
 ב "פתשחשון                       ס"ד  ב

  חיי שרה נגיעות מפרשת השבוע 

  .הוגן ומוצלח זיווגת שמחיחד עם קרים ואבל על י  חיים אבדן .על מעגל החיים בפרשת השבוע נקרא

  עצום השארת חותם הם תוך כדישרה ואבר  פטירת ויורשו. הם ע"י יצחק ממשיכוו של אברדרכ המשכיות

 ולו. לעולם כ

 

עבורה חלקת קבר במיטב כספו   בה ורוכשייתו האהולרעואג לחסד של אמת דאברהם  ,עם פטירת שרה

דואג לדור הבא באמצעות מציאת רעיה ובראש ובראשונה ו חייפונה להמשיך את מפעל לאחר מכן הוא 

 .ך דרכו הרעיוניממשי  מתאימה ליצחק

 

ר ֶאל אברהם פונה אל בני חת "  ,קוראים את הסיפור של רכישת הקבר לשרהאנו   ,תחֵּ -ְבנֵּי-ַוְיַדבֵּ

ֶכם; ְתנּו ִלי ֲאֻחַזת-גֵּר .ֹמראלֵּ  ֹנִכי, ִעמָׁ ב אָׁ נָׁי-ְותֹושָׁ ִתי ִמְלפָׁ ה מֵּ ֶכם, ְוֶאְקְברָׁ ת-ַוַיֲענּו ְבנֵּי .ֶקֶבר ִעמָׁ ם, -ֶאת חֵּ הָׁ ַאְברָׁ

אֹמר לֹו נּו ֲאֹדִני, ְנִשיא ֱאֹל לֵּ עֵּ נּוקְשמָׁ ה ְבתֹוכֵּ ינּו, ְקֹבר ֶאת ים ַאתָׁ רֵּ ֶתָך; ִאיש ִמֶמּנּו, ֶאת-ְבִמְבַחר ְקבָׁ - ִקְברֹו לֹא-מֵּ

ֶתָך    … "ִיְכֶלה ִמְמָך ִמְקֹבר מֵּ

חשיבות   נהלכל אות יש .רוחני מעמיק אלא ספר עיוןד היסטורי ספר תיעואו ר קריאה איננה ספ התורה

שיתנו לו ומבקש אל בני חת פונה בצניעות ובביטול עצמי  ברהםראה שאמ.עיון מעמיק בטקסט  עליונה

ים ישר ומוערך , הוא נפגש ושהה כבר עשה לעצמו שם של איש אלוק. יש לזכור שאברהם אחוזת קבר

 ומפנים אותו לבחור בעצמו מה שמתאים לו . אצל גדולי העולם העתיק באזור . בני חת אכן מעריכים אותו  

ב-גֵּר "ס"ה  ואשהשהוא מקטין את עצמו תוך מלמד שאברהם מבקש  הרב חיים פיינשטיין ֶכם ְותֹושָׁ         "  ִעמָׁ

נּו יםקְנִשיא ֱאֹל"  שהוא גר ותושב אלא משום ש לא בגלל .בני חת מסכימים ה ְבתֹוכֵּ הם המליכו "   ַאתָׁ

מלכותו ושלטונו עליהם אין צורך בכלל שהם  אותו להיות נשיא אלקים עליהם כמלך לכל דבר ומחמת 

 יתנו לו אלא הוא יכול לנטול בעצמו .

 

וניצול קשרים עם  כוחניות או שימוש  ,וקף צו מלכותיאברהם אינו מאמין בנטילת רכוש או קניין מת

ל חלקה למרות ההצעה הנדיבה של בני חת לבחור לו כ .עזרת ה'את הוא אפילו אינו מבקש  .מקורבים

ו  מסור לל בפני כל הציבור שהוא מוכןומודיע  מוכןהמבוקשת  בעל הקרקע, עפרוןר שפילו כאשיבחר וא

ְזנֵּי ְבנֵּי-ַוַיַען ֶעְפרֹון ַהִחִתי ֶאת  "  .הוא מסרב את הקרקע חינם אין כסף ם ְבאָׁ הָׁ י ַשַער-ַאְברָׁ אֵּ ת, ְלֹכל בָׁ ִעירֹו -חֵּ

אֹמר ִני-לֹא לֵּ עֵּ ה ֲאֶשר ֲאֹדִני ְשמָׁ רָׁ ְך, ְוַהְמעָׁ ַתִתי לָׁ ֶדה נָׁ ינֵּי ְבנֵּיבֹו ְלָך-ַהשָׁ ; ְלעֵּ ְך, ְקֹבר - ְנַתִתיהָׁ ַעִמי ְנַתִתיהָׁ לָׁ

ֶתָך ם ְלֶעְפֹרן,  " מים ההם עתק לי  כסף ומשלם סכוםיקרה זו  חינםלמתנת אברהם מסרב  ".מֵּ הָׁ ַוִיְשֹקל ַאְברָׁ

ְזנֵּי ְבנֵּי-ֶאת ת- ַהֶכֶסף ֲאֶשר ִדֶבר ְבאָׁ ר חֵּ ר ַלֹסחֵּ אֹות ֶשֶקל ֶכֶסף, ֹעבֵּ  "  .ַאְרַבע מֵּ

לנחלה עתידית  ומכין את הקרקע )תרתי משמע (הוא צופה לעתיד  .ברהם מבצע רכישת קרקע לדורותא

שיש לעבוד ולשלם תמורה ולא לבקש מתנות מד הוא מל .פתחון פה מכל סוג שהואהוא מונע  .לצאצאיו

 .רכישה קניינית לכל דבר ,בלימוד דרך ארץ מדובר  ,חינם

 

את הקניין לעיני כל בני חת, והשדה עברה לרשותו,   סייםכשאברהם אבינו  - אומרזצ"ל   הרב מרדכי אליהו

ה ֶעְפרֹון ֲאֶשר "התורה כותבת  ם ְשדֵּ ץ ֲאֶשר  ַויָׁקָׁ עֵּ ל הָׁ ה ֲאֶשר בֹו ְוכָׁ רָׁ ֶדה ְוַהְמעָׁ א ַהשָׁ ה ֲאֶשר ִלְפנֵּי ַמְמרֵּ לָׁ ַבַמְכפֵּ

י ַשַער ִעירֹו אֵּ ת ְבֹכל בָׁ ינֵּי ְבנֵּי חֵּ ם ְלִמְקנָׁה ְלעֵּ הָׁ ִביב. ְלַאְברָׁ ל ְגֻבלֹו סָׁ ֶדה ֲאֶשר ְבכָׁ מדוע  -כותב רש"י  ."ַבשָׁ

ם" התורה מתארת את העברת הבעלות בלשון  ה ֶעְפרֹון"  -ומסביר  ?"  ַויָׁקָׁ ם ְשדֵּ תקומה הייתה לו,   - " ַויָׁקָׁ

ערך  לא ל נמוכה,יתה חשוכה ההיא עד שקנה אברהם אבינו את המערה, שיצאה מיד הדיוט ליד מלך" 

נעשתה מוארת  ,בעל הזכויות הרבות איש האמונה כלל, אבל משעברה לרשותו של אברהם אבינו,

 וחשובה, ועלה ערכה לאין שיעור. 

 

                          .ישרה , דרך האמונה היושר והצדקהבדרך הליכה ומדים את חשיבות הלמכאן אנו 

בכל מילה   "תקומה", היא מעניקה , לאין שיעורהישר  ו של איש האמונההתורה מעלה ומחשיבה את ערכ

 חשובה ביותר. מעלה זוכים באנו והליכה בדרכיה  של לימוד תורה

 

 

 

  . םשבת שלו

 לעילוי נשמת אברהם חנן בן נתן ואטל ז"ל 

     


