
 

1 
 

 ד"בס

 

 

  
 נערך ע"י תלמידים -הרב מרדכי אלון 

 

 ראשונהלסעודה  - לא בחינם!

 

 שלשה מקומות

עוסקת בקנין מערת המכפלה , חיי שרה, תחילתה של פרשתנו

דרכי הקנין ובעיקר , צורת הקנין -והשדה אשר לצידה 

התנגדותו הנחרצת של אברהם לקבל את המקום חינם אין 

  -עד לתשלום הגבוה עבורה , כסף

ר  1.ַאְרַבַּ֤ע ֵמאֹות֙ ֶשֶֶׁ֣קל ֶכֶֶּ֔סף ֹעֵבֵ֖ר ַלֹסֵחֵֽ

 ,אברהם אבינו הוא הראשון מבין שלשה שקנו קנין בארץ

  - אחריו קונה יעקב במאה קשיטה את שכם. 'מאת בני חת'

ִֶּ֜קן ֶאת הֶחלְ  ַוי  טָּׂ ֶדֶ֗ה ֲאֶשַּ֤ר נֵָּֽׂ י ַקֶׁ֣ת ַהשָּׂ ַיַּ֥ד ְבֵנֵֽ ֳהלֶֹּ֔ו מ  ם֙ אֵָּֽׂ ֶׁ֣י ְשֶכֶ֑ם שָּׂ ֵ֖ה  ֲחמֵֹ֖ור ֲאב  ְבֵמאָּׂ

ה יטֵָּֽׂ   2.ְקש 

והמקום השלישי עתיד להיות הגורן של ארונה היבוסי 

  – בירושלים שם יקים דוד המלך את בית המקדש

ִּ֨קֶ  ַּ֤ד ֶאתַוי  ו  ים ַהֹגֶ֙רן֙ ְוֶאת ן דָּׂ ש ֵֽ ַּ֥ים ֲחמ  ל  ֶּ֔ר ְבֶכֵֶ֖סף ְשקָּׂ קָּׂ  3.ַהבָּׂ
 -ל "על שלשת הקניינים הללו אומרים חז

מקומות אין אומות העולם יכולים להונות את ישראל שלושה  - אמר ר' יודן

 ה וקבורתו של יוסף וביתולומר גזולים הם בידכם, ואלו הם: מערת המכפל

  4המקדש.

אבל המציאות היא שאם יש שלשה מקומות שאומות העולם 

שגזולים הם 'לא הפסיקו לטעון כלפינו לאורך כל ההיסטוריה 

המקומות  שתשל, אלו שלשת המקומות הללו -' בידכם

שכם , ירושלים. שהמערכה נטושה עליהם כל יום וכל לילה

 . המחברת את ישראל לאביהם שבשמים ,וחברון

אם הארץ היא שלנו ואברהם הוא אכן  -והשאלה היא כפולה 

מדוע הוא בכלל  -תושב בארץ והיא מגיעה לו מכח הברית 

אם  -ומאידך ! הרי היא שלו? טורח ומתעקש לקנות אותה

והאומות לא ' יעבור חלק'ולו רק כדי שזה  ,בא להועיל הקנין

מדוע הם טוענים בפה מלא  -' גזולים הם בידכם'יוכלו לטעון 

בניגוד ? דווקא על שלשת המקומות הללו 'זכויותיהם'ל

לא ראינו מלחמה כה עיקשת שלהם על תל , למקומות הללו

 .חברון ושכם, אלא רק על ירושלים -באר שבע או חיפה , אביב

 לנטרל השפעות זרות

חשוב  ,שהקנין שעשו אבותינו בארץ 5בזוהר הקדוש מופיע

 שייעשה דווקא במקומות הקדושים ביותר כי רק בדברים שלא

                                                           
 .ז"ט, ג"כ, בראשית 1
 .ט"י, ג"ל, שם 2
 .ה"כ-ד"כ, א"כ, א"בדהי' ועי, ד"כ, ד"כ', שמואל ב 3

תרתי , רק במה שאנו משקיעים בו את דמינו, באים בחינם

אנו מצליחים לנטרל את  -רק בהשתדלות הזו , משמע

אחרא מבקש להשפיע  ההשפעות הכל כך חזקות שהסטרא

 . מי שלא ראה את מקום המקדש לא יבין זאת לעולםו. שם

שכל כך הרבה שנים , ר אחד"ר על מ"מ, אין עוד מקום בעולם

מבקשים להוציא , חורשים אותו, פוגעים בו, מחללים אותו

והוא נותר  -כמו הר הבית , ממנו כל נקודה של קדושה

ת המקדש היה בנוי כשבי, בדיוק כמו שהיתה בנגלה, בקדושתו

אם חס ושלום יהודי יעלה . יו והמזבח עמד על מכונוגב על

כשהמקדש בחורבנו , דשים היוםקדש הקויכנס אל מקום 

הרי הוא יתחייב כרת בדיוק בדיוק כפי שהיה , ובשיממונו

מתחייב בכרת אם היה נכנס לשם בשעה שכהן גדול היה עומד 

צם קדושת המקום ע. לפני ולפנים ביום הכיפוריםשם ומשרת 

הקדושה הנגלית . במזבח ובקרבנות, איננה מותנית בבנין

ללא קיומם  - ביפעתם ובהדרם יהיותופיע כאשר כל אלו אכן 

 -אבל במהותה , לא ניתן להביא את הקדושה את גילויה

הקדושה לא זזה משם ולא משתנה גם כששועלים מהלכים 

 . בו

שקל מכל  חמישים, הדמים שלקח דוד המלך מכל השבטים

, הם כדי שכולם, העולים לשש מאות שקל כסף, שבט ושבט

. לא בחינם -יהיו מחוברים אל מקום הקודש , כל עם ישראל

לא בחינם נהיה מחוברים למקומות  -גם במערת המכפלה 

ואף בשכם לא בחינם נהיה , הללו שנותנים לנו את הכח לחיים

עוד  שגם אם אין -אל השפעות של יוסף הצדיק  מקושרים

שכל ההשפלה והרוע  מקום, מקום כל כך מושפל ומורמס

דווקא הדמים  -מתנקזים אליו כמו קברו של יוסף הצדיק 

בהם אנו  -שאותם השקיעו אבותינו לקנות את המקום 

כדי , מקום הקדושהלים לנתק את כח הטומאה ממסוג

 . שהשפעתו שם לא תהיה מוחלטת

 שינינו את המציאות בדמים

ארבע . מוכן אברהם לקבל את המערה חינם בשום פנים לא

לא ש כדי, הוא משלם לעפרון, מאות שקל כסף עובר לסוחר

רק בגלל שמלמעלה נגזר ונכרתה ברית עליונה שלכל יהודי 

יצחק , אל אברהם ושרה, יהיה קשר למקום הזה הכפול בזוגות

כל יהודי יהיה מחובר כדי שאלא  –ולאה ויעקב , ורבקה

 ט"מדרש בראשית רבה ע 4
 .א"קמ, תיקוני זהר 5

 'חיי שרה' תשע"זלחיות עם הזמן בשבת קודש 

 חיים' –'טועמיה 



 

2 
 

'. ארוחה בחינם'שהוא לא קיבל שום  מזה, אליהם מלמטה

מכך שהוא עצמו רומם את המקום והפך אותו למקום 

 .שהקודש פועל בו

שלושה מקומות אין אומות העולם יכולים להונות את '

. אבל אולי לא הייתה שניה שהם לא הפסיקו לנסות -' ישראל

ה נתן לנו אותם "ורק דרך מקומות אלו יתברר כי לא רק הקב

שינינו  ,בהתעוררותנו דלתתא, בעבודתנו, בדמיםאלא אנחנו 

של , את המציאות והוצאנו את האפשרות של הסטרא אחרא

 .בנו ובחיינו הלאה, לשלוט בקודש, הכוחות ההפוכים
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 שניה לסעודה - תקומה היתה לו

 אישור נוטריוני

את קריאתו ללמוד  יעתא דשמיאשזוכים בכל יום ויום בס מי

על חלוקת  לעיתים םתמהי, של היום בפרשת השבוע

זו של אמנם אין זו חלוקה כמו . ימי השבועהפרשיות לפי 

אך עדיין , תנו למשה מסיניניהפרשיות הסתומות והפתוחות ש

 .דאי קודש ויש לעיין בוו מנהג כל כך קדמון וחשוב שהוא וזה

' שני'הפסוקים הפותחים את קריאת , חיי שרה, בפרשתנו

שכן הם מסיימים את ', ראשון'נראים כשייכים לקריאה של 

ואילו  ,קנין מערת המכפלה -ענין בו פתחה הפרשה ה

כבר נכנסים לנושא אחר לגמרי לכאורה  הפסוקים שלאחר מכן

, יצחק ורבקה הם פותחים את הפרק הגדול של שידוכי -

 מכיווןאמנם '. שליחת אליעזר לחרן על ידי אברהם וכו

עלינו  -באותה קריאה מופיעים שני העניינים הללו גם יחד ש

שני נושאים , החיבור הזה שנעשה כאן ביניהם אתלהבין 

 .לזהשנראים כלא קשורים זה 

 ,ארבע מאות השקלים, הכסף, סיפור רכישת המערה הסתיים

' שני'שפותחים את הפסוקים האחרונים ו, לסוחר ועבר

  -לעסקה ' האישור הנוטריוני'מהווים בעצם  את 

ם ְשֵדֶׁ֣ה ֶׁ֣קָּׂ ֶדה֙ ְוהַ  ַויָּׂ ְפֵנֶׁ֣י ַמְמֵרֶ֑א ַהשָּׂ ֶּ֔ה ֲאֶשֵ֖ר ל  ֶׁ֣ה ֲאֶשרֶעְפרֶֹ֗ון ֲאֶשר֙ ַבַמְכֵפלָּׂ רָּׂ בֶֹּ֔ו  ְמעָּׂ

ל ֵעץ֙ ֲאֶשֶׁ֣ ְוכָּׂ להָּׂ ֶדֶּ֔ה ֲאֶשַּ֥ר ְבכָּׂ יב ר ַבשָּׂ ב ֵֽ ֶדִּ֜ה... ְגֻבלֵֹ֖ו סָּׂ ם ַהשָּׂ ִּ֨קָּׂ ָ֧ה ֲאֶשר ַויָּׂ רָּׂ בֹּ֛ו  ְוַהְמעָּׂ

ֲאֻחַזת ֵ֖ם ַלֵֽ הָּׂ ֶֶ֑בר ֵמֵאֵ֖ת ְבֵני ְלַאְברָּׂ ת קָּׂ  6.ֵחֵֽ

שחוזרת ' ויקם'י מנסה להבין את המשמעות של המילה "רש

כי , 'ויקם השדה והמערה'-ו' ויקם שדה עפרון' - פה פעמיים

אמנם יתכן . יכולה לקום איננהשדה  - על פי הפשט

היא שהשדה והמערה הפכו להיות ' ויקם'במילה והמשמעות 

אך בשביל זה לא היה צורך להדגיש , באופן רשמי של אברהם

תשובתו של . זו כל מהות המכירה שהריאת הדבר פעמיים 

  -י היא מדהימה "רש

 7שיצא מיד הדיוט ליד מלך תקומה היתה לו

קנית אברהם את השדה ולאחר מכן קבורתם של שרה ושל 

היא איננה סיפור משפטי גרידא  -ות בה היתר האבות והאמ

. ש אברהם"בטאבו ע או רישום החלקהן "של סחר בנדל

. מעפרון, 'מאת בני חת'  -הסיפור פה הוא תקומת השדה 

שמשמש היא סוד אדיר  ,שהייתה לשדה, הזוהתקומה 

אך טרם ניכנס לפסוקים נקדים , הקדמה לפסוקים הבאיםכ

 .קצרה הקדמה

 עפרון כן ידע

במערה הזו קבורים שאברהם ידע ברור לנו כי טרם המכירה 

להניח  אי אפשרגם . מערה סתמית איננהזו . אדם וחווה

כיון שאם לא היה יודע מ את פרט המידע הזהשעפרון לא ידע 

 היהאברהם הרי קנין של מקח טעות וזהו פרט חשוב זה הרי ש

                                                           
 '.כ-ז"י, ג"בראשית כ 6
 .י"שם ברש 7
 '.ח, ח"נ, חיי שרה, בראשית רבה 8

 יהיו ן הזהיבקני הפרטים והתהליכים כלמקפיד מאוד ש

 . יםהלכתי-יםמשפטי

בעצם מגלים בני חת , לאברהם במכירה של בני חת את השדה

שמי שממשיכים  העובדהאת  באופן מוחלט  שהם מקבלים

רה ולאחריהם יצחק הם אברהם וש בעולם את אדם וחוה

  .אהורבקה ויעקב ול

בחינה שמ, בארץבפועל בעת ההיא המכירה של מי שמושלים 

מעלה  - לאברהם את השדה, כֵגרבה שפטית אברהם נחשב מ

 ,בתוך תוכםכל כך שמחים  בני חת. את השדהומרוממת 

שהתפקיד הזה של אברהם  ,כלפי חוץ - גם בנגלהבפשטות ו

  .ההולך ומתממש - הםשלהזו חומריות לתת תקומה ל -אבינו 

 -במדרש אומרים ל "חז

ְברֹות, ְלַלֶמְדָך  ה ְכֶנֶגד ֲעֶשֶרת ַהד  רָּׂ יב ְבֵני ֵחת, ְבֵני ֵחת, ֲעשָּׂ ים ְכת  מ  ה ְפעָּׂ רָּׂ ֲעשָּׂ

ְברֹות ּלּו ְמַקֵים ֲעֶשֶרת ַהד  יק, ְכא  ְקחֹו ֶשל ַצד  ֵרר מ  י ֶשהּוא ְמבָּׂ ל מ   8.ֶשכָּׂ
ניתנו  וכנגדם', בני חת'פעמים כתוב פה  עשר - לא ליפול

כדי  באהכל התורה . ממש לא? נשמע משונה. עשרת הדיברות

לא רק לדמשק  אף, לא רק להגר, לא רק ללוט, לעשות תקומה

לשדה אלא  -אפילו לא רק לבני חת ו, לחרןאליעזר ולא 

 .מערה אשר בוול

 ;זוהי גם הפתיחה הראויה לסיפור השידוך של יצחק ורבקה

 אלהי השמים או אלהי הארץ?

לא עדיין אנחנו  'שני'בעצם בתשעת הפסוקים הראשונים של 

. אליעזר עדיין לא הגיע ללבן ובתואל. מגיעים לשידוך עצמו

אברהם . שמשביע אותו אברהם 'השבעהטקס 'הוא נמצא ב

  -אומר לאליעזר 

ים י ש ֵֽ ְדָךֵ֖ ַתַַּ֥חת ְיֵרכ ֵֽ ַּ֥א יֵָּֽׂ ֶׁ֣יֲעָךֶּ֔ בַ . נָּׂ ם  'ה֙-ְוַאְשב  ַמֶּ֔י  ֶֶ֑רץֱאֹלֵהֶׁ֣י ַהשָּׂ אָּׂ אֹלֵהֵ֖י הָּׂ א ֵוֵֽ  ֲאֶשִּ֨ר ֹלֵֽ

וֹ  ְרבֵֽ ֵ֖י יֹוֵשַּ֥ב ְבק  ֹנכ  ֶּ֔י ֲאֶשַּ֥ר אֵָּֽׂ ֲענ  ְכַנֵֽ ְבנֹות֙ ַהֵֽ ֶּ֔י מ  ְבנ  ה֙ ל  שָּׂ ַקַּ֤ח א   9 ת 

  –אברהם משנה ואומר  ,במילות ההשבעה עצמה, אחר כך

ם 'הֶׁ֣ ַמֶ֗י  ֶבר ֱאֹלֵהֶׁ֣י ַהשָּׂ ֲאֶשִּ֨ר ד  י֒ ַוֵֽ ֹוַלְדת  י֘ ּוֵמֶאֶֶׁ֣רץ מֵֽ ֵבֶׁ֣ית ָאב  י מ  ַחִּ֜נ  ֲאֶשַּ֤ר  ֲאֶשִּ֨ר ְלקָּׂ ִּ֜י ַוֵֽ ל 

ע ְשַבֵֽ י֙ ֵלאֹמֶּ֔ר ְלַזְִּ֨רֲעָךֶּ֔ ֶאֵתֵ֖ן ֶאת נ  ַּ֥  ל  ַקְחתָּׂ ֶנֶּ֔יָך ְולֵָּֽׂ ְשַלַּ֤ח ַמְלָאכֹו֙ ְלפָּׂ ֶֶׁ֣רץ ַהֹזֶ֑את הֶּ֗וא י  אָּׂ הָּׂ

ם שֵָּֽׂ ֵ֖י מ  ְבנ  ּ֛ה ל  שָּׂ  10א 

  -ע השתנה התואר י תמהָּׂ מדו"רש

 11...אמר)כן( ולא אמר ואלהי הארץ, ולמעלה 

  - מופלאהוהוא עונה בצורה כל כך 

עכשיו הוא אלהי השמים ואלהי הארץ, שהרגלתיו בפי הבריות,  - אמר לו

אבל כשלקחני מבית אבי, היה אלהי השמים ולא אלהי הארץ, שלא היו באי 

 עולם מכירים בו, ושמו לא היה רגיל בארץ

להי -השם הזה היה רק א' ,מסביר אברהם לאליעזר', פעם'

רק המלאכים . 'לא היה מורגל בפי הבריותעוד השמים כי הוא 

גם כמה אנשים רוחניים בודדים ידעו אמנם . ידעו עליובשמים 

 '.ג-'ב, ד"כ, בראשית  9
 '.ז, שם 10
 .י"שם ברש 11
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אבל אברהם , שם ועבר, נח, חנוך -להי הארץ -אשהוא גם 

 '..םאל עול' ויקרא שם אברהם בשם ה'בעולם פעל עדיין לא 

יצחק אני את השידוך של , 'ממשיך אברהם, 'אבל עכשיו'

כי אתה צריך  -אלהי הארץ  -הזה בשם דווקא משביע אותך 

לעולם , שיך לעשות תקומה לארץלמצוא את האישה שתמ

 . 'ויקם' -מרי שצריך להעלות אותו החו

 חפץ של קדושה

ההסבר המדהים לפעולה המשונה במקצת שאברהם  ו גםזה

י "ורש', שים נא ידך תחת ירכי' -הקדים להשבעת אליעזר 

  -הסביר 

 לפי שהנשבע צריך שיטול בידו חפץ של מצוה, כגון ספר תורה, או תפילין

והמילה היתה מצוה ראשונה לו, ובאה לו על ידי צער, והיתה  :(שבועות לח)

 12.חביבה עליו, ונטלה
הרי  !?באמת לא היה לאברהם מצווה אחרת לקחת בידוהאם 

אפילו  -ל אומרים שאברהם קיים את כל התורה כולה "חז

                                                           
 .י"ברש', ב, שם, שם 12

משהו  או לקחת תפיליןאז לא היו לא איזה זוג , ערוב תבשילין

 ?לתפוס קצת יותר סימפטי

 מה ההבדל בין ברית המילה לכל יתר המצוותאתם יודעים 

הוא , אברהם קיים מעצמואת כל המצוות  -? שקיים אברהם

מכליותיו שנבעו לו כמעיין חכמה , הגיע אליהן מכוחו הרוחני

ה "קיים כי הקב שהואהמצווה  רק ברית המילה הייתהאבל  -

, במצווה כזו. הוא הגיע אליה בעצמולא . ציווה עליו לקיים

, הקדושה -ה בכבודו ובעצמו מצווה את אברהם "שהקב

אברהם רצה שאליעזר יחזיק . האלוקות חודרת בחפץ עצמו

מקום  אפילו, החפצים, ויגלה שהמציאות' חפץ של קדושה'

אחרי שלמדת שאפשר . 'י ברית קודשזוה -הבשר , התאווה

תחזיק בידך חפץ של קדושה ואשביעך , לעשות תקומה לשדה

 '.להי הארץ-א'וכעת הוא גם ' להי השמים-א'בשם שהיה פעם 

את סיום פסוקי ת יום אחד לנו בקריאהאין זה מופלא שחיברו 

המערה אל פסוקי ההשבעה שפותחים את סיפור שידוך יצחק 

 ?ורבקה
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ַני ַהיֹום ַהְקֵרה'  לסעודה שלישית - 'נָּׂא ְלפָּׂ

 הכנה לשליחות

הוא נשבע , אליעזר עבד אברהם קיבל על עצמו את השליחות

הוא מבריך את הגמלים אל מחוץ לעיר . לאדוניו ויוצא לחרן

לעת ערב וממתין לנערה המיועדת אשר תצא לעת צאת 

אך בטרם מתבצעת השליחות ולפני שבאה הנערה . השואבות

, ה"הוא מקדים ופותח בתפילה עצומה לקב -המיוחלת 

תפילתו . שמהווה שיעור עצום באמונה שעלינו ללומדו היטב

 -נפתחת בביטוי משונה 

ֶּ֔ם ' הֶַ֗וֹיאַמר֓  הָּׂ ֶׁ֣י ַאְברָּׂ ַּ֥א ַהְקֵרהֱאֹלֵהי֙ ֲאֹדנ  ֲעֵשה נָּׂ ַנֵ֖י ַהיֶֹ֑ום ַוֵֽ ֵ֖ם  ְלפָּׂ ַּ֥י ֶחֶֶ֕סד ע  ֲאֹדנ 

ם הֵָּֽׂ  13.ַאְברָּׂ

אליעזר הרי עומד . נשמעת זרה לנו ולאמונתנו' הקרה'המילה 

לעשות את הפעולה האמונית הגדולה ביותר שתקבע את נצח 

 יצחק עם רבקה - את השידוך של הזוג היהודי הראשון, ישראל

' מקריות'אז איך יתכן שהוא פותח את שליחותו בבקשה ל -

 ?ה"כזו מאת הקב

ה שהוא "אפשר לומר על משהו בעולמו של הקבאיך , בכלל

במיוחד כאשר אתה מאמין שהכל מושגח ומכוון ותוך , מקרי

האלו המילים ? ה בתפילה"כדי שאתה עומד לפני הקב

 "?הקרה נא" -הנכונות 

, אצל עמלק -בתורה ' המקרה'אנחנו זוכרים היטב היכן מוזכר 

הוא הבסיס ' מקרה'ומשם אנו לומדים כי , 14'אשר קרך בדרך'

ולא רק למשהו שאיננו מכוון , לקרי, אף למילה טומאה

לקחת ֵנצח  -האמת היא שזה בעצם אותו  דבר . ומושגח

אז בזה נפתחת התפילה של . לומר שהכל מקרה ,ולטמא אותו

 ?עבד אברהם

זה בסך הכל , זה לא אברהם' -ואם ינסה מישהו לטעון ולומר 

 –אצלנו בפרשה  הרי הוא נקרא, חס ושלום -' העבד שלו

ל  15לֶ֑וֹ  ֲאֶשר ַעְבדֹו֙ ְזַקֶׁ֣ן ֵביתֶֹּ֔ו ַהמֵשֵ֖ל ְבכָּׂ

זוכרים  -' כל'שאליעזר היה המושל ב 16המפרשים מסבירים

  -שכבר הובאה בתחילת הפרשה ' בכל'את המילה 

ֵ֖ם  ֵבַרְַּ֥ך ֶאת 'הּ֛-וַ  הָּׂ לַאְברָּׂ   17ַבֹכֵֽ

  -וגם בסוף הפרשה מופיע 

ּ֛ם ֶאת הָּׂ ֵתָ֧ן ַאְברָּׂ ל ַוי  ק ֲאֶשר כָּׂ ְצחֵָּֽׂ  18לֵֹ֖ו ְלי 

ורק אחד מכל רבבות  -זהו הכח להבין שהכל זה אלוקות ' כל'ה

אז מסתבר שכאשר . בית אברהם נתמנה להיות מושל בכך

הוא כנראה מבין טוב מאוד על מה  -' הקרה'אליעזר אומר 

 .ואנחנו צריכים ללמוד היטב את כוונתו, הוא מדבר

 

                                                           
 .ב"י, ד"כ, בראשית 13
  ח"י, ה"כ, דברים 14
 'ב, שם, בראשית 15
 :ח"יומא כ 16
 '.א, שם 17

 נכנסו לגן עדן בחייהם

זה כתשעים  –ואולי עוד שתי מילים על דמותו של אליעזר 

, אצלנו בדמיון. שנה שאליעזר נמצא בביתו של אברהם אבינו

 –' אנחנו משוכנעים שהוא צעיר כי הוא רץ עם הגמלים וכו

. אבל בעצם אליעזר צריך להיות בערך בן גילו של אברהם

יו אנחנו עכש. אליעזר הולך עם אברהם יחד כבר מאור כשדים

נמצאים כאשר אברהם הוא בן למעלה ממאה וארבעים 

ובמהלך כל השנים הללו בהן שמענו על כמה דמויות נוספות 

הגר שברחה , ישמעאל שלעג, לוט שנפרד –בביתו של אברהם 

עבדו נאמן 'אליעזר מלווה את אברהם כ –ובכל השנים הללו 

ל מתארים חבורה קטנה מאוד של גדולי עולם "חז. 'ביתו

ו לגן עדן בחייהם כי בעולם הזה הם לא טעמו טעם שנכנס

הקרה '-אז מה פירוש ה. ובראש הרשימה הזו אליעזר - 19מיתה

 '?נא לפני

מי שיביט בטעמי המקרא של הפסוק עליו אנחנו מדברים 

הוא  -ויאמר  -יבחין כי הטעם המופיע במילה הראשונה בו  

שמופיע , זהו אחד הטעמים הנדירים ביותר בתורה. השלשלת

אולי שלש פעמים בכל התורה כולה והוא ייחודי גם במנגינה 

הטעם . לפחות לפי נוסח הקריאה האשכנזית, הארוכה שלו

', ויתמהמה'הזה הופיע בפרשת השבוע שעבר על המילה 

כאשר לוט מאן לעזוב במהירות את סדום והתעכב כדי לקחת 

רוך הא, ברור מה הטעם, שם. 20ל"כפי פירוש חז, עמו מרכושו

, את ההתמהמהות של לוט -בא לתאר לנו , במנגינתו כאמור

 'ויאמר'כאשר הוא מופיע על המילה , אבל אצלנו בפרשה

מה  -הפותחת את תפילת אליעזר לשידוך של יצחק ורבקה 

 ?הוא עושה כאן

 מהי המקריות בעולם?

-אבל מילים דומות כ, מופיעה כהוויתה רק פה' הקרה'המילה 

האחת היא . נמצאות עוד פעמיים במקרא' הקרה'-ו' מקרה'

כאשר יצחק שואל את יעקב הנכנס  -בפרשת השבוע הבא 

ושואל , אליו עם המטעמים שהכין לקראת קבלת הברכות

תשובתו של . אותו כיצד יתכן שהוא חזר מהציד כל כך מהר

  -יעקב היא 

ַּ֥י  ּ֛הַוֹיֶ֕אֶמר כ  ְקרָּׂ י 'הַּ֥ ה  נֵָּֽׂ  21ֱאֹלֶהֵ֖יָך ְלפָּׂ

רות . הופעת ביטוי דומה היא במגילת רות הפעם הנוספת של

  -הולכת לחפש מעט חיטים או שעורים בשדות בית לחם 

ְקֶרֶּ֔הָּׂ  ֶֶׁ֣קר מ  ֶדה֙ ְלֹבֶַּ֔עז ַוי   22...ֶחְלַקַּ֤ת ַהשָּׂ

הביאור בזה הוא ממש לא יאומן . שם זה בכלל מקריות כפולה

יש שני צדדים בעולם וענין המקריות יכול להופיע גם בצד  -

' מקרה'פירוש המילה . בדיל גם בצד הקדושההטומאה ולה

 '.ה, ה"כ, שם 18
 .ט, א, מסכת דרך ארץ זוטא 19
 .ז"ט, ט"י,בראשית , י"רש 20
 '.כ, ז"כ, בראשית 21
 '.ג', ב, רות 22

http://www.daat.ac.il/daat/toshba/zuta/1-2.htm
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. שאין שום הגיון בכך, היא שאין שום דרך לפרש את שהתרחש

רנדומליות . זה מקרה מוחלט -שום השתדלות לא קשורה לזה 

זו הסיבה שבגללה אנחנו לא כל כך אוהבים את המילה . גמורה

זה כאילו , כי אנחנו לא יכולים להסביר את זה -ובצדק , הזו

 . אני לא מסוגל להבין. מושגחלא 

 ?אז מה הולך פה

יוצא אל , על מעלותיו המופלאות, אליעזר עבד אברהם

עכשיו אני נמצא , ריבונו של עולם –השליחות הזו ואומר 

בשליחות שאני צריך להגיע לביטול עצמי כזה שבו שום דבר 

לא שיקול הדעת , לא האגו שלי. בעולם לא יתפוס אצלי מקום

רק . רק אלוקות -יגיון שלי ולא הסברות  שלי לא הה, שלי

תעשה את זה באופן שיהיה ברור ששום דבר , ע"רבש, אתה

אתה תגרום לכך שיהיה ברור שאנחנו לא יכולים . איננו ברור

תגרום לכך שאני  –להסביר את זה אלא הכל זה כאילו מקרה 

, בשידוך הזה שום נגיעה, אבין שאין לי פה בשליחות הזו

 '.ללא מגע יד אליעזר' -שלי לא קשור לזה  ששום מגע

 ?שליח של אברהם, שמעתם מה זה עבד נאמן

המאמץ הנדרש מאליעזר להגיע  -זו משמעות השלשלת 

כמאה שנים שבהן הוא עובד את אברהם הן . למדרגה הזו

ההקדמה למאמץ שהוא עושה כאן כדי להגיע לביטול המוחלט 

 '.ום ועשה חסדהקרה נא לפני הי. 'כלפי הרצון האלוקי

 -כששואל יצחק את יעקב 

ֶ֑י ַמה ְמֹצֵ֖א ְבנ  ַהְַּ֥רתָּׂ ל   23...ֶזּ֛ה מ 

אני בכלל לא . אני לא מבין פה כלום, אבא' -עונה לו יעקב 

אני כאן רק , לא רוצה את הברכה של עשו, רוצה להיות פה

היא קבלה את  -ובעצם גם היא לא רצתה , בגלל שאמא רצתה

כדי שיעקב יקבל , כדי להביא את הנצח זה הכל. זה בנבואה

קרה ה -אין לך מה להתערב '. את הברכות ממך ויצחק . לפני' ה 

  -מבין את זה ואומר 

ה ַגם ְהֶיֵֽ רֵּ֖וְך י ֵֽ  24בָּׂ

 .כי זה מעל ההיגיון שלו ולכן הוא מסכים

 טרם כילה לדבר

בה מופיע השורש הזה  מעתה אף נבין את הפעם השלישית

כמה אנושי ומרתק הוא הסיפור של . במגילת רות -. ה.ר.של ק

הכל הכל . אבל אין לנו בו שום קמצוץ של הבנה, רות ובועז

איך הולכת האמרה . ומביא למשיח בן דוד' במקרה'מגיע 

  '.ה-אותיות רק מ' מקרה' -? היהודית עממית

 -המדרש מביא כי 

 אליעזר. ושלמה ומשה, אברהם אליעזר עבדו של - ג' הם נענו במענה פיהם

ויהי ככלותו  -דכתיב , משה'. ויהי הוא טרם כלה לדבר, והנה רבקה יוצאת' -

וככלות  -דכתיב , שלמה', לדבר את כל הדברים האלה, ותבקע האדמה וגו

 25.'שלמה להתפלל אל ה', והאש ירדה מן השמים וגו
כי , אבל אצל אליעזר זה הרבה יותר חזק -חבורה מופלאה 

ושלמה כתוב שהם נענו אחרי שהם סיימו להתפלל אצל משה 

 .ואילו אצלו כתוב שהוא נענה עוד לפני סיום תפילתו

מיד תפילתו  -' הקרה נא'ל, מי שמגיע לביטול כזה עם שלשלת

זוהי מסירות הנפש הנדרשת משליח . 'טרם כילה לדבר'נענית 

 '.המביא לעולם את דבר ה

  

                                                           
 '.כ, ז"כ, בראשית 23
 .ג"ל, ז"בראשית כ 24

 '.ד', ס, בראשית רבה 25
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 לסעודת מלווה מלכה - כשההצלחה מובטחת מראש

 היום יצאתי והיום באתי

בנים,  אמר רבי אחא, יפה שיחתן של עבדי אבות לפני המקום מתורתן של

תנו אלא שהרי פרשה של אליעזר כפולה בתורה, והרבה גופי תורה לא נ  

 26.ברמיזה

של ' רביעי'י ב"הזה מצוטט על ידי רשוהיסודי המשפט הידוע 

. הפרשה שלנו ועלינו להבין מה הוא בא ללמד אותנו

הרי אנו ? כמה מעניין ויפה היה עם עבדי האבות? היסטוריה

ותורתם של האבות היא  –בני הבנים ולא בני העבדים 

 !הנצחית

והגיעו בנפשכם מה , כל כך הרבה גופי תורה ניתנו ברמיזה

באמת היה קורה לו היו מתווספים עוד כמה פסוקים לתורתן 

, של האבות ומפרטים לנו קצת יותר איסורי שבת למשל

ט "במקום שנלמד את הדברים בהיקשים ובפלפולים ומהן ל

הרי היינו חוסכים כל כך  - ומאיפה לומדים את זה מלאכות

הרבה קולמוסים שנשתברו לאורך הדורות בהבנת העניינים 

אבל מסתבר שהתורה רוצה . הללו והיו לנו תשובות ברורות

שיחת , ועל אף זאת. להעביר את עצמה לכתחילה ברמיזה

 .כפולה בתורה -זה מדהים  -עבדי אבות 

וגמא אחת כדי להבין את הדבר הזה לעומקו עלינו להתבונן בד

על את הציטוט בו פתחנו י מביא "רש, ראשית. או שתיים

  –הפסוק 

ָאֹבַּ֥א ַהיֵֹ֖ום ֶאל ן וֵָּֽׂ ֶ֑י  עָּׂ  27הָּׂ

ואת , אליעזר מספר ללבן ובתואל את שאירע לו בדרכו לחרן

י במקום אומר "אבל רש', הגעתו ושראה את רבקה יוצאת וכו

מילה , שאליעזר הוסיף שם מילה אחת מדעתו על הסיפור

  –שמגלה לנו דבר שלא ידענו ושאיננו מפורש בתורה 

 28.מכאן שקפצה לו הארץ .היום יצאתי והיום באתי

מענין שאת הסיפור הזה אליעזר מספר ללבן ובתואל אבל 

מה הוא רוצה למד . במקור התורה לא סיפרה לנו על זה כלל

י מספר לנו על "ומדוע רש? ומה זה בא ללמד אותנו -אותם 

 ?ל שיחת עבדי האבות דווקא כאןיופיה ש

 כשושנה בין החוחים

ל "חז. אולי ההבנה הראשונה פה היא גם הכל כך פשוטה

בין לבן , שרבקה היתה כשושנה בין החוחים 29אומרים

שושנה הזו וגם כנסת ישראל היא ה. בין תושבי חרן, ובתואל

, טעותואין זה  –בין הגוים , ה שגדלה בין החוחים"של הקב

, ה בחר שהיא תגדל"דווקא שם הקב –' אקסידנט'זה לא 

אבל יש רגע שהשושנה צריכה . עמו מהמון סיבות השמורות

 -ואז הם מנסים לעכב אותה ואומרים , לעזוב את החוחים

                                                           
 .'ח', ס, פ בראשית רבה"ע, ב"מ, ד"כ, י על בראשית"רש 26
 .ב"מ, ד"כ, בראשית 27
 .י"שם ברש 28
 .(א)ב  ,השירים רבה פרשה ב שיר 29
 ז"נ, ד"בראשית כ 30

ֶׁ֣א ְקרָּׂ ֵ֖ה ֶאת נ  ְשֲאלָּׂ ֶ֑ ְונ  ֲערָּׂ ַנֵֽ יהָּׂ  ַלֵֽ  30.פ ֵֽ

שֶֹ֑ור ֵ֖ים אֹו עָּׂ ּ֛נּו יָּׂמ  תָּׂ ַּ֥ א  ֲערָּׂ  31ֵתֵשִּ֨ב ַהַנֵֽ
להיות בין החוחים שבו היא צריכה יש לה זמן , השושנה הזו

ואליעזר שהתפלל , אבל יש רגע שבו היא צריכה לצאת משם

וביקש שהכל יהיה בהצלחה  'הקרה נא לפני היום'ה "אל הקב

פתאום מגלה שאין עוד מה לעכב ושרגע הגאולה , מופלאה

וכשם שהיה צריך להתאזר בסבלנות ולהתעכב בין  -הגיע 

הרי שאין מה  –כך כאשר הגיע הרגע הנכון , החוחים עד היום

ולכן הוא מספר להם על קפיצת  –שקפצה לו הארץ , לעכב

 –וגם ' היום יצאתי והיום באתי' –הדרך 

ֶּ֔י וַ  ַאל ֲחרֶּׁ֣ו ֹאת  ֶ֑י 'הֵ֖-ְתַאֵֽ ֶׁ֣יַח ַדְרכ  ְצל   32...ה 

שיחתן של עבדי אבות היא ההשתדלות ויחד עם זה האמונה 

זי הכוח לעשות ולהצליח בזה המוחלטת שאם הגיע הרגע א

 .עכשיו -יבוא לידי ביטוי 

 הצלחה למעלה מן הטבע

השליחות . ואולי לפי זה נסביר נקודה נוספת מדהימה בפרשה

ההצלחה מופיעה אפילו בדברי ? נכון, של אליעזר הצליחה

אליעזר מספר ללבן . אמנם בצורה קצת משונה, אליעזר עצמו

ודבר השליחות היה ובתואל שהוא בא בשליחות אברהם 

  - כדלקמן

ֶ֑י ה֞ ֶ֗יו  ֲאֶשר 'ַוֹיֵ֖אֶמר ֵאלָּׂ נָּׂ י ְלפָּׂ ְתַהַּלְֶׁ֣כת  ְך֙ ה  תָּׂ ְשַלִּ֨ח ַמְלָאכַֹּ֤ו א  ֶׁ֣יחַ  י  ְצל   33ַדְרֶכֶָּ֔ך ְוה 

שכאשר מסתכלים בדברים שאברהם אמר , האמת היא

מבחינים שם בשני הבדלים , לאליעזר כאשר הוא שלח אותו

הרי אם אליעזר הוא  -וקצת נדהמים , לבין מה שאמר אליעזר

שלוחו של 'שהרי , עבד אברהם הוא צריך לדייק בכל מילה

  –הרי אברהם אמר ? אז למה הוא משנה'. אדם כמותו

ֶנֶּ֔יָךהֶּ֗וא  ְשַלַּ֤ח ַמְלָאכֹו֙ ְלפָּׂ ם י  שֵָּֽׂ ֵ֖י מ  ְבנ  ּ֛ה ל  שָּׂ ַּ֥ א  ַקְחתָּׂ  34ְולֵָּֽׂ
שלח י'ואליעזר אמר , אברהם אמר שהמלאך ילך לפני אליעזר

אברהם כלל לא הזכיר את נושא ההצלחה  -ועוד , מלאכו אתך

לפי אליעזר ברור . שאליעזר ציטט כביכול בשם אברהם

 .שתהיה לו הצלחה

לו איך באמת צריך להתנהג שליח תוך הדברים הלבואו נראה מ

אני אומר את הדברים על רקע התכנסות . נאמן של מצווה

ההתכנסות , מדהימה שמתרחשת בימים אלו בניו יורק

זיע"א  השנתית של כל אלפי שלוחי הרבי מליובאוויטש

כל מי שמתבונן בזה רואה פה הצלחה למעלה מן . בעולם

וכשאני . על פי השכל האנושי שמשהו פה לא מובן, הטבע

את מושג ', שיחתן של עבדי אבות'מתבונן בזה אני רואה את 

 . ההצלחה בשליחות כפי שרוצה אליעזר ללמד אותנו

 .ה"נ, שם 31
 .ו"נ, שם 32
 '.מ, שם 33
 '.ז, שם 34
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או ' מלאכו איתך, 'דל בין שני הביטויים שהזכרנו לעילההב

י שהסביר לנו את "זוכרים את רש. הוא פשוט' מלאכו לפניך'

  -אצל נח כתוב ? ההבדל בין אברהם לנח

ְתַהֶּלְך ֶאת ֵ֖ים ה ֵֽ ֱאֹלה  חַ  הֵָּֽׂ  35ֹנֵֽ

 -י פירש שם "ורש

 היה צריךנח '( בראשית כד, מ' )לפניואשר התהלכתי 'הוא אומר  ובאברהם

 .ומהלך בצדקו מאליו, אבל אברהם היה מתחזק סעד לתומכו

אני מודיע לך ' -כשאברהם שולח את אליעזר הוא אומר לו 

כלומר הצלחת השליחות ', ה ישלח את מלאכו לפניך"שהקב

יו֙ ֶאל ְוֶאת' –כמו , מובטחת מראש נָּׂ ַלַּ֤ח ְלפָּׂ ֞ה שָּׂ יֹוֵסֶּ֔ף  ְיהּודָּׂ

ֵ֖יו נָּׂ היא תתבצע ללא עיכובים אם אתה תעשה  .36...'ְלהֹוֹרַּ֥ת ְלפָּׂ

 –ואכן כך קרה בפועל . זה מובטח, את ההשתדלות שלך

רבקה יוצאת לקראתו , לקפיצת הדרךכפי שראינו אליעזר זכה 

בא  –? רוצה לעכב בתואל, עוד לפני שהוא מסיים להתפלל –

רוצים שהיא תחכה איתם עוד  לבן ואמו, מלאך וממיתו בלילה

הכל '. אלך גם אם לא תרצו'רבקה עונה  –'? ימים או עשור'

 .למעלה מהטבע', חלק'הולך 

 להיות שליח אמיתי

 -'? מלאכו ילך איתך'אז למה אליעזר לא אומר להם אלא 

השליחות , תראו' –כי אם היה אומר להם . ההסבר בזה פשוט

, את הסכמתםלא אז ברור שלא צריך אותם ו –' כבר מובטחת

' מדרגה שבה ה, במדרגה נמוכה יותראני ' -ולכן הוא אומר 

אבל אז '. וכו' ואני צריך את הסיוע שלכם, ישלח מלאכו איתך

 'והצליח דרכך' -כדי שהם לא יתבלבלו הוא מוסיף את המילים 
 -כמו אצל יוסף שכתוב ש , ה יצליח את דרכו"שהקב -

וֹ  'הֵ֖הּוא ֹעֶשֶּ֔ה  ְוֹכל֙ ֲאֶשר דֵֽ ַּ֥יַח ְביָּׂ  37ַמְצל 

שמשהו פה לא  ,מצריםבית הסהר בשם ב ,רואיםוכולם היו 

ואז היו , שזה לא הולך לפי הטבע, הגיוני כי הכל מצליח לו

ה והוא רק הכלי שדרכי ההצלחה "מבינים שהכל זה מאת הקב

איך מגיעים . וכך שם שמים היה מתקדש –הזו מגיעה לעולם 

לא מתורתן של בנים אלא דווקא משיחתן של עבדי ? לזה

להרגיש באמת איך זה להיות עבד של , ושמלח –האבות 

כמו עבד שעושה רק , להרגיש שאין לך משלך כלום. האבות

עבד אברהם 'כל עניינו של אליעזר הוא . את רצונו של המשלח

 .מקור כח שאי אפשר בכלל לתאר וזה'. אנכי

מתפרשת במקרא ' שיחה'המילה  -אבל אולי אפילו יותר מזה 

  -גם כדיבור אבל גם כתפילה 

ּ֛ק  ְצחָּׂ שַּּ֥וחַ ַוֵיֵצַּ֥א י  ֶדֵ֖ה לָּׂ  38...ַבשָּׂ

י ֶׁ֣י כ ֵֽ נ  ה ְלעָּׂ ּלָּׂ ְפֵנַּ֥י  ְתְּ֭פ  ְשֹפְַּ֥ך  'הַ֝יֲעֹטֶ֑ף ְול  וֹ י  יחֵֽ  39ש 

שליח הוא מי שמרגיש שהוא עבד האבות שהינם מרכבת 

, בפועל. והוא יודע מהיכן הוא שואב את מקור כוחו, השכינה

כל הכוחות אבל הוא יודע שהמלאך נשלח כבר  א יקבל אתוה

יודע להעביר גם הוא . כי היא אלוקית –ההצלחה תבוא  ,לפניו

נכון שצריך אתכם ' –זה אפילו ללבן ובתואל ואומר להם את 

וההשפעה שלו היא , 'דרכך 'ר כבר שהצליח הברוואותי אבל 

   -כזו שאפילו הם מבינים ואומרים 

ֶ֑ר ֹלַּ֥א נּו 'הֵ֖-מֵ  בָּׂ ֶׁ֣א ַהדָּׂ צָּׂ ֹוב ַכּ֛ל ַדֵבַּ֥ר ֵאֶלֵ֖יָך ַרַּ֥ע אוֹ יָּׂ  40טֵֽ

שנזכה להיות שליחים נאמנים בתורתם ומתוך תורתם של 

 .בנים
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