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 קחו של צדיקר מורילב
תה בקניית מערת המכפלה פתיחפרשת חיי שרה עוסקת ב

נקברו אדם וחוה, אברהם בידי אברהם אבינו, המערה בה 

ושרה, יצחק ורבקה ויעקב ולאה. אמנם השנה לצערנו 

ומסיבות מובנות לא נוכל להגיע להתארח בחברון ולטעום 

מהטעם המיוחד שלה אבל אולי דווקא משום כך ננסה להגיע 

 אל המערה בלימודנו.

 לוט ..ציונו של. למיוחדת עברכה 

אבל לפני שנגיע אל המערה, ואולי על מנת להגיע אליה, אני 

הלימוד בנקודה מסוימת מפרשת השבוע מבקש לפתוח את 

שעבר. כידוע, אין ברכה או תפילה מיוחדת שיש לומר 

כשמגיעים למערת המכפלה, אך לעומת זאת, יש ברכה 

מיוחדת שיש לברך לא פחות מאשר על קברו של לוט. לא 

באומן, לא במעז'יבוז' וגם לא אצל רשב"י אלא אצל לוט. 

  -הגמרא בברכות )נ"ד:( אומרת 

לוט ועל אשתו מברכים שתים. על אשתו אומר ברוך על 

 דיין האמת ועל לוט אומר ברוך זוכר את הצדיקים.

  -השו"ע אף מביא את זה להלכה 

עליה אומר בא"י אמ"ה  .הרואה אשתו של לוט מברך שתים

 .דיין האמת, ועל לוט אומר: בא"י אמ"ה זוכר הצדיקים

 )או"ח, רי"ח ח'(

יתה לי האופציה ללכת לקברו של לוט או ללכת יהאמת, אם ה

למערה, לא בטוח שהייתי בוחר באפשרות הראשונה, וזה 

מעבר לעובדה שאנחנו כלל לא יודעים איפה הוא קבור. גם 

מי יודע איפה היא נמצאת? איפה נציב המלח  -לגבי אשת לוט 

הזה ממוקם? ולמה נתקנה ברכה מיוחדת עליה? המשנה 

 -מתייחס לזה ואומר ברורה 

דכשרואה אותה נזכר גם  ,ואע"פ שאין רואה קברו של לוט

 )מ"ב שם( .מנס בעלה ומש"כ ועל לוט ר"ל בשביל לוט

ברוב הפעמים שמרן  -נוסיף עוד תוספת קטנה להלכה הזו 

השו"ע מביא נוסח ברכה הוא כותב רק את המילים הסופיות 

'ברוך  -שלה, שהן הייחודיות, בלי לצטט את כל נוסח הברכה 

אתה ה' אלוקינו מלך העולם', ואילו כאן חורג השו"ע ומאריך 

שלא נטעה לחשוב כדי  -ומציין את כל נוסח הברכה כנ"ל 

 צדיקים'(.יפא )'זוכר השאומרים רק את הס

גם לגבי נוסח הברכה, רש"י ומפרשים נוספים ניסו לומר כי 

נוסח הברכה 'זוכר הצדיקים' מכוון על אברהם, שבזכות 

מדוע  -שהקב"ה שכר אותו הוא הציל את לוט אבל אם אכן כך 

לא מברכים על אברהם עצמו ועל מערת המכפלה? ועוד יש 

ומה זה באמת להבין את הנוסח של 'דיין האמת' על אשת לוט. 

הציווי הוא לברך על ראיית נציב המלח, וגם  -נציב המלח הזה 

מדוע היא נהפכה דווקא לנציב מלח? רש"י  -בלי קשר לברכות 

  -במקום אומר 

אמר לה תני  .במלח חטאה ובמלח לקתהותהי נציב מלח. 

מעט מלח לאורחים הללו א"ל אף המנהג הרע הזה אתה 

 בראשית י"ט, כ"ו, ע"פ מד"ר()רש"י  בא להנהיג במקום הזה

רש"י לא אומר שהיא התקמצנה על המלח, כמו שהילדים 

אומרים, אלא רק שהיא העירה על עצם הרצון של לוט לתת 

מלח לאורחים. מה הענין כאן? נשאיר את השאלות פתוחות 

 ונחזור אל המערה, הקנין הראשון בארץ ישראל.

יא הניסיון על פי חשבונו של רבנו יונה, מערת המכפלה ה

העשירי של אברהם אבינו, וצריך להבין מה הניסיון בזה? צריך 

 לקבור אשה בת מאה עשרים ושבע שנפטרה. 

 מדיניתעסקה 

 -ננסה להיכנס קצת אל הפסוקים, אל תוכנה של המערה 

ם  ַוי     ם ק  ה ָ֔ ל ַאְבר  ֵנ   ֵמַעַ֖ ְ ֵּ֥ר ֵמ֑תו   יפ  ֵניֶאל  ַוְיַדב ֵ ר.  תֵחַ֖ -ב ְ רֵלאמ ֹֽ  ג ֵ

 ֵּ֥ ש   ַ֖י בְותו  נ כ  ֹֽ ֶכ֑  א  מ   ו   םע  נ  י ת ְ ִ֤ ם ֶבר  ֶק  ֲאֻחז ַת  ל  ֶכָ֔ מ   ה ע  ֵּ֥ ר  ַ֖י ְוֶאְקב ְ  ֵמת 

 ֹֽ נ  פ  ל ְ  ד'(-)בראשית כ"ג, ג' .ימ 

'אמנם אתם בעלי הבית עכשיו', אומר אברהם לבני חת, 'אבל 

אתם ודאי יודעים שהארץ הזו מיועדת לי ואני גר כאן רק זמנית. 

ת גר אני רוצה לנהוג כגר באמת אני תושב. אבל בגלל שאני כע

 ולקנות את שטח'.

ֲענ   ֹֽ ַ֖ ֶאת  תֵח  ְבֵני  ו  ַוי ַ ה  ר םַאְבר  ו   ֵלאמ ֵּ֥  )שם ה'( לֹֽ

 "אפתש חיי שרהשבת פר'  

 השבתאת יציזמני כניסת ו

 (שעון חורף)
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בני חת הם בני אחד משבעה העממים שבארץ כנען, כדוגמת 

הפריזי, הכנעני, הגרגשי, החיתי וכו'. יש לנו איתם 'רומן' מאד 

 -לא משמח; בפרשה הבאה נראה כיצד עשו לוקח לו לאשה 

ָ֔  ֶאת ת  יתְיהו ד  ַ֖ ב ַ ֵאר  ת  ֑י יב ְ ח  תב    ְוֶאת  ַהֹֽ ַמָ֔ ת  ש ְ ת  ֹֽ  ןֵאיל ַ֖ ב ַ ח   .יַהֹֽ

 ַ֖ ְהיֶ ַרת יןַות   ק ֑רו חַ  מ   ַ֖ ְצח  ֹֽ  ְלי  ְבק  ְלר    ל"ה(-)שם כ"ו, ל"ד .הו 

בסוף ימיה של רבקה, אומרת רבקה ליצחק, את מילותיה 

  -האחרונות המופיעות במקרא 

י ְבַחי ַָ֔ ַק   ... י יְצת   ֵנַ֖ ְ פ  ת מ  ו  נ  ת ב ְ ם  ֵח֑ בַי   חַ ל ֵק  א  ה ֲעק   ש     ת  א  ו  נֹֽ ב ְ  תֵחִ֤ מ 

ה   ֶ ל  ֵא  ת כ   ו  נ  ב ְ ֶרץ מ  א ָ֔ ה ה  מ   ֵּ֥ י ל  ַ֖ י ל   ֹֽ  )שם כ"ז, מ"ו( .םַחי  

מילים קשות מאד שבעקבותיהן קורא יצחק ליעקב, שולח אותו 

אל לבן ומתחילה כל פרשת רחל ולאה. אז מי הם בני חת לגבינו 

יודעים. נשים לב גם למספר האיזכורים של בני חת  אנחנו

בפרשת המערה ועד כמה קנית המערה איננה עסקה פרטית 

בין אברהם לעפרון אלא עמידה מול העם, ממלכת חת. נחזור 

  -לפסוקים שלנו 

ֵע   מ  י נו  ש ְ ִ֗ יא ֲאד נ  ים ְנש    ִ֤ ה   ֱאל ה  נו   ַאת   ֵכָ֔ תו  ר ב ְ ְבַח  מ  ינו   ב ְ ֵרָ֔ ר ְקב   ְקב ַ֖

יש   ֶאת ֵמתֶ֑ך   ו   א   נ  ֶָ֔ מ  ו   מ  ְבר  ה ֶאת ק  ְכֶלֵּ֥ א י  ַ֖  ל ֹֽ ך  ְ מ  ר מ  ב ֵּ֥ ק ְ  .ֵמתֶֹֽך   מ 
 )שם, כ"ג, ו'(

צריך להבין שכאשר הם אומרים לו 'איש ממנו... לא יכלה ממך' 

בית, -גם לא הבעל -'אף אחד לא יכול להפריע  -הם מתכוונים 

גם הגדול שבנו, גם אם הוא השופט כמו עפרון כי אנחנו 

 הפרלמנט. הממשלה'. -המחליטים 

םַוי     ם ק  ה   ֵּ֥חו   ַאְבר  ַ ת  ש ְ ֶַ֖רץ ַוי   א  ת.  ְלַעם ה  ְבֵני ֵחֹֽ ֵּ֥ ל  ַ֖ם רַוְיַדב ֵ ת    א 

ר ש   ֵלאמ ֑ ם יֵ  ם א  ֶכִ֗ ר ֶאת ַנְפש ְ ְקב  ִ֤ י  ֶאת מֵ  ל  י ת  ַנָ֔ פ  ל ְ י מ  נ  ֕עו  מ   ש ְ

י ַ֖ ְגעו  ל  ן ו פ  ו  ֶעְפרֵּ֥ חַ  ב ְ ן צ ֹֽ  ח'(-)שם ז' .רב ֶ

כלומר אברהם יודע שהבעלים הוא עפרון והוא בעצם אומר 

להם 'אני לא רוצה כאן הסכמה ממשלתית, חקיקתית, אלא 

 את עפרון עצמו'.

ן ֶ ת  ת יל ִ֗  ְוי  ַרִ֤ ה   ֶאת ְמע  ל  ֵ ְכפ  ַ ו   ַהמ  ר לָ֔ ַ֖ר ֲאש ֶ ה ֲאש ֶ ְקֵצ  הו   ב   ֵד֑ ֶסף ש   ֶכ   ב ְ

א ֵלֵ֜ ה מ  נ   ֶנֵּ֥ ת ְ י י  ְכֶכַ֖ ב ְ  ל    ו  בֶ  םתֹֽ ֹֽ ֲאֻחז ַת ק   )שם ט'( .רַלֹֽ

 -'אני רוצה לקנות את זה מעפרון אבל אני רוצה שזה יהיה 

בתוככם', אומר אברהם לבני חת. בתוך הממלכה הזו של בני 

 חת.

ןְוֶעְפרֵּ֥  ַ֖ב ו  ךְ  י ש ֵ ו  ת  ת ב ְ ֵני ֵח֑ ַעןַּ֩  ב ְ ן ַוי ַַּ֩ ו  ת  ִ֤י ֶעְפר  ח  ם   ַהֹֽ ה   ֶאת ַאְבר 

י ְזֵנ  א  ת ב ְ ל ְבֵני ֵחָ֔ ֵּ֥י ְלכ   ֵא ו   ב   ירַ֖ ַֹֽער ע   )שם י'( רֵלאמ ֹֽ  ש ַ

אצל  -הביטוי 'לכל באי שער עירו', מופיע במקומות נוספים 

בועז ורות למשל. זה ביטוי של כינוס ממלכתי עם תוקף לדורי 

דורות. 'שער העיר' הוא המקום בו יושבים הזקנים. זהו מקום 

 המשפט.

                                                           
אגב, האריז"ל תקומה היתה לו שיצא מיד הדיוט ליד מלך". ו" -עי' שם רש"י  1

, 'שדה עפרון' יםאמר על צדיקים, מקורו במילאומר שהביטוי 'שוכני עפר' שנ

 .ל"ואכמ

א י יֲאד נ    ל ֹֽ נ  ֵעָ֔ מ  ֶדה   ש ְ י ַהש    תַ ת   ךְ  נ  ה ל ָ֔ ֵּ֥ ר  ע   ְנַתת  ֑יה   ְלך    ו  ב ַ֖  רֲאש ֶ  ְוַהמ ְ

י י  ְלֵעיֵנ  ֵּ֥יה   יַעמ    ְבֵנֹֽ ךְ  ְנַתת   ַ֖ ר ל    )י"א( .ֵמתֶֹֽך   ְקב ֵּ֥

'אתה רוצה שזה יהיה ממלכתי?', אומר עפרון, 'הנה קח, 'לעיני 

  -בני עמי נתתיה לך'. ושוב הם משתחווים 

  ַ ת  ש ְ ם חו   ַוי   ה ָ֔ י ַאְבר  ְפֵנַ֖ ֶרץ.  ַעם ל  ֹֽ א  ן רַוְיַדב ֵ  ה  ו  י ֶאל ֶעְפרֵ֜ ְזֵנִ֤ א  ַעם  ב ְ

ֶרץ   א   ר ה  ךְ  ֵלאמ ָ֔ ֵּ֥ה ַא  ם ַאת   ו   א  י לַ֖ נ  ֵע֑ מ  י ש ְ ת   ַתֵ֜ סֶ  נ  ִ֤ ֶדה  כ ֶ ח ף ַהש     ַק 

י נ   ֶָ֔ מ  ה מ  ֵּ֥ ר  ַ֖י ְוֶאְקב ְ ֹֽמ    ֶאת ֵמת   י"ג(-)י"ב .הש  

 -נשים לב ללשון העבר בו נוקטים גם אברהם וגם עפרון 

שניהם אומרים העסקה כבר עשויה. 'נתתי השדה', 'נתתי 

 הכסף'. הכל כבר סגור.

ן ַעןַוי ַ   ו  ַ֖םֶאת  ֶעְפר  ה  ר ַאְבר  .  ֵלאמ ֵּ֥ ו  י יֲאד נ   לֹֽ נ  ֵעָ֔ מ  ֶרץַּ֩  ש ְ ע ֶאַּ֩  ַאְרב ַ 

ת ֶסף ֵמא   ֶֹֽקל כ ֶ  י ש ֶ ֵּ֥ ינ  ַ֖  ב ֵ יְנך  ֵבֹֽ ֑וא ו  ַ֖  ַמה ה  ְתך  ר.  ְוֶאת ֵמֹֽ ַמ  ְקב ֹֽ ש ְ  עַוי  

ה   ַאבְ  ל ןֶאל ֶעְפרו   ם ר  ק ִ֤ ש ְ ם   ַוי   ה  ן ַאְבר  ֶסף ְלֶעְפר ָ֔ ֶ֕ ֵּ֥ר ֶאת ַהכ   ֲאש ֶ

ַ֖ר ב ֶ י ד   ְזֵנ  א  ת ב ְ ע ְבֵני ֵח֑ ִ֤ ת  ַאְרב ַ ֶסף ש ֶ ֶקל ֵמאו  ֶָ֔ ר.  ע ֵבַ֖ר כ  םַוי    ַלס  ֵחֹֽ  ק 

ה ֵד  ן ש ְ ו  ר   1ֶעְפרִ֗ ה ֲאש ֶ ל ָ֔ ֵ ְכפ  ַ מ  ַ֖ר ב ַ י ֲאש ֶ ְפֵנ  א ל  ֶדה   ַמְמֵר֑ ה ַהש    ר   ע   ְוַהמ ְ

ו   ר ב ָ֔ ֵעץ   ֲאש ֶ ל ה  ה ֲאש ֶ ר ְוכ  ֶדָ֔ ש    ֵּ֥ר ב ַ ו   ֲאש ֶ ֻבלַ֖ ל ג ְ כ  י ב ְ ֹֽ ב  )שם  .בס 

 י"ז(-י"ד

נשים לב כי אברהם קנה פה בעסקה הזו לא רק את המערה 

כפי שטועים לחשוב אלא גם את השדה, את העצים ואת כל 

 מה שמסביב.

 ֵּ֥ ה  ה םְלַאְבר  ַ֖ ְקנ  י ְלמ  ת ְלֵעיֵנ  ל ְבֵני ֵח֑ כ ַ֖ ֵאֵּ֥י ב ְ .  ב   ו  ירֹֽ ַֹֽער ע  ֲחֵריש ַ -ְוַאֹֽ

ר ֵכןַּ֩  ַב  ם ק  ה ֵ֜ ה ַאְבר  ר   ו   ֶאת ש   ִ֗ ת  ש ְ תֶאל  א  ַרַ֞ ה ְמע  ֵד  ה ש ְ ל   ֵ ְכפ  ַ  ַהמ 

י ֵנֵּ֥ ְ א ַעל פ  וא ַמְמֵרַ֖ ן ה   ֶאֶַ֖רץ ֶחְב֑רו  ַען.  ב ְ ֹֽ נ  םַוי    כ ְ ה ק  ֶדֵ֜ ה ַהש    ר   ע   ְוַהמ ְ

ו   ר ב   ַ֖ לְ  ֲאש ֶ ה  ֶבר םַאְבר  ֑ ֲאֻחז ַת ק  ֵני ֵחֹֽ  ֵמֵאַ֖ת ַלֹֽ  י"ט(-)שם י"ח .תב ְ

 עשרה בני חתעשרה 

אם נדקדק בפסוקי הפרשה נמצא כי הביטוי 'בני חת' מופיע 

 -בהם שמונה פעמים. אין זה סיפור פרטי בין אברהם לעפרון 

זה ענין מדיני. לפני שנתייחס לכל השאלות, נראה כי בסוף 

פרשת חיי שרה מסופר על קבורת אברהם, שם מוזכר הביטוי 

  -פעם תשיעית 

ר   ְקב ְ ו   ו  ַוי   ִ֤  א תֵ֜ ְצח  ֵעאל וְ  קי  מ  ש ְ יו י  נ ָ֔ ַרַ֖ ֶאל  ב   ה תְמע  ֑ ל  ֵ ְכפ  ַ ֶאל  ַהמ 

ֵדַ֞  ן הש ְ ן  ֶעְפר ִ֤ י ַחר  צ   ב ֶ ת  ָ֔ ח  ַ֖ר ַהֹֽ ֵנֵּ֥ ַעל  ֲאש ֶ ְ א.  יפ  ֶד  ַמְמֵרֹֽ ר  הַהש    ֲאש ֶ

 ֵּ֥ נ  ַ֖ם הק  ה  ת ַאְבר  ֵני  ֵמֵא  ה תחֵ֑ ב ְ ֵּ֥ר ש   מ   ַ֖ם ֻקב ַ ה  ה ַאְבר  ֵּ֥ ר  ו   ְוש   ת ֹֽ ש ְ  .א 

 י'(-)כ"ה, ט'

, ובפרק מ"ט בסוף החומש, אחרי שיעקב מסיים לברך את בניו

 - מילותיו האחרונות הן

ם וַוְיַצ   ת ִ֗ אֶמר או  י   ֲאֵלֶהם   ַוי  ִ֤ ף ֲאנ  ֱאס   י ֶנֹֽ ו   ֶאל ַעמ  ָ֔ ְברֵּ֥ ַ֖י ק  ֶאל  א ת 

ה ֲאב ת ֑י ָ֔ ר  ע  ל ַהמ ְ ֵּ֥ר ֶא  ה ֲאש ֶ ֵדַ֖ ש ְ ן ב   ו  ת  ֹֽ ֶעְפרֵּ֥ ח  ַ֞ . יַהֹֽ ר  ע  מ ְ ר הב ַ  ֲאש ֶ 

ה ֵד  ש ְ ה ב   ל   ֵ ְכפ  ַ ר ַהמ  א ֲאש ֶ י ַמְמֵרַ֖ ֵנֵּ֥ ְ ֶרץ ַעל פ  ֶא  ַען ב ְ ֑ נ  רַּ֩  כ ְ ה ֲאש ֶ נ    ק 

ם ה ֵ֜ ה ַאְבר  ֶדִ֗ ת ֶאת ַהש    ן ֵמֵא  ַ֖י ֶעְפר ֵּ֥ ת   ח  ֶבר.  ַהֹֽ ֹֽ ֲאֻחז ַת ק  הש   ַלֹֽ ו   מ   ְברַ֞ ֹֽ  ק  
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ם ה ִ֗ ה ְוֵאת  ֶאת ַאְבר  ר   ו   ש   ת ָ֔ ש ְ ָׁ֚ א  הש   ו   מ   ְבר  ֹֽ ק ק  ְצח ָ֔  ְוֵאַ֖ת ֶאת י 

ה ְבק   ו   ר  ֑ ת  ש ְ ה א  ֵּ֥מ   י ְוש   ַבְַ֖רת   ה.  ק  ֹֽ ְקֵנ  ֶאת ֵלא  ה המ  ֶד  ה ַהש    ֵּ֥ ר  ע   ְוַהמ ְ

ו   ר ב ַ֖ ֵני ֵחֹֽ  ֵמֵאֵּ֥ת ֲאש ֶ  ל"ב(-)שם, מ"ט, כ"ט .תב ְ

בהן הוא נפרד מאיתנו, המילים המילים האחרונות של יעקב, 

 פעם עשירית של הביטוי בחומש. -הן 'מאת בני חת' 

סיפור מערת המכפלה מסתיים במילים 'מאת בני חת', צוואתו 

של יעקב מסתיימת במילים הללו, עשר פעמים הביטוי מופיע 

עוד לפני דברי חז"ל זה כבר נשמע גיוואלד, והנה המדרש  -

  -אומר על כך 

ת יו  ה ד ְ מ   ַ ז ר כ  י ֶאְלע  ַמר ַרב   ין  2א  ס  ה קו ְלמו  מ   ַ ת, כ  כו  ְ פ  ַ ת  ש ְ מ 

ֵני ֵחת,  יב ב ְ ת  ים כ ְ מ  ע  ְ ה פ  ר  ֵני ֵחת'. ֲעש   ְכת  ב 'ב ְ ֵדי ל  ין, כ ְ ר  ב ְ ַ ת  ש ְ מ 

הו א  י ש ֶ ל מ  כ   ְדך  ש ֶ ֶ ת, ְלַלמ  רו  ב ְ ֶרת ַהד   ֶנֶגד ֲעש ֶ ה כ ְ ר  ֵני ֵחת, ֲעש   ב ְ

ת רו  ב ְ ֶרת ַהד   ו  ְמַקי ֵם ֲעש ֶ ל  א  יק, כ ְ ל ַצד   ְקחו  ש ֶ ֵרר מ  )בראשית  .ְמב 

 "ח, ח'(רבה נ

 -רעי ואהובי, נזכיר במשפט אחד את השיעור בשבוע שעבר 

עשרה ניסיונות עבר אברהם אבינו ע"ה, כדי להצדיק ולקיים 

עולם שנברא בעשרה מאמרות, ובזכות עשרת הניסיונות הללו 

נעשו עשרה ניסים לאבותינו במצרים ועשר על הים ובזכות זה 

ות, וכעת אנו עשר המכות ובזכות זה קיבלנו את עשר הדבר

לומדים שעשרה 'בני חת' כנגד עשר הדברות ללמדך שמי 

שהוא מברר מקחו של צדיק כאילו מקיים את עשרת הדברות. 

 מה כתוב כאן?!

כולנו מכירים את המדרש המפורסם לפיו אברהם אבינו הכיר 

את מערת המכפלה כבר מזמן, מאז שבאו אליו המלאכים 

בקר', ואומרים שם חז"ל לבקרו, שם כתוב 'וירץ אברהם אל ה

 -שהוא רץ אחרי הבקר הזה עד למערת המכפלה 

ורץ להביא בן בקר וברח מלפניו בן הבקר ונכנס למערת 

המכפלה ונכנס אברהם אחריו ומצא שם אדם הראשון ועזרו 

שוכבים על המטות וישנים ונרות דולקות עליהן וריח  ]=חווה[

וזת טוב עליהם כריח ניחוח לפיכך חמד המערה לאח

 )פרקי דרבי אליעזר, ל"ו( קבר

אם הוא הכיר את המערה כבר מגיל  -ונשאלתי שאלה יפה 

תשעים ותשע, למה הוא חיכה על לפטירתה של שרה כדי 

לקנות את המקום, כמעט ארבעים שנה? אם אני חומד משהו 

אני מנסה להשיג אותו מיד, מראש. ולמה באמת הרעיון של  -

ראשון של האבות בארץ קבורת שרה מבטא את הקנין ה

 ישראל? 

 בוררמלאכת 

נדמה שיש כאן דבר מופלא. בואו ננסה להבין את הביטוי 'לברר 

מקחו של צדיק'. לברר פירושו 'עבודת הבירורים'. זוהי מלאכת 

להוציא פסולת מתוך אוכל, לאט לאט.  -בורר בהלכות שבת 

זורה  בורר )ביד(, -הגמרא אומרת שיש שלש מלאכות זהות 

מנות בנפרד כי שלשתן היו במשכן )לרוח( ומרקד )בנפה(. הן נ
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צורות של  -אבל הרעיון העומד מאחורי שלשתן הוא אחד 

ברירה האסורות בשבת ועניינן הגדול הוא שאלו הן המלאכות 

שאיתן מתכוננים לשבת, ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי 

הזה הוא מלאכת בורר.  העולמים. בעצם, כל עניינינו בעולם

לפעמים זורים את התבואה והמוץ עף ברוח, לפעמים מספיק 

לסנן ולפעמים צריך פיסית להוציא את הפסולת ביד. מי שיודע 

להתבונן בספר בראשית יודע שכל כולו הוא עבודת הבירורים, 

  -וזה מתחיל כבר ברש"י הראשון 

 אמר רבי יצחק: לא היה צריך להתחיל את התורה אלא

ֶכם שהיא מצוה ראשונה  (שמות יב ב)" מ"ַהח ֶדש  ַהז ֶה ל 

שאם יאמרו  ...שנצטוו ישראל. ומה טעם פתח בבראשית?

אומות העולם לישראל: "לסטים אתם שכבשתם ארצות 

 .עה גוים", הם אומרים להם: "כל הארץ של הקב"ה היאשב

הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו. ברצונו נתנה להם, 

 ". )רש"י, בראשית א', א'(וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו

'והכנעני אז בארץ'. מה עושה  -כשאברהם מגיע לארץ, כתוב 

שם הכנעני? הרי ארץ ישראל נפלה בחלקו של שם, לא של 

א שהכנעני כבש את הארץ ואנחנו נצטווינו להגיע חם. אל

לארץ כנען כדי לברר את הכנעני, להוציא את הפסולת מתוך 

 -לזרות ברוח, את מה שאפשר  -האוכל. את מה שאפשר 

להפך. אך אי אפשר לחפף בעבודה הזו. צריך לברר מקחו של 

צדיק. כל מה שהאבות באו לעשות וללמד אותנו הוא לעשות 

 בירורים הזו בעולם.את עבודת ה

מופיע בזוה"ק שאברהם לא הסכים לקנות את המערה בחינם 

כי רק סטרא אחרא קונים בחינם. מה שקונים בחינם הוא ס"א. 

 בעולם הזה אנחנו בעבודה של השתדלות, של בירורים. 

 יגיעו מעשי למעשי אבותימתי 

הרגע בו יורד הקב"ה על הר סיני ונותן  הוא עשרת הדברות

נברא בעשרה לעם ישראל את הכח להחזיר את העולם ש

מאמרות ולאפשר את קיומו. "ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי" 

שהקב"ה  )שבת פ"ח.(כפי שאומרים חז"ל  - )בראשית א', ל"א(

התנה עם העולם בעת בריאתו שאם יקבלו ישראל את התורה 

בשישי בסיון העולם יתקיים. מה ש'נתאווה הקב"ה שתהיה לו 

עבודת הבירור שלנו. אלו דירה בתחתונים' זה כי הוא נתאווה ל

היו עשרת הניסיונות של אברהם אבינו ועמד בכולם. הניסיונות 

הללו הם הכוח להבין שרמ"ח מצוות העשה שהקב"ה מצווה 

אותי הם 'איברים דמלכא', כפי שאמרו חז"ל בזוה"ק. כשאני 

מקיים מצווה בעולם הזה אני בעצם מרים את המתג ומאיר את 

 העולמות כולם. 

  -י ידוע יש ביטו

  (תנא דבי אליהו רבה, פרק כה, א) מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי

בשם תלמידי  למעשיהם של אברהם, יצחק ויעקב.יגיעו מתי 

אמרו שאדם צריך לדעת שאין לו סיכוי שמעשיו  3הבעל שם טוב

 -אכן יגיעו למדרגת מעשי אבותיו. שלא נהיה באשליות 

 זיע"א.מקאצק ר "אדמוהרה"ק מספר אמת ואמונה,  3

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%91_%D7%91
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'תרגיע' אומרים החבר'ה היום..., אז מה פירוש הביטוי? אלא 

הכוונה היא שהמעשים שלי יתקרבו וישאפו למעשי אבותי 

ואולי יהיה מגע קל לרגע קטן בין מעשי לבין מעשי האבות, 

שהמעשים שלי יהיו 'במהלך' של מעשי אבותי, אך להגיע 

 ממש לאותה מדרגה בוודאי שאין סיכוי. 

 של לוטהמורכבות 

לוט ואשת לוט. אשת  -ר לרגע למה שפתחנו בו אני מבקש לחזו

לוט נתפסת אצלנו כמרשעת, כדמות שלילית. למה בכלל היא 

מוזכרת? הנשים האחרות שמופיעות בחומש הן רק האמהות. 

אשתו של נח לא מוזכרת, גם לא של שת, מתושלח ועוד. אשת 

בגלל הטרגדיה שמתרחשת שם ובגלל  -יהודה ותמר מוזכרות 

 נשות השבטים לא מוזכרות. אז למה אשת לוט? המהלך, אבל 

מסדום זוכים לצאת רק נוח ואשתו ושתי בנותיו.  -וצריך לזכור 

זו מדרגה עצומה. מכל סדום רק הארבעה הללו יוצאים מתוך 

. תושבי סדוםההפיכה. אפילו החתנים נשרפים בגפרית עם 

שתי בנות לוט זוכות שיצאו מהן משיח ובנו, דוד ושלמה, אבל 

לוט? מאיפה היא באה? והיא הופכת לנציב מלח  למה אשת

רק בגלל שהיא מסתובבת, ואלמלא היא הייתה מביטה 

 מאחריה היא הייתה ממשיכה איתם לצוער.

לוט בבקשתו מציל את צוער. רש"י שואל באיזו זכות הצליח 

  -לוט להציל את צוער? 

יזכור אלהים את אברהם. מהו זכירתו של אברהם על לוט? 

לוט יודע ששרה אשתו של אברהם, ושמע  נזכר שהיה

שאמר אברהם במצרים על שרה אחותי היא, ולא גלה 

)רש"י בראשית  הדבר, שהיה חס עליו, לפיכך חס הקב"ה עליו.

 י"ט, כ"ט(

לא רק שהוא לא גילה. אם היה מגלה הוא היה רשע גמור,  אלא 

יש כאן בשתיקה שלו משהו יותר עמוק. יכול להיות שגם לוט 

ין למה אברהם כלל ירד למצריים, אולי הוא לא אהב את לא הב

הרי היא באמת הייתה אחותו של לוט  -הרעיון של 'אחותי היא' 

אבל  -ולא של אברהם. לוט הוא אדם מורכב. הוא צדיק מופלא 

גם ההיפך. הוא לוט בערפל. הוא רוצה את סדום כי היא 'כגן 

למלאך שבא אבל גם כי היא 'כארץ מצרים'. הוא אומר  -ה'' 

להצילו טענה מרתקת; המלאך אומר לו להימלט להר, שם 

'אני  -כזכור יושב אברהם, שבזכותו הוא ניצול, אבל לוט טוען 

לא רוצה להגיע להר כי בהר יראו אותי ליד אברהם הצדיק ואז 

יתוודע כמה אני רשע, כמה אני כלום. אני מפחד להיות ליד 

ה לקבל אבל הקב"ה אברהם'. זו טענה מוזרה שלנו היה קש

וצוער ניצלת לא בזכות אברהם אלא  -מקבל את הטענה הזו 

 בזכות לוט.

רעי ואהובי, אברהם אבינו הוא מרכבה. זו מדרגה שאני לא יכול 

שלי, ממנו אני חי, 'מגן  DNA-לקלוט. אברהם הוא המקור, ה

אבל מותר  -אברהם'. נכון, בגן הילדים הבנו אחרת את לוט 

לגדול מאז היינו בני חמש... מי שהוא אמיתי עם עצמו, הרבה 

ישירות מול יותר קל לו להזדהות עם אברהם דרך לוט, מאשר 

תנו קיימים שני הצדדים. לא תמיד אברהם, כי בכל אחד מא

הוא מכניס  -אנחנו מודעים ומכירים בהם. לוט כן הכיר בכך 

ד מאברהם אבינו לחזר אורחים במסירות נפש נפלאה, הוא למ

אחרי האורחים, הוא מדבר דיבור ישיר עם הקב"ה. שתי בנותיו 

אבל יחד עם זאת הוא מציע לאנשי  -'בתולות ואיש לא ידען' 

העיר הצעה מזעזעת, לקחת את שתי בנותיו. ואולי הוא סומך 

על צדקותו ועל זכויותיו של אברהם כפי שיש מפרשים  

דקותה של שרה, ך על צשהסבירו, ממש כפי שאברהם סמ

אצל פרעה ואצל אבימלך? לוט הוא מורכב, אבל הוא מבטל את 

עצמו, הוא נופל ועולה, נופל ועולה. אפילו למחרת הלילה ההוא 

 הוא שוב שותה. הלו, תעצור רגע!  -של השכרות 

לברך על לוט 'זוכר הצדיקים' הוא רעיון מופלא. הקב"ה זוכר 

את הצדיקים ואיך הם משפיעים בנו לגלות נקודה טובה אפילו 

כשאנחנו נמצאים בסדום. עוד נקודה טובה ועוד אחת. 'זוכר 

הצדיקים' זה איך הצדיקים מבררים את העולם ומוסרים את 

י לא ראוי נפשם לברר ולהעלות את כל הפסולת של העולם. אנ

לזה כי אני אפול בתוך הפסולת הזו. לוט מדומיין שבתוך סדום 

הוא יישאר צדיק טהור אבל 'אנשי סדום רעים וחטאים' 

'עוד מה לך פה?', וכמו שרש"י מבאר  -והמלאכים אומרים לו 

''זה הכל קליפות טמאות, אתה לא תוכל להציל מפה  –שם 

 כלום', והוא בורח. 

 חטאה ובמלח לקתהבמלח 

ט. לא יכולה להיות כזו הכנסת אורחים ועכשיו נגיע לאשת לו

לא כתוב  בסדום, כזו מסירות נפש, בלי שאשתך קשורה לזה.

 -שהיא התקמצנה על הבשר, על עוף או אפילו על הבוטנים 

מלח זה דבר שאתה שם אותו  -רק מלח. מה העניין במלח? 

באוכל והוא מבטל את עצמו. כל עניינו זה לתת לבשר להיות 

להיות טעים. הוא מבטל את ישותו ונותן  טעים, להיות ללחם

לדבר שהוא מעורב בו להופיע. כאשר המלח מופיע כיישות 

זה מקולקל. אי אפשר לאכול את זה. התורה  -בפני עצמו 

אומרת "על כל קרבנך תקריב מלח". מה שלא ידעה אשת לוט 

הוא להיות זו ששמה את המלח. סדום חדרה לתוכה קצת. היא 

ת עצמה לגמרי. היא הייתה קרוב מאד לא הצליחה לבטל א

 -ללוט, היא הייתה האדם הרביעי בסדום שיכול היה להינצל 

אבל היא לא הגיעה לנקודה האמיתית של הבירור שאנחנו 

יכולים להגיע אליו, גם אם אנחנו לוט, אשת לוט ובנות לוט. 

מהמערה אנחנו צריכים להביא משיח בעולם. גם המעשה של 

שהוא איננו פשוט בכלל, הוא היה מתוך בנות לוט עד כמה 

  -מניע אצילי 

ינו  ...  ֵלָ֔ א ע  ו  ב  ֶרץ  ל  א   ין ב   יש  ֵאִ֤ ן ְוא   ֵק֑ ינו  ז  ב   ה ֶאת ...א  ֶק  ה ַנש ְ  ְלכ  

ַרע ֹֽ ַ֖ינו  ז  ב  א  ה ֵמֹֽ ֵּ֥ ְנַחי ֶ ו  ו  ֑ מ  ה ע  ב   כ ְ ש ְ ן ְונ  י  ַ֖ ינו  יַ ב    ל"ב(-)שם י"ט, ל"א .א 

להחיות זרע נתכוונו! כמה שכל הסיפור הזה מורכב. הוא 

מורכב עוד מאביו של לוט, הרן, שישב על הגדר והתלבט האם 

 ללכת עם נמרוד או עם אברהם. 

דיין האמת, עומד ואומר  -'הרואה אשת לוט מברך שתים' 

שהקב"ה דן דין אמת. בעבודת הבירורים אנחנו יכולים להשיג 

ן מלח. לא מספיק רק לתת אוכל נית   עוד, להגיע למדרגה שכן
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אם אני לא מצליח להפוך את האני שלי לחלק מהצדיק, לחלק 

מהטוב. לתת לבשר להופיע, לתת לאורח להופיע, לתת 

לאלוקות שבכל דבר להופיע את עצמה. לתת לאור שבכל דבר 

להופיע את עצמו. עבודת הבירורים לא יכולה להתבצע בלי 

יב קרבנות, אבל אם אין בקרבן המלח הזה. אתה יכול להקר

 אין זה קרבן. -מלח 

 מם גם את בני חתולרולברר 

לברר את  -הקב"ה שם אותנו בעולם בעבודה הכי קשה שיש 

הבירורים, והוא דיין האמת. והנה אשת לוט שכאשר נזכרים 

'זוכר  -בה צריך להיזכר גם בלוט ולברך את הברכה השניה 

הצדיקים'. חשבתי לעצמי, שלוט הוא היחיד מכל ברכות 

מברכים רק מעצם הזכירה. על ברק או רעם אי אפשר הראיה ש

לבררך כשנזכרים בהם אלא כשרואים אותם, לא מברכים על 

יום כשאני נזכר בו אלא רק כשאני  30חבר שלא ראיתי אותו 

רואה אותו, כשאני חווה אותו. רק על לוט מברכים כשנזכרים 

כים 'זוכר הצדיקים' היא אותה נקודה של כולנו שאנחנו צרי -בו 

 'לברר מקחו של צדיק'.

איזה נוף רואים ממערת המכפלה, מהרי חברון כשמשקיפים 

למטה? משם רואים את סדום, את הגפרית והמלח שאברהם 

 רואה כשהוא משכים בבוקר. את לוט ואת אשת לוט.

שאלנו למה אברהם חיכה עם קניית המערה עד לפטירתה של 

רה היא בעצם שרה, ובתורת החסידות הסבירו שכל קנית המע

כדי למלא את עבודת האדם שבשבילה הוא נברא. אברהם רץ 

אחרי הבקר וראה במערה את אדם וחווה שוכבים ונרות 

דולקים כשריח טוב עליהם כריח ניחוח, ומה שהוא חמד את 

המערה איננו שהוא חמד אותה לעצמו אלא חמד מי ימשיך את 

 אדם וחוה. 

אברהם לא עשה  -אני מרשה לעצמי לשער השערה ברורה 

מקח טעות. הוא הבהיר בדיוק לעפרון ולבני חת מה יש בתוך 

המערה והם הבינו שמי שצריך להמשיך את אדם וחוה הוא 

נשיא האלוקים. אחרת זה מקח טעות, אם הם לא ידעו מה יש 

כי  -בתוך המערה זו גנבת דעת. עשר פעמים מופיעים בני חת 

יא חלק מעבודת גם הם, הכי נמוכים, הפסולת הזו גם ה

הבירורים כשהיא בטלה אל הצדיק, גם אותה מזכה ומרומם 

אברהם אבינו. הצדיק נקרא צדיק כי הוא מצדק את כולנו, כי 

 -הוא מגלה לנו את הכוחות הפנימים שבנו. 'זוכר הצדיקים' 

לא על אברהם, אלא על לוט מברכים. עשר פעמים בני חת כי 

הדברות. הכוונה היא מי שמברר מקחו של צדיק זוכה לעשר 

'אנכי ה' אלקיך', ל'לא -שמי שמברר מקחו של צדיק זוכה ל

תחמוד' ויזכה כך לכל הדיברות. זו היתה השיחה בין משה רבנו 

יצר הרע יש ביניכם? קנאה יש ביניכם? תאווה?  -למלאכים 

 מה לכם ולבירורים?. 

התשובה לשאלה למה חיכה אברהם למות שרה כדי לקנות 

יא כי את עיקר עבודת הבירורים עושות הנשים, את המערה ה
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עושה שרה. אברהם אבינו מביא את האור הגדול, אבל זה 

מופיע במציאות רק לפי הדרך של שרה. לקחת את הגר, לגרש 

כל זה מתברר דרך שרה. הכח לקנות את המערה,  -אותה וכו' 

זה יתקיים במיתתה של שרה הצדקת  -להכניע את בני חת 

הם חמד את המערה ארבעים שנה לפני כן, שמכפרת. אבר

אבל הכח של בני חת עדיין לא הוכנע אז, אלא רק במיתת 

 צדיקים מכפרת של שרה אימנו. 

דבר פלא עצום. כל  אופן דומה מסבירים בתורת החסידותב

 -הסיפור שרש"י פותח בו את הפרשה ששרה מתה כי 

עט לפי שעל ידי בשורת העקידה, שנזדמן בנה לשחיטה וכמ

 שית כ"ג, ב'(א)בר שלא נשחט, פרחה נשמתה ממנה ומתה

הרי היא עמדה בניסיונות קשים בחייה אף יותר  -ואיך זה יתכן 

משל אברהם?! כי שרה היא האמא. היא רצתה לראות את 

יצחק עדיין פה כנשמה בגוף. היא לא הייתה יכולה לשאת את 

'רצוא' זה שעבודת הבירורים פה נפסקת. לא יכול להיות איזה 

כזה של נשמה שרוצה רק לעלות עוד ועוד, הוא צריך להופיע 

 כנשמה בגוף פה.

 נשיתהתבררות 

רבי מאיר בעל הנס, שמו האמיתי היה רבי נהוראי או רבי 

, והוא נקרא רבי מאיר כי הוא היה מאיר 4נחמיה לשיטה אחרת

אם אכן כך, אז  -עיניהם של ישראל בתורתו. חז"ל שואלים 

למה במחלוקות שלו מול רבי יהודה נפסקה הלכה כרבי 

יהודה? הרי הוא האיר את עיני ישראל בתורתו? והתשובה היא 

כי כשמקור אור גדול מאיר, זה הרבה פעמים מסונוור  -פשוטה 

 -ואי אפשר להביט לשם. ואיך קראו לאשתו של רבי מאיר? 

יה, -דול בבית צריך בירוריה. כשיש אור כזה ג -ברוריה. בירור 

זו שתגיד לו אל תתפלל על השכנים שימותו אלא שיעשו 

 תשובה. 

אומרים חז"ל 'הבקר' אותיות 'רבקה'.  -'ואל הבקר רץ אברהם' 

אז מתחיל יצחק, אז מתנוצץ גם אורה של רבקה. תפקידה של 

רבקה הוא לעבוד את עבודת הבירורים בעוד יצחק הוא נותן 

 האור הגדול.

היא האנטיתזה לרבקה ולשרה. היא  -תביעה מאשת לוט זו ה

לא הצליחה למלא את התפקיד הזה. היא הביטה מאחריה, 

היא נתפסה בסדום. היא הייתה יכלה להיות אחת מהן, אבל 

את עבודת הבירורים, את ההתבטלות הזו, להתבטל אל הצדיק 

אז זה היא  -שנותן לי כח לברר את הפסולת שלי, בסדום שלי 

 ה.פספס

'עשרה עשרה פעמים בני חת'. כאשר יעקב אבינו עומד לסיים 

את חייו ולהיקבר במערת המכפלה בטקס רב רושם של 

שבעים ימי אבל של כל מצרים, הוא יודע שאחרי 'החגיגות' 

יתחילו מאתיים שנות שואה של מצרים. הוא יודע שאותו 

קוברים במערה יחד עם זה שאנחנו זוכרים שאנחנו צריכים 

ור לעבודת הבירורים של טומאת מצרים, מ"ט שערי לחז
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-הטומאה, של הרוע והזוועות הכי קשות. ולכן הוא חותם לא ב

 -'קברו אותי אל אבותי עם סבא וסבתא', אלא 

ו   ְברֵּ֥ ַ֖י ק  ה ֶאל ֲאב ת ֑י א ת  ָ֔ ר  ע  ל ַהמ ְ ֵּ֥ר ֶא  ה ֲאש ֶ ֵדַ֖ ש ְ ן ב   ו  ת  ֹֽ ֶעְפרֵּ֥ ח  . יַהֹֽ

 ַ֞ ר  ע  מ ְ ר הב ַ ֵד   ֲאש ֶ  ש ְ ה הב   ל   ֵ ְכפ  ַ ר ַהמ  א ֲאש ֶ י ַמְמֵרַ֖ ֵנֵּ֥ ְ ֶרץ ַעל פ  ֶא   ב ְ

ַען ֑ נ  רַּ֩  כ ְ ה ֲאש ֶ נ   ם ק  ה ֵ֜ ה ַאְבר  ֶדִ֗ ת ֶאת ַהש    ן ֵמֵא  ַ֖י ֶעְפר ֵּ֥ ת   ח  ֲאֻחז ַת  ַהֹֽ ַלֹֽ

ֶבר...  ֹֽ ְקֵנ  ק  ה המ  ֶד  ה ַהש    ֵּ֥ ר  ע  ו   ְוַהמ ְ ר ב ַ֖ ֵני ֵחֹֽ  ֵמֵאֵּ֥ת ֲאש ֶ  .תב ְ

עשרה  -זו השורה האחרונה של יעקב וחתימת ספר בראשית 

פעמים בני חת. איזו רוח הקודש של חז"ל לדייק כל כך לא רק 

את המילים אלא את התפקיד. איזו ברכה מופלאה 'זוכר 

לא כשנכנסים למערה. שם לא צריך  -הצדיקים' ו'דיין האמת' 

 שם צריך לומר 'אבא, אמא, אנחנו פה, -לומר שום ברכה 

אנחנו בזכותכם ממשיכים ומקיימים מצוות הכל בזכותכם'. 

הברכה צריכה להיאמר כשאני רואה אותי, כשאני רואה איך 

זכותו של הצדיק מופיעה גם בלוט המבולבל. וזו ברכה כפולה 

שגם שכאני לא מצליח לפעמים 'וחטף כאפה', זה כנראה  -

ו בגלל שהבטתי מאחרי ואני צריך להבין ששתי הברכות הלל

 הולכות יחד, דיין האמת וזוכר הצדיקים.

הצדיקים' היא ברכת ראיה היחידה  הערנו קודם ש'זוכר

זה לא מדויק. אני צריך לראות בה את  -שמברכים מבלי לראות 

עצמי. הקב"ה מעביר את הכח של הצדיק אל מי שמקושר אליו 

עד ללוט ולאשת לוט, משם יופיע משיח, משם יופיע דין  -בחוט 

שנזכה מהרה לסיים את עבודת ר "יהוהחסד גם יחד, והאמת 

הבירורים, את מלאכות הבורר, הזורה והמרקד, ונזכה ליום 

 שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים.
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