
קניין של תקומה

תורה  , ארץ ישראל: שלושה דברים נקנים בייסורים: אמר רבי שמעון בר יוחאי"

אנו ,י"לצערנו אנו ממשיכים לקנות בייסורים את הישיבה בא, "והעולם הבא

שולחים  , משתתפים בצער משפחות הנרצחים בפיגוע הקשה באריאל

.תנחומים למשפחות השכולות ותפילות להחלמה מהירה לפצועים

ל מתוך הפרשה  "כותב הרב מרדכי אליהו זצי"על חשיבות השייכות שלנו לא

שואל מרן  ( ז"ט, ג"כ" )אברהם אל עפרוןוישמע":על רכישת מערת המכפלה

כמו , בתורה היא בהוראה של הבנה' שמיעה'לשון :א"זיע' הבן איש חי'בעל 

מה : יש להבין, אם כך.קבל והבן וכדומה: שמשמעו, "שמע ישראל: "בפסוק

?צריך היה אברהם אבינו להבין ולקבל מדבריו של עפרון

באוזני בני "המתאר שאברהם דיבר, על תחילת הפסוקועוד יש לשאול

?"ביני ובינך מה היא: "ומהו שאמר עפרון?מה ההדגשה בכך". חת

בתחילה רמז עפרון לאברהם שהוא מוכן להסתדר  : ה"ע' הבן איש חי'מסביר 

עפרון דרש על . עמו ולמכור לו את המערה בסכום של ארבע מאות שקל כסף

שכן האות האמצעית של שמו וגם של שמו של אברהם היא  , כך בגימטרייה

ביני "זהו שאמר לו .עולות ביחד לארבע מאות' ושתי אותיות ר', האות ר

.כוונתו לאות האמצעית שבין בשמו ובין בשמו של אברהם-"ובינך

, שהוא מעוניין שיבצעו של העסקה בסתר ובצנעה, ועוד אמר עפרון לאברהם

אמר . בטענה שהוא איננו מעוניין לשלם מיסים, ולא בפרהסיה ולעיני כל העם

והטעם  . ואשלם לך בפרהסיה, אני אשלם עבורך את המיסים: לו אברהם

, שהסכים אברהם לכך הוא משום שידע בעפרון שהוא רמאי ואינו נאמן כלל

וידע שהוא מסוגל לתבוע אותו אחרי הקבורה שישלם לו את כספו למרות  

.על כן ביקש אברהם שהתשלום יהיה בפרהסיה.שכבר שילם לו

יטען הלה שהכסף  ,שאחרי שייתן לעפרון את הכסף , עוד חשש אברהם

כל מטבע כסף שנתן לו זרק  , כלומר-"באוזני בני חת"לכן שילם לו .מזויף

.על הרצפה והשמיע באוזני כולם שהכסף אינו מזויף

כי הגמרא  , עוד דרש אברהם אבינו לסיים את המקח בשטר חתום כדת וכדין

לכן  .לערער על חזקתוחבירויכול –אומרת שאדם המוחזק בקרקע ללא שטר 

.ביקש אברהם שיהיה שטר חתום עדות לחזקתו על מערת המכפלה



שיצא מיד הדיוט  , לוהיתהתקומה-"שדה עפרוןויקם", ועוד כותבת התורה

קודם שיקנה אברהם אבינו את  ( יח, א"י בשם בראשי תרבה נ"רש)ליד מלך 

משעברה  .חסרת כל ערך וחשיבות, היא חשוכה ונמוכההיתה-,המערה

ועלה ערכה לאין  , נעשתה מוארת וחשובה, לרשותו של אברהם אבינו

וכדברי  , "ויקם"לכן מתארת התורה את העברת הבעלות בלשון .שיעור

.י"רש

ומתי גילה .אף שעפרון לא עמד על כך, אברהם ידע את ערכה של המערה

בשעה שלקח שלושה עגלים עבור המלאכים  ?אברהם את ערכה של המערה

רץ אברהם . ברח עגל אחד ונכנס למערה, שבאו לבקרו ביום השלישי למילתו

אז . מיד כשנכנס התמלאה אור גדול. אבינו אחריו לתפסו ונכנס אחריו למערה

וראה שם את  , הסתובב במערה. ידע אברהם אבינו שמערה זו מיוחדת היא

עיין  )אז החליט שברצונו לקנות למערת קבורה,אדם הראשון ואת חווה

(.פרקי דרבי אליעזר

התעלתה המערה  , בשעה שסיימו אברהם ועפרון את המכר, והנה

עתה חשש אברהם . ועלה ערכה בעיני כל העולם, והתמלאה כולה אורה

לכן עשה  . אבינו שעפרון יעשה כל שביכולתו כדי להחזיר את המערה אליו

ואין עליו שום  . את כל האמצעים כדי להראות שקניינו קניין עולם הוא

.עוררין כלל ועיקר

,מנהיגים יקרים

שבת חיי שרה בה אנו קוראים על קניית מערת המכפלה בידי אברהם 

,  י גם במחיר ייסורים"ערכה של הישיבה בא, אבינו נחזק אהבת הארץ

.לאבותינו' נזכור כי יש לנו קניין על ארץ ישראל מתוך הבטחת ה

.שקט ושלום, יהי רצון שנדע ימים של ביטחון

שוש, שבת שלום


