
 יוסי פרבר  לפרשת השבוע חסידות
ַמע שְׁ ָרָהם ַויִּ רוֹן ֶאל ַאבְׁ ֹקל ֶעפְׁ שְׁ ָרָהם ַויִּ ֹרן ַאבְׁ ֶעפְׁ  חיי שרהלשבת שם משמואל  – לְׁ

  כג פרק בראשית ספר

ם( ז) ם ַויָּקָּ הָּ ְשַתחּו ַאְברָּ ָאֶרץ ְלַעם ַויִּ ְבֵני הָּ  :ֵחת לִּ

ם ַוְיַדֵבר( ח) תָּ ם ֵלאֹמר אִּ ְקֹבר ַנְפְשֶכם ֶאת ֵיש אִּ י ֶאת לִּ נַ  ֵמתִּ ְלפָּ י ימִּ עּונִּ ְגעּו ְשמָּ י ּופִּ  :ֹצַחר ֶבן ְבֶעְפרֹון לִּ

ֶתן( ט) י ְויִּ ַרת ֶאת לִּ ה ְמעָּ ְקֵצה ֲאֶשר לוֹ  ֲאֶשר ַהַמְכֵפלָּ ֵדהּו בִּ ֵלא ְבֶכֶסף שָּ ְתֶננָּה מָּ י יִּ ֶבר ַלֲאֻחַזת ְבתֹוֲכֶכם לִּ  :קָּ

יַהחִּ  ֶעְפרֹון ַוַיַען ֵחת ְבֵני ְבתֹוְך יֵשב ְוֶעְפרֹון( י) ם ֶאת תִּ הָּ ֵאי ְלֹכל ֵחת ְבֵני ְבָאְזֵני ַאְברָּ ירוֹ  ַשַער בָּ  :ֵלאֹמר עִּ

י ֹלא( יא) י ֲאֹדנִּ ֵענִּ ֶדה ְשמָּ י ַהשָּ ְך נַָּתתִּ ה לָּ רָּ יהָּ  ְלָך בוֹ  ֲאֶשר ְוַהְמעָּ י ְבֵני ְלֵעיֵני ְנַתתִּ יהָּ  ַעמִּ ְך ְנַתתִּ  :ֵמֶתָך ְקֹבר לָּ

ְשַתחּו( יב) ם ַויִּ הָּ פְ  ַאְברָּ ָאֶרץ ַעם ֵנילִּ  :הָּ

ָאֶרץ ַעם ְבָאְזֵני ֶעְפרֹון ֶאל ַוְיַדֵבר( יג) ם ַאְך ֵלאֹמר הָּ ה אִּ י לּו ַאתָּ ֵענִּ י ְשמָּ ֶדה ֶכֶסף נַָּתתִּ י ַקח ַהשָּ ֶמנִּ ה מִּ י ֶאת ְוֶאְקְברָּ ה ֵמתִּ מָּ  :שָּ

ם ֶאת ֶעְפרֹון ַוַיַען( יד) הָּ  :לוֹ  ֵלאֹמר ַאְברָּ

י( טו) י ֲאֹדנִּ ֵענִּ י ֶכֶסף ֶשֶקל ֵמֹאת ַאְרַבע ץֶאֶר  ְשמָּ וא ַמה ּוֵביְנָך ֵבינִּ  :ְקֹבר ֵמְתָך ְוֶאת הִּ

ְשַמע( טז) ם ַויִּ הָּ ְשֹקל ֶעְפרֹון ֶאל ַאְברָּ ם ַויִּ הָּ ֶבר ֲאֶשר ַהֶכֶסף ֶאת ְלֶעְפֹרן ַאְברָּ  :ַלֹסֵחר ֹעֵבר ֶכֶסף ֶשֶקל ֵמאֹות ַאְרַבע ֵחת ְבֵני ְבָאְזֵני דִּ

ְפֵני ֲאֶשר ַבַמְכֵפלָּה ֲאֶשר ֶעְפרֹון ְשֵדה םַויָּקָּ ( יז) ֶדה ַמְמֵרא לִּ ה ַהשָּ רָּ ל בוֹ  ֲאֶשר ְוַהְמעָּ ֵעץ ְוכָּ ֶדה ֲאֶשר הָּ ל ֲאֶשר ַבשָּ יב ְגֻבלוֹ  ְבכָּ בִּ  :סָּ

 

 פ"תר שנת - שרה חיי משמואל שם

ל( ז, נח) רש רבהבמד ֳבהָּ יש ַלהֹון נִּ י ֵיַדע ְוֹלא, צדיק של בממונו רעה עין שהכניס עפרון זה ַרע אִּ  התורה שחסרתו ְיֹבֶאנּו ֶחֶסר כִּ

ְשֹקל דא הוא דכתיבה .ו"וא ם ַויִּ הָּ  1.ו"וא חסר כתיב עפרן ְלֶעְפֹרן ַאְברָּ

 ארץ כן, מצרים גלות של המירוק אחר אלא במעלתם לזכות אפשר הוה לא דישראל דכמה ר הקדושבזוה דהנה לפרש נראה

 המכפלה מערת שהיתה הענין נמי דכן ש לומרוי. הכנענים ביד כבושה שהיתה המירוק אחר אלא תהלמעל זכתה לא ישראל

 שהם ישראל ל כןוע. לגמרי לו היפוך שהוא זה בידי הוא מירוק כל דהנה והיינו. עפרון יד תחת מקודם כבושה להיות צריכה

ָאֶרץ ֶעְרַות מצרים בידי שלהם המירוק ההי בטבע וצנועים קדושים  לרצון השתוקקות שענינה ישראל וארץ 2,הזימה אשת הָּ

 ההי, באריכות בזה דברנו וכבר 3,קונה רצון לעשות שרצתה ארץ שמה נקרא למה( ה"פ ר"ב) ל"ז אמרו ל זהשע, יתברך' ה

 שם עבדו שלא רץ ישראלבא וגבעה הר לך ואין ,האומות מכל יותר בודה זרהבע שטופים שהיו הכנענים בידי שלה המירוק

ת עצמם לעבודה א מכניעים שהיו הכנעה מלשון כנענים האומות שבע כל נקראו זה שמטעם ש לומרוי. בודה זרהע מורייםהא

ת א שהוציאו להיפוך היו והן 4,כידוע לשר נמסרה לא ל כןושע, יתברך' ה רשות תחת שתשוקתה רץ ישראלא היפוך והן. זרה

 להיות שענינה המכפלה ומערת. בודה זרהוע החיצונים הכוחות ותרש תחת ת עצמםא והכניעו יתברך' ה רשות מתחת עצמם

                                                           
( לעיםס וחמשה עשרים דהוא מנין: ה ליטרין"א ד"י בכורות נ ע"רש) ליטרין ובנביאים סלעים בתורה האמורים שקלים כל חנינא ר"א: ז ,נח רבה ראשיתב  1

( כב, כח משלי) דא הוא דכתיבה קנטרין שהיו עפרון משקלי חוץ אמר יודן' ר .(שקל בכל סלעים מאה: קינטריןה "א ד"י בכורות נ ע"רש) קנטרין בכתובים

ל ֳבהָּ יש ַלהֹון נִּ ן ַרע אִּ יִּ י ֵיַדע ְוֹלא עָּ ל - ְיֹבֶאנּו ֶחֶסר כִּ ֳבהָּ יש ַלהֹון נִּ ן ַרע אִּ יִּ י ֵיַדע ְוֹלא צדיק של בממונו רע יןע שהכניס עפרון זה עָּ  שחסרתו ְיֹבֶאנּו ֶחֶסר כִּ

ְשַמע דכתיב הוא הדא .ו"וא התורה ם ַויִּ הָּ רוֹן ֶאל ַאְברָּ ְשֹקל ֶעפְׁ ם ַויִּ הָּ ֹרן ַאְברָּ ֶעפְׁ  ...ו"וא חסר כתיב עפרן( טז, בראשית כג) לְׁ

 .שחמד ממנו ליקח אותו לו: ה שהכניס עין הרע בממונו"ד עץ יוסף 

ו "ולזה חסרתו התורה וי, ו משם הקדוש הוא מקור הברכה"שבזה נתגלה קלונו לדורות או על פי הנודע שאות הוי, רע עיןלהיות עולה בגימטריא : ו"ה שחסרתו התורה וא"ד יוסף עץ 

 .'כ ברכת ה"ז נחסר ממנו ג"להורות שעי

ְזֹכר ַתְזנּוֶתיהָּ  ֶאת ַוַתְרֶבה: כא-יט, כג שווה יחזקאלה  2 ה ֲאֶשר ְנעּוֶריהָּ  ְיֵמי ֶאת לִּ ְנתָּ ם ְבֶאֶרץ זָּ יִּ ְצרָּ ה :מִּ ַלְגֵשיֶהם ַעל ַוַתְעְגבָּ ים ְבַשר ֲאֶשר פִּ ם ֲחמֹורִּ רָּ  ְבשָּ

ְרַמת ים ְוזִּ ם סּוסִּ תָּ ְרמָּ י :זִּ ְפְקדִּ ַמת ֵאת ַותִּ ְך זִּ יִּ ם ַבְעשֹות ְנעּורָּ ְצַריִּ מִּ ְך מִּ ְך ְשֵדי ְלַמַען ַדַדיִּ יִּ  :ְנעּורָּ

א: ח, ה רבה בראשית  3 ְקרָּ ים ַויִּ ה ֱאֹלקִּ שָּ  .קונה רצון לעשות שרצתה ארץ שמה נקרא למה - (י, בראשית א)ֶאֶרץ  ַלַיבָּ

בהנחל עליון גוים בהפרידו ( דברים לב ח ט)סוד הדבר בכתוב שאמר : ...ותטמא הארץ ואפקוד עונה עליה ותקיא הארץה "ד כה ,יח ן ויקרא"רמב  4

והענין כי השם הנכבד ברא הכל ושם כח התחתונים בעליונים ונתן על כל עם ועם בארצותם ' עמו וגו' כי חלק ה' לות עמים וגובני אדם יצב גבו

יך אותם לכל העמים כי חלק לכולם מזלות בשמים קאל' אשר חלק ה( דברים ד יט)לגוייהם כוכב ומזל ידוע כאשר נודע באצטגנינות וזהו שנאמר 

והנה שר יון ( שם פסוק כ)ושר מלכות פרס עומד לנגדי וכתיב ( דניאל י יג)וגבוהים עליהם מלאכי עליון נתנם להיותם שרים עליהם כענין שכתוב 

ים ואדוני האדונים לכל העולם קי האלקואני נותרתי שם אצל מלכי פרס והנה השם הנכבד הוא אל( שם פסוק יג)בא ונקראים מלכים כדכתיב 

תן עליה מן המלאכים קצין שוטר ומושל בהנחילו אותה לעמו המיחד שמו זרע מיוחדת לשמו לא נ' אבל ארץ ישראל אמצעות הישוב היא נחלת ה

ים לא קוהייתם לי לעם ואנכי אהיה לכם לאל( ירמיהו יא ד)והייתם לי סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ וכתיב ( שמות יט ה)אוהביו וזהו שאמר 

 ...שתהיו אתם אל אלהים אחרים כלל

http://he.wikisource.org/wiki/%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%93_%D7%99%D7%98
http://he.wikisource.org/wiki/%D7%93%D7%A0%D7%99%D7%90%D7%9C_%D7%99_%D7%99%D7%92
http://he.wikisource.org/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%98_%D7%94
http://he.wikisource.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%94%D7%95_%D7%99%D7%90_%D7%93


י( יא, כט א"דהי) דכתיב צדיק כמדת העולמות בין אמצעי ם ֹכל כִּ ַמיִּ ָאֶרץ ַבשָּ  שמים דמחבר היינו 5,ובארעא בשמיא דאחיד ּובָּ

 הוקצתה ל כןוע חיות ענינה נמי ההמכפל מערת ל כןוע. חיות בלי אפשר אי זה חיבור כי 6חי נקראת צדיק מדת ל כןושע, וארץ

 עפרן וזהו ,עפר כגוש אלא חיות גוש כל ממנו שנעדר מי בידי ההי שלה המירוק ל כןוע, חברון ישני שנקראים האבות לקבורת

 קליפה כמו ההי, רשותו תחת המכפלה מערת השתהי בו צורך ההי בעוד כל מקוםמ אך. מהותו כן כשמו, עפר אותיות

 שהיא ו"הוא אות וזוהי, חיות מעט בו ההי בהעלם ל כןוע, אוכלין טומאת מטמאה ל כןוע, חשיבות בה שיש לפרי השומרת

כל ומ, בלעדיה להיות אפשר שהרי, החולם ניקוד בתוך נטמנת אלא נרגשת זו אות שאין מאד בהעלם אבל, כידוע החיים אות

 אך. מת לא ב אבינוויעק 7,בניו גאולת ויבשר שיבוא ומאליה עירבון ב אבינויעק שלקח אמת אות וזהו. החיים אות היא מקום

 זו מעלה ממנו נפסקה, צדיק של בממונו רעה עין כשהכניס אבל, לפרי השומרת קליפה כמו טפל ההי בעוד לו ההי זה כל

 בכלל ו שכתובכמ במערה נתקיים ואז, ממש עפר ונשאר, ו"וא אות ממנו נחסרה ל כןע, לאברהם טפל בלתי נעשה שהרי

י( ב, נב הישעי) ראליש ְתַנֲערִּ ר הִּ פָּ י> ֵמעָּ  :'וגו <קּומִּ
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 דושתקבוד וכ. הגרמי מעיין העין על הגמלים על עומד, הלי המעייני, העין אל החוצה האיש אל לבן וירץ( ז, ס) רש רבהבמד

 הסתכל ולעומתו, אליעזר במעלות הסתכל שלבן גידה מקאצק באהעולם החיי לברכה לדיק צכרון ז הגדול ר"האדמו זקיני

 ל"ז אמרם כענין שזהו ונראה. בריודאן כד ע, אליעזר של האור מן עצמו של והחושך השפלות את והרגיש עצמו במהות

 אליעזר יצא שבשבילם הדברים נאמרו ידו שעל זכה ןכל וע, מלקיות ממאה יותר אדם של בלבו אחת מרדות טובה.( ז ברכות)

', ה ברוך בוא ולמר א לבן שהרי ברוך לכלל ארור מכלל יצא שאליעזר ל"ז שאמרו מאחר שבודאי, ברוך לכלל ארור למכל

 שלקח מרדות י"ע כ"ע אלא, לזה לבן זכה ומאין, לבן י"ע שנאמרו תורה דברי אלא הם לבן דברי לא אלה שדברים מוכרח

 :ל"כנ בלבו

 הוא כמה הבגרמי יעיין לעומתו אלא, בלבד הדברים בידיעת יסתפק שלא רמוס בספרי או בתורה כשקורא לאדם לימוד וזה

 :לבו לעומק ירדו ורהתברי שד יזכה ואז, אדם של בלבו טובה מרדות וזוהי, נוטה הוא ולאן האלו הדברים מן רחוק
 

 

 

 

                                                           
; ב"ראה גם תיקוני זוהר ט ע .ובארעא בשמיא דאחיד, יונתן ותרגם, ובארץ םבשמי כל כי( יא כט א ה"ד) דכתיב הוא הדא: א"ע קטז ב"ח זוהר  5

 .ובארעא בשמיא ידך עובדי כלהון: בתרגום יונתן שלפנינו. ב"קכט ע; א"פד ע; ב"סז ע; א"כט ע

 .אה בספר שערי אורהר  6

 אליהו של משמו אות נטל יעקב מקומות בחמשה חסר ואליהו מלא נכתב מקומות בחמשה :יעקוב בריתי את ה וזכרתי"מב ד, כו ויקרא י"רש  7

 כתיב אליהו וכל 'ר מן הב חסר יעקב כל אחר דבר: תולדות פרשת ויתרות חסרות מדרש - ב חלק מדרשות בתי; בניו גאולת ויבשר שיבוא ערבון

 :הנביא אליה את לכם שולח אנכי הנה( כג ג מלאכי) שנאמר יעקב זרע וגואל בא שאליהו ללמדך ,למה' ה מן בר ו"בוא

 


