בס"ד

בטאון הרבנות והמועצה הדתית באר-שבע
וממלכת התורה בעיר האבות שע"י רשת מוסדות "קול יהודה"

עורך :הרב עוזיאל אדרי

דבר העורך
שרה אמנו

שרה הייתה אמו של יצחק בלבד ואברהם היה למעשה
גם אביהן של אומות אחרות ישמעאל ובני קטורה .שרה
 שאפה שהשפע האלקי יופנה אך ורק ליצחק ,סמלהקדושה.
וכך משמעגם מדברי המדרש שמיל ת "ויהיו "-בגימטריא-
"ל"ז" ,רומז כי ימי חייה הטובים היו ל"ז שנה ,משעה שנולד
יצחק עד שעת העקידה כאשר יצחק היה בן ל"ז שאז
נפטרה .כלומר חייה הטובים של שרה הינם ההמשכיות
ביצח ק  -סמל הקדושה.
אברהם לעומת זאת ,רצה להעניק מכל אשר לו לכל בניו.
אולם שרה רצתה מאד לגרש א ת "בן האמה"" ,כי לא יירש
עם בני עם יצח ק" ,וביקשה מאברהם להעניק הכל לזרעו
של יצחק  -עם ישראל.
וכך נאמר בתוספת א (סוטה פ"ה) על הפסוק "כל אשר
תאמר אליך שרה שמע בקולה" ...אמרה לו הואיל ואני
אומרת כך ואתה אומר כך יכריע המקום בינותינו ,והקב"ה
הכריע כדברי שרה שנאמר כל אשר תאמר אליך שרה
שמע בקולה .כמ"ש "ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק".

בברכת שבת שלום ומבורך

רב קהילת קודש ‘שבטי ישראל' שכונה יא' באר שבע

לוח זמנים שבועי
מדוייק לבאר-שבע
יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה' יום ו' שבת קודש
לוח הזמנים
כג' מרחשון כד' מרחשון כה' מרחשון כו' מרחשון כז' מרחשון כח' מרחשון ער"ח כסלו
לפי שעון "חורף" 18.11.17 17.11.17 16.11.17 15.11.17 14.11.17 13.11.17 12.11.17
5:04 5:03 5:02 5:01 5:00 4:59 4:58
עלות השחר
5:10 5:09 5:08 5:07 5:06 5:05 5:04
זמן טלית ותפילין
6:14 6:13 6:12 6:11 6:11 6:10 6:09
זריחה  -הנץ החמה
16:43 16:44 16:44 16:45 16:45 16:46 16:47
שקיעה
16:56 16:57 16:57 16:58 16:58 16:59 17:00
צאת הכוכבים
סו"ז ק"ש לדעת מג"א 8:15 8:14 8:13 8:13 8:12 8:12 8:11
סו"ז ק"ש להתניא והגר"א 8:46 8:46 8:45 8:45 8:44 8:44 8:43

ז מ נ י ה ד ל ק ת ה נ ר ות
פרשת השבוע:
הפטרה:
כניסת השבת:
יציאת השבת:
רבינו תם:

חיי שרה
והמלך דוד

16:28
17:18
17:53

פרשת השבוע :חיי שרה

גליון מס'

737

אחראי מערכת :הרב אברהם טריקי

דבר רב העיר שליט"א
שבק חיים לכל חי

וַ יָ בֹא ַאבְ ָרהָ ם לִ ְספֹד לְ ָש ָרה וְ לִבְ כ ָֹתּה (בראשית כג ,ב)
שלושה ימים לבכי ושבעה למספד (מועד קטן כז ,ב)
כבר דקדקו המפרשים מדוע הקדים את המספד לבכי ,והלא בגמ' מצינו 'שלושה ימים לבכי ושבעה למספד' ,הרי
שהקדימו את הבכי למספד .וראיתי למרן הגרא"מ שך זצ"ל שפירש ,שעל עצם פטירתה של שרה אמנו ע"ה לא הבינו
הבריות כי יש סיבה לבכי ,שהרי נפטרה בשיבה טובה וכל ימיה עברו עליה בלא חטא .ברם לאחר ששמעו מאברהם
אבינו ע"ה את דבר הספדה וגודל מפעליה הכבירים בזיכוי הרבים ועמידתה האיתנה לימין בעלה להפיץ את האמונה
בעולם ,הבינו כי גדולה היא האבידה עד למאוד ועל דא קא בכו ,ולכן הקדים בה את המספד לבכי ,עכת"ד.
וכאן המקום אתי לחדד פירוש זה עפ"י מה ששמעתי מפי רבינו הגדול מרן מאור ישראל זצ"ל ,אשר דקדק מדוע
האי קרא ד'לבכותה' כתיב באות אלף זעירא .וביאר בטוב טעם ,שאברהם לא רצה לבכות כלל על שרה אמנו ע"ה,
שהרי מי כמוהו ידע והכיר בצדקותה המופלגת עד שאמרו רבותינו שנפטרה זכה ונקיה בלא חטא .זאת ועוד ,שראה
ברוח קודשו בכבוד הגדול שקיבלוה לגיונות של מלאכי השרת בבואה לעולם העליון ,וכבר דרשו רבותינו עה"פ
ותשחק ליום אחרון (משלי לא ,כה) 'אלו הצדיקים שיום פטירתם הוא יום שמחתם' .אלא שבכל זאת בכה עליה קצת
משום מראית העין שלא יאמרו הבריות היאך אינו מבכה על מות אשתו שעמדה לימינו במסירות נפש שנים רבות
כל כך ,ולכן כתיב 'לבכותה' באלף זעירא .ונאים הדברים למי שאמרם ,והוא שאין אנו בוכים על פטירתו של רבינו
הגדול אלא על האבידה הגדולה שאבדה לעולם בעצם הסתלקותו מן העולם.
והן הם דברי המדרש (ילקוט הראובני פר' וזאת הברכה) וזה לשונו' :כשנפטר משה רבינו היה יהושע הולך ובוכה ,אמר
לו הקב"ה וכי לך לבדך מת והלא גם לי מת ,מיד ויקרא ה' צבאות לבכי ולמספד' ,עי"ש .ויש להתבונן ,מה שייך
אצל הקב"ה 'בכי ומספד' .ובפרט שמצאנו בגמ' (מועד קטן כה ,ב) שאדרבה הקב"ה שש ושמח בבוא אליו נפש צדיק
ונקי .ומכוח סתירה זו כי רבה היא ,ראיתי למי שחילק בין צדיק לעצמו כדוגמת נח אשר הוגדר בלשון חז"ל 'צדיק
בפרוותו' – לבין צדיק המזכה את הרבים בתורתו כדוגמת משה רבינו ע"ה .והיינו שבאמת הקב"ה שש ושמח בבוא
אליו נפש צדיק ונקי אשר השלים את תיקונו בעולם ,ברם מי שהקרין מצדקותו גם לאחרים הרי שקשה פטירתו
לפני הקב"ה כחורבן בית המקדש וכו'.
ועל כל פנים פשוט וברור שהבכי והמספד האמור לגבי הקב"ה ,אינו על עצם פטירת הצדיק ,אלא על הסתלקות
הודו זיוו והדרו מן העולם אשר אבד עם פטירתו .וזה מדויק בדברי רבותינו במ"ש (איכה רבה א ,לט) 'קשה סילוקן
של צדיקים לפני הקב"ה' ,ולא נקטו לשון מיתה או פטירה אלא 'סילוק'.
ובזה יובן ,מדוע 'קשה סילוקן של צדיקים יותר מחורבן בית המקדש ויותר ממאה תוכחות חסר שתיים' ,שכן בית
המקדש אינו התכלית אלא האמצעי אשר בו השכין הקב"ה את שכינתו בעולם .וכן לגבי 'התוכחות' ,שאין הקב"ה
חפץ חלילה במות המת כי אם בשובו מדרכו הרעה ,והתוכחות הם האמצעי לעורר את האדם לשוב מדרכו .מה שאין
כן לגבי הצדיק אשר הוא עצמו ברכה לעולם ,ועם הסתלקותו אבדה הברכה עצמה ,ולכן קשה סילוקו מן העולם יותר
מהם .ואכן לגבי 'שבירת הלוחות' אשר שבירתן היא שבירת התורה עצמה ,דקדקו רבותינו בלשונם וכתבו 'קשה
סילוקן של צדיקים כשבירת הלוחות' ,יען כי גם הסתלקות הצדיק יש בה משום שבירת לוחות הברית ממש!
ודע שכוח השפעת הרב על צאן מרעיתו ,אינו רק בחייו אלא הוא גם לאחר פטירתו מן העולם .דהנה לפי
המבואר ברבינו יונה (שע"ת קעח) עולה ,דעשרה מילי דחסידותא היו ברב (תלמידו של רבי) ,ולאחר פטירתו קיבלו
עליהם תלמידיו לקיים כל אחד אחת ממידותיו .ועיין להרמב"ם (הלכות דעות פ"ב הלכה ד) אשר העתיק שתיים מהן:
'אמרו על רב דכל ימיו לא שח שיחה בטילה ,וכן כל ימיו לא הלך ארבע אמות בלי תורה ובלי ציצית ותפילין' ,עי"ש.
וידוע דרב יוסף ור"ש קיבלו עליהם מעלה אחרת שהיתה ברב ,והוא שכל ימיו לא הגביה את עיניו למעלה מארבע
אמות .אך משראו בעצמם שאינם יכולים לעמוד בזה ,סימו את עיניהם .ואנו אין לנו אלא להשתומם מכאן ,עד
היכן מגיע כוח השפעת הרב על תלמידיו – עד כדי קבלות נשגבות מעין אלו .וביותר יש להשתומם על רב יוסף
ור"ש אשר סימו את עיניהם ,אע"פ שידעו שבכך הם מפקיעים מעצמם את חיוב המצוות כדין סומא ,שכן
כבר אמרו 'גדול המצווה ועושה – ממי שאינו מצווה ועושה'.
ואדרבה אפשר שגדול כוחו דרב בזה לאחר פטירתו – יותר מבחייו ,שכן בחייו למדו התלמידים ממנו
מידות אלו ,אך לאחר פטירתו 'קיבלו' אותם ממנו כנחלה .והיינו לאחר שהוריד מדרגות אלו לעולם ,הרי שיש
בכוחו להנחילם לתלמידיו ,וכדרך שאמרו בגמ' (נדרים נה ,א) עה"פ וממדבר מתנה וממתנה נחליאל (במדבר
כא ,יח-יט)' :כיון שעושה אדם עצמו כמדבר שהוא מופקר לכל – תורה ניתנה לו במתנה' ,ופי' רש"י 'כמדבר
שהוא מופקר לכל – מלמד תורה בחינם .נחליאל – נעשית לו תורה כמו נחלה' ,עי"ש .ובזה יובן מדוע
המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

בס"ד

אורות הפרשה
ותמת שרה בקריית ארבע

חיי שרה כחיי האדם -המערה שבה קבר אברהם אבינו
ע"ה את שרה אשתו נקראת "מערת המכפלה". הגמרא
במסכת עירובין (נ"ג) אומרת שהמערה הייתה בת שתי
קומו ת "בית ועליה על גביו" .ויש בזה רמז עמוק לכללות
חיי האדם בעוה"ז .
"ותמת שרה בקריית ארבע היא חברון בארץ כנען"
רומז באופן נפלא לחיי האדם" :שרה" הוא רמז לנשמה
היורדת מהעולם העליון אל העוה" ז. כדברי הזוה"ק
הידועים בפרשתנו על הפסוק "מאה שנה ועשרים שנה
ושבע שנים שני חיי שרה" שבו רמוז כל חלקיה וכוחותיה
של הנשמה .והיא חיה "בארץ כנען" " -כנען" פירושו
"סוחר" כמ"ש המפרשים "כנענים" הוא שם נרדף
ל"סוחרים" .מטרת החיים היא "מסחר" -לסחור בעוה"ז
ולהרוויח כמה שיותר מצוות ומעשים טובים (כמאמר
הגמרא "האי עלמא דמי לבי הילולא חטוף אכול חטוף
ושתי") .כל עוד האדם חי הוא מכונה "חברון" מלשון
חיבור ואחדות .גופו מורכב מארבעה יסודות (אש,
רוח ,מים ,עפר) שמחוברים יחדיו ויוצרים ומאפשרים
מציאות אחת של אדם חי .בעת פטירתו מן העולם
מתפרדים ארבע יסודות הללו ורמז לזה "קרית ארבע"
 ארבעה יסודות נפרדים .לאחר סיום עבודת האדםבעוה"ז ,כשמיצה את עצמו והוציא לפועל את הכוחות
הרוחניים הכבירים שניתנו בו ,הוא מגיע אל "המכפלה"
 -למעל ה "כפולה ומכופלת" בעולם העליון.

ישועת ה' שם כהרף עין

כתוב במדרש שעל רבקה נאמר הפסוק" :כשושנה
בין החוחים" .היא הייתה ה"שושנה" הצדקת שהייתה
מוקפת "חוחים" -שני הרשעים בתואל ולבן .כך מסביר
הזוהר הק' את הלהיטות של הסטרא אחרא ללכוד
ברשתם נשמות גבוהות היא יודעת שבזכות אחיזה זו
מובטח גם הקיום שלה עצמה .ולכן היא אינה מרפה
מהנשמות הללו .גם בתואל ולבן ידעו שרבקה היא מקור
הברכה של הבית וניסו לעכב את עזיבתה .וכשהגיע הזמן
הכל נעשה במהירות ולכן היה לאליעזר קפיצת הדרך
כדי שרבקה לא תשהה אף רגע מיותר אחד במחיצת
הרשעי ם.
מכאן אנו לומדים דבר נפלא :כאשר מגיע זמן הגאולה,
אין היא מתעכבת אפילו רגע אחד לכן אסור להתייאש
נוכח חשכת הגלות הארוכה כשם שבגאולת מצריים
יצאו בני ישראל .והקב"ה לא עיכבם אפילו כהרף עין כך
"כימי צאתך מארץ מצריים אראנו נפלאות" .

נשואי יצחק ורבקה

מוסבר בתורת החסידות ,נישואי יצחק ורבקה מסמלים
את הייעוד של כל הבריאה  -החיבור וההתאחדות של
הנשמה והגוף (בלשון החסידות :מ"ה וב"ן) .יצחק היה
בארץ ישראל ,מקום הקדושה ,ואף הוא עצמו היה קודש,
שכן נתקדש לעולה תמימה בניסיון העקידה .רבקה
הייתה בחוץ לארץ ,בביתו של בתואל ולבן הארמי,
וכביטוי המדרש" :כשושנה בין החוחים" .הנישואין של
שניהם מבטאים את ההתחברות של שני הקצוות הללו -
רוחניות וגשמיות ,נשמה וגוף .התחברות זו היא תכלית
כל הבריאה והמטרה של כל התורה ומצוותיה להשכין
את הקדושה האלוקית כאן למטה ולעשות מהעולם הזה
הגשמי כלי להשראת אור ה'.

אורות הכשרות
דוקא לאחר פטירתו קיבלו עליהם תלמידיו לדבוק במידותיו.
וגדולה מזו יש לנו להוכיח מדברי הגמ' (סוטה מט ,ב)' :אמר רב יוסף לתנא לא
תתני ענוה דאיכא אנא ,רב נחמן אמר לתנא לא תתני יראת חטא דאיכא אנא' .וכבר
ביארנו במקו"א דהכוונה בזה שהעידו על עצמם שלמדו מידות אלו מרבי ,עי"ש .והרי
רב יוסף ור"נ לא היו אלא מתלמידי תלמידיו של רבי ,וא"כ היאך העידו שלמדו ממנו
מידת הענוה ויראת חטא עד שביקשו מהתנא להגיה בדברי המשנה .ברם לדברינו
אתי שפיר ,שכן יש בכוח הרב להנחיל את מידותיו לתלמידיו ואף לתלמידי תלמידיו
– גם לאחר פטירתו ,והבן.
ובזה יאירו דברי רבותינו במדרש (תנחומא פרשת אחרי מות ,פרק י)' :אמר רבי חייא
בר אבא באחד בניסן מתו בניו של אהרון ,למה מזכיר מיתתן ביום הכיפורים ,אלא
ללמד כשם שיום הכיפורים מכפר – כך מיתת צדיקים מכפרת' ,עכ"ל .ולאור האמור,
יובן הקשר שבין יוה"כ – לפטירת הצדיקים ,שכן כידוע עיצומו של יוה"כ מכפר משום
ההתקרבות והדביקות בהשי"ת 'לפני ה' תטהרו' ,כך הוא ממש לגבי פטירת הצדיקים
שהדביקות בדרכיו של הצדיק ע"י שמתאבל עליו הרי הוא כדביקות בקב"ה.
ומכאן התביעה הנוראה של הנביא ישעיה 'הצדיק אבד ואין איש שם על לב' (ישעיה
נז ,א) ,רוצה לומר שאין איש שם על לב להשלים את האבידה אשר אבדה עם פטירתו
של הצדיק .ועל כן החמירו מאוד בגמ' (שבת קה ,ב) במי שמתעצל בהספדו של חכם:
'אמר רב יהודה אמר רב כל המתעצל בהספדו של חכם ראוי לקוברו בחייו' ,עי"ש.
הנה כי כן עין רואה ואוזן שומעת מכאן ,כי עיקר הבכי והמספד על פטירת
הצדיקים הוא על האבידה הגדולה שאבדה לישראל ,וגמ' ערוכה היא (מגילה טו ,א):
'אמר רבי אלעזר אמר רבי חנינה ,צדיק אבד – לדורו אבד .משל לאדם שאבדה לו
מרגלית ,כל מקום שהיא מרגלית שמה ,לא אבדה אלא לבעליה'.
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הרבנות והמועצה הדתית באר שבע
מחלקת הכשרות

הוסרה השגחה
מסעדת"בנדורה"
ישפרו פלנט ,באר שבע

אולמי"לגו"

רח' הנגרים  ,4באר שבע

"בלונה קינוחים"

רחוב מנחם דונקלבלום  ,25באר שבע

"מעיין של מתוקים"
רח' פקועה  ,3באר שבע

"שייק בר"

רח' הקישון  ,31באר שבע

בס"ד

אורות ההלכה

דבר רבני השכונות

תשובות הלכתיות משולחנו
של מורינו המרא דאתרא
הרה"ג יהודה דרעי שליט"א

הרה"ג אברהם טריקי שליט"א
רב שכונה ד'
ורב חברה קדישא באר שבע

"הלכות ברכת הגומל" ב'

"הארת פנים לזולת בכל מצב"

הננו לבשר לציבור שוחרי התורה
בעירנו הק' ,כמידי חודש בשבת מברכין,
גם בשבת זו פרשת "ראה" ישא
מדברותיו בהלכה ובאגדה

"ותמת שרה בקרית ארבע" (כג') ממש כעת אברהם אבינו מסיים את
העקידה ולפתע מתה שרה .אין ספק ששני אירועים אלו אחד אחרי
השני מיד מביאים את האדם לידי צער וכאב ,ובפרט כאשר מנסים
מאברהם למנוע ממנו לקנות אחוזת קבר ובכל זאת אברהם מתייחס
אליהם בצורה חיובית ואוהדת ,והשאלה היא :הכיצד? מי מאתנו אינו
נתקל מידי פעם באדם סר וזעף ,המטיל אימה ומעכיר את כל האווירה
מסביבו? גם אנשים אשר מטבעם אינם רגזנים ומרי נפש נקלעים
למצבים כאלו בימים מסוימים ואינם כתיקנם ,ובהם התרחשו אלו
אירועים אשר הסעירו את רוחם ,וזה יכול לקרות לכל אחד ולא רק
לאחרים .אם נתבונן היטב ,נבחין כי כל אחד מאיתנו מצא את עצמו
אי – פעם בסיטואציה כזו כשהוא מהווה "מפגע סביבתי" בשל איזה
מאורע שקרה לו והעכיר את יומו .במקרים כאלו תגובת הסביבה היא
צפויה :וכי מה אנו אשמים שהאדם הזה נתון במצב של רוגז או צער?
אולם תגובה הגיונית זו בדרך כלל נופלת על אוזניים אטומות של
האדם הרוגז ,קל להגיד – קשה לבצע ,כאשר כל מעייניו של האדם
נתונים לעוגמת הנפש שפקדה אותו באופן אוטומט הוא משדר עויינות,
קרירות ודיכאון לכל הסובבים אותו .אך תורתינו הקדושה מלמדת אותנו,
כי גם במצבים הקשים ביותר נתבע האדם להקפיד על יחס חיובי לזולת,
איש אינו צריך להיפגע מהצרה שפקדה אותך .וכל המצוות שבין אדם
לחברו קיימות גם כאשר מצב הרוח האישי הוא עגום וקודרני .ודבר זה
מלמדנו אברהם אבינו אשר הוא חוזר מהעקידה והוא מוצא שאשתו
שרה נפטרה ואז החיתים אשר יושבים בחברון מנסים למנוע מאברהם
לקנות אחוזת קבר ,בטענה שישנה תקנה בעיר שלא לתת אחוזת קבר
לאיש זר .ואיך אברהם אבינו מתנהג במצב כזה של צער עמוק וכאב
טרי אשר קורע את הלב? אברהם מתייחס לבני חת בצורה החיובית
והלבבית ביותר כאילו לא קרה מאומה .ואפילו שאברהם ידע את
כוונותיהם דיבר אליהם בכבוד רב והשתחווה להם פעמיים ,ואל לנו
לחשוב חלילה שאברהם רצה להחניף להם שלא תיתכן חנופה אצל
האדם הגדול בענקים אשר בוטח בה' בכל ליבו ,אלא ברור כשמש
בצהריים שאברהם אבינו ע"ה התנהג איתם בדרך ארץ מפני שידע את
החיוב וההכרח להתנהג כך.
הרב דסלר זצ"ל בספרו מכתב מאליהו ח"ד כותב" :והנה שעת אבלות
הייתה ,ומתו מוטל לפניו ,עת מספד ובכי על אשת נעוריו שהוא היה
טפל לה בנבואה ,ואעפ"כ הבליג על צערו והתנהג עם בני חת הללו בדרך
ארץ למופת ,כי כלל גדול בדרך ארץ ":מפני שאני בצער ,לא צריך השני
לסבול" .ושורש החיוב הזה טמון בינו לאדם באשר הוא אדם .כל אחד
משועבד לחברו לכבדו בכל הכבוד הראוי לאדם "כי חביב אדם שנברא
בצלם" (אבות ו) וכן נאמר במשנה בגיטין (סוף פ"ה) ונפסק ברמב"ם
(הל' ע"ז) "ושואלין בשלומם של עובדי כוכבים מפני דרכי שלום".
אחד מגדולי ישראל שהצטיין במידה הזו וידע היטב לכבוש את צערו
העמוק בליבו ולהאיר פנים לזולת גם במצבים הקשים ביותר אמר
כך" :פניו של אדם רשות הרבים הן ומי שמחמיץ פניו הרי הוא ּכְּבֹור
ברשות הרבים" וכך נהגו גדולי האומה אשר חשו בעצמם מחויבות
עצומה לכבוד הזולת (אפילו לנכרי וקל וחומר לישראל) כי הם ידעו
שמדובר בחיוב ממש שאינו תלוי במצבי רוח ואפילו בזמני מצוקה,
וכמו שהגמ' מביאה על רבן יוחנן בן זכאי שמעולם לא הקדימֹו אדם
לשלום ואפילו נכרי בשוק .אם היינו מאמצים גישה חיובית זו בהארת
פנים ובדרך ארץ ,חיינו היו נעימים הרבה יותר ,ואם נשכיל להבין את
הכלל שכתב הרב דסלר" :מפני שאני בצער – השני לא צריך לסבול"
ובאמת ננהג כך עם הזולת ,אז גם הקב"ה יתנהג עמנו כך.
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הרב אברהם טריקי

בס"ד

מילים
סתומות

אורות עונג שבת

מערת המכפלה
חברון
השער של גן עדן

כתבו בספרים הקדושי ם  :שהפתח והמעבר לשער של גן עדן
הוא דר ך "מערת המכפלה" בקברי האבות והאמהות הק'
בחברון .ולכן אברהם אבינו ע"ה התאמץ בכל מחיר לקנות
א ת מערת המכפלה .וכל יהודי בפטירתו מן העולם נשמתו
צריכה לעבור דרך מערת המכפלה בדרכה אל העולם העליו ן.

מלחמה על שלושה מקומות

נאמר ב"מדרש רבה": "אמר רבי יודן ברבי סימון בשלושה
מקומות אין אומות העולם יכולים להונות את ישראל ולומר
להם גזולים הם בידכם ואלו הם" :מערת המכפלה" ו"בית
המקדש" ו"קבורתו של יוסף" .כל מקומות אלו נקנו בכסף
מאלא" .המעניין הוא שדווקא על שלושת מקומות אלו נל�ח
מים עליהם אומות העולם ורוצים לגוזלם מיד ישרא ל.

המקום הראשון בארץ ישראל

"חברון" היא המקום הראשון בארץ ישראל שהבעלות
בפועל נמסרה לאברהם אבינו ע"ה ,אע"פ שכל ארץ ישראל
הובטחה לאברהם אבינו בברית בין הבתרים .בכל זאת,
הבעלות בפועל על ארץ ישראל לעיני כל החלה להתממש
בחברון -בקניית מערת המכפל ה.

לכל יהודי יש חלק

כתב בספ ר "פענח רזא": תמורת ארבע מאות שקלי הכסף
ששילם אברהם אבינו ע"ה בעבור מערת המכפלה קיבל כל
אחד ואחד מישראל קניין ובעלות של אמה על אמה בארץ
ישרא ל.

חברון -הכנה למלכות

כתבו המפרשי ם: הטעם שדוד המלך ע"ה מלך תחילה
בחברון ואח"כ בירושלים הוא ,שכדי להיות מלך בירושלים
צריכים להתקשר קודם לכן בשלושת האבות ,אברהם ,יצחק
ויעקב ע" ה.

הננו לבשר לציבור שוחרי התורה
בעירנו הק' ,כמידי חודש בשבת מברכין,
גם בשבת זו פרשת "ראה" ישא
מדברותיו בהלכה ובאגדה

לרפואת

ר' יוסף שלמה
בר עליה

ורחל

בת סימי
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