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פתח דבר

על  לברך  שזכינו  ב"ה  הזה!  לזמן  והגיענו  וקיימנו  שהחיינו 
המוגמר, ולסיים מחזור ראשון של שנה תמימה, במהלכה נשלח 
מאלף  ללמעלה   - בפרשה"  "משיח  דרשה  בשבוע  שבוע  מידי 
שיעורים.  ומוסרי  פעילים  המשיח,  מלך  הרבי  שלוחי  מנויים, 
תבל,  רחבי  בכל  דרשות  אלפי  נמסרו  האחרונה  השנה  במהלך 
ואלפים רבים התוודעו לאקטואליות של בשורת הגאולה, והקשר 

המרתק שבין פרשת השבוע לענייני הגאולה.

ספר  לאור  מוציאים  הננו  העולמי"  השלוחים  "כינוס  לקראת 
המאגד את המחזור הראשון של "משיח בפרשה - דרשות".

ריכזנו את כל הדרשות שהוצאנו מכינוס השלוחים  זה  בספר 
ה'תשע"ט עד כינוס השלוחים ה'תש"פ. 

שהשקיע  לגזיאל,  שי'  ניסים  הרה"ת  ידי  על  נכתבו  הדרשות 
רבות בכתיבת ועריכתם בצורה ראויה, ועל כך נתונה לו הערכתנו 

הרבה.

ורבנים,  משלוחים  רבים  משובים  קיבלנו  השנה,  במהלך 
ובהתאם לכך ערכנו שיפורים רבים בסגנון הדרשות, מתוך מאמץ 
מיוחד להגיש דבר מושלם לציבור. תקוותינו שהצלחנו במלאכה 

זו.

הדרשות נבנו במתכונת הבאה: 

דרשה  לפתוח  יותר  טובה  דרך  אין   – דבדיחותא  מילתא 
מבדיחה טובה. מיד לאחר הבדיחה, יש קטע המגיש את תמצית 

פרשת השבוע בכמה שורות.

הדרשה כוללת פתיחה מעניינת שמכניסה את המשתתף לענין, 
הדרשה  עיקר  הדרשה;  במהלך  המפוזרות  מרתקות  ושאלות 
כמובן - קישור של הנושא בפרשה לנושא בגאולה – עם הוראה 
מעשית לחיי היום-יום, ולסיום: סיפור קצר לסיכום תוכן הדרשה.

מלך  הרבי  של  שיחותיו  על  ברובם  מבוססים  השיעורים 
והתשנ"ב,  ה'תנש"א  מלכות  דבר  שיחות,  ליקוטי  המשיח: 
רעיונות  שאינם.  וכאלו  מוגהים,  מאמרים  מוגהות.  לא  ושיחות 

נוספים מובאים מספרי חסידות של רבותינו נשיאנו בכלל. 

זה, ללא בקשה ותפילה  אי אפשר לסיים הקדמה לספר מעין 
מיוחדת. 

בקשה – מכל אחד ואחד שרצונו של הרבי יקר לו, לקחת את 
הכלי הנפלא המוצע כאן ולהשתמש בו באופן קבוע – בדרשה או 

כל דרך אחרת. 

שהיא  עליו  העיד  שהרבי  בפעולה  העיסוק  שעצם   - ותפילה 
הדרך הישרה, הקלה והמהירה . . לפעול ביאת והתגלות משיח, 
אדמו"ר  כ"ק  של  המיוחלת  ההתגלותו  את  ממ"ש  בפועל  יביא 

מלך המשיח בגאולה האמיתית והשלימה, נאו! אמן.

מערכת משיח בפרשה  

עש"ק פרשת חיי שרה, מברכים החודש כסלו, ה'תש"פ
 שנת הקי"ח להולדת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח

ברוקלין, נ.י.

ב"ה 
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מדוע מתעקש אברהם אבינו לשלם מחיר מופקע לקניית 
מערת המכפלה? קניית מערת המכפלה כסמל להתחלת 

)הגאולה( קנין ארץ ישראל ותחיית המתים

| מבוסס על לקו"ש חלק א' חיי שרה |

שיעור באמונה

ספר בראשית        פרשת חיי שרה
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מילתא דבדיחותא
נכרי.  מסיטונאי  סחורה  וקנה  הגדולה  לעיר  בא  יהודי  חנווני 
– בצ'ק דחוי לשישה  ומחצה  את מחצית הסכום שילם במזומן, 

חודשים. 

חבריו של המוכר לגלגו עליו: איבדת את כספך, איוון! לקוח 
וכשיבוא  שיבוא,  למשיח  יום  כל  המחכים  מהיהודים  הוא  זה 
המשיח – הוא יעלם לך ויברח לארץ ישראל, ואתה תשאר תקוע 

בלי מזומן...

הגוי התרגז, הלך אל היהודי ודרש להחליף את הצ'ק.

והחליפו  לחתיכות,  אותו  קרע  הדחוי,  הצ'ק  את  היהודי  לקח 
בצ'ק דחוי ליום ביאת המשיח, ואמר לו: כעת לימדת אותי שיעור 

באמונה...

הגאולה שבפרשה
מעניינת  פרשה  שרה,  חיי  פרשת  את  בתורה  נקרא  השבוע 
לנו התורה  כבר בתחילת הפרשה מספרת  ומאתגרת מאוד, שכן 
במערת  וקבורתה  שרה  פטירת   - משמה  המוחלט  ההיפך  על 

המכפלה! 

יצחק  נישואי  ספק,  ללא  הוא,  בפרשתינו  המרכזי  הנושא 
היהודי  לשידוך  שהביאה  המאורעות  השתלשלות  וכל  ורבקה, 
אברהם,  עבד  אליעזר,  של  שליחותו  בהיסטוריה.  הראשון 
ההיכרות עם רבקה על עין המים, השהות בבית בתואל ולבן, ועד 

לחזרה המובטחת ארצה, ליצחק אבינו. 

אברהם  בין  המתנהל  ודו-השיח  מערת המכפלה  קניית  סיפור 
גבה  להעלות  אמור  עפרון,  ובראשם  חברון  אנשי  לבין  אבינו 
יודע,  מתחיל  עסקים  איש  כל  השורה.  מן  אדם  כל  ולהתמיה 
גבוה,  מחיר  מבקש  המוכר  להתמקח.  צריך  טובה  עסקה  שעל 
הקונה, מצידו מנסה להוריד, ובסופו של דבר, אחרי דין ודברים 
שני  מסכימים  הגלות...(  כאורך  להיות  יכולים  )שלפעמים 
הצדדים על המחיר והעסקא יוצאת לפועל לטובת שני הצדדים. 

ואילו, בפרשת השבוע, הדברים שונים לחלוטין....

אברהם מודיע לאנשי חברון כי הוא מעוניין לרכוש את חלקת 
מכריז,  מצידו,  עפרון,  קבורה.  למטרות  החתי  עפרון  של  השדה 
קבל עם ועדה, שהוא מוכן לתת לו את המערה בחינם. הוא אף 
ארבע   – השדה  של  הגבוה  שווייה  שלמרות  באזניו  מתרברב 
מאות שקל – הוא לא רוצה כל תמורה. אברהם אבינו שומע את 
אלא  סתם,  ולא  הסכום!  מלוא  את  ומתעקש לשלם  שווי השדה 
גדולים  שקלים  לסוחר-קנטרין"  עובר  כסף  שקל  מאות  "ארבע 

שמתקבלים בברכה בכל מקום ומקום!

את העובדה שעפרון הבטיח ולא קיים, אמר הרבה ולא עשה 
כלום, עוד אפשר להבין. התורה מלמדת אותנו לקח חשוב, ככה 
ולבסוף...  מבטיחים,  מבטיחים  הם  גויים...  עם  שמתעסקים  זה 

לא מקיימים!

מחיר  לשלם  מתעקש  הוא  מדוע  לאברהם?   קרה  מה  אבל 
את  להוריד  מנסה  לא  הוא  מדוע  טרשים?  אדמת  על  מופקע 

המחיר?

ה"פענח רזא" )רבנו יצחק בן יהודה הלוי, מגדולי הראשונים( 
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ארבע  בתשלום  רבה  משמעות  שישנה  להסביר  מאריך  בספרו, 
ישראל, משמעות שקושרת את  מאות שקל כסף על אדמת ארץ 
לדבריו,  והשלימה.  האמיתית  לגאולה  הזה  המפותל  הסיפור  כל 
במעשה זה התכוון אברהם אבינו לקנות שטח של אמה על אמה 
ארץ  על  אמיתית  בעלות  אחד  לכל  להעניק  ובכך  יהודי,  לכל 

ישראל.

חומר  "זרע  של  ששטח  התורה,  אותנו  מלמדת  בהר,  בפרשת 
זרעים(  של  סאה   30 לזרוע  ניתן  בה  חקלאית  )קרקע  שעורים" 
העובדה  על  )המבוסס  קל  חישוב  כסף.  שקל  בחמישים  נפדית 
שבית סאה הוא 50*50 אמה( יגלה לנו שגודל קרקע שכזו הוא 
פעמים  שמונה  שילם  אבינו  אברהם  מרובעות.  אמות   75,000
חמישים שקל כסף )50*8=400(, דבר שאמור להקנות לו קרקע 
דהיינו,  מרובעות!  אמות   )600,00=8*75,000(  600,000 בגודל 
שטח של אמה על אמה לכל אחד מה"שישים רבוא" בני ישראל 

העתידים לצאת ממצרים!

המערה  בקניית  אבינו  אברהם  של  כוונתו  אומרת,  זאת 
אותנו  ללמד  הייתה  עבורה,  שקל  מאות  ארבעת  של  ובתשלום 
בפועל  הגאולה  הבאת  תהליך  את  ולהתחיל  באמונה,  שיעור 
במעשים  אם  כי  החתי..(  עפרון  )כמו  בדיבורים  רק  לא  ממש, 
אקטואליים, אברהם אבינו מוריד את האמונה למעשים, הוא לא 
את  מביא  הוא  ובקשות.  תפילות  איחולים,  במחשבות,  מסתפק 
גאולת הארץ צעד אחד קרוב יותר, הוא קונה לכל אחד מאיתנו, 

לכל יהודי ויהודי, חלק בארץ המובטחת.

נפלא  נוסף,  הסבר  מופיע  קכג,ב(  )תוספתא  הקדוש  בזוהר 
הזוהר,  לפי  הזה.  המופקע  התשלום  משמעות  על  כשלעצמו, 

המתים,  בתחיית  לקום  שעתידים  לצדיקים  כינוי  הוא  "עפרון" 
המתים,  תחיית  לאחר  עפר".   שוכני  ורננו  "הקיצו  משקל  על 
עתיד הקב"ה להעניק לכל צדיק וצדיק )"עפרון"( ארבעת מאות 
שבהם  כסף..(  מלשון  וגם  תענוג,  )מלשון  כיסופין  של  עולמות 
הרבה  עבודתם  על  שכרם  את  ולקבל  להתענג  הצדיקים  עתידים 
בבירור הגוף, העולם והבאת הגאולה. מובן, אם כן, מדוע סירב 
הרי,  כי  המחיר,  את  להוריד  לנסות  או  להתמקח  אבינו  אברהם 

מדוע לקחת מהצדיקים את התענוג והשכר המגיע להם???

ובנוגע אלינו, גם אנחנו צריכים ללמוד מאברהם, ולהוריד את 
על  לדבר  רק  לא  למעשים.   - הגאולה  בביאת  הטהורה  האמונה 
ובקיום  התורה  בלימוד  להוסיף  ולעשות.  לפעול  אם  כי  משיח, 
המצוות בהידור, מתוך צפיה אמיתית וכנה שכל פעולה ופעולה, 

ולו הקטנה ביותר, יכולה להיות זו שתביא את הגאולה.

סיפור חותם
חודש  את  שעשה  לחסיד  הרבי  של  )כתי"ק(  במענה  ונסיים 
תשרי במחיצתו של הרבי, ובסיומו של חודש החגים, ביקש אותו 
חסיד לקנות מראש "מצוות" מסוימות עבור חודש תשרי בשנה 
תתעכב  ח"ו  המילים:"באם  את  במכתבו  הוסיף  אף  הוא  הבאה. 

ביאת המשיח"

וענה:  ביאת.."  "תתעכב  המילים:  תחת  קו/קץ   מתח  הרבי 
איך  האב   - המשיח  ביאת  דבר  על  שלי  השטורעם  כל  אויסגעפירט ]=פעלתי[ ששואל כנ"ל?!"�"לאחרי 
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