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פרשת חיי שרה תשע"ה
Inheriting the Land
בראשית פרק כג

אַרבַּ ע ִהוא
)א( וַ יִּ ְהיוּ חַ יֵּי שָׂ ָרה מֵ אָה שָׁ נָה וְ עֶ ְשׂ ִרים שָׁ נָה וְ שֶׁ בַ ע שָׁ נִים ְשׁנֵי חַ יֵּי שָׂ ָרה) :ב( וַ ָתּמָ ת שָׂ ָרה בְּ ִק ְריַת ְ
חֶ בְ ר ֹון בְּ אֶ ֶרץ כְּ נָעַ ן וַ ָיּבֹא אַבְ ָרהָ ם לִ ְספֹּד לְ שָׂ ָרה וְ לִ בְ כֹּתָ הּ) :ג( וַ יּ ָָקם אַבְ ָרהָ ם מֵ עַ ל פְּ נֵי מֵ ת ֹו וַ יְ ַדבֵּ ר אֶ ל בְּ נֵי חֵ ת
לֵאמֹר) :ד( גֵּר וְ תוֹשָׁ ב אָנֹכִ י עִ מָּ ֶכם ְתּנוּ לִ י אֲ חֻ זַּ ת ֶקבֶ ר עִ מָּ כֶ ם וְ אֶ ְקבְּ ָרה מֵ ִתי ִמלְּ פָ נָי) :ה( וַ ַיּעֲנוּ בְ נֵי חֵ ת אֶ ת
הים אַ ָתּה בְּ ת ֹוכֵנוּ בְּ ִמבְ חַ ר ְקבָ ֵרינוּ ְקבֹר אֶ ת מֵ תֶ ִ אישׁ ִממֶּ נּוּ אֶ ת
אַבְ ָרהָ ם לֵאמֹר ל ֹו) :ו( ְשׁמָ עֵ נוּ אֲ ֹדנִי ְנ ִשׂיא אֱ ִ
ִקבְ ר ֹו א יִ כְ לֶה ִמ ְמִּ מ ְקּבֹר מֵ תֶ ) :ז( וַ יּ ָָקם אַבְ ָרהָ ם וַ יִּ ְשׁ ַתּחוּ לְ עַ ם הָ אָ ֶרץ לִ בְ נֵי חֵ ת) :ח( וַ יְ ַדבֵּ ר ִא ָתּם לֵאמֹר ִאם
יֵשׁ אֶ ת נַפְ ְשׁ ֶכם לִ ְקבֹּר אֶ ת מֵ ִתי ִמלְּ פָ נַי ְשׁמָ עוּנִי וּפִ גְ עוּ לִ י בְּ עֶ פְ רוֹן בֶּ ן צֹחַ ר) :ט( וְ יִ ֶתּן לִ י אֶ ת ְמעָ ַרת הַ מַּ כְ פֵּ לָה אֲ שֶׁ ר
ל ֹו אֲ שֶׁ ר בִּ ְקצֵ ה שָׂ ֵדהוּ בְּ כֶסֶ ף מָ לֵא יִ ְתּ ֶננָּה לִ י בְּ תוֹכְ ֶכם לַאֲ חֻ זַּ ת ָקבֶ ר) :י( וְ עֶ פְ רוֹן יֹשֵׁ ב בְּ תוֹ בְּ נֵי חֵ ת וַ יַּעַ ן עֶ פְ רוֹן
הַ ִח ִתּי אֶ ת אַבְ ָרהָ ם בְּ אָזְ נֵי בְ נֵי חֵ ת לְ כֹל בָּ אֵ י שַׁ עַ ר עִ יר ֹו לֵאמֹר) :יא( א אֲ דֹנִ י ְשׁמָ עֵ נִי הַ שָּׂ ֶדה נָתַ ִתּי לָ וְ הַ ְמּעָ ָרה
אָרץ) :יג( וַ יְ ַדבֵּ ר אֶ ל
אֲ שֶׁ ר בּ ֹו לְ  נְתַ ִתּיהָ לְ עֵ ינֵי בְ נֵי עַ ִמּי ְנתַ ִתּיהָ לְָּ קבֹר מֵ תֶ ) :יב( וַ יִּ ְשׁ ַתּחוּ אַבְ ָרהָ ם לִ פְ נֵי עַ ם הָ ֶ
אָרץ לֵאמֹר אַ ִ אם אַ ָתּה לוּ ְשׁמָ עֵ נִי נָתַ ִתּי כֶּסֶ ף הַ שָּׂ ֶדה ַקח ִממֶּ נִּ י וְ אֶ ְקבְּ ָרה אֶ ת מֵ ִתי שָׁ מָּ ה:
עֶ פְ רוֹן בְּ אָזְ נֵי עַ ם הָ ֶ
אַרבַּ ע מֵ אֹת שֶׁ ֶקל כֶּסֶ ף בֵּ ינִ י וּבֵ י ְנ מַ ה ִהוא וְ אֶ ת
)יד( וַ יַּעַ ן עֶ פְ רוֹן אֶ ת אבְ ָרהָ ם לֵאמֹר ל ֹו) :טו( אֲ ֹדנִי ְשׁמָ עֵ נִ י אֶ ֶרץ ְ
אַרבַּ ע
מֵ ְתְ קבֹר) :טז( וַ יִּ ְשׁמַ ע אַבְ ָרהָ ם אֶ ל עֶ פְ רוֹן וַ יִּ ְשׁקֹל אַבְ ָרהָ ם לְ עֶ פְ רֹן אֶ ת הַ ֶכּסֶ ף אֲ שֶׁ ר ִדּבֶּ ר בְּ אָזְ נֵי בְ נֵי חֵ ת ְ
מֵ אוֹת שֶׁ ֶקל כֶּסֶ ף עֹבֵ ר ַלסֹּחֵ ר) :יז( וַ יּ ָָקם ְשׂ ֵדה עֶ פְ רוֹן אֲ שֶׁ ר בַּ מַּ כְ פֵּ לָה אֲ שֶׁ ר לִ פְ נֵי מַ ְמ ֵרא הַ ָשּׂ ֶדה וְ הַ ְמּעָ ָרה אֲ שֶׁ ר בּ ֹו
וְ כָל הָ עֵ ץ אֲ שֶׁ ר בַּ שָּׂ ֶדה אֲ שֶׁ ר בְּ כָ ל גְּ בֻל ֹו סָ בִ יב) :יח( לְ אַבְ ָרהָ ם לְ ִמ ְקנָה לְ עֵ ינֵי בְ נֵי חֵ ת בְּ כֹל בָּ אֵ י שַׁ עַ ר עִ יר ֹו:
)יט( וְ אַחֲ ֵרי כֵן ָקבַ ר אַבְ ָרהָ ם אֶ ת שָׂ ָרה ִא ְשׁתּ ֹו אֶ ל ְמעָ ַרת ְשׂ ֵדה הַ מַּ כְ פֵּ לָה עַ ל פְּ נֵי מַ ְמ ֵרא ִהוא חֶ בְ רוֹן בְּ אֶ ֶרץ כְּ נָעַ ן:
)כ( וַ יּ ָָקם הַ שָּׂ ֶדה וְ הַ ְמּעָ ָרה אֲ ֶשׁר בּ ֹו לְ אַבְ ָרהָ ם לַאֲ חֻ זַּ ת ָקבֶ ר מֵ אֵ ת בְּ נֵי חֵ ת:
רמב"ן

רש"י

)יט( וטעם ואחרי כן קבר אברהם את שרה אשתו
)א( ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע
שנים  -לכך נכתב שנה בכל כלל וכלל ,לומר לך שכל אל מערת שדה המכפלה וגו' היא חברון בארץ כנען
אחד נדרש לעצמו ,בת מאה כבת עשרים לחטא ,מה  -כי שב לבאר השדה והמקום והארץ בעבור כי כל
הפרשה הזכירה בני חת ועפרון החתי ,לפיכך הזכיר
בת עשרים לא חטאה ,שהרי אינה בת עונשין ,אף
בסוף כי הוא בארץ כנען אשר היא ארץ ישראל ,וכן
בת מאה בלא חטא ,ובת עשרים כבת שבע ליופי:
שני חיי שרה  -כלן שוין לטובה) :ב( בקרית ארבע  -אמר בתחילת הפרשה בקרית ארבע היא חברון
בארץ כנען ,וכל זה לבאר כי הצדקת מתה בארץ
על שם ארבע ענקים שהיו שם אחימן ששי ותלמי
ישראל ושם נקברה ,כי החתים ממשפחות כנען:
ואביהם .דבר אחר על שם ארבעה זוגות שנקברו
ולפי דעתי כי טעם הכתובים אינו אלא להזכיר כי
שם איש ואשתו אדם וחוה ,אברהם ושרה ,יצחק
היא ארץ כנען לא ארץ פלשתים ,כי מפני שאמר
ורבקה ,יעקב ולאה :ויבא אברהם  -מבאר שבע:
ויגר אברהם בארץ פלשתים ימים רבים )לעיל כא
לספוד לשרה ולבכתה  -ונסמכה מיתת שרה
לד( ,וכל מגוריו בארץ ההיא בגרר ונחל גרר ובאר
לעקידת יצחק ,לפי שעל ידי בשורת העקידה
שבע ומשם לחברון ומחברון לשם ,על כן הזכיר כי
שנזדמן בנה לשחיטה וכמעט שלא נשחט ,פרחה
חברון הוא בארץ הכנעני היושב בהר ההוא ,לא
נשמתה ממנה ומתה:
בארץ פלשתים הנזכרת לאברהם .והוסיף בסוף
להודיע המערה שהיא בשדה המכפלה על פני ממרא ,שזה השם הנודע אליה :ונכתבה זאת הפרשה להודיע
חסדי השם עם אברהם שהיה נשיא אלהים בארץ אשר בא לגור שם והיחיד ,וכל העם היו קוראין לו
"אדוני" ,והוא לא אמר להם כן שהיה שר וגדול ,וגם בחייו קיים לו ואגדלה שמך והיה ברכה ,ואשתו מתה
ונקברה בנחלת ה' .ועוד כי רצה להודיענו מקום קבורת האבות באשר אנחנו חייבים לכבד מקום קבורת
אבותינו הקדושים .ורבותינו אמרו )ב"ב טז א( שגם זה מן הנסיונות של אברהם שבקש מקום לקבור את
שרה ולא מצא עד שקנה אותו:
בראשית פרק כה

)ז( וְ אֵ לֶּה יְ מֵ י ְשׁנֵי חַ יֵּי אַבְ ָרהָ ם אֲ שֶׁ ר חָ י ְמאַת שָׁ נָה וְ ִשׁבְ עִ ים שָׁ נָה וְ חָ מֵ שׁ שָׁ נִים) :ח( וַ יִּ גְ וַ ע וַ יָּמָ ת אַבְ ָרהָ ם בְּ שֵׂ יבָ ה
טוֹבָ ה זָ ֵקן וְ שָׂ בֵ עַ וַ יֵּאָסֶ ף אֶ ל עַ מָּ יו) :ט( וַ יִּ ְקבְּ רוּ אֹת ֹו יִ ְצחָ ק וְ יִ ְשׁמָ עֵ אל בָּ נָיו אֶ ל ְמעָ ַרת הַ מַּ כְ פֵּ לָה אֶ ל ְשׂ ֵדה עֶ פְ רֹן בֶּ ן
צֹחַ ר הַ ִח ִתּי אֲ שֶׁ ר עַ ל פְּ נֵי מַ ְמ ֵרא) :י( הַ שָּׂ ֶדה אֲ שֶׁ ר ָקנָה אַבְ ָרהָ ם מֵ אֵ ת בְּ נֵי חֵ ת שָׁ מָּ ה קֻ בַּ ר אַבְ ָרהָ ם וְ שָׂ ָרה ִא ְשׁתּ ֹו:
הים אֶ ת יִ ְצחָ ק בְּ נ ֹו וַ יֵּשֶׁ ב יִ ְצחָ ק עִ ם בְּ אֵ ר לַחַ י ר ִֹאי :ס )יב( וְ אֵ לֶּה תֹּלְ דֹת
)יא( וַ יְ ִהי אַחֲ ֵרי מוֹת אַבְ ָרהָ ם וַ יְ בָ ֶר אֱ ִ
יִ ְשׁמָ עֵ אל בֶּ ן אַבְ ָרהָ ם אֲ שֶׁ ר יָלְ ָדה הָ גָר הַ ִמּ ְצ ִרית ִשׁפְ חַ ת שָׂ ָרה לְ אַבְ ָרהָ ם:
בראשית פרק טו פסוק טו

רש"י

ואתה תבוא  -ולא תראה כל אלה :אל אבותיך -
וְ אַ ָתּה ָתּבוֹא אֶ ל אֲ בֹתֶ י בְּ שָׁ לוֹם ִתּ ָקּבֵ ר בְּ שֵׂ יבָ ה
אביו עובד עבודה זרה והוא מבשרו שיבא אליו,
טוֹבָ ה:
אלא למדך שעשה תרח תשובה :תקבר בשיבה
טובה  -בשרו שיעשה ישמעאל תשובה בימיו ולא יצא עשו לתרבות רעה בימיו ,ולפיכך מת חמש שנים
קודם זמנו ובו ביום מרד עשו:
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