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   כג פרק בראשית
 ִהוא ַאְרַּבע ְּבִקְרַית ָׂשָרה ַוָּתָמת )ב( :ָׂשָרה ַחֵּיי ְׁשֵני ָׁשִנים ְוֶׁשַבע ָׁשָנה ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה ֵמָאה ָׂשָרה ַחֵּיי ַוִּיְהיּו )א(

 ֵחת ְּבֵני ֶאל ַוְיַדֵּבר ֵמתוֹ  ְּפֵני ֵמַעל ַאְבָרָהם ַוָּיָקם )ג( :ְוִלְבֹּכָתּה ְלָׂשָרה ִלְסֹּפד ַאְבָרָהם ַוָּיֹבא ְּכָנַען ְּבֶאֶרץ ןֶחְברוֹ 
 ֶאת ֵחת ְבֵני ַּיֲענּווַ  )ה( :ִמְּלָפָני ֵמִתי ְוֶאְקְּבָרה ִעָּמֶכם ֶקֶבר ֲאֻחַּזת ִלי ְּתנּו ִעָּמֶכם ָאֹנִכי ְותֹוָׁשב ֵּגר )ד( :ֵלאֹמר

 ֶאת ִמֶּמּנּו ִאיׁש ֵמֶת ֶאת ְקֹבר ְקָבֵרינּו ְּבִמְבַחר ְּבתֹוֵכנּו ַאָּתה ֱאִהים ְנִׂשיא ֲאֹדִני ְׁשָמֵענּו )ו( :לוֹ  ֵלאֹמר ַאְבָרָהם
 ִאם ֵלאֹמר ִאָּתם ַוְיַדֵּבר )ח( :ֵחת ִלְבֵני ֶרץָהָא ְלַעם ַוִּיְׁשַּתחּו ַאְבָרָהם ַוָּיָקם )ז( :ֵמֶת ִמְּקֹבר ִמְּמ ִיְכֶלה א ִקְברוֹ 

 ֲאֶׁשר ַהַּמְכֵּפָלה ְמָעַרת ֶאת ִלי ְוִיֶּתן )ט( :ֹצַחר ֶּבן ְּבֶעְפרֹון ִלי ּוִפְגעּו ְׁשָמעּוִני ִמְּלָפַני ֵמִתי ֶאת ִלְקֹּבר ַנְפְׁשֶכם ֶאת ֵיׁש
 ֶעְפרֹון ַוַּיַען ֵחת ְּבֵני ְּבתֹו ֹיֵׁשב ְוֶעְפרֹון )י( :ָקֶבר ַלֲאֻחַּזת ְּבתֹוְכֶכם ִלי ִיְּתֶנָּנה ָמֵלא ְּבֶכֶסף ָׂשֵדהּו ִּבְקֵצה ֲאֶׁשר לוֹ 

 ְוַהְּמָעָרה ָל ָנַתִּתי ַהָּׂשֶדה ְׁשָמֵעִני ֲאֹדִני א )יא( :ֵלאֹמר ִעירוֹ  ַׁשַער ָּבֵאי ְלֹכל ֵחת ְבֵני ְּבָאְזֵני ַאְבָרָהם ֶאת ַהִחִּתי
 ֶאל ַוְיַדֵּבר )יג( :ָהָאֶרץ ַעם ִלְפֵני ַאְבָרָהם ַוִּיְׁשַּתחּו )יב( :ֵמֶת ְקֹבר ָּל ְנַתִּתיהָ  ַעִּמי ְבֵני ְלֵעיֵני ְנַתִּתיהָ  ְל ּבוֹ  ֲאֶׁשר

 :ָׁשָּמה ֵמִתי ֶאת הְוֶאְקְּבָר  ִמֶּמִּני ַקח ַהָּׂשֶדה ֶּכֶסף ָנַתִּתי ְׁשָמֵעִני לּו ַאָּתה ִאם ַא ֵלאֹמר ָהָאֶרץ ַעם ְּבָאְזֵני ֶעְפרֹון
 ְוֶאת ִהוא ַמה ּוֵביְנ ֵּביִני ֶּכֶסף ֶׁשֶקל ֵמֹאת ַאְרַּבע ֶאֶרץ ְׁשָמֵעִני ֲאֹדִני )טו( :לוֹ  ֵלאֹמר ְבָרָהםא ֶאת ֶעְפרֹון ַוַּיַען )יד(

ַאְרַּבע ֵחת ְבֵני ְּבָאְזֵני ִּדֶּבר ֲאֶׁשר ֶסףַהּכֶ  ֶאת ְלֶעְפֹרן ַאְבָרָהם ַוִּיְׁשֹקל ֶעְפרֹון ֶאל ַאְבָרָהם ַוִּיְׁשַמע )טז( :ְקֹבר ֵמְת 
 ּבוֹ  ֲאֶׁשר ְוַהְּמָעָרה ַהָּׂשֶדה ַמְמֵרא ִלְפֵני ֲאֶׁשר ַּבַּמְכֵּפָלה ֲאֶׁשר ֶעְפרֹון ְׂשֵדה ַוָּיָקם )יז( :ַלֹּסֵחר ֹעֵבר ֶּכֶסף ֶׁשֶקל ֵמאֹות

  :ִעירוֹ  ַׁשַער ָּבֵאי ְּבֹכל ֵחת ְבֵני ְלֵעיֵני ְלִמְקָנה ְלַאְבָרָהם )יח( :בָסִבי ְּגֻבלוֹ  ְּבָכל ֲאֶׁשר ַּבָּׂשֶדה ֲאֶׁשר ָהֵעץ ְוָכל
  :ְּכָנַען ְּבֶאֶרץ ֶחְברֹון ִהוא ַמְמֵרא ְּפֵני ַעל ַהַּמְכֵּפָלה ְׂשֵדה ְמָעַרת ֶאל ִאְׁשּתוֹ  ָׂשָרה ֶאת ַאְבָרָהם ָקַבר ֵכן ְוַאֲחֵרי )יט(
  :ֵחת ְּבֵני ֵמֵאת ָקֶבר ַלֲאֻחַּזת ְלַאְבָרָהם ּבוֹ  ֶׁשראֲ  ְוַהְּמָעָרה ַהָּׂשֶדה ַוָּיָקם )כ(
  

  י"רש
 ושבע שנה ועשרים שנה מאה שרה חיי ויהיו )א(

 שכל לך לומר, וכלל כלל בכל שנה נכתב לכך - שנים
 מה, לחטא עשרים כבת מאה בת, לעצמו נדרש אחד

 אף, עונשין בת אינה שהרי, חטאה לא עשרים בת
 :ליופי שבע כבת עשרים ובת, חטא בלא מאה בת

 - ארבע בקרית )ב( :לטובה שוין כלן - שרה חיי שני
 ותלמי ששי אחימן שם שהיו ענקים ארבע שם על

 שנקברו זוגות ארבעה שם על אחר דבר. ואביהם
 יצחק, ושרה אברהם, וחוה אדם ואשתו איש שם

 :שבע מבאר - אברהם ויבא :ולאה יעקב, ורבקה
 שרה מיתת ונסמכה - ולבכתה לשרה לספוד

 העקידה בשורת ידי שעל לפי, יצחק לעקידת
 פרחה, נשחט שלא וכמעט לשחיטה בנה שנזדמן
  :ומתה ממנה נשמתה

  ן"רמב
 אשתו שרה את אברהם קבר כן ואחרי וטעם) יט(

 כנען בארץ חברון היא 'וגו המכפלה שדה מערת אל
 כל כי בעבור והארץ והמקום השדה לבאר שב כי -

 הזכיר לפיכך, החתי ועפרון חת בני הזכירה הפרשה
 וכן, ישראל ארץ היא אשר כנען בארץ הוא כי בסוף
 חברון היא ארבע בקרית הפרשה בתחילת אמר

 בארץ מתה הצדקת כי לבאר זה וכל, כנען בארץ
 :כנען ממשפחות החתים כי, נקברה ושם ישראל

 כי להזכיר אלא אינו הכתובים טעם כי דעתי יולפ
 שאמר מפני כי, פלשתים ארץ לא כנען ארץ היא
 כא לעיל( רבים ימים פלשתים בארץ אברהם ויגר

 ובאר גרר ונחל בגרר ההיא בארץ מגוריו וכל), לד
 כי הזכיר כן על, לשם ומחברון לחברון ומשם שבע

 לא, ההוא בהר היושב הכנעני בארץ הוא חברון
   בסוף והוסיף. לאברהם הנזכרת פלשתים רץבא

 להודיע הפרשה זאת ונכתבה :אליה הנודע השם שזה, ממרא פני על המכפלה בשדה שהיא המערה להודיע
 לו קוראין היו העם וכל, והיחיד שם לגור בא אשר בארץ אלהים נשיא שהיה אברהם עם השם חסדי

 מתה ואשתו, ברכה והיה שמך ואגדלה לו קיים חייוב וגם, וגדול שר שהיה כן להם אמר לא והוא", אדוני"
 קבורת מקום לכבד חייבים אנחנו באשר האבות קבורת מקום להודיענו רצה כי ועוד'. ה בנחלת ונקברה
 את לקבור מקום שבקש אברהם של הנסיונות מן זה שגם) א טז ב"ב( אמרו ורבותינו. הקדושים אבותינו

  :אותו שקנה עד מצא ולא שרה
  

   כה פרק בראשית
 ְּבֵׂשיָבה ַאְבָרָהם ַוָּיָמת ַוִּיְגַוע )ח( :ָׁשִנים ְוָחֵמׁש ָׁשָנה ְוִׁשְבִעים ָׁשָנה ְמַאת ָחי ֲאֶׁשר ַאְבָרָהם ַחֵּיי ְׁשֵני ְיֵמי ְוֵאֶּלה )ז(

 ֶּבן ֶעְפֹרן ְׂשֵדה ֶאל ַהַּמְכֵּפָלה ְמָעַרת ֶאל ָּבָניו ְוִיְׁשָמֵעאל ִיְצָחק ֹאתוֹ  ַוִּיְקְּברּו )ט( :ַעָּמיו ֶאל ַוֵּיָאֶסף ְוָׂשֵבעַ  ָזֵקן טֹוָבה
 :ִאְׁשּתוֹ  ְוָׂשָרה ַאְבָרָהם ֻקַּבר ָׁשָּמה ֵחת ְּבֵני ֵמֵאת ַאְבָרָהם ָקָנה ֲאֶׁשר ַהָּׂשֶדה )י( :ַמְמֵרא ְּפֵני ַעל ֲאֶׁשר ַהִחִּתי ֹצַחר

 ֹּתְלֹדת ְוֵאֶּלה )יב( ס: ֹרִאי ַלַחי ְּבֵאר ִעם ִיְצָחק ַוֵּיֶׁשב ְּבנוֹ  ִיְצָחק ֶאת ֱאִהים ֶרַוְיבָ  ַאְבָרָהם מֹות ַאֲחֵרי ַוְיִהי )יא(
  :ְלַאְבָרָהם ָׂשָרה ִׁשְפַחת ַהִּמְצִרית ָהָגר ָיְלָדה ֲאֶׁשר ַאְבָרָהם ֶּבן ִיְׁשָמֵעאל

  
   טו פסוק טו פרק בראשית

 ְּבֵׂשיָבה ִּתָּקֵבר ְּבָׁשלֹום ֲאֹבֶתי ֶאל ָּתבֹוא ְוַאָּתה
  :טֹוָבה

  י"רש
 - אבותיך אל :אלה כל תראה ולא - תבוא ואתה
, אליו שיבא מבשרו והוא זרה עבודה עובד אביו
   בשיבה תקבר :תשובה תרח שעשה למדך אלא

 שנים חמש מת ולפיכך, בימיו רעה לתרבות ועש יצא ולא בימיו תשובה ישמעאל שיעשה בשרו - טובה
  :עשו מרד ביום ובו זמנו קודם
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