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 בראשית פרק כג
ם ֵמַעל ְפֵני ֵמתֹו ַוְיַדֵבר ֶאל ְבֵני ֵחת ֵלאֹמר:  הָּ ם ַאְברָּ  )ג( ַויָּקָּ

ה  ֶכם ְוֶאְקְברָּ ֶכם ְתנּו ִלי ֲאֻחַזת ֶקֶבר ִעמָּ ֹנִכי ִעמָּ ב אָּ )ד( ֵגר ְותֹושָּ
ם ֵלאֹמר לֹו:  הָּ י: )ה( ַוַיֲענּו ְבֵני ֵחת ֶאת ַאְברָּ נָּ  ֵמִתי ִמְלפָּ

ֵענּו ֲאֹדִני ְנִש  ֵרינּו )ו( ְשמָּ ה ְבתֹוֵכנּו ְבִמְבַחר ְקבָּ יא ֱאֹלִהים ַאתָּ
ְקֹבר ֶאת ֵמֶתָך ִאיש ִמֶמּנּו ֶאת ִקְברֹו לֹא ִיְכֶלה ִמְמָך ִמְקֹבר 

ֶרץ ִלְבֵני ֵחת:  אָּ ם ַוִיְשַתחּו ְלַעם הָּ הָּ ם ַאְברָּ  ֵמֶתָך: )ז( ַויָּקָּ
ם ֵלאֹמר ִאם ֵיש ֶאת ַנְפְשֶכם לִ  ְקֹבר ֶאת ֵמִתי )ח( ַוְיַדֵבר ִאתָּ

ַרת  עּוִני ּוִפְגעּו ִלי ְבֶעְפרֹון ֶבן ֹצַחר: )ט( ְוִיֶתן ִלי ֶאת ְמעָּ ַני ְשמָּ ִמְלפָּ
ה ִלי  ֵלא ִיְתֶנּנָּ ֵדהּו ְבֶכֶסף מָּ ה ֲאֶשר לֹו ֲאֶשר ִבְקֵצה שָּ ַהַמְכֵפלָּ

ֶבר: )י( ְוֶעְפרֹון ֹיֵשב ְבתֹוְך ְבֵני  ֵחת ַוַיַען  ְבתֹוְכֶכם ַלֲאֻחַזת  קָּ

 רש"י 
בין שני אוהבים כמונו מה היא חשובה  - ביני ובינך)טו( 

וישקל )טז(  לכלום, אלא הנח את המכר ואת מתך קבור:
חסר וי"ו, לפי שאמר הרבה ואפילו מעט לא  - אברהם לעפרן

עשה, שנטל ממנו שקלים גדולים שהן קנטרין, שנאמר )פסוק 
ם טז( עובר לסוחר, שמתקבלים בשקל בכל מקום ויש מקו

ששקליהן גדולים שהן קנטרין, צינטינייר"ש ]מטבעות של 
תקומה היתה לה  - ויקם שדה עפרון)יז(  מאה[ בלע"ז:

שיצאה מיד הדיוט ליד מלך. ופשוטו של מקרא ויקם השדה 
 והמערה אשר בו וכל העץ לאברהם למקנה וגו':

ֶדה ֵעִני ַהשָּ ֵאי ַשַער ִעירֹו ֵלאֹמר: )יא( לֹא ֲאֹדִני ְשמָּ ְזֵני ְבֵני ֵחת ְלֹכל בָּ ם ְבאָּ הָּ ה ֲאֶשר בֹו ְלָך  ֶעְפרֹון ַהִחִתי ֶאת ַאְברָּ רָּ ְך ְוַהְמעָּ ַתִתי לָּ נָּ
ְך ְקֹבר ֵמֶתָך: )יב( ַויִ  ֶרץ ֵלאֹמר ְנַתִתיהָּ ְלֵעיֵני ְבֵני ַעִמי ְנַתִתיהָּ לָּ אָּ ְזֵני ַעם הָּ ֶרץ: )יג( ַוְיַדֵבר ֶאל ֶעְפרֹון ְבאָּ אָּ ם ִלְפֵני ַעם הָּ הָּ ְשַתחּו ַאְברָּ

ה: )יד( ַוַיַען ֶעְפרֹון מָּ ה ֶאת ֵמִתי שָּ ֶדה ַקח ִמֶמִּני ְוֶאְקְברָּ ַתִתי ֶכֶסף ַהשָּ ֵעִני נָּ ה לּו ְשמָּ ם ֵלאֹמר לֹו: )ט ַאְך ִאם ַאתָּ הָּ ו( ֲאֹדִני ֶאת ַאְברָּ
ם ֶאל עֶ  הָּ ֵעִני ֶאֶרץ ַאְרַבע ֵמֹאת ֶשֶקל ֶכֶסף ֵביִני ּוֵביְנָך ַמה ִהוא ְוֶאת ֵמְתָך ְקֹבר: )טז( ַוִיְשַמע ַאְברָּ ם ְלֶעְפֹרן ֶאת ְשמָּ הָּ ְפרֹון ַוִיְשֹקל ַאְברָּ

ְזֵני ְבֵני ֵחת ַאְרַבע ֵמאֹות ֶשֶקל ֶכֶסף עֹ  ה ֲאֶשר ִלְפֵני ַמְמֵרא ַהֶכֶסף ֲאֶשר ִדֶבר ְבאָּ ם ְשֵדה ֶעְפרֹון ֲאֶשר ַבַמְכֵפלָּ ֵבר ַלֹסֵחר: )יז( ַויָּקָּ
ה לְ  ם ְלִמְקנָּ הָּ ִביב: )יח( ְלַאְברָּ ל ְגֻבלֹו סָּ ֶדה ֲאֶשר ְבכָּ ֵעץ ֲאֶשר ַבשָּ ל הָּ ה ֲאֶשר בֹו ְוכָּ רָּ ֶדה ְוַהְמעָּ ֵאי ַשַער ִעיַהשָּ רֹו: ֵעיֵני ְבֵני ֵחת ְבֹכל בָּ

ה ַעל ְפֵני ַמְמֵרא ִהוא ֶחְברֹון בְ  ַרת ְשֵדה ַהַמְכֵפלָּ ה ִאְשתֹו ֶאל ְמעָּ רָּ ם ֶאת שָּ הָּ ַבר ַאְברָּ ֶדה )יט( ְוַאֲחֵרי ֵכן קָּ ם ַהשָּ ַען: )כ( ַויָּקָּ ֶאֶרץ ְכנָּ
ם ַלאֲ  הָּ ה ֲאֶשר בֹו ְלַאְברָּ רָּ ֶבר ֵמֵאת ְבֵני ֵחת:ְוַהְמעָּ  ֻחַזת קָּ

 
 מסכת אבות פרק א משנה טו

 שה הרבה והוי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות:שמאי אומר עשה תורתך קבע אמור מעט וע

 
 א"מסכת בבא מציעא דף פז ע

אמר רבי אלעזר: מכאן שצדיקים אומרים מעט ועושים הרבה,  -כתיב ואקחה פת לחם, וכתיב ואל הבקר רץ אברהם! 
בע מאות שקל כסף, ולבסוף כתיב מעפרון. מעיקרא כתיב ארץ אר -רשעים אומרים הרבה ואפילו מעט אינם עושים. מנלן 

דלא  -וישמע אברהם אל עפרון וישקל אברהם לעפרן את הכסף אשר דבר באזני בני חת ארבע מאות שקל כסף עבר לסחר 
 .שקל מיניה אלא קנטרי
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