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רש"י

(טו) ביני ובינך  -בין שני אוהבים כמונו מה היא חשובה
(ג) וַ י ָָּּקם ַאבְ ָּרהָּ ם מֵ עַ ל פְ נֵי מֵ תֹו ַויְדַ בֵ ר ֶאל ְבנֵי ֵחת לֵאמֹר:
לכלום ,אלא הנח את המכר ואת מתך קבור( :טז) וישקל
(ד) גֵר וְ תֹושָּ ב ָּאנֹכִ י עִ מָּ כֶם ְתנּו לִי אֲ חֻ ַזת ֶקבֶ ר עִ מָּ כֶם וְ ֶא ְקבְ ָּרה
אברהם לעפרן  -חסר וי"ו ,לפי שאמר הרבה ואפילו מעט לא
מֵ ִתי ִמלְ פָּ נָּי( :ה) ַו ַיעֲנּו בְ נֵי חֵ ת ֶאת ַאבְ ָּרהָּ ם לֵאמֹר לֹו:
עשה ,שנטל ממנו שקלים גדולים שהן קנטרין ,שנאמר (פסוק
ֹלהים ַא ָּתה בְ תֹוכֵ נּו בְ ִמ ְבחַ ר ְקבָּ ֵרינּו
(ו) ְשמָּ עֵ נּו אֲ דֹנִ י נ ְִשיא אֱ ִ
טז) עובר לסוחר ,שמתקבלים בשקל בכל מקום ויש מקום
ְקבֹר ֶאת מֵ ֶתָך ִאיש ִממֶ ּנּו ֶאת ִקבְ רֹו ל ֹא יִכְ לֶה ִמ ְמָך ִמ ְקבֹר
ששקליהן גדולים שהן קנטרין ,צינטינייר"ש [מטבעות של
ֵמ ֶתָך( :ז) וַ י ָָּּקם ַאבְ ָּר ָּהם ַו ִי ְש ַתחּו לְעַ ם ָּה ָּא ֶרץ ִל ְבנֵי ֵחת:
מאה] בלע"ז( :יז) ויקם שדה עפרון  -תקומה היתה לה
(ח) וַיְדַ בֵ ר ִא ָּתם לֵאמֹר ִאם יֵש ֶאת נַפְ ְשכֶם לִ ְקבֹר ֶאת מֵ ִתי
ִמלְפָּ נַי ְשמָּ עּונִי ּופִ גְ עּו לִ י בְ עֶ פְ רֹון בֶ ן צֹחַ ר( :ט) וְ ִי ֶתן לִי ֶאת ְמעָּ ַרת שיצאה מיד הדיוט ליד מלך .ופשוטו של מקרא ויקם השדה
והמערה אשר בו וכל העץ לאברהם למקנה וגו':
הַ מַ כְ פֵלָּה אֲ שֶ ר לֹו אֲ שֶ ר בִ ְקצֵ ה שָּ דֵ הּו בְ כֶסֶ ף ָּמלֵא ִי ְת ֶנּנָּה ִלי
בְ תֹוכְ כֶ ם לַאֲ חֻ ַזת ָּקבֶ ר( :י) וְ עֶ פְ רֹון יֹשֵ ב בְ תֹוְך ְבנֵי חֵ ת וַ יַעַ ן
עֶ פְ רֹון הַ ִח ִתי ֶאת ַאבְ ָּרהָּ ם בְ ָּאזְ נֵי בְ נֵי חֵ ת ְלכֹל בָּ ֵאי שַ עַ ר עִ ירֹו לֵאמֹר( :יא) ל ֹא אֲ ֹדנִי ְש ָּמעֵ נִ י ַה ָּש ֶדה נ ַָּת ִתי לְָּך וְ ַה ְמעָּ ָּרה אֲ ֶשר בֹו לְָך
יה ָּלְך ְקבֹר מֵ ֶתָך( :יב) ַו ִי ְש ַתחּו ַאבְ ָּרהָּ ם לִפְ נֵי עַ ם ָּה ָּא ֶרץ( :יג) ַויְ ַדבֵ ר ֶאל עֶ פְ רֹון ְב ָּאזְ נֵי עַ ם ָּה ָּא ֶרץ לֵאמֹר
יה ְלעֵ ינֵי ְבנֵי עַ ִמי נ ְַת ִת ָּ
נְת ִת ָּ
ַ
ַאְך ִאם ַא ָּתה לּו ְשמָּ עֵ נִי נ ַָּת ִתי כֶסֶ ף הַ שָּ דֶ ה ַקח ִממֶ ּנִ י וְ ֶא ְקבְ ָּרה ֶאת מֵ ִתי שָּ מָּ ה( :יד) ַויַעַ ן עֶ פְ רֹון ֶאת ַא ְב ָּר ָּהם לֵאמֹר לֹו( :טו) אֲ דֹנִ י
ְשמָּ עֵ נִי ֶא ֶרץ ַא ְרבַ ע ֵמאֹת שֶ ֶקל כֶסֶ ף בֵ ינִ י ּובֵ ינְָך ַמה ִהוא וְ ֶאת ֵמ ְתָך ְקבֹר( :טז) וַ ִי ְש ַמע ַא ְב ָּר ָּהם ֶאל עֶ פְ רֹון ַו ִי ְשקֹל ַא ְב ָּרהָּ ם לְ עֶ פְ רֹן ֶאת
הַ כֶסֶ ף אֲ שֶ ר ִדבֶ ר בְ ָּאזְ נֵי בְ נֵי ֵחת ַא ְרבַ ע מֵ אֹות שֶ ֶקל כֶסֶ ף ֹע בֵ ר ַלסֹחֵ ר( :יז) ַוי ָָּּקם ְש ֵדה עֶ פְ רֹון אֲ ֶשר בַ ַמכְ ֵפלָּה אֲ ֶשר לִפְ נֵי ַמ ְמ ֵרא
הַ שָּ דֶ ה וְ ַה ְמעָּ ָּרה אֲ שֶ ר בֹו וְ כָּ ל הָּ עֵ ץ אֲ שֶ ר בַ שָּ דֶ ה אֲ שֶ ר בְ כָּל גְ בֻלֹו סָּ בִ יב( :יח) ל ְַא ְב ָּר ָּהם ל ְִמ ְקנָּה ְלעֵ ינֵי ְבנֵי ֵחת ְבכֹל בָּ ֵאי ַשעַ ר עִ ירֹו:
(יט) וְ ַאחֲ ֵרי כֵן ָּקבַ ר ַאבְ ָּרהָּ ם ֶאת שָּ ָּרה ִא ְשתֹו ֶאל ְמעָּ ַרת ְשדֵ ה הַ מַ כְ ֵפלָּ ה עַ ל פְ נֵי ַמ ְמ ֵרא ִהוא ֶח ְברֹון ְב ֶא ֶרץ כְ נָּעַ ן( :כ) וַ י ָָּּקם ַהשָּ דֶ ה
וְ הַ ְמעָּ ָּרה אֲ שֶ ר בֹו ל ְַאבְ ָּרהָּ ם לַ אֲ חֻ זַת ָּקבֶ ר מֵ ֵאת ְבנֵי חֵ ת:
מסכת אבות פרק א משנה טו

שמאי אומר עשה תורתך קבע אמור מעט ועשה הרבה והוי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות:
מסכת בבא מציעא דף פז ע"א

כתיב ואקחה פת לחם ,וכתיב ואל הבקר רץ אברהם!  -אמר רבי אלעזר :מכאן שצדיקים אומרים מעט ועושים הרבה,
רשעים אומרים הרבה ואפילו מעט אינם עושים .מנלן  -מעפרון .מעיקרא כתיב ארץ ארבע מאות שקל כסף ,ולבסוף כתיב
וישמע אברהם אל עפרון וישקל אברהם לעפרן את הכסף אשר דבר באזני בני חת ארבע מאות שקל כסף עבר לסחר  -דלא
שקל מיניה אלא קנטרי.
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