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פרשת חיי שרה תשפ"ג
Dedicated by Shlomo and Elana Simkin in memory of Lorraine Rosen, Libba Chana bat Rivka and
Chaim, the beloved grandmother of our daughter-in-law, Shanee Rosen

בראשית פרק יח

רש"י

(יג) וַ י ֹּאמֶ ר ְיֹקוָֹק ֶאל ַאבְ ָרהָ ם לָמָ ה זֶה צָ חֲ ָֹקה שָ ָרה לֵאמֹּר ַה ַאף (יג) האף אמנם  -הגם אמת אלד :ואני זקנתי  -שינה הכתוב
אֻ ְמנָם ֵאלֵד וַאֲ נִ י ז ַָֹק ְנ ִתי( :יד) הֲ ִי ָפ ֵלא מֵ ְיֹקוָֹק דָ בָ ר ַלמועֵ ד ָאׁשּוב מפני השלום ,שהרי היא אמרה ואדוני זֹקן( :יד) היפלא -
כתרגומו היתכסי ,וכי שום דבר מופלא ומופרד ומכוסה ממני
ֵאלֶיָך כָעֵ ת חַ יָה ּולְשָ ָרה בֵ ן( :טו) ו ְַתכַחֵ ׁש שָ ָרה לֵאמֹּר ל ֹּא
מלעשות כרצוני :למועד  -לאותו מועד המיוחד שֹקבעתי לך
צָ חַ ְֹק ִתי כִ י י ֵָר ָאה וַי ֹּאמֶ ר ל ֹּא כִ י צָ חָ ְֹק ְת( :טז) וַ י ָֹֻקמּו ִמשָ ם
אתמול למועד הזה בשנה האחרת( :טו) כי יראה וגו' כי
הלְֵך עִ מָ ם ְל ַׁשלְחָ ם:
הָ אֲ נ ִָׁשים וַ י ְַׁש ִֹקפּו עַ ל פְ נֵי ְסדֹּם וְ ַאבְ ָרהָ ם ֹּ
צחקת  -הראשון משמש לשון דהא שנותן טעם לדבר ותכחש
שרה לפי שיראה ,והשני משמש בלשון אלא ,ויאמר לא כדבריך הוא אלא צחֹקת ,שאמרו רבותינו כי משמש בארבע לשונות
אי ,דילמא ,אלא ,דהא( :טז) וישקיפו על פני סדום  -כל השֹקפה שבמֹקרא לרעה חוץ מהשֹקיפה ממעון ֹקדשך (דברים כו
טו) ,שגדול כח מתנות עניים שהופך מדת רוגז לרחמים :לשלחם  -ללוותם ,כסבור אורחים הם:
בראשית פרק כא

רש"י

(א) וַיֹקוָ ֹק פ ַָֹקד ֶאת שָ ָרה כַאֲ ֶׁשר ָאמָ ר ַויַעַ ש ְיֹקוָֹק לְשָ ָרה ַכאֲ ׁשֶ ר (א) וה' פקד את שרה וגו'  -סמך פרשה זו לכאן ללמדך שכל
המבֹקש רחמים על חבירו והוא צריך לאותו דבר הוא נענה
וַתהַ ר ַו ֵתלֶד שָ ָרה לְ ַאבְ ָרהָ ם בֵ ן לִזְ ֹֻקנָיו ַלמועֵ ד אֲ ֶׁשר
ִדבֵ ר( :ב) ַ
תחילה ,שנאמר (לעיל כ יז) ויתפלל וגו' וסמיך ליה וה' פֹקד
ֹלהים( :ג) וַ י ְִֹק ָרא ַאבְ ָרהָ ם ֶאת ֶׁשם ְבנו ַהּנו ַלד לו
ִדבֶ ר אֹּתו אֱ ִ
אֲ ׁשֶ ר ָילְדָ ה לו שָ ָרה ִיצְ חָ ֹק( :ד) ַויָמָ ל ַאבְ ָרהָ ם ֶאת ִיצְ חָ ֹק ְבנו בֶ ן את שרה שפֹקד כבר ֹקודם שרפא את אבימלך :פקד את
שרה כאשר אמר  -בהריון :כאשר דבר  -בלידה .והיכן היא
ֹלהים( :ה) וְ ַאבְ ָרהָ ם בֶ ן ְמ ַאת
מנַת י ִָמים כַאֲ ׁשֶ ר צִ ּוָה אֹּתו אֱ ִ
ְׁש ֹּ
אמירה והיכן הוא דבור ,אמירה (לעיל יז יט) ויאמר אלהים
ׁשָ נָה בְ ִהּוָלֶד לו ֵאת ִיצְ חָ ֹק בְ נו( :ו) וַת ֹּאמֶ ר שָ ָרה צְ חֹֹּק עָ ָשה לִ י
אבל שרה אשתך וגו' ,דבור (שם טו א) היה דבר ה' אל אברם,
ֹלהים כָ ל הַ שֹּמֵ עַ ִיצְ חַ ֹק לִ י( :ז) וַת ֹּאמֶ ר ִמי ִמלֵל ל ְַאבְ ָרהָ ם
אֱ ִ
יֹקה בָ נִים שָ ָרה כִ י יָלַ ְד ִתי בֵ ן לִ זְ ֹֻקנָיו( :ח) ַויִגְ ַדל ַה ֶילֶד וַ ִיגָמַ ל בברית בין הבתרים ,ושם נאמר (שם ד) לא יירשך זה וגו',
ֵהינִ ָ
והביא היורש משרה :ויעש ה' לשרה כאשר דבר  -לאברהם:
וַ יַעַ ש ַאבְ ָרהָ ם ִמ ְׁש ֶתה גָדול ְביום ִהגָמֵ ל ֶאת ִיצְ חָ ֹק( :ט) ַו ֵת ֶרא
(ב) למועד אשר דבר אתו  -דמליל יתיה .את המועד אשר דבר
שָ ָרה ֶאת בֶ ן הָ גָר הַ ִמצְ ִרית אֲ ֶׁשר ָילְדָ ה ל ְַאבְ ָרהָ ם ְמצַ חֵ ֹק:
וֹקבע כשאמר לו (לעיל יח יד) למועד אשוב אליך ,שרט לו
שריטה בכותל ואמר לו כשתגיע חמה לשריטה זו בשנה אחרת תלד( :לזקניו  -שהיה זיו איֹקונין שלו דומה לו)( :ו) יצחק לי -
ישמח עלי .ומדרש אגדה הרבה עֹקרות נפֹקדו עמה ,הרבה חולים נתרפאו בו ביום ,הרבה תפלות נענו עמה ,ורב שחוֹק היה
בעולם( :ז) מי מלל לאברהם  -לשון שבח וחשיבות ,ראו מי הוא ומה הוא ,שומר הבטחתו ,הֹקדוש ברוך הוא מבטיח ועושה:
מלל  -שינה הכתוב ולא אמר דבר ,גימטריה שלו מאה ,כלומר לסוף מאה לאברהם :היניקה בנים שרה  -ומהו בנים לשון
רבים ,ביום המשתה הביאו השרות את בניהן עמהן והיניֹקה אותם שהיו אומרות לא ילדה שרה אלא אסופי הביאה מן
השוֹק( :ח) ויגמל  -לסוף עשרים וארבע חדש :משתה גדול  -שהיו שם גדולי הדור ,שם ועבר ואבימלך( :ט) מצחק  -לשון
עבודה זרה ,כמו שנאמר (שמות לב ו) ויֹקומו לצחֹק .דבר אחר לשון גילוי עריות ,כמה דתימא (להלן לט יז) לצחֹק בי .דבר
אחר לשון רציחה כמו (ש"ב ב יד) יֹקומו נא הנערים וישחֹקו לפנינו וגו':
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בראשית פרק כג – קבורת שרה

רש"י

(א) ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים -
(א) וַיִ ְהיּו חַ יֵי ָש ָרה מֵ ָאה ָׁשנָה וְ עֶ ְש ִרים ָׁשנָה וְ ֶׁשבַ ע ׁשָ נִים ְׁשנֵי
לכך נכתב שנה בכל כלל וכלל ,לומר לך שכל אחד נדרש
חַ יֵי שָ ָרה( :ב) ו ַָתמָ ת שָ ָרה בְ ִֹק ְריַת ַא ְרבַ ע ִהוא חֶ בְ רון בְ ֶא ֶרץ
לעצמו ,בת מאה כבת עשרים לחטא ,מה בת עשרים לא
כְ נָעַ ן וַ יָב ֹּא ַאבְ ָרהָ ם ִל ְספֹּד לְשָ ָרה וְ לִבְ כ ָֹּתּה( :ג) ַוי ָָֹקם ַאבְ ָרהָ ם
חטאה ,שהרי אינה בת עונשין ,אף בת מאה בלא חטא ,ובת
מֵ עַ ל פְ נֵי מֵ תו וַ יְדַ בֵ ר ֶאל ְבנֵי ֵחת לֵאמֹּר( :ד) גֵר וְ תוׁשָ ב ָאנֹּכִ י
עשרים כבת שבע ליופי :שני חיי שרה  -כלן שוין לטובה:
עִ מָ כֶם ְתנּו לִי אֲ חֻ זַת ֶֹקבֶ ר עִ ָמכֶם וְ ֶא ְֹקבְ ָרה מֵ ִתי ִמלְ ָפנָי( :ה)
(ב) בקרית ארבע  -על שם ארבע ענֹקים שהיו שם אחימן ששי
וַ ַיעֲנּו ְבנֵי ֵחת ֶאת ַאבְ ָרהָ ם ֵלאמֹּר לו( :ו) ְׁשמָ עֵ נּו אֲ ֹּד ִני נ ְִשיא
ֹלהים ַא ָתה בְ תוכֵ נּו ְב ִמבְ חַ ר ְֹקבָ ֵרינּו ְֹקבֹּר ֶאת מֵ ֶתָך ִאיׁש ִממֶ ּנּו ותלמי ואביהם .דבר אחר על שם ארבעה זוגות שנֹקברו שם
אֱ ִ
איש ואשתו אדם וחוה ,אברהם ושרה ,יצחֹק ורבֹקה ,יעֹקב
ֶאת ִֹקבְ רו ל ֹּא יִכְ לֶ ה ִמ ְמָך ִמ ְקבֹּר מֵ ֶתָך( :ז) ַוי ָָֹקם ַאבְ ָרהָ ם
ולאה :ויבא אברהם  -מבאר שבע :לספוד לשרה ולבכתה -
ַו ִי ְׁש ַתחּו לְעַ ם הָ ָא ֶרץ לִ בְ נֵי חֵ ת( :ח) וַיְ דַ בֵ ר ִא ָתם לֵאמֹּר ִאם יֵׁש
ֶאת נַפְ ְׁשכֶ ם ל ְִֹקבֹּר ֶאת מֵ ִתי ִמ ְל ָפנַי ְׁשמָ עּונִי ּופִ גְ עּו לִ י בְ עֶ פְ רון בֶ ן ונסמכה מיתת שרה לעֹקידת יצחֹק ,לפי שעל ידי בשורת
העֹקידה שנזדמן בנה לשחיטה וכמעט שלא נשחט ,פרחה
צֹּחַ ר( :ט) וְ י ִֶתן לִי ֶאת ְמעָ ַרת הַ מַ כְ ֵפלָה אֲ ׁשֶ ר לו אֲ ׁשֶ ר בִ ְֹקצֵ ה
נשמתה ממנה ומתה( :ד) גר ותושב אנכי עמכם  -גר מארץ
שָ דֵ הּו בְ כֶסֶ ף מָ לֵ א ִי ְת ֶנּנָה לִי ְבתוכְ כֶם לַאֲ חֻ ַזת ָֹקבֶ ר( :י) וְ עֶ פְ רון
יֹּׁשֵ ב בְ תוְך ְבנֵי ֵחת וַ יַעַ ן עֶ פְ רון הַ ִח ִתי ֶאת ַאבְ ָרהָ ם בְ ָאזְ נֵי ְבנֵי חֵ ת אחרת ונתישבתי עמכם .ומדרש אגדה אם תרצו הריני גר,
ואם לאו אהיה תושב ואטלנה מן הדין שאמר לי הֹקדוש
לְ כֹּל בָ ֵאי ַׁשעַ ר עִ ירו ֵלאמֹּר( :יא) ל ֹּא אֲ דֹּנִ י ְׁשמָ עֵ נִ י הַ שָ ֶדה נ ַָת ִתי
לְָך וְ הַ ְמעָ ָרה אֲ ׁשֶ ר בו לְָך נ ְַת ִתיהָ לְעֵ ינֵי ְבנֵי עַ ִמי נ ְַת ִתיהָ לְָך ְֹקבֹּר ברוך הוא (לעיל יב ז) לזרעך אתן את הארץ הזאת :אחזת
קבר  -אחוזת ֹקרֹקע לבית הֹקברות( :ו) לא יכלה  -לא ימנע,
מֵ ֶתָך( :יב) ַו ִי ְׁש ַתחּו ַאבְ ָר ָהם לִ פְ נֵי עַ ם הָ ָא ֶרץ( :יג) וַ יְדַ בֵ ר ֶאל
כמו (תהלים מ יב) לא תכלא רחמיך ,וכמו (לעיל ח ב) ויכלא
עֶ פְ רון בְ ָאזְ נֵי עַ ם הָ ָא ֶרץ לֵאמֹּר ַאְך ִאם ַא ָתה לּו ְׁשמָ עֵ נִי נ ַָת ִתי
כֶסֶ ף הַ שָ דֶ ה ַֹקח ִממֶ ּנִ י וְ ֶא ְֹקבְ ָרה ֶאת מֵ ִתי ׁשָ מָ ה( :יד) ַויַעַ ן עֶ פְ רון הגשם( :ח) נפשכם  -רצונכם :ופגעו לי  -לשון בֹקשה ,כמו
(רות א טז) אל תפגעי בי( :ט) המכפלה  -בית ועליה על גביו.
ֶאת ַאבְ ָרהָ ם לֵאמֹּר לו( :טו) אֲ ֹּדנִי ְׁשמָ עֵ נִי ֶא ֶרץ ַא ְרבַ ע ֵמאֹּת
דבר אחר שכפולה בזוגות :בכסף מלא  -אשלם כל שוויה ,וכן
כֶסף בֵ ינִי ּובֵ י ְנָך מַ ה ִהוא וְ ֶאת מֵ ְתָך ְֹקבֹּר( :טז) ַו ִי ְׁשמַ ע
ֶׁש ֶֹקל ֶ
ַאבְ ָרהָ ם ֶאל עֶ פְ רון ַו ִי ְׁשֹקֹּל ַא ְב ָר ָהם לְעֶ פְ רֹּן ֶאת הַ כֶ ֶסף אֲ ֶׁשר ִדבֶ ר דוד אמר לארונה (דברי הימים א' כא כד) בכסף מלא:
(י) ועפרון ישב  -כתיב חסר ,אותו היום מנוהו שוטר עליהם,
בְ ָאזְ נֵי ְבנֵי ֵחת ַא ְרבַ ע מֵ אות ֶׁש ֶֹקל כֶסֶ ף עֹּבֵ ר ַלסֹּחֵ ר( :יז) ַוי ָָֹקם
מפני חשיבותו של אברהם שהיה צריך לו עלה לגדולה:
ְשדֵ ה עֶ פְ רון אֲ ׁשֶ ר בַ מַ כְ ֵפלָה אֲ ׁשֶ ר לִפְ נֵי מַ ְמ ֵרא הַ שָ ֶדה וְ הַ ְמעָ ָרה
לכל באי שער עירו  -שכולן בטלו ממלאכתן ובאו לגמול חסד
אֲ ׁשֶ ר בו וְ כָ ל הָ עֵ ץ אֲ ׁשֶ ר בַ שָ דֶ ה אֲ ׁשֶ ר בְ כָל גְ בֻלו סָ בִ יב:
לשרה( :יא) לא אדני  -לא תֹקנה אותה בדמים :נתתי לך -
לְאבְ ָרהָ ם ל ְִמ ְֹקנָה ְלעֵ ינֵי ְבנֵי חֵ ת בְ כֹּל בָ ֵאי ׁשַ עַ ר עִ ירו:
(יח) ַ
הרי הוא כמו שנתתיה לך( :יג) אך אם אתה לו שמעני  -אתה
(יט) וְ ַאחֲ ֵרי כֵן ָֹקבַ ר ַאבְ ָרהָ ם ֶאת שָ ָרה ִא ְׁשתו ֶאל ְמעָ ַרת ְשדֵ ה
אומר לי לשמוע לך וליֹקח בחנם ,אני אי אפשי בכך ,אך אם
הַ מַ כְ פֵלָה עַ ל פְ נֵי מַ ְמ ֵרא ִהוא חֶ בְ רון בְ ֶא ֶרץ כְ נָעַ ן( :כ) וַ י ָָֹקם
הַ שָ דֶ ה וְ ַה ְמעָ ָרה אֲ ׁשֶ ר בו ל ְַא ְב ָרהָ ם לַאֲ חֻ זַת ָֹקבֶ ר מֵ ֵאת בְ נֵי ֵחת :אתה לו שמעני הלואי ותשמעני :נתתי  -דונא"י בלע"ז
[נתתי] מוכן הוא אצלי והלואי נתתי לך כבר( :טו) ביני ובינך
 בין שני אוהבים כמונו מה היא חשובה לכלום ,אלא הנח את המכר ואת מתך ֹקבור( :טז) וישקל אברהם לעפרן  -חסר וי"ו,לפי שאמר הרבה ואפילו מעט לא עשה ,שנטל ממנו שֹקלים גדולים שהן ֹקנטרין ,שנאמר (פסוֹק טז) עובר לסוחר,
שמתֹקבלים בשֹקל בכל מֹקום ויש מֹקום ששֹקליהן גדולים שהן ֹקנטרין ,צינטינייר"ש [מטבעות של מאה] בלע"ז( :יז) ויקם
שדה עפרון  -תֹקומה היתה לה שיצאה מיד הדיוט ליד מלך .ופשוטו של מֹקרא ויֹקם השדה והמערה אשר בו וכל העץ
לאברהם למֹקנה וגו'( :יח) בכל באי שער עירו  -בֹקרב כולם ובמעמד כולם הֹקנהו לו:
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