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 בראשית פרק יח
ֹּאֶמר ְיֹקָוֹק ֶאל ַאְבָרָהם ָלָמה ֶזה ָצֲחָֹקה ָשָרה ֵלאמֹּר ַהַאף  )יג( ַוי
ֻאְמָנם ֵאֵלד ַוֲאִני ָזַֹקְנִתי: )יד( ֲהִיָפֵלא ֵמְיֹקָוֹק ָדָבר ַלמוֵעד ָאׁשּוב 

ֹּא  ֵאֶליָך ָכֵעת ַחָיה ּוְלָשָרה ֵבן: )טו( ַוְתַכֵחׁש ָשָרה ֵלאמֹּר ל
ֹּא ִכי ָצָחְֹקְת: )טז( ַוָיֹֻקמּו ִמָשם ָצַחְֹקִתי ִכי ָיֵרָא  ֹּאֶמר ל ה ַוי

ֵלְך ִעָמם ְלַׁשְלָחם:  ָהֲאָנִׁשים ַוַיְׁשִֹקפּו ַעל ְפֵני ְסדֹּם ְוַאְבָרָהם הֹּ

 רש"י 
שינה הכתוב  - ואני זקנתי הגם אמת אלד: - האף אמנם)יג( 

 - פלאהי)יד(  מפני השלום, שהרי היא אמרה ואדוני זֹקן:
כתרגומו היתכסי, וכי שום דבר מופלא ומופרד ומכוסה ממני 

לאותו מועד המיוחד שֹקבעתי לך  - למועד מלעשות כרצוני:
כי יראה וגו' כי )טו(  אתמול למועד הזה בשנה האחרת:

 הראשון משמש לשון דהא שנותן טעם לדבר ותכחש  - צחקת
בריך הוא אלא צחֹקת, שאמרו רבותינו כי משמש בארבע לשונות שרה לפי שיראה, והשני משמש בלשון אלא, ויאמר לא כד

כל השֹקפה שבמֹקרא לרעה חוץ מהשֹקיפה ממעון ֹקדשך )דברים כו  - וישקיפו על פני סדום)טז(  אי, דילמא, אלא, דהא:
 ללוותם, כסבור אורחים הם: - לשלחם טו(, שגדול כח מתנות עניים שהופך מדת רוגז לרחמים:

 
 

 בראשית פרק כא
)א( ַויֹקָוֹק ָפַֹקד ֶאת ָשָרה ַכֲאֶׁשר ָאָמר ַוַיַעש ְיֹקָוֹק ְלָשָרה ַכֲאֶׁשר 

ִדֵבר: )ב( ַוַתַהר ַוֵתֶלד ָשָרה ְלַאְבָרָהם ֵבן ִלְזֹֻקָניו ַלמוֵעד ֲאֶׁשר 
ִדֶבר אֹּתו ֱאֹלִהים: )ג( ַוִיְֹקָרא ַאְבָרָהם ֶאת ֶׁשם ְבנו ַהּנוַלד לו 

ְלָדה לו ָשָרה ִיְצָחֹק: )ד( ַוָיָמל ַאְבָרָהם ֶאת ִיְצָחֹק ְבנו ֶבן ֲאֶׁשר יָ 
ְׁשמַֹּנת ָיִמים ַכֲאֶׁשר ִצָּוה אֹּתו ֱאֹלִהים: )ה( ְוַאְבָרָהם ֶבן ְמַאת 
ֹּאֶמר ָשָרה ְצחֹֹּק ָעָשה ִלי  ָׁשָנה ְבִהָּוֶלד לו ֵאת ִיְצָחֹק ְבנו: )ו( ַות

ֹּאֶמר ִמי ִמֵלל ְלַאְבָרָהם ֱאֹלִהים ָכל ַהשֵֹּמַע  ִיְצַחֹק ִלי: )ז( ַות
ֵהיִניָֹקה ָבִנים ָשָרה ִכי ָיַלְדִתי ֵבן ִלְזֹֻקָניו: )ח( ַוִיְגַדל ַהֶיֶלד ַוִיָגַמל 

ַוַיַעש ַאְבָרָהם ִמְׁשֶתה ָגדול ְביום ִהָגֵמל ֶאת ִיְצָחֹק: )ט( ַוֵתֶרא 
 ֲאֶׁשר ָיְלָדה ְלַאְבָרָהם ְמַצֵחֹק: ָשָרה ֶאת ֶבן ָהָגר ַהִמְצִרית

 רש"י 
סמך פרשה זו לכאן ללמדך שכל  - וה' פקד את שרה וגו')א( 

המבֹקש רחמים על חבירו והוא צריך לאותו דבר הוא נענה 
תחילה, שנאמר )לעיל כ יז( ויתפלל וגו' וסמיך ליה וה' פֹקד 

פקד את  שפֹקד כבר ֹקודם שרפא את אבימלך: את שרה
בלידה. והיכן היא  - כאשר דבר בהריון: - שרה כאשר אמר

אמירה והיכן הוא דבור, אמירה )לעיל יז יט( ויאמר אלהים 
אבל שרה אשתך וגו', דבור )שם טו א( היה דבר ה' אל אברם, 

בברית בין הבתרים, ושם נאמר )שם ד( לא יירשך זה וגו', 
 לאברהם: - ויעש ה' לשרה כאשר דבר ורש משרה:והביא הי

דמליל יתיה. את המועד אשר דבר  - למועד אשר דבר אתו)ב( 
 וֹקבע כשאמר לו )לעיל יח יד( למועד אשוב אליך, שרט לו 

 - יצחק לי)ו(  שהיה זיו איֹקונין שלו דומה לו(: - לזקניו) שריטה בכותל ואמר לו כשתגיע חמה לשריטה זו בשנה אחרת תלד:
ישמח עלי. ומדרש אגדה הרבה עֹקרות נפֹקדו עמה, הרבה חולים נתרפאו בו ביום, הרבה תפלות נענו עמה, ורב שחוֹק היה 

 לשון שבח וחשיבות, ראו מי הוא ומה הוא, שומר הבטחתו, הֹקדוש ברוך הוא מבטיח ועושה: - מי מלל לאברהם)ז(  בעולם:
ומהו בנים לשון  - היניקה בנים שרה , כלומר לסוף מאה לאברהם:שינה הכתוב ולא אמר דבר, גימטריה שלו מאה - מלל

רבים, ביום המשתה הביאו השרות את בניהן עמהן והיניֹקה אותם שהיו אומרות לא ילדה שרה אלא אסופי הביאה מן 
לשון  - מצחק)ט(  שהיו שם גדולי הדור, שם ועבר ואבימלך: - משתה גדול לסוף עשרים וארבע חדש: - ויגמל )ח( השוֹק:

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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 שרהקבורת  – בראשית פרק כג
ַוִיְהיּו ַחֵיי ָשָרה ֵמָאה ָׁשָנה ְוֶעְשִרים ָׁשָנה ְוֶׁשַבע ָׁשִנים ְׁשֵני )א( 

ַחֵיי ָשָרה: )ב( ַוָתָמת ָשָרה ְבִֹקְרַית ַאְרַבע ִהוא ֶחְברון ְבֶאֶרץ 
ֹּא ַאְבָרָהם ִלְספֹּד ְלָשָרה ְוִלְבכָֹּתּה: )ג( ַוָיָֹקם ַאְבָרָהם  ְכָנַען ַוָיב

ִכי ֵמַעל פְ  ֵני ֵמתו ַוְיַדֵבר ֶאל ְבֵני ֵחת ֵלאמֹּר: )ד( ֵגר ְותוָׁשב ָאנֹּ
ִעָמֶכם ְתנּו ִלי ֲאֻחַזת ֶֹקֶבר ִעָמֶכם ְוֶאְֹקְבָרה ֵמִתי ִמְלָפָני: )ה( 
ִני ְנִשיא  ַוַיֲענּו ְבֵני ֵחת ֶאת ַאְבָרָהם ֵלאמֹּר לו: )ו( ְׁשָמֵענּו ֲאדֹּ

ְבִמְבַחר ְֹקָבֵרינּו ְֹקבֹּר ֶאת ֵמֶתָך ִאיׁש ִמֶמּנּו ֱאֹלִהים ַאָתה ְבתוֵכנּו 
ֹּא ִיְכֶלה ִמְמָך ִמְקבֹּר ֵמֶתָך: )ז( ַוָיָֹקם ַאְבָרָהם  ֶאת ִֹקְברו ל

ַוִיְׁשַתחּו ְלַעם ָהָאֶרץ ִלְבֵני ֵחת: )ח( ַוְיַדֵבר ִאָתם ֵלאמֹּר ִאם ֵיׁש 
עּוִני ּוִפְגעּו ִלי ְבֶעְפרון ֶבן ֶאת ַנְפְׁשֶכם ִלְֹקבֹּר ֶאת ֵמִתי ִמְלָפַני ְׁשמָ 

צַֹּחר: )ט( ְוִיֶתן ִלי ֶאת ְמָעַרת ַהַמְכֵפָלה ֲאֶׁשר לו ֲאֶׁשר ִבְֹקֵצה 
ָשֵדהּו ְבֶכֶסף ָמֵלא ִיְתֶנָּנה ִלי ְבתוְכֶכם ַלֲאֻחַזת ָֹקֶבר: )י( ְוֶעְפרון 

ת ַאְבָרָהם ְבָאְזֵני ְבֵני ֵחת יֵֹּׁשב ְבתוְך ְבֵני ֵחת ַוַיַען ֶעְפרון ַהִחִתי ֶא 
ִני ְׁשָמֵעִני ַהָשֶדה ָנַתִתי  ֹּא ֲאדֹּ ְלכֹּל ָבֵאי ַׁשַער ִעירו ֵלאמֹּר: )יא( ל
ָלְך ְוַהְמָעָרה ֲאֶׁשר בו ְלָך ְנַתִתיָה ְלֵעיֵני ְבֵני ַעִמי ְנַתִתיָה ָלְך ְֹקבֹּר 

ָהָאֶרץ: )יג( ַוְיַדֵבר ֶאל  ֵמֶתָך: )יב( ַוִיְׁשַתחּו ַאְבָרָהם ִלְפֵני ַעם
ֶעְפרון ְבָאְזֵני ַעם ָהָאֶרץ ֵלאמֹּר ַאְך ִאם ַאָתה לּו ְׁשָמֵעִני ָנַתִתי 

ֶכֶסף ַהָשֶדה ַֹקח ִמֶמִּני ְוֶאְֹקְבָרה ֶאת ֵמִתי ָׁשָמה: )יד( ַוַיַען ֶעְפרון 
ִני ְׁשָמֵעִני ֶאֶרץ ַאְרבַ  ע ֵמאֹּת ֶאת ַאְבָרָהם ֵלאמֹּר לו: )טו( ֲאדֹּ

ֶׁשֶֹקל ֶכֶסף ֵביִני ּוֵביְנָך ַמה ִהוא ְוֶאת ֵמְתָך ְֹקבֹּר: )טז( ַוִיְׁשַמע 
ן ֶאת ַהֶכֶסף ֲאֶׁשר ִדֶבר  ַאְבָרָהם ֶאל ֶעְפרון ַוִיְׁשֹקֹּל ַאְבָרָהם ְלֶעְפרֹּ

ְבָאְזֵני ְבֵני ֵחת ַאְרַבע ֵמאות ֶׁשֶֹקל ֶכֶסף עֵֹּבר ַלסֵֹּחר: )יז( ַוָיָֹקם 
ה ֶעְפרון ֲאֶׁשר ַבַמְכֵפָלה ֲאֶׁשר ִלְפֵני ַמְמֵרא ַהָשֶדה ְוַהְמָעָרה ְשדֵ 

 ֲאֶׁשר בו ְוָכל ָהֵעץ ֲאֶׁשר ַבָשֶדה ֲאֶׁשר ְבָכל ְגֻבלו ָסִביב: 
 )יח( ְלַאְבָרָהם ְלִמְֹקָנה ְלֵעיֵני ְבֵני ֵחת ְבכֹּל ָבֵאי ַׁשַער ִעירו: 

ָרָהם ֶאת ָשָרה ִאְׁשתו ֶאל ְמָעַרת ְשֵדה )יט( ְוַאֲחֵרי ֵכן ָֹקַבר ַאבְ 
ַהַמְכֵפָלה ַעל ְפֵני ַמְמֵרא ִהוא ֶחְברון ְבֶאֶרץ ְכָנַען: )כ( ַוָיָֹקם 

 ֻחַזת ָֹקֶבר ֵמֵאת ְבֵני ֵחת: ַהָשֶדה ְוַהְמָעָרה ֲאֶׁשר בו ְלַאְבָרָהם ַלאֲ 

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

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

חטאה, שהרי אינה בת עונשין, אף בת מאה בלא חטא, ובת 
  כלן שוין לטובה: - שני חיי שרה עשרים כבת שבע ליופי:

ע ענֹקים שהיו שם אחימן ששי על שם ארב - בקרית ארבע)ב( 
ותלמי ואביהם. דבר אחר על שם ארבעה זוגות שנֹקברו שם 
איש ואשתו אדם וחוה, אברהם ושרה, יצחֹק ורבֹקה, יעֹקב 

 - לספוד לשרה ולבכתה מבאר שבע: - ויבא אברהם ולאה:
ונסמכה מיתת שרה לעֹקידת יצחֹק, לפי שעל ידי בשורת 

נשחט, פרחה העֹקידה שנזדמן בנה לשחיטה וכמעט שלא 
גר מארץ  - גר ותושב אנכי עמכם)ד(  נשמתה ממנה ומתה:

אחרת ונתישבתי עמכם. ומדרש אגדה אם תרצו הריני גר, 
ואם לאו אהיה תושב ואטלנה מן הדין שאמר לי הֹקדוש 

אחזת  ברוך הוא )לעיל יב ז( לזרעך אתן את הארץ הזאת:
נע, לא ימ - לא יכלה)ו(  אחוזת ֹקרֹקע לבית הֹקברות: - קבר

כמו )תהלים מ יב( לא תכלא רחמיך, וכמו )לעיל ח ב( ויכלא 
לשון בֹקשה, כמו  - ופגעו לי רצונכם: - נפשכם)ח(  הגשם:

בית ועליה על גביו.  - המכפלה)ט(  )רות א טז( אל תפגעי בי:
אשלם כל שוויה, וכן  - בכסף מלא דבר אחר שכפולה בזוגות:

 בכסף מלא:דוד אמר לארונה )דברי הימים א' כא כד( 
כתיב חסר, אותו היום מנוהו שוטר עליהם,  - ועפרון ישב)י( 

 מפני חשיבותו של אברהם שהיה צריך לו עלה לגדולה:
שכולן בטלו ממלאכתן ובאו לגמול חסד  - לכל באי שער עירו

 - נתתי לך לא תֹקנה אותה בדמים: - לא אדני)יא(  לשרה:
אתה  - שמעני אך אם אתה לו)יג(  הרי הוא כמו שנתתיה לך:

אומר לי לשמוע לך וליֹקח בחנם, אני אי אפשי בכך, אך אם 
דונא"י בלע"ז  - נתתי אתה לו שמעני הלואי ותשמעני:

  ביני ובינך)טו(  ]נתתי[ מוכן הוא אצלי והלואי נתתי לך כבר:
חסר וי"ו,  - רהם לעפרןוישקל אב)טז(  בין שני אוהבים כמונו מה היא חשובה לכלום, אלא הנח את המכר ואת מתך ֹקבור: -

לפי שאמר הרבה ואפילו מעט לא עשה, שנטל ממנו שֹקלים גדולים שהן ֹקנטרין, שנאמר )פסוֹק טז( עובר לסוחר, 
ויקם )יז(  שמתֹקבלים בשֹקל בכל מֹקום ויש מֹקום ששֹקליהן גדולים שהן ֹקנטרין, צינטינייר"ש ]מטבעות של מאה[ בלע"ז:

ד הדיוט ליד מלך. ופשוטו של מֹקרא ויֹקם השדה והמערה אשר בו וכל העץ תֹקומה היתה לה שיצאה מי - שדה עפרון
 בֹקרב כולם ובמעמד כולם הֹקנהו לו: - בכל באי שער עירו)יח(  לאברהם למֹקנה וגו':
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