
1 
 

 בס"ד

 בזאר ים תיכוני!, מועדון דורות, חיי שרהפרשת 

 בראשית פרק כג . 1

ה: ִ֑ים ְשֵני ַחֵיָ֥י ָשָרָֽ ַבע ָשנִּ ים ָשָנה ְוֶשֵּ֣ ָ֥ ה ָשָנָ֛ה ְוֶעְשרִּ ה ֵמָאָ֥ ְהיו ַחֵיֵּ֣י ָשָרָ֔  )א( ַויִּ

ָמת ה: )ב( ַוָתֵּ֣ ְבֹכָתָֽ ד ְלָשָרה ְולִּ ְסֹנָ֥ ם לִּ ֶרץ ְכָנִַ֑ען ַוָיבֹא ַאְבָרָהָ֔ וא ֶחְברֹון ְבֶאֵּ֣ ָ֥ ע הִּ ְרַיָ֥ת ַאְרַבָ֛  ָשָרה ְבקִּ

ר: ר ֶאל־ְבֵני־ֵחת ֵלאֹמָֽ ֹו ַוְיַדֵבָ֥ ם ֵמַעל ְנֵנֵּ֣י ֵמתִ֑  )ג( ַוָיָקם ַאְבָרָהָ֔

ם ְתנו  ָםֶכִ֑ י עִּ ב ָאֹנכִּ ְלָפָנָֽי:)ד( ֵגר־ְותֹוָשָ֥ י מִּ ה ֵמתִּ ם ְוֶאְקְבָרָ֥ ָםֶכָ֔ י ֲאֺחַזת־ֶקֶבר עִּ ִ֤  לִּ

ֹו: ר לָֽ ת ֶאת־ַאְבָרָהם ֵלאֹמָ֥  )ה( ַוַיֲענו ְבֵני־ֵחָ֛

מו ֶםָ֔ יש מִּ ֵּ֣ ָך אִּ ינו ְקֹבר ֶאת־ֵמֶתִ֑ ר ְקָבֵרָ֔ ְבַחֵּ֣ נו ְבמִּ ים ַאָתה ְבתֹוֵכָ֔ ִ֤ יא ֱאֹלהִּ י ְנשִּ נו׀ ֲאֹדנִּ א־ )ו( ְשָמֵעֵּ֣ ָֹֽ ֹו ל ְברָ֛ ֶאת־קִּ
ָך: ר ֵמֶתָֽ ְקֹבָ֥ ְםָך מִּ ה מִּ ְכֶלָ֥  יִּ

ת: ְבֵני־ֵחָֽ חו ְלַעם־ָהָאֶרץ לִּ ְשַתָ֥ ם ַויִּ  )ז( ַוָיָָּ֧קם ַאְבָרָהָ֛

י ְבעֶ  ְגעו־לִּ י ופִּ י ְשָמ֕עונִּ ְלָפַנָ֔ י מִּ ר ֶאת־ֵמתִּ ְקֹבִ֤ ת־ַנְפְשֶכם לִּ ם־ֵיֵּ֣ש ֶאָֽ ר אִּ ָתם ֵלאֹמִ֑ ר אִּ ֹו)ח( ַוְיַדֵבָ֥ ַחר:ְפרָ֥  ן ֶבן־ ֹצָֽ

י ְבת ָ֛ ְתֶנָָ֥מה לִּ א יִּ הו ְבֶכֶסף ָמֵלֵ֜ ה ָשֵדִ֑ ְקֵצֵּ֣ ֹו ֲאֶשר בִּ ת ַהַםְכֵנָלה ֲאֶשר־לָ֔ י ֶאת־ְמָעַרִ֤ ֶתן־לִּ ֹוְכֶכם ַלֲאֺחַזת־)ט( ְויִּ
ֶבר:  ָקָֽ

י ֶאת־ַאְבָרהָ  ִ֤ תִּ ת ַוַיַען ֶעְפרֹון ַהחִּ ֹוְך ְבֵני־ֵחִ֑ ֹון ֹיֵשב ְבתֵּ֣ ר:)י( ְוֶעְפרָ֥ ירֹו ֵלאֹמָֽ ַער־עִּ י ַשָֽ ל ָבֵאָ֥ ת ְלֹכָ֛  ם ְבָאְזֵנֵּ֣י ְבֵני־ֵחָ֔

 ָ֛ יָה ְלֵעיֵני ְבֵני־ַעםִּ ִ֑ ה ֲאֶשר־בֹו ְלָךֵּ֣ ְנַתתִּ ְך ְוַהְםָעָרָ֥ י ָלָ֔ תִּ י ַהָשֶדה ָנַתֵּ֣ נִּ י ְשָמֵעָ֔ ֵּ֣ א־ֲאֹדנִּ ָֹֽ ר )יא( ל יָה ָלְך ְקֹבָ֥ ָ֥ י ְנַתתִּ
ָך:  ֵמֶתָֽ

ְשַתחו ַאְבָר  ֶרץ:)יב( ַויִּ ם ָהָאָֽ ְפֵני ַעָ֥ ם לִּ  ָהָ֔

ֶסף ַהָשדֶ  י ֶכִ֤ תִּ י ָנַתֵ֜ נִּ ה לו ְשָמֵעִ֑ ם־ַאָתָ֥ ְך אִּ ר ַאָ֛ ֹון ְבָאְזֵנִ֤י ַעם־ָהָאֶרץ ֵלאֹמָ֔ י )יג( ַוְיַדֵבר ֶאל־ֶעְפרֵ֜ מִּ ֶםָ֔ ח מִּ ה ַקֵּ֣
ָםה: י ָשָֽ ה ֶאת־ֵמתִּ  ְוֶאְקְבָרָ֥

ֹון ֶאת־ַאְבָרָהם ֵלאֹמָ֥  ֹו:)יד( ַוַיַען ֶעְפרָ֛  ר לָֽ

ר: וא ְוֶאת־ֵמְתָך ְקֹבָֽ ִ֑ יְנָך ַמה־הִּ י וֵבָֽ ָ֥ ֶסף ֵבינִּ ֶקל־ֶכָ֛ י ֶאֶרץ ַאְרַבע ֵמֹאת ֶשָֽ נִּ י ְשָמֵעָ֔ ֵּ֣  )טו( ֲאֹדנִּ

ֶבר ְבָאְזֵנֵּ֣י ְבנֵ  ר דִּ ֶסף ֲאֶשָ֥ ן ֶאת־ַהֶכ֕ ל ַאְבָרָהם ְלֶעְפֹרָ֔ ְשֹקִ֤ ע ַאְבָרָהם ֶאל־ֶעְפרֹו֒ן ַויִּ ְשַמֵּ֣ ע ֵמאֹות י־ֵחִ֑ )טז( ַויִּ ת ַאְרַבִ֤
ר: ֶסף ֹעֵבר ַלֹןֵחָֽ ֶקל ֶכָ֔  ֶשֵּ֣

ֹו ְוכָ  ה ֲאֶשר־בָ֔ א ַהָשֶדה ְוַהְםָעָרֵּ֣ ְפֵנֵּ֣י ַמְמֵרִ֑ ה ֲאֶשר לִּ ה ֶעְפרֹון ֲאֶשר ַבַםְכֵנָלָ֔ ה )יז( ַוָיֵָָּּ֣֧קם׀ ְשֵדֵּ֣ ר ַבָשֶדָ֔ ל־ָהֵעץ ֲאֶשֵּ֣
יב: ָֽ ר ְבָכל־ְגֺבלֹו ָסבִּ  ֲאֶשָ֥

ֹו:)יח( ְלַאְבָר  ירָֽ ַער־עִּ י ַשָֽ ת ְבֹכל ָבֵאָ֥ ְקָנה ְלֵעיֵנֵּ֣י ְבֵני־ֵחִ֑ ם ְלמִּ  ָהָ֥

וא חֶ  ֵּ֣ ה ַעל־ְנֵנָ֥י ַמְמֵרא הִּ ת ְשֵדה ַהַםְכֵנָלָ֛ ְשתֹו ֶאל־ְמָעַרַ֞ ה אִּ ם ֶאת־ָשָרֵּ֣ ֹון ְבֶאֶרץ )יט( ְוַאֲחֵרי־ֵכן ָקַבר ַאְבָרָהֵ֜ ְברִ֑
 ְכָנַָֽען:

ה ְוַהְם  ת: ס)כ( ַוָיָקם ַהָשֶדֵ֜ ֶבר ֵמֵאת ְבֵני־ֵחָֽ ֹו ְלַאְבָרָהם ַלֲאֺחַזת־ָקִ֑  ָעָרה ֲאֶשר־בָ֛
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על שם ארבע ענקים שהיו שם אחימן ששי ותלמי ואביהם. דבר אחר על שם  -)ב( בקרית ארבע 
 ארבעה זוגות שנקברוה שם איש ואשתו אדם וחוה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה:
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 מבאר שבע: -ויבא אברהם 

שנזדמן  ונסמכה מיתת שרה לעקידת יצחק, לפי שעל ידי בשורת העקידה -לספוד לשרה ולבכתה 
 בנה לשחיטה וכמעט שלא נשחט, פרחה נשמתה ממנה ומתה:

גר מארץ אחרת ונתישבתי עמכם. ומדרש אגדה אם תרצו הריני גר,  -)ד( גר ותושב אנכי עמכם 
ואטלנה מן הדין שאמר לי הקדוש ברוך הוא )לעיל יב ז( לזרעך אתן אתי ואם לאו אהיה תושב 

 הארץ הזאת:

 אחוזת קרקע לבית הקברות: -אחזת קבר 

 לא ימנע, כמו )תהלים מ יב( לא תכלא רחמיך, וכמו )לעיל ח ב( ויכלא הגשם: -)ו( לא יכלה 

 רצונכם: -)ח( נפשכם 

 עי בי:לשון בקשה, כמו )רות א טז( אל תפג -ופגעו לי 

 בית ועליה על גביו. דבר אחר שכפולה בזוגות: -)ט( המכפלה 

 אשלם כל שוויה, וכן דוד אמר לארונה )דברי הימים א' כא כד( בכסף מלא: -בכסף מלא 

כתיב חסר, אותו היום מנוהו שוטר עליהם, מפני חשיבותו של אברהם שהיה צריך  -)י( ועפרון ישב 
 לו עלה לגדולה:

 שכולן בטלו ממלאכתן ובאו לגמול חסד לשרה: -ו לכל באי שער עיר

 לא תקנה אותה בדמים: -)יא( לא אדני 

 הרי הוא כמו שנתתיה לך: -נתתי לך 

אתה אומר לי לשמוע לך וליקח בחנם, אני אי אפשי בכך, אך אם אתה  -)יג( אך אם אתה לו שמעני 
 לו שמעני הלואי ותשמעני:

 א אצלי והלואי נתתי לך כבר:דונא"י בלע"ז ]נתתי[ מוכן הו -נתתי 

בין שני אוהבים כמונו מה היא חשובה לכלום, אלא הנח את המכר ואת מתך  -)טו( ביני ובינך 
 קבור:

חסר וי"ו, לפיק שאמר הרבה ואפילו מעט לא עשה, שנטל ממנו  -)טז( וישקל אברהם לעפרן 
בשקל בכל מקום ויש  שקלים גדולים שהן קנטרין, שנאמר )פסוק טז( עובר לסוחר, שמתקבלים

 מקום ששקליהן גדולים שהן קנטרין, צינטינייר"ש ]מטבעות של מאה[ בלע"ז:

תקומה היתה להר שיצאה מיד הדיוט ליד מלך. ופשוטו של מקרא ויקם  -)יז( ויקם שדה עפרון 
 השדה והמערה אשר בו וכל העץ לאברהם למקנה וגו':

 ולם הקנהו לו:בקרב כולם ובמעמד כ -)יח( בכל באי שער עירו 


