יר"רע)ת:ו:::

"יוגץ,,:5

מות שרה ורגימות שרה המתפלה לנחלת קבר
שרק כג)

מכל אמהותיה של האומה הישראלית אין הכתוב נוקב במספר שנות
ההיים אלא זה של שרה אמנו בלבד .והכתוב מאריך בתיאור שנותחייה
עם מותה ,משום שאליו מתקשר תיאור רכישת מערת המכפלה ,שעתידה
לשכנם נחלת קבר לאבות האומה .תמוה הוא הפירוט הרב שבו מוסרת
לנו התורה ,כיצד קונה אברהם שטח קרקע בארץ המובטחות לפי כל
כללי הקנין ,בדומה ,במידה מסויימת ,לתיאור רכישת הבאר שבבאר
שבע  ,)1ואין להניח שכוונת התורה בזה להראותן שאכן יש לישראל
זכות לבעלות על ארץ כנען  -הואיל והאבות רכשו בה נחלות .נראה
מתר שסיפור זה בא לשקף את גודל אמונתם של האבות ובטחונם בה',
באשר לא התיאשו מן קים ההבטחה ,אף על פי שבחייהם היוותה
המציאות ניגוד גמור להבטחהזו .אברהם ,בעליו העתיד של כל הארץ
הזאת ,מי שכבר שחרר אותה במלחמת גבורה מפלישתם של כובשים
זרים ,אינו יכול לקרוא שלו אפילו שטח קטן ומוגבל ,בו יוכל לקבור
את אשתו האהובה .הוא נאלץ לרכוס שטח כזה בדמים מרובים" .ושמי
ה' לא נודעתי להם" )2איןלו בשום מקום הסבר מוחשייותר מאשרכאן.
ואם אחרי כל זה עוד רואה אברהם בה' אתמי שהביאו עד הלום ,ומי
שהבטיח לו את הארץ הזאת ,והוא בוטח בוית' עד שיובל לומר לעבדו
"יטלמ את מלאכולפניך ולקחת אשהלבני משם"  ,)3כלומר שגם ישמור
על בנו מפני טמיעה ביסחית בלתי טהורים ,הרי זה מראה לנו פעם
נוספת את אברהם במלוא אמונתו ,אמונה שבה התנסה גם בעבר .ברם,
ייתכן שיש מטרה נוספת באריכות תיאור זה ,ומכאן ראיה שהתורה
ניתנה לישראל במדבר עלידי משה רבנו -לפני כנימתם לארץ .ידענו
כמה קשההיהוכמהמאמציםהוצרכולמנוע שיבתם של ישראללמצרים.)4
י) לעיל כא ,ל ואילדי
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אותו דור חלש שנתחנך במצרים ,העדיף את שלוות הישיבה ליד סיר

הבשר שבארץ זו על כיבושה של הארץ המובטחת ,כיבוש קוהיה כרוך
בתלאות מלחמה וסכנותיה .לכןהיה צריך לספר לדור זה בהדגשהיתרה,
שבארץ ההיא ,שעליהם לכבשה ,קבורים אבות האומה הנערצים .לא
בכדי באו המרגלים (או לפחות כלב בןיפונה לבדו) דוקא עד חברון.)5
לשוב ולהחזירלידי ישראל את מקום קבורתם ,דבר זה ודאי הזה קרוב
ללב כל אחדמבניהעם .והנה דוקא בחברון התישבובני הענקים ,ופחדם
החניק אצלבניהדורההוא אתרגשי האהבהאל האבותואתהגעגועיםעל
הבעלות על מקום קבורתם .פרקנו הוא איפוא מעיז מצבת קבר לאבות,
מצבה אשר תמיד תמשוך את ישראל אל מולדתו ותקיים בו את האהבה

אליה לנצח.

פרק כג ,הפסוקים א-ב .ויהיו ה 44שרה 21אה שנה
י שרה .ותמת
ועשרים שנה  pst~nשנים ,שניהי
שרה בקרית ארבע הוא חברון בארץ כנען ,ויבא
אברהם לטפר לשרה ולבצתה.
אין הכרח להניח ,כפי שהניחו חכמינו ז"ל")י שפטירת שרה אמנו
סמוך למעשה העקידה היתה,וכי אברהם בא לחברון מבאר שבע או מן
המוריהכדילספודלשרה.לפיפשוטו של מקרא אפשר ואפשרלהניח שגם
אחרי העקידה המשיך אברהם עוד לגור בבאר-שבע מספר שנימי וכי
רק מאוחר יתר עבר לשבת במקום מגוריו הקודם ,הוא הברון ,ושם
נפטרה שרה - .שנה ...שנה...וגר .חזרהמעיןזו על השםמצינו
במקומות נוספים ,כגון אצל אברהם (כה ,ז) ,אצל ישמעאל (כה ,יז)
ואצל יצחק (לה ,כח) .אולם התוספת "שניחיי שרה" היא יוצאת מן
 )5במלבהיג ,כב.

 )6בראשית רבה פרשה נח ,ה (המי).
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הכלל ,ונראה שבה היסוד להערות יומת שבמדר2ימז -- 4בקרית
ארבע ,כך ה ה פעם שם העי ,על שם ארבע הענקוילו חברון
היה שמה המאוחר עתר  45לפי המסופר בבמדבר ט ,כב נבנתה חברת
שבעשניםלפני שנבנתהצועןשבמצרים.ולהלן פסוקיט נקראתהעיר -
או לפחות חלק ממנה  -ממרא .אך מסתבר שבזמן אברהם נקראה
חברון ,ויחד עם זאת גם ממרא ,על שם בן בריתו של אברהם .מאוחר
יותר ,כאשר כבשה ארבע עם ענקיו,היא נקראה על שמו ,ומכיוון שבני
ישראל שבו וכבשוה ,הרי שהחזירו לה גם את השם ,שהיה טמע להם
מימי האבות  -הוא חברון .וראיה שהשם חברון היה שגור בפיהם של
בני ישראל ,ה 2בשמו של אחי עמרם ,אבי משה ,שהיה אף הוא -
חברון .)9העיר שוכנת בדרך מבאר שבע לירושלים ,מרוחקתפי שנים
מבאר שבע ממרחקהמירושלם.בפיהערביםהיא נקראתאל-ח'ליל,כלומר
הידיד (של ה') ,הואהכינוי לאברהם שבפיהם; וייתכן שמכאן גם השם
העברי חברון ,מלשון חבר - .בארץ כנען
 .תוספתזו מוכיחה את
השערתנו דלעיל ,שפרקנו נכתב במיוחד בשביל בני ישראל שבמדבר.
בפניהם היה צריך לחזור ולהדגיש שחברון ,מקום קבורתם של האבוקק
בארץ כנען היא שוכנת ,בארץ שעליהם לכבוש אותה - .ויבא
אבר הם .או פירושו  -אברהם בא מן הסביבה ,מקום שבוהיה רועה
עדריו ,או פירושו  -אברהם בא אל הגופה והתכונן לספוד לאשתו- .
לבכ תה ,בכ"ף זעירה ,השווה תהלים מ ,סו,

הפסוקים ג-ד.ויקם אברהם מעלפני מתה
בני-חתלאמר .גר"ותושבאנכיעמכם,תנו
ליאחזת-
קבר עמכם ואקברה מתי מלפני.
וירבר אלח

מעל פנ ק כלומר מנוכחות מתו והלאה - .בני-חת .בשעת
י) שם שם ,א (המי).

") יהושעיד ,סו ושופטים א,י.
 )9שמות ו,יח.
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שם

כ ברם הארץ בשי '"ושע ישח החת"מ בהרי יהב" ,יחד עם שבטקם
פניקיים אחרים0ג) .גם בימי האבות הם היו בעלי הע /-ואליהם פונה
אברהם תחילה ,כדי להשיג קרקע לנחלת קבר - .גר ,כגר אשר בא
להשתקע כאןי -ות 1שב ,שאין לו נחלת קרקע משלו ,ועל כן הוא
נאלץ לבקשה מאדוני הארץ .ממרא,ידידו ובן בריתו של אברהם ,הוא
הם בעלי העיר,
מבני האמורית) ,אלא שהחתיים ,הקרובים
י
ר
ו
מ
א
ל
וייתכן שהכתוב מזכיר את התיחסותו של ממרא לאמורי כדי להבליט
שוניזה - .אחז ת קבר ,כלומר נחלה המיועדת להיות מקום קבורה
למשפחה .אחוזות קבר כאלההיובידי משפחות נכבדות בלבד ,ואברהם
יכול היה לתבוע זכות יתרהזו למרות היותו "גר-ותושב" ,שכן עתיר
נכסיםונכבדהיה - .מלפנ ק מןלפני.

הפסוקים ה-ו .ויענך בני-חר 2ארנ"אברהם לאמר לו.
שמענו ארני נשיא אלהים אתה בתוכנו במבחר
קברינו קבר אתאמתך ,איש ממנו את-קברו
לא-
יכלה ממך מקבר מתך.
נ שיא -אלהים .כאן נמצינו למדים על הכבוד הרב ,אותו רחשו
לו תושבי הארץ לאברהם .אותו אברהם שברוב ענוותו מכנה עצמו "גר
ותושב" ,הם קוראים לו נשיא אלהים - .ב מב חר קברנו ,השווה
 .לא היה זה נהוג לקבל זרים בקבר משפחתי ,אך שונה
ישע" כב,ז
מאתרים הוא אברהם ,והכלמעמידים את קבריהם לרשותו.

הפסוקים ז-ט .תקבו אברהםוישתחר לעם"הארץלבניא
חו .2וירבר אתם לאמר ,אם-יש את"נפשכם לקבר
את"מתי מלפני שמעוני ופגעו"לי בעפרון במצחר.

י

סי) במדבר י 4כס יהושע יא,ג.
יז) לעיליד,יג.

בראשית כג

שנט

י אתאמערת המכפלה אשר-לו אשר בקצה
יתן-ל
יבתוניס לאחזת"קבר.
,
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וי ש תחה מתוך הכרת טובה על הרצון הטוב שמראים לו ,משתחוה
אברהם לעם הארץ .ברם ,אין הוא רוצה לקבל הצעתם לקבור מתו
באחד מקבריהם .נחלת קבר משלו הוא רוצה לרכוש - .אם-יש
א ת-נפ שכם ,היינו אם דעתכם ההא כך ,אם הנכם מסכימים; השווה
 .פגיעה-בקשהזו נחוצה ,שכןעפרון
איוב קיג; כג,יד1- .פגע-1לי
אדם נכבדועשיר הוא (השווה פסוק סו) ,שאינורגיל למכור מקרקעותיה
 מערת .היהזהשכיח בארץ ההראל להשתמש במערותלצרכיקבורה. המכפלה ,כנראה שם פרטי של המערה ,ויסחט בכפילותה; השווהפסוק כ - .)13א שר ב ק צה .מכיוון שבקצה השדה נמצאת המערה,
קליותריהאלו למכוראותה - .בכסף מלא,פירוש בתמורה המלאה;
השווה דבריהימים א' כא ,כד - .ב ת1ככם ,מכירהזו תיעשהלעיני
כל ,כדי שתוכלו כולכם לשמש עדים לה; השווה פסוקיח.

הפסוקים י-יא.דעסשרדן שצבברודך בניאחת,ויעןעפרון
החתי את-אברהם באזני בני-חת לכל במשי
ר
ע
ט
י
עירו לאמר .לא-ארני נימעני השרה נתתי לך
והמערה אשראבולךנתתיה,לעיניבניאעמינתתיה
לך קבר מתך.
1עפר11י שב וגף .אףעלפישעפרון נמצא בתוךהציבור שנתכנס
במקום ,לא העיז אברהם לפנותאליו במישרין ,אבל הואפינ
ה אל העם
כדי שיבקשוהו בשמו ,וזאת כדילפייס את עפרון בדברים ולהשיג יחד
עם זאת ,שהמכירה תיעשה בפומבי,לעיני כל ,כאמור1- .יען עפר1ן
וגו /ואכן,מיד מציע עפרון את המערה כמתנה ,באזני בני-חת- .
)11עיריבין נג ע"א.
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לבל באי שער-עירו ,כלומר כל אלה שהיו זכאים להשתתף
באסיפת עםזו- .נתתי ,לשון הווה; השווהלעיל א,כס- .נתתי..,
נ תתיה ...נתתיה .בחזרה משולשת זו יש משום הבטחה חגיגית

ביתר.

ד אברהם לפן* ע8חהארץ.
הפסוקים יביג.וי,טי~ה
וידבר אלחעפרון באזני עםשהארץ לאמר אך
אתהלושמעני,נתתיטטף השדה קחממניואקברה
אתחמתי שמה.

אצח

 .עם תחילת המשא והמתן הפרטי עם עפרון נפרד אברהם
1ישתהו
מן העם ,תוך כדי השתחוויה אדיבה - .באזני עם -הארץ .עתה
הוא מדבר עם עפרון בלבד ,אך בפומבי ,בנוכחות העם - .אך .זוהי
טענהנגדית יאיןאני רוצה לקבל את המערה במתנה - .אם -א תה
י זה שבפי אברהם ,מקביל לדבורו
י זה לשון בקשה .נתת
לג "ר
של עפרון "-נתתי" שבפסוקיא.

"9סזקים יד--סו .ויען עפרת אתחאנדהם לאמר לו.
ארג*ושמעני ארץ ארטע מאת שקל-נטףביניובינך
טהיהאק ואתימתך קבר.

לאמר לו ...ארץ ארבע מא ת וגו /מבלי לנקוב במישריו
במחיר הנחלה ,וכאילו עומד על הבטחתו ליתנה כמתנת חינם ,משיב

עתה עפרון ,כשהוא פונה אל אברהם ,בעוד שקודמ לכן דבר "באזני
עם-הארץ"כדילהיראות כאדםנדיבלב .התרגום השומרוניגורס במקום
%,ו"  -לא ,ומחבר מלת לאזו לפסוק סו ,לכאורה כדי להקביל דיבור
זהבדיקלביטוי שבפסוקיא ,אבלאיו זה מסתבר שיפתחדיבורופעמיים,
בזה אחר זה ,ממש באותה צורה- .וא ת -מתך קבר ,לאמור אל
תשהה אתהענין הרבה ,תן את הכסף המוצע ,שכןהגיעה העת לקבור את

ברא שי ת כג

חא

המוג ולאעי העם נראה כמי שאומר :קבור את מתך ,כי זהו הדבר
הדחוףביתר ,ולכן  -קבל המתנה.

5סזק טז .ויטומע אברהם אלחעפרון וישקל אברהם
לעפרן אתאהכפף אשר דבר באזניבנייחת ,ארבע
מאות שקל כטף עבר לטחהי
וישמע אברהם אל-עפרון אמהמ ועוב להבק את כתמו
האמיתת של ארת ,וישקל_ .את-הכסף ,כן שתר לחי
העם מהדם טועג חעאגםקים את הבמחו לעע כסף מלא (פאקסג
ארבע מאות שקל כסף עבר לסחה שקדם בע4
%ק
המשקל המלא שקל ,והם איפואעוברים לסוחר .לכאורה לא אז בבר
מטבעות טבועים ,אבלהיוקיימיםמטילי כסף ,שאולי משקלםהיה חרוט
בהם- .אופןהבה"א והמתן שבו סכם עפרון את המכירההזא"זשכיח
עדייןכים במזרח התיכון ,כפי שמספרים נוסעים שבקרו באזורזה.

שי

הי

הפסוקים יז-כ.ויק 18שדה עפרון אשר במכפלה אשר
לפני ממרא ,השדה והטערה אשראבו וכלחהעץ אשר
בנצדה אשר בכלאגבלוםביב 4לאברהם למקנהלעיני
בניאהת ,בכלנחנישעריעירו.ואחהייכן קבר אברהם
את"חרה אשתו אלטטערת שדה המכפלה עיפני
ממראהואחברון ,בארץכנען.יקם השרה והמערה
אשריבד לאברהם לאחזתחקבר ,מאת בניאות.
ויקם .לקוםל ,...כלומרליהפך לרכושו של מישהו; השווהויקרא
כה,ל; כז,יט .המלה"ויקם" מתקשרתאיפוא למלה "לאברהם" שבתחילת
_אי וגר ,כמו"לכלבאי" שבפסוקי; השווהלעיל
להב
הפסוקהבא.על--בסכנ
ב-ה--ויקם _.בארץ כנעה המוב תחר וקטע
ג קהק
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לאחזת-קבה כטח שקבראבתם אתעצה
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