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Chaye Sara 5718 “The Acquisition of the Cave of the Pairs” http://www.nechama.org.il/cgi-

bin/pagePrintMode.pl?Id=504&Guidance=1  

(Continuation of the Alon HaDeracha that did not print out from the website:  

 .אשר גם בו נידון אותו קושי  )ראה תשי"דועיין גיליון (

 :בראשית פרק ט"ו פסוק י"חיש להשוות  3ד' לשאלה 

של הקב"ה כאילו היא עשויה )ב"ר( ולהסביר את ההבדל בין בשר ודם שחלים עליו מושגים ד"ה לזרעך נתתי: אמירתו 

 .של זמן לבין הקב"ה שאין מושג הזמן חל עליו

כיצד העמיק רש"י להבין את השמוש זמני  –ושוב בכתה של מבינים המעונינים בשיטתו של רש"י  -ועוד יש להראות 

 :הפעל בעברית ואת אי קביעותם

  :פרק י"ד פסוק כ"ב

ד"ה הרימותי ידי: לשון שבועה מרים אני את ידי לאל עליון וכן )בראשית כב( בי נשבעתי נשבע אני וכן )שם כג( נתתי 

 .כסף השדה קח ממני נותן אני לך כסף השדה וקחהו ממני

 ' :פרק כ"ט פסוק ב

 .משקים הרועים את העדרים והמקרא דבר בלשון קצרה

 ' :פרק כ"ט פסוק ג

דרין כל לשון הווה משתנה לדבר בלשון עתיד ובלשון עבר לפי שכל דבר ההוה תמיד ד"ה וגללו: וגוללין ותרגומו ומגנ

 כבר היה ועתיד להיות

 .דרש לפשטו רש"יתוכלו להשוות עוד מקומות שגם מקדים  6ד' לשאלה 

 ' :בראשית פרק י"ב פסוק ה

ד"ה ואת הנפש אשר עשו: שהכניסן תחת כנפי השכינה אברהם מגייר את האנשים ושרה מגיירת הנשים ומעלה עליהם 

הכתוב כאלו עשאום )לכך כתיב אשר עשו( ופשוטו של מקרא עבדים ושפחות שקנו להם כמו )שם לא( עשה את כל 

 .סהכבוד הזה )לשון קנין( )במדבר כד( וישראל עושה חיל לשון קונה וכונ

  :שמות פרק ב' פסוק י"ב

 .ד"ה ויפן כה וכה: ראה מה עשה לו בבית ומה עשה לו בשדה, ולפי פשוטו כמשמעו

  :ת פרק כ"א פסוק כ"חשמו

סקול יסקל השור איני יודע שהוא נבלה ונבלה אסורה באכילה  'ד"ה ולא יאכל את בשרו: )פסחים כא( ממשמע שנא

אלא מה ת"ל ולא יאכל את בשרו שאפילו שחטו לאחר שנגמר דינו אסור באכילה )ב"ק מא( בהנאה מנין ת"ל ובעל 

מנכסיו ואין לו בהם הנאה של כלום וזה מדרשו, ופשוטו כמשמעו לפי  השור נקי כאדם האומר לחברו יצא פלוני נקי

 (.שנאמר במועד וגם בעליו יומת הוצרך לומר בתם ובעל השור נקי

  

The additional Gilayon that is mentioned at the top of Chaye Sara 5718:  
 

 
 פרשת חיי שרה

 שנת תש"ט

 אברהם ובני חת

 בראשית פרק כג

 

  .א
אלות ש 

 כלליות
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לא הוזכרו בכל הפרק הפעלים "קנה", "מכר", והוזכר רק בסוף הפרק )פסוק י"ח(  התוכל להסביר, מדוע  .1

 ?"למקנה"לאברהם 

 :'פסוק ח ,היעזר בתשובתך ברמב"ן

ד"ה אם יש את נפשכם: ...וטעם "ופגעו לי" כי היה עפרון עשיר ונכבד, כאשר אמר "ביני וביניך מה היא", 

יהיה לו לכבוד למכור נחלת אבותיו, כעניין נבות היזרעאלי )עיין מלכים א כא(, על כן לא הלך אברהם ולא 

 .אליו להרבות לו מחיר השדה, וביקש מאנשי העיר שיפגעו בעבורו דרך כבוד

ויתן לי", "ויתננה לי": שאחשוב אותה כמתנה, אם בכסף מלא אקחנה ממנו. ועל כן לא הזכיר לשון "וטעם 

שהמים הניתנים במתנה, אתן בהם  ,(דברים ב כח) "ה, וכן "אוכל בכסף תשברני ומים בכסף תתן לימכיר

 ...כסף

 

  :עיין בפסוקים הבאים  .2

 'פסוק י

 "ְבָאְזֵני ְבֵני ֵחת ְלֹכל ָבֵאי ַשַער ִעירֹוַוַיַען ֶעְפרֹון ַהִחִתי ֶאת ַאְבָרָהם "

 פסוק י"א

 "ְנַתִתיָה ָלְך ְקֹבר ֵמֶתָך ְלֵעיֵני ְבֵני ַעִמיֹו ְלָך ְנַתִתיָה ְוַהְמָעָרה ֲאֶשר ב..."

 פסוק ט"ז

 "ְבָאְזֵני ְבֵני ֵחתַוִיְשֹקל ַאְבָרָהם ְלֶעְפֹרן ֶאת ַהֶכֶסף ֲאֶשר ִדֶבר "

 י"ח-פסוקים י"ז

 "ָבֵאי ַשַער ִעירֹוְלֵעיֵני ְבֵני ֵחת ְבֹכל ַוָיָקם ְשֵדה ֶעְפרֹון... ְלַאְבָרָהם ְלִמְקָנה "

 ?התוכל להסביר למה הודגש בפרקנו שהכל נעשה ונאמר לעיני בני העיר כולם ובאוזניהם

 

  .ב
גר " 

 "...ותושב

 

 'פסוק ד

 "ְותֹוָשב ָאֹנִכי ִעָמֶכם-ֵגר"

 

להגיד  מה ראה אברהם להקדים לבקשתו "תנו לי..." את תיאור מעמדו האזרחי ביניהם כ"גר ותושב"? מה רצה  .1

 ?להם על ידי כך

 :להבנת המושג "גר ותושב" עיין ויקרא פרק כ"ה פסוק כ"ג

 ֵגִרים ְותֹוָשִבים ַאֶתם ִעָמִדי-ְוָהָאֶרץ לֹא ִתָמֵכר ִלְצִמֻתת ִכי ִלי ָהָאֶרץ ִכי

 :כ"ג-וגם יחזקאל פרק מ"ז פסוקים כ"א

-ָרֵאל. ְוָהָיה ַתִפלּו אֹוָתּה ְבַנֲחָלה ָלֶכם ּוְלַהֵגִרים ַהָגִרים ְבתֹוְכֶכם ֲאֶשרָהָאֶרץ ַהזֹאת ָלֶכם ְלִשְבֵטי ִישְ -ְוִחַלְקֶתם ֶאת"

ָגר -ֵאל. ְוָהָיה ַבֵשֶבט ֲאֶשרהֹוִלדּו ָבִנים ְבתֹוְכֶכם ְוָהיּו ָלֶכם ְכֶאְזָרח ִבְבֵני ִיְשָרֵאל ִאְתֶכם ִיְפלּו ְבַנֲחָלה ְבתֹוְך ִשְבֵטי ִיְשָר 

 "ֵגר ִאתֹו ָשם ִתְתנּו ַנֲחָלתֹו ְנֻאם ה' אלוקיםהַ 

 

  :ספורנו  .2

כאומרו "ומי לך פה כי חצבת לך פה קבר" )ישעיהו כ"ב(,  ,ד"ה גר ותושב: ובשביל היותי גר אין לי פה קבר

 .והטעם שאני מבקש לקנותו הוא מפני שאני תושב עמכם שבאתי להשתקע לא לגור בלבד

 ?(1-ט"ז, ומה מועילים פסוקים אלה להבנת השאלה הנ"ל )ד-ורנו בישעיהו כ"ב ט"ולשם מה נעזר ספ

 

  .ג
שאלות בדברי  

 רוו"ה

 

 'פסוק ד

 "...ֵגר ְותֹוָשב ָאֹנִכי ִעָמֶכם"

 'פסוק ו
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 "ֹלִהים ַאָתה ְבתֹוֵכנּו-ְנִשיא א  "

  :הבנת המקראבפירושו  (וולף היידנהיים) ,רווה"ה

מקום שיאמר הכתוב: פלוני יושב בתוך העם או בתוך הקהל וכדומה, רצון בו לעולם שהיה נוהג  דקדקתי ומצאתי שבכל

כלב באמצע הגוף. ולכן  –וזה שימוש מילת "תוך", ֶשמורה על אמצעות הדבר, שהוא המקום הנכבד  ,שררה ביניהם

לא יהיה לו איש יושב " ("ט ל"בירמיה כ) היושב באמצע העם הוא הנוהג שררה ביניהם. וזה טעם קללת שמעיה הנחלמי

 ('מלכים ב' ד )העם הזה", שלא יצא מזרעו איש הנוהג נשיאות בעם. וזה טעם תשובת השונמית לשאלת אלישע בתוך

רצונה לומר: אני האשה הנוהגת  – "היש לדבר לך אל המלך או אל שר הצבא", ומאמר "בתוך עמי אנכי יושבת"

 .סרסור ביני ובין המלך, כי כאחד השרים אנכינשיאות בתוך עמי, ואין אני צריכה ל
 ?מהי הפליאה הסגנונית שבפסוקים ד, ו' המתבארת על ידי דבריו  .1 

 ?מהי עמדת עפרון, לפי דבריו של רווה"ה  .2 

 

  .ד
עם " 

 "הארץ

 

  'פסוק ז

 "ַוִיְשַתחּו ְלַעם ָהָאֶרץ"

 The Am Haarez, The Ancient Hebrew Parliament, :Philadelphia :בספרו ,לפי דעת המלומד זולצברגר

1910  

בכל התנ"ך כולו )חוץ מבשבעה מקרים( אינו אלא "מונח טכני מתוך סדרי הממשל הישראלי  –עם הארץ  –ביטוי זה 

 ."העתיק, ומציין את מה שאנו נוהגים לקרוא היום בשם פרלמנט
 ?האם מתאים פירושו זה לביטוינו כאן 

 

  .ה
שאלות  -רק כולו לחשיבות הפ 

 ברש"י

 

 :'שמות פרק ו' פסוק ט ,רש"יעיין 

 ד"ה ולא שמעו אל משה: ...קרוב לעניין זה שמעתי בפרשה זו מרבי ברוך בר' אליעזר, והביא לי ראיה ממקרא זה

ו מאמן את דברי בפעם הזאת אודיעם את ידי ואת גבורתי וידעו כי שמי ה'", למדנו כשהקדוש ברוך הוא" (ירמיהו טז)

סנהדרין קיא( לעניין של  אפילו לפורענות, מודיע ששמו ה', וכל שכן האמנה לטובה, ורבותינו דרשוהו )שמות רבה

חבל על דאבדין ולא משתכחין. יש לי  שאמר משה "למה הרעותה?" אמר לו הקדוש ברוך הוא: ,(שמות ה) מעלה

אמרו לי: מה שמך? ואתה אמרת: "מה שמו מה  ולא ,להתאונן על מיתת האבות. הרבה פעמים נגליתי עליהם באל שדי

 ."אומר אליהם
 ?הסבר, מהי חשיבות פרקנו ומקומו במעשי אבות בכלל, לדעת רש"י   

 

 "שמענו"   .ו

 

 :שואל ,בעל עקדת יצחק

ופגעו  שמעוני "יש לתמוה בתשובת בני חת )ו'( "שמענו אדוני...", כי משם ואילך לא פסק לשון שמיעה מפיהם; )ח'(

אברהם" כאילו נעשו  וישמע "ולבסוף )ט"ז( ,"שמעני)ט"ו( "אדוני  ,"שמעני)י"ג( "לּו  ,שמעניי...", )י"א( "לא אדוני ל

 !הכל כחרשים
 !נסה לתרץ את תמיהתו זו   

 
The Pesukim listed at the top of Chayei Sara 5718: 

 בראשית פרק כג
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 פרשת חיי שרה 
רָׂ   ֵּ֣י שָׂ ְהיוּ֙ ַחי  ה:)א( ַויִּ ָֽ רָׂ ָ֥י שָׂ יָ֖ ַחי  ים ְשנ  ִ֑ נִּ ַבע שָׂ ָ֖ה ְוֶשֵּ֣ נָׂ ים שָׂ ָ֥ ָ֛ה ְוֶעְשרִּ נָׂ ה שָׂ ָ֥ אָׂ  ה מ 

ה ְולִּ  ָ֖ רָׂ ד ְלשָׂ ְסֹפָ֥ ם לִּ הָׂ  ִַ֑ען ַויָׂבֹאּ֙ ַאְברָׂ ֶרץ ְכנָׂ ֹון ְבֶאֵּ֣ וא ֶחְברָ֖ ָ֥ ע הִּ ְרַיָ֥ת ַאְרַבָ֛ ה ְבקִּ ָ֗ רָׂ ת שָׂ מָׂ ֵּ֣ ּה:)ב( ַותָׂ ָֽ  ְבֹכתָׂ
ל פְ  ַעָ֖ ם מ  הָׂ  םּ֙ ַאְברָׂ קָׂ ר:)ג( ַויָּׂ֙ אֹמָֽ ת ל  ָ֖ ר ֶאל־ְבנ י־ח  ָ֥ ֹו ַוְיַדב  תִ֑ ֵּ֣י מ   נ 

י: ָֽ נָׂ ְלפָׂ י מִּ ָ֖ תִּ ה מ  ָ֥ ם ְוֶאְקְברָׂ ֶכ  מָׂ ֶברּ֙ עִּ י ֲאֻחַזת־ֶקּ֙ ִ֤ ֶכִ֑ם ְת֨נו לִּ מָׂ י עִּ ָ֖ ֹנכִּ ב אָׂ ָ֥ ר־ְותֹושָׂ  )ד( ג 
ֹו: ר לָֽ אֹמָ֥ ם ל  ָ֖ הָׂ ת ֶאת־ַאְברָׂ ָ֛  )ה( ַוַיֲע֧נו ְבנ י־ח 

יא א   י ְנשִּ֨ נו׀ ֲאֹדנִָּ֗ ֵּ֣ ע  ְק קיֹל)ו( ְשמָׂ ְמָךָ֖ מִּ ה מִּ ְכֶלָ֥ א־יִּ ָֹֽ ֹו ל ְברָ֛ ּנו ֶאת־קִּ ֶמ  יש מִּ ֵּ֣ ָך אִּ ֶתִ֑ ר ֶאת־מ  ינו ְקֹבָ֖ ר   ר ְקבָׂ ְבַחֵּ֣ נו ְבמִּ הּ֙ ְבתֹוכ   ר ם ַאתָׂ ֹבָ֥

ָך: ֶתָֽ  מ 
ת: ָֽ ְבנ י־ח  ֶרץ לִּ ָ֖ אָׂ חו ְלַעם־הָׂ ְשַתָ֥ ם ַויִּ ָ֛ הָׂ ם ַאְברָׂ ָּ֧קָׂ ֧  )ז( ַויָׂ

ֵּ֣ש ֶאָֽ  ם־י  ר אִּ אֹמִ֑ ם ל  ָ֖ תָׂ ר אִּ ָ֥ ַחר:)ח( ַוְיַדב  ֹון ֶבן־ֹצָֽ י ְבֶעְפרָ֥ ָ֖ ְגעו־לִּ י ופִּ ֕עונִּ י ְשמָׂ ַנ  ְלפָׂ יּ֙ מִּ תִּ ר ֶאת־מ  ְקֹבִ֤ ם לִּ  ת־ַנְפְשֶכָ֗
י ְבת ָ֛ ְתֶנָּ֥נָׂה לִּ א יִּ ל ֵ֜ ֶסף מָׂ הו ְבֶכ֨ ִ֑ ד  ה שָׂ ֵּ֣ ְקצ  ר בִּ ֹו ֲאֶשָ֖ הּ֙ ֲאֶשר־ל  לָׂ ת ַהַמְכפ  ַרִ֤ י ֶאת־ְמעָׂ ֶתן־לִָּ֗ ֶבר:)ט( ְויִּ ָֽ  ֹוְכֶכָ֖ם ַלֲאֻחַזת־קָׂ

 ָ֥ א  ל בָׂ ת ְלֹכָ֛ ֵּ֣י ְבנ י־ח   ְזנ  םּ֙ ְבאָׂ הָׂ י ֶאת־ַאְברָׂ ִ֤ תִּ ת ַוַיַע֩ן ֶעְפ֨רֹון ַהחִּ ִ֑ ֹוְך ְבנ י־ח  ב ְבתֵּ֣ ָ֖ ֹון ֹיש  ר:)י( ְוֶעְפרָ֥ אֹמָֽ ֹו ל  ירָ֖ ַער־עִּ  י ַשָֽ
יהָׂ  ִ֑ ֹו ְלָךֵּ֣ ְנַתתִּ ה ֲאֶשר־בָ֖ ָ֥ רָׂ ְך ְוַהְמעָׂ י לָׂ  תִּ ֶדהּ֙ נַָׂתֵּ֣ י ַהשָׂ נִּ ע   י ְשמָׂ ֵּ֣ א־ֲאֹדנִּ ָֹֽ ָך: )יא( ל ֶתָֽ ר מ  ְך ְקֹבָ֥ ָ֖ יהָׂ לָׂ ָ֥ י ְנַתתִּ ָ֛ י־ַעמִּ י ְבנ  ֧ ינ   ְלע 

ֶרץ: ָֽ אָׂ ם הָׂ ָ֖י ַעָ֥ ְפנ  ם לִּ הָׂ  חוּ֙ ַאְברָׂ ְשַתּ֙  )יב( ַויִּ
ֶדהּ֙ ַקֵּ֣  )יג(  ֶסף ַהשָׂ י ֶכִ֤ תִּ ַתֵ֜ י נָׂ נִּ ִ֑ ע  ו ְשמָׂ ה לָ֖ ָ֥ ם־ַאתָׂ ְך אִּ ר ַאָ֛ אֹמ  ֶרץּ֙ ל  אָּׂ֙ י ַעם־הָׂ ִ֤ ְזנ  ֹון ְבאָׂ ר ֶאל־ֶעְפרֵ֜ ֶמ  ַוְיַדב ֨ י ח מִּ ָ֖ תִּ ה ֶאת־מ  ָ֥ י ְוֶאְקְברָׂ ּנִּ

ה: מָׂ ָֽ  שָׂ
ֹו: ר לָֽ אֹמָ֥ ם ל  ָ֖ הָׂ ֹון ֶאת־ַאְברָׂ ַען ֶעְפרָ֛  )יד( ַוַי֧

ר: ְתָךָ֖ ְקֹבָֽ וא ְוֶאת־מ  ִ֑ יְנָךָ֖ ַמה־הִּ ָֽ י וב  ָ֥ ינִּ ֶקל־ֶכֶָ֛סף ב  ת ֶשָֽ ֹא֧ ע מ  י ֶאֶר֩ץ ַאְרַב֨ נִּ ע   י ְשמָׂ ֵּ֣  )טו( ֲאֹדנִּ
ִ֑  )טז(  ֵּ֣י ְבנ י־ח  ְזנ  ר ְבאָׂ ֶבָ֖ ר דִּ ֶסף ֲאֶשָ֥ ן ֶאת־ַהֶכ֕ םּ֙ ְלֶעְפֹר  הָׂ ל ַאְברָׂ ְשֹקִ֤ ֘ם ֶאל־ֶעְפרֹו֒ן ַויִּ הָׂ ע ַאְברָׂ ְשַמֵּ֣ ֶסף ַויִּ ֶקל ֶכ  אֹותּ֙ ֶשֵּ֣ ע מ  ת ַאְרַבִ֤

ר: ָֽ ר ַלֹסח  ָ֖  ֹעב 
ֵּ֣י מַ  )יז(  ְפנ  ר לִּ ה ֲאֶשָ֖ לָׂ  ֹון ֲאֶשרּ֙ ַבַמְכפ  ה ֶעְפרָ֗ ֵּ֣ ם׀ ְשד  ֵָּּ֣֧קָׂ ל־ ַויָׂ ר ְבכָׂ ה ֲאֶשָ֥ ֶד  ר ַבשָׂ ץּ֙ ֲאֶשֵּ֣ ע  ֹו ְוכָׂל־הָׂ ה ֲאֶשר־ב  ֵּ֣ רָׂ ֶדהּ֙ ְוַהְמעָׂ א ַהשָׂ ִ֑ ְמר 

יב: ָֽ בִּ ֹו סָׂ  ְגֻבלָ֖
ֹו: ירָֽ ַער־עִּ י ַשָֽ ָ֥ א  ל בָׂ ת ְבֹכָ֖ ִ֑ ֵּ֣י ְבנ י־ח  ינ  ָ֖ה ְלע  ְקנָׂ ם ְלמִּ ָ֥ הָׂ  )יח( ְלַאְברָׂ

ֹו ְשתָ֗ ה אִּ ֵּ֣ רָׂ ם ֶאת־שָׂ הֵָׂ֜ ר ַאְברָׂ ַב֨ ֩ן קָׂ י־כ  ַען:)יט( ְוַאֲחר  ָֽ ֶרץ ְכנָׂ ֹון ְבֶאָ֖ וא ֶחְברִ֑ ֵּ֣ א הִּ ָ֖ ָ֥י ַמְמר  ה ַעל־ְפנ  ָ֛ לָׂ ה ַהַמְכפ  ֧ ת ְשד  ַרַ֞   ֶאל־ְמעָׂ
ת: ס ָֽ ת ְבנ י־ח  ָ֖ א  ֶבר מ  ִ֑ ם ַלֲאֻחַזת־קָׂ ָ֖ הָׂ ֹו ְלַאְברָׂ ה ֲאֶשר־בָ֛ ֧ רָׂ ה ְוַהְמעָׂ ֶדֵ֜ ם ַהשָׂ קָׂ  )כ( ַויָׂ֨

Alef.  

The premise of the Midrash is the Rabbinic principle “Nitma’atu HaDorot” (the generations 

diminish in important respects over time) with respect to pure faith in God, where His 

Actions, and the situations in which protagonists in biblical stories find themselves. The 

Midrash pits the Forefathers, whose lives are described in Breishit, with Moshe who is 

described beginning in Shemot.  

With respect to Avraham in particular, despite the ultimate of his “ten trials” (see Avot 5:3) 

usually being assumed to be the Akeida, probably due to the explicit language in Beraishit 

22:1, the Midrash sees his tacit acceptance of having to acquire land in order to bury Sara 

after having been assured early on that the land of Israel would be given to him, as the 

setting whereby his deep belief is on display. While he could have challenged God to this 

effect, he does not. (See my blog post “Yeshayahu Leibowitz’ ‘Take’ on Avraham’s Troubling 

Silence re the Akeida” xxxxxx ) The Midrash’s presumption of Avraham’s not questioning 

God despite having to search for a burial place for his wife is also reflected in the following 

Talmudic passage: 

Bava Batra 15b 

(Iyov 1:6-7) “Now there was a day when the sons of God came to present 

themselves before the Lord, and Satan came also among them. And the Lord said 

unto Satan: whence comest thou? And Satan answered etc.”  He addressed the 

Holy One, blessed be He, thus: Sovereign of the Universe, I have traversed the 

whole world and found none so faithful as thy servant Avraham. For Thou didst say 
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to him: (Beraishit 13:17) “Arise, walk through the land to the length and the 

breadth of it, for to thee I will Give it” and even so, when he was unable to find any 

place in which to bury Sara until he bought one for four hundred Shekels of silver, 

he did not complain against Thy Ways. Then the Lord Said to Satan: (Iyov 1:8) “Hast 

thou considered my servant Iyov? For there is none like him in the earth etc.” 

Beit.  

According to RaDaK, it would appear that the Hittites were making Avraham a single offer, 

i.e., he should choose from among the various caves in which the different families bury 

their dead, and ask that Sara be buried in that cave, along with the other members of the 

particular Hittite family in question.  

Avraham would not be interested in such an arrangement because it would represent his 

sharing with the Hittites a particular burial ground He was interested in having one 

dedicated to his family alone, hence his negotiations to acquire exclusive rights to one of the 

caves that would from then on be known as the Ma’ara HaMachpeila. 

Gimel.  

נו( 1 )ו( ֵּ֣ ע  ֹל ׀ְשמָׂ יא א  י ְנשִּ֨ ה קיֲאֹדנִָּ֗ ְכֶלָ֥ א־יִּ ָֹֽ ֹו ל ְברָ֛ ּנו ֶאת־קִּ ֶמ  יש מִּ ֵּ֣ ָך אִּ ֶתִ֑ ר ֶאת־מ  ינו ְקֹבָ֖ ר   ר ְקבָׂ ְבַחֵּ֣ נו ְבמִּ הּ֙ ְבתֹוכ   ם ַאתָׂ

ָך: ֶתָֽ ר מ  ְקֹבָ֥ ְמָךָ֖ מִּ  מִּ
ת: ָֽ ְבנ י־ח  ֶרץ לִּ ָ֖ אָׂ חו ְלַעם־הָׂ ְשַתָ֥ ם ַויִּ ָ֛ הָׂ ם ַאְברָׂ ָּ֧קָׂ ֧  )ז( ַויָׂ

ֹו)ח( וַ  י ְבֶעְפרָ֥ ָ֖ ְגעו־לִּ י ופִּ ֕עונִּ י ְשמָׂ ַנ  ְלפָׂ יּ֙ מִּ תִּ ר ֶאת־מ  ְקֹבִ֤ ם לִּ ת־ַנְפְשֶכָ֗ ֵּ֣ש ֶאָֽ ם־י  ר אִּ אֹמִ֑ ם ל  ָ֖ תָׂ ר אִּ ָ֥ ַחר:ְיַדב   ן ֶבן־ֹצָֽ
ְתֶנָּ֥נָׂה  א יִּ ל ֵ֜ ֶסף מָׂ הו ְבֶכ֨ ִ֑ ד  ה שָׂ ֵּ֣ ְקצ  ר בִּ ֹו ֲאֶשָ֖ הּ֙ ֲאֶשר־ל  לָׂ ת ַהַמְכפ  ַרִ֤ י ֶאת־ְמעָׂ ֶתן־לִָּ֗ ֶבר:)ט( ְויִּ ָֽ י ְבתֹוְכֶכָ֖ם ַלֲאֻחַזת־קָׂ ָ֛  לִּ

 ָ֥ א  ל בָׂ ת ְלֹכָ֛ ֵּ֣י ְבנ י־ח   ְזנ  םּ֙ ְבאָׂ הָׂ י ֶאת־ַאְברָׂ ִ֤ תִּ ת ַוַיַע֩ן ֶעְפ֨רֹון ַהחִּ ִ֑ ֹוְך ְבנ י־ח  ב ְבתֵּ֣ ָ֖ ֹון ֹיש  ר:)י( ְוֶעְפרָ֥ אֹמָֽ ֹו ל  ירָ֖ ַער־עִּ  י ַשָֽ
י  ֵּ֣ א־ֲאֹדנִּ ָֹֽ יְש ( 2)יא( ל נִּ ע   ְך ְוהַ  מָׂ י לָׂ  תִּ ַתֵּ֣ ֶדהּ֙ נָׂ ָך:ַהשָׂ ֶתָֽ ר מ  ְך ְקֹבָ֥ ָ֖ יהָׂ לָׂ ָ֥ י ְנַתתִּ ָ֛ י־ַעמִּ י ְבנ  ֧ ינ  יהָׂ ְלע  ִ֑ ֹו ְלָךֵּ֣ ְנַתתִּ ה ֲאֶשר־בָ֖ ָ֥ רָׂ  ְמעָׂ

ֶרץ: ָֽ אָׂ ם הָׂ ָ֖י ַעָ֥ ְפנ  ם לִּ הָׂ  חוּ֙ ַאְברָׂ ְשַתּ֙  )יב( ַויִּ
ו  )יג(  ה לָ֖ ָ֥ ם־ַאתָׂ ְך אִּ ר ַאָ֛ אֹמ  ֶרץּ֙ ל  אָּׂ֙ י ַעם־הָׂ ִ֤ ְזנ  ֹון ְבאָׂ ר ֶאל־ֶעְפרֵ֜ ִ֑ ( 3ַוְיַדב ֨ ע  יְשמָׂ י  נִּ ּנִּ ֶמ  ח מִּ ֶדהּ֙ ַקֵּ֣ ֶסף ַהשָׂ י ֶכִ֤ תִּ ַתֵ֜ נָׂ

ה: מָׂ ָֽ י שָׂ ָ֖ תִּ ה ֶאת־מ  ָ֥  ְוֶאְקְברָׂ
ֹו: ר לָֽ אֹמָ֥ ם ל  ָ֖ הָׂ ֹון ֶאת־ַאְברָׂ ַען ֶעְפרָ֛  )יד( ַוַי֧

י  ֵּ֣ יְש ( 4)טו( ֲאֹדנִּ נִּ ע   ְתָךָ֖ ְקֹבָֽ  מָׂ וא ְוֶאת־מ  ִ֑ יְנָךָ֖ ַמה־הִּ ָֽ י וב  ָ֥ ינִּ ֶקל־ֶכֶָ֛סף ב  ת ֶשָֽ ֹא֧ ע מ   ר:ֶאֶר֩ץ ַאְרַב֨
ע( 5 )טז(  ְשַמֵּ֣ ע מ   ַויִּ ת ַאְרַבִ֤ ִ֑ ֵּ֣י ְבנ י־ח  ְזנ  ר ְבאָׂ ֶבָ֖ ר דִּ ֶסף ֲאֶשָ֥ ן ֶאת־ַהֶכ֕ םּ֙ ְלֶעְפֹר  הָׂ ל ַאְברָׂ ְשֹקִ֤ ֘ם ֶאל־ֶעְפרֹו֒ן ַויִּ הָׂ אֹותּ֙ ַאְברָׂ

ר: ָֽ ר ַלֹסח  ָ֖ ֶסף ֹעב  ֶקל ֶכ   ֶשֵּ֣
Akeidat Yitzchak is bothered by the repeated invocation of the verb “Sh-M-A” over the 

course of the story, which in his question he interprets as indicating “listening/hearing.” 

However, it is clear from various contexts, e.g., the famous statement of the Jewish people 

that serves as the indication of the acceptance of the Tora—(Shemot 24:7) “…All that the 

LORD hath Spoken will we do, ‘VeNishma’ (and ‘hear’)”, that the verb also conveys the 

connotation of “understanding.” A similar double-entendre is interpreted regarding the 

manner in which the Mitzva of the recitation of the Shema prayer is to be fulfilled: 

Berachot  2:3 

One who reads the Shema, but does not say it loudly enough to hear his own words, 

fulfills his obligation. R. Yose says: He has not fulfilled his obligation…. 

(The Tanna Kamma appears to interpret “Shema” as cognitive and intellectual, 

therefore not requiring at least on a Bediavad level—the term “Yatza” implies 

compliance on a minimal rather than maximal level--actual sensual “hearing”. R. 

Yose on the other hand, takes the verb literally, requiring the recitation to be loud 

enough for it to be heard.)  
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Consequently, the repeated usage of “Sh-M-A” in the interchanges between Avraham and 

the Hittites could be understood as each side urging the other to listen closely in order to 

attain understanding of what is truly being said, rather than any indication of overall 

deafness, as the commentator humorously suggests.  

Daled. 

1.    (The verse in question is v. 8.) 

       It would appear obvious that the verse in Beraishit 28:11, although being identical with Ibid. 

23:8, have an entirely different contextual meaning. The former is not part of a conversation 

between two parties, but rather is describing the manner in which Yaakov comes to a 

particular location. It is only possible to interpret “P-G-A” as a language of polite request 

within the context of a conversation between two parties, a requirement that is satisfied by 

the verse from Rut 1:16, but not the later verse in Beraishit.  

2.      

 בראשית פרק לג
י ח   )י(  אתִּ ִ֤ צָׂ א מָׂ ם־נָׂ֨ ב ַאל־נָׂאּ֙ אִּ אֶמר ַיֲעֹקָ֗ ֵֹּ֣ ָ֥י ַוי ת ְפנ  ְרֹאָ֛ יָך כִּ ֶנָ֗ י פָׂ יתִּ ֵּ֣ אִּ ן רָׂ י ַעל־כ ַ֞ ֵּ֣ י כִּ ִ֑ דִּ יָׂ י מִּ ָ֖ תִּ ְנחָׂ ָ֥ מִּ ַקְחתָׂ יָך ְולָׂ יֶנ  ןּ֙ ְבע 

ֹל י:קא  נִּ ָֽ ְרצ   ים ַותִּ

 דברים פרק טו
ְתָךָ֖  ף ַלֲאמָׂ ם ְוַאָ֥ ִ֑ ֶבד עֹולָׂ ָ֥ה ְלָךָ֖ ֶעֵּ֣ יָׂ ֶלת ְוהָׂ ְזנֹוּ֙ וַבֶד  ה ְבאָׂ ִ֤ ַע ְונַָׂתתָׂ ֵּ֣ ֶאת־ַהַמְרצ ָ֗ ַקְחתָׂ ן:)יז( ְולָׂ ָֽ   ַתֲעֶשה־כ 

In each of the verses listed, ambiguity surrounds the intention of the speaker, 

therefore requiring clarification on the part of RaShI:  

a. Beraishit 23:11 What is Efron saying “No” to? Allowing Avraham to acquire a burial 

place, or the payment that Avraham offers to make?  

b. Ibid. 33:10 What is Yaakov saying “No” to? Is he rejecting Aisav telling him to keep the 

tribute that he is offering, or simply rejecting orally Yaakov’s offer?  

c. Devarim 15:17 How is the Ama Ivriya comparable to the Eved Ivri? Can she stay 

beyond six years and a hole is made in her earlobe, or must she be given a “stake” 

when she goes free from her indentured servitude to the individual who paid her 

father for her services?  

3.    RaShI is bothered by the tense of the verb, which is past, even though until this point, 

nothing as yet has changed hands between Avraham and Efron.  

 RaShI is bothered by the fact that Efron had apparently listened to his request to acquire a .א.4

burial plot, and decided to reject Avraham’s offer to pay for it, preferring to give it to him as 

a gift. Avraham pleads that Efron not only give him the cave, but also accept his offer of 

payment.  

 RaShI wishes to emphasize the battle of wills—Efron asserts that Avraham ought to listen to .ב   

his proposal, and Avraham responds, that he wishes Efron would listen to/accept his offer. 

The two usages of “Sh-M-A” are being contrasted by RashI, rather than simply defining the 

words אך אם אתה לו שמעני. 

 .In v. 11, it is Efron who is saying that the burial cave is as good as already given to Avraham .א.5

Since he is only gifting something that belongs to him, one could easily imagine that once 

the benefactor makes up his mind to give something to the recipient, it already has 

standing. However, in v. 13, it is Avraham who wishes he had already given Efron the 

payment. When it comes to compensation, it cannot be said that it is as if it already has 

been paid as long as it hasn’t been. Therefore in this instance, RaShI reiterates that Avraham 
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too wishes that the transaction had been already completed so that he could get on with his 

life.  

 While one’s real estate possessions do not require any sort of preparation in order for them .ב   

to be handed over, it is possible that when it comes to money, the requisite funds must first 

be assembled before they are transferred. Consequently, RaShI points out that Avraham 

already has the money he will need and therefore all that is left is the physical hand-over to 

Efron.  

 :3ח ב"בראשית תשיגליון 

 

 :'למקום שבפרק ג (ט:בראשית ד)במקומנו , רש"י השווה את דברי

  :ד"ה אי הבל אחיך

נכנס עמו בדברי נחת, אולי 

ישוב ויאמר: אני הרגתיו 

 וחטאתי לך

 :ד"ה איכה

נכנס עמו בדברים, שלא יהא נבהל להשיב אם יענישוהו  יודע היה היכן הוא, אלא

מי האנשים האלה" " (במדבר כ"ב) פתאום. וכן בקין אמר: "אי הבל אחיך", וכן בבלעם

 .להיכנס עמהם בדברים, וכן בחזקיהו בשלוחי מרודך בלאדן

 !הסבר את השוני בדבריו כאן וכאן

 

In Chapt. 3, when Adam and Chava are still in the Garden of Eden, and they are hiding, the 

first step, essentially a prerequisite to what will come later,  is to gain their confidence so 

that they will reveal their hiding places and not be afraid to address HaShem’s Questions.  

In Chapt. 4, there is no mention of Kayin hiding himself, and therefore HaShem can Proceed 

to the issue at hand, namely to have a conversation with him, and thereby hopefully elicit a 

confession and others aspects of the Teshuva process.  

 :2ח ג"וירא תשיגליון 

 

 (סדום ועמורא)  אכ:יחבראשית 

 "ֵאְרָדה ָנא ְוֶאְרֶאה ַהְכַצֲעָקָתּה ַהָבָאה ֵאַלי ָעשּו"

 :רש"י

 .לימד לדיינים שלא יפסקו דיני נפשות אלא בראיה, הכל כמו שפירשתי בפרשת הפלגה

  .דבר אחר: ארדה נא לסוף מעשיהם

 :והשווה
 (בבל רטו) :'פרק י"א ה

  .עו הנידון עד שיראו ויבינוד"ה וירד ה' לראות: לא הוצרך לכך, אלא בא ללמד לדיינים שלא ירשי

 

 
וירד... )שים לב שבפרשת נח הוסיף למילת  הסבר למה שינה רש"י לשונו במקומנו מן הלשון שאמר בי"א ה' ד"ה  .2

 (.ובמקומנ "יראו" גם "ויבינו", ולא עשה כן

 
In the case of Sodom and Amora, the Tora had already rendered an objective judgment 

concerning the practices of the inhabitants of those cities:  

 בראשית פרק יג
ד: ָ֖ק ְמֹאָֽ ים ַליֹקוָׂ ִ֑ אִּ ים ְוַחטָׂ ָ֖ עִּ ם רָׂ י ְסֹד  ֵּ֣  )יג( ְוַאְנש 

Consequently, all that remained to be verified was the particular manifestation of the evil 

that was transpiring in the cities—had it passed the tipping point where it would require the 

destruction of the entire area.  
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In the case of the Tower of Bavel, there was no precedent for or prior judgment of what was 

being done because it was a “first.” Consequently, not only would the activities have to be 

observed, but even understood if some sort of measures had to be taken.  

  .א.6

 שפתי חכמים בראשית פרק כג פסוק יז
ש )ממ"ש(, לכאורה קשה ממה נפשך אי פשוטו אתי שפיר ולא קשה מידי, אין דרך רש"י להביא דרש 

בחנם, ואי פשוטו לא אתי שפיר אם כן למה הביא לפשוטו, וכי האי גוונא צריך לדקדק בכל מקום 

 שמביא רש"י שניהם, 

מיותר, היה לו לומר  ”השדה אשר בו וגו'“עד  ”פרון וגו'ויקם שדה ע“ויש לומר דלפשוטו לבד קשה 

אטו עד השתא לא ידענו  ? ”שדה עפרון“, למה לי ”ויקם השדה והמערה וגו' לאברהם למקנה וגו'“

  ?שהיתה שדה עפרון

  .לכך צריך לומר תקומה היתה לשדה של עפרון דייקא, שמתחילה היתה ביד הדיוט דהיינו עפרון

השדה ", למה הזכיר פעם ב' "ויקם שדה עפרון"יון דכבר אמר כ ,ולמדרש תקומה לבד וכו' קשה

  ."ויקם שדה עפרון וגו' והמערה וכל העץ וגו'", היה לו לומר "והמערה וגו'

 גם לפירוש תקומה וכו' אין לו חיבור עם סיפיה דקרא לאברהם למקנה, 

רות ב' ולכן צריך לומר גם פשוטו שבא להורות שקם השדה והמערה וכל העץ לאברהם למקנה, ולהו

 :קאי אתרוויהו "ויקם", ד"השדה והמערה"ואחר כך פעם ב'  "שדה עפרון"פירושים אלו, לכך אמר 

 , רצה לומר שקם לאברהם למקנה, "השדה והמערה וגו'"ר"ל תקומה כו' ועל  ,"שדה עפרון"על 

וקם "כדפירש"י גבי  ,ועומד בכחו של קונה ,רצה לומר שיצא מכוחו של מוכר "ויקם"ולפשוטו פירש 

 (, )שם "הבית וכו'

ולא קשה מה שהקשה הרא"ם ומנחת יהודה אחריו, ואין צריך לתירוצים דחוקים שלהם, אלא הכא 

שעומד בכחו של קונה, והוא כדפירש"י  "ויקם"והתם פירוש אחד להם, דלפשוטו בכאן פירוש הוא 

ר"ל עמידה  "וקם הבית"לקונה, שעומד בכחו של קונה, כי רש"י מפרש  "וקם הבית וגו'"התם 

  .שעמד הבית

לשון עמידה שעמד השדה  "ויקם"מה שכתב בכחו של קונה מדכתיב אחריו לקונה, והכי נמי הכא ו

לשון קנין לפירש"י דהתם, ואינו כן ותימה מנין להם  "וקם הבית"לאברהם. והרא"ם ומ"י הבינו ד.

  זה: 
 Since the Peshat does not account for the mentioning of Efron in this verse, RaShI prefers .ב

the Derash that does explain the word’s presence, and therefore lists the Derash before 

the Peshat.  


