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 ח'התשע חשון                                     בס"ד 

 
 השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז"ל

               המסרים הנלמדים מקנית מערת המכפלה
    רב אמנון בזק(ים של הרב יונתן גרוסמן וה)על פי שיעור חיי שרהת ופרשל

 
 :יח-כ"ג, יזבראשית  .1

ם ֶדה  ַויָּקָּ ֵרא ַהשָּ ֵני ַממְׂ ה ֲאֶשר ִלפְׂ ֵפלָּ רֹון ֲאֶשר ַבַמכְׂ ֵדה ֶעפְׂ שְׂ
ֻבלֹו  ל גְׂ כָּ ֶדה ֲאֶשר בְׂ ֵעץ ֲאֶשר ַבשָּ ל הָּ כָּ ה ֲאֶשר בֹו וְׂ רָּ עָּ ַהמְׂ וְׂ
ֵאי ַשַער ִעירֹו ֹכל בָּ ֵני ֵחת בְׂ ֵעיֵני בְׂ ה לְׂ נָּ ִמקְׂ ם לְׂ הָּ רָּ ַאבְׂ ִביב. לְׂ  .סָּ

 :טבראשית כ"ג, י .2
ֵדה  ַרת שְׂ עָּ ּתֹו ֶאל מְׂ ה ִאשְׂ רָּ ם ֶאת שָּ הָּ רָּ ַבר ַאבְׂ ַאֲחֵרי ֵכן קָּ וְׂ

ַען  נָּ ֶאֶרץ כְׂ רֹון בְׂ ֵרא ִהוא ֶחבְׂ ֵני ַממְׂ ה ַעל פְׂ ֵפלָּ  ַהַמכְׂ
 :בראשית כ"ג, כ .3

ֶבר ֵמֵאת  ם ַלֲאֻחַזת קָּ הָּ רָּ ַאבְׂ ה ֲאֶשר בֹו לְׂ רָּ עָּ ַהמְׂ ֶדה וְׂ ם ַהשָּ ַויָּקָּ
ֵני ֵחת   בְׂ

 :הסיכומים הללו בין שניהשוואה  .4

 חתימה שנייה )כ( יח(-)יז  חתימה ראשונה

רֹון ֲאֶשר  ֵדה ֶעפְׂ ם שְׂ ַויָּקָּ
ֵרא ֵני ַממְׂ ה ֲאֶשר ִלפְׂ ֵפלָּ  ַבַמכְׂ

ם  ַויָּקָּ

ה ֲאֶשר בֹו רָּ עָּ ַהמְׂ ֶדה וְׂ ה ֲאֶשר בֹו ַהשָּ רָּ עָּ ַהמְׂ ֶדה וְׂ  ַהשָּ

ֶדה ֵעץ ֲאֶשר ַבשָּ ל הָּ כָּ  וְׂ
ל  כָּ ִביבֲאֶשר בְׂ ֻבלֹו סָּ  גְׂ

  

נָּה ִמקְׂ ם לְׂ הָּ רָּ ַאבְׂ ם לְׂ הָּ רָּ ַאבְׂ ֶבר לְׂ  ַלֲאֻחַזת קָּ

ֵאי ַשַער  ֹכל בָּ ֵני ֵחת בְׂ ֵעיֵני בְׂ לְׂ
 .ִעירֹו

ֵני ֵחת ֵמֵאת  .בְׂ

 
 :רשב"ם בתחילת פרשתנו .5

ימי חייהן, בשרה  אף על פי שבשאר נשים לא נתפרשו
הוצרך לפרש. בשביל שהוצרך להזכיר מיתתה בשביל 

 .קניין המערה
 : בראשית ל"ג יט .6

ה-ַוִיֶקן ֶאת יט טָּ ֶדה ֲאֶשר נָּ ַקת ַהשָּ ֵני-ֶחלְׂ ֳהלֹו ִמַיד בְׂ ם אָּ -שָּ
ה ִשיטָּ ה קְׂ ֵמאָּ ֶכם בְׂ ֵבַח -ַוַיֶצב כ.  ֲחמֹור ֲאִבי שְׂ ם ִמזְׂ שָּ

א רָּ ֵאלֵק ֹל-ל א  -לֹו ֵא -ַוִיקְׂ רָּ  י ִישְׂ

 :כה-יח שמ"ב כ"ד .7
ד ֶאל-ַויָּבֹא יח ֵקם -גָּ ִוד, ַביֹום ַההּוא; ַויֹאֶמר לֹו, ֲעֵלה הָּ דָּ

ֻבִסי ה( ַהיְׂ נָּ ֹגֶרן, ארניה )ֲאַרוְׂ ֵבַח, בְׂ ִוד  יט. ַלה' ִמזְׂ ַוַיַעל דָּ
ַבר ה ה' -ִכדְׂ ד, ַכֲאֶשר ִצּוָּ א ֶאת כ.  גָּ ה, ַוַירְׂ נָּ ֵקף ֲאַרוְׂ -ַוַישְׂ

ֶאת ַּתחּו -ַהֶמֶלְך וְׂ ה, ַוִישְׂ נָּ יו; ַוֵיֵצא ֲאַרוְׂ לָּ ִרים, עָּ יו, ֹעבְׂ דָּ ֲעבָּ
ה צָּ רְׂ יו אָּ א אֲ  כא.  ַלֶמֶלְך ַאפָּ ה, ַמדּוַע בָּ נָּ -ֹדִני-ַויֹאֶמר ֲאַרוְׂ

ָך ֶאת-ַהֶמֶלְך ֶאל נֹות ֵמִעמְׂ ִוד ִלקְׂ דֹו; ַויֹאֶמר דָּ ֹגֶרן, הַ -ַעבְׂ
ם עָּ ה, ֵמַעל הָּ ַצר ַהַמֵגפָּ ֵתעָּ ֵבַח ַלה', וְׂ נֹות ִמזְׂ ַויֹאֶמר  כב.  ִלבְׂ

ה ֶאל נָּ ֵאה -ֲאַרוְׂ ו; רְׂ ֵעינָּ ַיַעל ֲאֹדִני ַהֶמֶלְך ַהּטֹוב בְׂ ִוד, ִיַקח וְׂ דָּ
ֵעִצים ר לָּ קָּ ֵלי ַהבָּ ַהֹמִרִגים ּוכְׂ ה, וְׂ ֹעלָּ ר לָּ קָּ ַתן  כג.  ַהבָּ ַהֹכל, נָּ

ה ַהמֶ  נָּ ה ֶאל ַלֶמֶלְך;--ֶלְךֲאַרוְׂ נָּ -ַהֶמֶלְך, ה' א  -ַויֹאֶמר ֲאַרוְׂ
ֶצָך ה, לֹא ִכי-ַויֹאֶמר ַהֶמֶלְך ֶאל כד.  ֹלֶקיָך ִירְׂ נָּ נֹו -ֲאַרוְׂ קָּ

ֹלַקי, ֹעלֹות ִחנָּם;  לֹא ַאֲעֶלה ַלה' א  ִחיר, וְׂ ָך ִבמְׂ ֶנה ֵמאֹותְׂ ֶאקְׂ
ִוד ֶאת ֶאת-ַוִיֶקן דָּ ֶכֶסף-ַהֹגֶרן וְׂ ר, בְׂ קָּ ִלים  ַהבָּ קָּ שְׂ

ִמים;  כה.  ֲחִמִשים לָּ ֵבַח ַלה', ַוַיַעל ֹעלֹות ּושְׂ ִוד ִמזְׂ ם דָּ ַוִיֶבן שָּ
ֵאל רָּ ה ֵמַעל ִישְׂ ַצר ַהַמֵגפָּ ֶרץ, ַוֵּתעָּ אָּ ֵתר ה' לָּ   .ַוֵיעָּ

 בראשית כ"ג, ד: .8
ה  רָּ בְׂ ֶאקְׂ ֶכם וְׂ נּו ִלי ֲאֻחַזת ֶקֶבר ִעמָּ ֶכם ּתְׂ ֹנִכי ִעמָּ ב אָּ תֹושָּ ֵגר וְׂ

י ֵמִת  נָּ פָּ  י ִמלְׂ
 : תרגומים השונים לפסוק זה .9

 "give me a burial plot with you" 
"sell me a burial site among you" 

 ראשית כ"ג, ו:ב .10
ִשיא א   ֵענּו ֲאֹדִני נְׂ מָּ ֵרינּו -שְׂ בָּ ַחר קְׂ ִמבְׂ תֹוֵכנּו, בְׂ ה בְׂ ֹלִהים ַאּתָּ

ֹבר  ָך ִמקְׂ ֶלה ִממְׂ רֹו לֹא ִיכְׂ ֹבר ֶאת ֵמֶתָך ִאיש ִמֶמנּו ֶאת ִקבְׂ קְׂ
 ֵמֶתָך 

 רד"ק בפירושו לכ"ג, ו: .11
"והיה דעתם שישאל מהם, שיתן אחד מהם לו מקום 

, אלא שתהיה לו בקברו לקבור את מתו. ולא כן שאל
אחוזה ידועה לו ולמשפחתו לקבור שם מתיהם, לא 

 שיקבר מתו בקבר אחרים"
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 ט:-בראשית כ"ג, ח .12
ַרת  עָּ ִיֶּתן ִלי ֶאת מְׂ רֹון ֶבן ֹצַחר. וְׂ ֶעפְׂ עּו ִלי בְׂ עּוִני ּוִפגְׂ מָּ שְׂ
ה ִלי  ֶננָּ ֵלא ִיּתְׂ ֶכֶסף מָּ ֵדהּו בְׂ ֵצה שָּ ה ֲאֶשר לֹו ֲאֶשר ִבקְׂ ֵפלָּ ַהַמכְׂ

ֶבר ֶכם ַלֲאֻחַזת קָּ תֹוכְׂ  .בְׂ
 : הרב יונתן גרוסמן .13

אברהם אינו מעוניין ליצור שותפות עם יושבי הארץ, עם 
בני חת; אדרבה, הוא דחה את הצעתם לקבור 'עמם' את 
אשתו, וקנה בכסף מלא חלקת אדמה שתהיה אך לו 

 .ולזרעו
במובן זה יש קשר יסודי בין סיפור קניית המערה על ידי 

שליחת עבד אברהם לחרן  -אברהם לבין הסיפור הבא 
למצוא אישה ליצחק. גם בסיפור זה מדגיש אברהם 
לעבדו: "לא ִתקח אשה לבני מבנות הכנעני אשר אנכי 

 .יושב בקרבו" )כ"ד, ג(
 :כ-גת טז"כבראשית  .14

"... וישקול אברהם לעפרון את הכסף אשר דבר באזני 
שדה  בני חת, ארבע מאות שקל כסף עובר לסוחר.  ויקם

עפרון אשר במכפלה אשר לפני ממרא, השדה והמערה 
אשר בו וכל העץ אשר בשדה אשר בכל גבולו סביב, 
לאברהם למקנה לעיני בני חת בכל באי שער עירו ... ויקם 
השדה והמערה אשר בו לאברהם לאחוזת קבר מאת בני 

 חת".
 י:-כ"ה, טבראשית  .15

"ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו אל מערת המכפלה אל 
השדה שדה עפרון בן צוחר החתי אשר על פני ממרא, 

, שמה קובר אברהם  אשר קנה אברהם  מאת  בני חת
 ושרה אשתו."

 לב:-ראשית מ"ט, כט .16
"ויצו אותם ויאמר אליהם אני נאסף אל עמי, קברו אותי 

במערה  אל אבותי אל המערה אשר בשדה עפרון החתי,
אשר  אשר בשדה המכפלה אשר על פני ממרא בארץ כנען, 

, קנה אברהם את השדה מאת עפרון החתי לאחוזת קבר
נה השדה קמשמה קברו את אברהם ואת שרה אשתו ... 

 ". והמערה אשר בו מאת בני חת
 בראשית נ', יג: .17

"וישאו אותו בניו ארצה כנען ויקברו אותו במערת שדה 
אשר קנה אברהם את השדה לאחוזת קבר מאת המכפלה  

 על פני ממרא". עפרון החתי
 בראשית ל"ג, יט: .18

"ויקן את חלקת השדה אשר נטה שם אהלו מיד בני חמור 
 ".במאה קשיטהאבי שכם  

 יהושע כ"ד, לב: .19
"ואת עצמות יוסף אשר העלו בני ישראל ממצרים קברו 

אשר קנה יעקב מאת בני חמור בשכם, בחלקת השדה 
 , ויהיו לבני יוסף לנחלה".שכם  במאה קשיטה אבי
 
 

 שמ"ב כ"ד, כד: .20
"ויאמר המלך אל ארונה: לא, כי קנו אקנה מאותך 

להי עולות חינם, ויקן דוד את -במחיר, ולא אעלה לה' א
 הגורן ואת הבקר בכסף שקלים חמשים."

 בראשית רבה, פרשה ע"ט, סי' ד: .21
ר' אמר  -"'ויקן את חלקת השדה אשר נטה שם אהלו' 

יודן בר סימון: זה אחד משלושה מקומות שאין אומות 
העולם יכולים להונות את ישראל לומר גזולים הן בידכם, 
ואלו הן: מערת המכפלה ובית המקדש וקבורתו של יוסף.  

דכתיב: 'וישמע אברהם אל עפרון  -מערת המכפלה 
דכתיב: 'ויתן  -וישקול אברהם לעפרון ...'; בית המקדש 

'ויקן את  -מקום ...'; וקבורתו של יוסף דוד לארנן ב
 חלקת השדה'".

 כד:-מל"א ט"ז, כג .22
"בשנת שלושים ואחת שנה לאסא מלך יהודה, מלך עמרי 

ויקן את ההר שומרון על ישראל שתים עשרה שנה ... 
, ויבן את ההר ויקרא את שם מאת שמר  בככרים כסף

 העיר אשר בנה על שם שמר, אדוני ההר שומרון".
 יא:-, אשמ"ב ב' .23

"ויאמר ה' אליו: עלה, ויאמר דוד: אנה אעלה?  ויאמר: 
ויעל שם דוד ... ויבואו אנשי יהודה וימשחו שם  -חברונה 

את דוד למלך על בית יהודה ... ויהי מספר הימים אשר 
היה דוד מלך בחברון על בית יהודה שבע שנים וששה 

 חודשים".
 שמ"ב ה', ה: .24

נה על כל ישראל "ובירושלים מלך שלושים ושלוש ש
 ויהודה".

 סנהדרין ק"ב ע"ב: .25
"מפני מה זכה עמרי למלכות?  מפני שהוסיף כרך אחד 

 בארץ ישראל, שנאמר: 'ויקן את ההר שומרון'".
 : הרב אמנון בזק .26

זכות קניית הקרקעות ע"י האבות עמדה לבנים, 
קמו ערי  -ובמקומות שנקנו בכסף מלא ללא עוררין 

 הבירה של ישראל.


