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"תנו לי אחוזת קבר" )בראשית כג(
)Finally…A Plot of Land (Gen. 23
ש ַבע ׁ ָשנִ ֑ים ׁ ְשנֵ י֖ ַחיֵּ ֥י ָ ׂש ָ ֽרה) :ב( וַ ָּ ֣ת ָמת ָ ׂש ָ ֗רה ְּב ִק ְריַ ֥ת ַא ְר ַּב֛ע ִ ֥הוא ֶח ְב ֖רוֹן
)א( וַ יִּ ְהי ּו ַחיֵּ ֣י ָ ׂש ָ ֔רה ֵמ ָ ֥אה ׁ ָשנָ ֛ה וְ ֶﬠ ְ ׂש ִ ֥רים ׁ ָשנָ ֖ה וְ ׁ ֶ ֣
י־ח֖ת ֵלא ֽמֹר) :ד(
ל־בנֵ ֵ
ְּב ֶ ֣א ֶרץ ְּכנָ ַ֑ﬠן וַ יָּ בֹ א ַא ְב ָר ָ֔הם ִל ְס ּ ֹ֥פד ְל ָ ׂש ָ ֖רה וְ ִל ְב ּכ ָ ֹֽת ּה) :ג( וַ ָ֙יּ ָק ם ַא ְב ָר ָ֔הם ֵמ ַﬠ֖ל ּ ְפנֵ ֣י ֵמ ֑תוֹ וַ יְ ַד ֵּב֥ר ֶא ְּ
ת־א ְב ָר ָה֖ם ֵלא ֥מֹר
י־חת ֶא ַ
ת־ק ֶב ר ִﬠ ָּמ ֶ֔כם וְ ֶא ְק ְּב ָ ֥רה ֵמ ִ ֖תי ִמ ְּלפָ נָ ֽי) :ה( וַ יַּ ֲﬠנ֧ ּו ְבנֵ ֵ ֛
תוֹשב ָאנ ִֹכ֖י ִﬠ ָּמ ֶכ֑ם ְּתנ֨ ּו ִל֤י ֲא ֻחזַּ ֶ ֙
ֵ ּגר־וְ ׁ ָ ֥
ת־מ ֶ ֑תךָ ִ ֣א ׁיש ִמ ֶּ֔מנּ ּו ֶאת־ ִק ְב ֛רוֹ ֽל ֹא־יִ ְכ ֶל֥ה
תוֹכנ ּו ְּב ִמ ְב ַ ֣חר ְק ָב ֵ ֔רינ ּו ְק ֖בֹר ֶא ֵ
ֽלוֹ) :ו( ׁ ְש ָמ ֵﬠ֣נוּ׀ ֲאד ֗ ִֹני נְ ֨ ִ ׂשיא ֱאל ִֹה֤ים ַא ָּת ה ְּב ֵ֔
י־חת) :ח( וַ יְ ַד ֵּב֥ר ִא ָּ ֖תם ֵלא ֑מֹר ִאם־יֵ ׁ֣ש ֶ ֽאת־נַ פְ ׁ ְש ֶ֗כם
ם־ה ָא ֶ֖רץ ִל ְבנֵ ֵ ֽ
ִמ ְּמךָ ֖ ִמ ְּק ֥בֹר ֵמ ֶ ֽתךָ ) :ז( וַ יָּ ֧ ָקם ַא ְב ָר ָה֛ם וַ יִּ ׁ ְש ַּ ֥תח ּו ְל ַﬠ ָ
ת־מ ִת י ִמ ְּלפָ ֔ ַני ׁ ְש ָמ ֕עוּנִ י וּפִ גְ עו ִ ֖
ִל ְק ּ֤ ֹבר ֶא ֵ
ר־לוֹ ֲא ׁ ֶש֖ר
ת־מ ָﬠ ַ ֤רת ַה ַּמ ְכ ּ ֵפ ָל ה ֲא ׁ ֶש ֔
ן־לי ֶא ְ
ּ־לי ְּב ֶﬠפְ ֥רוֹן ֶּבן־ ֹֽצ ַחר) :ט( וְ יִ ֶּת ִ֗
י־ח֑ת וַ יַּ ַﬠ ן ֶﬠפְ ֨רוֹן ַה ִח ִּ ֤תי ֶאת־
וֹך ְּבנֵ ֵ
ת־ק ֶבר) :י( וְ ֶﬠפְ ֥רוֹן י ׁ ֵֹש֖ב ְּב ֣ת ְ
תוֹכ ֶכ֖ם ַל ֲא ֻחזַּ 
ִּב ְקצֵ ֣ה ָ ׂש ֵ ֑דה ּו ְּב ֶ֨כ ֶסף ָמ ֵ֜לא יִ ְּתנֶ ָּ֥נה ִ ֛לי ְּב ְ
ר־בוֹ
א־אדֹנִ ֣י ׁ ְש ָמ ֵ֔ﬠנִ י ַה ּ ָשׂ ֶד ה נָ ַ ֣ת ִּתי ָ֔ל ְך וְ ַה ְּמ ָﬠ ָ ֥רה ֲא ׁ ֶש ּ֖
ר־ﬠ ֖ירוֹ ֵלא ֽמֹר) :יא( ֽל ֹ ֲ
ש ַﬠ ִ
י־חת ְל ֛כֹל ָּב ֵ ֥אי ׁ ַ ֽ
ַא ְב ָר ָה ם ְּב ָאזְ נֵ ֣י ְבנֵ ֵ֔

י־ח֑ת ַא ְר ַּב֤ע ֵמאוֹת
ת־ה ֶּ֕כ ֶסף ֲא ׁ ֶש֥ר דִּ ֶּב֖ר ְּב ָאזְ נֵ ֣י ְבנֵ ֵ
ל־ﬠפְ רוֹן֒ וַ יִּ ׁ ְש ֤קֹל ַא ְב ָר ָה ם ְל ֶﬠפְ ֔רֹן ֶא ַ
ְק ֽבֹר) :טז( וַ יִּ ׁ ְש ַ ֣מע ַא ְב ָר ָה ֘ם ֶא ֶ
ר־בוֹ וְ ָכל־
ׁ ֶש ֶ֣קל ֶּ֔כ ֶסף ע ֵֹב֖ר ַל ּס ֵ ֹֽחר) :יז( וַ יָּ ֣ ָקם׀ ְ ׂש ֵ ֣דה ֶﬠפְ ֗רוֹן ֲא ׁ ֶש ר ַּב ַּמ ְכ ּ ֵפ ָ֔לה ֲא ׁ ֶש֖ר ִלפְ נֵ ֣י ַמ ְמ ֵ ֑רא ַה ּ ָשׂ ֶד ה וְ ַה ְּמ ָﬠ ָ ֣רה ֲא ׁ ֶש ּ֔
ָה ֵﬠ ץ ֲא ׁ ֶש֣ר ַּב ּ ָשׂ ֶ ֔דה ֲא ׁ ֶש֥ר ְּב ָכ ְ ּ
ר־ﬠ ֽירוֹ) :יט( וְ ַא ֲח ֵרי־
ש ַﬠ ִ
י־ח֑ת ְּב ֖כֹל ָּב ֵ ֥אי ׁ ַ ֽ
ל־ג ֻב ֖לוֹ ָס ִ ֽביב) :יח( ְל ַא ְב ָר ָה֥ם ְל ִמ ְקנָ ֖ה ְל ֵﬠינֵ ֣י ְבנֵ ֵ
ל־פנֵ ֥י ַמ ְמ ֵ ֖רא ִ ֣הוא ֶח ְב ֑רוֹן ְּב ֶ ֖א ֶרץ ְּכנָ ַֽﬠן) :כ( וַ ָ֨יּ ָקם
ל־מ ָﬠ ַ ֞רת ְ ׂש ֵ ֧דה ַה ַּמ ְכ ּ ֵפ ָל֛ה ַﬠ ּ ְ
ת־ש ָ ֣רה ִא ׁ ְש ּ֗תוֹ ֶא ְ
ֵכ ן ָק ַ֨בר ַא ְב ָר ָ֜הם ֶא ָ ׂ
ַה ּ ָשׂ ֶ ֜דה וְ ַה ְּמ ָﬠ ָ ֧רה ֲא ׁ ֶש ּ֛
י־חת:
ת־ק ֶבר ֵמ ֵ ֖את ְּבנֵ ֵ ֽ
ר־בוֹ ְל ַא ְב ָר ָה֖ם ַל ֲא ֻחזַּ ָ ֑
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ת־מ ְתךָ ֖
ה־הוא וְ ֶא ֵ
ל־כ ֶ֛סף ֵּב ִינ֥י ו ֵּבֽינְ ךָ ֖ ַמ ִ ֑
ש ֶק ֶּ
ת־א ְב ָר ָה֖ם ֵלא ֥מֹר ֽלוֹ) :טו( ֲאדֹנִ ֣י ׁ ְש ָמ ֵ֔ﬠנִ י ֶא ֶר ץ ַא ְר ַּ֨בע ֵמ ֧אֹת ׁ ֶ ֽ
ֶﬠפְ ֛רוֹן ֶא ַ
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ם־ה ָ ֙א ֶר ץ ֵלא ֔מֹר ַ ֛א ְך ִא ַ
ְּב ָאזְ נֵ ֤י ַﬠ ָ
ש ָּמה) :יד( וַ יַּ ַ֧ﬠן
ת־מ ִ ֖תי ׁ ָ ֽ
ם־א ָּ ֥תה ֖ל ּו ׁ ְש ָמ ֵﬠ֑נִ י נָ ַ֜ת ִּתי ֶּ ֤כ ֶסף ַה ּ ָשׂ ֶד ה ַ ֣קח ִמ ֶּ֔מ ִּני וְ ֶא ְק ְּב ָ ֥רה ֶא ֵ

65

ל־ﬠפְ ֜רוֹן
יה ָּל ְ֖ך ְק ֥בֹר ֵמ ֶ ֽתךָ ) :יב( וַ יִּ ׁ ְש ַּ֙תח ּו ַא ְב ָר ָ֔הם ִלפְ נֵ ֖י ַﬠ֥ם ָה ָ ֽא ֶרץ) :יג( וַ יְ ַד ֵּ֨בר ֶא ֶ
י־ﬠ ִּ ֛מי נְ ַת ִּ ֥ת ָ
יה ְל ֵﬠינֵ ֧י ְבנֵ ַ
ְלךָ ֣ נְ ַת ִּ ֑ת ָ
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שנת עד לחמ"י

1 And the life of Sarah was a hundred and seven and twenty years; these were the
years of the life of Sarah. 2 And Sarah died in Kiriatharba‐‐the same is Hebron‐‐in
the land of Canaan; and Abraham came to mourn for Sarah, and to weep for
her. 3 And Abraham rose up from before his dead, and spoke unto the children of
Heth, saying: 4 ʹI am a stranger and a sojourner with you: give me a possession of
a burying‐place with you, that I may bury my dead out of my sight.ʹ 5 And the
children of Heth answered Abraham, saying unto him: 6 ʹHear us, my lord: thou
art a mighty prince among us; in the choice of our sepulchres bury thy dead; none
of us shall withhold from thee his sepulchre, but that thou mayest bury thy
dead.ʹ 7 And Abraham rose up, and bowed down to the people of the land, even
to the children of Heth. 8 And he spoke with them, saying: ʹIf it be your mind that
I should bury my dead out of my sight, hear me, and entreat for me to Ephron the
son of Zohar, 9 that he may give me the cave of Machpelah, which he hath, which
is in the end of his field; for the full price let him give it to me in the midst of you
for a possession of a burying‐place.ʹ 10 Now Ephron was sitting in the midst of the
children of Heth; and Ephron the Hittite answered Abraham in the hearing of the
children of Heth, even of all that went in at the gate of his city, saying: 11 ʹNay, my
lord, hear me: the field give I thee, and the cave that is therein, I give it thee; in the
presence of the sons of my people give I it thee; bury thy dead.ʹ 12 And Abraham
bowed down before the people of the land. 13 And he spoke unto Ephron in the
hearing of the people of the land, saying: ʹBut if thou wilt, I pray thee, hear me: I
will give the price of the field; take it of me, and I will bury my dead there.ʹ 14 And
Ephron answered Abraham, saying unto him: 15 ʹMy lord, hearken unto me: a
piece of land worth four hundred shekels of silver, what is that betwixt me and
thee? bury therefore thy dead.ʹ 16 And Abraham hearkened unto Ephron; and
Abraham weighed to Ephron the silver, which he had named in the hearing of the
children of Heth, four hundred shekels of silver, current money with the
merchant. 17 So the field of Ephron, which was in Machpelah, which was before
Mamre, the field, and the cave which was therein, and all the trees that were in the
field, that were in all the border thereof round about, were made sure 18 unto
Abraham for a possession in the presence of the children of Heth, before all that
went in at the gate of his city. 19 And after this, Abraham buried Sarah his wife in
the cave of the field of Machpelah before Mamre‐‐the same is Hebron‐‐in the land
of Canaan. 20 And the field, and the cave that is therein, were made sure unto
Abraham for a possession of a burying‐place by the children of Heth.
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מבנה העלילה
ש ַבע ׁ ָשנִ ֑ים ׁ ְשנֵ י֖ ַחיֵּ ֥י ָ ׂש ָ ֽרה) :ב( וַ ָּ ֣ת ָמת
)א( וַ יִּ ְהי ּו ַחיֵּ ֣י ָ ׂש ָ ֔רה ֵמ ָ ֥אה ׁ ָשנָ ֛ה וְ ֶﬠ ְ ׂש ִ ֥רים ׁ ָשנָ ֖ה וְ ׁ ֶ ֣
ָ ׂש ָ ֗רה ְּב ִק ְריַ ֥ת ַא ְר ַּב֛ע ִ ֥הוא ֶח ְב ֖רוֹן ְּב ֶ ֣א ֶרץ ְּכנָ ַ֑ﬠן וַ יָּ בֹ א ַא ְב ָר ָ֔הם ִל ְס ּ ֹ֥פד ְל ָ ׂש ָ ֖רה וְ ִל ְב ּכ ָ ֹֽת ּה:
ל־בנֵ ֵ
)ג( וַ ָ֙יּ ָק ם ַא ְב ָר ָ֔הם ֵמ ַﬠ֖ל ּ ְפנֵ ֣י ֵמ ֑תוֹ וַ יְ ַד ֵּב֥ר ֶא ְּ
ת־ק ֶב ר ִﬠ ָּמ ֶ֔כם וְ ֶא ְק ְּב ָ ֥רה ֵמ ִ ֖תי ִמ ְּלפָ נָ ֽי:
תוֹש֥ב ָאנ ִֹכ֖י ִﬠ ָּמ ֶכ֑ם ְּתנ֨ ּו ִל֤י ֲא ֻחזַּ ֶ ֙
י־ח֖ת ֵלא ֽמֹר) :ד( ֵ ּגר־וְ ׁ ָ
י־חת ֶא ַ
)ה( וַ יַּ ֲﬠנ֧ ּו ְבנֵ ֵ ֛
ת־מ ֶ ֑תךָ ִ ֣א ׁיש ִמ ֶּ֔מנּ ּו
תוֹכנ ּו ְּב ִמ ְב ַ ֣חר ְק ָב ֵ ֔רינ ּו ְק ֖בֹר ֶא ֵ
ת־א ְב ָר ָה֖ם ֵלא ֥מֹר ֽלוֹ) :ו( ׁ ְש ָמ ֵﬠ֣נוּ׀ ֲאד ֗ ִֹני נְ ֨ ִ ׂשיא ֱאל ִֹה֤ים ַא ָּת ה ְּב ֵ֔
ֶאת־ ִק ְב ֛רוֹ ֽל ֹא־יִ ְכ ֶל֥ה ִמ ְּמךָ ֖ ִמ ְּק ֥בֹר ֵמ ֶ ֽתךָ :
ם־ה ָא ֶ֖רץ ִל ְבנֵ ֵ ֽ
)ז( וַ יָּ ֧ ָקם ַא ְב ָר ָה֛ם וַ יִּ ׁ ְש ַּ ֥תח ּו ְל ַﬠ ָ
ּ־לי ְּב ֶﬠפְ ֥רוֹן ֶּבן־
ת־מ ִת י ִמ ְּלפָ ֔ ַני ׁ ְש ָמ ֕עוּנִ י וּפִ גְ עו ִ ֖
י־חת) :ח( וַ יְ ַד ֵּב֥ר ִא ָּ ֖תם ֵלא ֑מֹר ִאם־יֵ ׁ֣ש ֶ ֽאת־נַ פְ ׁ ְש ֶ֗כם ִל ְק ּ֤ ֹבר ֶא ֵ
ת־מ ָﬠ ַ ֤רת ַה ַּמ ְכ ּ ֵפ ָל ה ֲא ׁ ֶש ֔
ן־לי ֶא ְ
ֹֽצ ַחר) :ט( וְ יִ ֶּת ִ֗
ת־ק ֶבר:
תוֹכ ֶכ֖ם ַל ֲא ֻחזַּ 
ר־לוֹ ֲא ׁ ֶש֖ר ִּב ְקצֵ ֣ה ָ ׂש ֵ ֑דה ּו ְּב ֶ֨כ ֶסף ָמ ֵ֜לא יִ ְּתנֶ ָּ֥נה ִ ֛לי ְּב ְ
וֹך ְּבנֵ ֵ
ֹשב ְּב ֣ת ְ
)י( וְ ֶﬠפְ ֥רוֹן י ׁ ֵ ֖
א־אדֹנִ ֣י ׁ ְש ָמ ֵ֔ﬠנִ י ַה ּ ָשׂ ֶד ה
ר־ﬠ ֖ירוֹ ֵלא ֽמֹר) :יא( ֽל ֹ ֲ
ש ַﬠ ִ
י־חת ְל ֛כֹל ָּב ֵ ֥אי ׁ ַ ֽ
ת־א ְב ָר ָה ם ְּב ָאזְ נֵ ֣י ְבנֵ ֵ֔
י־ח֑ת וַ יַּ ַﬠ ן ֶﬠפְ ֨רוֹן ַה ִח ִּ ֤תי ֶא ַ
יה ְל ֵﬠינֵ ֧י ְבנֵ ַ
ר־בוֹ ְלךָ ֣ נְ ַת ִּ ֑ת ָ
נָ ַ ֣ת ִּתי ָ֔ל ְך וְ ַה ְּמ ָﬠ ָ ֥רה ֲא ׁ ֶש ּ֖
יה ָּל ְ֖ך ְק ֥בֹר ֵמ ֶ ֽתךָ :
י־ﬠ ִּ ֛מי נְ ַת ִּ ֥ת ָ
ם־א ָּ ֥תה ֖ל ּו ׁ ְש ָמ ֵﬠ֑נִ י נָ ַ֜ת ִּתי ֶּ ֤כ ֶסף ַה ּ ָשׂ ֶד ה ַ ֣קח ִמ ֶּ֔מ ִּני וְ ֶא ְק ְּב ָ ֥רה
ם־ה ָ ֙א ֶר ץ ֵלא ֔מֹר ַ ֛א ְך ִא ַ
ל־ﬠפְ ֜רוֹן ְּב ָאזְ נֵ ֤י ַﬠ ָ
)יב( וַ יִּ ׁ ְש ַּ֙תח ּו ַא ְב ָר ָ֔הם ִלפְ נֵ ֖י ַﬠ֥ם ָה ָ ֽא ֶרץ) :יג( וַ יְ ַד ֵּ֨בר ֶא ֶ
ש ָּמה:
ת־מ ִ ֖תי ׁ ָ ֽ
ֶא ֵ
)יד( וַ יַּ ֧ ַﬠן ֶﬠפְ ֛רוֹן ֶא ַ
ת־מ ְתךָ ֖ ְק ֽבֹר:
ה־הוא וְ ֶא ֵ
ל־כ ֶ֛סף ֵּב ִינ֥י ו ֵּבֽינְ ךָ ֖ ַמ ִ ֑
ש ֶק ֶּ
ת־א ְב ָר ָה֖ם ֵלא ֥מֹר ֽלוֹ) :טו( ֲאדֹנִ ֣י ׁ ְש ָמ ֵ֔ﬠנִ י ֶא ֶר ץ ַא ְר ַּ֨בע ֵמ ֧אֹת ׁ ֶ ֽ
ל־ﬠפְ רוֹן֒ וַ יִּ ׁ ְש ֤קֹל ַא ְב ָר ָה ם ְל ֶﬠפְ ֔רֹן ֶא ַ
)טז( וַ יִּ ׁ ְש ַ ֣מע ַא ְב ָר ָה ֘ם ֶא ֶ
י־ח֑ת ַא ְר ַּב֤ע ֵמאוֹתֶ ׁ ש ֶ֣קל ֶּ֔כ ֶסף ע ֵֹב֖ר ַל ּס ֵ ֹֽחר:
ת־ה ֶּ֕כ ֶסף ֲא ׁ ֶש֥ר דִּ ֶּב֖ר ְּב ָאזְ נֵ ֣י ְבנֵ ֵ
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ל־פנֵ ֥י ַמ ְמ ֵ ֖רא ִ ֣הוא
ל־מ ָﬠ ַ ֞רת ְ ׂש ֵ ֧דה ַה ַּמ ְכ ּ ֵפ ָל֛ה ַﬠ ּ ְ
ת־ש ָ ֣רה ִא ׁ ְש ּ֗תוֹ ֶא ְ
י־כ ן ָק ַ֨בר ַא ְב ָר ָ֜הם ֶא ָ ׂ
)יט( וְ ַא ֲח ֵר ֵ
י־חת:
ת־ק ֶבר ֵמ ֵ ֖את ְּבנֵ ֵ ֽ
ֶח ְב ֑רוֹן ְּב ֶ ֖א ֶרץ ְּכנָ ַֽﬠן) :כ( וַ ָ֨יּ ָקם ַה ּ ָשׂ ֶ ֜דה וְ ַה ְּמ ָﬠ ָ ֧רה ֲא ׁ ֶש ּ֛
ר־בוֹ ְל ַא ְב ָר ָה֖ם ַל ֲא ֻחזַּ ָ ֑
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ל־ג ֻב ֖לוֹ ָס ִ ֽביב:
ל־ה ֵﬠ ץ ֲא ׁ ֶש֣ר ַּב ּ ָשׂ ֶ ֔דה ֲא ׁ ֶש֥ר ְּב ָכ ְ ּ
ר־בוֹ וְ ָכ ָ
)יז( וַ יָּ ֣ ָקם׀ ְ ׂש ֵ ֣דה ֶﬠפְ ֗רוֹן ֲא ׁ ֶש ר ַּב ַּמ ְכ ּ ֵפ ָ֔לה ֲא ׁ ֶש֖ר ִלפְ נֵ ֣י ַמ ְמ ֵ ֑רא ַה ּ ָשׂ ֶד ה וְ ַה ְּמ ָﬠ ָ ֣רה ֲא ׁ ֶש ּ֔
ר־ﬠ ֽירוֹ:
ש ַﬠ ִ
י־ח֑ת ְּב ֖כֹל ָּב ֵ ֥אי ׁ ַ ֽ
)יח( ְל ַא ְב ָר ָה֥ם ְל ִמ ְקנָ ֖ה ְל ֵﬠינֵ ֣י ְבנֵ ֵ

