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 פרשת חיי שרה  
 

 עיין רמב"ן כג, ב, יט  
 

 השבוע נעסוק בשני ענינים בפרשנות המקרא.  
 

 א. מקום מגורי אברהם בזמן מיתת שרה 
 מהיכן בא אברהם? עיין רש"י ורמב"ן.   - "ויבא אברהם"   
 מניין לרש"י שאברהם בא מבאר שבע?  
 בזמן מיתת שרה? מה קשה לרמב"ן שאברהם היה גר בבאר שבע   
 איך הוא מתרץ את הענין? לשם מה אברהם היה בבאר שבע?  
לפי המדרש ששרה מתה בעקבות בשורת העקידה, למה היה אברהם בבאר   
 שבע?  
איזה קושי נוסף הרמב"ן מתרץ על ידי זה? העירו החוקרים שדברי הרמב"ן   

 ישראל. הסבר. כאן הם תוספת מאוחרת שנכתבו על ידי הרמב"ן לאחר עלייתו לארץ  
 לסיכום: רש"י והרמב"ן נחלקו בארבע שאלות שונות. השלם לפי כל פרשן.   
 איפה היה אברהם כשמתה שרה?  . 1  
  - רש"י     
 - רמב"ן     
 האם שרה מתה סמוך לעקידה?  . 2  
  - רש"י     
 - רמב"ן     
 איפה היה אברהם גר כשנצטוה על העקידה?  . 3  
  - רש"י     
 - רמב"ן     
 איפה היה גר אברהם אחרי מות שרה?  . 4  
  - רש"י     
 - רמב"ן     

 
כפירוש הרמב"ן בסוף דבריו, כן פירשו רשב"ם וחזקוני, עיין    - "ויבא אברהם"   

 שם. וכן עיין פירוש יפה ברש"ר הירש. 
 

אפשריות    שתי  ומביא  שבע,  בבאר  גר  שאברהם  שיתכן  מסביר  אברבנאל 
ו  עיין עוד במלבי"ם, ובדרך שונה העמק  להימצאותה של שרה בחברון, עיין שם. 

 דבר. 
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 ב. מטרת סיפור קבורת שרה 
בכל    האריך  "למה  המלבי"ם:  וכלשון  הזו?  הפרשה  כל  נכתבה  מה  לשם 

 הסיפור הזה? מה יושיענו סיפור זה לתורה ולתעודה?" 
  
 איך פרשה זו מלמד אותנו מעלתה של ארץ ישראל?    - עיין א"ע )יט(   
 הרמב"ן מוכן לקבל פירוש זה?   עיין רמב"ן שם. למה אין  
 למה אין הרמב"ן מוכן לקבל את הפירוש השני של א"ע?  
  
תציין את כל הפסוקים בפרשה זו שמהם ניתן להוכיח שכבר התקיים באברהם   

 את הברכה: "ואגדלה שמך"? 
  
אומר הרמב"ן שלפי חז"ל, זהו אחד מן הנסיונות. מהו הנסיון? עיין גמ' בבא   

פרקי דרבי אליעזר ומדרש שוחר    - בתרא )דף טו ע"ב(. )אמנם, אצל מוני הנסיונות  
לא מצאנו שהוא אחד מהנסיונות. וכן משמע ממדרש רבה, שאחרי העקידה    - טוב  

 לא היו עוד נסיונות.( 
  
חר, ומטרת הפרשה היא ללמד על ענין הקבורה.  יש שרוצים לומר פירוש א  

 עיין אברבנאל ורבנו בחיי.  
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 איפה היה אברהם כשמתה שרה?  .1
  באר שבע   – רש"י     
 חברון   - רמב"ן     
 האם שרה מתה סמוך לעקידה?  . 2  
  כן   - רש"י     
 לא   - רמב"ן     
 איפה היה אברהם גר כשנצטוה על העקידה?  . 3  
 חברון   – רש"י     
 באר שבע   – רמב"ן     
 איפה היה גר אברהם אחרי מות שרה?  . 4  
 באר שבע   – רש"י     
 חברון   - רמב"ן     



 רמב"ן לשבת 
 דוד ליבור 

4 

 

 


