
 
 
 
 
 
 
 

 
 303  גליון

 
 "אחוזת קבר" -פרשת חיי שרה 

 ו "ירושלים ת 'בית הרב' -הרב אברהם טייץ

 

ל להתלונן על התופעה שיהודים באים ועולים לארץ "לפני מרן הרב זצ' יהודי יקר'פעם בא : נפתח במעשה שהיה 
 . רק כדי למות ולהיקבר בה –בסוף ימיהם 

' להפריח שממותיה לגדלה ולבנותה, עוד בחייהם חיותם –שיבואו לחונן עפר הארץ ולגאלה '–כך טען  –' ראוי היה'
. 

של שרה  ...הקניין הראשון בארץ ישראל היה לצורך קבורתה הרי, תנוח דעתך רבי יהודי 'ל השיב לו "מרן הרב זצ
 ' ...אמנו

ל את הדיבור אודות קבורתה של שרה אמנו המסופרת בראשית "באחת משיחותיו הרחיב הרב צבי יהודה זצ
 :  וכך היו דבריו פרשתנו

הייתה בקשתו של אברהם הדברים של אברהם ראשית כבר בשהרי : בכתוביםהיטב לדייק ל ביקש "מרן הרב זצ
0Fאחוזת קברמבני חת שיתנו לו 

הוא ביקש מקום עמם הקבורה  עבור  מעשהכי לא רק בזאת לומר היה רוצה  -1
מערת 'וכן בהמשך הדברים אחרי סימונה במפורש של  .באחיזה בארץ, אלא גם את המסומל בה להמשך הדורות 

 -לעומתו והנה . 1F2'אחוזת קבר'שב אברהם ומגדירה כ' בכסף מלא' לעפרון  ורצונו של אברהם לשלמה' , המכפלה
לא  –' אחוזה'אבל את הביטוי ' לעיני בני עמו'ואפילו , אשר בו  את המערה, עפרון החתי  מוכן לתת את השדה

 . הזכיר

מאת בני  לאחוזת קברוהמערה אשר בו לאברהם , ויקם השדה :" יכומם של הדברים חוזר הכתוב ומעיד בס –אך 
 2F3"חת

שאין כאן שימוש בפועל , נראה? קבר" אחוזת"מהי משמעות הדברים ומה משמעותו המיוחדת של השם ותוארו 
 .מסויים אלא אברהם ביקש להעביר דרכו מסר רעיוני למורשת הדורות

כי את התודעה המליאה של האבות באה להנחיל לבנים " אחזותיה"ל כי ה"ביר  הרב צבי יהודה זצבשיחותיו מס
עולם , החיים והמוות , הכל עניין אלוקי אחד שכן  3F4"אין לו חלק לעולם הבא -האומר אין תחיית המתים מן התורה"

  4F5.במהות אחת – מתחילהממש  , קישור הדורותובזה יש , נפגשים בארץ ישראלההזה ועולם הבא 

 

                                                           
 ד, ספר בראשית פרק כג 1
 ט , פרק כג,  שם 2
 כ , פרק כג , שם 3
 לכם לא נאמר מכאן לתחיית המתים מהתורה –' לתת להם..אשר נשבע, 'ב ' שם בעמוא ,מסכת סנהדרין דף צ 4
 . נח' ב עמ"חיי שרה תכ, הרב הושע רבינוביץ ,שיחות על פרשיות השבוע  –ה "מאורות הרצי 5


