
  
1 
OU Parsha Shiur 2020-2021 
Shiur 5 Parshat Chayei Sara 
Rabbi Shmuel Goldin 
rgoldin@ahavathtorah.org 
 
 

A Lesson for the Ages 

 

I. The Mission 
 בראשית פרק כד 

 שים נא ידך תחת ירכי:  אל עבדו זקן ביתו המשל בכל אשר לוב( ויאמר אברהם )

 אשר לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני אשר אנכי יושבג( ואשביעך ביקוק אלהי השמים ואלהי הארץ )

    בקרבו:

 ולקחת אשה לבני ליצחק: ד( כי אל ארצי ואל מולדתי תלך)

Avraham was now old, advanced in years, and HaShem had blessed Avraham in all things.  

And Avraham said to the senior servant of his household, who had charge of all that he owned, 

“Put your hand under my thigh  

and I will make you swear by HaShem, the God of heaven and the God of the earth, that you 

will not take a wife for my son from the daughters of the Canaanites among whom I dwell,  

but will go to the land of my birth and get a wife for my son Isaac.” 

 

II. The Motivation-Classical Suggestions 

 Family -מדרש הגדול .1

 Comparative Evil -דרשות הרן .2

 

III. A Different Approach- חיי שרה- A Cohesive Whole 

 בראשית פרק כג 
 )א( ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים שני חיי שרה: 

 )ב( ותמת שרה בקרית ארבע הוא חברון בארץ כנען ויבא אברהם לספד לשרה ולבכתה: 
 )ג( ויקם אברהם מעל פני מתו וידבר אל בני חת לאמר:

 עמכם ואקברה מתי מלפני:)ד( גר ותושב אנכי עמכם תנו לי אחזת קבר 
 )ה( ויענו בני חת את אברהם לאמר לו:

)ו( שמענו אדני נשיא אלהים אתה בתוכנו במבחר קברינו קבר את מתך איש ממנו את קברו לא יכלה 
 ממך מקבר מתך:

 אברהם וישתחו לעם הארץ לבני חת:)ז( ויקם 
 ופגעו לי בעפרון בן צחר:  )ח( וידבר אתם לאמר אם יש את נפשכם לקבר את מתי מלפני שמעוני

 )ט( ויתן לי את מערת המכפלה אשר לו אשר בקצה שדהו בכסף מלא יתננה לי בתוככם לאחזת קבר:
 : באזני בני חת לכל באי שער עירו לאמראת אברהם  עפרון החתיויען  ועפרון ישב בתוך בני חת)י( 

 נתתיה לך קבר מתך: י בני עמילעינ)יא( לא אדני שמעני השדה נתתי לך והמערה אשר בו לך נתתיה 
 ( וישתחו אברהם לפני עם הארץ:)יב
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לאמר אך אם אתה לו שמעני נתתי כסף השדה קח ממני ואקברה   באזני עם הארץ)יג( וידבר אל עפרון 
 את מתי שמה: 

 )יד( ויען עפרון את אברהם לאמר לו:
 קבר:)טו( אדני שמעני ארץ ארבע מאת שקל כסף ביני ובינך מה הוא ואת מתך 

ארבע מאות  אשר דבר באזני בני חת)טז( וישמע אברהם אל עפרון וישקל אברהם לעפרן את הכסף 
 שקל כסף עבר לסחר: 

)יז( ויקם שדה עפרון אשר במכפלה אשר לפני ממרא השדה והמערה אשר בו וכל העץ אשר בשדה אשר  
 בכל גבלו סביב:

 :לעיני בני חת בכל באי שער עירו )יח( לאברהם למקנה 
)יט( ואחרי כן קבר אברהם את שרה אשתו אל מערת שדה המכפלה על פני ממרא הוא חברון בארץ 

 כנען:
 : סמאת בני חת)כ( ויקם השדה והמערה אשר בו לאברהם לאחזת קבר 

1 And the life of Sara was a hundred and seven and twenty years; these were the years of the 

life of Sara.  

2 And Sara died in Kiryat Arba--the same is Hebron--in the land of Canaan; and Avraham came 

to eulogize Sara, and to weep for her.  

3 And Avraham rose up from before his dead, and spoke unto the B’nai Chet, saying:  

4 'A stranger and a citizen am I with you: give me a possession of a burying-place with you, that 

I may bury my dead out of my sight.'  

5 And the B’nai Chet answered Avraham, saying to him:  

6 'Hear us, my lord: a prince of God are you in our midst; in the choicest of our burial places 

bury your dead; none of us will withhold from you his burial place, from burying your dead.'  

7 And Avraham rose up, and bowed down to the people of the land, to the B’nai Chet. 

 8 And he spoke with them, saying: 'If it is truly your will to bury my dead from before me, hear 

me, and intercede for me with Efron the son of Zohar.  

9 And let him grant to me the cave of Machpelah which is his, which is at the edge 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.'  

10 And Efron was sitting in the midst of the B’nai Chet; and Efron the Hittite answered Avraham 

in the hearing of the B’nai Chet, for all who came to the gate of his city, saying:  

11 'No, my lord, hear me! I have given you the field, and the cave that is therein, I have given it 

to you; in the view of the children of my people I have given it to you; bury your dead.'  

12 And Avraham bowed down before the people of the land.  

13 And he spoke to Efron in the hearing of the people of the land, saying: 'But if you only would 

hear me: I give the price of the field; take it from me, and I will bury my dead there.'  

14 And Efron answered Avraham, saying to him:  

15 'My lord, hear me! Land worth four hundred shekels of silver, -between me and you-what is 

it? Bury your dead.'  
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16 And Avraham heeded Efron; and Avraham weighed out to Efron the silver, which he had 

named in the hearing of the B’nai Chet, four hundred shekels of silver, in it negotiable 

currency.  

17 And Efron’s field, 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, which were in all its surrounding 

boundaries, were confirmed  

18 unto Avraham as a purchase in the view of the B’nai Chet, among all who came to the gate 

of his city.  

19 And after this, Avraham buried Sara his wife in the cave of the field of Machpela before 

Mamre, which is Hebron, in the land of Canaan.  

20 And the field, and the cave that is therein, were confirmed as Avraham’s for a possession of 

a burying-place from the B’nai Chet.  

 

 

A. Questions 

Why all this detail (more text than the Akeida)? 

Why the constant refrain concerning the B’nai Chet? 

 

 

B. Classical Approaches 

1. Importance of ארץ ישראל 

2. Establishing Ownership חברון  

3. Test of חבל  על   דאבדין  ולא משתכחין" :אמונה" 

 

C. Another Approach 

Avraham’s Final (and Greatest?) Test:  גר ותושב 

 

Full Circle 

למה היה לריח שמניך טובים שמן תורק שמך, אמר רבי ברכיה   רבי ברכיה פתח ויאמר ה' אל אברם

כיון  אברהם אבינו דומה, לצלוחית של אפופילסימון מקפת צמיד פתיל, ומנחת בזוית, ולא היה ריחו נודף, 

שהיתה מטלטלת היה ריחו נודף. כך אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו טלטל עצמך ממקום למקום  

 .ושמך מתגדל בעולם

Apart from and a part of… Avraham’s experience… a series of training episodes 
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IV Back to Eliezer’s Mission 

A. Rivka’s Role 

 כ -בראשית כה:יט

 ואלה תולדת יצחק בן־אברהם אברהם הוליד את־יצחק 

 בקחתו את־רבקה בת־בתואל הארמי מפדן ארם אחות לבן הארמי לו לאשה ויהי יצחק בן־ארבעים שנה 

And these are the generations of Yitzchak, the son of Avraham; Avraham birthed Yitzchak. 

And Yitzchak was forty years old when he took, Rivka; the daughter of Betuel the Aramite from 

Padan Aram; the sister of Lavan the Aramite; for himself as a wife. 

 

B. A Continuing Challenge 

 יצחק ועולמו 

 יעקב ועולמו 

 יוסף ועולמו 

 בני ישראל במצרים

 עם ישראל בעולם עד היום 


