בס"ד
לספוד לשרה
הרב מואיז נבון
קהלת פרק ז
ָלדוֹ:
)א( טוֹב ֵשׁם ִמ ֶשּׁ ֶמן טוֹב וְ יוֹם ַה ָמּוֶת ִמיּוֹם ִהוּ ְ
קהלת רבה )וילנא( פרשה ז ד
ר' פנחס אמר אדם חביב בשמו ואיני יודע באיזה מהן ,בא שלמה ופרש טוב שם משמן טוב
ויום המות מיום הולדו , ... ,נולד אדם הכל שמחין ,מת הכל בוכין ,ואינו כן ,אלא נולד
אדם ואין שמחין לו ,שאין יודעין באיזה פרק ומעשים יעמוד ,אם צדיק ואם רשע אם טוב
ואם רע ,ומת הם צריכין לשמוח שנפטר בשם טוב ויצא מן העולם בשלום ... ,הוא ששלמה
אמר "ויום המות מיום הולדו" ...
אָדם וְ ַה ַחי יִ ֵתּן ֶאל ִלבּוֹ:
)ב( טוֹב ָל ֶל ֶכת ֶאל ֵבּית ֵא ֶבל ִמ ֶלּ ֶכת ֶאל ֵבּית ִמ ְשׁ ֶתּה ַבּ ֲא ֶשׁר הוּא סוֹף ָכּל ָה ָ
רי"ף ,עין יעקב
]מטרת ההספד היא עבור החיים להכיר בלבו  ...שסופו למות  ...ובזה[ ישוב בתשובה שלמה.
שולחן ערוך יורה דעה הלכות אבילות סימן שמד
מצוה גדולה להספיד על המת כראוי .ומצותו שירים קולו לומר עליו דברים המשברים את
הלב ,כדי להרבות בכיה ולהזכיר שבחו.
בראשית פרק כג
אַר ַבּע
ַתּ ָמת ָשׂ ָרה ְבּ ִק ְריַת ְ
)א( וַיִּ ְהיוּ ַחיֵּי ָשׂ ָרה ֵמאָה ָשׁנָה וְ ֶע ְשׂ ִרים ָשׁנָה וְ ֶשׁ ַבע ָשׁנִ ים ְשׁנֵי ַחיֵּי ָשׂ ָרה) :ב( ו ָ
אַב ָר ָהם ִל ְספֹּד ְל ָשׂ ָרה ו ְִל ְבכּ ָֹתהּ... :
ָען ַו ָיּבֹא ְ
ִהוא ֶח ְברוֹן ְבּ ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
R. Soloveitchik, Out of the Whirlwind, p31
[C]rying is indicative of a spontaneous, overwhelming and uncontrollable grief….
[E]ulogizing is rooted in logical jugement. The mourner realizes the extent of the
damage … the clear analysis of the disastorous event and its consequences. … The
natural order always leads from bekhi to hesped.
בראשית רבה )וילנא( פרשת לך לך פרשה לט יד
"ואת הנפש אשר עשו בחרן" ,אמר רבי אלעזר בן זימרא אם מתכנסין כל באי העולם לברוא אפילו
יתוש אחד אינן יכולין לזרוק בו נשמה ואתה אומר "ואת הנפש אשר עשו" אלא אלו הגרים שגיירו,
ואם כן שגיירו למה אמר "עשו" אלא ללמדך שכל מי שהוא מקרב את העובד כוכבים ומגיירו כאלו
בראו ,ויאמר "אשר עשה" ,למה נאמר "אשר עשו" ,אמר רב הונא אברהם היה מגייר את האנשים
ושרה מגיירת את הנשים.
רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק א
 ...והיה מהלך וקורא ומקבץ העם מעיר לעיר ומממלכה לממלכה עד שהגיע לארץ כנען והוא קורא
שנאמר "ויקרא שם בשם ה' אל עולם" ,וכיון שהיו העם מתקבצין אליו ושואלין לו על דבריו היה
מודיע לכל אחד ואחד כפי דעתו עד שיחזירהו לדרך האמת עד שנתקבצו אליו אלפים ורבבות והם
אנשי בית אברהם ושתל בלבם העיקר הגדול הזה ...
R. Soloveitchik, Reflections Vol II, p85
God created a dual human existence, man and woman, because they complement one
another. They represent two existential destinies; together, they form one destiny, a
more perfect one.
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף יג עמוד א
אברם הוא אברהם ,בתחלה נעשה אב לארם ,ולבסוף נעשה אב לכל העולם כולו .שרי היא שרה,
בתחלה נעשית שרי לאומתה ,ולבסוף נעשית שרה לכל העולם כולו.
R. Soloveitchik, Out of the Whirlwind, p32
Now the mother is dead and the Masorah has a father but no mother. The Masorah is
incomplete. Abraham mourned Sarah in this respect as a colleague, teacher and
cofounder of the Masorah.
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רמב"ם הלכות אבל פרק יג
הלכה יא  -אל יתקשה אדם על מתו יתר מדאי ,שנאמר אל תבכו למת ואל תנודו לו ,כלומר יתר
מדאי שזהו מנהגו של עולם ,והמצער ]עצמו יותר[ על מנהגו של עולם הרי זה טפש ,אלא כיצד
יעשה ,שלשה לבכי ,שבעה להספד ,שלשים יום לתספורת ולשאר החמשה דברים.
הלכה יב  -כל מי שאינו מתאבל כמו שצוו חכמים הרי זה אכזרי ,אלא יפחד וידאג ויפשפש במעשיו
ויחזור בתשובה.... ,
בראשית פרק כג
אַב ָר ָהם ֵמ ַעל ְפּנֵי ֵמתוֹ וַיְ ַד ֵבּר ֶאל ְבּנֵי ֵחת ֵלאמֹר... :
ָקם ְ
) ...ג( ַויּ ָ
R. Soloveitchik, Reflections Vol II, p8
Though [Abraham] survived her by many years, he knew his mission as the father of
the covenantal community was concluded, and that from that point, all he had to do
was to act out the last part of the drama and walk off the covenantal stage and make
room for someone else to succed him. Only two things remained for him to complete:
to puchase the Cave of Machpelah as a burial place for Sarah and to arrange for the
marriage of his son Isaac.
בראשית פרק כג
ְתוֹשׁב אָנ ִֹכי ִע ָמּ ֶכם ְתּנוּ ִלי ֲא ֻחזַּת ֶק ֶבר ִע ָמּ ֶכם וְ ֶא ְק ְבּ ָרה ֵמ ִתי ִמ ְלּ ָפנָי) :ה( ַו ַיּעֲנוּ ְבנֵי ֵחת ֶאת
) ...ד( גֵּר ו ָ
תוֹכנוּ ְבּ ִמ ְב ַחר ְק ָב ֵרינוּ ְקבֹר ֶאת ֵמ ֶת ָך ִאישׁ
אַתּה ְבּ ֵ
אַב ָר ָהם ֵלאמֹר לוֹ) :ו( ְשׁ ָמ ֵענוּ ֲאדֹנִ י נְ ִשׂיא ֱאל ִֹהים ָ
ְ
אָרץ ִל ְבנֵי ֵחת) :ח(
אַב ָר ָהם וַיִּ ְשׁ ַתּחוּ ְל ַעם ָה ֶ
ָקם ְ
ִמ ֶמּנּוּ ֶאת ִק ְברוֹ לֹא יִ ְכ ֶלה ִמ ְמּ ָך ִמ ְקּבֹר ֵמ ֶת ָך) :ז( ַויּ ָ
וּפ ְגעוּ ִלי ְבּ ֶע ְפרוֹן ֶבּן צ ַֹחר) :ט(
ַפ ְשׁ ֶכם ִל ְקבֹּר ֶאת ֵמ ִתי ִמ ְלּ ָפנַי ְשׁ ָמעוּנִ י ִ
וַיְ ַד ֵבּר ִא ָתּם ֵלאמֹר ִאם יֵשׁ ֶאת נ ְ
תוֹכ ֶכם ַל ֲא ֻחזַּת ָק ֶבר:
וְ יִ ֶתּן ִלי ֶאת ְמ ָע ַרת ַה ַמּ ְכ ֵפּ ָלה ֲא ֶשׁר לוֹ ֲא ֶשׁר ִבּ ְק ֵצה ָשׂ ֵדהוּ ְבּ ֶכ ֶסף ָמ ֵלא יִ ְתּ ֶננָּה ִלי ְבּ ְ
אָזנֵי ְבנֵי ֵחת ְלכֹל ָבּ ֵאי ַשׁ ַער ִעירוֹ ֵלאמֹר:
אַב ָר ָהם ְבּ ְ
ַען ֶע ְפרוֹן ַה ִח ִתּי ֶאת ְ
תוֹך ְבּנֵי ֵחת ַויּ ַ
)י( וְ ֶע ְפרוֹן י ֵֹשׁב ְבּ ְ
יה ָלּ ְך ְקבֹר
יה ְל ֵעינֵי ְבנֵי ַע ִמּי נְ ַת ִתּ ָ
ָת ִתּי ָל ְך וְ ַה ְמּ ָע ָרה ֲא ֶשׁר בּוֹ ְל ָך נְ ַת ִתּ ָ
)יא( לֹא ֲאדֹנִ י ְשׁ ָמ ֵענִ י ַה ָשּׂ ֶדה נ ַ
אַך ִאם
אָרץ ֵלאמֹר ְ
אָזנֵי ַעם ָה ֶ
אָרץ) :יג( וַיְ ַד ֵבּר ֶאל ֶע ְפרוֹן ְבּ ְ
אַב ָר ָהם ִל ְפנֵי ַעם ָה ֶ
ֵמ ֶת ָך) :יב( וַיִּ ְשׁ ַתּחוּ ְ
אַב ָר ָהם
ַען ֶע ְפרוֹן ֶאת ְ
ָת ִתּי ֶכּ ֶסף ַה ָשּׂ ֶדה ַקח ִמ ֶמּנִּ י וְ ֶא ְק ְבּ ָרה ֶאת ֵמ ִתי ָשׁ ָמּה) :יד( ַויּ ַ
אַתּה לוּ ְשׁ ָמ ֵענִ י נ ַ
ָ
וּבינְ ָך ַמה ִהוא וְ ֶאת ֵמ ְת ָך ְקבֹר) :טז(
אַר ַבּע ֵמאֹת ֶשׁ ֶקל ֶכּ ֶסף ֵבּינִ י ֵ
ֵלאמֹר לוֹ) :טו( ֲאדֹנִ י ְשׁ ָמ ֵענִ י ֶא ֶרץ ְ
אַר ַבּע ֵמאוֹת
אָזנֵי ְבנֵי ֵחת ְ
אַב ָר ָהם ְל ֶע ְפרֹן ֶאת ַה ֶכּ ֶסף ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ְבּ ְ
אַב ָר ָהם ֶאל ֶע ְפרוֹן וַיִּ ְשׁקֹל ְ
וַיִּ ְשׁ ַמע ְ
ָקם ְשׂ ֵדה ֶע ְפרוֹן ֲא ֶשׁר ַבּ ַמּ ְכ ֵפּ ָלה ֲא ֶשׁר ִל ְפנֵי ַמ ְמ ֵרא ַה ָשּׂ ֶדה וְ ַה ְמּ ָע ָרה ֲא ֶשׁר
ֶשׁ ֶקל ֶכּ ֶסף ע ֵֹבר ַלסּ ֵֹחר) :יז( ַויּ ָ
אַב ָר ָהם ְל ִמ ְקנָה ְל ֵעינֵי ְבנֵי ֵחת ְבּכֹל ָבּ ֵאי ַשׁ ַער
בּוֹ וְ ָכל ָה ֵעץ ֲא ֶשׁר ַבּ ָשּׂ ֶדה ֲא ֶשׁר ְבּ ָכל ְגּבֻלוֹ ָס ִביב) :יח( ְל ְ
אַב ָר ָהם ֶאת ָשׂ ָרה ִא ְשׁתּוֹ ֶאל ְמ ָע ַרת ְשׂ ֵדה ַה ַמּ ְכ ֵפּ ָלה ַעל ְפּנֵי ַמ ְמ ֵרא ִהוא ֶח ְברוֹן
אַח ֵרי ֵכן ָק ַבר ְ
ִעירוֹ) :יט( וְ ֲ
אַב ָר ָהם ַל ֲא ֻחזַּת ָק ֶבר ֵמ ֵאת ְבּנֵי ֵחת :ס
ָקם ַה ָשּׂ ֶדה וְ ַה ְמּ ָע ָרה ֲא ֶשׁר בּוֹ ְל ְ
ָען) :כ( ַויּ ָ
ְבּ ֶא ֶרץ ְכּנ ַ
R. Soloveitchik, Out of the Whirlwind, p42
Sedeh mikneh is property that one buys easily and sells easily. Usually … for the sake
of gain. There is no emotional attachment. There is also sedeh ahuzah, property
which one inherits from his ancestors, property with which one gets emotionally
involved… Such a relationship develops not through a legal transaction but through
burying someone dear, through a grave which contains the remains of a beloved one.
… Once Sarah was put to rest in the Makhpelah Cave, Abraham reacquired not only
… the field, but the whole land of Canaan as the place of the first Jewish grave
בראשית פרק כד
אַב ָר ָהם ֶאל ַע ְבדּוֹ ְז ַקן ֵבּיתוֹ
ֹאמר ְ
אַב ָר ָהם ַבּכֹּל) :ב( ַויּ ֶ
ָמים וַיקֹוָק ֵבּ ַר ְך ֶאת ְ
ָקן ָבּא ַבּיּ ִ
אַב ָר ָהם ז ֵ
)א( וְ ְ
אָרץ ֲא ֶשׁר
ֲך ַבּיקֹוָק ֱאל ֵֹהי ַה ָשּׁ ַמיִ ם וֵאל ֵֹהי ָה ֶ
אַשׁ ִבּיע ָ
ָד ָך ַתּ ַחת יְ ֵר ִכי) :ג( וְ ְ
ַהמּ ֵֹשׁל ְבּ ָכל ֲא ֶשׁר לוֹ ִשׂים נָא י ְ
מוֹל ְד ִתּי ֵתּ ֵל ְך
אַר ִצי וְ ֶאל ַ
יוֹשׁב ְבּ ִק ְרבּוֹ) :ד( ִכּי ֶאל ְ
לֹא ִת ַקּח ִא ָשּׁה ִל ְבנִ י ִמ ְבּנוֹת ַה ְכּ ַנעֲנִ י ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי ֵ
וְ ָל ַק ְח ָתּ ִא ָשּׁה ִל ְבנִ י ְליִ ְצ ָחק:
קהלת פרק יב
אָדם:
וֹתיו ְשׁמוֹר ִכּי זֶה ָכּל ָה ָ
)יג( סוֹף ָדּ ָבר ַהכֹּל נִ ְשׁ ָמע ֶאת ָה ֱאל ִֹהים יְ ָרא וְ ֶאת ִמ ְצ ָ
ֶע ָלם ִאם טוֹב וְ ִאם ָרע:
ָבא ְב ִמ ְשׁ ָפּט ַעל ָכּל נ ְ
ֲשׂה ָה ֱאל ִֹהים י ִ
)יד( ִכּי ֶאת ָכּל ַמע ֶ
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