פרשת חיי שרה
בפרשתנו שני עניינים מרכזיים:
קניית מערת המכפלה וקבורת שרה.
בחירת אשה (רבקה) ליצחק.
קניית השדה ומערת המכפלה:
ָארץ .יג ַו ְׁי ַדבֵ ר אֶ ל-עֶ פְׁ רוֹן בְׁ ָאזְׁ נֵי עַ ם-
יב " ַוי ְִּׁש ַתחּו ַאבְׁ ָרהָ ם לִּ פְׁ נֵי עַ ם הָ ֶ
ָארץ לֵאמֹר אַ ְך ִּאם-אַ ָתה לּו ְׁשמָ עֵ ִּני נָתַ ִּתי כֶסֶ ף הַ שָ ֶדה ַקח ִּמ ֶמ ִּני
הָ ֶ
וְׁ אֶ ְׁקבְׁ ָרה אֶ ת-מֵ ִּתי שָ מָ ה .יד ַויַעַ ן עֶ פְׁ רוֹן אֶ תַ-אבְׁ ָרהָ ם לֵאמֹר ל ֹו .טו אֲ ֹדנִּי
וַיִּשקֹל
ַאב ָרהָ ם ֶאל-עֶ פְׁ רוֹן ְׁ
ַארבַ ע מֵ אֹת שֶ ֶקל-כֶסֶ ף בֵ ינִּי ּובֵ י ְׁנָך מַ הִּ -הוא וְׁ אֶ תֵ -מ ְׁתָך ְׁקבֹר .טז ַוי ְִּׁש ַמע ְׁ
ְׁשמָ עֵ נִּי אֶ ֶרץ ְׁ
ַארבַ ע מֵ אוֹת ֶש ֶקל כ ֶֶסף עֹבֵ ר ַלסֹחֵ ר .יז ַוי ָָקם ְׁש ֵדה עֶ פְׁ רוֹן
ַאבְׁ ָרהָ ם לְׁ עֶ פְׁ רֹן אֶ ת-הַ כֶסֶ ף אֲ שֶ ר ִּדבֶ ר בְׁ ָאזְׁ נֵי בְׁ נֵי-חֵ ת ְׁ
אֲ שֶ ר בַ מַ כְׁ פֵ לָה אֲ שֶ ר לִּ פְׁ נֵי מַ ְׁמ ֵרא הַ שָ ֶדה וְׁ הַ ְׁמ ָע ָרה אֲ שֶ ר-ב ֹו וְׁ כָל-הָ עֵ ץ אֲ ֶשר בַ ָש ֶדה אֲ ֶשר בְׁ כָל-גְׁ בֻל ֹו ָס ִּביב .יח
ַאב ָרהָ ם ֶאתָ -ש ָרה ִּא ְׁשת ֹו ֶאלְׁ -מעָ ַרת
לְׁ ַאבְׁ ָרהָ ם לְׁ ִּמ ְׁקנָה לְׁ עֵ ינֵי בְׁ נֵי-חֵ ת בְׁ כֹל בָ אֵ י שַ עַ ר-עִּ יר ֹו .יט וְׁ ַאחֲ ֵרי-כֵן ָקבַ ר ְׁ
ַאב ָרהָ ם לַאֲ חֻ זַ ת-
ְׁש ֵדה הַ מַ כְׁ פֵ לָה עַל-פְׁ נֵי מַ ְׁמ ֵרא ִּהוא חֶ בְׁ רוֹן בְׁ אֶ ֶרץ כְׁ נָען .כ ַוי ָָקם הַ ָש ֶדה וְׁ הַ ְׁמעָ ָרה אֲ ֶשר-ב ֹו לְׁ ְׁ
ָקבֶ ר מֵ אֵ ת בְׁ נֵי-חֵ ת( .פרק כ"ג)
אברהם קונה את מערת המכפלה עם כל השדה שסביבה בכסף מלא!
הוא אינו מוכן לקבל מתנה ,וגם אינו קונה רק מערה לקבורה – אלא את כל השדה שמסביב!
כמה כסף שילם אברהם על כל השדה והמערה אשר בו? (פס' ט"ז)
__________ ____________ ___________ ____________
יחד עם השדה והמערה – מה עוד קנה אברהם? (פס' י"ז)
________________________________________________

בחירת אשה ליצחק:
אברהם מבקש מעבדו למצוא אישה ליצחק בנו .הוא נותן לו משימה ,ומזהיר אותו שתי אזהרות:
ַאב ָרהָ ם ֶאל-עַ ְׁבד ֹו זְׁ ַקן בֵ ית ֹו הַ מ ֵֹשל ְׁבכָל-
ֹאמר ְׁ
א וְׁ ַאבְׁ ָרהָ ם זָ ֵקן בָ א בַ י ִָּמים וַיה ָוה בֵ ַרְך אֶ תַ-אבְׁ ָרהָ ם בַ כֹל .ב ַוי ֶ
ָארץ ,אֲ ֶשר ֹלאִּ -ת ַקח ִּא ָשה לִּ ְׁבנִּי
אֹלקי הָ ֶ
ֹלקי הַ ָש ַמיִּם ֵו ֵ
אֲ שֶ ר-ל ֹוִּ :שים-נָא י ְָׁדָך ַתחַ ת ְׁי ֵרכִּ י .ג וְׁ אַ ְׁשבִּ יעֲָך בַ ה' אֱ ֵ
ַארצִּ י וְׁ אֶ ל-מ ֹול ְַׁד ִּתי ֵתלְֵך וְׁ ל ַָק ְׁח ָת ִּא ָשה לִּ ְׁבנִּי לְׁ יִּ ְׁצחָ ק .ה
ִּמבְׁ נוֹת הַ כְׁ ַנ ֲענִּי אֲ שֶ ר ָאנֹכִּ י יוֹשֵ ב בְׁ ִּק ְׁרב ֹו .ד כִּ י אֶ לְׁ -
ָארץ
ָארץ הַ זֹאת ,הֶ הָ ֵשב ָא ִּשיב ֶאתִּ -בנְׁ ָך ֶאל-הָ ֶ
ַויֹאמֶ ר אֵ לָיו הָ עֶ בֶ ד :אּולַי ֹלא-תֹאבֶ ה הָ ִּאשָ ה ָל ֶלכֶת ַאחֲ ַרי אֶ ל-הָ ֶ
ֹלקי הַ ָש ַמיִּם אֲ ֶשר
אֲ שֶ ר-יָצָ אתָ ִּמשָ ם? ו ַויֹאמֶ ר אֵ לָיו ַאבְׁ ָרהָ םִּ :השָ מֶ ר לְׁ ָך פֶ ןָ -ת ִּשיב ֶאתְׁ -בנִּי ָש ָמה .ז ה' אֱ ֵ
ָארץ הַ זֹאת  -הּוא
לְׁ ָקחַ נִּי ִּמבֵ ית ָאבִּ י ּומֵ אֶ ֶרץ מ ֹול ְַׁד ִּתי וַאֲ שֶ ר ִּדבֶ ר-לִּ י וַאֲ שֶ ר נִּ ְׁשבַ ע-לִּ י לֵאמֹר :לְׁ זַ ְׁרעֲָך ֶא ֵתן ֶאת-הָ ֶ
ית ִּמ ְׁשבֻעָ ִּתי זֹאת,
י ְִּׁשלַח מַ לְׁ ָאכ ֹו לְׁ פָ נֶיָך וְׁ ָל ַק ְׁח ָת ִּאשָ ה לִּ בְׁ נִּי ִּמשָ ם .ח וְׁ ִּאםֹ-לא תֹ אבֶ ה הָ ִּא ָשה ָל ֶלכֶת ַא ֲח ֶריָך וְׁ נ ִִּּק ָ
ַרק אֶ ת-בְׁ נִּי ֹלא תָ שֵ ב שָ מָ ה( .פרק כ"ד)

את התשובות לשאלות הבאות אפשר לכתוב ,או להציג במשחק תפקידים –
הציגו את השיחה בין אברהם לעבדו ,על פי השאלות הבאות:
מהי המשימה אותה נותן אברהם לעבדו?
_________________________________________________________________מהי
האזהרה הראשונה ,עליה מזהיר אברהם את עבדו?
לא לקחת

___________________________________________________________________
מהי האזהרה השניה ,עליה מזהיר אברהם את עבדו?
לא __________________________________________________
אפילו אם ____________________________________________
עבדו של אברהם יוצא לדרך ,מגיע לחרן ,ומתפלל לה' שיזמן לו את האשה המתאימה.
הוא קובע סימן ,כיצד ידע שהיא אכן זו המתאימה ליצחק.
"יג ִּהנֵה ָאנֹכִּ י ִּנצָ ב עַל-עֵ ין הַ מָ יִּם ּובְׁ נוֹת ַאנְׁ שֵ י הָ עִּ יר יֹצְׁ אֹת לִּ ְׁשאֹב ָמיִּם.
ָאמ ָרהְׁ :ש ֵתה ,וְׁ גַם-גְׁ ַמלֶיָך ַא ְׁש ֶקה –
יד וְׁ הָ יָה הַ ַנע ֲָרה אֲ שֶ ר אֹמַ ר אֵ לֶיהָ  :הַ ִּטי-נָא ַכ ֵדְך וְׁ אֶ ְׁש ֶתה ,וְׁ ְׁ
(פרק כ"ד)
אֹתָ ּה ֹה ַכ ְׁח ָת לְׁ עַ בְׁ ְׁדָך לְׁ ִּיצְׁ חָ ק ּובָ ּה אֵ ַדע כִּ י-עָ ִּשיתָ חֶ סֶ ד עִּ ם-אֲ ֹדנִּי"...
מהי התכונה אותה מחפש עבד אברהם ,בחיפוש אחרי אשה ליצחק?
__________________________________________________________
חשבו :אילו סימנים ותכונות אחרים היה יכול לחפש עבד אברהם ,בחיפוש אחרי אשה ליצחק?
__________________________________________________________________________
עבד אברהם היה יכול לחפש כל מיני תכונות .אברהם אפילו לא אמר לו מהן התכונות הנדרשות...
העבד ,השליח ,בוחר דווקא את החסד ,כתכונה המבוקשת!
שימו לב ודייקו! איך רואים את החסד בהתנהגותה של רבקה כלפי עבד אברהם?
(רמז :האם החסד מתבטא בזה שרבקה נענתה לבקשתו?)
את תכונת עשיית החסד של רבקה רואים בכך ,שהיא עושה מעבר למה שהוא מבקש ,בלי גבול.
'אני רואה שאתה עייף מאד –
אשקה אותך ,כמו שביקשת ,אבל גם את הגמלים שלך – למרות שלא ביקשת'...
חשבו וספרו לחברותא –
כיצד אנו יכולים לנהוג בתכונת החסד בחיי בית הספר או בחיי המשפחה? תנו דוגמאות!
תוכלו גם לחשוב על הקשר בין המסופר בפרשה ,לבין מה שלמדנו כבר בפרשות הקודמות על
אברהם אבינו ועל דרכו.

