
 
 

 
 
 
 
 
 

 פרשת חיי שרה
 

 
 :בפרשתנו שני עניינים מרכזיים 

 . קניית מערת המכפלה וקבורת שרה
 . ליצחק( רבקה)בחירת אשה 

 
 : קניית השדה ומערת המכפלה

ַתחּו ַא" יב שְׁ ֵני ַעם ָהָאֶרץַויִּ פְׁ ָרָהם לִּ ַדֵבר   יג . בְׁ ֵני ַעם-ֶאלַויְׁ ָאזְׁ רֹון בְׁ -ֶעפְׁ
ם י-ָהָאֶרץ ֵלאֹמר ַאְך אִּ ָמֵענִּ ֶמנִּ   ַאָתה לּו שְׁ י ֶכֶסף ַהָשֶדה ַקח מִּ י ָנַתתִּ

ָרה ֶאת בְׁ ֶאקְׁ י ָשָמה-וְׁ רֹון ֶאת  יד . ֵמתִּ ָרָהם ֵלאֹמר לוֹ -ַוַיַען ֶעפְׁ י   טו  .ַאבְׁ ֲאֹדנִּ
ַבע ֵמֹאת ֶשֶקל י ֶאֶרץ ַארְׁ ָמֵענִּ י ּוֵביֶכֶסף בֵ -שְׁ ָך ַמהינִּ ֶאת-נְׁ וא וְׁ ֹבר-הִּ ָך קְׁ ָרָהם ֶאל  טז .ֵמתְׁ ַמע ַאבְׁ שְׁ ֹקל -ַויִּ שְׁ רֹון ַויִּ ֶעפְׁ

ֹרן ֶאת ֶעפְׁ ָרָהם לְׁ ֵני-ַאבְׁ ֵני בְׁ ָאזְׁ ֶבר בְׁ ַבע ֵמאֹות ֶשֶקל ֶכֶסף ֹעֵבר ַלֹסֵחר-ַהֶכֶסף ֲאֶשר דִּ רֹון   יז  .ֵחת ַארְׁ ֵדה ֶעפְׁ ַוָיָקם שְׁ
ֵרא ֲאֶשר ֵני ַממְׁ פְׁ ֵפָלה ֲאֶשר לִּ ָעָרה ֲאֶשר  ַבַמכְׁ ַהמְׁ ָכל-ַהָשֶדה וְׁ ָכל-בֹו וְׁ יב-ָהֵעץ ֲאֶשר ַבָשֶדה ֲאֶשר בְׁ ֻבלֹו ָסבִּ  יח. גְׁ

ֵני  ֵעיֵני בְׁ ָנה לְׁ קְׁ מִּ ָרָהם לְׁ ַאבְׁ ֹכל ָבֵאי ַשַער-לְׁ ירוֹ -ֵחת בְׁ ַאֲחֵרי  יט  .עִּ ָרָהם ֶאת-וְׁ תֹו ֶאלָשָרה -ֵכן ָקַבר ַאבְׁ שְׁ ָעַרת -אִּ מְׁ
ֵפָלה ַעל ֵדה ַהַמכְׁ ֵרא-שְׁ ֵני ַממְׁ רֹון פְׁ וא ֶחבְׁ ָנען  הִּ ֶאֶרץ כְׁ ָעָרה ֲאֶשר  כ  .בְׁ ַהמְׁ ָרָהם ַלֲאֻחַזת-ַוָיָקם ַהָשֶדה וְׁ ַאבְׁ -בֹו לְׁ

ֵני  ָקֶבר   ( ג"פרק כ).  ֵחת-ֵמֵאת בְׁ

 
 ! אאברהם קונה את מערת המכפלה עם כל השדה שסביבה בכסף מל

 ! אלא את כל השדה שמסביב –וגם אינו קונה רק מערה לקבורה , הוא אינו מוכן לקבל מתנה
 (ז"ט' פס)? כמה כסף שילם אברהם על כל השדה והמערה אשר בו

____________  ___________  ____________  __________ 
 (ז"י' פס)? מה עוד קנה אברהם –יחד עם השדה והמערה 

________________________________________________     
 
 
 

 : בחירת אשה ליצחק
 : שתי אזהרותאותו  מזהירו, נותן לו משימההוא . אברהם מבקש מעבדו למצוא אישה ליצחק בנו

ים ַויהָוה ֵבַרְך ֶאת א ָרָהם ָזֵקן ָבא ַבָימִּ ַאבְׁ ָרָהם ַבֹכל-וְׁ ָרָהם   ב . ַאבְׁ ָכל-ֶאלַוֹיאֶמר ַאבְׁ ַקן ֵביתֹו ַהֹמֵשל בְׁ דֹו זְׁ -ַעבְׁ
ים  :לוֹ -ֲאֶשר י-שִּ ֵרכִּ ָך ַתַחת יְׁ יֲעָך בַ   ג. ָנא ָידְׁ בִּ ַאשְׁ ם ֵואֹלֵקי ָהָאֶרץ' הוְׁ י -ֲאֶשר ֹלא ,ֱאֹלֵקי ַהָשַמיִּ נִּ בְׁ ָשה לִּ ַקח אִּ תִּ

בוֹ  רְׁ קִּ י יֹוֵשב בְׁ י ֲאֶשר ָאֹנכִּ ַנֲענִּ נֹות ַהכְׁ בְׁ י אֶ   ד . מִּ ֶאל-לכִּ י וְׁ צִּ ָחק-ַארְׁ צְׁ יִּ י לְׁ נִּ בְׁ ָשה לִּ ָת אִּ ָלַקחְׁ י ֵתֵלְך וְׁ תִּ  ה .מֹוַלדְׁ
ָשה ָלֶלֶכת ַאֲחַרי ֶאל-אּוַלי ֹלא :ַוֹיאֶמר ֵאָליו ָהֶעֶבד  יב ֶאת ,ָהָאֶרץ ַהֹזאת-ֹתאֶבה ָהאִּ ָך ֶאל-ֶהָהֵשב ָאשִּ נְׁ ָהָאֶרץ -בִּ

ָשם-ֲאֶשר ָרָהםַוֹיאֶמר ֵאָליו   ו ? ָיָצאָת מִּ ָך ֶפן :ַאבְׁ ָשֶמר לְׁ יב ֶאת-הִּ י ָשָמה-ָתשִּ נִּ ם ֲאֶשר ֱאֹלֵק ' ה  ז.  בְׁ י ַהָשַמיִּ
ֶבר י ַוֲאֶשר דִּ תִּ י ּוֵמֶאֶרץ מֹוַלדְׁ ֵבית ָאבִּ י מִּ ָקַחנִּ ַבע-לְׁ שְׁ י ַוֲאֶשר נִּ י ֵלאֹמר-לִּ ֲעָך ֶאֵתן ֶאת :לִּ ַזרְׁ הּוא  - ָהָאֶרץ ַהֹזאת-לְׁ

ָאכֹו  ַלח ַמלְׁ שְׁ לָ יִּ ָפֶניָך וְׁ ָשםלְׁ י מִּ נִּ בְׁ ָשה לִּ ָת אִּ ם  ח  .ַקחְׁ אִּ י ֹזאת-וְׁ ֻבָעתִּ שְׁ יָת מִּ קִּ נִּ ָשה ָלֶלֶכת ַאֲחֶריָך וְׁ  ,ֹלא ֹתאֶבה ָהאִּ
י ֹלא ָתֵשב ָשָמה-ַרק ֶאת נִּ  ( ד"פרק כ)   .בְׁ

 
 
 

  



 
 

 
 
 
 
 
 
 

  –במשחק תפקידים  או להציג, אפשר לכתובאת התשובות לשאלות הבאות 
 : על פי השאלות הבאות, הציגו את השיחה בין אברהם לעבדו

 ? מהי המשימה אותה נותן אברהם לעבדו
מהי _________________________________________________________________

 ? עבדואת עליה מזהיר אברהם , האזהרה הראשונה
לא לקחת 

___________________________________________________________________ 
 ? עבדואת עליה מזהיר אברהם , מהי האזהרה השניה

   __________________________________________________לא 
 ____________________________________________אפילו אם 

 
 . שיזמן לו את האשה המתאימה' ומתפלל לה, מגיע לחרן, בדו של אברהם יוצא לדרךע

  .כיצד ידע שהיא אכן זו המתאימה ליצחק, קובע סימןהוא 
ָצב ַעל  יג" י נִּ ֵנה ָאֹנכִּ ם-הִּ ֹאב ָמיִּ שְׁ ֹאת לִּ יר ֹיצְׁ ֵשי ָהעִּ נֹות ַאנְׁ ם ּובְׁ    .ֵעין ַהָמיִּ
ָהָיה ַהַנֲעָר   יד   י :ֲאֶשר ֹאַמר ֵאֶליהָ  הוְׁ ֶתה-ַהטִּ ֶאשְׁ ָרה ,ָנא ַכֵדְך וְׁ ָאמְׁ ֵתה :וְׁ ַגם ,שְׁ ֶקה-וְׁ ַמֶליָך ַאשְׁ   – גְׁ

י         ָחק ּוָבּה ֵאַדע כִּ צְׁ יִּ ָך לְׁ דְׁ ַעבְׁ ָת לְׁ ם-ֹאָתּה ֹהַכחְׁ יָת ֶחֶסד עִּ י-ָעשִּ  (ד"פרק כ)    ..."  ֲאֹדנִּ
 

 ? בחיפוש אחרי אשה ליצחק, מהי התכונה אותה מחפש עבד אברהם
__________________________________________________________ 

? בחיפוש אחרי אשה ליצחק, היה יכול לחפש עבד אברהם סימנים ותכונות אחריםאילו : חשבו
__________________________________________________________________________ 

   
 ... אברהם אפילו לא אמר לו מהן התכונות הנדרשות. עבד אברהם היה יכול לחפש כל מיני תכונות

 ! כתכונה המבוקשת, החסדבוחר דווקא את , השליח, העבד
   ?החסד בהתנהגותה של רבקה כלפי עבד אברהם איך רואים את! שימו לב ודייקו

 (?האם החסד מתבטא בזה שרבקה נענתה לבקשתו: רמז)
 . בלי גבול, שהיא עושה מעבר למה שהוא מבקש, את תכונת עשיית החסד של רבקה רואים בכך

  –אני רואה שאתה עייף מאד '
  '...שלא ביקשתלמרות  –אבל גם את הגמלים שלך , כמו שביקשת, אשקה אותך

 
 

  – שבו וספרו לחברותאח
 ! תנו דוגמאות? כיצד אנו יכולים לנהוג בתכונת החסד בחיי בית הספר או בחיי המשפחה

לבין מה שלמדנו כבר בפרשות הקודמות על , תוכלו גם לחשוב על הקשר בין המסופר בפרשה
 . אברהם אבינו ועל דרכו

 


