חיי שרה
פרשת חיי שרה היא פרשת השבוע החמישית בספר בראשית .היא מתחילה בפרק כ"ג פסוק א'
ומסתיימת בפרק כ"ה פסוק י"ח.








מות שרה וקניית מערת המכפלה.
עבד אברהם ,אליעזר ,נשלח לחפש אישה ליצחק מבנות ארם נהריים.
פגישת אליעזר ורבקה ,פגישת אליעזר ובני משפחת רבקה.
פגישת רבקה ויצחק.
אברהם נושא אישה שלישית ונולדים לו ילדים נוספים.
מות אברהם.
שושלת ישמעאל בנו של אברהם.

נושאים להעמקה ולימוד:
מה המשמעות של קניית חלקת הקבר והקבורה הראשונה של בני
משפחת האבות בארץ .איזה פן יש לקבורה בקשר לארץ?
למה התעקש אברהם לשלם על חלקת הקבר ,ולא לקבלה כמתנה מעפרון?
מדוע חשוב לאברהם שאשת יצחק תהיה מבנות ארצו ולא מבנות ארץ כנען?
אברהם נותן את כל אשר לו ליצחק – מה המשמעות ומה הבעיות שיכולות לצוץ מכך?
הפטרה :ספר מלכים א' ,מתחילתו עד פרק א' פסוק ל"א.
תרבות מתחדשת

"ו ַי ֹאמְ רּו נ ִקְ ָרא ַלנַעֲ ָרה וְנִשְ אֲ לָה אֶ ת-פִ יהָ .וַיִקְ ְראּו ל ְִרבְקָ ה ו ַי ֹאמְ רּו אֵ לֶיהָ
הֲ תֵ ְלכִי עִ ם הָ אִ יש הַ זֶהַ ות ֹאמֶ ר אֵ לְֵך".
משפחתה של רבקה מאפשרת לה להכריע בנוגע להחלטה גורלית
הנוגעת לעתידה .מה היה מעמדה של האישה באותם ימים? דמותה
של רבקה והאמהות האחרות אינן מאפיינות את מעמד האישה של
אותם ימים .אנו ממליצים להרחיב את ידיעתכם בנושא זה.
רבקה בסיפור מצטיירת כנערה בגיל ההתבגרות מהו הקשר בין
התבגרות לבין קבלת החלטות חשובות? האם גם לכם ניתנה הזכות
להכריע בהחלטות גורליות העומדות בפניכם?
"וַי ְבִאֶ הָ יִצְחָ ק הָ א ֹהֱ לָה שָ ָרה אִ ּמֹו וַיִקַ ח אֶ תִ -רבְקָ ה ו ַתְ הִ י-לֹו לְאִ שָ ה וַיֶאֱ הָ בֶהָ
וַיִנָחֵ ם יִצְחָ ק ַאחֲ ֵרי אִ ּמֹו" .יצחק לוקח את רבקה לאוהל אימו למרות
שכבר נפטרה ,כדי ליצור המשכיות .מה משמעות ההמשכיות
בשבילכם? מהי המסורת אליה אתם מרגישים מחוברים? מחויבים?

עולמם של אבותינו

מסחר -עולם המסחר של הימים ההם במה הוא דומה לעולם המסחר
של ימינו? במה הוא שונה? על מה הקפיד אברהם במעמד הקניה? מה
אתם יכולים ללמוד ממנו על ניהול מסחר תקין?

ערכים אז והיום

"שונא מתנות יחיה" -אברהם מתעקש לקנות את מערת המכפלה
ומסרב לקבל אותה במתנה .למה התעקש אברהם לשלם על חלקת
הקבר ,ולא לקבלה כמתנה מעפרון? מה הפסול בלקבל מתנות? מתי
מתנה היא עניין חיובי ומתי שלילי?

דמויות בפרשה

חז"ל טענו שניתן ללמוד מסמיכות הפרשות שמותה של שרה התרחש
לאחר עקדת יצחק -מדוע קולה של שרה לא נשמע? אברהם לא היה
עם שרה בסוף ימיה.

דילמות אז והיום

"וַיִתֵ ן ַאב ְָרהָ ם אֶת-כָל-אֲ שֶ ר-לֹו ְליִצְחָ ק" לאברהם נולדו ילדים משלוש
נשים שונות  .הוא בוחר להוריש את כל רכושו ליצחק .מה המשמעות
ומה הבעיות שיכולות לצוץ מכך?

שונות

"אֲ ח ֹתֵ נּו אַ תְ הֲ י ִי לְַאלְפֵ י ְרבָבה" – זוהי הברכה של משפחת רבקה
בצאתה אל דרך חדשה .מה הייתם רוצים אתם שיאחלו לכם בני
המשפחה המלווים אתכם בדרככם החדשה? מה מקומם של בני
המשפחה בדרככם החדשה?
מה המשמעות של קניית חלקת הקבר והקבורה הראשונה של בני
משפחת האבות בארץ ,איזה פן יש לקבורה בקשר לארץ ?
למה התעקש אברהם לשלם על חלקת הקבר ,ולא לקבלה כמתנה
מעפרון?
למה חשוב לאברהם שיצחק לא יעבור לגור בארץ אחרת? האם גם לכם
חשוב להמשיך לגור בארץ ישראל? מה משמעותה של המדינה
בחייכם?

