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  מעורבות חברתית   –ענווה ושליחות                         

 שליחות גורלית
 ל-בעזרת הא

 להמשיך 

 ישראל!-את עם

 בס"ד

 חיי שרה" / מירב מגני מפתח הלב מתוך אמונה לפרשת "

 שליחות גורלית 

 בפרשתנו מצווה אברהם על עבדו שליחות חשובה.

 השליחות:  .1

 ./ ברית המילה כתב המינוי לשליחות מכיל שלושה יסודות: ברית העם / ברית ארץ ישראל

 קראו את הפסוקים והתאימו לכל פסוק את היסוד המתאים:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .כתבו במילים שלכם מה השליחות שקיבל העבד

________________________________ 

 אברהם מחזק את העבד ומברך אותו שיצליח בשליחותו.

 קראו את הפסוקים: 

 

 

 

 

 

 

 השלימו:

 העבד קיבל _____ וברכה שיישלח לו _______ משמיים שיסייע לו להצליח ב______

 שובה כי בה תלוי ההמשך של __  ___  שעובד את  ___ ב____  ____ השליחות שקיבל כל כך ח

 שליח / ה' / שליחותו / עם ישראל / שליחות / ארץ ישראל.  תרמילון:

 

 

 העבד מבצע את השליחות . 2

 קראו את הפסוקים:

  

 י ת ְיֵרכִׂ חַּ ים ָנא ָיְדָך תַּ -..." שִׂ

______________________ 

   ְִׂבנ ָשה לִׂ ח אִׂ קַּ ילֹא תִׂ ֲענִׂ ְכנַּ ְבנֹות הַּ - י מִׂ

...______________________ 

 ..." י יב ֶאת ְבנִׂ ָשֶמר ְלָך ֶפן ָתשִׂ הִׂ

 _______________________  " ָשָמה

 

 
  : ברית העם

 .עם ישראל הוא עם מיוחד

כיצד שומרים על הייחודיות? 

בכך שמתחתנים זה עם זה ולא 

 חלילה עם בנות הגויים. 

 
 

 
 : ברית המילה

 הקשר המיוחד 

 בין זרע אברהם לקב"ה

 
 

 
  : ברית הארץ
 הקשר הנצחי 

 בין עם ישראל לארץ ישראל

 
 

ֶבר  ֱאֹלֵהיה' " ֲאֶשר דִׂ י וַּ ְדתִׂ י ּוֵמֶאֶרץ מֹולַּ ֵבית ָאבִׂ י מִׂ נִׂ ם ֲאֶשר ְלָקחַּ יִׂ ָשמַּ הַּ

זֹאת הּוא ְרֲעָך ֶאֵתן ֶאת ָהָאֶרץ הַּ י ֵלאֹמר ְלזַּ ע לִׂ ְשבַּ ֲאֶשר נִׂ י וַּ ַלח  לִׂ ִישְׁ

ָפֶניָך  ָאכֹו לְׁ ָשםַמלְׁ י מִׂ ְבנִׂ ָשה לִׂ ְחָת אִׂ  "ְוָלקַּ

  ֲַּעָרה ֲאֶשר ֹאמ נַּ ם ְוָהָיה הַּ ֵדְך ְוֶאְשֶתה ְוָאְמָרה ְשֵתה ְוגַּ י ָנא כַּ טִׂ ר ֵאֶליָה הַּ

ְשֶקה  ֶליָך אַּ ְצָחק -ְגמַּ ְבְדָך ְליִׂ ְחָת ְלעַּ   ".ֹאָתּה ֹהכַּ
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  ?איזו מידה טובה מחפש העבד באישה 

  ?האם מצא 

 ?מדוע דווקא מידה זו חשובה בעיניו 

ֹּא ָנחֹורַות ָדה לְׁ ָכה ֲאֶשר ָילְׁ ִכי ֶבן ִמלְׁ תּוֵאל ָאנֹּ  :ֶמר ֵאָליו ַבת בְׁ

 איזה פרט חשוב נודע לעבד מלבד מידת החסד של רבקה? ________

 ברית הארץמה הדבר שאמור לקבוע את הצלחת השליחות? רמז 

_____________________________________ 

 במי הדבר תלוי? ______

ייתה מתבצעת אילו נערת החסד בת משפחתו של האם השליחות ה

אברהם הייתה מסרבת לעזוב את משפחתה ומולדתה? מה הדבר 

 מלמדנו? 

 

  : יש המשך לעם ישראל. שליחות בוצעה

 

 

 

 

 

 

 
 הסבירו על פי רש"י: כיצד המשיכה רבקה 

 את דרכה של שרה? 
 

 שרה": -דבר תורה לשבת פרשת "חיי

 יחות גורלית: לדאוג להמשכיותו של עם ישראל. בפרשתנו מקבל עבד אברהם של

התנאים להמשכיות זו הם שמירה על הברית עם ה' המוזכרת דרך השבועה. שמירה 

על ברית העם כלומר על ייחודו של עם ישראל על ידי מניעת התבוללות ושמירה על 

ברית הארץ שכן גם אם תימצא האישה בעלת החסד שהולכת בדרכי ה' והיא 

עדין צריך לחול התנאי השלישי והוא חיים בארץ ישראל. על ברית  -רהם ממשפחת אב

זו אפילו המלאך המלווה את העבד לא יכול להשפיע ורק רבקה בתשובתה 'אלך' 

משלימה את המשימה. רבקה עוזבת מאחור את משפחתה ומולדתה והולכת לארץ לא 

 יק ביותר.  נודעת ובכניסתה לאוהל שרה מתברר שהשליחות בוצעה באופן המדו

 יש המשך לעם ישראל!

 
 נקודה למחשבה. 

נענית לאתגר ואומרת רבקה 

עוזבת את "אלך". היא 

ארץ לא אל משפחתה ומולדתה 

נודעת להינשא לאיש שלא 

הכוח שמניע מה חישבו פגשה. 

  אותה לעשות מעשה כזה? 

 
 

ֶאהָ  ְיבִׂ ח  וַּ קַּ יִׂ מֹו וַּ ְצָחק ָהֹאֱהָלה ָשָרה אִׂ יִׂ

ֶיֱאָהֶבָה  ָשה וַּ י לֹו ְלאִׂ ְתהִׂ ְבָקה וַּ ֶאת רִׂ

מֹו: ֲחֵרי אִׂ ְצָחק אַּ ָנֵחם יִׂ יִׂ  וַּ

 

 

 פירוש רש"י 

ויביאה האהלה ונעשית דוגמת שרה  :האהלה שרה אמו

אמו, כלומר והרי היא שרה אמו, שכל זמן ששרה קיימת 

היה נר דלוק מערב שבת לערב שבת, וברכה מצויה 

בעיסה, וענן קשור על האהל, ומשמתה פסקו, וכשבאת 

 רבקה חזרו:

 

 
 משימה 

 נר חלה וענן. 

  ? מה מסמל כל אחד

 
 



a 

 
  מעורבות חברתית   –ענווה ושליחות                         

 שליחות גורלית
 ל-בעזרת הא

 להמשיך 

 ישראל!-את עם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 צניעות –מצווה בפרשה 

כשרבקה מגלה גבר  .בלבוש, אלא בהתנהגותות. לא רק פרשת "חיי שרה" מלמדת על סגנון רגיש ביותר לצניע

בסביבתה היא יורדת במהירות מרכיבתה על הגמל. וכשהיא שומעת מהעבד שזהו יצחק, בעלה לעתיד, היא אף 

צניעות זה לא בשביל מישהו אחר, זה עבור עצמי. אני מכבד את עצמי ולכן מתנהג ומתלבש  …מכסה את פניה

יושב בכנסת עם מכנסיים קצרים וגופייה, אפילו בקיץ. כי הוא אדם מכובד בהתאם. כמו שלא נראה את ראש הממשלה 

 נלך בדרכי אבותינו ונכבד את עצמנו. –במעמד מכובד. גם אנו 

 

 אהבת הארץ –מידה בפרשה 

דתו ואף את מקום מגוריו. א(. טבעי שאדם יאהב את מקום הולע" ז"חן מקום על יושביו" אומרים חז"ל )סוטה, מ"

לקבל חינם חלקת  היה לושרה" מלמדת אותנו עד כמה אהב אברהם אבינו את ארץ ישראל. הוא יכפרשת "חיי 

אך בחר לקנות "בכסף מלא" את מערת הקבורה, הלא היא מערת המכפלה, מרוב אהבתו  ,קבורה לאשתו שרה

ויקן את חלקת השדה אשר נטה שם אהלו... במאה " :. וכך אומר המדרש )בראשית רבה ע"ט, ז'(ללארץ ישרא

אל לומר גזולים אחד משלשה מקומות שאין אומות העולם יכולין להונות את ישר זה :קשיטה, אמר רב יודן בר סימון

 ף". שלושה מקומות שנקנו באהבה., וקבורתו של יוסדשמערת המכפלה, ובית המק :הן בידכם ואלו הן

 

 מה חסר? השלימו מילים במקומות החסרים.

 ב'(. ____היא  ______ בארץ כנען" )כ"ג," ותמות שרה ב_____ _ .א

 ז(.ון את הכסף _______ ______" )כ"ג, ט"פרוישקול אברהם לע" .ב

 "ו()כ"ד, ט "והנה ______ יוצאת וכדה על ִשְכָמה" .ג

 ז()כ"ד, ס" "ויקח את רבקה ותהי לו ______ וינחם יצחק אחרי אמו" .ד

 כתבו את המשפטים הבאים בלשון הפרשה –בלשון הפרשה 

לי שאבקש ממנה לשתות והיא תציע אישה  –הסימן שלי )אליעזר( לאישה שמתאימה ליצחק  .א

 ________________________________להשקות גם את הגמלים )כ"ד, י"ד( ________

________________________________________________________________. 

 י"ט( _______________________-אליעזרואת גמליו )כ"ד, י"חרבקה ממהרת להשקות את  .ב

________________________________________________.________________  

 __________________משפחתה של רבקה נפרדת ממנה ומברכת אותה )כ"ד, ס'( ______ .ג

.________________________________________________________________ 

 __________________________________________________ .ד

  .ה

 בית ספר "מורשת מנחם" גבעת שמואל חידות וחידודים / הרב הראל זילברנגל, רב
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 מה הקשר?

 מתחו קו בין שתי מילים 

 הקשורות אחת לשנייה

 קרית                   נהרים 

 ותיצחק                   מא 

 ארם                  המכפלה 

 ארבע                    ארבע  

 מערת                וישמעאל

                        

 :ו לא נכון לגבי המשפטים הבאיםנכון א וה נכון? כתבמ

 נכון / לא נכון – 172שרה נפטרה בגיל  .א

 נכון / לא נכון - אברהם קורא לעצמו "גר ותושב" .ב

  נכון / לא נכון - שקלי זהב 400 -אברהם קונה את מערת המכפלה ב .ג

 נכון / לא נכון -אליעזר הכיר את רבקה לפני שיצחק ואברהם הכירו אותה  .ד

 נכון / לא נכון -לבן הוא אח של רבקה ובתואל הוא אבא שלה  .ה

 נכון / לא נכון - רבקה רואה את יצחק ונופלת מהחמור .ו

 שאלות אתגר מתוך הפרשה:

 127התורה כותבת שאורך חייה של שרה היה  .א

 ?127שנים. היכן עוד מוזכר בתנ"ך המספר 

 ?מהן שתי הערים העתיקות בארץ שבשמן יש מספר .ב

 תשובות( 3? )10היכן מוזכר בפרשתנו המספר  .ג

התורה מספרת שאליעזר מצא אישה ליצחק ליד  .ד

הבאר. מי עוד בתורה מוצא את אשתו לעתיד ליד 

 תשובות( 2הבאר? )

 שאלות אתגר מתוך הפרשה:תשובות ל

 .מדינות 127במגילת אסתר א א כתוב שאחשוורוש מלך על  .א

 .יט( מופיע מספר ,ב"כ)ב( ובאר שבע  ,ג"כבשמותיהן של קרית ארבע ) .ב

ים במשקל (. אליעזר נותן לרבקה שני צמיד'י ,ד"כגמלים למסעו ) 10אליעזר לוקח  .ג

בביתם ב(. משפחתה של רבקה רוצה שהיא תישאר "כ ,ד"כשקל זהב האחד ) 10

 .ה("נ ,ד"כים לפני שתינשא ליצחק )ודשח 10לפחות 

(. משה פוגש את בנות יתרו ליד 'י-'ט ,ט"יעקב פוגש את רחל ליד הבאר )בראשית כ .ד

 .ז("י-ו"ט 'ציפורה )שמות ב –הבנות הבאר ומאוחר יותר נושא את אחת 
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