חומש בראשית

בראשית · נח · לך לך · וירא · חיי שרה

תולדות ·

קניין מערת
וַּיִׁשְקֹל ַאבְ ָרהָם לְעֶפ ְרן ֹ אֶת ַהּכֶסֶף ֲאׁשֶר ִּדּבֶר ּבְָאזְנ ֵי
לגננות

השבוע אנו קוראים בבית כנסת את פרשת “חיי שרה“ .בתחילת הפרשה מתנהל משא ומתן בין
אברהם אבינו לבין עפרון החיתי על קניית חלקת אדמה .התורה מקדישה מקום נרחב לרכישה
הזאת ,על כן כדאי שגם אנו נתעכב על הסיפור הזה ונבין את החשיבות והמשמעות של רצונו העז
של אברהם אבינו לרכוש את המקום ,למרות המחיר המופרז.

הגננת יכולה לספר שאברהם אבינו ביקש לקנות מעפרון את
השדה שמערת המכפלה נמצאת בו ,אבל עפרון הציע לתת לו
אותו חינם .אברהם התעקש לשלם בעבור המערה ,ובסופו של
דבר הוא שילם עליה כסף רב .אברהם קנה את המערה והיא
הפכה להיות שלו ושל כל עם ישראל לדורות.
למה התעקש אברהם לשלם בעבור המערה אם הציעו לו
אותה חינם?

זו שאלה קשה ,אך מעניין לשמוע את תשובות הילדים.

מערת המכפלה בימינו
למקרא הסיפור על רכישת מערת המכפלה ,הילד לבטח ידמיין לעצמו מערה באדמה .לפיכך ,כשנראה
לו תמונה של מערת המכפלה הוא לא יבין מה הקשר ביניהם .לכן כדאי לשוחח עם הילדים על כך.
איך לדעתכם נראית מערת המכפלה?

לאחר שהילדים יספרו איך הם מדמיינים את המערה ,נוכל להראות להם תמונה גדולה וברורה או
סרטון של מערת המכפלה .נספר להם שלמבנה שבתמונה קוראים“ :מערת המכפלה“ .מן הסתם ,הם
יתפלאו על השוני החזותי שבין מערה לבין המבנה .אם הילדים אינם מביעים תמיהה מעצמם ,נעורר
אותם לכך ונשאל אותם איפה המערה .אחרי שיענו ,נספר להם שבמשך השנים בנו את המבנה היפה
על המערה ולכן היום אי אפשר לראותה (כדאי להראות תמונה של מערה רגילה בשביל ילדים שאינם
יודעים מהי מערה).
להשלמת ההסבר מומלץ להציע לילדים ליצור מערה בשולחן החול או בארגז החול ועליה לבנות
מבנה בדוגמת מערת המכפלה.
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מעצבי הבולים :נעמי ומאיר אשל
באדיבות השירות הבולאי  -דואר ישראל

רכישת מערת המכפלה

· ויצא · וישלח · וישב · מקץ · ויגש · ויחי

פרשת חיי שרה

המכפלה
ׁשקֶל ּכֶס ֶף עֹבֵר ל ַּסֹחֵר (בראשית כג ,טז)
בְנ ֵי חֵת ַא ְרּבַע מֵאֹות ֶ

מעניין מה יבחרו הילדים לצייר ...האם
את המערה? את המבנה שנבנה מעליה?
או אולי את המקח והממכר של אברהם
ועפרון? מה שברור הוא שהחוויה
האישית היא שתחרוט את רישומה על
המעמד ,והדבר יעזור לילדים להיזכר
בלימודם בשולחן השבת.
שבת שלום!

הורים יקרים!

פרשת חיי שרה

יש הנוהגים להתארח בשבת זו בעיר
חברון .תושבי חברון היהודים פותחים
את בתיהם לפני האורחים ,וכולם יחד
הולכים בשבת למערת המכפלה ושומעים
בה את הקריאה בתורה בתפילת שחרית
הנערכת בחגיגיות ובהמון עם .המתפללים
מתרגשים לשמוע על אברהם אבינו רוכש
את מערת המכפלה ,בעודם עומדים ממש
באותו המקום ,אלפי שנים אחרי הרכישה!
גם בשאר ימות השנה באים אנשים רבים
להתפלל במערת המכפלה ,נערכות בה
חתונות ,חגיגות בר־מצוה ובריתות.

פרשה על המפה

״וַ ּיִ ְׁשקֹל ַ
א ְב ָר ָהם לְ ֶע ְפ
רֹן ֶאת ַהּכֶ ֶסף
ַא ְר ַּב
ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר ְּב
ע ֵמאֹות ֶׁש ֶק
ָאזְ נֵ י ְבנֵ י ֵחת
ל ּכֶ ֶסף ע ֵֹבר
ה
לַ ּס ֵֹחר” (בר
שבוע אנו קו
אשית כג ,טז)
ראים בבית
ומתן
הכנסת את
לה המתנהל בין א
פרשת “חיי
ברהם אבינו
שרה” .בתחילת
תעכב על ה
לבין עפרון
הפרשה מו
את המקום ,ל סיפור הזה ולהבין את חש החיתי על קניית
קדש מקום
מערת שדה
נרחב למשא
יבותו
מרות
המחיר המ
ואת משמעותו של רצונו המכפלה .על כן
ופרז .שוחחנו
בחרנו גם אנו
העז
על כך בגן
של אברהם
ו
לקניין כל עם ישראל והבנו שהתשלום הפך את אבינו לרכוש
ה
לדורי דורות.
מערה לקניינו

שבת חיי שרה בחברון

שיר :חברון
עיר האבות

פרשת חיי שרה
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