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ת  ָרׁשַ ּפָ
ָרה י-ׂשָ ַחּיֵ
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18. מות שרה
 פרק כ"ג פסוקים א'-ב'

א. הקדמה 

זמן מה אחרי עקדת יצחק1, נפטרה שרה אמנו. שרה הייתה צדיקה ובעלת חסד. היא הלכה עם אברהם בכל מסעותיו, והייתה 
שותפה מלאה אתו לכל מעשי החסד ולמאמץ לפרסם את שם ה' בקרב אנשי הארץ. התורה מציינת ששרה דאגה לגידולו 
וחינוכו של יצחק כממשיך דרכו של אברהם, בהבדלה מישמעאל2. חז"ל אומרים כי "כל זמן ששרה קיימת היה נר דלוק מערב 
שבת לערב שבת, וברכה מצויה בעיסה, וענן קשור על האוהל"3, וכן שהיא זכתה לנבואה4. אברהם הצטער מאוד על מותה של 

שרה, והוא ספד לה ובכה על מותה.

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

ה  ָר֗ ָמת ׂשָ ֣ ה ׃ ב ַוּתָ ָרֽ ֥י ׂשָ ֵנ֖י השנים של5 ַחּיֵ ִנ֑ים ׁשְ ַבע ׁשָ ֣ ָנ֖ה ְוׁשֶ ים ׁשָ ִר֥ ָנ֛ה ְוֶעׂשְ ה ׁשָ ה ֵמָא֥ ָר֔ ֣י ׂשָ ְהיּו֙ ַחּיֵ ַוּיִ א 
ּה  ָתֽ ְוִלְבּכֹ הספד  דברי  עליה  להגיד  ה  ָר֖ ְלׂשָ ד  ִלְסּפֹ֥ ם  ַאְבָרָה֔ ֹב֙א  ַוּיָ ָנַ֑ען  ּכְ ֶרץ  ֶא֣ ּבְ ֶחְב֖רֹון  וא  ִה֥ ֛ע  ַאְרּבַ ִקְרַי֥ת  ּבְ

ולבכות על מותה׃ 

ג. מנגינת הכתוב

 דמותה המיוחדת של שרה )על פי רש"י לפסוק א'(: 
"בת ק' כבת כ' לחטא - מה בת כ' לא חטאה שהרי אינה בת עונשין6, אף בת ק' בלא חטא. ובת כ' כבת ז' ליופי."

 1  על פי רש"י לפסוק ב’. 
  )אין הכרח ללמד את התלמידים הצעירים את דברי המדרש שמביא רש"י - ששרה מתה על ידי בשורת העקדה.(

2  פרק כ"א פסוקים ט’- י"ב.
3  עיין ברש"י לפרק כ"ד פסוק ס"ז. 

4  ארבעים ושמונה נביאים ושבע נביאות נתנבאו להם לישראל... ומי הן? - שרה, מרים, דבורה, חנה, אביגיל, חולדה ואסתר 
)מסכת מגילה י"ד(.

5  חלק מהתלמידים עלולים להבין בטעות את המילה “שֵני" במשמעות של המספר ‘2’.
6  כי בית דין של מעלה אינם מענישים אלא מגיל 20 ומעלה.
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ד. הצעות להמחשה ולהרחבה 

בחוברת:

משימה א' עוסקת במספר שנותיה של שרה ובחיבור המאות, העשרות והאחדות למספר אחד שלם.••

משימה ב' נועדה לאתר במפת הארץ את מקום פטירתה )וקבורתה( של שרה.••

משימות ג'-ד' עוסקות באיתור האות 'כ' הקטנה במילה "ולבכותה". )כך קיבלנו במסורת לכתוב את המילה ••
באופן הזה בספר התורה.(

 בתחתית העמוד נמצאת המשימה העיקרית של היחידה  - כתיבת "הספד" על שרה. ••
התלמידים יכולים לכתוב דברים על דמותה וצדקותה של שרה מתוך הזיכרון ממה שהם למדו, והם יכולים גם 

 להיעזר במקורות ובמידע המובא בעמוד השמאלי. 
 במשימה זו יש צורך להנחות את התלמידים ולעזור להם לתכנן מראש את מה שהם רוצים לכתוב:

 נסביר, שאנחנו מחפשים את תכונותיה הטובות של שרה, ואת הדברים שאפשר ללמוד ממנה. 
לשם כך, אנחנו צריכים להיזכר בחייה ובמעשיה של שרה. יש פרטים המופיעים בעמוד הבא בחוברת אבל כדאי 
לעודד את התלמידים להיזכר בעצמם בדברים שהם כבר למדו ואולי אף להוסיף דברים שלא מובאים בחוברת. 

בכתיבת "ההספד" עצמו, ניתן לתאר את דמותה של שרה בכמה דרכים:

 ניתן לכתוב ברצף - בעזרת משפטים המתחברים זה לזה, 
וניתן לכתוב בנקודות - "שרה הייתה: 1( ...  2(..." או "שרה עשתה... שרה הלכה... " וכו'  )זה יותר קל(.

הרחבות והמחשות נוספות:

ניתן להעשיר את השיעור בהבאת מדרשי חז"ל נוספים על דמותה של שרה. ••
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ָרה מוֹת שָׂ
סּוִקים א-ב ֶרק כג פְּ  פֶּ

יחידה 18

סּוק א( ִנ֑ים" )ּפָ ָנ֖ה ְו  ׁשָ ָנ֛ה ְו  ׁשָ ה  ׁשָ ָר֔ ֣י ׂשָ ְהיּו֙ ַחּיֵ "ַוּיִ

וא  ִה֥ ֛ע  ַאְרּבַ ִקְרַי֥ת  ּבְ ה  ָר֗ ׂשָ ָמת  ֣ "ַוּתָ
סּוק ב(  " )ּפָ

סּוק ב( ּה׃" )ּפָ ָתֽ ה ְוִלְבּכֹ ָר֖ ד ְלׂשָ ם ִלְסּפֹ֥ ֹב֙א ַאְבָרָה֔ "ַוּיָ

ָרה?  ִנים ָחְיָתה ׂשָ ה ׁשָ ּמָ א.   ּכַ

ה. ּפָ ּמַ קֹום ּבַ נּו ֶאת ַהּמָ ב.   ַסּמְ

. סּוק ב?  ל ּפָ ה ָהַאֲחרֹוָנה ׁשֶ ּלָ ּמִ ג.    ֵאיזֹו אֹות יֹוֵצאת ּדֶֹפן ּבַ

ָמה ִהיא יֹוֵצאת ּדֶֹפן?  ד.   ּבְ

נּו ָהְיָתה   ָרה ִאּמֵ ׂשָ

יו ַהּטֹוִבים. יר ֶאת ַמֲעׂשָ ד ַעל ֵמת נֹוֲהִגים ְלַהְזּכִ ִדְבֵרי ֶהְסּפֵ ּבְ
ְבָחּה. ׁשִ ד ּבְ ְבֵרי ֶהְסּפֵ נּו, ְוִכְתבּו ּדִ ָרה ִאּמֵ ל ׂשָ יָה ַהּטֹוִבים ׁשֶ ִמּדֹוֶתיָה ּוְבַמֲעׂשֶ ְכרּו ּבְ ִהּזָ

א.( ַעּמּוד ַהּבָ ים ַהּמּוָבִאים ּבָ ְדָרׁשִ סּוִקים ּוַבּמִ ּפְ ר ְלֵהָעֵזר ּבַ )ֶאְפׁשָ

ר-ָעׂשּו ְבָחָרן" )יב, ה( ֶפׁש ֲאׁשֶ "ְוֶאת-ַהּנֶ

ָרה,  "ַוְיַמֵהר ַאְבָרָהם ָהֹאֱהָלה ֶאל-ׂשָ
ֹלׁש ְסִאים ֶקַמח ֹסֶלת  ַוּיֹאֶמר: ַמֲהִרי ׁשְ

י ֻעגֹות" )יח, ו( י ַוֲעׂשִ לּוׁשִ

ָך?  ּתֶ ָרה ִאׁשְ ה ׂשָ "ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו: ַאּיֵ
ה ָבֹאֶהל" )יח, ט( ַוּיֹאֶמר: ִהּנֵ

מֹוָנה ְנִביִאים  ִעים ּוׁשְ "ַאְרּבָ
ָרֵאל... אּו ָלֶהם ְלִיׂשְ ַבע ְנִביאֹות ִנְתַנּבְ ְוׁשֶ
ה,  בֹוָרה, ַחּנָ ָרה, ִמְרָים, ּדְ ּוִמי ֵהן? - ׂשָ

ר." ה ְוֶאְסּתֵ ֲאִביַגִיל, ֻחְלּדָ
ה יד ַעּמּוד א( ֶכת ְמִגּלָ  )ַמּסֶ

ֶמת, ָרה ַקּיֶ ּשָׂ ל ְזַמן ׁשֶ ּכָ "...ׁשֶ
ת ּבָ ת ְלֶעֶרב ׁשַ ּבָ לּוק ֵמֶעֶרב ׁשַ ָהָיה ֵנר ּדָ

ֵצק(, ּבָ ה )ּבַ ִעּסָ ּוְבָרָכה ְמצּוָיה ּבָ
ְוָעָנן ָקׁשּור ַעל ָהאֶֹהל..."

ית כד, סז( ֵראׁשִ "י, ּבְ  )ָרׁשִ

ִכיָנה. ְ ְנֵפי ַהּשׁ ַחת ּכַ ִהְכִניָסן ּתַ ָרִׁש"י: ׁשֶ
ה'(, ד אֹוָתם ְלַהֲאִמין ּבַ ים )ְמַלּמֵ ר ֶאת ָהֲאָנׁשִ ַאְבָרָהם ְמַגּיֵ

ים. ׁשִ ֶרת ַהּנָ ָרה ְמַגּיֶ ְוׂשָ

ָרִׁש"י: ְצנּוָעה ִהיא. 

ה' ים ְלַהֲאִמין ּבַ ׁשִ ֶדת ֶאת ַהּנָ ְמַלּמֶ

ַמְכִניָסה אֹוְרִחים

ְצנּוָעה

ְנִביָאה

ְמֹבֶרֶכת ֵמֵאת ה'

ֶכם ׁשְ

ֶחְברֹון
ָרר ּגְ

ַבע ֵאר ׁשֶ ְבּ

    ַהר
ַהּמֹוִרָיּה
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19. אברהם קונה את מערת המכפלה וקובר את שרה
 פרק כ"ג פסוקים ג'-כ'

א. הקדמה 

אברהם ושרה היו מוכרים מאוד בחברון, ובני העיר שהיו מבני חת, רחשו להם כבוד רב. עם מותה של שרה, הניחו כל תושבי 
ּה חסד1. במעמד הזה של כל בני העיר, ביקש אברהם לרכוש אחוזת קבר,  העיר את עיסוקיהם, ובאו ללווייתה כדי לגמול ִעּמָ
שתהיה שייכת לו ושבה הוא יוכל לקבור את שרה. הוא פנה לשם כך אל בני חת, תושבי העיר, ובסופו של דבר הוא קנה את 

מערת המכפלה.

הפסוקים מתארים שלושה שלבים בקניין המערה:
אברהם ביקש מבני חת אחוזת קבר - והם הציעו לו לבחור איזו חלקה שהוא רוצה. אברהם אמר "תודה!".( 1

אברהם ביקש לקנות את מערת המכפלה - ועפרון הציע את המערה עם השדה ובחינם.  אברהם אמר "תודה!" שוב.( 2

אברהם התעקש לקנות את מערה המכפלה ולא לקבלה בחינם - והוא שילם לעפרון 400 שקל כסף בעבורה.( 3

מדוע רצה אברהם לקנות דווקא את מערת המכפלה? - בתורה לא מוזכרת כל סיבה לכך, אולם בגמרא מסופר שגם אדם 
וחווה נקברו שם2. על פי זה, מובן  מדוע אברהם ראה מקום זה כמקום מיוחד.

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

י ובאתי  ב ָאֹנִכ֖ ֥ ר באתי מארץ אחרת ְותֹוׁשָ ר ׃ ד ּגֵ ת ֵלאֹמֽ ֵני־ֵח֖ ֥ר ֶאל־ּבְ ֵנ֣י ֵמ֑תֹו ַוְיַדּבֵ ם3 ֵמַע֖ל ּפְ ָק֙ם ַאְבָרָה֔ ג ַוּיָ֨
ֲע֧נּו ְבֵני־ֵח֛ת ֶאת־ַאְבָרָה֖ם  ָפָנֽי ׃ ה ַוּיַ י ִמּלְ ה ֵמִת֖ ָר֥ ם ְוֶאְקּבְ ֶכ֔ ֶב֙ר ִעּמָ ת־ֶק֨ י ֲאֻחּזַ ֨נּו ִל֤ ֶכ֑ם ּתְ להתיישב כאן ִעּמָ

נּו אתה לא סתם "גר ותושב", אלא "נשיא א-לקים אתה  תֹוֵכ֔ ֙ה ּבְ ים ַאּתָ יא ֱא-לִֹק֤ י ְנׂשִ֨ נּו׀ ֲאֹדִנ֗ ָמֵע֣ ר ֽלֹו ׃ ו ׁשְ ֵלאֹמ֥
ינּו  ר ְקָבֵר֔ ִמְבַח֣ בתוכנו"! - אתה בעינינו כמו מלך המלמד אותנו להאמין בא-לקים, ואנחנו נעשה כל מה שתבקש, ולכן - ּבְ

ָ֧קם ַאְבָרָה֛ם  ָך ׃ ז ַוּיָ ר ֵמֶתֽ ֹב֥ ָך֖ ִמּקְ א־ִיְכֶל֥ה לא ימנע ִמּמְ ּנּו מאיתנו ֶאת־ִקְב֛רֹו לֹֽ יׁש ִמּמֶ֔ ָך ִא֣ ר ֶאת־ֵמֶת֑ ְקֹב֖
ת ׃ ֶרץ לבני העם שגרים בארץ ההיא ִלְבֵני־ֵחֽ חּו מתוך הכרת טובה ְלַעם־ָהָא֖ ֥ ּתַ ׁשְ ַוּיִ

ָמ֕עּוִני  י ׁשְ ָפַנ֔ ר ֶאת־ֵמִת֙י ִמּלְ ם אם אתם מסכימים ורוצים ִלְקּבֹ֤ ֶכ֗ ת־ַנְפׁשְ ר ִאם־ֵיׁ֣ש ֶאֽ ם ֵלאֹמ֑ ֖ ֥ר ִאּתָ  ח ַוְיַדּבֵ
ר־֔לֹו  ָל֙ה5 ֲאׁשֶ ְכּפֵ ת ַהּמַ י ֶאת־ְמָעַר֤ ן־ִל֗ ַחר מעפרון בן צוחר4 ׃ ט ְוִיּתֶ ן־ֹצֽ ֶעְפ֥רֹון ּבֶ י פנו ובקשו בעבורי ּבְ ּוִפְגעּו־ִל֖
֣תֹוְך  ּבְ ב  ֖ ֹיׁשֵ ְוֶעְפ֥רֹון  ֶבר ׃ י  ת־ָקֽ תֹוְכֶכ֖ם ַלֲאֻחּזַ ִל֛י ּבְ ה  ֶנּ֥נָ ִיּתְ א במחיר מלא  ֶסף ָמֵל֜ ֶכ֨ ּבְ הּו  ֵד֑ ה ׂשָ ְקֵצ֣ ּבִ ר  ֖ ֲאׁשֶ
א־ֲאֹדִנ֣י  ר ׃ יא לֹֽ ַער־ִעי֖רֹו ֵלאֹמֽ ֽ י ׁשַ ֵא֥ ל ּבָ ת ְלֹכ֛ ָאְזֵנ֣י ְבֵני־ֵח֔ י ֶאת־ַאְבָרָה֙ם ּבְ ֤ ַע֩ן ֶעְפ֨רֹון ַהִחּתִ ַוּיַ ת  ֵני־ֵח֑ ּבְ
י  ֛ יָה - בחינם ְלֵעיֵנ֧י ְבֵני־ַעּמִ ֑ ֹו ְלָך֣ ְנַתּתִ ר־ּב֖ ה ֲאׁשֶ ָעָר֥ ְך אני נותן לך בחינם ְוַהּמְ י ָל֔ ּתִ ֶד֙ה שביקשת- ָנַת֣ ִני ַהּשָׂ ָמֵע֔ ׁשְ
ם מתוך הכרת טובה לעפרון ִלְפֵנ֖י  חּו֙ ַאְבָרָה֔ ּתַ֨ ׁשְ ָך ! ׃ יב ַוּיִ ר ֵמֶתֽ ְ֖ך כולם רואים ועדים על הדבר, ואתה- ְקֹב֥ יָה ּלָ ֥ ְנַתּתִ

ֶרץ ׃  לעיני ַע֥ם ָהָאֽ

שתשמע  ִני  ָמֵע֑ ׁשְ הלוואי  ֖לּו  ה  ֥ ִאם־ַאּתָ רק  ְך  ַא֛ ר  ֵלאֹמ֔ ֶר֙ץ  ַעם־ָהָא֨ ָאְזֵנ֤י  ּבְ ֶאל־ֶעְפ֜רֹון  אברהם  ר  ַוְיַדּבֵ֨ יג 
י  ֶאת־ֵמִת֖ ה  ָר֥ ְוֶאְקּבְ ממני  אותו  שתיקח  מבקש  ואני  י  ּנִ ִמּמֶ֔ ח  ַק֣ ֶד֙ה  ַהּשָׂ ֶ֤סף  ּכֶ את  אתן  אני  י  ּתִ ָנַת֜ לדבריי 

ע  ַאְרּבַ֨ ששווה  ארץ  חלקת  ֶאֶר֩ץ  ִני  ָמֵע֔ ׁשְ ֲאֹדִנ֣י  ׃ טו  ֽלֹו  ר  ֵלאֹמ֥ ֶאת־ַאְבָרָה֖ם  ֶעְפ֛רֹון  ַ֧ען  ַוּיַ ׃ יד  ה  ּמָ ֽ ׁשָ
הכסף  את  אצלך  הנח  נחשב?  זה  מה  וא  ַמה־ִה֑ וכמוך  כמוני  אוהבים  שני  בין  יְנָך֖  ּוֵבֽ י  יִנ֥ ּבֵ ֶ֛סף  ֶקל־ּכֶ ֽ ׁשֶ ת  ֵמֹא֧
מיד-  ולכן  עפרון,  בעיני  השדה  ערך  שזהו  הבין  אברהם  ֶאל־ֶעְפרֹו֒ן  ַאְבָרָה֮ם  ע  ַמ֣ ׁשְ ַוּיִ ׃ טז  ר  ְקֹבֽ ְוֶאת־ֵמְתָך֖ 
ֹעֵב֖ר  ֶסף  ּכֶ֔ ֶקל  ֣ ׁשֶ ֵמאֹו֙ת  ֤ע  ַאְרּבַ ת  ְבֵני־ֵח֑ ָאְזֵנ֣י  ּבְ ֖ר  ּבֶ ּדִ ר  ֥ ֲאׁשֶ ֶסף  ֶאת־ַהּכֶ֕ ן  ְלֶעְפֹר֔ ַאְבָרָה֙ם  ל  ֹק֤ ׁשְ  ַוּיִ

1  רש"י לפסוק י’, ד"ה “לכל באי שער עירו".
2  עיין רש"י לפסוק ב’ ולפסוק ט’, וכן בדעת מקרא בדברי הסיכום לפרק.

3  קם מהארץ מהמקום בו הוא ישב בשעה שהספיד את שרה ובכה - ע"פ דעת מקרא.
4  עפרון היה מנכבדי העיר - רש"י, רמב"ן, ספורנו ועוד.

5  כך שמה של המערה. ורש"י פירש על שם שהייתה כפולה: מערה מעל מערה.  ולפי המדרש שמביא רש"י, על שם שהייתה 
‘כפולה בזוגות’ - שנקברו בה אדם וחווה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, ויעקב ולאה.



47

37 36

ָלה ְכפֵּ ַאְבָרָהם קוֶֹנה ֶאת ְמָעַרת ַהמַּ
ָרה ְוקוֵֹבר ֶאת שָׂ
סּוִקים ג-כ ֶרק כג פְּ  פֶּ

יחידה 19

ר...   ת ֵלאֹמֽ ֵני־ֵח֖ ֥ר ֶאל־ּבְ ֵנ֣י ֵמ֑תֹו ַוְיַדּבֵ ם ֵמַע֖ל ּפְ ָק֙ם ַאְבָרָה֔ "ַוּיָ֨
סּוִקים ג-ד( ָפָנֽי׃" )ּפְ י ִמּלְ ה ֵמִת֖ ָר֥ ם ְוֶאְקּבְ ֶכ֔ ֶב֙ר ִעּמָ ת־ֶק֨ י ֲאֻחּזַ ֨נּו ִל֤   ּתְ

ת׃" ֶרץ ִלְבֵני ֵחֽ חּו ְלַעם־ָהָא֖ ֥ ּתַ ׁשְ ָ֧קם ַאְבָרָה֛ם ַוּיִ "ַוּיָ

ֶרץ׃" ם ִלְפֵנ֖י ַע֥ם ָהָאֽ חּו֙ ַאְבָרָה֔ ּתַ֨ ׁשְ "ַוּיִ

סּוק כ( ֶבר" )ּפָ ת-ָק֑ ֹו ְלַאְבָרָה֖ם ַלֲאֻחּזַ ר-ּב֛ ה ֲאׁשֶ ָעָר֧ ה ְוַהּמְ ֶד֜ ָקם ַהּשָׂ "ַוּיָ֨

ֶעְפ֥רֹון...  י ּבְ ָמ֕עּוִני ּוִפְגעּו־ִל֖ ר... ׁשְ ם ֵלאֹמ֑ ֖ ֥ר ִאּתָ "ַוְיַדּבֵ
סּוִקים ח-ט( א..." )ּפְ ֶסף ָמֵל֜ ֶכ֨ ר־֔לֹו... ּבְ ָל֙ה ֲאׁשֶ ְכּפֵ ת ַהּמַ י ֶאת־ְמָעַר֤ ן־ִל֗  ְוִיּתֶ

ר׃"  וא ְוֶאת־ֵמְתָך֖ ְקֹבֽ יְנָך֖ ַמה ִה֑ י ּוֵבֽ יִנ֥ ֶ֛סף ּבֵ ֶקל ּכֶ ֽ ת ׁשֶ ע ֵמֹא֧ ַ֧ען ֶעְפ֛רֹון... ֶאֶר֩ץ ַאְרּבַ֨ "ַוּיַ
סּוִקים יד-טו(   )ּפְ

סּוק טז( ֶסף" )ּפָ ן ֶאת־ַהּכֶ֕ ל ַאְבָרָה֙ם ְלֶעְפֹר֔ ֹק֤ ׁשְ "ַוּיִ

ֵני ֵחת?  ׁש ַאְבָרָהם ִמּבְ ּקֵ א.   ָמה ּבִ

ן / לֹא. סּוק ו( - ּכֵ ימּו? )ּפָ ֵני ֵחת ִהְסּכִ ב.   ַהִאם ּבְ

ג.    ָמה ָרָצה ַאְבָרָהם ֵמֶעְפרֹון? 

ן / לֹא. סּוק יא( - ּכֵ ים?  )ּפָ ד.    ַהִאם ֶעְפרֹון ִהְסּכִ

ִטים. ּפָ ׁשְ ָלַמת ַהּמִ ים ְלַהׁשְ ה.   ִמְתחּו ַקּוִ

ָלה ְכּפֵ יַע ָלֵתת ְלַאְבָרָהם ֶאת ְמָעַרת ַהּמַ ֶעְפרֹון ִהּצִ

ָלה ְכּפֵ ׁש ִלְקנֹות ֶאת ְמָעַרת ַהּמַ ַאְבָרָהם ִהְתַעּקֵ

ָקה יקּו ַמְדּבֵ   ו.    ַהְדּבִ

ּה רֹוִאים ּבָ ׁשֶ

ֶאת ַאְבָרָהם 

ׁשֹוֵקל ְלֶעְפרֹון

ֶסף. ֶאת ַהּכֶ

ֶכֶסף. ּבְ

ם.  ִחּנָ ּבְ

ָלה". ה "ַמְכּפֵ ּלָ ּמִ ֶֹרׁש כפ"ל ּבַ א.   ִצְבעּו ֶאת אֹוִתּיֹות ַהּשׁ

ָלה: ְכּפֵ ְמָעַרת ַהּמַ בּוִרים ּבִ ּקְ ַעת ַהּזּוגֹות ׁשֶ ל ֶאָחד ֵמַאְרּבַ ַקו ּכָ רּו ּבְ ב.   ַחּבְ

ה     ָאָדם                                ְוַחּוָ

ַאְבָרָהם                                ְוֵלָאה

ָרה    ִיְצָחק                               ְוׂשָ

   ַיֲעקֹב                               ְוִרְבָקה

ָרה.     א ַאְבָרָהם ִלְקּבֹר ֶאת ׂשָ ּבָ ׁשֶ ָלה ּכְ ְכּפֵ ְמָעַרת ַהּמַ ָבר ָקבּור ּבִ ָהָיה ּכְ ל ֶאת ַהּזּוג ׁשֶ ַמְעּגָ יפּו ּבְ ג.    ַהּקִ

ָלה?   ְכּפֵ ְמָעַרת ַהּמַ ַעם ּבִ ד.    ַהִאם ֲהִייֶתם ּפַ

ּיֹום: ָלה ּכַ ְכּפֵ יַצד ִנְרֵאית ְמָעַרת ַהּמַ מּוָנה ֵכּ ֶעְזַרת ַהּתְ ֲארּו ּבְ        ּתָ

ָרֵאל  ה ְמקֹומֹות ֵאין ֻאּמֹות ָהעֹוָלם ְיכֹוִלים ְלהֹונֹות )ְלַצֵער( ֶאת ִיׂשְ לֹוׁשָ "ׁשְ

יֵדיֶכם, ְוֵאּלּו ֵהן:  זּוִלים ֵהם ּבִ לֹוַמר ּגְ

ה( ל יֹוֵסף."  )ִמְדָרׁש ַרּבָ ׁש ּוְקבּוָרתֹו ׁשֶ ְקּדָ ית ַהּמִ ָלה, ּבֵ ְכּפֵ ְמָעַרת ַהּמַ

זּוגֹות. פּוָלה ּבְ ּכְ ָלה -  ...ׁשֶ ְכּפֵ ָרִׁש"י:    ְמָעַרת ַהּמַ

ה  ָל֔ ְכּפֵ ּמַ ּבַ ֙ר  ֲאׁשֶ ֶעְפ֗רֹון  ה  ֵד֣ ׂשְ ָ֣קם׀  ַוּיָ ׃ יז  בו משתמשים  המקומות  בכל  שהסוחרים  משובח  מסוג  כסף  ר  ֵחֽ ַלּסֹ
׃  יב  ָסִבֽ ֻב֖לֹו  ָכל־ּגְ ּבְ ר  ֥ ֲאׁשֶ ה  ֶד֔ ּשָׂ ּבַ ר  ֣ ֲאׁשֶ ְוָכל־ָהֵע֙ץ  ֹו  ר־ּב֔ ֲאׁשֶ ה  ָעָר֣ ְוַהּמְ ֶד֙ה  ַהּשָׂ א  ַמְמֵר֑ ִלְפֵנ֣י  ר  ֖  ֲאׁשֶ

ה  ָר֣ ם ֶאת־ׂשָ ַאְבָרָה֜ ר  ָקַב֨ ְוַאֲחֵרי־ֵכ֩ן  ׃ יט  ַער־ִעיֽרֹו  ֽ ׁשַ י  ֵא֥ ּבָ ל  ֹכ֖ ּבְ ת  ְבֵני־ֵח֑ ְלֵעיֵנ֣י  ְלִמְקָנ֖ה  ם  ְלַאְבָרָה֥ יח 
ה  ָעָר֧ ה ְוַהּמְ ֶד֜ ָקם ַהּשָׂ ָנַֽען ׃ כ ַוּיָ֨ ֶרץ ּכְ ֶא֖ וא ֶחְב֑רֹון ּבְ א ִה֣ ֵנ֥י ַמְמֵר֖ ָל֛ה ַעל־ּפְ ְכּפֵ ה ַהּמַ ֵד֧ ת ׂשְ ֹו ֶאל־ְמָעַר֞ ּת֗ ִאׁשְ

ת ׃  ֵני־ֵחֽ ת ּבְ ֶבר ֵמֵא֖ ת־ָק֑ ֹו ְלַאְבָרָה֖ם ַלֲאֻחּזַ ר־ּב֛ ֲאׁשֶ

ג. מנגינת הכתוב

שרה,  את  קובר  שהוא  לפני  המערה  קניין  את  לסיים  התעקש  הוא  המכפלה.  מערת  בקניית  גדולה  חשיבות  ראה  אברהם 
והוא הסכים לשלם בעבורה כסף רב. כך, לעולם לא יוכל אף אחד לערער על שייכותה של מערת המכפלה לאברהם ושרה 
ולצאצאיהם. )"...אמר רב יודן בר סימון זה אחד משלשה מקומות שאין אומות העולם יכולין להונות את ישראל לומר גזולים הן 
בידכם ואלו הן, מערת המכפלה, ובית המקדש, וקבורתו של יוסף, מערת המכפלה, דכתיב: "וישמע אברהם אל עפרון וישקול 

אברהם לעפרון"..." וכו' -בראשית רבה, ע"ט, ז'.(

ד. הצעות להמחשה ולהרחבה 

בחוברת:

 המשימות בצד ימין של החוברת נועדו לעשות סדר עבור התלמידים בתהליך קניין מערת המכפלה. ••
הפסוקים המצוטטים מבליטים גם את הכרת התודה של אברהם לבני חת בשלבים השונים של המשא ומתן.

 משימות ה'-ו' מדגישות את התעקשותו של אברהם לקנות את המערה בכסף ולא לקבל אותה בחינם. - מדוע?••
 1. כדי שהמקום יהיה שלו לגמרי, מבלי שמישהו יוכל לערער על כך ומבלי שעפרון או בניו יוכלו להתחרט.

 2. כי אברהם רצה שתהיה לו קרקע משלו בארץ ישראל. 
במשימה ו' מתבקשים התלמידים להדביק מדבקה באמצע הציור. לפני הדבקת המדבקה, נראה עפרון כמי שאיננו ••

מעוניין לקבל כסף, ואילו לאחר הדבקת המדבקה, הוא נראה כמי שמושיט את ידו לקבל... - ניתן להביא כאן את 
דברי רש"י לפסוק ט"ו: שעפרון "אמר הרבה, ואפילו מעט לא עשה..."

המשימות בצד שמאל עוסקות במערת המכפלה, ומטרתן לחזק את התודעה והקשר של התלמידים אל המקום.••

הרחבות והמחשות נוספות:

הרחבה ודיון בתואר בו מתארים אנשי העיר את אברהם כ"נשיא א-לקים"!••
שקילת כסף באותם ימים••
הרחבה בעניין כסף "עובר לסוחר".••

http://www.yeshiva.org.il/responsa/Responsa.aspx?sefer=מדרשי-אגדה-בראשית-רבה&perek=עט&pasuk=ז


48

20. אברהם שולח את עבדו למצוא אישה ליצחק בנו
 פרק כ"ד פסוקים א'-ט'

א. הקדמה 

אחרי מות שרה ואחרי ֲהגיעֹו של אברהם לגיל זקנה, הוא החליט לשלוח את עבדו לחפש אישה עבור יצחק בנו. 

בשעה שאברהם השביע את העבד שיחפש אישה עבור יצחק, הוא הזהיר אותו בשתי אזהרות:

1. שלא ייקח אישה ליצחק מבנות הכנעני1.

2. שלא יוציא את יצחק מארץ כנען.   

אברהם גם בירך את העבד והתפלל שה' יצליח את דרכו.

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

בעושר  ל  ּכֹֽ ּבַ ם  ֶאת־ַאְבָרָה֖ ְך  ַר֥ ּבֵ ַוֽי-ה-֛ו-ה  רבים  ימים  עליו  עברו  ים  ִמ֑ ּיָ ּבַ ֖א  ּבָ ן  ָזֵק֔ ם  ְוַאְבָרָה֣ א 
עבדיו3 מבין  המבוגר  י֔תֹו  ּבֵ ן  ְזַק֣ ֶאל־ַעְבּדֹו֙  ם  ַאְבָרָה֗ אֶמר  ַוּיֹ֣ ׃ ב  ובנים2 ימים  אורך  וכבוד,   ונכסים 

ַחת  ֥ ים־ָנ֥א ָיְדָך֖ ּתַ ֽ ר־֑לֹו האחראי על כל רכושו של אברהם )במדרש נאמר שזהו אליעזר עבד אברהם4( ׂשִ ָכל־ֲאׁשֶ ל ּבְ ֖ ׁשֵ ַהּמֹ
י כך היה מנהג באותם ימים, שהנשבע לאדונו או לאביו לעשות דבר מה - שם את ידו תחת ירך המשביע, לסימן שהוא מקבל  ְיֵרִכֽ
נֹו֙ת  י ִמּבְ ֙ה ִלְבִנ֔ ָ ח ִאּשׁ ֤ א־ִתּקַ ר לֹֽ ֶרץ ֲאׁשֶ֨ י ָהָא֑ ִים ֵוֽא-לֵֹק֖ ַמ֔ ָ י ַהּשׁ י-ה-ו-֙ה ֱא-לֵֹק֣ ֽ יֲעָך֔ ּבַ ֣ ּבִ עליו את הציווי5׃ ג ְוַאׁשְ

ק ׃  י ְלִיְצָחֽ ה ִלְבִנ֥ ֖ ָ ֥ ִאּשׁ ֵלְ֑ך ְוָלַקְחּתָ י ּתֵ ֖ י ְוֶאל־מֹוַלְדּתִ י אלא ֶאל־ַאְרִצ֛ ֧ ֹו׃ ד ּכִ ִקְרּבֽ ב ּבְ ֥ י יֹוׁשֵ ר ָאֹנִכ֖ ֥ י ֲאׁשֶ ַנֲעִנ֔ ּכְ  ַהֽ
י֙ב  ב ָאׁשִ ֤ ָהׁשֵ את ֶהֽ ֶרץ ַהּזֹ֑ י ֶאל־ָהָא֣ ה ָלֶלֶ֥כת ַאֲחַר֖ ָ֔ ִאּשׁ ֶבד אּוַל֙י לֹא־ֹתאֶב֣ה לא תרצה ָהֽ אֶמר ֵאָלי֙ו ָהֶע֔  ה ַוּיֹ֤
ן־ ּפֶ ְלָך֔  ֶמר  ֣ ָ ִהּשׁ ם  ַאְבָרָה֑ ֵאָל֖יו  אֶמר  ַוּיֹ֥ ׃ ו  ם  ֽ ָ ִמּשׁ אָת  ר־ָיָצ֥ ֲאׁשֶ ֶרץ  ֶאל־ָהָא֖ ְנָך֔  ֶאת־ּבִ אשיב6  האם 

ָאִב֮י  ֣ית   ִמּבֵ לך..."(  "לך  לי  )כשאמר  ִני  ְלָקַח֜ ר  ֲאׁשֶ֨ ִים  ַמ֗ ָ ַהּשׁ י  ֱא-לֵֹק֣ י-ה-֣ו-ה׀  ׃ ז  ה  ּמָ ֽ ׁשָ ִנ֖י  ֶאת־ּבְ יב  ֥ ׁשִ ּתָ
ֶאת־ ן  ֖ ֶאּתֵ ְרֲעָך֔  ְלַז֨ ר  ֵלאֹמ֔ הבתרים(  בין  )בברית  ע־ִל֙י  ֽ ּבַ ׁשְ ִנֽ ר  ֤ ַוֲאׁשֶ י  ר־ִל֜ ּבֶ ּדִ ר  ַוֲאׁשֶ֨ ֒י  ֽמֹוַלְדּתִ ֶרץ  ּוֵמֶא֣
ם7׃  ֽ ָ ִמּשׁ ִלְבִנ֖י  ֛ה  ָ ִאּשׁ  ֥ ְוָלַקְחּתָ השליחות  בביצוע  לך  שיעזור  יָך  ְלָפֶנ֔ ַמְלָאכֹו֙  ַל֤ח  ִיׁשְ ֗הּוא  את  ַהּזֹ֑ ֶרץ  ָהָא֣

לבני8 אישה  חיפוש  של  את  ֹז֑ י  ֻבָעִת֖ ְ ִמּשׁ פטור  תהיה  יָת  ֕ ְוִנּקִ יָך  ַאֲחֶר֔ ָלֶלֶ֣כת  ֙ה  ָ ִאּשׁ ָהֽ ֹתאֶב֤ה  א  ְוִאם־לֹ֨  ח 
ָב֖ר  ע ֔לֹו ַעל־ַהּדָ ַבֽ ֣ ָ ּשׁ ַחת ֶיֶ֥רְך ַאְבָרָה֖ם ֲאֹדָנ֑יו ַוּיִ ֛ ֶב֙ד ֶאת־ָי֔דֹו ּתַ ם ָהֶע֨ ׂ֤שֶ ה ׃ ט ַוּיָ ּמָ ֽ ב ׁשָ ֖ א ָתׁשֵ י לֹ֥ ִנ֔ ק ֶאת־ּבְ ַר֣

ֽה על חיפוש אישה לפי התנאים שקבע לו אברהם 9׃  ַהּזֶ

ג. מנגינת הכתוב

אברהם דואג לקדושתו ומיוחדותו של יצחק.

1 בגלל מעשיהם הרעים של הכנענים ובנותיהם.
2 רמב"ן.
3 רד"ק.

4 עיין בתרגום יונתן בן עוזיאל, וכן ברש"י לפסוק ל"ט.
5 רשב"ם, ועיין עוד באבן עזרא, רד"ק, חזקוני ועוד.

6 ה' השאלה.
7 זו תפילה שאברהם התפלל, שה' יצליח את שליחותו של העבד - עפ"י אבן עזרא ועוד.

8 על פי הפירוש ראשון של הרמב"ן.
9 ספורנו.
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ד. הצעות להמחשה ולהרחבה  

בחוברת:

במשימה א' משולבת הבנת הביטוי "ברך את אברהם בכל" עם מיומנות של דפדוף בחומש ואיתור התשובות.••

משימות ב'-ג' עוסקות בשליחות שהטיל אברהם על עבדו.••

בצד שמאל יש משימה מאתגרת, שבה מתבקשים התלמידים לדמיין שהם עבדו של אברהם ולענות על ••
השאלות לפי הסדר. את המשבצות עם התשובות הנכונות עליהם לצבוע במדגש צהוב. אם הם יסמנו את 

התשובות הנכונות - הרי שהמשבצות הצבועות ייצרו את המילה "רבקה". בהצלחה!

39 38

ַאְבָרָהם ׁשוֵֹלַח ֶאת ַעְבדוֹ
נוֹ ה ְלִיְצָחק בְּ שׂ ִאשָּׁ ְלַחפֵּ

סּוִקים א-ט ֶרק כד פְּ  פֶּ

יחידה 20

סּוק א( ל׃" )ּפָ ּכֹֽ ְך ֶאת ַאְבָרָה֖ם ּבַ ַר֥ ים ַו֛ה' ּבֵ ִמ֑ ּיָ ֖א ּבַ ן ּבָ ם ָזֵק֔ "ְוַאְבָרָה֣

ם ֶאל-ַעְבּדֹו֙...   אֶמר ַאְבָרָה֗ "ַוּיֹ֣
סּוִקים ב-ד( ק׃" )ּפְ י ְלִיְצָחֽ ה ִלְבִנ֥ ֖ ָ ֥ ִאּשׁ ֵלְ֑ך ְוָלַקְחּתָ י ּתֵ ֖ י ְוֶאל-מֹוַלְדּתִ ...ֶאל-ַאְרִצ֛

י... ַנֲעִנ֔ ּכְ נֹו֙ת ַהֽ י ִמּבְ ֙ה ִלְבִנ֔ ָ ח ִאּשׁ ֤ א־ִתּקַ ר לֹֽ ֙ה'... ֲאׁשֶ֨ ֽ יֲעָך֔ ּבַ ֣ ּבִ "ְוַאׁשְ
סּוִקים ג-ו( ה׃" )ּפְ ּמָ ֽ ִנ֖י ׁשָ יב ֶאת־ּבְ ֥ ׁשִ ן־ּתָ ֶמר ְלָך֔ ּפֶ ֣ ָ ם ִהּשׁ אֶמר ֵאָל֖יו ַאְבָרָה֑ ַוּיֹ֥

ְתִאיִמים. קֹורֹות ַהּמַ ׁשּובֹות ַלּמְ ׁש ְוַהְתִאימּו ֶאת ַהּתְ ֻחּמָ פּו ּבַ ְפּדְ ֵרְך ה' ֶאת ַאְבָרָהם?  - ּדַ ָמה ּבֵ א.   ּבְ

ׁש ַאְבָרָהם ֵמָהֶעֶבד. ּקֵ ְלׁשֹוְנֶכם ָמה ּבִ ְתבּו ּבִ ב.   ּכִ

ׁש ֵמָהֶעֶבד ׁשֶ  ּקֵ    ַאְבָרָהם ּבִ

י ַאְזָהרֹות: ּתֵ ׁשְ ג.    ַאְבָרָהם ִהְזִהיר ֶאת ָהֶעֶבד ּבִ

נֹות   . ה ְלִיְצָחק ִמּבְ ָ ח ִאּשׁ ּלֹא ִיּקַ   1( ׁשֶ

ּלֹא יֹוִציא ֶאת ִיְצָחק ֵמ   .   2( ׁשֶ

ן,   ֲאִריכּות ָיִמים ר,   ּבֵ בֹוד,   עֹׁשֶ ְרִמילוֹן  ּכָ תַּ

י  ַעל ּפִ
סּוק ב ֶרק יג ּפָ ּפֶ

י  ַעל ּפִ
סּוק ו  ֶרק כג ּפָ ּפֶ

י  ַעל ּפִ
סּוק א ֶרק כד ּפָ ּפֶ

ֲאִריכּות ָיִמים

סּוק ט( ֽה׃" )ּפָ ָב֖ר ַהּזֶ ע ֔לֹו ַעל-ַהּדָ ַבֽ ֣ ָ ּשׁ ַחת ֶיֶ֥רְך ַאְבָרָה֖ם ֲאֹדָנ֑יו ַוּיִ ֛ ֶב֙ד ֶאת-ָי֔דֹו ּתַ ם ָהֶע֨ ׂ֤שֶ "ַוּיָ

י  ַעל ּפִ
סּוק ב    ֶרק כא ּפָ ּפֶ

"ַאּלּוף

ְפּדּוף!" ִדּ

"ַוּיֹ֣אֶמר ַאְבָרָה֗ם ֶאל־ַעְבּדֹו֙..."
ם  ַאּתֶ ְמְינּו ׁשֶ ּדַ

ל ַאְבָרָהם! ַעְבּדֹו ׁשֶ

ֵאלֹות. ׁש ׁשְ ִלְפֵניֶכם ׁשֵ

ִרּיֹות. ׁשּובֹות ֶאְפׁשָ י ּתְ ּתֵ ֵאָלה ׁשְ ְלָכל ׁשְ

צֹות ִעם  ּבְ ׁשְ ׁש ָצהֹב ֶאת ַהּמִ ַמְדּגֵ ִצְבעּו ּבְ

כֹונֹות. ׁשּובֹות ַהּנְ ַהּתְ

מּו ַלֲענֹות,  ַסּיְ ּתְ ַאֲחֵרי ׁשֶ

ף  סֹוְבבּו ֶאת ַהּדַ

ְוַגּלּו ֶאת ִמי ְמָצאֶתם!

ָמָצאִתי ֶאת
!  

1( ֲאִני ָהֶעֶבד. ִמי ָקָרא ִלי?

ִיְצָחק

י ְלִיְצָחק. ּלִ ת ׁשֶ ָלֵתת ֶאת ַהּבַ

אי!לֹא! ַוּדַ ן, ּבְ ּכֵ

ל ַאְבָרָהם. ַאְרצֹו ּומֹוַלְדּתֹו ׁשֶ ּבְ

ַלח ֶאת ַמְלָאכֹו ְלָפַני. ה' ִיׁשְ

ַנֲעִני.  נֹות ַהּכְ ֵאֶצל ּבְ

ַאף ֶאָחד! ֲאִני ְלַגְמֵרי ְלַבד...

ח ֶאת ִיְצָחק ֶאּקַ
ּה. ּלָ ָלָאֶרץ ׁשֶ

ׁשּום אֶֹפן לֹא אֹוִציא  ּבְ
ֶאת ִיְצָחק ְלחּוץ ָלָאֶרץ.

ַאְבָרָהם

ה ְלִיְצָחק. ָ ׂש ִאּשׁ ְלַחּפֵ

ה ָעַלי ַלֲעׂשֹות? 2( ָמה הּוא ִצּוָ

ׂש? 3( ַהִאם ֵאֵלְך ְלַחּפֵ

ׂש? 4( ֵאיפֹה ֲאַחּפֵ

5( ִמי ַיֲעזֹר ִלי ִלְמצֹא?

ְרֶצה ָלבֹוא? ה ֲאָבל ִהיא לֹא ּתִ ָ 6( ָמה ִיְקֶרה ִאם ֶאְמָצא ִאּשׁ
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21. מעשה החסד של רבקה
 פרק כ"ד פסוקים י'-כ"א

א. הקדמה 

העבד יצא בשליחותו של אברהם, בראש שיירה של עשרה גמלים ועם רכוש רב, והגיע לחרן. בעמדו ליד הבאר, התפלל העבד 
לה' וביקש שה' יעשה חסד עם אברהם ויזמן לפניו נערה המתאימה ליצחק. כדי לזהות את הנערה המתאימה, ביקש העבד מה' 
שיצליח את הסימן שהוא עושה. מעבר לעצם הצלחת הסימן, בחן הדבר את מידת החסד של הנערה. ה' שמע לתפילתו של 

העבד, וזימן אל הבאר בדיוק באותו זמן את רבקה )הנכדה של נחור, אחי אברהם(.

)נציין, שבפסוקים מופיע מקור המים פעם בשם 'באר' ופעם בשם 'מעיין', כשהכוונה היא לאותו מקור מים. ייתכן גם שהיו שם 
גם באר וגם מעיין עם ברכת אגירה1.( 

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

ומתנות  רכוש  ָי֑דֹו  ּבְ ֲאֹדָנ֖יו  ְוָכל־֥טּוב  ֶלְך  ַוּיֵ֔ ֲאֹדָני֙ו  ֤י  ַמּלֵ ִמּגְ ים  ְגַמּלִ֜ ה  ָר֨ ֲעׂשָ ֶעֶבד  ָה֠ ח  ֣ ּקַ ַוּיִ י 
׃ חרן2  זוהי  ָנֽחֹור  יר  ֶאל־ִע֥ ִים  ַנֲֽהַר֖ ם  ֶאל־ֲאַר֥ ֶ֛לְך  ַוּיֵ ָקם  ַוּיָ֗ אדוניו  של  ביותר  הטובים   מהדברים 

ֶרב לקראת הערב  ִים ְלֵע֣ת ֶע֔ ֑ ר ַהּמָ ֵא֣ יר ֶאל ליד ּבְ ֛ים הושיב את הגמלים על ברכיהם ִמ֥חּוץ ָלִע֖ ַמּלִ ְך ַהּגְ ְבֵר֧ יא ַוּיַ
ֱא-לֵֹק֙י  י-ה-֗ו-ה  )זו תפילה(  ר׀  ַוּיֹאַמ֓ יוצאות לשאוב מן הבאר׃ יב  בזמן ששואבות המים  ת  ֲֹאֹבֽ ַהּשׁ ֵצ֥את  ְלֵע֖ת 
ם  ִע֖ ֶסד  ה־ֶח֕ ַוֲעׂשֵ נערה מתאימה  לפניי  לפני. עשה בבקשה שתזדמן  ן  ַזֵמּ ֹום  ַהּי֑ ְלָפַנ֖י  ַהְקֵרה־ָנ֥א  ם  ַאְבָרָה֔ ֲאֹדִנ֣י 
יר  י ָהִע֔ ֣ ִים ּוְבנֹו֙ת ַאְנׁשֵ ֑ ין ַהּמָ ֖ב עומד ַעל־ֵע֣ י ִנּצָ ֛ה ָאֹנִכ֥ ם ׃ יג ואיך אדע מי הנערה המתאימה? - ִהּנֵ י ַאְבָרָהֽ ֲאֹדִנ֥
ְוַגם־ ה  ֵת֔ ׁשְ ה  ְוָאְמָר֣ ה  ּתֶ֔ ְוֶאׁשְ ְך֙  ַכּדֵ י־ָנ֤א  ַהּטִ יָה֙  ֵאֶל֨ ר  ֹאַמ֤ ר  ֲאׁשֶ֨ ֲעָר֗  ּנַ ַהֽ ְוָהָי֣ה  ׃ יד  ִים  ָמֽ ב  ֹא֥ ִלׁשְ ת  ֹיְצֹא֖
ֶסד  יָת ֶח֖ ֥ י־ָעׂשִ ע בפעולה הזאת שהיא תעשה3, אדע- ּכִ ּה ֵאַד֔ ק ּוָב֣ ָך֣ ְלִיְצָח֔ ֙ ְלַעְבּדְ ְחּתָ ּה ֹהַכ֨ ה ֹאָת֤ ֶק֑ ֖יָך ַאׁשְ ַמּלֶ ּגְ
ל  ָד֙ה ִלְבתּוֵא֣ ר ֻיּלְ ֤ את ֲאׁשֶ ה ֹיֵצ֗ ֧ה ִרְבָק֣ ֒ר עוד לא סיים תפילתו ְוִהּנֵ ֣ה ְלַדּבֵ ּלָ י ׃ טו ַוְֽיִהי־֗הּוא ֶטֶר֮ם ּכִ ִעם־ֲאֹדִנֽ
יׁש  ה ְוִא֖ תּוָל֕ ד ּבְ ֲעָר֗ ֹטַב֤ת ַמְרֶא֙ה ְמֹא֔ ּנַ ּה ׃ טז ְוַהֽ ְכָמֽ ּה ַעל־ׁשִ ֖ ם ְוַכּדָ י ַאְבָרָה֑ ת ָנ֖חֹור ֲאִח֣ ׁשֶ ה ֵא֥ ן־ִמְלּכָ֔ ּבֶ
ּה4 ִלְקָראָת֑ ָהֶעֶ֖בד  ָרץ  ֥ ַוּיָ ׃ יז  ַעל  ֽ ַוּתָ ּה  ֖ ַכּדָ ֥א  ַמּלֵ ַוּתְ אל המעיין  ְיָנה  ָהַע֔ ֶרד  ֣ ַוּתֵ מעולם לא התחתנה  ּה  ְיָדָע֑ א   לֹ֣

ּה  ֛ ּדָ ֶרד ּכַ ר ַוּתֹ֧ ַמֵה֗ ה ֲאֹדִנ֑י ַוּתְ ֵת֣ אֶמר ׁשְ ְך ׃ יח ַוּתֹ֖ ֽ ּדֵ ִים5 ִמּכַ יִני ָנ֛א השקי אותי בבקשה ְמַעט־ַמ֖ אֶמר ַהְגִמיִא֥ ַוּיֹ֕
ּו עד  ּל֖ ב ַע֥ד ִאם־ּכִ ָא֔ יָך֙ ֶאׁשְ ֤ם ִלְגַמּלֶ֨ ּגַ אֶמר  ֹק֑תֹו ַוּתֹ֗ ַכ֖ל גמרה ְלַהׁשְ הּו ׃ יט ַוּתְ ֵקֽ ׁשְ ּה ַוּתַ מעל כתפּה ַעל־ָיָד֖

ֶקת כלי ארוך שממנו שותות הבהמות  ֹ֔ ּה֙ ֶאל־ַהּשׁ ּדָ ַע֤ר שפכה את המים שנשארו ב-ּכַ ר6 ַוּתְ ַמֵה֗ ת ׃ כ ַוּתְ ּתֹֽ שיגמרו ִלׁשְ

יׁש  ְוָהִא֥ ׃ כא  הרבה...(  שותים  )וגמלים  יו  ֽ ַמּלָ ְלָכל־ּגְ ב  ַא֖ ׁשְ ַוּתִ ב  ֹא֑ ִלׁשְ ר  ֵא֖ ל־ַהּבְ ֶאֽ רבות(  )פעמים  ֛עֹוד  ָרץ  ֥ ַוּתָ
א  ֹו ִאם־לֹֽ ְרּכ֖ יַח י-ה-֛ו-ה ּדַ ִהְצִל֧ ַעת ומנסה להבין ַהֽ יׁש שותק ָלַד֗ ה ָלּ֑ה מתפעל ונדהם ממעשיה ַמֲחִר֕ ֵא֖ ּתָ ִמׁשְ

האם ה' אכן הצליח את הסימן שהוא עשה׃ 

1  ועיין עוד ב'דעת מקרא' לפסוק י"א.
2 עירו של נחור, אחיו של אברהם )ואולי על שם נחור אביו של תרח(.

3 על פי "דעת מקרא".
4 ניתן לעורר בכיתה את השאלה: מדוע מבין כל הנערות היוצאות לשאוב, רץ העבד דווקא אליה? מה היה מיוחד בה מכל 

האחרות? - ייתכן שהוא ראה בה צניעות מיוחדת באופן שבו היא הייתה לבושה או באופן שבו היא התכופפה אל המים. 
ייתכן שראה שהיא לא דוחפת ולא עוקפת בתור, וכדומה. בכל מקרה, ברור שהוא לא ידע באותו שלב שהיא ממשפחתו של 

אברהם.
5 העבד ביקש מעט, והיא נתנה הרבה...!

6 "זריזין מקדימין למצוות" ו"מצווה הבאה לידך, אל תחמיצנה" - ממש כמו בפרק י"ח כשאברהם ושרה הכניסו אורחים.
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ג. מנגינת הכתוב

מעשה החסד יוצא הדופן של רבקה שהתאמצה מאד עבור אדם, שהיא כלל לא הכירה, שהיה צמא ונראה זקוק לעזרה. היא 
 עשתה כל מה שצריך במאמץ גדול כולל השקיית עשרת גמליו, והכל בהתנדבות גמורה וזריזות גדולה. 

מעשיה של רבקה מזכירים את מעשי החסד בבית אברהם )זריזות למצווה, הכנסת אורחים, ביקשו ממנה מעט ונתנה הרבה(.

 ד. הצעות להמחשה ולהרחבה 

בחוברת:

משימה א' והציור יכולים לעורר את התלמידים לשאול: "מדוע לקח העבד עשרה גמלים?!" - ניתן להעלות ••
עם התלמידים כל מיני סברות, כגון: כדי לקחת אתו מתנות רבות, בשביל האנשים שליוו אותו; הם יצאו לדרך 

ארוכה, והיו זקוקים לציוד ומזון רב; בשביל להרכיב בחזרה את הנערה שימצאו עבור יצחק וכו'.

משימה ב' נועדה להדגיש שהדבר הראשון שעשה העבד, היה להתפלל לה' שיעזור לו בשליחותו.••

משימה ג' עוסקת בסימן שעשה העבד.••

משימה ד' עוסקת בתגובתה של רבקה לדברי העבד.••

משימות ה'-ו' נועדו להמחיש לתלמידים את גודל מעשה החסד של רבקה, שרצה שוב ושוב אל המעיין ובחזרה ••
 אל השוקת בזריזות גדולה, עד שהיא סיימה להשקות את כל הגמלים. 

)המדבקות מסודרות בצורה מעגלית הנותנת תחושה של חסד אין-סופי...(

הרחבות והמחשות נוספות:

 להכין הצגה עם התלמידים בה הם יציגו: ••
את הגעת העבד לבאר, ההתלבטות, תפילת העבד, פנייתו לנערה, תגובתה של רבקה ופעולתה הנמרצת, 

השתאותו של העבד. 
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ל ִרְבָקה ה ַהֶחֶסד שֶׁ ַמֲעשֵׂ
סּוִקים י-כא ֶרק כד פְּ פֶּ

יחידה 21

ת׃   ֲֹאֹבֽ ֶרב ְלֵע֖ת ֵצ֥את ַהּשׁ ִים ְלֵע֣ת ֶע֔ ֑ ר ַהּמָ ֵא֣ יר ֶאל-ּבְ ֛ים ִמ֥חּוץ ָלִע֖ ַמּלִ ְך ַהּגְ ְבֵר֧ "ַוּיַ
סּוִקים יא-יב( ֹום..." )ּפְ ם ַהְקֵרה־ָנ֥א ְלָפַנ֖י ַהּי֑ ר׀ ֗ה' ֱא-לֵֹק֙י ֲאֹדִנ֣י ַאְבָרָה֔ ַוּיֹאַמ֓

ה ּתֶ֔ ְך֙ ְוֶאׁשְ י־ָנ֤א ַכּדֵ יָה֙ ַהּטִ ר ֵאֶל֨ ר ֹאַמ֤ ֲעָר֗ ֲאׁשֶ֨ ּנַ "ְוָהָי֣ה ַהֽ
סּוק יד( ה" )ּפָ ֶק֑ ֖יָך ַאׁשְ ַמּלֶ ה ְוַגם־ּגְ ֵת֔ ה ׁשְ ְוָאְמָר֣

סּוק יד( ק" )ּפָ ָך֣ ְלִיְצָח֔ ֙ ְלַעְבּדְ ְחּתָ ּה ֹהַכ֨ "ֹאָת֤

ִים? יַע ִלְבֵאר ַהּמַ הּוא ִהּגִ ה ָהֶעֶבד ַאֲחֵרי ׁשֶ ָעׂשָ ָבר ָהִראׁשֹון ׁשֶ ב.   ָמה ַהּדָ

ּתֹות.        א. ָהַלְך ִלׁשְ

ה ְלִיְצָחק. ָ ׂש ִאּשׁ        ב. ִהְתִחיל ְלַחּפֵ

ה ְלִיְצָחק. ָ ֲעזֹר לֹו ִלְמצֹא ִאּשׁ ּיַ ל ַלה' ׁשֶ ּלֵ        ג. ִהְתּפַ

ה ָהֶעֶבד: ָעׂשָ יָמן ׁשֶ ְלׁשֹוְנֶכם ֶאת ַהּסִ ְתבּו ּבִ ג.    ּכִ

ה   ּנָ ׁש ִמּמֶ ֲאִני ֲאַבּקֵ ֲעָרה ׁשֶ ַהּנַ

יד ִלי  ּגִ ְוִהיא ּתַ

ְוָקא? ה ּדַ יָמן ַהּזֶ ַחר ָהֶעֶבד ֶאת ַהּסִ ֶכם, ּבָ ה: ַמּדּוַע, ְלַדְעּתְ ּתָ ּכִ יָחה ּבַ  ְלׂשִ

ְענּו ְלָחָרן, ְלִעיר ָנחֹור!  "ִהּגַ
ִים!" ֵאר ַהּמַ ַנֲעצֹר ְלַיד ּבְ

סּוק י( ֶלְך..." )ּפָ ֤י ֲאֹדָני֙ו ַוּיֵ֔ ַמּלֵ ֶעֶבד    ִמּגְ ח ָה֠ ֣ ּקַ א. "ַוּיִ

ְרִמילֹון. ֶעְזַרת ַהּתַ ים ַהֲחֵסרֹות ּבְ ּלִ ִלימּו ֶאת ַהּמִ ד.     ַהׁשְ

ֲעָרה: ׁש ֵמַהּנַ ּקֵ ָהֶעֶבד ּבִ

ֲעָרה ָאְמָרה: "     ".  ַהּנַ

ֲעָרה ְוָאְמָרה:  ּתֹות, הֹוִסיָפה ַהּנַ ם ִלׁשְ ָהֶעֶבד ִסּיֵ ׁשֶ ּכְ

י ַהּכֹוָתרֹות. קֹות ַעל ּפִ ְדּבֵ יקּו ֶאת ַהּמַ קֹות - ַהְדּבִ ְדּבֵ ף ַהּמַ  ה.   ִמּדַ

ּה...  ְכָמֽ ּה ַעל־ׁשִ ֖ את... ְוַכּדָ ה ֹיֵצ֗ ֧ה ִרְבָק֣ ֒ר ְוִהּנֵ ֣ה ְלַדּבֵ ּלָ "ַוְֽיִהי־֗הּוא ֶטֶר֮ם ּכִ
סּוִקים טו-יז( אֶמר..." )ּפְ ּה ַוּיֹ֕ ָרץ ָהֶעֶ֖בד ִלְקָראָת֑ ֥ ַוּיָ

ְך׃" ֽ ּדֵ יִני ָנ֛א    ִמּכַ "ַהְגִמיִא֥

ב..." ָא֔ ֤ם    ֶאׁשְ "ּגַ

ל ִרְבָקה? יָה ׁשֶ ֲעׂשֶ ן ִלְלמֹד ִמּמַ ה: ֵאילּו ִמּדֹות טֹובֹות ִנּתָ ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ְלׂשִ

ֶרד ָהַעְיָנה ּהַוּתֵ א ַכּדָ ַמּלֵ ַוּתְ

ַמֵהר ַוּתְ

ֶֹקת ּה ֶאל ַהּשׁ ּדָ ַער ּכַ ַוּתְ

ֹאב ֵאר ִלׁשְ ָרץ עֹוד ֶאל ַהּבְ ַוּתָ

ּפּור רּו ֶאת ַהּסִ ַסּפְ
ְלׁשֹוְנֶכם! ּבִ

ו.

ְרִמילוֹן   תַּ

ֵתה ֲאדִֹני ׁשְ

יָך ִלְגַמּלֶ

ְמַעט ַמִים
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22. תגובת העבד
 פרק כ"ד פסוקים כ"ב-ל"ב

א. הקדמה 

כשראה העבד שהסימן שהוא עשה התקיים, הוא הבין שה' הצליח את דרכו ושנערה זו היא הנערה הראויה ליצחק! מיד הוציא 
העבד מתנות והעניק לה אותן1. לאחר מכן, הוסיף העבד ושאל אותה: 1. "בת מי את?"  2. "האם יש אצלכם מקום להתארח?", 

ורבקה בחכמתה השיבה "על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון"2. 

הוא התרגש מאוד,   - גם ממשפחתו של אברהם  היא  די שהסימן התקיים, אלא שהנערה שהוא מצא  כשהבין העבד שלא 
והשתחווה לה' והודה לו על החסד הגדול שהוא גמל עם אדונו אברהם.

רבקה רצה לספר לאמּה על האורח שהגיע לעיר, ואחיה לבן רץ החוצה אל המעיין כדי להביאו אל ביתם.

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

ַ֖קע חצי שקל  ב תכשיט שהיו תולים באף ּבֶ ח ָהִאיׁש֙ ֶנֶ֣זם ָזָה֔ ֤ ּקַ ַוּיִ ֹות  ּת֔ י֙ם ִלׁשְ ַמּלִ ּו גמרו ַהּגְ ּל֤ ר ּכִ ֲאׁשֶ֨ י ּכַ כב ַוְיִה֗
י ֲהֵיׁ֧ש  יִדי ָנ֖א ִל֑ ֥ ּתְ ַהּגִ י ַא֔ ת־ִמ֣ אֶמ֙ר ּבַ ָקָלֽם ׃ כג ַוּיֹ֨ ב ִמׁשְ ה שקלי ָזָה֖ ָר֥ יָה ֲעׂשָ ֵנ֤י ְצִמיִדי֙ם ַעל־ָיֶד֔ ָק֑לֹו ּוׁשְ ִמׁשְ
ה ְלָנֽחֹור ׃  ר ָיְלָד֖ ֥ ה ֲאׁשֶ ן־ִמְלּכָ֕ ִכי ּבֶ ל ָאֹנ֑ תּוֵא֖ ת־ּבְ יו ּבַ אֶמר ֵאָל֔ ין ׃ כד ַוּתֹ֣ ית־ָאִב֛יְך ָמ֥קֹום ָל֖נּו ָלִלֽ  האם יש ב- ּבֵ

יׁש ד ָהִא֔ ּקֹ֣ ם־ָמ֖קֹום ָלֽלּון ׃ כו ַוּיִ נּו ּגַ ֑ ב ִעּמָ ֹוא מזון לבהמות ַר֣ ם־ִמְסּפ֖ ֶבן קש קצוץ ּגַ ֥ ם־ּתֶ יו ּגַ אֶמר ֵאָל֔  כה ַוּתֹ֣
ם ֹו ֵמִע֣ ֹו ַוֲאִמּת֖ א־ָעַז֥ב ַחְסּד֛ ר לֹֽ ם ֲאׁשֶ ֤רּוְך י-ה-ו-֙ה ֱא-לֵֹק֙י ֲאֹדִנ֣י ַאְבָרָה֔ אֶמר ּבָ חּו ַלֽי-ה-ֽו-ה ׃ כז ַוּיֹ֗ ֖ ּתַ ׁשְ  ַוּיִ
֖ד  ּגֵ ֲעָר֔ ַוּתַ ּנַ ָר֙ץ ַהֽ י ׃ כח ַוּתָ֨ י ֲאֹדִנֽ ֖ית ֲאֵח֥ ִני י-ה-֔ו-ה ה' הוא זה שהנחה והוביל אותי אל ּבֵ ֶרְך֙ ָנַח֣ ֨ ּדֶ י ּבַ ֲאֹדִנ֑י3 ָאֹנִכ֗
ִין׃ )ומה  יׁש ַה֖חּוָצה ֶאל־ָהָעֽ ן ֶאל־ָהִא֛ ָרץ ָלָב֧ ן ַוּיָ֨ ֣מֹו ָלָב֑ ח ּוׁשְ ה ָא֖ ה ׃ כט ּוְלִרְבָק֥ ּלֶ ים ָהֵאֽ ָבִר֖ ּדְ ּה ּכַ ֑ ְלֵב֣ית ִאּמָ
י  ִמִדי֮ם ַעל־ְיֵד֣ ֶאת־ַהּצְ ֶזם ְוֽ ת ֶאת־ַהּנֶ֗ ְרֹא֣ י׀ ּכִ גרם לו לרוץ החוצה אל האיש? הדברים הכתובים בפסוק הבא4:( ל ַוְיִה֣

ד  ֛ה ֹעֵמ֥ יׁש ְוִהּנֵ ֹב֙א ֶאל־ָהִא֔ יׁש ַוּיָ ֥ר ֵאַל֖י ָהִא֑ ה כך ִדּבֶ ר ּכֹֽ ה ֲאֹחתֹו֙ ֵלאֹמ֔ י ִרְבָק֤ ְבֵר֞ ְמ֗עֹו ֶאת־ּדִ ֲאֹחתֹו֒ ּוְכׁשָ
ִית ּוָמ֖קֹום  ֔ ֣יִתי ַהּבַ ּנִ ֔חּוץ ְוָאֹנִכ֙י ּפִ ה ַתֲעֹמ֙ד ּבַ ּמָ ֣רּוְך י-ה-֑ו-ה ָל֤ ֹוא ּבְ אֶמר ּב֖ ִין ׃ לא ַוּיֹ֕ ים ַעל־ָהָעֽ ֖ ַמּלִ ַעל־ַהּגְ
ֶבן  ֤ ן )לבן( ּתֶ ּתֵ֨ ים פתח והתיר את האוכף, הרסן וכו'5  ַוּיִ ֑ ַמּלִ ח ַהּגְ ֖ ְיָתה ַוְיַפּתַ ֔ א ָהִאיׁש֙ )העבד( ַהּבַ ֹב֤ ים ׃ לב ַוּיָ ֽ ַמּלִ ַלּגְ
ֹו )מתברר שהעבד לא הגיע לבד, אלא  ר ִאּתֽ ֥ ים ֲאׁשֶ ֖ יו של העבד ְוַרְגֵל֥י ָהֲאָנׁשִ ץ ַרְגָל֔ ִי֙ם ִלְרֹח֣ ים ּוַמ֨ ַמּלִ֔ ּוִמְסּפֹו֙א ַלּגְ

היו אתו עוד אנשים שליוו אותו בדרכו(׃

ג. מנגינת הכתוב

הכרת הטוב של העבד לה' על כך שהצליח את דרכו בזכות אברהם אדונו ובזכות מידת הכנסת האורחים של רבקה ומשפחתה.

1 על פי רש"י לפסוק כ"ג. יש בנתינת המתנות גם מידת הכרת טובה על החסד שעשתה רבקה בהשקותה אותו ואת כל גמליו.
2 פרקי אבות פרק ה' משנה ז': "שבעה דברים בגולם ושבעה בחכם. החכם... ואומר על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון". ועיין 

גם רש"י כאן.
3 יש כאן מידת ענווה של העבד, שלא תולה את חסדו של ה' בזכותו שלו, אלא בזכותו של אברהם!

4 על פי רש"י.
5 ורש"י מביא: "ויפתח - התיר זמם שלהם שהיה סותם את פיהם שלא ירעו בדרך בשדות אחרים."
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ד. הצעות להמחשה ולהרחבה 

בחוברת:

משימה א' עוסקת בתכשיטים שנתן העבד לרבקה.••

במשימות ב'-ג', מתבקשים התלמידים לזהות את שתי השאלות של העבד ואת שתי תשובותיה של רבקה. ••
המשימה מאפשרת למורה לפתח את הנושא של "עונה על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון".

משימה ד' עוסקת בהכרת הטוב של העבד לה'.••

הרחבות והמחשות נוספות:

אפשר להפנות את התלמידים לעיין ביחידה 17 )יחידת הלימוד האחרונה של פרשת 'וירא'(,  בתרשים "העץ ••
המשפחתי" של רבקה.

בפסוק כ"ז כתוב: "ויאמר: ברוך ה' א-לוקי אדוני אברהם..." - הביטוי שטבע עבד אברהם, "ברוך ה'!", הפך ••
למטבע לשון מקובל לציון הודאה לה' על דבר טוב "שהסתדר". העבד, שלא ידע בהתחלה אם וכיצד יצליח 

 במשימתו, התפעל מהמהירות שבה גלגל ה' את הדברים לטובה. כשראה זאת, הוא הגיב מיד באומרו: ברוך ה'! 
אפשר להמחיש עניין זה עם התלמידים בכל מיני דרכים. למשל, תלמיד מספר סיפור שקרה, משהו שהסתדר, 

וכל התלמידים עונים כנגדו: "ברוך ה'!".

"ותרץ הנערה ותגד לבית אמּה" - בשביל להזמין מישהו זר ולא מוכר הביתה, צריך רשות של ההורים!••

43 42

גּוַבת ָהֶעֶבד  תְּ
סּוִקים כב-לב ֶרק כד פְּ  פֶּ
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ָק֑לֹו ַ֖קע ִמׁשְ ב ּבֶ ח ָהִאיׁש֙ ֶנֶ֣זם ָזָה֔ ֤ ּקַ ֹות ַוּיִ ּת֔ י֙ם ִלׁשְ ַמּלִ ּו ַהּגְ ּל֤ ר ּכִ ֲאׁשֶ֨ י ּכַ "ַוְיִה֗
סּוק כב( ָקָלֽם׃" )ּפָ ב ִמׁשְ ה ָזָה֖ ָר֥ יָה ֲעׂשָ ֵנ֤י ְצִמיִדי֙ם ַעל־ָיֶד֔  ּוׁשְ

סּוק כג( ין׃" )ּפָ ית־ָאִב֛יְך ָמ֥קֹום ָל֖נּו ָלִלֽ י ֲהֵיׁ֧ש ּבֵ יִדי ָנ֖א ִל֑ ֥ ּתְ ַהּגִ י ַא֔ ת־ִמ֣ אֶמ֙ר ּבַ "ַוּיֹ֨

סּוִקים כו-כז( ם..." )ּפְ ֤רּוְך ֙ה ֱא-לֵֹק֙י ֲאֹדִנ֣י ַאְבָרָה֔ אֶמר ּבָ ֽה'׃ ַוּיֹ֗ חּו ַלֽ ֖ ּתַ ׁשְ יׁש ַוּיִ ד ָהִא֔ ּקֹ֣ "ַוּיִ

סּוק כד(  ה ְלָנֽחֹור׃" )ּפָ ר ָיְלָד֖ ֥ ה ֲאׁשֶ ן-ִמְלּכָ֕ ִכי ּבֶ ל ָאֹנ֑ תּוֵא֖ ת-ּבְ יו ּבַ אֶמר ֵאָל֔ "ַוּתֹ֣

סּוק כה( ם-ָמ֖קֹום ָלֽלּון׃" )ּפָ נּו ּגַ ֑ ב ִעּמָ ֹוא ַר֣ ם־ִמְסּפ֖ ֶבן ּגַ ֥ ם-ּתֶ יו ּגַ אֶמר ֵאָל֔ "ַוּתֹ֣

ֲעָרה?  יִטים ָנַתן ָהֶעֶבד ַלּנַ ְכׁשִ א.    ֵאילּו ּתַ

.  )1    

.  )2    

ֵאלֹות: י ׁשְ ּתֵ ֲעָרה ׁשְ ַאל ֶאת ַהּנַ ב.    ָהֶעֶבד ׁשָ

ׁש ִצְבעֹוִני. ַמְדּגֵ ֵאָלה ָהִראׁשֹוָנה ּבְ ְ נּו ֶאת ַהּשׁ      ַסּמְ
ֶצַבע ַאֵחר. ׁש ּבְ ַמְדּגֵ ה ּבְ ִנּיָ ְ ֵאָלה ַהּשׁ ְ נּו ֶאת ַהּשׁ     ַסּמְ

ׁשּובֹות: י ּתְ ּתֵ ֲעָרה ָעְנָתה ׁשְ ג.    ַהּנַ

ל ַאְבָרָהם?  ְחּתֹו ׁשֶ ּפַ ׁשְ ֲעָרה ִהיא ִמּמִ ַהּנַ ֵהִבין ׁשֶ ׁשֶ ה ָהֶעֶבד ּכְ ָעׂשָ ָבר ָהִראׁשֹון ׁשֶ ד.    ָמה ַהּדָ

    א. ָאַמר ָלּה ָלבֹוא ִאּתֹו.

    ב. ָאַמר ָלּה ִמי הּוא.

ֲחָוה ְוהֹוָדה ַלה'. ּתַ     ג. ִהׁשְ

יָבה לֹו( ַעל ִראׁשֹון ִראׁשֹון ְוַעל ַאֲחרֹון ַאֲחרֹון. יַבּתּו )ֵהׁשִ ָרִׁש"י:    ֱהׁשִ

ׂשֹוָרה טֹוָבה. ּמֹוִדים ַעל ּבְ אן )לֹוְמִדים( ׁשֶ חּו ַאְרָצה - ִמּכָ ּתַ ׁשְ ָרִׁש"י:    ַוּיִ

ָרֵאל. ל ֶאֶרץ ִיׂשְ רֹות ׁשֶ ֵהִביא ִעּמֹו ִמיֵני ּפֵ נֹת - ...ׁשֶ ָרִׁש"י:    ּוִמְגּדָ

ים ֶלֱאכֹל?  א.    ַהִאם ָהֶעֶבד ִהְסּכִ

ד. ים ִמּיָ ן, הּוא ִהְסּכִ     1. ּכֵ

ְכָלל.     2. לֹא, הּוא לֹא ָרָצה ֶלֱאכֹל ּבִ

ר.    ַדּבֵ ּיְ ים ֶלֱאכֹל ַעד ַאֲחֵרי ׁשֶ     3. הּוא לֹא ִהְסּכִ

ר ָהֶעֶבד? ּפֵ ּסִ ְמעּו ֶאת ָמה ׁשֶ ֵהם ׁשָ ד ַאֲחֵרי ׁשֶ ב.    ָמה ָאְמרּו ָלָבן ּוְבתּוֵאל ִמּיָ

ֵלְך. ִרְבָקה ּתֵ יִמים ׁשֶ ֵהם ַמְסּכִ     1. ׁשֶ

ֵלְך. ִרְבָקה ּתֵ יִמים ׁשֶ ֵהם לֹא ַמְסּכִ     2. ׁשֶ

ים ְזַמן ַלְחׁשֹב. ׁשִ ֵהם ְמַבּקְ     3. ׁשֶ

ׂשֹוָרה טֹוָבה הֹוָדה ָהֶעֶבד ַלה'?     ג.   ַעל ֵאיזֹו ּבְ

סּוק.(    ל ַהּפָ ים ׁשֶ ּלִ ִלימּו ֶאת ַהּמִ נֹות ָנַתן ָהֶעֶבד ְלִרְבָקה? )ַהׁשְ ד.   ֵאילּו ַמּתָ

ּה?   ה.   ָמה ָנַתן ָהֶעֶבד ְלָאִחיָה ּוְלִאּמָ

ׂשֹוָרה ַהּטֹוָבה? ם ָלָבן ּוְבתּוֵאל הֹודּו ַלה' ַעל ַהּבְ ּתֹוָרה, ַהִאם ּגַ ר ּבַ ֻסּפָ ה: ְלִפי ַהּמְ ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ְלׂשִ
יַצד ֵהם ֵהִגיבּו?                                    ּכֵ

תּוֵאל ֵבית בְּ ָהֶעֶבד בְּ
סּוִקים לג-נג ֶרק כד פְּ  פֶּ
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סּוק לג( י" )ּפָ ָבָר֑ י ּדְ ְרּתִ ֖ ּבַ ל ַע֥ד ִאם-ּדִ א ֹאַכ֔ אֶמ֙ר לֹ֣ ל ַוּיֹ֨ ם ְלָפָני֙ו ֶלֱאֹכ֔ ֤ "ַוּיּוׂשָ

ע אֹו־ֽטֹוב׃   ֥ר ֵאֶל֖יָך ַר֥ ּבֵ א נּוַכ֛ל ּדַ ָב֑ר לֹ֥ א ַהּדָ אְמ֔רּו ֵמ֖ה' ָיָצ֣ ן ּוְבתּוֵאל֙ ַוּיֹ֣ ַען ָלָב֤ "...ַוּיַ֨
סּוִקים נ-נא( ֥ר ֽה'׃" )ּפְ ּבֶ ר ּדִ ֖ ֲאׁשֶ יָך ּכַ ֙ה ְלֶבן־ֲאֹדֶנ֔ ָ י ִאּשׁ ח ָוֵלְ֑ך ּוְתִה֤ ה ְלָפֶנ֖יָך ַק֣ ֽה־ִרְבָק֥ ִהּנֵ

סּוק נב( ֽה'׃" )ּפָ ְרָצה ַלֽ חּו ַא֖ ֥ ּתַ ׁשְ ם ַוּיִ ְבֵריֶה֑ ע ֶעֶ֥בד ַאְבָרָה֖ם ֶאת-ּדִ ַמ֛ ר ׁשָ ֥ ֲאׁשֶ י ּכַ "ַוְיִה֕

ה  ְלִרְבָק֑ ן  ֖ ּתֵ ַוּיִ ּו   ּוְכֵל֤י   ֵלי-  ּכְ ֶבד  ָהֶע֜ א  "ַוּיֹוֵצ֨
סּוק נג( ּה׃" )ּפָ ֽ יָה ּוְלִאּמָ ן ְלָאִח֖ ת ָנַת֥ ֹנ֔ ְגּדָ ּוִמ֨

ֵאָלה ָהִראׁשֹוָנה. ְ ל ַהּשׁ ַבע ׁשֶ ּצֶ ׁשוָבה ָהִראׁשֹוָנה ּבַ נּו ֶאת ַהתְּ ַסּמְ
ה. ִנּיָ ְ ֵאָלה ַהּשׁ ְ ל ַהּשׁ ַבע ׁשֶ ּצֶ ה ּבַ ִנּיָ ְ ׁשוָבה ַהּשׁ נּו ֶאת ַהתְּ ַסּמְ



54

23. העבד בבית בתואל
 פרק כ"ד פסוקים ל"ג-נ"ג

א. הקדמה 

העבד סיפר למשפחתה של רבקה מי הוא, לשם מה הוא בא, ואת כל השתלשלות העניינים. לשומעים היה ברור שמה' יצא 
הדבר ושזהו רצונו. הם גם שמעו שיצחק הוא אדם צדיק ושמשפחתו עשירה ומכובדת. עם זאת, במקום שהם ישמחו ויודו לה' 
על ה"שידוך" הנפלא, הם מגיבים בצורה סתמית וקרירה: "לא נוכל דבר אליך רע או טוב", "הנה רבקה לפניך קח ולך"... העבד, 

לעומתם, משתחווה ומודה לה' בכל שלב! 

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

׃  ֽר  ּבֵ ּדַ אֶמר  ַוּיֹ֖ י  ָבָר֑ ּדְ י  ְרּתִ ֖ ּבַ ּדִ עד ש...  ַע֥ד ִאם  ל  ֹאַכ֔ א  לֹ֣ אֶמ֙ר  ַוּיֹ֨ ל הגישו לעבד אוכל  ֶלֱאֹכ֔ ְלָפָני֙ו  ם1  וייׂש֤  לג 
אן  ן־֞לֹו ֹצ֤ ּתֶ ל בכבוד וברכוש ַוּיִ ֑ ְגּדָ ד ַוּיִ ְך ֶאת־ֲאֹדִנ֛י ְמֹא֖ ַר֧ ִכי ׃ לה ַוי-ה-֞ו-ה ּבֵ ר ֶעֶ֥בד ַאְבָרָה֖ם ָאֹנֽ לד ַוּיֹאַמ֑
י  ַאֲחֵר֖ י  ַלֽאֹדִנ֔ ֵב֙ן  י  ֲאֹדִנ֥ ת  ׁשֶ ֵא֨ ָר֩ה  ׂשָ ֶלד  ֡ ַוּתֵ ׃ לו  ים  ַוֲחֹמִרֽ ים  ֖ ּוְגַמּלִ ת  ָפֹח֔ ּוׁשְ ַוֲעָבִד֙ם  ב  ְוָזָה֔ ְוֶכֶ֣סף  ּוָבָק֙ר 
י  ַנֲעִנ֔ ּכְ ַהֽ נֹו֙ת  ִמּבְ י  ִלְבִנ֔ ֙ה  ָ ִאּשׁ ח  ֤ ר לֹא־ִתּקַ ֵלאֹמ֑ ֲאֹדִנ֖י  ִני  ֵע֥ ּבִ ׁשְ ַוּיַ ׃ לז  ר־ֽלֹו  ל־ֲאׁשֶ ֹו ֶאת־ּכָ ן־ּל֖ ּתֶ ַוּיִ ּה  ִזְקָנָת֑
י ׃  ה ִלְבִנֽ ֖ ָ ֥ ִאּשׁ י ְוָלַקְחּתָ ֑ ְחּתִ ּפַ ֵלְ֖ך ְוֶאל־ִמׁשְ ית־ָאִב֛י ּתֵ א אלא ֶאל־ּבֵ ַאְרֽצֹו ׃ לח ִאם־לֹ֧ ב ּבְ ֥ י ֹיׁשֵ ר ָאֹנִכ֖ ֥  ֲאׁשֶ

יו  ְלָפָנ֗ י  ְכּתִ ֣ ר־ִהְתַהּלַ אֶמר ֵאָל֑י י-ה-֞ו-ה ֲאׁשֶ ַוּיֹ֖ י ׃ מ  ה ַאֲחָרֽ ֖ ָ ר ֶאל־ֲאֹדִנ֑י ֻאַל֛י לֹא־ֵתֵלְ֥ך ָהִאּשׁ ָוֹאַמ֖ לט 
ֶק֙ה  ּנָ ּתִ ז  ָא֤ ׃ מא  י  ָאִבֽ ֥ית  ּוִמּבֵ י  ֖ ְחּתִ ּפַ ׁשְ ִמּמִ י  ִלְבִנ֔ ֙ה  ָ ִאּשׁ  ֤ ְוָלַקְחּתָ ָך  ְרּכֶ֔ ּדַ יַח  ְוִהְצִל֣ ְך֙  ִאּתָ ַמְלָא֤כֹו  ח  ַל֨ ִיׁשְ
י ׃ י ֵמָאָלִתֽ יָת ָנִק֖ ְך לקחת את הנערה שתמצא ְוָהִי֥ נּו֙ ָל֔ א ִיּתְ י ְוִאם־לֹ֤ ֑ ְחּתִ ּפַ י ָת֖בֹוא ֶאל־ִמׁשְ ֥ י משבועתי ּכִ ָלִת֔  ֵמָא֣

יַח  ֙א )לשון תפילה ובקשה( ַמְצִל֣ ָך־ּנָ ם ִאם־ֶיׁשְ ר י-ה-ו-֙ה ֱא-לֵֹק֙י ֲאֹדִנ֣י ַאְבָרָה֔ ִין ָוֹאַמ֗ ֹום ֶאל־ָהָע֑ א ַהּי֖ מב ָוָאֹב֥
ב  ֹא֔ ַעְלָמ֙ה ַהּיֵֹצ֣את ִלׁשְ ִים ְוָהָי֤ה ָהֽ ֑ ין ַהּמָ ֖ב עומד ַעל־ֵע֣ י ִנּצָ ֛ה ָאֹנִכ֥ י ֹהֵלְ֥ך ָעֶלֽיָה ׃ מג ִהּנֵ ר ָאֹנִכ֖ ֥ י ֲאׁשֶ ְרּכִ֔ ּדַ
ב  ָא֑ ֖יָך ֶאׁשְ ה ְוַג֥ם ִלְגַמּלֶ ֵת֔ ה ׁשְ ֣ ם־ַאּתָ ה ֵאַל֙י ּגַ ְך ׃ מד ְוָאְמָר֤ ֽ ּדֵ ִים ִמּכַ יִני־ָנ֥א ְמַעט־ַמ֖ ִקֽ יָה ַהׁשְ י ֵאֶל֔ ֣ ְוָאַמְרּתִ
ה ֹיֵצא֙ת  ה ִרְבָק֤ י ְוִהּנֵ֨ ֗ ֣ר ֶאל־ִלּבִ ה ְלַדּבֵ ֶרם ֲאַכּלֶ֜ י ׃ מה ֲאִנ֩י ֶט֨ יַח י-ה-֖ו-ה ְלֶבן־ֲאֹדִנֽ ר־ֹהִכ֥ ה ֲאׁשֶ ָ֔ ִאּשׁ וא ָהֽ ִה֣
יָה  ָעֶל֔ ּה֙ ֵמֽ ּדָ ֹוֶרד ּכַ ר ַוּת֤ ַמֵה֗ יִני ָנֽא ׃ מו ַוּתְ ִק֥ ר ֵאֶל֖יָה ַהׁשְ ב ָוֹאַמ֥ ָא֑ ׁשְ ְיָנה ַוּתִ ֶרד ָהַע֖ ֥ ּה ַוּתֵ ְכָמ֔ ּה ַעל־ׁשִ ֣ ְוַכּדָ
 ֒ י ַאּתְ ת־ִמ֣ ּה ָוֹאַמ֮ר ּבַ ל ֹאָת֗ ַא֣ ָתה ׃ מז ָוֶאׁשְ ָקֽ ים ִהׁשְ ֖ ַמּלִ ּתְ ְוַג֥ם ַהּגְ ׁשְ ה ָוֵא֕ ֶק֑ ֖יָך ַאׁשְ ַמּלֶ ה ְוַגם־ּגְ ֵת֔ אֶמר ׁשְ ַוּתֹ֣
יָה2 ׃ ים ַעל־ָיֶדֽ ִמיִד֖ ְוַהּצְ ּה  ֶז֙ם ַעל־ַאּפָ֔ ַהּנֶ֨ ם  ֤ ֑ה ָוָאׂשִ ֹו ִמְלּכָ ָיְֽלָדה־ּל֖ ר  ֥ ן־ָנ֔חֹור ֲאׁשֶ ּבֶ תּוֵאל֙  ת־ּבְ אֶמר ּבַ  ַוּתֹ֗

ת  ֶרְך ֱאֶמ֔ ֶד֣ ִנ֙י ּבְ ר ִהְנַח֨ ֤ ם ֲאׁשֶ ְך ֶאת־ י-ה-ו-֙ה ֱא-לֵֹק֙י ֲאֹדִנ֣י ַאְבָרָה֔ ֲחֶו֖ה ַלי-ה-֑ו-ה ָוֲאָבֵר֗ ּתַ ד ָוֶֽאׁשְ מח ָוֶאּקֹ֥
ואתם  ֶוֱֽאֶמ֛ת ֶאת־ֲאֹדִנ֖י  ֶסד  ֶח֧ ים  ֹעׂשִ֜ ם  ֶכ֨ ועכשיו ִאם־ֶיׁשְ ה  ַעּתָ ְו֠ ִלְבֽנֹו ׃ מט  ֲאֹדִנ֖י  י  ת־ֲאִח֥ ַחת ֶאת־ּבַ ָלַק֛
י ְוֶאְפֶנ֥ה ַעל־ ידּו ִל֔ ֣ א ואם אינכם מסכימים ַהּגִ י ְוִאם־לֹ֕ ידּו ִל֑ ֣ מסכימים שרבקה תבוא אתי כדי להתחתן עם יצחק ַהּגִ

ָב֑ר  א ַהּדָ אְמ֔רּו ֵמי-ה-֖ו-ה ָיָצ֣ ן ּוְבתּוֵאל3֙ ַוּיֹ֣ ַען ָלָב֤ אל ואחפש אישה ליצחק במקום אחר׃ נ ַוּיַ֨ ֹמֽ ין ֥אֹו ַעל־ׂשְ ָיִמ֖
זה לא תלוי בנו להתנגד או להסכים ׃  ע אֹו־ֽטֹוב  ַר֥ ֵאֶל֖יָך  ֥ר  ּבֵ ּדַ נּוַכ֛ל  א  לֹ֥  ניכר שה' החליט שכך צריך להיות, ולכן - 

ע  ַמ֛ ר ׁשָ ֥ ֲאׁשֶ י ּכַ ֥ר י-ה-ֽו-ה ׃ נב ַוְיִה֕ ּבֶ ר ּדִ ֖ ֲאׁשֶ יָך ּכַ ֙ה ְלֶבן־ֲאֹדֶנ֔ ָ י ִאּשׁ ח ָוֵלְ֑ך ּוְתִה֤ ה ְלָפֶנ֖יָך ַק֣ ֽה־ִרְבָק֥ נא ִהּנֵ
ּוְכֵל֤י  ֶסף  ֵלי־ֶכ֨ ּכְ ֶבד  א ָהֶע֜ ַוּיֹוֵצ֨ ׃ נג  ְרָצה ַלֽי-ה-ֽו-ה מתוך הודאה  חּו ַא֖ ֥ ּתַ ׁשְ ַוּיִ ם  ְבֵריֶה֑ ֶעֶ֥בד ַאְבָרָה֖ם ֶאת־ּדִ

ּה ׃  ֽ יָה ּוְלִאּמָ ן ְלָאִח֖ ת מאכלים טובים ופירות משבחה של ארץ ישראל4 ָנַת֥ ֹנ֔ ְגּדָ ה ּוִמ֨ ן ְלִרְבָק֑ ֖ ּתֵ ים ַוּיִ ָזָה֙ב ּוְבָגִד֔

1 בתורה כתוב: "ויישם", אך על פי המסורת, יש לקרוא: "ויושם".
2  בדבריו אלה, הפך העבד את סדר הדברים, שהרי מסופר בפסוקים כ"ב-כ"ג, שהוא קודם נתן לה את התכשיטים ורק אחר כך 
שאל אותה בת מי היא!  רש"י כאן מסביר, שהוא שינה את הסדר, כדי שבני משפחתה של רבקה לא יקשו עליו מדוע הוא נתן 

לה מתנות לפני שהוא שאל מי היא.
 3  שתי שאלות יש לשאול: 1. למה נאמר “ויען" בלשון יחיד, ולא “ויענו" בלשון רבים? 2. מדוע מוזכר לבן לפני אביו בתואל? 

    תשובה: הפסוק רומז לנו שלבן ‘קפץ’ וענה לפני אביו, ובכך הוא נהג שלא בדרך ארץ )על פי רש"י(. 
4  רש"י.

ם ֤ ַוּיּוׂשַ
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ג. מנגינת הכתוב

ה' עושה עבורנו הרבה דברים טובים. אבל אנחנו צריכים לשים לב לדברים הטובים שה' עושה עבורנו ולהודות לו על כך.

ד. הצעות להמחשה ולהרחבה 

בחוברת:

במשימות א'-ב', נדרשים התלמידים להבין את התוכן ואת המשמעות של הפסוקים.••

משימה ג' עוסקת בהודאה של העבד לה' על הבשורה הטובה, שמשפחתה של רבקה הסכימה שהיא תלך אתו ••
ותתחתן עם יצחק. המשימה מאפשרת למורה להרחיב בנושא של הודאה לה' על בשורה טובה. 

ההצעה "לשיחה בכיתה" מאפשרת לפתח דיון בעניין מידת הכרת הטוב )או אי הכרת הטוב...( של לבן ובתואל ••
על הבשורה הטובה - "אם אתם הייתם במקומם של לבן ובתואל, איך אתם הייתם מגיבים לדברי העבד?" "מה 

אתם הייתם אומרים?"

משימות ד'-ה' עוסקות במתנות שנתן העבד לרבקה ולמשפחתה.••
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גּוַבת ָהֶעֶבד  תְּ
סּוִקים כב-לב ֶרק כד פְּ  פֶּ

יחידה 22

ָק֑לֹו ַ֖קע ִמׁשְ ב ּבֶ ח ָהִאיׁש֙ ֶנֶ֣זם ָזָה֔ ֤ ּקַ ֹות ַוּיִ ּת֔ י֙ם ִלׁשְ ַמּלִ ּו ַהּגְ ּל֤ ר ּכִ ֲאׁשֶ֨ י ּכַ "ַוְיִה֗
סּוק כב( ָקָלֽם׃" )ּפָ ב ִמׁשְ ה ָזָה֖ ָר֥ יָה ֲעׂשָ ֵנ֤י ְצִמיִדי֙ם ַעל־ָיֶד֔  ּוׁשְ

סּוק כג( ין׃" )ּפָ ית־ָאִב֛יְך ָמ֥קֹום ָל֖נּו ָלִלֽ י ֲהֵיׁ֧ש ּבֵ יִדי ָנ֖א ִל֑ ֥ ּתְ ַהּגִ י ַא֔ ת־ִמ֣ אֶמ֙ר ּבַ "ַוּיֹ֨

סּוִקים כו-כז( ם..." )ּפְ ֤רּוְך ֙ה ֱא-לֵֹק֙י ֲאֹדִנ֣י ַאְבָרָה֔ אֶמר ּבָ ֽה'׃ ַוּיֹ֗ חּו ַלֽ ֖ ּתַ ׁשְ יׁש ַוּיִ ד ָהִא֔ ּקֹ֣ "ַוּיִ

סּוק כד(  ה ְלָנֽחֹור׃" )ּפָ ר ָיְלָד֖ ֥ ה ֲאׁשֶ ן-ִמְלּכָ֕ ִכי ּבֶ ל ָאֹנ֑ תּוֵא֖ ת-ּבְ יו ּבַ אֶמר ֵאָל֔ "ַוּתֹ֣

סּוק כה( ם-ָמ֖קֹום ָלֽלּון׃" )ּפָ נּו ּגַ ֑ ב ִעּמָ ֹוא ַר֣ ם־ִמְסּפ֖ ֶבן ּגַ ֥ ם-ּתֶ יו ּגַ אֶמר ֵאָל֔ "ַוּתֹ֣

ֲעָרה?  יִטים ָנַתן ָהֶעֶבד ַלּנַ ְכׁשִ א.    ֵאילּו ּתַ

.  )1    

.  )2    

ֵאלֹות: י ׁשְ ּתֵ ֲעָרה ׁשְ ַאל ֶאת ַהּנַ ב.    ָהֶעֶבד ׁשָ

ׁש ִצְבעֹוִני. ַמְדּגֵ ֵאָלה ָהִראׁשֹוָנה ּבְ ְ נּו ֶאת ַהּשׁ      ַסּמְ
ֶצַבע ַאֵחר. ׁש ּבְ ַמְדּגֵ ה ּבְ ִנּיָ ְ ֵאָלה ַהּשׁ ְ נּו ֶאת ַהּשׁ     ַסּמְ

ׁשּובֹות: י ּתְ ּתֵ ֲעָרה ָעְנָתה ׁשְ ג.    ַהּנַ

ל ַאְבָרָהם?  ְחּתֹו ׁשֶ ּפַ ׁשְ ֲעָרה ִהיא ִמּמִ ַהּנַ ֵהִבין ׁשֶ ׁשֶ ה ָהֶעֶבד ּכְ ָעׂשָ ָבר ָהִראׁשֹון ׁשֶ ד.    ָמה ַהּדָ

    א. ָאַמר ָלּה ָלבֹוא ִאּתֹו.

    ב. ָאַמר ָלּה ִמי הּוא.

ֲחָוה ְוהֹוָדה ַלה'. ּתַ     ג. ִהׁשְ

יָבה לֹו( ַעל ִראׁשֹון ִראׁשֹון ְוַעל ַאֲחרֹון ַאֲחרֹון. יַבּתּו )ֵהׁשִ ָרִׁש"י:    ֱהׁשִ

ׂשֹוָרה טֹוָבה. ּמֹוִדים ַעל ּבְ אן )לֹוְמִדים( ׁשֶ חּו ַאְרָצה - ִמּכָ ּתַ ׁשְ ָרִׁש"י:    ַוּיִ

ָרֵאל. ל ֶאֶרץ ִיׂשְ רֹות ׁשֶ ֵהִביא ִעּמֹו ִמיֵני ּפֵ נֹת - ...ׁשֶ ָרִׁש"י:    ּוִמְגּדָ

ים ֶלֱאכֹל?  א.    ַהִאם ָהֶעֶבד ִהְסּכִ

ד. ים ִמּיָ ן, הּוא ִהְסּכִ     1. ּכֵ

ְכָלל.     2. לֹא, הּוא לֹא ָרָצה ֶלֱאכֹל ּבִ

ר.    ַדּבֵ ּיְ ים ֶלֱאכֹל ַעד ַאֲחֵרי ׁשֶ     3. הּוא לֹא ִהְסּכִ

ר ָהֶעֶבד? ּפֵ ּסִ ְמעּו ֶאת ָמה ׁשֶ ֵהם ׁשָ ד ַאֲחֵרי ׁשֶ ב.    ָמה ָאְמרּו ָלָבן ּוְבתּוֵאל ִמּיָ

ֵלְך. ִרְבָקה ּתֵ יִמים ׁשֶ ֵהם ַמְסּכִ     1. ׁשֶ

ֵלְך. ִרְבָקה ּתֵ יִמים ׁשֶ ֵהם לֹא ַמְסּכִ     2. ׁשֶ

ים ְזַמן ַלְחׁשֹב. ׁשִ ֵהם ְמַבּקְ     3. ׁשֶ

ׂשֹוָרה טֹוָבה הֹוָדה ָהֶעֶבד ַלה'?     ג.   ַעל ֵאיזֹו ּבְ

סּוק.(    ל ַהּפָ ים ׁשֶ ּלִ ִלימּו ֶאת ַהּמִ נֹות ָנַתן ָהֶעֶבד ְלִרְבָקה? )ַהׁשְ ד.   ֵאילּו ַמּתָ

ּה?   ה.   ָמה ָנַתן ָהֶעֶבד ְלָאִחיָה ּוְלִאּמָ

ׂשֹוָרה ַהּטֹוָבה? ם ָלָבן ּוְבתּוֵאל הֹודּו ַלה' ַעל ַהּבְ ּתֹוָרה, ַהִאם ּגַ ר ּבַ ֻסּפָ ה: ְלִפי ַהּמְ ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ְלׂשִ
יַצד ֵהם ֵהִגיבּו?                                    ּכֵ

תּוֵאל ֵבית בְּ ָהֶעֶבד בְּ
סּוִקים לג-נג ֶרק כד פְּ  פֶּ

יחידה 23

סּוק לג( י" )ּפָ ָבָר֑ י ּדְ ְרּתִ ֖ ּבַ ל ַע֥ד ִאם-ּדִ א ֹאַכ֔ אֶמ֙ר לֹ֣ ל ַוּיֹ֨ ם ְלָפָני֙ו ֶלֱאֹכ֔ ֤ "ַוּיּוׂשָ

ע אֹו־ֽטֹוב׃   ֥ר ֵאֶל֖יָך ַר֥ ּבֵ א נּוַכ֛ל ּדַ ָב֑ר לֹ֥ א ַהּדָ אְמ֔רּו ֵמ֖ה' ָיָצ֣ ן ּוְבתּוֵאל֙ ַוּיֹ֣ ַען ָלָב֤ "...ַוּיַ֨
סּוִקים נ-נא( ֥ר ֽה'׃" )ּפְ ּבֶ ר ּדִ ֖ ֲאׁשֶ יָך ּכַ ֙ה ְלֶבן־ֲאֹדֶנ֔ ָ י ִאּשׁ ח ָוֵלְ֑ך ּוְתִה֤ ה ְלָפֶנ֖יָך ַק֣ ֽה־ִרְבָק֥ ִהּנֵ

סּוק נב( ֽה'׃" )ּפָ ְרָצה ַלֽ חּו ַא֖ ֥ ּתַ ׁשְ ם ַוּיִ ְבֵריֶה֑ ע ֶעֶ֥בד ַאְבָרָה֖ם ֶאת-ּדִ ַמ֛ ר ׁשָ ֥ ֲאׁשֶ י ּכַ "ַוְיִה֕

ה  ְלִרְבָק֑ ן  ֖ ּתֵ ַוּיִ ּו   ּוְכֵל֤י   ֵלי-  ּכְ ֶבד  ָהֶע֜ א  "ַוּיֹוֵצ֨
סּוק נג( ּה׃" )ּפָ ֽ יָה ּוְלִאּמָ ן ְלָאִח֖ ת ָנַת֥ ֹנ֔ ְגּדָ ּוִמ֨

ֵאָלה ָהִראׁשֹוָנה. ְ ל ַהּשׁ ַבע ׁשֶ ּצֶ ׁשוָבה ָהִראׁשֹוָנה ּבַ נּו ֶאת ַהתְּ ַסּמְ
ה. ִנּיָ ְ ֵאָלה ַהּשׁ ְ ל ַהּשׁ ַבע ׁשֶ ּצֶ ה ּבַ ִנּיָ ְ ׁשוָבה ַהּשׁ נּו ֶאת ַהתְּ ַסּמְ
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24. יצחק נושא את רבקה לאשה
 פרק כ"ד פסוקים נ"ד-ס"ז

א. הקדמה 

בני משפחתה של רבקה כבר נתנו את הסכמתם לכך שרבקה תלך ותתחתן עם יצחק, אבל כשהגיע הבוקר, הם ביקשו לעכב 
את הליכתה של רבקה. האח והאם טענו שהיא זקוקה לזמן כדי להתכונן לחתונה. העבד, מצדו, טען שאחרי שברור כל כך שה' 
עזר לו להצליח בשליחותו, אין לעכב את העניין. המשפחה החליטה לשאול את רבקה, ותשובתה של רבקה הייתה נחרצת: 
"אלך!" רבקה הסכימה לעזוב באופן מידי את ארצה ואת משפחתה למקום בלתי מוכר כדי להתחתן עם הצדיק. משפחתה של 

רבקה השתכנעה, והם בירכו אותה ושילחו אותה עם העבד.

ובשעה שהלך העבד לחרן לחפש אישה עבור יצחק, היכן היה יצחק? 
התורה מספרת לנו שיצחק הלך לבאר לחי רואי. הרמב"ן והספורנו מסבירים שהוא הלך לשם1 כדי להתפלל לה', שהעבד יצליח 

בשליחותו וימצא אישה הראויה לו! גם כשהוא חזר מבאר לחי רואי, הוא היה עסוק בתפילה - "ויצא יצחק לשוח בשדה"2. 

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

׃  י  ַלֽאֹדִנֽ ִני  ֻח֥ ּלְ ׁשַ אֶמר  ַוּיֹ֖ ֶקר  ַבּבֹ֔ ֣קּומּו  ַוּיָ ישנו  ינּו  ִל֑ ַוּיָ ֹו  ר־ִעּמ֖ ֲאׁשֶ ים  ֥ ְוָהֲאָנׁשִ ֛הּוא  ּו  ּת֗ ׁשְ ַוּיִ ַוּיֹאְכ֣לּו   נד 
ר  ֹור עשרה חודשים, כדי להתכונן לחתונה3 ַאַח֖ ים שנה ֣אֹו ָעׂש֑ נּו ָיִמ֖ ֛ ֲעָר֥ ִאּתָ ב ַהּנַ ׁשֵ֨ ּה ּתֵ יָה֙ ְוִאּמָ֔ אֶמר ָאִח֨ נה ַוּיֹ֤
י ׃  ֕חּוִני ְוֵאְלָכ֖ה ַלֽאֹדִנֽ ּלְ י ׁשַ ֑ ְרּכִ יַח ּדַ י ַוֽי-ה-֖ו-ה ִהְצִל֣ ַאֲח֣רּו אל תעכבו ֹאִת֔ אֶמר ֲאֵלֶה֙ם ַאל־ּתְ ֵלְֽך ׃ נו ַוּיֹ֤ ּתֵ
י האם תלכי ִעם־ יָה ֲהֵתְלִכ֖ ְקְר֤אּו ְלִרְבָק֙ה ַוּיֹאְמ֣רּו ֵאֶל֔ יָה ׃ נח ַוּיִ ֽ ֲאָל֖ה ֶאת־ּפִ ֲעָר֑ ְוִנׁשְ ּנַ א ַלֽ נז ַוּיֹאְמ֖רּו ִנְקָר֣

ּה מי שהניקה אותה בהיותה קטנה4  ֑ ם ְוֶאת־ֵמִנְקּתָ ה ֲאֹחָת֖ ֛חּו ֶאת־ִרְבָק֥ ּלְ ְיׁשַ אֶמר ֵאֵלְֽך ׃ נט ַוֽ ֑ה ַוּתֹ֖ יׁש ַהּזֶ ָהִא֣
ְרָבָב֑ה  י  ְלַאְלֵפ֣ ֲהִי֖י  ּתְ  ַא֥ נּו  ֲאֹחֵת֕ ּה  ָל֔ אְמרּו  ַוּיֹ֣ ַוְיָבֲר֤כּו ֶאת־ִרְבָק֙ה  ׃ ס  יו  ֽ ְוֶאת־ֲאָנׁשָ ַאְבָרָה֖ם  ְוֶאת־ֶעֶ֥בד 
ָקם  יו והעם היוצא ממך ינצח את אויביו ׃ סא ַוּתָ֨ ַער ׂשְֹנָאֽ ֥ ת ׁשַ ְך ֵא֖ ׁש ַזְרֵע֔ בירכו אותה שיצא ממנה עם גדול ורב ְוִייַר֣

ְך ׃  ַלֽ ה ַוּיֵ ח ָהֶעֶ֛בד ֶאת־ִרְבָק֖ ֥ ּקַ יׁש ַוּיִ י ָהִא֑ ַלְ֖כָנה ַאֲחֵר֣ ים ַוּתֵ ַמּלִ֔ ְבָנ֙ה ַעל־ַהּגְ ְרּכַ֨ יָה ַוּתִ ה ְוַנֲעֹרֶת֗ ִרְבָק֜

)ביום שרבקה הגיעה חזר יצחק מהליכתו לבאר לחי רואי(  י  ֹרִא֑ י  ַלַח֖ ר  ֵא֥ ּבְ מהליכתו ל-  ֹוא  ִמּב֔ חזר  א  ֣ ּבָ ְוִיְצָח֙ק  סב 
ה לטייל בשדה ולהתפלל6 ִלְפ֣נֹות  ֶד֖ ּשָׂ ּוַח ּבַ ֵצ֥א ִיְצָח֛ק ָלׂש֥ ֶֽגב5 ׃ סג ַוּיֵ ֶרץ ַהּנֶ ֶא֥ ב מקום מגוריו היה ּבְ ֖ ְו֥הּוא יצחק יֹוׁשֵ
ל  ּפֹ֖ ַוּתִ ק  ֶאת־ִיְצָח֑ ֶרא  ֖ ַוּתֵ יָה  ֶאת־ֵעיֶנ֔ ִרְבָק֙ה  א  ֤ ּשָׂ ַוּתִ ׃ סד  ים  ִאֽ ּבָ ים  ֖ ְגַמּלִ ֥ה  ְוִהּנֵ ְרא  ַוּיַ֔ ֵעיָני֙ו  א  ֤ ּשָׂ ַוּיִ ֶרב  ָע֑
אֶמר  ַוּיֹ֥ נּו  ִלְקָראֵת֔ ֶד֙ה  ּשָׂ ּבַ ַהֹהֵלְ֤ך  ֶז֙ה  ַהּלָ יׁש  י־ָהִא֤ ִמֽ ֶבד  ֶאל־ָהֶע֗ אֶמר  ַוּתֹ֣ ׃ סה  ל  ָמֽ ַהּגָ ֵמַע֥ל  קפצה, ירדה7 

ת  ֵא֥ ק  ְלִיְצָח֑ ָהֶעֶ֖בד  ר  ֥ ַוְיַסּפֵ כיסתה את פניה מחמת צניעותה׃ סו  ֽס  ְתּכָ ַוּתִ יף  ִע֖ ַהּצָ ח  ֥ ּקַ ַוּתִ ֲאֹדִנ֑י  ֣הּוא  ָהֶעֶ֖בד 
ח ֶאת־ ֧ ּקַ ֹו )שנפטרה זה מכבר( ַוּיִ ה ִאּמ֔ ָר֣ ֱהָל֙ה לאוהל של ׂשָ ק ָהֹא֨ ָה ִיְצָח֗ ה ׃ סז ַוְיִבֶא֣ ֽ ר ָעׂשָ ֥ ים ֲאׁשֶ ָבִר֖ ל־ַהּדְ ּכָ

ֹו ׃ י ִאּמֽ ק ַאֲחֵר֥ ם ִיְצָח֖ ֵח֥ ּנָ ֱאָהֶבָ֑ה ַוּיִ ה ַוּיֶ ֖ ָ ִהי־֥לֹו ְלִאּשׁ ה ַוּתְ ִרְבָק֛

1  ומדוע הלך להתפלל דווקא שם? - מכיוון שזה היה המקום שבו נשמעה תפילתה של הגר, ויצחק הבין שזהו מקום הראוי 
לתפילה )עפ"י רמב"ן וספורנו(.

2  “לשוח - לשון תפילה" )רש"י לפסוק ס"ג(. מכאן למדו חז"ל, שיצחק תיקן תפילת מנחה )גמרא, מסכת ברכות דף כ"ו:(.
3  על פי רש"י.

4  ושלחו אותה ונערות נוספות )על פי פסוק ס"א( עם רבקה כדי להיות לה למשרתות ועוזרות, כפי שהיה מקובל באותם ימים.
5  כנראה בחברון - על פי ‘דעת מקרא’.

6  “לשוח" - מלשון ‘שיחה של תפילה’, עפ"י רש"י כאן.
7  רש"י.
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ג. מנגינת הכתוב

צדקותה של רבקה, שהסכימה לעזוב את ביתה ומשפחתה וללכת אל ארץ לא מוכרת כדי להתחתן עם יצחק הצדיק )זה 
מזכיר קצת את הניסיון של אברהם בציווי "לך לך מארצך... ומבית אביך..."(, וצניעותה כשהיא פגשה את יצחק.

ד. הצעות להמחשה ולהרחבה 

בחוברת:

במשימה א', מתבקשים התלמידים להתאים בין האנשים לבין הדברים שנאמרו.••

משימה ב' וההצעה "לשיחה בכיתה" עוסקות בגדולתה של רבקה שענתה בצורה נחרצת: "אלך!". )רבקה ••
הסכימה לעזוב את מקומה המוכר ואת משפחתה על מנת להתחתן עם אדם צדיק.(

משימות ג'-ד' עוסקות במפגש בין רבקה לבין יצחק.••

המשימה שבתחתית העמוד עוסקת במדרש חז"ל שמביא רש"י בעניין מעלתה של רבקה שהייתה דומה למעלתה ••
של שרה: "ויביאה יצחק האוהלה שרה אמו"- ויביאה יצחק האוהלה, והרי היא שרה אמו, כלומר: ונעשית דוגמת 
שרה אמו, שכל זמן ששרה קיימת, היה נר דלוק מערב שבת לערב שבת וברכה מצויה בעיסה וענן קשור על 

האוהל, ומשמתה פסקו, וכשבאת רבקה חזרו".  

הרחבות והמחשות נוספות:

 "ותרא את יצחק" - אפשר לשאול את התלמידים מה, לדעתם, ראתה רבקה? היא הרי לא ידעה שזה יצחק...      ••
                            אולי מראהו, בגדיו, צניעותו והתנהגותו העידו עליו שהוא אדם מיוחד. 
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ה א ֶאת ִרְבָקה ְלִאשָּׁ ִיְצָחק נוֹשֵׂ
סּוִקים נד-סז ֶרק כד פְּ  פֶּ

יחידה 24

סּוִקים נד-נו( אֶמר ֲאֵלֶה֙ם..." )ּפְ ּה... ַוּיֹ֤ יָה֙ ְוִאּמָ֔ אֶמר ָאִח֨ ֶקר... ַוּיֹ֤ ֣קּומּו ַבּבֹ֔ "ַוּיָ

סּוק סא( יׁש" )ּפָ י ָהִא֑ ַלְ֖כָנה ַאֲחֵר֣ ים ַוּתֵ ַמּלִ֔ ְבָנ֙ה ַעל ַהּגְ ְרּכַ֨ יָה ַוּתִ ה ְוַנֲעֹרֶת֗ ָקם ִרְבָק֜ "ַוּתָ֨

ָאַמר אֹותֹו.  ט ֶאל ִמי ׁשֶ ּפָ ל ִמׁשְ ֵהם ָקמּו?  -  ִמְתחּו ַקו ִמּכָ ּבֶֹקר ַאֲחֵרי ׁשֶ ים ּבַ א.    ָמה ָאְמרּו ָהֲאָנׁשִ

ְרִמילֹון: ים ַהֲחֵסרֹות ִמּתֹוְך ַהּתַ ּלִ ִלימּו ֶאת ַהּמִ ב.   ַהׁשְ

אֹל ֶאת   .  ְלַבּסֹוף ֵהם ֶהְחִליטּו ִלׁשְ

ה?"  ֲאלּו: "ֲהֵתְלִכי ִעם  ַהּזֶ ֵהם ׁשָ

"! ה ַאַחת: " ִמּלָ ְוִהיא ָעְנָתה ּבְ

ה? ֶכם, ָהָיה ְלִרְבָקה ַקל ָלֶלֶכת ִעם ָהֶעֶבד אֹו ָקׁשֶ ה: ַהִאם, ְלַדְעּתְ ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ְלׂשִ

נּו  ֲעָר ִאּתָ ב ַהּנַ ׁשֵ "ּתֵ
ָיִמים אֹו ָעׂשֹור 

ֵלְך" ַאַחר ּתֵ

ַאֲחרּו ֹאִתי "ַאל ּתְ
י ְרּכִ ַוה' ִהְצִליַח ּדַ

חּוִני ְוֵאְלָכה ַלאֹדִני" ּלְ ׁשַ

ְרִמילֹון  ּתַ

ָהִאיׁש       ֵאֵלְך       ִרְבָקה

סּוק סג( ים׃" )ּפָ ִאֽ ים ּבָ ֖ ֥ה ְגַמּלִ ְרא ְוִהּנֵ א ֵעיָני֙ו ַוּיַ֔ ֤ ּשָׂ ֶרב ַוּיִ ה ִלְפ֣נֹות ָע֑ ֶד֖ ּשָׂ ּוַח ּבַ ֵצ֥א ִיְצָח֛ק ָלׂש֥ "ַוּיֵ

סּוק סד( ל׃" )ּפָ ָמֽ ל ֵמַע֥ל ַהּגָ ּפֹ֖ ק ַוּתִ ֶרא ֶאת־ִיְצָח֑ ֖ יָה ַוּתֵ א ִרְבָק֙ה ֶאת־ֵעיֶנ֔ ֤ ּשָׂ "ַוּתִ

ֹו  ה ִאּמ֔ ָר֣ ֱהָל֙ה ׂשָ ק ָהֹא֨ ָה ִיְצָח֗ "ַוְיִבֶא֣
סּוק סז( ֹו׃" )ּפָ י ִאּמֽ ק ַאֲחֵר֥ ם ִיְצָח֖ ֵח֥ ּנָ ֱאָהֶבָ֑ה ַוּיִ ה ַוּיֶ ֖ ָ ִהי־֥לֹו ְלִאּשׁ ה ַוּתְ ח ֶאת־ִרְבָק֛ ֧ ּקַ ַוּיִ

ג.    ָמה ָרָאה ִיְצָחק?  

ד.    ָמה ָרֲאָתה ִרְבָקה? 

ְלָחן. ֻ ַעל ַהׁשּ ר ׁשֶ ּנֵ רּו ֵאׁש ּדֹוֶלֶקת ּבַ • ַצּיְ

ֵצק. ל ַקֲעַרת ּבָ ָקה ִעם ִצּיּור ׁשֶ יקּו ַמְדּבֵ • ַהְדּבִ

רּו ָעָנן ֵמַעל ָהאֶֹהל. • ַצּיְ

ּיּור ַלֲהָנַאְתֶכם! ִצְבעּו ֶאת ַהּצִ

ָרה ִאּמֹו, ְגַמת )ּדֹוָמה ְל-( ׂשָ ית ּדֻ ָרִׁש"י:    ...ְוַנֲעׂשֵ
ת  ּבָ ת ְלֶעֶרב ׁשַ ּבָ לּוק ֵמֶעֶרב ׁשַ ֶמת - ָהָיה ֵנר ּדָ ָרה ַקּיֶ ּשָׂ ל ְזַמן ׁשֶ ּכָ ׁשֶ

ה ְוָעָנן ָקׁשּור ַעל ָהאֶֹהל,  ִעּסָ ּוְבָרָכה ְמצּוָיה ּבָ
ְסקּו.  ָתה ּפָ ּמֵ ֶ ּוִמּשׁ

את ִרְבָקה ָחְזרּו.   ּבָ ּוְכׁשֶ
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25. אחרית ימיו של אברהם אבינו
 פרק כ"ה פסוקים א -י"א

א. הקדמה 

אחרי ששרה נפטרה ויצחק התחתן, לקח לו אברהם אישה בשם קטורה. קטורה ילדה לאברהם שישה בנים, ומהם יצאו צאצאים 

רבים ואף עמים. התקיים בכך דבר ה’ אל אברהם, שהוא יהיה ל’אב המון גויים’. עם זאת, היה ברור לאברהם, שיורשו וממשיך 

דרכו הוא יצחק, כפי שאמר לו ה’: “כי ביצחק ייקרא לך זרע". כדי שלא יהיה על כך ויכוח )גם לא אחרי מותו(, הוא נתן בעודו 

בחיים את כל אשר לו ליצחק, ואילו לשאר הבנים הוא נתן מתנות ושילח אותם לארצות אחרות. 

בגיל 175 נפטר אברהם אבינו ע"ה, בשלום ובשיבה טובה. 

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

ן ְוֶאת־ִמְדָי֑ן  ן ְוֶאת־ְמָד֖ ֶלד ֗לֹו ֶאת־ִזְמָר֙ן ְוֶאת־ָיְקׁשָ֔ ֣ ה ׃ ב ַוּתֵ ּה ְקטּוָרֽ ָמ֥ ה ּוׁשְ ֖ ָ ח ִאּשׁ ֥ ּקַ ֶסף ַאְבָרָה֛ם ַוּיִ א ַוּיֹ֧
ים ׃ ֽ ים ּוְלֻאּמִ ֖ ם ּוְלטּוׁשִ ּוִר֥ ן ָה֛יּו ַאּשׁ ן ּוְבֵנ֣י ְדָד֔ ָד֑ ָב֖א ְוֶאת־ּדְ ד ֶאת־ׁשְ ן ָיַל֔ ֣ ּוַח ׃ ג ְוָיְקׁשָ ֖ק ְוֶאת־ׁשֽ ּבָ  ְוֶאת־ִיׁשְ
ל־ ֶאת־ּכָ ַאְבָרָה֛ם  ן  ֧ ּתֵ ַוּיִ ׃ ה  ה  ְקטּוָרֽ ֵנ֥י  ּבְ ה  ּלֶ ל־ֵא֖ ּכָ ָע֑ה  ְוֶאְלּדָ ע  ַוֲאִביָד֖ ְך  ַוֲחֹנ֔ ֶפ֙ר  ָוֵע֨ ה  ֵעיָפ֤ ן  ִמְדָי֗ ּוְבֵנ֣י  ד 

י֙ם  יַלְגׁשִ ֽ ַהּפִ ְוִלְבֵנ֤י  ק ׃ ו  ְלִיְצָחֽ את ברכות הארץ והזרע, את רוב עשרו ואת היותו ממשיכו ויורשו העיקרי  ר־֖לֹו  ֲאׁשֶ
ת ממון  ֹנ֑ ן ַאְבָרָה֖ם ַמּתָ ם ָנַת֥ ר ְלַאְבָרָה֔ ֣ הגר וקטורה1 )פילגש = אישה הנשואה לאדם אך איננה אשתו העיקרית( ֲאׁשֶ

ֶדם )כדי שיגורו  ֶרץ ֶקֽ ְדָמה לכיוון מזרח ֶאל־ֶא֥ י בזמן שאברהם עוד היה חי ֵק֖ ּנּו ַח֔ עֹוֶד֣ נֹו֙ ּבְ ק ּבְ ל ִיְצָח֤ ם ֵמַע֨ ֵח֞ ּלְ ְיׁשַ ַוֽ
שם ולא יטענו שיש להם זכות ירושה בארץ כנען( ׃ 

ָ֧מת ַאְבָרָה֛ם  ע ַוּיָ ְגַו֨ ִנֽים ׃ ח ַוּיִ ׁש ׁשָ ָנ֖ה ְוָחֵמ֥ ים ׁשָ ְבִע֥ ָנ֛ה ְוׁשִ ת ׁשָ י ְמַא֥ ר־ָח֑ ֥י ַאְבָרָה֖ם ֲאׁשֶ ֵנֽי־ַחּיֵ י ׁשְ ה ְיֵמ֛ ּלֶ ז ְוֵא֗
יו נשמתו נאספה ע"י  ֽ ֶסף ֶאל־ַעּמָ ָא֖ ֵבַ֑ע זקן בגיל ושבע בלב, שזכה לכל אשר רצה ושאף2 ַוּיֵ ְוׂשָ ן  ָזֵק֣ ה טֹוָב֖ה  יָב֥ ׂשֵ ּבְ
ָל֑ה  ְכּפֵ ת ַהּמַ יו ֶאל־ְמָעַר֖ ָנ֔ ָמֵעאל4֙ ּבָ ק ְוִיׁשְ ֨רּו ֹא֜תֹו ִיְצָח֤ ְקּבְ ה’, והצטרפה לנשמות הצדיקים שנפטרו לפניו3 ׃ ט ַוּיִ

ת  ֵני־ֵח֑ ת ּבְ ר־ָקָנ֥ה ַאְבָרָה֖ם ֵמֵא֣ ה ֲאׁשֶ ֶד֛ א ׃ י ַהּשָׂ ֵנ֥י ַמְמֵרֽ ר ַעל־ּפְ ֖ י ֲאׁשֶ ִחּתִ֔ ַח֙ר ַהֽ ן־ֹצ֨ ן ּבֶ ה ֶעְפֹר֤ ֵד֞ ֶאל־ׂשְ
֑נֹו לא  ּבְ ק  ים ֶאת־ִיְצָח֣ ֶרְך ֱא-לִֹק֖ ַוְיָב֥ ם  י ַאֲחֵר֙י ֣מֹות ַאְבָרָה֔ ַוְיִה֗ ֹו ׃ יא  ּתֽ ה ִאׁשְ ָר֥ ֥ר ַאְבָרָה֖ם ְוׂשָ ה ֻקּבַ ּמָ ֛ ׁשָ

י ׃   י ֹרִאֽ ר ַלַח֖ ֵא֥ ק ִעם־ּבְ ב ִיְצָח֔ ׁ֣שֶ כתוב במה בירכו ה’, ורש"י אומר בשם חז"ל5, שה’ ניחמו תנחומי אבלים  ַוּיֵ

ג. מנגינת הכתוב

התקיימה!   - טובה"  בשיבה  תקבר  בשלום,  אבותיך  אל  תבוא  “ואתה  הבתרים:  בין  בברית  לאברהם  ה’  שהבטיח   ההבטחה 

אברהם זכה לאריכות ימים ולצאצאים רבים. הוא גם זכה לראות את יצחק מתחתן, ואת ישמעאל עושה תשובה6. הוא הוריש 

לבניו אחריו עושר רב, אך בעיקר הוא הוריש להם דרך חיים של אמונה בה’ ושל חסד.

1  רשב"ם, וכן באבן עזרא לפסוק א'.
2  על פי רמב"ן וספורנו.

3  על פי ספורנו.
4  "יצחק וישמעאל - מכאן )לומדים( שעשה ישמעאל תשובה והוליך את יצחק לפניו. והיא שיבה טובה שנאמר באברהם." - 

רש"י.
5  גמרא, מסכת סוטה דף י"ד.

6  על פי רש"י לפסוק ט' )ועיין עוד ברש"י לפרק כ"ה פסוק ל'(.
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ד. הצעות להמחשה ולהרחבה 

בחוברת:

משימה א’ עוסקת בלקיחת קטורה ובבנים שהיא ילדה לאברהם. הפעילות מאפשרת לפתח עם התלמידים את ••
קיום הבטחת ה’ לאברהם שהוא יהיה “אב המון גויים" - אב להרבה עמים.

משימה ב’ עוסקת בירושה שהוריש אברהם לבניו, והיא נועדה להמחיש את ההבדל בין מעמדו של יצחק לבין ••
מעמדם של שאר בני אברהם.

משימות ג’-ה’ עוסקות במותו וקבורתו של אברהם. במשימה ה’, ישימו התלמידים לב שיצחק מוזכר לפני ••
ישמעאל - דבר המלמד על כך שישמעאל עשה תשובה והודה שיצחק קודם לו במעמד ובמעלה.

 משימה ו’ עוסקת במצוות ניחום אבלים שאנו לומדים מה’, כדברי הגמרא במסכת סוטה דף י"ד עמוד א’: ••
“הקדוש ברוך ניחם אבלים, דכתיב: ויהי אחרי מות אברהם ויברך א-לקים את יצחק בנו, אף אתה נחם אבלים".

המשימה בעמוד השמאלי נועדה לעשות מעין סיכום עם התלמידים בעניין המידות הטובות והמעשים הטובים ••
של אברהם, שמהם אנו לומדים עד היום.

47 46

ל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ַאֲחִרית ָיָמיו שֶׁ
סּוִקים א-יא ֶרק כה פְּ  פֶּ

יחידה 25

סּוק א( ּה  " )ּפָ ָמ֥ ה ּוׁשְ ֖ ָ ח ִאּשׁ ֥ ּקַ ֶסף ַאְבָרָה֛ם ַוּיִ "ַוּיֹ֧

סּוק ב( ֶלד ֗לֹו ֶאת..." )ּפָ ֣ "ַוּתֵ

סּוק ה( ר־֖לֹו ְל..." )ּפָ ל־ֲאׁשֶ ן ַאְבָרָה֛ם ֶאת־ּכָ ֧ ּתֵ "ַוּיִ

י ר-ָח֑ ֥י-ַאְבָרָה֖ם ֲאׁשֶ ֵנֽי ַחּיֵ י ׁשְ ה ְיֵמ֛ ּלֶ "ְוֵא֗

סּוק ז( ִנֽים׃" )ּפָ ָנ֖ה ְו  ׁשָ ָנ֛ה ְו  ׁשָ          ׁשָ

סּוק יא( ֑נֹו..." )ּפָ ק ּבְ ים ֶאת-ִיְצָח֣ ֶרְך ֱאלִֹה֖ ם ַוְיָב֥ י ַאֲחֵר֙י ֣מֹות ַאְבָרָה֔ "ַוְיִה֗

כֹוָנה.( ׁשּוָבה ַהּנְ יפּו ֶאת ַהּתְ ִנים ָיְלָדה ְקטּוָרה? )ַהּקִ ה ּבָ ּמָ א.   ּכַ

ִנים. ה ּבָ ָ ּשׁ ִנים.      ד. ׁשִ ָעה ּבָ ִנים.       ג. ַאְרּבָ ֵני  ּבָ ן ֶאָחד.       ב. ׁשְ         א. ּבֵ

ְרִמילֹון:           ים ַהֲחֵסרֹות ִמּתֹוְך ַהּתַ ּלִ ִלימּו ֶאת ַהּמִ ב.    ַהׁשְ

ָניו הּוא ָנַתן  . ַאר ּבָ ר לֹו ְל  , ְוִלׁשְ ל ֲאׁשֶ ִלְפֵני מֹותֹו ָנַתן ַאְבָרָהם ֶאת ּכָ

ֶאֶרץ  . ַלח ַאְבָרָהם ָלגּור ּבְ ִנים ׁשָ ַאר ַהּבָ ֶאֶרץ  , ְוֶאת ׁשְ ַאר ָלגּור ּבְ ִיְצָחק ִנׁשְ

. ִנים ַחי ַאְבָרָהם?  ה ׁשָ ּמָ ג.   ּכַ

. ד.   ִמי ָקַבר ֶאת ַאְבָרָהם?   ְו 

. ר ַאְבָרָהם?  ה.   ֵהיָכן ִנְקּבַ

ָפסּוק ֶזה?  . ו.   ֵאיזֹו ִמְצָוה ֲאַנְחנּו לֹוְמִדים ֵמה' ּבְ

נֹות       ִיְצָחק       ֶקֶדם  ַנַען       ַמּתָ ְרִמילוֹן       ּכְ תַּ

ָלה. ְכּפֵ ל ְמָעַרת ַהּמַ מּוָנה ׁשֶ יקּו ּתְ קֹות - ַהְדּבִ ְדּבֵ ף ַהּמַ   ִמּדַ

ְנחּוֵמי ֲאֵבִלים. ָרִׁש"י:   ִנֲחמֹו ּתַ

ֲעֵלי ִמּדֹות טֹובֹות! ים טֹוִבים ְוִלְהיֹות ּבַ ה', ַלֲעׂשֹות ַמֲעִשׂ ד אֹוָתנּו ְלַהֲאִמין ּבַ ַאְבָרָהם ָאִבינּו ִלּמֵ

בּוַע ָהַאֲחרֹון: ָ ׁשּ ם ַלֲעׂשֹות ּבַ ד אֹוָתנּו ַאְבָרָהם ִהְצַלְחּתֶ ּמֵ ּלִ ָבִרים ׁשֶ ְתבּו ֵאילּו ֵמַהּדְ ּכִ

בּוַע ָהַאֲחרֹון ֲאִני ָזִכיִתי ל  ָ ּשׁ ּבַ

ל ַלה'  ּלֵ ְלִהְתּפַ

ים..." )כ, יז( ֥ל ַאְבָרָה֖ם ֶאל־ָהֱא-לִֹק֑ ּלֵ ְתּפַ "ַוּיִ

ָרֵאל  ֶאֶרץ ִיׂשְ ָלֶלֶכת ּבְ

ּ֑ה" )יג, יז( ּ֖ה ּוְלָרְחּבָ ֶרץ ְלָאְרּכָ ָא֔ ְ֣ך ּבָ "קּום ִהְתַהּלֵ

בּוִיים ִלְפּדֹות ׁשְ

יו..." )יד, יד( ֖ה ָאִח֑ ּבָ י ִנׁשְ ֥ ם ּכִ ע ַאְבָר֔ ַמ֣ ׁשְ "ַוּיִ

ְלַהְכִניס אֹוְרִחים

ִים ְוַרֲח֖צּו  ח־ָנ֣א ְמַעט־ַמ֔ ֽ ר... ֻיּקַ "ַוּיֹאַמ֑
ַחת ָהֵעֽץ׃"  ֥ ֲע֖נּו ּתַ ָ ּשׁ ַרְגֵליֶכ֑ם ְוִהֽ

)יח, ג-ד(

יד ּתֹוָדה ְלַהּגִ

ה ָג֔דֹול ֣ ּתֶ ַ֤עׂש ַאְבָרָה֙ם ִמׁשְ "ַוּיַ
ק׃" )כא, ח( ל ֶאת־ִיְצָחֽ ֵמ֥ ֖יֹום ִהּגָ ּבְ

ה'     ְלַהֲאִמין ּבַ

ה׃" )טו, ו( ֹו ְצָדָקֽ ֶבָ֥ה ּל֖ ְחׁשְ ֑ה' ַוּיַ ן ּבַ "ְוֶהֱאִמ֖
ַמִים ִלְהיֹות ְיֵרא ׁשָ

ה" )כב, יב( ּתָ א ֱא-לִֹקי֙ם ַא֔ י־ְיֵר֤ ֽ י ּכִ ְעּתִ ה ָיַד֗ ֣ "ַעּתָ

יו  יתֹו֙ ַאֲחָר֔ ָנ֤יו ְוֶאת-ּבֵ ה ֶאת-ּבָ ֜ ר ְיַצּוֶ יו ְלַמַע֩ן ֲאׁשֶ֨ י ְיַדְעּתִ֗ ֣ "ּכִ
סּוק יט( ֶרק יח ּפָ ט" )ּפֶ ֑ ּפָ ה ּוִמׁשְ ֹות ְצָדָק֖ ֶרְך ֔ה' ַלֲעׂש֥ ֣ ְמרּו֙ ּדֶ ֽ ְוׁשָ
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26. תולדות ישמעאל
 פרק כ"ה פסוקים י"ב-י"ח

א. הקדמה 

תולדות  על  נמרץ  בקיצור  לנו  מספרת  היא  ומשפחתו,  יצחק  תולדות  על  רבה  באריכות  לנו  לספר  מתחילה  שהתורה  לפני 

והן  ישמעאל. מהפסוקים שלפנינו אנו לומדים על הריבוי הגדול של בני ישמעאל, הן מבחינת מספר העמים שיצאו ממנו, 

מבחינת השטח הנרחב שבו הם התפזרו והקימו לעצמם מקומות מגורים.

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

ם׃  ה ְלַאְבָרָהֽ ָר֖ ת ׂשָ ְפַח֥ ית ׁשִ ְצִר֛ ה ָהָג֧ר ַהּמִ ר ָיְלָד֜ ם ֲאׁשֶ֨ ן־ַאְבָרָה֑ ָמֵע֖אל ּבֶ ת הצאצאים של ִיׁשְ ְלֹד֥ ה ּתֹ ּלֶ יב ְוֵא֛
ם ׃  ֽ ּוִמְבׂשָ ל  ֵא֖ ְוַאְדּבְ ר  ְוֵקָד֥ ת  ְנָבֹי֔ ָמֵעאל֙  ִיׁשְ ר  ֹכ֤ ּבְ ם  ם ְלתֹוְלֹדָת֑ ֹמָת֖ ׁשְ ּבִ אל  ָמֵע֔ ִיׁשְ ֵנ֣י  ּבְ מֹו֙ת  ה ׁשְ ּלֶ ְוֵא֗ יג 
ה  ּלֶ ָמֵעאל֙ ְוֵא֣ ֵנ֤י ִיׁשְ ם ּבְ ה ֵה֞ ּלֶ ְדָמה ׃ טז ֵא֣ יׁש ָוֵקֽ א ְי֥טּור ָנִפ֖ ד ְוֵתיָמ֔ א ׃ טו ֲחַד֣ ֽ ה ּוַמּשָׂ ע ְודּוָמ֖ ָמ֥ יד ּוִמׁשְ
ֵנים־ ׁשְ גרו בערים המוקפות חומה  וחלקם  ם  יֹרָת֑ ּוְבִטֽ גרו בערים שאינן מוקפות חומה  חלקם  ַחְצֵריֶה֖ם  ּבְ ם  ֹמָת֔ ׁשְ
֣י  ַחּיֵ ֵנ֙י  ׁשְ ה  ּלֶ ְוֵא֗ ׃ יז  )כל אחד מבני ישמעאל נעשה מלך על אומה שיצאה ממנו(  ם  ָתֽ ְלֻאּמֹ מלכים  ם  יִא֖ ְנׂשִ ר  ֥ ָעׂשָ
צאצאי  ֨נּו  ּכְ ׁשְ ַוּיִ יו ׃ יח  ֽ ֶסף ֶאל־ַעּמָ ָא֖ ַוּיֵ ָמת  ַוּיָ֔ ְגַו֣ע  ַוּיִ ִנ֑ים  ׁשָ ַבע  ֣ ְוׁשֶ ָנ֖ה  ׁשָ ים  ֥ ֹלׁשִ ּוׁשְ ָנ֛ה  ׁשָ ת  אל ְמַא֥ ָמֵע֔ ִיׁשְ
ל  ָנָפֽ יו  ֵנ֥י ָכל־ֶאָח֖ עד ארץ אשור ַעל־ּפְ ּוָרה  ֑ ּבֲֹאָכ֖ה ַאּשׁ ִים  ֵנ֣י ִמְצַר֔ ֙ר ַעל־ּפְ ּור ֲאׁשֶ ה ַעד־ׁש֗ ֲחִויָל֜ ֵמֽ ישמעאל 

ַכן, גר ׃ )צאצאי ישמעאל היו רבים, והם התפזרו וגרו על פני שטח גדול מאוד, המשתרע מהמדבר שממזרח למצרים ועד  ׁשָ

ארץ אשור.( 

ג. מנגינת הכתוב

“ברוך אתה ה'... הא-ל הנאמן האומר ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק..." - מתוך ברכות ההפטרה.

בפרשת לך לך, בפרק י"ז פסוק כ’, הבטיח ה’ לאברהם: “ולישמעאל שמעתיך, הנה ברכתי אותו והפריתי אותו והרביתי אותו 
במאד מאד, שנים עשר נשיאים יוליד ונתתיו לגוי גדול" - והנה בפסוקים אלה אנו לומדים על קיום ההבטחה הזאת !
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ד. הצעות להמחשה ולהרחבה 

בחוברת:

יש שלוש שאלות קצרות העוסקות בישמעאל ובניו.••

הרחבות והמחשות נוספות:

 משחק “ְסָפרות ומספרים":••
 נותנים לתלמידים את הספרות:  1,2,3,5,7  והם צריכים לבנות מהם את מספר שנות חייהם של:

שרה )127(, אברהם )175( וישמעאל )137(. )-על מותם מסופר בפרשת חיי שרה.(

49 48

ָמֵעאל ּתוְֹלדוֹת ִישְׁ
סּוִקים יב-יח ֶרק כה פְּ  פֶּ

יחידה 26

סּוק יב( ָמֵע֖אל..." )ּפָ ת ִיׁשְ ְלֹד֥ ה ּתֹ ּלֶ "ְוֵא֛

ָמֵעאל?   ִנים נֹוְלדּו ְלִיׁשְ ה ּבָ ּמָ א.   ּכַ

כֹור?   נֹו ַהּבְ ב.   ִמי ָהָיה ּבְ

ָמֵעאל?   ִנים ַחי ִיׁשְ ה ׁשָ ּמָ ג.   ּכַ

ה ַעל ַהִחידֹות. ַעל ּפֶ ה, ַוֲענּו ּבְ ּתָ ֲחנּו ֶאת ַעְצְמֶכם אֹו ֶאת ַחְבֵריֶכם ַלּכִ ּבַ

ִרים: ְסּפָ ִרים ַהּמִ ר ֻמְזּכָ ֵאיֶזה ֶהְקׁשֵ א.   ּבְ

12  ,137  ,175  ,2  ,10  ,400  ,127

ִרים: ר ֻמְזּכָ ֵאיֶזה ֶהְקׁשֵ ב.   ּבְ

נֹות נֹות,    ַמּתָ ד,    ֶנֶזם,    ָצִעיף,    ִמְגּדָ ים,    ּכַ ַמּלִ ְמָעָרה,    ּגְ

ג.    ִמי ָאַמר ְלִמי:

תֹוֵכנּו" ה ּבְ יא ֱא-לִֹקים ַאּתָ 1. "ְנׂשִ

ה ֶחֶסד ִעם ֲאֹדִני ַאְבָרָהם" 2. "ַהְקֵרה ָנא ְלָפַני ַהּיֹום ַוֲעׂשֵ

ְך" ּדֵ 3. "ַהְגִמיִאיִני ָנא ְמַעט ַמִים ִמּכַ

ר ֵאֶליָך ַרע אֹו טֹוב" ּבֵ ָבר לֹא נּוַכל ּדַ 4. "ֵמה' ָיָצא ַהּדָ

5. "ֲאֹחֵתנּו ַאּתְ ֲהִיי ְלַאְלֵפי ְרָבָבה"

ֶדה ִלְקָראֵתנּו" ּשָׂ ֶזה ַהֹהֵלְך ּבַ 6. "ִמי ָהִאיׁש ַהּלָ

ָרה"  י-ׂשָ ת "ַחּיֵ ָרׁשַ ִחידֹות ַעל ּפָ

ת  ָרׁשַ ּפָ
ּתֹוְלדֹות
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49 48

ָמֵעאל ּתוְֹלדוֹת ִישְׁ
סּוִקים יב-יח ֶרק כה פְּ  פֶּ

יחידה 26

סּוק יב( ָמֵע֖אל..." )ּפָ ת ִיׁשְ ְלֹד֥ ה ּתֹ ּלֶ "ְוֵא֛

ָמֵעאל?   ִנים נֹוְלדּו ְלִיׁשְ ה ּבָ ּמָ א.   ּכַ

כֹור?   נֹו ַהּבְ ב.   ִמי ָהָיה ּבְ

ָמֵעאל?   ִנים ַחי ִיׁשְ ה ׁשָ ּמָ ג.   ּכַ

ה ַעל ַהִחידֹות. ַעל ּפֶ ה, ַוֲענּו ּבְ ּתָ ֲחנּו ֶאת ַעְצְמֶכם אֹו ֶאת ַחְבֵריֶכם ַלּכִ ּבַ

ִרים: ְסּפָ ִרים ַהּמִ ר ֻמְזּכָ ֵאיֶזה ֶהְקׁשֵ א.   ּבְ

12  ,137  ,175  ,2  ,10  ,400  ,127

ִרים: ר ֻמְזּכָ ֵאיֶזה ֶהְקׁשֵ ב.   ּבְ

נֹות נֹות,    ַמּתָ ד,    ֶנֶזם,    ָצִעיף,    ִמְגּדָ ים,    ּכַ ַמּלִ ְמָעָרה,    ּגְ

ג.    ִמי ָאַמר ְלִמי:

תֹוֵכנּו" ה ּבְ יא ֱא-לִֹקים ַאּתָ 1. "ְנׂשִ

ה ֶחֶסד ִעם ֲאֹדִני ַאְבָרָהם" 2. "ַהְקֵרה ָנא ְלָפַני ַהּיֹום ַוֲעׂשֵ

ְך" ּדֵ 3. "ַהְגִמיִאיִני ָנא ְמַעט ַמִים ִמּכַ

ר ֵאֶליָך ַרע אֹו טֹוב" ּבֵ ָבר לֹא נּוַכל ּדַ 4. "ֵמה' ָיָצא ַהּדָ

5. "ֲאֹחֵתנּו ַאּתְ ֲהִיי ְלַאְלֵפי ְרָבָבה"

ֶדה ִלְקָראֵתנּו" ּשָׂ ֶזה ַהֹהֵלְך ּבַ 6. "ִמי ָהִאיׁש ַהּלָ

ָרה"  י-ׂשָ ת "ַחּיֵ ָרׁשַ ִחידֹות ַעל ּפָ

ת  ָרׁשַ ּפָ
ּתֹוְלדֹות

פתרונות לחידות על פרשת חיי שרה: 

מספרים בפרשה:

127 - שנות חייה של שרה )כג, א(. 

400 - הכסף שאברהם שילם לעפרון עבור מערת המכפלה )כג, טז(.  

10  - "ויקח העבד עשרה גמלים..."  )כד, י(. 

      -  משקלם של הצמידים שנתן העבד לרבקה - "עשרה זהב משקלם" )כד, כב(.

2    - שני הצמידים שהעבד נתן לרבקה )כד, י(.

175 - שנות חייו של אברהם )כה, ז(. 

137 - שנות חייו של ישמעאל )כה, יז(.

12  - בניו של ישמעאל )כ, טז(.

באיזה הקשר מוזכרים:

מערה - מערת המכפלה )כג, יט(.

גמלים - "ויקח העבד עשרה גמלים..."  )כד, י(. 

            - "וה' ברך את אדוני מאד... ויתן לו... וגמלים וחמורים" )כד, לה(.

כד     - "הגמיאיני נא מעט מים מכדך" )כד, יז(.

נזם   - הנזם שהעבד נתן לרבקה )כד, י(.  

צעיף - "ויאמר העבד הוא אדוני, ותיקח הצעיף ותתכס" )כד, סה(.

מגדנות - "ומגדנות נתן לאחיה ולאימה" )כד, נג(.

מתנות  - "ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות" )כה, ו(.

מי אמר למי?

בני חת לאברהם )כג, ו(.  .1

העבד לה' )כד, יב(.  .2

העבד לרבקה )כד, יז(.  .3

לבן ובתואל לעבד )כד, נ(.  .4

לבן ואימו לרבקה )כד, ס(.  .5

רבקה לעבד )כד, סה(.   .6
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