
 

 (2לפרשת חיי שרה )

 

מוות וחיים בפרשה אחת, סיומים והתחלות חדשות. אחרי מותה של אשתו ולפני שימות בעצמו,     א. 

 מבקש אברהם להקים משפחה לבנו. 

 

י: )ב(  ב.  כִׂ ים ָנא ָיְדָך ַתַחת ְירֵּ ל ְבָכל ֲאֶשר לוֹּ שִׂ שֵּ יתוֹּ ַהמֹּ אֶמר ַאְבָרָהם ֶאל ַעְבּדוֹּ ְזַקן בֵּ יֲעָך בַ וְ  )ג( ַויֹּ י   ה'ַאְשבִׂ ֱאֹלהֵּ

: ְרבוֹּ ב ְבקִׂ שֵּ י יוֹּ כִׂ י ֲאֶשר ָאנֹּ ת ַהְכַנֲענִׂ ְבנוֹּ י מִׂ ְבנִׂ ָשה לִׂ ַקח אִׂ י ָהָאֶרץ ֲאֶשר ֹלא תִׂ אֹלהֵּ ם וֵּ י ְוֶאל   )ד(  ַהָשַמיִׂ י ֶאל ַאְרצִׂ כִׂ

ְצָחק: י ְליִׂ ְבנִׂ ָשה לִׂ ְך ְוָלַקְחָת אִׂ לֵּ י תֵּ ַלְדתִׂ ָלי )ה(  מוֹּ אֶמר אֵּ ָשה ָלֶלֶכת ַאֲחַרי ֶאל ָהָאֶרץ  ַויֹּ אֶבה ָהאִׂ ו ָהֶעֶבד אּוַלי ֹלא תֹּ

ָשם:  ְנָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ָיָצאָת מִׂ יב ֶאת בִׂ ב ָאשִׂ את ֶהָהשֵּ י   )ו( ַהזֹּ יב ֶאת ְבנִׂ ָשֶמר ְלָך ֶפן ָתשִׂ ָליו ַאְבָרָהם הִׂ אֶמר אֵּ ַויֹּ

ם ֲאֶשר ְלקָ  ה'  )ז( ָשָמה: י ַהָשַמיִׂ ר ְלַזְרֲעָך  ֱאֹלהֵּ אמֹּ י לֵּ ְשַבע לִׂ י ַוֲאֶשר נִׂ ֶבר לִׂ י ַוֲאֶשר ּדִׂ ַלְדתִׂ ֶאֶרץ מוֹּ י ּומֵּ ית ָאבִׂ בֵּ י מִׂ ַחנִׂ

ָשם: י מִׂ ְבנִׂ ָשה לִׂ ְשַלח ַמְלָאכוֹּ ְלָפֶניָך ְוָלַקְחָת אִׂ את הּוא יִׂ ן ֶאת ָהָאֶרץ ַהזֹּ  [ 7 – 2]בראשית כד,  ֶאתֵּ

 

אחרי שעזב את ארצו, מולדתו ובית אביו, מבקש אברהם לחבר את בנו לשרשיו המשפחתיים.      ג.

 כך, "איחוד משפחות" הוא בעצם גם "קיבוץ גלויות". -במשפחה רב תרבותית כל

 

    רוני סומק/    שיר פטריוטיד.  

 

ִתי רֹוָמִנָיה-ֲאִני ִעיָרִקי  ִפיָג'ָמה,ִאשְׁ

ָדד  ָלנּו ִהיא ַהַגָנב ִמַבגְׁ ַהַבת שֶׁ  .וְׁ

ל  קֶׁ ַהִחדֶׁ ָרת וְׁ ת ַהפְׁ ִתיַח אֶׁ ַהרְׁ ִשיָכה לְׁ ִלי ַממְׁ  ,ִאָמא שֶׁ

ִקי ֵמִאמֹו ָהרּוִסָיה  ָהִכין ִפירּושְׁ ָדה לְׁ  ֲאחֹוִתי ָלמְׁ

ל ַבֲעָלה   .שֶׁ

ָלנּו, ָמרֹוקֹו  ָחֵבר שֶׁ ֵלג -הֶׁ   ַסִכין, תֹוֵקַע ַמזְׁ

ָיה גְׁ בֶׁ חֹוֵפי נֹורְׁ נֹוַלד בְׁ ָדג שֶׁ ִלית בְׁ גְׁ ָלָדה ַאנְׁ  .ִמפְׁ

ָדל  דּו ִמִפגּוֵמי ַהִמגְׁ הּורְׁ ָטִרים שֶׁ פֻּ  כָֻּלנּו פֹוֲעִלים מְׁ

ל  ָבבֶׁ נֹות בְׁ ָרִצינּו ִלבְׁ  .שֶׁ

דֹון ִקישֹוט ֵהִעיף  כָֻּלנּו ֲחִניתֹות   ֲחלֻּדֹות שֶׁ

 .ַעל ַטֲחנֹות ָהרּוחַ 

ֵרי ֵעיַנִים וְׁ ַסנְׁ כֹוָכִבים מְׁ   כָֻּלנּו ֲעַדִין יֹוִרים בְׁ

ָלִעים ֵהם ִנבְׁ ֵני שֶׁ ַגע ִלפְׁ   רֶׁ

ָחָלב  ִביל הֶׁ  .ִבשְׁ

 

 


