
 

פרשת חיי שרה 

א
ת־ַאְבָרָהם ַּבּכֹל׃  ְך אֶ רַ ה ּבֵ יהוָ ים וַ מִ ּיָ א ּבַ ן ּבָ קֵ ם זָ הָ רָ וְַאבְ

 ב
וַּיֹאמֶר ַאְבָרָהם ֶאל־ַעְבּדֹו זְַקן ֵּביתֹו ַהּמֵֹׁשל ְּבָכל־ֲאֶׁשר־לֹו ִׂשים־נָא יְָדָך ַּתַחת יְֵרִכי׃ 

 ג
י  נִ עֲ נַ ּכְ נֹות הַ ּבְ י מִ נִ בְ ה לִ ּׁשָ ח אִ ּקַ ר ֹלא־תִ ׁשֶ ץ אֲ וְאַׁשְּבִיעֲָך ּבַיהוָה אֱֹלהֵי הַּׁשָמַיִם וֵאֹלהֵי הָָארֶ

ר ָאנִֹכי יֹוֵׁשב ְּבִקְרּבֹו׃  ׁשֶ אֲ
 ד

ּכִי אֶל־ַאְרִצי ְוֶאל־מֹוַלְדִּתי ֵּתֵלְך ְוָלַקְחָּת ִאָּׁשה ִלְבנִי ְליְִצָחק׃ 
 ה

יב  ׁשִ ב אָ ׁשֵ הָ את הֶ ּזֹ ץ הַ ָארֶ ל־הָ י אֶ רַ וַּיֹאמֶר אֵלָיו הָעֶבֶד אּולַי ֹלא־ֹתאבֶה הָאִּׁשָה לָלֶכֶת ַאחֲ
ָאֶרץ ֲאֶׁשר־יָָצאָת ִמָּׁשם׃  ל־הָ ָך אֶ נְ ת־ּבִ אֶ

 ו
וַּיֹאמֶר אֵלָיו ַאְבָרָהם ִהָּׁשֶמר ְלָך ֶּפן־ָּתִׁשיב ֶאת־ְּבנִי ָׁשָּמה׃ 

ר  ׁשֶ אֲ י וַ ר־לִ ּבֶ ר ּדִ ׁשֶ אֲ י וַ ּתִ דְ ץ מֹולַ רֶ אֶ י ּומֵ  ז יְהוָה אֱֹלהֵי הַּׁשָמַיִם אֲׁשֶר לְקָחַנִי מִּבֵית ָאבִ
ָאכֹו ְלָפנֶיָך ְוָלַקְחָּת ִאָּׁשה ִלְבנִי  לְ ח מַ לַ ׁשְ את הּוא יִ ּזֹ ץ הַ ָארֶ ת־הָ ן אֶ ּתֵ ָך אֶ עֲ רְ זַ ר לְ אמֹ י לֵ ע־לִ ּבַ ׁשְ נִ

ִמָּׁשם׃
 ח וְאִם־ֹלא ֹתאבֶה הָאִּׁשָה לָלֶכֶת ַאֲחֶריָך ְונִִּקיָת ִמְּׁשֻבָעִתי זֹאת ַרק ֶאת־ְּבנִי ֹלא ָתֵׁשב ָׁשָּמה׃

 ט 
וַּיָׂשֶם הָעֶבֶד אֶת־יָדֹו ּתַחַת יֶרְֶך ַאְבָרָהם ֲאדֹנָיו ַוּיִָּׁשַבע לֹו ַעל־ַהָּדָבר ַהּזֶה׃ 

היהודי הנודד, היהודי הקרוע	
לאחר שנים שבהן הוא חי בארץ הזו שאליה שלח אותו אלוהים הוא עדיין לא מכנה אותה 'ארצי', ולא רק 

זאת אלא שהוא דואג שגם לבנו ולבניו אחריו תהיה זהות סבוכה שכזו	

	אברהם, כך נדמה, מכונן בפרק הזה את מוטיב הזהות התלושה של העם היהודי לדורותיו. הוא מנחה את 
ל-ַאְרִצי  י אֶ ּבֹו" (כד, ג) אלא "ּכִ רְ קִ ב ּבְ י יֹוׁשֵ עבדו למצוא לבנו אישה לא מבנות הארץ "אֲׁשֶר ָאֹנכִ

ְוֶאל-מֹוַלְדִּתי ֵּתֵלְך ְוָלַקְחָּת ִאָּׁשה ִלְבנִי ְליְִצָחק" (כד, ד), אבל "ִהָּׁשֶמר ְלָך ֶּפן-ָּתִׁשיב ֶאת-ְּבנִי ָׁשָּמה" (כד, ו).	

לאחר שנים שבהן הוא חי בארץ הזו שאליה שלח אותו אלוהים הוא עדיין לא מכנה אותה 'ארצי', ולא רק 
זאת אלא שהוא דואג שגם לבנו ולבניו אחריו תהיה זהות סבוכה שכזו, שבה הם חיים בארץ אחת, אפילו 

נולדים בה, ובו בזמן מתגעגעים לארץ אחרת, לאנשים אחרים שנשארו במולדת ההיא. 
כאילו מבקש אברהם להבטיח שאי נחת, וחוסר ביטחון יהיה תמיד חלק מהזהות של בניו, שתמיד 

שורשיהם יהיו 'בשני נופים שונים' (כפי שניסחה זאת לאה גולדברג), שלבם תמיד יהיה קרוע בין המולדת 
לבין ארצו של אלוהים, שאף פעם לא ירגישו לגמרי שייכים. 

אולי אברהם מבין שכדי לחיות חיים מלאים בעולם מורכב, כדי להיות רגיש למורכבות האנושית, כדי 
לחוש קרבת אלוהים – יש צורך בחוסר, באבדן, בוויתור. 



נכון, הם עלולים להחליש אותנו ולדכא, אבל הם גם מכריחים אותנו למצוא דרכים לא צפויות, לא סלולות 
ומאוד אמתיות – אל עצמנו, אל משפחתנו, אל אלוהינו. 

 
 חגית ברטוב היא מובילת פרויקטים ותוכן בתכנית 'שריגים' - תרבות יהודית-ישראלית במושבים

אל תיקח את בני ל'שם'	
שלוש פעמים קרא אברהם לחוץ לארץ 'שם' ו'שמה', הארץ היא הארץ הזאת, כי זה הייעוד של אברהם 

וזרעו	

אברהם שלח את עבדו זקן ביתו המושל בכל אשר לו אל משפחתו בארם נהריים כדי להביא משם אישה 
ליצחק.	

ָאֶרץ  ל-הָ ָך אֶ נְ ת-ּבִ יב אֶ ׁשִ ב אָ ׁשֵ הָ את הֶ ּזֹ ץ הַ ָארֶ ל-הָ י אֶ רַ שאל העבד "אּולַי ֹלא-ֹתאבֶה הָאִּׁשָה לָלֶכֶת ַאחֲ
ֲאֶׁשר-יָָצאָת ִמָּׁשם" (בראשית כד, ה).	

אומר לו אברהם "ִהָּׁשֶמר ְלָך ֶּפן-ָּתִׁשיב ֶאת-ְּבנִי ָׁשָּמה" (כד, ו).	

מדוע חשב העבד שהארץ הזאת והארץ אשר "יצאת משם" יכולות להיות טובות באותה מידה בעיני 
אברהם?	

אברהם השביע אותו "ּבַה' אֱלהֵי הַּׁשָמַיִם וֵאלהֵי הָָאֶרץ" (כד, ג). אלוהי הארץ זה אלוהי התבל, אלוהי 
הבריאה – זה מושג אוניברסלי, את זה הבין העבד.	

ר  ׁשֶ אֲ י וַ ר-לִ ּבֶ ר ּדִ ׁשֶ אֲ י וַ ּתִ דְ ץ מֹולַ רֶ אֶ י ּומֵ אברהם הסביר לו את טעותו. "אֱֹלהֵי הַּׁשָמַיִם אֲׁשֶר לְקָחַנִי מִּבֵית ָאבִ
ם-ֹלא  אִ ם. וְ ּׁשָ י מִ נִ בְ ה לִ ּׁשָ ּתָ אִ חְ קַ לָ יָך וְ נֶ פָ ָאכֹו לְ לְ ח מַ לַ ׁשְ את הּוא יִ ּזֹ ץ הַ ָארֶ ת-הָ ן אֶ ּתֵ ָך אֶ עֲ רְ זַ ר לְ אמֹ י לֵ ע-לִ ּבַ ׁשְ נִ

ת ַאֲחֶריָך ְונִִּקיָת ִמְּׁשֻבָעִתי זֹאת ַרק ֶאת-ְּבנִי ֹלא ָתֵׁשב ָׁשָּמה" (כד, ז-ח). שלוש פעמים קרא  כֶ לֶ ה לָ ּׁשָ אִ ה הָ אבֶ תֹ
אברהם לחוץ לארץ 'שם' ו'שמה', הארץ היא הארץ הזאת, כי זה הייעוד של אברהם וזרעו.	

הרב יואל בן נון מלמד ומפרש תנך	


