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 סדרה של מעבר והמשך –דרת 'חיי שרה' ס
 ישר-מנחם בן
 

ל הסיפור עאמורים הדברים  עיקרה פרשת מעבר בין דור אברהם לדור יצחק. בב סדרת 'חיי שרה' ניתן לראות
לכאורה, מות שרה ובהמשך הסדרה מות אברהם והבאת  מות שרה וקניית המכפלה. – הראשון שבסדרה

ד(: :)א 'בר קהרבקה לאוהלה של שרה כאשת בנו יורשו של אברהם מסמנים את המעבר בין הדורות, כד
א ּדֹור"  "דור הולך ודור בא ושושלת אברהם לעולם עומדת". ואולם פרפראזה:בנוכל להוסיף ו ",הֵֹלְך ְודֹור בָּ

בות על מותן וקבורתן של ימעשי אברהם. נזכור שאין התורה מספרת בעקלחותמת  קבורת שרהב ראותניתן ל
התורה  לא(:מעשה )מט לאחרהאמהות. על קבורתן של רבקה ולאה במכפלה מוסרת התורה רק בדרך אגב ו

 1מספרת על מותן של שרה ושל רחל, כי מותן קבע את מקום קבורתן הראוי להיזכר לדורות.
ביותר בין מעשי אברהם. הקב"ה הביא את אברהם אל  מכריעת שרה הוא מעשה והנה קניית מקום קבור

ָאֶרץלאברהם עצמו היא " .אותה )יב:ז(הבטחה שזרע אברהם יירש בארץ כנען  " )יב:א(, כלומ הָּ  רֲאֶשר ַאְרֶאךָּ
בה, כפי שפורש לו בסיום תהליך עלייתו לארץ, דהיינו משהופרד ממנו לוט:  התהלכֹו דייל יראה אותה ע

א" קֹום ֲאֶשר-נָּא ֵעיֶניךָּ ּוְרֵאה ִמן שָּ ה ִכי ֶאת-ַהמָּ ה וָּיָּמָּ ה וֵָּקְדמָּ פֹנָּה וֶָּנְגבָּ ם צָּ ה שָּ ל-ַאתָּ ָאֶרץ ֲאֶשר-כָּ ה רֶֹאה ְלךָּ -הָּ ַאתָּ
" )יג:יד ּה" )שם,י קּוםאפוא "ארץ הוא באברהם  טו(. תפקיד-ֶאְתֶננָּה ּוְלַזְרֲעךָּ ְחבָּ ּה ּוְלרָּ ָאֶרץ ְלָאְרכָּ ז( ִהְתַהֵלְך בָּ

ממאהל למאהל תוך כדי רעיית צאנו כדי לראות את חלקי הארץ. עקרונית אין לשלושת האבות קניין קרקע 
  )טו:טו( ייאחזו בה. ְודֹור ְרִביִעי יָּשּובּו ֵהנָּה""כי רק אחר אשר  2בכנען ואף אינם בונים בה בתי קבע,

 שלאשקנו האבות בכנען, ו שדה המכפלה עם מערת הקבורה היה אפוא אחוזת הקרקע היחידה כמעט
אברהם עם בני חת  לומתן ש סגנונה הממעט בפרטים צדדיים מפרטת התורה את שלושת שלבי המשאכ

 בחברון:
מוחלט בהשיבם שיהיה להם הך א. בקשת אברהם לקבל אחוזת קבר כדי לקבור את אשתו וסירובם האדיב א

לכבוד לקבור אותה באחת ממערכות הקבורה המשפחתיות שלהם אך לא אחוזת קבר למשפחת אברהם, 
  .(י-ֵחת" )כג:ד-ְבֵני ְבתֹוךְ זכויות אזרח "שתעניק לו מעין 

                                                           
 ישר הוא גמלאי המחלקה לתנ"ך, והמכללה האקדמית אשקלון-מנחם בן. 
 .ראו לה:יט, ורשב"ם שם 1
ד מידה: הוא משנלאה מתלאות נדודיו וטרדותיו אצל לבן ועשו, נתפתה לבנות בית )לג:יז( ונענש במידה כנגש ,להוציא יעקב 2

כאילו התאזרח בשכם, ויושביה הסיקו שניתן להתחתן במשפחתו אף מתוך חטיפה. ואולם בדיעבד שימש גם קניין שדה זה 
נָּה ַיֲעקֹב ֵמֵאת ְבֵנילקבורת יוסף שהוא מעין  ֶדה ֲאֶשר קָּ ֲחמֹור -אב רביעי )אב לשני שבטים(, שקברוהו "ִבְשֶכם ְבֶחְלַקת ַהשָּ

 .כד:לב( ')יהְשֶכם" -ֲאִבי
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ם ברור שאברה .ב. אברהם מצדו מסרב באדיבות אך בהחלטיות להצעתם ולא רק חוזר ומבקש לקנות את זאת
מחווה של כבוד מצהיר עפרון שייתן בו ,נדבר תחילה עם אותו עפרון. עתה אין לבעלי העיר תירוץ לסרב

משקל של  – את השדה והמערה שבו גםחינם לא רק את המערה חסרת הערך הכלכלי אלא  לאברהם
 אולי מחיר מופרז מתוך להיטות הקונה לקנות.  .ארבע מאות שקלי כסף

  טז(.-העסקה )שם,יבום אותה כמות של מטילי כסף חותם את ובתשל ,ג. אברהם מסכים
 

ומתן הארוך הזה תכליתו להבליט את מטרת אברהם המוגשת בשתי הפסקאות החותמות את  תיאור המשא
ֵאי ַשַער-הצהרה רשמית "ְלֵעיֵני ְבֵני –יח( -האחת )כג:יזהפרק:  על קניית השדה והמערה  ִעירֹו"-ֵחת ְבכֹל בָּ

רשמית  כ(, הצהרה-שרה )כג:יטאחרי שאברהם קבר את  –אחרת ט מדויק של הנכס. הוריופבידי אברהם 
 שהמקום מורשה להיות אחוזת קבר לבית אברהם.

התורה מדגישה אפוא את מטרת אברהם לרכוש לעצמו ולזרעו אחוזת קבר המגובה בכל האישורים 
ם שזרעו יגלה לארץ זרה, ושם ירבו ם, מעין רישום בטאבו. אברהם ידע מתוך ברית בין הבתרייהפורמלי

לכן הציב עוגן שגם בהיותם בגלות יעגן ויחבר אותם אל ארץ כנען: קבר  ,במשך דורות עד שובם ארצה
אודות קניית על אלה כביכול מחכים ומצפים לבניהם עד שישובו. ואכן, המפרט הפורמלי  .האבות והאמהות

יעקב את בניו  וכשמצווה ,י(-אברהם )כה:טל את המערה לאחוזת קבר חוזר בקבור שמה יצחק וישמעא
-הפורמלי בכל דיוקיו )מט:כטו בקבר האבות, חוזר באוזניהם על הנוסח הבמצרים שיעלוהו לכנען ויקברו

תים אנשי חברון להתכחש למעשה עדר משפחת יעקב מכנען זה עשרות שנים יוכלו הִח יבה שמאלב( 
 המכירה ולחוזה.

עבד אברהם בתחילת היה א מעשה לקיחת רבקה והבאתה אל יצחק: מי שהובין הדורות המעבר השני 
א במעמד והוא עבד יצחק, שהל מעתה .ֲאדִֹני" )כד:סה( הּואיצחק: "הסיפור אומר בסופו לרבקה בראותה את 

ל-ֶאתאברהם "שליחת העבד נתן  , ונראה שזה יתממש רק משתהיה ליצחק אישה לֹו" )כד:לז( ליצחק-ֲאֶשר-כָּ
 תה יוכל להמשיך את שושלת אברהם. ִא ראויה ש

לכאורה, גיבורי הסיפור הם "העבד" ורבקה, אך במקרא העבד הוא אלמוני בעמדו מול משפחת רבקה 
הוא זרועו הארוכה של אברהם, ודימוי זה מומחש אינו עצמאי:  כי אכן ,"האיש"הוא  3,ביזמה עצמאית

 .ט(-בפתיחת הסיפור בשימו את ידיו תחת ירך אברהם )כד: ב
הקמת זרע לירושתה. וירושת הארץ  ,שלושה מוטיבים מעצבים את מעשי האבות: האמונה בה' ועבודתו

שלושת מעשיו הגדולים האחרונים של אברהם מקיימים דברים אלה. מעשה העקדה הוא השיא באמונת 
ם. קניית אברהם, והוא גם בונה תקדים לדרך עבודת ה' בעתיד: קרבן בהמה תמורת ההתמסרות שבקרבן אד

א מעשה ממשי ראשון של היאחזות בארץ, והבאת אישה ממרחק ממולדתו, דהיינו מהחמולה יהמכפלה ה
 מאפשר את המשך המשפחה בדור השני: יצחק עם רבקה.  ,של אברהם

 אברהם )כד:ד,ז(של  'מעבר לדיונים סמנטיים ברור עניינית שהבקשה שהאישה ליצחק תילקח מ'מולדתו
צורך  והמקוללים )ט:כה( אין יח:ג( 'העריות )ויקלידתו. כדי להיבדל מבני כנען שטופי ה למקום תאין כוונ

לחמולה של צאצאי תרח ה תלהרחיק כשבע מאות קילומטרים עד חרן דווקא. לכן בהכרח מולדתו כוונ
  4השוכנת בחרן.

 עקב )לז:ב( אחרייואת מעשי  תֹוְלדִֹת", הפותחת את מעשי יצחק )כה:יט( ְוֵאֶלהצא וראה: הפתיחה "
תֹוְלדֹת  ְוֵאֶלהובא "הדיווח על מות אבותיהם של אלה, אינה באה בראש מעשי אברהם, ובמקומה הוקדם 

שבית אברהם צריך להיבנות מתולדותיו, דהיינו ממולדתו של תרח, שצאצאיו בני  ללמדך ,ֶתַרח" )יא:כז(
בית נחור. ואכן,  הכנענית )י:יט(, נותרדום פרש לס (בארמית "המקולל") קיימא הם לוט ונחור. כאשר לוט

מיד אחרי מעשה העקדה, משהוקדש יצחק למזבח, קם לחיים והובטח המשך זרע לאברהם, מיד מבושר 
ומכאן ודאות לו שמשם, מן ה'מולדת' של תרח, יבוא זיווגו של  כג(,-בבית נחור )כב:כאברהם על המשך זרע 

 יצחק.
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לזהות דמויות אנונימיות באנשים ידועים זיהוהו כאליעזר. על דרך הפשט אין הזיהוי סביר,  כדיועוד.  ע"א בבלי סנהדרין צה 
כי אליעזר הוא בן משק ביתו של אברהם )טו:ב(, כנראה איש בוגר, בעת מעמד ברית בין הבתרים, שהיה קרוב אחרי בוא 

ידי -עד שנשלח העבד לחרן על ., היה בן שבעים(4, עמ' 'אסדר עולם רבה שמונים )לדעת אברהם לכנען, כשאברהם כבן 
שאותו אליעזר זקן מדי לדרך הרחוקה ואולי  עת נותנתדוהאברהם בהיותו בן מאה וארבעים שנה עברו כשישים שנה לפחות, 

 אף המסוכנת עד חרן.
נחור נשאר באור כשדים. אפשר אחר כך, אילו צאו לחרן ומשתמע שרק תרח ומשפחת אברהם יפסוק ל"ג א "י מפרקאמנם  4

תרח ובית ) ַוֵיְצאּו"פסוק ל"ג א "י שבפרקמשיצא אברהם מחרן לכנען, הצטרף נחור אל אביו הזקן בחרן )ראב"ע(. ואפשר, 
ם"   עם מי עוד? מרמז לבית  נחור )שד"ל(. –אברהם( ִאתָּ
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תהסדרה " המעבר בין האמהות כיצד? בתחילתו מָּ ה" )כג:ב(, ובסו ַותָּ רָּ ק  פהשָּ הבאת רבקה: "ַוְיִבֶאהָּ ִיְצחָּ
ה ִאמֹו ַוִיַקח ֶאת רָּ ה שָּ אֱֹהלָּ ה ַוְתִהי-הָּ ק ַאֲחֵרי ִאמֹו" )כד:סז(.-ִרְבקָּ ֶבהָּ ַוִינֵָּחם ִיְצחָּ ה ַוֶיֱאהָּ אבות: ל אשרו 5לֹו ְלִאשָּ

בין בני  כ(.-יוסף )מח:יגיצחק את יעקב ויעקב את בני  ךריאברהם לא בירך את יצחק בנו לפני מותו כפי שב
הבכורה  בדברודאות -יצחק הייתה מחלוקת על הבכורה ועל המשך ירושת אברהם, ובין בני יעקב הייתה אי

ל יצחק היה ברור שהוא היורש היחיד עבברכותיהם. בבית ישראל, לכן האבות )האמהות( קבעו זאת 
לכן הירושה וברכת ה' לאברהם שנאמרה לו בתחילת  ,הפילגשים )כה:ו( לאברהם, אחרי שהלה שילח את בני

ֶרְך אֱ אוטומטית אל יצחק.  ג( עוברים-מעשי אברהם )יב:ב ם ַוְיבָּ הָּ -לִֹהים ֶאת-בפסוק "ַוְיִהי ַאֲחֵרי מֹות ַאְברָּ
ק" )כה:יא(  7מאשר וחותם ה' את המעבר הזה. 6ִיְצחָּ
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 יצחק ונושמים לרווחה. לראשונה אחרי עקדתו אנו שומעים כאן על רגשות 
   ,רלב"ג(, ואז מטרים הפסוק את הצלחות יצחק  'ברך' ניתן להבין סימנטית כמתן הצלחה בפועל )רד"ק 6

ֲרֵכהּו ה'ו והנאמר "בפרק כ  מעדיפים להבינו כאן כאיחול או כהבטחה )ת"י, רש"י(. )כו:יב(. אנו "שם "ַוְיבָּ
 ,Benno Jacob, Das Erste Buch Der Tora Genesis: (555ו )עמ' "ק כפרלרוש בנו יעקב לתורה, בסיכומו יפי פ-על 7

Berlin 1934. 
 


