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פרשת חיי שרה
נושא השבוע :נישואין
מה
בפרשה

•

מתוארים

נשואי יצחק  -אברהם

באותה עת :הצעד הראשון הוא קבלת הסכמה

ציוה את עבדו ללכת אל
ארם נהריים כדי לקחת
מבנות משפחתו אשה
ליצחק ולהביאה לארץ
כנען ,רבקה מגיע לכנען
ונישאת ליצחק.

מצד אבי הכלה או מצד הכלה עצמה ,הצעד

ישבו .מכיוון שברבייתו תלוי היה עתיד האומה,
שלח אברהם את עבדו ,אל מולדתו ,אל ארם
נהריים ,להביא משם אשה ליצחק בנו .בפרשה
השלבים

המקובלים

בנישואין

הבא הוא מתן המוהר ,לאחר מכן נערך הטקס

השבוע

•

לאחר מות שרה ,רכש
אברהם אחוזת קבר מיד
עפרון החתי .אברהם
התעקש לקנות את
השדה בכסף ,למרות
שעפרון הציע לו את
המקום בחינם.

חשש שמא יבחר אשה מבנות הכנעני שבקרבם

נושא

•

קנית מערת המכפלה -

כשהגיע זמנו של יצחק להינשא ,הביע אברהם

הפורמלי שכלל משתה ולבסוף הנישואין עצמם
המתוארים במילים "לקח" ו"הביא אל הבית".

רשימת צאצאי אברהם.
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מ ד ר ש

מדרש זה מעביר את המסר כי התאמת זוגות אינה עניין פשוט .בדיון על המדרש ננסה להגיע
להבין לליבם ולעולמם של הילדים ,גם בנושא זה .ניתן לפתוח בשאלה :מדוע שני אנשים
מחליטים להתחתן? אולי כי הם אוהבים זה את זה ורוצים לחיות יחד .לא תמיד זה היה כך
– בימים עברו פעמים רבות ההורים החליטו עם מי ילדיהם יתחתנו.
קריאת המדרש ודיון
על פי המדרש ,קיימת תפיסה כי אלוהים שותף להחלטה מי יתחתן עם מי ,וזו המשמעות של
"מזווג זיווגים" .ניתן לשאול את התלמידים :מדוע הזוגות שהתאימה המטרונה רבו
ביניהם? אולי משום שלא כל כך פשוט להתאים ולחבר בין בני אדם )אפילו למצוא חבר טוב
אמיתי זו לא מלאכה קלה!( .האם אנחנו היינו מוכנים שיחליטו לנו מי החברים שלנו באופן
שרירותי שכזה?
לא עם כל אחד היינו רוצים להתחבר .וכשמדובר בבני זוג ,קשה עוד פי כמה למצוא
את האחד והיחיד שאיתו רוצים לחיות לכל החיים .המטרונה לא חשבה על
המשמעות של מעשה זה ,אלא רק על הצד הטכני שבו .המציאות בבוקר שלמחרת
טפחה על פניה והבהירה באחת את משמעותם הכוללת של קשרי הנישואים.

חתן וכלה  /חגית בנזימן

כשגומרים את הגן הולכים לגן חובה,
אחר-כך לבית-ספר ואחר-כך לצבא.
ואחרי הצבא – אמרה לי אמי –

רציתי עם אבא להתחתן,
אבל בגלל אמא זה לא יתכן.
אז אולי עם אחי כי הוא גם-כן בן
)בתנאי שיבטיח שלא יעצבן(.

ש י ר

אפשר להתחתן )אבל עם מי?(

אבל אבא אמר,
שעם אח זה אי-אפשר.
הוא אמר שעוד אמצא
אך אני כלל לא רוצה.
לא רוצה למצוא חתן
ככה סתם מתוך הגן

אז אולי הכי כדאי
לא להתחתן ודי.
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