לפרשת חיי שרה ()2
א .מוות וחיים בפרשה אחת ,סיומים והתחלות חדשות .אחרי מותה של אשתו ולפני שימות בעצמו,
מבקש אברהם להקים משפחה לבנו.

ב( .ב) ַויֹּאמֶ ר ַאבְ רָ הָ ם אֶ ל עַ בְ ּד ֹּו זְ קַ ן בֵּ ית ֹּו הַ מֹּשֵּ ל בְ כָל אֲשֶ ר ל ֹּו שִׂ ים נָא י ְָדָך תַ חַ ת י ְֵּרכִׂ י( :ג) וְ אַ ְשבִׂ יעֲָך בַ ה' אֱֹלהֵּ י
ַארצִׂ י וְ אֶ ל
הַ שָ מַ יִׂם וֵּאֹלהֵּ י הָ ָארֶ ץ אֲשֶ ר ֹלא תִׂ קַ ח אִׂ שָ ה לִׂ בְ נִׂי מִׂ בְ נוֹּת הַ כְ ַנ ֲענִׂי אֲשֶ ר ָאנֹּ כִׂ י יוֹּשֵּ ב בְ ִׂק ְרבוֹּ( :ד) כִׂ י אֶ ל ְ
ָארץ
מ ֹּול ְַדתִׂ י תֵּ לְֵּך וְ לָקַ חְ תָ אִׂ שָ ה לִׂ בְ נִׂי לְ יִׂצְ חָ ק( :ה) ַויֹּאמֶ ר אֵּ לָי ו הָ עֶ בֶ ד אּולַי ֹלא תֹּ אבֶ ה הָ אִׂ שָ ה ָל ֶלכֶת ַאח ֲַרי אֶ ל הָ ֶ
הַ זֹּאת הֶ הָ שֵּ ב אָ שִׂ יב אֶ ת בִׂ נְָך אֶ ל הָ ָארֶ ץ אֲשֶ ר יָצָ אתָ מִׂ שָ ם( :ו) ַויֹּאמֶ ר אֵּ לָיו ַאבְ ָרהָ ם הִׂ שָ מֶ ר לְ ָך ֶפן תָ ִׂשיב אֶ ת בְ נִׂי
שָ מָ ה( :ז) ה' אֱֹלהֵּ י הַ שָ מַ יִׂם אֲשֶ ר לְ קָ חַ נִׂי מִׂ בֵּ ית ָאבִׂ י ּומֵּ אֶ רֶ ץ מ ֹּול ְַדתִׂ י ַואֲשֶ ר ִּׂדבֶ ר לִׂ י ַואֲשֶ ר נ ְִׂשבַ ע לִׂ י לֵּאמֹּ ר לְ ז ְַרעֲָך
אֶ תֵּ ן אֶ ת הָ ָארֶ ץ הַ זֹּאת הּוא יִׂשְ לַח מַ לְ ָאכ ֹּו לְ פָ נֶיָך וְ לָקַ חְ תָ אִׂ שָ ה לִׂ בְ נִׂי ִׂמשָ ם[ :בראשית כד]7 – 2 ,
ג.

אחרי שעזב את ארצו ,מולדתו ובית אביו ,מבקש אברהם לחבר את בנו לשרשיו המשפחתיים.
במשפחה רב תרבותית כל-כך" ,איחוד משפחות" הוא בעצם גם "קיבוץ גלויות".

ד .שיר פטריוטי  /רוני סומק
ה,א ְׁש ִתי רֹומָ ִניָה
אֲ ִני עִ ָיר ִקיִ -פיגָ'מָ ִ
וְׁהַ בַ ת ֶׁשלָ נּו ִהיא הַ ַגנָב ִמבַ גְׁ ָדד.
ִאמָ א ֶׁש ִלי מַ ְׁמ ִשיכָה ְׁלהַ ְׁר ִתיחַ אֶׁ ת הַ ְׁפ ָרת וְׁהַ ִח ֶׁד ֶׁקל,
רּוסיָה
ירּוש ִקי מֵ ִאמֹו הָ ִ
חֹותי לָ ְׁמ ָדה ְׁלהָ כִ ין ִפ ְׁ
אֲ ִ
ֶׁשל בַ עֲלָ ה.
תֹוקעַ מַ זְׁ לֵ ג
הֶׁ חָ בֵ ר ֶׁשלָ נּו ,מָ רֹוקֹו-סַ כִ יןֵ ,
נֹורבֶׁ גְׁ יָה.
ִמ ְׁפלָ ָדה אַ נְׁגְׁ ִלית ְׁב ָדג ֶׁשנֹולַ ד ְׁבחֹופֵ י ְׁ
הּורדּו ִמ ִפגּומֵ י הַ ִמגְׁ ָדל
כֻּלָ נּו פֹוע ֲִלים ְׁמפֻּטָ ִרים ֶׁש ְׁ
ֶׁש ָרצִ ינּו ִל ְׁבנֹות ְׁבבָ בֶׁ ל.
כֻּלָ נּו חֲ נִיתֹות חֲ לֻּדֹות ֶׁשדֹון ִקישֹוט הֵ עִ יף
עַ ל טַ חֲ נֹות הָ רּוחַ .
יֹורים ְׁבכֹוכ ִָבים ְׁמסַ ְׁנו ְֵׁרי עֵ י ַניִם
כֻּלָ נּו ע ֲַדיִן ִ
ֶׁרגַע ִל ְׁפנֵי ֶׁשהֵ ם נ ְִׁבלָ עִ ים
ִב ְׁש ִביל הֶׁ חָ לָ ב.

