
 חשון תש"פ                                                                                                                בס"ד

 חיי שרה  השבוע  פרשתנגיעות מ

הפרשת  רָׂ ואבל יחד עם שמחה על מוות  תהכותרת מדברת על חיים אך למעשה הפרשה מדבר - ַחיֵּי שָׂ

עמי של התנכלויות מהיסטוריה מלאה יש עם היהודי ל החיים...המוות הוא חלק מ .ויצירת זוגיות חדשה

 עוסקת בחייםאלא ממעטת לעסוק במוות הספרות היהודית ואולם ואבדן המוני של חיי אדם העולם 

ים")...(  בחירותבו ַחְרתָׂ ַבַחיִּ יי הרוח היהודיים העשירים. היהדות מקדשת את החיים ולא את ובח "ּובָׂ

 המוות. 

 

לומדים על חשיבות כבוד המת, לווייתו קבורתו ובפרשה אנו קוראים על מותם של שרה אברהם וישמעאל 

 . המשך החיים של  העצומה בותחשיהלצד  חשיבות ההספד

לאחר נולד האהוב שבנו ה עקדת יצחק מעש .יםאברהם עובר שני מאורעות טראומטיים וקש 137בגיל 

לאבא  קשהללא ספק טראומה ותירה הזו ה"מתיחה "  ה ,הסוף טובולמרות  רבות שנות עקרותשל  הציפיי

השותפה הנאמנה  ,שרה אשתו האהובהואז שמוח את הצלת יצחק הוא לא מספיק ל .אוהב ודואג כמוהו

 .  תנפטרלאורך כל הדרך דו לצשהלכה שלו 

בגילו המתקדם אברהם בפרט כאשר ? אברהם של  תפקודועים שני האירועים הקשים הללו על כיצד משפ

 .ל מה שה' הבטיח לואת כקיבל  הואקשה לומר שבסיכום ביניים  ומנגדה' נצטווה מאת ש כלכ תמיד עשה

 .   שרה מתה אין לו אפילו חלקת קבר לקבור אותהשכאך ה' הבטיח לו מספר פעמים את כל ארץ כנען הרי 

 .ה' הבטיח לו זרע רב ככוכבי השמיים וכחול אשר על שפת הים אך יש לו רק שני בנים

ְסֹפד ְלשָׂ  התורה כותבת במשפט אחד .אברהם אינו שוקע בדיכאון ם, לִּ הָׂ בְ " ַויָׂבֹא, ַאְברָׂ ה, ְולִּ ה ומידכ  רָׂ  תָׂ

תֹו " מכאן הוא רץ  לשגרה  זרוח ַעל, ְפנֵּי מֵּ ם, מֵּ הָׂ ם, ַאְברָׂ  .               מסתכל קדימה ולא לאחורו" ַויָׂקָׂ

חלקת קבר הוא קונה  .חינם ולמרות שהציעו לו אות ."נדל"ן"לרכוש  בוחרהוא  .חוזר לעשייהאברהם 

להמשיך בזוגיות  בוחרעצמו  הואבהמשך  .יצחקבנו ל האישלמצוא וא מבקש מיד הלקבור את שרה ו

    ?  שרה  בדןואועל של העקדה  . איך התגבר אברהם על הטראומהלהביא ילדים נוספים בוחרו חדשה

 עשייה ? מה נתן לאברהם את הנחישות ואת היכולת להמשיך ? הבמלוא המרץ ו פעול למסוגל  הואאיך 

חיים חדשים מלאי  תבנובחרו לוהמשיכו הלאה שמספר שתשובות לכך הוא למד מניצולי השואה  זקס הרב

 .בלתי נסבל ההמראות הקשים והאובדן העצום ו , הזיכרונותלמרות וזאת תקווה 

ועל  הזוועות שעברושהצליחו לא דיברו על השורדים רוב  .בעקשנות שאין כמוה, הניצולים נאחזו בחיים

בנו קריירה , מצאו עבודה ,התמקדו בבניין חיים חדשים שורדים ה .וילדיהםאפילו לא עם בני זוגם האבדן 

לאחר עשרות שנים הם  בנו עתיד ורקהם  .הסתכלו רק קדימהוהתחתנו הולידו ילדים הקימו משפחות 

ת כוונכאילו  הפכה לנציב מלחואשת לוט שהביטה לאחור קראנו על  .הרשו לעצמם לדבר על העבר

 מוכה הלם ויגון.שוקע וזוועות הוא מתמקד בשכ כיצד קופא אדם על מקומוהתורה לתאר 

של העבר  יםאסיר לא להישארותיד עהבבניית אך יש להמשיך להתאבל יש זמן שאברהם מלמד אותנו 

ויקטור פראנקל  הפסיכותרפיסט .את התובנה הזו הבין ניצול שואה מאד מיוחד .  להתקדםמבלי יכולת 

על ידי טיפוח חיים בחבריו האסירים להקדיש את כוחותיו לנטיעת רצון  ץאושווישבתקופת מאסרו במחנה 

את לממש  ,להעניק משמעות לחייםוהצליח . הוא ניסה תקוות ושאיפות למשימות שיעשו כשישתחררו

 חאסירים כל ועל המשימות הפרטיות המחכות בעתיד נתנות המחשב .חירות הנפש במקום שהגוף כלוא

פראנקל עצמו הגשים את משנתו לאחר שהשתחרר מאושוויץ  .לשרוד בהווה והסיחה את דעתם מהעבר

 .92זכה להכרה בין לאומית ונפטר בגיל ווחי לאחר השואה חיים טובים וארוכים 

 

 .השנאה בעולמנו נוצרו בידי אנשים שעוסקים בעבר ואשר אינם מסוגלים להביט הלאהוהרבה מהכעס 

יָך הּוא לֹא-"לֹא מצווה  התורה .ים האלו אין סוף טוב רק עוד אסונותלסיפור חִּ י אָׂ י, כִּ ב ֲאֹדמִּ ב -ְתַתעֵּ ְתַתעֵּ

י י, כִּ ְצרִּ יתָׂ   ְבַאְרצֹו " -מִּ יִּ ר הָׂ התורה מלמדת שאין טעם בשנאה , ככל שאדם שונא הוא משמר את האויב גֵּ

ראשו. ככל שישמרו את שנאת מצרים הרי שהם יישארו עבדים,  אם לא בגופם ואת המעשים הנוראים ב

לותר קינג  " חושך לא יגרש ידועה אמירתו של מרטין . ולא יוכלו לבנות עתיד חדש ובריא אז בנפשם

 חושך רק אור יעשה זאת , שנאה לא תגרש שנאה רק אהבה תעשה זאת " .   

יו " שיתוף ל( א)וישמע יימת במותו של אברהםתהפרשה מס נָׂ אל, בָׂ עֵּ ְשמָׂ ק ְויִּ ְצחָׂ ְקְברּו ֹאתֹו יִּ ונאמר "  ַויִּ

ותקווה עם מבט כתף אל כתף , ללא שום הבדל והאסלאםאבות היהדות  ,בני אברהםפעולה מלא בין 

  .לעתיד טוב יותר

 

 ם שבת שלו

 שלר איתן

  אברהם חנן בן נתן ואטל ז"ללעילוי נשמת אבי, מורי ורבי 


