
 תשע"ט חשון                      ס"ד ב

   פרשת השבוע חיי שרהנגיעות מ

 

 5ובנו בחר מועמדים שייצגו אותנו ל כאשר ר)ברוב המקומות (  השבוע הסתיימה עוד מערכת בחירות

ין לבחור בו ,הסמוכה לאזור מגורנלהגיע לקלפי רק   מאתנונדרש . )ברוב המקומות ( השנים הבאות

ציבור למרות זאת  .נותר לנצל יום חופש מלאעוד ו ההשקעה שלנוו ההעשייהסתיימה  אתובז עמדים מוה

פרשת השבוע מדברת על   .לנסות ולהשפיעולא  שלא לבחור -בפסיביות בחר  40%של מעל גדול 

רבה ויציאה  נלמד שנדרשת השקעה ., לדורי דורותבל לטווח הארוךא בחירותועל  ת ופסיביותאקטיביו

 .סיבי ופ ולא להישאר אדישלהיות אקטיבי ומשפיע  עשיה יום יומית לאורך חיים שלמים פעולה ,ל

 

ברהם התחוללו דרמות עצומות , מלחמת אשם  " אוירוע שעבר "ביש הבדלים עצומים בין פרשת הש

 לבין  ביוברהם אאירוע העוצמתי של עקידת יצחק ע"י אהובעת המלכים , חורבן סדום ועמורה באר

אחרי חיים סוערים אנו קוראים על פטירת שרה , אברהם הסוחר   .דרמותהנטולת  רה "חיי ש"פרשת 

 בוחראברהם ,  וקובר את שרהאת מערת המכפלה ללא כל מיקוח לרכוש בוחר הגדול שהתמקח עם ה' 

סיפור רומנטי ללא כל רומנטיקה ) בניגוד לסיפור אהבת יעקב , רעיה לבנו לבחור באליעזר וסומך עליו 

 ( ח לו יבטהה' שכפי )  ם נוספיםייא ילדלהבוחר ב, זוגיות חדשהלהמשיך ב בוחר עצמו  אברהםורחל ( 

                          בשיבה טובה ובעשיה מרובה .          נפטר. הוא לדרכםאת הילדים לשלוח בוחר ו

יש תקופות סוערות בחיים , על המציאות בעולם תולמדמהרב שטיינזלץ עומד על ההבדלים בין הפרשות ש

לות י. הקפדה על פעוחתונות שידוכים חיים ומוות , ימי אבל והספד עם ימי שמחות תקופות רגועות יש ו

 8ן אילו היה תינוק באברהם נימול בגיל תשעים ותשע ומתחיל חיים חדשים כ  -החיים  לאורךועשיה 

. בגיל שהוא אמור להיות מגיע לשיאים חדשיםהוא אברהם אמור לשבת ולמעט בפעילות בגיל שבו  .ימים 

(  ...אברהם בן אנוש ) אבל פעיל הרבה יותר .הוא אקטיבי ומביא ילדים משלו ,נינים ניני פסיבי ולקבל 

ומיקוח שילוב של שיח  , עוגולם רשילוב עבחייו הם שילוב של תנועה מתמדת עליות וירידות עולם סוער 

בשר ודם , חיים של  םארמונות מלכיאוהל וביקורים בבועים נצחיים  יחד עםהמלכים מלכי עם מלך 

   .דרישה להקרבת קורבנות קשים יחד עםחיים יצירת  .נחלהה ולושלוהגעה לנדודים יחד עם 

 

היקרה מתה והוא מיד יוצא  אשתו,  137בגיל   ,למרות גילוה של אברהם לומד על זריזותו לעשיזקס הרב 

י דורות מאורע רב חשיבות , אברהם לפעולה , הוא ממוקד , רוכש חלקת קרקע לקבורה משפחתית לדור

ֶכםרואה בעצמו עד העת הזו "  ֹנִכי ִעמָׁ ב אָׁ ר ְותֹושָׁ פוטרים אותו  בני חתרכוש נדל"ן ואילו ל בוחרהוא "  גֵּ

לרכוש בכסף לשלם ובוחר אברהם  .ומזמינים אותו לקבור את שרה בכל חלקה שירצה ללא כל תמורה

מאז ועד  תמהותיהזו היא הבחירה . מרים שהכסף ששילם היה מחיר מופקעש אויובכלל  מלא ולא בחינם

במינוח קניין לכל דבר בפרוטרוט ומגדירה אותו כזכות עובדה שהתורה מתארת את האירוע הזה  היום

 יביותטהאקו ( ר בראשיתלא רק כאן אלא בעוד שלושה מקומות נוספים בספ) וובנימה פורמלית  משפטי

    .( גוד גמור לסיפור העקדה לדוגמאבני)בפרטי פרטים  תמתוארהיצחק לכלה בבחירת של אברהם 

 

נחלה י עמים גדולים וראש ,מבורכים ,צאצאיםספור ן אי–ה' הבטיח לאברהם מס' פעמים שני דברים 

יש לו ילד פרא שאינו נחשב כיורש וילד , לאברהם אין בעלות על נדל"ן  ,כששרה מתה .מובטחתהארץ ב

ם בפרוטרוט אודות רכישת אנו קוראי .מתחילות להתגשם הגדולות השבת ההבטחות .משרה בודדרווק ו

אנו לומדים שה' מבטיח . של הבן היורש מוצלחום זיווג הוגן ארץ , יחד עבהנדל"ן וזכות הקניין הראשונה 

. אבל נדרשת עשיה והשתדלות אנושית אנו לומדים שיש הבטחה אלוקית קיים.את העיתוי ל רחובו

אינו מחכה אברהם   .לא מקבל חינם מאת ה'מבעל נדל"ן , רוכש חלקה , יוזם ופועל א אקטיבי הואברהם 

ולמרות שיש לה אב ואח שאינם מטעמו למצוא אישה מלאת חסד  בכיראלא שולח נציג שיצחק ימצא אשה 

ה' הציל את נח  .לאופיו של אברהם בעל החסד והאירוח יותר ומתאימה  מהם שונהנמצאת  , היאראויים

אנו  להובטחה ארץ ישרא עם ישראלל , בנות תיבההיות אקטיבי ולמהמבול אבל לצורך זאת נח נדרש ל

 עלינולהגשמת ההבטחות והתקוות חלה האחריות  .חם עליה ואנו רואים ברכה בעמלינונאלצים להיל

 רכש אברהם ,  ילוגיםאין ד בצעדים קטנים , ם. יש חזון ותקווה ויש לפעול להגשמתבעשיה אקטיבית שלנו

בשיבה טובה ובעשיה מרובה. הוא לא התלונן על גורלו והלך לעולמו . יורש אחד ל משרהזכה שדה קטן ו

למסורת לבנות להגדיל תורה ולהאדירה בהמשך מוטל להמשיך כל דור ודור על הוא הקים את היסוד ו

    .מפוארת

 ם שבת שלו 

 שלר איתן    

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


