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מסע של אלף מילין
התילור השֵעו ביותר בתורה כועה עִזקנה ופטירה נשצל בפרשתנו: 
)ברלשית  ע"  ֹכּ ַבּ ַלְבָרָהם  ֶלת  ַרְך  ֵבּ ַוה'  ִשים,  ָיּ ַבּ ל  ָבּ ָזֵקן  "ְוַלְבָרָהם 
ָלֶס  ֶלע  ֵבַל, ַוֵיּ יָבה טֹוָבה, ָזֵקן ְוָשׂ ֵשׂ ָשת ַלְבָרָהם ְבּ כד, ל(; "ַוִיְּגַול ַוָיּ

יו" )כה, ח(.  ַלָשּ

שרה.  גם  רש"י,  פי  לע  כזו.  בשעווה  זכה  לברהם  רק  על 
ִרים  ְוֶלְשׂ ָנה  ָרה ֵשָלה ָשׁ י ָשׂ ַחֵיּ ְהיּו  הפסוק הפותח לת פרשתנו, "ַוִיּ
עשם  תהייה:  שלורר  ל(,  )כג,  ָרה"  ָשׂ י  ַחֵיּ ֵני  ְשׁ ִנים  ָשׁ ַבל  ְוֶשׁ ָנה  ָשׁ
ָרה", שלינן שוסיפות לע  ָשׂ י  ַחֵיּ ֵני  שה חוזרות בסופו השיעים "ְשׁ
הלשור עפניהן? רש"י שסביר שהתוספת הזו שתייחסת על עכשות 
ָרה — כוען שווין  י ָשׂ ֵני ַחֵיּ שע שנות חיי שרה, לעל עליכותן: "ְשׁ

עטובה". 

לנו קורלים זלת וששתוששים. הלושנם? לברהם ושרה נצטוו 
בידי ה' עלזוב לת כע השוכר עהם, לרץ ושועדת ובית-לב, ועעכת 
לע לרץ על נודלת. זשן על רב לחרי שהגילו נלעצו עלזוב בשע 
רלב. פלשיים היו חיי לברהם בסכנה, כלשר בהיותו בגעות, פלם 
כדי  השקושי  השעיט  לותו  יהרוג  פן  פחד  בגרר,  ופלם  בשצרים 
עושר שהיל לחותו שע  נלעצה  עקחת לת לשתו עהרשון. שרה 
והייתה, כשובן,  זרים.  חועע בהיעקחה לע בתי  וכבודה  לברהם, 
בשע  כפעיים  כפע  עפרי-בטן, שהכליבה  השנים  רבת  ההשתנה 

הציפייה הנכזבת עהתגששותה שע ברכת ה', שניתנה עהם שוב 
ושוב, כי זרלם ירבה ככוכבי הששיים וכלפר הלרץ. סיושה החעקי 
שע השתנה זו, בהועדת יששללע עהגר שפחת שרה. היחסים בין 
לת  עגרש  שרה  שצד  דרישה  כדי  לד  הידרדרו  וגבירתה  הלשה 
הגר ולת בנה. דלבון עב היה, בדרך זו לו לחרת, שנת חעקם שע 
כע לרבלת השלורבים. ייסורים חדשים בלו לע לברהם בלקדת 
יצחק. לברהם לשד בפני לובדן הלדם היקר עו ביותר, היעד שהול 
חיכה עו שנים לע גבי שנים. לי לפשר עושר שלברהם ושרה נהנו 
שחיי שעווה ונחת. חייהם היו רצופים ניסיונות, ולשונתם הולשדה 
בשבחנים חוזרים ונשנים. ליך יכוע רש"י עושר שכע שנות חייה 
שע שרה היו שוות עטובה? וליך יכועה התורה עושר שה' בירך 

לת לברהם בכוע? 

התשובה נשצלת בגו  הפרשה, והיל שפתילה שלוד. שבל 
ל ָנל ֵליֶניָך ּוְרֵלה  פלשים הובטחה עלברהם הלרץ. עששע, כלן: "ָשׂ
ע  ָכּ ֶלת  י  ִכּ ה,  ָוָיָשּ ָוֵקְדָשה  ה  ָוֶנְגָבּ ָצפָֹנה  ם  ָשׁ ה  ַלָתּ ר  ֲלֶשׁ קֹום  ַהָשּ ִשן 
ְך  ה ּוְעַזְרֲלָך ַלד לֹוָעם... קּום ִהְתַהֵעּ ֶנָנּ ה רֶֹלה ְעָך ֶלְתּ ר ַלָתּ ָהָלֶרץ ֲלֶשׁ
ה" )יג, יד–יז(. ובכע זלת, כלשר  ֶנָנּ י ְעָך ֶלְתּ ּה ִכּ ּה ּוְעָרְחָבּ ָלֶרץ ְעָלְרָכּ ָבּ
שרה נפטרה על רק שהלרץ על הייתה שייכת עלברהם, לפיעו 
נלעץ  והול  ברשותו,  הייתה  על  לשתו  לת  עקבור  קרקל  פיסת 
עהתחנן בפני תושבים ִחתים שיתירו עו עקנות שדה קטן לם שלרה 
בשחיר שופקל, לרבל שלות שקעי כס . כשה רחוק שצב זה שן 

ה רֶֹלה"!  ר ַלָתּ ע ָהָלֶרץ ֲלֶשׁ ההבטחה עקבע לת "ָכּ

עפני  פלשים  לרבל  עלברהם  הובטחו  העעו   — וצלצלים 
ֶוְהֵיה  ֶשָך  ׁשְ ָעה  ַוֲלַגּדְ ַוֲלָבֶרְכָך  דֹוע  ּגָ ְעגֹוי  ָך  "ְוֶלֶלׂשְ נועד.  שיצחק 
יּוַכע  ִלם  ר  ֲלׁשֶ ָהָלֶרץ  ֲלַפר  ּכַ ַזְרֲלָך  ֶלת  י  ְשּתִ "ְוׂשַ ב(;  )יב,  ָרָכה"  ּבְ
ָנל  ט  "ַהֶבּ טז(;  )יג,  ֶנה"  ִיּשָ ַזְרֲלָך  ם  ּגַ ָהָלֶרץ  ֲלַפר  ֶלת  ִעְשנֹות  ִליׁש 
ה ִיְהֶיה ַזְרֶלָך"  ר לָֹתם... ֹכּ ַשְיָשה ּוְספֹר ַהּכֹוָכִבים ִלם ּתּוַכע ִעְסֹפּ ַהָשּׁ

חיי שרהפרשת

עליעוי נששת: פינחס בן ילקב לשר לייז, לזרילע בן לריה עייב שרטר
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הופך עלם לצום ורב. הול צלד לת הצלד הרלשון. חעקה לחת, 
בן זקונים לחד. הול התחיע לת השעלכה, וידל שצלצליו יששיכו 
ששום שהלשין  וברּוך,  ׂשבל  בשעווה,  עשות  היה  יכוע  הול  בה. 
עלשות.  התחיע  לשר  לת  ישעישו  לחריו  והלשין שהבלים  בה' 

וכשוהו גם שרה.

עשים לת שבטחנו בה', עהלשין שיש סיבה וטלם עקורות 
שלחרים  ועהלשין  גדוע,  שסיפור  חעק  שלנחנו  עדלת  לותנו, 
עסיפוק  בחיינו  עהגיל  פירושם   — שהתחענו  שה  לת  יששיכו 
נצחי ששום רוח רלה על תשוטטו. עלברהם ושרה היו הביטחון, 
הלשונה והידילה העעו, ולע כן יכעו עלזוב לת הלועם בתחושה 

שע שישוש. 

השלושר לינו שי שהשיג כע שה שרצה לו כע שה שהובטח 
עו. השלושר הול פשוט שי שלשה לת שה שנקרל עלשות, שצלד 
לפיעו  "צדיקים,  הבל.  עדור  העפיד  לת  והלביר  רלשון  צלד 
בשיתתם קרויים חיים" )ברכות יח ל"ל(, כי הם ששלירים חותם 
חי בשששיכי דרכם. לברהם ושרה רלו לת הילד, התחיעו בשסל, 
וטיפחו עהם שששיכים. די היה עהם בכך — וגם לנו, עוולי ונזכה 

עהתחיע ועהלשיד שששיכים. 

י  ּכִ ַלְבָרָהם  ְשָך  ׁשִ ְוָהָיה  ְשָך ַלְבָרם  ׁשִ ֵרל לֹוד ֶלת  ִיּקָ )כב, יז(; "ְועֹל 
יָך" )יז, ה(. כה לרכה ההשתנה שעו ושע שרה  ַלב ֲהשֹון ּגֹוִים ְנַתּתִ
ע  ֹפּ עיעד, שכלשר לשר עהם ה' שזה לושד עקרות שניהם צחקו: "ַוִיּ
ֵעד?" )יז,  ָנה ִיָוּ ֶבן ֵשָלה ָשׁ ִעּבֹו, ַהְעּ לֶשר ְבּ ְצָחק ַוֹיּ ָניו ַוִיּ ַלְבָרָהם ַלע ָפּ
ֶלְדָנה?"  י  ִעּ ָהְיָתה  ְבעִֹתי  ַלֲחֵרי  ֵעלשֹר,  ּה  ִקְרָבּ ְבּ ָרה  ָשׂ ְצַחק  "ַוִתּ יז(; 
ולשרו  העעו,  הצחוקים  שני  בין  הבחינו  חז"ע  )לשנם,  יב(.  )יח, 

שלברהם צחק בששחה ושרה צחקה בלי-לשון(. 

ושרה,  עלברהם  הגדועות  ההבטחות  בשתי  כן,  כי  הנה 
הבטחת הלרץ והבטחת הזרל, השצילות הזדחעה הרחק שלחורי 
הציפיות השתבקשות. לעל שזוהי בדיוק השששלות, זהו בדיוק 
שני  לושה  לברהם  הזו,  בפרשה  שרה.  חיי  פרשת  שע  השסר, 
דברים: הול קונה לת חעקת הקרקל הרלשונה שעו בלרץ כנלן, 
והול שלרגן לת נישולי יצחק. שדה קטן לחד די היה בו בליני 
יעד  ע".  ֹכּ ַבּ ַלְבָרָהם  ֶלת  ַרְך  ֵבּ "ַוה'  הלשירה  לת  עהצדיק  התורה 
לחד, יצחק, שהספיק עהועיד לת תלושיו ילקב ולשו לוד בחיי 
שת  עושר שלברהם  כדי  התורה  שע  שבחינתה  שספיק  לברהם, 

ֵבַל". יָבה טֹוָבה, ָזֵקן ְוָשׂ ֵשׂ "ְבּ

ידול בשישרתו כי גם שסל שע לע   ָעלֹו-צּו  החכם הסיני 
שיעין שתחיע בצלד לחד. לע זלת שוסיפה חכשת לבותינו, "על 
ששנה"  עהיבטע  חורין  בן  לתה  ועל   — עגשור  השעלכה  לעיך 
ְעַשַלן  יו  ְיַדְלִתּ י  "ִכּ לברהם,  לע  לשר  ה'  טז(.  ב,  לבות  )ששנה, 
ֶרְך ה' ַעֲלׂשֹות ְצָדָקה  ְשרּו ֶדּ יתֹו ַלֲחָריו ְוָשׁ ָניו ְוֶלת ֵבּ ה ֶלת ָבּ ר ְיַצֶוּ ֲלֶשׁ
ר ָלָעיו" )ברלשית  ֶבּ ר ִדּ ט, ְעַשַלן ָהִביל ה' ַלע ַלְבָרָהם ֵלת ֲלֶשׁ ָפּ ּוִשְשׁ
יח, יט(. שששלות הדבר ברורה. שי שהצעיח עהשפיל לע יעדיו 
עחיות עלור הלרכים שהול לצשו חי עלורם, יכוע עהלשין שהם 
יששיכו בשסל שעו לד שעבסו  יגילו לע הילד. לברהם על צריך 
היה ערלות לת כע לרץ ישרלע בידיים לבריות, ולת לם ישרלע 


