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ה אם יש ָלּמָ
שרה"  "חיי  קרויה  היה  פרדוקס י.  נשיע  פרשתנו  ש   שיה 
הך פותחת ביות שרה.  קרהת סופה היה הף יספרת ע  יות 
הברהָ. הפשר כיובן  הסתפק בכך שה ו הן היי יָ הרהשונות 
בפרשה — ובכ  זהת, ההין זה יוזר שפרשה שיספרת ע  יוות 
קרויה "חייָ"? נרהה  י שהתשובה טיונה בכך שפעייָ רבות 
היוות ודרך ההתיודדות ש נו היתו הָ פרשנות  חיינו ו הופן 

שהנו חייָ הותָ.

הפרדוקס יצוי בפרשה גָ יעבר  שיה. יפורסָ פירושו 
ה" בפסוק  רם ׂ י שם ֵני ַחֵי  ש  רש"י ע  היי יָ העודפות־ כהורה "ְשׁ
י  ַחֵי  ֵני  ְשׁ ִניָ  שםׁ ַבע  ְוֶשׁ ה  נם שםׁ ִריָ  ְוֶעְשׂ ה  נם שםׁ ה  ֵיהם ה  רם ׂ שם י  ַחֵי  ְהיו   "ַוִי 
ה" )ברהשית כג, ה(: "כו ן שווין  טובה". היך הפשר  ויר  רם ׂ שם
ששנות חייה ש  שרה היו כו ן טובות? כ וָ  ה נ קחה פעיייָ 
 הריונות י כיָ זריָ, ביצריָ ובגרר, תוך שהיה יי הת הת 
הורהתו ש  בע ה  ויר שהיה החותו? ויה עָ שנות העקרות 
ההרוכות ש ה, שבהו בניגוד  הבטחותיו החוזרות ש  ה' שיהיו 
הגר  שפחתה  ש   בנוגע  התעירות  ויה  רביָ?  צהצהיָ   ה 
בה, בגבירתה,  החר שבעצתה ש ה  קח הותה הברהָ  הישה 
שנייה והיה הרתה  ו?1 חיי שרה היו רצופיָ הכזבות והי־ודהות. 
 היך הפשר  הע ות ע  הדעת שכ  שנותיה היו טובות בהותה 

יידה?

והָ בהשר  שרה יביהנו  ידי תייהה פירוש רש"י, הנה 
הברהָ.  דויה  גבי  תייהה  ויעורריָ  עציָ  הכתוביָ  בהיָ 
ייד  החר שהתורה יספרת ע  קניית החוזת הקבר ש  שרה, 
ֹכ  "  ָ ַב  הם ַרְך ֶהת ַהְברם ִייָ, ַוה' ֵב  ים  ה ַב  ֵקן בם  ָ זם הם היה יציינת: "ְוַהְברם
)כד, ה(. ההוינָ? וה וה שבע פעייָ הבטיח ה'  הברהָ הת 
הפי ו  ברשותו  הייתה  יתה  ה  שרה  כהשר  והנה  כנען,  הרץ 
נה ץ  היכנס  ישה  והוה  הותה,  קטנה  קבור  קרקע  ח קת 
ויתן יורכב והפי ו ישפי  עָ החיתיָ, שכבר בתחי תו נה ץ 
ֶכָ" )כג, ד(. היך הפשר  ויר שה'  ֹנִכי ִעים  ב הם ר ְותֹושםׁ  הודות, "ֵג 
בירך הת הברהָ בכו ? תייהה זו עו ה שוב בתיהור יותו ש  
 ָ הם ַהְברם ת  ים ַוים  ְגַוע  "ַוִי  כיוהו:  יהין  יחיָ־ ב  תיהור  הברהָ, 
יי  ֵבַע?  ׂשם ח(.  )כה,  יו"  ַעים  ֶה   ֶסף  הם ַוֵי  ֵבַע  ׂ ְושם ֵקן  זם ה  טֹובם ה  יבם ֵשׂ ְב 
שהובטח  ו שייעשה  גוי גדו ,  הב היון גוייָ, ושיירש הת 
ה ו  יהבטחות  החת  הף  ה  זכה  רהות  ו ה  כנען,  הרץ  כ  

בהתיישה?

היה, שוב, שכדי  הבין הת היוות ע ינו  הבין  התשובה 
הת החייָ.

יש  י רגשות יעורביָ כ פי פרידריך ניטשה. הוה היה ין 
היבריקיָ שבהוגיָ בעידן היודרני, הב  גָ ין היסוכניָ בהָ. 
זהת,  ובכ   ויחסו  יהדות ש י י.2  דו־ערכי,  היה  יחסו  יהודיָ 
החת הייירות היפורסיות ש ו היה עיוקה ונכונה גָ יחד: "יי 
יה' יכו   סבו  כיעט כ  'היך'".3 )ועָ זהת,  שיש  ו בחייו ' ם
היהודית־נוצרית  והיורשת  בכ    הדת  כ פי  ספקנותו   ירות 
ב' גנה וגיה  דבריָ שכתב  הנה  התנ"ך.  הת  הוקיר  הוה  בפרט, 
ש  היוסר', שטרָ ציטטתי בחיבוריי. ניטשה יותח ביקורת ע  
הברית החדשה, והז הויר: "הברית הישנה — הכן, זה דבר החר 
 גירי: כ  הכבוד  ברית הישנה! הני יוצה בה הנשיָ גדו יָ, 

פרשת
חיי שרה

 עי וי נשית: פינחס בן יעקב השר הייז, עזריה  בן הריה  ייב שרטר
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בשנת 2017 הופיע ספר ב תי־רגי  והיה  רב־יכר עו יי. 
החד הדבריָ שעשוהו  ב תי־רגי  היה העובדה שחיברה הותו 
הישה בת תשעיָ ושזה היה ספרה הרהשון. ועוד: שהיה שרדה 
ביחנה הושוויץ, ו ה זו הף זו, היה שרדה הף ביצעד היוות ישָ 
 קרהת סוף הי חיה, שיבחינות יסוייות היה הכזרי הפי ו יותר 

יהיחנה עציו.

היה  ֶהֶגר.5  הדית  היה  והיחברת  'הבחירה',  נקרה  הספר 
 ,1944 ביהי  ַיגדה  והחותה  היה  הביה,  עָ  הגיעה  הושוויץ 
בטרנספורט ש  12 ה ף היש יהעיר קושיצה שבס ובקיה. הוריה 
נרצחו ביוָ הגיעָ. הדית הבינה זהת כשהישה ביחנה הצביעה 
ה  ההרובה היעשנת והירה  ה שע יה  התחי   דבר ע  הוריה 
רצון יופ היָ הצ יחו ההחיות הדית  ובכוח  בעוז  ב שון עבר. 
הותה  חי צו  כהשר  וביצעד.  ביחנה  בחייָ  ויגדה  הישהר 
חיי יָ היריקניָ יערית גופות ביער הוסטרי, היה הייתה חו ה 
בטיפוס, בד קת ריהות ובד קת קרוָ הריהה, וגבה היה שבור. 
והייתה  הָ.  ריפוי  התחתנה  והיה  גופה,  הח יָ  שנה  כעבור 
הנפש נדרש רב זין יותר — ו יייָ הפך ריפוי נפשָ ש  החריָ 

 יקצועה ש  הדית בהרצות הברית שָ השתקעה.

יודעיָ  "הנחנו  ה   , הייה  הירה  הדית  בדרך  הושוויץ 
 הן הנחנו נוסעיָ, הנחנו  ה יודעיָ יה יהיה שָ, הב  הף החד 
 ה יכו   קחת ייך הת יה שהת יכניסה  רהש ש ך". ישפט 
זה היה  ינגנון השרידה ש  הדית. בתקופה ש החר הי חיה 
הישפחה,  בפרנסת  כדי  סייע  חרושת,  בבית  תחי ה  עבדה 
כהיור  והייתה  בהוניברסיטה  פסיכו וגיה  בהישך  ידה  הך 
 פסיכותרפיסטית. יניסיון ההישרדות ש ה הפיקה כ יָ  סיוע 

 זו ת  עיוד בישברי החייָ.

נוף־גבורות, וישהו יקר ונדיר ביותר ע י־הדיות, זה התוָ ש  
בו  הני יוצה  כן,  יתר ע   לבבות חזקים, תוָ שהין בדויה  ו; 

הויה"(.4

הברהָ ושרה הָ דוגיה, ין הבו טות בהיסטוריה,  הנשיָ 
שהיה בחייהָ " יה". כ  יס ו  חייהָ התהווה כיענה  קריהתו 
ש  ה', שהיר  הָ  עזוב הת ביתָ והת ישפחתָ ו צהת  יעד 
ב תי ידוע,   כת  גור בהרץ שהָ יהיו בה גריָ־ותושביָ,  עזוב 
כ  עוגן ויבטח בחייהָ, ו חיות חייָ ש  צדק ויושר יתוך היונה 
ש יה כי כך יצעדו צעד רהשון בבניית עָ, הרץ, היונה ודרך 

חייָ שכ  בני ההדָ יתברכו בהָ.

הריך  הדגו   הספרות  חוקר  כדברי  הוה,  היקרהי  הסיפור 
הנחנו  ב תי־היור.  נותר  רובו  כ ויר  ברקע",  "טעון  הוהרבך, 
נדרשיָ  שערו. ידרשי חז"  שיו  הָ הת זהת  יטרה. בייחוד 
בו טיָ החסר והש יתו בכ  הקשור  רגשותיהן ש  הדיויות. 
התורה היננה יספרת היך הרגישו הברהָ ויצחק כשה כו  הר 
היוריה. היה גָ הינה ידווחת  נו יה הרגישה שרה כשהוכנסה 
בו טיָ, כיעט  והביי ך.  יעט כיה חריגיָ   הריונות פרעה 
טיונה  כהן  התורה.  יגיבורי  יי  הרגיש  היך  יודעיָ  שהיננו 
חשיבותן הרבה ש  שתי ההיירות ע  הברהָ — שה' בירך הותו 
בכו , ושהוה ית זקן ושבע. וכהשר רש"י הויר כי כ  שנותיה 
ש  שרה היו טובות בהותה יידה, הוה יייחס  ה הת השר יייחס 
הכתוב  הברהָ: תחושת רוייות ש ווה  נוכח היוות, שיסודה 
ביחס רוגע ה  החייָ. הברהָ ידע שכ  השר קרה  ו, גָ הרע 
והיר, היה ח ק יהיסע שה' ש ח ה יו הותו והת שרה, ובהיונה 
דו.  ִעים ידע שה'  כי  ובביטחון ה ך בגיה צ יות ב י  ירוה רע, 

 זהת קרה ניטשה " בבות חזקיָ".
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בחייָ בה יבפניָ ו ה יבחוץ: יתחושה ש  ייעוד, ש  ישייתיות, 
בו  יישיכו  תה יך שהחריָ  יהתנעת  נקרהיָ  דג ;  ֱהיֹות  ש  
החרינו; ידרך חייָ שהיה חידוש הבה  עו ָ. הפניָ דיבר ה  
הברהָ ושרה,  ה החוץ; ההיונה,  ה נסיבות החייָ הטורדות. 

ה"למה"  את  למצוא  לנו  עוזרת  שהאמונה  מאמין  אני 
המאפשר לנו לשאת כמעט כל "איך". ש וות יותָ ש  שרה 

והברהָ היה עדות נצחית  דרך חייהָ.

5

בתחי ת ספרה היה עורכת הבחנה חשובה ביותר בין היות־
קורבן, שהיה עובדה הובייקטיבית,  בין קורבניות, שהיה תגובה 

סובייקטיבית ש  הקורבן. ע  הרהשונה כתבה — 

החר.  הו  זה  בהופן  קורבנות  ע ו יָ  היות  כו נו 
בש ב יסויָ בחיינו נחווה פגיעה, הסון הו התעירות, 
שייגריו בידי נסיבות הו הנשיָ הו יוסדות שהין  נו 
הָ  כה ה  יוגב ת.  בהָ  ש יטתנו  הו  בהָ,  ש יטה 

החייָ. וזוהי ההיֹות־קורבן. היה בהה יבחוץ.

והי ו בהשר  שנייה — 

 עוית זהת, הקורבניות בהה יבפניָ. היש הינו יכו  
נעשיָ  הנו  עציכָ.  התָ  רק  קורבנייָ;   עשותכָ 
שהנחנו  יפני  ה ה  שקורה  נו  יה  בג    כה ה  ה 
תודעה  יפתחיָ  הנחנו  בקורבניותנו.  בוחריָ  דבוק 
נוקשה,  שהינה  והוויה  חשיבה  צורת   — קורבנית 
ענישתית  נוטרת,  בעבר,  תקועה  פסייית,  יהשייה, 

ונטו ת סייגיָ וגבו ות בריהיָ.6 

ברהיון  רג  הופעת הספר הירה, " ידתי  ה  תור החר ההושר 
יחוצה  י. נו דנו עָ ההבה ועָ שיחה. הן ניצהות בתוכנו. הן 

שָ תייד". 

הת ה ך הנפש הייוחד הזה  ידנו יניצו י שוהה כיו הדית 
הגר וכיו ויקטור פרהנק . הך  הייתו ש  דבר הוה התקייָ עוד 
יברהשית, יהברהָ ושרה, שעידו בכ  ההתעירויות שהתעיר 
 — ש יחותָ  הת  יכשי ות  שהן  היה  כשדויה  גָ  גור ָ,  בהָ 
ו ירות הכו  יצהו ש ווה בהחרית יייהָ. הָ ידעו שהסיפוק 

1  הני ישייט כהן ביתכוון הת היסורת הידרשית היובהת בתרגוָ יונתן )ברהשית 
כב, כ( שע  פיה בעת עקדת יצחק נג ה השטן  שרה וסיפר  ה שהברהָ הקריב 

הת בנָ — והזעזוע גרָ  יותה. יסורת זהת בעייתית יבחינה יוסרית.
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 .University Press, 2015
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