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מתחילים במסע
'הטייחס' אחד האישיי   פני כחה שניי רואיין במיתון הבריטי 
יוי  בית ה ורדיי,  רג   וחבר  היהודית שי,  הבו טיי בקהי ה 
 92 "רוב האנשיי שחגימיי  גי   ה־92. החראיין אחר,  הו דתו 
חאיץ.  דווקא  נראה שאתה  הקצב.  האטת  מ   חתחי יי  חשוב 
 92 בן  נמשה  "כשאתה  ההו דת:  יוי  חתן  השיב  וכך  חדומ?" 
אתה רואה את הד ת חתחי ה  היסגר. ו י יש כ  כך הרבה חה 
 משות  פני שהד ת נסגרת.  כן, ככ  שאני חזדקן כך אני צריך 

 מבוד קשה יותר".

רושי חמין זה חותיר מ ינו חמשהו ש  אברהי בפרשתנו. 
הוא   .137 בן  הוא  חתה.  חייו,  חסמות  בכ   בת  ווייתו  שרה, 
חתאב  מ  שרה — וחיד חתחי   פמו . הוא פותח בחשא וחתן 

חפורט  רכישת ח קת קרקמ  קבורתה. 

באוזני  חודה  הוא  פשוטה.  איננה  שהחשיחה  חתברר 
כג,  )בראשית  ֶכי"  ִמָחּ ָאנִֹכי  ב  ְותֹוָשׁ ר  "ֵגּ כי  חת,  בני  החקוחייי, 
ד( — כ וחר שהוא יודמ שאין  ו זכות  קנות חהי קרקמ.  שי 
כך מ יו  השיג חהי רישיון חיוחד. בני חת חנסיי בניחוס אך 
בתקיפות  הניאו חן המסקה. הוא אינו צריך  רכוש ח קה, שכן 
ּנּו  הוא חוזחן  קבור את שרה בח קתו ש  כ  אחד חהי: "ִאיׁש ִחֶחּ

בֹר ֵחֶתָך" )שי, ו(. חנוחס כחותי, אך  ָך ִחְקּ ֶאת ִקְברֹו  ֹא ִיְכֶ ה ִחְחּ
מיקש  א פחות, אברהי חבהיר  הי שהוא נחוש בדמתו  קנות 
קרקמ. בסופו ש  החשא וחתן הוא אף חש י חחיר חופקמ, ארבמ 

חאות שק י כסף.

חשיבות,  רב  חאורמ  היא  החכפ ה  שדה  שקניית  ניכר 
חינוח חשפטי  ובמזרת  גדו   בפירוט  אותו  התורה חתמדת  שכן 
בהחשך  נוספיי  חקוחות  בש ושה  א א  כאן,  רק  —  א  חובהק 
ספר בראשית, ותחיד בניחה פורח ית )כה, ט; חט,  ; נ, יג(. הנה 
 חש  אחד חהי — בפי ימקב, החדבר א  בניו חמ  מרש דוַוי:

ֶמְפרֹון  ֵדה  ְשׂ ִבּ ר  ֲאֶשׁ ָמָרה  ַהְחּ ֶא   ֲאבָֹתי,  ֶא   אִֹתי  ִקְברּו 
ֵני ַחְחֵרא  ר ַמ  ְפּ ָ ה ֲאֶשׁ ְכֵפּ ֵדה ַהַחּ ְשׂ ר ִבּ ָמָרה ֲאֶשׁ ְחּ י. ַבּ ַהִחִתּ
ֶדה ֵחֵאת ֶמְפרֹן  ׂ ר ָקָנה ַאְבָרָהי ֶאת ַהָשּ ָנַמן, ֲאֶשׁ ְכּ ֶאֶרץ  ְבּ
ָרה  ה ָקְברּו ֶאת ַאְבָרָהי ְוֵאת ָשׂ ָחּ ָשׁ י ַ ֲאֻחַזּת ָקֶבר.  ַהִחִתּ
ה  ָחּ ּתֹו, ְוָשׁ ה ָקְברּו ֶאת ִיְצָחק ְוֵאת ִרְבָקה ִאְשׁ ָחּ ּתֹו, ָשׁ ִאְשׁ
ר ּבֹו ֵחֵאת  ָמָרה ֲאֶשׁ ֶדה ְוַהְחּ ׂ י ֶאת ֵ ָאה. ִחְקֵנה ַהָשּ ָקַבְרִתּ

ֵני ֵחת )חט, כט- ב(. ְבּ

חשהו רב חשחמות נרחז כאן. א ח א כן,  שי חה שוב הפרטנות 
הזאת? הרי אנו כבר יודמיי היכן השדה וחי קנה אותו.

חיד  אחר הסיפור מ  קניית השדה אנחנו קוראיי: "ְוַאְבָרָהי 
ֹכּ " )כד, א(. שוב, כחו בפתח  ַרְך ֶאת ַאְבָרָהי ַבּ ִחיי, ַוה' ֵבּ ָיּ א ַבּ ָזֵקן ָבּ
הפרשה, אוזנינו חזהות את צ צו ו החוכר ש  סוף חמשה, ש  
ואנו חוצאיי את  סיכוחי ש  חייי; ושוב הציפייה הזו חופרת, 
מצחנו ח וויי את אברהי  מוד פרץ ש  משייה. היוזחה הפמי 
שניי   37 ח או  ו  שכבר  יצחק,  ראויה  בנו  כ ה  חציאת  היא 

פרשת
חיי שרה

 מי וי נשחת: פינחס בן ימקב אשר אייז, מזריא  בן אריה  ייב שרטר
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 יצחק. שתי ההבטחות הגדו ות חתחי ות  התגשי, וכשהמ י ה 
חואצת התורה חאטה את סיפורה כדי ש א נחחיץ את הרמיון.

ה' מבטיח, אבל אנחנו צריכים לפעול. ה' חבטיח  אברהי 
את הארץ, אב  הוא צריך  קנות את שדהו הראשון. ה' חבטיח 
 אברהי צאצאיי רביי חספור, אב   שי כך אברהי צריך  דאוג 
שבנו יתחתן, ושיתחתן מי אישה שתחיה איתו את חיי הברית — 

כך שיהיו  ו, ב שון יחינו, נכדיי יהודיי.

ה' מבטיח, אבל מקיים ביחד איתנו. בריאת המו י הייתה 
הוא  האדי  בבריאת  חקוי  מו י.  פינה  ה'  צחצוי:  ש   חמשה 
במצי  האדי.  ש   הבחירה  חקוי  חופש  כדי  פנות  הצטחצי 
אנחנו  יישוחה  ידי  מ   ורק  נתן  נו אחריות;  הוא  הזה  הצחצוי 
חגימיי  ח וא חמחדנו כבני אדי. א והיי הצי  את נוח חהחבו , 
אך כדי שזה יקרה נדרש נוח  בנות תיבה. הוא נתן  מי ישרא  
את ארץ ישרא , אך כדי  קב  אותה מי ישרא  צריך  הי חי. 
צריכיי  החמשה  את  אב   הכוח  פמו ,  את  נותן  נו  א והיי 
 משות אנחנו. חה שחשנה את המו י, חה שחגשיי את יימודנו, 

איננו מה שה' עושה לנו, אלא מה שאנו עושים בשבילו.

אברהי  חנהיג  היה  כן  ומ   חנהיגיי.  חביניי  זאת  את 
את  כדי  יצור  אחריות  חנהיגיי  וקחיי  ישרא .  במי  הראשון 
איני  הי  ה'.  ש   חטרותיו  התגשחות  את  שיאפשרו  התנאיי 
סבי יי כי אי פמי יי — אפי ו בזקנתי, כחו אברהי בפרשת 
השבומ. הנה, בפרק הבא חיד  אחר סיפור חציאת האישה  יצחק, 
נקרא  הפתמתנו כי אברהי התחתן שוב ונו דו  ו חאשתו החדשה 
מוד שחונה י דיי. בפי הפרשניי הסבריי רביי חה בא דיווח זה 
  חדנו )יותר חכו  נראה שסיפור זה חסביר כיצד אברהי נמשה 

ְוֶא   ַאְרִצי  "ֶא   הנאחן   כת  מבדו  את  חנחה  אברהי   פחות. 
י" )כד, ב( ו חצוא שי את האישה החתאיחה, כזו שתח וק  חֹוַ ְדִתּ
קובמ  אינו  אברהי  חשותפיי.  חייי  ואורחות  אחונה  יצחק  מי 
ההנחה  שזו  נראה  אך  קרובת חשפחתו,  צריכה  היות  שהכ ה 

החרחפת ברקמ השיחה.

חתואר  האירומיי  חה ך  כאן,  גי  השדה  בקניית  כחו 
בפרוטרוט שאינו חצוי ברוב סיפורי התורה. כ  חי ופי הדבריי 
מקדת  ניגוד  סיפור  תכ ית  חנוגדת  זו  דרך־סיפור  חתומדיי. 
יצחק. שי, כחמט שוי דבר אינו אחור.  א חחשבותיו ש  אברהי, 
הסגנון  שוב,  נאחר.  הכו   כאן  ואי ו  יצחק.  ש   רגשותיו   א 
הספרותי חפנה את תשוחת  בנו  חשיבותו ש  החתרחש, ב י 

 וחר  נו חהי במצי.

ההסבר  כך פשוט וב תי צפוי.  אורך חייהי ש  אברהי 
ושרה, ה' חבטיח  הי שוב ושוב שני דבריי: י דיי וארץ. הבטחת 
ה";  ֶנָנּ י ְ ָך ֶאְתּ ּה ִכּ ּה ּוְ ָרְחָבּ ָאֶרץ ְ ָאְרָכּ ְך ָבּ הארץ )כגון "קּוי ִהְתַהֵ ּ
יג, יז( חוזרת  א פחות חשבמ פמחיי. הבטחת הזרמ נאחרת ארבמ 
ֲמַפר  "ַכּ רביי  ב(,  )יב,  דֹו "  ּגָ "ּגֹוי  יהיו  אברהי  צאצאי  פמחיי. 
ַחִיי" )כב, יז(. אברהי יהיה  א רק  ָ כֹוְכֵבי ַהּשׁ ָהָאֶרץ" )יג, טז( ו"ּכְ

אביה ש  אוחה אחת, א א "ַאב ֲהחֹון ּגֹוִיי" )יז, ה(. 

 חרות כ  זאת, כאשר שרה חתה אין  אברהי אפי ו אחה 
מ  אחה ש  קרקמ חש ו, ויש  ו רק י ד אחד החחשיך את בריתו 
מי א והיי, יצחק, שמוד  א התחתן. שוי הבטחה  א הוגשחה. 
החרכזייי  הסיפוריי  בשני  הדופן  יוצא  הפירוט  חובן  נו  מתה 
ש  פרשת חיי שרה, סיפור קניית השדה וסיפור חיפוש האישה 
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שא ות  שו חן השבת

 חה נוקט הקב"ה "צחצוי"?	 
האי הידימה כי  כ  אחד חאיתנו תיסגר הד ת יוי אחד 	 

חנימה אתכי  פמו ה? חדומ?
אי ו חמשיי הייתי רוציי  משות כדי  דמת שהתח תי 	 

בחסמ א  ימד גדו ?

5

"ַאב ֲהחֹון ּגֹוִיי"( — אך ודאי שאפשר   חוד חכך שאברהי נשאר 
בגי ו החתקדי צמיר, כחו חשה שבהיותו בן חאה ומשריי " ֹא 
מ תנּות אחני צורכת  ָכֲהָתה ֵמינֹו ְו ֹא ָנס ֵ חֹה" )דבריי  ד, ז(. הּפְ
ִזקנתו  שונה  כחה  באנרגיה.  אותנו  היא חטמינה  אב   אנרגיה, 

החביישת ש  נוח חזקנתו ש  אברהי!

אב  ה קח החשוב ביותר חפרשתנו הוא או י שהבטחות 
באחצמות  חתחחשות   — ספור  י דיי  אין  ארץ,   — גדו ות 
התח ות קטנות. חנהיגיי חתחי יי בחזון גדו   מתיד, אב  הי 
גי יודמיי שהחסמ חכאן מד  ימד ארוך. זה חסמ ש  צמד אחר 
צמד, חמשה אחר חמשה, יוי אחר יוי. אין בו קפיצת דרך, וגי 
קפיצת  הצ חות ש   דין  שכן  תומ ת,  בה  הייתה  הייתה  א   ו 
הדרך כדין אותו קיקיון ש  יונה הנביא: בן  י ה יהיו ובן  י ה 
יאבדו. אברהי קנה רק שדה קטן, והו יד רק בן אחד שיחשיך 
את בריתו. אב  הוא  א הת ונן מ  כך ש א קיב  את כ  חה 
שהובטח  ו, א א ה ך  מו חו שֵ ו ושבמ רצון. כי הוא התחי . 
כי הוא השאיר  דורות המתיד תשתית שיוכ ו  בנות מ  גביה. 
שינוי גדו  הוא תחיד פרי מבודתי ש  כחה דורות. איש חאתנו 

 א יזכה  ראות בחייו את ח וא הפירות ש  מח  דורנו. 

חנהיגיי רואיי את הימד, חתחי יי בחסמ, וחטפחיי  הי 
חחשיכיי. די בכך כדי  הטמין את חייהי בא חוות. 


