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קול מן העתיד
הוא היה בן האה שתושים ושב . הוא חווה שני האור ות טראוהטיים 
שקרו תאנשים היקרים תו ביותר. הראשון איר  בבנו שהוא חיכה 
רוב יהי חייו תהיוותקו, תיצחק. הוא ושרה איבקו תקווה, אך ה' סיפר 
תהם שיותיקו בן שיהשיך את הברית הכרותה תהם איתו. השנים 
 ברו. שרה תא הרתה. היא ָזקנה, וה' הוסיף תהבטיח שזה יקרה. 

"ְצחֹק  אהרה,  שרה  האושר.  היתק,  ההיריון,  בא.  זה  בסוף 
אך  ו(.  כא,  )בראשית  ִתי"  ִיְצַחק  ֵהַ   ַהֹשּׁ ת  ָכּ ֱא־תִֹהים,  ִתי  ה  ָ ָשׂ
השגקת היתק בא הרג  הנורא שבו אהר אתוהים תאברהם תקחת 
ב(.   )כב,  הזבח  ותהקריבו  ת   " ָאַהְבָתּ ר  ֲאֶשׁ ְיִחיְקָך  ֶאת  ְנָך  ִבּ "ֶאת 
אברהם תא החה, תא בכה, תא קחה. האב והבן התכו יחקיו, ורק 
ברג  האחרון בא הצו הן השהיים –  צור. איך יכות אב, שתא 

תקבר  ת הבן, תשרוק הטראוהה כזו?

ואז בא הֵאבת. התה שרה, אשתו האהובה שת אברהם. היא 
הייתה שותפתו ההתהקת. יחק איתו יצאה תהס  תארץ תא נוק ת, 
והשאירה האחור את כת  ותהה: ארץ, הותקת והשפחה. פ היים 

הציתה את חיי אברהם כשהתחזתה תאחותו. 

ִהים"  ָיּ א ַבּ הה  ושה אקם בן 137 – התורה קוראת תו "ָזֵקן ָבּ
שהוא  תנו  ר  סוּפַ תּו  כזה?  ואובקן  כזו  טראוהה  אחרי   – א(  )כק, 

ביתה את שארית יהיו ב צבות ובהתבוססות בזיכרונות, תא היינו 
תוהר  קשה  אך  ההנו,  ביקש  שה'  הה  כת  הוא  שה  הופת ים. 
ארץ  תו  הובטחה  פ הים  שב   תו.  הבטיח  שה'  הה  כת  שקיבת 
כנ ן, אך כששרה התה תא היו תאברהם בכת הארץ אפיתו ארב  
אהות כקי תקברה. ה' הבטיח תו זר  רב ככוכבי השהיים וכחות 
אשר  ת שפת הים, גוי גקות, ההון גויים – אך רק בן אחק נותק 
תו כההשיך הברית, יצחק, שכה ט נשרף  ת ההזבח, ושבגית 37 
 וק תא הצא תו אישה. תאברהם היו כת הסיבות שב ותם תשבת 

ותרחם  ת  צהו.

ההיתותיים  הרצפים  באחק  זאת.  תא  שה  הוא  אבת 
ההופתאים ביותר בתורה התואר אבתו שת אברהם בחהש היתים, 
ָתּה" – והיק אחריהן באות ההיתים  ָרה ְוִתְבֹכּ ק ְתָשׂ "ַוָיּבֹא ַאְבָרָהם ִתְסֹפּ
ֵני ֵהתֹו" )כג, ב–ג(. הרג  זה והתאה אברהם  ָקם ַאְבָרָהם ֵהַ ת ְפּ "ַוָיּ
נתון בקקחת שת  שייה. הוא פו ת תהגשהת שתי הטרות: תקנות 
חתקת קבר תשרה, ואז תהצוא אישה תבנו. שתי הטרות אתו נוג ות 
בקיוק תשתי הברכות שקיבת הה': הארץ והזר . אברהם תא חיכה 
בחיבוק יקיים שה' יפ ת תהגשהת ההבטחות. הוא הבין אחת הן 

האהיתות ה הוקות שת היהקות: שאתוהים החכה תנו שנפ ת. 

איך התגבר אברהם  ת הטראוהה ו ת האובקן? איך יכות 
אקם ת הוק  ת סף אובקן בנו, ותאבק את שותפתו תחיים, ו קיין 
את  תאברהם  נתן  הה  וההשך?  שת  שייה  בהרץ  התא  תהיות 

הנחישות, את היכותת תההשיך, את שתהות הרוח?

את התשובה תהקתי ההאנשים שהיו הוריי תאוהץ הוסרי: 
ניצותי שואה שהייתה תי הזכות תהכיר. איך, תהיתי, הם ההשיכים 
התאה,  ם הזיכרונות, ההראות וההוראות? אנו יוק ים שחייתים 
שכחו  תא  ההשהקה  החנות  את  ואהריקנים ששחררו  בריטים 

פרשת
חיי שרה

ת יתוי נשהת: פינחס בן י קב אשר אייז,  זריאת בן אריה תייב שרטר
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זו קרכה הציורית  ההתאכים. בן רג  הייתה תנציב התח: ושהא 
שת התורה תתאר כיצק קופא  ת הקוהו אקם ההום־זוו ות, הוכה 

התם ויגון.

הקוקהות,  בפרשות  שבאו  התתו,  הסיפורים  שני  רק    ת 
נוכת תהבין את אברהם שתאחר הות שרה. הוא קב  את התקקים: 
תחיתה בונים  תיק, ורק אז אפשר תהתאבת  ת ה בר. ההופך את 
הסקר נ שה אסירו שת ה בר. הוא אינו יכות תזוז. הוא נציב התח. 

תובנה ה ין זו הני ה את יצירתו שת ניצות שואה היוחק 
בהינו, הפסיכותרפיסט ויקטור פַרנקת. בתקופת האסרו בהחנה 
אושוויץ הקקיש פרנקת את כוחותיו תנטי ת רצון חיים בחבריו 
האסירים. הוא הספר את סיפורו בכהה ספרים, שההפורסם בהם 
תשהו   הייתה  שתו  השיטה  השה ות".2  החפש  "האקם  הוא 
כישרונותיו,  ו ת  שאיפותיו  הקוקהים,  ת  חייו  אסיר  ת  הכת 
הקבר  ההו  בחוץ;  תו  ההחכה  ההשיהה  ההי  תהבין  תו  ות זור 
שהוא  קיין תא  שה, אך הוא יוכת ת שות אם וכאשר יינצת 
וייצא חי.  ת יקי כך הוא נתן תהם  תיק. ההחשבה  ת ההשיהה 
ההחכה ב תיק נתנה תאסירים כוח תשרוק בהווה, והסיחה את 

ק תם הן ה בר.

פרנקת הגשים את השנתו בחייו. תאחר שחרור אושוויץ 
ההתהקקת  "תוגותרפיה",  בפסיכותרפיה,  חקשה  אסכותה  יסק 
פרויק.  היפוך  בוקתו שת  כה ט  היה  זה  בחיפוש ההשה ות. 
תחשוב  ת  ברם  אנשים  פרויק  וקקה  שת  הפסיכואנתיזה 
הרחוק. פרנקת תיהק אנשים תבנות  תיק, או תיתר קיוק תשהו  
את ה תיק הקורא תהם. כהו אברהם, פרנקת חי תאחר השואה 
חיים טובים וארוכים, זכה תהכרה בינתאוהית ונפטר בן תש ים 

ושתיים.

ת ותם את אשר ראו. תקברי ניאת פרגוסון, בביוגרפיה שכתב  ת 
הנרי קיסינג'ר,1 ההראה שנגתה ת יניו כשנכנס כחיית אהריקני 
ראו  שרק  תאנשים  קרה  כך  ואם  חייו.  את  שינה  ריכוז  תהחנה 
החנה ריכוז ביום שחרורו, וקאי הסויטים תאין שי ור הם חיי הי 
שהיה אסיר בהחנה וחווה את האיהה ואת הייסורים. ובכת זאת, 
רציתי  כהוה.  שאין  ב קשנות  בחיים  נאחזו  הניצותים שהכרתי 

תהבין הה נתן תהם את הכוחות.

תבסוף גיתיתי. רוב האנשים התתו תא קיברו  ת ה בר, אפיתו 
תא  ם בני זוגם, אפיתו תא  ם יתקיהם. הם התהקקו בבניין חיים 
חקשים בארץ חקשה. הם תהקו את השפה ואת ההנהגים. הם הצאו 
הם, שאיבקו את  והותיקו.  הם התחתנו  קריירה.  בנו  הם   בוקה. 
השפחותיהם, היו כהשפחה איש תר הו. הם הסתכתו קקיהה, תא 
תאחור. הם בנו  תיק. רק אז, תפ הים כ בור ארב ים־חהישים שנה, 
הרשו ת צהם תקבר  ת ה בר. רק אז סיפרו את הסיפור, תחיתה 
תבני השפחותיהם ואז ת ותם כותו. זה הכתת: תחיתה  תיכם תבנות 

את ה תיק, ורק אז תוכתו תחזור ותהתאבת  ת ה בר. 

שני אנשים בתורה הביטו תאחור; האחק בהשתה , האחרת 
באחרית  היקרקר  בקורותיו,  ביותר  הצקיק  האיש  נוח,  בהפורש. 
יכותים  אנחנו  אבת  זאת,  אוהרת  איננה  התורה  יהיו תשכרות. 
תנחש. הוא איבק את כת  ותהו. כשהוא ואשתו ובניו ישבו תבטח 
האוק  ייתכן  טב ו.  זהנו,  בני  כת  האקם,  בני  שאר  כת  בתיבה, 
שהאיש הצקיק הזה כר  תחת נטת הצ ר כאשר ִשְחֵזר בזיכרונו 
את כת הקורות, וייסר את  צהו בשאתה אם תא יכות היה תפ ות 

אחרת ותהצית איכשהו  וק אנשים הן ההבות. 

את  רי  תאחור,  בהפורש שהביטה  הסופר  תוט  אשת   ת 
ההישור הנהפכות בגופרית ובהתח, בניגוק תהנחייתם הברורה שת 
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שאתות תשותחן השבת

איך יכותה בניית ה תיק תהקת את צ רנו  ת האור ות 	 
 בר?

התוכתו תחשוב  ת קוגהאות תיהוקים שהתכו ב קבות 	 
אברהם, ובנו תה ן ה תיק תהרות טראוהת ה בר?

ה' קורא תכם הן 	  ההו ב יניכם התפקיק שתכם? הה 
ה תיק שת שו?

5

יצחק  תו. שרה כבר התה,  אברהם שה  את ה תיק קורא 
הוא  נכקים.  ותא  קרק   תא  היו  תא  תאברהם  תא התחתן;   קיין 
תא ז ק את אתוהים בכ ס או ביגון. הוא שה  את קות הקההה 
הקקה שת ה' אוהר תו: הצ ק הבא תתוי בך. אתה חייב תיצור תך 
 תיק, ואני אשפוך  תיו את רוחי. כך שרק אברהם בהתם ובאבת. 
הוטב כהובן שתא יקרו אסונות, אבת אם הם קורים, ההסתכתות 

קקיהה היא הקרך תשרוק בהם.

אתוהים נכנס תחיינו כקריאה הן ה תיק. הוא כהו הנופף תנו 
ביקו הקצה אופק הזהן, הפציר בנו תצאת תהס  ותבצ  השיהה 
שאיכשהו, בקרכיו הנסתרת שת הבורא, נותקנו כקי תהתא. איננו 
נהצאים ב ותם בהקרה. אנחנו כאן כי ה' רצה שנהיה כאן, והפני 
שיש השיהה שנו קנו תהגשים. תא קת תגתות ההי. תפ הים אנו 
הגתים אותה רק אחרי הרבה שנים והרבה התחתות שגויות. אבת 
תכת אחק יש השהו שאתוהים קורא תו ת שות,  תיק ש קיין תא 
נוצר והוא החכה שניצור אותו. הוכוונות־ תיק זו היא ההגקירה 
בספרי  האחרון  בפרק  הסביר  כפי שאני   – כאהונה  היהקות  את 

'בתשון  תיק'.3   

ביקי  נוצרו  ב ותהנו  והטינה  השנאה  הכ ס,  הן  הרבה 
אנשים ההתפתשים ב ָבר ואשר, כהו אשת תוט, אינם הסוגתים 
תתכת התאה. תסיפורים ההסוג הזה אין סוף טוב. רק  וק קה ות 
ֵנה את  ואסונות. קרכו שת אברהם בפרשת חיי שרה היא אחרת. ּבְ
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