
 פרשת חיי שרה: זוגיות, אהבה, ואתגר        
 הרב אלישע וולפין       

 
 חברים יקרים,

 
 שבוע קשה, עבר עלינו. שבוע לוהט וסמיך.

 שבוע שהתחיל באימה מכוחות הטבע, ונגמר בבעתה מהרוע האנושי.  

 
הדרשה תהיה מעט יותר קצרה הפעם, כי רוב האנרגיות השבוע הופנו לעניינים אחרים. עם זאת, אני 

 מקווה שהיא תביא מעט נחמה. זה תפקידה!

 
פרשת חיי שרה מתחילה בפטירתה של שרה אמנו, ממשיכה בקבורתה במערת המכפלה, ומסתיימת במסע 

 של העבד של אברהם לחרן, להביא משם אישה ליצחק. 

 
 השידוכים בתורה אינם פשוטים. הזוגיות של אדם וחוה מסתיימת בגירוש מגן עדן ובהרבה מאוד צער.

שהסתיימה  -הגר  -הזוגיות של אברהם ושרה לוותה בעקרות רבת שנים, בהכנסת צלע נוספת למערכת 
בכאב גדול. אפשר לומר שהעקרות שלהם הייתה הקטליזטור למסע שלהם אל הארץ המובטחת. אצל יעקב 

וערגה, הן האהבה לרחל הביאה אליו את לאה, בניגוד לידיעתו ובניגוד לרצונו, ולשנים רבות של ציפייה 
 לרחל, והן לפרי בטן ממנה. ואצל משה, אשתו הכושית הפכה מושא לקנאה ולמרירות בינו לבין אחותו. 

 
השידוך בין יצחק ורבקה הוא ייחודי ושונה מכל שאר השידוכים: לא יצחק מוצא לעצמו אהבה, וגם לא 

. מסע השידוך של העבד אביו, אלא העבד הנאמן הוא שנשלח למאהל המשפחה בחרן, ומוצא אישה ליצחק
הוא מסע מרגש ופלאי. ההצלחה כבירה: זו האהבה הראשונה בתורה בין גבר לאשה! יצחק גם מתנחם 

 בזרועותיה של רבקה על מות אמו.

 
אבל המשך הסיפור יהיה קשה וטרגי: רבקה תהיה עקרה, וכשבר ייעתר הקב"ה לתחינותיו של יצחק, היא 

ריב ביניהם ילווה אותם שנים רבות, ויש אומרים שהוא מלווה תישא ברחמה תאומים מסוכסכים, וה
 -את בן זוגה  -אותנו עד עצם היום הזה. רבקה עתידה לשלוח את בנה האהוב, יעקב, לרמות את אביו 

 מעשה נורא, שיפריד בינה לבינו לעולם.

 
של הנוצרים אז מדוע התורה כל כך מתעקשת על זיווגים וכל כך מאריכה בהם? מדוע לא נלך בדרכם 

 ונשתדל להימנע מזוגיות ומנישואין? מי בכלל צריך את זה? 

 
זה של אדם  -כמעט בכל טקס חופה יהודית, הרב מזכיר את הביטוי האלמותי, הלקוח מהזיווג הראשון 

 "עזר כנגדו". כמה בדיחות וציניות נשפכו על שני המילים הללו. ציניות היא בדרך כלל סימן לקושי.   -וחוה 

 
ם מגיע אל העולם, ומיום היוולדו הוא מתמודד, הוא מאותגר, הוא מתאמץ, הוא לפעמים צריך גם אד

להיאבק. כשהוא מדמיין את עתידו, הוא מדמיין אהבה גדולה, משפחה הרמונית, ורומנטיקה שלא תיגמר 
 ספק -לעולם. כשאנו מתאהבים בפעם הראשונה, הגוף זועק: מצאתי את שאהבה נפשי! ההורמונים 

דוחפים אותנו זה אל זרועותיה של זו. טקס חופה מרגש ומסיבה נוצצת חותמים  -חוגגים, ספק מתעתעים 
את התהליך. ואז אנו מגלים שחיי הנישואין אינם פשוטים. הם לעולם לא דומים לפנטזיות. דווקא השנים 

מתנפצות מהר מאוד הראשונות הן לעתים המאתגרות ביותר. גם הפנטזיות על חדוות ההורות המצפה לנו 
 בלילות נטולי שינה. 

 
 עזר כנגד... 

 
"כנגד", פשוטו …(. אבל אין כאן בדיחה. וגם לא ציניות )בכלל, האלוהים שאני הולך לפניו, לא סובל ציניות

כמשמעו: "הכנגד" הוא העזר החשוב ביותר שאי פעם נקבל. אבל זהו עזר קשה. ב"כנגד" הזה אנו  מוזמנים 



לא הייתי ולא אהיה כזה. אבל כל מי שהיה  -יודע איזו צמיחה מובטחת לנזיר המתבודד לצמוח. אני לא 
יודע שדווקא בזוגיות נחוו האתגרים והשמחות, הכאבים  -גם אם לא הסתיימה בנישואין  -בזוגיות 

 וההנאות, הכעסים והנחמות הגדולים ביותר. 

 
ם מתוך בחירה, ובין אם כי כך יצא( יכולה בין א -האם חוויית הזוגיות )בידיעה שלא כולם מתחתנים 

להיות טובה עוד יותר, משמחת עוד יותר, מהנה עוד יותר ומעשירה יותר, אם נדע שדווקא שם אנו 
מוזמנים לצמוח??? ששם אנו נקראים להרחיב את גבולות זהותנו הצרה??? שבאתגרים הזוגיים נמצאים 

 זרעי ההתפתחות שלנו??? 

 
הזאת יכולה לעזור לנו קצת יותר לסלוח? יותר לקבל? האם נוכל לנשום מעט יותר האם ידיעת ההזמנה 

של בן/בת הזוג שלנו?  -ה"כנגד"  -טוב, אם נדע שהעזרה הגדולה ביותר שנוכל אי פעם לקבל, יהיה האתגר 
 שזו לא מזימה אלוהית להבטיח פרייה ורבייה, אלא תכנית מופלאה לצמיחה ייחודית?

 
האדם המצומצם  -דה שלנו, ולמעשה בכל המרחבים האחרים שבהם אנו "משחקים" כך הדבר גם בעבו

שהיינו כשבאנו לעולם הלך והתפתח, עלה וצמח ובא לידי מימוש, דווקא במפגש עם האתגר, עם ה"כנגד". 
 אף אדם לא התפתח כשהוא עטוף בצמר גפן נפשי לאורך זמן. 

 
להבטיח את הירושה. תמיד ידעו מי האימא, היא טענה, סבתי, זיכרונה לברכה, התעקשה שנישואין נועדו 

אבל לא ידעו מי האבא, ולכן, היא התעקשה, המציאו את הנישואין.  התורה סוברת אחרת: הזוגיות 
דרך הפעוט שיצא מהזיווג הזה,  -מהזרע הקטן ומהביצית הקטנה שיצרו אותנו  -מבקשת להבטיח שנצמח 

 נו כיום. ומהפעוט העטוף בפוך רך, אל האדם שא

 
"הקונטרה", כוחות ה"כנגד", דווקא אלה שאינם מסכימים איתנו רוב הזמן, ואינם מאשרים כל דבר שיוצא 

 דווקא הם הרחם שבו הופך הילד לגבר, הילדה לאישה.  -מפינו, ואינם נחמדים אלינו  

 
מכלות, הרוחות מי ייתן והקושי שפגשנו השבוע, בדמות הלהבות ה… ולסיום. להבדיל אלף אלפי הבדלות

המאיימות, והשנאה שליבתה את האש, יהיה אף הוא מרחב המראה, שממנו נתפתח לדרגה האנושית 
 הבאה המצפה לנו.

 
 ומי ייתן, שהדרגה הבאה תהיה אוהבת וחומלת יותר.

 
 שבת שלום,

 
 אלישע  


