
 
 
 

 חברים יקרים,
 

 כידוע, בפרשת חיי שרה יש בעיקר מוות - בתחילת הפרשה שרה הולכת לעולמה ובסופה, נפטר אברהם. ובכל
 זאת, שם הפרשה כל כך מדוייק, כי היא עוסקת בהמשכיות. היא עוסקת בחיים.

 
 ואולי זה בכלל הנושא המרכזי של ספר בראשית: חידת המשכיות החיים. לא החיים הביולוגיים, אלא החיים

 הפנימיים.
 

  עד הופעתם של אברהם ושרה מספרים לנו באריכות רבה מי הוליד את מי.
 

  אבל מה זה משנה?
 

 כשרק הגעתי לזכרון יעקב, השאלה הרווחת ביותר ששמעתי בין הוותיקים כאן, הייתה "של מי אתה?", כלומר,
  מי הוליד אותך? אני זוכר שהשאלה הזאת קוממה אותי.

 
 כשסיפורי הבריאה מסתיימים ומתחילים סיפורי אבות ואמהות האומה, התורה עושה פתאום עצירה חדה

 וכואבת. העצירה הזאת רומזת על תכנון מסלול מחדש. זה קורה ממש בסוף פרשת נח והיא משנה את כל
 המשך הסיפור.

 
 (בראשית י"א, כ"ה-ל) ַוְיִחי ָנחֹור ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת־ֶּתַרח ְּתַׁשע־ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ּוְמַאת ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד ָּבִנים ּוָבנֹות.
 ַוְיִחי־ֶתַרח ִׁשְבִעים ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד ֶאת־ַאְבָרם ֶאת־ָנחֹור ְוֶאת־ָהָרן׃ְוֵאֶּלה ּתֹוְלֹדת ֶּתַרח ֶּתַרח הֹוִליד ֶאת־ַאְבָרם

 ֶאת־ָנחֹור ְוֶאת־ָהָרן ְוָהָרן הֹוִליד ֶאת־לֹוט. ַוָּיָמת ָהָרן ַעל־ְּפֵני ֶּתַרח ָאִביו ְּבֶאֶרץ מֹוַלְדּתֹו ְּבאּור ַּכְׂשִּדים. ַוִּיַּקח
 ַאְבָרם ְוָנחֹור ָלֶהם ָנִׁשים ֵׁשם ֵאֶׁשת־ַאְבָרם ָׂשָרי ְוֵׁשם ֵאֶׁשת־ָנחֹור ִמְלָּכה ַּבת־ָהָרן ֲאִבי־ִמְלָּכה ַוֲאִבי ִיְסָּכה.  ַוְּתִהי

 ָׂשַרי ֲעָקָרה ֵאין ָלּה ָוָלד .
 

 אתם שומעים את חריקת הבלמים בסוף הציטוט?
 

  לא רק שרה הייתה עקרה, גם רבקה תהיה עקרה (בפרשה הבאה), וגם רחל (בעוד שתי פרשות).
 

  הציר המרכזי של סיפורי האבות והאמהות שלנו הוא חרדת ההמשכיות. ההמשכיות כל העת נתונה בסכנה!
 

 עקרות היא בעייה גדולה במאבק של האדם להמשכיות, אבל בפרשה שלנו מופיעה סכנה חדשה: המשכיות
  איננה רק שאלה של עקרות וילודה, היא שאלה של זוגיות.

 



 בטבע, הזכר מרחרח את "ניחוח" הפריון של הנקבה,  מריח יותר את הייחום, את הזיווג הרגעי, ואת המשכיות
 הגזע. אומרים שגם אצל בני האדם, עמוק בתת-מודע הלא-תקין, פוליטית, בני האדם בוחרים זוגיות על פי

  פרמטרים עמוקים של פריון. בסופו של יום גם אנחנו בעלי חיים.
 

 בפרשה שלנו, פרשת חיי שרה, אחרי ששרה הולכת לעולמה ואברהם קובר אותה במערת המכפלה בחברון,
 הוא דואג להמשכיות של המשפחה. הוא שולח את העבד שלו - האיש הנאמן ביותר בביתו - למצוא זיווג

  ליצחק.
 

 יצחק הוא דמות טראגית ביותר, ולא בגלל העקידה. הטרגדיה בחייו נסבה כולה סביב חרדת ההמשכיות של
 הוריו. עד שהוא מגיע לעולם… וכשהוא כבר מגיע, אחיו, ישמעאל, מגורש מחייו, שמא יאיים על ההמשכיות

 של יצחק. ואז מגיע תורו לטעום מאימת המוות בעקידה. יצחק הוא הדמות היחידה שאינה יוצאת למצוא זוגיות
 בעצמה. יצחק הוא העיוור של התורה. הוא "שה תמים", ולכן, בענייני ההמשכיות, אי אפשר לסמוך עליו. גם

  על אברהם אי אפשר באמת לסמוך. מה הוא מבין בהמשכיות?
 

  פרשת ההמשכיות נקראת "חיי שרה", לרמוז לנו, שהמשכיות היא עניין רציני מדי מכדי להשאיר אותה לאבות.
 

 באופן עקבי, סוכני ההמשכיות בספר בראשית, אינם בהכרח גיבורי הסיפור. ההמשכיות היא מעין "גיבורה"
 נעלמה בתוך הסיפור. בפרשה הקודמת היו אלה בנותיו של לוט שדאגו להמשכיות של לוט. זו הייתה שרה

 אשר שלחה את הגר אל מיטתו של אברהם כדי שתלד לו ילד. היא גם זאת שתגרש אותה מהאוהל כשיצחק
 יוולד. הגר היא זו שתשיא את ישמעאל לאישה מצרייה, כמוה. בשבוע הבא תהיה זו רבקה שתביע שאט נפש

 מהנשים הכנעניות המקומיות שעשו מסתובב איתן. עשו  ישים לב לכך, ובניסיון לקבל את אישור אמו, הוא
 יעשה בחירה מחודשת, ויתחתן עם בנותיו של ישמעאל. רבקה - ולא יצחק - היא זו שתשלח את יעקב לחרן

  למצוא אישה מהשבט שממנו היא עצמה הגיעה. רק שלא יבחר מבנות הארץ!
 

 השבוע, סוכן ההמשכיות הוא העבד. הוא היד הנעלמה הנושאת את הסיפור קדימה. העבד - "נאמן ביתו" של
 אברהם - הוא הכוח הסמוי הפועל בנו ומכוון את הזיווג ואת ההמשכיות. העבד לעולם אינו פועל לבד - הוא הרי

 עבד, הוא מוציא לפועל את כמיהתו הכמוסה ביותר של האדם. הוא מקבל הדרכה ישירה "מלמעלה", מאלוהי
 ההמשכיות.

 
 סיפורי אבות האומה שלנו הם רק הסיפור החיצוני. הסיפור האמיתי, העמוק, עובר דרך אמהות האומה! אבל

  יש סיפור עמוק עוד יותר: העבד. אותה יד נעלמה הפועלת בעולם.
 

 אינני רוצה ליפול למלכודות של תקינות פוליטית, אבל אעז להציע, שהחידוש הגדול בסיפורי האבות של ספר
 בראשית, אינו האמונה באל אחד. החידוש הגדול הוא ההכרה בכך שזהות, שייכות והמשכיות, תלוים באיכות

 ה"נקבית". "נקבית", לא נשית. כלומר, זו איכות שיכולה גם לעבור דרך גבר. החל מהרחם וכלה בהכלה
  הנשית - ובכל זאת, זו איכות שאולי אותנטית יותר לנשים, אבל לא שמורה רק להן.

 
 זהות, שייכות והמשכיות הן איכויות של אהבה. של קשר. לא של שכל, לא של מוסר, לא של ידע.

 
 אפשר ללמוד יהדות - בבית, בבית כנסת, באוניברסיטה - וזה חשוב, לדעתי, אבל זה אינו בהכרח, לימוד

  היוצר זהות.
 

 חיבוק, אהבה, קשר, הכלה, הבנה עמוקה, אלה מייצרים זהות במובן העמוק של המילה. אלה אמנם איכויות
  "נקביות", אבל, כאמור, בהחלט יכולות לעבור גם דרך האב וגם דרך האם.

 
  אברהם ושרה ידעו את זה, וגם יצחק ורבקה.



 
  עבד אברהם - סוכן ההמשכיות הסמוי - הצליח בגדול:

 
 (בראשית כ"ד, ס"א-ס"ז) ַוָּתָקם ִרְבָקה ְוַנֲעֹרֶתיָה ַוִּתְרַּכְבָנה ַעל־ַהְּגַמִּלים ַוֵּתַלְכָנה ַאֲחֵרי ָהִאיׁש, ַוִּיַּקח ָהֶעֶבד

 ֶאת־ִרְבָקה ַוֵּיַלְך. ְוִיְצָחק ָּבא ִמּבֹוא ְּבֵאר ַלַחי ֹרִאי ְוהּוא יֹוֵׁשב ְּבֶאֶרץ ַהֶּנֶגב. ַוֵּיֵצא ִיְצָחק ָלׂשּוַח ַּבָּׂשֶדה ִלְפנֹות ָעֶרב
 ַוִּיָּׂשא ֵעיָניו ַוַּיְרא ְוִהֵּנה ְגַמִּלים ָּבִאים. ַוִּתָּׂשא ִרְבָקה ֶאת־ֵעיֶניָה ַוֵּתֶרא ֶאת־ִיְצָחק ַוִּתֹּפל ֵמַעל ַהָּגָמל. ַוֹּתאֶמר

 ֶאל־ָהֶעֶבד: 'ִמי־ָהִאיׁש ַהָּלֶזה ַהֹהֵלְך ַּבָּׂשֶדה ִלְקָראֵתנּו?'. ַוֹּיאֶמר ָהֶעֶבד: 'הּוא ֲאדִֹני!'. ַוִּתַּקח ַהָּצִעיף ַוִּתְתָּכס.
 ַוְיַסֵּפר ָהֶעֶבד ְלִיְצָחק ֵאת ָּכל־ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ָעָׂשה. ַוְיִבֶאָה ִיְצָחק ָהֹאֱהָלה ָׂשָרה ִאּמֹו, ַוִּיַּקח ֶאת־ִרְבָקה ַוְּתִהי־לֹו

 ְלִאָּׁשה  ַוֶּיֱאָהֶבהָ  ַוִּיָּנֵחם ִיְצָחק ַאֲחֵרי ִאּמֹו.
 

 על פניו, סיפורי התורה הם סיפורים על גברים: מאדם, דרך נח, שם, חם ויפת, ועד אברהם, יצחק, ויעקב. אבל
 זה לא הסיפור האמיתי. זו השכבה הנגלית, החיצונית. הסיפור האמיתי קורה עמוק בפנים. באוהל. באוהל של

  האם.
 

 ולכן, עד היום, היהדות עוברת דרך האם.
 

 אבל, בשפה תקינה יותר, זהות, שייכות והמשכיות, עוברות דרך האהבה. הגנים חשובים, אבל האהבה
 חשובה יותר. המוסר חשוב, אבל האהבה חשובה יותר. הידיעה השכלית חשובה, אבל האהבה חשובה יותר.

  
 שבת שלום אמריקה. שבת שלום ישראל.

 
 אלישע


