
 הודיים בישראלמרכז חינוכי להתחדשות החיים היהמדרשה באורנים  
  

  שרון ברקת                                                                              ג"תשס - פרשת חיי שרה 

  

אשר מותה פותח את , שבס� הכל חיפש אחוזת קבר ראויה לשרה �אילו ידע אברה� 

כמה ד� יקיזו בני העמי� שקמו ליצחק ולישמעאל אלו מאלו סביב אות�  �הפרשה 

ייתכ� שהיה מסתפק בקבורת נוודי� שגרתית , ארבע וחברו�� קרית, פלהמערת מכ

, בראשית כג(" ארבע מאות שקל כס� עובר לסוחר"וחוס� אגב כ� , נוסח אבות אבותיו

16(.  

מודרנית נית� לתלות רבות מהתלאות והצרות שנתרגשו על �בפרשנות פסיכולוגית

: של אברה� אבינושני העמי� ביסודות של המשברי� המשפחתיי� באוהליו 

העדפת הב� השני על פני אחיו ; הגירוש של הגר ההרה ושל ישמעאל מאוחר יותר

. שלא לדבר על טראומת הברית הראשונה בהיסטוריה; כיורש ונושא זרע ההבטחה

לא , שרה והגר ה� הדמויות הראשונות במקרא שעוסקות בעיצוב שאלת האימהות

האימה&ת . חלק חשוב של הזהות העצמיתאלא כ, רק כדר� למימוש מצוות פרו ורבו

תופסת את מקומה בחזית הבימה של ) אצל שרה, והיעדרה במש� מרבית החיי�(

  .האומה המתעצבת

שעוסקי� , למובאות שמעשירות את הד� שלנו בחרתי הפע� שלושה שירי�

  :לאור הדרמות הגדולות של סיפורי בראשית, בעקר&ת ובהור&ת, באימה&ת

  

  

D  

ְקִריב לֹא ֲאִני  
  .ְלע�ָלה ְ�כ�ִרי

  .ֲאִני לֹא
  

  ֲאִניוַ  ֱאלִֹהי� ַ�ֵ�יל�ת
  ֶחְ���נ�ת ע�ְרִכי�

  .ְלִמי ַ!ִ יעַ  ַמה
  

  $ַמִ#יָרה י�ַדַעת ֲאִני
  .%�ָדה
  ְ�ִני ֶאת לֹא ֲאָבל
  ְולֹא

  .ְלע�ָלה
        

˜È�¯‰ ‰ÈÚ¯ ,  
  ,"˘È�Â‚Ï ÌÈ¯È" מתו&

  , אוס+ שירי� לזכר בנה גוני
  .שנפל במלחמת לבנו-

 

D  

  ֲעָקָרה
  
  ,ָקָט- ֶיֶלד! ִלי ָהָיה ל$ ֵ�-

  .ְוָנב�- ַ%ְלַ%ִ�י� ְ�חֹר
  ְלט ְוִלְפסֹעַ  ְ�ָיד� ֶלֱאחֹז

  .ַהַ - יִ�ְ�ִבילֵ 
  .ֶיֶלד
  .ָקָט-

  
�ִ�י א$ִרי, ל� ֶאְקָרא א$ִריֶ!  
  .ַה3ָָצר ַה�2ֵ אה$ ְוָצל$ל ַר&ְ 

  .ָנֲהָרה ְרִסיס
  ַה2ְַחְרַחר ְלַיְל4ִי

   –!" א$ִרי"
  !ֶאְקָרא

  
  .ָהֵא� ְ#ָרֵחל ֶאְתַמְרֵמר ע�ד
�ילֹה ְ#ַח8ָה ֶאְת7ֵַ�ל ע�דִ�ְ.  
  ֲאַחֶ#ה ע�ד
  .ל�
  
ÏÁ¯ 

D  

�ַנִי� ַרק ְולֹא ְלְבָרָה� ָהי$ ָ�ִני� ְ�לָֹ�הְ.  
  .ְוִיְבֶ#ה ְוִיְצָחק, ִיְ�ָמֵעאל. ְלְבָרָה� ָהי$ ָ�ִני� ְ�לָֹ�ה

+  ַה3ָָט- ָהָיה ה$א ִ#י, ִיְבֶ#ה ַעל ָ�ַמע לֹא ֶאָחד 
  . ַה!�ִרַ;ה ְ�ַהר ְלע�ָלה ֶ�ָהֳעָלה ְוָה9ה$ב

  ,ַהַ!ְל9&ְ  ִהִ>יל ִיְצָחק ֶאת, ָהָגר ִא!� הִהִ>ילָ  ִיְ�ָמֵעאל ֶאת
  ָקָט- ְ#ֶ�ָהָיה. ֶאָחד + ִהִ>יל לֹא ִיְבֶ#ה ְוֶאת
  ַה3ָָט- ִיְב=ְ , ִיְב=ְ , ִיְבֶ#ה, ְ�ֲהָבה 9ִביו ל� ָקָרא

  .ָ�ֲעֵקָדה א�ת� ִהְקִריב ה$א ֲאָבל. ֶ�ִ�י ְוֶהָחמ$ד
  .ִיְבֶ#ה ָהָיה ֶזה ֲאָבל, ָהִיל ָ#ת$ב $ַב%�ָרה

  ,ָיָמיו ְ�ָכל ֵאל ַעל �$ב ָ�ַמע לֹא ִיְ�ָמֵעאל
  ָיָמיו ְ�ָכל ָצַחק לֹא �$ב ִיְצַחק
  . ה�ִסיָפה ְולֹא ַחת 7ַַע� ַרק ָצֲחָקה ְוָ<ָרה

  ,ְלְבָרָה� ָהי$ ָ�ִני� ְ�לָֹ�ה
  ,ִיְבֶ#ה, ִיְצַחק, ִיְ�ַמע

  .ֵאל?ִיְבֶ#ה, ֵאלִיְצַחְק , ִיְ�ָמֵעאל
   

ÈÁÈÓÚ ‰„Â‰È ,&פתוח סגור פתוח": מתו"  
  

  
  
 


