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  ?באיזו מנגינה יש לקרוא את סיפור קבורת שרה
  

הם מלמדים אותנו כיצד . טעמי המקרא אינם מנגינה אלא משמשים כסימני פיסוק: תחילה נבאר את השאלה
 הטעמים אינם מלמדים כיצד יש לקרוא את ,ברם. ומה תפקידה של כל מילה, יש לקרוא את הפסוק עצמו

, ואף שאנו קוראים את התורה כולה באותם טעמי המקרא. ואין בהם כדי לקבוע את אופייה, הפרשה בכללה
ולאור זה לקבוע את המנגינה הפנימית שבה , הרי ביכולתנו לקרוא את הסיפור כסיפור שמח או כסיפור עצוב

  .אנו מקשיבים לדברי הפרשה
הבולטת שבפרשיות . וניתן לדון בהן בשאלת המנגינה, יות רבות בתורה יכולות להתבאר ביאור קוטביפרש      

ק את הפרשה בייסורים ובכאב 'אינה דומה קריאתו של הרב סולובייצי: המדגימה שאלה זו היא פרשת העֵקדה
המתאר את תחושתו ושניהם שונים מאוד מדברי הפייטן רבי עבס , לקריאתו הסוחפת של הרב קוק את הפרשה

כיצד אפוא נכון לקרוא את פרשת ". עין במר בוכה ולב שמח: "של אברהם אבינו בדרכו להר המוריה במילים
 האם לקרוא אותה כפרשה טרגית הנוגעת לבדידותו של אברהם אבינו עם מות בת ברית הקודש –קבורת שרה 

? אבינו לנחלה הראשונה בארץ ישראלאו לקרוא אותה כפרשה משמחת שבה זוכה אברהם , שרה אמנו, שלו
  ?או שזכה לכבוד מלכים המחזק את דבקותו בארץ, האם התרפס אברהם אבינו בפני בני חת בכאב גדול

במחלוקת ראשונים סביב המשנה הקובעת שאברהם אבינו התנסה בעשרה נראה ששאלה זו נתונה       
מותירה מקום נרחב לפרשנות ולהצעות מהם , נותשאינה מונה את אותם ניסיו, המשנה. ניסיונות ועמד בכולם

' בר" (ְלךָ -ֶלךְ "כמה מהראשונים ביארו שהניסיון הראשון הוא הציווי . האירועים הנכללים ברשימת הניסיונות
שכן , לעמדה זו ביסוס גדול מאוד בפשוטו של מקרא). ב" כקפר(והניסיון האחרון הוא פרשת העֵקדה , )א:יב

- ֶלךְ "בניסיון הראשון נאמר לאברהם . ון מקבילים בסגנונם ומלמדים על סגירת המעגלהניסיון הראשון והאחר
ֵמַאְרְצָך : "הניסיון הראשון הדגיש את קושי הניתוק; )ב:כב" (ֶאֶרץ ַהּמִֹרָּיה-ֶאל, ְלךָ -ְוֶלךְ : "וכך גם באחרון, "ְלךָ 

- ְיִחיְדָך ֲאֶׁשר-ִּבְנָך ֶאת-ֶאת: "את באותו מבנה ספרותיוגם הניסיון האחרון הדגיש ז, "ּוִמּמֹוַלְדְּתָך ּוִמֵּבית ָאִביךָ 
, "ֲאֶׁשר ַאְרֶאּךָ , ָהָאֶרץ- ֶאל"בניסיון הראשון לא נאמר לאברהם לאן הוא הולך אלא ; )שם" ( ֶאת ִיְצָחק–ָאַהְבָּת 

גירת מעגל זו היא ס". ֲאֶׁשר אַֹמר ֵאֶליךָ , ַעל ַאַחד ֶהָהִרים: "ובדיוק כך נאמר לאברהם אבינו בניסיון האחרון
  . המלמדת על ראיית עשרת הניסיונות כקבוצה המסתיימת בפרשת העֵקדה

הרי הדבר משפיע על השאלה כיצד יש , אם אכן זאת הדרך לקרוא את פרשת ניסיונו של אברהם אבינו      
ם פרשת השבוע שלנו היא שכרו של אברה. שנאמרה לאחר הניסיון האחרון, לקרוא את פרשת קבורת שרה

הגיע למה , לאחר נדודיו הקשים, סוף סוף. אבינו ולא חלק מהאירועים הקשים שבהם עליו לעמוד במבחן
בעת ששרה נפטרת מהעולם זוכה אברהם לקנות את השדה והמערה בארץ . קניית קרקע בארץ ישראל: שייחל

" גר ותושב"ד ומעתה והלאה אין הוא עו, לוהיות מתגשמות- ההבטחות הא. ישראל ולהתנחל בה לראשונה
  . הזכות הגדולה של נדודיו מתממשת בשעה זו. שהארץ הזאת שייכת לו, "עם הארץ"אלא חלק מ

 ניסיון ההשלכה לכבשן האש –כמה מהראשונים ביארו שהניסיון הראשון אינו כתוב בתורה כלל , ואולם      
: וזאת מהות הניסיון. בורת שרהואילו הניסיון האחרון אף הוא אינו העקדה אלא ק, אברהם אבינושהתנסה בו 
" לִֹהים ַאָּתה-ְיֵרא אֱ -ִּכי, ַעָּתה ָיַדְעִּתי"שזכה לשמוע מריבונו של עולם בסוף פרשת העֵקדה , אברהם אבינו

אלא כאשר הוא בא , ולא זו בלבד. מוצא את עצמו בודד ללא אשתו, ועמד בכל הניסיונות הקשים) יב:כב(



המאמין .  הארץ של חברון ומנסים למנוע בעדו בכל דרך לקנות חלקת קברלקבור אותה מסובבים את דעתו ַעם
, שזכה לשמוע מריבונו של עולם כמה וכמה פעמים שהארץ הזאת ניתנת לו ולזרעו, הגדול בריבונו של עולם

ורק בסופו של דבר הם מוכרים לו את נחלת , לומר דברי פיוס והתרפסות, נאלץ להשתחוות בפני אנשי חברון
 כלפי שמים על החוויה הקשה את כל זה עושה אברהם בלי להתלונן ובלי למחות. והמערה שבתוכההשדה 

והלך ' לאחר שקיים את דבר ד": לך לך"הדבר דומה לניסיונו בעת הרעב הגדול בתחילת פרשת . שהוא עובר
 אברהם גם אז עושה זאת. הרעב מחייב אותו לנטוש את הארץ המובטחת ולרדת למצרים, לארץ לא נודעת

  . לוהית עצמה לרשת את הארץ ולהתיישב בה-אף שלכאורה המצב מנוגד להבטחה הא, בלא תלונה
. דומה ששתי המנגינות גם יחד ראויות להתחבר, כדרכם של דברים? האם ניתן לדבר על מנגינה נכונה      

נראה שכך קרא (ינו מבחינה פרשנית ניתן לקרוא את הפרשה הן בקריאה המלמדת על ייסוריו של אברהם אב
במשך דורות של פרשנות אנו מוצאים את , אכן. והן בקריאה המלמדת על אושרו הגדול) י את הפרשה"רש

יודע שאפשר ששתי המנגינות גם יחד הן המתארות נכונה , בדור המיוחד שלנו, אך מי כמונו. הקריאה הכפולה
נראה . בכל הנוגע להתיישבותנו בארץ ישראלאת ההתנחלות בארץ ואת החוויות שכולנו עוברים בשנים האלה 

שאנו למדים על בשרנו הן על הזכות הגדולה להתיישב בארץ ולזכות ולהתנחל בה והן על הייסורים הכרוכים 
אנו מגשימים בחיינו את שתי . 'ולשאת ולתת על הארץ שניתנה לנו מיד ד, בכך והצורך להתעסק עם גויי הארץ

  .הקריאות של הפרשה
  שרלוהרב יובל 

  המדרשה לנשים
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	באיזו מנגינה יש לקרוא את סיפור קבורת שרה?
	תחילה נבאר את השאלה: טעמי המקרא אינם מנגינה אלא משמשים כסימני פיסוק. הם מלמדים אותנו כיצד יש לקרוא את הפסוק עצמו, ומה תפקידה של כל מילה. ברם, הטעמים אינם מלמדים כיצד יש לקרוא את הפרשה בכללה, ואין בהם כדי לקבוע את אופייה. ואף שאנו קוראים את התורה כולה באותם טעמי המקרא, הרי ביכולתנו לקרוא את הסיפור כסיפור שמח או כסיפור עצוב, ולאור זה לקבוע את המנגינה הפנימית שבה אנו מקשיבים לדברי הפרשה.
	      פרשיות רבות בתורה יכולות להתבאר ביאור קוטבי, וניתן לדון בהן בשאלת המנגינה. הבולטת שבפרשיות המדגימה שאלה זו היא פרשת העקֵדה: אינה דומה קריאתו של הרב סולובייצי'ק את הפרשה בייסורים ובכאב לקריאתו הסוחפת של הרב קוק את הפרשה, ושניהם שונים מאוד מדברי הפייטן רבי עבס המתאר את תחושתו של אברהם אבינו בדרכו להר המוריה במילים: "עין במר בוכה ולב שמח". כיצד אפוא נכון לקרוא את פרשת קבורת שרה – האם לקרוא אותה כפרשה טרגית הנוגעת לבדידותו של אברהם אבינו עם מות בת ברית הקודש שלו, שרה אמנו, או לקרוא אותה כפרשה משמחת שבה זוכה אברהם אבינו לנחלה הראשונה בארץ ישראל? האם התרפס אברהם אבינו בפני בני חת בכאב גדול, או שזכה לכבוד מלכים המחזק את דבקותו בארץ?
	      נראה ששאלה זו נתונה במחלוקת ראשונים סביב המשנה הקובעת שאברהם אבינו התנסה בעשרה ניסיונות ועמד בכולם. המשנה, שאינה מונה את אותם ניסיונות, מותירה מקום נרחב לפרשנות ולהצעות מהם האירועים הנכללים ברשימת הניסיונות. כמה מהראשונים ביארו שהניסיון הראשון הוא הציווי "לֶךְ-לְךָ" (בר' יב:א), והניסיון האחרון הוא פרשת העקֵדה (פרק כ"ב). לעמדה זו ביסוס גדול מאוד בפשוטו של מקרא, שכן הניסיון הראשון והאחרון מקבילים בסגנונם ומלמדים על סגירת המעגל. בניסיון הראשון נאמר לאברהם "לֶךְ-לְךָ", וכך גם באחרון: "וְלֶךְ-לְךָ, אֶל-אֶרֶץ הַמֹּרִיָּה" (כב:ב); הניסיון הראשון הדגיש את קושי הניתוק: "מֵאַרְצְךָ וּמִמּוֹלַדְתְּךָ וּמִבֵּית אָבִיךָ", וגם הניסיון האחרון הדגיש זאת באותו מבנה ספרותי: "אֶת-בִּנְךָ אֶת-יְחִידְךָ אֲשֶׁר-אָהַבְתָּ – אֶת יִצְחָק" (שם); בניסיון הראשון לא נאמר לאברהם לאן הוא הולך אלא "אֶל-הָאָרֶץ, אֲשֶׁר אַרְאֶךָּ", ובדיוק כך נאמר לאברהם אבינו בניסיון האחרון: "עַל אַחַד הֶהָרִים, אֲשֶׁר אֹמַר אֵלֶיךָ". סגירת מעגל זו היא המלמדת על ראיית עשרת הניסיונות כקבוצה המסתיימת בפרשת העקֵדה. 
	      אם אכן זאת הדרך לקרוא את פרשת ניסיונו של אברהם אבינו, הרי הדבר משפיע על השאלה כיצד יש לקרוא את פרשת קבורת שרה, שנאמרה לאחר הניסיון האחרון. פרשת השבוע שלנו היא שכרו של אברהם אבינו ולא חלק מהאירועים הקשים שבהם עליו לעמוד במבחן. סוף סוף, לאחר נדודיו הקשים, הגיע למה שייחל: קניית קרקע בארץ ישראל. בעת ששרה נפטרת מהעולם זוכה אברהם לקנות את השדה והמערה בארץ ישראל ולהתנחל בה לראשונה. ההבטחות הא-לוהיות מתגשמות, ומעתה והלאה אין הוא עוד "גר ותושב" אלא חלק מ"עם הארץ", שהארץ הזאת שייכת לו. הזכות הגדולה של נדודיו מתממשת בשעה זו. 
	      ואולם, כמה מהראשונים ביארו שהניסיון הראשון אינו כתוב בתורה כלל – ניסיון ההשלכה לכבשן האש שהתנסה בו אברהם אבינו, ואילו הניסיון האחרון אף הוא אינו העקדה אלא קבורת שרה. וזאת מהות הניסיון: אברהם אבינו, שזכה לשמוע מריבונו של עולם בסוף פרשת העקֵדה "עַתָּה יָדַעְתִּי, כִּי-יְרֵא אֱלֹהִים אַתָּה" (כב:יב) ועמד בכל הניסיונות הקשים, מוצא את עצמו בודד ללא אשתו. ולא זו בלבד, אלא כאשר הוא בא לקבור אותה מסובבים את דעתו עַם הארץ של חברון ומנסים למנוע בעדו בכל דרך לקנות חלקת קבר. המאמין הגדול בריבונו של עולם, שזכה לשמוע מריבונו של עולם כמה וכמה פעמים שהארץ הזאת ניתנת לו ולזרעו, נאלץ להשתחוות בפני אנשי חברון, לומר דברי פיוס והתרפסות, ורק בסופו של דבר הם מוכרים לו את נחלת השדה והמערה שבתוכה. את כל זה עושה אברהם בלי להתלונן ובלי למחות כלפי שמים על החוויה הקשה שהוא עובר. הדבר דומה לניסיונו בעת הרעב הגדול בתחילת פרשת "לך לך": לאחר שקיים את דבר ד' והלך לארץ לא נודעת, הרעב מחייב אותו לנטוש את הארץ המובטחת ולרדת למצרים. גם אז עושה זאת אברהם בלא תלונה, אף שלכאורה המצב מנוגד להבטחה האלוהית עצמה לרשת את הארץ ולהתיישב בה. 
	      האם ניתן לדבר על מנגינה נכונה? כדרכם של דברים, דומה ששתי המנגינות גם יחד ראויות להתחבר. מבחינה פרשנית ניתן לקרוא את הפרשה הן בקריאה המלמדת על ייסוריו של אברהם אבינו (נראה שכך קרא רש"י את הפרשה) והן בקריאה המלמדת על אושרו הגדול. אכן, במשך דורות של פרשנות אנו מוצאים את הקריאה הכפולה. אך מי כמונו, בדור המיוחד שלנו, יודע שאפשר ששתי המנגינות גם יחד הן המתארות נכונה את ההתנחלות בארץ ואת החוויות שכולנו עוברים בשנים האלה בכל הנוגע להתיישבותנו בארץ ישראל. נראה שאנו למדים על בשרנו הן על הזכות הגדולה להתיישב בארץ ולזכות ולהתנחל בה והן על הייסורים הכרוכים בכך והצורך להתעסק עם גויי הארץ, ולשאת ולתת על הארץ שניתנה לנו מיד ד'. אנו מגשימים בחיינו את שתי הקריאות של הפרשה.
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