
 

 פרשה והפטרה –אברהם ודוד 

 לפרשת חיי שרה

 

קטע מספרי הנביאים שיש    – בבית הכנסת מלּווה הקריאה בתורה, בפרשת השבוע, בקריאת ההפטרה  

קשה לזהות מדוע נבחרה  קשר זה גלוי וברור ולעיתים לו קשר נושאי כלשהו לתוכן הפרשה. לעיתים, 

י כי הפטרת "חיי שרה" שייכת לסוג השני ובדיוק  נדמה להפטרה מסויימת דווקא לפרשה זו ולא לאחרת.  

 בשל כך מעניין אותי לבדוק מה יש בה שמשוחח עם פרשת השבוע. 

 

ָיִמיםאברהם " ל "ה'   - ( ועם זאת מבורך 1" )בראשית כד, ָזֵקן ָבא בַּ כֹּ ְבָרָהם בַּ ְך ֶאת אַּ " )שם, שם(. זו  ֵברַּ

זיקנתו פועל אברהם לחפש לבנו כלה ולאחר  נקודת המוצא של הפרשה המתחילה במות שרה. למרות  

אישה שלישית בשם קטורה עימה הוא מוליד שישה בנים. התורה  לעמו  נושא  שמשימה זו מצליחה הוא  

ְבָרָהם ֶאת ָכל פרת לנו: "סכך מ-מונה את שמותיהם ומיד אחר ְגִשים   . ֲאֶשר לֹו ְלִיְצָחק וִַּיֵתן אַּ ִפילַּ ְוִלְבֵני הַּ

ְבָרהָ  י ֵקְדָמה ֶאל ֶאֶרץ ֶקֶדםֲאֶשר ְלאַּ ל ִיְצָחק ְבנֹו ְבעֹוֶדּנּו חַּ ְלֵחם ֵמעַּ ת וְַּישַּ ָתנֹּ ְבָרָהם מַּ ן אַּ " )בראשית כה,  ם ָנתַּ

ח  בשילוחו של ישמעאל, בנו הבכור של אברהם: " כאן  (. קשה שלא להיזכר  6-5 ֶקר וִַּיקַּ בֹּ ְבָרָהם בַּ ְשֵכם אַּ וַּיַּ

ִים וִַּיֵתן אֶ  ת מַּ ע ֶלֶחם ְוֵחמַּ ר ְבֵאר ָשבַּ ע ְבִמְדבַּ ְלֶחָה וֵַּתֶלְך וֵַּתתַּ ֶיֶלד וְַּישַּ ל ִשְכָמּה ְוֶאת הַּ " )בראשית  ל ָהָגר ָשם עַּ

לישמעאל ולאימו הוא נותן לחם ומים   –(. בשני המקרים אברהם אינו זורק את בניו חסרי כל 14כא, 

לים מן הֵחֶמת( ולששת בני קטורה הוא נו תן מתנות. בשני המקרים יש למעשה  )שכבר בפסוק הבא כַּ

על ישמעאל אומרת שרה   – להרחיק את מתחריו של יצחק ולהפריד בינם ובינו : השילוח סיבה ברורה 

זֹּאת ִעם ְבִני ִעם ִיְצָחק כי "  ש ֶבן ָהָאָמה הַּ ועל ששת הבנים מספרת התורה   ( 10" )בראשית כא, לֹּא ִיירַּ

ל ִיְצָחק בְ עצמה: " ְלֵחם ֵמעַּ  (.  6" )בראשית כה, נֹווְַּישַּ

 שילוח ששת בניו מביתם הוא מעשהו האחרון של אברהם בחייו.  

 

ָיִמיםפטרה נפתחת בתיאור זיקנתו של דוד, גם הוא "הה ְבָגִדים  " אבל ברכה אין לו: "ָזֵקן ָבא בַּ הּו בַּ וְַּיכַּסֻּ

ם לֹו מֶ .  ְולֹּא ִיחַּ ִני הַּ אדֹּ ְקשּו לַּ ֹּאְמרּו לֹו ֲעָבָדיו ְיבַּ ֶכֶנת ְוָשְכָבה  וַּי ֶמֶלְך ּוְתִהי לֹו סֹּ ֶלְך נֲַּעָרה ְבתּוָלה ְוָעְמָדה ִלְפֵני הַּ

ֶמֶלְך ְבחֵ  ִני הַּ אדֹּ ם לַּ ּׁשּונַּמִ . יֶקָך ְוחַּ ג הַּ ל ְגבּול ִיְשָרֵאל וִַּיְמְצאּו ֶאת ֲאִבישַּ ְקשּו נֲַּעָרה ָיָפה ְבכֹּ ָתּה  וְַּיבַּ ית וַָּיִבאּו אֹּ

ֶמֶלְך  ּנֲַּעָרה יָ  .לַּ ֶכֶנת וְַּתָשְר ְוהַּ ֶמֶלְך סֹּ ד וְַּתִהי לַּ ד ְמאֹּ ֶמֶלְך לֹּא ְיָדָעּהָפה עַּ (. כמה  4-1" )מלכים א א, ֵתהּו ְוהַּ

לא רק שדוד אינו מסוגל לשאת לעצמו אישה נוספת ולהוליד   – שונה זיקנתו של דוד מזו של אברהם 

קים על ירושת מלכותו, הורגים זה בזה, והוא  ממנה, אפילו לחמם את עצמו הוא אינו מצליח. בניו נאב 

 אינו רוצה דבר מלבד שיניחוהו לנפשו.   – כך נדמה  –

 

דוד לאברהם, מכנה משותף אחד יש להם: שניהם דואגים לבן אחד  למרות ההבדלים הבולטים בין 

 . מרחיקים מביתם וממעמדםמתוך שלל צאצאיהם ואת השאר 

 

ריה של אשתו ומרחיק מעליו את בני הנשים האחרות, כדי  כאברהם בשעתו, גם דוד כאן הולך אחר דב 

שלא יפגעו בסיכויי בנּה. שלא כמו אברהם, דוד אינו מנסה אפילו להתנגד לבת שבע ושותפיה למעשה  

י הסחיטה, ונכנע במהרה: "  ר חַּ ֹּאמַּ ֶמֶלְך וַּי ע הַּ ֲאֶשר  .ָדה ֶאת נְַּפִשי ִמָכל ָצָרהֲאֶשר פָ  ה'וִַּיָּׁשבַּ ְעִתי  ִכי כַּ ִנְשבַּ



 

ְחָתי כִ   ה'ָלְך בַּ  ל ִכְסִאי תַּ י ְוהּוא ֵיֵשב עַּ ֲחרַּ ה ְבֵנְך ִיְמֹלְך אַּ ר ִכי ְשֹלמֹּ ֶזהֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל ֵלאמֹּ יֹום הַּ "  י ֵכן ֶאֱעֶשה הַּ

(. אם מחפשים נימה של מרדנות בקולו העייף של המלך, ניתן אולי למוצאה בביטוי  30-29)מל"א א, 

 ֵנְך", אבל זולת טיפת ארס דקה זו, קשה לזהות בדמות המוצגת כאן את מי שהיה דוד המלך. "שלמה ב

 

ת ָשָנה ְוִש כאמור, לאחר שילוח הבנים, נפטר אברהם: " ְבָרָהם ֲאֶשר ָחי ְמאַּ ֵיי אַּ ְבִעים ָשָנה  ְוֵאֶלה ְיֵמי ְשֵני חַּ

ְבָרָהם ְבשֵ . ְוָחֵמש ָשִנים  ָמיו יָבה טֹוָבה ָזֵקן וְ וִַּיְגוַּע וַָּיָמת אַּ ם  (. אמנ8-7" )בראשית כה, ָשֵבעַּ וֵַּיָאֶסף ֶאל עַּ

ה כי התורה אינה מבקשת להעציב אותנו כאן אלא לגרום לנו לחוש  בכל מוות יש עצב ופרידה, אך נרא

יורשו את  - , גם לאחר שהרחיק מעל יצחקסיפוק על חייו הארוכים, המלאים והשבעים של אברהם אבינו

פועל דוד בהצהירו על   ן חולשת הגוף והנפש מתוכמודגשות  , לעומת זאת, בהפטרה. האחרים בניו 

דומים ושונים זה מזה באופן שקשה להתעלם ממנו. נדמה כאילו הם  הסיפורים  . שנישלמה כיורש

 משליכים זה על זה ומדגישים זה את זה. עומדים משני צידיה של מראה ספרותית, ולכן הם בהכרח  

 

ת הפטרה זו לפרשתנו מבקשת לעמעם את "צדיקותו" של אברהם ולרמוז ששילוח בנים  האם הצמד

מביתם הוא תמיד תוצאה של חולשה והתערערות נפשית? האם היא מנסה דוקא להדגיש את מגרעותיו  

דבר אחד ברור לי: הפטרה זו   של אברהם בסוף חייו? איני בטוחה.  של דוד, העומדות בניגוד לשובע

 עמוקה, מעניינת ומאתגרת יותר של הפרשה. ובכך דייני.    מאפשר קריאה

 

 

 

 

 

 


