אברהם ודוד – פרשה והפטרה
לפרשת חיי שרה
בבית הכנסת מלּווה הקריאה בתורה ,בפרשת השבוע ,בקריאת ההפטרה – קטע מספרי הנביאים שיש
לו קשר נושאי כלשהו לתוכן הפרשה .לעיתים ,קשר זה גלוי וברור ולעיתים קשה לזהות מדוע נבחרה
הפטרה מסויימת דווקא לפרשה זו ולא לאחרת .נדמה לי כי הפטרת "חיי שרה" שייכת לסוג השני ובדיוק
בשל כך מעניין אותי לבדוק מה יש בה שמשוחח עם פרשת השבוע.
אברהם "ז ֵָקן בָ א בַּ י ִָמים" (בראשית כד )1 ,ועם זאת מבורך " -ה' בֵ ַּרְך אֶ ת אַּ ְב ָרהָ ם בַּ כֹּל" (שם ,שם) .זו
נקודת המוצא של הפרשה המתחילה במות שרה .למרות זיקנתו פועל אברהם לחפש לבנו כלה ולאחר
שמשימה זו מצליחה הוא נושא לעמו אישה שלישית בשם קטורה עימה הוא מוליד שישה בנים .התורה
מונה את שמותיהם ומיד אחר-כך מספרת לנו" :וַּיִ ֵתן אַּ ְב ָרהָ ם אֶ ת כָל אֲ ֶשר לֹו ְליִצְ חָ ק .ו ְִל ְבנֵי הַּ ִפילַּ גְ ִשים
עֹודּנּו חַּ י ֵק ְדמָ ה אֶ ל אֶ ֶרץ ֶק ֶדם" (בראשית כה,
ְש ְלחֵ ם מֵ עַּ ל יִצְ חָ ק ְבנֹו ְב ֶ
אֲ ֶשר ְלאַּ ְב ָרהָ ם נ ַָּתן אַּ ְב ָרהָ ם מַּ ָתנֹּת ַּוי ַּ
 .)6-5קשה שלא להיזכר כאן בשילוחו של ישמעאל ,בנו הבכור של אברהםַּ " :וי ְַּשכֵם אַּ ְב ָרהָ ם בַּ ב ֶֹּקר וַּיִ ַּקח
ְש ְלחֶ הָ ו ֵַּתלֶ ְך ו ֵַּת ַּתע ְב ִמ ְדבַּ ר ְבאֵ ר ָשבַּ ע" (בראשית
לֶ חֶ ם וְחֵ מַּ ת מַּ יִם וַּיִ ֵתן אֶ ל הָ גָר ָשם עַּ ל ִשכְ מָ ּה וְאֶ ת הַּ יֶלֶ ד ַּוי ַּ
כא .)14 ,בשני המקרים אברהם אינו זורק את בניו חסרי כל – לישמעאל ולאימו הוא נותן לחם ומים
(שכבר בפסוק הבא כַּלים מן החֵ מֶ ת) ולששת בני קטורה הוא נותן מתנות .בשני המקרים יש למעשה
השילוח סיבה ברורה :להרחיק את מתחריו של יצחק ולהפריד בינם ובינו – על ישמעאל אומרת שרה
ִירש בֶ ן הָ אָ מָ ה הַּ ז ֹּאת עִ ם ְבנִי עִ ם יִצְ חָ ק" (בראשית כא )10 ,ועל ששת הבנים מספרת התורה
כי "ל ֹּא י ַּ
ְש ְלחֵ ם מֵ עַּ ל יִצְ חָ ק ְבנֹו" (בראשית כה.)6 ,
עצמהַּ " :וי ַּ
שילוח ששת בניו מביתם הוא מעשהו האחרון של אברהם בחייו.
ההפטרה נפתחת בתיאור זיקנתו של דוד ,גם הוא "ז ֵָקן בָ א בַּ י ִָמים" אבל ברכה אין לוַּ " :ו ְיכַּסֻּ הּו בַּ ְבג ִָדים
ְשכְ בָ ה
ּות ִהי לֹו סֹּ ֶכנֶת ו ָ
ֹּאמרּו לֹו עֲבָ ָדיו יְבַּ ְקשּו לַּ א ֹּדנִי הַּ מֶ לֶ ְך ַּנע ֲָרה ְבתּולָ ה וְעָ ְמ ָדה ִל ְפנֵי הַּ מֶ לֶ ְך ְ
ְול ֹּא יִחַּ ם לֹוַּ .וי ְ
ֹּתּה
ישג הַּ ּׁשּונ ִַּמית ַּוי ִָבאּו א ָ
יקָך וְחַּ ם לַּ א ֹּדנִי הַּ מֶ לֶ ְךַּ .ויְבַּ ְקשּו ַּנע ֲָרה יָפָ ה ְבכֹּל גְ בּול י ְִש ָראֵ ל וַּיִ ְמצְ אּו אֶ ת אֲ ִב ַּ
ְבחֵ ֶ
לַּ מֶ לֶ ְך .וְהַּ ַּּנע ֲָרה ָי פָ ה עַּ ד ְמאֹּד ו ְַּת ִהי לַּ מֶ לֶ ְך סֹּ ֶכנֶת ו ְַּת ָש ְר ֵתהּו וְהַּ מֶ לֶ ְך ל ֹּא י ְָדעָ ּה" (מלכים א א .)4-1 ,כמה
שונה זיקנתו של דוד מזו של אברהם – לא רק שדוד אינו מסוגל לשאת לעצמו אישה נוספת ולהוליד
ממנה ,אפילו לחמם את עצמו הוא אינו מצליח .בניו נאבקים על ירושת מלכותו ,הורגים זה בזה ,והוא
– כך נדמה – אינו רוצה דבר מלבד שיניחוהו לנפשו.
למרות ההבדלים הבולטים בין דוד לאברהם ,מכנה משותף אחד יש להם :שניהם דואגים לבן אחד
מתוך שלל צאצאיהם ואת השאר מרחיקים מביתם וממעמדם.
כאברהם בשעתו ,גם דוד כאן הולך אחר דבריה של אשתו ומרחיק מעליו את בני הנשים האחרות ,כדי
שלא יפגעו בסיכויי בנּה .שלא כמו אברהם ,דוד אינו מנסה אפילו להתנגד לבת שבע ושותפיה למעשה
צָרה .כִ י כַּאֲ ֶשר נ ְִשבַּ עְ ִתי
הסחיטה ,ונכנע במהרה" :וַּיִ ָּׁשבַּ ע הַּ מֶ לֶ ְך ַּוי ֹּאמַּ ר חַּ י ה' אֲ ֶשר פָ ָדה אֶ ת נ ְַּפ ִשי ִמכָל ָ

ֱשה הַּ יֹום הַּ זֶה"
לָ ְך בַּ ה' אֱ ֹלהֵ י י ְִש ָראֵ ל לֵ אמֹּר כִ י ְשֹלמֹּה ְבנְֵך י ְִמֹלְך אַּ חֲ ַּרי וְהּוא י ֵֵשב עַּ ל כִ ְס ִאי ַּת ְח ָתי כִ י כֵן אֶ ע ֶ
(מל"א א .) 30-29 ,אם מחפשים נימה של מרדנות בקולו העייף של המלך ,ניתן אולי למוצאה בביטוי
"שלמה בנְֵך" ,אבל זולת טיפת ארס דקה זו ,קשה לזהות בדמות המוצגת כאן את מי שהיה דוד המלך.
כאמור ,לאחר שילוח הבנים ,נפטר אברהם " :וְאֵ לֶ ה יְמֵ י ְשנֵי חַּ יֵי אַּ ְב ָרהָ ם אֲ ֶשר חָ י ְמאַּ ת ָשנָה ו ְִש ְבעִ ים ָשנָה
וְחָ מֵ ש ָשנִים .וַּיִ גְ וַּע ַּויָמָ ת אַּ ְב ָרהָ ם ְב ֵשיבָ ה טֹובָ ה ז ֵָקן ְו ָשבֵ עַּ ַּויֵאָ סֶ ף אֶ ל עַּ מָ יו" (בראשית כה .)8-7 ,אמנם
בכל מוות יש עצב ופרידה ,אך נראה כי התורה אינה מבקשת להעציב אותנו כאן אלא לגרום לנו לחוש
סיפוק על חייו הארוכים ,המלאים והשבעים של אברהם אבינו ,גם לאחר שהרחיק מעל יצחק-יורשו את
בניו האחרים .בהפטרה ,לעומת זאת ,מודגשות חולשת הגוף והנפש מתוכן פועל דוד בהצהירו על
שלמה כיורש .שני הסיפורים דומים ושונים זה מזה באופן שקשה להתעלם ממנו .נדמה כאילו הם
עומדים משני צידיה של מראה ספרותית ,ולכן הם בהכרח משליכים זה על זה ומדגישים זה את זה.
האם הצמדת הפטרה זו לפרשתנו מבקשת לעמעם את "צדיקותו" של אברהם ולרמוז ששילוח בנים
מביתם הוא תמיד תוצאה של חולשה והתערערות נפשית? האם היא מנסה דוקא להדגיש את מגרעותיו
של דוד ,העומדות בניגוד לשובע של אברהם בסוף חייו? איני בטוחה .דבר אחד ברור לי :הפטרה זו
מאפשר קריאה עמוקה ,מעניינת ומאתגרת יותר של הפרשה .ובכך דייני.

