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.היה אפשרי
Charles Dickens, A Tale of Two Cities
וַי ִ ּהְיו ּחַיֵי ּ שָׂר ָה 2.
מאָה שָׁנ ָה
ֵ
וְעֶשְׂר ִים שָׁנ ָה
וְשֶׁבַע שָׁנ ִים
שרָה
שְנ ֵי חַיֵיּ ָׂ
ׁ
תָמָת שָׂר ָה
וַ ּ
אר ֶץ כ ְּנָעַן
חבְרוֹן בְ ּ ֶ
ארְבַּע הִוא ֶ
קר ְיַת ַ
בְ ּ ִ
אבְרָהָם
וַי ָ ּבֹא ַ
פֹד לְשָׂר ָה וְלִבְכֹּתָהּ
ס ּ
:ל ִ ְ
בראשית פרק כ"ג
על החיים
" .3ויאמר פרעה אל יעקב כמה ימי שני חייך ויאמר יעקב אל פרעה ימי שני מגורי
שלשים ומאת שנה ,מעט ורעים היו ימי שני חיי ולא השיגו את ימי שני חיי אבותי בימי
מגוריהם" בראשית מ"ז ח'-ט
" . 4לכך נכתב שנה בכל כלל וכלל ,לומר לך שכל אחד נדרש לעצמו  -בת מאה כבת
עשרים לחטא ,מה בת עשרים לא חטאה ,שהרי אינה בת עונשין ,אף בת מאה בלא
חטא ,ובת עשרים כבת שבע ליופי" .רש"י על בראשית כג
שניי חיי שרה :מעקרות ללידה
" .5ויקח אברם ונחור להם נשים שם אשת אברם שרי ושם אשת נחור מלכה בת הרן
אבי מלכה ואבי יסכה .ותהי שרי עקרה אין לה ולד .ויקח תרח את אברם בנו ואת לוט
בן הרן בן בנו ואת שרי כלתו אשת אברם בנו ויצאו אתם מאור כשדים ללכת ארצה
כנען ויבואו עד חרן וישבו שם" בראשית יא כט)
" .6חמסי עליך ישפוט ה' בני ובינך ".בראשית טז ,ה
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רש"י " :כל ביני ובינך שבמקרא חסר ,וזה מלא ,קרי ביה וביניך שהכניסה עין הרע
בעיבורה של הגר והפילה עוברה ,הוא שהמלאך אומר להגר הנך הרה ,והלא כבר
הרתה והוא מבשר לה שתהר ,אלא מלמד שהפילה הריון הראשון"
" .7כל השנים שלא ילדה שרה ,היתה ככלה בתוך חופתה ,והיו מטרוניות באות לשאול
בשלומה של שרה ,והיתה שרה אומרת להם‘ :צאו ושאלו בשלומה של עלובה’ (כלומר,
הגר) ,והיתה הגר אומרת להם:
‘שרי גברתי ־ אין סתרה כגילויה ,נראית צדקת ואינה צדקת .אילו היתה צדקת ,ראו
כמה שנים שלא נתעברה ,ואני ־ בלילה אחד נתעברתי" (בראשית רבה מה ,ד)
 .8שָׂר ָה
חר ֶת
א ֶ
חקֶת כ ִּי לֹא יָכוֹל לִכְאֹב ַ
אֲנ ִי צוֹ ֶ
תִי את מעגל הימים
ח ּ
אֵיך ְ אֶז ְכ ֶּה לְבֵן וְשָׁכ ַ ְ
תְפִלּוֹת.
פְר ִי בֶ ּטֶן לֹא יֵרָקֵם מִל ֶ ּקֶט ּ
ּ
קשִׁיב ל ַגּוּף:
ה ְ
לְ ַ
ח
הוּא רוֹצ ֶה ל ָנו ּ ַ
תִהְיֶה לוֹ עֶדְנ ָה.
תִקְו ָה שֶׁ ּ
מאַס בַ ּ ּ
הוּא ָ
ּ
מצ ַיְרוֹת מִל ָּה
עקְּבוֹת רַגְל ַי בַּחוֹל ְ
ִ
קרֹא:
אוֹתָהּ ר ַק אֲנ ִי יְכוֹל ָה ל ִ ְ
קר ָה
ע ָ
ֲ
שלומית נעים נאור
אחֲרֵי בְלֹתִי הָיְתָה ל ִּי עֶדְנ ָה ו ַאדֹנ ִי זָקֵן.
קרְבָּהּ ל ֵאמֹר ַ
שרָה ב ְּ ִ
תּצְחַק ָׂ
 .8ו ַ ִ
".9נטל את יצחק בנו והעלהו הרים ,והורידו גבעות ,ובנה מזבח וסידר עצים  ...ואילולא
שקראו מלאך מן השמים כבר היה נשחט.
כשחזר יצחק אצל אמו ואמרה לו :היכן היית ,בני?
אמר לה :נטלני אבי ,והעלני הרים ,והורידני גבעות וכו'
אמרה :אבוי על בן של אם רווית יגון ,אילולא המלאך כבר היית שחוט
אמר לה :כן
באותה שעה צווחה שישה קולות כנגד שישה תקיעות.
אמרו :לא הספיקה את הדבר עד שמתה,
זהו שכתוב " :ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה,
ומהיכן בא? רבי יהודה בן רבי סימון אמר  :מהר המוריה בא.
)ויקרא רבה ,פרשת אחרי מות ,פרשה כ ,סימן ב).

הרְנ ִיק
קרִיב ,רַעיָה ַ
א ְ
 .10אֲנ ִי לֹא ַ
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קר ִיב
א ְ
אֲנ ִי לֹא ַ
בְּכוֹר ִי ל ְעוֹל ָה
לֹא אֲנ ִי
אלֹהִים וַאֲנ ִי
בַּל ֵּילוֹת ֱ
חשְׁבּוֹנוֹת
עוֹרְכ ִים ֶ
מַג ִּיעַ לְמִי
מַה ּ
אֲנ ִי יוֹ ַדעַת וּמַכ ִּיר ָה
תוֹדָה.
ּ
אבָל לֹא אֶת בְּנ ִי
ֲ
וְלֹא
ל ְעוֹל ָה.
" . 11איל היה לה לשרה שהיה אהוב עליה מכל עדריה .מיד כשנעלמו האב ובנו
בעיקול הדרך ,קראה שרה לאותו האיל ואמרה לו 'מהר ,אל תתמהמה .עלה אחריהם
ההרה במקומי .הצבי ישראל ,קום והצל את בני מיד אביו' .שמע אותו האיל ,הלך
במצוותה ובדרכו 'שרה' עם אלוהים"( .צביה ולדן דרשוני)

ועל המוות
העברית:
בשפה
יש למוות
ורחב-ידיים
גדול
מלים
"שדה
.12
נקטף ,כלה ,נגדע ,נפל ,נפח את נשמתו ,שבק חיים ,שכב עם אבותיו ,נקצר ,נתבקש
לישיבה של מעלה ,כבה נרו ,החזיר נשמתו ,מלאו ימיו ,נספה ,לקח אותו אלוהים ,ניצחו
המצוקים ,נלקח ,נכרת ,הלך ,נקפד ,התפגר ,עלה
את
אראלים
השמיימה ,שב לעפרו ,שירת חייו באמצע נפסקה ,פרחה נשמתו ועוד ועוד  -ובכל
השדה הגדול הזה ,אין מתאימה למות אבי יותר מן המלה "הסתלק" .כך
בשדה ,במצעדו
מגבו .פוסע
מאז:
רואה אותו
מת ,וכך ,מסתלק ,אני
הקל ,הזקוף ,עם נטיית הגו הקלה שיש לקטועי-יד ,הולך ומתרחק"( .מאיר שליו,
פונטנלה )27 ,
ספֹּ ב גכ תישארב "׃ּהָֽתֹּכְבִלְו הָ֖רָׂשְל ד֥ד לְשָׂ רָ ב גכ תישארב "׃ּהָֽתֹּכְבִלְו ה֖ה וְלִבְכֹּתָֽהּ׃" בראשית כג ב
הָ ם ל ִ ְ
 .13וַי ָ ּבֹא ב גכ תישארב "׃ּהָֽתֹּכְבִלְו הָ֖רָׂשְל דֹּ֥פְסִל םָ֔הָרְבַא ֙ ַ
אבְר ָ ב גכ תישארב "׃ּהָֽתֹּכְבִלְו הָ֖רָׂשְל דֹּ֥פְסִל ם֔
ומה נעמו דברי ארקוולטי שכתב שבא כאן לרמוז דביקות הבוכה עם מי שהבכי על
אודותיו ונעשו כגוף אחד".
" .14איחרתי לאהוב אותך ,יופי כה עתיק וכה חדש ,איחרתי לאהוב אותך .ראה ,אתה
היית בפנים ואני בחוץ ,ושם חיפשתי אותך ,מתנפל ,מעוות ,על הדברים היפים שיצרת.
אתה היית איתי ואני לא הייתי איתך ".אוגוסטינוס
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טרֶם יָמוּתו ּ יצחק שלו
מתִים ב ְּ ֶ
 .15שִירו נ ָא ל ַ ֵּ
טר ֶם יָמוּתו ּ כ ִּי מַה בֶ ּצ ַע בְ ּשִירְכ ֶם
מתִים בְ ּ ֶ
שִירו נ ָא ל ַ ֵּ
חרְשִים מ ּ
הבִין
מ ָ
ִשְמעַ וַאַטוּמִים ֵ
לָהֶם וְהֵם ֵ
ּ
מַג ִּיעָם
ה ּ
אַל נ ָא תֵר ַע עֵינְכ ֶם בַ ּחַיִים לָתֵת לָהֶם אֶת ַ
מל ָה
ה ִּ
העֲנ ִיק אֶת ַ
מ ַ
שפְתֵיכ ֶם ֵ
פְצו ּ ִ
ק ּ
פָט .אַל נ ָא תִ ְ
ש ּ
מ ְ
ב ַ ּ ִּ
מרֶת ב ְּעוד חַי
א ֶ
המִל ּה הַנ ֶּ ֱ
הטּובה בְּמועֲדָה ,כ ִּי טוב ָה ַ
ַ
טרֶם יָמוּתוּ.
מתִים ב ְּ ֶ
דתְכ ֶם ל ַ ֵּ
שלְמֵי-תו ַ
מעָהּ .שַל ְּמו ּ ַ
שו ְ
ּ
אר ֶץ וְהָיו לָכ ֶם כ ְּנושֵי-נֵצ ַח
ה ָ
מעַט וְעָבְרו מִן ָ
כ ִּי עוד ְ
פָרֵעַ.
חבְתֶם לָהֶם – חוב עול ָם לא ִי ּ
אשֶר ַ
וְהַחוב ֲ
אשֶר תּאמְרו ּ לַחֲרת עֲל ֵי מַצ ַ ּבְתָם ,לָשֵאת ב ִ ּסְפד
מִל ִּים ֲ
ה ּ
אֶת ַ
שבְעָה ,בִּימֵי שְלשִים וּבִימֵי
ה ִּ
הסּופְדִים וּלְהַז ְכ ִּיר בִּימֵי ַ
ַ
קדִימו ּל ֵאמור! ..
ה ְ
האֵלו ּ ַ
מל ִים ָ
ה ִּ
שָנ ָה – אֶת ַ
על ֵיהֶם
הטּובות ֲ
חשְבותֵיכ ֶם ַ
מ ְ
מתִים אֶת ַ
ה ֵּ
לו ּיָדְעו ּ ַ
וְאֶת הֲמון-רִגְשֵיכ ֶם – ,כ ִּי אָז חֲזָקִים
דדִים הָיו ּ
שבְעָתִַים לא-בו ְ
שבְעָתִַים ו ְ ִ
שבְעָתִַים ,גֵּאִים ִ
ִ
קרַאת יומו!
התְיַצְב ָם אִיש ל ִ ְ
ב ְּ ִ
מחָר.
ה ָּ
מתֵיַ -
מתְהַל ְ ּכ ִים כ ָּל ֵ
ד ְּעוּ :בְּתוכְכ ֶם ִ
מחָר מַה לא
רעֲכ ֶם יָמוּת ָ
דעְתֶם כ ִּי ֵ
הֲלא אִם י ְ ַ
אחֲרון? עֲשו ּנ ָא,
ה ַ
מעַן הַנְעֵם אֶת יומו ז ֶה ָ
עֲשִיתֶם ל ְ ַ
מחָר כ ִּי הַיּום הַז ֶּה –
מתִים ָ
ה ֵּ
אֵפוא .וְהַנְעִימו ּאֶת חַיֵי ַ
לָהֶם הוּא!
יצחק שלו
שניי מעגליי חיים -הזדמנות להתחיל אחרת בעקבות אירוע מכונן
 .16המגפה תהיה אירוע גורלי ומכונן .כשהיא תדעך ,יצוצו אפשרויות חדשות -דוד
גרוסמן
היא גדולה מאיתנו ,המגפה ,ובמובן מסוים לא נתפסת...
פתאום יש בחיינו דרמה אסונית בקנה מידה תנ"כי" .ויגף ה' את העם" .ויינגף העולם.
כל אדם בעולם משתתף בדרמה הזאת .אין אדם מוּדר ממנה .אין מי שעוצמת
השתתפותו בה פחותה משל האחרים .מצד אחד ,בגלל טבעו של הקטל ההמוני,
המתים שאינם מוכרים לנו הם רק מספר ,הם אנונימיים וחסרי פנים .ומצד שני,
כשאנחנו מביטים כיום בקרובים לנו ,באהובינו ,אנחנו חשים עד כמה כל אדם הוא
תרבות שלמה ,אינסופית ,שהיעלמה יגרע מן העולם משהו שאין ולא יהיה לו תחליף.
חד־פעמיותו של כל אדם זועקת מתוכו פתאום ,וכשם שהאהבה גורמת לנו לייחד אדם
אחד מתוך ההמונים שזורמים בחיינו ,כך מסתבר עושה לנו גם תודעת המוות.
ויבורך ההומור ,הדרך הטובה ביותר לעמוד בכל זה .כשאנחנו מצליחים לצחוק על
הקורונה אנחנו בעצם אומרים שהיא עדיין לא גרמה לנו לשיתוק מוחלט .שעדיין יש בנו
חירות תנועה מולה .שאנחנו ממשיכים להיאבק בה ושאיננו רק קורבן חסר ישע שלה
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(למען הדיוק ,אנחנו כן קורבן חסר ישע שלה ,אבל המצאנו דרך לעקוף את זוועת
הידיעה הזאת ,ואפילו להשתעשע בה).
עבור רבים עשויה המגפה להפוך לאירוע גורלי ומכונן בהמשך חייהם .כאשר היא
תדעך ,סוף סוף ,ובני האדם ייצאו מבתיהם אחרי סגר ממושך ,ייתכן שאפשרויות חדשות
ומפתיעות יתנסחו :אולי המגע בתשתית הקיום יחולל זאת .אולי המוחשיות של המוות
ונס ההצלה ממנו יטלטלו ויזעזעו נשים ואנשים .רבים יאבדו את יקיריהם .רבים יאבדו
את מקום עבודתם ,את מטה לחמם ,את כבודם .אבל כשתסתיים המגפה יהיו אולי גם
כאלה שלא ירצו לחזור לחייהם הקודמים .יהיו כאלה — אלה שיוכלו ,כמובן — שיעזבו
את מקום העבודה שבמשך שנים חנק ודיכא אותם .יהיו שיחליטו לעזוב את
משפחותיהם .להיפרד מבני או בנות זוגם .להביא ילד לעולם ,או דווקא להימנע מכך.
יהיו שייצאו מהארון (מכל מיני ארונות) .יהיו שיתחילו להאמין באלוהים .יהיו דתיים
שיתפקרו .אולי תודעת קוצר החיים ושבריריותם ידרבנו אנשים ונשים לקבוע להם סדר
עדיפויות חדש .להתעקש הרבה יותר על הבחנה בין עיקר וטפל .להבין שהזמן — ולא
הכסף — הוא המשאב היקר ביותר שלהם.
יהיו כאלה שישאלו את עצמם לראשונה שאלות על בחירות שעשו ,על ויתורים ועל
פשרות .על אהבות שלא העזו לאהוב .על חיים שלא העזו לחיות .אנשים ונשים יתהו —
לזמן קצר ,כנראה ,אבל האפשרות בכל זאת תתנסח — מדוע הם משחיתים את ימיהם
על מערכות יחסים שממררות את חייהם .יהיו גם כאלה שההשקפות הפוליטיות שלהם
ייראו להם פתאום שגויות ,מבוססות אך ורק על חרדות או על ערכים שהתפוררו בזמן
המגפה .אולי יהיו כאלה שיטילו פתאום ספק בסיבות שגורמות לעם שלהם להילחם
באויבו במשך דורות ,ולהאמין שהמלחמה היא גזירה משמים .ייתכן שהעמידה בניסיון
אנושי כל כך קשה ועמוק תגרום לאנשים למאוס בעמדות לאומניות ,למשל ,ובכל מה
שמשמר את המפריד והזר והשונא והמתבצר .אולי יהיו גם כאלה שלראשונה יתהו,
למשל ,מדוע ישראלים ופלסטינים ממשיכים להילחם אלה באלה ,ולשחֵת את חייהם
למעלה ממאה שנים ,במלחמה שהיתה יכולה להיפתר כבר מזמן?
עצם הפעלת הדמיון מתוך תהום הייאוש והפחד ששוררים כעת יש לה כוח משלה .לא
רק לראות שחורות יכול הדמיון ,אלא גם לשמור על חירות הנפש .בזמנים משתקים
כאלה הדמיון הוא כמו עוגן שאנו משליכים ממעמקי הייאוש אל העתיד,
ומתחילים למשוך את עצמנו לעברו .עצם היכולת לדמיין מצב טוב יותר פירושה
פַחַד מפניה ,להלאים את כל ישותנו .ומכאן אפשר לקוות
שעדיין לא אפשרנו למגפה ,ול ַ ּ
שאולי ,כשתסתיים המגפה והאוויר יתמלא תחושות של החלמה והתאוששות ובריאות,
תעבור את האנשים רוח אחרת; רוח של קלות ואיזו רעננות חדשה .אפשר שיתגלו
בהם ,למשל ,סימנים מענגים של תום שאין בו אף שמץ של ציניות .אולי גם הרוך ייעשה
פתאום ,לזמן מה ,הילך חוקי .אולי נבין שהמגפה הרצחנית נותנת לנו גם הזדמנות
לחתוך מעלינו שכבות של שומן ,של חמדנות חזירית .של חשיבה עבה ולא מובחנת .של
שפע שהפך לגודש וכבר החל לחנוק (ולמה ,לעזאזל ,אספנו כל כך הרבה חפצים?
מדוע גיבבנו כל כך את חיינו עד שהחיים עצמם נקברו מתחת להררי החפצים שאין
בהם חפץ?).
ייתכן שאנשים יביטו בכל מיני יצירים מעוותים של חברת השפע והגודש ,ופשוט ירצו
להקיא .אולי תפלח אותם פתאום ההכרה הבנאלית ,התמימה ,שזה איום ונורא שיש
אנשים כל כך עשירים ואחרים כל כך עניים .שנורא ואיום שעולם עשיר ושבע כל כך לא
נותן הזדמנות שווה לכל תינוק שנולד .הלא כולנו רקמה אנושית מידבקת אחת ,כפי
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שאנו מגלים כעת .הלא טובתו של כל אדם היא בסופו של דבר טובתנו .הלא טובתו של
הכדור שעליו אנו חיים היא טובתנו ,היא רווחתנו וצלילוּת נשימתנו ,ועתידם של ילדינו.
האם משהו מכל מה שתואר כאן יתרחש? מי יודע .וגם אם יתרחש ,אני חושש שהוא
יתפוגג כנראה במהירות והדברים יחזרו להיות כפי שהיו ,לפני שניגפנו ,לפני המבול .את
מה שנעבור עד אז ,קשה מאוד לנחש .אבל את השאלות כדאי שנמשיך ונשאל ,כמין
תרופה ,עד שיימצא החיסון למגפה
(גרוסמן ,הארץ )19.3.20 ,
 . 17צריך אדם להתחזק ולהתחיל בכל פעם מחדש ,ואל ייפול לזקנה  ---שנדמה
בעיניו שכבר הזקין בחטאיו ובמעשיו שרגיל בהם ,עד שאי אפשר לו לצאת מהם בשום
אופן ,חס וחלילה .ובאמת הוא צריך לידע ולהאמין שבכל יום ,ובכל עת ,ובכל שעה ,יש
כוח באדם להתחדש ולהיעשות ברייה חדשה ממש .כי השם יתברך עושה חדשות בכל
יום ,ואין שעה אחת דומה לחברתה .על כן ,צריך להתחזק ,ולהתחיל כל פעם מחדש,
ולפעמים גם ביום אחד צריכים להתחיל כמה פעמים ,ואפילו אם יהיה כך זמן ארוך--- .
ליקוטי הלכות ,הלכות תפילין ה ,ו (רבי נתן מנמירוב)
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