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 פניני חינוך מתוך הפרשה

 פרשת חיי שרה

 על חינוך הבנים מתוך פרשת השבוע.תובנות הפותחים צוהר ל דרת מאמריםבסמאמר זה הוא הראשון 

בפרשתנו אישית. שההצלחה בגידול הילדים בס"ד מותנית בכך שההורים משמשים דוגמא כלל ידוע בחינוך הוא 
 עיצבו את מהותהלצאצאיהם. אבותינו הקדושים הם שודוגמא סמל ששימשו  אברהם ושרהמתוארים חייהם של 

 ט'( אתנחומ)מדרש המצטט את ככלל, וסללו דרך לכל יחיד. הרמב"ן בפרשת לך לך )יב, ו(  של האומה הישראלית
ולכן  ,: "כל מה שאירע לאבות סימן לבניםכיצד השפעתם של האבות היתה ניכרת במהלך כל הדורות ומבאר

וכולם באו ללמד על העתיד כי כאשר יבוא וחפירת הבארות ושאר מקרים...  כו הכתובים בסיפור המסעותייאר
  יתבונן ממנו הענין הנגזר לזרעו". המקרה לנביא משלושת האבות

 שלנו כחות נפש גדולים הרוחניים יםנ  ג  אבותינו הטביעו ב  סימן לבנים" כולל בתוכו פן נוסף;  "מעשה אבותיסוד ה
נתנסה עשרה נסיונות " על דברי המשנה פ"ה מ"ג( מפרש חייםרוח )ר' חיים מוולוזין כדי שנוכל להידמות להם. 

מה  ירצה בזה ע"פ ,מר אבינוולא א 'מנוח עד אברהם'ולעיל אמר  אבינוכאן אמר אברהם " ":אברהם אבינו
לבניו  ,כי כמה מידות שהצדיק טרח ויגע להשיגם 'מתהלך בתומו צדיק אשרי בניו אחריו' (משלי כ, ז) בושכת

כמו שנראה בחוש שרבים מעמי הארץ מהיהודים מוסרים את  יגיעה יגיעו לזהובקצת  ,אחריו הם כטבע מוטבע
 צאנו למדיםנמ ".שמסר נפשו לאור כשדים על אמונתו בינואוהוא מוטבע בנו מאברהם  ,'קידוש הנפשם ל

היכולת לעמוד אף הם ולהנחיל לבניו את  לאומה סיונות היא שהכשירה אותו להיות אבשעמידתו של אברהם בנ
 סיונות החיים.בנ

וחותיהם שאבו את כ"שמע ישראל"  ותיהם רוחשותשפתשכ באושוויץ שרקדו מול הכבשנים אחינו הקדושים
בדורנו גידול הילדים הוא כה מאתגר שאנו  כבשן כדי להצהיר שה' הוא האלוקים לבדו.מאבינו אברהם שקפץ ל

זכינו וב"ה בקרב ציבור  אכן כדי להתגבר על כל המכשולים. לאחוז בכוח של מסירות הנפשכהורים נדרשים 
ומתוך הקרבה עצמית ומקדישים את כל  לאותההורים פועלים ללא שומרי התורה קמות משפחות לתפארה כש

 ומרצם לחינוך בניהם. כוחם

כמובן לא ו בודה זרהתרח אביו היה עובד עספת של אברהם: ולך לך מתאר מעלה ייחודית נ השם משמואל בפרשת
אנשים . בדומה לכך, עצומה רוחניתה לדרגה העלתה אותו של אברהם עצמיתאך עבודתו ה שימש מודל לחיקוי

מידת כמו כן  .ואת הקניינים שרכש להעניק לילדיהםו לפתח את עצמםמסוגלים ים בילדותם סכלהם חשהיו 
  את הפוטנציאל להורות טובה.שבו הצטיין אברהם העניקה לצאצאיו החסד 

אם בישראל. כששרה הבחינה בהשפעתו הרעה של כבפרשת וירא מתבטאת ייחודיותה של שרה אמנו כנביאה ו
בעיני אברהם עד שאמר ה' לאברהם: "כל אשר  היה הדבר רעישמעאל על בנה ובקשה מאברהם שיגרשו מביתו, 

ניחנה בבינה  אם בישראל ימת לאורך הדורות; כלימורשתה של שרה קע בקולה" )כא, יב(. תאמר אליך שרה שמ
 בדרך הישרה. לה לכוונםיעים המסייתירה וברגישות כלפי ילדיה 

ח את לוקבסוף הפרשה כשיצחק  .ה ובצדקותהללא חטא והיא הצטיינה בצניעות כל ימיה של שרה היו שווים
"דוגמת שרה אמו שכל זמן ששרה קימת  "י:רש פירש ",( נאמר "ויביאה האהלה שרה אמורבקה לאשה )כד, סז

שבאה רבקה כו ,בעיסה וענן קשור על האוהל, ומשמתה פסקוהיה נר דולק מערב שבת לערב שבת וברכה מצויה 
  ., עיי"ששהיו באוהל שרה שלושה נסים כדוגמת המשכן השם משמואלמבאר דברי רש"י אלו על . חזרו"

וזה עצמו היה  ...ם ביום הלקחו ולא נתישןוזהו הרמז שהיה הלחם ח" :מרחיב השם משמואלהפנים לגבי נס לחם 
כ נסי כמו שהיא עצמה היתה אצלה העבודה ולכן היתה הברכה מצויה בעיסה והיה המאכל ג" בשרה שלא נתישנה

נמשך  לחוש השראת השכינה,' בהתלהבות וחפצו כל העת הישראל עשו את רצונו של שכ היוצא מדבריו, ."בעבודה
' בעבודת ה מתחדשת הזמןכל וכן אצל שרה, מכח זה שהיתה  ,שנותר חם וטריהפנים השפע האלוקי על הלחם 

המצוות ובתינו מי יתן ונזכה להחדיר בילדינו את רוח ההתלהבות בקיום  החומריים. בקנייניהשרתה הברכה גם 
 יהיו כלי קיבול להשראת השכינה כשם שהיה באוהל שרה ובמשכן.
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