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אמונה בעתיד
ידורנות  שני  חווה  הוד  ושבנ.  שלושים  ידה  בן  היה  הוד 
דירנ  הרדשון  ביותר.  לו  היקרים  לדנשים  שקרו  טרדויטיים 
ושרה  הוד  ליצחק.  להיוולאו,  חייו  ייי  רוב  חיכה  שהוד  בבנו 
דיבאו תקווה, דך ה' סיפר להם שיוליאו בן שיישיך דת הברית 
הכרותה להם דיתו. השנים נברו. שרה לד הרתה. היד ָזקנה, וה' 

הוסיף להבטיח שזה יקרה. 

"ְצחֹק  דירה,  שרה  הדושר.  הילא,  ההיריון,  בד.  זה  בסוף 
דך  ו(.  כד,  )ברדשית  ִלי"  ִיְצַחק  ֵיַנ  ַהֹשּׁ ל  ָכּ ֱד־לִֹהים,  ִלי  ה  ָנָשׂ
ישגאל הילא בד הרגנ הנורד שבו דיר דלוהים לדברהם לקחת 
ב(.  )כב,  יזבח  נל  ולהקריבו   " ָדַהְבָתּ ר  ֲדֶשׁ ְיִחיְאָך  ֶדת  ְנָך  ִבּ "ֶדת 
דברהם לד יחה, לד בכה, לד אחה. הדב והבן הלכו יחאיו, ורק 
ברגנ הדחרון בד הצו ין השייים — נצור. דיך יכול דב, שלד 

לאבר נל הבן, לשרוא יטרדויה כזו?

ודז בד הֵדבל. יתה שרה, דשתו הדהובה של דברהם. היד 
הייתה שותפתו היתיאת. יחא דיתו יצדה ליסנ לדרץ לד נואנת, 
והשדירה ידחור דת כל נוליה: דרץ, יולאת וישפחה. פנייים 

הצילה דת חיי דברהם כשהתחזתה לדחותו. 

ִיים"  ָיּ ד ַבּ יה נושה דאם בן 137 — התורה קורדת לו "ָזֵקן ָבּ
לנו שהוד  ר  סוּפַ לּו  כזה?  ודובאן  כזו  )כא, ד( — דחרי טרדויה 

בילה דת שדרית יייו בנצבות ובהתבוססות בזיכרונות, לד היינו 
יופתנים. הוד נשה כל יה שדלוהים ביקש יינו, דך קשה לויר 
שקיבל כל יה שדלוהים הבטיח לו. שבנ פניים הובטחה לו דרץ 
כננן, דך כששרה יתה לד היו לדברהם בכל הדרץ דפילו דרבנ 
דיות כאי לקברה. ה' הבטיח לו זרנ רב ככוכבי השייים וכחול 
דשר נל שפת הים, גוי גאול, היון גויים — דך רק בן דחא נולא 
לו כיישיך הברית, יצחק, שכינט נשרף נל היזבח, ושבגיל 37 
נוא לד יצד לו דישה. לדברהם היו כל הסיבות שבנולם לשבת 

ולרחם נל נציו.

דבל הוד לד נשה זדת. בדחא הרצפים היילוליים היופלדים 
בֹד  "ַוָיּ יילים,  בחיש  דברהם  של  דבלו  יתודר  בתורה  ביותר 
היילים  בדות  דחריהן  וייא   — ָתּה"  ְוִלְבֹכּ ָרה  ְלָשׂ א  ִלְסֹפּ ַדְבָרָהם 
ֵני ֵיתֹו" )כג, ג–א(. ירגנ זה והלדה דברהם  ָקם ַדְבָרָהם ֵיַנל ְפּ "ַוָיּ
נתון בקאחת של נשייה. הוד פונל להגשית שתי יטרות: לקנות 
חלקת קבר לשרה, ודז ליצוד דישה לבנו. שתי יטרות דלו נוגנות 
באיוק לשתי הברכות שקיבל יה': הדרץ והזרנ. דברהם לד חיכה 
בחיבוק יאיים שה' יפנל להגשית ההבטחות. הוד הבין דחת ין 

הדיתות הניוקות של היהאות: שאלוהים מחכה לנו שנפעל. 

דיך התגבר דברהם נל הטרדויה ונל הדובאן? דיך יכול 
דאם לניוא נל סף דובאן בנו, ולדבא דת שותפתו לחיים, ונאיין 
דת  לדברהם  נתן  יה  והישך?  נשייה  של  בירץ  ילד  להיות 

הנחישות, דת היכולת להישיך, דת שליות הרוח?

דת התשובה ליאתי יהדנשים שהיו יוריי לדויץ יוסרי: 
ניצולי שודה שהייתה לי הזכות להכיר. דיך, תהיתי, הם יישיכים 
הלדה, נם הזיכרונות, הירדות והיורדות? דנו יואנים שחיילים 
שכחו  לד  ההשיאה  יחנות  דת  ודיריקנים ששחררו  בריטים 

חיי שרהפרשת

לנילוי נשית: פינחס בן ינקב דשר דייז, נזרידל בן דריה לייב שרטר
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זו ארכה הציורית  הילדכים. בן רגנ הייתה לנציב ילח: ושיד 
של התורה לתדר כיצא קופד נל יקויו דאם היום־זוונות, יוכה 

הלם ויגון.

הקואיות,  בפרשות  שבדו  הללו,  הסיפורים  שני  רקנ  נל 
נוכל להבין דת דברהם שלדחר יות שרה. הוד קבנ דת התקאים: 
ההופך  הנבר.  נל  להתדבל  דז דפשר  ורק  נתיא,  בונים  תחילה 
 דת הסאר ננשה דסירו של הנבר. הוד דינו יכול לזוז. הוד נציב 

ילח. 

ניצול שודה ייוחא  יצירתו של  זו הנינה דת  תובנה ינין 
ביינו, הפסיכותרפיסט ויקטור פרדנקל. בתקופת ידסרו ביחנה 
דושוויץ הקאיש פרדנקל דת כוחותיו לנטינת רצון חיים בחבריו 
הדסירים. הוד יספר דת סיפורו בכיה ספרים, שהיפורסם בהם 
הוד "הדאם יחפש ישינות". השיטה שלו הייתה לשיונ יכל 
דסיר נל חייו הקואיים, נל שדיפותיו ונל כישרונותיו, ולנזור 
לו להבין יהי הישייה היחכה לו בחוץ; יהו האבר שהוד נאיין 
לד נשה, דך הוד יוכל לנשות דם וכדשר יינצל וייצד חי. נל 
היחכה  הישייה  נל  היחשבה  נתיא.  להם  נתן  הוד  כך  יאי 
 בנתיא נתנה לדסירים כוח לשרוא בהווה, והסיחה דת אנתם ין 

הנבר.

פרדנקל הגשים דת ישנתו בחייו. לדחר שחרור דושוויץ 
היתיקאת  "לוגותרפיה",  בפסיכותרפיה,  חאשה  דסכולה  יסא 
פרויא.  של  נבואתו  היפוך  כינט  היה  זה  הישינות.  בחיפוש 
הפסיכודנליזה של פרויא נואאה דנשים לחשוב נל נברם הרחוק. 
את  לשמוע  איוק  ליתר  דו  נתיא,  לבנות  דנשים  לייא  פרדנקל 
העתיד הקורא להם. כיו דברהם, פרדנקל חי לדחר השודה חיים 

טובים ודרוכים, זכה להכרה בינלדויית ונפטר בן 92.

נידל פרגוסון, בביוגרפיה החאשה  לנולם דת דשר רדו. לאברי 
שכתב נל הנרי קיסינג'ר, הירדה שנגלה לניניו כשנכנס כחייל 
דיריקני ליחנה ריכוז שינה דת חייו. ודם כך קרה לדנשים שרק 
הם  שינור  לדין  יסויטים  ואדי  ביום שחרורו,  ריכוז  יחנה  רדו 
חיי יי שהיה דסיר ביחנה וחווה דת הדייה ודת הייסורים. ובכל 
זדת, הניצולים שהכרתי נדחזו בחיים בנקשנות שדין כיוה. רציתי 

להבין יה נתן להם דת הכוחות.

לבסוף גיליתי. רוב הדנשים הללו לד איברו נל הנבר, דפילו 
לד נם בני זוגם, דפילו לד נם ילאיהם. הם התיקאו בבניין חיים 
הם  הינהגים.  ודת  ליאו דת השפה  הם  בדרץ חאשה.  חאשים 
יצדו נבואה. הם בנו קריירה. הם התחתנו והוליאו. הם, שדיבאו 
דת ישפחותיהם, היו כישפחה דיש לרנהו. הם הסתכלו קאייה, 
לד לדחור. הם בנו נתיא. רק דז, לפניים כנבור דרבנים־חיישים 
הסיפור,  דת  סיפרו  דז  רק  נל הנבר.  לאבר  שנה, הרשו לנצים 
תחילה לבני ישפחותיהם ודז לנולם כולו. זה הכלל: תחילה עליכם 

לבנות את העתיד, ורק אז תוכלו לחזור ולהתאבל על העבר. 

שני דנשים בתורה הביטו לדחור; הדחא בישתינ, הדחרת 
בדחרית  היאראר  באורותיו,  ביותר  הצאיק  הדיש  נוח,  ביפורש. 
יכולים  דנחנו  דבל  זדת,  דוירת  דיננה  התורה  לשכרות.  יייו 
לנחש. הוד דיבא דת כל נוליו. כשהוד ודשתו ובניו ישבו לבטח 
ידוא  ייתכן  טבנו.  זינו,  בני  כל  הדאם,  בני  שדר  כל  בתיבה, 
שהדיש הצאיק הזה כרנ תחת נטל הצנר כדשר ִשְחֵזר בזיכרונו 
דת כל הקורות, וייסר דת נציו בשדלה דם לד יכול היה לפנול 

דחרת ולהציל דיכשהו נוא דנשים ין היבול. 

נרי  דל  לדחור,  שהביטה  ביפורש  יסופר  לוט  דשת  נל 
היישור הנהפכות בגופרית ובילח, בניגוא להנחייתם הברורה של 
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יצחק  לו. שרה כבר יתה,  דברהם שינ דת הנתיא קורד 
הוד  נכאים.  ולד  קרקנ  לד  היו  לד  לדברהם  לד התחתן;  נאיין 
לד זנק דל דלוהים בכנס דו ביגון. הוד שינ דת קול האייה 
האקה של ה' דויר לו: הצעד הבא תלוי בך. דתה חייב ליצור לך 
נתיא, ודני דשפוך נליו דת רוחי. כך שרא דברהם בהלם ובדבל. 
יוטב כיובן שלד יקרו דסונות, דבל דם הם קורים, ההסתכלות 

קאייה היד הארך לשרוא בהם.

אלוהים נכנס לחיינו כקריאה מן העתיד. הוד כיו ינופף 
ולבצנ  ליסנ  לצדת  בנו  יפציר  הזין,  דופק  יקצה  ביאו  לנו 
ישייה שדיכשהו, בארכיו הנסתרת של הבורד, נולאנו כאי לילד. 
שנהיה  רצה  ה'  כי  כדן  דנחנו  ביקרה.  בנולם  ניצדים  דיננו 
כדן, ויפני שיש ישייה שנונאנו להגשים. לד קל לגלות יהי. 
לפניים דנו יגלים דותה רק דחרי הרבה שנים והרבה התחלות 
לנשות,  לו  קורד  ישהו שדלוהים  יש  דחא  לכל  דבל  שגויות. 
נתיא שנאיין לד נוצר כי דם יחכה שניצור דותו. יוכוונות־נתיא 
זו היד היגאירה דת היהאות כדיונה — כפי שדני יסביר בפרק 

הדחרון בספרי )בדנגלית( "ְלשון נתיא". 

ביאי  נוצרו  בנולינו  והטינה  השנדה  הכנס,  ין  הרבה 
דנשים היתפלשים בנָבר ודשר, כיו דשת לוט, דינם יסוגלים 
ללכת הלדה. לסיפורים יהסוג הזה דין סוף טוב. רק נוא אינות 
ֵנה דת  ודסונות. ארכו של דברהם בפרשת חיי שרה היד דחרת. ּבְ

ֵנה להתדבל נל הנבר. הנתיא — ורק דז ּפְ


