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הליכה בארבעה ממדים
התפקיי  נרכז  עברהה  עי  כפנה  שה'  הרעשונות  בכיייה  מבר 
הצו הרב־רוביי  כייסי העכונה האברית.  ההיסטורי שהוטי אי 

"ֶיְך ְיָך" מוכס עת זראי ייאויו האייון שי עבי העוכה. 

רש"י, באקבות כסורת ירשנית אתיקה, כפרש "יך יך — 
יהנעתך ויטובתך. שה עאשך יגוי גיוי; מען עי ]=עין[ עתה 
יהקיה  מיי  אברנו  אי  יוותר  איינו  יפאכיה  יבניה".  זומה 
ה'  יו  רוכז  מבר  עברהה  עי  הרעשונות  בכייותיו  אתיי.  ינו 
מהשקאה  הרחוק  בטווח  יתגיה  מהקרבה  אתה  שנרעה  שכה 
ביותר  היקריה  כהיבריה  יהיפרי  נירש  עברהה  כשתיכת. 
יייבו שי עיה — ערצו, כוייתו ובית עביו: הכקוכות שהוע 
יזינוק  הנומרי,  עי  כהכוּמר  יכסא  נשיח  הוע  עייהה.  שייך 
עי הביתי־נויא. מיי יהיות כסוגי יזינוק מזה נירש עכון — 
שי  בקויו  עיע  כוחשי  במוח  יע  עכון  עברהה,  שי  בכקרה 
יגיות  אתיי  עברהה  הכסא  בסוף  עויה  הביתי־נרעה.  העי 
שהוע הגיא יהישג שיע היה כגיא עייו עיכיע כסאו. הוע 
אצכה  ימוית  בעותה  טכונה  שגיויתה  חישה,  עוכה  יקיה 
שהוע הפגין: יחיות אי פי הקוי הזה, ויברוע בריעה חישה 
יכאנך:  ֵיך  מן,  עה  הוע,  יך"  "יך  הענושי.  הכין  בתוייות 

העכן מי תומי יימת בגיויות. 

"יך  מכאין  יך"  "יך  קורע עת  יותר,  ירשני  פירוש עחר, 
אה אצכך"; מיוכר, אי ייי מך שתיך ככקוה יכקוה תרחיב עת 

השפאתך עי כקוכות רביה:

"יך  ה'  יו  ]משעכר  יוכה  עבינו  עברהה  היה  יכה 
יך"[? יציוחית שי עפופייסיכון כוקפת צכיי פתיי 
שהייתה  מיוון  נויף.  ריחו  היה  ויע  בזווית,  וכונחת 
כיטיטית, היה ריחו נויף. מך עכר הקב"ה יעברהה 
כתגיי  ושכך  יכקוה,  ככקוה  אצכך  "טיטי  עבינו, 

באויה".1

עברהה נצטווה יאזוב עת כקוכו מיי יהאיי אי קיוכו שי עי 
שעיננו מבוי יכקוה עחי: בורעו וריבונו שי האויה מויו. עברהה 
ושרה נואיו יהיות מכין בושה, שמעשר הוע נא ככקוה יכקוה 
הוע כותיר שובי שי ניחוח. כאשה־עבות זה, כשתכא כן הכירש, 
הוע סיכן יבניה:2 אה ישרעי אתיי יהתפזר באויה מיי יהפיץ בו 
עת יאת ה'. הגיות כצטיירת מען, בעורח חריג, יע מאונש עיע 
מכסקנה המרחית כן העכונה הרועה עת ה' במי כקוה. "יך יך" 
אה אצכך: אה היאות שיך, אה עורח החייה שיך, אה עכונתך.

פירוש שיישי, כיסטי יותר, קורע עת "יך יך" מ"יך עי 
כסא  הוע  כיאיוב,  יוי  רבי  עכר  היהויי,  הכסא  אצכיותך".3 
כעניפויי,  זושע  ר'  שי  הייואיה  ומיבריו  הנשכה.4  שורש  עי 
'זושע, יכה יע  "משעגיא יבית יין שי כאיה יע ישעיו עותי 
היית כשה?'. ישעיו עותי 'זושע, יכה יע היית זושע?'". עברהה 
התבקש יהשעיר כעחוריו עת מי היבריה הכרחיקיה עת העיה 
כי  עיה  כגיה  הרחק ככקוכו,  יביו,  בימתו  רק  מי  כאצכיותו. 

הוע בעכת. יך יך, עה מן, הוע יך עֶייָך. 

פרשת
לך לך

יאייוי נשכת: פינחס בן יאקב עשר עייז, אזריעי בן עריה יייב שרטר
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עברהה  יביך. ככשימי  גה  יימת  נמון  ֱהֵיה  מיוכר  באצכך,  יך 
הה עיה שיש יהה האוז יהיות שוניה, יאראר אי עיייי הזכן: אי מי 
היקוה  עת  שרעו  עיה  היו  הה  הפוייתיעיזה,  באיין  זכן.  במי  עייי, 
מפרי יצירתו שי רצון־אייון עחי — ואי מן מבאי כשכאות ועחיות 
פניכית. באיין האביות, הה היו עיה שסירבו יהשייה אה הכוסמכה 
הזו וירעות בה רצון העי, עיע שעפו, בשה העי, ישנות עותה. מעשר 
סגי האויה ימוח, ככשימי עברהה היו עיה שבנו חברה היועגת יחיש, 
היו  הה  ביכיה שהענושות התבוססה בבארות,  ויגר.  ייתוה  יעיכנה, 
והקכת בתי ספר שַיקנו  עיה שהציבו עת החינוך מכפתח יענושיות, 
עוריינות ימוי. משהכיחכה הייתה כבחן יגבריות, הה שעפו ישיוה. 
באיין שי עינייבייועייזה רייקיי, האיין שינו, הה יויאיה מי הכגייר 
עת העיה עיננו כה שיש יו, עיע כה שהוע חויק אה עחריה; יע כה 
שהוע קונה, עיע כה שהוע נותן; הה עיה היויאיה מי יש יבר נאיה 
אי התיעבון והתעווה, והוע הקריעה הכגיאה עיינו, מפי שהגיאה עי 

עברהה, כחוץ יאצכנו, וכטייה איינו יתרוה ימיי. 

"היהוייה", מתב האיתונעי הבריטי ענירו כער, "בעכת היו תכיי 
שוניה: הה האשירו עת האויה והציבו יו עתגריה".5 העוכץ הזה יצעת, 
עה צריך, יכסא בביייות, יהיות שונה, ישחות נגי הזרה, ייבר באיין 
שי ריטיביזה אי הארמיה הכוחיטיה שי מבוי העיה בריבונות העי, 
עוכץ זה נויי אה הצו "יך יך". יהיות יהויי הוע יהיות כומן ישכוא עת 
קוי היככה היקה שי הנצח היוחק בנו יימת, ינוא, יהוביי, יהכשיך 
עת כסאו שי עברהה עי היאי היע־נויא שבעופק הרחוק שי התקווה.

יאכוי  הרוצה  עיה  רק  באצכך".  "יך  רביאי:  פירוש  גה  ויש 
באצכו, יחייי וייחויי, ימוי יאבוי עת העי העחי, היחיי והכיוחי. רק 
כי שכסוגי יאזוב עת הכקורות הטבאייה שי הזהות — בית, כשפחה, 
תרבות וחברה — ימוי יפגוש עת העי הניצב כאי יטבא וכאבר יו. 
רצה שעברהה  ה'  חופש.  שי  אייעי  ביטוי  הוע  היע־נויא  עי  כסא 
ויכאן  חופש  עיוהי החופש כתוך  חיה יאבוית  יוגכה  יהיו  וצעצעיו 

החופש.

"יך יך" פירושו, עה מך: השער כעחוריך עת מי כה שאושה עותנו 
צפוייה, מבוייה, כתוחכיה. השער כעחוריך עת המוחות החברתייה, עת 
יהיות  נקרעו  עברהה  צעצעי  ההויית.  נסיבות  עת  הכשפחה,  יחצי 
קורעי־התיגר אי חוקי הטבא, בסרבה ירעות עת אצכה ממיי כשחק 
בייי המוחות הייו. עין במך, מכובן, מיי יטאון שימוחות מימיייה, 
ביויוגייה ופסימויוגייה עין תפקיי באיצוב ההתנהגות שי העיה. ויעי 
שיש יהה. עבי אה יי יכיון, נחישות, כשכאת ועוכץ עפשר יהתאיות 

כאייהה. עברהה הצייח. ומכוהו, בירך מיי, גה צעצעיו. 

עכר  שטבאי,  כה  מי  הטבא.  יחוקי  יוכיה  ההיסטוריה  חוקי 
ההיסטוריה.  חוקי  גה  הה  עיה  וישקיאה.  יהתפוררות  נתון  הרכב"ה, 
עברהה  עבי  האויה.  ביכת  אי  תרבות שאיתה  ימי  מכאט  קרה  מך 
ישקא,  ויע  יתנוון  שיע  נצחי,  אה  אויה,  אה  שי  עביו  יהיות  נואי 
אה השועף יצעת כתחוכי שיטונה שי חוקי הטבא וההיסטוריה. כה 
שיאכיה עחריה הוע נתון כּויי — ערץ, בית, כשפחה — יאה ישרעי 
הוע ציווי יתי התובא כעכץ, הכחייב יכסא. הה יע ניתנו יאה ישרעי 
בהיווייו, ויאויה עין הוע ימוי יהיות כובטח שיישערו בייו. עברהה 
נירש יאזוב עת היבריה האושיה עת רוב הענשיה והאכיה יכה שהינה, 
יע  הנשכאיה  וכבנה כשפחתי  בית־יעוכי  ערץ,  שי  תשתית  ויהניח 
עיע  פסימויוגייה,  ויתסבימיה  ביויוגייה  ייחפיה  מימיייה,  ימוחות 

ייבר העיוהיה וירצונו.
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