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בירה דולקת
פתיחת  את  בקוראנו  אותנו  הטור ת  השארה  זו  אברהם?  רמה 
אבי  אמונתנו,  סיפור  שר  הראשי  גיבורו  רפנינו  השבוע.  פרשת 
גם  ארא  בעינינו  רק  רא  הק וש  המונותיאיזם,  אביר  אומתנו, 
חייו  את  מתארת  כשהתורה  והנה,  והמוסרמים.  הנוצרים  בעיני 
מ וע  בו.  בבחירה  ווקא  רסיבה  רמז  רמצוא  קשה  המוק מים, 
ָך ְרגֹוי  נתייח  אברהם, ורק רו מכר בני  ורו אמר ארוהים "ְוֶאֶעְשׂ

חֹת ָהֲאָ ָמה" )בראשית יב, ב-ג(? ְפּ ר ִמְשׁ ָגּ ֹור... ְוִנְבְרכּו ְבָך ֹכּ

צי וקים  רספק  נוהגת  התורה  מאו .  ע   מתמיה  ה בר 
ָהָיה  ִמים  ָתּ יק  ַצִ ּ ִאיׁש  "ֹנַח  נאמר  נח  ער  זה.  מסוג  רבחירות 
משה  את  ט(.  ו,  )בראשית  ֹנַח"  ְך  ִהְתַהֶרּ ָהֱא־ֹרִהים  ֶאת  ְבּ ֹֹרָתיו, 
בכר  והתערב  בכפו  נפשו  ששם  כמי  התורה  מתארת  הצעיר 
בזהותו שר  תרות  ברי  ובמ יין,  במצרים  אי־צ ק,  פעם שראה 
ה' כשנגרה  ירמיהו אמר  רנביא  ובזהותו שר המותקף.  התוקף 
יָך ּוְבֶטֶרם  ֶטן ְיַ ְעִתּ ְרָך קרי[ ַבֶבּ ֶטֶרם אצורך ]ֶאָצּ אריו רראשונה, "ְבּ
יָך" )ירמיהו א, ה(. כר  ְנַתִתּ ַרּגֹוִים  ָנִביא  יָך;  ִתּ ְשׁ ִהְקַ ּ ֵמֶרֶחם  ֵצא  ֵתּ
ֵזכר  אין  אברהם  אצר  ואירו  מובהקים.  אנשי־מערה  היו  ארה 
ַר בר. רחז"ר, רמפרשים ורהוגים ראורך ה ורות רא נותר ארא 
ותסברנה  הזה  הזועק  הפער  את  שתמראנה  השערות  רהערות 

במה נשתנה אברהם.

ישנם שרושה כיווני הסבר עיקריים. ער פי האח , אברהם 
היה האיקונוְקַרְסט הראשון: ראשון מנתצי האלילים. היסו  רכך 
נמצא ב ברי ממשיכו יהושע, בנאומו בערוב ימיו, והוא מצוטט 
ַרח ֲאִבי  בּו ֲאבֹוֵתיֶכם ֵמעֹוָרם, ֶתּ ָהר ָיְשׁ ֵעֶבר ַהָנּ בהג ה שר פסח: "ְבּ
ַעְב ּו ֱארִֹהים ֲאֵחִרים" )יהושע כ , ב(. תרח  ַאְבָרָהם ַוֲאִבי ָנחֹור, ַוַיּ
אבי אברהם היה עוב  ארירים. ער פי המ רש, הוא ייצר פסרים 
ומכר אותם. יום אח , מספרים חז"ר, שבר היר  אברם את כר 
הפסרים במקר, שם את המקר בי ו שר הג ור בפסרים והסתרק. 
כשאביו הגיע ו רש  ין וחשבון, האשים אברם את האריר שהמקר 
רעשות  יכורים  רא  פסרים  האב.  עריי? שאר  צוחק  אתה  בי ו. 

כרום. אם כך, שאר אברם הקטן, רמה אתה עוב  אותם?1

ער  הראשון שערער  היה הא ם  זאת, אברהם  רפי תפיסה 
ארירי הזמן. זו תובנה עקרונית, שיש בה כ י רהאיר הרבה מעבר 
רזמנו ומקומו שר אברהם. יהו ים, מאמינים וגם כארה שאינם, 
ביותר,  המהפכניים  ההוגים  מן  כמה  איקונוקרסטים.  ת יר  היו 
ער  רערער  האומץ  רהם  היה  יהו ים.  היו  הח שה,  בעת  בפרט 
החוכמה המקוברת, רחשוב מחשבות ח שות ורראות את העורם 
בעיניים רעננות. כך קמו מ ענים ויוצרים פורצי  רך כגון ארברט 
איינשטיין בפיזיקה, זיגמונ  פרוי  בפסיכואנריזה, ארנור  שנברג 
ו ניאר  טברסקי  עמוס  ובזמננו  בכרכרה  מרקס  קרר  במוזיקה, 
עברי  נקרא  חז"ר  רשו שאברהם  התנהגותית.  בכרכרה  כנהמן 
כי כר העורם עמ  מעבר אח  ואברהם מהעבר האחר2 — ו ומה 
זו נצרבה בחומר־הגנטי התרבותי והרוחני שר  כי עמ ה נפשית 

היהו ים. 

תורה':  ב'משנה  הרמב"ם  מציג  השני  ההסבר  כיוון  את 
אברהם כפילוסוף. בעי ן שבו גרשו הבריות מהאמונה המקורית 

פרשת
לך לך

רעירוי נשמת: פינחס בן יעקב אשר אייז, עזריאר בן אריה רייב שרטר
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בהירות וטוהר: מאז ומתמי  היה תפקי ם רהביא עם 
'רכרר היגיון'.4

היחי ה  הזירה  היא  הרוגיקה  באורח מרתק.  זאת  הסביר  ניטשה 
המאפשרת משחק הוגן שבו גם קורם שר היהו ים יכור רהישמע 
ברי התנג ות. "אין רך  בר  מוקרטי יותר מהרוגיקה: היא רא 
היהו ים  בעיניה".  יישרו  חוטמים עקומים  ואף  איש,  פני  תה ר 
י עו שבזירה הזו, רק בה, רא תמנע "רתיעה גזענית ומעמ ית" 
מן האמת רהורות  רכה רכורם.5  רכן נעשו היהו ים רוגיקנים — 

וער פי הרמב"ם, ה בר התחיר עו  אצר אברהם. 

את כיוון ההסבר השרישי מציג המ רש ער הפסוק הפותח 
את פרשתנו. 

בירה  וראה  רמקום  ממקום  עובר  שהיה  ראח   משר 
אמר,  באש[.  עורה  ]כרומר  אחת  ורקת  ]=ארמון[ 
"תאמר ֶשּבירה זו ברא מנהיג?" הציץ עריו בער הבירה, 
אמר רו, "אני הוא בער הבירה". כך רפי שהיה אבינו 
אברהם אומר "תאמר שהעורם הזה ברא מנהיג?" הציץ 

עריו הקב"ה ואמר רו "אני הוא בער העורם".6

היו  מתבקש־מאריו.  מרהיות  רחוק  פשרו  הוא.  פריאה  מ רש 
שהסבירו " ורקת" כמוארת. אך נראה כי הכוונה היא רכך שהיא 
בוערת. בספרי 'ר יקרית אז, ר יקרית עכשיו'7 טענתי שאברהם 
השתומם ער הסתירה שבין ס ר העורם, שבמשר מגרמת אותו 
הבירה, רבין האי־ס ר שר האנושות, המתגרם ברהבות האש. איך 
ייתכן רוע כזה בעורם שאר טוב ברא? אם טורח מישהו רבנות 
ארמון, סביר שהוא יפקיר אותו ררהבות? אם טרח מישהו רברוא 
הבריות  שר  ההשחתה  רמעשי  אותו  יפקיר  שהוא  סביר  עורם, 

שר האנושות באר אח  אר עבר הארירות, א ם אח  הרך נג  
הזרם: היר  אברם. 

והוא  ב עתו  רשוטט  התחיר  זה,  איתן  שנגמר  כיוון 
והיה תמה: היאך אפשר  וברירה,  ביום  ורחשוב  קטן, 
מנהיג?  רו  יהיה  ורא  תמי ,  נוהג  הזה  הגרגר  שיהיה 
עצמו?  את  שיסבב  אפשר  שאי  רפי  אותו,  יסבב  ומי 
ורא היה רו רא מרמ  ורא מו יע  בר, ארא מושקע 
באּור כׂש ים בין עוב י עבו ה זרה הטיפשים, ואביו 
ואימו וכר העם עוב ים עבו ה זרה, והוא היה עוב  
עימהן. וריבו משוטט ומבין, ע  שהשיג  רך האמת, 
ם א־רוה  והבין קו הצ ק מ עתו הנכונה; וי ע שיש ׁשָ
אח , והוא מנהיג הגרגר, והוא ברא הכור, ואין בכר 
הכיר  שנה  ארבעים  ובן  ממנו...  חוץ  א־רוה  הנמצא 

אברהם את בוראו.3

המטפיזיקן  הראשון,  האריסטוטרי  ההוגה  כן  אם  היה  אברהם 
הארוהים  אר  מחשבתו  בכוח  שהגיע  הראשון  הא ם  הראשון, 
והבין שהוא הכוח המניע את השמש ואת הכוכבים. ה בר נראה 
אורי משונה, שכן במקרא כמעט אין חשיבה פירוסופית, רמעט 
ואיוב. אברהם שר הרמב"ם  כגון משרי, קהרת  בספרי החוכמה 
ראברהם.  מאשר  יותר  ררמב"ם  רהיראות  ומה  רעיתים  עשוי 
אך ראו נא מה כתב פרי ריך ניטשה —  ווקא הוא, שרא אהב 

במיוח  את היהו ים:

אירופה אסירת־תו ה היא במי ה רא מעטה ריהו ים 
המוח...  בהרגרי  ניקיון  יתר  ער  שרה,  הרוגיזציה  ער 
היכן שהיהו ים הגיעו רכרר השפעה, הם רימ ו  כר 
רהבחין ביתר  קות, רהסיק ביתר חריפות, רכתוב ביתר 
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ולא השלים עמו בשם האל כיתר האנשים. אברהם היה האיש 
ט?" )בראשית יח, כה(.  ָפּ ה ִמְשׁ ר ָהָאֶרץ רֹא ַיֲעֶשׂ ֵפט ָכּ שאמר, "ֲהֹשׁ
היכן שנח השרים עם המציאות, אברהם סירב. אברהם הוא האיש 
יתֹו  ָניו ְוֶאת ֵבּ ה ֶאת ָבּ ר ְיַצֶוּ יו ְרַמַען ֲאֶשׁ י ְיַ ְעִתּ שעריו אמר ה', "ִכּ
ט" )שם, יט(. אברהם  ָפּ ֶרְך ה' ַרֲעׂשֹות ְצָ ָקה ּוִמְשׁ ּ ֶ ְמרּו  ַאֲחָריו ְוָשׁ
ראורך  ברטו  אשר  וציוויריזציה  אמונה  אומה,  שר  אביהן  היה 
כר ה ורות במה שארברט איינשטיין כינה "אהבה כמעט קנאית 

רצ ק".

אני מאמין שאברהם הוא אביה שר אמונה שאינה משרימה 
עם הרוע ארא מוחה עריו. היא מוחה רנוכח הרהבות המאיימות 
ער הבירה — רנוכח הרוע המאיים ער עורמו הנאה שר הבורא. 
ורחמים,  נרחמים ברהבות ארו באמצעות מעשים שר צ ק  אנו 
המסּכרים את ניצחון הרוע ומקרבים את העורם המצוי, ורּו בצע  

קטן, אר העורם הראוי.

5

שברא בו? ער פי הקריאה הזאת, אברהם נרעש רא מההרמוניה 
כזו אפשר רתקן  צרימה  הפירוסופית ארא מהצרימה המוסרית. 

רק ב רך אחת: רמחות ער הרוע ורהיאבק בו. 

בער  בפי  שם  כשהוא  בחריפות  כך  ער  מעמי נו  המ רש 
הוא  "אני  המירים  את  האש,  את  רכבות  מצריח  שאינו  הבירה, 
אני צריך שתעזור  בער הבירה". הקב"ה אומר בעצם ראברהם: 
ובני  כור־יכור,  הקב"ה  הרי  הייתכן?  הלהבות.  את  לכבות  לי 
הא ם כמעט חסרי יכורת. האומנם זקוק הקב"ה ראברהם שיעזור 

רו בכיבוי?

התשובה היא שהַרע קיים מפני שאלוהים נתן לבני האדם 
את מתנת החופש. ברי החופש רא נוכר רהפר את מצוות ה'. אבר 
אז, גם נהיה רא יותר מרובוטים הפוערים ב יוק כפי שתוכנתו. 
החופש והשימוש בו ררעה הוא נושא סיפורי א ם וחוה, קין והבר 
ו ור המבור. מ וע ארוהים רא התערב? מ וע הוא רא מנע מבני 
הא ם הראשונים ראכור מהפרי האסור, ומקין רהרוג את הבר? 

מ וע בער הארמון אינו מכבה את הרהבות?

התערבותו  את  הגביר  הוא  חופש,  ה'  רנו  נתן  כאשר  כי 
במצבו שר הא ם. אם הוא יברום אותנו בכר פעם שנרצה רעשות 
את הרע, רא יהיה רנו שום חופש. רעורם רא נבשיר, רעורם רא 
נרמ  מטעויותינו, רעורם רא ניעשה נושאי צרם ארוהים. אנחנו 
קיימים כפוערים־חופשיים רק בזכות הצמצום שה' גזר ער עצמו. 
יכור  הוא  אין  בו את הא ם,  ברא  פי המפרט שהוא  ער  כן,  ער 

רכבות את רהבות הרוע האנושי.

היה  אברהם  באברהם.  בחר  כן  ער  רעזרתנו.  זקוק  הוא 
ָמחה, בשם האל, על העוול בעולם,  האדם הראשון בהיסטוריה ׁשֶ

1  ער פי בראשית רבה רח, יג.
2  בראשית רבה מב, ח )וירנה(. 

3  משנה תורה, הרכות עבו ה זרה א, ג.
הטרגדיה;  הולדת  ניטשה,  בתוך   ,348 פסקה  העריז",  "המ ע  ניטשה,  פרי ריך    4
המדע העליז, מגרמנית: ישראר אר  , ירושרים ותר אביב: שוקן, 1985, עמ' 367.

5  שם.
6  בראשית רבה רט, א.

7  יונתן זקס, רדיקלית אז, רדיקלית עכשיו: מורשת הדת העתיקה בעולם, מאנגרית: 
מנשה ארבר, ירושרים: מגי , 2016, פרק ה — עמ' 43–52. 


