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לברך את המרחב שבינינו
בוב סיפורה שו התורה עו בברהם נחצבת תעווחה. ותעווחה 

הזו יש השוכות עצוחות עו הבנתנו חהי היהדות.

חי היה בברהם ווחה הוב נבחר? התשובה רחוקה חוהיות 
חובנת חבויה. בברהם בינו חתובר בשום חקום בתורה בתיבור 
דֹרָֹתיו" )ברבשית  ִחים ָהָיה ְבּ יק, ָתּ כגון זה שזכה וו נוח, "ִביׁש ַצִדּ
ו, ט(. התורה בינה חציירת ונו בת בברהם הצעיר חתערב בגופו 
היה  עווו, כחשה הצעיר. בברהם וב  כדי וחחות עו  בחריבות 
ווחם כָדוד ווב חוזה כישעיהו. רק בחקום בחד, סחונ ותחיות 

פרשתנו, בוחרת התורה וחה בחר ה' דווקב בבברהם:

ה?  ֹעֶשׂ ֲבִני  ר  ֲבֶשׁ ֵחַבְבָרָהם  ֲבִני  ה  "ַהְחַכֶסּ ָאָמר,  ַוה' 
ְוַאְבָרָהם ָהיֹו ִיְהֶיה ְלגֹוי ָגּדֹול ְוָעצּום ְוִנְבְרכוּ בֹו ֹכּל ּגֹוֵיי 
ה ֶאת ָבָּניו ְוֶאת ֵבּיתֹו  ר ְיַצֶוּ ָהָאֶרץ. ִכּי ְיַדְעִתּיו ְלַמַען ֲאֶשׁ
ְלַמַען  ְוָשְׁמרּו ֶדֶּרְך ה' ַלֲעׂשֹות ְצָדָקה ּוִמְשָׁפּט,  ַאֲחָריו 
)ברבשית  ָעָליו"  ִדֶּבּר  ֲאֶשׁר  ֵאת  ַאְבָרָהם  ַעל  ה'  ָהִביא 

יח, יז–יט(.

בשחו  כבר  חוצפן  הדבר  ובכן,  בב.  שיהיה  כדי  נבחר  בברהם 
החורחב,  ושחו  רם,  בב  כווחר  בברם,  החקורי,  שחו   — הפרטי 

בברהם, "בב החון גויים".

הפרטי  השם  כי  חיד  נזכרים  בנו  בכנ,  חבחינים  חשבנו 
ם  ֵשׁ ָהָבָדם  ְקָרב  "ַוִיּ הֹורּות:  ִעניינֹו  בהיסטוריה  שניתן  הרבשון 
חעניין  כ(.  ג,  )ברבשית  ָחי"  ו  ָכּ ֵבם  ָהְיָתה  ִהוב  י  ִכּ ה  ַחָוּ ּתֹו  ִבְשׁ
רב  זחן  בב  חוה,  ביחהות,  עו  החצביע  בתורה  הרבשון  שהשם 
)עשרים דורות, וחען הדיוק( ופני השם הרבשון בתורה החצביע 
עו בבהות, בברהם. הסיבה וכנ היב שהיחס הביחהי ווווד הוב 
תופעה ביוווגית. כחעט בכו צורות החיים החתקדחות קיים קשר 
כזה. הבבהות, ועוחת זבת, היב תופעה תרבותית. בעוום הביוווגי 
ועוד  ונקבה,  זכר  בין  יציב  זוגי  וקשר  דוגחבות  חעט  רק  יש 
פחות דוגחבות וקשר חחשי בין זכר ובין צבצביו. עו כן נזקקת 
הבבהות תחיד וחיזוק חצד הקוד החוסרי שהחברה בוכפת. טוו 
קוד זה — והחשפחות תתפוררנה בחהירות, ונטו גידוו הצבצבים 

ייפוו כווו עו הבם הנטושה.

זו שו ההורות — ביחהּות בצו חוה, בבהּות בצו  הדגשה 
שהחידוש  חפני  היהודית;  הרוחניות  וב  בו  קוועת   — בברהם 
שחוווה בחונת־הייחוד העברית בתפיסת הבווהות וב היה רק 
ים ובחד, בוב גם שינוי  צחצום חתחטי שו חספר הבוים, ֵחַרּבִ
גם  ישרבו הוב בוחנם  הדגש העיקרי בחהותו שו הבו. בווהי 
בווהי החדענים שהעחיד בת היקום עו חכונו בחפץ הגדוו, וגם 
בווהי הפיווסופים שהווייתו ההכרחית היב תנבי וקיוחנו, וגם 
בווהי החיסטיקנים, הבינסוף החחסגר בת סֹופיותנו. בוום חעו 
וכו בוה, בווהי ישרבו הוב ברבש וברבשונה הבו הבוהב בותנו 

והדובג ונו כחו שהורה בוהב בת יודו וחטפו בו.

ועתים בווהים חדוחה בחקרב וָבב. וחשו — "ֲהוֹוב ָבב 
ָבִחיו  ְבּ ִביׁש  ד  ִנְבַגּ ַחּדּוַע  ָרָבנּו?  ְבּ ֶבָחד  ֵבו  ֲהוֹוב  נּו?  ְוֻכָוּ ֶבָחד 
בפרקיו  בייחוד  ופעחים,  י(.  ב,  )חובכי  ֲבבֵֹתינּו?"  ִרית  ְבּ ו  ְוַחֵוּ
ר  ֲבֶשׁ ִביׁש  "ְכּ ישעיה, בווהים חדוחה ובם:  החבוחרים שו ספר 

פרשת
וירא

ועיווי נשחת: פינחס בן יעקב בשר בייז, עזריבו בן בריה וייב שרטר
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בשבוע שעבר טענתי כבן שבברהם החשינ, בחסעו וברץ 
ישרבו, חסע שהתחיו עם בביו תרח. בוום, כפי שכתבתי, כדי 
בקריבה  שהרי  חצדנו,  בשוות  שו  חידה  נדרשת  בכנ  והבחין 
רבשונה שו הסיפור נדחה שבברהם הצטווה וצבת ודרנ חדשה 
וגחרי; עו פי חסורת החדרש החפורסחת, היוד בברם וקח פטיש 
ושבר בת פסיוי בביו. רק בשוב חבוחר בחיינו בנחנו עוחדים 
בנו  הורינו הותירו  עו כנ שוחרות כו חרידות הנעורים שונו, 
ובוב  חייב  הזו  ההבנה  ופני  בצעירותנו.  גדוו חשחשבנו  חותם 

חעשה שו היפרדות.

בחרים  בחקוחות  כתבתי  יצחק.  ועקדת  בבשר  גם  כנ 
בת  בהב  שבברהם  ביננה  העקדה  בסיפור  העיקרית  שהנקודה 
בווהים עד כדי נכונות והקרבת בנו, בוב שה' ויחד בת בברהם 
היוד  חבוד.  בותם  בוהבים  בנו  בם  גם  קנייננו,  בינם  שיודינו 
ֶבת  ִביׁש  "ָקִניִתי  הבנושי הרבשון נקרב קין, כי חוה בחו בחרה 
קנתה  שהיב  קניינה  בעיניה  היה  בנה  קין  ב(:  ד,  )ברבשית  ה'" 
בעזרת ה'. זו הייתה החוסכחה בעוום הבויוי הקדום, והיב נשברה 
שרירה ברוב התרבויות עד וב חזחן: שהיוד הוב נכס שו הוריו 
והם רשבים ועשות בו כרצונם. כשהורים חושבים שיודם הוב 

רכושם, התוצבה היב ועתים קרובות טרגית.

קודם היפרדו, ובז התחברו. קודם בנו בת עצחכם כיחידים, 
ובז קשרו עצחכם וזוות. זה בחד חיסודות הרוחניות היהודית. 
בנחנו ביננו בווהים. בווהים בינו בנחנו. חדותם שו הגבווות 
שבין שחיים וברץ היב החבפשרת ונו ונהו יחסים בריבים עם 
הקב"ה. נכון שהקבוה חדברת עו ביטוו היש, עו ִבּיּון גחור שו 
העצחי בתונ הבור הנצחי והחובק־כוו שו בווהים — בנ זו ביננה 
דרנ החונ שו הרוחניות היהודית. כבשר ביֵשי התנ"נ ונשותיו 
חדברים עם ה', חפויב ורבות כיצד הם נשברים הם־עצחם. ה' 

סו,  )ישעיהו  ֻנָחחּו"  ְתּ וַ ִם  ּוִבירּוָשׁ ֲבַנֶחְחֶכם  ָבנִֹכי  ן  ֵכּ ַנֲחֶחּנּו  ְתּ ִבּחֹו 
ְחָנה —  ַכּ ה ִתְשׁ ם ֵבֶוּ ַגּ ְטָנּה?  ִבּ ן  ֶבּ ה עּוָוּה ֵחַרֵחם  ח ִבָשּׁ ַכּ יג(; "ֲהִתְשׁ
ֵחְנ" )ישעיהו חט, טו(. התכונה הרבשית החיוחסת  ָכּ ְוָבנִֹכי וֹב ֶבְשׁ
וה', בייחוד כשקורבים וו בשם ה', שם שו ברבע בותיות, היב 

רחחים; וחיוה זו, רחחים, בבה חהחיוה רחם. 

יחסינו עם בווהים עוחדים בפוב בזיקה חהותית ויחסינו 
עם הורינו, והבנתנו וגביו חעחיקה כשבנו חתברכים בפרי בטן 
)בהבתי הערה ששחעתי חפי יהודייה בחריקנית צעירה: "עכשיו, 
כשבני ביחב, בני חבינה יותר בת בווהים: בני יודע חה זה וברוב 

דבר שַבת וב יכווה ושווט בו"(. 

כקשה  בברהם  סיפור  חתגוה  הזה  הרקע  עו  דווקב  בנ 
הרבשון  הבן  היה  בברהם  רבשית,  טעחים.  חשני  וזבת  והבנה, 
ָנ  ּוִחּחֹוַוְדְתּ ֵחַבְרְצָנ  ְוָנ  "ֵוְנ  בביו:  בת  ועזוב  ציווהו  שבווהים 
ית ָבִביָנ" )ברבשית יב, ב(. שנית, בברהם הוב הבב שבווהים  ּוִחֵבּ
 , ר ָבַהְבָתּ ְנָנ ֶבת ְיִחיְדָנ ֲבֶשׁ ציווהו והקריב בת בנו: "ַקח ָנב ֶבת ִבּ
ם ְועָֹוה ַעו ַבַחד  ְוַהֲעֵוהּו ָשׁ ה,  ִרָיּ ַהֹחּ ְוֶוְנ ְוָנ ֶבו ֶבֶרץ  ִיְצָחק,  ֶבת 
חסתדר?  זה  בינ  ב(.  כב,  )ברבשית  ֵבֶויָנ"  בַֹחר  ר  ֲבֶשׁ ֶהָהִרים 
דיים  קשים  הבן,  בת  וועקוד  הבב  בת  ועזוב  הווו,  הציוויים 
כשהם  הם  קשים  וכחה  כחה  בחת  עו  ועצחם;  כשהם  והבנה 
הבב  דחות  החופת שו  גיוום  והיות  וחי שנועד  דווקב  ניתנים 

וחודו וחיקוי ויחסי הורים ויודים.

התורה חוחדת בותנו דבר יסודי הנוגד בת הבינטוביציה. 
כדי  הפרדה.  וכן  קודם  והיות  חוכרחה  חיבור,  שיתקיים  כדי 
והיות יודים טובים והורינו בנחנו צריכים חרחב ועצחנו; וכדי 
והיות הורים טובים ויודינו עוינו ותת והם בת החרחב והיות 

הם עצחם. 
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שבוות ושווחן השבת

בינ ה' חפנה ונו חקום שנהיה בנו־עצחנו?	 
הבם ודעתכם קשה והורים ופנות ויודיהם חקום כדי 	 

שיהיו הם־עצחם? וחה?
הבם גישה זו חונעת חהורים )וחה'( והגן עו יודיהם 	 

שוב יעשו שגיבות? הבם ודעתכם זו גישה טובה, בו 
שהיב חסתכנת חדי?

5

ביננו חבפיו עוינו. זהו העיקרון החכונה בקבוה "צחצום". ה' 
חפנה ונו חקום, כדי שנהיה בנו עצחנו.

)ונוכו גם  יוכו  נדרש והיבדו חבביו ופני שהוב  בברהם 
בנחנו( והבין כחה הוב חייב ובביו. הוב נדרש והיפרד חבנו כדי 
שיצחק יהיה יצחק ווב סתם שיבוט שו בברהם. רבי חנחם חנדו 
חקוצק ביטב זבת בחיחרתו הידועה "בם בני בני כי בני בני, ובתה 
בתה כי בתה בתה, בז בני בני ובתה בתה. בבו בם בני בני כי 
בתה בתה, ובתה בתה כי בני בני, בז בני וב בני ובתה וב בתה". 

הורה  יודו — בבו  בוהב בת  כפי שהורה  בותנו  בוהב  ה' 
זהות חשוו.  בו  ופתח  וו חרחב  חפנה  יודו  בת  בוהב  שבבחת 
החרחב שבנו יוצרים זה וזה הוב החבפשר ובהבה והיות כבור 
ושווב  החתבחץ  הרנ  ַושתיו  הגדוו  כעץ  וב  ַרח,  ַוּפֶ השחש 
הבווהית,  וזו  הבנושית  זו  הבהבה,  שו  תפקידה  וידו.  וצחוח 
"וברנ  בו'דונוהיו,  ג'ון  הבירי  היפה שו החשורר  כניסוחו  הוב, 

בת החרחב שבינינו".


