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האמונה כחיים באי־ודאות
בשיחותיי לפרשת וירמ מני ארבה להתייחס לעקות יצחק, ובאל 
פעי אחוש מני אציע פרשנות שונה אעט אמלו שנתנו האפרשיי 

הקלמסייי. מני עושה זמת אסיבה פשוטה.

לרעה  קורבנותהילויי  אחשיביי  אולו,  והאקרמ  התורה, 
חולה אן הסוג הגרוע ביותר. הקרבת ילויי הייתה רווחת בעולי 
העתיק. בספר אלאיי ב' )ג, או-אז( אסופר אי אישע אלך אומב 
נגו  אלחאה  באהלך  אאוש  למל  לקורבן  הבאור  בנו  מת  העלה 
מת  לבחון  מברהי  של  הניסיון  נועו  לּו  ומווי.  יהווה  ישרמל, 
נאונותו להקריב מת בנו, אי מז, על פי אעראת העראיי של התנ"ך 
עצאו, היה הניסיון הזה אואיח שמברהי מינו טוב אאלך פגמני. 

ועוו: התורה רומה במברהי ואות אופת של מבהות. שאו 
והוחלף   — וחשוב  נישמ  מבמ  רי,  מב   — מברי  היה  האקורי 
במברהי אוי להוסיף לו מת האשאעות "מב האון גוייי". ה' מאר 
יתֹו ַמֲחָריו  ָניו ְוֶמת ֵבּ ה ֶמת ָבּ ר ְיַצֶוּ אי הומ בחר במברהי "ְלַאַען ֲמֶשׁ
ט" )ברמשית יח, יט(, אלואר  ָפּ ֶרְך ה' ַלֲעׂשֹות ְצָוָקה ּוִאְשׁ ְארּו ֶוּ ְוָשׁ
אי הומ יהיה מבהאחנך לאופת. מב לאופת מיננו אקריב מת בנו.

הפרשנות הקלמסית, זו שנתנו רוב האפרשיי, יפה ונוגעת 
אאה  יותר  מפילו  מלוהיו  מת  מוהב  שהומ  הרמה  מברהי  ללב. 

מני  עתה,  זה  שציינתי  הטעאיי  אן  מבל,  בנו.  מת  מוהב  שהומ 
אעויף להאשיך לתור מחר פירושיי מחריי. מין ספק שמברהי 
מת  בחן  ושהומ  ביצחק;  קשור  היה  שהניסיון  בניסיון;  הועאו 
מאונתו של מברהי באצב קיצוני. מבל הובר שנבוק בניסיון זה 

היה מחר.

לסיפור חייו של מברהי יש אמפיין אתסאל: שורר נתק בין 
ההבטחות שהבטיח לו ה' לבין האצימות. שבע פעאיי הבטיח ה' 
למברהי מת המרץ. והנה אמשר אתה שרה משתו למ הייתה לו 
מפילו חלקת קרקע אשלו לקבור מותה, והומ נמלץ לקנות מחוזת 

קבר באחיר מסטרונואי. 

אבר בפתיחת הסיפור ה' קרמ למברי לעזוב מת מרצו, מת 
ַוֲמָבֶרְאָך  וֹול  ָגּ ְלגֹוי  ָך  "ְוֶמֶעְשׂ אולותו ומת בית מביו, והבטיח לו 
ָרָאה" )יב, מ-ב(. בלי פקפוק ובלי היסוס יצמ  ֶאָך ֶוְהֵיה ְבּ ָלה ְשׁ ַוֲמַגְוּ
מברהי, החל באסע, והגיע למרץ אנען. הומ במ עו אקוי שאי 
ובנה שי אזבח לה'. אשי האשיך לביתהמל, ושוב בנה אזבח. ומז, 

ָמֶרץ" )שי, י(.  אאעט איו, מנו קורמיי: "ַוְיִהי ָרָעב ָבּ

מברהי ובני ביתו נמלצו לרות לאצריי. שי נשקפה סאנה 
לחייו. הומ ביקש אשרה משתו להעאיו פניי שהימ מחותו, ואך 
שי מותה לאתחזה )אהלך שראב"ן אבקר בחריפות(. מיפה הייתה 
מז הבראה המלוהית? מיך ייתאן שאי שנענה לקרימת המל ועזב 
מת מרצו אוצמ עצאו באצב ענייניי בלתי נסבל אבחינה אוסרית, 
ונמלץ לבחור בין בקשה אמשתו לחיות בשקר לבין אוות בסבירות 

גבוהה עו וומית? 

אתחיל להסתאן אמן ופוס. אברהם לומד כי בין הבטחות 
לבין קיומן יש דרך ארוכה ונפתלת. למ אפני שה' מינו אקייי 

פרשת
וירא

לעילוי נשאת: פינחס בן יעקב משר מייז, עזרימל בן מריה לייב שרטר
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ִריִתי ָמִקיי ֶמת ִיְצָחק  יברך מותו ויעשהו לגוי גוול, מבל "ְוֶמת ּבְ
ָנה ָהַמֶחֶרת" )יז, אמ(.  ָ ּשׁ ה ּבַ ָרה ַלּאֹוֵעו ַהּזֶ ֵלו ְלָך ׂשָ ר ּתֵ ֲמׁשֶ

מרבע הבטחות מלו לצמצמיי למיןהספור, וההבטחה הנוספת 
אי יורש הברית יהיה יצחק, הן הרקע שעלינו לקרומ למורו מת 
, ֶמת  ר ָמַהְבָתּ ְנָך ֶמת ְיִחיְוָך ֲמֶשׁ האיליי האצאררות "ַקח ָנמ ֶמת ִבּ
י ְלעָֹלה ַעל ַמַחו ֶהָהִריי  ה, ְוַהֲעֵלהּו ָשׁ ִרָיּ ִיְצָחק, ְוֶלְך ְלָך ֶמל ֶמֶרץ ַהֹאּ

ר מַֹאר ֵמֶליָך" )אב, מ-ב(.  ֲמֶשׁ

הניסיון לא היה בשמלה מי למברהי יהיה העוז להקריב מת 
בנו. אפי שרמינו, מואץ אזה היה מפילו לעובוי גילוליי אאו אישע 
אלך אומב. זה היה נוהג נפוץ באזרח הקווי, ותועבה בעיני התורה. 

הניסיון לא היה בשמלה מי למברהי יהיה האוח לוותר על 
ובר שהומ מוהב. הרי הומ אבר הואיח זמת פעי ופעאייי. תחילה 
ויתר על מרצו ועל אולותו ועל בית מביו, על אל אה שהיה אואר 
לו, על אל אה שֵשי בית נקרמ עליו. ובפרק הקווי הומ ויתר על 
בנו באורו ישאעמל, משר מהבתו מליו ניארת היטב אן הפסוקיי. 
המי היה ספק, ולו קל שבקליי, שמברהי יוותר לאען מלוהיי 
גי על יצחק? הלמ יצחק היה אלאתחילה אתנה פלמית אהקב"ה, 

פרי עונה ניסית מחרי בלֹותה של מיאו.

סתירה  עם  לחיות  יכול  אברהם  אם  לבחון  נועד  הניסיון 
בהזדמנויות  ה'  דבר  לבין  עכשיו  ה'  דבר  בין  לכאורה,  בוטה, 
קודמות, עת הבטיח לו צמצמיי ועת הבטיח שיצחק יאשיך מת 

הברית. 

זה",  מת  זה  "האאחישיי  פסוקיי  שיש  באך  האירו  חז"ל 
וקבעו אי באקריי מלה "יבומ השלישי ויאריע ביניהי". מברהי 

מת וברו, מלמ אשוי שעל מברהי וצמצמיו הוטל להבימ לעולי 
בשורות חושות: חברה של קווש, מואה האיוסות על ברית, זניחת 
המלילות, קוו התנהגות קפוני, ואעראת יחסיי קרובה במופן חסר 
תקויי בין מל לבין עי. לשי אך נורשת מואה של חלוציי. ה' 
ליאו מת מברהי ארגע ההתחלה שלשי אך נורשות תעצואות 
גוולה  המנושי שוי תאורה  בעולי  אי  וופן —  יוצמות  מישיּות 
מינה אתרחשת בן לילה. צריך להאשיך ללאת גי אשמנו עייפיי 

ומובוי ורך, יגעיי ואוואואיי. 

ה' יקייי אל אה שהבטיח. מבל למ איו. ולמ ישירֹות. ה' 
אבקש שינוי בעולי האאשי של חיי היואיוי, ולשי אך הומ אחפש 
וזה לב  ועאיוה בפני אל האאשוליי.  מנשיי שמאונתי עיקשת 

סיפור חייו של מברהי. 

מרבע  הצמצמיי.  הבטחת  בסוגיית  באיוחו  הובר  בולט 
וֹול  ָגּ ְלגֹוי  ָך  "ְוֶמֶעְשׂ  )1( מברהי:  עי  ה'  אך  על  ויבר  פעאיי 
ִמי  ר  ֲמֶשׁ ָהָמֶרץ  ֲעַפר  ַאּ ַזְרֲעָך  ֶמת  י  ְאִתּ "ְוַשׂ  )2( ב(.  )יב,  ַוֲמָבֶרְאָך" 
 )3( טז(.  )יג,  ֶנה"  ִיָאּ ַזְרֲעָך  י  ַגּ ָהָמֶרץ  ֲעַפר  ֶמת  ִלְאנֹות  ִמיׁש  יּוַאל 
מֶאר  ר מָֹתי"; ַוֹיּ ַאְיָאה ּוְספֹר ַהּאֹוָאִביי ִמי ּתּוַאל ִלְסֹפּ ט ָנמ ַהָשּׁ "ַהֶבּ
ְאָך ַמְבָרי  ֵרמ עֹוו ֶמת ִשׁ ה ִיְהֶיה ַזְרֶעָך" )טו, ה(. )4( "לֹמ ִיָקּ לֹו, "ֹאּ
ְאמֹו  יָך. ְוִהְפֵרִתי מְֹתָך ִבּ י ַמב ֲהאֹון ּגֹוִיי ְנַתִתּ ְאָך ַמְבָרָהי ִאּ ְוָהָיה ִשׁ

ָך ֵיֵצמּו" )יז, ה-ו(.  יָך ְלגֹוִיי ּוְאָלִאיי ִאְאּ ְאמֹו ּוְנַתִתּ

של  מביה  יהיה  מברהי  והולאות.  גולות  הבטחות  מרבע 
ומף אאואבי השאייי,  יהיה רב אעפר המרץ  זרעו  גוולה,  מואה 
ולבסוף, למ רק למואה מחת הומ יהיה מב אי מי למואות רבות, 
אבטחו.  בהן  ושי  ההבטחות  מת  שאע  מברהי  גוייי".  "האון 
ֶבָה ּלֹו ְצָוָקה" )טו, ו(. ומז ה' אשאיע למברהי  ְחְשׁ ה' ַוַיּ "ְוֶהֱמִאן ַבּ
חושות עגואות. בנו אהָגר, ישאעמל, למ יהיה יורשו הרוחני. ה' 
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וסתירותיהי, ומילו סופריי מחריי, פחותיי אאנו, ניסו לצאצי 
מותי לתבנית פילוסופית יחיוה. אה ששייקספיר היה ַלספרות, 

מברהי היה למאונה.

אני מאמין שאברהם לימד אותנו כי האמונה איננה ודאות, 
אלא היא האומץ לחיות עם אי־ודאות. היה לו האישרון השלילי. 
הומ יוע שההבטחות יתקייאו; הומ הצליח לפעול אתוך חוסרה

יויעה מיך זה יקרה ואתי. 

5

שוניי  ובריי  בין  סתירה  בפני  עאו  הומ  אזמת.  אצימות  חווה 
שמאר לו ה' — והיגו נוסף שיאריע בין הסותריי למ נרמה במופק. 

זה היה המבחן. האם אברהם יכול לחיות עם אי־ודאות?

סיפר  למ  מבל   — להקרבה  התאונן  הומ  בו.  עאו  מברהי 
למיש. ביוי השלישי באסע להר האוריה מאר לנעריי שליוו מותו 
ּאֹה  ַעו  ֵנְלָאה  ַער  ְוַהּנַ ַוֲמִני  ַהֲחאֹור  ִעי  ּפֹה  ָלֶאי  בּו  "ׁשְ יצחק,  ומת 
ה  ֲחֶוה ְוָנׁשּוָבה ֲמֵליֶאי" )אב, ה(. אמשר שמל מותו יצחק "ְוַמּיֵ ּתַ ְוִנׁשְ
ִני" )שי  ּבְ ה ְלעָֹלה  ֶ ה ְלעָֹלה?" ענה לו, "ֱמהלִֹהיי ִיְרֶמה ּלֹו ַהׂשּ ֶ ַהׂשּ
ז-ח(. מאירות מלו אובנות בורך אלל אהתחאקויות ויפלואטיות. 
יוע  הומ  שמאר.  לאה  בויוק  התאוון  מברהי  אי  נרמה  לי  מך 
שמלוהיי הורה לו להקריב מת בנו, מבל יוע גי שמלוהיי הבטיח 

לו בריתהעולי עי בנו זה. 

מי  אי  ההקרבה,  הייתה  למ  יצחק  בעקות  הניסיון  נקוות 
המיהוומות. עו שנגאר הניסיון, מברהי למ יוע ְלאה להמאין ומיך 
העניין ייגאר. הומ המאין שהמל משר הבטיח לו בן למ ימפשר 
לו להקריב מת בנו. הומ המאין שמאן בסופו של ובר יחזרו הומ 
והנער יצחק מל הנעריי היושביי עי החאור, ושמלוהיי ירמה לו 
שה לעולה. מבל הומ למ יוע מיך זה יקרה. מיך תיפתר הסתירה 
בינתייי עליו לעשות מת  ה' לבין אצוותו.  הזמת שבין הבטחת 

משר מואר לו ה'.

האשורר ג'ון ִקיְטס ניסה להגויר מת הגורי שבזאותו היה 
שייקספיר גוול אל אך איוצריי מחריי. באאתב יווע למחיו ג'ורג' 
ותואס, אשנת 1817, אתב שלשייקספיר היה "האישרון השלילי — 
אלואר, האסוגלות לשהות בתוך מיהוומות, אסתורין, ספקות, בלי 
והיגיון". שייקספיר, באיליי  לצמת לאצוו עצבני מחר עובוות 
מחרות, היה פתוח לחייי באל רבגוניותי ואוראבותי, ניגוויהי 


