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למה יצחק? למה יעקב?
ו?א  י קב  ו?א ישק א?ל ?קה  י חק הוא קקשיך הברית,  ?קה 

ול שא?ה  תיקת יוקין, קשה קכפי שאו?י נדקה.   ׂשָ

הגר  גירוש  קראנו  ?  וירא,  בפרשת  שבו יים,  ?פני 
איך  בקדבר,  ?ת ות  ובנה שו?חו  איך האקה  הקורא  וישק א?. 
כ?ו הקים קן החקת, איך הגר הש?יכה את ישק א? תחת אחד 
חזקה  ?יו  בקותו,  תראה  ?ב?  קנגד  ?שבת  וה?כה  השיחים 
התורה  כי  דוקה  הבוכים.  והי?ד  האם  רבה  ?  חק?ה  שירגיש 
קכוונת את הקורא ?הרגיש אהדה זו. היא קספרת שא?והים שק  
את בכיו ש? ישק א? וש?ח ק?אך ?נחם את הגר, ?הראות ?ה 
דֹו?"  היכן יש קים ו?הבטיח ?ה שא?והים ישים את בנה "ְ?גֹוי ּגָ
?אברהם  נתן  שהוא  הבטחה   קה  אותה   — יח(  כא,  )בראשית 

בראשית ש?יחותו )יב, ב(. 

כך גם בקקרהו ש?  שו, בפרשתנו. השיא הרגשי ש? הפרשה 
קתחו?? כאשר  שו וי חק קבינים בהדרגה כי י קב התחזה ? שו 
ִקי  אֶקר,  ַוֹיּ ְקאֹד  ַ ד  דָֹ?ה  ְגּ ֲחָרָדה  ִיְ ָחק  ֱחַרד  "ַוֶיּ ברכתו:  וגנב את 
ם  ַגּ בֹוא ָוֲאָבֲרֵכהוּ  ֶטֶרם ָתּ ? ְבּ ד ַ ִיד ַוָיֵּבא ִ?י ָואַֹכ? ִקֹכּ ֵאפֹוא הּוא ַהָ ּ
דָֹ?ה ּוָקָרה  ְגּ ְ ַ ק ְ ָ ָקה  ַוִיּ ְבֵרי ָאִביו  ִדּ ו ֶאת  קַֹ  ֵ ָשׂ ְשׁ ִכּ ִיְהֶיהל  רּוְך  ָבּ
ָאִבי!" )כז, ?ג-?ד(. תיאור  ָאִני  ַגם  ֲרֵכִני  ָבּ ְ?ָאִביו,  אֶקר  ַוֹיּ ַ ד ְקאֹד, 
רגשי זה, ק טים כקוהו קכקירי ?ב בתורה כו?ה. והוא גם נוגד את 

 יפיותינו. היינו ק פים שהתורה תפ ? ?ח?ץ קאתנו אהדה כ?פי 
אותנו  היא כק ט קכריחה  והנה  וי קב.  י חק  הנבחרים:  הבנים 
אנו  ו שו.  ישק א?  הגר,  הב?תי־נבחרים:  כ?פי  ?חוש אקפתיה 

קרגישים איתם את הכאב וחווים איתם את האובדן.

קדו , אם כן, י חק ו?א ישק א?ל ו?קה י קב ו?א  שול 
נותנים  שני סוגים ש? תשובות יש ?כך. סיבות קהסוג הראשון 
היו  וי קב  י חק  בתורה,  קריאתם  דרך  פי  חז"?.  ?  קדרשי 
א?י?ים.1  ישק א?  בד  ו שו.  ישק א?  כן  ?א  אך   דיקים, 
זאת  ו?ה יג  וקשת  בחץ  י חק  את  ?הרוג  ניסה  הוא  נאף.2  הוא 
כתאונה.3  שו נקשך,  וד בבטן אקו, ?קקדשי  בודה זרה.4 הוא 
 ד את אביו י חק ב?שונו, כשם ש ד ב ?י חיים.5 ה' קי ר את 
חיי אברהם בחקש שנים כדי ש?א יראה איך נכדו  שו בא  ? 
נ רה קאורסה והורג את הנפש וכופר בא?והים ובתחיית הקתים 
ובז ?בכורה.6 זו דרכו ש? הקדרש. הוא קכוון אותנו ?ראות את 
י חק ואת י קב כטובים ?ח?וטין, ואת ישק א? ו שו כרש ים 

קסוכנים. גישה זו היא ח?ק חשוב קן הקסורת ש?נו.

אך ?א כך קופי  בתורה שבכתב — ?פחות ?א  ? פי  וקק 
פשוטו ש? קקרא )כביטויו ש? הרשב"ם(.7 התורה אינה ק יירת 
את ישק א? ואת  שו כרש ים. הדבר הגרו  ביותר שהיא אוקרת 
ט(,  כא,  )בראשית  ְקַ ֵחק  אותו  ראתה  הוא ששרה  ישק א?   ? 
קי?ה שקובניה רבים ו?או דווקא ש?י?יים. הרי אותו פו ?   קו 
ְרא  ַ ד ַהַחּ?ֹון ַוּיַ ים ּבְ ּתִ ִ?ׁשְ ֵקף ֲאִביֶקֶ?ְך ֶקֶ?ְך ּפְ ׁשְ נאקר  ? י חק: "ַוּיַ
ּתֹו" )בראשית כו, ח(. קשק ותו  ה ִיְ ָחק ְקַ ֵחק ֵאת ִרְבָקה ִאׁשְ ְוִהּנֵ
הפשוטה ש? הפו ?  יחק קשורה ב חוק — והנה שקו ש? י חק, 
ושרה  ו ? אברהם  בידי הקב"ה   קו,8  ?ו  ניתן  ש ניינו  חוק, 
קסופר ש חקו.9 הקי?ה "ק חק" כש?  קה אינה ק ידה בהכרח 

 ? התנהגות ב?תי הו?קת.10

תולדותפרשת

? י?וי נשקת: פינחס בן י קב אשר אייז,  זריא? בן אריה ?ייב שרטר
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חיי  אין חופש בחירה אקיתי.  אין נשקה.  ?חוקר אין שום דבר. 
אדם אינם קדושים, והאדם אינו נבד? באופן קהותי קכ?? ב ?י 
הייתה, ב רך, תפיסתו ש?  זו  הוא טב .  ישנוֹ  כ? אשר  החיים. 
זו  הנ ח(.  ש?  הקבט  קנקודת  הטב   הוא  )א?והים  שפינוזה 
גם  וזו  ביוון.  ואפיקורוס  ברוקא  ?וקרטיוס  ש?  אקונתם  הייתה 

הפי?וסופיה החי?ונית הרווחת כיום.

א?והי אברהם, ? וקת זאת, נק א ק בר ?טב , קפני שהוא 
ברא את הטב . ואנחנו  שויים ב ?ם א?והים קפני שאף כי ק פר 
באנו, יש בנו גם נשקת א?וה קק ?. אנחנו יכו?ים ?הגות  ו?קות 
אפשריים שאינם ו?א היו, ו?פ ו? ?קיקושם. זה הדבר הנותן ?נו 
חופש וה ושה אותנו ?ייחודיים. אנחנו יכו?ים ?הבדי? בין קה שיש 
?בין קה שראוי שיהיה. אנחנו יכו?ים ?שאו? את השא?ה "?קהל"

?א  ונשב   האדם  טב   הש?ים  ם  א?והים  הקבו?,  אחרי 
?השחית  וד את ה ו?ם. ובכ? זאת הוא ר ה שבני האדם יד ו 
כי יש קשהו ק בר ?טב . ?כן בחר באברהם וב א איו ?היות 
"ֵ ָדיו".11 אין זה קקרה ש?א אברהם ושרה, ?א י חק ורבקה ו?א 
י קב ורח? ה ?יחו ?הביא י?דים ? ו?ם באופן טב י. גם אין זה 
?ו  ? ם שאין  הקודש   ירוף קקרים שא?והים הבטיח את ארץ 
ארץ. הוא בחר בקשה, האיש שה יד  ?   קו כי ?א איש דברים 
הוא, ?הביא את דברו א? ה ו?ם. קשה חשב ש?קות הדיבור ש?ו 
דבר,  ש?  ?אקיתו  אך  א?והים.  ש?  דוברו  קהיות  אותו  פוס?ת 
דווקא ?קות זו היא שהכשירה אותו ?תפקיד. כי כאשר אקר איש 
יד ו שוק יו  י או קפיו  ?ו?ים,  והם  ה'  זה את דברי  כבד פה 
הי?דים  את  רואים  אחרים  ש?ו.  קים  קי?ותיו  אינם  שהקי?ים 
ואת הארץ — ה ו הדרוויניאני וה ו הטריטוריא?י — כטב יים. 
היהודים ?א. גם אם יר ו. כדברי דוד בן־גוריון, "בישרא?, כדי 

?היות ריא?יסט  ריך ?האקין בניסים".

אשר ? שו, הפסוק הקרשי  ביותר הוא זה שבו  שו קוכר 
פ ?ים  בחקישה  ?ד(.  כה,  )בראשית  בנזיד  דשים  בכורתו  את 
ר ופים, ?הט יקנו קהק שיות וקהחופזה, קספרת התורה "ַוּיֹאַכ? 
?קדים ש שו  נק אנו  כָֹרה".  ַהּבְ ֶאת  ו  ֵ ׂשָ ֶבז  ַוּיִ ַ?ְך  ַוּיֵ ָקם  ַוּיָ תְּ  ׁשְ ַוּיֵ

היה פזיז. פוחז. ?א קשהו חקור יותר. 

אם ר וננו ב וקק הפשט  ?ינו ?סקוך  ?  דותה הקפורשת 
ש? התורה   קה. וקה שהיא אוקרת ?נו  ? קהותם ש? י חק 
וישק א? קרתק. ?פני הו?דת ישק א? אוקר ק?אך ?הגר — "ְוהּוא 
ֶרא ָאָדם, ָידֹו ַבּכֹ? ְוַיד ּכֹ? ּבֹו" )טז, יב(. ישק א? גד? והיה  ִיְהֶיה ּפֶ
ת )כא, כ(.  שו אדום השי ר גד? בקהרה ?היות "ִאיׁש  ָ ?רובה ַקּשׁ
בטבע  הרגישו  ועשו  ישמעאל  כז(.  )כה,  ֶדה"  ׂשָ ִאיׁש  ַ ִיד,  יֵֹדַ  
כבביתם. הם היו חזקים, זריזים, נו זים. בכ? תרבות אחרת הם 

היו יכו?ים ?היחשב גיבורים. 

וזו הנקודה. אפשר ?הבין את התורה רק אם זוכרים כי כל 
יתר הדתות בעולם העתיק סגדו לטבע. בו הם ק או את א?והים, 
או ?יתר דיוק את הא?ים: בשקש ובירח בכוכבים, בס רה ובגשם 

הקרווה את הארץ ובארץ הק קיחה קזון. 

הקאקינים  הם  רבים  ה־21  בקאה  גם  הקוזרות,  ?גוד? 
הוא  הטב   אייג'.  הניו  וחסידי  אגנוסטים  אתיאסטים,  בטב : 
ב יניהם הקקשות כו?ה. וקדו  ?א יחשבו כךל הן השיקפנזים, 
קופי הבונובו ואנחנו שותפים ?־98 אחוז קהגנום ש?נו. הברירה 
והם  קסויקים  ורפ?קסים  אינסטינקטים  בקוחנו  טב ה  הטב ית 
הקפ י?ים אותנו. ?דידם, בסופו ש? חשבון, האקנות האנושית 
?ה ביר  כדי  נקבות  ?קשוך  דרך  הטווס:  ש?  כנו ותיו  כקוה 
?א.  ותו  הטב   תו רים ש?  אנחנו  הבא.  ?דור  הגנים ש?נו  את 
אנחנו ישויות חוקריות: ?א שום דבר שק בר ?חוקר, כי ק בר 
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י חק וי קב ?א היו אנשי טב , אנשי השדה וה יד וקשחק 
אנשים  ו שו,  ישק א?  היו  ?א  הם  ונטרף.  טורף  ש?  הדקים 
אנשים  היו  הם  וכישוריהם.  שריריהם  בכוח  ?שרוד  היכו?ים 
המעיד  העם  הוא  ישראל  ?שרוד.  כדי  א?והים  ?רוח  הזקוקים 
אחר  דור  הראו,  היהודים  לו.  על משהו שמעבר  מהותו  בעצם 
?פרופור יה  ק בר  הרבה  ?אנושות  ?תרום  יכו?  ש ם  דור, 
?האריך  יכו?ה  ז ירה  ושאוקה  האנושות,  בכ??  הקספרית ש?ו 
יקים שֶב ־שב תיים קהאיקפריות האדירות ששאפו ?החריבה. הם 
הראו ש ם חזק הוא זה הדואג ?ח?שים, ו ם  שיר הוא הקטפ? 
באביוניו.  ם ישרא? הוא ה ם שא?והים הראה באק  ותו ?כ? 
באי  ו?ם שרוח האדם יכו?ה ?גבור  ? הטב  — וקכאן שק בר 

?טב  קיים דבר־קה נשגב יותר.

גדו?ים  אנו  שבפרשתנו.  קַשנה־החיים  הר יון  ?נו  הנה 
כגוד? האידיא?ים ש?נו. בכוחנו ?ה פי? א? ק בר ?  קנו — אם 

אנו קאקינים באקת ובתקים שק בר ?  קנו יש קשהו. 
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