
 
 
 

 חברים יקרים,
 

 פרשת וירא היא אחת הפרשות הענקיות שבתורה: המלאכים שמבשרים לאברהם ושרה הקשישים שבעוד
 שנה יוולד להם בן, החורבן של סדום ועמורה והפיכתה של אשת לוט לנציב מלח, לידתו של יצחק, הדרישה

 של שרה לגרש את הגר וישמעאל מהאוהל, סיפור ההצלה הפלאי של ישמעאל במדבר, ולסיום, סיפור העקידה
  של יצחק.

 
 ומכל הדברים המדהימים הללו, יש לי רק שאלה אחת: מה פתאום לקרוא לילד יצחק? אתם יכולים לדמיין שם

 כמו, "יחייך", או "יצהל", או "ירקוד"?
 

 תמיד חשבנו שהשם יצחק ניתן לו מהתגובה של שרה לבשורה של המלאכים בתחילת הפרשה: (בראשית י"ח,
 י"ב) "ַוִּתְצַחק ָׂשָרה ְּבִקְרָּבּה ֵלאֹמר, 'ַאֲחֵרי ְבֹלִתי ָהְיָתה ִּלי ֶעְדָנה ַואדִֹני ָזֵקן'? ". או אולי בגלל המבוכה ששרה

 חשה אחרי שיצחק כבר נולד (בראשית כ"א, ו') "ְצֹחק ָעָׂשה ִלי ֱאֹלִהים. ָּכל ַהֹּׁשֵמַע ִיְצַחק ִלי" . גם אברהם
 "נשפך" מצחוק כשאלוהים אמר לו שעוד יהיה לו בן משרה: "ַוִּיֹּפל ַאְבָרָהם ַעל ָּפָניו ַוִּיְצָחק, ַוּיאֶמר ְּבִלּבֹו:

 'ַהְּלֶבן ֵמָאה ָׁשָנה ִיָּוֵלד? ְוִאם ָׂשָרה, ֲהַבת ִּתְׁשִעים ָׁשָנה, ֵּתֵלד?'"  (בראשית, י"ז, י"ז).
 

  אבל לא, השם יצחק לא בא מהתגובות של שרה ושל אברהם.
 

 באחד מרגעי המשבר של אברהם - עוד בפרשה הקודמת - כשהוא הולך ומזדקן, וההבטחה האלוהית
 מתבוששת, אברהם שואל שמא עבדו הנאמן, דמשק אליעזר, יירש אותו לאחר מותו. אלוהים עונה לו: "ֲאָבל

 ָׂשָרה ִאְׁשְּתָך ֹיֶלֶדת ְלָך ֵּבן ְוָקָראָת ֶאת ְׁשמֹו ִיְצָחק!... ְוֶאת־ְּבִריִתי ָאִקים ֶאת־ִיְצָחק ֲאֶׁשר ֵּתֵלד ְלָך ָׂשָרה..."
  (בראשית י"ז, י"ט-כ"א).

 
 השם יצחק, כך מסתבר, נקבע הרבה לפני ששרה שמעה את הבטחת המלאכים, ובודאי הרבה לפני הלידה

  של יצחק והמבוכה שהאמהות המאוחרת עוררה בה. נראה שהשם יצחק הוא הרבה יותר מהותי ממה שנראה.
 

 רבקה מרים, משוררת אהובה ונפלאה, כתבה מדרש מודרני ושנון על הסוגייה. גם היא, כמו חכמינו זכרונם
  לברכה, הבינה שלא סתם קוראים לבנו של אבי האומה יצחק. תקראו את השיר לאט, הוא מופלא:

 
 שרה עקרה הייתה מפני שלא ידעה לצחוק.

  אחרי גבו הרחב של אברהם נמשכה והלכה,
  והוא נמשך והלך אחרי גבו הרחב של הציווי.

  והציווי צלול הוא וישר, חסר פניות
  אין בו אובדן-שיווי-משקל – ומכאן שאין בו גם צחוק.

  אין בו אובדן-שיווי-משקל – ומכאן שאין בו גם טלטלה, פריצת גבולין,
 שרק ממנה נובעת יכולת ההולדה.

  שרה ואברהם התקשו להוליד.



  פסל ומסכה הסירו מעל עצמם,
  ועם הפסל והמסכה הוסר מעימם, אולי, גם המשחק.

 והמשחק, השחוק, הצחוק, שמתוכם נובעות האהבה והמיניות, הם המקלקלים את השורה.
 ורק מתוך קלקול השורה ניתן להוליד יש חדש לעולם.

 כדי להביא ילד, היה עליהם ללמוד לצחוק.
  אולי לשם כך היה עליהם ללבוש מסכה, לשחק בתפקידי אח ואחות לפני פרעה,

  עד שלאט, מתוך המשחק, יתעורר בהם השחוק מחדש.
  ואולי דרך הגר וישמעאל בנה, שנולד עם יכולת לצחק, יגאה בהם הצחוק עוד.

  בהדרכה יגביר הצחוק נוכחותו ביניהם ויקרום דמות,
 עד שיבוא עימם כשותף מלא למפגש עם המלאכים, אותו המפגש המבשר את הולדת בנום.

 הוא הבן שהציווי והצחוק בלולים בשמו: יצחק.
 

 האם ייתכן ששמו של יצחק אכן הרבה יותר משמעותי ומהותי מסתם ביטוי לצחוק הנבוך של הוריו? ואם כן,
 מה ביקש הבורא ללמד אותנו דרך השם הזה, כשהוא אמר לאברהם שזה יהיה שם בנו וממשיך דרכו?

 
 אחת המימרות המוכרות מההומור היהודי הידישאי עשויה לעזור לנו כאן: האדם מתכנן ואלוהים צוחק ("ַא

 מענטש טרַאכט און גָאט לַאכט") .
 

  בדרך כלל זורקים את המשפט הזה כשתכנית שתכננו לא יצאה אל הפועל, או השתנתה לחלוטין.
 

 אבל אולי מדובר פשוט בשני סוגי יצירה: יצירה אנושית - שכלית, הגיונית, מתוכננת ומחושבת - ויצירה
 אלוהית, שהיא… שהיא… אהה…. כלומר… אמממםםם…. המממםם…. וואלה, אני לא כל כך בטוח

  בעצם....
 

 הבעיה שלנו היא שעל היצירה האלוהית אי אפשר לומר יותר מדי, כי גם המילים שייכות לעולם התכנון…
 

 היצירה האנושית חשובה מאוד. אי אפשר לבנות בית יציב בלי תכנון מדוקדק. אי אפשר לנהל חברה, ואפילו
 משפחה, בלי מחשבה ותכנון זמן ותקציב ועוד. אבל היצירה האנושית - חשובה ככל שתהיה - שייכת למרחב

  היש, הקיים.
 

 היצירה האלוהית, לעומת זאת, היא יצירה של יש מאין. בעולם ה"אין" - כלומר, האינסוף - אין חוקיות, אין
 סדר, אין תכנון ואין תכניות. זהו עולם של כאוס, של תוהו ובוהו. בעולם האין הכל יכול להיות, הכל יכול לקרות,

  אפילו הריון בגיל 90…
 

 רוב בני האדם לא שם! רובנו - גם הבל
 גניסטים שבינינו - לא באמת כאלה בלגניסטים בסופו של דבר. האדם מטבעו מתכנן. הוא חי ויוצר בעולם
 התכנון והסדר. ובעולם התכנון והסדר היצירה מאוד מוגבלת - היא מוגבלת לחוקיות מסוימת. וכן, אפשר

  לעשות בעולם הסדר הרבה מאוד דברים נפלאים, אבל הם לעולם לא יחרגו מההיגיון ומהחוקיות המקובלת.
 

  היצירה האלוהית היא יצירה שכל כולה צחוק ומשחק מטורף.
 

 בעוד האמן חוגג בעולמו המטורף של הבורא, את המדען זה מטריף. הוא מחפש כל העת את החוקיות, מבקש
  להבין את היצירה האלוהית, לקטלג ולארגן אותה, כדי להכפיף אותה לתנאים שלנו, של "האדם המתכנן"…

 
 איינשטיין, אחד מהתורמים הגדולים ביותר לגילוי הפיזיקה הקוונטית (המטורפת…) התנגד לממצאים של

 עצמו. ב - 1926 הוא כותב לחברו הטוב, מקס בורן, "מכניקת הקוונטים בהחלט מרשימה. אך קול פנימי אומר



 לי שהיא עדיין איננה הדבר האמיתי. התאוריה אומרת הרבה, אך לא באמת מקרבת אותנו במאומה לסודו של
  "הזקן" [אלוהים]. אני, איך שלא יהיה, משוכנע שהוא אינו מטיל קוביות".

 
 "סודו של הזקן", קרי, חוקיות… איינשטיין חיפש את הנוסחה.

 
  אבל אולי אלוהים כן משחק בקוביות, משחק וצוחק, כל הדרך אל הבריאה.

 
 הצחוק והמשחק מחלצים אותנו מעולם היצירה המוגבל שלנו, אל עולמו האינסופי של הבורא.

 
 אנשים רבים נמשכים אל הטיפה המרה והסמים הפיסכודליים, כדי לצאת קצת מהקופסא האנושית המוגבלת
 והמתוכננת, ולהתאחד, ולו לרגע, עם העולם האלוהי, האינסופי. אני מודה שמעולם לא עשיתי לא את זה ולא

  את זה (אני בחור די משעמם, בסופו של דבר), אבל אני יכול מאוד להבין את המשיכה!
 

 והנה באה פרשת וירא, שכל כולה יציאה מהקופסא האנושית המקובלת, מהיצירה המוגבלת שאנחנו
  מכירים, ומציעה לנו לצחוק!

 
 החסידות, לעניות דעתי, מבוססת על הרעיון הזה. הבעל שם טוב, ונינו, רבי נחמן מברסלב, קדשו את השמחה
 והזהירו מפני העצבות. הם ידעו משהו על היצירה האלוהית, האמיתית, המקורית, שאליה אפשר להגיע רק על

 ידי הצחוק.
 

 זוכרים את השיר הנפלא, "כובע של קש"? גם הוא נכתב ב - 1926... הנה כמה בתים ממנו לסיום:
 

 ַעל ְּדַבר ָעִתיד [תכנון...], ַאל ַּתֲחֹׁשב ָּתִמיד
 ֶזה ִמְנָהג ָּגרּוַע, ָּגרּוַע

 ְׁשֵתה ֶוֱאֹכל, ַצְפֵצף ַעל ַהֹּכל
 ְצַחק ְּבקֹול ָּפרּוַע: ָהּה-ָהּה!

 
 ֱאֶמת ֶוֱאמּוָנה ָהּה-ָהּה

 ֵעָצה זֹו ֲהגּוָנה ָהּה-ָהּה
 ְזֹרק ַהֹּכל ַלֲעָזאֵזל

 ּוֵמֹרב ִׂשְמָחה
 ְצַחק ְּבקֹול ָּפרּוַע: ָהּה-ָהּה!

 
 ּכֹוַבע ֶׁשל ַקׁש ְוֻחְלָצה ַמָּמׁש

 ַעל ַהַּגב ָקרּוַע, ָקרּוַע
 ֶזה ֹלא נֹוָרא, ְּכלּום ֹלא ָקָרה
 ְצַחק ְּבקֹול ָּפרּוַע: ָהּה-ָהּה!

 
 ָמַתי יּוַטב, ְּכָבר ַהַּמָּצב [תכנון…]

 ַרק ַלֵּׁשד ָידּוַע, ָידּוַע
 ּבֹוא ָנא ָחֵבר, ַאל ִּתְתַמְרֵמר
 ְצַחק ְּבקֹול ָּפרּוַע: ָהּה-ָהּה!

 
 ֵאין ֲעבֹוָדה? ָלֵאל ּתֹוָדה!

 ֶזה ָּדָבר ָידּוַע
 ַאל ִּתָּבֵהל, ַיֲעֹזר ָהֵאל



 ְצַחק ְּבקֹול ָּפרּוַע: ָהה ָהה
 

 שבת שלום,
 

 אלישע


