
 וכל הסבל בעולם התנמס! -ותצחק שרה בקרבה   פרשת וירא:

 הרב אלישע וולפין
 

 חברים יקרים,

לא יפה לשמוח על חשבון אחרים, אבל... אם נתעלם מההצפות והפסקות החשמל, השבוע 

הארץ שלנו סוף כל סוף נשטפה סופית מכל חודשי הקיץ המעיקים והקשים שעברו עלינו. 

הזיכרון קצר )תודה לאל!(, אבל האם אתם עוד זוכרים את החום המעיק שהיה הקיץ, שסרב 

כיסה את עולמנו ולא זז ימים רבים? והנה, כמו במטה להיגמר? זוכרים את ענן האבק ש

קסם, הכל נשטף, הכל התנקה. זהו השבוע הראשון שבו אפשר היה לומר באופן עקבי 

ש...קריר! איזו מילה יפה: קריר! כמה התגעגעתי אליה הקיץ. היו רגעים בחודשים האחרונים 

 יתקרר. האם העולם שוב אי פעם יקרה הנס הזה, שתהיתי אם 

איך ניסים קורים? האם הם יכולים לקרות לכל מהו נס?   שבוע אנחנו עוסקים בניסים.ה

 אחד? 

 לא רואה נוודים, אלא את אלוהים בכבודו אתה חולפת על פניך חבורה של נוודים וכש

 זה נס!ובעצמו... 

 זה  לא הפסקת לצחוק...גם בגילך היפה חשוכת ילדים, אבל ואת , 90את מגיעה לגיל כש

 נס!

 ואת מפרפר בין חיים למוות,  ,בנך מוטל לפנייךו מיובשת לגמריאת כבר ם ויבש, וחכש

 ה נס!ז לך באר מים מחיים... , ולפתע נגליתאובדת עצות

  ,לך לא נותר אלא להתמסר, ואז, כאילו וכשנראה שעוד רגע היקר לך ביותר נלקח ממך

 זה נס! ל בסבך...ימופיע אי "משום מקום"

. אבל אין (או לא רואים)כולם בפרשה רואים היא, היא עוסקת בראייה. , כשמה כן פרשת וירא

 –זו בעצם הגדרת הנס מופלא, את הנס. ואולי יכולת לראות את הזו סתם ראייה. מדובר ב

 לראות את המופלא מבעד לסתמי. 

מתוך כל סיפורי הנס שבפרשה אתמקד בשניים בלבד: האחד קשור באברהם, השני בשרה. 

 אברהם ושרה הם הוריה של האומה העברית, האומה שהביאה ראייה אחרת לעולם.  

 :במעמקי הבריאה לראות את אלוהים .א

לא כנפיים,  –שלושה אנשים, נוודים, מהלכים במדבר. דבר אינו מסגיר את ייחוסם האלוהי 

בפתח האוהל יושב איש זקן, . עוטפת את גופם המלאכי א הילה על ראשם, לא גלימה לבנהל

השלושה חולפים על פני האוהל שלו. . !(100עבר )בגיל זה עתה חלים מברית המילה ששמ

 ומכין עבורם סעודת מלכים: ואוהל לאאותם  "גורר"זנק לעברם, קם ומהוא לפתע, 

 ג( -י"ח, א פרק )בראשית

ָליו וַיֵָּרא ֹלנֵּי ה' אֵּ אֵּ א בְּ רֵּ בפתיחה ברור שאברהם הוא מסוג הזקנים שהאלוהי ]כבר  ַממְּ

, או ), רק עדיין לא ברור אם אלוהים מתגלה לפני הופעת הנוודים )לפי רש"ימתגלה אליהם

ב וְּהּוא ,[ללו הם עצמם אלוהים )לפי הרמב"ן(שהנוודים ה ַתח יֹשֵּ ל-פֶּ  וַיִָּשא. ַהיֹום כְּחֹם ָהאֹהֶּ
יָניו א, את ראייתו[ /מדייקמכוון אברהם] עֵּ נֵּה, [":באמתרואה "הוא עכשיו ] וַַירְּ ֹלָשה וְּהִּ  שְּ

ים ים ֲאָנשִּ א .[?סתם אנשיםהממממם..., ] ָעָליו נִָּצבִּ , ואז לפתע הוא שוב מיטיב את מבטו] וַַירְּ
ָראָתם וַָיָרץ [,הוא מזנק... קְּ ַתח לִּ פֶּ ל מִּ ַתחּו, ָהאֹהֶּ ָצה וַיִּשְּ ]ה'? או אדונים  ֲאדָֹני: וַיֹאַמר. ָארְּ

ם, שלי? לפי הניקוד, זה יכול להיות רק ה'![ י ָנא-אִּ ן ָמָצאתִּ ינֶּיָך חֵּ עֵּ ]לשון יחיד, לכן זה  בְּ
ַעל ַתֲעבֹר ָנא-ַאלכנראה באמת ה'[  ָך מֵּ דֶּ ]וכעת זה ברור, הוא לא רואה שלושה אנשים,  ַעבְּ

 .![אחד היםוהוא רואה אל



שבפרשה ובחיים  הראשון בסיפור, ואולי זהו הנס שמאפשר את כל שאר הניסיםאז הנה הנס 

את פני  בכל בעל חיים, בכל עץ, ובכל עצם,בכל אישה ובכל איש, ברייה, לראות בכל : בכלל

  השכינה!

 :, העדנה שבזקנהלהישאר צעיר לנצח .ב

תגלית סיימו את סעודת המלאכים שאברהם ושרה הכינו עבורם, ואז משלושת המלאכים 

 : מטרת הגעתם

 ט"ו( -ט)בראשית י"ח, 

רּו" ָליו וַיֹאמְּ ָך? ָשָרה ַאיֵּה, אֵּ תֶּ שְּ זו כביכול  ]למה היו צריכים לשאול את השאלה הזאת? אִּ

. אבל היא ממש לא מיותרת! זוכרים את , שהרי הם מדברים אליו, לא אליהשאלה מיותרת

? כמה הבל אחיך אי? וזוכרים את השאלה השנייה: אייכההשאלה הראשונה שהאדם נשאל: 

 .[ללמדנו שזו שאלה מאוד חשובה! ?איה אשתך: השלישיתטבעי שכעת תופיע השאלה 

ר נֵּה, וַיֹאמֶּ ל הִּ כמה מתאים לאברהם! זה אותו אברהם שהיה הראשון לענות על , "הנה"] ָבאֹהֶּ

הוא ". הנני"הוא עונה תמיד  -לו אלוהים או הבן ש –השאלה "אייכה?". והרי, לכל הפונה אליו 

: הנה היא, של המלאכים לכן הוא גם יודע לענות על השאלההמציא את התשובה הזאת! 

  ([., אני מבטיח)זה יובן בהמשך "באוהל" = "בתוכי!"באוהל! ואני רוצה להוסיף, 

ר יָך ָאשּוב שֹוב, וַיֹאמֶּ לֶּ ת אֵּ נֵּה, ]בעוד שנה בדיוק[ ַחָיה ָכעֵּ ן-וְּהִּ ָשָרה בֵּ ָך. לְּ תֶּ שְּ  שַֹמַעת וְָּשָרה אִּ

ַתח ל פֶּ ָרָהם. מי?[ ו? מי אחרי]מי אחרי ַאֲחָריו וְּהּוא, ]פתח האוהל???[ ָהאֹהֶּ  וְָּשָרה וְַּאבְּ

נִּים, ים זְּקֵּ ים, ָבאִּ יֹות ָחַדל ַבָימִּ הְּ ָשָרה לִּ ים אַֹרח לְּ שלא : עבורנוהשורה הזאת נאמרה ] ַכָנשִּ

צְַּחק. [הריוןאין כאן סיכוי ל תטעו, מבחינה ביולוגית, ָבּה ָשָרה וַתִּ רְּ קִּ תזכרו את המשפט ] בְּ

היא צוחקת.  ורקצוחקת בפנים, עמוק בפנים, עמוק עמוק בפנים... הזה. הוא המפתח! שרה 

אמֹראברהם לא צוחק[,  י: לֵּ י ַאֲחרֵּ ֹלתִּ י-ָהיְָּתה בְּ ָנה לִּ דְּ ן וַאדֹנִּי, עֶּ  שרה]מקובל לפרש ש ָזקֵּ

שההפך הוא הנכון: אם מחליפים את סימן השאלה שנהוג לשים לי מביעה חוסר אמון. נראה 

! מכריזהלא שואלת, היא  בכללאחרי "אחרי בלתי היתה לי עדנה?" בסימן קריאה, הרי שהיא 

היא מאמינה, אבל מה עם  !העדנה תבואשכעת, אחרי בלותה,  היא לגמרי מאמינהכן, כן! 

 . [אברהם? הוא מאמין?

ר ל ה' וַיֹאמֶּ ָרָהם-אֶּ  ָלָמה ,[, נעלמו כל השאלות בעניין]כעת ברור שהדובר הוא מלאך ה' ַאבְּ

אמֹר ָשָרה ָצֲחָקה זֶּה ָנם ַהַאף, לֵּ ד וֲַאנִּי ֻאמְּ לֵּ י אֵּ לא מה שהיא אמרה! היא הרי זה  מוזר!] ָזַקנְּתִּ

אלה הזאת? שואל את הש ה'גם לא אמרה שהיא זקנה! למה היא ו ,"?לא שאלה "האף אמנם

ולא שרה. בתפיסה  אברהםהספקן היה השיחה היא בין המלאך לאברהם, ש, להזכיר לנו

)היא האנימה,  היונגיאנית של אנימה ואנימוס, שרה היא עולמו הפנימי העמוק של אברהם

  האיכות הפנימית העמוקה, הוא האנימוס, האיכות החיצונית הנגלית(.

הממד )שלו אברהם מאמין, אבל לשכל  ("שרה" )אותה האיכות שנקראת כאן עמוק בתוכו

א. [קשה להאמין בניסים( , שנקרא "אברהם"החיצוני ה' ֲהיִָּפלֵּ ]כלומר, האם יש דבר  ?ָדָבר מֵּ

, כי בשכל זה לא הגיוני אברהםשכלו של שואל את  ה'את זה  – מופלא שה' לא יוכל לעשותו?

ד [.ולא אפשרי! יָך ָאשּוב ַלמֹועֵּ לֶּ ת ,אֵּ כעת החיים החדשים מתחילים כבר לאמור, ] ַחָיה ָכעֵּ

ָשָרה, ![לנבוט בתוככם ן ּולְּ ש. לשרה![ ,]לא  לך בֵּ ַכחֵּ אמֹר ָשָרה וַתְּ י ֹלא ,לֵּ תִּ י, ָצַחקְּ ָאה  כִּ  יָרֵּ

]למה היא מרגישה צורך להגן על עצמה? כל הדיאלוג הזה עם שרה, שהוא אולי דמיוני 

ר, !הספקן[לחלוטין, נועד בכלל עבור אברהם  י, ֹלא וַיֹאמֶּ תְּ  כִּ ]והמלאך קורץ לה בחיבה,  ָצָחקְּ

 ."!['וטוב שצחקת'לא אמרתי שאינך יראה. אמרתי שצחקת, כאומר: 

, משאיר את האדם צעיר. ולא, זה לא מתכון להעלמת קמטים וימקצחוק פנימי, עמוק במע

)קמטים הם כבוד גדול!(, וזה לא קשור לשינויים הורמונאליים )שהרי, ההורמונים קצת 

מטמטמים את האדם, ודווקא כשהם "נרגעים", אפשר להתחיל לחיות באמת, בעומקים שאי 

יותר נכון, לפריון וליצירה. הסכנה  אפשר היה לחיות לפני כן!(. אבל זה כן קשור לפוריות, או



הזקנה ומתבלה, נולד וקמל, מופיע ונעלם, והגדולה בזקנה היא הייאוש. בטבע כל דבר נוצר 

 וזה מייאש. מתקדם בבלייה ובקמילה.  היא שלב

הראייה שמעבר לנגלה, מבעד לחרכים  ה אותהז –הצחוק הפנימי של שרה  -הנס הגדול 

 . , הראייה של הנצחהביולוגיהשל "הבלתי נראים" 

, המקובלתבתפיסה כאל "המציאות". ביולוגי -פיזילממד הבעידן המודרני אנחנו מתייחסים 

אנחנו, עצמנו, וכל דבר שמסביבנו, הינו אובייקט, או "דבר", או "משהו". להיות "אובייקטיבי" 

ליו. הפרשנות ולא את המחשבות והפרשנות שלנו עכמו שהוא, זה לראות את הדבר עצמו, 

שלנו, ובכלל, המחשבות שלנו, הדעות שלנו והתחושות שלנו, נתפסות כ"סובייקטיביות". וכך 

למדנו לחלק את המציאות לשניים: "הדברים כהווייתם" והמשמעות הסובייקטיבית שאנחנו 

נותנים להם. ויקטור פרנקל, מורה ופסיכולוג דגול, לימד אותנו את השיעור הגדול שהוא למד 

יא צלמוות )אושוויץ(, שמה שחשוב זה לא ה"מה" )האובייקט, המציאות האובייקטיבית, בג

מה לעשות לגביה(, אלא ה"למה" )המשמעות, המציאות הפנימית כרגע שהיא קבועה ואין 

הסובייקטיבית, הפרשנות שלנו למציאות האובייקטיבית(. מי שיודע למצוא משמעות בכל דבר 

הרבה יותר נסבלים וסיכוייו להינצל מהשמדה גדולים יותר. הכיוון,  ודבר, מובטח לו שחייו יהיו

אם כן, ברור: ישנו האובייקט, והוא נתון, הוא אובייקטיבי. האנשים המעמיקים ידעו לגזור 

 מתוכו את הסובייקט, את הפרשנות, את ה"למה", את המשמעות. 

אית לרוב הסבל האנושי. זו אולי הטעות האנושית העצובה ביותר, הנפוצה ביותר וזו האחר

האמת היא )סליחה על הביטוי המוחלט הזה, אני לא משתמש בו הרבה(, שזה בדיוק ההפך! 

 עצמו רק הפרשנות של המציאות! ב. הוא כלל וכלל האובייקט איננו המציאות

, בלימודי פילוסופיה בתיכון, פגשתי לראשונה את הרעיון שאין דבר כזה 16כשהייתי בן 

חמשת התפיסה החושית שלנו את "המציאות", לא יותר. אובייקטיבית. יש רק את  מציאות

. אנחנו חושינו מתווכים לנו את הדברים, אבל אנחנו לא יודעים אם הם באמת קיימים או לא

אנחנו כל כך מאמינים לחושים שלנו, אבל . מרגישים שהם קיימיםו רק חושבים, חשים

 סליחה, זהכנראה המציאות. לא,  , זהביאו למוח שלנושהמידע שחושינו החליטים שאנחנו מ

כל כך מאמינים בה שאנחנו אנחנו קורה דבר עצוב: ואז  ודאי המציאות, ואין בלתה!וב

היה  16הזה בגיל שיעור הובנקודה זאת מתחילה האומללות האנושית.  עים עליה.מתקב

 !!! כבר אמרנו?()סובייקטיבי  מאוד מטלטל. אני זוכר עד היום היכן ישבתי בכיתה

כל קודמת ל. היא היא בכלל קודמת לאובייקט -דבר כזה יש אם  –המציאות האמיתית" "

לפני שהוא ברא את השמים ואת . "בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ..."דברים: 

 הדברים/האובייקטיםהייתה המציאות שממנה נברא היקום וכל היה? מה הארץ, מה 

  ., קיומיתיהודית. השאלה היא שאלה מהותית-איננה שאלה דתיתולא, השאלה  שבתוכו?

זה המסתורין הגדול. המסורת . מה קדם לבריאת הדברים אז האמת היא שאנחנו לא יודעים

כדי לרמוז לנו  -ולא באות א'  ,היהודית אומרת, שזו הסיבה שהתורה מתחילה באות ב'

בטעות וקוראים לו  - והיקוםעל העולם  ולאחרים שהסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו

, אחרי שכבר נבראו בשרשרת הבריאה)שלב ב'(  שלב מאוד מתקדםהוא בכלל  –"המציאות" 

  .הדברים

יש מחשבה  /דברגרס שלכל אובייקטתלמידו של סוקרטס, אפלטון, הפילוסוף היווני הגדול, 

ל דבר/אובייקט , ומכאן הרעיון שלכ(idea)נעלה שקדמה לו. הוא קרא למחשבה הזו "אידאה" 

 יש את האידיאל שהוא אמור לייצג או לממש בעולם. 

ניצוצות שם נגלה  ,ויה שלנו, אל מעמקי החואם נתבונן פנימה, עמוקאני מבקש להציע ש

תוכל לקחת דרשה לא לצערי, דברים, שקודמת לבריאה. כל חוויית המציאות שקודמת למ



ולכן אסיים כאן את  -ודה פנימית רצינית רק התנסות, אימון, ועב -אותנו אל המקומות הללו 

 החלק הפילוסופי ואשוב אל המוטיב של הדרשה, אל הנס, ואל הצחוק.

היא צחקה עמוק בפנים. הצחוק הפנימי יודע ששום דבר איננו חייב  :שרה צחקה בקרבה

הם הקיבעון הגדול. אנחנו על המציאות להיות כפי שחשבנו שהוא. המחשבות שלנו 

מתקבעים. הצחוק הפנימי מפרק הם ואנחנו מאמינים למחשבות שלנו על המציאות, ואז 

  את הקיבעון. ואז כל נס אפשרי!

מהקיבעון  . הוא הולךסיפורו של אברהם, אבי האומה העברית, הוא סיפור של אדם שהולך

"אל הארץ אשר ץ כנען, אלא לא הולך לארהאנושי אל מרחבי בריאה ויצירה חדשים. הוא 

לא מזדקן הוא ומי שמוכן ללכת פנימה, וללכת עוד פנימה, ועוד פנימה, לא מתקבע, . אראך"

הוא הקליפה החיצונית  אברהםבפשט של הדברים לעולם. הוא במסע אל שורש המציאות. 

א הצחוק של שרה הו , הנסתר. היא בתוך האוהל.שרה היא הפנימישל הסיפור. הוא הנגלה. 

לבנם הפלאי יצחק. בהוראה אלוהית יהיה עליהם לקרוא . הפנימי המנוע המניע את המנגנון

יכול טוב היכן שרק צחוק "מקום מושבו" )כביכול( של האלוהי, , ההוויהכי הוא מגיע ממעמקי 

 . ולחולל את המציאות לפרק קיבעונות

 -! מזעזעת מעתיא נשש"במציאות" החיצונית שלנו ה –פרשה המטלטלת שלנו בהמשך ה

נה הוראה מאוד לא אופיינית לתורה: לאחר לידת יצחק שרה דורשת מאברהם לגרש את יש

, הגר ואת ישמעאל מהאוהל. זה נורא! גם לאברהם זה קשה, שהרי ישמעאל הוא בנו. ולנו

. כל אברהם לשמוע בקולה של שרהקשה שבעתיים! אבל אלוהים מורה ל אנשים אוהבי אדם,

, הקול שיודע דברים שהקול העמוק ביותר היא הקול הפנימישרה  לך, עשה!אשר היא תאמר 

 החיצוני לא מבין. 

מסתבר שמסע ה"לך לך" של אברהם הוא בכלל המסע של שרה! מסע שכל כלו צחוק פנימי 

 מתגלגל, עמוק, גדול, מפרק ההרים, מפרק מציאות, ויוצר מציאות חדשה.

רואה את האלוהי בכל דבר. רואה ש ,אברהםהתמוגג מולנו נותר לכבד את אבינו ואת אמנו. ל

גם אנחנו יכולים! אבל חייבים להסכים ללכת מכל אנו צאצאיו, ולכן מבעד לקליפה החיצונית. 

 הקיבעונות שלנו.

 איך?

, העולמות האלוהיים שקדמו מחוברת לעולמות הפנימיים אמנו. שרהשרה על ידי צחוקה של 

של  אנו צאצאיה. הסופית והמקובעת בראו את המציאותשהעולמות האינסופיים למציאות, 

כמו שרה. ולשמוע בקולה.  אבל חייבים ללמוד לצחוק בקרבנו. גם אנחנו יכולים!, ולכן שרה

 כמו אברהם.

 שבת שלום!

 אלישע


