
 

 

 

 / הרב אלישע וולפין פרשת וירא: כי כשהמלאכים בוכים

 

 חברים יקרים,

 

 בואו ניגש ישר לעניין. אין שום סיבה להתמהמה. רק שבו, וקחו בבקשה נשימה עמוקה. תזדקקו לה.

 

 סוף פרשת וירא, בראשית כ"ב:

 

ה  ]אחרי ברית השלום, השפע והשלווה שאברהם כרת עם אבימלך, מלך )א( וַיְִהי ַאַחר ַהְדָבִרים ָהֵאלֶּ

 גרר...[

]עוד ניסיון... ברגע שיש קצת שקט, קצת שלווה, מגיע הניסיון הבא. תמיד ת ַאְבָרָהם וְָהֱאֹלִהים נִָסה אֶּ 

 יבוא עוד ניסיון. תמיד[

ר: "ִהנֵנִי"  ֹּאמֶּ ר ֵאָליו: "ַאְבָרָהם", וַי ֹּאמֶּ ]אברהם הוא הגבר שתמיד עומד בניסיון. ראשית כל, בניגוד וַי

תו, שהחיים משוחחים אתו. שנית, התשובה הוא שומע שפונים אליו, שהעולם מדבר א לרבים אחרים,

השגורה של אברהם היא תמיד: "הנני". התשובה הזאת, היא העמידה האולטימטיבית של האדם 

אם  -בניסיונות של החיים! מעטים הם האנשים ששומעים אך מעטים עוד יותר גם עונים "הנני". רובנו 

 ם", או במקרה הטוב, נענה "מה?" נענה ישר "זה לא אני!" או "לא עשיתי כלו -בכלל נשמע 

ִֹּריָה, וְַהֲעֵלהּו  ץ ַהמ רֶּ ל אֶּ ְך ְלָך אֶּ ת יְִצָחק, וְלֶּ ר ָאַהְבָת אֶּ ת יְִחיְדָך ֲאשֶּ ת ִבנְָך אֶּ ר ַקח נָא אֶּ ֹּאמֶּ ָשם )ב( וַי

יָך.  ַֹּמר ֵאלֶּ ר א ָהִרים ֲאשֶּ ָֹּלה ַעל ַאַחד הֶּ ם ]הבטן מתהפכת. אני יודע. אבל אם באמת נקשיב לחייְלע

המדברים אלינו כל העת, זה גם מה שאנחנו כנראה נשמע. הקרב את כל היקר לך! הוא הרי לא 

שלך, אל תתמכר אליו. שום דבר לא שלך. הכל שייך לחיים עצמם. הכמיהה העזה לילד היא הכמיהה 

הילד שלי ימשיך אותי. זו גם הכמיהה של האדם לבעלות על החיים. ילד שאני  -של האדם אל הנצח 

י!!!! איש לא ייקח לי אותו. קין, הילד -ל-יא לעולם הוא שלי, כביכול. סוף סוף משהו שלי. שמב

המיתולוגי הראשון, נקרא כך, מלשון "קניין", בעלות. אבל זו טעות "פרעונית" טרגית. שום דבר לא 

חידכם, שייך לי. אפילו אני לא שייך לי. הילד שהבאת לעולם עם שרה, אומר אלוהים לאברהם, בנכם י

הוא איננו שלכם. הוא שייך לחיים. העלוהו לעולה, הקרב אותו לי, לחיים. לא … אשר אהבתם, יצחק

מדובר בהריגה, חלילה, אלא במסירה. מהחיים באת ואל החיים תשוב. ככה זה. ובכל זאת, הבטן 

 מתהפכת[  

ֹּרֹו  ת ֲחמ ֹּש אֶּ ר וַַיֲחב ֹּקֶּ מי יתנני ולו מעט מן האיכות  -תו של אברהם ]זו גדול)ג( וַיְַשֵכם ַאְבָרָהם ַבב

להשכים כל בוקר אל מסע חיי, להיענות לצו החיים, לחבוש את החמור שבי, לגייס את את  -הזאת 

 החומריות שלי, להקריב את חיי למען החיים, ולצאת[. 

ָֹּלה  ת ְשנֵי נְָעָריו ִאתֹו וְֵאת יְִצָחק ְבנֹו וַיְַבַקע ֲעֵצי ע ר ָאַמר לֹו ָהֱאֹלִהים. וַיִַקח אֶּ ל ַהָמקֹום ֲאשֶּ ְך אֶּ  וַיָׇקם וַיֵלֶּ

]הדברים החשובים, האלוהיים, תמיד קורים ביום השלישי. מתן תורה היה ביום )ד( ַביֹום ַהְשִליִשי 

בין שבת אחת לשבת שנייה, שיא  -השלישי לאחר הגעתם אל הר סיני. יום שלישי הוא יום השוויון 

 …[ההשבוע, הפסג

ֹּק  ת ַהָמקֹום ֵמָרח ת ֵעינָיו וַיְַרא אֶּ ]אלוהים לא אמר לו כלום, אבל אברהם ידע. המדרש וַיִָשא ַאְבָרָהם אֶּ

את אותו השער שהנכד שלו, יעקב, יראה בליל הבריחה שלו  -אומר שהוא ראה את "שער השמים" 

ם. זר לא יבין זאת, אבל כשרואים נקודת המפגש, כביכול, בין אלוהים לעולם, בין אלוהים לאד -מאחיו 

  "את המקום מרחוק", פשוט יודעים!



ֹּה וְנְִשַתֲחוֶּה וְנָש ֹּה ִעם ַהֲחמֹור וֲַאנִי וְַהנַַער נְֵלָכה ַעד כ ל נְָעָריו ְשבּו ָלכֶּם פ ר ַאְבָרָהם אֶּ ֹּאמֶּ ּוָבה )ה( וַי

האם העקדה היא בכלל לא ]"ונשובה אליכם"... האם הוא ידע שלא תהיה באמת שחיטה? ֲאֵליכֶּם 

טקס של שחיטה, אלא טקס התבגרות שכל הורה וכל ילד עוברים בשלב מסוים בחייהם המשותפים? 

האם העקדה הוא בכלל אקט הפרידה מהחסות וההגנה ההורית, ומסירת הילד אל החיבוק של 

 כמו שהורים אומרים בטקס בר המצווה, "ברוך שפטרנו מעולו של זה"?[ -החיים? 

ם ַעל יְִצָחק ְבנֹו )ו(  ָֹּלה וַיָשֶּ ת ֲעֵצי ָהע ]זה ציני וזה אכזרי, כי כזו היא העקדה: ההורה וַיִַקח ַאְבָרָהם אֶּ

 הקורבן של החיים, על כתפי בנו[ -חייב מתישהו להניח את "עצי העולה" 

ם יְַחָדו  ת וַיְֵלכּו ְשנֵיהֶּ ת ַהַמֲאכֶּלֶּ ת ָהֵאש וְאֶּ השלב שבו כל הורה מבין שהוא הביא את הילד ]וַיִַקח ְביָדֹו אֶּ

הזה לעולם אכזרי, עולם שבו יש אש ויש מאכלת. אבל הרגע הקשה הזה הוא בעת ובעונה אחת גם 

"וילכו שניהם יחדו". איזו אהבה יש בין הורה לילדו, שגם כשצריך לשחרר אחיזה,  -כל כך אינטימי 

  ., הבה נצעד אליו יחדיו[ הולכים ביחד אל העקדה. לכולנו נועד אותו הגורל

ר: "ִהנֶּנִי, ְבנִי".  ֹּאמֶּ ר: "ָאִבי". וַי ֹּאמֶּ ל ַאְבָרָהם ָאִביו, וַי ר יְִצָחק אֶּ ֹּאמֶּ ]כמה אברהם קשוב!!! לא רק )ז( וַי

  לאלוהיו, לא רק לשרה אשתו )בפרק הקודם(, אלא גם לבנו![ 

ר  ֹּאמֶּ ָֹּלה?" "ִהנֵה ָהֵאש וְָהֵעִצים, וְַאיֵ  ]יצחק אומר[:וַי ה ְלע ושוב הבטן מתהפכת! יצחק כאילו אומר ה ַהשֶּ

לאביו, "אבא, כבר הבנתי שהחיים מאתגרים, והם גובים מחיר, והם רצופים פרידות. אבל מי משלם 

  את מחיר החיים??? היכן השה? אבא, אני מפחד![

ָֹּלה, ְבנִ  ה ְלע ה לֹו ַהשֶּ ר ַאְבָרָהם, "ֱאֹלִהים יְִראֶּ ֹּאמֶּ ָֹּלה"??? מה זאת י" )ח( וַי ה ְלע ה לֹו ַהשֶּ ]"אלהים יְִראֶּ

ה לֹו". את  ה לנו", אלא, "יְִראֶּ אומרת? שימו לב לניקוד, הוא ממש חשוב כאן. אין כאן "אלוהים יְַראֶּ

 …[מחיר החיים אלוהים קובע

ם יְַחָדו  לכת יחדו. ]שוב, לנוכח האימה של החיים, של הלידה והפרידה, נשאר רק לוַיְֵלכּו ְשנֵיהֶּ

 אינטימיות היא התשובה היחידה של האדם אל מול דרישות החיים![

ת ַהִמזְֵבחַ  ן ָשם ַאְבָרָהם אֶּ ר ָאַמר לֹו ָהֱאֹלִהים וַיִבֶּ ל ַהָמקֹום ֲאשֶּ ֹּאּו אֶּ ]זהו, כאן אני חייב … )ט( וַיָב

ר את החיים. לחתוך. אני כבר לא עומד בזה יותר. יש גבול כמה אפשר לפרשן את האימה ולדבר

בשלב הזה, מספרות לנו אגדות חז"ל, גם המלאכים בכו. הם בכו, כי הם הבינו שהחוויה האנושית 

היא אדירה ונוראית כאחת. הם בכו, כי הם ראו איך כל אדם נושא על שכמו את העצים לעולה שלו 

ם לא היו עצמו. הם בכו, כי הם לא הבינו איך האדם מצליח לשאת את משא חייו. הם בכו, כי ה

עומדים בניסיון! רק בני האדם מסוגלים לעמוד בניסיון של החיים. ורק יחידי סגולה מסוגלים לשאת 

את המשא, לטפס במעלה על ההר, ולומר, "הנני!". ובודדים עוד יותר, מסוגלים לומר: "הנני, בני!", 

 ואי פעם יהיה[.  ובכך להגיע גבוה יותר מכל מלאך שאי פעם היה

 

 שבת של אנושיות נשגבת. שבת שלום,

 

 אלישע


