
 השראה מפרשת וירא / הרב אלישע וולפין
 

 חברים יקרים,
  

 השבת אנחנו בפרשה המרגשת והכואבת ביותר בתורה. פרשת לידתו ועקידתו של יצחק.
  

השבת אני רוצה להציע ש"כואב" או "מרגש", אמנם רגשות אמיתיים, אבל הם עניין של ראייה, 
ורק של ראייה. אם העקידה נראית לכם קשה, זה בסדר. אתם בחברה טובה ונורמאלית. אבל אולי 

הפרשה שלנו שולחת לנו רמז מאוד עבה  כדאי להתבונן שוב. כי גם "קשה" זה רק בעיני המתבונן. 
 , שבמציאות לא באמת קשה. הקושי הוא אצל המתבונן.וגואל

  
 הכל שאלה של ראייה.

  
אני לא יודע אם יש עוד פרשה בתורה שהראייה בה היא המוטיב המרכזי, כמו בפרשה שלנו, 

 פרשת וירא. להלן רק כמה דוגמיות, רק לסבר את העין:
  

 ז אלוהים נראה אליו.בתחילת הפרשה אברהם יושב בפתח האוהל שלו, כחום של היום. וא
  

 הממםםם... איך אלוהים נראה?
  

אז מה אברהם רואה? האם הוא רואה את אלוהים עצמו, או שמא הוא רואה... את שלושת 
האנשים שבאים לבקר אותו? מהטקסט זה ממש לא ברור! גם כשהוא מקבל את פני שלושת 

את האנשים? גם וגם? יתרה  האנשים, הוא פונה אליהם בגוף יחיד! אז הוא רואה את אלוהים?
 מזו, כשהוא מזמין את האנשים לאוהלו ומכבדם כיד המלך, האם הוא שם לב שהם מלאכים?

  
 ההמממםםם... איך בכלל נראים מלאכים?

  
ַתח ַויֵָּרא א בראשית יח, ב פֶּ הּוא ֹישֵּ א וְּ רֵּ ֹלנֵּי ַממְּ אֵּ ָליו ]אל אברהם[ ה' בְּ ֹחם ַהיֹום.-אֵּ ל כְּ ָשא  ב  ָהֹאהֶּ ַויִּ
א יָניו ַוַירְּ ים ָעָליו עֵּ ָצבִּ ים נִּ ֹלָשה ֲאָנשִּ נֵּה שְּ הִּ א וְּ ַתחּו  ַוַירְּ שְּ ל ַויִּ ַתח ָהֹאהֶּ פֶּ ָראָתם מִּ קְּ ַוָיָרץ לִּ

ָצה. ם  ַוֹיאַמר ג  ָארְּ ינֶּיָך ָנא-ֲאֹדָני, אִּ עֵּ ן בְּ י חֵּ ָך.-ַאלָמָצאתִּ דֶּ ַעל ַעבְּ  ָנא ַתֲעֹבר מֵּ
  

מי מדבר עם מי? "ֲאֹדָני"... יכול להיות "אדונים שלי", כלומר  המשפט הזה ממש לא ברור:
האנשים, אבל גם יכול להיות אלוהים. גם לא ברור איך לפסק את הפסוק. אפשרות אחת, אברהם 
מדבר )למרות שלא ברור אל מי(: "ויאמר ]אברהם[: 'אדני! אם נא מצאתי חן בעיניך...'". אפשרות 

  אמר אדני: 'אם נא מצאתי חן בעיניך'..."[.שנייה היא שאלוהים מדבר: "וי

  
 כבר אמרנו שממש לא ברור מה אברהם ראה?

  
ואז המצלמה עוברת לסדום. בין לבין יש עוד הרבה עניינים הקשורים לראייה, אבל אחד מהם הוא 

   ממש קלאסי. המלאכים שבאו לשלוף את לוט ואת משפחתו מסדום, אומרים לו: 
  

ט ַעל יז בראשית יט, ָמלֵּ ָך ַאל-...הִּ שֶּ יט-ַנפְּ ַאל ַתבִּ יָך וְּ ָכל-ַאֲחרֶּ ָכר-ַתֲעֹמד בְּ ן  ַהכִּ ט פֶּ ָמלֵּ -ָהָהָרה הִּ
ה... ָספֶּ ט כו  תִּ ַלח. ַוַתבֵּ יב מֶּ צִּ י נְּ הִּ ַאֲחָריו ַותְּ תֹו מֵּ שְּ   אִּ

  
למה לא להביט לאחור? האם יש דברים שאסור לנו לראות, שמא נשתגע? האם זה היה הבזק 

ור? או פשוט זוועה... או שאולי פשוט אסור להביט אחורה, להתמכר לנוסטלגיה, למקום שממנו א
 יצאנו. רק קדימה?

  
 ובינתיים באוהל נולד יצחק. וכעת תורה של שרה לראות משהו ולהזדעזע:

  
א ט בראשית כא, רֶּ ת ַותֵּ ן-ָשָרה אֶּ ר-בֶּ ית ֲאשֶּ רִּ צְּ ק.-ָהָגר ַהמִּ ַצחֵּ ָרָהם מְּ ַאבְּ ָדה לְּ ]מה היא ראתה??? לא  ָילְּ

ת י ברור[ אֶּ ש ָהָאָמה ַהֹזאת וְּ ָרָהם ָגרֵּ ַאבְּ ר לְּ ָנּה-ַוֹתאמֶּ ן  בְּ יַרש בֶּ י ֹלא יִּ ם-כִּ ם-ָהָאָמה ַהֹזאת עִּ י עִּ נִּ -בְּ
ָחק. צְּ ֹאד יא  יִּ ינֵּ  ַויֵַּרע ַהָדָבר מְּ עֵּ נֹו. יבְּ ָרָהם ַעל אֹוֹדת בְּ ל יב  ַאבְּ ים אֶּ ר ֱאֹלהִּ ָרָהם ַאל-ַוֹיאמֶּ -ַאבְּ

ינֶּיָך יֵַּרע עֵּ ַעל-ַעל בְּ יָך ָשָרה-ַהַנַער וְּ לֶּ ר ֹתאַמר אֵּ ָך ֹכל ֲאשֶּ ֹקָלּה ֲאָמתֶּ ַמע בְּ  ...שְּ
  

לא ברור לנו מה שרה ראתה, אבל מה שזה לא יהיה, אברהם לא ראה את זה! אלוהים דווקא כן. 
 אולי...



  
 ואז מגיע תורה של הגר לראות ו... לא לראות:

  
ַקח יד ר ַויִּ ָרָהם ַבֹבקֶּ ם ַאבְּ כֵּ ל-ַוַישְּ ן אֶּ תֵּ ם ַויִּ ַמת ַמיִּ חֵּ ם וְּ חֶּ ת-ָהָגר ָשם ַעל-לֶּ אֶּ ָמּה וְּ כְּ ְך ַהיֶּלֶּד -שִּ לֶּ ָה ַותֵּ חֶּ ַשלְּ ַויְּ

ר ָשַבע. אֵּ ַבר בְּ דְּ מִּ ַתע בְּ ן טו  ַותֵּ ם מִּ לּו ַהַמיִּ כְּ ת-ַויִּ לְֵּך אֶּ ת ַוַתשְּ מֶּ ם.-ַהחֵּ יחִּ ְך  טז  ַהיֶּלֶּד ַתַחת ַאַחד ַהשִּ לֶּ ַותֵּ
ָרה י ָאמְּ ת כִּ שֶּ י קֶּ ַטֲחוֵּ מְּ ק כִּ חֵּ גֶּד ַהרְּ נֶּ ב ָלּה מִּ שֶּ ה-ַאל ַותֵּ אֶּ רְּ מֹות ַהָילֶּד אֶּ ]יש דברים שאני לא רוצה  בְּ

ת לראות. אני לא רוצה לראות איך בני מת בצמא[ ָשא אֶּ נֶּגֶּד ַותִּ ב מִּ שֶּ ֹקָלּה -ַותֵּ
. ךְּ בְּ ַמע יז  ַותֵּ שְּ ת ַויִּ ים אֶּ ל-ֱאֹלהִּ ים אֶּ ַאְך ֱאֹלהִּ ָרא ַמלְּ קְּ ן-קֹול ַהַנַער ַויִּ ר ָלּה ַמה-ָהָגר מִּ ם ַוֹיאמֶּ ָלְך -ַהָשַמיִּ

י-ַאל ָהָגר אִּ ירְּ ]מעניין... יש קשר בין יראה, כלומר פחד או התפעמות, לבין ראייה! אבל זה לדרשה  תִּ
ת יט אחרת[... ים אֶּ ַקח ֱאֹלהִּ פְּ א-ַויִּ רֶּ ינֶּיָה ַותֵּ ת עֵּ ַמלֵּא אֶּ ְך ַותְּ לֶּ ם ַותֵּ ר ָמיִּ אֵּ ת-בְּ קְּ אֶּ ם ַוַתשְּ ת ַמיִּ מֶּ -ַהחֵּ

  ַהָנַער.

  
גר פשוט לא ראתה אותה? מהפשט של הטקסט, זה בדיוק ייתכן שהבאר הייתה שם כל הזמן, וה

 מה שקרה. האם ייתכן שכך זה תמיד? שכל האפשרויות תמיד נמצאות, רק אנחנו לא רואים?
  

והדוגמית האחרונה, ו"הקשה" מכולם. אברהם נקרא להקריב את בנו אהובו. שוב הוא משכים 
בבוקר. והוא הולך. לאן הוא הולך? אנחנו לא יודעים. האם הוא יודע? כן. הוא הולך בעקבות 

 הראייה.
  

י ד בראשית כב, ישִּ לִּ ת ַביֹום ַהשְּ ָרָהם אֶּ ָשא ַאבְּ א-ַויִּ יָניו ַוַירְּ ת עֵּ ָרֹחק....הַ -אֶּ ל ז ָמקֹום מֵּ ָחק אֶּ צְּ ר יִּ -ַוֹיאמֶּ
ה  ַאיֵּה ַהשֶּ ים וְּ צִּ ָהעֵּ ש וְּ נֵּה ָהאֵּ ר הִּ י". ַוֹיאמֶּ נִּ י בְּ נֶּנִּ ר "הִּ י", ַוֹיאמֶּ ר: "ָאבִּ יו, ַוֹיאמֶּ ָרָהם ָאבִּ ַאבְּ

ֹעָלה. ָרָהם: " ח  לְּ ר ַאבְּ הַוֹיאמֶּ אֶּ רְּ ים יִּ י" לוֹ -ֱאֹלהִּ נִּ ֹעָלה בְּ ה לְּ וזרה. שימו לב לניקוד. ]תשובה מאוד מ ַהשֶּ
מי אמור לראות ומי כאן אמור להראות? ולמי? והאם זה מוכיח שאברהם ידע לכתחילה שלא 

ָדו. יהרוג את בנו?[ ם ַיחְּ נֵּיהֶּ כּו שְּ ל ט  ַויֵּלְּ ר ָאַמר-ַוָיֹבאּו אֶּ ָרָהם -ַהָמקֹום ֲאשֶּ ן ָשם ַאבְּ בֶּ ים ַויִּ לֹו ָהֱאֹלהִּ
ת ת-אֶּ ַח ַוַיֲעֹרְך אֶּ בֵּ זְּ ת-ַהמִּ ים ַוַיֲעֹקד אֶּ צִּ ם ֹאתֹו ַעל-ָהעֵּ נֹו ַוָישֶּ ָחק בְּ צְּ ים.-יִּ צִּ ַמַעל ָלעֵּ ַח מִּ בֵּ זְּ ַלח  י  ַהמִּ שְּ ַויִּ

ת ָרָהם אֶּ ת-ַאבְּ ַקח אֶּ תַהַמאֲ -ָידֹו ַויִּ ֹחט אֶּ שְּ לֶּת לִּ נֹו.-כֶּ ן יא  בְּ הָוה מִּ ַאְך יְּ ָליו ַמלְּ ָרא אֵּ קְּ ר -ַויִּ ם ַוֹיאמֶּ ַהָשַמיִּ
י. נִּ נֵּ ר הִּ ָרָהם ַוֹיאמֶּ ָרָהם ַאבְּ ר ַאל יב  ַאבְּ ל-ַוֹיאמֶּ ָך אֶּ ַלח ָידְּ שְּ ַאל-תִּ אּוָמה-ַהַנַער וְּ י ַעָתה   ַתַעש לֹו מְּ כִּ

י תִּ י ָיַדעְּ ים-כִּ א ֱאֹלהִּ רֵּ ת ]שוב יראה וראייה[ הַאתָ  יְּ ָת אֶּ ֹלא ָחַשכְּ ת-וְּ ָך אֶּ נְּ י.-בִּ נִּ מֶּ ָך מִּ ידְּ חִּ ָשא יג  יְּ ַויִּ
ת ָרָהם אֶּ א-ַאבְּ יָניו ַוַירְּ נֵּה עֵּ הִּ ָניו-וְּ ַקרְּ ַבְך בְּ ל ַאַחר נֱֶּאַחז ַבסְּ שהבאר הייתה שם כל  –]כמו עם הגר  ַאיִּ

זמן, אבל הוא לא ראה, עד הזמן, היא רק לא ראתה אותה, כך אברהם, האיל היה שם כל ה
ת ההתערבות שפקחה את עיניו[ ַקח אֶּ ָרָהם ַויִּ נֹו.-ַויֵּלְֶּך ַאבְּ ֹעָלה ַתַחת בְּ ל ַוַיֲעלֵּהּו לְּ ]וכעת שימו לב  ָהַאיִּ

ם יד לסיום הפרשה:[ ָרָהם שֵּ ָרא ַאבְּ קְּ הָוה יֵּרָ  ַהָמקֹום ַההּוא-ַויִּ ַהר יְּ ר ַהיֹום בְּ ר יֵָּאמֵּ ה ֲאשֶּ אֶּ רְּ הָוה יִּ היְּ   .אֶּ
  

 אז עם מה אנחנו נכנסים אל השבת?
 שאין ראייה אובייקטיבית.

 שאין קשר בין הראייה שלנו לבין המציאות.
 פרשנות. 011%שראייתנו היא 

 דרך מוצא, ייתכן שאנחנו פשוט עוד לא רואים. רואים שאם אנחנו במבוי סתום ולא
שהדרך תמיד קיימת, אבל אנחנו, בשל ההתניות שלנו, האמונות שלנו, התכנותים שלנו, עדיין לא 

 רואים אותה.
  

אני אדם מאוד אופטימי. ירשתי את התכונה הזאת מאבי, שיבדל לחיים טובים, ארוכים ובריאים. 
רך. אני אבל יש ימים שבהם האופטימיות שלי לא זמינה לי. לפעמים אני מרגיש שאבדה לי הד

פשוט לא רואה מוצא! לפעמים זה נמשך ימים, לעיתים רחוקות שבועות או חודשים, לעיתים 
 מאוד נדירות יותר מכך.

  
אובדן הדרך ותחושת ה"אין מוצא", היא אך ורק שאלה של ראייה. האם אפשר באמת לאבד את 

ק דרך אחת, הדרך? תחשבו על זה. במציאות אי אפשר לאבד את הדרך, שהרי במציאות יש ר
ובודאי שהמציאות אינה מכירה את מה שאנו חווים כ"לא הדרך". אבחנה בין דרך לדרך היא שאלה 
של ראייה בלבד. גם אין דבר כזה "אין מוצא". יש עיוורון זמני. ונכון, לפעמים הזמני הזה נמשך 

 הרבה זמן.
  

נו שיעור חשוב: לפני אברהם, אשת לוט, שרה, והגר מתארחים השבוע באוהלינו, ומלמדים אות
 שאתה משנה את המציאות, תבדוק את הראייה שלך.

  



שמשון רפאל )הרש"ר( הירש, שייסד את הזרם האורתודוקסי ביהדות, בפרשנות שלו על פרשת 
אין מקום פנוי משכינה, אך לא כל אדם זוכה לראותה". כלומר, אלוהים  –וירא, כתב: "'וירא אליו' 

 וט לא רואים. התשובות תמיד זמינות. אנחנו פשוט לא רואים אותן.נמצא בכל מקום. אנחנו פש
  

 .http://www.youtube.com/watch?v=p320GUpKgkQ וממש לסיום... הקשיבו לשיר הבא:
  

 שבת שלום, וראייה בהירה,
  

 אלישע

 

http://www.youtube.com/watch?v=p320GUpKgkQ

