
 / הרב אלישע וולפין פרשת וירא: אלהי החירות והאחריות

 חברים יקרים,

במוצאי שבת האחרונה, בתפר שבין פרשת "לך לך" ופרשת "וירא", אירחנו בקהילה שלנו, 

קהילת "ואהבת", את הסופר ואיש הרוח דב אלבוים, להרצאה על דמותו של אברהם, אבי 

האומה. המפגש עם פתח את סדרת אירועי התרבות שלנו לתשס"ה, שבאמצעותם אנחנו 

ישראלית המלהיבה שמקיפה אותנו. -מבקשים לחדש ולהתחדש במרחב היצירה היהודית

בהזדמנות זו, אני מבקש להודות לדפנה קלמר ולפולה פרידלנד על ארגון הערב, ועל מגוון 

 אירועי התרבות שאתן מכינות לנו בהמשך השנה!

זוויות חדשות, גם  ההרצאה, כרגיל, הייתה מצוינת, אפשר תמיד לסמוך על דב אלבוים שיביא

אם הן חתרניות, ושינער את הקונבנציה שלנו, שנוטה להתאבן אם לא מאתגרים אותה מדי 

 פעם.

אלבוים סקר את מהלך חייו של אברהם, כפי שהוא מוכר לנו מסיפורי התורה )להבדיל 

 ממדרשי חז"ל, ששם מצטייר לו אברהם אחר לחלוטין(. 

אברהם בעשרה ניסיונות שונים, והוא עמיד את אלוהים ההמסורת היהודית מספרת לנו ש

 עמד בהצלחה בכולן. 

התיזה המרכזית של דב אלבוים אתגרה את הקונבנציה החז"לית הזו, וקבעה שאברהם 

זה המופיע בפרשת  -דווקא כשל בכל עשרת הניסיונות הללו, כשהעשירי, והקשה מכולן 

שום שהיה עליו לענות לדרישת סיפור העקידה. אברהם כשל מ -השבוע שלנו, פרשת וירא 

הקב"ה לעקוד את בנו האהוב בלאו מוחלט! היה עליו לומר: "עד כאן! את זה אני לא מוכן 

 לעשות!". אם היה מסרב לעקוד את בנו, אליבא דאלבוים, הרי שהיה עומד בניסיון. 

ר את התפיסה הזאת של אלבוים אנחנו מכירים היטב מספרו המצוין "מסע בחלל הפנוי" )ספ

נקרא  -כל אדם  -חובה, לדעתי!(. החידוש שאלבוים הביא בהרצאה היה, שלמרות שאדם 

בחייו ללכת, לא לדרוך במקום, לנוע כל העת מהמובן מאליו, מהקיבעון ומאזורי הנוחות שלו 

)שזה קשה לכשעצמו(, הרי שיש לו גם אחריות כלפי עברו וכלפי האנשים בחייו )מה שמקשה 

ם(. השאלה שהוצגה, אם כן, הייתה, מה אתה עושה עם עברך על המסע עשרות מוני

כשאתה יוצא למסע חייך? האם אתה מוחק הכל? האם אתה מתכחש למשפחתך? אלבוים 

טען שאנשים היוצאים למסע מהפכני בחייהם נוטים להפנות עורף לכל מה שהיה, ומתנערים 

 מכל הכבלים שכובלים אותם, כביכול. 

 המזעזעת של אברהם אבינו )לא לבעלי בטן רכה(: להלן רשימת ההתנערויות 

פעמיים אברהם מנסה להיפטר מאשתו במוסרו אותה לידיו של איש אחר  .1

 )פעם למלך מצרים ופעם למלך גרר(. 

ברגע של עימות עם אחיינו האהוב, לוט, אותו אברהם אימץ אל ליבו, הוא  .2

 רד מעליו, בטענה שזה ישכין שלום ביניהם... משלח אותו לדרכו ונפ

בנו הראשון, -פעמיים הוא מנסה להיפטר משפחתה של שרה, הגר, אם .3

ישמעאל: בפעם הראשונה כשהייתה בהריון, הוא עשה זאת בלי כל רגשות 

אשמה, ופעם השנייה, לאחר שנולד בנו השני יצחק, הוא מגרש הן את הגר 



בד מאוד. בגירוש השני היה ברור לחלוטין והן את ישמעאל בנו, והפעם בלב כ

 שישמעאל הולך למות מהתייבשות במדבר. 

 לבסוף, בסיפור העקידה, הוא מנסה להיפטר גם מבנו האהוב יצחק. .4

  

אלבוים טוען שהרצון של אברהם להיפטר מכל הכבלים שכובלים אותו, הוא הוא אי 

 העמידה שלו בעשרת הניסיונות. 

זה במפורש, הוא מרמז על רעיון יפהפה וחדשני, שגיבור  למרות שהוא לא אמר את 

אלוהי הפרשות הללו אינו אברהם )ההפך, אברהם הוא הכישלון כאן(, אלא אלוהים, כי 

. והראייה ישראל מבקש מהאדם לשאת עמו את עברו, גם כשהוא יוצא למסע "לך לך"

והים דואג לכך היא, שכל פעם שאברהם משליך מעליו את אחד מהאנשים שעמו, אל

 להשיב אותם אל אברהם, ותמיד "דרך הדלת האחורית" )ציטוט מאלבוים(. 

 הנה לכם הרשימה )מתאים גם לבעלי בטן רכה...(:  

אל אברהם פעם אחר פעם, ובכל פעם רק בהתערבות  מוחזרתשרה  .1

 אלוהית. 

מידי חוטפיו בקרב הרואי. מכיוון  ולהשיבאת לוט אברהם נאלץ להציל  .2

ממש לא גנרל, נהפוך הוא, ברור שגם המעשה הזה הוא  שאברהם הוא

 התערבות אלוהית. 

בהמשך, כשיבוא הזמן "להפוך" את סדום, מקום מושבו של לוט, ולהרוג את  .3

כל יושביה, אברהם נלחם להציל את החפים מפשע מהעונש הקולקטיבי, 

אבל )שימו לב!(, גם כמתברר שאין עשרה צדיקים בסדום, אברהם הוא לא 

ש מאלוהים לחוס על חייו של לוט! אלוהים הוא זה שטורח ושולח מלאכים דור

 לשלוף את לוט מתוך ההפיכה ולהצילו ברגע האחרון.

אל האוהל, ולהמשיך  לשובבגירוש הראשון שלה, אלוהים מצווה על הגר  .4

ולהתענות תחת ידיה של שרה. בגירוש השני שלה, שמשמעותו מוות במדבר 

תה ואת ישמעאל. יתרה מזו, נאמר לה שישמעאל הלוהט, אלוהים מציל או

 תמיד ייחשב כבנו של אברהם, למרות שהוא הושלך על ידי אביו אל המדבר. 

בהתערבות דרמטית של מלאך  לקבל חזרהאת יצחק אברהם כידוע "נאלץ"  .5

האלוהים, שאומר לו "אל תשלח ידך אל הנער", והוא מוחלף באיל, שבאורח 

 נס מופיע בסבך ממול. 

הראייה של אלבוים לאי עמידתו של אברהם בניסיון האחרון, והקשה מכולם )העקידה(, הוא 

 שמרגע זה ואילך אלוהים מנתק עמו כל מגע ולא מדבר אתו יותר. כאילו נואש ממנו! 

לשאלה שחלקכם בודאי שואלים את עצמכם כעת )אני מקווה שאתם שואלים את השאלה  

אלבוים עונה שיותר משאברהם הוא  -ב לאבי האומה? מדוע אם כן אברהם נחש -הזאת!( 

אלוהים הוא הגיבור הגדול,  –אבי האומה הראוי, התורה היא המחנכת הראויה )ואני מוסיף 

המורה הראוי(, כי הם מלמדים אותנו את השיעור הגדול של אחריות: במסעותיך, בלכתך, 



חייך. עליך לקחת אותם בגדולתך, אתה לעולם לא נפטר מהאחריות שלך כלפי האחרים ב

 אתך במסעותייך. 

 תמיד!  

 עד כאן דב אלבוים.

אני רוצה להציע מסקנה הפוכה לחלוטין. לא בעניין האחריות, שממנה אתה לא נפטר לעולם 

את הלקח מעורר ההשראה הזה אני לוקח בגדול )ותודתי נתונה לדב אלבוים על השיעור  –

הזה(. אבל אם נקבל את התיזה של אלבוים, שהניסיונות שבהם אותגר אברהם היו הנפלא 

הניסיונות שבהם מעמיד רצונו העקבי להיפטר מכל הכבלים שכבלו אותו לעברו, הרי ש

)אמנם  אלוהים את אבי האומה מתחילות דווקא ברגע שאלוהים מחזיר אליו את כולם

כמו שעשו גדולים אחרים בהיסטוריה "בדלת האחורית"(. אברהם יכול היה להתעקש, 

)שאותם הזכיר אלבוים( ולא לקבלם חזרה. ישו, למשל, שהתנער מכל הקשרים שהיו לו; 

בודהה, שעזב את העולם החומרי, שכל כולו סבל )שימו לב לקשר בין המילה "סבל" 

אלה מילים נרדפות!(; מוחמד, שחיסל ונקם באכזריות ובעקביות בכל מי שלא  –ו"לשאת" 

אברהם מקבל עליו את קיבל את דרכו, ובראשם יהודי העיר מדינה, אליה הוא ברח. 

בניסיון האחרון והקשה מכולם  הדרישה החינוכית של אלוהים, ומקבל בחזרה את כולם!

עמידתו של הוא הגדיל לעשות. כפי שלימד אותנו ג'קי לוי, בשיעור מבריק על העקידה, 

ם לעקוד את בנו. העמידה שלו בניסיון הייתה אברהם בניסיון לא הייתה בכך שהסכי

. זה לא מובן מאליו. רובנו כשהוא שמע את מלאך השם שקרא אליו, וכשהוא ראה את האיל

 לא שומעים ולא רואים, עד שמאוחר מדי! הוא ראה, שמע, ושחרר את בנו מהמזבח. 

יק לנו, או מה אנחנו כולנו מנסים להתכחש לחלקים שכובלים אותנו, להיפטר מכל מה שמצ 

, כמעקב את תכניותינו ואת חירותנו. זה אך טבעי. כל מי שאי פעם כביכולשנראה לנו, 

התגרש/ה מכיר את הרגע שבו הוא, או היא, החליטו להיפטר מהיחסים שהפכו ל"גיבנת" 

 מאמללת.

נכון, גם אברהם ניסה, כדרך כל "הגדוילים", להשתחרר. אבל גדולתו של אברהם הייתה  

שבו הוא מבין, פעם אחר פעם, שהוא אינו יכול להיפטר ממאומה. הוא מקבל אותם  ברגע

 חזרה ונושא אותם עמו.

 יש סימוכין כבדים לטענה זו: 

אברהם, שנקרא לעזוב את בית אביו, יוצא למסע חייו רק אחרי שאביו נפטר.  .1

התעקשות הטקסט על נקודה זו, בודאי אינה מקרית. יתרה מכך, מי שהחל 

סע לארץ כנען, כפי שציינתי לפני שבוע, היה לא אחר מאשר אביו, את המ

תרח. כלומר, אברהם )כמו דב אלבוים עצמו, אגב( רואה את עצמו כממשיך 

בניגוד לכל המדרשים שהציגו את  -מורשת של מסע ותנועה  -מורשת אביו 

 תרח כנציג עולם האלילות הישן. 

אברהם למשפחת אביו באה לידי ביטוי גם כשהוא מחפש הנאמנות של  .2

 אישה לבנו דווקא מקרב משפחתו הגרעינית )"בית אביו"( שנותרה בחרן. 

בעניין שרה, גם כשברור לו שהיא עקרה, הוא לא מגרש אותה, כפי שיכל  .3

היה וכפי שמקובל היה לעשות )ועדיין מקובל בכמה מקומות!(. להזכירנו, לא 



שפחה "להיבנות ממנה" )כלומר, לזכות בצאצא(. זו הייתה  הוא ביקש לעצמו

 תכנית הפונדקאות של שרה, לא שלו. 

ובאותו עניין, אברהם אכן נשא אישה נוספת ואף נולדו לו עוד ילדים, אבל  .4

הוא עשה זאת רק לאחר ששרה נפטרה. יתרה מזו, הוא נישא בשנית רק 

 ד של אשתו המנוחה.לאחר שדאג לרווחתו ולירושתו של יצחק, בנה היחי

  

גדולתו של אברהם הייתה כפולה: כמו כל האנשים הגדולים ששינו את פני ההיסטוריה 

האנושית, אברהם העז לעזוב הכל ולצאת לדרך חדשה. גם הוא, כמוהם, ניסה, תוך כדי 

ההתפרקות שלו מכבלי העבר, להשתחרר מכל העכבות שהפריעו לו במסע החירות. אלא 

א ידע בסופו של יום לשמוע קול אחר, שרוב המהפכנים לא שמעו ולא שפעם אחר פעם הו

שומעים: קול החירות האלוהי, שמצווה "לך לך", מצווה אותך גם להמשיך ולשאת )ולסבול, 

 ( את האחריות שלך. sabal -  מלשון סבל

המילה "חירות" נמצאת בתוך המילה "אחריות"! לכן, במסעותייך שלך אתה חייב לשאת  

, ואם לא תטיב, ]אז[ לפתח חטאת רובץ" תטיב שאתאת כל משאותייך, בבחינת "אם אתך 

 )האזהרה המפורסמת של אלוהים לקין(.

השנה, כשאני קורא את פרשת וירא, אני מקבל מאבי האומה העברית )בעזרתו התבונית  

 של דב אלבוים, למרות המחלוקת שלי עם מסקנתו הסופית(, את השיעור הגדול, שהחירות

 איננה הפניית עורף לאנשים: 

לעולם לא מעקבים את חירותך. האמונות הכוזבות, הנחות היסוד  -האנשים בחייך  -הם 

 המוטעות, תפיסות העולם הכובלות, הן הכלא היחיד, ומהן בלבד אתה נקרא ללכת לך.

   וזה הניסיון הקשה ביותר שאי פעם ניקרא לעמוד בו. זו התורה כולה על רגל אחת.

 בת שלום,ש

 אלישע

 

 


