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  03/11/12יח' חשון תשע"ג,         

  

  פרשת וירא - דבר תורה

  מאת ציפי גולדשטיין

  

  שבת שלום.

  הפרשה שלנו, פרשת וירא היא פרשה עמוסת אירועים. הם כוללים את:

  ,הבשורה על הולדת יצחק לאברהם ושרה* 

  סדום,סיפור *

  בהמשך,עליו אפרט  -סיפור אברהם בגרר*

  הולדת יצחק,*

  ,גירוש הגר וישמעאל*

  כריתת הברית של אברהם ואבימלך,*

  -ו

  .עקידת יצחק*

  

בחרתי לעסוק בנושא האמונה, אשר מופיע בפרשה שלנו פעמים רבות: שרה 

צוחקת ולא מאמינה לה' כשמתבשר לאברהם שייוולד להם בן, האמון שיש בין 

אברהם לה' בסיפור סדום, אמונתו אברהם לקב"ה כאשר הוא פוקד עליו 

  להקשיב לשרה ולשלח את בנם הבכור, וכמובן, עקידת יצחק. 

  

והם  -פסוקים מפרידים בין שני פסוקי "יראת ה'" בפרשת וירא"רק כחמישים 

מפרידים בין שתי משמעויות של היראה, אשר ההבדל ביניהן הוא כהבדל בין 

פותח  הפרופסור ישעיה ליבוביץ'עבודת ה' לשמה ועבודה שלא לשמה...", כך 

  , שפורסם בירחון "דעות". 'יראת ה' בספר בראשית ובספר איוב'את מאמרו: 
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מאמרו, פרופסור ליבוביץ' סובר כי ישנן שתי רמות של יראת ה' (או אמונה). ב

הרמה הראשונה נלמדת מתוך סיפור אברהם בגרר, והרמה השנייה נלמדת 

  מתוך סיפור העקדה. 

  למי שלא מכיר, אספר בקצרה את סיפור אברהם בגרר: 

הגיעם  אברהם עובר לגור בגרר, ומספר כי שרה היא אחותו. אבימלך שומע על

ולוקח את שרה להיות לו לאישה. כתוצאה מכך, הקב"ה מתגלה אליו בחלום 

ואומר לו שהוא הולך למות על מעשה לקיחת שרה, מכיוון שיש לה בעל. 

אבימלך משיב ואומר כי הוא לא ידע ששרה נשואה. למחרת, אבימלך קורא 

אמרתי  לאברהם ושואל אותו מדוע הוא שיקר לו. אברהם משיב בטענה: ".. כי

במקום הזה והרגוני על דבר אשתי" (פסוק י"א פרק כ'  רק אין יראת אלוהים

בבראשית). אבימלך נותן לאברהם רכוש רב, ולאחר מכן אברהם מתפלל על 

בית אבימלך בכדי להעביר את העונש שהקב"ה גזר (אי אפשרות להולדת 

  ילדים) בגלל לקיחת שרה. 

יראת האלוהים עליה אברהם מדבר היא  פרופסור ליבוביץ' טוען כי בסיפור זה

[ואני מצטטת] "אמצעי לשלום האדם ולתיקון החברה... כאן האדם ומציאותו הם 

משרתו של האדם, הממונה על בטחון הפרט והכלל". -כביכול-התכלית, והשי"ת

כלומר, ליבוביץ' מסביר  שהמוסר ודרך הישר האוניברסאליים הם מה 

ת בסיפור זה. הקב"ה נמצא מעל לכל, שמבטאים את יראת הקב"ה הנמצא

כמעין 'משגיח', ונועד כדי למלא את הביטחון הפרטי הכללי ולהקים חברה 

לגוי  מובנתצודקת. ליבוביץ' טוען כי יראה זו היא יראה ש"יכולה להיות 

המגושם", כלומר לכלל בני האדם, ואומר כי עלינו נדרשת יראה (או אמונה) 

  מעבר לרמה זו. 

סביר כי כבר לפני סיפור העקדה כתוב על אברהם שהאמין בה', ליבוביץ' מ

ויחשבה לו צדקה" (לאחר הבטחת  והאמין בה'בבראשית פרק ט"ו פסוק ו': "

הזרע כמו הכוכבים שבשמיים), אך סיפור העקדה בא להראות לנו את הרמה 

השנייה של "יראת אלוהים" (או "אמונה"). ליבוביץ' אומר כי בסיפור העקדה אנו 
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רואים שכל התועלתניות שביראת ה' איננה, המעשה שאברהם עושה לא בא 

מתוך ציפייה לטובה שתצמח מהמעשה, או מחשש לרעה שתיווצר ע"י הימנעות 

מלקיחת יצחק  (הרי שום רעה שתפגע באברהם לא תשתווה לתחושה שירגיש 

אחרי הקרבת יצחק). בנוסף, אברהם לא מתייחס למוסר האנושי או אפילו 

שם הובטח לאברהם זרע עצום  -סכמות מטאפיזיות כגון ברית בין הבתריםלמו

ורב, אלא מקיים את הציווי האלוהי המורה עליו להקריב את בנו. כאן אנו רואים 

אמונה מוחלטת לגמרי בה', וזוהי בעצם היראה אותה ליבוביץ' מכנה "עבודת ה' 

  "עבודת אלוהים". -לשמה" ו

לסיפור סדום המוזכר בפרשה שלנו, ותוקף את  כמו כן, ליבוביץ' מתייחס גם

חסידי "המונותיאיזם האתי" אשר מהללים את דרכו של אברהם בסיפור זה. 

הוא אומר כי הם ועוד רבים אחרים מתפעלים מהתנהגותו של אברהם בוויכוח 

על סדום וצדיקיה. ליבוביץ' מצידו סובר כי סיפור סדום מוכיח התייחסות לקב"ה 

הותו ומהותו, אלא מבחינת שופט שנדרש להיות רחום וצדיק. לא מבחינת אלו

לפי ליבוביץ', מידות אלו הן מידות אנושיות ומעידות על הסתכלות על הקב"ה 

את עצמו  -כמשרתו של האדם, והוא טוען כי: "..העובד את ה' מתוך גישה זו

 הוא עובד". בהמשך לכך, ליבוביץ' מדגיש כי אמירתו של הקב"ה: "עתה ידעתי

ולא חשכת את בנך את יחידך ממני..." נאמרת לאחר  כי ירא אלוהים אתה

סיפור העקדה ולא לאחר סיפור סדום, ולכן העקידה ולא סדום מבטאת את 

יראת אלוהים העמוקה. בניגוד לסיפור סדום, העקידה מבטאת אמונה בה' ללא 

ונה) תנאי וללא התאמתו למוסר ולשכל האנושיים, ולכן זוהי היראה (או האמ

  האמיתית אליה אנו צריכים לשאוף.

  

  ובכן, פרופסור ליבוביץ' מתמקד במאמרו במשמעויות השונות של האמונה. 

עכשיו, אביא את דעתו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק בנוגע לאמונה בחייו 

אנו מגלים את דעתו על הדרך  הרב קוק" שכתב שמונה קבציםב" של האדם.

  . בה האדם צריך להגיע לאמונה
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הרב קוק סובר כי הכרת קרבת אלוהים היא עבודה רוחנית גדולה בשביל 

האדם, וכאשר האדם מגיע אליה, כל סדרי החיים מתיישרים. קרבת אלוהים זו 

היא המטרה הנעלה אליה האדם צריך לשאוף. במאמרו הוא כותב: ".. אין 

שכל  הפרש באיזה אופן יבואו לידי ההרגשות עד קרבת אלוהים, אם יבואו בדרך

והכרה הגיונית, או בדרך הרשה פנימית...". ניתן לראות כי הרב קוק טוען 

לא משנה שהאמונה היא החשובה, וישנן דרכים רבות ומגוונות להגיע אליה. 

האדם יבחר, אם בדרך של הרגשה פנימית או בדרך של חשיבה  באיזו דרך

  .העיקר שיגיע לאמונהשכלית והגיונית, 

כותב הרב קוק: "הטבעיות  'מאמרי הראי"ה'מתוך במאמר "קרבת אלוהים" 

הוא אז האדם  נוחהטהורה של נשמת האדם יכולים אנו להכיר בהבחנה... כמה 

... [ואני מדלגת] ...השאיפה לקרבת אלוהים הנה היסוד לקבל רגש אלוהי

הן כולן המרכזי לכל הנטיות, התשוקות והשאיפות של נפש האנושות כולה, 

. כן הוא בכלל... וכן בפרט..." משפטים אלו יכולים אליה נובעות ממנה ושבות

טבע האדם  -לסכם באופן נפלא את עיקר מחשבתו של הרב קוק ביחס לאמונה 

  הוא להאמין, ומשמעות החיים אצל האדם היא השאיפה לאמונה.

  

אם נשווה לרגע את דעתו של הרב קוק עם טענותיו של פרופסור ליבוביץ', 

  ת שונות על שאלת האמונה. נראה כי יש להם דעו

בבראשית פרק ט"ו אנו רואים כי אברהם האמין בה', אך הפרופסור ליבוביץ' 

טוען כי האמונה הזו לא מספיקה וכי האמונה האמיתית של אברהם מתגלה רק 

לאחר סיפור העקידה בפרק כ"ב. כלומר, בכדי להגיע לאמונה השלמה על 

בו, להתנתק מהמוסר האנושי האדם להתנזר לחלוטין מכל התועלתניות ש

להסתכלות הגיונית על  מתנגדולהראות רק בטחון בקב"ה. הפרופסור ליבוביץ' 

הקב"ה וטוען כי אדם שמאמין מתוך כך עובד את עצמו ולא את הקב"ה. מנגד, 

ראינו כי הרב קוק סובר שהאמונה היא דבר שמזכך את הנפש, וכי הדרך אליה 
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אליה מתוך תחושה פנימית טהורה, מתוך פחות קריטית. האדם יכול להגיע 

  חקירה, מתוך מחשבה הגיונית ועוד... 

, שהיא המטרהאם כן, ניתן לראות כי בעוד שהרב קוק שם את הדגש על 

למטרה,  הדרךהאמונה וקרבת האלוהים, פרופסור ליבוביץ' שם את הדגש על 

בחר שהיא האמונה, וטוען כי יש דרך עדיפה. לרב קוק לא משנה אם האדם 

בדרך השכלית, המוסרית בכדי להגיע לאמונה בה', ואילו פרופסור ליבוביץ' 

  תוקף דבר זה וטוען כי האמונה שמגיעה לכאורה כתוצאה מכך היא לא אמיתית. 

  

אנו נחשפים לתפישת עולמו  מאת בנג'י גרובר ויעקב כהן, "סולם יעקבבספר "

דבר על אמונה ואומר: . בשער הרביעי של הספר, הרב כהן מהרב יעקב כהןשל 

"אם וכאשר אנו מוצאים ערך [לחיים] אכן אנו עומדים לפני מציאות שיש בה גם 

תוהו ובוהו, וגם מידה מסוימת של סדר... אנו צריכים לבחור בין כניעה לטרגיות 

ובין ניסיון להתגבר על כל המגבלות הטרגיות האלה כדי למצוא סיפוק בחיים. 

זו  -ה ובשיטת התנהגות המביאות אותנו לסיפוקאם אנו בוחרים בשיטת מחשב

אמונה באלוהים. מדוע? כי אנו יודעים שיש בכל התוהו ובוהו הזה משהו היכול 

למצוא לנו ערך בחיים... המאמינים, או הרוצים להאמין, כי בכוחנו להתגבר על 

זהו חיפוש האלוהים. הם מבקשים את אותו כוח שיעזור לנו להפוך  -העוול הזה

חיים למשהו שיש בו משמעות פוזיטיבית... " הרב כהן אומר כאן כי כאשר את ה

האדם מוצא ערך לחיים הוא צריך לבחור בין כניעה למציאות הקשה של החיים 

ובין ניסיון להתגבר עליה בכדי למצוא סיפוק בחיים. האדם המאמין הוא אדם 

החיים. אשר מחפש כוח, אלוהים, אשר יראה לו את המשמעות החיובית של 

האדם מאמין באל מכיוון שהוא חושב שזה יעזור לו לראות את הטוב בתוך 

להאמין באלוהים מתוך  בוחרהתוהו ובוהו הזה שנקרא 'חיים'. האדם כאן 

  תחושה כי כתוצאה מכך הוא יראה את האור והטוב שבחיים. 

בהמשך הפרק הרב כהן אומר: "...האמונה הופכת את החיים כדאיים... אמונה 

לוהים משמעה הכרה במגבלות האנושות ובטעויות שלנו... כאשר אנו בא
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מכירים בטעויותינו ובמגבלותינו אנו מחזקים את התפישה כי יש דרך טובה יותר 

לראות את קיומנו..." הרב כהן טוען כי כאשר האדם בוחר להאמין באלוהים  

ון שיגרום הוא בעצם מכיר במגבלות האנושיות שלו ומכיר בכך כי יש משהו עלי

לו לראות את קיומו בדרך טובה יותר. ניתן לראות כי הרב כהן חושב שללא 

האמונה האדם יימצא את עצמו מסובך בתוך נבכי התוהו ובוהו של החיים. בכדי 

לראות את משמעות החיים החיובית יותר על האדם לקבל שיש כוח עליון 

לו לאושר ולסיפוק שיעזור לו למצוא בתוך כל האי סדר את הדברים שיגרמו 

  בחיים. 

הרב כהן טוען כי האמונה בה' באה מתוך מחשבה של האדם  כי כך הוא יוכל 

לראות את ערך החיים ולגרום לסיפוק בהם. לכאורה, סיבה זו נראית אנוכית 

האדם מאמין בה' בכדי שזה יראה לו את הטוב בעולם. אולם, לפי דעתי  -לגמרי

אמין בה', הוא בוחר זאת מפני שהוא חושב לא כך הדבר. כאשר האדם בוחר לה

כי דרך החיים הכרוכה בכך היא הנכונה והאמיתית ביותר. האדם בוחר להאמין 

בה' לא מתוך ציפייה לקבל תגמול, אלא מתוך מחשבה כי זוהי הדרך בה חווים 

  את העולם בצורה הפשוטה והשלמה ביותר. 

  

כהן. אני חושבת שאמונה  אני יכולה מאוד להזדהות עם תפישת עולמו של הרב

בה', וכתוצאה ממנה אורח חיים מיוחד, גורמת לנו לחיות חיים טובים יותר. 

קשר המשפחה  -מוסריים יותר. היא מראה לנו את הדברים החשובים בחיים

ההדוק, יחסי אדם לחברו, גבולות הנהנתנות, למידה וחשיבה מעמיקה ועוד.  

השיג דברים אלו, אך היא מכוונת האמונה לא נמצאת בנפש האדם רק בכדי ל

  את האדם אליהם. 

לפי דעתי אמונה יכולה להיות כרוכה בדברים רבים, בחובות, במעשים, 

בחשיבה מסוימת, אך היא יכולה להיות תחושה פנימית אצל האדם אשר מעלה 

אותו למעלה. אמונה זה לא דבר מוחלט. אני חושבת שאי אפשר להגדיר 

אני יכולה להתחבר מאוד למחשבתו של הרב קוק  למישהו מהי אמונה. לכן,
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האומרת כי המטרה של האדם זה להגיע ל"קרבת האלוהים". כמו כן, אינני 

מסכימה עם דעתו של פרופסור ליבוביץ', הטוען שאמונה שלמה בה' חייבת 

  להיות משהו ספציפי. 

כל אדם חווה את החיים בצורה אחרת, ולכן האדם יכול להחליט רק בשביל 

מו מהי האמונה שלו ומהי השלכותיה. הדבר יכול להתבטא באמונת אברהם עצ

האמונה ללא תנאי בעקידת יצחק, האמונה בה'  -המשתנה לכל אורך הפרק

והביטחון כי ישמעאל ישרוד ויגדל לאחר הגירוש או האמונה של אברהם בסיפור 

  סדום כי דעתו כן משנה וכי הקב"ה יקשיב לו. 

רון מפי דבריו של יעקב כהן: "... אמונה באלוהים היא ואני אסיים בציטוט אח

תגובה טבעית ורגשית של האדם לערכיהם החשובים של החיים. תגובה זו 

אינה אפשרית בלא האמונה באפשרות גאולתו של האדם. כאשר האדם מנסה 

להשיג את הכוח השרוי בעולם, או שמא מעבר לו, המאפשר או המבטיח את 

  צמו את מושג האלוהים."הצלחתו, הוא מדמה לע

  

  תודה רבה, ושבת שלום.

  

  

  

  

 


