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 | הרב אליעזר קשתיאל וירא פרשת

 שני פנים לאברהם

 אבימלך מול פרעה

לך אברהם נאלץ לרדת -לך וגם בפרשת ירא. בפרשת לך-יש שני אירועים דומים הקורים גם בפרשת לך

שהיא אחותו וכל בית פרעה חוטפים נגעים. לאחר שהאמת למצרים, פרעה לוקח את שרי בגלל שהוא חושב 

נודעת לפרעה, הוא מתלונן לאברהם על כך שהוא שיקר לו ששרי היא אחותו ולא אשתו. אברהם לא עונה 

 לו ולא מגיב לו בכלל, הוא פשוט קם והולך. 

שת וירא, לקראת לך לפרשייה המופיעה אצלנו, בפרשת וירא. בפר-משווה את הפרשייה הזאת בפרשת לך רש"י

סוף הפרשה, אברהם מגיע לאזור פלישתים, ושוב, הוא אומר ששרי היא אחותו ואבימלך מלך גרר לוקח 

אותה, וכל בית אבימלך חוטפים נגעים. הקדוש ברוך הוא מתגלה אל אבימלך ושואל אותו למה הוא לקח את 

יתפלל בשבילו לרפא את כל  שרי? הקדוש ברוך הוא אומר לאבימלך להחזיר את שרי לאברהם, ואברהם

הנגעים שהיו בביתו ואת עצירת הרחם. לא רק שאבימלך מבקש מאברהם להתפלל, אלא מתפתחת בין 

השניים שיחה. אבימלך שואל את אברהם למה הוא שיקר לו ואברהם עונה לו שהוא פחד מפני שאין בארץ 

לך נשאר המום משיחת המוסר של פלישתים יראת אלוקים, ואז יהרגו אותו בשביל לקחת את שרי. אבימ

 אברהם. לבסוף, הוא לא אומר כמו פרעה, הנה אשתך כך ולך, אלא הוא מבקש מאברהם להישאר. 

המפגש עם אבימלך בעל אופי שונה מהמפגש עם פרעה. אברהם תוקף את אבימלך ונותן לו מסר, יש תפילה 

ם, כשאברהם מוכיח אבימלך על גזלת ויש תקשורת ביניהם. בהמשך, אבימלך ירצה לכרות ברית עם אברה

 המים.

יש שני מפגשים של אברהם עם מלך על אותה סוגיה. מפגש אחד ללא דיבורים, הקדוש ברוך הוא לא מתערב, 

ואברהם לא עונה לפרעה, הם פשוט נפרדים איש לדרכו. עם אבימלך המפגש אחר. יש את אותה תקלה, 

 ואברהם עונה לו. יש שיח, יש תפילה ויש תוכחה.  אבימלך מדבר עם הקדוש ברוך הוא, עם אברהם,

 אברהם כמשיח וכנביא

האבות ובראשם אברהם מופיעים כלפי האנושות בשני כובעים ובשני מישורים. כל בוקר אנו אומרים בפסוקי 

 :1דזמרה מספר דברים על התקופה של אברהם

ִרית עֹוָלם: ָרֵאל ב ְ ֲעִמיֶדָה ְלַיֲעקֹב ְלֹחק ְלִיש ְ ָנַען ֶחֶבל  "ַוי ַ ן ֶאת ֶאֶרץ כ ְ ֵ ֵלאֹמר ְלָך ֶאת 

: ַנֲחַלְתֶכם: ה  ְמַעט ְוָגִרים ב ָ ר כ ִ ָ ְהיֹוָתם ְמֵתי ִמְספ  כו  ִמג ֹוי ֶאל ג ֹוי ב ִ ְתַהל ְ ְמָלָכה ֶאל ַעם  ַוי ִ ַ ִממ 

יַח אָ  ַאֵחר: ָקם לֹא ִהנ ִ ֵרעו :" :ַוי ֹוַכח ֲעֵליֶהם ְמָלִכיםָדם ְלָעש ְ ָ יָחי ְוִלְנִביַאי ַאל ת  עו  ִבְמש ִ ג ְ  ַאל ת ִ

                                                           
 ט"ו.-ספר תהילים, פרק ק"ה, פסוקים י' 1
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האבות היו מעט אנשים, עד כדי כל שהם כמעט נחשבו גרים בארץ. הם הסתובבו ממקום למקום. הקדוש 

עה ואבימלך, שלא הצליחו ברוך הוא לא נתן לאיש לעשוק אותם והוא הוכיח עליהם מלכים, הכוונה היא לפר

 לקחת את שרי מאברהם. הקדוש ברוך הוא הוכיח אותם.

שאברהם מופיע גם כמשיח וגם כנביא. המשיח מציג לאנושות חלום אדיר, מלכות עליונה  2אומרהרב קוק 

וקדושה. נביא הוא לא משיח, הוא הפוך. נביא מדבר עם האנושות על הווה ולא על העתיד. הוא אומר להם 

הם רוצים להגיע לימות המשיח, אז יש להם המון מה לעשות. הנביאים מוכיחים את העם ומזהירים שאם 

 אותם, הם מתקנים ומשפרים והם הולכים אל החזון.

לך אברהם מופיע כמשיח, בפרשת וירא הוא מתגלה כנביא. במצרים אברהם מופיע כדמות לא -בפרשת לך

מקבל נגעים כמכה משמיים. לפרעה לא ברור מי הוא אברהם  מוכרת. הוא מגיע למצרים ומי שלוקח את שרי

ומה הוא רוצה, הוא רק מבין שיש כאן משהו מאוד מוזר שלא כדאי להתעסק אתו ואי אפשר להסביר אותו. 

 זה משהו מימות המשיח. המלך לא יכול לעשות מה שמתחשק לו. כל מה שהוא רוצה מתפרק.

וא נלחם נגד מלכים רשעים, מנצח, ועושה צדק בעולם. הוא גם בהמשך אברהם מגיע כדמות של משיח. ה

לא רוצה רכוש. הוא שובר את כל הכללים המקובלים בעולם ואף אחד לא מצליח להבין אותו. הוא לא נאבק 

 לחנך, הוא משיב את הצדק אל כנו. אברהם הזה הוא החלום, העתיד. 

הולך להוליד ילד. הוא לוקח את החלום הגדול  לעומת זאת, אברהם אבינו בפרשת וירא, זה אברהם אחר. הוא

 : 3לדרך חינוכית. בתחילת הפרשה הקדוש ברוך הוא רואה את אברהם בצורה מיוחדת

ָניו  ה ֶאת ב ָ ר ְיַצו ֶ ֶ יו ְלַמַען ֲאש  י ְיַדְעת ִ ה:... כ ִ ר ֲאִני ֹעש ֶ ֶ ה ֲאִני ֵמַאְבָרָהם ֲאש  ֶ "ַוה' ָאָמר ַהְמַכס 

יתֹו ַאֲחָריו וְ  ט ְלַמַען ָהִביא ה'..."ְוֶאת ב ֵ ָ פ  ִמש ְ ֹות ְצָדָקה ו  ֶרְך ה' ַלֲעש  ְמרו  ד ֶ  ש ָ

אברהם הולך להדריך, להיות מורה דרך. הקדוש ברוך הוא רוצה שאברהם יהיה שותף בהדרכת המציאות. 

מתי נכון להכות ולהעניש ומתי לא נכון. האם צריך להשיב בתשובה והאם צריך להרוס את סדום. כיצד אפשר 

 גרום לאנושות להיות מתוקנת.ל

לכן כשאברהם נתקל באבימלך, המטרה שלו היא ליצור דיבור. הקדוש ברוך הוא ואברהם מוכיחים את 

 : 4אבימלך. הוא נותן מוסר על כך שאין יראת אלוקים בארצו

ַעְדָך ֶוְחֵיה" ל ב ַ ל ֵ ַ י ָנִביא הו א ְוִיְתפ  ת ָהִאיש  כ ִ ֶ ב ֵאש  ֵ ה ָהש  ָ  "ְוַעת 

הקדוש ברוך הוא אומר לאבימלך שכדאי לו לקבל מאברהם הדרכות, ולכן אבימלך מבקש מאברהם שיישאר 

 בארץ שלו.

 פונדק או שדה?

אומר שיש שני דרכים לברר מה עיקר מפעלו של אברהם אבינו. אברהם יושב בבאר שבע והוא נוטע  המהר"ל

 :5אשל

                                                           
 עולת ראי"ה, עמוד ר"ג. 2
 י"ט.-בראשית, פרק י"ח, פסוקים י"ז 3
 בראשית, פרק כ', פסוק ז'. 4
 בראשית, פרק כ"א, פסוק ל"ג. 5
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ל" ע ֵאש ֶ ט ַ ְקָרא ש ָ  ַוי ִ ַבע ַוי ִ ְבֵאר ש ָ ם ה'ם ב ִ ש ֵ  ֵאל עֹוָלם:" ב ְ

תמצית מפעל חייו של אברהם אבינו היא לקרוא בשם ה'. מה זה חשוב שהוא נטע אשל? מה הקשר בין העץ 

 לקריאה בשם השם?

אומר שאברהם נטע שדה שמואל בין שמואל לרב האם אברהם נטע שדה או בנה פונדק.  6יש מחלוקת בגמרא

קים פונדק לכבד אנשים. מה המחלוקת ביניהם ולמה כל כך חשוב אומר שהוא ה רבעל מנת לכבד אנשים, ו

 אם זה היה פונדק או שדה? 

שזו מחלוקת מה עיקר הבשורה של אברהם. לשתול עץ זה לעסוק בעקרונות היסוד, לעסוק  7אומר המהר"ל

א קובע בשורשים, לברר את הנטיעות של החיים שמהם יוצאים פירות, אברהם מציב חזון עליון למציאות, הו

לאנושות ממה העולם נובע. אלה שורשי המציאות באמת, זו תורת החשיבה הכי זכה והכי טהורה. אברהם 

עסוק בנטיעת עקרונות העל והתוצאות היסודיות, שם השם. אברהם פונה רק למי שאפשר לדבר אתו ולא 

 לכל העולם. יש אנשים שאפשר לנטוע בהם נטיעות על מנת שיבינו מהו העולם באמת.

התפיסה השנייה אומרת שעיקר עניינו של אברהם אבינו הוא להדריך. הוא מחפש הלכה למעשה. הוא פותח 

עקרונות, הוא מביא אוכל מוכן. -פונדק המכיל את כולם, כל עובר ושב מקבל אוכל. אברהם לא שותל זרעים

 העולם. הוא מכיל את כולם. אברהם עוסק בהדרכת האנשים, בנתינת מזון, בסלילת דרך לכל 

אפשר להסתכל על אברהם גם כמשיח וגם כנביא. גם כאדם גדול, אדיר ונשגב, וגם כמדריך המדריך כל אחד 

 בכל צעד ושעל. 

בשביל להדריך, המהר"ל אומר שחייבים להבין לעומק. אי אפשר להדריך את כל חלקי האנושות אם העקרונות 

רים, יכול לבנות אכסניה שתיתן מאכל מזין לכל לא ברורים לאברהם עד הסוף. רק אדם היורד לעומק הדב

 העולם.

 מידותיו של הקדוש ברוך הוא

אנו צריכים לעיין יותר לעומק בדמותו של אברהם. אברהם אבינו מתווכח עם הקדוש ברוך הוא כיצד להנהיג 

ך את העולם. איך אברהם מעז לעשות כזה דבר? אברהם חושב על סדום כלימוד חובה ענק על הקדוש ברו

הוא, על פי מידותיו העליונות. רק מתוך לימוד פנימי מהם מידותיו של ריבונו של עולם, אברהם יודע כיצד 

 :8ליישם ולהדריך את המציאות

ש  " ג ַ ע:" ַוי ִ יק ִעם ָרש ָ ה ַצד ִ ֶ ְספ   ַאְבָרָהם ַוי ֹאַמר ַהַאף ת ִ

דוש ברוך הוא: הגשה למלחמה, אומר שכשכתוב 'ויגש', אברהם מגיע בשלושה סוגי הגשות כלפי הק רש"י

הגשה לפיוס והגשה לתפילה. אברהם ניגש בכל אחת מהן. אברהם ידע את כל דרכי הקדוש ברוך הוא לפני 

מידת  -'האל'מידת הדין, בשם  -'אלוקים'ולפנים. הקדוש ברוך הוא מדריך את עולמו בשלושה שמות: בשם 

 מידת הרחמים.  -ה'-ו-ה-'יהחסד, ובשם 

                                                           
 מסכת עירובין. 6
 גור אריה, פרשת וירא. 7
 בראשית, פרק י"ח, פסוק כ"ג. 8
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ה המשפט. המשפט חורץ. מידת המשפט היא הגשת המלחמה. יש דין כיצד להכריע, כיצד לחתוך. מידת הדין ז

אברהם מגיע אל ריבונו של עולם מצד מידת הדין, מידת המשפט, הוא יודע כיצד הדין מתנהל. הוא לדון 

 בשם אלוקים. הוא שואל למה מצד מידת הדין להרוג צדיק עם רשע.

לאברהם על פי מידת הדין, אברהם מנסה את מידת החסד. אברהם מבין  אם הקדוש ברוך הוא לא מקשיב

 : 9את הדרכת האל

ר ֶאל ֲאֹדָני  י ְלַדב ֵ ַען ַאְבָרָהם ַוי ֹאַמר ִהנ ֵה ָנא הֹוַאְלת ִ  :"ְוָאֹנִכי ָעָפר ָוֵאֶפר"ַוי ַ

א מסכים פתאום יש כאן אברהם חדש. קודם אברהם הגיע בהחלטיות, עכשיו הוא משנה גישה. עכשיו הו

שלא מגיע לעיר סדום כלום, אבל הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שיעשה איתם חסד. גם כשמישהו לא ראוי 

 בכלל אפשר לעשות איתו חסד. יש חסדים שהם לא לפי הדין והחשבון. 

אבל גם מצד מידת החסד אברהם לא מצליח לשכנע את הקדוש ברוך הוא, אז הוא משנה גישה בפעם 

 :10השנייה

ֹ י "ַוי  ראֶמר ִהנ ֵה ָנא הֹוַאְלת ִ ִחית  ְלַדב ֵ ִרים ַוי ֹאֶמר לֹא ַאש ְ ם ֶעש ְ ן ש ָ ְצאו  ָ ַלי ִימ  ֶאל ֲאדָֹני או 

ִרים:" ֲעבו ר ָהֶעש ְ  ב ַ

מרכז הכובד הופך להיות הדיבור. גם אם אין מקום למידת הדין ואין מקום למידת החסד, יש את מידת 

ות התפילה לא ראויה, היא יכולה לעבוד. על ידי התפילה גישת התפילה. גם אם מצד המציא -הרחמים

המציאות מתרוממת מלמטה למעלה. מתוך התהליך שאברהם עשה בהכרת המציאות והקדוש ברוך הוא, הוא 

 מתפלל. האנושות מתרוממת למעלה והקדוש ברוך הוא מוכן לשתף עם אברהם פעולה. 

חדרי המלך. הוא בקיא בנטיעות, הוא נכנס לפרד"ס אברהם בקיא בכל המידות וההנהגות. הוא נמצא בתוך 

 ויוצא בשלום. הוא חי כל חייו בפרדס. הוא יודע איך צריך ליישם דברים במציאות על פי ה'.

 שלושת המלאכים

אומרים  חז"להמידות האלוקיות נמצאות בביתו של אברהם אבינו. שלושה מלאכים באים לבקר את אברהם. 

 יחויות. מה הבעיה שמלאך אחד יעשה שתי שליחויות? שמלאך אחד לא עושה שתי של

המלאך פונה אל תוך המציאות ופועל בה. הקצה התחתון של המלאך היא המציאות, והקצה העליון שלו היא 

ההתגלות של המידה המתאימה לשליחות שלו בכל אחד מהמלאכים. לכל מידה יש את הזרימה שלה מלמעלה 

 למטה.

שלושה מלאכים באים לאוהל של אברהם שכל אחד מהם מייצג מידה אחרת, כשאברהם בקיא בכל שלושת 

המידות. באוהל של אברהם שורות כל המידות האלוקיות. המלאך הראשון הוא מלאך של דין המגיע להרוס 

רחמים  את סדום, המלאך השני הוא מלאך של חסד המגיע להציל את לוט, והמלאך השלישי הוא מלאך של

 המגיע לבשר לשרה על הולדת בנה ולרפא את אברהם לאחר שעשה ברית מילה.

                                                           
 ח, פסוק כ"ז.בראשית, פרק י" 9
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כל הדרכה בעולם מתחילה בנטיעה. מאחורי כל פעולה של מלאך עומדת הבנה עמוקה מה עומד מאחורי 

הקלעים. כשהמלאכים מגיעים לאברהם ונכנסים תחת העץ, הוא מכניס אותם לתוך מפעל חייו. הוא מעמיק 

תחת העץ. הוא מתגדל בכל הפרדס ובכל הנטייה האלוקית על כל חכמתה, ולכן הוא יודע לסדר בשורשים 

את המציאות. אברהם כולל את שלושת המלאכים משורשי המידה שלהם, הצד העליון שלהם בעולמות 

 העליונים, ועד למעשה, הצד התחתון שלהם בעולם שלנו. 

הוא על שלושת המידות. המלאכים מגיעים לאברהם  המלאכים מחכים בזמן שאברהם דן עם הקדוש ברוך

בצהריים, והם מגיעים לסדום בערב. הדרך מאברהם עד סדום לא לוקחת הרבה זמן, אבל למלאכים לוקח 

 הרבה זמן מפני שהם חיכו שאברהם יסיים לדבר עם הקדוש ברוך הוא. 

לכן הוא גם הפותח וגם החותם אברהם אבינו כולל הכל, מההתחלה ועד הסוף. הוא האדם הגדול ביותר, ו

 את ברכת האבות בתפילת שמונה עשרה: 

 " אברהםאלוקי יצחק ואלוקי יעקב.. מגן  אברהם"אלוקי 

אדם המכיל בקרבו את כל הצדדים יכול לעמוד מול הקדוש ברוך הוא ולדון איתו על כל הזויות והבחינות 

 שיש בעולם.

 המתח בין החזון הנבואי לחזון המשיחי

 ון המשיחי אנו רוצים להציל את סדום, אבל מצד ההדרכה המעשית צריך להשמיד את סדום. מצד החז

ישמעאל הוא בנו של אברהם והוא חלק מבית אברהם. אברהם וישמעאל עושים ביחד ברית מילה. יש 

לישמעאל שליחות, יש לו חזון מדהים. אברהם הולך להפיץ את חזונו דרך ישמעאל. אבל כשעוברים לפרשת 

עשה, להדרכה מעשית, זה כבר משהו אחר, צריך לגרש את ישמעאל. כלומר, אברהם לא באמת יכול תמיד המ

 לכלול את החזון המשיחי וההדרכה הנבואית ביחד עם ההדרכה החינוכית באופן מושלם.

ככל שהפרשיות התקדמו, גדל המתח בין הממד המשיחי לממד הנבואי, בין המידות העליונות הנמצאות 

ם לבין הדרך שהם מתיישמות בשטח. ככל שהפרשיות התקדמו, יהיה יותר קשה להכיל את המורכבות במרומי

הזו, עד כדי שהיא גורמת לפיצול במשפחת יעקב, בין יוסף לשאר אחיו. מורכב להיות גם משיח וגם נביא, 

 עצות לפועל.  להיות אדם עם בהירות של עתיד ועולם הרוח, ומצד שני להיות טובים בהכרעה למעשה ולקבל

אפילו אברהם עצמו מתקשה בכך. אברהם עצמו נפגש עם הקושי להכיל את הניגוד בין חזון למציאות ואיך 

יכול להיות שהם עובדים יחד. כיצד יכול להיות שהוא רתום לחזון האלוקי ועוקד את יצחק, אבל בפועל 

באוויר ולא התממש, אבל מצד המעשה הקדוש ברוך הוא אומר לו לא לשלוח את ידיו אל הנער. החזון נשאר 

עקידת יצחק נעשתה לגמרי על ידי אברהם. זה עולם שלם שלאט לאט צריך לרכוש אותו, ליישב את ההבנה 

 מה האמת האלוקית רוצה ממנו, כיצד זה מתישם במציאות וכיצד אין סתירה ביניהם. 

 אברהם אבינו.כל זה עולם שלם, תורה שלימה. כל הסוגיות האלו נמצאות בשורש של 

 


