

אני רוצה לדבר על פוליטיקה .אז מי ניצח בבחירות האלה? אנחנו
עדין לא יודעים .בקרוב יתבהר מי יהיה נשיא ארצות הברית הבא
אבל מי הפסיד? בטוח ,בהפסד גורף ומחפיר – הסוקרים .איזו
פדיחה נוראה .כבר בבחירות הקודמות בארה"ב הם שגו כל כך ,אז
הפעם לקחו קליברים מדרגה ראשונה לחיזוי תוצאות הבחירות
הנוכחיות וגם הם חזו הפסד מוחץ לטראמפ .הם חזו שביידן מוביל
בפערי ענק .והנה פתאום ,המרוץ הצמוד הזה.
ֹאתהָ .א ַמר" :ל ֹא ֶא ְב ָרא
וַ ִּי ֶבן ֱאל ִֹּקים את האישהִּ 1:ה ְתבוֹ נֵ ן ֵמ ַאיִּ ן לִּ ְבר ָ
ראשה .ל ֹא אברא אותה ִּמן
אוֹ ָתה ִּמן ָהר ׁ
ֹאש ֶ ׁ -של ֹא ְת ֵהא ְמיַ ֶק ֶרת ׁ ָ
ָה ַעיִּ ן ֶ ׁ -של ֹא ְת ֵהא ַס ְק ָרנִּ ית [ ]...ובאה שרה אימנו ,וַ ִּת ְפ ְרעו כָ ל
ֲע ָצ ִּתי3"...2
בואו נבין את המדרש המהמם הזה .הקב"ה אומר :אני לא אברא
את האישה מהעיניים ,כדי שהיא לא תהיה סקרנית; שהיא לא
תאמין לסקרים ולסטטיסטיקה .כך ממש כתוב במדרש לפרשתנו!
כי הנה ,הסוקרים טעו בענק .סוקר יכול לדעת רק מה היה .על סמך
מה שהיה ,הוא אומר מה יהיה ובעצם אין לו שום אפשרות לדעת
מה יהיה ,כי לאיש אין נבואה כרגע.
 1בראשית ב' ,כבַ " :ויִּבֶן ה' אֱֹל ִּקים אֶת ַה ֵּצלָע ֲאשֶר ָלקַח מִּן הָָאדָ ם ְל ִּאשָה
ַוי ְ ִּב ֶא ָה אֶל הָָאדָם".
 2משלי א' ,כ"ה.
ש ַע דְ ִּס ְכנִּין ְבשֵּם ַרבִּי ֵּלוִּי ָאמַר:
 3מדרש בראשית רבה י"ח ,בַ " :רבִּי י ְהֹו ֻׁ
" ַויִּבֶן" (בראשית ב ,כב)  -כְתִּיב ,הִּתְבֹונֵּן מֵַּאי ִּן ִּלבְר ֹאתָּהָ ,אמַר "ֹלא ֶאב ְָרא
אֹותָ ּה מִּן הָר ֹאש  -שֶֹלא תְ הֵּא ְמיַק ֶֶרת ראשָּהֹ ,לא מִּן ָה ַעי ִּן  -שֶֹלא תְ הֵּא ַסק ְָרנִּית,
וְֹלא מִּן הָאֹזֶן  -שֶֹלא תְ הֵּא ַצי ְתָ נִּית ,וְֹלא מִּן ַהפֶה  -שֶֹלא תְ הֵּא דַ ב ְָרנִּית ,וְֹלא מִּן
שנִּית ,וְֹלא מִּן ה ֶָרגֶל
ש ְמ ָ
ַהלֵּב  -שֶֹלא תְ הֵּא ַקנְתָ נִּית ,וְֹלא ִּמן ַהי ָד  -שֶֹלא תְ הֵּא ְמ ַמ ְ
שעָה שֶָאדָם
 שֶֹלא תְ הֵּא פ ְַר ָסנִּיתֶ ,אלָא ִּממָקֹום שֶהּוא צָנּו ַע בָָאדָ םֲ ,אפִּלּו ְב ָבֹורא בָּה ָהי ָה
ש ָהי ָה ֵּ
עֹומֵּד עָרֹום אֹותֹו ַהמָקֹום ְמ ֻׁכסֶה"ְ ,ועַל כָל ֵּאבָר ְו ֵּאבָר ֶ
אֹומֵּר לָּה" :תְ הֵּא ִּאשָה צְנּועָהִּ ,אשָה צְנּועָה"ַ .אף עַל פִּי כֵּן (משלי א ,כה):
"וַתִּ פ ְְרעּו כָל ֲעצָתִּ י"ֹ ,לא ב ָָראתִּ י אֹותָּה מִּן הָר ֹאשַ ,וה ֲֵּרי הִּיא ְמיַק ֶֶרת ר ֹאשָּה,
שנֶ ֱאמַר (ישעיה יג ,טז)" :וַתֵּ ַל ְכנָה נְטּויֹות גָרֹון" ,וְֹלא מִּן ָה ַעי ִּןַ ,וה ֲֵּרי הִּיא
ֶ
שנֶ ֱאמַר (ישעיה יג ,טז)ּ" :ו ְמ ַסקְרֹות עֵּינַיִּם" ,וְֹלא מִּן הָאֹזֶןַ ,וה ֲֵּרי הִּיא
ַסק ְָרנִּיתֶ ,
שנֶ ֱאמַר (בראשית יח ,י)" :וְשָ ָרה ׁשֹו ַמעַת פֶתַ ח הָאֹהֶל" ,וְֹלא מִּן
ַצי ְתָ נִּיתֶ ,
שנֶ ֱאמַר (בראשית ל ,א)" :וַתְ ַקנֵּא ָרחֵּל בַאֲ חֹותָ ּה",
ַהלֵּבַ ,וה ֲֵּרי הִּיא ַקנְתָ נִּיתֶ ,
שנֶ ֱאמַר (בראשית לא ,יט)" :וַתִּ גְנ ֹב ָרחֵּל
שנִּיתֶ ,
ש ְמ ָ
וְֹלא מִּן ַהי ָדַ ,וה ֲֵּרי הִּיא ְמ ַמ ְ
שנֶ ֱאמַר (בראשית לד ,א):
אֶ ת הַתְ ָרפִּים" ,וְֹלא מִּן ה ֶָרגֶלַ ,וה ֲֵּרי הִּיא פ ְַר ָסנִּיתֶ ,
"וַתֵּ צֵּא דִּ ינָה"".

מזה בדיוק חשש הקב"ה כשהוא ברא את האישה .שהיא תהיה
סקרנית ,דהיינו תסקור את המציאות בעיניה הפקוחות ,תאסוף את
הנתונים שיש לה ואז תחליט :מה שהיה הוא שיהיה .ואת הקפיצה
הזו ,הקב"ה לא רוצה.
ומה עשתה שרה אימנו – היא עומדת באוהל ומקשיבה לחדשות.
ומגיע איזשהו דיווח ,איזשהו מלאך שאומר" :יהיה לך ילד" .והיא -
עומדת מרחוק וסוקרת את הסטטיסטיקה" :רגע-רגע-רגע .זה
מתאים לגיל שלי? לא .זה מתאים למצב של האיש שלי כרגע? לא.
ַא ֲח ֵרי ְבל ִֹּתי ָ -היְ ָתה ִּלי ֶע ְדנָ ה? 4ממש לא".
וכל פרשתנו" ,וירא" ,מתחננת :בבקשה ,אל תראו מה שאתם
רואים ,כי העין של הסוקרים מטעה .הקב"ה יראה דברים אחרים.
איך הוא קורא להר המוריה בעקדה – "ה' יֵ ָר ֶאה"5.
שום דבר בפרשת ו"ירא" הוא לא כשם שהוא נראה:
ֹאש ַהר ַהמֹר?"
יתם ָצץ ְבר ׁ
שואל אברהם את נְ ָע ָריו" :אוֹ ר ַה ְר ִּא ֶ
"לא" ,הם עונים" .ל ֹא נֶ ֱחזֶ ה ,לא ראינוַ .רק ַמ ְהמוֹ ר 6.ראינו רק
מהמורה ,הר גדול".
" ׁ ְשבו לָ כֶ ם פֹה ִּעם ַה ֲחמוֹ רַ ,עם ְמ ׁשולִּ ים לַ ֲחמוֹ ר" ,הוא אומר 7.מה זה
חמור – ברייה שהולכת כל הזמן באותו תלם ולא מאמינה
שהסקרים יכולים להתהפך על פניהם .ופרשתנו מבקשת :תפסיקו
"לראות" מה שאתם רואים .תסירו את הלוט!

 4בראשית י"ח ,יב.
 5בראשית כ"ב ,ידַ " :ויִּק ְָרא ַאב ְָרהָם שֵּם ַהמָקֹום הַהּוא "ה' י ְִּראֶה" ֲ -אשֶר
י ֵָּאמֵּר הַיֹום ְבהַר ה' י ֵָּראֶה".
שע ֲֵּרי ָרצֹון ְל ִּהפָתֵּ ַח" ,של המשורר רבי שמואל אבן-
 6מתוך הפיוט "עֵּת ַ
עבאס .מופיע במחזור לר"ה וליוה"כ של עדות ספרד.
 7מדרש תנחומא לפרשת ויראַ " :וי ְַרא אֶת ַהמָקֹום מ ֵָּרחֹוק" ָ" -אמַר לֹו
שבָח
ש ֲאנִּי רֹואֶה?" ָאמַר לֹוֲ " :אנִּי רֹואֶה הַר נָאֶה ְמ ֻׁ
ְלי ִּ ְצחָק" :רֹואֶה אַתָה מַה ֶ
ְו ָענָן קָשּור ָעלָיו"ָ .אמַר ִּלנְע ָָריו "רֹואִּין אַתֶ ם כְלּום?" ָאמְרּו לֹו" :אֵּין ָאנּו רֹו ִּאין
ֶאלָא מִּדְ בָרֹות"ָ .אמַר ָלהֶם" :שְבּו ָלכֶם פ ֹה עִּם ַהחֲמֹור ,הֹואִּיל ְו ַהחֲמֹור אֵּינֹו
רֹואֶה ְואֵּינְכֶם רֹואִּין כְמֹותֹו ,עַם הַדֹומֶה ַלחֲמֹור ,שְבּו ָלכֶם פ ֹה עִּם ַהחֲמֹור,
שאַתֶ ם כְמֹותֹו"".
ֶ

כך גם אשת לוט .היא לא מאמינה במהפכות .היא מסתכלת לאחור,
כי אלה הנתונים שמזינים אותנו בהם כל הזמן ,ומאד מאד קשה
שלא להסיק על מה שהיה שגם יהיה .סדום היתה ככה עד היום?
לא יתהפך שום דבר.
"תפסיקי" ,אומרים לה" .תביטי קדימה! א-ל אלוהי הסקרים רואה
את הדברים אחרת לחלוטין .יכול להיות מהפך; סדום נהפכת!"
אבל היא לא מאמינה שכזה סיבוב חד אפשרי בכלל .היא תביט
לאחור 8.והיא תגיד" :לפי כללי הסטטיסטיקה אני לא יכולה
להתחתן בגיל הזה ובמצב הזה"" .לפי כללי הסטטיסטיקה אני לא
יכולה ללדת במצבי"" .לפי כללי הסטטיסטיקה ,אני מפסידה
בבחירות של החיים".
מה קרה לך – ה' יֵ ָר ֶאה! ַמ ֲה ִּרי ,לו ׁ ִּשי! 9אנחנו לקראת שבת עולמית,
בעזרת השם נעשה הפרשת חלה עם בחריין ,עם מדינות שלא
חשבנו אי פעם שנעשה איתן בכלל .קומי ,יש אורח!
ושרה" :מה פתאוםָ .ח ַדל לִּ ְהיוֹ ת לי א ַֹרח ַכ ָנ ׁ ִּשים 10.אל תבשר לי .לי,
כבר לא יבוא שום אורח בחיים האלה .אני לא מחכה לכלום".
יש מהפכות ,אמא שרה .יש מהפכות ,גברת לוט .רק צריך להסיר
את הלוט .וכשאמריקה סופרת את הקולות ,צריך לראות איך
ממשלות קמות ונופלות ,כי רק לה' נִּ ְת ְכנו ֲעלִּ לוֹ ת11.
מודה ֲאנִּ י לְ ָפנֶ ָ
יך! 12כי הוא יכול
איך שמחתי .אמרתיֶ :מלֶ ְך ַחי וְ ַק ָים – ֶ
שלא להראות אותות חיים תקופה ארוכה .המופעים שלו בעולם
הולכים ונהיים בגדר הבלחות נדירות .ופתאום הבוקר ,במופע ענק,
אלוקים פה! לא יודעים מי ניצח אבל הסוקרים קיבלו חבטה
צורבת מאד .לקב"ה יש עוד אמירה בעולם .אתם לא יודעים הכל.
אין ,כשהקב"ה מגיע ,חבל על הזמן .הוא מתערב בבריאה .לֵ ב
ְמלָ כִּ ים וְ ָשֹ ִּרים – ְביַ ד ה'13.
עוד תהיה לנו מהפכה של שמחה 14,בעזרת השםֲ .היִּ ָפלֵ א ֵמה'
ָד ָבר?! 15הכל אפשרי.

 8בראשית י"ט ,כד-כוַ " :וה' ִּה ְמטִּיר עַל סְד ֹם ְועַל עֲמ ָֹרה ָגפ ְִּרית ָואֵּש ֵּמאֵּת ה'
שבֵּי ֶהע ִָּרים ְו ֶצמַח
ש ָמי ִּםַ .ויַהֲפְֹך אֶת ֶהע ִָּרים ָהאֵּל ְו ֵּאת כָל ַה ִּככָר ְואֵּת כָל י ֹ ְ
מִּן ַה ָ
ָהאֲדָ מָה .וַתַ בֵּט ִּאשְתֹו מֵַּאח ֲָריו וַתְ הִּי נְצִּיב ֶמלַח".
 9בראשית י"ח ,וַ " :וי ְ ַמהֵּר ַאב ְָרהָם הָא ֹ ֱהלָה אֶל ש ָָרה וַי ֹאמֶר ַמה ֲִּרי שְֹלש ְסאִּים
ֶקמַח סֹלֶת לּושִּי ַו ֲעשִּי עֻׁגֹות".
 10בראשית י"ח ,יא" :וְַאב ְָרהָם ְוש ָָרה זְ ֵּקנִּים ָבאִּים ַביָמִּים חָדַ ל ִּלהְיֹות ְלש ָָרה
א ַֹרח ַכנָשִּים".
תַרבּו תְדַ בְרּו גְבֹהָה גְבֹהָה יֵּצֵּא עָתָ ק ִּמפִּיכֶם כִּי אֵּל
 11שמואל א' ,ב' ,גַ" :אל ְ
דֵּ עֹות ה' וְלֹו נִּתְ כְנּו ֲעלִּלֹות".
" 12ברכות השחר" ,מתוך סידור התפילה" :מודֶה ֲאנִּי ְל ָפנֶיָך ֶמלְֶך חַי ְו ַקי ָם.
שמָתִּי ְב ֶח ְמלָהַ .רבָה אֱמּונָתֶָך".
ש ֶה ֱחז ְַרתָ בִּי נִּ ְ
ֶ
 13משלי כ"א ,אַ " :פ ְלגֵּי ַמי ִּם לֶב ֶמלְֶך ְבי ַד ה' עַל כָל ֲאשֶר יַחְפ ֹץ יַטֶנּו" .על
בסיס בפסוק הה הובא בסליחות נוסח פולין ַ " :פ ְלגֵּי ַמי ִּם ְבי ָדְָך לֵּב ְמ ָלכִּים
ְוש ִָּריםַ .הטֵּה ִּלבָם ְלצֶדֶ ק מֵּיש ִָּרים".
 14בפרפרזה על "מהפכה של שמחה" ,מילים :דורון מדלי ,לחן :ינון יהל
ודורון מדלי.
 15בראשית י"ח ,יד.

