
 

 

 

 

 

  

                                                  

אנחנו   בר על פוליטיקה. אז מי ניצח בבחירות האלה? לדאני רוצה 
בקרוב יתבהר מי יהיה נשיא ארצות הברית הבא  לא יודעים. עדין 
איזו  הסוקרים.  – חפירמובטוח, בהפסד גורף  מי הפסיד?אבל 

, אז  ם שגו כל כךהפדיחה נוראה. כבר בבחירות הקודמות בארה"ב 
לחיזוי תוצאות הבחירות  ליברים מדרגה ראשונה לקחו קהפעם 

הם חזו שביידן מוביל  .הם חזו הפסד מוחץ לטראמפוגם הנוכחיות 
 רוץ הצמוד הזה.  המ ,והנה פתאום .בפערי ענק

ֶבן  ים ַוי ִּ ְברֹאָתה   1: את האישהֱאלֹקִּ ן לִּ ֹוֵנן ֵמַאיִּ ְתב  לֹא ֶאְבָרא " :ָאַמר. הִּ
ן ָהרֹאׁש  ה   -אֹוָתה  מִּ ֶרת ראׁשָ ֵהא ְמַיק ֶ לֹא ת ְ ן   אברא אותה לֹא. ׁשֶ מִּ

ן  ית -ָהַעיִּ ֵהא ַסְקָרנִּ לֹא ת ְ ְפְרעו  ָכל  ו,באה שרה אימנו]...[  ׁשֶ ַות ִּ
י  3..." 2ֲעָצתִּ

אני לא אברא   זה. הקב"ה אומר:הבואו נבין את המדרש המהמם 
שהיא לא   ;שהיא לא תהיה סקרניתכדי את האישה מהעיניים, 

  ! לפרשתנובמדרש כתוב ממש סקרים ולסטטיסטיקה. כך לתאמין 
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 

 כי לאיש אין נבואה כרגע. מה יהיה,  

 
ָשה   יםקִּ ֱאֹל ה' ַויִֶּבן ב', כב: " בראשית 1 ן ָהָאָדם ְלאִּ ָלע ֲאֶשר ָלַקח מִּ ֶאת ַהצֵּ

ֶאָה ֶאל ָהָאָדם  ". ַויְבִּ
 משלי א', כ"ה.   2
וִּי ָאַמרמדרש בראשית רבה י"ח, ב: " 3 י לֵּ ם ַרבִּ ְכנִּין ְבשֵּ ַע ְדסִּ י יְהֹושֻׁ   :ַרבִּ

ְברֹאָתּה, ָאַמר  - )בראשית ב, כב(   "ַויִֶּבן" ַאיִּן לִּ ְתבֹונֵּן מֵּ יב, הִּ ֶאְבָרא   ֹלא"ְכתִּ

ן ָהרֹאש   ן ָהַעיִּן   -אֹוָתּה מִּ ֶשֹלא ְתהֵּא ַסְקָרנִּית,    -ֶשֹלא ְתהֵּא ְמיֶַקֶרת ראָשּה, ֹלא מִּ

ן ָהאֹזֶן  ן ַהֶפה   -ְוֹלא מִּ ן   -ֶשֹלא ְתהֵּא ַציְָתנִּית, ְוֹלא מִּ ֶשֹלא ְתהֵּא ַדְבָרנִּית, ְוֹלא מִּ

ן ָהֶרגֶל  -ן ַהיָד ֶשֹלא ְתהֵּא ַקנְָתנִּית, ְוֹלא מִּ  -ַהלֵּב   ֶשֹלא ְתהֵּא ְמַמְשְמָשנִּית, ְוֹלא מִּ

לּו ְבָשָעה ֶשָאָדם   - ָמקֹום ֶשהּוא ָצנּוַע ָבָאָדם, ֲאפִּ ֶשֹלא ְתהֵּא ַפְרָסנִּית, ֶאָלא מִּ

ד ָערֹום אֹותֹו ַהָמקֹום ְמכֶֻׁסה א ָבּה ָהיָה  "עֹומֵּ ָבר ֶשָהיָה בֹורֵּ ָבר ְואֵּ , ְוַעל ָכל אֵּ

ר ָלּהא ָשה ְצנּוָעה"  :ֹומֵּ ָשה ְצנּוָעה , ְתהֵּא אִּ י כֵּן )משלי א, כה(:   ".אִּ ַאף ַעל פִּ

י" ְפְרעּו ָכל ֲעָצתִּ יא ְמיֶַקֶרת רֹאָשּה,  "ַותִּ י הִּ ן ָהרֹאש, ַוֲהרֵּ י אֹוָתּה מִּ , ֹלא ָבָראתִּ

ַלְכנָה נְטּויֹות ָגרֹון" ֶשנֱֶאַמר )ישעיה יג, טז(: יא  "ַותֵּ י הִּ ן ָהַעיִּן, ַוֲהרֵּ , ְוֹלא מִּ

ינַיִּם"  ַסְקָרנִּית, ֶשנֱֶאַמר )ישעיה יג, טז(: י ",  ּוְמַסְקרֹות עֵּ ן ָהאֹזֶן, ַוֲהרֵּ יא   ְוֹלא מִּ הִּ

ן   ",ְוָשָרה ׁשֹוַמַעת ֶפַתח ָהאֶֹהל"ַציְָתנִּית, ֶשנֱֶאַמר )בראשית יח, י(:  ְוֹלא מִּ

יא ַקנְָתנִּית, ֶשנֱֶאַמר )בראשית ל, א(: י הִּ ל ַבֲאחֹוָתּה" ַהלֵּב, ַוֲהרֵּ ,  " ַוְתַקנֵּא ָרחֵּ

יא ְמַמְשְמָשנִּית, ֶשנֱֶאַמר )בראשית  י הִּ ן ַהיָד, ַוֲהרֵּ ל  " לא, יט(:   ְוֹלא מִּ ְגנֹב ָרחֵּ ַותִּ

ים יא ַפְרָסנִּית, ֶשנֱֶאַמר )בראשית לד, א(: "ֶאת ַהְתָרפִּ י הִּ ן ָהֶרגֶל, ַוֲהרֵּ , ְוֹלא מִּ

א " צֵּ ינָה ַותֵּ  "." דִּ

מזה בדיוק חשש הקב"ה כשהוא ברא את האישה. שהיא תהיה  
אסוף את  הפקוחות, תסקרנית, דהיינו תסקור את המציאות בעיניה 

את הקפיצה  ו מה שהיה הוא שיהיה.  הנתונים שיש לה ואז תחליט:
 הזו, הקב"ה לא רוצה.  

ומקשיבה לחדשות.  באוהל עומדת היא  –ומה עשתה שרה אימנו 
  -ילד". והיא לך יהיה " :אומרשומגיע איזשהו דיווח, איזשהו מלאך 

רגע. זה  -רגע-"רגע : עומדת מרחוק וסוקרת את הסטטיסטיקה
לא.  לא. זה מתאים למצב של האיש שלי כרגע? מתאים לגיל שלי?

י  י -ַאֲחֵרי ְבלֹתִּ  לא". ממש  4?ֶעְדָנה ָהְיָתה ל ִּ

ראו מה שאתם  בבקשה, אל ת    מתחננת: ,"וירא" נו,וכל פרשת
ראה דברים אחרים. רואים, כי העין של הסוקרים מטעה. הקב"ה י  

  5."ֵיָרֶאהה' " –איך הוא קורא להר המוריה בעקדה 

 : ירא" הוא לא כשם שהוא נראה"שום דבר בפרשת ו

ֹר" :ְנָעָריושואל אברהם את  רֹאׁש ַהר ַהמ  יֶתם ָצץ ב ְ אִּ  "?אֹור ַהר ְ

רק ראינו  6. ַרק ַמְהמֹור לא ראינו., לֹא ֶנֱחֶזה"לא", הם עונים. "
 רה, הר גדול". מהמו  

ם ַהֲחמֹור" ֹה עִּ בו  ָלֶכם פ  ים ַלֲחמֹור ,ׁשְ לִּ מה זה   7, הוא אומר. "ַעם ְמׁשו 
לא מאמינה  כל הזמן באותו תלם וברייה שהולכת  – חמור 

תפסיקו  ופרשתנו מבקשת:שהסקרים יכולים להתהפך על פניהם. 
 מה שאתם רואים. תסירו את הלוט!   "לראות"

 
 י"ח, יב.   בראשית 4
ם ַהָמקֹום ַההּוא בראשית כ"ב, יד: " 5 ֲאֶשר   -"  יְִּרֶאה "ה'ַויְִּקָרא ַאְבָרָהם שֵּ

ר ַהיֹו   ". יֵָּרֶאה ה' ם ְבַהר יֵָּאמֵּ
חַ מתוך הפיוט " 6 ָפתֵּ י ָרצֹון ְלהִּ -של המשורר רבי שמואל אבן ", עֵּת ַשֲערֵּ

 . מופיע במחזור לר"ה וליוה"כ של עדות ספרד. באסע
ָרחֹוק : "מדרש תנחומא לפרשת וירא 7 ָאַמר לֹו  "  -" ַויְַרא ֶאת ַהָמקֹום מֵּ

ָבח "ָאַמר לֹו:  ?"ֶשֲאנִּי רֹוֶאהרֹוֶאה ַאָתה ַמה " :ְליְִּצָחק ֲאנִּי רֹוֶאה ַהר נֶָאה ְמשֻׁ

נְָעָריו " ְוָענָן ָקשּור ָעָליו ין ַאֶתם ְכלּום". ָאַמר לִּ ין  "ָאְמרּו לֹו:  ?"רֹואִּ ין ָאנּו רֹואִּ אֵּ

ְדָברֹות ינֹו ". ָאַמר ָלֶהם: " ֶאָלא מִּ יל ְוַהֲחמֹור אֵּ   ְשבּו ָלֶכם פֹה עִּם ַהֲחמֹור, הֹואִּ

ין ְכמֹותֹו, ַעם ַהדֹוֶמה ַלֲחמֹור, ְשבּו ָלֶכם פֹה עִּם ַהֲחמֹור,   ינְֶכם רֹואִּ רֹוֶאה ְואֵּ

 " ." ֶשַאֶתם ְכמֹותֹו



 

 

היא מסתכלת לאחור,  לא מאמינה במהפכות. כך גם אשת לוט. היא 
כי אלה הנתונים שמזינים אותנו בהם כל הזמן, ומאד מאד קשה 

 סדום היתה ככה עד היום?שלא להסיק על מה שהיה שגם יהיה. 
 לא יתהפך שום דבר. 

ל אלוהי הסקרים רואה  -א! תביטי קדימה", אומרים לה. "תפסיקי"
 " !סדום נהפכת את הדברים אחרת לחלוטין. יכול להיות מהפך;  

. היא תביט שכזה סיבוב חד אפשרי בכלל אבל היא לא מאמינה 
"לפי כללי הסטטיסטיקה אני לא יכולה   והיא תגיד: 8. לאחור

לפי כללי הסטטיסטיקה אני לא  ". "להתחתן בגיל הזה ובמצב הזה
לפי כללי הסטטיסטיקה, אני מפסידה  ". "במצבייכולה ללדת 

   . "בבחירות של החיים

י ה!ֵיָרֶא ה'  –מה קרה לך  י ,ַמֲהרִּ ׁשִּ שבת עולמית, לקראת אנחנו  9!לו 
נעשה הפרשת חלה עם בחריין, עם מדינות שלא בעזרת השם 

 בכלל. קומי, יש אורח! איתן שנעשה אי פעם  חשבנו 

ְהיֹותמה פתאום. " ושרה: יםלי  ָחַדל לִּ ׁשִּ נ ָ  ,לי .אל תבשר לי  10.אַֹרח כ ַ
 . "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  

לֹות לה'ממשלות קמות ונופלות, כי רק   נו  ֲעלִּ ְתכ ְ   11.נִּ

ם  :אמרתישמחתי. איך  י ְלָפֶניךָ  –ֶמֶלְך ַחי ְוַקי ָ כי הוא יכול   12!מוֶדה ֲאנִּ
. המופעים שלו בעולם שלא להראות אותות חיים תקופה ארוכה

. ופתאום הבוקר, במופע ענק, נדירותהבלחות היים בגדר הולכים ונ
אלוקים פה! לא יודעים מי ניצח אבל הסוקרים קיבלו חבטה  

לקב"ה יש עוד אמירה בעולם. אתם לא יודעים הכל.   .צורבת מאד
ֵלב   .הוא מתערב בבריאהאין, כשהקב"ה מגיע, חבל על הזמן. 

ים רִּ ים ְושָֹ ַיד ה' –  ְמָלכִּ   13.ב ְ

ֵלא ֵמ בעזרת השם.  14תהיה לנו מהפכה של שמחה,עוד  ָ פ   ה'ֲהיִּ
ָבר  הכל אפשרי.  15?! ד ָ

 

 

 
ת  ה' וַ כו: "-בראשית י"ט, כד  8 אֵּ ש מֵּ ית ָואֵּ יר ַעל ְסדֹם ְוַעל ֲעמָֹרה ָגְפרִּ ְמטִּ  ה' הִּ

ן ַהָשָמיִּם ל ְואֵּ   .מִּ ים ָהאֵּ ים ְוֶצַמח  ַויֲַהפְֹך ֶאת ֶהָערִּ י ֶהָערִּ ת ָכל יְֹשבֵּ ָכר ְואֵּ ת ָכל ַהכִּ

יב ֶמַלח. ָהֲאָדָמה י נְצִּ ַאֲחָריו ַוְתהִּ ְשתֹו מֵּ  ". ַוַתבֵּט אִּ
ים  " ו:י"ח, בראשית   9 י ְשֹלש ְסאִּ ַויְַמהֵּר ַאְבָרָהם ָהאֱֹהָלה ֶאל ָשָרה ַויֹאֶמר ַמֲהרִּ

גֹות י עֻׁ י ַוֲעשִּ  ". ֶקַמח סֶֹלת לּושִּ
ְהיֹות ְלָשָרה  י"ח, יא: "בראשית   10 ים ָחַדל לִּ ים ַביָמִּ נִּים ָבאִּ ְוַאְבָרָהם ְוָשָרה זְקֵּ

ים  ". אַֹרח ַכנָשִּ
ל  ַאל ַתְרבּו שמואל א', ב', ג: " 11 י אֵּ יֶכם כִּ פִּ  ְתַדְברּו ְגבָֹהה גְבָֹהה יֵּצֵּא ָעָתק מִּ

עֹות    ". נְִּתְכנּו ֲעלִּלֹות  ְולֹו ה'דֵּ
מוֶדה ֲאנִּי ְלָפנֶיָך ֶמֶלְך ַחי ְוַקיָם.  השחר", מתוך סידור התפילה: ""ברכות  12

י ְבֶחְמָלה. ַרָבה ֱאמּונֶָתָך י נְִּשָמתִּ  ". ֶשֶהֱחזְַרָת בִּ
על    ".ַעל ָכל ֲאֶשר יְַחפֹץ יֶַטנּו ה'ַפְלגֵּי ַמיִּם ֶלב ֶמֶלְך ְביַד  כ"א, א: " משלי  13

ַפְלגֵּי ַמיִּם ְביְָדָך לֵּב ְמָלכִּים  " נוסח פולין :סליחות בסיס בפסוק הה הובא ב

ים יָשרִּ ה לִָּבם ְלֶצֶדק מֵּ ים. ַהטֵּ  ". ְוָשרִּ
לי, לחן: ינון יהל  מילים: דורון מדבפרפרזה על "מהפכה של שמחה",   14

 ודורון מדלי.  
 . יד , ח"בראשית י 15
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