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  ?מהי ההתגלות
  'וירא'שיחה על פרשת 

  
  .'וירא'השבת אנחנו קוראים בפרשת 

או יותר נכון , אבל אני בחרתי את התחלת הפרשה, בפרשה יש עניינים רבים שכולם חשובים וכבדי משקל
 לפי זה אפשר לתת לשיחה שלנו את .'וירא': לה הראשונהיהמ, ואם נדייק עוד יותר, הפסוק הראשון

  .כותרת יומרנית כפי שמיד נראה". ? ההתגלותמהי"הכותרת 
  

אבינו  פירוש הדבר שאברהם . בשפה העברית מדובר כאן בפעולת ראייהה-א-שורש רעל פי הוראת ה
שכן עין האדם יכולה לראות , ואולם הנושא יותר בעייתי מאשר הוא נראה לכאורה. בעיניים' ה ראה את 

או ?  בהקשר הזה'וירא'אם כן מה פירוש . איננו גשמי' בל הא. אפילו האור הוא גשמי. רק דברים גשמיים
  ?במלים אחרות מהי התגלות אלוהית לאדם

  
לא ' ומתוך האמונה שה, מעצם היותנו בני תמותה. עוד מהתחלה ברור לנו שלא נוכל לתת מענה לשאלה

גלות  של ההתמהותהברור לנו שלא נוכל לעמוד על , )וגם לא בדמיון(י האדם בחושים "נתפס ע
 י תיאור"ה עע שלא ניתנת להבאישית, הכי הרבה שנוכל לומר הוא שזוהי חוויה מיסטית .האלוהית

  .מילולי
  .אם כן נשארת לנו רק הברירה להסתובב סביב השאלה ולנסות לברר את ההיבטים האחרים שלה

  
 כגון ילסבשל פועל  תמיד בצורה דקדוקית שההתגלות מתוארתפרט אחר שנוכל להבחין בו מיד הוא 

  :רק במקום אחד היא מופיעה כפועל פעיל. 'נראה'או ' וארא', 'וירא'
  

;  ֵאת ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאלַוִּיְראּו :ְוִׁשְבִעים ִמִּזְקֵני ִיְׂשָרֵאל, ַוֲאִביהּוא, ָנָדב-- ְוַאֲהרֹן, ַוַּיַעל מֶֹׁשה
ֲאִציֵלי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל לֹא -  ְוֶאל:ִים ָלטַֹהרּוְכֶעֶצם ַהָּׁשמַ , ְוַתַחת ַרְגָליו ְּכַמֲעֵׂשה ִלְבַנת ַהַּסִּפיר

  )יא-ט, שמות כד (:ַוִּיְׁשּתּו, ַוּיֹאְכלּו, ָהֱאלִֹהים- ֶאתַּוֶּיֱחזו; ָׁשַלח ָידֹו

  
האם היתה זאת הזיה או חלום או שכל זה נאמר כמטפורה בלתי . גם כאן לא ברור מהו הדבר שהם ראו 

מצביעה , מתואר" תחת רגליו" רק 'אלהי ישראל'ול הנקרא כאן שמתוך המכלבכל אופן העובדה ? מובנת
לא פחות מזה תמוהות הפעולות של אכילה ושתיה במעמד החמור . על כך שלא את אלוהי ישראל ראו

 נראה שכאן התורה רצתה להדגיש את הצרכים הגשמיים של אותם אנשים כדי . מלא ההוד והמוראההוא
הם נשארו בחזקת בני אדם ולא הפכו למלאכים ולא שינו את , אותלהעמידנו על כך שלמרות ראיית המר

  .טבעם
  

 מחליט עליה ומוציא אותה לפועל' אלא ה, התגלות לא נתונה בידי האדםהחלטה על הש ברורעל כל פנים 
  ? מי אנחנו שנדע?  הוא מחליטעל פי מה. והאדם הוא רק אובייקט להחלטה

  . בידי האדםים לא נתונשלה נסיבותגם ה ההתגלות כמו מקורשאם כן נרשום לפנינו 
  

כשאדם רואה . פרט אחר שניתן להבחנה הוא התהפכות היוצרות בין פעיל לסביל כאשר מדובר באלוהים
ניתן להסיק מכך שהדבר נראה , בין אם היתה לו כוונה לראות ובין אם הדבר קרה באקראי, דבר כלשהו

  .מסקנה להיראות בפועל סביל מצד אובייקט הראיהכלומר הראיה מצד האדם כפועל פעיל מביאה ל. לו
אבל האדם , הוא אמנם נראה לאדם בפועל סביל. לא כך הדבר כאשר צד אחד של המשוואה הוא אלוהים

לכן הסביל מופיע כפעיל כגון . והיוזמה להיראות היתה של אלוהים, הרי לא החליט שאלוהים יראה לו
  .רח לסבילומכאן שהפעיל יהפוך בהכ, בתחילת פרשתנו

  
  :'לך לך'עוד פעמיים בפרשת ' וירא'בהקשר לאברהם אבינו מופיע הביטוי 
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ַוִּיֶבן ָׁשם ִמְזֵּבַח ַליהָוה ; ָהָאֶרץ ַהּזֹאת-ַוּיֹאֶמר ְלַזְרֲעָך ֶאֵּתן ֶאת, ַאְבָרם-ַוֵּיָרא ְיהָוה ֶאל
  )ז, יב, בראשית(  :ַהִּנְרֶאה ֵאָליו

  
ֵאל - ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֲאִני, ַאְבָרם-ַוֵּיָרא ְיהָוה ֶאל; ָׁשָנה ְוֵתַׁשע ָׁשִניםִּתְׁשִעים -ַוְיִהי ַאְבָרם ֶּבן

  )א, יז, שם( :ִהְתַהֵּלְך ְלָפַני ֶוְהֵיה ָתִמים--ַׁשַּדי

  
ואילו בפרשתנו . כלומר תכלית ההתגלות היתה הבטחה או ציווי' ויאמר'מופיע ' וירא'בשני המקרים אחרי 

  :שום תוספתבלי ' וירא'מופיעה המילה 
  

  )א, יח, שם( :ָהאֶֹהל ְּכחֹם ַהּיֹום-ַוֵּיָרא ֵאָליו ְיהָוה ְּבֵאלֵֹני ַמְמֵרא ְוהּוא יֵֹׁשב ֶּפַתח

  
ואילו בפסוק , במפורש' מוזכר שם ה, )המילה הראשונה של הפסוק(יש לציין שכאשר מדובר בהיראות 

  .'שה אנשיםשלו'מופיעים , י אברהם"הבא אחריו כאשר מדובר בראיה של ממש ע
  

י אומר שהזמן היה היום השלישי לברית המילה שלו "רש? לאברהם בפעם השלישית' לשם מה נראה ה
אלא שלי יש נטיה ? מניין לו כל זה, י"עם כל הכבוד לרש. לשאול בשלומולבקר את החולה ובא ' וה

) המאמין(את האדם  אלא משום שאני רוצה לחייב ,לא מפני שיעור קומתו, בעניין הזהי "להסכים עם רש
ולטעון שכפי ' בצלם אלוהים ברא אותו'ואת החיוב הזה אני רוצה לסמוך על המדרש , לקיים ביקור חולים

' וירא'י על " רשמדברי -?  ערך ביקור חולים'ומניין לי שה. כך האדם צריך לנהוג, ערך ביקור חולים' שה
  .בפרשתנו

  .הבטחהאו , עידוד,  ההתגלות יכולה להיות ציווימטרתאם כן 
  

 הטלת ,מעיון במקרי ההתגלות בספר במדבר נראה שמטרות נוספות של התגלות יכולות להיות גם איום
  : הנה כמה דוגמאות.וענישה, אימה

  
ְּבֵני -ָּכל-ּוְכבֹוד ְיהָוה ִנְרָאה ְּבאֶֹהל מֹוֵעד ֶאל; ָהֵעָדה ִלְרּגֹום אָֹתם ָּבֲאָבִנים-ַוּיֹאְמרּו ָּכל

, ַיֲאִמינּו ִבי-ָאָנה לֹא- ָאָנה ְיַנֲאֻצִני ָהָעם ַהֶּזה ְוַעד-מֶֹׁשה ַעד-  ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל:ִיְׂשָרֵאל
ָּגדֹול -ְוֶאֱעֶׂשה אְֹתָך ְלגֹוי;   ַאֶּכּנּו ַבֶּדֶבר ְואֹוִרֶׁשּנּו:ְּבכֹל ָהאֹתֹות ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ְּבִקְרּבֹו

  )יב-י, יד, במדבר( :ְוָעצּום ִמֶּמּנו
  

-ָּכל- ְיהָוה ֶאל-ַוֵּיָרא ְכבֹוד; ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד-ָהֵעָדה ֶאל-ָּכל-ֵהל ֲעֵליֶהם קַֹרח ֶאתַוַּיְק 
ַוֲאַכֶּלה ;  ִהָּבְדלּו ִמּתֹוְך ָהֵעָדה ַהּזֹאת:ַאֲהרֹן ֵלאמֹר-מֶֹׁשה ְוֶאל- ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל :ָהֵעָדה

  )כא-יט, טז, שם(  :אָֹתם ְּכָרַגע

  
ַעם -  ַאֶּתם ֲהִמֶּתם ֶאת :ַאֲהרֹן ֵלאמֹר-מֶֹׁשה ְוַעל-ִיְׂשָרֵאל ִמָּמֳחָרת ַעל- ת ְּבֵניֲעדַ -ַוִּיּלֹנּו ָּכל

ְוִהֵּנה ִכָּסהּו , אֶֹהל מֹוֵעד- ַוִּיְפנּו ֶאל, ַאֲהרֹן-מֶֹׁשה ְוַעל- ַוְיִהי ְּבִהָּקֵהל ָהֵעָדה ַעל:ְיהָוה
  :ְּפֵני אֶֹהל מֹוֵעד-ן ֶאל ַוָּיבֹא מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹ:ַוֵּיָרא ְּכבֹוד ְיהָוה; ֶהָעָנן

-ַעל, ַוִּיְּפלּו; ַוֲאַכֶּלה אָֹתם ְּכָרַגע, מֶֹׁשה ֵּלאמֹר ֵהרֹּמּו ִמּתֹוְך ָהֵעָדה ַהּזֹאת-ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל

  )י-ו, יז, שם( :ְּפֵניֶהם
  

ם  כפי שראינו בפסוקיציווי או הבטחה, עידודתמיד אצל האבות הראשונים מטרת ההתגלות היתה אבל 
  :ובפסוקים הבאים במקרה של יצחק ויעקב, ל במקרה של אברהם"הנ
  

- ַוֵּיֶלְך ִיְצָחק ֶאל; ִמְּלַבד ָהָרָעב ָהִראׁשֹון ֲאֶׁשר ָהָיה ִּביֵמי ַאְבָרָהם, ַוְיִהי ָרָעב ָּבָאֶרץ
 ְׁשכֹן ָּבָאֶרץ  ;ְצָרְיָמהֵּתֵרד ִמ -ַוּיֹאֶמר ַאל,  ַוֵּיָרא ֵאָליו ְיהָוה:ְּפִלְׁשִּתים ְּגָרָרה-ֲאִביֶמֶלְך ֶמֶלךְ 

  )ג-א, כו, בראשית( :ְוֶאְהֶיה ִעְּמָך ַוֲאָבְרֶכּךָ ,  ּגּור ָּבָאֶרץ ַהּזֹאת:ֲאֶׁשר אַֹמר ֵאֶליךָ 
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ִאְּתָך -ִּכי, ִּתיָרא- ַאל; ַוֵּיָרא ֵאָליו ְיהָוה ַּבַּלְיָלה ַההּוא ַוּיֹאֶמר ָאנִֹכי ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ָאִביךָ 
  )כד, שם, שם( :ַּבֲעבּור ַאְבָרָהם ַעְבִּדי, ַזְרֲעךָ - ִּתיָך ְוִהְרֵּביִתי ֶאתּוֵבַרְכ , ָאנִֹכי

  
ִׁשְמָך , לֹו ֱאלִֹהים- ַוּיֹאֶמר :אֹתֹו ַוְיָבֶרְך ; ְּבבֹאֹו ִמַּפַּדן ֲאָרם, ַיֲעקֹב עֹוד-ַוֵּיָרא ֱאלִֹהים ֶאל

, ְׁשמֹו-ַוִּיְקָרא ֶאת,  ִיְהֶיה ְׁשֶמךָ ִיְׂשָרֵאל- ִּכי ִאם, ִיָּקֵרא ִׁשְמָך עֹוד ַיֲעקֹב- לֹא ;ַיֲעקֹב
; ּגֹוי ּוְקַהל ּגֹוִים ִיְהֶיה ִמֶּמּךָ -- ְּפֵרה ּוְרֵבה,  ַוּיֹאֶמר לֹו ֱאלִֹהים ֲאִני ֵאל ַׁשַּדי:ִיְׂשָרֵאל

ְלַזְרֲעָך ְלָך ֶאְּתֶנָּנה ּו--ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ְלַאְבָרָהם ּוְלִיְצָחק-  ְוֶאת:ֵמֲחָלֶציָך ֵיֵצאּו ּוְמָלִכים
  )ט, לה, שם (: ָהָאֶרץ- ֶאֵּתן ֶאת ַאֲחֶריךָ 

  
והוא ' חסד זה הוא סימן היכר של ה. אל האבות הראשונים היתה בחזקת חסד' כלומר שהתגלותו של ה

  : רבנומזכיר אותו בהתגלותו למשה
  

-ִיְצָחק ְוֶאל-ָהם ֶאלַאְברָ -   ָוֵאָרא ֶאל:מֶֹׁשה ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֲאִני ְיהָוה-ַוְיַדֵּבר ֱאלִֹהים ֶאל
  )ג-ב, ו, שמות( :לֹא נֹוַדְעִּתי ָלֶהם ּוְׁשִמי ְיהָוה; ְּבֵאל ַׁשָּדי-- ַיֲעקֹב

  
בהקשר . החלק השני של הפסוק הוא בחזקת סייג למידת ההתגלות או סייג לציפיות האדם להכרת אלוהים

מצאת חן " מפי הגבורה בשעת הכושר בה שמע' זה לא נוכל שלא להזכיר את בקשתו של משה רבנו מה
כי לא יראני : "ואת הסירוב המוחלט שבא בתגובה לבקשה זאת, "הראני נא את כבודך"לאמור " בעיני

  ".אדם וחי
  .יתברך' י ה" ההתגלות נקבעת גם היא אך ורק עמידתאם כן 

  
מראה  'נראה'- ו'וארא ','וירא ' התגלות כגוןבחינת המקומות במקרא שבהם מופיעות צורות שונות של

אמנם יש מקרי התגלות . שלא לומר יחידי סגולה, שאובייקט ההתגלות הבלתי אמצעית היא תמיד יחידים
מתואר ' וה ,'עמוד אש וכו, ערפל, ענן, דרך תופעות טבעאלא , ישירהאבל אז ההתגלות היא לא , לרבים

אלא ' ם לא תמיד נראה הוגם ליחידי. )יט, טזבמדבר לעיל ראה דוגמא (' כבוד'כגון באמצעות מילות יחס 
משלוש  לא פחות –) כח', יחזקאל א(' מראה דמות כבוד ה'הנביא יחזקאל ראה את . 'כבודו וכו, דמותו

יש לציין גם את המקרים הרבים בהם אנו רואים . 'כבוד'-ו' דמות', 'מראה ':לאדם' מפרידות בין המחיצות 
  .' 'מלאך ה'במקרא אנשים פוגשים את 

היא , עד כמה שהביטוי הזה מעורפל, ישירההתגלות . תלוי בנסיבות ובאובייקטלות  ההתגאופןאם כן 
בעוד שהתגלות לרבים היא בדרך כלל עקיפה ומתרחשת דרך , י סגולהרחיבנחלתם הבלעדית של קומץ 

  .או באמצעות שליחתופעות טבע 
  
או שאינם , האדםי "כמעט כל המאפיינים של ההתגלות האלוהית לאדם או שלא נתפסים ע, לסיכום 

  .והוא אובייקט פסיבי של ההתגלות, בשליטתו
  

, לא דנה במהות האלוהים או בזהותו' ארון הספרים היהודי'האם מקרה הוא שכל הספרות הענפה הנקראת 
  ?אלא בדרך בה יש לעבוד אותו

  
  ניסן אבדי: הכין

  
  
  
  
  
  
  
  
  


