
 ד"בס

 אילן-אוניברסיטת בר

 לשכת רב הקמפוס                                                                      הפקולטה למדעי היהדות 

י

                                                

 ד ף  ש ב ו ע 
 ה"תשס ,ויראפרשת                                     מאת המרכז ללימודי יסוד ביהדות                             

 572 מספר                              ש הלנה ופאול שולמן                                                     "ע        

 
 

 ַוִּיָּׂשא ַאְבָרָהם ֶאת ֵעיָניו ַוַּיְרא ְוִהֵּנה ַאִיל
 

ה שהוא עושה כאשר הוא לכאור אחת מהן היא מעשה הגזל, התנהגותו של אברהם בארץ המוריה מעלה כמה תמיהות
ולא כל , וכל אִיל התועה בהרים יש לו בעלים,  ַאִיל בניגוד לַאָּיל אינו חיית בר1.מקריב את האיל שנקרה לפניו בסבך

' יש" (אֵֹהב ִמְׁשָּפט ׂשֵֹנא ָגֵזל ְּבעֹוָלה" שהוא, ובוודאי לא להקריבו לאלוקים, הרוצה לאחוז בו ולשחטו רשאי לעשות זאת
ואכן התמיהה העיקרית היא על ברכת . 'כבשת הרש'של  מעין תקדים, נהגות כזאת היא מצווה הבאה בעברההת). ח:סא

   ):יח-טז:כב' בר (2אלוקים המופלגת שניתנה לאברהם לאחר הקרבת האיל
 ִּכי ָבֵרְך ֲאָבֶרְכָך ְוַהְרָּבה . ֶאת ִּבְנָך ֶאת ְיִחיֶדָך ִּכי ַיַען ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ְולֹא ָחַׂשְכָּת' הַוּיֹאֶמר ִּבי ִנְׁשַּבְעִּתי ְנֻאם

 ְוִהְתָּבֲרכּו ְבַזְרֲעָך ּכֹל ּגֹוֵיי .ַאְרֶּבה ֶאת ַזְרֲעָך ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִים ְוַכחֹול ֲאֶׁשר ַעל  ְׂשַפת ַהָּים ְוִיַרׁש ַזְרֲעָך ֵאת ַׁשַער אְֹיָביו
 .קִֹליָהָאֶרץ ֵעֶקב ֲאֶׁשר ָׁשַמְעָּת ְּב

ביטוי זה הוא מעין צופן המכוון את הקורא לעזוב ". וישא עיניו וירא"התשובה על התמיהה הזאת טמונה בהבנת הביטוי 
 :טו-יג:ה' בניין אב להבנה כזאת של הביטוי הוא הסיפור ביה. נסתר, את המציאות הנגלית ולעבור לממד אחר

 ַוֵּיֶלְך ְיהֹוֻׁשַע ֵאָליו ַוּיֹאֶמר לֹו . ְוִהֵּנה ִאיׁש עֵֹמד ְלֶנְגּדֹו ְוַחְרּבֹו ְׁשלּוָפה ְּבָידֹוא ֵעיָניו ַוַּיְראַוִּיָּׂשַוְיִהי ִּבְהיֹות ְיהֹוֻׁשַע ִּביִריחֹו 
ֶמר לֹו ָמה ֲאדִֹני ְמַדֵּבר ַוִּיְׁשָּתחּו ַוּיֹא...  ַעָּתה ָבאִתי ַוִּיּפֹל ְיהֹוֻׁשַע 'הַוּיֹאֶמר לֹא ִּכי ֲאִני ַׂשר ְצָבא . ֲהָלנּו ַאָּתה ִאם ְלָצֵרינּו

 ֶאל ְיהֹוֻׁשַע ַׁשל ַנַעְלָך ֵמַעל ַרְגֶלָך ִּכי ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ַאָּתה  עֵֹמד ָעָליו קֶֹדׁש הּוא ַוַּיַעׂש' הַוּיֹאֶמר ַׂשר ְצָבא . ֶאל ַעְבּדֹו
  .ןיהושע כ

 לכן אין איש רואהו ואין איש ,אינה אירוע המתרחש במציאות הטבעית השכיחה' הופעתו הפתאומית של שר צבא ה
 תגובת יהושע למראהו מבהירה לנו שהופעה כזאת ערב 3.מעכבו מלגשת לראש מערכות ישראל עם חרבו השלופה בידו

 .בוודאי היה מעורר תשומת לב,  היה האיש נראה גם לעיני אחריםולּו, קרב עם האויב הייתה חשודה ביותר
כהבטה מלמטה , יחס משמעות של צופן רק כאשר אין לפרשו כפשוטויש לי" וישא עיניו וירא"ברור שלביטוי 

" ּוֶפן ִּתָּׂשא ֵעיֶניָך ַהָּׁשַמְיָמה ְוָרִאיָת ֶאת ַהֶּׁשֶמׁש ְוֶאת ַהָּיֵרַח ְוֶאת ַהּכֹוָכִבים"לכן אין לחפש משמעות נסתרת למילים . למעלה
כי אין כל רמז שיוביל , פרש ביטוי זה כמשמעואך בסיפורו של אברהם אין מקום ל. או לאמירות דומות) יט:ד' דב(

 .להנחה שאברהם עומד במקום נמוך והאיל נמצא במקום גבוה
משתמשת התורה , והקורא עלול להחמיץ את משמעות הביטוי כצופן, משמעיות-כאשר אין העובדות חד, יתרה מזו

על " את אברהם להעלות את יצחק לעולה בניסיון העקדה אלוקים מצווה: בחריגה סגנונית כדי להבליט את היותו צופן
שמא נתאר לעצמנו ). ד:כב' בר(וביום השלישי הוא רואה את המקום , אברהם תר אחרי המקום הנבחר". אחד ההרים

ִליׁשִי ְּשּיֹום ַהַּב: "על כן אומרת התורה, שאברהם נקלע במהלך שיטוטיו למקום נמוך ומשם נראתה לעיניו פסגת הר
צריך המשכו לבוא בעבר , כאשר פסוק פותח בביטוי זמן; חריגה סגנונית ברורה– יש כאן". ֵעיָניו ת ַאְבָרָהם ֶאאשַָֹוּיִ

 
, והיו אם כן שני נסים, אותו נאחז בסבך בקרניוואחר כן ראה , שראה אותו הולך ורועה שמה"ותשובתו היא ,   אברבנאל שואל שאלה זאת 1 

והנס האחר שבהיות שראהו רועה כרצונו מיד בפתע ראהו אחר כך נאחז בסבך , מצא שם את האיל מבלי היות צאן בכל הארץ ההיא
המזבח כאילו השם  שהיה נאחז אחר –) יג:כב' בר(' אחר נאחז'ואפשר לפרש ... היתה זאת' ולכן התבונן בענינו וחשב שמאת ה, בקרניו

, ובוודאי אין כל נס בהסתבכו בקרניו בסבך, הקורא את דברי אברבנאל יתקשה למצוא נס במציאות איל הרחק מעדר צאן". אחזו שם לזה
  כלומר אחרי כן ראה את האיל מדי עברו נאחז בסבכי - 'אחר נאחז בסבך בקרניו'" : על אתרם"רשב פירושוב.  שהוא מעשה שכיח למדי

 ולכן נאחז בסבך שאוכל לקחתו , וזימן לי איל זה תחת בניקדוש ברוך הואחשב בלבו ודאי זה המלאך בא בשליחותו של ה, היער
בעיית חשש הגזל  ?ולא לראות בכך אסון שאירע לאותו איל אומלל, לאברהם להניח שזהו מעשה המלאך' התיר'אך מי ". ולהקריבו
ויצחק שמו ולא , ראש צאנו של אברהם היה: "בהנחה שהאיל היה שייך לאברהם) ושנ' ע(יג ב ,  בראשית כבהגדול מדרשנפתרה ב
    .הפרשנות רבה היא והסתפקנו כאן במעט ממנה ".הכירו

 . ולא קרבן אדם,     בכך גם קיבל רמז שקרבן בהמה הוא הרצוי בעיני אלוקים 2
ובכך העמיד את חיי , ח לפרוץ את השמירה המוצבת סביב המלךעל שום שאדם זר הצלי, )א כו"שמו(  השווה לנזיפה שנזף דוד באבנר  3

 . המלך בסכנה
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ַאַחר " :כך עולה ממקומות אחרים. ו ההיפוך"ולא בצורת עתיד עם וי',  אברהם את עיניונשאביום השלישי  '4:גמור
 ַמְׁשֵקה ֶמֶלְך ִמְצַרִים ָחְטאּוַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה  5ַוְיִהי" ;)א:טו' בר" (רֶאל ַאְבָרם ַּבַּמֲחֶזה ֵלאמֹ' ה ְדַבר ָהָיה ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה

 6.ועוד, )א:מ' בר" (ֶפה ַלֲאדֵֹניֶהם ְלֶמֶלְך ִמְצָרִיםאְֹוָה
ָׁשה ְׁשלֹ  ְוִהֵּנהַוִּיָּׂשא ֵעיָניו ַוַּיְרא", גם כשמסופר על אברהם היושב בפתח אוהלו כחום היום חוסר הבהירות קיים

שמתנוחת הישיבה צריך אברהם להרים את , כיוון שייתכן לפרש). ב:יח' בר" (ַוַּיְרא ַוָּיָרץ ִלְקָראָתם ֲאָנִׁשים ִנָּצִבים ָעָליו
עתה מתברר לנו שהמילה . ַוַּיְראונכפלה המילה , על כן יש חריגה סגנונית בכתוב, מבטו כדי לראות את העוברים בדרך

 .ואין מדובר בהבטה מלמטה למעלה, חלק מנוסחת הצופן הראשונה היא ַוַּיְרא
 ָאַמר ֶאל 'וה: "כנאמר,  מחפשים נקודת תצפית גבוהה שממנה יכול אברהם לראות את כל הארץ7רודפי הפשט

 ִּכי ֶאת ָּכל ָהָאֶרץ .ה ָוֵקְדָמה ָוָיָּמה ִמן ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ַאָּתה ָׁשם ָצפָֹנה ָוֶנְגָּבּוְרֵאה ָׂשא ָנא ֵעיֶניָךַאְבָרם ַאֲחֵרי ִהָּפֶרד לֹוט ֵמִעּמֹו 
 לא בגבולותיה -אך אין כל אפשרות לראות את ארץ כנען , )טו-יד:יג' בר" (ֲאֶׁשר ַאָּתה רֶֹאה ְלָך ֶאְּתֶנָּנה ּוְלַזְרֲעָך ַעד עֹוָלם

ים בתקופת ועל אחת כמה וכמה לא בגבולותיה הנרחב, )לד' ראה במ(מלבוא חמת עד נחל מצרים , המצומצמים
אבל אם אנו מתייחסים !  ובוודאי לא בהבטה מלמטה למעלה-) כא-יח:טו' ראה בר( מנהר פרת עד נהר מצרים 8,אברהם

   9.יכול אברהם להקיף בעיני רוחו את כל הארץ,  כמילות צופן לראייה בממד הנסתר"ּוְרֵאה ָׂשא ָנא ֵעיֶניָך"אל המילים 
 ֶאת 'ה ֶאת ָּכל ִּכַּכר ַהַּיְרֵּדן ִּכי ֻכָּלּה ַמְׁשֶקה ִלְפֵני ַׁשֵחת ַוִּיָּׂשא לֹוט ֶאת ֵעיָניו ַוַּיְרא": בבראשית יג נושא גם לוט את עיניו

שכן אין כל , ושוב אין ראייה זאת יכולה להתפרש כפשוטה,  )פסוק י" (ְּכֶאֶרץ ִמְצַרִים ּבֲֹאָכה צַֹער' הְסדֹם ְוֶאת ֲעמָֹרה ְּכַגן 
, אם כן! עליו להשפיל מבט, אלא להפך, יכול לוט להרים את מבטו כדי להשקיף על ככר הירדןנקודת תצפית שממנה 

אם הארץ כה : מה שהכתוב רוצה לספר לנו הוא שלוט בודק בעיני רוחו את המקום ומנסה לעמוד על טיבו הרוחני
ובדה ערכית שלוט התעלם על כך מגיב הכתוב בסמוך ורומז לע. אין ספק שזו ארץ ראויה לבחירה', כגן ה, מבורכת

  10).פסוק יג" ( ְמאֹד'להְוַאְנֵׁשי ְסדֹם ָרִעים ְוַחָּטִאים : "ממנה בשיקוליו
ַוֵּיֵצא : "אלא מעמיקים הבט, ושוב ברור שאין הם מרימים מבט, יצחק ורבקה מתוארים כנושאים מבטים זה לזו

 ֶאת ִיְצָחק ַוִּתּפֹל ֵמַעל ִרְבָקה ֶאת ֵעיֶניָה ַוֵּתֶרא ַוִּתָּׂשא . ְוִהֵּנה ְגַמִּלים ָּבִאיםו ַוַּיְראַוִּיָּׂשא ֵעיָניִיְצָחק ָלׂשּוַח ַּבָּׂשֶדה ִלְפנֹות ָעֶרב 
 ). סד-סג:כד' בר" (ַהָּגָמל

ואם הכתוב מצא לנחוץ , ומראה גבר בשדה אף הוא אינו יוצא דופן, שיירת גמלים היא חיזיון שכיח באותם הימים
וזאת כבר במפגש , בקשר מיוחד שיש ביניהם, ברובד נסתר, א לומר שגם יצחק וגם רבקה חשיםהוא ב, לציין את ראייתם

 והוא – ולא כאח אוהב –ורואה את עשו בא לקראתו , א:לג' בבר, יעקב נושא עיניו, לעומת זאת. העין האקראי הראשון
 .כדי שיהיה לחלק מהם סיכוי להינצל, חרד וחוצה את המחנה של בני משפחתו

ַוִּתָּׂשא ַוְיִהי ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה " פירשו את', לשאת עינים ולראות'שללא ספק עמדו על ייחודו של הצירוף , ל"חז
ברור שאין להבין את המילים . כראייה של חזון ולא כתאוות בשרים גרידא) ז:לט' בר" ( ֶאל יֹוֵסףֲאדָֹניו ֶאת ֵעיֶניָה ֵאֶׁשת

רק ,  אך הצופן כאן הוא חלקי11.הה במעמדה מיוסף ואינה צריכה לשאת את עיניה אליושכן אשת פוטיפר גבו, כפשוטן

                                                 
וכללו אותה בכלל , אך נתנו לה הסבר שמתאר את הסימפטום בלי להגדיר את הבעיה,   ראשוני המדקדקים בימי הביניים הבחינו בתופעה 4

ביום השלישי 'כמו , ובמקרא אלפים כמוהו. לשון ישמעאלא רפה ב" כפ'ונוכחת'ו "ויהיה וי" :טז:כ' ע לבר"ראב. ו יתרה"התופעות של וי
  מנהג הלשון לכתוב במקומו -' ויהי אחרי מות משה עבד ה'" ):א:א' יה(ק "בעקבותיו פירש כך רד  )".ד:כב' בר(' וישא אברהם את עיניו

' בר(' ואלה בני צבעון ואיה וענה' ,)ד:כב' בר(' ויהי ביום השלישי וישא אברהם את עיניו'ו שלא להוסיף ולחבר דבר אל דבר כמו "וי
 כי יש , וכבר כתבנו בספר מכלל אשר חברנו.והדומים להם) ז:עו' תה(' נרדם ורכב וסוס' ,)כ:ב יג"שמ('  ושֹממהותשב תמר' ,)כד:לו

 הספרים כמו  תמצא בהתחלת הדברים ואף בראשית'ויהי' ומלת .לפרשם לתוספת עם חסרון מעט לפי ענין כל אחד מהם לפי דרך המקרא
ט ויהי בימי שפֹ', )א:א' יח(' ויהי בשלשים שנה', )א:א א"שמ(' ויהי איש אחד מן  הרמתים', )א:א' שופ(' ויהי אחרי מות יהושע' וכן ,זה
 ואם נאמר כי הטעם להדביק ספר אל ספר . בראשי הספריםםוין אחרי"וכן ו, )א:אסתר א(' ויהי בימי אחשורוש', )א:רות א(' פטיםהשֹ
 ".ה רפה בלשון ישמעאל"ו הזאת היא כפ" כי הוי, ואמרו המפרשים. לא יספיק הטעם בכלן- נין זה אל הקודםוע

אך , כמו בפסוק שלפנינו, כמתאר זמן" ויהי ב"לעתים מתייחסים לצירוף ". ויהי"  אין אחידות במקרא לגבי משפטים הפותחים במילה  5
ַוְיִהי ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה : "דוגמאות לתיאור זמן .המשפט שאחריו בעבר סיפורי רגילולכן יבוא , לעתים הוא נחשב לראש משפט עצמאי

 א"מל" ( ֶּבן ָהִאָּׁשה ַּבֲעַלת ַהָּבִיתָחָלהַוְיִהי ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה "; )א:מ' בר" (ֶפה ַלֲאדֵֹניֶהם ְלֶמֶלְך ִמְצָרִיםאֹ ַמְׁשֵקה ֶמֶלְך ִמְצַרִים ְוָהָחְטאּו
 ֵעיַני ָוֶאָּׂשאַוְיִהי ְּבֵעת ַיֵחם ַהּצֹאן "; )כב:כא' בר" ( ֲאִביֶמֶלְך ּוִפיכֹל ַׂשר ְצָבאֹו ֶאל ַאְבָרָהם ֵלאמֹרַוּיֹאֶמרַוְיִהי ָּבֵעת ַהִהוא : "ולעומת זאת ).יז:יז

  .4ק בהערה "י  רדוראה לעיל דבר). י:לא' בר( "ָוֵאֶרא ַּבֲחלֹום ְוִהֵּנה ָהַעֻּתִדים ָהעִֹלים ַעל ַהּצֹאן
ַּבחֶֹדׁש ַהְּׁשִליִׁשי ְלֵצאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַּבּיֹום "; )א:א' בר" (ַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץָּשִהים ֵאת ַה ֱאלָֹראָּבּבֵראׁשִית : "  מעט דוגמאות נוספות 6

 ).ב:ה' יה" ( ְיהֹוֻׁשַע ֲעֵׂשה ְלָך ַחְרבֹות ֻצִרים ֶאל' הָאַמרָּבֵעת ַהִהיא "; )א:יט' שמ" ( ִמְדַּבר ִסיָניָּבאּוַהֶּזה 
) ליד בית אל(על הר חצור ) בעקבות המגילה החיצונית לבראשית(המצביע , ך"עולם התנ, בראשיתבפירוש לספר ,    ראה למשל זקס אריה 7

 .כפסגה שאפשר להשקיף ממנה על החרמון מחד ועל אשדוד מאידך
הוא אומר שבסיפורי האבות משתקפת תפיסה שרואה בסוריה . 20' ע, ירושלים תשכג, אל בתקופת המקראארץ ישר,   ראה אהרוני יוחנן 8

 .שניתנו לאזור בתקופה הזאת, אהי וארץ חורו'צ, כפי שעולה גם מן השמות המצריים, וארץ ישראל חטיבה אחת
 ּוְרֵאה ָּכל ָהַעֻּתִדים ָהעִֹלים ַעל ַהּצֹאן ֲעֻקִּדים ְנֻקִּדים ּוְבֻרִּדים ִּכי יָךָׂשא ָנא ֵעיֶנַוּיֹאֶמר : "ך מחזקות פרשנות זאת"    ההוראות המקבילות בתנ 9

פֹון ְלַׁשַער  ֶּדֶרְך ָצפֹוָנה ָוֶאָּׂשא ֵעיַני ֶּדֶרְך ָצפֹוָנה ְוִהֵּנה ִמָּצֵעיֶניָך ָׂשא ָנאַוּיֹאֶמר ֵאַלי ֶּבן ָאָדם ). "יב: לא' בר" (ָרִאיִתי ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָלָבן עֶֹׂשה ָּלְך
     ).ה:ה' זכ" ( ּוְרֵאה ָמה ַהּיֹוֵצאת ַהּזֹאת ֵעיֶניָך ָׂשא ָנאַוֵּיֵצא ַהַּמְלָאְך ַהּדֵֹבר ִּבי ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ). "ה:ח' יח" (ַהִּמְזֵּבַח ֵסֶמל ַהִּקְנָאה ַהֶּזה ַּבִּבָאה

ה " זש-) ז:לט' בר (ניוותשא אשת אדֹ'): "תנחומא וישב ו(אות החושבים שהם מעמיקי ר, ל כבר הצביעו על הפגם שבראיית הרשעים" חז 10
' וישא אברהם את עיניו וירא את המקום'אתה מוצא שהצדיקים מתרוממין בעיניהם שנאמר , )כד: סט'תה('  וגו'תחשכנה עיניהם מראות'
 שהניח לאברהם , זה סדום-) י:יג' בר(' ירדןוישא לוט את עיניו וירא את כל ככר ה' שנאמר ,אבל הרשעים נופלים בעיניהם)... ד:כב' בר(

 ". וכן אתה פותר את  כולם,)ב: כב'במ ('וירא בלק בן צפור' ; שמו גרם לו,לכך קרא שמו לוט, והלך לסדום לעשות מעשיהן
זו . ל באכדיתוזאת בעקבות ביטוי מקבי, בהקשר שבין שני המינים' נשיאת עינים'שלום פאול מייחס משמעות ארוטית לביטוי '   פרופ 11

 .'ראה'כנראה הסיבה מדוע הוא מופיע בסיפור אשת פוטיפר ללא הפועל 
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פ "ע; ב, בראשית רבה פה(ולכן הסיקו חכמים שחזונה של אשת פוטיפר לא היה מדויק , בלא ראייה, נשיאת עיניים
ה היתה באסטרולוגין  רוא: יהושע בן לוידאמר רבי): הדרש שמזהה את פוטיפר עם פוטי פרע כהן און אביה של אסנת

  . ולא היתה יודעת אם ממנה אם מבתה,שלה שהיא עתידה להעמיד ממנו בן
כנוסחת צופן נותנת מקום למספר אפשרויות " וישא עיניו וירא"ראיית הביטוי :       ובחזרה לאיל בסיפור העקדה

 או האיל 12; אין פגם בהקרבתואך אברהם ראה בראיית הנעלם כי, ייתכן שהאיל היה איל רגיל שברגילים: פרשניות
,  או האיל נוצר מקדמת דנא לצורך העקדה14; או האיל נוצר ברגע זה במיוחד למענו13;נראה רק בחזונו של אברהם

      15:ו, כנאמר במשנה אבות ה
 פי הארץ ופי הבאר ופי האתון והקשת והמן והמטה : ואלו הן,עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות

 . אף המזיקין וקבורתו של משה  ואילו של אברהם אבינו: ויש אומרים;ב והמכתב והלוחותוהשמיר והכת
 .והקורא יבחר בפירוש הטוב בעיניו והקרוב ללבו

 

 יונה בר מעוז
 ך"המחלקה לתנ

 'הכתר'ומפעל מקראות גדולות 

 
 . לעיל1וראה גם הערה , אם יש ייאוש בעלים,   למשל 12
 . מה, ב; מב, ראה מורה הנבוכים ב, ם את הופעת שלושת האנשים בבראשית יח"  ברוח פירושו של רמב 13
ברוח דומה פירש אברבנאל את קולו של המלאך . ראה פירושו על אתר. האנשים בבראשית יחן את הופעת שלושת "  ברוח פירושו של רמב 14

 .שדיבר עם אברהם בזמן העקדה כקול מוחשי שנוצר לצורך אותו רגע
 .ג"פתח תקווה תשמ, ל כפשוטם"המקראות ומדרשי האגדה של חז: פרשת העקדה, א אפרתי"י: ל בהרחבה ראה" לפרשנות חז 15


	ד ף  ש ב ו ע י
	
	
	מאת המרכז ללימודי יסוד ביהדות                                 
	ע"ש הלנה ופאול שולמן                                          




