
 "פתש חשון                      ס"ד ב

  פרשת השבוע ויראנגיעות מ

 

 עורכים ביקור חולים מלאכי ה'  : וביניהם רבים ומרתקיםוהרעיונות הגלומים בה נושאי פרשת השבוע 

, שרההצפוי ל ןההיריובשורה המשמחת על הומוסרים לו את המילה מברית  ותוהתאוששבעת אברהם ל

מעשי סדום מביאים ולא עוזרים  רחמיםלבקש עליה להציל את סדום ואברהם יו התמימים של ניסיונות

, צחק, לידת ישרה בבית אבימלך ,בני עמון, קורות לוט ובנותיו ותחילת שושלת מואב ועליה את חורבנה

סיפור ישור ה' ומנגד בא וגירושבוההכרעה (  ...עד ימינו ת) שאקטואלי הפרא לעאישמההתמודדות עם 

  .עקדת יצחק

 

 בהמשךעוד נקרא קראנו בפרשה הקודמת ו .בית נאמן בישראלו פחהמשקמת היא ה היהדותובסיס יסוד 

עות משתמשאינו מוצקות וברכות  א עולם הבטחותה' בוראת מ אברהם קיבל .משפחההקמת על חשיבות ה

ה ְשֶמָך ..." י פניםנלש ֶרְכָך, ַוֲאַגְדלָּ דֹול, ַוֲאבָּ י ֶאת ...ְוֶאֶעְשָך, ְלגֹוי גָּ ל-כִּ ֶר -כָּ אָּ ה ֹרֶאה, ְלָך ֶאְתֶננָּה, -ץ ֲאֶשרהָּ ַאתָּ

ם-ּוְלַזְרֲעָך, ַעד י ֶאת  .עֹולָּ ֶרץ:-ְוַשְמתִּ אָּ ם  ַזְרֲעָך, ַכֲעַפר הָּ ְמנֹות ֶאת-ֲאֶשר אִּ יש, לִּ ֶרץ-יּוַכל אִּ אָּ ַזְרֲעָך, -ַגם ֲעַפר הָּ

ֶנה מָּ ם"  בזהירות  מבקשוהוא  אין ילדיםולשרה  אברהםל..." ולמרות כל ההבטחות הללו  יִּ ה' ,ַויֹאֶמר ַאְברָּ

ֶתן-ַמה י, הֹוֵלְך ֲערִּ -תִּ ֹנכִּ י, ְואָּ י; ּוֶבןלִּ יֶעֶזר-ירִּ י, הּוא ַדֶמֶשק ֱאלִּ ֵנה ֶבןהֵ   …ֶמֶשק ֵביתִּ ה זַָּרע; ְוהִּ י, לֹא נַָּתתָּ -ן לִּ

י י, יֹוֵרש ֹאתִּ ְשָך ֶזה:... ".." והקב"ה חוזר ומדגיש .ֵביתִּ ירָּ י לֹא יִּ ֶשָך-כִּ ירָּ ֵמֶעיָך, הּוא יִּ ם ֲאֶשר ֵיֵצא מִּ ֹוֵצא ַוי .אִּ

ה, ַויֹאֶמר ַהֶבט ים-ֹאתֹו ַהחּוצָּ בִּ ה ּוְסֹפר ַהכֹוכָּ ַמְימָּ ם נָּא ַהשָּ ְהֶיה -אִּ ם; ַויֹאֶמר לֹו, ֹכה יִּ ְסֹפר ֹאתָּ " ַזְרֶעָךתּוַכל, לִּ

ְמֹאד ְמֹאד" ועוד  י ּוֵביֶנָך; ְוַאְרֶבה אֹוְתָך, בִּ י, ֵבינִּ יתִּ י ...ְוֶאְתנָּה ְברִּ יתִּ ֵנה ְברִּ י, הִּ , ְלַאב ֲהמֹון  ֲאנִּ יתָּ יִּ ְך; ְוהָּ תָּ אִּ

ם י ַאב ...גֹויִּ יָך-כִּ ם ְנַתתִּ ְמָך ֵיֵצאּווְ  .ֲהמֹון גֹויִּ ים, מִּ כִּ ם; ּוְמלָּ יָך ְלגֹויִּ ְמֹאד ְמֹאד, ּוְנַתתִּ י ֹאְתָך בִּ ְפֵרתִּ י ֶאת .הִּ ֹמתִּ -ַוֲהקִּ

ם י ּוֵביֶנָך, ּוֵבין ַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ְלֹדֹרתָּ י ֵבינִּ יתִּ ם:לִּ  ְברִּ ית עֹולָּ ְהיֹות ְלָך ְברִּ י ְלָך   .ּוְלַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך' לה לִּ ַתתִּ ְונָּ

ל ם-ּוְלַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ֵאת ֶאֶרץ ְמֻגֶריָך, ֵאת כָּ המילים  מציין כי הרב זקס  ." ;ֶאֶרץ ְכַנַען, ַלֲאֻחַזת, עֹולָּ

םלזכות בצאצאים " הן התחינה ועדות בתורה תהמהם לה' של אברהראשונות  ֶתן-ַמהה' ,ַויֹאֶמר ַאְברָּ י, -תִּ לִּ

י, הֹוֵלְך ֲערִּ  ֹנכִּ יְואָּ  הקב"ה, אל ישמעלידת תחילה  .ה' תמתחילה להתגשם הבטחוהאמונה  ם הזמןע"  ירִּ

יָך "גם הוא יהיה כוכב גדול אבל מבהיר שהוא לא יהיה היורש  ֵעאל, ְשַמְעתִּ ְשמָּ י ֹאתֹו  ּוְליִּ ֵנה ֵבַרְכתִּ הִּ

ְמֹאד ְמֹאד: י ֹאתֹו, בִּ ְרֵביתִּ י ֹאתֹו ְוהִּ ְפֵריתִּ יד, -ְשֵנים ְוהִּ ם יֹולִּ יאִּ ר ְנשִּ שָּ דֹולעָּ יו ְלגֹוי גָּ יורש נקבע כיצחק "  ּוְנַתתִּ

ֵרא ְלָך זַָּרע" ומבלי לפגוע בישמעאל  קָּ ק, יִּ ְצחָּ י ְביִּ יֶמנּו:-ֶבן-ְוַגם ֶאת  .כִּ ה, ְלגֹוי ֲאשִּ מָּ אָּ י ַזְרֲעָך, הּוא הָּ      ".כִּ

 

ושא מהקשים ביותר נמסתיימת בושמחה של אברהם ושרה להריון ולידת יצחק בצחוק והפרשה התחילה ב

י, אַ "   בתורה ֵאֶלהַוְיהִּ ים הָּ רִּ ה ֶאתוה' ,ַחר ַהְדבָּ סָּ י-נִּ ֵננִּ ם ַויֹאֶמר הִּ הָּ יו, ַאְברָּ ם; ַויֹאֶמר ֵאלָּ הָּ נָּא -ַויֹאֶמר ַקח ַאְברָּ

ְנָך ֶאת-ֶאת יְדָך ֲאֶשר-בִּ , ֶאת-ְיחִּ ַהְבתָּ ק, ְוֶלְך-אָּ ְצחָּ רִּ -ְלָך, ֶאל-יִּ ה, ַעל ַאַחד ֶההָּ ם, ְלֹעלָּ יָּה; ְוַהֲעֵלהּו שָּ ים, ֶאֶרץ ַהֹמרִּ

 ואינו מנסה לשנות את הגזרה  תמקחנן ובניגוד לסיפור סדום אינו מהם אינו מתלו" אבר ֲאֶשר ֹאַמר ֵאֶליָך

ההקלה והרווחה  תהיואנשמעת הקריאה המפורסמת המתח טוב ובשיא  סוףהכידוע  .לבצעמיד אלא יוצא 

ְשַלח יְָּדָך ֶאל-ַאלעצומה " ה ה-ַהַנַער, ְוַאל-תִּ  "  ַתַעש לֹו, ְמאּומָּ

 .                   בכל התחומיםבלתי פוסקת תחרות . נפילותעליות ו, יחד עם אכזבותציפיות יש בחיים 

ילדים נתברכו בם ה .ללא ילדיםלאחר שנים  ימו אומות גדולותשיק בניםשני בסוף סוף התברך אברהם 

           .השניעקוד את ללהיפרד מאחד ונדרש  הםאברז אלא שאכים זאת מעל ומעבר מעריוהם מבוגר גיל ב

אולם אמונתו החזקה של  נראה שהכל אבוד ,ה' גוזר שמד על סדום ומקייםכש היתה תחילת הפרשה

ם קיבלנו אלנו  שישכל מה להעריך את עלינו שמלמד הרב זקס  .בעלילהחד  מפנהנס ו תחוללמאברהם 

החיים  . יש להעריך אתעלול לאבדמתוך ידיעה שהוא  ארוכה הציפיילאחר ואותו בקלות או בעמל רב 

       .רי לידת כל תינוק/ת ומעורב בכל פרטוב"ה עומד מאחהקומתוך הבנה ש ניסים ובנפלאותבמלאים ה

ן בין עמים יינו עם קטפש , מאז ומעולם הות והחועריך את החרמן עבדות ולכתוך לישראל נולד עם 

 מאות טילים לעבר עשרות עריםב"ה ) אומץ ואלא באמונה למדנו שהעוצמה אינה במספרים ועצומים 

על הילדים ולא יעמיד אותם מגונן שעוטף ועם , החייםאת  כהומערי תדשקמיהדות ש( נימום פגיעה ומי

 ""גיבוריםמורים ומחנכים ולא הורים  גיבורי היהדות הם. ומוסרחינוך ערכים של תחת סכנה בחזית ה

הם לילדים משלו ו ואת רצונו העז של אבראנו רואים את מאבקמתאבדים ורוצחים .השולחים ילדים 

ם " ף הוא רואה ברכה בעמלואת הליכתו באמונה מלאה ולבסוושילכו בדרכי ה' ,  , ְלַאב ֲהמֹון גֹויִּ יתָּ יִּ  " ְוהָּ

 

 
 ם שבת שלו

 שלר איתן

  לעילוי נשמת אבי, מורי ורבי אברהם חנן בן נתן ואטל ז"ל


