
 חשון תש"פ          בס"ד

 ְלָך-ֶלְךנגיעות מפרשת השבוע 

ות שכל אדם נדרש לבחור לעצמו בימי חייו בחיר .חירותבבמערכת ת בין השאר עוסק ְלָך-ֶלְךפרשת 

, , בחירה בעזרה ובנתינה, בחירה מודעת להיות שונה מכולם, בחירה בדרך מסוימתאל אחדה בבחיר

מערכות להבדיל מליות. לרדת ממנה ועוד בחירות והחלטות גור..הכל ולעלות לארץ ו בבחירה לעזו

ברורה חד משמעית בצורה  ותבחירקבלת מלמדת על  הפרשההבחירות אותן עברנו לאחרונה )ובקרוב ( 

הקב"ה בחר באברהם אבינו  וזיציה מפתה לאורך כל הזמן .וזאת למרות קיום אופבהכרעה  ספקללא 

חקר ותהליך חיפוש תשובות לאחר לפי המדרשים אברהם . לבשר את בשורת האל האחד ובזרעו אחריו

כל י לצפות להתנדבות לאנושות ומבלו, נתינה מסירות של עשיהובחר בדרך  חד משמעית בה' ירהבחר בח

 . פרסתגמול ו

שתי הדתות הגדולות  , לאחר היהדות. אחד המשפיעים הגדולים בתולדות האנושותהינו אברהם מן הסתם 

ְוָהִייָת, "   -התממשה ההבטחה האלוקית שנאמרה לו ורעיונותיו ו ותובנותייו את דעותבעולם אימצו אותו 

מדינה יהודית אחת ומדינות נוצריות  80מדינות מוסלמיות ,  56הרב זקס ספר לפחות  . "ְלַאב ֲהמֹון ּגֹוִים

 . " ַאב ֲהמֹון ּגֹוִים"   ומקיימות את היותו(  ...י הבנתם) לפ אמונתו ובצדקת דרכושמאמינות בדרכו ב

וממנו משליכים אל הנלמדות תוך כדי הפרשות וגם פחות טובות  טובות ,בותלאברהם תכונות אופי ר

ופסלים תקופה של אמונה באלילים ובאמונה הרווחת והיחידה באותה האומץ ליבו למרוד בדעה  .יהדותה

ללא  הסביבהמוחריג להיות שונה וההסכמה שלו . הבחירה ליוהאופי שלנו עד היום לא להאמין במובן מאו

. ובלבוש שונה לאורך ההיסטוריה בריכוזים סגוריםל היהודים הילתית שוהישיבה הק תוצאותחשש מכל 

מנהיגות , כושר מיקוח , ועשיית משפט הוגן אהבת הצדק   " מחוץ לקופסא" ולחקור  לחפש אופי ה

ויש הרואים את הפן  מחויבות לחברה ולקהילה שבה חיים ,מוצלחתה לחמיציאה למבעת ציבורית וצבאית 

 . פגש אותו םשבאמצעותו על פי המדרשים הגיע למסקנת האל אחד עוד בטרהיהודי הפילוסופי 

ְוָהִייָת, "   דיו ולכל האומהלילהורה  –כאב של אברהם קא בתפקידו התורה מתמקדת דוואומר שס הרב זק

יתֹו ַאֲחָריו, ְוָשמְ -ָבָניו ְוֶאת-ִכי ְיַדְעִתיו, ְלַמַען ֲאֶשר ְיַצֶוה ֶאת  ... ְלַאב ֲהמֹון ּגֹוִים ַלֲעׂשֹות ְצָדָקה  ה'  רו ֶדֶרְךבֵּ

ת ֲאֶשר-ַעלה'  ְלַמַען, ָהִביא וִמְשָפט ו בחייהאירועים הגדולים  עלהתורה מספרת   " ִדֶבר, ָעָליו-ַאְבָרָהם, אֵּ

 –של שרה העקרות  – קודו כאב ולתפקידו ותפ רצונו לילדבבים סביב וסו הם והם קשוריםשל אבר

. , הולדת יצחק ועקדתושל אברהםישמעאל , המתח בין שרה להגר על אודת הולדת ישמעאל ,לילדהציפיה 

המביאה חיים מר שמדובר באהבה ה וכפי שהרב זקס אוהורהתפקיד של ה ו שלותחשיבעל התורה מלמדת 

היהדות רואה במשפחה ערך בפני  .כירהשותף הבקב"ה ה ה יחד עםבריאממש מעשה החדשים לעולם , 

 .להתרבות טבעי  דחףלאדם יש  קובעים כיוהמדע  ןדרווי .הרצון הטבעי להביא ילדים נעשה מקודשעצמו 

 .דתיו נשגב רוחנימקדשת את הרצון הזה להביא ילדים ומשלבת אותו במעשה  הדותיה

דמויות  .ההורותההורים והמלמדות על דמויות  .התורה מקדישה מספר פרשות להכרת האבות והאימהות

ע"י ת שרה מסיר, ההתנהגות לישמעאל ולהגרלדוגמא  טעויות אנושיותעושות  ןגם ה מופלאות אולם

עיתים ולריים אינם דבר פשוט החיים המוסש אשרתמלמעשה התורה  .ועודכות גניבת הבר לפרעהאברהם 

 .במעמד זמן נתון שגויותולעיתים יש הכרעות קשות . לא נכוןהנכון ווהרע לטוב הבחירה מאד קשה בין ה

דעת העשו טעויות קשות בשיקול  טובים ביותרהולראיה  אף אחד אינו מושלם .בני האדם מורכבים

 .אחיול  ח ולבסוף אף סלעשו היה בן אוהב לאביו  ,יש חוט של חסדר רעים ביותלמעשה ומנגד גם הו

אף אדם לא הגיע הדות דתות אחרות ביבניגוד לבין ה' לבני אדם חנה מוחלטת בין שמיים לארץ הבקיימת 

היא היחידה לעומת זאת היהדות  אנושיים לגמרי אברהם ומשהאפילו  .רוב לזאתקאו  אלשל למעמד 

אין ש בו משהו אלוקי אולם וי אלוקים קבעה שהאדם נברא בצלם והאדם  ו הרוחנית שלרמתהעלתה את ש

להשתדל ללכת  לשפר את דרכינו , ,ללמודהחיים לאורך  מאתנונדרש ווהוא מושלם  אדם שאין בו פגם

ל ֶעְליֹון, ֹקנֵּה ָשַמִים ָוָאֶרץ "  .מוח מוסרית תוך כדי נתינה לכללבדרך הישר ולצ וָברוְך   .ָברוְך ַאְבָרם ְלאֵּ

ל ֶעְליֹון, ֲאֶשר ן ָצֶריָך ְבָיֶדָך-אֵּ  "  ִמּגֵּ

 ם שבת שלו

 שלר איתן

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


