
 ב "פתשחשון                       ס"ד  ב

 לך לך נגיעות מפרשת השבוע 

ראה את העולם היהודי  הוא  –הרב יהודה עמיטל נהג לומר שכניצול שואה  ...השבת אנו "אחרי המבול "

  כדברי חז"ל  – : "זקני טרם הלבין, וראיתי במשך חיי מר אהוא  –המפואר, את ההשמדה ואז את התקומה 

 דורהקשה להאמין ש  רבים כל כך.ומהפכים שינויים  חי דור אשר" יעולם בנוי, עולם חרב, ועולם בנו

לתי  לא אנושיים ובלתנאים  וגדל את המבול " ו"עברהסבים שלנו או ההורים  ,וי בינינושעוד מצ הקודם

)כמובן  הרבהטובים ב לחיים  וברעהם נצח בעיניו במונחי העולם יחסית תוך פרק זמן קצרושרדו  ,יםיר סב

                                                           כל טוב.מלאי ו טכנולוגיה, שפע של מזוןב  חייםוכיום אנו  (בהשוואה למה שעברו אך  שלא כולם

                  .נוכול אבא שלה-, היכרות עם אברהם , עולם חדשלאחר המבול ,דשהתקופה חעל פרשת השבוע מדברת 

כל מה שאנחנו   ,יותר מדי התורה לא מספרת לנו  ?מדוע נבחר אברהםשאלה שפרשנים רבים שואלים, 

ת ַאְבָרם ָשָרי " הוא נשוי :מהפרשה הקודמת הם שני פרטיםיודעים עליו  שֶׁ ם אֵׁ ואין לאברהם ולשרה  ."שֵׁ

ין ָלּה ָוָלד"  ילדים ַאְרְצָך  על הציווי והברכות " אנו קוראים "ַוְתִהי ָשַרי ֲעָקָרה אֵׁ ְך ְלָך מֵׁ ל ַאְבָרם לֶׁ ר ה' אֶׁ ֹּאמֶׁ ַוי

ךָ  ר ַאְראֶׁ ץ ֲאשֶׁ ל ָהָארֶׁ ית ָאִביָך אֶׁ ְהיֵׁה ְבָרָכה .ּוִמּמֹוַלְדְתָך ּוִמבֵׁ ָך וֶׁ ְכָך ַוֲאַגְדָלה ְשמֶׁ ְשָך ְלגֹוי ָגדֹול ַוֲאָברֶׁ עֶׁ   .ְואֶׁ

ת ָהֲאָדָמה  ל ִמְשְפחֹּ ר ְוִנְבְרכּו ְבָך כֹּ ְלָך ָאאֹּ יָך ּוְמַקלֶׁ                                         ."                 ַוֲאָבֲרָכה ְמָבְרכֶׁ

שלוש  ,תקופתו כבר אלפי שניםעברו מ ,אברהם נחשב כמשפיע הגדול על העולם כולוהרב זקס כותב ש

  ,מדינות מוסלמיות 60 -כמדובר בכיום והמייסד שלהם הנביא הגדול והאב   הדתות הגדולות רואות בו את

שהוא היה צדיק  נאמר עליולא  .פיארו אותוורה לא אבל בתמדינות נוצריות ומדינה יהודית אחת  80

"  ִכי ַאב ֲהמֹון גֹוִים ְנַתִתיָך ה' ברך אותו " .שלא כמשה אין סיפורים על ילדותו. או יחיד בדורו תמים

כמנפץ האלילים ושובר הפסלים אברהם רואה את במדרשים הוא מופיע  .וההבטחה התגשמה במלואה

מבין  מערכת שמימית המנוהלת בסדר מופתי   , עולם את חילופי הימים והלילותבהסדר שבטבע את העיצוב 

מערער על  ו שובר פסלים  -י התגלמות היהודהוא  .שמנהל אותו בורא לעולםחייב להיות שוברור לו 

אלברט איינשטיין דיבר על "אהבת הצדק הקנאית "  . שומר הצדק המוסר והמשפט,  ףלוסויפ ,האלילים

 . כאחד המאפיינים של המסורת היהודית

ִכי ְיַדְעִתיו,   "  מסבירה התורה עצמה כאמור לא אומרת דבר על אברהם אולם היא בוחרת בו להיות אב ו

ת ר ְיַצּוֶׁה אֶׁ ת-ְלַמַען ֲאשֶׁ ְך- ָבָניו ְואֶׁ רֶׁ יתֹו ַאֲחָריו, ְוָשְמרּו דֶׁ - ַעל ה' ְלַמַען, ָהִביא  ַלֲעשֹות ְצָדָקה ּוִמְשָפטה'  בֵׁ

ר ת ֲאשֶׁ ר-ַאְבָרָהם, אֵׁ לפי הרב זקס כל האירועים הגדולים בחייו של אברהם קשורים לתפקידו   ."ָעָליו ִדבֶׁ

  . , הולדת יצחק ועקדתו, המתח בין שרה להגרהולדת ישמעאל ,, ההמתנה לילדוכאיש משפחה כאב

בראש השנה יום הרת עולם  .היהדות יותר מכל האמונות רואה בהורות את האתגר הגדול והנעלה ביותר

שרה וחנה ועל הולדת בניהן . חייו של כל אדם הם עולם  תהאימהואנו קוראים בתורה ובהפטרה על שתי 

                                      .ומלואו והחפץ להבין את בריאתו של העולם יחשוב על הולדתו של ילד

באהבה היא הקרובה ביותר לדרכו של ה' בבריאה וזהו  הבאת ילדים לעולם  ,אבא, נס ההולדהאברהם הוא 

                                                                      .שלהם חינוךהמשקל אשר ניתן לו   חוסנו של העם היהודי באהבת ההורים לילדים, ראיה שונה

אנחנו נקשרים  –רכיבים בעצמנו חפץ שקנינו אם אנחנו מ פרופ' דן אריאלי כתב פעם על "אפקט איקאה"

לא כל  לא מעורר כזו הרגשהמוצר מוכן שמוציאים ישר מהקופסה  ,אליו יותר, בגלל המעורבות האישית

                                                                             .גידול ילד מהיותו ברחם ועד לבגרותו שכן

אחד אחד   ,לאט לאט ,לאמונה באל אחד הוא עושה נפשות–איש עברי  ,ושונה מכל הסביבה אברהם צנוע

                                         לא פופולארית. בדרך  ךיהודי, הול -עברי עם להולדת וא עסוק בעשיה וה . הוא אבינובצורה אישית

רוחניות מטעינה מקדשת חיי משפחה   ,נישואים ,גיותזו, מקדשת  אותו עי ומקדשתבהיהדות לוקחת את הט

הצדיקות הן דמויות   תוהאימהוהאבות הקדושים  .ואת מה שנחשב בד"כ כנורמלי מחשיבה כנסבחומר 

 . ימות המלמדות אותנו על ההורות כמתת אל וכנעלה במש

 

  .וחודש טוב םשבת שלו

 שלר איתן    

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


