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  )2201/10/27 ,ג"תשע חשוו� יא ,ג"שנת תשע 3גליו� ( �  "ל�� ל�"גליו� 

  ה"ב

  ושליחותו אברה" אבינו �  "ל�� ל�"לפרשת  "נקודה טובה"

מציגה את , )דני סנדרסו ויוני רכטר: לח. מילי� דני סנדרסו( "מדינה קטנה" בשירהלהקת כוורת 
 מבעד לחרוזי� ההומוריסטיי� ושובי . מעותסתמית וחסרת מש, מקרית) מאורע(כאפיזודה קיומנו כא

 שרי� שירי�"שבה  ,"אר# חדשה" נמצא הרעיו של, הנחמדות "שטותניקיות"ה" נונסנס"ואמירות ה הלב
  ".ללא סיבה נושמי� שני�" וג� "בלי דגל

 קרוב לכא� , במקו" די רחוק

 אספנו את עצמנו 

 הבאנו חברינו 

 ולא אמרנו מי ומה 

 

 כז בדרו" בצפו� או במר

 שכרנו קצת שמי" 

 דמעות הביאו מי" 

 פתחנו אר# חדשה 

 

 שלושה עצי" ,שני סוסי" , שני בתי"...

 נוסעי" תמיד ברגל 

 שרי" שירי" בלי דגל 

  ...נושמי" שני" ללא סיבה

  !?ללא תכלית וללא ייעוד, ללא דגל וללא סיבה, באר# ישראל, כא�נמצאי" האומנ" אנחנו 

הראשוני� של במש  עשרי� הדורות . בסיפור חייו של אברה� אבינו, תנובפרש נמצא, תשובה לשאלה זו
הוא וזרעו  כי�הופ, ע� לידתו של אברה� אבינו, אול� .אנושות כולהתולדות העסקה התורה ב, העול�
 בו עוסקותהנושא העיקרי כמוב ג� ו ...עד ימינו אנוכולה  האנושותשל " פוקוס"להיות המוקד וה, אחריו

  .ההתורפרשיות 

 ְל�ָ  ֶלְ� " .ה מנסה את אברה�"הקבבו ) ...מתו  רבי�( סיו� הראשו�יבנפותחת  ,"ל�� ל�"פרשתנו פרשת 
, עקירה ועזיבה של הכלניסיו של  .)א, יב בראשית" ('ְרֶא%ָ  ֲאֶ"ר ָה6ֶר# ֶאל 6ִבי�ָ  4ִמ5ֵית 4ִמ12ַלְדְ/�ָ  ֵמ-ְרְצ�ָ 

   ..."לא נודע"אל אר) ה

 אול� לא, לע� גדול וחשוב () ש� יב( "8ָד1ל ְלג1י ְוֶאֶע�7ְָ ": ה� שסופו של המהל  הואה מגלה לאבר"הקב
ומהי מטרת� של , למה דווקא עכשיו, מדוע דווקא אברה� .מהו הרקע למהל  האלוקי הזה, ברור לנו בכלל
   .הצפויה לעתיד לבוא 'גדולה'ושל ה הניסיונות הללו

שותפו של עזרא למהל  שיבת ציו ובני (של נחמיה  המרגשהיסטורי בנאומו ה נמצאות, חלק מ התשובות
 ְו7ְַמ/ָ  2ִ3ְ5ַי� ֵמא,ר ְוה1ֵצאת1 0ְ'ְבָר� 5ַָחְרָ/  ֲאֶ"ר ִהי�.ָהֱאל 'ה ה,א 'ָ+ה: "אל הע� )בית המקדש השני

או� נ .)ח(ז, נחמיה ט" (...ַה5ְַנֲעִני ֶאֶר# ֶאת ָלֵתת ַה5ְִרית ִע12 ְוָכר1ת ְלָפֶני ָ  ֶנֱאָמ ְלָבב. ֶאת 4ָמָצאָת  'ְבָרָה� 9ְמ1
  .בתפילת שחרית, עד שאנו אומרי� חלקי� ממנו בכל בוקר, כה מופלאזה הינו 

ולהוביל את האנושות כולה ואת העול�  "אב המו� גויי""להיות ה כדי "י הקב"אברה� אבינו נבחר ע
 סיונות קשי�ירק לאחר שעמד בנ, אברה�תפקיד הזה מקבל את ה .ל אחד(אל עבר האמונה בא, האלילי
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בו (הניסיו הראשו , וכאמור .אותו ראוי ומתאי� לתפקיד מבחינה רוחנית" מצא"ה "והקב והתחשל בה�
  ."...6ִבי�ָ  4ִמ5ֵית 4ִמ12ַלְדְ/�ָ  ֵמ-ְרְצ�ָ  ְל�ָ  ֶלְ� ": הוא היציאה מ הבית אל עבר הלא נודע) פותחת פרשתנו

מתו  כי אברה� היה האד� היחיד שחיפש את הבורא שמאחורי הטבע ? אברה"בחר דווקא ב' הע מדו
נגד "כי לאברה� היתה עקשנות גדולה והיכולת ללכת ע� האמת שלו  .בסקרנות ובנחישות, אמונה טבעית

שזיכו את אברה� שובות החמפתח התכונות כנראה אלה  .חייוסיכו אפילו במחיר , ונגד כול� "הזר�
  ...הרוחניות ומעלותיו מעבר לשאר תכונותיו , בתפקידו זה

של חישול רוחנית " טירונות"וה כ "מבח קבלה"הניסיונות שימשו ה כ? מהי מטרת" של הניסיונות
  .")'ה( ְלָפֶני ָ ) אמיתי ומסור( ֶנֱאָמ� )של אברה�( ְלָבב. ֶאת ,ָמָצאָת : "מרונית ל �סיונות שלאחריהינ .וחיזוק

, ויחיד ל אחד(ה כא"את הקבבעול� האלילי דאז " לשווק"התפקיד הוא  ?קיד המצפה לאברה"מה התפ
 אומה המשמשת .)ו, ישעיהו מב( "18ִי" ְלא1ר..."שהיא  אומה ( ותפקידובנות אומה שתמשי  את דרכו ול

. המקשרת ומתווכת בי הבורא לעולמו, כשגרירה .לעול� כולו מוסריו רוחני ( אוניברסלי "דר  המור"כ
  ...מקו� שראוי להשראת השכינה, מקו� טוב יותרללעשות את העול� הזה אומה שתפקידה 

היא המקו� הרוחני , ...)קדושה(הרוחניות  ישראל על סגולותיה ומעלותיהאר)  ?"אר#"ומה תפקידה של ה
: ככתוב, ע� אברה�' הבטחת האר) היא חלק מ הברית של ה, ולכ. בו הע� יכול למלא את תפקידו

  ). ח, יז בראשית( ..."ְ>ַנַע� ֶאֶר# ָ>ל ֵאת ... ְל�ָ  ְוָנַתִ/י"

  !?כא� ועכשיו – ג" כיו"בחזו� הזה הא" יש לנו חלק ? רלבנטי ג" לימינותפקידו של אברה" הא" 

אמר בחזונו על , ממשלתה הראשוולימי� ג� ראש " המדינה שבדר "ההנהגה של ראש , דוד ב גוריו
  :המדינה

אבל היא העניקה לנו , בשטחי� רחבי� וברוב ע�, בעושר, לא פינקה אותנו בכוח הההיסטורי
 .אור לגויי"והיא ְמַז5ָה ומחייבת אותנו להיות  ,תכונה מוסרית ואינטלקטואלית בלתי מצויה

במהל  סבלנו שליחות למענה זוהי ה. האלוקית שלנו "ברית הייעוד"זוהי , ורוחני לגויי" להיות אור מוסרי
אור "כהמדינה רעיו זה של , בשולי הדברי� נעיר כי .הסבל הגדול של ההיסטוריה היהודיתאת הדורות 
  .מדינת ישראלשל  הכסמל המנורהג� בבחירת בא לידי ביטוי , "לגויי�

כתב , עד ימינומדור לדור העוברת וממשיכה , שליחותו של אברה� אבינו ( "אור לגויי�"זו של  על שליחות
  ):מילי� ולח(" אור לגויי"" עוזי חיטמ בשירו

 במקו" בו נגמר השכל 

 מתחילה האמונה 

 ויש דברי" שלא נוכל להוכיח 

 ג" בעוד מיליו� שנה 

 

 זה עניי� שבלב שעובר מדור לדור 

 ארו� הכואב ולמרות המסע ה

 אנחנו עוד נראה את האור 

 

 כשהחוש� יעבור והשחר יעלה 

  ...עוד תופיע קר� אור שאת ליבנו תמלא

 

 ג" אני וג" אבי� אל ציו� התפללו 

 ומארבע כנפות האר# ה" באו ועלו 
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 והנה אנחנו בני בני" ממשיכי" מכא� 

 את החלו" וג" א" יעברו עוד הרבה שני" 

  ...ו"אנחנו עוד נראה את השל

 זה ביד� ובידי 

 שנזכה להיות בחיי" ונראה אי� האור היהודי 

  נהיה אור לגויי"

  ?באה לידי ביטוי מעשי ואמיתי בדברי ימי הע" והעול"" אור לגויי""אי� המשימה של 

 .ל אחד(את אור האמונה באלעול�  אבינואברה" הביא , כאשר העול� היה אלילי •

פתח אברה� את אוהלו לכל עובר ושב ולימד את כול� , ולעצמרק אחד דאג כל  בה�, בימי קד� •
 .והכנסת אורחי� מה�חסד 

" שבע מצוות בני נוח"היהודי� ה� אלה המזכירי� לאומות העול� את חובת� לקיי� את  •
ה להעמיד מערכת משפט מסודרת החוב, איסורי גניבה ורציחה: האנושיות והבסיסיות כל כ  ובה

ספר החוקי� האמריקאי התייחסות הצהרתית לערכ של שבע מצוות נוספה בא8  1991בשנת . ועוד
 .ד"כתוצאה מפעילותה של תנועת חב, כיסוד המוסר החברתי המודרני, בני נח

את בשורת הצדק החברתי וזכויות , שוב נביאי ישראלהביאו , כאשר החזקי� רמסו את החלשי� •
  ...).בתורה ותהכתוב(היתו� והאלמנה 

את בשורת זכויות האד� והעובד  ,ע" ישראל בתורתוהביא , ליסטי ונצלכאשר העול� היה קפיט •
  . ומנוחת השבת

 הצדקהביאה התורה את בשורת , "סדר חברתי"ככלי ליצירת רק כאשר העול� השתמש במשפט  •
  ).כ, דברי� טז" (ִ+ְר8ֹ2 ֶצֶדק ֶצֶדק: "ציוותהו

כקרל  יהודי"מהפכני" הוגי" ואו הבי, על ידי בעלי ההו כאשר ההמוני� העמלי� היו משועבדי� •
 מרכסיסטית (סוציאליסטית המהפכה האת בשורת , טרוצקי ועוד ליאו ,וזה לוקסמבורגר, מרכס

 ...והרשימה עוד ארוכה .)...לא כל כ  א  התוצאה, כוונת� היתה אולי רצויה(

מותק8 הסובל וה, מ הנזקק �שלו ומתעלהמוגנת " בועה"בעול� המודרני בו כל אחד מסתגר ב •
 לֹא"... ו )טז ,יט ויקרא(..." ֵרֶע�ָ  ַ@" ַעל ַתֲעמֹד לֹא"... :לקחת אחריות מצווה אותנו התורה,  שלידו
 ).ג, דברי� כב" (ְלִהְתַעAֵ" ת4ַכל

, האשורי� והבבלי�, המצרי�. נעלמו מ העי, עמי� גדולי� עלו על בימת ההיסטוריה ולאחר זמ
ככבשה בי שבעי� , ממשי  לשרוד למרות הכל, ישראל הקט והנרד8רק ע� . הרומאי� והיווני� ועוד

  .את שליחותו ותפקידו ולקיי�זאבי� 

") אור גויי�"שיהפו  אחר כ  ל( "אור יהודי"איזה ! ?ס'בתכלכיו"  "אור לגויי""להיות אומר מה זה 
קנאות טרור ו, אהשנשל נהנתנות מחד וומתקדמת עול� המודרני של טכנולוגיה ב ,רלבנטי כיו� לתקופתנו

   !?מאיד  מוסלמית

הבניה , ההישרדות של )חיטמכלשונו של עוזי (" המסע הארו� הכואב" בתו אנחנו עדיי , לדעתי
. כפי צרכי הדור, פנימה נויולהאיר לעצמ בתו� הבית "האור היהודי" ליצור אתעלינו  ,כיו�ולכ  .והתקומה
  ?צרכי הדורומה ה� . יעשה את שלו ג� כלפי חו), האור הזה

  .הקטנת הפערי� בע� •

  "....ואהבת לרע� כמו�" בבחינת, קירוב לבבות בי הפלגי� והמגזרי� השוני� •
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  .המסורת והמורשת, גיבוש והנחלת הזהות היהודית •

  ...ועוד .פיתוח תרבות יהודית עצמאית •

זה ביד� "כי , "לגויי"האור היהודי נהיה אור " ולראות כיצד "8ָד1ל ְלג1י" נוכל אכ להיות, וא� כ  נעשה
   "...ובידי

היתה הצעד הראשו ,  "8ָד1ל ְלג1י ְוֶאֶע�7ְָ ... ְל�ָ  ֶלְ� " ( לאברה� אבינו הקריאה האלוקית של ריבונו של עול�
להמשי  את מפעל� של אבות האומה וצריכה מדינה האמורה  ..".מדינת היהודי""בהקמתה של  ,והמכונ

  ."ויי"אור לג"ונביאי ישראל ולהיות 

ונותני� טע�  אל שורשי הקיו� ההיסטוריי� והרוחניי� שלנו, "חדשההאר# "ה דברי� אלה מחברי� את
  ...וסיבה לקיומנו כא

  ...חיי� וקיימי� ורלבנטיי� ג� היו� ,אברה� אבינו ומורשתו
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