
 רעיון מן הפרשה, במבט עכשווי  -לפרשת השבוע   "נקודה טובה"

1 

 

 (4102/אוקטובר/42 ו."תשעיא' חשוון   ו,"שנת תשע 3)גליון  "לך-לך"גליון 

 ה"ב

 על אובדן דרכה של האנושות -לך"  - "לךלפרשת  "נקודה טובה"

, מספרת סנדרסון( דני: סנדרסון, לחן ודני יק'אולארצ אלון: )מילים"נתתי לה חיי"  להקת כוורת בשירה
 , על הימים הראשונים של העולם...בסגנונה ההומוריסטי והשטותניקי משהו

ִמים עוֹד יָּ ִראׁשוִֹנים בַּ ל הָּ ִהיְסטוְֹריָּה ׁשֶׁ   הַּ

עוֹלָּם הָּ יָּה ְכׁשֶׁ ם הָּ יָּ ק קַּ אוְֹריָּה רַּ תֵּ   בַּ

ין ִהְבִדילּו ְוֹלא ר בֵּ חָּ ׁש ִׁשְלׁשוֹם, מָּ מֶׁ  , ְואֶׁ

יּו ִבים הָּ יֹפה רָּ אי אֵּ ִׁשים ְכדַּ ׁש לָּ מֶׁ   ת'ׁשֶׁ

ְך ר אַּ בָּ ד דָּ חָּ  , םֻהְסכַּ  אֶׁ

ן ִאם ְקׁשָּ ן עַּ בֵּ ם הַּ  , ָאדָּ

ין ין, ִסכּוי אֵּ  , ִפּצּוי אֵּ

ה ה זֶׁ ה מָּ רָּ קָּ  ...ׁשֶׁ

 

 (,נבואהבבחינת  ואשה דבר) ,דיבר אתו ,הכיר את בוראו, בכבודו ובעצמו הקב"הידי על  נבראאדם הראשון 
בין  ,ואינטימי זה היה קשר מיוחד, קרוב, עמוק אף קיבל ממנו ברכות ומצוות.וע"א(  נח ב"ב, א"ריטב)

לכבוש, לשלוט  :לאדם ולחווה שנתן הקב"ה ְרׁשּות-בגם  ,באה לידי ביטויזו קרבה הקב"ה לבחיר יצוריו. 
 ּוְבעֹוף ַהָים ִבְדַגת ּוְרדּו ְוִכְבֻׁשהָּ  ָהָאֶרץ ֶאת ּוִמְלאּו ּוְרבּו "...ְפרּוולהשתמש בעולם כולו לצרכיהם. ככתוב: 

  .כח(, א " )בראשית...ַהָשַמִים

עם אדם הראשון ידע להעריך, להוקיר ולנצור את מערכת היחסים החשובה האסטרטגית והחיונית הזאת 
שמערכת יחסים יסודית וחשובה זאת בין  ,אולם מן הכתובים עולה אותה לבניו. ואף העבירבוראו ויוצרו 

ל ָאז" :נאמרנכדו של אדם הראשון,  - ֱאנֹוׁשכבר בדורו של  האדם לאלוקיו, התקלקלה מהר מאד.  הּוחַּ
ם ִלְקֹרא  םלעשות(. אז התחילו בני האדם לקרוא לחפצים ולדוממים בשם אלוקות, כו, ד בראשית) ה' " ְבׁשֵּ
 ולהתפלל אליהם )רש"י, שם(. זרה עבודה

לועל  אֵּ אחרים. יצא  ומליבם שלשם שמים מליבו  ָמָחה-שהיה דור חמישי לאדם הראשון, מעיד שמו ש ְמחּויָּ
 (יח, ד בראשיתם לתרבות רעה )רש"ר הירש, והוציא אחרי

 ?!הלבורא האנושותוקשה, כיצד התקלקלה מערכת היחסים שבין 

רבה והתקשורת ההדדית. לאן נעלמה השיחה והתפילה והיכולת להרגיש שאתה חי לאן נעלמה תחושת הק
והיקר לה  כיצד איבדה האנושות את הדבר החשוב שליחות?!תחושת ומתוך  ורשותבבעולמו של הקב"ה, 

 , כל כך מהר?!מכל

 דתה וחיבר אותה חזרה אל בוראה.הפעם לא נעסוק בשאלה זו, אלא נעסוק באיש שהחזיר לאנושות את אב

שעולם כה  ,ברורלו גדל בעולם אלילי, אולם היה  פרשת "לך לך", -פרשתנו בו עוסקת  - אברהם אבינו
עבודת אלילים והשתחוויה היה מוכן לקבל את  נברא ומנוהל על ידי כוח עליון. הוא לא ,מורכב ומתוחכם

רמב"ם, הלכות ע"ז, ) "וידע שכל העולם טועים"!לעץ ולאבן ולפסלים מעשה ידי אדם. ומסקנתו היתה: 
 (.פרק א, הלכה ג
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ך ניצב אברהם העברי, בודד מול העולם כולו. כל העולם מן העבר האחד והוא לבדו מן העבר השני. ניצב כ
עק כנגד עבודת האלילים: שקר הפסל והבל העץ והברזל. הפסל הוא כזב! יש רק מלך הוא כנגד כולם וזו

 שברא ויצר את העולם ומנהיג אותו.  -אחד לעולם:  ה' 

ִעְבִרי"היא זו שהקנתה לאברהם את הכינוי , יכולת העמידה של אברהם על עקרונותיו מול העולם כולו  ".הָּ
 (. האיש שממול ומעבר לכולם )בראשית רבה, מא

ְךעל כך ניתן לומר את שורות השיר בו פתחנו:  ר אַּ בָּ ד דָּ חָּ ם אֶׁ ן ִאם, ֻהְסכַּ ְקׁשָּ ן עַּ בֵּ ם הַּ ין, ָאדָּ ין, ִסכּוי אֵּ  ִפּצּוי. אֵּ
ִעְבִרי"  סיון ההוצאה להורג של נמרוד, לא הזיזו את אברהםיאפילו איומי ונ  .ומאמונתו מדרכו"הָּ

של הסופר הנס כריסטיאן  בגדי המלך החדשיםם על תעוזתו של אברהם מזכירה לנו את אגדת הילדי
הבד שלנו " אנדרסן. המלך והעם הלכו שולל אחרי תפיסות כזב ודברי רמאות של שני החייטים שהבטיחו:

לא יוכלו לראותו. מצוין, חשב המלך. שילוב של  םלא רק מקסים ונהדר, יש לו גם תכונה מופלאה: טיפשי
 יופי וחוכמה!

 שהמלך הוא עירום. -העיז להכריז מול ונגד כולם את האמת ורק ילד אחד קטן, 

כולם פרצו בתשואות למראה המלך , הצועד מולם בחגיגיות )במצעד, בחוצות העיר(, וצעקו: איזו גלימה "
 -מרהיבה, והשובל, מעולם לא נראה מלכינו הדור כל כך! אבל לפתע נשמע קול קטן וצלול מעל רחש ההמון 

 " יאה , המלך לא לובש שום דבר!אבא , אמר הקול בפל

 רם ... קולהאב הנבוך ניסה להשקיט את ילדו. אל תדבר שטויות , לחש. אבל הילד חזר על דבריו ב

דרש מ) ",)לפסלים( עד מתי אנו משתחוין למעשה ידינו" ברוח זו, גם טען אברהם כנגד כל אנשי דורו:
 הפסל הוא עירום וחסר כל כוח ויכולת! בראשית יב (. ,הגדול

ולמפעל חיים אישי והוא החל "לשווק" ולפרסם את לדרך חיים  םהאמונה בקב"ה הפכה אצל אברה
 האמונה בקב"ה בכל רחבי העולם האלילי, תוך כדי סיכון עצמי גדול.

ת הקשר לאנושות כולה את אבדתה. הוא החזיר לעולם כולו אאברהם אבינו מסעו האמוני, החזיר ב
יסודי שבין האדם לבוראו וליוצרו ואת היכולת "לשוחח" ולדבר איתו. יכולת שהיא הטבעי, הבסיסי וה

 לאנושות כולה ולאו דווקא "שייכת" רק לעם ישראל. -אוניברסלית 

את מערכת  מחדש, לאחר שהקים והעמיד "עולם של עמודו"בכינוי  אכן, לא פלא שחז"ל כינו את אברהם
  הזאת.מופלאה והחשובה ההיחסים האסטרטגית 

"לשאת את הענין האלוקי" )כלשונו של רבי יהודה הלוי בספרו "הכוזרי"(, המשיכו בנו יצחק  - במסעו זה
 ..." אותומודיעה"". יודעת ו 'ה את יודעת שהיא ,אומהונכדו יעקב. ואחריהם האומה כולה הפכה להיות "

 )רמב"ם, הלכות ע"ז, א, ג(. 

 ותו לא?! עתיק "פולקלור"של אברהם רלבנטי לימינו, או שמא הוא סיפור  האם סיפור מסעו האמוני

מעביר לנו מסר ברור. עם ישראל  ", 'ה את יודעת שהיא אומה, בעולם "ונעשיתהביטוי בו נקט הרמב"ם: 
 לדורותיו, נדרש להמשיך את מסעו אמוני של אברהם ולהודיע בעולם ש"יש אלוקים".

מדור בניו של יעקב, הפך הדבר  ֶׁשֵהֵחלמלאכתם של יחידים, הרי רק ו זהיתה אולם, בעוד בימי האבות 
 להיות ייעודו של כל עם ישראל. 

כתוב כ , שאין עוד מלבדו.עד שתושלם העבודה והאנושות כולה תכיר בקב"ה כאל האחד והיחיד עד מתי?
 ַההּוא ַביֹום ,ָהָאֶרץ ָכל ַעל ְךְלֶמלֶ  ה' ְוָהָיהנבואתו של זכריה, בה אנו חותמים את תפילת "עלינו לשבח": "ב

ד ה' ִיְהֶיה)עד שכולם ידעו ש(  חָּ  (.ט, יד זכריה" ))ואין עוד מלבדו( ֶאָחד ּוְׁשמוֹ  אֶׁ
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 היכן עומד מסעו האמוני של אברהם כיום?

את עבודת האלילים  שהחליפוהנצרות והאיסלאם,  -למסעו של אברהם הצטרפו הדתות המונותאיסטיות 
. ועל כך אמר יאינן עולות בקנה אחד עם עולם האמונה וההלכה היהוד ֵאֶלה-אף שעולם. בחלקים רבים ב

 אינן ,אחריו שעמד)מוחמד(  הישמעאלי זה ושל צריוהנ ישוע של האלו הדברים וכלהרמב"ם במפורש: "...
 עמים אל אהפוך אז כיאמר: 'שנ. ביחד' ה את לעבוד כולו העולם את ולתקן המשיח למלך דרך לישר אלא

 (.יא פרק מלכים הלכות ם"רמב)צפניה ג, ט(, ) " 'אחד שכם ולעבדו' ה בשם כולם לקרוא ברורה השפ

הוא המדע המודרני שהתיאוריות ה"חדשות" שלו ולמסע,  נוסף שהצטרף למערכה "שחקן חיזוק"
בקנה אחד עם מושגים של יצירה ובריאה יש מאין, דבר שאותו כיום ץ הגדול"( עולות פהמ")תיאורית 

 התקשה וסירב לקבל בעבר. המדע

של שמרית אור )לחן: נורית הירש(. שורות שעליהן אפשר לומר שהן  "אל הדרך"ונחתום בשורות מן השיר 
 רוחני של עם ישראל לדורותיו. -מתייחסות למסעו האמוני 

ָאה ׁשּוב ל נֵּצֵּ ְך, אֶׁ רֶׁ דֶׁ  הַּ

ד יָּד ְך, ְביָּ רֶׁ דֶׁ   לַּ

לֶׁת ְלׁשֶׁ ב. ְבׁשַּ הָּ  זָּ

ָאה ְוׁשּוב ל נֵּצֵּ ְך, אֶׁ רֶׁ דֶׁ  הַּ

ם ד עַּ חָּ ְך, אֶׁ רֶׁ דֶׁ  לַּ

נּו ל ְוִׁשירֵּ ב. עַּ  גַּ

 

ד י ְועַּ ֲערֵּ ִקיעַּ  ְלׁשַּ   רָּ

אי דַּ ִגיעַּ  ְבוַּ   נַּ

ט עוֹד ו. ֹלא ִאם ְמעַּ ְכׁשָּ   עַּ

נּו ...ִכי ְרכֵּ ְוא... ֹלא דַּ   לַּשָּ

 

ם - מסע של עם ד עַּ חָּ ְך. אֶׁ רֶׁ דֶׁ  לַּ

לֶׁת -מסע לדורות  ְלׁשֶׁ ב. וגם אנו בדור ְבׁשַּ הָּ  נו, מהווים חוליה בשלשלת זו...זָּ

ד -מסע רוחני  י ְועַּ ֲערֵּ ִקיעַּ  ְלׁשַּ אי רָּ דַּ ִגיעַּ  , ְבוַּ  ... נַּ

ד ה' ִיְהֶיה)עד שכולם ידעו ש(  ַההּוא ַביֹום ,ָהָאֶרץ ָכל ַעל ְלֶמֶלְך ה' ְוָהָיה"נגיע, ביום בו יתקיים:  חָּ  ּוְׁשמוֹ  אֶׁ
 (.ט, יד זכריה)ואין עוד מלבדו(" ) ֶאָחד
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