
 השראה מפרשת לך לך / הרב אלישע וולפין

  חברים יקרים, משפחות בר מצווה, ותיקים וחדשים,
 

  ברוכים הבאים לעולמו של אברהם!
 

 באהבה לאביבה שלנו, שזו פרשת בת המצווה שלה! תמוקדש פרשת לך לך.
 

י בוראו באחד מהרגעים הקשים ביותר בפרשה, הכואבים ביותר, והמרגשים ביותר, אברהם שוטח בפנ
 את כאבו הגדול. הוא לא מרבה לעשות את זה, ולכן זה כל כך נגע לליבי.

 
ָרם ַבַמֲחזֶּה ֵלאֹמר: א )בראשית טו( ל ַאבְּ ַבר ה' אֶּ ָבִרים ָהֵאלֶּה ָהָיה דְּ ָרם, ָאֹנִכי ָמֵגן ָלְך  ַאַחר ַהדְּ ַאל ִתיָרא ַאבְּ

ֹאד. ֵבה מְּ ָך ַהרְּ ָכרְּ ָרם: ֲאֹדָניב  שְּ ר ַאבְּ ן-ה', ַמה ַוֹיאמֶּ ן-ִתתֶּ ָאֹנִכי הֹוֵלְך ֲעִריִרי ּובֶּ ק ֵביִתי ]המשרת[ הּוא -ִלי, וְּ שֶּ מֶּ
זֶּר. ק ֱאִליעֶּ שֶּ ן ג  ַדמֶּ ִהֵנה בֶּ ָרם ֵהן ִלי ֹלא ָנַתָתה ָזַרע וְּ ר ַאבְּ  ֵביִתי יֹוֵרש ֹאִתי.-ַוֹיאמֶּ

 
שהורית, אתה לא מפסיק על פניו נשמע שאברהם מתלונן: "הלכתי כפי שציווית אותי, עשיתי כל מה 

של חיי, ובינתיים  08 –להבטיח לי המשכיות מבורכת... תודה! אבל עם כל הכבוד, אני כבר בשנות ה 
היורש היחידי שיש לי הוא המשרת! אז על מה אתה מדבר??? לא רוצה ממך עושר. רוצה המשכיות. 

 אני רוצה ילד!" הצירוף: "ואני הולך ערירי" הוא ממש קורע לב.
 

ר! שהרי אברהם ושרה מעולם לא ביקשו ילד. לא באו בטענות על היותם חשוכי ילדים. מה פתאום מוז
עכשיו? יצחק ויעקב, למשל כן ביקשו ואף דרשו! נשותיהן האהובות )רבקה ורחל היו נשים אהובות, 
ן תופעה ייחודית בתורה!( דרשו מהם שיפעילו את השפעתם על בורא הילדים וידרשו ממנו שיזכה אות

בפרי בטן. יצחק ממש מבקש, ויעקב, לנוכח הלחץ האדיר שהפעילה עליו רחל בעניין ממש מתפרץ 
עליה: תגידי, מה את רוצה ממני? אני נראה לך אלוהים? אברהם ושרה, לעומתם, מעולם לא ביקשו 
את זה )עד עתה(. הם לא התלוננו על גורלם. והנה, בפעם הראשונה אברהם מביע את מחאתו, ואולי 

 את כאבו, או אפילו את אכזבתו.
 

 לכן זה תמוה! זה לא אופייני לאברהם בכלל. מה קרה?
 

 אני מנסה לשמוע את טון הדיבור של אברהם, אולי זה יעזור להבין מה קורה כאן.
 

 אז איך נשמעה מחאתו?
 

הזמן אולי: "נו, מה אתה כבר יכול לתת לי? עוד אתגר? עוד מכשול? עוד מבחן? עוד אימה? אתה כל 
או אולי:  רק מבטיח ברכות. בינתיים אתה משליך לעברי קשיים! אז תקיים כבר את ההבטחה שלך!"

"אתה יודע מה? אני לא רוצה ברכות. לא רוצה הבטחות. לא רוצה כלום! הסכמתי ללכת למסע ההזוי 
תי הזה כי אתה הבטחת לי המשכיות. כבר שנים שאני הולך אחריך בעיניים עצומות, גורר את אש

האומללה איתי, חי כנווד בעולם... והכל, מתוך הציפייה לילד! אלוהים אדירים! אתה בכלל בטוח 
 שאתה מתכוון לממשה? אתה בטוח שזו התכנית?"

 
 לא זה ולא זה. אני לא חושב שזה הקול... אברהם לא מדבר ככה. גם לא ברגעי משבר.

 
אחר. נראה לי שהקול הזה הוא יותר  בקריאה שנייה ושלישית ורביעית, אני מתחיל לשמוע קול

אברהמי: "תודה! באמת תודה על כל הברכות וההבטחות. זה אמנם מרגיע. אבל עם כל הכבוד, חסר 
מרכיב בפאזל הזה. אתה מספר לי על תכניות גדולות ונצורות שמצפה לעם שיצא ממני. אני רק רוצה 

ם היורש היחידי שיש לי הוא המשרת שלי. להזכיר לך שהשעון הביולוגי שלי ושל אשתי דופק, ובינתיי
אני בסדר גמור. אתה  לא התלוננתי ואני גם לא מתלונן עכשיו. "מה תיתן לי?", כלומר, אל תדאג לי!

לא צריך לתת לי כלום. אני לא יצאתי למסע הזה על מנת לקבל פרס. לא שיחדת אותי עם הבטחת 
את קולך שקרא לי ללכת, והלכתי! אבל אני הברכה. אני יצאתי כי לא יכולתי שלא לצאת. שמעתי 

מודאג לגביך! אתה מספר לי על תכניות מופלאות, אבל בינתיים אין לי ילד שיכול לממש את התכניות 
שלך. יש לי משרת. הוא מקסים! הוא נאמן! התכוונת אליו? כי אם לא, אני רק רוצה להזכיר לך, שלי 

 אין ילד!
 

 הקריאה הזאת נשמעת לי יותר אוטנטית לאברהם, וגם יותר נאמנה לטקסט.
 אברהם בעצם אומר לו: אני לא מבקש לעצמי מאומה. אני לשירותך באופן מוחלט.



בעידן החילוניות זה נשמע הזוי, כמעט מסוכן! אמונה דתית עיוורת הרי מפחידה אותנו. אבל אני מכיר 
 באותה תודעת שליחות, ללא כל הקשר דתי! לא מעט גיבורי תרבות שלנו שניחנו

 
אני רוצה להציע שעמוק בפנים, רובנו, ואולי אפילו כולנו, מונעים ממניע הרבה יותר נעלה בחיינו 
ממה שנראה לעין. כשאנו מתבוננים במסע חיינו, בודאי נמצא שם דברים שעשינו בשביל כסף, שררה, 

ק יותר, נגלה שמתחת לרצון לכסף, לביטחון, ולכבוד, כבוד, או להוכיח שאנו מסוגלים. אבל אם נעמי
 יש קול עמוק, קול אוטנטי, קול שכל כלו שליחות.

 
כן! אני מאמין באמונה שלימה שמה שנראה לנו כעידן המימוש העצמי, הפרטי, והאגואיסטי, הוא 

ול שהוא טעות גדולה. אני מאמין באמונה שלימה, שכל אדם רוצה, בעמקי נשמתו, לממש איזה צו גד
נשלח עמו לעולם. אני מאמין באמונה שלימה שהדרייב הזה, שנקרא "מימוש עצמי", שרבים מאתנו 

 "נגועים" בו, הוא רק כיסוי נפלא לתכנית הרבה יותר גדולה.
 

לכן הפרשה נקראת "לך לך". שני "לך"... והרי ה"לך" השני הוא מיותר. לא צריך אותו. מספיק "לך" אחד. 
רשו חז"ל את ה"לך" השני. "לך אליך, אל עצמך" הסבירו אותו מורי החסידות. והם לא "לך בשבילך", פ

 התכוונו לאתוס המודרני של "יללה, תקשיב ללב! תעשה מה בא לך...".
 

בן אדם, אל תספר לי על אידיאולוגיות גדולות וערכים נשגבים שמניעים אותך במסע! עידן 
בשמם נעשו הפשעים הגדולים ביותר נגד האנושות. העידן  האידיאולוגיות חלף מן העולם. ברוך השם!

מודרניזם -הפוסט מודרני, האינדיבידואליסטי, הוא באופן מפתיע למדי תחילתה של "הגאולה". הפוסט
מצווה אותנו כך: לך לך! הייה לגמרי אתה! רק אתה! זה די! זו התכנית השלימה! לך בשבילך! לא 

 ל תנסה לברוח מעצמך!בשביל אף אחד אחר! לך אל עצמך! א
 

גם כשמשה נשלח להוציא את בני ישראל ממצרים, הוא נשלח אל עצמו, אל ייעודו. הוא לא רצה, אבל 
 לא הייתה לו ברירה!

 
גם כשיונה הנביא נשלח לנינווה להטיף בשעריה, הוא נשלח אל עצמו. והוא ניסה לברוח ובסופו של 

 דבר נכשל.
 

ל לסרב פקודה. עץ האקליפטוס הוא העץ האהוב עלי ביותר. רק כי אתה לא יכול שלא. אתה לא יכו
ייעוד אחד יש לו: להיות הוא עצמו. עוד לא ראיתי עץ אקליפטוס שמנסה להיות ברוש. האדם שונה 
מהאקליפטוס רק בדבר אחד: האדם חושב שהוא צריך להיות משהו שהוא לא. איזו טעות! איזו 

צמו כמה הוא לא מספיק... לא מספיק טוב. לא מספיק אומללות! האדם מסתובב בעולם וחושב לע
צדיק. בודאי לא כאברהם אבינו וכמשה רבינו. ואפילו לא כמו השכן. או כמו... )נו, לכולנו יש סרגל 

 שמאמלל אותנו(.
 

 חטא גדול!
 

הפסקה מבראשית שציטטתי לעיל מסתיימת במשפט יפהפה. אברהם מקבל שוב הבטחה לזרע, 
ָדָקה". לא ברור מי חושב על מי צדקה. אבל זו ובהמשך נאמר: "וְּ  ָה לֹו צְּ בֶּ שְּ ֱאִמן בה' ַוַיחְּ ]אברהם[ הֶּ

 הפעם הראשונה שמושג האמונה מופיע!
 

הרב שמשון רפאל )הרש"ר( הירש מפרש את אמונתו של אברהם באופן יוצא דופן: אברהם לא האמין 
. אמונה, אומר -שהו[. אברהם מאמין ב)כפי שאנחנו עושים, כשאנו מאמינים לסיפור/גרסה של מי -ל

הירש, היא מלשון אומן )מעשה אומנות(. אברהם האמין באומן. הוא התמסר כל כלו לאומנות של 
הבורא, וידע שהעולם, שהאומן הזה יצר, הוא שלם ומושלם. הוא בדיוק כפי שהוא צריך להיות. אם יש 

אברהם. זו הבעיה של אלוהים. אבל אלוהים  לו ילד, או שיהיה לו, או שלא..., זו כבר לא הבעיה של
 מרגיע אותו ואומר לו, אל תדאג לי! הכל בסדר גמור. הכל שלם.

 
ברוכים הבאים לעולמו של אברהם, אבי האומה. זה שלימד אותנו שהחיים שאנו חיים הם לא באמת 

 ענייננו... תפקידנו "רק" לחיות אותם. לא יותר.
 

 שבת שלום,
 אלישע

 


