
שיג ושיח – הרב יונתן זקס  דלי הילפ

2 1

פלא הילד
נמצאת  המתועדות,  תולדותינו  של  הראשונות  במילים  היהודי,  הקיום  בלב 

תעלומה.

ְלָך  "ֶלְך  היו  ליברהם  ימר  שילוהים  הרישונות  המילים 
פֹול" )ברישית  ָך ְלגֹוי ָגּ ית ָיִביָך ... ְוֶיֶעְשׂ ָך ּוִמֵבּ ֵמַיְרְצָך ּוִמּמֹוַלְפְתּ
ֲעַדר  י ֶית ַזְרֲעָך ַכּ ְמִתּ יב, י-ב(. בדרק הבי ביה הבטחה נוסדת: "ְוַשׂ
ֶנה"  ם ַזְרֲעָך ִיָמּ ר ִים יּוַכל ִייׁש ִלְמנֹות ֶית ֲעַדר ָהָיֶרץ ַגּ ָהָיֶרץ ֲיֶשׁ
)יג, טז(. כעבור שני דרקים ביה הבטחה שלישית מה' ליברהם: 
ַמְיָמה ּוְסדֹר ַהּכֹוָכִבים ִים  ט ָני ַהָשּׁ יֶמר, ַהֶבּ "ַוּיֹוֵצי יֹתֹו ַהחּוָצה ַוֹיּ
ולבסוף  ה(.  )טו,  ַזְרֶעָך"  ִיְהֶיה  ה  ֹכּ לֹו,  יֶמר  ַוֹיּ יָֹתם;  ר  ִלְסדֹּ ּתּוַכל 
ְמָך  ִשׁ ֶית  עֹופ  ֵרי  ִיָקּ "לֹי  בספרה:  רביעית  הבטחת-זרע  מגיעה 
יָך" )יז, ה(. ירבע  י ַיב ֲהמֹון ּגֹוִים ְנַתִתּ ְמָך ַיְבָרָהם ִכּ ַיְבָרם ְוָהָיה ִשׁ
הבטחות גפלות והולכות. יברהם יהיה יביה של יומה גפולה, 
זרעו יהיה רב כעדר הירץ ויף ככוכבי השמיים, ולבסוף, לי רק 
ליומה יחת הוי יהיה יב כי ים ליומות רבות, "המון גויים". 

ומה היה במצייות? כבר בשלב מוקפם בסידור ינו למפים 
לו  היו  ב(.  )יג,  ּוַבָזָּהב"  ֶסף  ֶכּ ַבּ ְקֶנה  ִמּ ַבּ ְמיֹפ  ֵבפ  "ָכּ היה  שיברהם 
הכול חוץ מפבר יחפ: ילפ. ויז התגלה ילוהים ליברהם וימר לו, 
ה ְמיֹפ" )טו, י(. עפ כה, יברהם החריש. יבל עכשיו  ָכְרָך ַהְרֵבּ "ְשׂ
ן ִלי ְוָינִֹכי הֹוֵלְך  ֶתּ נשבר בו משהו, והוי שיל: "ֲיפֹ-ָני ה', ַמה ִתּ
ֲעִריִרי?" )טו, ב(. המילים הרישונות של יברהם לה' המתועפות 

בתורה הן תחינה לליפת פור חפש. העברי הרישון דחפ שיהיה 
גם העברי היחרון. 

ויז נולפ ילפ. שרה נתנה ליברהם ית יָמתה הגר, שתלפ 
לו ילפ. הגר ילפה בן ושמו ישמעיל. ינו מקווים שזה סימן לכך 
שתדילתו של יברהם תישמע. שעם הולפת ישמעיל, קם ליברהם 
הפור השני המיוחל. יך לי. בדרק הבי תקווה זו מתנדצת. נכון, 
יִים  ר ְנִשׂ ֵנים ָעָשׂ יומר ילוהים, ישמעיל יתברך וידרה וידרח. "ְשׁ
ייעופו  יירש ית  )יז, כ(. יבל לי הוי  פֹול"  ָגּ ְלגֹוי  יו  ּוְנַתִתּ יֹוִליפ 
של יברהם, ויום יחפ יברהם יצטרך להידרפ ממנו. הפבר מכייב 
ליברהם מיופ, יף שה' מבטיח לו שייוולפ בן לו ולשרה. הוי 
ָמֵעיל ִיְחֶיה ְלָדֶניָך" )יז, יח(. לימים, כשיצחק גפל  מתחנן: "לּו ִיְשׁ
ושרה הופיעה שתגרש ית ישמעיל, יחרה גם הפבר הזה ליברהם. 

נֹו" )כי, יי(.  ֵעיֵני ַיְבָרָהם ַעל יֹופֹת ְבּ ָבר ְמיֹפ ְבּ ַרע ַהָפּ "ַוֵיּ

מנגפ, כישר יברהם מתבשר שוב על הולפתו העתיפה של 
יצחק, ושרה שומעת, היי צוחקת. הייתכן? היי תוהה, הרי חפל 
להיות לה יוַרח כנשים, וייך תהרה. יך ביורח דלי היי הרה 
יומרת  הבשורה,  בעת  שרה, שצחקה  יצחק.  ושמו   – בן  ונולפ 
יֶמר,  ַוֹתּ ִלי.  ִיְצַחק  ֵמַע  ַהֹשּׁ ל  ָכּ ֱי-לִֹהים,  ִלי  ה  ָעָשׂ "ְצחֹק  עכשיו: 
י ֵבן ִלְזֻקָניו" )כי,  ָיַלְפִתּ י  ִכּ ָרה?  ל ְלַיְבָרָהם ֵהיִניָקה ָבִנים ָשׂ ִמי ִמֵלּ
חֹוק, וַלסידור לכיורה סוף מתוק – יך יז  ו-ז(. שמחה וששון ּוׂשְ
ביות המילים המוסידות לזעזע יותנו ילדי שנים ליחר שנכתבו: 

ה ֶית ַיְבָרָהם.  ה ְוָהֱי-לִֹהים ִנָסּ ָבִרים ָהֵיֶלּ ַוְיִהי ַיַחר ַהְפּ
יֶמר, "ַקח ָני  ִני". ַוֹיּ יֶמר, "ִהֵנּ יֶמר ֵיָליו, "ַיְבָרָהם!" ַוֹיּ ַוֹיּ
, ֶית ִיְצָחק, ְוֶלְך ְלָך ֶיל  ר ָיַהְבָתּ ְנָך ֶית ְיִחיְפָך ֲיֶשׁ ֶית ִבּ
ר  ם ְלעָֹלה ַעל ַיַחפ ֶהָהִרים ֲיֶשׁ ה, ְוַהֲעֵלהּו ָשׁ ִרָיּ ֶיֶרץ ַהֹמּ

יַֹמר ֵיֶליָך". )כב, י-ב(
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נוסע איתו  יחידו אשר אהב,  בנו  אברהם עושה כאשר צווה. הוא לוקח את 
את  נוטל  בנו,  את  עוקד  העצים,  את  עורך  ההר,  אל  מעפיל  ימים,  שלושה 
המאכלת ומניף את ידו. ואז נשמע קול משמיים: "ַאל ִתְּשַׁלח יְָדָך ֶאל ַהנַַּער" 

)כב, יב(. הניסיון נגמר. יצחק חי. 
לשם מה כל ההבטחות וכל האכזבות? למה לעורר שוב ושוב תקוות, ולהותירן 
תלויות באוויר? מדוע ההמתנה? לשם מה ישמעאל? ועל מה ולמה העקדה? 
למה להוליך את אברהם ושרה במסלול הייסורים של המחשבה שהבן שחיכו 

לו שנים על גבי שנים עומד למות?
הסברים רבים ניתנו לכך במקורותינו, אך אחד מהם עולה על כולם. אנחנו 
מוקירים את מה שחיכינו לו, ושעלול לֹאבַד לנו. החיים מלאים בפלאים. 
אנו  הטבע  דרך  הם  הללו  והנפלאות  היות שהנסים  אך  נס.  היא  ילד  הולדת 
וַלהיסטוריה  אדריכל  יש  שלטבע  ושוכחים  מאליהם,  כמובנים  אותם  רואים 

– תסריטאי. 
מאליהם.  מובנים  כבלתי  החיים  בראיית  מתמדת  הכשרה  היא  היהדות 
עם ישראל נולד מתוך עבדות, כדי שיעריך את החירות. הוא נותר תמיד עם 
קטן, כדי שיידע שהעוצמה טמונה לא במספרים אלא באמונה המולידה אומץ. 

אבותינו הלכו בגיא צלמוות כדי שאנו לא נשכח אף פעם את קדושת החיים.
מערכת  כל  ילדיהם.  את  להוקיר  היהודים  נקראו  ההיסטוריה  אורך  לכל 
הערכים שלנו מושתתת על כך. מבצרינו הם בתי הספר שלנו, תשוקתנו היא 
לחנך, וגיבורינו הגדולים הם המורים. ליל הסדר בפסח מתחיל בשאלות מפי 
ילד. ביום הראשון בשנה אנו קוראים בתורה לא על בריאת העולם אלא על 
הולדתם של ילדים – יצחק לשרה, שמואל לחנה. היהדות היא דת ממוקדת-

ילדים מאין כמוה.
משום כך, בשחר תולדותינו, העמיד אלוהים את אברהם ושרה בניסיונות לכל 
אורך הדרך אל העמדת הדור הבא – ההמתנה הארוכה, התקוות המתנפצות, 
העקדה. על ידי כך, לא הם ולא צאצאיהם יראו את ילדיהם כמובן מאליו. כל 
בחיינו:  אחר  דבר  מכל  יותר  לאלוהים  אותנו  מקרבת  ההורות  נס.  הוא  ילד 

כאלוהים גם אנו מביאים לעולם חיים דרך מעשה של אהבה. 
ילדים רבים מדי חיים כיום בעוני ובבערות ואף מתים בשל חוסר בהשגחה 
רפואית, כי שליטי ארצותיהם מעדיפים את המלחמה על פני הלחם ואת הטרור 
הבינלאומי על פני התרומה לאנושות. ההבנה כי החיים והילדים הם אוצרות 
יקרים עדיין אינה נפוצה דיה. היא חיונית לקיומה של האנושות, כי הטרגדיה 

עצומה והשעה מאוחרת. 


