
 שבת שלום חברים,
 

 הפסקה שפותחת את הפרשה עוסקת כל כלה בתנועה: דברים כו, א ְוָהָיה ִּכי- ָתבֹוא  ֶאל-ָהָאֶרץ
 ֲאֶׁשר ה' ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ְלָך ַנֲחָלה וִיִרְׁשָּתּה וְָיַׁשְבָּת ָּבּה.  ב ְוָלַקְחָּת ֵמֵראִׁשית ָּכל-ְּפִרי ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר
 ָּתִביא  ֵמַאְרְצָך ֲאֶׁשר ה' ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ָלְך ְוַׂשְמָּת ַבֶּטֶנא וְ ָהַלְכּתָ  ֶאל-ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ה' ֱאלֶֹהיָך

ּוָבאתָ  ֶאל-ַהּכֵֹהן ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ַּבָּיִמים ָהֵהם ְוָאַמְרָּת ֵאָליו: "ִהַּגְדִּתי ַהּיֹום ַלה'  ְלַׁשֵּכן ְׁשמֹו ָׁשם.  ג 
 ֱאלֶֹהיָך ִּכי- ָבאתִ י ֶאל-ָהָאֶרץ... "

 
 המילה השכיחה ביותר כאן, היא באת. שאלה מתבקשת היא, למה דווקא לבוא? למה לא,

  "והיה כי תגיע"?
 

 ההבדל הוא שהאחד (להגיע) עוסק בתוצאה, והשני (לבוא), עוסק בדרך, בכיוון, ובהתקרבות,
  ולא בהגעה.

 
 להגיע, פירושו שהמסע תם. כמו ש"ווייז" מודיע לנו: "הגעת אל היעד". לבוא, לעומת זאת,

  רומז לנו שאנו במסע מתמשך, נצחי, של התקרבות.
   

 רבי נחמן ידוע באמירה שלו, "לכל מקום אליו אני הולך, אני הולך לארץ ישראל"... עבורו, ארץ
 ישראל איננה כתובת בווייז, היא מטאפורה לכיוון שאליו נושא האדם את פעמיו. היא סמן

  במצפן.
 

 בביקורו המפורסם של רבי נחמן בארץ ישראל בשנת 1798, הוא הדהים את סובביו כשלא
 טרח להגיע לירושלים! אחרי שהיה בחיפה ובטבריה, הוא נסע לעכו, עלה על אוניה ושב

  כלעומת שבא!
 

 רבי נחמן לא רצה להגיע. הוא רצה לבוא. הוא בעיקר רצה מאוד להתקרב!  לא רק שלא
 מגיעים, אלא רק באים, תמיד באים - והחידוש הגדול שלו - שתמיד תמיד מתקרבים, גם

  כשראה שלא!
  

 מכירים את התחושה שאנו "לא על הדרך שלנו", או שנתקענו בדרך ללא מוצא, או בדרך
 שאינה נכונה לנו, או דרך שמישהו אחר כפה עלינו? רבי נחמן מציע שאנחנו תמיד על הדרך
 שלנו. לפעמים היא קשה ומתסכלת, ובעיקר מתעתעת. אבל אין פירוש הדבר שירדנו ממנה.

 למעשה, לא ניתן לרדת מהדרך. השביל שעליו אתה פוסע, הוא תמיד הדרך שלך, והוא תמיד
 מוליך לארץ ישראל, והוא תמיד התקרבות.

  
 הפרשה ממשיכה בנוסחה המפורסמת (כי מצאה את דרכה אל ההגדה של פסח) שעולי

 הרגל נדרשו לצטט בפני הכהן כשהביאו את טנא הביכורים שלהם לבית המקדש. היא
ֲאַרִּמי אֵֹבד ָאִבי, ַוֵּיֶרד ִמְצַרְיָמה ַוָּיָגר ָׁשם ִּבְמֵתי ְמָעט ַוְיִהי־ָׁשם ְלגֹוי ָּגדֹול  נפתחת במשפט: "
 ָעצּום ָוָרב׃ " (כ"ו: ה). משפט סתום. מי הוא אבי כאן? יעקב אולי? אבל הוא לא היה ארמי!

 דווקא לבן, הדוד של יעקב, היה הארמי,  אבל הוא לא היה אבי... אז אולי אברהם? אכן, גם
 יעקב וגם אברהם, אבי תורת ה"לך לך", איבדו את דרכם וירדו למצרים. שניהם ירדו במתי

  מעט ויצאו משם ברכוש גדול.
 



 אבל איך אפשר לומר שהם איבדו את דרכם, אם "לכל מקום אליו אני הולך, אני הולך לארץ
  ישראל"?

 
 הדקלום של עולי הרגל מספר שבכולנו קיימת תחושה של אבדן דרך, ושבכלל צריך לקרוא

 את הפסוק כך: ֲאַרִּמי אֵֹבד  (היה) ָאִבי . גם אברהם וגם יעקב ירדו למצרים ושניהם שכחו
 לרגע שהם בתורת ה"לבוא" ולא בעסקי "הלהגיע". ומי שמבלבלים בין לבוא ללהגיע נתקע

  ומשתעבד ליעד שאליו חשב ש"הגיע".
  

 ואז, ממעמקי השעבוד והייאוש עולה הזעקה. ומי "ששומע" אותה, שממנו מתחילה הגאולה,
 אלוהי התנועה המתמדת של ההתקרבות.

 
 לכן בהמשך הפרשה נאמר: ֶאת י.ה.ו.ה ֶהֱאַמְרּתָ  [הגדלת בתודעתך] ַהּיֹום ִלְהיֹות ְלָך

  ֵלאלִֹהים  ְוָלֶלֶכת ִּבְדָרָכיו ...(י"ז-י"ח)
 

 י.ה.ו.ה -  כל כלו תנועה. אין בו עיצור כלל. רק זרימה ותנועה. לכן, מדויקת כל כך המצווה
 שאנו מצווים בה: "ללכת בדרכיו". או במילים אחרות, כל העת לנוע. ה"לבוא" מוסיף לתנועה

  את מימד ההתקרבות - זו לא סתם תנועה, זו תנועה של התקרבות.
 

 לכן, עולי הרגל - את, אתה, אני - ניצבים לפני אלוהי התנועה ומכריזים: אנחנו עומדים לפניך
 היום, עמוסים בכל הטוב של התוצרת של חיינו, ואנחנו זוכרים, שאם נחשוב שהגענו, שוב

  נהיה ל"ארמי אובד", ושוב נשתעבד.
  

 אנחנו בעיצומו של חודש התשובה, חודש אלול. תשובה, מלשון לשוב. לשוב ולהתקרב. לכן,
 כמה מתאים לעמוד ולהכריז: ראה אלוהי, אני הולך בדרכיך - אני בא! תמיד הולך ומתקרב -

  גם כשנראה שלא!
 

 שבת שלום, 
 

 אלישע


