
 

 

 חברים יקרים,

 כמאמינים מודרניים אנחנו נוטים לשאול את עצמנו: האם אנחנו יודעים לאן חיינו לוקחים אותנו?

 האם יודעים לאן בכלל אנחנו רוצים להגיע? האם אנחנו  יודעים לשם מה?

 סיפורו של אברהם, שהתחיל בפרשה הקודמת וממשיך בפרשה שלנו, רומז לנו משהו על

 התכנית של הבריאה.

 לכתחילה, לא אברהם יזם את המסע הזה. אביו, תרח, היה זה שעקר את המשפחה מאור

 כשדים, והחל לנדוד לכיוון ארץ כנען:

 (בראשית י"א, ל-ל"ב) ַוִּיַּקחַוִּיַּקח ֶּתַרחֶּתַרח ֶאת־ַאְבָרםֶאת־ַאְבָרם ְּבנֹוְּבנֹו ְוֶאת־לֹוטְוֶאת־לֹוט ֶּבן־ָהָרןֶּבן־ָהָרן ֶּבן־ְּבנֹוֶּבן־ְּבנֹו ְוֵאתְוֵאת ָׂשַריָׂשַרי ַּכָּלתֹוַּכָּלתֹו ֵאֶׁשתֵאֶׁשת

 ַאְבָרםַאְבָרם ְּבנֹוְּבנֹו ַוֵּיְצאּוַוֵּיְצאּו ִאָּתםִאָּתם ֵמאּורֵמאּור ַּכְׂשִּדיםַּכְׂשִּדים ָלֶלֶכתָלֶלֶכת ַאְרָצהַאְרָצה ְּכַנַעןְּכַנַען ַוָּיֹבאּוַוָּיֹבאּו ַעד־ָחָרןַעד־ָחָרן ַוֵּיְׁשבּוַוֵּיְׁשבּו ָׁשםָׁשם. ַוִּיְהיּוַוִּיְהיּו ְיֵמי־ֶתַרחְיֵמי־ֶתַרח

 ָחֵמׁשָחֵמׁש ָׁשִניםָׁשִנים ּוָמאַתִיםּוָמאַתִים ָׁשָנהָׁשָנה ַוָּיָמתַוָּיָמת ֶּתַרחֶּתַרח ְּבָחָרןְּבָחָרן.

 אם אברהם הוא "אבינו", הרי שתרח הוא "הסבא שלנו". על פניו, אנחנו לא יודעים מדוע

 "הסבא שלנו", תרח, עקר את משפחתו ויצא למסע. האם גם אליו נגלה אלוהים? האם הוא היה

 מהגר עבודה? אולי חיפש מרעה ירוק יותר? מדרשים שונים מציעים שהוא נרדף על ידי

 השלטונות בשל אמונתו המוזרה של בנו אברם. בדרשה הזאת אבקש להציע תשובה אחרת

 לשאלה הזו.

 כך או כך, "הסבא שלנו" נפטר בעיצומו של המסע לארץ כנען, והמסע נקטע בחרן (סוריה של

 היום). החמולה ספק נתקעה, ספק השתקעה שם, ולימים היא תהפוך למאגר השידוכים של בנו

 ונכדו של אברהם.

 לכן, לא אברהם הוא זה אשר עקר את כולם ויצא למסע ששינה את פני האנושות. וכמוהו, אף

 אחד מאיתנו לא מתחיל מסע מאפס, גם אם לפעמים זה נראה לנו כך. אנחנו תמיד ממשיכים

 מנקודה מסוימת שאליה הביאונו הדורות שקדמו לנו. דע מאין באת: כולנו היינו פעם זרעים

 בתוך פרי שגדל על העץ של אבותינו ואמותינו.

 אבל מדוע רק אברהם ממשיך במסע, בעוד שאר החמולה משתקעת בשדות המרעה הירוקים

 של חרן?

 התשובה לשאלה מתבררת בפסוק השני של הפרשה, ועמה מתבהרת גם - בדיעבד - מטרת

 המסע של סבא תרח.

 על פניו, היעד לא ברור - ֶלְך־ְלָךֶלְך־ְלָך ֵמַאְרְצָךֵמַאְרְצָך ּוִמּמֹוַלְדְּתָךּוִמּמֹוַלְדְּתָך ּוִמֵּביתּוִמֵּבית ָאִביָךָאִביָך ֶאל־ָהָאֶרץֶאל־ָהָאֶרץ ֲאֶׁשרֲאֶׁשר ַאְרֶאָּךַאְרֶאָּך

 (בראשית י"ב, א) - אבל היעד הרי איננו גיאוגרפי, הוא אף פעם לא גיאוגרפי. כשאדם יורד



 לברלין או לניו-יורק, הוא אמנם נוסע למקום מסוים, אבל היעד שלו איננו המקום הזה, אלא

 הגשמת חלום, אשר - כך הוא מאמין ומקווה - תתאפשר לו במקום שאליו הוא נוסע. לפעמים

 הוא מגלה שהוא טעה, ושהצרות שלו נדדו איתו אל המקום החדש. ולפעמים חלומותיו אכן

 מתגשמים, ושנים אחר כך, כשהוא מוגשם ומבורך, הוא בשל לשוב אל המקום שממנו עקר (או

 שלא).

 הסבא של כולנו, מסתבר, ידע משהו שאפילו אברהם עוד לא ידע. כך מסתיימת הפרשה

 הקודמת, פרשת נח:

 (בראשית י"א, כ"ח-ל"ב) ְוֵאֶּלהְוֵאֶּלה ּתֹוְלֹדתּתֹוְלֹדת ֶּתַרחֶּתַרח: ֶּתַרחֶּתַרח הֹוִלידהֹוִליד ֶאת־ַאְבָרםֶאת־ַאְבָרם ֶאת־ָנחֹורֶאת־ָנחֹור ְוֶאת־ָהָרןְוֶאת־ָהָרן, ְוָהָרןְוָהָרן

 הֹוִלידהֹוִליד ֶאת־לֹוטֶאת־לֹוט. ַוָּיָמתַוָּיָמת ָהָרןָהָרן ַעל־ְּפֵניַעל־ְּפֵני ֶּתַרחֶּתַרח ָאִביוָאִביו ְּבֶאֶרץְּבֶאֶרץ מֹוַלְדּתֹומֹוַלְדּתֹו ְּבאּורְּבאּור ַּכְׂשִּדיםַּכְׂשִּדים. ַוִּיַּקחַוִּיַּקח ַאְבָרםַאְבָרם ְוָנחֹורְוָנחֹור ָלֶהםָלֶהם

 ָנִׁשיםָנִׁשים, ֵׁשםֵׁשם ֵאֶׁשת־ַאְבָרםֵאֶׁשת־ַאְבָרם ָׂשָריָׂשָרי ְוֵׁשםְוֵׁשם ֵאֶׁשת־ָנחֹורֵאֶׁשת־ָנחֹור ִמְלָּכהִמְלָּכה ַּבת־ָהָרןַּבת־ָהָרן ֲאִבי־ִמְלָּכהֲאִבי־ִמְלָּכה ַוֲאִביַוֲאִבי ִיְסָּכהִיְסָּכה. ַוְּתִהיַוְּתִהי ָׂשַריָׂשַרי

 ֲעָקָרהֲעָקָרה ֵאיןֵאין ָלּהָלּה ָוָלדָוָלד. ַוִּיַּקחַוִּיַּקח ֶּתַרחֶּתַרח ֶאת־ַאְבָרםֶאת־ַאְבָרם ְּבנֹוְּבנֹו ְוֶאת־לֹוטְוֶאת־לֹוט ֶּבן־ָהָרןֶּבן־ָהָרן ֶּבן־ְּבנֹוֶּבן־ְּבנֹו ְוֵאתְוֵאת ָׂשַריָׂשַרי ַּכָּלתֹוַּכָּלתֹו ֵאֶׁשתֵאֶׁשת ַאְבָרםַאְבָרם

 ְּבנֹוְּבנֹו ַוֵּיְצאּוַוֵּיְצאּו ִאָּתםִאָּתם ֵמאּורֵמאּור ַּכְׂשִּדיםַּכְׂשִּדים ָלֶלֶכתָלֶלֶכת ַאְרָצהַאְרָצה ְּכַנַעןְּכַנַען ַוָּיֹבאּוַוָּיֹבאּו ַעד־ָחָרןַעד־ָחָרן ַוֵּיְׁשבּוַוֵּיְׁשבּו ָׁשםָׁשם. ַוִּיְהיּוַוִּיְהיּו ְיֵמי־ֶתַרחְיֵמי־ֶתַרח ָחֵמׁשָחֵמׁש

 ָׁשִניםָׁשִנים ּוָמאַתִיםּוָמאַתִים ָׁשָנהָׁשָנה ַוָּיָמתַוָּיָמת ֶּתַרחֶּתַרח ְּבָחָרןְּבָחָרן.

 הטקסט רומז לנו (בעצם זועק) שתרח עקר את המשפחה מאור כשדים ויצא למסע, בגלל

ַוְּתִהיַוְּתִהי ָׂשַריָׂשַרי ֲעָקָרהֲעָקָרה ֵאיןֵאין ָלּהָלּה ָוָלד ָוָלד .  מצוקתם של אברם ושרי - 

 יש קשר בין עקירה ועקרות. בחוויית העקרות יש הרבה מאוד בדידות וניכור.

 סבא תרח ראה את המצוקה של בנו ושל כלתו, ולא שלח אותם לבדם אל גורלם, אלא עקר את

 החמולה כולה. ולא רק עבור אברם ושרי הוא עקר, אלא גם עבור נכדו, לוט, כי גם לוט היה

 עקור: הוא התייתם מאביו כשעוד היה ילד.

 ולכן, כשסבא תרח נפטר, רק אברם, שרי ולוט ממשיכים במסע לארץ כנען. השאר נשארו בחרן.

 הם אמנם לא היו מקומיים, אבל לא הייתה בתוכם חוויית העקרות שליוותה את אברהם, שרה

  ולוט.

 כשהקול האלוהי מתגלה אל אברם וקורא לו להמשיך במסע שהחל בו אביו, הוא מסביר לו את

 יעדי המסע - ומסתבר בדיעבד שזהו אותו יעד בדיוק למסע של תרח: ְוֶאֶעְׂשָךְוֶאֶעְׂשָך ְלגֹויְלגֹוי ָּגדֹולָּגדֹול ַוֲאָבֶרְכָךַוֲאָבֶרְכָך

 ַוֲאַגְּדָלהַוֲאַגְּדָלה ְׁשֶמָךְׁשֶמָך ֶוְהֵיהֶוְהֵיה ְּבָרָכה ְּבָרָכה  (בראשית י"ב, ב).

 כי זה מהות המסע: אתה יוצא למסע של המשכיות, של התרבות. אתה יוצא למסע שתראה בו

 שפע של ברכה.

 ולאולא, זהזה לאלא חייבחייב להיותלהיות הולדתהולדת ילדיםילדים! זהזה גםגם יכוליכול להיותלהיות יצירהיצירה מופלאהמופלאה שנמצאתשנמצאת בתוכנובתוכנו

 ומבקשתומבקשת לצאתלצאת אלאל העולםהעולם.

 הסיפור של אברהם, מתחילתו, בפרשה הקודמת, ועד יום מותו, בפרשת "חיי שרה" בעוד

 שבועיים, הוא סיפור מסע של אדם המבקש את ברכת השפע של  ההמשכיות וההתרבות.  וזהו

 המסע של כולנו! כולנו מבקשים להתגשם בעולם, להיות ברכה, להנביט בעולם את הזרעים

 הטמונים בנו.



 בסיפור הבריאה כתוב: (בראשית א, י"א-י"ב) ַוּיֹאֶמרַוּיֹאֶמר ֱאֹלִהיםֱאֹלִהים ַּתְדֵׁשאַּתְדֵׁשא ָהָאֶרץָהָאֶרץ ֶּדֶׁשאֶּדֶׁשא ֵעֶׂשבֵעֶׂשב ַמְזִריַעַמְזִריַע

 ֶזַרעֶזַרע, ֵעץֵעץ ְּפִריְּפִרי עֶֹׂשהעֶֹׂשה ְּפִריְּפִרי ְלִמינֹוְלִמינֹו, ֲאֶׁשרֲאֶׁשר ַזְרעֹו־בֹוַזְרעֹו־בֹו ַעל־ָהָאֶרץַעל־ָהָאֶרץ ַוְיִהי־ֵכןַוְיִהי־ֵכן. ַוּתֹוֵצאַוּתֹוֵצא ָהָאֶרץָהָאֶרץ ֶּדֶׁשאֶּדֶׁשא ֵעֶׂשבֵעֶׂשב ַמְזִריַעַמְזִריַע

 ֶזַרעֶזַרע ְלִמיֵנהּוְלִמיֵנהּו ְוֵעץְוֵעץ עֶֹׂשה־ְּפִריעֶֹׂשה־ְּפִרי ֲאֶׁשרֲאֶׁשר ַזְרעֹו־בֹוַזְרעֹו־בֹו ְלִמיֵנהּוְלִמיֵנהּו ַוַּיְראַוַּיְרא ֱאֹלִהיםֱאֹלִהים ִּכי־טֹובִּכי־טֹוב.

 כולנו מבקשים להיות עשב דשא מזריע זרע למינהו (כלומר, ממשיך את עצמו), ועץ פרי אשר

 זרעו בו - בתוכו - למינהו. וכולנו יודעים עמוק בפנים שזה "טוב" - בעיני אלוהים ואדם, ובעיקר

 בעיני עצמנו.

 אבל "הטוב" הזה כן חייב להתממש כשהמטען הפנימי שלנו יוצא אל האור.

  כי אם לא, אנחנו עקורים בעולם. וזו חוויה קשה לו לאדם.

 בעוד העשב והעץ מושרשים עמוק באדמה, והם אינם יכולים ללכת, שורשיו של האדם נמצאים

 עמוק בתוכו. ולכן, המצווה היא לך לך - כלומר, לך אליך, אל עצמך, אל מקום הזרעים הטמונים

 בתוכך, והמשך את מלאכת הבריאה והיצירה. הצמח אותה מתוכך פנימה. והיה ברכה. בעולם

 הצומח הרוח, החרקים והדבורים עושים את ה"לך לך" הזה - את מלאכת ההתממשות.  אצל

 האדם, הרוח החיה שבתוכו היא העושה את מלאכת הקודש הזו, היא המוליכה אותו (ורוחורוח

 אלוהיםאלוהים מרחפתמרחפת עלעל פניפני המיםהמים).

 זו, כנראה, התכנית של הבריאה.

 שבת שלום,

 אלישע


