
 
 
 

 חברים,
 

 השבוע הסיפור האוניברסאלי הופך לסיפור הפרטיקולארי - המשפחתי - שלנו: ַוֹּיאֶמר ה' ֶאל־ַאְבָרם, "ֶלְך־ְלָך
 ֵמַאְרְצָך ּוִמּמֹוַלְדְּתָך ּוִמֵּבית ָאִביָך ֶאל־ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאְרֶאָּך, ְוֶאֶעְׂשָך ְלגֹוי ָּגדֹול ַוֲאָבֶרְכָך ַוֲאַגְּדָלה ְׁשֶמָך ֶוְהֵיה

  ְּבָרָכה, ַוֲאָבֲרָכה ְמָבְרֶכיָך ּוְמַקֶּלְלָך ָאֹאר ְוִנְבְרכּו ְבָך ֹּכל ִמְׁשְּפֹחת ָהֲאָדָמה" . (בראשית י"א, א-ג).
 

 והסיפור הפרטיקולארי שלנו מתחיל דווקא מעקירה , עקירה כפולה, למעשה: העקירה הראשונה מופיעה בסוף
 פרשת נח. שם נאמר ששרה הייתה עקרה. השורש המשותף לעקרה ולעקירה איננו מקרי. העקירה השנייה

  היא ה"לך לך" של אברהם ושרה מחרן.
 

 אברהם ושרה הופכים לגרים. גרים עשירים ומצליחים אמנם, אבל עדיין, גרים. ומרגע זה (בראשית פרק י"ב)
  ואילך (עד עצם היום הזה) הנדודים, הגירוש, העקירה והגלות, הם סמל ההיכר של עם ישראל.

 
 שורש ההלכה היהודית והמוסר היהודי נגזרים מהיותנו עם של גרים: ְוֵגר ֹלא ִתְלָחץ, ְוַאֶּתם ְיַדְעֶּתם ֶאת־ֶנֶפׁש

 ַהֵּגר ִּכי־ֵגִרים ֱהִייֶתם ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים  (שמות כ"ג, ט)
 

 מה זה אומר עלינו, שאבותינו ואמותינו היו גרים במהותם? האמנם הגרות שלהם מחייבת אותנו עד עצם היום
  הזה?

 
  הפעם אני מבקש למצוא משמעות מעט שונה - אולי אפילו הפוכה - לגרות היהודית.

  
 בעוד שתי פרשות, כשאברהם יבוא לקבור את שרה, הוא יתייצב לפני יושבי הארץ, ויאמר להם כך: ֵּגר־ְותֹוָׁשב

  ָאֹנִכי ִעָּמֶכם, ְּתנּו ִלי ֲאֻחַּזת־ֶקֶבר ִעָּמֶכם ְוֶאְקְּבָרה ֵמִתי ִמְּלָפָני  (בראשית כ"ג, ד').
 

 על פניו, נראה שהוא אומר משהו כמו: "במתותא מכם, אני זר כאן, אין לי נחלה ואני לא ממש שייך לכאן. אני
  החולייה החלשה בחברה. אנא, התחשבו בי והרשו לי לקבור את מתי בנחלתכם".

 
 אבל זה לא מדויק… אברהם לא משדר מצוקה שכזו. ההפך. נראה שהוא מרגיש מאוד בבית! הוא בא לבני

 חת (בעלי הקרקע) ומודיע להם, "רבותיי הנכבדים, אני חי כאן עמכם" (פעמיים מוזכרת המילה "עמכם" בפסוק
 שלעיל). הוא לא מתחנן לקבל את חלקת הקבר, הוא דורש לקבלה: "תנו לי!", הוא אומר להם.

 
 אני רוצה להציע אפשרות שהמשמעות של גר עבור אברהם, היא הפוכה לחלוטין מכל מה שחשבנו. אברהם

 אומר לבעלי הבית: "אני לא טריטוריאלי כמוכם; אני לא מתעסק בבעלות על קרקע. לא משום שאני תלוש
 ומנותק מהקרקע. ממש לא! ההפך. כל העולם הוא ביתי! אני מרגיש הכי בבית שרק אפשר - הרבה יותר

 מכם".
 



 אני חושב, שבאופן מפתיע, היהודי הארכיטיפי דווקא מרגיש בבית בכל מקום אליו הוא הולך. גם כשהוא מקונן
 "לבי במזרח ואנכי בסוף מערב" (רבי יהודה הלוי), או "ַעל ַנֲהרֹות ָּבֶבל, ָׁשם ָיַׁשְבנּו, ַּגם-ָּבִכינּו, ְּבָזְכֵרנּו ֶאת ִצּיֹון
  (תהילים קל"ז, א'), הוא לא באמת מתכוון לעלות ארצה. טוב לו ונוח לו בבבל, בספרד, באמריקה ובגרמניה.

 
 מראשית הציונות ב - 1882, מתי מעט עלו ארצה מרצונם החופשי באמת. רוב העולים נעקרו, גורשו, או אוימו.

  וגם היום, חצי מהעם היהודי לא חי בארץ ישראל, וגם אין לו כל כוונה כזאת.
 

 יש משהו מוזר ותמוה ביהודי. הוא נראה עקור. הוא נראה נע ונד בארץ. הוא נראה חסר בטחון. אבל באיזה
 שהוא מקום פנימי בתוכו, הגר הזה מרגיש איש העולם הגדול. הוא חי כאילו כל הכדור הזה הוא ביתו.

 
 עמים רבים נדדו והגרו, אבל אף אחד לא עשה זאת ביעילות ובהצלחה כמו העם היהודי. אף אחד לא נקלט כל

  כך מהר והגיע לכזו הצלחה בארצו חדשה - פעם אחר פעם - כמו היהודי.
 

 צאצאי אברהם מרגישים שהעולם כלו הוא ביתם. אין עוד אף עם בעולם שכמעט כל אחד מילדיו יוצא לטיול
 חובק עולם מתישהו בצעירותו. אין עוד אף עם בעולם שכל כך הרבה מבניו ובנותיו עושים עסקים בכל רחבי

 העולם. אין עוד אף עם בעולם שעסוק כל כך בהשגת דרכונים זרים לכמה שיותר יבשות…
  

 אנחנו, צאצאיו של אברהם, הראשון לגלות שאלוהים - בניגוד מוחלט לאלילי תקופתו - לא גר במקום מסוים.
  שהרי, "ְמֹלא ָכל ָהָאֶרץ ְּכבֹודֹו " (ישעיהו ו ג). ואנו, שנבראנו בצלם אלוהים, ממלאים את כל הארץ בנוכחותנו.

 
 בינינו, אנחנו לא באמת עקורים. נהפוך הוא: אנחנו מרגישים לגמרי בבית - ולאו דווקא במקום מסוים! - אלא

  בכל מקום שמוכן לקבל אותנו.
 

 "הנה מקום אתי" - אומר ה' למשה בהר סיני (שמות ל"ג, כ"א) - ועל כך אומרים חז"ל: "הקדוש ברוך הוא
 מקומו של עולם ואין עולמו מקומו"  (מדרש בראשית רבה, ס"ח).

 
 להרגיש באמת בבית בעולם, זה להרגיש בבית בחיקו של הבורא - שהוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו.

  מי שמרגיש בבית בחיקו של הבורא - שהוא מקומו של עולם - יוכל להרגיש בבית בכל מקום.
 

 יש כאן הזמנה עמוקה: להרגיש בבית בתוך עצמנו! להרגיש בבית איננו מתחיל בביתנו/מבצרנו, וגם לא בארץ
 ישראל, אלא בכלל, ובראש ובראשונה בגוף שלנו -  בכל תא ותא בו - להיות 100% נוכחים. להכריז: "כאן

 ביתי, פה אני נולדתי". ומכאן להרחיב את הנוכחות אל הבית, אל הרכב, אל העבודה, ואפילו הסופר - כי כל
  עוד אני בסופר, גם הוא ביתי.

 
 אברהם הוא הראשון להכריז "הנני". "הנני" זו אמירה של נוכחות: אני כאן. אני לגמרי כאן. לא תלוש, לא עקור,

 לא מגורש. בכל מקום שבו אני נמצא, שם אני נמצא, כי אין העולם מקומי, אני מקומו של עולם.
 

  אברהם הוא הזמנה לקחת בעלות על הנוכחות שלנו, על היותנו.
 

 אהרון דוד גורדון כותב מכתב לרחל, שיצאה לפריז לשנה לצורך לימודי חקלאות, והיא אכולת רגשות אשמה.
 האם בגדה במולדתה? הוא כותב לה כך:

 "'נשרפו הגשרים’, את כותבת. למה??? האם אין גשר בין ארץ-ישראל ובין כל העולם…? האם אין לאדם חלק
 בכל העולם ובכל החיים? האם אין אירופה שלך, בעת שאתה חי בה, כמו ארץ-ישראל…? למה זה ַאת

 מבטאת על הזמן שתשהי באירופה כעל זמן של מעבר, כעל זמן של "הכנה לחיים" ולא כעל זמן של חיים?...
 להתכונן ואחרי כן לחיות?? לעבוד ואחר כך לחיות??... השקפה זו לא נכונה היא… ‘בכל דרכיך דעהו’!... כן,

  רחל, חיי באירופה, חיי בכל כוח נשמתך!"



 
 כן. חיו בכל נשמתכם, בכל דרככם דעוהו [את הנוכחות האלוהית שלכם]. כי מלוא כל הארץ כבודו.

 
 שבת שלום

 
 אלישע


