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 למה דווקא אברהם הוא אבינו? / פרשת "לך לך" תשע"ח / סיון רהב מאיר

 (השיעור מתקיים מדי יום רביעי ב-21:00 ב"היכל שלמה" בירושלים. הכניסה חופשית. השיעורים מופיעים

 באתר "ליבא". לקבלת קטע יומי על הפרשה ישירות לסלולרי וגם קישורים לשיעורים מומלץ להצטרף

 ל"ווטסאפ היומי" – יש את שמכם למספר 058-6799000)

 

 במובן מסוים התורה מתחילה פה, השבוע, בפרשת "לך לך". עד עתה העולם

 מכונה על ידי חכמינו "עולם התוהו". מעתה הם מכנים את העולם "עולם

 התורה". עד עתה היה בלגן, מבול, גירוש מגן עדן, הרצח הראשון, הרבה

 אנדרלמוסיה. ומעתה – יש סדר. וסדר זה תורה. וסדר זה אברהם אבינו. אפשר

 ממש לראות איך הוא משליט סדר בעולם המבולבל, ואת זה נעשה בשיעור

 הזה, נלך בעקבותיו.

 אם היה בתקשורת "מצעד משפיעים" אמיתי, והיו עורכים אותו בצורה מדויקת,

 אז במקום הראשון צריך להופיע אברהם אבינו. האיש המשפיע ביותר על

 האנושות. היהדות, הנצרות, האיסלאם, כולם מתייחסים לאברהם. תפיסות

 העולם הכי בסיסיות שטבועות בנו, וגם התפיסות הכי נאצלות שאנחנו עדיין

 צריכים להשתפר ולהתרומם אליהן ולאמץ אותן – הכול מתחיל בו. זו פרשה

 עשירה וארוכה ומפורטת, וכדי להוציא ממנה את העיקר עבורנו – אנחנו ניעזר

 היום במאמר מרתק שכתבה ד"ר תמר ורדיגר, מרצה לתנ"ך, ששואלת שתי

 שאלות: 1. למה אברהם? 2. למה לא מגלים לנו למה אברהם? כלומר: למה

 אברהם אבינו נבחר? מה יש בו, מה היה בו, מה הסיבה בגללה הוא נבחר

 להיות אבינו, "אב המון גויים", להיות הדמות הכי משפיעה בהיסטוריה? ובנוסף

 – מדוע התורה עצמה לא מציינת את סיבת הבחירה? האם יש פה מטרה,

 שנחפש לבד? כפי שתראו במהלך הדברים, כן. אנחנו נקראים להיות קשובים

 וערניים מאוד לכל תולדותיו של אברהם כדי לנסות להבין מדוע הוא נבחר,

 וכמובן – כדי לנסות ללכת בדרכיו. שימו לב לפרדוקס – כיוון שהסיבה נסתרת

 ונעלמת, אנחנו יותר מחפשים אותה. אלפי שנים הלומדים של התורה מחפשים

 תשובות, מציעים סיבות, יש מדרשים, וזו לא שאלה היסטורית לגבי אברהם
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 אלא שאלה אקטואלית לגבינו, כי השאלה היא בעצם לא למה הוא נבחר, אלא:

 מה התכונה החשובה ביותר של יהודי? מה המאפיין הכי מהותי של מי שרוצה

 ללכת בדרכו של אברהם? מה ה' רוצה מהאדם? מה ה' רוצה מעם ישראל? זו

  חתיכת שאלה.

 בואו נתחיל לבדוק מה התורה מספרת לנו. חשוב לשים לב, אנחנו מתחילים

 מבראשית בפעם השלישית: קראנו את סיפור הבריאה והחטא והגירוש, אחר

 כך את סיפורו של נח והמבול, ועכשיו אנחנו ב"טייק שלישי". מנסים שוב, והפעם

 זה יצליח, זו תקוותה של האנושות. אבל אם נסתכל על הפעם הקודמת, שם

 תוארה אנושות מושחתת, אלימה, גזלנית, אבל:

 ְונֹחַ   ָמָצא   ֵחן   ְּבֵעיֵני   ה'.

  ויותר מזה –

  נֹחַ   ִאיׁש   ַצִּדיק,   ָּתִמים   ָהָיה   ְּבדֹרָֹתיו,   ֶאת   ָהֱאלִֹהים   ִהְתַהֶּלךְ   נַֹח.

 זה רק מעצים עוד יותר את השאלה – הבחירה בנח מנומקת. יש פה הצגה

 ברורה שלו מול כל בני דורו. אצל אברהם זה לא קיים. הוא פשוט פורץ פתאום

 אל בימת ההיסטוריה ומקבל הוראה: "לך לך". אגב, שימו לב שהראש משלים

 אוטומטית את הסיפור דרך המדרשים, דרך חז"ל: איך אברהם שבר את

 הפסילים של העבודה הזרה, איך הוא הסתכל על השמיים וחשב מי ברא אותם,

 וכו' וכו'. הסיפורים האלה קדושים והם יופיעו בדפי הקשר של הגנים, ההורים

 ישמעו אותם מהילדים בשבת, אבל בואו נסתכל על הפסוקים בלבד, על התורה

 נטו. שם הפריטים האלה לא מופיעים. לא כתוב "ואברהם מצא חן בעיני ה'" ולא

 כתוב "אברהם איש צדיק תמים בדורותיו את האלוקים התהלך אברהם". הרב

 משה צבי נריה כותב שחסרות לנו המילים "ואלה תולדות אברהם". שום

 תולדות, ישר קופצים למים, לעשייה, לשליחות.
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 למען האמת, אנחנו כן שומעים על אברהם משהו. יש איזכור אחד לפני "לך לך"

 הדרמטי שהוא שומע. זה קורה בסוף הפרשה הקודמת, שם מפורטים כל

 הדורות והוא מופיע בתוכם:

 וְַיִחי   ֶתַרח   ִׁשְבִעים   ָׁשָנה   וַּיֹוֶלד   ֶאת   ַאְבָרם   ֶאת   ָנחֹור   ְוֶאת   ָהָרן:   ְוֵאֶּלה   ּתֹוְלדֹת   ֶּתַרח

 ֶּתַרח   הֹוִליד   ֶאת   ַאְבָרם   ֶאת   ָנחֹור   ְוֶאת   ָהָרן   ְוָהָרן   הֹוִליד   ֶאת   לֹוט:   וַָּיָמת   ָהָרן   ַעל

 ְּפֵני   ֶּתַרח   ָאִביו   ְּבֶאֶרץ   מֹוַלְדּתֹו   ְּבאּור   ַּכְׂשִּדים:   וִַּיַּקח   ַאְבָרם   ְוָנחֹור   ָלֶהם   ָנִׁשים   ֵׁשם

 ֵאֶׁשת   ַאְבָרם   ָׂשָרי   ְוֵׁשם   ֵאֶׁשת   ָנחֹור   ִמְלָּכה   ַּבת   ָהָרן   ֲאִבי   ִמְלָּכה   ַוֲאִבי   ִיְסָּכה:   ַוְּתִהי

 ָׂשַרי   ֲעָקָרה   ֵאין   ָלּה   ָוָלד.

 

 כך שאנחנו כן יודעים על אברהם קצת פרטים – הוא נשוי, יש לו זוגיות, "שכינה

 ביניהם", בינו לבין שרי, ויש לו גם מצוקה, עקרות, יש חלל גדול בחייהם, "ותהי

 שרי עקרה אין לה ולד". היהודי הראשון גם מחובר וקשור ליהודייה הראשונה,

 והוא גם אדם שחסר לו משהו, יש לו צעקה.

 ועכשיו מגיעה ההתחלה של הפרשה שלנו. זה קורה:

 וַּיֹאֶמר   ה'   ֶאל   ַאְבָרם   ֶלךְ   ְלךָ   ֵמַאְרְצךָ   ּוִמּמֹוַלְדְּתךָ   ּוִמֵּבית   ָאִביךָ   ֶאל   ָהָאֶרץ   ֲאֶׁשר

  ַאְרֶאָּך.

 הדרישה הראשונה מאברהם – ללכת. לזוז. לא לעמוד במקום. הכפילות הזו –

 "לך לך" היא בעצם: לך כדי שתהיה אתה. כדי לגלות מי אתה. אפשר להגיד "לך

 לירושלים" או "לך לצפת" או "לך למכולת". אבל פה נאמר – "לך לך". תמצא

 את עצמך האמיתי, ולשם כך לפעמים – לא תמיד – יש לעזוב הרגלים ישנים,

 דברים שגדלנו עליהם, דברים שהסביבה שלנו עושה וטועה בהם. לאן? ה' לא

 אומר לו לאן. הוא לא אומר ישראל או כנען, אתה כבר תראה. "אל הארץ אשר

 אראך".

 זה נשמע דרמטי, מרד בהורים, בסביבה, בחברה, אבל רש"י אומר:
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  לך לך – להנאתך ולטובתך.

 כלומר: להיות מי שאתה אמור להיות זה קודם כל עבורך. זה הכי טוב. יהיו

 קורבנות ויהיה סבל ומאמץ, אבל מהשנייה הראשונה תזכור – זה המסלול הכי

 טוב לך. לך ולכל בניך. ואז מגיע הפסוק השני, וגם פה יש אולי רמז אודות טיבו

 של אברהם. מה ההבטחה שהוא מקבל?

 ְוֶאֶעְׂשךָ   ְלגֹוי   ָּגדֹול   ַוֲאָבֶרְכךָ   ַוֲאַגְּדָלה   ְׁשֶמךָ   ֶוְהֵיה   ְּבָרָכה.   ַוֲאָבֲרָכה   ְמָבְרֶכיָך

 ּוְמַקֶּלְלךָ   ָאאֹר   ְוִנְבְרכּו   ְבךָ   ּכֹל   ִמְׁשְּפֹחת   ָהֲאָדָמה.

 ד"ר ורדיגר כותבת שייתכן שהבטחות אלה מהוות אפיון עקיף של אברהם.

 אפשר להבטיח לילד: 'תסדר מהר את החדר וניתן לך שוקולד', או 'תסדר מהר

 את החדר ונקרא לך סיפור'. ההבטחות האלה מלמדות משהו על הילד – מה

 הוא אוהב, מה מעניין אותו, וגם על המבטיחים – אילו נטיות הם מעוניינים ליצור

 או לחזק בילד. אצלנו נכנעתי באיחור ואני מסכימה לילדים לשחק ב"בליידים".

 הכול תמורת "בליידים", פשוט פרשיות שוחד חמורות, אם-אז. יתנו-יקבלו.

 עכשיו זה כבר חמוצים... גיסה שלי אמרה פעם משפט חזק: "אם תתנהג יפה –

 תתנהג יפה".

 אז מה ה' מבטיח לאברהם? מה ה"בלייד"? הבטחות גדולות: גדולה וברכה.

 הוא יהיה לעם גדול עם שם גדול, עם שהוא ברכה, והברכה – בעיקר לאחרים,

 שיהיה לא רק מבורך בעצמו אלא מקור של ברכה לכל האנושות.

 רש"י כותב שם: אדם אומר לבנו: תהא כאברהם.

 עד היום אנחנו מתברכים בו, בזכרו, בדרכו. תינוק נכנס "בבריתו של אברהם

 אבינו", בתחילת התפילה אנחנו אומרים "אלוקי אברהם" ועוד ועוד.

 עד כאן, התכונה שמבצבצת כאן היא היכולת "לחשוב בגדול": מבחינה כמותית

 – עם גדול (לא כמו כל ערירי שהיה מסתפק בהבטחה לילד, אפילו יחיד), וזה

 אומר גם חשיבה בגדול מבחינת משך הזמן, משום שעם גדול לא נוצר בן רגע,

 וגם חשיבה בגדול מבחינה איכותית – ואגדלה שמך, וגם מבחינת טווח
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 ההשפעה – "ונברכו בך כל משפחות האדמה". יש כאן בשורה. יש כאן "וואו".

 ומה קורה מיד אחרי הציווי  הולך להתחיל כאן משהו גדול, עם פוטנציאל ענק.

 הזה? אברהם קם ועושה. מיידית. הוא מפגין אומץ, ציות, ביצוע. נמשיך עם

 הפסוקים:

 וִַּיַּקח ַאְבָרם   ֶאת   ָׂשַרי   ִאְׁשּתֹו   ְוֶאת   לֹוט   ֶּבן   ָאִחיו   ְוֶאת   ָּכל   ְרכּוָׁשם   ֲאֶׁשר   ָרָכׁשּו   ְוֶאת

  ַהֶּנֶפׁש   ֲאֶׁשר   ָעׂשּו   ְבָחָרן   וֵַּיְצאּו   ָלֶלֶכת   ַאְרָצה   ְּכַנַען   וַָּיבֹאּו   ַאְרָצה   ְּכָנַען.

 שימו לב: זוהי עזיבה של תפיסה גלובלית לטובת תפיסה לאומית. האנושות

 ניסתה לפעול באופן אוניברסלי לגמרי, במבול, במגדל בבל, וזה נכשל. צריך

 כנראה זהות לאומית, פרטיקולרית, יהודית, עברית, והיא תשפיע ברכה אחר כך

 על כולם. אבל קודם כל צריך להתכנס, צריך ארץ, מדינה, מקום ושמו ישראל,

 וצריך עם ושמו ישראל, זה צריך להיות מובחן יותר. כדי לתקן את העולם צריך

 קודם כל אומה ספציפית במקום ספציפי, וזה מה שקורה כאן.

 הנפש אשר עשו בחרן – רש"י: שהכניסן תחת כנפי השכינה: אברם מגייר

 את האנשים ושרי מגיירת הנשים, ומעלה עליהם הכתוב כאילו עשאום.

 למה כתוב "אשר עשו"? הם ממש כאילו ילדו אותם. אין להם ילדים אבל יש

 להם כבר ילדים רוחניים, תלמידים, הם כבר משפיעים ומחנכים ויש סביבם כבר

 קבוצה שרוצה משהו אחר, שמבינה שקורה פה משהו ומצטרפת אליהם. זה

 תהליך חינוכי עמוק שנוגע בנפש ("את הנפש אשר עשו בחרן"). הם כבר נוגעים

  בנפשות של אחרים.

 אז אם אנחנו שבים ושואלים למה אברהם נבחר, בינתיים ראינו נכונות לציית

 לה', נכונות להשתנות עבור כך, הבנה שהאנושות צמאה לאיזו בשורה גדולה,

 חינוך של אחרים לאור הדרך החדשה הזו, וזה מתחיל ב"לך לך" משהו אישי,

 קול פנימי, שקשור גם בארץ מסוימת ומכאן – ברכה לעולם כולו, עד עצם היום

 הזה. נמשיך:
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 וַַּיֲעבֹר   ַאְבָרם   ָּבָאֶרץ   ַעד   ְמקֹום   ְׁשֶכם   ַעד   ֵאלֹון   מֹוֶרה   ְוַהְּכַנֲעִני   ָאז   ָּבָאֶרץ.   וֵַּיָרא   ה'

  ֶאל   ַאְבָרם   וַּיֹאֶמר   ְלַזְרֲעךָ   ֶאֵּתן   ֶאת   ָהָאֶרץ   ַהּזֹאת.

 הפרשה התחילה במילים: "ויאמר ה' אל אברהם". עכשיו כבר נאמר: "וירא ה'

 אל   אברהם".   אברהם   זוכה   להתגלות,   וֵַּיָרא.   יש   פה   שתי   הבטחות   –   יהיה   לך

 ילד, יהיה לך דור המשך, וגם – הוא לא ימשיך לנדוד כמוך, זה לא שקמה פה

 עכשיו אומה של נוודים שכולם יצטרפו לבצע "לך לך" ברחבי העולם, הצאצאים

 של הצאצאים שלך כבר יהיו בני בית בארץ הזאת. זה יהיה מקומם. בהמשך

 הפסוק אברהם מגיב על ההתגלות הזו:

 וִַּיֶבן   ָׁשם   ִמְזֵּבחַ   ַלה'   ַהִּנְרֶאה   ֵאָליו.  בניית מזבח היא ביטוי של תודה, של הכרת

 טובה לה'. קין והבל הודו כך, ונח הודה כך על הצלתו מהמבול, כשיצא מן

 התיבה. עכשיו גם אברהם מראה תכונה חשובה זאת, של הודאה, של הכרה

 בטּוב   ה'.   קורבן   הוא   מלשון   קירבה,   את   הקורבנות   החליפו   התפילות,   והכל   זה

 מתוך הודאה, ענווה, הכרת הטוב, תודה.

 בפסוק הבא אברהם ממשיך בדרכו: וַַּיְעֵּתק   ִמָּׁשם   ָהָהָרה   ִמֶּקֶדם   ְלֵבית   ֵאל   וֵַּיט

 ָאֳהלֹה   ֵּבית   ֵאל   ִמָּים,   ְוָהַעי   ִמֶּקֶדם,   וִַּיֶבן   ָׁשם   ִמְזֵּבחַ   ַלה'   וִַּיְקָרא   ְּבֵׁשם   ה'.

 עד עתה היחסים בין ה' לאברהם התנהלו כך: ה' דיבר – אברהם הגיב (ה' אמר

 "לך לך" – ואברהם הלך, ה' אמר "לזרעך אתן את הארץ הזאת" – ואברהם בנה

 מזבח). עכשיו, לראשונה, אברהם הוא היוזם, הוא בונה מזבח וקורא בשם ה'.

 "מלמד שהקריא שמו של הקב"ה בפי כל בריה" (מדרש)

 "קרא ליושבי ההר ההוא שיבואו אל המזבח והראה להם דברים של טעם כי

 לאותו ה-ל שבנה הוא מזבח – לשמו ראוי לעבוד, לו לבדו, לא לאלילים

 שעובדים הם, והיה משיב רבים מהם לאמונתו" (רד"ק)

 רבותיי, מדובר בקמפיין. כמה מאיתנו מתנהגים ככה? לאברהם יש אג'נדה, יש

 לו מה לומר לעולם, בלי בושה. פעם, לפני כמה שנים שמעתי בחור בלבוש

 סטייליסטי ומעודכן שואל בחור בלבוש חסידי ומסורתי: "נו באמת, אתה חושב
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 שאברהם אבינו התלבש כמוך, בשחור-לבן? עם כובע כזה?". ענה החסיד: "אני

 לא יודע איך אברהם אבינו היה לבוש, אבל דבר אחד ברור לי: הוא בדק אחרי

  איזו אופנה כולם רצים בדורו – והתלבש הכי הפוך שרק אפשר".

 זה לא אומר שצריך להתלבש בסגנון לא אופנתי, אלא שאברהם, שהיום נחשב

 למודל, היה בזמנו בודד ולוחם. אברהם, גם בלי שה' יאמר לו לעשות זאת, פועל

 להגדלת שמו של ה'. הוא מפיץ ברבים את ההכרה בה'. אולי התכונה הזאת,

 של רצון – ויכולת – להפיץ ברבים את אמונתו של האדם, היא הסיבה – או

 לפחות אחת הסיבות – לבחירת ה' באברהם? וגם – יש פה עוד מאפיין שמצויין

 כבר עתה: הוא מסתובב עם הרעיון הזה ברחבי הארץ, הלוך ונסוע, כל הזמן

 נוסע.

 וִַּיַּסע   ַאְבָרם   ָהלֹוךְ   ְוָנסֹועַ   ַהֶּנְגָּבה.

 ראיתי בספרו של הרב אביחי קצין מדרש מקסים שהוא מביא, על סיבת

  הנסיעות האלה של אברהם. למה כל הזמן "הלוך ונסוע"?

 מוקפת צמיד  "למה היה אברהם אבינו דומה? לצלוחית של אפופילסימון

 פתיל ומונחת בזוית ולא היה ריחה נודף. כיון שהיתה מיטלטלת היה ריחה

 נודף. כך אמר הקב"ה לאברהם אבינו: טלטל עצמך ממקום למקום ושמך

 מתגדל בעולם" (מדרש בראשית רבה)

 איזה גילוי מדהים: זה לא בדיעבד שאברהם "נאלץ" להטלטל כך. זה לכתחילה.

 כדי לגדל את שמו ואת בשורתו בעולם. כמו בושם שצריך להפיץ בכל מקום.

  לבשם את העולם.

 טוב, נמשיך בטלטלות של אברהם. טלטלה רצינית לפנינו. הבושם שלו יגיע עד

 מצרים. עד עכשיו דיברנו בעיקר על יחסי אברהם ואלוקים, ועל איך הוא פרסם

 את אמונתו בין אנשים, כעת מתחיל רצף של יחסים בינו לבין בני אדם, גם

 בנסיבות פחות נעימות, וזו זירה חשובה לא פחות לבחון את האדם הנבחר:

 וְַיִהי   ָרָעב   ָּבָאֶרץ   וֵַּיֶרד   ַאְבָרם   ִמְצַרְיָמה   ָלגּור   ָׁשם   ִּכי   ָכֵבד   ָהָרָעב   ָּבָאֶרץ.
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 יש פה צד פרקטי, מעשי. הוא יורד למצרים. ושם חלפה סכנת הרעב אבל צצה

  סכנה חדשה –

 וְַיִהי   ַּכֲאֶׁשר   ִהְקִריב   ָלבֹוא   ִמְצָרְיָמה   וַּיֹאֶמר   ֶאל   ָׂשַרי   ִאְׁשּתֹו   ִהֵּנה   ָנא   ָיַדְעִּתי   ִּכי

 ִאָּׁשה   ְיַפת   ַמְרֶאה   ָאְּת:   ְוָהָיה   ִּכי   ִיְראּו   אָֹתךְ   ַהִּמְצִרים   ְוָאְמרּו   ִאְׁשּתֹו   זֹאת   ְוָהְרגּו

 אִֹתי   ְואָֹתךְ   ְיַחּיּו:   ִאְמִרי   ָנא   ֲאֹחִתי   ָאּתְ   ְלַמַען   ִייַטב   ִלי   ַבֲעבּוֵרךְ   ְוָחְיָתה   ַנְפִׁשי

 ִּבְגָלֵלְך.

 הסכנה ברורה: המצרים יהרגו אותו ויתעללו בה. דרך התכנית הזו של אברהם,

 התורה מעניקה לנו הזדמנות להכיר את תכונותיו של אברהם בדרך נוספת –

 דרך הדיבור שלו עם רעייתו.

 "וַּיֹאֶמר   ֶאל   ָׂשַרי   ִאְׁשּתֹו",   הפניה   איננה   רק   אל   אשתו,   אלא   –   אל שרי אשתו,   אל

 האישיות המסוימת. היא אישיות בפני עצמה, נבדלת, מובחנת, נבראה בצלם,

  כמוהו.

 ִהֵּנה   ָנא   ָיַדְעִּתי   ִּכי   ִאָּׁשה   ְיַפת   ַמְרֶאה   ָאְּת:   אברהם   מתחיל   במחמאה,   וכאן   בעדינות

 לא מפרט מה עלול לקרות לשרה אצל המצרים, אלא מה עלול לקרות לו, ואז

 מציע פתרון, אולי כדי להקל על שרה את הסיפור הוא לא מפרט מה הסכנות

 עבורה, אלא מציג זאת כטובה עבורו. זהו דיבור מכובד, יפה, מתחשב ברגשות,

 לא אומר מה גורלה המר הצפוי לה, היא אדם תבוני, הוא מסביר הגיונית ולא

 אומר לה מה לעשות כפקודה, כי "אני אמרתי", הוא משתמש בלשון בקשה

 ("אמרי נא"), יש פה רגישות, אין פה ציווי. הם ניצבים יחד כזוג איתן מול תרבות

 מרושעת ואלימה ומסוכנת. איזה הבדל בין היחס הזה לבין המצרים – שם אין

 לה שם ואין לה זהות, לוקחים אותה לפרעה, האישה היא רכוש, בלי אישיות,

 איזה חוסר אונים מול שלטון מצרי שמתעלל ולוקח אותה.

 ואם הפרשה אומרת לנו להתבונן מקרוב על הזוגיות בין אברהם לשרה,

 אתם כבר יכולים לנחש שזה העיתוי לפינתנו מכתבי הרווקות. הפעם זה

 מכתבי הרווקים. הנה הראשון:

 שלום סיון, שמי... אני רווק בן 30 פלוס, יצאתי עם מישהי בגיל קרוב לשלי
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 ונפרדנו. כמה פעמים במהלך הקשר אמרתי לה שזו לא בושה לקבל

 הדרכה וייעוץ, סיפרתי שאני נפגש עם מטפל עם הרבה ניסיון אבל היא

 לא רצתה לשמוע. לדעתה קשר צריך להיות רק טבעי ולא "מלאכותי". היא

 אומרת שבדור של ההורים שלה לא היו אנשי מקצוע לליווי קשר. המטפל

 שלי טוען שזו טעות רווחת, כאילו הכול אמור לקרות מעצמו, ומי שחושב

 ככה קצת חי בסרט של דיסני. הדור שלנו שונה מהדור הקודם בגלל כמה

 סיבות. ראשית, בדור הקודם לא היה מספיק כסף וזמן כדי להשקיע

 ביועצים. החיים עצמם היו קשים יותר. שנית, בדור שלנו רוצים יותר עומק

 רגשי בקשר ומוכנים להשקיע ולעבוד על הזוגיות. לא מתפשרים. אנשים

 היום מרגישים שמגיע להם יותר, ובצדק. יש גם הרבה שינויים של תרבות

 ותקשורת ורשתות חברתיות, הכול השתנה, צריך לעבוד קשה יותר והיום

 מתייעצים הרי בכל תחום, אז למה לא ללמוד מאנשים מנוסים בתחום

 החשוב הזה? אני לא יודע איך תחברי את המסר הזה לפרשה, אולי דרך

 רש"י לפרשת בראשית, "נעשה אדם", ה' אמר זאת כדי ללמד שיהא הגדול

 נמלך עם הקטן. כלומר זו לא בושה לעשות דברים יחד, להתייעץ, להימלך

 באחרים. בכל אופן אני סומך עלייך שתעבירי את המסר. אני לא מדבר על

 טיפול קבוע לכל החיים, אנחנו כולנו נורמטיביים, אבל בכמה פגישות

 יכולים להאיר לנו דברים חדשים. (והרווק מסיים כך): ומה שקורה זה שאם

 לא הולכים לייעוץ כן מחפשים ייעוץ, אז את יודעת עם מי היא התייעצה

 בסוף? עם החברה מדירת הרווקות...

 

 ואז הגיע המייל הבא:

 שלום סיון! אני רווק בשנות השלושים, ואחרי אינספור דייטים לא מוצלחים,

 הבנתי שאני חי בסרט. כן, גם אני תמיד חלמתי שפשוט אפגוש מישהי ומייד

 נצעד יחד אל השקיעה באושר ועושר... אבל תמיד בדייטים הייתה שקיעה מסוג

 אחר. שקיעה של הדייט למצולות. ובכל דייט הייתי מגיע, ויודע שאני מושלם
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 וממש לא מבין למה הכול משתבש, בייחוד עם בחור מדהים כמוני. וככה כל

 פעם מדייט לדייט. וכל פעם אנשים אמרו לי: מה עם איזה טיפול? לך למטפל.

 באמת שזה יכול לעזור. טיפול? אני? כל כך לא. אני הרי בחור מקסים. זה הן

 הבעייתיות. לא אני. לא מזמן, הגעתי לייאוש. ואז מצאתי מטפל שלא הפחיד

 אותי ללכת אליו. אף אחד מהחברים לא יודע שאני הולך לטיפול. אבל מאז,

 באמת שאני מרגיש שהדברים משתפרים. שמשהו זז. ואני חייב לומר לרווקים

 וגם לרווקות - כולנו מוצלחים וחכמים והכל. אנחנו לא דפוקים. אבל אין חבוש

 מתיר עצמו מבית האסורים. זה שווה את זה.

 

 רגע, האם אמרתי פה שרווקים צריכים טיפול? ממש לא. אמרתי פה שגם

 רווקים צריכים טיפול. גם נשואים צריכים טיפול. כולנו צריכים מדי פעם בחיים

 עזרה, למה זו בושה? אני מודה לשניהם על המכתבים האלה.

 

 וכבר תכננתי לנעול את הפינה הזו להשבוע, אבל אז הגיע מייל לבעלי, וכך כתב

 לו שי אלבוגן מקריית שמונה, שמזכיר לנו שגם נשואים צריכים לעבוד:

 אני נשוי ואב לחמישה ילדים וסבא שני נכדים. אני מתגורר בקרית שמונה

 וברחוב בו אני גר (רחוב האצ"ל) נמצא אתר בניה. בדרך כלל גרפיטי הוא ז'אנר

 סתמי או מכיל ביטויים בעייתיים בלשון המעטה, אבל הגרפיטי הזה רוסס אצלנו

 על גדר האתר: מה טוב בזוגיות שלי? אני עובר לידו כשאני עושה 'הליכות'

 והשאלה הזאת מעוררת אותי תמיד מחדש לחשיבה על הנושא. לא מה רע

 בזוגיות שלי אלא מה טוב. וגם המיקום, הלוקיישן, מוסיף. זה אתר בנייה. כידוע

 זוגיות טובה דורשת בנייה רבה, בית הוא אתר בנייה, וליד הגרפיטי יש אפילו

  שלט "סכנה, כאן בונים!" שכידוע מתאים לכל בית חדש וישן. צריך לבנות.
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 אז אם תראו טרנד חדש של גרפיטי "מה טוב בזוגיות שלי?", זה התחיל מכאן.

 סתם, לא לרסס. טוב, נחזור לזוג היהודי הראשון, הרבה לפני עידן הגרפיטי –

 אברהם ושרה ולנקודת הזמן שבה הם נמצאים. שימו לב מה קורה מתוך

 המצוקה – אלוקים יוצר סוג חדש של קשר עם אברהם ושרה:

 וְַיַנַּגע   ה'   ֶאת   ַּפְרעֹה   ְנָגִעים   ְּגדִֹלים   ְוֶאת   ֵּביתֹו   ַעל   ְּדַבר   ָׂשַרי   ֵאֶׁשת   ַאְבָרם.

 ד"ר תמר ורדיגר כותבת: יש פה השגחה פרטית. יש לזוג הזה קשר קרוב עם

 אלוקים. ושוב, כשמדובר בהם לשרי שוב יש שם – שרי אשת אברהם. לא

 "האישה" כמו אצל המצרים. פרעה משחרר את שרה ואת אברהם עם רכוש רב

 בחזרה לארץ ישראל.

 מה למדנו בסיפור הירידה למצרים? שאין פה רק אברהם אבינו אלא גם שרה

 אימנו, שיש ביניהם קשר מיוחד, שהיחס המכבד והעדין כלפי האישה וכלפי גוף

 האדם בכלל מאפיין את העם היהודי מאז ומתמיד מול תרבות זרה, ושאלוקים

 מתערב ומשגיח וקשור מאוד לזוג היהודים הראשון הזה.

 וַַּיַעל   ַאְבָרם   ִמִּמְצַרִים   הּוא   ְוִאְׁשּתֹו   ְוָכל   ֲאֶׁשר   לֹו   ְולֹוט   ִעּמֹו   ַהֶּנְגָּבה.   ְוַאְבָרם   ָּכֵבד

 ְמאֹד   ַּבִּמְקֶנה   ַּבֶּכֶסף   ּוַבָּזָהב.

 קודם היה ניסיון של עוני, ועכשיו ניסיון של עושר. מאז ומתמיד העם היהודי

 יתמודד עם הקצוות האלה. קודם אברהם התמודד עם רעב, וכעת הוא ואנשיו

 שבעים ומלאים בממון וברכוש.

 וֵַּיֶלךְ   ְלַמָּסָעיו   ִמֶּנֶגב   ְוַעד   ֵּבית   ֵאל   ַעד   ַהָּמקֹום   ֲאֶׁשר   ָהָיה   ָׁשם   ָאֳהלֹה   ַּבְּתִחָּלה   ֵּבין

 ֵּבית   ֵאל   ּוֵבין   ָהָעי.   ֶאל   ְמקֹום   ַהִּמְזֵּבחַ   ֲאֶׁשר   ָעָׂשה   ָׁשם   ָּבִראׁשָֹנה   וִַּיְקָרא   ָׁשם   ַאְבָרם

 ְּבֵׁשם   ה'.

  טוב זה כבר מאפיין שלו, הוא קורא בשם ה' באשר ילך, והוא הולך הרבה.
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 ְוַגם   ְללֹוט   ַהֹהֵלךְ   ֶאת   ַאְבָרם   ָהָיה   צֹאן   ּוָבָקר   ְואָֹהִלים.   ְולֹא   ָנָׂשא   אָֹתם   ָהָאֶרץ

 ָלֶׁשֶבת   ַיְחָּדו   ִּכי   ָהָיה   ְרכּוָׁשם   ָרב   ְולֹא   ָיְכלּו   ָלֶׁשֶבת   ַיְחָּדו.   וְַיִהי   ִריב   ֵּבין   רֵֹעי   ִמְקֵנה

 ַאְבָרם   ּוֵבין   רֵֹעי   ִמְקֵנה   לֹוט   ְוַהְּכַנֲעִני   ְוַהְּפִרִּזי   ָאז   ֹיֵׁשב   ָּבָאֶרץ.

 אמרנו, ניסיון העושר הוא גם ניסיון, לא פחות מניסיון העוני. ריבוי המקנה יוצר

 ריב בין הרועים של לוט ושל אברהם, והמצב בעייתי במיוחד משום שהם אינם

 לבד בשטח, יש ברקע גם גורם נוסף – הכנעני והפריזי, שאולי מתחרים עמם על

 שטחי המרעה ואולי עלולים לנצל לרעה את הקרע שהולך ונוצר במחנה

 אברהם. עד היום – מריבות פנימיות בתוך העם שלנו זו הזדמנות נפלאה

 לאויבינו להיכנס פנימה. אז מה עושה אברהם?

 וַּיֹאֶמר   ַאְבָרם   ֶאל   לֹוט   ַאל   ָנא   ְתִהי   ְמִריָבה   ֵּביִני   ּוֵביֶניךָ   ּוֵבין   רַֹעי   ּוֵבין   רֶֹעיךָ   ִּכי

 ֲאָנִׁשים   ַאִחים   ֲאָנְחנּו.   ֲהלֹא   ָכל   ָהָאֶרץ   ְלָפֶניךָ   ִהָּפֶרד   ָנא   ֵמָעָלי   ִאם   ַהְּׂשמֹאל

  ְוֵאיִמָנה   ְוִאם   ַהָּיִמין   ְוַאְׂשְמִאיָלה.

 הפיתרון של אברהם הוא – פרידה. נראה שהתגלה כאן מאפיין נוסף של

 אברהם. אברהם הוא איש של שלום. הוא מעדיף פרידה על פני חיים ביחד תוך

 חיכוכים ומריבות. ושוב, בדבריו אל לוט מתגלה יחסו הטוב של אברהם לאלה

 הכפופים לו. הוא היה יכול לדבר אחרת אל שרה, הוא היה יכול לדבר אחרת אל

 לוט.   אבל   הוא   מכבד   ואכפתי.   גם   כאן   אברהם   מצביע   על   בעיה   עתידית   ַאל   ָנא

 ְתִהי   ְמִריָבה   ֵּביִני   ּוֵביֶניךָ   (בינתיים   יש   ריב   רק   בין   הרועים   שלהם,   לא   ביניהם).

 ובמקום לומר מפורשות את הדבר הכאוב – יש ריב בין הרועים שלנו, הוא כולל

 גם   את   הרועים   בדאגה   לעתיד   ּוֵבין   רַֹעי   ּוֵבין   רֶֹעיָך.   גם   כאן   אברהם   משלב

 מחמאה   ִּכי   ֲאָנִׁשים   ַאִחים   ֲאָנְחנּו.   בטקסט   הקצר   אבל   המשמעותי   הזה   יש   ציון   של

 הקירבה המשפחתית, ויש כאן העמדת לוט במעמד שווה לאברהם, כביכול הוא

 היה   אחיו   ולא   בן   אחיו.   ושוב   אברהם   מציע   פיתרון   קונקרטי   לבעיה   ִהָּפֶרד   ָנא

 ֵמָעָלי,   הוא   משתף   את   השני   בפתרון   שהוא   חושב   עליו,   כאילו   הופך   אותו   לשותף

 סוד וגורם לו להחליט יחד איתו, יחד עם אברהם. אברהם מגלה תכונה חדשה,

 נוספת, שטרם ראינו: נדיבות, הוא מאפשר ללוט – על אף מעמדו הנחות יחסית
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 לאברהם   –   לבחור   היכן   הוא   יגור   והיכן   יגור   אברהם:   ִאם   ַהְּׂשמֹאל   ְוֵאיִמָנה   ְוִאם

 ַהָּיִמין   ְוַאְׂשְמִאיָלה.

 

 לוט בוחר בכיוון אחר: וִַּיָּׂשא   לֹוט   ֶאת   ֵעיָניו   וַַּיְרא   ֶאת   ָּכל   ִּכַּכר   ַהַּיְרֵּדן   ִּכי   ֻכָּלּה

 ַמְׁשֶקה   ִלְפֵני   ַׁשֵחת   ה'   ֶאת   ְסדֹם   ְוֶאת   ֲעמָֹרה   ְּכַגן   ה'   ְּכֶאֶרץ   ִמְצַרִים   ּבֲֹאָכה   צַֹער.

 וִַּיְבַחר   לֹו   לֹוט   ֵאת   ָּכל   ִּכַּכר   ַהַּיְרֵּדן   וִַּיַּסע   לֹוט   ִמֶּקֶדם   וִַּיָּפְרדּו   ִאיׁש   ֵמַעל   ָאִחיו.

 ַאְבָרם   ָיַׁשב   ְּבֶאֶרץ   ְּכָנַען   ְולֹוט   ָיַׁשב   ְּבָעֵרי   ַהִּכָּכר   וֶַּיֱאַהל   ַעד   ְסדֹם.

 מה זה "מקדם"? רש"י: הסיע עצמו מקדמונו של עולם, אמר: אי אפשרי לא

 באברם ולא באלוקיו.

 הרב אביגדור נבנצל  כותב שלוט לא רוצה להתפתח. הוא רואה שאברהם כל

 וכאן  הזמן בתנועה, בלמידה, בהתפתחות, הוא לא מעוניין בזה יותר ומתנתק.

 מוסיפה לנו התורה מידע מעניין, מידע שלא ברור כלל האם היה ידוע גם

  לאברהם וללוט: ְוַאְנֵׁשי   ְסדֹם   ָרִעים   ְוַחָּטִאים   ַלה'   ְמאֹד.

 התבצעה פה פרידה דרמטית, והיא דרמטית בעיקר על רקע העקרות הנמשכת

 במשפחה הזו. יש פרשנים שסבורים שאברהם חשב שלוט יהיה היורש שלו. אם

 לא יהיו לו בנים, בן אחיו ימשיך אותו. אם זה נכון, אז הפרידה ביניהם משאירה

 את אברהם ושרה בלי אף יורש בסביבה. כבר אין מועמד חלופי, "ליתר ביטחון",

 בשטח. ואולי לכן אלה הפסוקים שמופיעים עכשיו, מייד, אחרי הפרידה

 מהאחיין:

 ַוה'   ָאַמר   ֶאל   ַאְבָרם   ַאֲחֵרי   ִהָּפֶרד   לֹוט   ֵמִעּמֹו   ָׂשא   ָנא   ֵעיֶניךָ   ּוְרֵאה   ִמן   ַהָּמקֹום   ֲאֶׁשר

 ַאָּתה   ָׁשם   ָצפָֹנה   ָוֶנְגָּבה   ָוֵקְדָמה   וָָיָּמה.   ִּכי   ֶאת   ָּכל   ָהָאֶרץ   ֲאֶׁשר   ַאָּתה   רֶֹאה   ְלָך

 ֶאְּתֶנָּנה   ּוְלַזְרֲעךָ   ַעד   עֹוָלם.   ְוַׂשְמִּתי   ֶאת   ַזְרֲעךָ   ַּכֲעַפר   ָהָאֶרץ   ֲאֶׁשר   ִאם   יּוַכל   ִאיׁש

 ִלְמנֹות   ֶאת   ֲעַפר   ָהָאֶרץ   ַּגם   ַזְרֲעךָ   ִיָּמֶנה.   קּום   ִהְתַהֵּלךְ   ָּבָאֶרץ   ְלָאְרָּכּה   ּוְלָרְחָּבּה   ִּכי

 ְלךָ   ֶאְּתֶנָּנה.
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 זו הבטחה מפליגה ומרגשת עוד יותר מהקודמות, אלה פסוקים שאנחנו מכירים

 בעל פה עד היום בחלקם. אם אברהם אכן סילק את לוט כיורש פוטנציאלי,

 אנחנו רואים עוד תכונה חשובה שלו: האמונה שלו לא סטטית. היא מתפתחת.

 היא מתקדמת. אחרי אירועי מצרים הוא עוד יותר בוטח בה', בהשגחתו,

 בחמלתו עליו.

 עד כאן אברהם הצטייר בעינינו כאיש של שלום. הוא נמנע מעימותים, וניסה

 לפתור כל בעיה בדרכי שלום - בין בתחבולה (כהצגת אשתו כאחותו) ובין

 בפרידה מתוך הסכמה (עם לוט). בפסוקים שמגיעים כעת אנחנו מגלים אותו גם

 כאיש מלחמה, כשצריך.

 יש פה מלחמה בין ארבע מלכים לבין חמישה מלכים אחרים, הארבעה היכו את

 החמישה, נטלו שלל והלכו לדרכם. מה הם לקחו, בין היתר?

 וִַּיְקחּו  ֶאת   ָּכל   ְרֻכׁש   ְסדֹם   ַוֲעמָֹרה   ְוֶאת   ָּכל   ָאְכָלם   וֵַּיֵלכּו.   וִַּיְקחּו   ֶאת   לֹוט   ְוֶאת   ְרֻכׁשֹו

 ֶּבן   ֲאִחי   ַאְבָרם   וֵַּיֵלכּו,   ְוהּוא   ֹיֵׁשב   ִּבְסדֹם.

 כלומר, הסיפור מזכיר לנו הן את קרבתו לאברהם, והן את הסיבה לכך שנפל

  בשבי – והוא יושב בסדום. המידע שנמסר לנו מגיע גם לאברהם:

 וַָּיבֹא   ַהָּפִליט   וַַּיֵּגד   ְלַאְבָרם   ָהִעְבִרי   ְוהּוא   ׁשֵֹכן   ְּבֵאלֵֹני   ַמְמֵרא   ָהֱאמִֹרי   ֲאִחי   ֶאְׁשּכֹל

 ַוֲאִחי   ָעֵנר   ְוֵהם   ַּבֲעֵלי   ְבִרית   ַאְבָרם.   וִַּיְׁשַמע   ַאְבָרם   ִּכי   ִנְׁשָּבה   ָאִחיו   וַָּיֶרק   ֶאת   ֲחִניָכיו

 ְיִליֵדי   ֵביתֹו   ְׁשמָֹנה   ָעָׂשר   ּוְׁשלֹׁש   ֵמאֹות   וִַּיְרּדֹף   ַעד   ָּדן.   וֵַּיָחֵלק   ֲעֵליֶהם   ַלְיָלה   הּוא

 ַוֲעָבָדיו   וַַּיֵּכם   וִַּיְרְּדֵפם   ַעד   חֹוָבה   ֲאֶׁשר   ִמְּׂשמֹאל   ְלַדָּמֶׂשק.   וַָּיֶׁשב   ֵאת   ָּכל   ָהְרֻכׁש   ְוַגם

 ֶאת   לֹוט   ָאִחיו   ּוְרֻכׁשֹו   ֵהִׁשיב   ְוַגם   ֶאת   ַהָּנִׁשים   ְוֶאת   ָהָעם.

 אברהם יוצא למלחמה. הוא מפתיע במתקפת לילה, הוא מנצח, והוא משיב את

 הרכוש ואת לוט אחיו ואת כל הציבור. מעבר ליכולת המלחמתית שגילינו כאן,

 גילינו עוד משהו – ערבות הדדית כלפי לוט. הוא דואג לו ומוכן להסתכן למען בן

 המשפחה שלו. זאת בניגוד לקין למשל ששאל: "השומר אחי אנוכי?". אברהם

 בעצם אומר כאן: שומר אחי אנוכי! שומר בן-אחי אנוכי!
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 עכשיו מתנהל משא ומתן מרתק בינו לבין המלכים, ואנחנו למדים מכך המון על

 אברהם ודרכי הפצתו את היהדות. בעקבות נצחונו הצבאי באו שני מלכים

 לפגוש את אברהם: מלך סדום ומלכיצדק מלך שלם. מלכיצדק אומר לאברהם

 כך:

 וְַיָבְרֵכהּו   וַּיֹאַמר   ָּברּוךְ   ַאְבָרם   ְלֵאל   ֶעְליֹון   ֹקֵנה   ָׁשַמִים   ָוָאֶרץ.

 ּוָברּוךְ   ֵאל   ֶעְליֹון   ֲאֶׁשר   ִמֵּגן   ָצֶריךָ   ְּבָיֶדָך.

 האם מדובר באל אחד? בשניים? אחד אחראי לשמיים ולארץ, ואחד הסגיר,

  מיגן, צריך בידך, אחד מנהל את המלחמה? הם מאמינים באלים רבים?

 ואולי השאלה היא לא במה האמין מלכיצדק, אלא מה יעשה אברהם? הרי איננו

 יכול להתחיל לתחקר את המלך הכהן שהגיש לו לחם ויין... אנחנו צריכים ללמוד

 איך הוא מגיב ומתנהל מולם. וכך זה נמשך:

 וַּיֹאֶמר   ֶמֶלךְ   ְסדֹם   ֶאל   ַאְבָרם:   ֶּתן   ִלי   ַהֶּנֶפׁש   ְוָהְרֻכׁש   ַקח   ָלךְ  (במקום להתחנן "תן

 לי   הנפש",   או   אפילו   לומר   "תן   לי   הנפש   והרכוש   ַהְשֵאר   לך",   מלך   סדום   מעמיד

 פנים שיש כאן משא ומתן: תן לי, וקח לך...). הרי אברהם הוא המנצח. ופה

  מגיעה תגובתו של אברהם, תגובתו המופלאה:

 וַּיֹאֶמר   ַאְבָרם   ֶאל   ֶמֶלךְ   ְסדֹם:   ֲהִרימִֹתי   ָיִדי   ֶאל   ה'   ֵאל   ֶעְליֹון   ֹקֵנה   ָׁשַמִים   ָוָאֶרץ.   ִאם

 ִמחּוט   ְוַעד   ְׂשרֹוךְ   ַנַעל   ְוִאם   ֶאַּקח   ִמָּכל   ֲאֶׁשר   ָלךְ   ְולֹא   תֹאַמר   ֲאִני   ֶהֱעַׁשְרִּתי   ֶאת

  ַאְבָרם.

 קודם כל, אברהם מבהיר מבהיר את אמונתו, "אל עליון קונה שמים וארץ". הוא

 מבטיח בשמו, ותוכן ההבטחה הוא: לא ליטול לעצמו דבר מכל השלל בו זכה.

 למה?   כדי   שהעושר   שלו   לא   ייוחס   למלך   סדום   במקום   לה',   ְולֹא   תֹאַמר   ֲאִני

 ֶהֱעַׁשְרִּתי   ֶאת   ַאְבָרם.   הוא   גם   מצהיר   על   אמונתו   וגם   מביא   ברכה   לאחרים   דרך

 אמונתו. כי ברור שמלך סדום שמח עתה לשמוע על אמונתו של אברהם, שהרי

 בזכותה אברהם מוותר על רכוש סדום שבידיו.

 גם כאן אברהם ממשיך בפרסום שמו של ה', בהפצת אמונתו, אבל הדרך שהוא
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 נוקט בה איננה דרך של אנטגוניזם, של יציאה כנגד אמונתם של אחרים, אלא –

 נתינת מקום לאחרים "לשדרג" את אמונתם ולהגיע לאמונה בה'. בתודעתם של

 שני המלכים הנוכחים - מלכיצדק ומלך סדום - יתקשר מעתה שם ה' בהקשר

 חיובי מאין כמותו. הם יזכרו אותו ואת אלוקיו לטובה. גם זו דרך "לקרוא בשם

 ה'". אברהם מקדש שם שמיים במפגש הטעון הזה. זו דמות מרשימה

 שמתחילה לעשות רושם על כל רואיה. אחרי שראינו את אברהם עם מלכים,

 אנחנו חוזרים לזירה האינטימית, לשיחה עם אלוקים:

 ַאַחר   ַהְּדָבִרים   ָהֵאֶּלה   ָהָיה   ְדַבר   ה'   ֶאל   ַאְבָרם   ַּבַּמֲחֶזה   ֵלאמֹר   ַאל   ִּתיָרא   ַאְבָרם

 ָאנִֹכי   ָמֵגן   ָלךְ   ְׂשָכְרךָ   ַהְרֵּבה   ְמאֹד.   וַּיֹאֶמר   ַאְבָרם   ֲאדָֹני   ה',   ַמה   ִּתֶּתן   ִלי?   ְוָאנִֹכי

 הֹוֵלךְ   ֲעִריִרי,

 ּוֶבן   ֶמֶׁשק   ֵּביִתי   הּוא   ַּדֶּמֶׂשק   ֱאִליֶעֶזר.   וַּיֹאֶמר   ַאְבָרם   ֵהן   ִלי   לֹא   ָנַתָּתה   ָזַרע   ְוִהֵּנה

  ֶבן   ֵּביִתי   יֹוֵרׁש   אִֹתי.

 זו שיחה כנה. אברהם איש מאמין אבל האמונה גורמת לו לשאול שאלות קשות.

 הוא רק יודע מה הכתובת לשאלות – אלוקים. אברהם מדבר, כלומר מתפלל.

 זה צריך להיות הדיבור הכי חשוב ועיקרי:

 "הנה מתחלת בראשית עד עתה לא מצינו דיבור, שהדיבור היה בגלות, ולכן

 לא התפלל נח על דורו, כי כוח הידבור היה סגור עד שבאו אברהם ושרה".

 (ה"שפת אמת")

 כלומר, אולי תכונתו שאנו מחפשים היא קשר אמיתי עם ה', קשר אותנטי. הוא

 מדבר, משתף, חי איתו. אנחנו לומדים פה על הכנות והיושר שלו. הוא לא צבוע.

 אם משהו מטריד אותו וגורם לו לספקות, הוא משתף את אלוקים. אמרנו –

 האמונה שלו אינה סטטית וקפואה, היא חיה ומשתנה. ולמדנו שהוא מאמין, נותן

 אמון, מגיע לקשר קרוב עם בוראו.

 בהמשך – מעמד ברית בין הבתרים. אחר כך מופיעים הפסוקים שמתארים את

 יחסי שרה עם הגר וגם ההבטחה על לידת יצחק, וגם שינוי השם:
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לֹא   ִיָּקֵרא   עֹוד   ֶאת   ִׁשְמךָ   ַאְבָרם   ְוָהָיה   ִׁשְמךָ   ַאְבָרָהם   ִּכי   ַאב   ֲהמֹון   ּגֹוִים   ְנַתִּתיָך.  וְ

ּיֹאֶמר   ֱאלִֹהים   ֶאל   ַאְבָרָהם   ָׂשַרי   ִאְׁשְּתךָ   לֹא   ִתְקָרא   ֶאת   ְׁשָמּה   ָׂשָרי   ִּכי   ָׂשָרה  וַ

 ְׁשָמּה.

 אלה שמות כלליים. אברהם – אב המון גויים, כלומר יש לך מה לומר לכל

 העולם, שרה – אומרים חכמינו – שרה על כל.

 זה לא סוף הדרך, כי נמשיך ללוות את אברהם בפרשות הבאות, אבל אנחנו

 חוזרים לשתי השאלות בהן פתחנו – למה התורה לא גילתה? זה ברור, כדי

 שנשאל, זה מה שעשינו בכל המפגש שלנו, חיפשנו את התשובה. ומהי

 התשובה? אברהם מציג אוסף תכונות חשובות של האדם האידיאלי ושל העם

 האידיאלי: הוא אמיץ ונדיב, הוא מנהיג ומאמין, הוא אחראי, הוא מפיץ את

 אמונתו אבל רגיש לאחרים. הוא דמות מופת. והוא כל הזמן מתפתח, "לך לך" זו

 הוראה תמידית, עבורו ועבורנו. תמיד בתנועה. אין פה "הם חיו באושר ועושר

 עד עצם היום הזה" אלא הם "לך לך" עד עצם היום הזה, כי אנחנו לא רק

 צאצאיו הביולוגיים אלא רוצים להיות תלמידיו וממשיכי דרכו. תודה רבה לכם.

 להתראות בשבוע הבא.

 


