
  בתשע" –לשבת פסח 

  "מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו"

  הרב נעם פרל

  

  ִמְּתִחָּלה עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ָהיּו ֲאבֹוֵתינּו,
  ְוַעְכָׁשיו ֵקְרָבנּו ַהָּמקֹום ַלֲעבֹוָדתֹו.

ֵהי ִיְׂשָרֵאל,   ֶׁשֶּנֱאַמר, ַוּיֹאֶמר ְיהֹוֻׁשַע ֶאל ָּכל ָהָעם ֹּכה ָאַמר ה' ֱא
  ָלם ֶּתַרח ֲאִבי ַאְבָרָהם ַוֲאִבי ָנחֹורְּבֵעֶבר ַהָּנָהר ָיְׁשבּו ֲאבֹוֵתיֶכם ֵמעֹו

ִהים ֲאֵחִרים:   ַוַּיַעְבדּו ֱא
  ָוֶאַּקח ֶאת ֲאִביֶכם ֶאת ַאְבָרָהם ֵמֵעֶבר ַהָּנָהר ָואֹוֵל אֹותֹו ְּבָכל ֶאֶרץ ְּכָנַען 

  ָוַאְרֶּבה ֶאת ַזְרעֹו ָוֶאֵּתן לֹו ֶאת ִיְצָחק, 
  ָׂשו, ָוֶאֵּתן ְלִיְצָחק ֶאת ַיֲעֹקב ְוֶאת עֵ 

  ָוֶאֵּתן ְלֵעָׂשו ֶאת ַהר ֵׂשִעיר ָלֶרֶׁשת אֹותֹו, 
  ְוַיֲעֹקב ּוָבָניו ָיְרדּו ִמְצָרִים:

מונחת הכמיהה לקב"ה בשרש נשמת היהודי. עבודתו הזרה של תרח אבי אברהם היא קומת 
המסד המגושמת והפראית אך רבת התעצומות ממנה בקעה, נבעה, עובדה וזוקקה אמונת 

דּו ְּבֵעֶבר ַהָּנָהר ָיְׁשבּו ֲאבֹוֵתיֶכם ֵמעֹוָלם ֶּתַרח ֲאִבי ַאְבָרָהם ַוֲאִבי ָנחֹור ַוַּיַעבְ  -אברהם אבינו 
ִהים ֲאֵחִרים:   ֱא

  
דבקותו המוחלטת של תרח בפסיליו אותה מחקנו מתודעתנו היא תשתית בחירת אברהם 
הבלתי מבוארת בתורה אלא שמחוייבת היא זיקוק, טיהור, צריפה ועיצוב מחודש. מגיעה 

כמיהת תרח לאלוקות, לזיקוק וטהרה רק בעקירתה ממקומה ונטיעתה בארץ ישראל, הארץ 
ָוֶאַּקח ֶאת ֲאִביֶכם ֶאת ַאְבָרָהם ֵמֵעֶבר ַהָּנָהר ָואֹוֵל אֹותֹו ְּבָכל ֶאֶרץ  -ה' אלקיך בה  אשר עיני

  ְּכָנַען.
  

רק לאחר זיקוקם המשולש של אברהם יצחק ויעקב מתוך קליפות נחור, ישמעאל ועשו 
 -והרחקת עשו לנחלתו בהר שעיר מגיע תהליך זיקוקה וברורה של כמיהת תרח למיצויו 

יר ָוַאְרֶּבה ֶאת ַזְרעֹו ָוֶאֵּתן לֹו ֶאת ִיְצָחק, ָוֶאֵּתן ְלִיְצָחק ֶאת ַיֲעֹקב ְוֶאת ֵעָׂשו, ָוֶאֵּתן ְלֵעָׂשו ֶאת ַהר ֵׂשעִ 
  ָלֶרֶׁשת אֹותֹו,

  
אולם אין בה בבחירה זו הבטחת חיי מנעמים, שלוה ועושר אלא דוקא התחייבות היא לחיי 

עולם ומלואו בל נשגה בתפיסה מוטעית של בחירתנו  עבודה קשה ונשיאה בעול האחריות על
 -וחרותנו, של יעודנו ותפקידנו. לא שררה נטלנו אלא עבדות לעולם ומלואו הוטלה עלינו 

  ְוַיֲעֹקב ּוָבָניו ָיְרדּו ִמְצָרִים.
  

זה הוא טעמה של החרות אשר ראשיתה בעבדות זרה ואחריתה בעבדותו של מקום וזו 
ִמְּתִחָּלה עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ָהיּו ֲאבֹוֵתינּו, ְוַעְכָׁשיו ֵקְרָבנּו  -ההגדה  משמעותה של פתיחת בעל

  ַהָּמקֹום ַלֲעבֹוָדתֹו..
.   
  ן הארמי ומקרא ביכוריםב
  

ֶהי   ְוָעִניָת ְוָאַמְרָּת ִלְפֵני ה' ֱא
  ָעט ַוְיִהי ָׁשם ְלגֹוי ָּגדֹול ָעצּום ָוָרב:ֲאַרִּמי ֹאֵבד ָאִבי ַוֵּיֶרד ִמְצַרְיָמה ַוָּיָגר ָׁשם ִּבְמֵתי מְ 



  ַוָּיֵרעּו ֹאָתנּו ַהִּמְצִרים ַוְיַעּנּונּו ַוִּיְּתנּו ָעֵלינּו ֲעֹבָדה ָקָׁשה:
ֵהי ֲאֹבֵתינּו ַוִּיְׁשַמע ה' ֶאת ֹקֵלנּו ַוַּיְרא ֶאת ָעְנֵינּו ְוֶאת ֲעָמֵלנּו ְוֶאת ַלֲחֵצנּו:   ַוִּנְצַעק ֶאל ה' ֱא

  ֵאנּו ה' ִמִּמְצַרִים ְּבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזֹרַע ְנטּוָיה ּוְבֹמָרא ָּגֹדל ּוְבֹאתֹות ּוְבֹמְפִתים:ַוּיֹוצִ 
  ַוְיִבֵאנּו ֶאל ַהָּמקֹום ַהֶּזה ַוִּיֶּתן ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש:

  ר ָנַתָּתה ִּלי ה'ְוַעָּתה ִהֵּנה ֵהֵבאִתי ֶאת ֵראִׁשית ְּפִרי ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ 
  י)-(דברים כו ה

  
בחירתו של בעל ההגדה לספר את סיפור יציאת מצרים דרך הפרשה אותה קורא מביא 

הביכורים ודרשותיה תואמת את כוונת ליל הסדר. מביא הביכורים ניצב בפני מציאות בריאה, 
התורה  טיבעית ומאושרת בה שמח הוא בביכורי אדמתו וגאה בהצלחתו החקלאית. באה

ומחייבת אותו להעמיק חשוב ולהבין כי הצלחתו הינה פרי עמל דורות והשגחתם על ידי 
הקב"ה. המציאות העכשווית , מבהיר מקרא ביכורים, אינה אלא קצה קרחון ומקרה פרטי של 

  פועל ה' והשגחתו על הדורות כולם.
אולה אינם אלא מקרה אף אנו בגלותנו וחירותנו חייבים להתבונן ולהפנים כי כל שיעבוד וג

פרטי של המאבק נגד עמנו משחר היווסדו בהיותנו משפחה קטנה בארם, וסיכום פועלו של 
  הקב"ה להצילנו למען שמו באהבה.

מה חבל שאת הפסוק העיקרי החותם את הפרשה ומתאר את נחלת הארץ ושדותיה לא כלל 
מתוך ציפיה למיצוי תהליך  בעל ההגדה בהגדתו, בין אם מחמת הגלות בה היה נתון דורו ובין

ַוְיִבֵאנּו ֶאל ַהָּמקֹום ַהֶּזה ַוִּיֶּתן ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ֶאֶרץ  -שיבת עמנו למעמדו וחירותו השלמים 
  ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש: ְוַעָּתה ִהֵּנה ֵהֵבאִתי ֶאת ֵראִׁשית ְּפִרי ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ָנַתָּתה ִּלי ה'.

   


