לשבת פסח – תשע"ב
"מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו"
הרב נעם פרל
בוֹתינוּ,
ֲבוֹדה ז ָָרה הָ יוּ אֲ ֵ
עוֹב ֵדי ﬠ ָ
ִמ ְתּ ִחלָּ ה ְ
ֲבוֹדתוֹ.
וְﬠַ כְ ָשׁיו ֵק ְרבָ נוּ הַ מָּ קוֹם לַ ﬠ ָ
ֶשׁנֶּאֱ מַ ר ,וַיּ ֹאמֶ ר יְהוֹשֻׁ ﬠַ אֶ ל כָּל הָ ﬠָ ם כֹּה אָ מַ ר ה' אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל,
בוֹתיכֶם מֵ עוֹלָ ם ֶתּ ַרח אֲ ִבי אַ ְב ָרהָ ם וַאֲ ִבי נָחוֹר
ְבּﬠֵ בֶ ר הַ נָּהָ ר י ְָשׁבוּ אֲ ֵ
ַויַּﬠַ ְבדוּ אֱ ִהים אֲ חֵ ִרים:
וָאֶ ַקּח אֶ ת אֲ ִביכֶם אֶ ת אַ ְב ָרהָ ם מֵ ﬠֵ בֶ ר הַ נָּהָ ר וָאוֹלֵ אוֹתוֹ ְבּכָל אֶ ֶרץ כְּ נָﬠַ ן
וָאַ ְרבֶּ ה אֶ ת ז ְַרעוֹ וָאֶ ֵתּן לוֹ אֶ ת יִצְ חָ ק,
וָאֶ ֵתּן ְליִצְ חָ ק אֶ ת ַיﬠֲקֹ ב וְאֶ ת ﬠֵ ָשׂו,
וָאֶ ֵתּן ְלﬠֵ ָשׂו אֶ ת הַ ר ֵשׂ ִﬠיר לָ ֶר ֶשׁת אוֹתוֹ,
ְו ַיﬠֲקֹ ב וּבָ נָיו י ְָרדוּ ִמצְ ָריִם:
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
בוֹתיכֶם מֵ עוֹלָ ם ֶתּ ַרח אֲ ִבי אַ ְב ָרהָ ם וַאֲ ִבי נָחוֹר ַויַּﬠַ ְבדוּ
אברהם אבינו ְ -בּﬠֵ בֶ ר הַ נּ ָָהר י ְָשׁבוּ אֲ ֵ
אֱ ִהים אֲ חֵ ִרים:
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
אשר עיני ה' אלקיך בה  -וָאֶ ַקּח אֶ ת אֲ ִביכֶם אֶ ת אַ ְב ָרהָ ם מֵ ﬠֵ בֶ ר הַ נָּהָ ר וָאוֹלֵ אוֹתוֹ ְבּכָל אֶ ֶרץ
כְּ נָﬠַ ן.
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 -
וָאַ ְרבֶּ ה אֶ ת ז ְַרעוֹ וָאֶ ֵתּן לוֹ אֶ ת יִצְ חָ ק ,וָאֶ ֵתּן ְליִצְ חָ ק אֶ ת יַﬠֲ קֹ ב וְאֶ ת ﬠֵ ָשׂו ,וָאֶ ֵתּן ְלﬠֵ ָשׂו אֶ ת הַ ר ֵשׂ ִﬠיר
לָ ֶר ֶשׁת אוֹתוֹ,
אולם אין בה בבחירה זו הבטחת חיי מנעמים ,שלוה ועושר אלא דוקא התחייבות היא לחיי
עבודה קשה ונשיאה בעול האחריות על עולם ומלואו בל נשגה בתפיסה מוטעית של בחירתנו
וחרותנו ,של יעודנו ותפקידנו .לא שררה נטלנו אלא עבדות לעולם ומלואו הוטלה עלינו -
ְו ַיﬠֲקֹ ב וּבָ נָיו י ְָרדוּ ִמצְ ָריִם.
זה הוא טעמה של החרות אשר ראשיתה בעבדות זרה ואחריתה בעבדותו של מקום וזו
בוֹתינוּ ,וְﬠַ כְ ָשׁיו ֵק ְרבָ נוּ
ֲבוֹדה ז ָָרה הָ יוּ אֲ ֵ
עוֹב ֵדי ﬠ ָ
משמעותה של פתיחת בעל ההגדה ִ -מ ְתּ ִחלָּ ה ְ
ֲבוֹדתוֹ..
הַ מָּ קוֹם לַ ﬠ ָ
.
בן הארמי ומקרא ביכורים
ית וְאָ מַ ְר ָתּ ִל ְפנֵי ה' אֱ הֶ י
וְﬠָ נִ ָ
אֲ ַר ִמּי אֹ בֵ ד אָ ִבי ַויּ ֵֶרד ִמצְ ַריְמָ ה ַו ָיּגָר ָשׁם ִבּ ְמ ֵתי ְמﬠָ ט ַוי ְִהי ָשׁם ְלגוֹי גָּדוֹל ﬠָ צוּם ו ָָרב:

ַויּ ֵָרעוּ אֹ ָתנוּ הַ ִמּצְ ִרים ַויְﬠַ נּוּנוּ וַיִּ ְתּנוּ ﬠָ לֵ ינוּ ֲﬠב ָֹדה ָק ָשׁה:
ֹתינוּ וַיִּ ְשׁ ַמע ה' אֶ ת קֹ לֵ נוּ ַויּ ְַרא אֶ ת ﬠָ נְ יֵנוּ וְאֶ ת ﬠֲמָ לֵ נוּ וְאֶ ת לַ חֲ צֵ נוּ:
וַנִּ צְ ﬠַ ק אֶ ל ה' אֱ ֵהי אֲ ב ֵ
וּבמ ְֹפ ִתים:
וּבאֹ תוֹת ְ
וּבמ ָֹרא ָגּדֹל ְ
וּבזְ רֹﬠַ נְ טוּיָה ְ
וַיּוֹצִ אֵ נוּ ה' ִמ ִמּצְ ַריִם ְבּיָד חֲ ז ָָקה ִ
ַוי ְִבאֵ נוּ אֶ ל הַ ָמּקוֹם הַ זֶּ ה וַיִּ ֶתּן לָ נוּ אֶ ת הָ אָ ֶרץ הַ זּ ֹאת אֶ ֶרץ זָבַ ת חָ לָ ב ְוּדבָ שׁ:
אשׁית ְפּ ִרי הָ אֲ ָדמָ ה אֲ ֶשׁר נ ַָת ָתּה ִלּי ה'
אתי אֶ ת ֵר ִ
וְﬠַ ָתּה ִהנֵּה הֵ בֵ ִ
)דברים כו ה-י(
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,
טיבעית ומאושרת בה שמח הוא בביכורי אדמתו וגאה בהצלחתו החקלאית .באה התורה
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.
אף אנו בגלותנו וחירותנו חייבים להתבונן ולהפנים כי כל שיעבוד וגאולה אינם אלא מקרה
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
בעל ההגדה בהגדתו ,בין אם מחמת הגלות בה היה נתון דורו ובין מתוך ציפיה למיצוי תהליך
שיבת עמנו למעמדו וחירותו השלמים ַ -וי ְִבאֵ נוּ אֶ ל הַ מָּ קוֹם הַ זֶּ ה וַיִּ ֶתּן לָ נוּ אֶ ת הָ אָ ֶרץ הַ זּ ֹאת אֶ ֶרץ
אשׁית ְפּ ִרי הָ אֲ ָדמָ ה אֲ ֶשׁר נ ַָת ָתּה ִלּי ה'.
אתי אֶ ת ֵר ִ
זָבַ ת חָ לָ ב ְוּדבָ שׁ :וְﬠַ ָתּה ִהנֵּה הֵ בֵ ִ

