פרשת חיי שרה
א
ו ְְִֵֶַָאַברהם זקן בּא בּיּמים ויהוה בּרְך את־אַב ְָרהָם בַּכּ ֹל׃
ב
וַיֹּאמֶר אַב ְָרהָם אֶל־ ַעבְדּוֹ זְקַן בֵּיתוֹ הַמֹּשֵׁל ְבּכָל־ ֲאשֶׁר־לוֹ שִׂים־נָא י ָדְ ָך תַּ חַת י ְֵרכִי׃
ג
וְאַשְׁבִּיעֲָך בַּיהוָה אֱֹלהֵי הַשָּׁמַיִם וֵאֹלהֵי ה ְֲִֶַָָאָרץ אשׁר ֹלא־תקּח אשּׁה לבני מבּנוֹת הכּנעני
אשׁר אָנֹכִי יוֹשֵׁב ְבּק ְִרבּוֹ׃
ד
ֶל־אַרצִי ְואֶל־מוֹלַדְ תִּ י תֵּ לְֵך ְו ָל ַקחְתָּ ִאשָּׁה ִל ְבנִי ְלי ִ ְצחָק׃
ְ
כִּי א
ה
אָרץ הזּאת ההשׁב אשׁיב
וַיֹּאמֶר אֵלָיו הָעֶבֶד אוּלַי ֹלא־תֹאבֶה הָאִשָּׁה לָלֶכֶת ֲֶַָאַחרי אל־ה ִֵֶַָ ֹ
אל־האָרץ ֲאשֶׁר־יָצָאתָ ִמשָּׁם׃
ֶ
את־בּנָך
ו
שׁמָּה׃
שּׁמֶר לְָך פֶּן־תָּ שִׁיב אֶת־ ְבּנִי ָ
וַיֹּאמֶר אֵלָיו אַב ְָרהָם ִה ָ
ז יְהוָה אֱֹלהֵי הַשָּׁמַיִם אֲשֶׁר לְקָחַנִי מִבֵּית ְֲִֵֶַאָבי וּמארץ מוֹלדתּי ואשׁר דּבּר־לי ואשׁר
את־האָרץ הזּאת הוּא ישׁלח מלאָכוֹ ְל ָפנֶיָך ְו ָל ַקחְתָּ ִאשָּׁה ִל ְבנִי
ְִֶַ ֹ
נשׁבּע־לי לאמר לזרעָך אתּן
ִמשָּׁם׃
שׁמָּה׃
שּׁ ֻבעָתִ י ז ֹאת ַרק אֶת־ ְבּנִי ֹלא תָ שֵׁב ָ
ח וְאִם־ֹלא תֹאבֶה הָאִשָּׁה לָלֶכֶת אַח ֲֶריָך ְונִקִּיתָ ִמ ְ
ט
שּׁבַע לוֹ עַל־הַדָּ בָר ַהזֶּה׃
וַיָּשֶׂם הָעֶבֶד אֶת־יָדוֹ תַּחַת יֶרְֶך אַב ְָרהָם אֲדֹנָיו ַויּ ִ ָ

היהודי הנודד ,היהודי הקרוע
לאחר שנים שבהן הוא חי בארץ הזו שאליה שלח אותו אלוהים הוא עדיין לא מכנה אותה 'ארצי' ,ולא רק
זאת אלא שהוא דואג שגם לבנו ולבניו אחריו תהיה זהות סבוכה שכזו
אברהם ,כך נדמה ,מכונן בפרק הזה את מוטיב הזהות התלושה של העם היהודי לדורותיו .הוא מנחה את
ל-אַרצִי
עבדו למצוא לבנו אישה לא מבנות הארץ "אֲשֶׁר ְִֵֶאָנֹ כי יוֹשׁב בּקרבּוֹ" )כד ,ג( אלא "כּי א ְ
שׁמָּה" )כד ,ו(.
שּׁמֶר לְָך פֶּן-תָּ שִׁיב אֶתְ -בּנִי ָ
ְואֶל-מוֹלַדְ תִּ י תֵּ לְֵך ְו ָל ַקחְתָּ ִאשָּׁה ִל ְבנִי ְלי ִ ְצחָק" )כד ,ד( ,אבל " ִה ָ
לאחר שנים שבהן הוא חי בארץ הזו שאליה שלח אותו אלוהים הוא עדיין לא מכנה אותה 'ארצי' ,ולא רק
זאת אלא שהוא דואג שגם לבנו ולבניו אחריו תהיה זהות סבוכה שכזו ,שבה הם חיים בארץ אחת ,אפילו
נולדים בה ,ובו בזמן מתגעגעים לארץ אחרת ,לאנשים אחרים שנשארו במולדת ההיא.
כאילו מבקש אברהם להבטיח שאי נחת ,וחוסר ביטחון יהיה תמיד חלק מהזהות של בניו ,שתמיד
שורשיהם יהיו 'בשני נופים שונים' )כפי שניסחה זאת לאה גולדברג( ,שלבם תמיד יהיה קרוע בין המולדת
לבין ארצו של אלוהים ,שאף פעם לא ירגישו לגמרי שייכים.
אולי אברהם מבין שכדי לחיות חיים מלאים בעולם מורכב ,כדי להיות רגיש למורכבות האנושית ,כדי
לחוש קרבת אלוהים – יש צורך בחוסר ,באבדן ,בוויתור.

נכון ,הם עלולים להחליש אותנו ולדכא ,אבל הם גם מכריחים אותנו למצוא דרכים לא צפויות ,לא סלולות
ומאוד אמתיות – אל עצמנו ,אל משפחתנו ,אל אלוהינו.
חגית ברטוב היא מובילת פרויקטים ותוכן בתכנית 'שריגים'  -תרבות יהודית-ישראלית במושבים

אל תיקח את בני ל'שם'
שלוש פעמים קרא אברהם לחוץ לארץ 'שם' ו'שמה' ,הארץ היא הארץ הזאת ,כי זה הייעוד של אברהם
וזרעו
אברהם שלח את עבדו זקן ביתו המושל בכל אשר לו אל משפחתו בארם נהריים כדי להביא משם אישה
ליצחק.
אָרץ
אָרץ הזּאת ההשׁב אשׁיב את-בּנָך אל-ה ֶ
שאל העבד "אוּלַי ֹלא-תֹאבֶה הָאִשָּׁה לָלֶכֶת ֲֶַָאַחרי אל-ה ְִֵֶַָ ֹ
ֲאשֶׁר-יָצָאתָ ִמשָּׁם" )בראשית כד ,ה(.
שׁמָּה" )כד ,ו(.
שּׁמֶר לְָך פֶּן-תָּ שִׁיב אֶתְ -בּנִי ָ
אומר לו אברהם " ִה ָ
מדוע חשב העבד שהארץ הזאת והארץ אשר "יצאת משם" יכולות להיות טובות באותה מידה בעיני
אברהם?
ָאָרץ" )כד ,ג( .אלוהי הארץ זה אלוהי התבל ,אלוהי
אברהם השביע אותו "בַּה' אֱלהֵי הַשָּׁמַיִם וֵאלהֵי ה ֶ
הבריאה – זה מושג אוניברסלי ,את זה הבין העבד.
אברהם הסביר לו את טעותו" .אֱֹלהֵי הַשָּׁמַיִם אֲשֶׁר לְקָחַנִי מִבֵּית ְֲִֵֶַאָבי וּמארץ מוֹלדתּי ואשׁר דּבּר-לי ואשׁר
את-האָרץ הזּאת הוּא ישׁלח מל ְִֶַָאָכוֹ לפניָך ולקחתּ אשּׁה לבני משּׁם .ואםֹ-לא
ְִֶַ ֹ
נשׁבּע-לי לאמר לזרעָך אתּן
שׁמָּה" )כד ,ז-ח( .שלוש פעמים קרא
שּׁ ֻבעָתִ י ז ֹאת ַרק אֶתְ -בּנִי ֹלא תָ שֵׁב ָ
תאבה האשּׁה ללכת אַח ֲֶריָך ְונִקִּיתָ ִמ ְ
אברהם לחוץ לארץ 'שם' ו'שמה' ,הארץ היא הארץ הזאת ,כי זה הייעוד של אברהם וזרעו.
הרב יואל בן נון מלמד ומפרש תנך

