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  המסע אל הגוף והנפש. 1

, בראשית( "ִמֵ"ית  ִביָ� ֶאל ָה ֶר� ֲאֶ�ר �ְרֶא�ָ ַו�ֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל �ְבָר� ֶלְ� ְלָ� ֵמ�ְרְצָ� �ִמ��ַלְדְ�ָ� �"

  .)1, יב

, 	מאר� אבות למולדת ֵא , ראשיתו של המסע הגדול מאר� מולדת לאר� הבטחה

  .מאמונות זרות לאמונת האמת

אל , יוצאי	 אל הבלתי נודע, כמו ג	 משה הנביא הגדול אחריו, אברה	 האב הגדול

  .הדר  הארוכה מ� החשכה אל האור אל, אל החלו	 הגדול, מסע חייה	

  :סיפור ב� שלשה פרקי	, זהו סיפור	 האחד של חייה	 וחיינו, זוהי דר  אחת

ראשיתו של המסע בפרידה . "ַ�ַ%ח ֶאת ַעִ�י"ו" ֶלְ� ְלָ� ֵמ�ְרְצָ� �ִמ��ַלְדְ��ָ " –פרק ראשו� 

אתמול מס  של שכחה ועמוד עש� ומרחקי הדר  מפריד בי� ארצות ה. וניתוק

בי� מחשבות האתמול לחלומות , בי� הווית האתמול להווית המחר, לארצות העתיד

  .הדר 

 )6, טו, ש	( "ְוֶהֱאִמ' ַ"יהָֹוה ַוַ�ְחְ�ֶבָה %� ְצָדָקה". קבלת הרוח והאמונה החדשה –פרק שני 

  ." נִֹכי ְיהָֹוה ֱאלֶֹהי�ָ "ו

  .ומסע ארבעי	 השנה "ֶא�ָ ֶאל ָה ֶר� ֲאֶ�ר �רְ ", קבלת האר� –פרק שלישי 

פרק ההינתקות מאפשר . הוא המורכבות והשלמות בי� הגו' והנפש, 	 כמו אד	עַ 

האחת היחידה (וההתישבות באר� , את קבלת האמונה הרוחנית החדשה

הגשמתו של . מסיימת את חיבורה של הנפש הנרכשת אל גופה הארצי) והמובטחת

  .שביניה	מסע החלו	 הגדול מתאפשרת בחיבור הנצחי 

אינו מוותר על , ע	 כמו אד	. יודע שאבד� נפשו הוא אבדנו כע	, 	 כמו אד	עַ 

  .חלקי	 מגופו

  .עד הרגע הנורא ההוא בו הגו' מאיי	 על שלמותה של הנפש... 

או חולי , לעיתי	 אני חושב על סבל הקריעה הנורא שעוברי	 הסובלי	 מנמק

התאי	 . בטיח חיי	 לנפש	הנאלצי	 לוותר על חלקי	 מגופ	 כדי לה, הסרט�

התאי	 החולי	 יוצאי	 למסעות , החולי	 משבשי	 את פעילותו של הגו' הבריא

מושכי	 , מעוותי	 את אורחות חייו של הגו' הבריא, כיבוש ופוגעי	 בתאי	 שליד	

, תאי	 אחרי	 ההולכי	 וכושלי	אליה	 אנרגיות חיי	 ועוצמה הנגזלות ִמ 

  .ה של הנפשומאיימי	 על יכולת תיפקודה וחיי
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אני יכול להבי� , קשה לי להאבק באנשי	 הממאני	 להיפרד מחלקי בשר מבשר	

  .א  בנפשנו היא...  אנשי	 הנאבקי	 על עורקי הד	 של חייה	 ואמונת	

  

  חלב ואמונה עיוורת, על בשר. 2

י רֵ ה(. )11, יח, בראשית( "ִ�י�ְו�ְבָרָה� ְוָ-ָרה ְזֵקִני� ָ"ִאי� ַ"ָ�ִמי� ָחַדל ִלְהי�ת ְלָ-ָרה אַֹרח ַ,+ָ "

עוד נשע� על  ,שכוח ימי	 וקמוט שני	  ,אברה	 . י בני	כֵ *מה המובטחת ח+הא*

ויבש , יבה כבר זרקה בשערה של שרי יפהפית מצרי	א  ֵ+ , מקלו ומתפלל לבני	

רכובה , מופיעה תקוות	 האחרונה, בצהרי יו	 אמונת	 האחרו�, ואז. שער הרחמי	

 ' ְלָ-ָרהַו�ֹאֶמר ��ב  ��ב ֵאֶליָ� ָ,ֵעת ַחָ�ה ְוִהֵ+ה בֵ ": הנסתרות של שלשה אנשי	 על כנפיה	

 ָ��ֶ�בפתח אוהל	 של אברה	 , אירוח	 של שלשת האנשי	 תחת הע�. )10, ש	( "ִאְ

אברה	 : מעלה חידה גדולה ושאלה בלתי פתורה בתרבות היהודית לדורותיה, ושרה

מושיב	 תחת הע� , מגיש לה	 מי	 לרחו� רגליה	, צהמשתחוה אר, ר� לקראת	

ה�א עֵֹמד ַו0ַ�ִח ֶחְמ ה ְוָחָלב �ֶב' ַהָ"ָקר ֲאֶ�ר ָעָ-ה ַוִ�ֵ�' ִלְפֵניֶה� וְ " –ומגיש לה	 מכל טוב 

מישהו , מישהו לא מבי� מה הוא אומר, מישהו השתגע. )8, ש	( "ֲעֵליֶה� ַ�ַחת ָהֵע� ַו�ֹאֵכל�

מגיש , אברה	 היהודי הראשו�, אברה	 המאמי� הגדול –שהוא כותב  לא קורא מה

ורבנו יוס' קארו לא התהפ  , ואריה לא נה	, ועו' לא ציי�? חלב ובשר בצלחת אחת

ועוד אחר כ  ? במעי אמו ולא יצתה אש ולא נפלו שמי	 והתבשל לו גדי בחלב אמו

ו של זרע ההבטחה הסעודה הגדולה לכבוד נטיעת? אלוהי	 מבטיח לו ב� כעת חיה

  ?� איננה כשרההגדולה לבֵ 

המצווה הבלתי מובנת הזאת של איסור . היא הייתה כשרה, צר לי לאכזב אתכ	

  . חלב ובשר נחקקה רק לאחריה ובעקבותיה של סעודת תודה זו

  :בואו ננסה להבי� אותה ביחד? רוצי	 לדעת למה נחקקה

ַו�ֹאֶמר ַקח : י� ִנ2ָה ֶאת �ְבָרָה� ַו�ֹאֶמר ֵאָליו �ְבָרָה� ַו�ֹאֶמר ִהֵ+ִניַוְיִהי �ַחר ַה1ְָבִרי� ָהֵאֶ%ה ְוָהֱאלִֹה "

 �� ְלעָֹלה ַעל �ַחד ָנא ֶאת ִ"ְנָ� ֶאת ְיִחיְדָ� ֲאֶ�ר  ַהְבָ� ֶאת ִיְצָחק ְוֶלְ� ְלָ� ֶאל ֶאֶר� ַה�ִֹרָ�ה ְוַהֲעֵלה� ָ

  .)1,3, כב, ש	( ..."�ְבָרָה� ַ""ֶֹקר  ַוַ�ְ�ֵ,�: ֶהָהִרי� ֲאֶ�ר אַֹמר ֵאֶלי�ָ 

לוקח בידו את האש , אברה	 לוקח את עצי העולה. אברה	 המאמי� הגדול מציית

ש	 אותו על המזבח , עוקד את יצחק בנו, אברה	 בונה את המזבח, ואת המאכלת

 )6,11, ראו ש	(אברה	 שולח את ידו ליקח את המאכלת לשחוט את בנו , ממעל לעצי	

  .	 איש האמונהאברה… 

הוא נודד ממקו	 למקו	 , הוא עזב את ארצו ומולדתו כדי לבנות בית באר� חדשה

הוא מזקי� ומאמי� , הוא מגרש את בנו הבכור מעל פניו, כמו קי� המבקש לו אות

ואז הוא עולה להר  –הוא זוכה לב� כלאחר יאוש , בייעודו כאב לאומה גדולה

  .ש האמונה העיוורתאברה	 אי... להקריב את כל חלומותיו
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האלוהי	 אינו מאמי� ליכולת גדולתה , האלוהי	 נפע	 מעוצמת אמונתו של האיש

עיניו של האלוהי	 נפקחות להבי� את ... האלוהי	 שולח מלא  שיעצור. של האמונה

  .תהומות האימה של האמונה העיוורת

אנחנו בכל ברית של בנינו , בכל מסעותינו באר� אנו פוסעי	 את מסעו של אברה	

שבי	 למאכלת של יצחק ובכל סעודה שלפנינו אנחנו חוזרי	 לסעודת המצווה 

  .הגדולה בפתח אוהל	 של הזקני	 הטובי	 הה	

בכל סעודה של חול ושל שבת אנחנו חוזרי	 לשאלה הבלתי פתורה ההיא של בשר 

הגדי ואמו  –וכאילו היה אומר , ובכל פע	 מחיי  אלינו אברה	 בדמעותיו, וחלב

חשובה רק תזכורת הנצח שהפרדת חלב ובשר אינה אלא עמוד , ינ	 חשובי	כבר א

האש הבא להזכיר את עומק חשיבותה של ההפרדה בי� האמונה התמימה לאמונה 

  .העיוורת

יהודי	 שאינ	 מביני	 . יצחק רד' את אויביה של ארצו עד חורמה ורד' לה שלו	[

מוכ� למסור את נפשו על  יצחק היה. את משמעותה של היהדות פסקו לו די� רוד'

יהודי	 שאינ	 מביני	 מהותה של . בטחונה של ארצו ולמסור את חייו על שלומה

  ]רֵס יהדות פסקו לו די� מ(

  

  על הדרך. 3

משה לא זכה לראות את , אברה	 השלי	 את דרכו מארצות האתמול לאר� המחר

יאסר , יצחק נרצח בהלכו בדר  ממדינה שנולדת במלחמה לאר� של שלו	, פהס(

נתקע בראשית הדר  שבי� חזו� של שפיכות דמי	 לחזו� של מדינה ) להבדיל(ערפאת 

א  עדיי� , בדרכו רבת הער , נראה שמתקד	 יפה בינתיי	? ואריק שרו�. מתוקנת

 .מהל  בראשיתה של תפילת הדר 


