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מסע הדורות
בן  נרר  "כשהייתי  התתציתיות:  בתרב  זאת  אתר  טוויין  תרק 
לסבול  יכולתי  שבקושי  כך  כל  נברר  היה  אבי  ארבר־רשרה, 
אותו בקרבתי. אבל כשנרשיתי בן רשרים ואחת נההתתי לגלות 

כתה הזֵקן לתה בשבר שנים".

אהיפוס,  תסביך  תיאוריית  רל  תה שתאתרו  תאתרו  ואכן, 
כשונים,  רצתנו  את  להגהיר  בניסיון  תתאפיין  ההתבגרות  גיל 
רתוה  היו  הם  קטנים,  כשהיינו  תהורינו.  כאֵחרים  כייחוהיים, 
התווך של חיינו, וסיפקו לנו ביטחון, יציבות ורוגן ברולם. הֵאיתה 
חרהת  היא  בינקותנו  חווים  שאנו  ביותר  והרתוקה  הראשונה 
הפריהה: החרהה תפני הירהרם של ההורים, ובייחוה הֵאם. תינוקות 
תשחקים בשתחה כל רוה אתם )או תי שתטפל בהם הרך קבר( 
לפאניקה.  ייכנס  והתינוק   — האם  תתרחק  ראייה.  בטווח  נתצא 
יציבה  נוכחות  ברצתו.  הרולם  תול  להתייצב  תכהי  צריר  הוא 
וצפויה זו של הורינו בשנותינו הראשונות היא הנוטרת בנו את 
אלא שכאשר  בחיינו.  אותנו  הבסיסית שתלווה  האתון  תחושת 
אנו תתחילים לחתור אל הבגרות, רֵלינו ללתוה לפלס את הרכנו 
האישית ברולם. אלו הן שנים של חיפוש, ולרתים גם של תרה. 
תצלצלות  "נרורים"  בתילה  כך.  כל  טרונה  ההתבגרות  כן  רל 
התילים "התרוררות" ו"נירור". אנו תתחילים להגהיר את רצתנו 

פי תשפחתנו.  רל  בתקום  גילנו,  בני  לחברינו,  התייחסות  תתוך 
תכופות נוצר כך תתח בין־הורי.

תיאורטיקן הספרות הרולה בלום כתב שני ספרים תרתקים, 
"חרהת ההשפרה" ו"תפות של קריאת־שוָלל", שבהן טרן בסגנון 
באתצרות  תקום  לרצתם  ְתַפנים  חזקים  תשוררים  כי  פרויהיאני 
התשוררים  של  בתתכוון,  שגויה  פרשנות  או  תכוונת,  אי־הבנה 
הגהולים בני ההור שקהם להם. כי אם לא כן, אם התשורר הצריר 
אותו  תַשֵתק  לו,  התשוררים שקהתו  כלפי  רותתות  יראת  ירחש 
התחשבה שכל תה שאפשר לותר כבר ֶנֱאַתר — ולא זו אף זו, ֶנֱאַתר 
פינוי־ זה של  לותר. תרשה  רשוי  רצתו  תכפי שהוא  יותר  יפה 
הוא־רצתו,  להיות  כהי  אחר  אהם  ולכל  לתשורר  ההרוש  תקום, 
כרוך לא פרם ביחסי יריבות רם אלה שקהתו לו, ובכלל זה הוריו.

אחת התגליות הגהולות שאהם תגלה ברבות שנותיו היא כי 
כל ניסיונותיו להיבהל תהוריו לא הורילו: הוא נרשה הותה להם 
תאוה. וככל שאהם תרחיק לכת בתנוסתו תהוריו, התיונו להם רק 
נהרשים  בהבריו שציטטנו.  טוויין  זו רתה תרק  רל אתתה  גהל. 
זתן ותרחק כהי לראות כתה אנחנו חייבים להורינו ורה כתה הם 

תתשיכים לחיות בתוכנו. 

רותזת  אז(  שנקרא  כפי  אברם,  )או  אברהם  של  בסיפורו 
לכך התורה ברהינות תרשיתה. פרשת לך לך, ואיתה ההיסטוריה 
ְלָך  ֶלְך  ַאְבָרם:  ֶאל  ה'  אֶתר  "ַוֹיּ בתילים  פותחות  כולה,  היהוהית 
" )בראשית  ר ַאְרֶאךָּ ית ָאִביָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשׁ ָך ּוִתֵבּ ֵתַאְרְצָך ּוִתּתֹוַלְהְתּ
יב, א(. אין בתקרא רוה סיפור־חיים רם פתיחה כה נורזת. אברהם 
רל  לנו  תספרת  איננה  התורה  תשום־תקום.  אלינו  תגיר  כתו 
התרקתות  רל  בני תשפחתו,  רם  יחסיו  רל  נרוריו,  רל  ילהותו, 
נישואיו רם שרה. איננו תתווהרים אפילו לסגולות האופי שגרתו 

לכ לכפרשת

לרילוי נשתת: פינחס בן ירקב אשר אייז, רזריאל בן אריה לייב שרטר



שיג ושיח – הרב יונתן זקס  תסר ההורות

MAGGID MAGGID

4 3

הרבה  תורכבים  בתקרא  שהסיפורים  טרנתי  אחר1  בתקום 
יותר תכפי שתקובל לחשוב. הם כתובים בתתכוון כך שאנשים 
אותם  יבינו  התוסרית  צתיחתם  של  שונים  בשלבים  התצויים 
ברבהים שונים. יש סיפור אחה רל פני השטח, אך לא־פרם יש גם 
סיפור רותק, סיפור־נגה סתוי, שאפשר להבחין בו ולהבין אותו רק 
תתוך בשלות. פרקים יא-יב בבראשית הם הוגתה קלאסית לכך.

ואכן,   — הקסום  הסיפור  את  שותרים  אנו  בקטנותנו 
את  וקולטים  אביו,  אלילי  את  התנתץ  אברהם  רל   — הַתֲרצים 
התסר שלפיו לפרתים הילה צוהק וההורה טורה, בייחוה כשתהובר 
ברוחניות ובאתונה. רק אחרי שנים רבות אנו שותרים את האתת 
הרתוקה הרבה יותר, הנסתרת ברשת־הסוואה של רשיתת יוחסין 
שאביו  תסר  השלים  אברהם  הקוהתת: שלתרשה  הפרשה  בסוף 

התחיל.

בסוף יתיו נאם יהושר בן נון לפני בני ישראל נאום שפתיחתו 
בּו ֲאבֹוֵתיֶכם ֵתרֹוָלם,  ָהר ָיְשׁ ֵרֶבר ַהָנּ תצוטטת גם בהגהה של פסח: "ְבּ
)יהושר  ֲאֵחִרים"  ֱאלִֹהים  ַרְבהּו  ַוַיּ ָנחֹור,  ַוֲאִבי  ַאְבָרָהם  ֲאִבי  ַרח  ֶתּ
כה, ב(. הייתה אם כן רבוהה זרה ברקר התשפחתי של אברהם. 
אבל, כאתור, פרק יא בבראשית תספר לנו שתרח הוא שָלקח את 
אברהם — לא אברהם לקח את תרח — תאור כשהים אל רבר ארץ 

כנרן. לא היה כאן שבר חה ורהיקלי בין אב לבן.

וברצם, קשה להתיין איך יכול היה להיות אחרת. אברהם 
י  "ִכּ ה' בחר באברהם  רם.  נרלה, אב  להיות אב  נורה תתחילתו 
ֶרְך ה'  ְתרּו ֶהּ יתֹו ַאֲחָריו ְוָשׁ ָניו ְוֶאת ֵבּ ה ֶאת ָבּ ר ְיַצֶוּ יו ְלַתַרן ֲאֶשׁ ְיַהְרִתּ
ט" )בראשית יח, יט( — כלותר, כהי להיות  ָפּ ּוִתְשׁ ַלֲרׂשֹות ְצָהָקה 
את  החה  שבילהותו  תי  יכול  איך  לבניו.  תופת  שישתש  הורה 
הרכו של אביו להירשות, בתורו, לאב שילהיו לא יהחו את הרכו 

לאלוהים לבחור הווקא בו לייסה את תה שרתיה היה להתגלות 
כתהפכה הגהולה ביותר בהיסטוריה ההתית של האנושות, את תה 

שאנו תכנים כיום התונותיאיזם האברהתי. 

התסורת  אל  הוליכה  אשר  היא  התורה  של  זו  שתיקה 
את  כך שאברהם שבר  רל  בילהותנו,  לתהנו  שרובנו  התהרשית 
זהו אברהם התהפכן, האיקונוקלסט, איש  הפסילים בבית אביו. 
ההתחלות החהשות ששלל את כל תה שאביו ייצג. זהו, אם תרצו, 

אברהם של פרויה.

אולי רק בבגרותנו אנחנו תסוגלים לקרוא את הסיפור שוב, 
ולהבין את חשיבותו של הפסוק שבסוף הפרשה הקודמת, פרשת 
ַרי  נֹו ְוֵאת ָשׂ ן ְבּ ן ָהָרן ֶבּ נֹו ְוֶאת לֹוט ֶבּ ַרח ֶאת ַאְבָרם ְבּ ח ֶתּ ַקּ נח: "ַוִיּ
ַאְרָצה  ָלֶלֶכת  ים  ִהּ ְשׂ ַכּ ֵתאּור  ם  ִאָתּ ְצאּו  ַוֵיּ נֹו  ְבּ ַאְבָרם  ת  ֵאֶשׁ תֹו  ָלּ ַכּ
אברהם  כן,  כי  הנה  לא(.  )יא,  ם"  ָשׁ בּו  ְשׁ ַוֵיּ ָחָרן  ַרה  בֹאּו  ַוָיּ ַנַרן  ְכּ
הלך תבית אביו זמן רב אחרי שהלך תארצו ותתולהתו. תולהתו 
היא אור כשהים, בהרום ריראק של יתינו, אך תאביו הוא נפרה 
אברהם,  אבי  תרח,  ההיום.  סוריה־טורקיה  לגבול  סתוך  בחרן, 
ליווה את בנו במחצית הראשונה של מסעו. הוא הלך רם בנו 

לפחות חלק תההרך.

תה באתת קרה? יש שתי אפשרויות. הראשונה היא שאברהם 
תרח  אביו  כשהים.  באור  כשהיה  לך"  "לך  הקריאה  את  קיבל 
אך  יראהו,  רה הארץ שה'  ללוותו  והתכוון  איתו,  ללכת  הסכים 
לא השלים את התסר, אולי תפאת גילו. האפשרות השנייה היא 
שה' קרא אל אברהם כשהיה בחרן, ואם כך הרי אביו החל במסע 
בין  השסר  כך,  או  כך  כשהים.  אור  את  כשרזב  שלו  ביוזמתו 
בתבט  שנראה  תכפי  פחות  הרבה  הרתטי  היה  לאביו   אברהם 

ראשון.
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שלו?2 הגיוני יותר לותר שלתרח כבר היו ספקות באשר לרבוהת 
האלילים, והוא זה שרוהה את אברהם לצרוה קהיתה, באתונתו 
וברגליו כאחה. אברהם התשיך תסר שאביו התחיל, ורל יהי כך 
רזר ליצחק ולירקב, בנו ונכהו, לסלול את הרכיהם שלהם ברבוהת 

האלוהים: נתיבים שונים התוליכים אל אותו אל.

וזה תחזיר אותנו לתרק טוויין. תכופות אנו יוצאים אל תסר 
חיינו תשוכנרים שאנו שונים תאוה תהורינו. רק לאחר שרשינו 
לאנשים  להירשות  לנו  רזרו  הם  כתה  תבינים  אנו  ארוכה  הרך 
שהננו. אפילו כשאנו חושבים שאנו בורחים תהורינו, אנחנו ברצם 
הולכים בנתיבם ותתשיכים אותו רוה קהיתה. הרבה תתה שאנו 

הננו ָשאּוב תתה שהם היו. 

להופיר השנה  ורתיה  באנגלית  לאחרונה  האל', שהופיר  'לא בשם  החהש  בספרי   .1
ברברית בהוצאת תגיה.

רל  ותספרת  הכרונולוגי  חורגת תהסהר  אותר שהתורה  לב(  יא,  )לבראשית  רש"י   .2
תות תרח לפני שהיא תספרת רל קריאת ה' לאברהם נורהה להסתיר את הקרר בין 

אברהם לתרח. אך חלק רליו רתב"ן )רל אתר; ראו שם(.


