
  

מפני שאנו רוצים ללמד את התינוקות על עולם 
השאלה . מתחיל תיקון העולםואילו בימי אברהם אבינו 

מי היה ? באברהם' מפני מה בחר ה :היא 
עליו קראנו , נוחהשאלה מתעצמת לנוכח ההשוואה ל 

ִּכי ֹאְתָך ָרִאיִתי ַצִּדיק ְלָפַני " ה"עליו העיד הקב
להיות זה שימשיך את קיום מילא ברור לנו מדוע נבחר 

שדרכם ניתן התורה מספרת על משה סיפורים שונים 
מסייע לבנות מדיין המבקשות ו  )יג-יא, שמות ב
, והנה כאן. יכולות ההנהגה שלומה הן ו ו 

  :וכך כתב ,ן"הרמב שאלה זו מופיעה בפירוש

כי מה טעם שיאמר לו הקדוש ברוך הוא עזוב ארצך ואיטיבה עמך טובה שלא 
שיהיה , או שיאמר טעם לעזיבת הארץ ,צדיק תמים

  :לשאלה מדוע התורה נמנעת מלספר לנו מיהו אברהם אבינו

ם ללכת ארצה כנען והוא ברח מה , ה"מפני שעשו אנשי אור כשדים עמו רעות רבות על אמונתו בהקב
בארץ ' שתהיה עבודתו לו וקריאת בני האדם לשם ה

אשר מדרשים , מאבקיו בעבודה זרהעל רהם ו
וכאשר אישה אחת , תרח מינה את אברהם לשומר הפסלים

. )ה, תהלים קטו" (ֶּפה ָלֶהם ְולֹא ְיַדֵּברּו ֵעיַנִים ָלֶהם ְולֹא ִיְראּו
 .ים המנותציםד הפסלצלאת המקל הוא מניח 

כך  .הפסלים עשו זאת זה לזה :ואברהם משיב
  .יו בעבודה זרה

מעדיפה הואיל והיא , קים שהיו לאברהם עם אנשי אור כשדים

שאברהם הוא את העובדה ברמז  ניתן לצפות שהתורה תזכיר ולו

ַוִּיַּקח ֶּתַרח ֶאת ַאְבָרם ְּבנֹו ְוֶאת לֹוט ֶּבן ָהָרן ֶּבן ְּבנֹו ְוֵאת ָׂשַרי ַּכָּלתֹו 
 ;זה אינו פשוטסוק פ .)לא, יא" (בֹאּו ַעד ָחָרן ַוֵּיְׁשבּו ָׁשם

  ? מי הלך עם מי, מי יצא עם מי - אם כך 

ר בזוה ו  .של עזיבת אור כשדים םמייוזאחד ה
אברהם הוא שמחליט לקום וללכת ש  הנה רמז קטן לכך
 אלא היא הייתה, בחירה שרירותית לא הייתה

  .נבחרש 

 

  בחירה לדורות

ב  ר לה א ו מ ס י  ש   י

  

מפני שאנו רוצים ללמד את התינוקות על עולם , "לך לך"בתלמודי תורה רבים פותחים את לימוד התינוקות בפרשת 
ואילו בימי אברהם אבינו , ימי התוהופרשת נוח שייכות לפרשת בראשית ו

 ,ם מפרשני התורה בראשיתה של הפרשהבה עסקו רבי
השאלה מתעצמת לנוכח ההשוואה ל ? )א, יב( "ֶלְך ְלךָ "קרא לו ואמר ' אברהם ומה נעשה איתו לפני שה

עליו העיד הקב, )ט, ו( "ִאיׁש ַצִּדיק ָּתִמים"היה לגביו נאמר במפורש כי 
מילא ברור לנו מדוע נבחר מו  ,צדיקהתורה מגלה לנו כי נוח היה איש 

התורה מספרת על משה סיפורים שונים . לא מופיע לראשונה מול הסנה הבוער ינוב גם משה ר 
שמות ב( משה יוצא אל אחיו כשרואה בסבלותם. גדולתועל 

ו ו מה הן מעלותי, מיהו משה במעמד הסנה כבר ידוע לנו
שאלה זו מופיעה בפירוש .דברואין אנו יודעים עליו  ,"לך לך"אברהם אבינו מצטווה 

כי מה טעם שיאמר לו הקדוש ברוך הוא עזוב ארצך ואיטיבה עמך טובה שלא , והנה זאת הפרשה לא בארה כל הענין
צדיק תמים ים שהיה אברהם עובד אלהים אומבלי שיקד, היתה כמוהו בעולם

  ...להים-בהליכתו אל ארץ אחרת קרבת א

לשאלה מדוע התורה נמנעת מלספר לנו מיהו אברהם אבינו מציע תשובה

מפני שעשו אנשי אור כשדים עמו רעות רבות על אמונתו בהקב, אבל הטעם
שתהיה עבודתו לו וקריאת בני האדם לשם ה, אמר לו לעזוב גם אלו ולעשות כאשר חשב מתחלה, ונתעכב בחרן

  .ושם יגדל שמו ויתברכו בו הגוים ההם

רהם וב מכוונים למדרשים המפורסמים המספרים על גדולתו של א
תרח מינה את אברהם לשומר הפסליםכך מספר המדרש ש . משלימים את החוסר הברור שבפסוקים

ֶּפה ָלֶהם ְולֹא ְיַדֵּברּו ֵעיַנִים ָלֶהם ְולֹא ִיְראּו"שכן , הדבר היה תמוה בעיני אברהם, 
את המקל הוא מניח . שובר את הפסליםומקל  חלוק, שטות גדולהאברהם מבין שמדובר ב 

ואברהם משיב, זאת מי עשה הוא שואל את אברהם, תרח רואה את הפסלים שבורים
יו בעבודה זרהקעל רקע מאב ר שנמרוד הפיל את אברהם לכבשן האש

קים שהיו לאברהם עם אנשי אור כשדיםניינת לספר על המאבן מבאר שהתורה לא מעו 
  . מהכתוב להעלים את ענייני עבודה זרה

ניתן לצפות שהתורה תזכיר ולו ,ן השאלה במקומה עומדת"גם לאחר ביאורו של הרמב
  ! התגלה אליו' ובשל כך ה, 'הראשון שקרא בשם ה

ַוִּיַּקח ֶּתַרח ֶאת ַאְבָרם ְּבנֹו ְוֶאת לֹוט ֶּבן ָהָרן ֶּבן ְּבנֹו ְוֵאת ָׂשַרי ַּכָּלתֹו " :התורה אומרת .בסוף פרשת נוחרמז כזה ניתן למצוא 
בֹאּו ַעד ָחָרן ַוֵּיְׁשבּו ָׁשםֵאֶׁשת ַאְבָרם ְּבנֹו ַוֵּיְצאּו ִאָּתם ֵמאּור ַּכְׂשִּדים ָלֶלֶכת ַאְרָצה ְּכַנַען ַוּיָ 

אם כך  .בלשון רבים" ויצאו"נאמר בהמשך אך , בתחילה נאמר שהלוקח הוא תרח

אחד האברהם היה  ,ולפי הסבר זה. ותרח םלוט ושרי הלכו עם אבר
הנה רמז קטן לכך. ולוטתרח ואיתם יצאו , אברהם ושרה הם שיצאו

לא הייתהרהם ב הבחירה באכי  ק מתברר"ן והזוה"לאור דברי הרמב
ש  הואכיוון שכך ו  ,אברהם פעל. םתו אף אם התורה מסתירה א

 לך לך פרשת

   ?אברהםמי היה 

בתלמודי תורה רבים פותחים את לימוד התינוקות בפרשת 
פרשת בראשית ו .הבנייה

בה עסקו רבי ,המפורסמת ביותר
אברהם ומה נעשה איתו לפני שה

לגביו נאמר במפורש כי . בפרשה הקודמת
התורה מגלה לנו כי נוח היה איש . )א, ז( "ַּבּדֹור ַהֶּזה
גם משה ר . האנושות

על ללמוד על דמותו ו
במעמד הסנה כבר ידוע לנו. )יז- שם טז( מים

אברהם אבינו מצטווה 

והנה זאת הפרשה לא בארה כל הענין
היתה כמוהו בעולם

בהליכתו אל ארץ אחרת קרבת א

מציע תשובהגם ן "הרמב

אבל הטעם
ונתעכב בחרן

ושם יגדל שמו ויתברכו בו הגוים ההם, הנבחרת

מכוונים למדרשים המפורסמים המספרים על גדולתו של אן "הרמבדברי 
משלימים את החוסר הברור שבפסוקים

, הביאה מאכל לפסל
אברהם מבין שמדובר ב 

תרח רואה את הפסלים שבוריםכש 
ר שנמרוד הפיל את אברהם לכבשן האשספ מה דרש גם המ

ן מבאר שהתורה לא מעו "הרמב
להעלים את ענייני עבודה זרה

  פעל ונבחר

גם לאחר ביאורו של הרמב
הראשון שקרא בשם ה

רמז כזה ניתן למצוא 
ֵאֶׁשת ַאְבָרם ְּבנֹו ַוֵּיְצאּו ִאָּתם ֵמאּור ַּכְׂשִּדים ָלֶלֶכת ַאְרָצה ְּכַנַען ַוּיָ 

בתחילה נאמר שהלוקח הוא תרח

לוט ושרי הלכו עם אברי מבאר ש"רש
אברהם ושרה הם שיצאוכתוב ש  הקדוש

לאור דברי הרמב. לארץ כנען
אף אם התורה מסתירה א, תלויה במעשיו

ן  זד "בס ו פרשת ף"התשמרחשו



 

  הבוחר בעמו ישראל באהבה

התורה לא מספרת על מעשיו של , לפי דבריו. חירה באברהם בצורה שונהב פרק יא מתייחס ל " נצח ישראל"ל ב"המהר
. מעשיו ופר וסבכך שי ולכן אין ערך  ,ברהם כאדם פרטי הנבחר מכוח מעשיוה באמכיוון שהבחירה לא היית רהם אב 

נבחר כאדם ש נוח זאת בניגוד ל . 'באופן שרירותי כאדם שדרכו תתפתח האנושות הקוראת בשם האברהם אבינו נבחר 
  ":קצדי"שהיה , ועל כן יש להסביר ולתת טעם לבחירה בו, פרטי

ואעשה אותך לגוי "שהרי כתיב באותה בחירה  .שהם זרעו, באומה הישראליתרק , רהם לא היה בחירה פרטיתאב ב 
עיקר הבחירה שבחר השם יתברך  ...ולא בחטא, ובחירה כמו זאת אין תולה במעשה כלל, וזה בחירה כללית, "גדול

שהבחירה הפרטית . פרטיתולא היה בחירה , רק שבחר בו ובזרעו אחריו בחירה כללית, לא היה בחירה פרטית, באברהם
קודם  ,ת אברהםשלא הזכיר הכתוב צדק , ולכך יתורץ השאלה. ישתנה הדבר, ואם נשתנה המקבל, הוא לפי המקבל

  ...שנגלה עליו השכינה

באברהם הייתה  אם הבחירה. יש משמעות גדולה להבדל בין בחירה באדם פרטי ובין בחירה שרירותיתל "לדברי המהר
תמה בשלב מסוים אולי ניתן היה לומר שו  ,מעשי אברהםהקשורה ב " זכות אבות"גם משמעות ליש אזי , נובעת ממעשיו

. לא תלויה במעשה כזה או אחר של אבי האומה, ובאומה היוצאת ממנו, הבחירה באברהםאלא ש . חס וחלילה הזכות
כי ו  ,היה מיוחד וודאי בינוהדברים האלה אינם מבטלים את העובדה שאברהם א. איננה יכולה לפוגבחירה ה , כיוון שכך

. 'ל את הקריאה בשם האברהם נבחר על מנת להתחי .אך הבחירה בבניו איננה תלויה במעשיו ,"זכות אבות"ישנה 
של  מהותית בחירהשניהם כביכול נבעו מ. אלא גם בארץ ישראל, א לא רק בעם ישראלו ואומר שכך הל מרחיב "המהר
  .סיבה מיוחדתבחירה שאיננה תלויה ב, כבר בבריאת העולםה "הקב

   לתקן עולם

: י מבאר"רש? "לך לך" בביטוישאלה נוספת העולה מתוך קריאת פסוקי הבחירה באברהם היא מה משמעות הכפילות 
: אומר לו' כביכול ה? שילך בעקבות ההנאה שלו ?ה רוצה מאברהם"זה מה שהקב, והדבר תמוה". להנאתך ולטובתך"
לך "ה אמר לאברהם "מסביר ואומר שהקבק "הזוה. מובן שאין להבין את הדברים בצורה רדודה כזו!". לך תעשה חיים"

  . התיקון העצמי הוא הטובה של האדם וזוהי הנאתו. תקן את הדרגה המיוחדת שלך, תקן את עצמך. לעצמך -" לך

. אי אפשר לכך מבלי תיקון עצמימתברר כי אבל ? מי לא רוצה לתקן את העולם ,שכן, בדברים אלו הדרכה חשובהיש 
אדם חושב  .יחותלשאת ה  אחר התיקון העצמי ניתן למלאל . תקן את עצמך קודם, אם אתה רוצה לתקן את העולם

יש מי ששליחותו היא . אבל זה לא בהכרח כך ,להביא בשורה חדשה לעולם, תהמציא המצאות גדולו ששליחות היא ל
כך לשם . שלוהמיוחדת אחד לחפש מהי השליחות מוטל על כל . 'להקים משפחה ולחנך את ילדיו לקיים את מצוות ה

  . יקון עצמית בירור עצמי המוליך ל ,פרטי "לך לך"נדרש 

  אני הולך לארץ ישראל -לכל מקום שאני הולך 

כפר "ב ,"בעולם גלובאלי"אנו חיים . ובחשיבותה של ארץ ישראל מקוםסים להמעיט בחשיבותו של נכיום יש רבים המ
הייתה ללכת , "אב המון גויים", ה לאברהם אבינו"אמנם הקריאה הראשונה של הקב? מה המיוחדות של מקוםו , "קטן

נה המיוחד יתגלה עניי ו ,"ָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאְרֶאּךָ הָ ", המעלה המיוחדת של הארץ הזו יהתורה לא כותבת מה .ישראל לארץ
אדם לא יכול וכי , הקריאה הראשונה לאברהם מלמדת שיש חשיבות ומיוחדות למקום. שיהיה בה לאחררק  אברהםל 

  ". לך לך"ה חיזק זאת באמירה "והקב, לארץ כתלכן אברהם רצה בעצמו לל . לגלות את המיוחדות של הארץ מחוץ לה

להדגיש את בדור הזה היא חובתנו . ורבים נעים ונדים, ינו מהווה חשיבות כה גדולהא עניין הארץ בדורנו , כאמור
נחמן לעלות ' רעל רצונו של  המספרת) קלה( ן"יש תורה מדהימה בחיי מוהר. המיוחדות של הארץ ואת החיבור אליה

  :לארץ ישראל

ְוָאַמר לֹו ַרֵּבנּו ְּבַוַּדאי ַאֶּתם רֹוִצים ִלְפעל ָׁשם ֵאיֶזה . ֵּבַרְך אֹותֹו, ָאַמר ָאז ְלַרִּבי יּוְדל ֶׁשרֹוֶצה ִלְנסַֹע ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְוַרִּבי יּוְדל
ְוִנְעַנע לֹו ראׁשֹו ַעל ִּבְרָכתֹו ַאַחר ָּכְך . ה ֶּׁשַאֶּתם רֹוִציםָּדָבר ָּגדֹול ְיִהי ָרצֹון ֶׁשַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ַיְעזר ֶאְתֶכם ֶׁשִּתְזּכּו ִלְפעל ָׁשם מַ 

על ַּגם ּפה ַעל ְיֵדי ְּתִפיּלֹות ָאַמר ָהִייִתי ָיכֹול ִלְפעל ְמֻבָּקִׁשי ְוֶחְפִצי ְוִעְנָיִני ֶׁשֲאִני רֹוֶצה ִלְפעל ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ָהִייִתי ָיכֹול ִלפְ 
ַרק ַהִחּלּוק ֶׁשְּכֶׁשֶאְזֶּכה ִלְהיֹות ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֶאְזֶּכה ְלַקֵּבל . ְלַבד ְולא ָהִייִתי ָצִריְך ִלְנֹסַע ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ּוַבָּקׁשֹות ְוַתֲחנּוִנים

  .לא ְלבּוִׁשיםַהָּׂשָגִתי ַעל ְיֵדי ְלבּוִׁשים ֲאָבל ָּכאן ְּבחּוץ ָלָאֶרץ לא אּוַכל ְלַקֵּבל ַהָּׂשָגִתי ַעל ְיֵדי ְלבּוִׁשים ַרק ּבְ 

יש  אמנם בארץ ישראל .על ידי תפילות ובקשות, נחמן' כמו שאומר ר, יש השגות רוחניות שניתן להשיג בחוץ לארץ
וזאת אף שבארץ ישראל הדברים . באופן המיוחד שאפשר לכך רק בארץלגלות את החיבור עם הארץ  אפשרות לזכות

כל כך  אבל זה מפני שהיא, בבחינה מסוימת יותר מוסתרת היאכלומר בארץ ישראל האלוקות , "לבושים"ב יםמלובש



 

ולזכות  להגיע לארץ, זו הייתה הדרישה לאברהם. ונזקק לאמצעי הגנה לעיניו, כמו אדם המסתכל אל עבר השמש .חזקה
  .במדרגות שאפשר לזכות להן רק בארץ ישראל

  "הביטו אל צור חוצבתם"

ְלָך  ֶלךְ", המופיע בפרשתנו הציווי הראשון :בהם מופיע עניין ההליכה אבינוה לאברהם "שנם ארבעה ציוויים של הקבי
; )יז, יג" (ָּבָאֶרץ ְלָאְרָּכּה ּוְלָרְחָּבּה ִּכי ְלָך ֶאְּתֶנָּנהִהְתַהֵּלךְ קּום " :שניהציווי ה ; )א, יב(" ֵמַאְרְצָך ּוִמּמֹוַלְדְּתָך ּוִמֵּבית ָאִביךָ 

ַוּיֹאֶמר ַקח ָנא ֶאת ִּבְנָך ֶאת " :הרביעי בעקידהוהציווי ; "ְלָפַני ֶוְהֵיה ָתִמים ִהְתַהֵּלךְ"בעניין ברית המילה שי ישלהציווי ה 
בפרשת נוח הייתה הפוכה קראנו עליה התרבות הבבלית . )ב, כב( "ְלָך ֶאל ֶאֶרץ ַהּמִֹרָּיה ְוֶלךְ ְיִחיְדָך ֲאֶׁשר ָאַהְבָּת ֶאת ִיְצָחק 

ָהָבה ִנְבֶנה ָּלנּו ִעיר ּוִמְגָּדל ְורֹאׁשֹו ַבָּׁשַמִים ְוַנֲעֶׂשה ָּלנּו ֵׁשם ֶּפן ָנפּוץ "בני דור הפלגה אמרו . ה של אברהםמתודעת ההליכ 
התרבות  אברהם מייצג את. שאר מקובעים מבלי להתפזראחד ולהיתבסס במקום הם רצו לה  ).ד, יא" (ַעל ְּפֵני ָכל ָהָאֶרץ

מבלי להיות הליכה והתקדמות בנויים מ כל חייו. הוא הולך. יצא מתרבות הקיבעון, כשדים אברהם יצא מאור. ההפוכה
  . זה לימוד גדול אותו עלינו ללמוד מאברהם אבינו. ולא במקום אחד ',רא בשם הווק הולך, ומתקדם הוא הולך. קובעמ

נו א לכן ו ,מיוחדות משלויש כל אחד מהאבות ל . יצחק ויעקב עם אנו עתידים להיפגש גם, לאחר המפגש עם אברהם
לֵֹהי -ַוּיֹאֶמר ָאֹנִכי אֱ " :בסנה למשה' וכפי שמופיע בהתגלות ה, "עקבילהי - וא, והי יצחקל-א, אברהם לוהי- א"מתפללים ל

יש . "אברהםמגן "אמנם את הברכה אנו חותמים במילים . )ו, שמות ג" (לֵֹהי ַיֲעֹקב-לֵֹהי ִיְצָחק ֵוא-לֵֹהי ַאְבָרָהם אֱ -ָאִביָך אֱ 
אך יחד עם זאת הוא גם  ,בונה את האומה הישראלית אברהם. אצל האבות האחריםמוצאים  שאיננודבר מיוחד באברהם 

המשפחה  דים בטיפוחיעקב מתמקויצחק . יתנ ו זה אופי כפול המשלב השפעה פנימית עם השפעה חיצ". אב המון גויים"
רבעת כפי שאנו רואים במלחמת א , א פורש את אחריותו על העולםהו . לאברהם אבינו יש הסתכלות רחבה. העםבבניית ו 

; ואשר עתידו להיות שיכור באוהל, "היה בדורותיו", השייך לעבר, בניגוד לנוח. סדוםובנטילת האחריות על ים כהמל 
  .כאב המון גויים בבקשה להביא לתיקון העולם והאנושות כולה' הוא קורא בשם ה ,אברהם הוא איש עתיד

וממנו אנו לומדים . אלא מהווה בחירה בעם ישראל, למדנו שהבחירה באברהם איננה בחירה באדם פרטי ,אם כן
כל זאת תוך כדי הליכה ". לך לך"המתחיל בתיקון עצמי של , האדם יהיה מחויב לפעול לתיקון העולםש  הואהאידיאל ש 

  .לי ההשפעהומתוך שאיפה להרחיב ככל שניתן את תחומי הפעולה ואת מעג , ולא בקיבעון

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . 'חיזוק בלימוד תורה ועבודת ה, העוסקת בתורת המידות ובנפש האדם ,שיחה כללית" ישיבת הגולן"ד של "מידי שבוע ביום שני מתקיימת בביהמ

  , ועניינה בהדרכות רוחניות, שיחה זו הינה בעלת גוון מוסרי, להבדיל משיעורי האמונה העוסקים בעיונים מהותיים וכלליים מתורת מרן הרב וכתבי ראשונים

  .בן תורה בדורנו ושופכות אור על דרכו הרוחנית של, הנגזרות מן המבט האמוני
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