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בס"ד 

     אוניברסיטת בר-אילן 
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אברהם אבינו אברהם אבינו אברהם אבינו אברהם אבינו – בורח או מברך  בורח או מברך  בורח או מברך  בורח או מברך 
   

 
בראשית פרק יבבראשית פרק יבבראשית פרק יבבראשית פרק יב 

 
(א) ַוֹּי אֶמר ְיֹדָוד ֶאל ַא ְבָרם ֶלְך ְלָך ֵמַא ְרְצָך ּו ִמּמ ֹו ַלְדְּת ָך ּו ִמֵּב ית ָא ִביָך ֶאל ָהָא ֶרץ ֲאֶׁש ר ַא ְרֶאָּך : 

(ב) ְוֶאֶעְׂש ָך ְלגֹו י ָּג דֹו ל ַוֲאָבֶרְכָך ַוֲאַגְּד ָלה ְׁש ֶמָך ֶוְהֵיה ְּב ָרָכה: 
(ג) ַוֲאָבֲרָכה ְמָבְרֶכיָך ּו ְמַקֶּל ְלָך ָא ֹאר ְוִנְבְרכּו  ְבָך ֹּכ ל ִמְׁש ְּפ ֹחת ָהֲאָדָמה: 

(ד) ַוֵּי ֶלְך ַא ְבָרם ַּכ ֲאֶׁש ר ִּד ֶּב ר ֵאָליו ְיֹדָוד ַוֵּי ֶלְך ִאּת ֹו  לֹו ט ְוַא ְבָרם ֶּב ן ָחֵמׁש  ָׁש ִנים ְוִׁש ְבִעים ָׁש ָנה ְּב ֵצאתֹו  
ֵמָחָרן: 

(ה) ַוִּי ַּק ח ַא ְבָרם ֶאת ָׂש ַרי ִאְׁש ּת ֹו  ְוֶאת לֹו ט ֶּב ן ָא ִחיו ְוֶאת ָּכ ל ְרכּו ָׁש ם ֲאֶׁש ר ָרָכׁש ּו  ְוֶאת ַהֶּנ ֶפׁש  ֲאֶׁש ר ָעׂש ּו  
ְבָחָרן ַוֵּי ְצאּו  ָלֶלֶכת ַא ְרָצה ְּכ ַנַען ַוָּי ֹבאּו  ַא ְרָצה ְּכ ָנַען: 

  
1 המפרשים נחלקו בטעם הדבר אפשר  אברהם אבינו  מצווה לעזוב את ארצו ומולדתו ובית אביֶ
הדבר יהיה לטובתו ולהנאתו2 או "לעצמך בבדידות בדרך שתבודד אותך מארצך וממולדתך 
ומבית אביך מכל הקשרים שהיה לך עד כה"3 או באופן יותר פנימי "לך לך לעצמותך"4 למהות 
ששייכת רק לך למקור הנשמתי שלך מכל מקום הציווי הוא לעזוב את מקומו שכן שם הוא 
נימצא בחברה רעה וכפי שמסביר רבנו בחיי:5 "הולך אל חכמים יחכם ורועה כסילים ירוע"6 
יזהיר בפסוק הזה על האדם להשתדל בחברת החכמים ולהתרחק מחברת הכסילים …והנה 
אברהם אבינו רצה לקיים עניין התורה והעבודה… וע"כ בא אליו דברי השם יתברך שיתרחק 

מהם ואל יתלכלך עימהם .."  
וכיו"ב מצאנו לרמב"ם7 אפילו יצטרך לחיות לבד8. 

                                                           
1 בראשית יב,א 

2 רש"י בראשית י"ב,א וע"ע בפירוש הנצי"ב בספרו העמק דבר (שם) בכוונת דברי רש"י "להנאתך ולטובתך" 

"שכאן היה הדבר בפרסום ובכל דרכו הוסיף לקחת לבות בני אדם להלוך עמו כדי לעמוד באמונתו לשם השם" 
3 רש"ר הירש (שם) 

4 פירוש הכלי יקר (שם) 

5 רבנו בחיי בן אשר על התורה (הוצאת מוסד הרב קוק) ,כדרכו לפתוח כל פרשה בביאור  לפסוק מספר משלי 

והקשרו לפרשה.  
6 משלי יג,כ 

7 רמב"ם הלכות דעות (פרק ו הלכה א): 

   דרך ברייתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר רעיו וחבריו נווהג /נוהג/ כמנהג אנשי מדינתו,   
לפיכך צריך אדם להתחבר לצדיקים ולישב אצל החכמים תמיד כדי שילמוד ממעשיהם, ויתרחק מן הרשעים 
ההולכים בחשך כדי שלא ילמוד ממעשיהם, הוא ששלמה אומר הולך את חכמים יחכם ורועה כסילים ירוע, 
ואומר אשרי האיש וגו', וכן אם היה במדינה שמנהגותיה רעים ואין אנשיה הולכים בדרך ישרה ילך למקום 
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מאידך מצווה הקב"ה "ונברכו בך כל משפחות האדמה "9 שמטרתו היא להביא ברכה לכולם. 
כיצד בפעל יעשה הדבר אם הקב"ה מצווהו לעזוב את חברתם הרעה? כיצד יוכל להשפיע? 
יתרה מכך, אם הקב"ה מצווהו לעוזבם לנפשם מהו פשר הפסוק "ואת הנפש אשר עשו בחרן"10 

משמע שאברהם כן היה עסוק בעשיית נפשות לעבודת ה' ולא הלך לו "לעצמו". 
התמודדות זו עד כמה להתבודד ועד כמה להיות מעורב ולהשפיע בחברה  קימת תמיד אצל כל 

אדם11 . 
פתרון לשאלה זו נמצא במדרש על הפסוק הפותח את פרשתנו12 "ויאמר ה' אל אברם לך לך" 
(יב, א). (שנו רבותינו) [ילמדנו רבינו] מהו לאדם שיקבל עליו מלכות שמים כשהוא מהלך, רב 
אידי ורב הונא בשם ר' יוסי בר יהודה בשם ר' שמואל אמרו אסור לאדם לקבל עליו עול מלכות 
שמים כשהוא מהלך, אלא יעמוד על רגליו ויקרא קריית שמע, וכשיגיע לברוך שם כבוד מלכותו 
לעולם ועד, יתחיל ואהבת מיד קורא מהלך ואינו חושש. אתה מוצא מי שמדקדק על המצות 
נוטל שכר הרבה. ואברהם היה מדקדק על המצות, אמר ר' אחא בשם ר' אלכסנדרי ור' שמואל 
בר נחמני בשם ר' יונתן, אפילו עירובי תבשילין שמרו בביתו של אברהם, שנאמר עקב אשר 
שמע אברהם בקולי [וישמור משמרתי מצותי חקותי ותורתי] (בראשית כו ה), והלא תורה אחת 
היא, אלא שהיה מדקדק אחר כל מצות שבתורה, אמר הקב"ה אתה מדקדק אחר מצותי, ותשב 

אצל עובדי ע"ז, צא מביניהם, (שנאמר) [מנין ממה שקראו בענין] ויאמר ה' אל אברם לך לך". 
מה הקשר בין ההלכה הנלמדת מהפסוק לבין זה שאברהם אבינו המדקדק במצוות, מצווה "לך 
לך" לבין זה שאסור לקבל עליו עול מלכות שמים כשהוא הולך ואילו כאשר הוא מגיע לפרשת 

ואהבת הוא יכול ללכת? 
ונראה שבמדרש זה טמון הקשר ואולי גם סוד העניין מתי אברהם אבינו  מצווה ללכת ולא 
להשפיע ומתי הוא מצווה לעשות נפשות ולהביא ברכה לכלל האנושות,  בספרי דרשו:"ואהבת 
את השם אהבהו על הבריות כאברהם אביך"13 המילה "ואהבת" נדרש בשני פנים ואהבת(בקמץ) 

אתה עצמך ,ואהבת (בצירי) תגרום לאחרים לדעת ולאהוב.  
ודאי אדם מצווה לתת מיכולתו הרוחנית והתורנית ולהשפיע אבל כל זאת רק לאחר שהוא עצמו 
קיבל עול מלכות שמים ולאחר מכן הוא מצווה ב"לך לך" שעכשיו עליו ללכת ולתת לאחרים 

עליו להמשיך את ואהבת. 
ואל ניטעה לומר כי יש כאן רק רעיון מחשבתי אלא יש כאן חובה הלכתית מחד לעזוב חברה 
רעה7   ומאידך יש חובה להשפיע וללמד אחרים כפי שעשה אברהם אבינו שאנו מצווים ללמוד 

מדרכיו14"ַהִּב יטּו  ֶאל ַא ְבָרָהם ֲאִביֶכם ְוֶאל ָׂש ָרה ְּת חֹו ֶלְלֶכם ִּכ י ֶאָחד ְקָראִתיו ַוֲאָבְרֵכהּו  ְוַא ְרֵּב הּו "  
וכך מתוארים לנו הדברים ברמב"ם 15:  

והמצווה השלישית היא שצונו לאהבו יתעלה וזה שנתבונן ונשכיל מצותיו ופעולותיו עד 
שנשיגהו ונתענג בהשגתו תכלית התענוג וזאת היא האהבה המחוייבת. ולשון סיפרי (פ' שמע) 
לפי שנאמר ואהבת את י"י אלהיך איני יודע כיצד אוהב את המקום תלמוד לומר והיו הדברים 
האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר והיה העולם. הנה 
כבר בארו לך כי בהשתכלות תתאמת לך ההשגה ויגיע התענוג ותבא האהבה בהכרח. וכבר 
אמרו שמצוה זו כוללת גם כן שנדרוש ונקרא האנשים כולם לעבודתו יתעלה ולהאמין בו. וזה כי 
                                                                                                                                                                      
שאנשיה צדיקים ונוהגים בדרך טובים, ואם היו כל המדינות שהוא יודעם ושומע שמועתן נוהגים בדרך לא 
טובה כמו זמנינו, או שאינו יכול ללכת למדינה שמנהגותיה טובים מפני הגייסות או מפני החולי ישב לבדו 
יחידי כענין שנאמר ישב בדד וידום, ואם היו רעים וחטאים שאין מניחים אותו לישב במדינה אלא אם כן 
נתערב עמהן ונוהג במנהגם הרע יצא למערות ולחוחים ולמדברות, ואל ינהיג עצמו בדרך חטאים כענין 

שנאמר מי יתנני במדבר מלון אורחים.  
8 וע"ע פירוש המלבי"ם שהלך בדרך זו 

9 בראשית יב,ג 

10 שם פסוק ה 

11 וע"ע לראי"ה קוק זצ"ל (אורות הקודש חלק ב עמוד תלט "הבדלה והכללה":… "וזאת היא נחלת ה' בכל דרך 

הקודש הפרדה על מנת התחברות … סטרא אחרא שרי בחיבורא וסיים בפרודא וסטרא דקדושה שרי בפרודא 
וסיים בחיבורא ושם גופיה אקרי שלום…" 

 מדרש תנחומא (בובר) פרשת לך לך סימן א. 
12

13 ספרי דברים פיסקא לב 

14 ישעיהו נא,ב 

15 ספר המצוות מ"ע ג' 



 3

כשתאהב אדם תשים לבך עליו ותשבחהו ותבקש האנשים לאהוב אותו. וזה על צד המשל כן 
כשתאהב האל באמת כמה שהגיעה לך מהשגת אמיתתו הנה אתה בלא ספק תדרוש ותקרא 
הכופרים והסכלים לידיעת האמת אשר ידעת אותה. ולשון סיפרי (שם) ואהבת את י"י וכו' 
אהבהו על הבריות כאברהם אביך שנאמר ואת הנפש אשר עשו בחרן. ר"ל כמו שאברהם בעבור 
שהיה אוהב השם כמו שהעיד הכתוב (ישעי' מא) אברהם אוהבי שהיה גם כן לגודל השגתו דרש 

האנשים אל האמונה מחוזק אהבתו כן אתה אהוב אותו עד שתדרוש האנשים אליו" 
 

כך היחס של כל יהודי לדאגה האישית לעולמו הרוחני שלו ולדאגה והעשיה למען אלה שלא 
זכו עדין להגיע לאמת זו ,באותה המידה עם ישראל כלב באברים כלפי אומות העולם אחרי 
שימלא את מטענו די הצורך לא יצטרך עוד להרחקה  מחברת הגויים ואומות העולם אלא יוכל 
למלא את ייעודו כפי שהבטיח הקב"ה לאברהם "ונברכו בך כל משפחות האדמה" ,וכפי 

שמסכם זאת הרש"ר הירש : 
"בפסוק הראשון מופיע אברהם רק כפרט ,לך לעצמך העז להיות לבדך, בפסוק השני "ואעשך 
לגוי" כבר מופיע העם, אך עדין אין לו מגע עם עמים אחרים ,הפסוק השלישי "ואברכה.."כבר 

מראה את ישראל ביחסו לעמים אחרים. 
יתרה מכך נאמר כמו שאדם מצווה על עצמו ועל עמו ועל החברה האנושית כולה הוא מצווה 

להכניס שם שמים על כל דבר בעולם הזה16  
 

 הרב אופיר כהן- כפר דרום 
     המכון הגבוה לתורה 

 
  
 
 
 
 

הדף מופץ בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע. הוא מופיע באינטרנט באתר המידע של אוניברסיטת בר-אילן 
. כדי להצטרף לרשימת המנויים בדואר האלקטרוני על דף פרשת  http: //www.biu.ac.il/JH/Parasha  :בכתובת
השבוע, יש לפנות לכתובת:  listserv@vm.biu.ac.il . . . .  אין לכתוב נושא למכתב. יש לכתוב שורה אחת בלבד, 
בגוף המכתב: sub parasha-l firstname lastname  כאשר    first-nameו - last-name הינם השם הפרטי ושם 

המשפחה של השולח. 
 

                                                           
16 שפת אמת פרשת לך לך ד"ה ברש"י לך  "אף כי ציווהו השי"ת להניח הכל לא יעלה על הדעת לומר כי ציווהו 

השי"ת להיות ניפרש מהעוה"ז רק אדרבא להמשיך קדושתו יתברך בכל מעשיו… " 


