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 "לך לך מארצך". 1

שתי הפרשיות הראשונות של התורה, הקודמות לפרשתנו, עוסקות בעולם הרחב, ולאו דווקא 

בישראל. בפרשתנו מתחילות אלפיים שנות תורה,  העולם מתחיל לקבל תורה. לאט לאט מתגלה 

התורה קדמה התורה שקדמה לעולם, עד שבסוף אלפיים השנים האלו ישראל מקבלים תורה בפועל. 

ה הרצון האלוקי והתכנית האלוקית של העולם. ישראל הם המממשים את רצון לעולם, והיא למעש

"קודשא בריך הוא ואורייתא וישראל חד הוא". לקב"ה יש רצון, תכנית ד' בעולם. ואכן אמרו חז"ל: 

מסוימת לעולם. התורה מורה את הדרך למימוש הרצון האלוקי בעולם, ועם ישראל הוא המממש 

בעולם. לכן שלושתם, הקב"ה, התורה וישראל, הם דבר אחד, הם מהווים בפועל את הרצון האלוקי 

 רצון אחד.

אברהם אבינו מכיר דרך רצונו הטבעי את הרצון האלוקי. הוא אינו שואף להיות רק טוב וישר, אלא 

 דבר זה משתקף מהפסוק הראשון בפרשתנומעוניין לקדם כל הזמן את הבריאה לרצוי האלוקי. 

וא רוצה לדעת ך לך מארצך". כאשר אדם מקבל פקודה ללכת, הדבר הבסיסי שה)בראשית יב א(: "ל

הוא לאן עליו ללכת., ובהעדר יעד מוגדר הוא לא יתחיל ללכת. אצל אברהם אבינו היעד הוא נעלם 

)בראשית יב א(: "אל הארץ אשר אראך". אברהם אבינו אינו חי חיים תכליתיים, שבהם ההכרה 

הוא חי הכרה פנימית ועמוקה של הרצון האלוקי, הכרה של הקודש. האנושית היא השלטת, אלא 

אנו הוא מבין שהיעד ילך ויתגלה, ילך ויתברר, ככל שהוא יתרחק מן הכיעור, ככל שיוסיף ללכת מ... 

עוסקים כאן ביעד רוחני ולא רק ביעד פיזי, ולכן ההליכה מן המקום שבו הוא נמצא כעת תוביל 

יך להיות. זהו יעד רוחני שיש להתעלות אליו, והדברים הולכים אותו אל המקום שבו הוא צר

ומתבררים תוך כדי הליכה. עומק הניסיון הוא לא רק האם אברהם קם ומתנתק מכל מה שהיה 

קשור אליו עד כה, והולך למקום לא ידוע, אלא מתוך איזו הכרה הוא הולך, האם מתוך הכרה 

  תכליתית מעשית, או מתוך הכרה רוחנית?
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 אישיות ציבורית -אברהם אבינו .2

אברהם אבינו הלך לארץ ישראל מתוך הכרה רוחנית גבוהה מאוד. אך הרצון האלוקי היה שהוא 

לא יישאר רק רוחני, אלא יגשים את הרוח הגדולה גם בצד המעשי. לפיכך יש צורך בפיסת קרקע, 

לגוי גדול". התפיסה של אברהם אבינו לא  (: "ואעשךיב בכן הקב"ה מבטיח לאברהם )בראשית לו

שייכת רק ליחידים תמהוניים, אלא היא שייכת לעם שלם, על מנת להשפיע על העולם כולו דרך עם 

כאשר העולם רואה ומתבונן בעם אחד  -)בראשית יב ג( ישראל. "ונברכו בך כל משפחות האדמה"

ואף גורם להם להכיר בכך שיש גורם  הדבר מרומם את כל הגויים שחי חיי רוח בתוך חיי החומר,

 עליון מעל העולם הזה, ומכוחו אנו חיים. 

התורה מתארת כיצד אברהם אבינו מתהלך בארץ לארכה ולרוחבה. מה פשר ההתהלכות הזו? 

( מביאה מחלוקת העוסקת בשאלה, כיצד ניתן לקנות חלקה או ק אהגמרא במסכת בבא בתרא )

. חזקה היא החזקה בקרקע ע"י מעשה שמבטא בעלות, ע"י חזקהע"י שטר, ע"י כסף או  ;שדה בארץ

נחלקו ר' אליעזר כמו לגדור אותה בגדר, או לנעול את הגדר אם היא כבר קיימת, אך לא ע"י הליכה. 

וחכמים האם ניתן לקנות קרקע גם ע"י הליכה, ללא שטר, כסף או חזקה. ר' אליעזר מביא ראיה 

חכמים אומרים שאין ולרוחבה כדי לקנות אותה. ואילו  מאברהם אבינו, שהתהלך בארץ לארכה

שתהא נוחה שהליכתו של אברהם אבינו לא לשם קניין היתה, אלא בשביל  ראיה מכך, משום

אברהם אבינו הוא אישיות ציבורית, הוא למעשה ה"סבא" של עם ישראל ומייצג להיכבש לבניו. 

ורות, ולא פעולה פרטית. לכן לימדו אותנו את כל כלל ישראל. כל פעולה שהוא פועל היא פעולה לד

חכמים שהליכתו של אברהם אבינו לא היתה בגדר קניין, שהיא פעולה פרטית מעשית ותכליתית, 

אלא היא פעולה המבטאת את הרוח הגדולה של רצון ד', את השייכות והאחיזה לדורות של עם 

 ישראל בארץ ישראל.  

 

 כליותיו נעשו לו כרבנים. 3

אבינו קיים את כל התורה כולה מבלי שנצטווה, מתוך הטבע הישראלי. חז"ל אמרו ששתי אברהם 

כליותיו של אברהם אבינו נעשו לו כרבנים. עולם הרפואה עוסק כיום בשאלה לשם מה צריך שתי 

כליות, הרי אפשר לחיות גם עם כליה אחת. אלא שבוודאי ששתי כליות יוצרות איזון במערכת הגוף, 

בצורה טובה יותר עם שתי כליות, כאשר העומס אינו נופל כולו על כליה אחת. הכליות  והגוף פועל

הן אמנם אברים פנימיים, אך הן שייכות לקליטת דברים חיצוניים, כמו נוזלים. הכליות שייכות גם 

. כל קליטה של דבר רוחני כן לקליטת המוסר, "מוסר כליות", וקליטת המוסר צריכה להיות מאוזנת

להיקלט משני כיוונים, משתי נקודות מבט, על מנת תהיה לו אחיזה בתוכנו. משום שכאשר  צריכה

   יש ספק הבירור שלו עולה מתוך עימות של שתי דעות.

 

  לוט .4

לוט נלווה אל אברהם אבינו במסעו לארץ ישראל.  אברהם ולוט שניהם עשירים ומכובדים, אך לוט 

אברהם חי את הקודש בתוך העולם המעשי. עם פערים  ואנשיו חיים חיים גשמיים בלבד, ואילו

עצומים כאלה אין מנוס ממריבות )בראשית יג ז(: "ויהי ריב בין רועי מקנה אברם ובין רועי מקנה 

לוט". המבט של לוט שונה לגמרי מהמבט של אברהם. אברהם מודע לפער הזה, ומבקש מלוט שלא 

רץ כלשהו. הבחירה של לוט היא בחירה מתוך מבט תהיה מריבה ביניהם, אלא שיבחר לו לוט חבל א

גשמי, אך אברהם אבינו בא ממקום אחר לגמרי, ממבט של "הארץ אשר אראך". לוט בוחר לנסוע 

 )בראשית יג יא(: "ויסע לוט מקדם".  מזרחמה



תרבות המזרח, לעומת תרבות המערב, נוטה לעסוק בהכרה בבורא העולם, בכך שיש הכוונה רוחנית 

והשגחה של הבורא בבריאה. התרבות המערבית לעומת זאת חיה בתפיסה גשמית בלבד. כישרונות 

של חכמה אנושית אינם מכוונים לעיסוק ברוחניות ולהכרות בעולם הרוח, אלא לעיסוק בעולם 

וע שדווקא עמי אירופה, שהיו משכילים מאוד, הגיעו לשפל המדרגה ולבזיון אנושי המעשי. ויד

נוראי. לפי זה אולי ניתן להסביר את הנטיה של הצעירים הישראלים לנסוע דווקא למזרח הרחוק, 

 לקחת פסק זמן  מהעולם המעשי ולנסות לחיות שם את הרוח. 

עצמו  ית יג יא ד.ה. "מקדם"(: "הסיערש"י מפרש את הפסוק "ויסע לוט מקדם" )רש"י בראש

את העולם בלבד, ומקדמונו של עולם הוא מסיע את עצמו. בספרי מקדמונו של עולם". לוט חי 

החסידות )"פרי צדיק" ו"שפת אמת"( נאמר שלוט נסע מקדושת עם ישראל, כי ישראל קדמו לעולם 

הוא פונה דווקא אל סדום,  .וקדושתם היא חיים של קודש בתוך הגשמיות, ולכך לוט אינו מסוגל

העיר בעלת התפיסה המעשית הקיצונית ביותר, שאין בה אפילו לחלוחית של רוח, אלא רק שפל 

 אנושי. 

 

 תרבות המערב ותרבות הרוח. 5

אגוצנטריות היא שיא התפיסה המעשית, שכן היא ההתעסקות בי עצמי, בצד המעשי שלי 

ובסיפוקים שלי. תרבות המערב שמה את האדם במרכז. זוהי כפירה ברוח, משום שהיא מנתקת את 

של  אפשר להגדיר את תרבות המערבהאדם מהרוח, ושמה את האדם, גופו ונפשו במרכז ההוויה. 

מלית בגופו ובנפשו של האדם.  ההשלכה של התפיסה האגוצנטרית היא ימינו כהתעסקות מקסי

הכרת  פירוד בין אדם לחברו. אמונת ישראל לעומת זאת היא ההבנה שהנאתו וטובתו של האדם הן

מקורו של האדם וחיי רוח בתוככי החומר. גם ב"מסילת ישרים" משתמש המחבר במילים "הנאה" 

, להתענג על ד' ולהנות מזיו שכינתו. זוהי תפיסת אברהם ו"תענוגים" לתאר את התענוג הרוחני

 אבינו, שמקבע תפיסה זו לדורות. 

אברהם אבינו ענק הרוח לוחם מלחמת חורמה בעבודת האלילים. עבודה זרה נובעת שוב מאותה 

אברהם אבינו קורא לכולם נקודת מבט מעשית מצומצמת, כאשר העולם המעשי עובד את עצמו. 

נו, זר למקורנו ולעצמותנו, ולכן הוא הלוחם הגדול ביותר נגד עבודה זרה. מלחמתו זר ל להבין שזה

 של אברהם באלילות משפיעה בעולם באופן הדרגתי, לאט לאט בתהליך ארוך טווח. 

כאשר מתחילה המלחמה, ואברהם אבינו מקבל ידיעה מן הפליט שנשבה לוט, הוא נחלץ לעזרתו של 

לם. ענק הרוח מתאזר בכוחות מעשיים ביותר והופך להיות מצביא. מי שהסיע עצמו מקדמונו של עו

, ברוח, ובשעת מלחמה הוא הופך להיות מעשי ואף מנצח במלחמה. אין אברהם אבינו עוסק בחינוך

לראות בכך סתירה, דווקא הרוח הזאת היא שבונה את החיל העוצמתי הזה. למרות שהמלכים 

 מחנך, יחד עם חניכיו מכריע את המלחמה.עוסקים בצבאיות מעשית, אברהם אבינו, ה

 

 סדום. 6

אברהם אבינו מתווכח עם הקב"ה בויכוח המתואר בתורה בצורה קשה.  בפרשה הבאה, פרשת וירא,

ז(: "המכסה אני מאברהם אשר י )בראשית יח הקב"ה מודיע לאברהם את מה שעתיד לקרות לסדום

ה כלפי שמיא, ונוטים להבינו כפשוטו אני עושה". אנו חוטאים ביחס לפסוק זה בחטא של האנש

כאילו הקב"ה אינו מעוניין להסתיר מאברהם דבר ולכן הוא מגלה לו את תכניותיו בנוגע לסדום. 

אך ההסבר של הדברים הוא כך: עפ"י התפיסה האלוקית ניתן להופיע ולגלות בכל מרחבי הארץ 

רוצה להפוך את סדום, אך אברהם  והעולם את הקודש, ולכן יש כאן בירור ביחס לסדום. הקב"ה



, שהרי לשיטתו יש לה אחיזה בכך מקום בעולם. םאבינו נותן אמון שהרוח הגדולה תופיע גם בסדו

 זהו דיון פנימי בין המחשבות האלוקיות לבין הרוחניות של אברהם אבינו. 

השופט כל  בויכוח הזה ישנם משפטים לא קלים )בראשית יח כה(: "חלילה לך מעשות כדבר הזה...

הארץ לא יעשה משפט". אברהם אבינו טוען שאם יש אפילו חמישה צדיקים בסדום סימן שניתן 

 לקיים שם חיי רוח, וממילא לא ניתן לדון את סדום לכליה. 

לוט נמלט מסדום מפני שאולי יש לו עדיין סיכוי לקלוט את התפיסה הרוחנית של אברהם. ואכן אנו 

דוד המלך. מכיוון שכך אברהם אבינו רואה שיש ללוט  -ט בסופו של דבריודעים מי יצא מזרעו של לו

אחיזה בתפיסה הרוחנית, ולכן ראוי לדאוג להצלתו. בסדום אין עוד אחיזה לרוחניות, ולכן צריך 

להחריבה, אך לוט עצמו יכול להימלט משם ולבנות לו תפיסת עולם אחרת. אמנם הרוחניות שיצאה 

היתה בדרך מעוותת ומקולקלת, דרך בנותיו של לוט, אך גם מהקלקול  אל הפועל דורות לאחר מכן

הזה יבוא תיקון גדול לעולם. זוהי ראייתו הרחבה של אברהם אבינו, והתיקון שהוא עושה לדורי 

 דורות. אברהם אבינו אינו סתם אבא שלנו, אלא הוא אישיות ענקית החובקת את כל הדורות. 

 

 

 "הביטו אל צור חוצבתם". 7

אברהם אבינו הוא אישיות גדולה ואנו מצווים מדברי הנביא ללמוד את אישיותו )ישעיה נא ב(:    

הנביאים מצווים אותנו ללמוד נכון את  אל אברהם אביכם". אל צור חוצבתם... הביטו "הביטו

 אברהם אבינו. מהו לימוד נכון ומהו לימוד שאינו נכון?

מילה בנגזרות מאותו השורש. חז"ל בחרו לא בכדי  נדגים זאת כך. המילים "ביקור" ו"ביקורת"

"ביקור" לתאר את מצוות ביקור חולים, ולא במילה "ביקורת". ביקור בלשון זכר הוא פעולה 

הפועלת על אדם אחר, ואילו ביקורת בלשון נקבה היא נפעלת בתחילה ומתוך כך היא פועלת. הרופא 

שבא לבקר את החולה עושה לו ביקורת. הוא רואה את הנתונים והבדיקות של החולה, ולאור 

ים הוא מבקר את החולה. כלומר הרופא מושפע מהנתונים, אך אדם רגיל שבא לבקר חולים הנתונ

אינו מושפע מנתונים ובדיקות, אלא הוא בא להשפיע על החולה ולתת לו כוחות. הביקורת מושפעת 

 ואילו הביקור משפיע. 

ומצמת, ישנה ביקורת המקרא וישנו "ביקור" המקרא.  הביקורת מושפעת מההבנה האנושית המצ

שדנה במעשים של אברהם לפי המבט האנושי הירוד. הנביא קורא לנו "הביטו אל צור חוצבתם", 

אל תהיו מושפעים מההבנות הגסות שלכם, אלא תרוממו את המבט להכיר את אברהם אבינו באופן 

 אובייקטיבי. 

, אלא הם אבינולא נוגעת רק לאברשל צורת לימוד התנ"ך בכלל ודמויות ההוד שבו בפרט, שאלה זו 

ההוד של התנ"ך מתוך  היא שאלה כללית על לימוד התורה בכלל. אנו צריכים להתבונן בדמויות

 , ולהבין שיש בהן עומק הרבה מעבר למה שאנו מסוגלים לראות.  להביט לעמקןאמון גדול, 


