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  ט"         מרחשוון התשס                        ד"בס

  
  בחירתו של אברהם אבינו

  לך-לפרשת לך
  
   א"עבודה זרה כה עמסכת  .1
ר "ר חייא בר אבא א" א-הלא היא כתובה על ספר הישר "

  ." זה אברהם יצחק ויעקב שנקראו ישרים, יוחנן
  
   אב"י פרק בראשית .2

ַאְרְצָך ּוִמּמֹוַלְדְּתָך ּוִמֵּבית ָאִביָך ֶאל ֶאל ַאְבָרם ֶלְך ְלָך מֵ ' ַוּיֹאֶמר ה
  :ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאְרֶאּךָ 

  
  ג-  בב"י פרק בראשית .3

  :ְוֶאֶעְׂשָך ְלגֹוי ָּגדֹול ַוֲאָבֶרְכָך ַוֲאַגְּדָלה ְׁשֶמָך ֶוְהֵיה ְּבָרָכה
  :ֲאָדָמהַוֲאָבֲרָכה ְמָבְרֶכיָך ּוְמַקֶּלְלָך ָאאֹר ְוִנְבְרכּו ְבָך ּכֹל ִמְׁשְּפחֹת הָ 

  
   א" לא"י בראשית .4

ַוִּיַּקח ֶּתַרח ֶאת ַאְבָרם ְּבנֹו  ְוֶאת לֹוט ֶּבן ָהָרן ֶּבן ְּבנֹו ְוֵאת ָׂשַרי 
ַּכָּלתֹו ֵאֶׁשת ַאְבָרם ְּבנֹו ַוֵּיְצאּו ִאָּתם ֵמאּור ַּכְׂשִּדים ָלֶלֶכת ַאְרָצה 

  :ְּכַנַען ַוָּיבֹאּו ַעד ָחָרן ַוֵּיְׁשבּו ָׁשם
  
  'ב, ב"יבראשית על  ן"רמב. 5

 לו שיאמר טעם מה כי, העניין כל ביארה לא הפרשה זאת והנה
 כמוהו הייתה שלא טובה עמך ואיטיבה ארצך עזוב ה"הקב

 צדיק או לוהים-א עובד אברהם שהיה שיקדים מבלי, בעולם
  ...תמים

  
  הרב ברוך גיגי ראש ישיבת הר עציון. 6

ר ויהי הוא הוא אמ"ה לברוא את עולמו "כשם שבבוא הקב
כך גם כאן , ללא פתיחה והסבר של מגמות" ציוה ויעמוד

לך "ה פונה לאברם ומצווהו "הקב, בפתיחת עולם של תורה
בראשית שאין שמדובר , לכן, עצם הציווי לאברם מדגיש".  לך

, שלא כנוח בשעתו.  לה עניין וחיבור עם מה שקדם לה
הוצרך ו, שהשתייך בהחלט לעולם של הדורות שקדמו למבול

ונוח מצא חן : "להדגיש ולהסביר את הבחירה בו מכל בני דורו
אברם פותח תקופה חדשה ומקבל את הציווי ואת , "'בעיני ה

לך לך מארצך וממולדתך "אף תוכנו של הציווי .  'מאמר ה
מבטא את היעוד ואת " ומבית אביך אל הארץ אשר אראך
ותו אל מכל מה שקושר א, הצורך של אברם להינתק מכל עברו

  .   אין משפחה ואין ארץ מולדת-העולם הישן 
  
  )לח יג(בראשית רבה . 7

 ומוכר צלמים עובד תרח: דיפו אדא דרב בריה חייא' ר אמר
 חד... תחתיו מוכר לאברהם הושיב, לאתר נפיק זמן חד, היה
 אמרה, דסולת פינך חדא בידא טעונה איתתא חדא אתת זמן
 ותברינון בידיה בוקלסא יבנס קם. קודמיהון קרב לך הא: ליה

 כיון. ביניהון דהוה דרבה בידא בוקלסא ויהיב, פסילא לכולהון

 מה: ליה אמר? כדין להון עביד מאי: ליה אמר, אבוה דאתא
, דסולת פינך חדא ליה טעינה איתתא חדא אתא, מינך נכפור

 דין הוה לקדמיהון קריבת. קודמיהון קריב לך הא לי ואמרה
 הדין קם, קדמאי איכול אנא אמר ודין, איקדמ איכול אנא אמר
 אתה מה: ליה אמר! ותברינון בוקלסא נסב ביניהון דהוה רבה

 שפיך מה אוזניך ישמעו ולא: ליה אמר? אינון וידעון, בי מפלה
  ...לנמרוד ונסביה קם! אומר

, למקום יצא אחד יום. היה ומוכר צלמים עובד תרח: תרגום[
 אחת אישה באה אחת פעם ...תחתיו מוכר אברהם את הושיב
 לך הא): לאברהם (לו אמרה. סולת של אחת קערה ובידה
 ונתן, הפסלים כל את ושבר בידיו מקל אחז קם. לפניהם והקרב

 מי: לו אמר אביו כשבא. שבהם הגדול) הפסל (ביד המקל את
 אחת אישה באה, ממך אעלים מה: לו אמר? כך להם עשה

. 'לפניהם והקרב לך אה 'לי ואמרה, סולת אחת קערה ובידה
 אומר וזה, ראשון אוכל אני אומר זה והיה, לפניהם הקרבתי

 את לקח, ביניהם שהיה הגדול הפסל קם, ראשון אוכל אני
? הם יודעים וכי, בי משטה אתה מה: לו אמר! ושברם המקל
 ומסרו קם! ?אומר שפיך מה אוזניך ישמעו ולא: לו אמר

  ...]לנמרוד
  
  לב- כה', ו שופטים. 8
... לאביך אשר השור פר את קח' ה לו ויאמר ההוא בלילה יהיו

 עליו אשר האשרה ואת לאביך אשר הבעל מזבח את והרסת
 ויקח... הזה המעוז ראש על להיך- א' לה מזבח ובנית. תכרֹת
 ויהי', ה אליו ִדבר כאשר ויעש מעבדיו אנשים עשרה גדעון
 ויעש – יומם מעשות העיר אנשי ואת אביו בית את ירא כאשר
 הבעל מזבח ֻנתץ והנה בבֹקר העיר אנשי וישכימו. לילה

 עשה מי רעהו אל איש ויאמרו... ּכָֹרָתה עליו אשר והאשרה
 הדבר עשה יואש בן גדעון ויאמרו ויבקשו וידרשו, הזה הדבר
 נתץ כי וימֹת בנך את הוצא יואש אל העיר אנשי ויאמרו. הזה
 לכל יואש ויאמר. עליו אשר האשרה כרת וכי הבעל מזבח את

 תושיעון אתם אם לבעל תריבון האתם: עליו עמדו אשר
 כי לו ָיֶרב הוא אלהים אם, הבקר עד יומת לו יריב אשר! ?אותו
 בו ירב לאמר יֻרבעל ההוא ביום לו ויקרא. מזבחו את נתץ

  .מזבחו את נתץ כי הבעל
    

  )5מקור (' ב, ב"יבראשית על ן "המשך הרמב. 9
 על רבות רעות עמו כשדים אור אנשי ושעש מפני, הטעם אבל

 ונתעכב כנען ארצה ללכת מהם ברח והוא, ה"בהקב אמונתו
, מתחלה חשב כאשר ולעשות אלו גם לעזוב לו אמר, בחרן

, הנבחרת בארץ' ה לשם האדם בני וקריאת לו עבודתו שתהיה
 עמו עשו כאשר לא, ההם הגוים בו ויתברכו שמו יגדל ושם
 או בבור אותו ושמו, אותו ומקללים ןמבזי שהיו כשדים באור
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, יואר מקללו יחיד ואם מברכיו שיברך לו ואמר. האש בכבשן
  .הפרשה טעם וזה

  
  יד-יא', ו שופטים .10

. מדין מפני להניס בגת חטים חֹבט... וגדעון... 'ה מלאך ויבא
 אליו ויאמר. גבור החילגבור החילגבור החילגבור החיל עמך' ה אליו ויאמר' ה מלאך אליו וירא
 כל ואיה זאת כל מצאתנו ולמה עמנו' ה ויש אדני בי גדעון

 העלנו ממצרים הלא לאמר אבותינו לנו ספרו אשר נפלאֹתיו
לך לך לך לך : ויאמר' ה אליו ויפן. מדין בכף ויתננו' ה נטשנו ועתה', ה

  שלחתיך הלא, מדין מכףבכחך זה והושעת את ישראל בכחך זה והושעת את ישראל בכחך זה והושעת את ישראל בכחך זה והושעת את ישראל 
  

  י אפוד" גדעון מכשיל את בנ– כז', שופטים ח . 11
   ."ו למוקשויהי לגדעון ולבית"
  

  'ח פסוק', י פרקי על בראשית "רש. 12
להמריד כל העולם על ": החל להיות גיבור בארץ) נמרוד(הוא "

  ".ה בעצת דור הפלגה"הקב
  

   'ט -' א, א"י בראשית .13
ַעל ...ַוְיִהי ְּבָנְסָעם ִמֶּקֶדם ַוִּיְמְצאּו ִבְקָעה ְּבֶאֶרץ ִׁשְנָער ַוֵּיְׁשבּו ָׁשם

  ...ּה ָּבֶבל ֵּכן ָקָרא ְׁשמָ 
  

  'י פרק בראשית .14
הּוא ) ט:(ְוכּוׁש ָיַלד ֶאת ִנְמרֹד הּוא ֵהֵחל ִלְהיֹות ִּגּבֹר ָּבָאֶרץ) ח(

) י:('ַעל ֵּכן ֵיָאַמר ְּכִנְמרֹד ִּגּבֹור ַצִיד ִלְפֵני ה' ָהָיה ִגּבֹר ַצִיד ִלְפֵני ה
) יא: (ַכְלֵנה ְּבֶאֶרץ ִׁשְנָער ְוֶאֶרְך ְוַאַּכד וְ ֵראִׁשית ַמְמַלְכּתֹו ָּבֶבלַוְּתִהי 

ִמן ָהָאֶרץ ַהִהוא ָיָצא ַאּׁשּור ַוִּיֶבן ֶאת ִניְנֵוה ְוֶאת ְרחֹבֹת ִעיר ְוֶאת 
  :ְוֶאת ֶרֶסן ֵּבין ִניְנֵוה ּוֵבין ָּכַלח ִהוא ָהִעיר ַהְּגדָֹלה) יב:(ָּכַלח

  
  ט"כ פסוק', ה בראשית .15

  ..." ינחמנו זה"
  

  'פסוק ח' בראשית ו. 16
  " 'ה בעיני חן מצא נחו"
  

   'ט פסוק' בראשית ו .17
  "נח התהלך האלוקים את בדורותיו היה תמים צדיק איש נח"
  

  'א פסוק', ז פרקבראשית  .18
  ." הזה בדור לפני צדיק ראיתי אותך"
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  'א פסוק, ב"י פרקבראשית . 19
  ." אראך אשר הארץ אל.... מארצך לך לך"
  

  'ג, ג"י בראשית. 20
  ."האדמה משפחות כל בך ונברכו...ברכה והיה שמך ואגדלה"
  

  'ט פסוק', ו פרקבראשית  .21
  " נח התהלך האלוקים את"
  

  'א פסוק, ז"י פרק בראשית. 22
   "תמים והיה לפני התהלך"
  

  'האלוקים את 'ה"ד', י' , ל פרשה, ]וילנא [רבה בראשית .23
לך מהלך שראה את המ, לאוהבו של מלך? למה אברהם דומה
. הציץ אוהבו והתחיל מאיר עליו דרך החלון, במבואות האפלים

עד שאתה מאיר לי דרך : "אמר לו, הציץ המלך וראה אותו
עד שתהא : "ה לאברהם"כך אמר הקב". בא והאיר לפני, חלון

מאיר לי מאספוטמיא ומחברותיה בא והאיר לפני בארץ 
  ".ישראל

  
  'פסוק דב "בראשית י .24

ַוֵּיְצאּו ָלֶלֶכת ַאְרָצה ְּכַנַען ...  ' ְבָרם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֵאָליו הַוֵּיֶלְך ַא
  :ַוָּיבֹאּו ַאְרָצה ְּכָנַען

  
  'א פסוק ב"י פרק, עזרא אבן .25

ויצאו "כי כן כתוב , גלה לו הסוד" אשר אראך"אחר שאמר "
  ".ללכת ארצה כנען

  
  ב "בראשית י. 26

 ְמקֹום ְׁשֶכם ַעד ֵאלֹון מֹוֶרה ְוַהְּכַנֲעִני ַוַּיֲעבֹר ַאְבָרם ָּבָאֶרץ ַעד) ו(
  :ָאז ָּבָאֶרץ

  
  …ֶאל ַאְבָרם ַוּיֹאֶמר ְלַזְרֲעָך ֶאֵּתן ֶאת ָהָאֶרץ ַהּזֹאת' ַוֵּיָרא ה) ז(
   
  :ַהִּנְרֶאה ֵאָליו' ַוִּיֶבן ָׁשם ִמְזֵּבַח ַלה…)ז(
לֹה ֵּבית ֵאל ִמָּים ַוַּיְעֵּתק ִמָּׁשם ָהָהָרה ִמֶּקֶדם ְלֵבית ֵאל ַוֵּיט ָאהֳ ) ח(

  :'ַוִּיְקָרא ְּבֵׁשם ה' ְוָהַעי ִמֶּקֶדם ַוִּיֶבן ָׁשם ִמְזֵּבַח ַלה
  : ַוִּיַּסע ַאְבָרם ָהלֹוְך ְוָנסֹוַע ַהֶּנְגָּבה) ט(


