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פרשת לך לך ,תשפ"א ,מספר 1391

אברהם המהלך
יאיר ברקאי
הפועל 'הלך' ,בהופעותיו השונות ,מלווה את
אברהם לאורך כל מסעי חייו 1,לכן הוא מהווה
מילת מפתח בהבנת אישיותו .מן הראוי ,אפוא,
שנתבונן קמעא במשמעויותיו של הפועל.
א .הגדרה ומהות
מעבר למובנו הראשוני של הפועל – מעבר
ממקום למקום מבחינה פיסית – קיימת
המשמעות הרוחנית ואליה מכוונים דברינו.
רש"ר הירש בפירושו לוי' כו:ג מנסח מעין
הגדרה לפעולת ההליכה במובנה הרוחני:
'הלך' :לנוע לקראת מטרה; ומכאן הוראה
שכיחה של 'הליכה' :השאיפה לזכות
בנכסים ובהנאות ,המספקים את רצון
האדם .שלמותו המוסרית של הפרט
תלויה בטהרת השאיפה הזאת ...נמצא זה
פירוש "אם בחקותי תלכו" :אם תלכו
בשאיפותיכם החושניות רק במסגרת
הגבולות שהותוו בתורתי.
נעיין נא בהתנהגות משה לקראת מותו ,כפי
ֹשׁה וַ י ְַדבֵּ ר אֶ ת
שמתפרש מהכתוב" :וַ ֵיּלְֶך מ ֶ
הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּה אֶ ל כָּל י ְִשׂ ָראֵ ל" (דב' לא:א).
לכאורה ,ניתן היה להתחיל את הפסוק ב":וַ י ְַדבֵּ ר
ֹשׁה] אֶ ת הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּה אֶ ל כָּל י ְִשׂ ָראֵ ל" ,מה
[מ ֶ
מוסיף "וַ ֵיּלְֶך" להבנת הפסוק?
אבן עזרא
וילך  -הלך אל כל שבט ושבט להודיע
שהוא מת שלא יפחדו ,וחזק לבם בדברי
יהושע ,על כן כתוב אחריו ואתה

* ד"ר יאיר ברקאי היה ראש מכללת ליפשיץ .המאמר
מוקדש לבננו ליאור ולחתננו ד"ר ינון משה גוטמן
שהשבת היא פרשת בר-המצווה שלהם ,יאריך ה'
ימיהם בטוב ושנותיהם בנעימים.
 1הפועל 'וילך' מאפיין גם את דרך הנהגתו של שמואל
(שמ"א ז:טז) "וְ הָ לְַך ִמדֵּ י ָשׁנָה בְּ ָשׁנָה וְ סָ בַ ב בֵּ ית אֵ ל
וְ הַ גִלְ גָל וְ הַ ִמ ְצפָ ה וְ ָשׁפַ ט אֶ ת י ְִשׂ ָראֵ ל אֵ ת כָּל הַ ְמקוֹמוֹת
הָ אֵ לֶּה".

תנחילנה אותם (ז) .ולפי דעתי ,כי אז ברך
השבטים...
רמב"ן
ויאמר הכתוב עתה ,כי משה הלך ממחנה
לויה אל מחנה ישראל לכבדם ,כמי
שירצה להפטר מחבירו ובא ליטול רשות
ממנו.
נראה כי הספורנו מכוון בפירושו לדברי
קודמיו ,כאשר הוא מצביע בשימוש בפועל 'הלך'
על מוכנות יוצאת דופן מצד ההולך לקראת
פעולה מיוחדת .במקרה זה מדובר בהכנת משה
ֹשׁה",
את העם לקראת פרידה ממנו" .וַ ֵיּלְֶך מ ֶ
התעורר לזה כמו "וַ ֵיּלְֶך ִאישׁ ִמבֵּ ית לֵוִ י" (שמ'
ב:א) .אם כן ,הוספת הפועל 'וילך' בפסוק,
מעידה על כוונת ההליכה ועל דרך ביצועה.
ב .תמימות
פעמים רבות מוצאים במקרא בצמידות
לפועל 'הלך' את הדרישה להולך להיות תמים
עם ה' .כגון :במזמור תה' ק"אַ " :א ְשׂכִּ ילָה בְּ דֶ ֶרְך
ָתּ ִמים מָ ַתי ָתּבוֹא אֵ לָי אֶ ְתהַ לְֵּך בְּ ָתם לְ בָ בִ י בְּ ֶק ֶרב
יתי" (ב); "עֵ ינַי בְּ נֶאֶ ְמנֵי אֶ ֶרץ ל ֶָשׁבֶ ת ִע ָמ ִדי ֹהלְֵך
בֵּ ִ
בְּ דֶ ֶרְך ָתּ ִמים הוּא י ְָשׁ ְר ֵתנִי" (ו).
ההולך ,למרות היותו חדור מטרה ובעל
הנעה רבה ,נתקל בקשיים הן מצד הסובבים
אותו ,שלא תמיד מסכימים עם דרכו ,הן מצד
עצמו ,כאשר הרהורי חרטה תוקפים אותו.
כדברי האלשיך 2בפירוש המזמור'" :אתהלך בתם
לבבי' וכו' .והוא כי אפנה לבי מכל מחשבות
והרהורים והקפדות גם כי יצרו אותי בני אדם
או ייסורין יבאו עלי".
לכן התמימות ,דהיינו ,הש ֵלמות בדבקות
בה' ,היא תנאי הכרחי להצלחת ההליכה.
אף בפרשתנו מופיעה הדרישה להליכה
בתמימות:
 2רבי משה אלשיך  ,1600-1506היה פרשן ומחבר
דרשות מפורסמות על התורה ,שד"ר ופוסק בצפת.

את תפקידם להעלות את ההמונים
אליהם ...אמנם ,גם נח "התהלך עם הא-
להים"; אולם ,לא היתה זו תמצית כל
חייו ,אלא היסוד לכל מעשיו .נח היה
" ִאישׁ צַ ִדּיק ָתּ ִמים ...בְּ ֹדר ָֹתיו" (בר' ו:ט);
ומקור הכח לחיים אלה היה" :אֶ ת
ֹלהים ִה ְתהַ לְֶּך נ ַֹח" (שם) .ואילו אצל
הָ אִ -
חנוך היתה זו תמצית כל חייו .הליכתו
עם ה' לא קירבה אותו לחיים ,אלא
הרחיקה אותו מהם .והרי זו שאיפה
מוטעית; היא לא תביא תיקון לעולם,
ואין בה תועלת לעולם.
רש"ר הירש התייחס בפירושו גם לנח
והבחין בין התהלכותו של חנוך עם ה' לבין זו
של נח .התובנה המתבקשת מדבריו היא
שההתהלכות הנאותה היא "עם הא-להים" למען
הבריות כדי לקרבם לה'.
התהלכות מעידה גם על ברית שנכרתה בין
ה' לישראל והיא באה לידי ביטוי ,בין היתר,
בפרשת "בחקותי" ,שהזכרנו בראשית דברינו:
התנאיִ " :אם בְּ חֻ קּ ַֹתי ֵתּלֵכוּ וְ אֶ ת ִמ ְצוֺ ַתי
יתם א ָֹתם" (וי' כו:ג).
ִתּ ְשׁ ְמרוּ וַ עֲ ִשׂ ֶ
ִיתי ָלכֶם
התוצאה" :וְ ִה ְתהַ לַּכְ ִתּי בְּ תוֹ ֲככֶם וְ הָ י ִ
ֹלהים וְ אַ ֶתּם ִתּ ְהיוּ לִ י לְ עָ ם" (שם:יב).
לֵאִ -
רש"י" :וְ ִה ְתהַ לַּכְ ִתּי בְּ תוֹ ֲככֶם"  -אטייל
עמכם בגן עדן כאחד מכם ,ולא תהיו
מזדעזעים ממני .יכול לא תיראו ממני,
תלמוד לומר והייתי לכם לא-להים.
הנה כי כן ,שבנו למופע הראשון של
התהלכות ה' בגן-עדן ,אך הפעם בדרך החיובית,
התהלכות עימכם "כאחד מכם" .הווה אומר,
קיום הברית תביא לתיקון החטא שבעטיו גורשו
אדם וחוה מגן עדן.
ספורנו ,על אתר ,מגדיר את ההתהלכות
בצורה שונה וממילא גם פירוש הפסוק משתמע
בצורה שונה:
"וְ ִה ְתהַ לַּכְ ִתּי בְּ תוֹ ֲככֶם" ,ענין המתהלך הוא
ההולך אנה ואנה לא אל מקום אחד
בלבד .אמר אם כן אתהלך בתוככם כי לא
אל מקום אחד בלבד ירד שפע הכבוד כמו
שהיה במשכן ובמקדש כאמרו "וְ עָ שׂוּ לִ י
ִמ ְק ָדּשׁ וְ ָשׁכַנְ ִתּי בְּ תוֹכָם" (שמ' כה:ח).
כלומר ,בזה האופן ובאותו המקום בלבד
אשכון בתוכם .ובאר זה באמרו" :אֲ ֶשׁר
ִאוָּ עֵ ד לְ ָך ָשׁ ָמה" (שם ל:ו) "וְ נֹ עַ ְד ִתּי ָשׁמָ ה
לִ בְ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל" (שם כט:מג) .אבל אתהלך
בתוככם ויראה כבודי בכל מקום שתהיו
שם כי אמנם בכל מקום שיהיו שם צדיקי

וַ י ְִהי ַאבְ ָרם בֶּ ן ִתּ ְשׁ ִעים ָשׁנָה וְ ֵת ַשׁע ָשׁנִים
וַ יּ ֵָרא ה' אֶ ל ַאבְ ָרם וַ יֹּאמֶ ר אֵ לָיו אֲ נִ י אֵ ל
ַשׁ ַדּי ִה ְתהַ לְֵּך לְ פָ נַי ו ְֶהיֵה ָת ִמים )בר' יז:א).
רש"י" :והיה תמים –...היה שלם בכל
נסיונותי".
אברהם נדרש להתגבר על הקשיים
המלווים את התנהלותו ולא לפגום בשלימות
האמורה לאפיין את ההולך לפני ה' .מהי אותה
התהלכות?
ג .התהלכות
בראשונה אנו פוגשים את הפועל בגן-עדן:
ֹלהים ִמ ְתהַ לְֵּך בַּ גָן לְ רוּחַ
"וַ יּ ְִשׁ ְמעוּ אֶ ת קוֹל ה' אִ -
ֹלהים
ָאדם וְ ִא ְשׁתּוֹ ִמפְ נֵי ה' אִ -
הַ יּוֹם וַ יּ ְִת ַחבֵּ א הָ ָ
בְּ תוְֹך עֵ ץ הַ גָן" (בר' ג:ח).
פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) בראשית ,פ"ג
ס " ח:
מתהלך בגן .שהיתה שכינה מתהלכת
ממנו על שחטא ,שהצדיקים משרים
ָארץ
ִירשׁוּ ֶ
יקים י ְ
שכינה עמהם ,שנא' "צַ ִדּ ִ
וְ י ְִשׁכְּ נוּ לָעַ ד עָ לֶיהָ " (תה' לז:כט) ,והרשעים
מסלקין את השכינה מן העולם.
לפי המדרש ,התהלכות ה' כאן ,בזיקה
לאדם וחוה לאחר חטאם ,היא במובן שלילי של
הסתלקות ה' מהם .וכן סבר גם הרמב"ן
בפירושו על אתר.
ספורנו סבור אחרת" :מתהלך בגן .אנה
ָארץ"
ואנה כפי התכלית המכוון ,כמו " ִה ְתהַ לְֵּך בָּ ֶ
(בר' יג:יז)" ,וַ יּ ְִתהַ לְּ כוּ ִמגוֹי אֶ ל גוֹי" (תה' קה:יג).
דהיינו ,ההתהלכות היא מכוונת מטרה
מתוכננת.
המופע הבא קשור בדמותו המופלאה של
חנוך:
ֹלהים ַאחֲ ֵרי הוֹלִ ידוֹ
וַ יּ ְִתהַ לְֵּך חֲ נוְֹך אֶ ת הָ אִ -
תוּשׁלַח ְשֹׁלשׁ מֵ אוֹת ָשׁנָה וַ יּוֹלֶד בָּ נִים
אֶ ת ְמ ֶ
ֹלהים
וּבָ נוֹת ...וַ יּ ְִתהַ לְֵּך חֲ נוְֹך אֶ ת הָ אִ -
ֹלהים (בר' ה:כא-
וְ אֵ ינֶנּוּ כִּ י ל ַָקח אֹתוֹ אִ -
כד).
רש"ר הירש (בפירושו לבר' פרק ה):
ֹלהים וְ אֵ ינֶנּוּ" וגו'.
"וַ יּ ְִתהַ לְֵּך חֲ נוְֹך אֶ ת הָ אִ -
גם חכמינו נחלקו בהערכת אפיו של חנוך
(בראשית רבה כה ,א) ...משמעות
"ההליכה עם הא-להים" :ביקש חנוך
להכשיר את עצמו להתהלך עם
הא-להים; לשם כך התרחק מן ההמונים
– מפחד או מבוז .אולם ,התבודדות
והתנזרות מבני האדם איננה דרך יהודית.
הצדיקים והחסידים שלנו חיו בתוך
ההמון ,עם ההמון ולמען ההמון; הם ראו
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איתם ,ואחר שהתיר לו ללכת ,ה' כועס עליו
שנענה לבקשת שליחי בלק והלך.
הפתרון נעוץ בהבחנה בין הליכה "עם"
שאינה זהה להליכה "את"" .עם" היא הליכה
רצונית ,מלאת כוונה והזדהות עם מגמת
השליחות ,וזו נאסרה על בלעם .ללכת "את" זו
הליכה טכנית שאינה מבטאת דבר מתוכנו
הפנימי של ההולך ,וזו הותרה לו.
תוכנה האמיתי של ההליכה מתבטאת
ברצונו של ההולך .התנהגות האדם לפי רצונו
מעידה על הבחירה החופשית ,שהיא עקרון יסוד
באמונה היהודית.
ה .מסקנות
תחילת מסעותיו של אברהם אבינו בצו:
ָארץ
וּמבֵּ ית ָאבִ יָך אֶ ל הָ ֶ
וּממוֹל ְַד ְתָּך ִ
ַאר ְצָך ִ
"לְֶך לְ ָך מֵ ְ
ַאראֶ ָךּ" (בר' יב:א) .ואף אחרון נסיונותיו:
אֲ ֶשׁר ְ
"וַ יֹּאמֶ ר ַקח נָא אֶ ת בִּ נְָך אֶ ת י ְִח ְידָך אֲ ֶשׁר ָאהַ בְ ָתּ
אֶ ת י ְִצ ָחק וְ לְֶך לְ ָך אֶ ל אֶ ֶרץ הַ מ ִֹריָּה וְ הַ עֲ לֵהוּ ָשׁם
ַאחד הֶ הָ ִרים אֲ ֶשׁר א ַֹמר אֵ לֶיָך" (בר'
לְ ֹעלָה עַ ל ַ
כב:ב).
אברהם מגלם בדמותו את כל התכונות
החיוביות העולות מעיונינו במגוון המופעים של
הפועל 'הלך' .הוא הולך ומתהלך ,כורת ברית עם
ה' ועומד בכל תנאיו .הוא מתמודד עם הקשיים
והמכשולים שעומדים בפניו בקיום צו
התמימות שהוטל עליו .בכח אישיותו הוא
משפיע על סביבתו ,מפיץ את האמונה בא-ל
אחד ובהליכות הצדק כפי שמעיד עליו ה'" :כִּ י
י ְַד ְע ִתּיו לְ ַמעַ ן אֲ ֶשׁר יְצַ וֶּה אֶ ת בָּ נָיו וְ אֶ ת בֵּ יתוֹ
וּמ ְשׁפָ ט"
ַאחֲ ָריו וְ ָשׁ ְמרוּ דֶּ ֶרְך ה' לַעֲ שׂוֹת ְצ ָד ָקה ִ
(בר' יח:יט).
ואנו ,כפרטים וכעם ,לא נותר לנו אלא
ללכת בעקבותיו של אבינו ,ובכח האמונה שנטע
בתוכנו ,לקיים את צו ה' לגדעון" :וַ יִּפֶ ן אֵ לָיו ה'
הוֹשׁ ְע ָתּ אֶ ת־י ְִשׂ ָראֵ ל" (שופ'
וַ יֹּאמֶ ר לְֵך בְּ כֹחֲ ָך זֶה וְ ַ
ו:יד).

הדור הוא " ְקדֹשׁ ִמ ְשׁכְּ נֵי עֶ לְ יוֹן" (תה'
מו:ה) ,שבו תשלם כוונתו כאמרו:
ָארץ הֲ דֹם ַרגְ לָי ...וְ אֶ ל זֶה
"הַ ָשּׁ ַמיִם כִּ ְס ִאי וְ הָ ֶ
ַאבִּ יט אֶ ל עָ נִי וּנְ כֵה רוּחַ וְ ָח ֵרד עַ ל ְדּבָ ִרי"
(יש' סו:א-ב).
ספורנו מגדיר התהלכות כמהלך מתמשך
ללא יעד מוגדר ,בשונה מ'הליכה אל' שבפועל
'הלך' בפרשתנו" :וַ יֹּאמֶ ר ה' אֶ ל ַאבְ ָרם לְֶך לְ ָך
ָארץ אֲ ֶשׁר
וּמבֵּ ית ָאבִ יָך אֶ ל הָ ֶ
וּממוֹל ְַד ְתָּך ִ
ַאר ְצָך ִ
מֵ ְ
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ַאראֶ ָךּ" ,שמתייחס להליכה ליעד מוגדר.
ְ
השכר על קיום הברית על-ידי עם ישראל
יהיה השכנת שכינת ה' "בכל מקום שיהיו שם
צדיקי הדור" ולא דווקא במקום מסוים בלבד,
כמו המשכן או בית המקדש.
ד .פרשיית בלעם
ֹלהים אֶ ל בִּ לְ עָ ם ַל ְילָה וַ יֹּאמֶ ר לוֹ
וַ ָיּבֹא אִ -
ִאם לִ ְקרֹא לְ ָך בָּ אוּ הָ אֲ נ ִָשׁים קוּם לְֵך ִא ָתּם
וְ ַאְך אֶ ת הַ ָדּבָ ר אֲ ֶשׁר אֲ ַדבֵּ ר אֵ לֶיָך אֹתוֹ
ַתעֲ ֶשׂה (במ' כב:כ).
במדבר רבה (וילנא) פרשת בלק פרשה כ
סימן יב:
" ִאם לִ ְקרֹא לְ ָך בָּ אוּ הָ אֲ נ ִָשׁים קוּם לְֵך
ִא ָתּם" מיכן את למד שבדרך שאדם רוצה
לילך בה מוליכין אותו ,שמתחלה נאמר
לו' :לא תלך' ,כיון שהעיז פניו להלוך הלך.
ֹלהים כִּ י הוֹלְֵך
שכן כתיב "וַ יּ ִַחר ַאף אִ -
הוּא" (שם:כב) אמר לו הקדוש ברוך הוא:
רשע איני חפץ באיבודן של רשעים,
הואיל ואת רוצה לילך ליאבד מן העולם
קום לך" .ואך את הדבר" ,ללמדך
שבהתראה הלך .מיד וישכם קדם ועמד
בזריזות הוא בעצמו .אמר לו הקדוש ברוך
הוא רשע כבר קדמך אברהם אביהם
לעקוד את יצחק בנו (בר' כ"ב) "וַ יּ ְַשׁכֵּם
ַאבְ ָרהָ ם בַּ בּ ֶֹקר וַ יַּחֲ בֹשׁ אֶ ת חֲ מֹרוֹ" וגו' "וַ ֵיּלְֶך
ִעם ָשׂ ֵרי מוָֹאב" (במ' כב:כא) ,ללמדך
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שהיה שמח בפורענות ישראל כמותן.
הקושי שמעורר הפסוק ברור; כביכול ישנה
סתירה בין איסור ההליכה עם השליחים ששלח
בלק לבלעם ,לבין הפסוק שה' מתיר לו ללכת

הדף השבועי מופץ בסיוע קרן הנשיא
לתורה ולמדע ,ומופיע גם באתר המידע של
אוניברסיטת בר-אילן בכתובת:
http://www1.biu.ac.il/parasha2
כתובת דוא"ל של הדףdafshv@mail.biu.ac.il:
ניתן לפנות לכתובת זו ולקבל את הדף מדי שבוע
בדוא"ל.
הדף השבועי  -אוניברסיטת בר אילן
יש לשמור על קדושת העלון

 3על המשמעות הרוחנית של הציווי "לך לך" ,ראו
דבריי בדף שבועי לפרשת לך לך (מס' ,)1242
תשע"ח.
 4דוכן ראו במסכת מכות (י ע"ב)'" :קום לך אתם' -
אמר רבא בר רב הונא :מלמד שבדרך שאדם רוצה
לילך בה מוליכין אותו ,דכתיב' :לא תלך עמהם'
וכתיב' :קום לך אתם'".

עורך :ד"ר צבי שמעון
עורכת לשון :רחל הכהן שיף
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