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1440מספר , בפ"תש, לך לך תרשפ

 

 " או מדוע בחר ה' באברהם? ְלך   ֶלך פירוש " מה  
  צמח -כהן דוד  

אנו יודעים מדוע בחר ה' בנח להיות אבי האנושות  
ֹנַח  החדשה שלאחר המבול. הדבר נאמר במפורש: "

י ה    ִמיםּת    יקּדִ צַ   ׁשִאי יוּב  ה  א    ֶאת  ֹדֹרת  הַ -ה    ְךּלֶ ֹלִהים ִהת 
ל    הּת  א אַ "ּבֹ   :" )בר' ו:ט( וכןֹנחַ  כ  ָךּב  ו  ה ּת  ֶאל הַ   ית  י  ּכִ   ב 

ָך ִאיִתי צַ   ֹאת  ַני    יקּדִ ר  פ  " )בר' ז:א(. לעומת הּזֶ הַ   רַּבּדֹול 
לאברהם   ,זאת ה'  של  הראשונה  בראש   1בפנייתו 

י בו    ,ב"פרק  לבחירה  כלשהו  רמז  לכאורה  אין 
לעמוד בראש המסע הארוך אשר ממנו עתיד לצאת  
אין   מזאת,  יתרה  האומה.  אבי  ולהיות  ישראל  עם 
גם הסבר מדוע נעתר אברהם לבקשתו של אל חדש 

 ת למסע זה. ולא מוכר לצא
לכתובי  נפנה  השאלה  על  להשיב  מנת  על 

אחרים   מהכדי  מקרא  לפתרון    ילברר  תרומתם 
גם   האם  לראות  ננסה  מכן  לאחר  הזו.  התעלומה 

קיים קצה חוט   מוביל למסקנה שעולה  ה בפרשתנו 
 מכתובי המקרא האחרים. 
" נאמר:  ד:לז  ַתַחת  בדב'  ֲאֹבֶתיָך    ֶאת  ָאַהב   יּכִ ו 

ַחרּיִ וַ  עּב    ב  יו  ֹו ַזר  "  ,"ַאֲחר  נאמר:  י:טו  ַרק  ובפרק 
ה   ה'  ק ׁשַ ח    ֲאֹבֶתיָךּבַ  ַאֲהב  םֹוא  ל  ַחרּיִ וַ   ת  ם ּב    ב  ע    ַזר 

יֶהם   עַ   לּכ  מִ   ֶכםּב  ַאֲחר  ביטויי  הּזֶ הַ   םַּכּיֹו  יםּמִ ה   ."
האהבה והחשק רומזים כאן על קשר של זוגיות בין  
קשר   נדון  אלה  כתובים  בשני  אמנם  לאישה.  איש 

לבין   ה'  בין  בכללהאהבה  דווקא   ,האבות  ולאו 
אברהם,   עם  עשויים  אך  הקשר  אחרים  כתובים 

  : לשפוך אור נוסף על הסוגיה. כך הכתוב ביש' מא:ח
ם  " ה  ר  ַאב  ד  ,"ֹאֲהִביֶזַרע  לו  כ:זיה בובדומה  ֶזַרע  "  : "ב 

ם   ה  ר  ָךַאב  אברהם  ֹאַהב  מוגדר  אלה  כתובים  בשני   ."
נמצא   ה'.  של  האשכאוהבו  בין  לאברהם -הקשר  ל 

מדובר באהבה  שיש להדגיש  ו   , קשר של אהבה  הוא
" בדב'  קׁשַ ח  זוגית ולא באהבת הורה לבנו. הפועל "

עלול   זה  רעיון  בבירור.  זה  רעיון  מבטא  י:טו 
אך   ראשון,  ממבט  ביותר  מוזר  בהמשך  להיראות 

   ו.תוננסה להבהיר א
זו  לפרשנות  בסיס  יש  האם  לשאלה:  ועתה 

הרעיוןנובפרשת חיובית.  התשובה  לדעתי,  עולה    ? 
בפרשה:   הראשון  ֶלְך   ה'  אֶמרּיֹ וַ מהפסוק  ם  ר  ַאב  ֶאל 

ָך   צ  ַאר  מ  ָך  אֲ   ית ּב  מִ ּו  ָךּת  ַלד  ּמֹומִ ּול  ָאֶרץ  ה  ֶאל    ר ׁשֶ ָאִביָך 
אֶ  " )בר' יב:א(. מה פירוש "ַאר  ָךּך  "? ידוע ומקובל  ֶלְך ל 

ולטובתך".   מאד פירושו של רש"י: "לך לך להנאתך 

 
צמח, מרצה למקרא במכון כרם, מכללת  -ד"ר דוד כהן ה*

 דוד ילין, ירושלים.
בשלב זה הוא נקרא "אברם", אך אנו נציגו כאן בשמו   1

 הקבוע והמקובל "אברהם". 

והוא תואם  פירוש זה כבודו במקומו מונח,   הואיל 
ָך  ֶלְךאת רצף הפסוקים והעניינים )' ֶאעֶ ...  ל  ג  ָךׂש  ו   יֹול 

זה  לֹודּג   תלך  אם  ותוצאתה:  פעולה  בבחינת  וכו',   '
אחר   פירוש  להציע  ניתן  זאת  ועם  לך(,  ישתלם 

יותרה דעתי  ,קרוב  מקרא.   ,לעניות  של  לפשוטו 
 רש"ר הירש כותב:  

ָך" ל  לעצמ  ",ֶלְך  לך  בבדידות...  לעצמך  ך  לך 
מארצך   אותך  שתבודד  בדרך  לך  בדרכך; 
וממולדתך ומבית אביך, מכל הקשרים שהיו  

  2לך עד כה. 
פירש   זו  ויינפלדגם  ברוח  קצר   ,משה  ובמשפט 

היחס   "מלת  ָך'וקולע:  בו  ל  שיש  מעבר  על  מורה   '
ונ מפנה  הקודם".ימשום  מהמצב  סימוכין    3תוק 

  חַׁשּלַ ַוי  לפירוש זה ניתן למצוא בכתובי מקרא כגון: "
נ  ֶאת  הׁשֶ מֹ  צ  ֶאל   ֹו ל   ֶלְך ּי  וַ   ֹוֹחת  יח:כז)ֹו"  ַאר    –  (שמ' 

חותן משה נפרד מבני ישראל והולך לבדו אל ארצו; 
עַ " כ ּו   ּונּפ    הּת  ו  ֶכם   ּו ל  יֶכם  ל  ָאֳהל  כב:ד)  "ל    –  (יה' 

המנשה   וחצי  גד  ראובן,  לשבטים  קורא  יהושע 
אשר   נחלתם  אל  ולשוב  השבטים  משאר  להיפרד 

ַלף    םֶּגׁשֶ הַ בעבר הירדן; "  ַלְך ל ח    –  (ש ב:יא"הי ש)"  ֹוה 
 הגשם עזב אותנו והלך.  

צעד נוסף לכיוון הפרשני המוצע כאן הוא דרך  
בש הזוגיות.  יחסי  מתחום  ב:י,"הי כתובים  יג    ש 

ִתי    ִמיּוקנאמר פעמיים: " פ  י ִתי י  ְך ַרע  ִכי ּו ל  ְך  ל  ". למה  ל 
" הדוד באומרו לרעיה  ִכימתכוון  ְך  ל  ברי לגמרי  ל   ?"

אליה   פונה  הוא  אדרבה:  אותה,  מגרש  הוא  שאין 
ממשפ להיפרד  ממנה  אליוומבקש  ולהצטרף    , חתה 

" זוגיות.  ביניהם ברית של  ִכיעל מנת לקשור  ְך  ל  " ל 
א לכי  כן  אם  אחריימשמעו  לכי  לביתי,  יושם   . , 

ִכישבכתוב זה, ממש כמו בפרשתנו, בא הצירוף "   ל 
ְך ָך" בצורת ציווי כמו "ל  מאותו שדה של קשר   ".ֶלְך ל 

ֶלְך ִלי "  :זוגי נאמר הכתוב ֶאל  רּמֹוַהר הַ   ֶאל  א  ַעתּגִ   ו    ב 
ד:ו"היש )  "נ הֹובּל  הַ  מסביבתי   (,ש  אתרחק  ופירושו: 

 על מנת להתבודד עם אהובתי.
אפשר לסכם ולומר: כל קשר חדש בין בני זוג  
הגרעינית.   המשפחה  מן  בהתנתקות  בהכרח  כרוך 
זו משמעות האמירה הבסיסית בתחילת ספר   והרי 

" ִאי   ןּכ  ַעל  בראשית:  ב  ֶאת    ׁשַיֲעז  ו  ָאִביו    ּמֹואִ ֶאת 
ַבק   ד  ּתֹואִ ּב  ו  י  ׁש  ה  ב    ּוו  ד  רׂש  ל  וכן ֶאח  ב:כד(.  )בר'   "

 
הירש   2 רפאל  בן  שמשון  פירוש  עם  בראשית    , ספר 

 ירושלים תשס"ב. 
ויינפלד,    3 חדש משה  פרוש  עם  בראשית  תל ספר   ,-  

 אביב תשל"ה.  
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קורא המשורר בתהלים למלכה הזרה הקושרת את  
"ִׁש  ישראל:  מלך  עם  ִחיגורלה  יתּו   ְךּמ  עַ   כ  "  ָאִביְך  ב 

מה:יא,   "ו)תה'  ָך  השוו  צ  ַאר  מ  ָך  ל   ָךּת  ַלד  ּמֹומִ ּוֶלְך 
המלכה נקראת להתנתק מבית אביה   ."(ָאִביָך  ית ּב  מִ ּו 

ולשכוח אותו על מנת לקיים קשר של נישואין עם  
מתבקשת   היא  בהמשך  ישראל.  את גם  מלך  לקבל 

הִ   אּוה  ימרות בעלה: "ּכִ  ּתַ ֲאֹדַנִיְך ו  ֹו" )שם:יב(.  ל   ֲחִויׁש 
נישואין מחייב התנתקות   של  כן, שקשר  ברור אם 
התחייבות   זה  ולצד  קודמת,  ממסגרת  מהעבר, 

למסגרת החדשה. זו בדיוק התביעה שתובע    לעתיד,
תו  יה' מאברהם. על מנת להצטרף אל ה' ולקיים א

ואת בית  קשר של ברית, עליו לנטוש את סביבתו 
היא   אברהם  של  הליכתו  ה'.  אל  ולהתחבר  אביו 

 . מארצך, ממולדתך, מבית אביך  : -קודם כל הליכה מ
האלילי העולם  נטישת  אומר  מכן    ,הווי  ולאחר 

אחר "ּב  הליכה  יהושע:  רומז  לכך  ה'.  ֶברי  רּנ  הַ   ע    ה 
יֶכםֹוֲאב  ּובׁש  י   ע  ת  םֹומ  ם ַוֲאִבי נ ח  ַרחּתֶ   ל  ה  ר   ר ֹוֲאִבי ַאב 
דּיַ וַ  ִרים  ּו ַעב  ֲאח  ֹלִהים  אֶ   .א  ֶאת   חּקַ ו  ֲאִביֶכם  ֶאת 

ֶבר הַ  ע  ם מ  ה  ר  רּנ  ַאב  א  ה  ְךֹוו  ל ֶאֶרץ ּב    ֹוֹאת  ל  ַעןּכ   כ  " )יה' נ 
מבית  -כד:ב אברהם  את  מנתק  ה'  שעבד  ג(.  אביו, 

כנען. בארץ  אותו  ומוליך  אחרים,  הולכה    4אלוהים 
בארץ   אברהם  של  כמסע  בפרשתנו  מתוארת  זו 

תוך שהוא מתחייב לה' על ידי בניית מזבחות    ,כנען
יב:ו )בר'  ה'  בשם  וקריאה  להגדיר-לה'  ניתן    ט(. 

כ"הליכה אחרי ה'". כך הרי מנסח ירמיהו    הליכה זו
ה':   לבין  אברהם,  צאצאי  ישראל,  בין  הקשר  את 

ַכר  " ע  יּתִ ז  ְך ֶחֶסד נ  ִיְךּולּכ  ַאֲהַבת    ַרִיְךּול    ַאֲחַרי   ְך ּת  ֶלכ    ֹלת 
ר  ֶאֶרץּב    רּב  ד  ַּבּמִ  ז  הּוֹלא  " )יר' ב:ב(. ברית הנישואין  ע 

של   בהליכה  מתבטאת  ישראל  בני  לבין  ה'  בין 
 ה', כפי שאישה הולכת אחרי בעלה.  ישראל אחרי 

ה'   אהבת  את  המאזכר  דברים  בספר  פתחנו 
מישראל  הנוקבת  הדרישה  באה  זה  בספר  לאבות. 

כלא ללכת אחרי אלוהים אחרים: "ש ל  י   ןּוֹלא ת  ַאֲחר 
ֹלִהים ִרים  א    .השוו ח:יט, יא:כח ועוד(ו " )דב' ו:יד,  ֲאח 
זו   כנגד הנוקבת ללכת אחרי   דרישה  באה הדרישה 
" י  ה':  יֶכם  -א  ה'  ַאֲחר  כּת  ֹלה  לדעתי,  ל  )יג:ה(.  זו  ּו" 

דב"ק   השורש  גם  מאברהם.  הדרישה  תמצית 
כל   של  הקשר  בעניין  לעיל,  שצוין  עדן,  גן  מסיפור 

"( בית  שבונה  ַבק  זוג  ד  ּתֹואִ ּב  ו  ב:כדׁש  )בר'  שכיח "   )
  בספר דברים באזכורי הקשר שבין ה' לישראל. ראו

ד: ל"  ד:-גדב'  ִאי  כ  י   ר ׁשֶ אֲ   ׁשה  ַאֲחר  ַלְך    ר ֹועּפ    ַבַעל  ה 
אַ   .ָךּבֶ ר  ּקִ ֹלֶהיָך מִ -א    ה'  ֹוִמידׁש  הִ  ִקים ּד  הַ   םּתֶ ו  ל  ַּבה'   ב  -א 

יֶכם חַ  הדבקות בה' היא הניגוד    –"  םּיֹוהַ   ֶכםֻּכּל    יםּיִ ֹה 
י גם  ראו  פעור.  בעל  להליכה אחרי    כב: :אהמוחלט 

ה  " ַאֲהב  יֶכם  -א    ה'  ֶאתל  ֶלֶכת ֹלה  לּב    ל  יו ּד    כ  כ  ה ּו   ר  ק  ב  ד    ל 
אהבת ה', הליכה בדרכיו ודבקות בו כרוכים זה    ."ֹוב

י וכן  י  "  ג:ה:בזה.  יֶכם  -א  ה'  ַאֲחר    ֹובּו  ...ּול כּת  ֹלה 
שני    –"  ןּוקּב  ִתד   הם  בו  ודבקות  ה'  אחרי  הליכה 

 . י:כ( ראו גם)ערכים חופפים 
ה'   ידי  על  נדרש  אברהם  דבר:  של  סיכומו 
שנדרש   כפי  ה'  אחרי  וללכת  אביו  מבית  להיפרד 

 
בחיי   4 עוד  אביו  תרח  את  עוזב  שאברהם  לציין  יש 

: תרח היה בן שבעים  אביו. חישוב פשוט מוכיח זאת
(, אברהם יצא מחרן א:כוכאשר הוליד את אברהם )י 

)יב (. מכאן שתרח  :דלכנען בהיותו בן שבעים וחמש 
ממנו   נפרד  כאשר  וחמש  ארבעים  מאה  בן  היה 

(  :לבאברהם. תרח מת בחרן בגיל מאתיים וחמש )יא
 כלומר שישים שנה אחרי שאברהם נפרד ממנו.  

ולבנות  בית  להקים  החפצים  ואישה  איש  מכל 
)יש ה'  של  אוהבו  מכונה  אברהם  , :חמא  'משפחה. 

(. הבית  ( כפי שמוגדר בן זוג )או בת זוג:ז"ב כיהבד
אמונה   על  המיוסד  בית  היה  אברהם  של  הישן 
על   מיוסד  החדש  ביתו  ואילו  אחרים  באלוהים 
ביתו   את  לנטוש  אמור  היה  אברהם  בה'.  האמונה 
הישן למען בניית בית חדש. כעת ניתן להבין מדוע  
של   זוגי  לקשר  מדומה  אברהם  לבין  ה'  בין  הקשר 
איש ואישה. מן המפורסמות הוא הדימוי של הקשר  

כש ישראל  לבין  ה'  )למשל  קשר בין  נשוי  זוג    :של 
ִיְךּולּכ  ַאֲהַבת  " שהוזכר לעיל(. למעשה,    ב:ב(  'יר)"  ֹלת 

יסודו של הדימוי בתיאור ברית סיני. בהר סיני כרת 
ה' ברית עם ישראל. ברית זו מנוסחת במונחים של  
ברית נישואין. הברית פותחת בהצהרה חגיגית של  

בשמ לישראל  המופנית  ִאיֶתם   םּתֶ אַ )"  ו -:דיט  'ה'  ר 
ִים  יִתיׂשִ ע    רׁשֶ אֲ  ר  ִמצ  לתת  ל  יש  זו  בהצהרה  וכו'(.   "
"א הבא:  הביטויים  לצירוף  הדעת  ֶכם  ת  ֶאת  ָאִבא  ו 

י ל  ִלי  ...א  ִייֶתם  +    ."ִוה  אל  להביא  של  זה  צירוף 
ל למשל   -להיות  ראו  נישואין.  של  לקשר  רומז 
ה  "  :נישואי יצחק ורבקה בתיאור   ל  ֹאה  ק ה  ח  ִבֶאה  ִיצ  ַוי 

הׂש   אִ   ֹו ל  ִהי ּת  וַ ...  ּמֹואִ   ר  הנאמר או    סז(,כד:  'בר)  " הּׁש  ל 
"על   תואר:  יפת  את  אשת  ... יֶתָךּב    ְךּתֹו  ֶאל  ּהַוֲהב 

אִ  ָך ל  ה ל  ת  י  ה   (.יג-יבכא ' " )דבהּׁש  ו 
לא ייפלא, על כן, שהקשר בין ה' לבין אברהם 
מוצג כקשר זוגי. ה' ואברהם מדגימים יחסי זוגיות  
כבסיס ליחסי הזוגיות לעתיד לבוא בין ה' לבין בני 

הע אברהם.  של  צאצאיו  "מעשה  י ישראל,  קרון 
אבות סימן לבנים" תקף כאן כמו במקומות נוספים 

 בסיפורי האבות.
"  מיהנח אברהם:  בחירת  את  כך    הּת  אַ מתאר 

א    ה'  אּוה םּב    ּת  ַחר  ּב    ר ׁשֶ ֹלִהים אֲ -ה  ר  את  ּו...  ַאב  צ   ֶאת   מ 
ב  ב  ן   ֹו ל  מ  ֶניָך  ֶנא  פ  ה' באברהם    ח(.-:זט)  "ל  מדוע בחר 

היא:   התשובה  ה'?  להצעת  אברהם  נעתר  ומדוע 
הקריאה   האם  הסבר.  טעונה  אינה  אהבה  אהבה. 

ָך" היא קודם הזו  היא צו? נראה לי שהקריאה    "ֶלְך ל 
גם  וכ בה  יש  אך  משותף,  למסע  להצטרף  הזמנה  ל 

ָאַהב  צו, צו שעיקרו ללכת אחר צו הלב: "  ת    ּת  ו  ה' א 
לּב  ֹלֶהיָך -א   ָך כ  ב  ב   5(. :הו ב'" )דל 

 
 

 מופץ בסיוע קרן הנשיא  הדף השבועי
 ומופיע גם באתר המידע שללתורה ולמדע, 

 :בכתובת אילן-אוניברסיטת בר
http://www1.biu.ac.il/parasha2 

  dafshv@mail.biu.ac.ilל של הדף:"כתובת דוא
ניתן לפנות לכתובת זו ולקבל את הדף מדי שבוע  

 בדוא"ל.  
 בר אילן אוניברסיטת -הדף השבועי   

 יש לשמור על קדושת העלון 
 

 
 

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

 
לא  5 והקשר  ונאמנות  אהבה  כהן על  דוד  ראו  -מונה 

ד'   וינפלד,  מ'  )עורכים:  דברים  התנ"ך  עולם  צמח, 
. וראו גם עמוס  84-83  , עמ'1994אביב  -צמח(, תל -כהן 

ליש בפירושו  ספר  שם,    44והערה    :חמא  עיהחכם 
 כרך ב' )סדרת דעת מקרא(, ירושלים תשנ"ב.  עיהיש 

http://www1.biu.ac.il/parasha2
mailto:dafshv@mail.biu.ac.il
https://www.facebook.com/DafShevui/?hc_ref=SEARCH&fref=nf

