
 זה קורה, יש ללכת ללכת  פרשת לך לך:
 הרב אלישע וולפין

 

 ,חברים יקרים

 

 !ה-כ-פ-ה-מ

 

 .פרשת לך לך הינה תחילתו של עידן חדש בתודעה האנושית

 

זו לא מהפכה שהייתה והסתיימה. זה מסוג המהפכות שממשיכות לקרות ולהזין את העולם 

 .המסוכסך שלנו, שכה צמא לדרך אחרת. זה מסוג המהפכות שעדיין מחכה למימושה

 

 ?האם אנחנו בשלים לשמוע… האם יש לאברהם משהו להציע לנו בימים קשים אלו? ובעיקר

 

המונותאיסט הראשון )כי הוא לא!(. גם לא יהיה נכון המהפכה של אברהם לא הייתה בהיותו 

 (!.לומר שהוא היה הראשון ללכת אחרי האלוהים הבלתי נראה )כי הוא לא

 

נזכיר לעצמנו, שאת המסע הגדול של אברהם מאור כשדים לארץ כנען בכלל לא הוא יזם. מי 

ח, אביו שעקר את המשפחה מארצה, מולדתה, ומבית אביה, לא היה אברהם, כי אם תר

)ראו סוף פרשת נח(. לתרח גם הייתה תכנית מסע מדויקת: הוא ביקש לקחת את המשפחה 

לארץ כנען )הוא לא הגיע, הוא מת בדרך, בחרן, ומאז משפחתו של אברהם קבעה בחרן את 

מקומה(. כלומר החידוש הגדול של פרשת לך לך, לא היה בכך שאברהם הסכים לעזוב את 

 .יו, וללכת אל הארץ המובטחת, כפי שלימדו אותנו מורינו בבית הספרארצו, מולדתו, ובית אב

 

החידוש של אברהם היה... בהליכה שלו. אברהם הולך, והולך, והולך, ובעצם לא מפסיק 

ללכת, ולו לרגע אחד. בהליכתו הוא מביא ברכה. בכך הוא שונה מכל עשרים הדורות שקדמו 

 .פרו ורבו ומלאו את הארץ, והפיצו את ברכתיהוא מגשים את התכנית הגדולה:   לו, ובכך

 

לא ב"מסע האנושי" עסקינן. שהרי, הייתה נדידה אדירה של עמים ושבטים עוד הרבה לפני 

אברהם )כמו זו של תרח(, אבל לנדידה הייתה תכלית אחת: מציאת נחלה טובה יותר, שבה 

ות. ברגע שנמצא מקום אולי האדם ינצח את כיליונו. עד אברהם, תכלית המסע הייתה הישרד

ראוי יותר לקיום ולשפע, שם האדם ביקש להתנחל, לתקוע יתד, למצוא מנוחה ונחלה ולא 

 .לזוז יותר. אלא שהתכלית הזו עמדה בניגוד מוחלט לתכנית האלוהית

 

אדם וחוה, שאכלו מעץ הדעת, פקחו את עיניהם לארעיות הנוראה שלהם בעולם, ומאז הם 

ת, בהתגברות על גירושם ובהתנגדות לכיליונם ולמותם. איך? על עסוקים אך ורק בהישרדו

 !ידי הסתתרות. על ידי "התחפרות". על ידי אחיזה באדמה

 

המדרש מספר לנו, שקין, בנם הבכור של שני הגולים הראשונים, היה הראשון להיאחז 

 באדמה. עוד לפני הרצח המפורסם אנחנו מבינים שמשהו בחייו לא עובד: כשהוא מביא

לאלוהים מנחה מפרי האדמה, אלוהים לא שועה אל מנחתו. זה נורא, ואני בטוח שכולנו 

מכירים את התחושה, שמתנתנו אינה רצויה, או אינה מתקבלת על ידי דמות משמעותית 

בחיינו. את מנחתו של הבל, רועה הצאן, אלוהים דווקא מקבל. איך הסיפור נגמר אנחנו 

קין הרג את הבל בגלל שעלה עם צאנו על אדמתו של קין. יודעים. אבל המדרש מספר לנו ש

בעל האדמה הופך בקלות רבה )ובהבנה רבה, צריך להוסיף( לקנאי טריטוריאלי. לא בכדי 



עונשו של קין היה להיות נע ונד בארץ, מגורש מהאדמה. אלא, שעל פי התכנית האלוהית זה 

ינינו, הקוראים האמפטיים )שיודעים, כלל לא היה עונש, זה היה תיקון. בעיניו של קין, ובע

שבעצם הסיפור של קין הוא בכלל עלינו, על כל אחד ואחד מאיתנו(, זה נתפס כעונש כבד 

 .מנשוא

 

נח, על פי המדרש, היה השני שביקש להיאחז באדמה. אחרי הטראומה הקשה של המבול, 

ד אדמה. הדבר שעקרה וגרשה אותו ואת משפחתו מעל פני האדמה, הוא מיהר להפוך לעוב

הראשון שעשה בתום חגיגות ההישרדות, היה לטעת כרם. הסיפור הסתיים בסיטואציה מאוד 

והתערטל באוהל. חם, בנו   (?PTSD)מוזרה. את הענבים הוא דרך ליין, הוא השתכר

האמצעי, נכנס לאוהל, וכנראה עשה איזה שהוא מעשה לא ברור, וכשנח התעורר משכרותו 

 .ו חם, הוא השית על חם קללה נוראיתוהוא גילה מה עשה ל

 

ואז מגיע תורו של דור הפלגה )דור מגדל בבל( לנסות להבטיח את נצחיותם עלי אדמות. הם 

בנו עיר מלבנים איכותיות במיוחד, ובמרכז העיר בנו מגדל, שהגיע עד לשמים. מטרתם: 

תם. הם ידעו שכך לשלוט בגורלם; למנוע מכוחות הטבע והיקום להפיצם על פני האדמה ולכלו

שהעונש החביב עליו הוא גירוש וגלות! לכן, הם בקשו להקדים תרופה למכה.  -אלוהים פועל 

… אבל זה לא עזר. הם הוגלו, גורשו, והופצו לכל עבר. הם שכחו, או פחדו, או סתם התנגדו

 !  שהרי, הפצת האדם עלי אדמות לא היה עונש, אלא התכנית האלוהית

 

הפרשה מדגישה לנו . אברהם הוא הראשון שאין לו כל עניין בקניין קרקעיואז מגיע אברהם. 

בכל דרך אפשרית, שממש לא היה לו משנה היכן יטה את אהלו. הנדל"ן היחידי שהוא אי 

 .פעם רכש, היה אחוזת הקבר המשפחתית בחברון

 

ית, אלוהים, שביקש להרבות ולמלא את האדם על פני האדמה, כדי שיפיץ את ברכתו האלוה

מוצא סוף כל סוף שותף לתכניתו. אלוהים מוצא נציג נאמן עלי אדמות: איש שמעדיף ברכה 

 .על פני נדל"ן בטאבו

 

שהרי, מה כל זה אומר עלינו? מה … חלקכם מתחילים לנוע בחוסר שקט בכיסא… אני יודע

 כל זה אומר על האחזותנו במקום הזה? על האדמה הזאת? מה כל זה אומר על "ארץ ישראל

לעם ישראל"? אל דאגה. גם השלב הזה יבוא )בתקופתו של יהושע(, אבל משהו במורשתו 

של אברהם מלווה אותנו לכל אורך סיפורי התורה והתנ"ך. מצד אחד מורשת מפוארת של 

מימוש ההבטחה האלוהית להתנחל בארץ, ומצד שני אזהרה חמורה, שחוזרת ונשנית, הן 

 .ל, שארץ ישראל איננה נדל"ן, והיא איננה שייכתבתורה והן בדבריהם של נביאי ישרא

 

כל כך זרה לנו התפיסה הזאת, שחשוב לי להראות שלא המצאתי אותה, ושהיא נטועה עמוק 

בפרשת לך לך. ובכלל, שם הפרשה הוא לא מקרי כלל וכלל. לכן, להלן סקירה תמציתית של 

עה בה! הצבע הכתום הוא המהלכים המרכזיים בפרשת לך לך. כדאי לשים לב לתנועה המופי

 .הדיבור האלוהי והצבע הסגול הוא סיפורי המסע של אברהם

 

ֹּאֶמר ה' ֶאל( "בראשית, פרק י"ב) ָהָאֶרץ -ְלָך ֵמַאְרְצָך ּוִמּמֹוַלְדְתָך ּוִמֵבית ָאִביָך, ֶאל-ַאְבָרם, ֶלְך-וַי

ַאְרָצה  וַָיבֹאּו ַאְרָצה ְכנַַען וַיְֵּצאּו ָלֶלֶכת...' וַיֵֶלְך ַאְבָרם ַכֲאֶשר ִדֶבר ֵאָליו ה... ֲאֶשר ַאְרֶאךָ 

ַאְבָרם -וַיֵָרא ה' ֶאל.  ַאְבָרם ָבָאֶרץ ַעד ְמקֹום ְשֶכם, ַעד ֵאלֹון מֹוֶרה, וְַהְכנֲַענִי ָאז ָבָאֶרץ וַַיֲעבֹר. ְכנַָען

ֹּאֶמר, ְלַזְרֲעָך  ֹּאת, וַיִֶבן ָשם ִמזְֵבַח לה' ַהנְִרֶאה ֵאָליו-ֶאֵתן ֶאתוַי ק ִמָשםוַיַ .  ָהָאֶרץ ַהז ָהָהָרה,  ְעתֵּ

ָשם ִמזְֵבַח ַלה' וַיְִקָרא ְבֵשם -ֵאל ִמיָם, וְָהַעי ִמֶקֶדם, וַיִֶבן-ֵאל, וַיֵט ָאֳהֹלה ֵבית-ִמֶקֶדם ְלֵבית

ָכֵבד -ָלגּור ָשם, ִכי וַיֵֶּרד ַאְבָרם ִמְצַריְָמה, ַהנְֶגָבה. וַיְִהי ָרָעב ָבָאֶרץ וִַיַסע ַאְבָרם ָהלֹוְך וְָנסֹועַ .' ה

ְך וַיֵּלֶ ... לֹו, וְלֹוט ִעּמֹו, ַהנְֶגָבה-ֲאֶשר-הּוא וְִאְשתֹו וְָכל וַַיַעל ַאְבָרם ִמִמְצַריִם( פרק יג... )ָהָרָעב ָבָאֶרץ



ֹּאֶמר ַאְבָרם ֶאל-ֵבית-ִמנֶֶגב וְַעד ְלַמָסָעיו לֹוט, -ֵאל, ַעד ַהָּמקֹום, ֲאֶשר ָהיָה ָשם ָאֳהֹלה ַבְתִחָלה... וַי

ֶֹּעיָך,-ַאל ַֹּעי, ּוֵבין ר ָהָאֶרץ -ֲאנִָשים ַאִחים ֲאנְָחנּו. ֲהֹלא ָכל-ִכי  נָא ְתִהי ְמִריָבה ֵבינִי ּוֵבינֶָך, ּוֵבין ר

ָעָלי, יָךְלָפנֶ  יִמָנה, וְִאם-ִאם -  ִהָפֶרד ָנא מֵּ ִכַכר -לֹו לֹוט ֵאת ָכל-וַיְִבַחר. ..ַהָיִמין וְַאְשְמִאיָלה-ַהְשמֹאל וְאֵּ

לֹוט ֵמִעּמֹו, ָשא -ַאְבָרם ַאֲחֵרי ִהָפֶרד-וה' ָאַמר ֶאל. ַהיְַרֵדן, וַיִַסע לֹוט ִמֶקֶדם וַיִָפְרדּו ִאיש ֵמַעל ָאִחיו

ֹּנָה וָנְֶגָבה וֵָקְדָמה וָיָָּמה. -ָהָאֶרץ ֲאֶשר-ָכל-ִכי ֶאת  נָא ֵעינֶיָך ּוְרֵאה, ִמן ַהָּמקֹום ֲאֶשר ַאָתה ָשם, ָצפ

ֶֹּאה ְלָך ֶאְתנֶנָה ּוְלַזְרֲעָך, ַעד ַזְרֲעָך ַכֲעַפר ָהָאֶרץ... קּום, ִהְתַהֵלְך ָבָאֶרץ -עֹוָלם. וְַשְמִתי ֶאת-ַאָתה ר

ָשם -ְבֵאֹלנֵי ַמְמֵרא ֲאֶשר ְבֶחְברֹון וַיִֶבן ֶיֱאַהל ַאְבָרם וַָיבֹא וַיֵֶּשבוַ .  ְלָאְרָכּה ּוְלָרְחָבּה, ִכי ְלָך ֶאְתנֶנָה

ֹּר-ַאַחר ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה ָהיָה ְדַבר ה' ֶאל( פרק טו') .ִמזְֵבַח לה א אֹתֹו ... ַאְבָרם ַבַּמֲחֶזה ֵלאמ וַיֹוצֵּ

ֹּאֶמר ַהֶבט, ַהחּוָצה ֹּר ַהכֹוָכִבים-וַי ֹּה יְִהיֶה -ִאם--נָא ַהָשַמיְָמה ּוְספ ֹּאֶמר לֹו, כ ָֹּתם; וַי ֹּר א תּוַכל ִלְספ

ֹּאֶמר ֵאָליו,. לֹו, ְצָדָקהוְֶהֱאִמן ַבה' וַיְַחְשֶבָה . ַזְרֶעָך ֲאנִי ה' ֲאֶשר הֹוֵצאִתיָך ֵמאּור ַכְשִדים ָלֶתת   וַי

ַֹּע ֵתַדע ִכי-ְלָך ֶאת ֹּאֶמר ְלַאְבָרם, יָד ֹּאת ְלִרְשָתּה... וַי ֵגר יְִהיֶה ַזְרֲעָך ְבֶאֶרץ ֹלא ָלֶהם, -ָהָאֶרץ ַהז

ָֹּתם ַאְרַבע ֵמאֹות ָשנָ  ַאְבָרם -ה... וְדֹור ְרִביִעי יָשּובּו ֵהנָה... ַביֹום ַההּוא ָכַרת ה' ֶאתוֲַעָבדּום וְִענּו א

ֹּר: ְלַזְרֲעָך נַָתִתי ֶאת ֹּאת, ִמנְַהר ִמְצַריִם ַעד-ְבִרית ֵלאמ ֹּל נְַהר-ָהָאֶרץ ַהז  ".ְפָרת-ַהנָָהר ַהָגד

 

ות(, "כי לך אתן מצד אחד, הבטחתו החוזרת ונשנית של אלוהים לאברהם )בוואריאציות שונ

את הארץ הזאת ולזרעך", ומצד שני, אברהם לא מפסיק לנוע! הוא כמעט ואינו עושה דבר 

כדי להתנחל ולהיאחז בה. הוא בונה מזבחות במספר מקומות לאורך הדרך כדי להודות לה', 

 .נוטה אוהל )"מבנה נייד"( וזהו

 

א מגיע עד לגדות הנילוס. ובנדודיו הו  פרת, אברהם נולד באור כשדים, על גדות הנהר

מבחינתנו, הקוראים, הן אור כשדים והן מצרים זה ממש "חו"ל". אבל זה לא מה שמשתמע 

ֹּאת, ִמנְַהר ִמְצַריִם ַעד-ְלַזְרֲעָך נַָתִתי ֶאת: "מהפרשה ֹּל נְַהר-ָהָאֶרץ ַהז כלומר, " .ְפָרת-ַהנָָהר ַהָגד

 ,ההבטחהה האלוהית לאברהם היא שכל הארץ כלה, כל העולם הידוע של אותה העת

ָשא נָא ֵעינֶיָך ּוְרֵאה, ִמן ַהָּמקֹום ֲאֶשר ַאָתה ָשם, : "מובטח לצאצאיו של אברהם! זאת ועוד

ֹּנָה וָנְֶגָבה וֵָקְדָמה וָיָָּמה. ֶֹּאה -ָהָאֶרץ ֲאֶשר-ָכל-ִכי ֶאת  ָצפ " .עֹוָלם-ְלָך ֶאְתנֶנָה ּוְלַזְרֲעָך, ַעדַאָתה ר

נראה שההבטחה שניתנה לאברהם היא הרבה יותר גדולה מארץ כנען. העולם "הנראה" כלו 

 !מובטח לו ולזרעו נחלה

 

בימים טרופים אלו, ימים שבהם צאצאיו של אברהם נאבקים ביניהם על הזכות על ארץ 

יעזור לנו מאוד אם  -ר שעליו הוא עקד את בנו הה  סביב קברו בחברון ועל  בעיקר -האבות 

נגלה את סודו של אברהם: מה היה בו, או מה הוא עשה נכון, שזיכה אותו בהבטחה 

 ?האלוהית שהמרחב כלו יינתן לו ולזרעו

 

קטנתי מלדעת את סודו של אברהם אבינו. אבל מתוך עיון בכל הפרשות העוסקות בו )לך לך, 

 :ה להסיק את המסקנה הבאהוירא, וחיי שרה(, אני נוט

 

מי שרואה את הבורא כנחלתו, ואת עצמו כנחלתו של הבורא, מובטח לו שימצא את עצמו ראוי 

לרשת את הארץ כלה. מי שמתעקש לברוח ולהתחבא מהבורא )כפי שעשו אדם וחוה(, או 

כפי להתנכר אליו )כפי שעשה קין(, או להתחרות בו ולהתנצח עמו בכדי למצוא מקלט מכלייה )

 .שעשה דור מגדל בבל, דור הפלגה(, יתקשה לנחול את הארץ

 

זה קשה! בטבענו אנחנו הרבה יותר דומים לדור הפלגה הכוחני שבנה את מגדל בבל וביקש 

שהיה אמנם צדיק בדורו, אבל בבוא יום הדין מפעל חייו היה  -לנצח את הארעיות; או לנח 

 -גיד, אבל אנחנו אפילו דומים יותר לקין להציל את עצמו ואת משפחתו; ו... לא נעים לה

קנאים לאדמתנו ולנחלתנו, אבל בסופו של יום מוצאים את עצמנו נעים ונדים על פני האדמה. 

זה כל כך קשה, שבכל השנים שבהם עם ישראל ישב על אדמתו הוא מעולם לא ישב לבטח 

מוטלת בספק שגם היא  -וההבטחה האלוהית לאברהם לא התקיימה )למעט תקופה קצרה 



השנים שבהם מלך שלמה המלך, בהם העם נהנה משלום ממש אוטופי, עד  40 -  הסטורי

שהקנאה והקנאות שוב העבירה אותו על דעתו. ואכן, שלמה המלך לא ביקש לעצמו דבר, רק 

ביקש לזכות למלוך על עם ישראל בחכמה, בצדק, ובאהבה. על כך אלוהים מזכה אותו ואת 

 (!.פןעמו בשלום יוצא דו

 

ה"שיחה" הפנימית/רוחנית שלנו על האחיזה בארץ הזאת חייבת שינוי. האתגר שלנו היום 

הוא להתמסר עד כלות לארץ הזאת, ובה בעת להיות ה"גוי הקדוש" שאלוהיו הוא נחלתו 

 .לך' של אברהם-הבלעדית. ולא, איני מתכוון לאלוהי הרבנות הראשית, אלא לאלוהי ה'לך

 

ְך ְלָפַני וְֶהיֵּה [ אל השפע והפוריות ]יֵאל ַשדַ -ֲאנִי: "פרק י"ז, נאמרלקראת סוף הפרשה, ב ִהְתַהלֵּ

כשאתה הולך, זכור שבכל צעד ושעל בחייך, אתה מתהלך לפני, כי אני נחלתך. ואז ".ָתִמים

 (!תהיה שלם )תמים

  

 :השיר המופלא של לאה גולדברג, כאילו נכתב על כל ההולכים בדרכו של אברהם

  

 ,ַהֻאְמנָם עֹוד יָבֹואּו יִָמים ִבְסִליָחה ּוְבֶחֶסד

 םוְֵתְלִכי ַבָשֶדה, וְֵתְלִכי בֹו ַכֵהֶלְך ַהתָ 

  

מורשתו של אברהם אבינו היא ללכת בהתמסרות ובענווה. ללכת לאורכה ולרחבה של הארץ, 

וך הוא. לרגע לא להפסיק ללכת. לראות, לדעת, ולחוש שכל הארץ היא נחלתו של הקדוש בר

כלה הבטחה אחת גדולה: שמי שמתמסר לאלוהי כל הארץ, אלוהים יהיה נחלתו, ומי 

 .שאלוהים נחלתו, כל הארץ היא נחלתו

  

 טַאְת ֵתְלִכי ַבָשֶדה, ְלַבֵדְך, ֹלא נְִצֶרֶבת ְבַלהַ 

 .ַהְשֵרפֹות, ַבְדָרִכים ֶשָסְמרּו ֵמֵאיָמה ּוִמָדם

ֶֹּשר  תִתְהיִי ֲענָוָה וְנְִכנַעַ  ֵלָבב שּוב-ּוְבי

 .ְכַאַחד ַהְדָשִאים, ְכַאַחד ָהָאָדם

  

 ,שבת שלום

 עאליש

  

 ...נ.ב

  

 זה קורה

 שהדרך מתמשכת

 זה קורה

 .יש ללכת, ללכת

  

 זה יקרה

 ואולי בסוף הדרך

 ,שנראה

 .כי הדרך מתמשכת

 (...שמוליק קראוס, כמובן(                       


