
 / הרב אלישע וולפין?פרשת לך לך: על איזה ציר אתם הולכים
 

 חברים יקרים,

פעם בשנה זה קורה. פעם בשנה אברהם ושרה יוצאים אל המסע שממשיך להסעיר אותנו, 
  וממשיך לשנות את פני ההיסטוריה האנושית. 

"לך לך", הוא מסע ה"מייפלאור" הראשון, או, בנימה יותר ציונית, הפרשה שלנו היא בשורת 
 ה"רוסלאן" המקורית. 

להזכירנו, המסע של אברהם מאור כשדים שבדרום עיראק, לא החל בפרשת "לך לך". כבר 
בסוף הפרשה הקודמת )פרשת נח( נאמר לנו שתרח, אביו של אברהם, לקח את בניו, כלותיו 
ונכדיו, ויצא עמם למסע לארץ כנען! אלא שתרח נפטר בדרך, בחרן, והמשפחה נתקעה שם! 

 לנו, על המשך המסע:ואז מגיעה הפרשה האלמותית ש

ַלְדְתָך ּוִמֵבית ָאִביָך ֶאל-ַאְבָרם ֶלְך-ַויֹּאֶמר ְיהָוה ֶאל אבראשית יב,  ָהָאֶרץ ֲאֶשר -ְלָך ֵמַאְרְצָך ּוִמּמוֹּ
ל ַוֲאָבֶרְכָך ַוֲאַגְדָלה ְשֶמָך ֶוְהֵיה ְבָרָכה ב  .ַאְרֶאךָ  י ָגדוֹּ ר  ַוֲאָבְרָכה ְמָבְרֶכיָך ג  .ְוֶאֶעְשָך ְלגוֹּ ּוְמַקֶלְלָך ָאאֹּ

ת ָהֲאָדָמה ָחֵמש -ַוֵיֶלְך ַאְבָרם ַכֲאֶשר ִדֶבר ֵאָליו ְיהָוה ַוֵיֶלְך ִאתוֹּ לוֹּט ְוַאְבָרם ֶבן ד  .ְוִנְבְרכּו ְבָך כֹּל ִמְשְפחֹּ
ט ֶבן-ָשַרי ִאְשתוֹּ ְוֶאת-ַוִיַקח ַאְבָרם ֶאת ה  .ָשִנים ְוִשְבִעים ָשָנה ְבֵצאתוֹּ ֵמָחָרן ְרכּוָשם -ָכל-ָאִחיו ְוֶאת-לוֹּ

ַוַיֲעבֹּר ַאְבָרם  ו  .ָעשּו ְבָחָרן ַוֵיְצאּו ָלֶלֶכת ַאְרָצה ְכַנַען ַוָיבֹּאּו ַאְרָצה ְכָנַען-ַהֶנֶפש ֲאֶשר-ֲאֶשר ָרָכשּו ְוֶאת
ֶרה ְוַהְכַנֲעִני ָאז ָבָאֶרץ ן מוֹּ ם ְשֶכם ַעד ֵאלוֹּ ַאְבָרם ַויֹּאֶמר ְלַזְרֲעָך ֶאֵתן -ַוֵיָרא ְיהָוה ֶאל ז  .ָבָאֶרץ ַעד ְמקוֹּ

את ַוִיֶבן ָשם ִמְזֵבַח ַליהָוה ַהִנְרֶאה ֵאָליו-ֶאת ֵאל ַוֵיט -ַוַיְעֵתק ִמָשם ָהָהָרה ִמֶקֶדם ְלֵבית ח  .ָהָאֶרץ ַהזֹּ
ְך  ט  .ָוה ַוִיְקָרא ְבֵשם ְיהָוהָשם ִמְזֵבַח ַליה-ֵאל ִמָים ְוָהַעי ִמֶקֶדם ַוִיֶבן-ָאֳהֹלה ֵבית ַוִיַסע ַאְבָרם ָהלוֹּ

ַע ַהֶנְגָבה.   ְוָנסוֹּ
  

ההבדל העיקרי בין מסעו של אברהם למסעו של אביו נעוץ במה שאנחנו )ואולי גם הם?( 
 : יודעים ולא יודעים

)"אל ושג לא היה מלאן הוא הולך )נאמר לנו בפירוש: לארץ כנען(, ולאברהם  ידעתרח      .1
 הארץ אשר אראך"(. 

וגם הוא, ואנחנו יודעים גם מה מטרת  –מה גורם לאברהם לצאת למסע יודעים אנחנו       .2
 מה הייתה תכלית המסע של תרח. האם הוא ידע?אין לנו מושג המסע, אבל 

 ההבדל הזה נראה לי משמעותי! 

למה ולאיזו תכלית, לא יודע פניו, אבל הפלא ופלא, הוא לא מגיע! מאידך, הוא לאן יודע תרח 
 אבל הפלא ופלא, התכלית מתגשמת במלואה, על ציר הזמן של בנו, אברהם!

 לאן, אבל התכלית ברורה. לא יודע אברהם 

 ואנחנו, צאצאיו, האם אנחנו מממשים את התכלית הזאת? 

: האם אתם יודעים לאן חייכם לוקחים אתכם? האם מאמנים מודרניים תמיד שואלים אותנו
 יודעים לאן בכלל אתם רוצים להגיע? האם אתם יודעים למה?

כולנו מכירים את האנשים שחיים עם בהירות מאוד גדולה. הם יודעים מה הם רוצים, לאן הם 
ש רוצים להגיע, ויש להם תכניות ואסטרטגיות ברורות לחלוטין. לי אין מושג איך זה מרגי

להיות אחד מאותם אנשים. מעולם לא הייתי כזה. יש ימים שאני מאוד מקנא באנשים הללו. 
אבל כשאני קורא את התורה, וביתר שאת, את מסעותיו של אברהם אבינו, אני הרבה יותר 

 שמח להיות מי שאני. 

, תרח כנראה היה מאותם אנשים שיודעים! אבל הוא עצמו, כאמור, לא הגיע למחוז חפצו. זה
לכשעצמו, אינו מוריד כהוא זה ממסעו. מבחן ההגעה הוא לא המבחן היחידי. על פי המודל 

 של תרח היעד ידוע ואליו אנחנו חותרים. גם אם לא נגיע, המסע עדיין היה שווה, ראוי ושלם!

אברהם, כאמור, לא ידע לאן פניו. הוא קשוב בזמן אמת להנחיות. וההנחיה הייתה "אל הארץ 
ולא לארץ כנען. לא בכדי המסע של אברהם לא נגמר כשהוא מגיע לארץ כנען.  אשר אראך",

-ַוְיִהי ָרָעב ָבָאֶרץ ַוֵיֶרד ַאְבָרם ִמְצַרְיָמה ָלגּור ָשם ִכי ימיד לאחר הגעתו הדרמטית לארץ, כתוב: 
 .ָכֵבד ָהָרָעב ָבָאֶרץ

וגם יחזור עם רכוש רב, למצרים, שם הוא ישבור שבר,  –כמו את כולנו  -הרעב שולח אותו 
מקנה ושפחה שעתידה ללדת את בנו הראשון. בהמשך הרעב הזה ישלח אותו לגרר. גם 

 משם הוא ישוב עשיר עוד יותר, וזמן קצר לאחר מכן, יוולד בנו השני, יצחק.

 לכל אורך המסע התכנית הגדולה נסתרת מעיניו של אברהם: 



 ויותר, וצאצא אין.  57ן הוא מקבל הבטחה לאומה שתצא ממנו, אבל הוא ב

הוא מקבל הבטחה שזו ארצו, אבל הארץ מיד מכזיבה, היא אינה מספקת את צרכיו 
 הבסיסיים ביותר. בהמשך הוא אף ייאלץ לרכוש בממון רב את אחוזת הקבר של אשתו ושלו. 

נחנו נעים בדרך כלל על שני צירים אופקיים: ציר הזמן וציר המרחב. השאלות שאנחנו 
רק מעמיקים את המגמה הזאת: אנחנו רוצים לדעת איך ייראו חיינו מחר, בעוד שנה, שואלים 

בעוד עשר שנים ויותר. ואנחנו רוצים לדעת לאן פנינו, היכן נהיה, מה יעלה בערך הנכס שלנו. 
אלה שאלות שנודף מהן ריח של פחד, ריח של שליטה. אנחנו משקיטים את הפחד על ידי 

 ( שליטה. -)אשליית ה

לגמרי! כאילו לא מעניינים אותו   יים של אברהם, כמו גם השאלות שלו, נעים על ציר אחרהח
שני הצירים הללו, אברהם נע על ציר אנכי. אותו מעניינת התכלית, או במילה אחרת, אבל 

 קרובה, מעניינת אותו המהות. לא הלאן ולא המתי. 

במימד הזמן והמרחב.  רותמוגדהמהות אינה משתנה. היא מתממשת. למהות אין תכניות 
הציר האופקי של הזמן והמרחב נותנים אמנם ביטוי לציר האנכי של המהות והתכלית, אבל 
המהות אינה מתרגשת כשאנו מביטים במראה ורואים את מימד הזמן משתקף בחריצים 

 המתהווים על פנינו ובשערינו המלבין. 

 ודע על ציר הזמן והמרחב. שנה, כשהציר האנכי שלו יוצא למסע לא נ 57אברהם בן 

רבותינו ז"ל נתנו הסברים יפים ומפורסמים על כפילות המילה "לך" )כלומר, "לך לך"(. 
תזכורת מהירה: רש"י אומר שה"לך" השני רומז על כך שהמסע הוא בשבילך, כלומר, "לך 

לנו שהמסע הוא אל עבר לך" = לך בשבילך. החסידות מלמדת אותנו שה"לך" השני מזכיר 
 עצמנו, אל פנימיותנו, כלומר "לך לך" = לך אליך. 

פשוט לך! תלך,  –הפעם אני רוצה להציע משהו הרבה יותר פשוט: הכפילות אומרת לנו 
ותמשיך ללכת, ואל תפסיק ללכת. מכיוון שאני לא יודע איך לנקד על המחשב, אכתוב את זה 

 . lech lechבאותיות אנגליות: 

אז  -ציר המהות והתכלית  -אז עולה שאלה קשה: אם הציר האברהמי הוא ציר אנכי אבל 
 למה בכלל ללכת? אולי כדאי לשבת בתנוחת הלוטוס ולמדות, ולא ללכת לשום מקום?

פרשת לך לך )כמו הרבה פרשות אחרות( מספרת לנו משהו שקשה לנו מאוד לקבל. אברהם 
 .... Lech, lech, lech... הוא פשוט הולך! -... אל-לא הלך מ

 כי רק בהליכה הציר המהותי/תכליתי מתממש בעולם. 

אבי האומה  -כולנו מייחלים לסוף טוב. כולנו כמהים להגיע אל המנוחה והנחלה. אברהם 
העברית, אבי כל המאמינים באלהי המסע, אותו אלהים שייקרא בהמשך "אנכי" )כלומר, 

אין דומה לו, שמי שמחפש את המנוחה והנחלה מלמד אותנו, באומץ ש–"אנכי ה' אלהיך"( 
על ציר הזמן ועל ציר המרחב, לא ימצאנה לעולם! נחלה, מנוחה ונחמה, יש רק על הציר 

 האנכי, ציר ה"אנכי ה' אלהיך", ציר המהות והתכלית. 

 איזו הקלה זאת, כשמפסיקים לצפות לדבר מה שלא יכול לקרות! 

 ן אפשר למצוא מעט מנוחה!איזו הקלה זאת, כשמתחילים לגלות היכ

מבחינת ציר הזמן והמרחב המסע של אברהם קשה! על פי חז"ל אלוהים מנסה את אברהם 
בעשרה ניסיונות. פרשנים מודרניים ופוסט מודרניים יטענו שהוא נכשל בכולם )כך טוען 

ר למשל דב אלבוים, אותו נפגוש מחר, על ציר הזמן והמרחב...(. חז"ל, שהכירו היטב את הצי
 האנכי, ידעו שהוא עמד בהם, אחד אחד, עד האחרון שבהם. 

תדע כל אם עברייה: עוד לא נולד האדם שעמד בניסיונות שמטיחים בו צירי הזמן והמרחב! 
 אבל רבים וטובים ידעו להתמיר את המסע מהציר האופקי לציר האנכי. 

 של האדם עלי אדמות.  זהו, לעניות דעתי, סיפורו של אברהם. סיפורו של עם ישראל. סיפורו

הזמן, המרחב,  –שיר לסיום: ללכת עמך, של יעקב אורלנד ואריאל זילבר. שימו לב לצירים 
 והציר האנכי: 

  

 ללכת עמך 

 בדרכים הנושאות פעמייך 

 ללכת עמך 

 בפרחים הנושרים מעינייך 



 בדלוק אביבים 

 בדלוק אביבים על שמייך 

 ללכת, ללכת עמך 

 ללכת, ללכת עמך. 

  

 ללכת עמך 

 בחרוש החורש ובזרוע 

 ללכת עמך 

 בבוא לי יום טוב או יום רוע 

 בזרוח יומי בזרוח יומי ובשקוע 

 ללכת ללכת עמך 

 ללכת ללכת עמך 

  

 ללכת עמך 

 בגבור הרוחות בשלכת 

 ללכת עמך 

 כל עוד הדרך נמשכת 

 כל עוד יש אנה ללכת 

 ללכת עמך ללכת עמך

  

שבת שלום, כי השבת איננה על הציר האופקי של הזמן, היא אך ורק על הציר האנכי של 
 המהות והתכלית... 

 אלישע
 

 


