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(בראשית יב א-ה)לך לך מארצך 

מהר"ל, נצח ישראל פרק יא:.1
תימה הוא שלא זכר הכתוב קודם זה שהיה אברהם צדיק ולכך נגלה עליו השכינה ואמר לו"

 'לך לך מארצך וממולדתך' וגו', כי בלא זה לא נגלה עליו השכינה ואמר לו לך מארצך

 וכמו שתמצא בנֹח 'ונֹח מצא חן בעיני ד'' ואחרראוי היה לכתוב קודם צדקת אברהם. לכך 

 כך כתיב 'אלה תולדות נֹח נֹח איש צדיק' הזכיר קודם צדקת נֹח קודם שהזכיר שדִבר ד'

. יתברך עמו"

 ג:לך לך תנחומא.2

."ואעשך – אין כתיב ואשימך, אלא ואעשך

".ברִיָה חדשה: אותך אני בורא [הקב"ה לאברהם]אמר לו 

בראשית רבה ל י:.3

משתקע בטיט עבה"משל לאוהבו של מלך שהיה 
הציץ המלך וראה אותו אמר ליה: עד שאתה משתקע בטיט הַלֵך עִמי

הדא הוא דכתיב 'את האלהים התהלך נח'. ולמה אברהם דומה?

שראה את המלך מהלך במבואות האפליםלאוהבו של מלך 
הציץ אוהבו והתחיל מאיר עליו".

לט יא:שם .4

:[אברהם לקב"ה]"ואעשך לגוי גדול – אמר לו 

אותה אומה שכתוב בה:  אמר לו: ומנח לא העמדת שבעים אומות?

אני מעמיד ממך". 1'כי מי גוי גדול (אשר לו אלהים קרֹבים אליו)'

:נה' עמ ה התחיהאורות, אורות .5

 ושפל.קטן הוא בודאי עצמו את שישכח ועַם  עצמנו,את אנו יודעים אז גדולתנו את נדע "אם 

ושכחת עצמנו היא שכחת גדולתנו". רק בשכחת עצמנו הננו נשארים קטנים ושפלים,

' קד:עמשם, למהלך האידיאות בישראל ב' .6

להקים השאיפה נתגלתה ... אבינו]אברהם [בימי הזה העם של [יצירתו] מטעו "בראשית 

שבאה השאיפה זוהי  ומשפט'.צדקה לעשות ד' דרך את 'ישמור אשר  גדולאנושי צבור 

צרות של נורא סבל מתחת האנושיות את להוציא והרמה הכוללת המוסרית התביעה מּכֹח... 

פוליטית מדינה בעל יהיה זה שצבור דוקא, צריך זו שאיפה של למִלואה וחמריות... רוחניות 

המוחלטת האלהית והאידיאה האנושית... התרבות ברום לאומית ממלכה וכסא וסוציאלית 

חכמים יחידים רק שלא דעת, למען  חייה.במאור הארץ ואת העם את ומחיה שמה מושלת 

שלמים עמים גם כי האלהית,  האידאהבאור חיים ואנשי-קֹדש ונזירים חסידים מצויינים, 
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השדרות כל את בתוכם הכוללים המדיני... והישוב התרבות תקוני בכל ומשוכללים מתוקנים 

האנושיות".

נצח ישראל שם:.7

 במעשים]התלויה [בחירה פרטית בחירה היה לא באברהם יתברך ד' שבחר הבחירה "עיקר 

לפי הוא הפרטית שהבחירה ... אלוקית][יצירה כללית בחירה אחריו ובזרעו בו שבחר רק 

צדקת הכתוב הזכיר שלא השאלה יתורץ ולכך  הדבר.ישתנה המקבל נשתנה ואם  המקבל

היה כך, שאם  וגו''וממולדתך מארצך לך 'לך לו ואמר השכינה עליו שנגלה קודם אברהם 

תלויה האהבה זאת היה כן ואם שהזכיר, זכותו בשביל הקב"ה... עליו נגלה שלכך משמע 

בין יש אשר  [ההבדל]ההפרש כי האהבה... בטל דבר בטל בדבר התלויה אהבה וכל בדבר 

שלא הטובים, מעשיהם בשביל ולא בעצם בישראל בחר יתברך השם כי לאומות ישראל 

עושים אין כאשר ולא בהם, בחר אז יתברך השם של רצונו עושים הם כאשר דווקא לומר 

רצונו".

אור החיים הקדוש לפסוק ד:.8
"והוא יש לך לדעת כי כל מקום שיאמר הכתוב דבור יגיד על דבר קשה

והאמירה היא רכה וכאן הזכיר בתחלת הפרשה 'ויאמר ד'', 

לצד שכל הדבר הוא להנאת אברהם, ובמעשה אברהם אמר 'כאשר דִבר' 

".לצד גזרת מלך עליו ולא לתועלת הנמשך לו ממנוּפֵרוש שעשה הדבר 

רמב"ם, מורה נבוכים חלק ג פרק נא:.9

מלפני יסורו לא ודעותם  לבותם[הטבעיים]... ההם המעשים עושים כשהיו ראיה אצלי "והוא 

כי גדולה. קִרבה האלוה אל להתקרב ההם המעשים בכל הייתה כוונתם תכלית האלוה... 

יצוה אשר למען ידעתיו 'כי . ותעבדהוהאלוה שתדע אֻמה להמציא – חייהם ימי כל תכלית 

כל כונת כי לך התבאר הנה . 2ומשפט'צדקה לעשות ד' דרך ושמרו אחריו ביתו ואת בניו את 

".ולהיישיר בני אדם לאהבתו לפרסם 'יחוד השם' בעולם השתדלותם היתה

 א:מאבראשית רבה .10

".3קויתי ד'' "אף צדיקים יש להן תאוה, ומה היא תאותן? הקדוש ברוך הוא! שנאמר: 'קוה

האלשיך הקדוש לפסוק א:.11

וזהו 'לך לך'... כי איכותך  "אך בלכתך אל הארץ אתה כהולך ומתחבר אל עצמך ושורשך.

הנה כי אין עצמותך בחוץ לארץ כעצמותך בארץ". מתעלה ומתקדש ומשתלם בזה.

' י:עמאורות, ארץ ישראל ג .12

"יצירה עצמית ישראלית, במחשבה ובתוקף החיים והמפעל, אי אפשר לישראל אלא בארץ 

ישראל".

:128' עמשיחות הרב צבי יהודה, בראשית .13
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. תהלים מ ב.3



3

מפה לך ברורה: פקודה להיות חייבת  ופקודה,מִשמעת מקבל כשאדם ונורמלי, קטנוני "באופן 

כך עולם, של לרבונו מיוחדת ודבקות שייכות בעלת נשמה פוגשים אנו כאן אבל פלוני. למקום 

מתוך  אראך'.אשר הארץ 'אל מגיעה היא שלה והצעדים הפסיעות הפעולות, שמתוך 

פסיעותיך תתגלה כבר ההנחיה האלוקית".

אור החיים הקדוש:.13

"אל הארץ אשר אראך – פרוש ראויה לך ואתה ראוי לה, 

 וַאראה אותה לך,ַאראה אותך לההוא [המילה 'אראך']  התיבה [פירוש]וׁשִעור 

כי זה בלא זה אינם ראויים להשראת שכינה".
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