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ְלָךְך ֶאל ַאְבָרם לֶ ' ַויֹּאֶמר ה"
ָך ּוִמֵביתֵמַאְרְצָך ּוִמּמֹוַלְדתְ 

ר  ָאִביָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאשֶ 
".  ַאְרֶאךָ 

איש צדיק תמים היה  נח "
לקים  -את הא, בדורותיו
"נחהתהלך 



( ב, ב"בראשית י)ן "רמב
והנה זאת הפרשה לא  

כי מה  , בארה כל העניין
ה עזוב "טעם שיאמר לו הקב

עמך טובה ואיטיבהארצך 
, כמוהו בעולםהיתהשלא 

מבלי שיקדים שהיה עובד 
?לקים או צדיק תמים-א



:א"בראשית י
ְבָרם ְבנֹו ֶתַרח ֶאת ַאַוִיַקח

נֹו ְוֵאת  ְוֶאת לֹוט ֶבן ָהָרן ֶבן בְ 
ְבָרם ְבנֹו  ָשַרי ַכָלתֹו ֵאֶשת ַא

יםֵמאּורַוֵיְצאּו ִאָתם  דִּ שְׂ כַּ
ן ַוָיבֹּאּו ַעד  ָלֶלֶכת ַאְרָצה ְכַנעַ 

.ַוֵיְשבּו ָשםָחָרן



פסוק ביבן בראשית פרק "רמב

מפני שעשו אנשי אור כשדים עמו  , אבל הטעם
והוא ברח מהם , ה"רעות רבות על אמונתו בהקב

אמר לו לעזוב  , ללכת ארצה כנען ונתעכב בחרן
שתהיה , גם אלו ולעשות כאשר חשב מתחלה
בארץ  ' עבודתו לו וקריאת בני האדם לשם ה

, ההםהגויםושם יגדל שמו ויתברכו בו , הנבחרת
מבזיןלא כאשר עשו עמו באור כשדים שהיו 

.  ושמו אותו בבור או בכבשן האש, ומקללים אותו
,  ואמר לו שיברך מברכיו ואם יחיד מקללו יואר

.  וזה טעם הפרשה
התורה לא תרצה להאריך בדעות עובדי  אבל 

הכשדיםשהיה בינו ובין העניןעבודה זרה ולפרש 
דור אנוש וסברתם  בעניןכאשר קצרה , באמונה

:  שחדשובעבודה זרה 



(  פרק יא, נצח ישראל)ל "מהר
הוא שלא זכר הכתוב תימה

...קודם זה שהיה אברהם צדיק
אבל לפי הדברים אשר אמרנו  

כי הבחירה ... לך לא יקשה כלל
,  בזכות כללתליאהזאת לא 

ולכך אי אפשר שיהיה דבר זה 
.בטל



:אמתשפת 
יתברך ' שנאמר מה" לךלך 

... לכל האנשים תמיד
.ואברהם אבינו שמע וקיבל



:לסיכום
?מדוע לא כתוב עליו כמו על נח? מדוע נבחר אברהם

מסר עצמו על קידוש  , איש אמונה, אברהם היה צדיק: ן"רמב. א
והתורה לא כתבה )ולכן נבחר , ז"השם באור כשדים נגד עובדי ע

(.ז"זאת בגלל שלא רצתה לפרסם עובדי ע

שקיימת  , בחירת אברהם וזרעו היא בחירה סגולית: ל"מהר. ב
.ללא קשר למעשים, תמיד

הדהדה בעולם מאז ימי  " לךלך "אמירת : שפת אמת. ג
!'אברהם הוא הראשון ששמע את קול ה. בראשית

את  ', לשמוע את קול ה, להקשיב: ומכאן קריאה אלינו
מכוונת  האלקיתהמשימות בתורה ובחסד שהקריאה 

.  אותנו


