תחילתו של אברהם העברי

בראשית

ּומבֵּ֣ית ָא ִ ִ֑ביך
ּומ ֵֽמֹול ְַד ְת ֙ך ִ
ל־אבְ ָ ָ֔רם לְֶך־לְך֙ ֵֽמ ַא ְרצְ ך֙ ִ
יב א ו ַֹּ֤יאמֶ ר יְהוָה֙ ֶא ַ
ֶאל־הָ ָא ֶרץ אֲ ֶשר ַא ְר ֶ ֵֽאךָ׃ ב וְ ֶ ֵֽאעֶ ְשך֙ לְגֵּ֣ ֹוי ג ָָ֔דֹול וַאֲ ָב ֵֶּ֣רכְ ָ֔֙ך וַ ֵֽאֲ ג ְַד ָלה ְש ֶ ִ֑מך וֶ ְֵֽהיה
ּומ ַק ֶל ְלך֙ ָא ִ֑אר וְ נִבְ ְרכֵּ֣ ּו בְ ָ֔֙ך כל ִמ ְשפְ חת ָ ֵֽהאֲ דָ ָ ֵֽמה׃
בְ ָר ָ ֵֽכה׃ ג ַואֲ ָ ֵֽב ְרכָה֙ ְמ ָב ְֵּ֣ר ֶָ֔כיך ְ
ד ו ֵַּ֣ילְֶך ַאבְ ָ ָ֗רם ַ ֵֽכאֲ ֶׁ֨ ֶשר ִד ֶבֹּ֤ר אלָיו֙ יְה ָ֔ ָוה וַילְֶך ִאתֹו לִ֑ ֹוט וְ ַאבְ ָ ָ֗רם בֶ ן־חָ ֹּ֤מש שָ נִים֙
וְ ִשבְ ִ ֵּ֣עים שָ ָ֔ ָנה בְ צאתֹו ֵֽמחָ ָ ֵֽרן׃ ה ַויִ ַ ֵּ֣קח ַאבְ ָרם֙ ֶאת־שָ ַ ֶׁ֨רי ִא ְש ּ֜תֹו וְ ֶאת־לֵּ֣ ֹוט
ָל־רכּושָ ם֙ אֲ ֶ ֵּ֣שר ָר ָָ֔כשּו וְ ֶאת־הַ נֶ ֶפש אֲ שֶ ר־עָ ֵּ֣שּו בְ חָ ָרִ֑ן וַיֵֽצְ ָ֗אּו
ן־א ִָ֗חיו וְ ֶאת־כ ְ
בֶ ָ
ָל ֶֶׁ֨לכֶת֙ ַ ֵּ֣א ְרצָ ה כְ ָ֔ ַנעַ ן ַויָבאּו ַא ְרצָ ה כְ נָ ֵֽעַ ן׃

רמב"ם ,משנה תורה ,ספר המדע ,הלכות עבודת זרה ,פרק א
ט כיון שנגמל איתן זה ,התחיל לשוטט בדעתו והוא קטן ,ולחשוב ביום ובלילה ,והיה תמיה:
היאך אפשר שיהיה הגלגל הזה נוהג תמיד ,ולא יהיה לו מנהיג; ומי יסבב אותו ,לפי שאי
אפשר שיסבב את עצמו .ולא היה לו לא מלמד ולא מודיע דבר ,אלא מושקע באור כשדים
בין עובדי עבודה זרה הטיפשים .ואביו ואימו וכל העם עובדים עבודה זרה ,והוא היה עובד
עמהן .וליבו משוטט ומבין ,עד שהשיג דרך האמת ,והבין קו הצדק ,מדעתו הנכונה; וידע
שיש שם אלוה אחד ,והוא מנהיג הגלגל ,והוא ברא הכול ,ואין בכל הנמצא אלוה חוץ ממנו.
יא .וידע שכל העם טועים ...ובן ארבעים שנה ,הכיר אברהם את בוראו .יב כיון שהכיר
וידע ,התחיל להשיב תשובות על בני אור כשדים ולערוך דין עמהם ,ולומר שאין זו דרך
האמת ,שאתם הולכים בה .ושיבר הצלמים ,והתחיל להודיע לעם ,שאין ראוי לעבוד אלא
לאלוה העולם ,ולו ראוי להשתחוות ולהקריב ולנסך--כדי שיכירוהו כל הברואים הבאים...
יג כיון שגבר עליהם בראיותיו ,ביקש המלך להורגו; נעשה לו נס ,ויצא לחרן .והתחיל
לעמוד ולקרות בקול גדול לכל העם ,ולהודיעם שיש אלוה אחד לכל העולם ,ולו ראוי
לעבוד .והיה מהלך וקורא ומקבץ העם מעיר לעיר ומממלכה לממלכה ,עד שהגיע לארץ
כנען ,והוא קורא ,שנאמר 'ויקרא שם בשם ה' אל עולם'

בראשית
ּומבֵּ֣ית ָא ִ ִ֑ביך ֶאל־הָ ָא ֶרץ אֲ ֶשר
ּומ ֵֽמֹול ְַד ְתך֙ ִ
ל־אבְ ָ ָ֔רם לְֶך־לְך֙ ֵֽמ ַא ְרצְ ך֙ ִ
יב א ו ַֹּ֤יאמֶ ר יְהוָה֙ ֶא ַ
ַא ְר ֶ ֵֽאךָ׃ ב וְ ֶ ֵֽאעֶ ְשך֙ לְגֵּ֣ ֹוי ג ָָ֔דֹול וַאֲ ָב ֵֶּ֣רכְ ָ֔֙ך וַ ֵֽאֲ ג ְַד ָלה ְש ֶ ִ֑מך וֶ ְֵֽהיה בְ ָר ָ ֵֽכה׃ ג וַאֲ ָ ֵֽב ְרכָ ה֙ ְמ ָב ְֵּ֣ר ֶָ֔כיך
ּומ ַק ֶללְך֙ ָא ִ֑אר וְ נִבְ ְרכֵּ֣ ּו בְ ָ֔֙ך כל ִמ ְשפְ חת ָ ֵֽהאֲ דָ ָ ֵֽמה׃ ד וַיֵּ֣לְֶך ַאבְ ָ ָ֗רם ַ ֵֽכאֲ ֶׁ֨ ֶשר ִד ֶבֹּ֤ר אלָיו֙ יְה ָ֔ ָוה
ְ
ַיִקח ַאבְ ָרם֙
וַילְֶך ִאתֹו לִ֑ ֹוט וְ ַאבְ ָ ָ֗רם בֶ ן־חָ ֹּ֤מש שָ נִים֙ וְ ִשבְ ִ ֵּ֣עים שָ ָ֔ ָנה בְ צאתֹו ֵֽמחָ ָ ֵֽרן׃ ה ו ַ ֵּ֣
ָל־רכּושָ ם֙ אֲ ֶ ֵּ֣שר ָר ָָ֔כשּו וְ ֶאת־הַ נֶ פֶ ש אֲ שֶ ר־עָ ֵּ֣שּו
ן־א ִָ֗חיו וְ ֶאת־כ ְ
ֶאת־שָ ַ ֶׁ֨רי ִא ְש ּ֜תֹו וְ ֶאת־לֵּ֣ ֹוט בֶ ָ
בְ חָ ָרִ֑ן וַיֵֽצְ ָ֗אּו ָל ֶֶׁ֨לכֶת֙ ַ ֵּ֣א ְרצָ ה כְ ָ֔ ַנעַ ן ַויָבאּו ַא ְרצָ ה כְ נָ ֵֽעַ ן׃

בראשית
ֹולְדת
ת־אבְ ָ ָ֔רם ֶאת־נָחֹור וְ ֶאת־הָ ָ ֵֽרן׃ כז וְ ֶׁ֨אלֶ ה֙ ֵֽת ֵּ֣
י־ת ַרח ִשבְ ִ ֵּ֣עים שָ נָ ִ֑ה וַיֶׁ֨ ֹולֶד֙ ֶא ַ
יא כו וַ ֵֽ ַֽי ְִח ֶ
הֹוליד ֶאת־לֵֽ ֹוט׃ כח וַיָ ֵּ֣מָ ת הָ ָ ָ֔רן
ת־אבְ ָ ָ֔רם ֶאת־נָחֹור וְ ֶאת־הָ ָרִ֑ן וְ הָ ָרן ִ
הֹולֵּ֣יד ֶא ַ
ָ֔ ֶת ַרח ֶּ֚ ֶת ַרח ִ
עַ ל־פְ ני ֶ ֵּ֣ת ַרח ָא ִ ִ֑ביו בְ ֶא ֶרץ ֵֽמֹול ְַדתֹו בְ אּור כ ְַש ִ ֵֽדים׃ כט ַוי ֶׁ֨ ִַקח ַאבְ ָרָ֧ם וְ נָחֹור לָ ֶהם נ ִ ִָ֑שים ֹּ֤שם
וַת ִהי שָ ַרי
י־מל ְָכה וַ ֵֽאֲ ִבי י ְִס ָ ֵֽכה׃ ל ְ
ת־אבְ ָרם֙ שָ ָ ָ֔רי וְ ֹּ֤שם ֵֽאשֶ ת־נָחֹור֙ ִמ ְל ָָ֔כה בַ ת־הָ ָרן אֲ ִ ֵֽב ִ
ֵֽאשֶ ַ
ת־אבְ ָרֵּ֣ם בְ נָ֗ ֹו וְ ֶאת־לֹּ֤ ֹוט בֶ ן־הָ ָרן֙ בֶ ן־בְ נָ֔ ֹו וְ את֙ שָ ַ ֵּ֣רי
ע ֲָק ָרִ֑ה אין ָלּה ו ָ ֵָֽלד׃ לא ַוי ֶׁ֨ ִַקח ּ֜ ֶת ַרח ֶא ַ
ַכל ָָ֔תֹו אשֶ ת ַאבְ ָרֵּ֣ם בְ נִ֑ ֹו וַיֵֽצְ ֶׁ֨אּו ִא ּ֜ ָתם מ ֵּ֣אּור כ ְַש ִָ֗דים ָל ֶֶׁ֨לכֶת֙ ַ ֵּ֣א ְרצָ ה כְ ָ֔ ַנעַ ן ַויָבאּו עַ ד־חָ ָרן
אתיִם שָ נָ ִ֑ה וַיָ מָ ת ֶת ַרח בְ חָ ָ ֵֽרן׃
י־ת ַרח חָ מש שָ נִ ים ּומָ ַ ֵּ֣
וַי ְשבּו ָ ֵֽשם׃ לב ו ִ ֵַֽי ְהיֵּ֣ ּו יְמ ָ֔ ֶ
ּומבֵּ֣ית ָא ִ ִ֑ביך ֶאל־הָ ָא ֶרץ אֲ ֶשר
ּומ ֵֽמֹול ְַד ְתך֙ ִ
ל־אבְ ָ ָ֔רם לְֶך־לְך֙ ֵֽמ ַא ְרצְ ך֙ ִ
יב א ו ַֹּ֤יאמֶ ר יְהוָה֙ ֶא ַ
ַא ְר ֶ ֵֽאךָ׃ ב וְ ֶ ֵֽאעֶ ְשך֙ לְגֵּ֣ ֹוי ג ָָ֔דֹול וַאֲ ָב ֵֶּ֣רכְ ָ֔֙ך וַ ֵֽאֲ ג ְַד ָלה ְש ֶ ִ֑מך וֶ ְֵֽהיה בְ ָר ָ ֵֽכה׃ ג וַאֲ ָ ֵֽב ְרכָ ה֙ ְמ ָב ְֵּ֣ר ֶָ֔כיך
ּומ ַק ֶללְך֙ ָא ִ֑אר וְ נִבְ ְרכֵּ֣ ּו בְ ָ֔֙ך כל ִמ ְשפְ חת ָ ֵֽהאֲ דָ ָ ֵֽמה׃ ד וַיֵּ֣לְֶך ַאבְ ָ ָ֗רם ַ ֵֽכאֲ שֶֶׁ֨ ר ִד ֶבֹּ֤ר אלָיו֙ יְה ָ֔ ָוה
ְ
ַיִקח ַאבְ ָרם֙
וַילְֶך ִאתֹו לִ֑ ֹוט וְ ַאבְ ָ ָ֗רם בֶ ן־חָ ֹּ֤מש שָ נִים֙ וְ ִשבְ ִ ֵּ֣עים שָ ָ֔ ָנה בְ צאתֹו ֵֽמחָ ָ ֵֽרן׃ ה ו ַ ֵּ֣
ָל־רכּושָ ם֙ אֲ ֶ ֵּ֣שר ָר ָָ֔כשּו וְ ֶאת־הַ נֶ פֶ ש אֲ שֶ ר־עָ ֵּ֣שּו
ן־א ִָ֗חיו וְ ֶאת־כ ְ
ֶאת־שָ ַ ֶׁ֨רי ִא ְש ּ֜תֹו וְ ֶאת־לֵּ֣ ֹוט בֶ ָ
בְ חָ ָרִ֑ן וַיֵֽצְ ָ֗אּו ָל ֶֶׁ֨לכֶת֙ ַ ֵּ֣א ְרצָ ה כְ ָ֔ ַנעַ ן ַויָבאּו ַא ְרצָ ה כְ נָ ֵֽעַ ן׃

ספר הזוהר ,חלק א ,עז ע"ב – עח ע"א
(בתרגום מארמית)
ויצאו אתם מאור כשדים ללכת ארצה כנען'  -ובשעה שיצאו מה כתוב? – 'ללכת ארצה
כנען' ,שהרצון שלהם היה ללכת לשם .מכאן למדנו ,כל מי שמתעורר להיטהר מסייעים
לו .בוא וראה שכך הוא ,שכיון שכתוב ללכת ארצה כנען מיד ויאמר ה' אל אברם 'לך
לך' ,ועד שהוא [לא] התעורר קודם לא כתוב 'לך לך' ...בוא ראה ,כיון שכתוב 'ויצאו
אתם מאור כשדים וכו'' מיד – 'ויאמר ה' אל אברם לך לך' '...כיון שמתעורר אדם
התעוררות בתחילה ,אזי מתעוררת התעוררות גם מלמעלה.

ספר הזוהר ,חלק א ,עז ע"ב – עח ע"א

וסוד הדבר' ,לך לך' ,שהרי הקב"ה נתן לו לאברהם רוח חכמה ,והיה יודע ומצרף את
צדדי ישובי העולם ,והסתכל בהם ושקל במשקל ,וידע כוחות אשר ממונים על צדדי
הישוב .כאשר הגיע לתוך נקודה של אמצע הישוב שקל במשקל ולא היה עולה בידו.
התבונן לדעת את הכח אשר ממונה עליה ,ולא יכול להתדבק בו ברצונו .שקל כמה
פעמים וראה שמשם נוסד כל העולם .התבונן וצרף ושקל לדעת ,וראה שכח עליון
שעליה אין לו שיעור ,עמוק וסתום ,ואין הוא כמו צדדי דרגות הישוב .התבונן ושקל
וידע שכמו שמאותה נקודה אמצעית של הישוב ממנו נוסד כל העולם לכל צדדיו ,כך
הכח ששורה עליה ,משם יצאו כל שאר כוחות שממונים על כל צדדי [ה]עולם ,וכולם בו
אחוזים .אז – 'ויצאו אתם מאור כשדים ללכת ארצה כנען'.

ספר הזוהר ,חלק א ,עז ע"ב – עח ע"א
(בתרגום מארמית)
עוד התבונן ושקל וצרף לעמוד על בירור הדבר של אותו מקום ,ולא היה יודע ולא יכול
לדבוק [בו] .כיוון שראה את חוזק המקום הזה ולא יכול לעמוד עליו ,מיד 'ויבואו עד
חרן וישבו שם' .מה הטעם של אברהם [בכך]? אלא שהוא היה יודע ומצרף בכל אותם
שליטים מנהיגי העולם בכל צדדי הישוב ,והיה שוקל ומצרף את אותם השולטים בצדדי
הישוב ,מנהיגי הכוכבים ומזלותיהם ,מי הם החזקים אלו על אלו ,והיה שוקל את כל
ישובי העולם ולא עלה בידו .כאשר הגיע למקום הזה ראה את תוקף העומק ולא יכול
לעמוד בו .כיון שראה הקב"ה את ההתעוררות שלו ואת התשוקה שלו מיד התגלה עליו
הקב"ה ואמר לו 'לך לך' ,לדעת אותך ולתקן את עצמך...
בוא ראה שכך הוא ,שהרי [כבר] יצאו מאור כשדים והיו בחרן ,למה יאמר לו 'לך לך
מארצך וממולדתך'? אלא עיקר הדבר כמו שנאמר' .אל הארץ אשר אראך'  -אראך מה
שלא יכולת לעמוד עליו ולא יכולת לדעת ,כוח של אותה ארץ ,שהוא עמוק וסתום.

