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 בראשית יא
 

ְהיּו ְיֵמי  לב ים -ַויִּ ֶתַרח, ָחֵמׁש ָׁשנִּ
ם ָׁשָנה; ַוָיָמת ֶתַרח, ְבָחָרן.  }פ{  ּוָמאַתיִּ

32 And the days of Terah were two hundred and 
five years; and Terah died in Haran. {P} 

 בראשית יב

 

ְלָך ֵמַאְרְצָך -ַאְבָרם, ֶלְך-ַויֹּאֶמר ְיהָוה ֶאל  א
יָך, ֶאל ֵבית ָאבִּ ַלְדְתָך ּומִּ ּמוֹּ ָהָאֶרץ, ֲאֶׁשר -ּומִּ

 ַאְרֶאָך.

1 Now the LORD said unto Abram: 'Get 
thee out of thy country, and from thy 
kindred, and from thy father's house, 
unto the land that I will show thee. 

ל, ַוֲאָבֶרְכָך, ַוֲאַגְדָלה ְׁשֶמָך;   ב י ָגדוֹּ ְוֶאֶעְשָך, ְלגוֹּ
 ֶוְהֵיה, ְבָרָכה.

2 And I will make of thee a great nation, 
and I will bless thee, and make thy name 
great; and be thou a blessing. 

ְבְרכּו   ג ר; ְונִּ ַוֲאָבְרָכה, ְמָבְרֶכיָך, ּוְמַקֶלְלָך, ָאאֹּ
ת ָהֲאָדָמה. ְׁשְפחֹּ  ְבָך, כֹּל מִּ

3 And I will bless them that bless thee, 
and him that curseth thee will I curse; 
and in thee shall all the families of the 
earth be blessed.' 

ֶבר ֵאָליו ְיהָוה, ַוֵיֶלְך   ד ַוֵיֶלְך ַאְבָרם, ַכֲאֶׁשר דִּ
, לוֹּט; ְוַאְבָרם, ֶבן תוֹּ ים -אִּ ְבעִּ ים ְוׁשִּ ָחֵמׁש ָׁשנִּ

, ֵמָחָרן.  ָׁשָנה, ְבֵצאתוֹּ

4 So Abram went, as the LORD had 
spoken unto him; and Lot went with 
him; and Abram was seventy and five 
years old when he departed out of Haran. 

ַקח ַאְבָרם ֶאת  ה ְׁשתוֹּ ְוֶאת-ַויִּ -לוֹּט ֶבן-ָשַרי אִּ
יו, ְוֶאת ַהֶנֶפׁש, -ְרכּוָׁשם ֲאֶׁשר ָרָכׁשּו, ְוֶאת-ָכל-ָאחִּ

ְכַנַען, ָעשּו ְבָחָרן; ַוֵיְצאּו, ָלֶלֶכת ַאְרָצה -ֲאֶׁשר
 ַוָיבֹּאּו, ַאְרָצה ְכָנַען.

5 And Abram took Sarai his wife, and 
Lot his brother's son, and all their 
substance that they had gathered, and the 
souls that they had gotten in Haran; and 
they went forth to go into the land of 
Canaan; and into the land of Canaan 
they came. 

ן   ו ַוַיֲעבֹּר ַאְבָרם, ָבָאֶרץ, ַעד ְמקוֹּם ְׁשֶכם, ַעד ֵאלוֹּ
י, ָאז ָבָאֶרץ. ֶרה; ְוַהְכַנֲענִּ  מוֹּ

6 And Abram passed through the land 
unto the place of Shechem, unto the 
terebinth of Moreh. And the Canaanite 
was then in the land. 
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 רש"י יא:לב 1
ם  .וימת תרח בחרן ֲהֵרי כָּתּוב וְַאְברָּ נָּה; שֶׁ ם יֹוֵתר ִמִשִשים שָּ יָּה שָּ ץ ְכנַַען, וְהָּ רֶׁ א ְלאֶׁ ן ּובָּ רָּ ם ֵמחָּ יָּצָּא ַאְברָּ ן ְלַאַחר שֶׁ בֶׁ

נָּה  ן ִשְבִעים שָּ ַרח בֶׁ ן וְתֶׁ רָּ נָּה ְבֵצאתֹו ֵמחָּ נִים וְִשְבִעים שָּ ֵמש שָּ ן חָּ רָּ ם ֵמחָּ יָּצָּא ַאְברָּ ַרח; ְכשֶׁ ם, ֲהֵרי קמ"ה ְלתֶׁ ּנֹוַלד ַאְברָּ ְכשֶׁ
ֹּל ם? שֶׁ ל ַאְברָּ ַרח ִליִציָאתֹו שֶׁ ל תֶׁ תֹו שֶׁ ה ִהְקִדים ַהכָּתּוב ִמיתָּ מָּ יו ַהְרֵבה, וְלָּ ם ֲעַדיִן נְִשֲארּו ִמְשנֹותָּ ר ְמֻפְרסָּ בָּ א יְֵהא ַהדָּ

ֹּאְמרּו ֹלא ִקיֵם ַאבְ  ֹּל וְי ם ַלכ ִעים ַאף ְבַחיֵיהֶׁ ְרשָּ הָּ אֹו ַהכָּתּוב ֵמת, שֶׁ ַלְך לֹו, ְלִפיכְָּך ְקרָּ ִהּנִיחֹו זֵָּקן וְהָּ ת ְכבֹוד ָאִביו, שֶׁ ם אֶׁ רָּ
ן ִאיש חי )שְ  ע בֶׁ ן יְהֹויָּדָּ ּנֱֶׁאַמר ּוְבנָּיָּהּו בֶׁ ן ְקרּויִים ַחיִים, שֶׁ תָּ  :ב' כ"ג(מּוֵאל ְקרּויִים ֵמִתים, וְַהַצִדיִקים ַאף ְבִמיתָּ

 
 

 משנה ביכורים א:ד 2
תֵ  ר נְִשַבע ה' ַלֲאבֹוֵתינּו לָּ ֵאינֹו יָּכֹול לֹוַמר ֲאשֶׁ נּוֵאּלּו ְמִביִאין וְֹלא קֹוִרין, ַהֵגר ֵמִביא וְֵאינֹו קֹוֵרא, שֶׁ   ת לָּ

 
 

 רמב"ם ד:ג 3
שנכנסין תחת כנפי שכינה. הגר מביא וקורא שנאמר לאברהם אב המון גוים נתתיך הרי הוא אב כל העולם כולו 

 :ולאברהם היתה השבועה תחלה שיירשו בניו את הארץ. וכן כהנים ולוים מביאין וקורין מפני שיש להן ערי מגרש
 

 
 

 סנהדרין צט: 4
 אמר ר"ל כל המלמד את בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאלו עשאו שנאמר ואת הנפש אשר עשו בחרן.

 
 

 רבינו בחיי 5
 כך היה אברהם דר בתוך עובדי ע"ז א"ל הקב"ה לך לך, התרחק מהם ואל תתלכלך עמהם

 
 בראשית רבה ט 6

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Loneliness of Purpose 
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7 Rabbi Jonathan Sacks, Covenant and Conversation 

Lech Lecha in this sense means being prepared to take an often lonely journey: “Go by yourself.” 

To be a child of Abraham is to have the courage to be different, to challenge the idols of the age, 

whatever the idols and whichever the age. In an era of polytheism, it meant seeing the universe 

as the product of a single creative will – and therefore not meaningless but coherent and 

meaningful. In an era of slavery it meant refusing to accept the status quo in the name of God, 

but instead challenging it in the name of God. When power was worshipped, it meant 

constructing a society that cared for the powerless, the widow, orphan and stranger. During 

centuries in which the mass of mankind was sunk in ignorance, it meant honouring education as 

the key to human dignity and creating schools to provide universal literacy. When war was the 

test of manhood, it meant striving for peace. In ages of radical individualism like today, it means 

knowing that we are not what we own but what we share; not what we buy but what we give; 

that there is something higher than appetite and desire – namely the call that comes to us, as it 

came to Abraham, from outside ourselves, summoning us to make a contribution to the world. 
 
 

 במדבר רבה יא:ד 8
 לגוי גדול שאתן לבניך את התורה וממנה יקראו גוי גדול שנאמר רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה וגו'.

 
 

 רש"י יב:ג 9
ַבִמְקרָּ  .ברכו בךונ ם, וְֵכן כָּל וְנְִבְרכּו ְבָך שֶׁ הָּ ם אֹוֵמר ִלְבנֹו ְתֵהא ְכַאְברָּ א, וְזֶׁה מֹוִכיַח יֵש ַאגָּדֹות ַרבֹות, וְזֶׁהּו ְפשּוטֹו, ָאדָּ

ה ְפַריִם וְִכְמנַשֶׁ ֹּר יְִשְמָך ֱאֹלִהים ְכאֶׁ ֵאל ֵלאמ ֵרְך יְִשרָּ  :(בר' מ"ח) ְבָך יְבָּ
 

 ספורנו 10
 ברכת ה' היא שישמח ה' במעשיו.

 
 ספורנו 11

לא כענין יציאת תרח ללכת ארצה כנען שלא בא אלא עד חרן. –ויבא ארצה כנען   
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