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בראשית יב:א

ית ָאִביָך  ּוִמּבֵ ָך  ּוִמּמֹוַלְדּתְ ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל ַאְבָרם ֶלְך ְלָך ֵמַאְרְצָך 
 : ר ַאְרֶאּךָ ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ

Genesis 12:1
Hashem said to Avram, “Go forth from your land, from your 
birthplace, and from your father’s house - to a land that I will 
show you.”

התורה אינה מפרטת איך ומדוע בחר אלוהים 	 
באברם, ומדוע אמר לו מילים אלו. שערו 

בדמיונכם: איזה מין אדם הוא אברם? מה 
לדעתכם היה הקשר שלו עם אלוהים לפני ששמע 

את הציווי הזה, במהלכו ולאחריו?

• The Torah tells us almost nothing about how and 
why God chose Abraham, deciding to utter these 
words. How do you imagine Abraham as a person? 
How do you imagine his relationship to God before, 
during, and after hearing this command?

בראשית רבה )תיאדור אלבק( פרק לט

ויאמר ה' אל אברהם לך לך וגו'...

אמר ר' יצחק לאחד שהיה עובר ממקום למקום וראה בירה 
אחת דולקת, אמר תאמר שבירה היתה בלא מנהיג, הציץ 

בעל הבירה אמר לו אני הוא בעל הבירה.

בלי  שהעולם  תאמר  אומר  אבינו  אברהם  שהיה  לפי  כך 
־מנהיג, הציץ הקב"ה אמר לו אני הוא המנהיג אדון כל העו

לם.

Genesis Rabba (Theodor Albeck Edition) 
Chapter 39
Hashem said to Avram “Go forth...”
Rabbi Yitzhak said: There is parable of a man who was 
passing from place to place, and saw an illumined (or 
‘burning’) castle. He said: ‘Could you say this castle has 
no one governing it [manhig]?!’ The master of the castle 
peered down at him, and said to him, ‘I am the master of 
the castle!’
So Avraham our Father, peace be upon him, would say, 
‘Could you say that this world has no one governing it?!’ 
The Holy Blessed One peered down at him, and said to him, 
‘I am governor [manhig] master of the entire world!’

המדרש מציע דרך אחת לתיאור המפגש הראשון 	 
בין אלוהים ואברם. כיצד מתואר בו אברם? כיצד 

מתואר בו אלוהים?

המילה 'דולקת' במדרש מוסברת על ידי הפרשנים 	 
בשתי צורות - מוארת ומפיצה אור, או נשרפת, 

עולה באש. כל פירוש מסמל גישה דתית שונה של 
אברם. אילו גישות נובעות משתי דרכי הפירוש? 

איזו קריאה אתם מעדיפים ומדוע?

באילו אופנים אברם המתואר במדרש הוא מודל 	 
לחיקוי דתי בעבורכם?

• This midrash offers one picture of how God came 
to speak to Abraham. How does it depict Abraham? 
How does it depict God?

• The word דולקת in the midrash is interpreted to 
mean both “illumined” and “burning” by different 
commentators. Each of these signals a very 
different religious attitude on Abraham’s part. How 
would you describe these attitudes? Which reading 
do you prefer, and why?

• In what ways is Abraham depicted in this midrash 
as a religious role model for you?


