
 
 

  מסעו של אברם לכנען

 2018יום הלימוד היהודי העולמי , שנכתב לקראת מבוסס על שיעור מאת דני דרשלר

 במברנוב 11ט, ”תשע’כסלו ה’ ביום ראשון, ג

 מנחה: הרב ד"ר איריס יניב

 מי יוזם את ההליכה לכנען? .1
 

ֹוֶלדּ֙  .א ָ֑ה וַֽיּ֙ נָׁ ים שָׁ ח ִשְבִעִ֣ רַֽ ְַֽיִחי־ֶתֶ֖ ןו  ם ֶאת־ָנ֖חֹור ְוֶאת־ָהָרָֽ ן  ׃ֶאת־ַאְבָרָ֔ ָ֑ רָׁ ֹור ְוֶאת־הָׁ ם ֶאת־נָׁחֶ֖ ֶּ֔ ְברָׁ יד ֶאת־אַֽ ח הֹוִלִ֣ רַֽ ח ֶּתֶּ֚ רַֽ ת ֶּתֶּ֔ ֶלהּ֙ ּתֹוְלד ִ֣ ְוא ּ֙

ֹוט׃ יד ֶאת־ל  ן הֹוִלִ֥ ֶ֖ רָׁ יו  ְוהָׁ ִבָ֑ ח אָׁ רַֽ ֶ֖י ֶּתִ֣ ל־ְפנ  ן עַֽ ֶּ֔ רָׁ ת הָׁ ִ֣מָׁ יםוַֽיָׁ ָֽ ּור ַכְשד  ֶרץ מֹוַלְד֖תֹו ְבאֶ֥ ים ש    ׃ְבֶאֶ֥ ִשָ֑ ם נָׁ ֶהֶ֖ ם ְונָׁ֛חֹור לָׁ ָ֧ ְברָׁ ח אַֽ ֶשת־וִַֽיקַַּֽ֨ ם א  

ה׃ י ִיְסכָׁ  ֲַֽאִבִ֥ ֶ֖ה ו  י־ִמְלכָׁ ן ֲאִב  ִ֥ רָׁ ת־הָׁ ה בַֽ ֶשת־נָׁחֹורּ֙ ִמְלכֶָּׁ֔ ם א   י ְוש   ֶּ֔ רָׁ םּ֙ שָׁ ְברָׁ ד׃ אַֽ ֶּ֖ה וָׁלָׁ  ין לָׁ ִ֥ ה א  ָ֑ רָׁ י ֲעקָׁ ֶ֖ רַֽ י שָׁ ַרח וְַּֽתִהִ֥ ח ֶתֶּ֜ ַקַּ֨ ם ְב֗נֹו  ַוי  ִ֣ ְברָׁ ֶאת־אַֽ

לָׁ  י כַֽ ִ֣ רַֽ תּ֙ שָׁ ֹו ְוא  ןּ֙ ֶבן־ְבנֶּ֔ רָׁ ֹוט ֶבן־הָׁ ן וַֽ ְוֶאת־ל  ֶ֖ רָׁ ד־חָׁ אּו עַֽ ן וַֽיָׁב ִ֥ עַֽ ה ְכנֶַּֽ֔ ְרצָׁ ִ֣ ֶכתּ֙ אַֽ ֶלַּ֨ ים לָׁ ְשִד֗ ּור כַֽ אִ֣ ם מ  ּו ִאּתָָּׁ֜ ֹו וַֽי ְצאַּ֨ ם ְבנָ֑ ִ֣ ְברָׁ ֶשת אַֽ ֶ֖ ֹו א  ְִ֥שבּו תֶּ֔ י 

ם׃ ן׃  שָׁ  רָׁ  ח ְבחָׁ רַֽ ת ֶּתֶ֖ ִ֥מָׁ ָ֑ה וַֽיָׁ נָׁ ִים שָׁ ִ֣ אתַֽ ים ּומָׁ ִנֶ֖ ש שָׁ ִ֥ מ  ח חָׁ רַֽ י־ֶתֶּ֔ ּו ְימ   (.32 – 26)בראשית י"א וִַֽיְהיִ֣

 

ךָׁ  .ב ְרֶא  ר אַֽ ֶרץ ֲאֶשִ֥ ֶ֖ אָׁ יך ֶאל־הָׁ ִבָ֑ ית אָׁ ִ֣ ְדְּתךֶ֖ ּוִמב  ֹולַֽ ְרְצךִ֥ ּוִממ  אַֽ ם ֶלְך־ְל֛ך מ  ֶּ֔ ְברָׁ אֶמר ְיהוָׁהּ֙ ֶאל־אַֽ  (1)בראשית י"ב  ׃וַֽי  
 

 "לך לך"

 19 -במאה ה נההרב מאיר לייבוש בן יחיאל מיכל וויזר, המוכר בכינויו המלבי"ם, היה רב באוקראי :  

ה ויפרד מדעותיהם וממעלליהם הנשחתות ...וצויאמר לו שתכלית היציאה הוא ש -" ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך"

דות אנשי מולדתו, וגם יוממ רעפרד מטבע ארצו שהיה מזגה יה' שעם היציאה הגופנית תהיה גם יציאה מחשבית, שי

 מכל אלה. נפרד בטבעו  ,מאהבת בית אביו...וע"כ אמר לך לך שילך אל עצמו

 

  בכינוי שהוא שם היצירה  מוכר. הוא 1619 -ל 1550הרב שלמה אפרים בן אהרון לונשיץ היה רב שחי ופעל באוקראינה בין

  :"הכלי יקר"המפורסמת ביותר שלו, 

בבת אחת, על כן  ן כדרך שמחנכין התינוק, כי אולי יהיה קשה עליו לקבל הכליין לענייונראה לפרש שהעתיקו הקב"ה מענ

עשה לו שלושה חלוקות... כי מתחילה ביקש ממנו לעזוב ארצו וזה שאלה קטנה, יען כי אין לאדם תועלת מארצו יותר 

שיש לו קצת עזר  ,פן יהיה נפשו קשורה באנשי תולדתו :אמר ,הסיח מלבו כל ארצו כאשר ,מארצות אחרות... ואחר כך

והוא תועלת  ,שיש לו שם תועלת נוסף על כל אלו ,דבק נפשו בבית אביוחשש פן ת ,וסעד מהם... ואחר שנתפתה גם לזה

בֹות"ממון, כי  ת אָׁ ִית וָׁהֹון נֲַֽחלַֽ  . [14" ]משלי י"ט בַֽ

 

 "אל הארץ אשר אראך"

 בעיניו.   חבבהלא גלה לו הארץ מיד, כדי ל - "אל הארץ אשר אראך: "רש"י

 שיקל לאדם לעזוב ארצו ומולדתו אם יודע מחוז חפצו.  ,סיוןישזה היה מן הנ -" אל הארץ אשר אראך"ואמר  :ים"מלב

 

י דברי אברהם לאבימלך מלך גרר:  .ג י  וְַֽיִהִ֞ ית ָאב  ֣ ב  י֮ם מ  י ֱאֹלה  ְת֣עּו ֹאת ִ֗ ר ה  ל כָׁל־ ַכֲאֶשֶׁ֧ י ֶא  ִדָ֑ י ִעמָׁ ֲעִשֶ֖ ר ּתַֽ ְך ֲאֶשִ֥ ְסד ֶּ֔ ּה ֶזִ֣ה חַֽ ר לֶָּׁ֔ ִ֣ מַֽ וָׁא 

ה ִאְמִרי־ִלֶ֖  מָׁ ֹוא שֶָּׁ֔ ר נָׁבִ֣ קֹוםּ֙ ֲאֶשִ֣ מָׁ ּוא׃הַֽ י ה  ִחִ֥  (13)בראשית כ'  י אָׁ

 



 
 
 

 מהי מולדתו של אברם? .2

 

י .א ִניםּ֙ ְוִשְבִעִ֣ ש שָׁ מ   ם ֶבן־חָׁ ֗ ְברָׁ ֹוט ְואַֽ ֹו לָ֑ ִֶ֥לְך ִאּתֶ֖ ה וַֽי  יוּ֙ ְיהוֶָּׁ֔ לָׁ ר א  ר ִדֶב  ֲאֶשַּ֨ ם כַֽ ֗ ְברָׁ ִֶ֣לְך אַֽ ֹו וַֽי  אתֶ֖ ה ְבצ  נֶָּׁ֔ ןם שָׁ ָחָרָֽ  (4)בראשית י"ב  ׃מ 

י .ב ִ֣ ִ֣ה ֱאֹלה  ע־ִליּ֙ ל   ְיהוָׁ ְשבַֽ  ר ִנ  י וֲַֽאֶש  ר ִדֶבר־ִלָּ֜ ְדִּת֒י וֲַֽאֶשַּ֨ ֹולַֽ ֶרץ מ  ֶאִ֣ ִב֮י ּומ  ית אָׁ ִ֣ ִני ִמב  חַָּֽ֜ ר ְלקָׁ ִים ֲאֶשַּ֨ מַֽ֗ שָׁ ֶרץ הַֽ ִ֣ אָׁ ן ֶאת־הָׁ ֶ֖ ְרֲעךֶּ֔ ֶאּת  ר ְלזַַּֽ֨ אמ ֶּ֔

ם׃ י ִמשָׁ  ה ִלְבִנֶ֖ ֛ ִ֥ ִאשָׁ ְחּתָׁ קַֽ יך ְולָׁ ֶנֶּ֔ כֹוּ֙ ְלפָׁ ְלאָׁ ח מַֽ את ֗הּוא ִיְשלַֽ  ז ָ֑ ֹו  ...הַֽ ֶ֖יו ְביָׁדָ֑ נָׁ ּוב ֲאד  ל־טִ֥ ֶלְך ְוכָׁ יוּ֙ וַֽי ֶּ֔ נָׁ י ֲאד  ל   ים ִמְגמַֽ ִלָּ֜ ה ְגמַֽ ַּ֨ רָׁ ֶעֶבד ֲעשָׁ ח הָָׁ֠ ִ֣ וִַֽיקַֽ

ֶ֛לְך  ם וַֽי  קָׁ ֹורוַֽיָׁ֗ יר ָנחָֽ ֶ֥ ם ֶאל־ע  י  ֲַהַר֖ ם נָֽ  (10, 7)בראשית כ"ד  ׃ֶאל־ֲאַרֶ֥

 

 למה אברם עוזב את מולדתו? .3
 

ֹול  דֶּ֔ ֹוי גָׁ ֶעְשךּ֙ ְלגִ֣ ה׃ְוֶא  כָׁ  ֶ֖ה ְברָׁ ך ֶוְהי  ֶ֖ה ְשֶמָ֑ ְדלָׁ ֶרְכךֶּ֔ וֲַֽאגַֽ ִ֣ ה׃ וֲַֽאבָׁ מָׁ  ֲאדָׁ ת הָׁ ל ִמְשְפח ִ֥ ּו ְבךֶּ֔ כ ֶ֖ ר ְוִנְבְרכִ֣ א ָ֑ ֶלְלךֶ֖ אָׁ יך ּוְמקַֽ ְרֶכֶּ֔ ִ֣ הּ֙ ְמבָׁ ֲרכָׁ ִֶ֣לְך  וֲַֽאבָׁ  וַֽי 

ם ֶבן־חָׁ  ֗ ְברָׁ ֹוט ְואַֽ ֹו לָ֑ ִֶ֥לְך ִאּתֶ֖ ה וַֽי  יוּ֙ ְיהוֶָּׁ֔ לָׁ ר א  ר ִדֶב  ֲאֶשַּ֨ ם כַֽ ֗ ְברָׁ ן׃אַֽ רָׁ  חָׁ ֹו מ  אתֶ֖ ה ְבצ  נֶָּׁ֔ ים שָׁ ִניםּ֙ ְוִשְבִעִ֣ ש שָׁ  (4 -2)בראשית י"ב  מ  

 

 האם טוב לנדוד?לסיכום:  .4

 בפירושו "שפת אמת" על  , שהוכתר לרבה של חסידות גור, 19 -האריה לייב אלטר, רב פולני במאה  דההרב יהו .א

 : התורה

 

 חדשה. לכן נקרא האדם מהלך. שכל העומד בלי תמיד השגה –לעולם צריך להיות מהלך. "אל אשר אראך"  –"לך לך" 

ְמִדים"התחדשות, מיד הטבע שולט בו. ולכן מלאכין למעלה, שאינם תוך הטבע, נקראים "עומדים" ) ִפים ע  ו:  ישעיה -" ְשרָׁ

 האדם מהלך. ב(. ובעולם הזה נקרא

 

 

 המקיפיםישראל שטינזלץ הוא אחד ההוגים המובילים של תקופתנו, והוא ידוע בעיקר בזכות פירושיו -הרב עדין אבן .ב

  :לתלמוד ולתנ"ך, ועבודתו בתחום הקבלה

 

כן, כל אחד מאתנו נמצא בשלב שונה, מבחינת מיקומו הגיאוגרפי, ומבחינת התקופה בחיים. באמת לא משנה בדיוק איפה 

נמצא מבחינת זמן והישגים, ואין משמעות של ממש ליחס בין יכולות לבין הישגים. לכל אדם יש גרף אישי שונה,  אדם

 לחלוטין. דבר שהוא עבר עבור אדם אחד, הוא עתיד רחוק עבור אדם אחר. שונה מפה

הוא לקחת צעד  –בצורה עקבית, מתמשכת, תחומה וממוקדת  –אך דבר אחד שאנשים יכולים לעשות בכל מקום שהם 

נסוג  – קדימה. כל אחד יכול להתקדם מעט. מהות התנועה היא לא להישאר במקום אחד. כל דבר שאינו מתקדם אחד

 מידרדר; ומה שאין בו חיות, מת מיתה מוחלטת. –יורד. כל מה שאינו משתפר  –שלא עולה  לאחור, וכל דבר

ההחלטה לעשות זמן ולהתקדם צעד אחד קדימה אינה הפתרון לכל הבעיות; היא רק החלטה להתקדם צעד אחד קדימה 

אנשים שיתקדמו בכך שילמדו דבר חדש; אדם שהיום לנוע. בכל מקום שבו אתה נמצא, נוע מעט קדימה. ישנם  ולהמשיך

 אבל גם קטנה. –אבל בשבוע הבא הוא כבר יודע שתיים, לקח צעד אחד קדימה. זו ציפייה כל כך גדולה  יודע אות אחת,


