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חברותא
מקור

"ואלה תולדות

תרח" (ספר בראשית יא' ,כו' -לב')

כו ַוי ְִחיֶ -ת ַרחִ ,שבְ עִ ים שָׁ נָׁה; וַּיֹולֶדֶ ,אתַ -אבְ ָׁרםֶ ,את-נָׁחֹור ,וְ ֶאת-הָׁ ָׁרן .כז וְ ֵאלֶהּ ,תֹו ְלדֹת
ֶּת ַרחֶּ --ת ַרח הֹולִיד ֶאתַ -אבְ ָׁרםֶ ,את-נָׁחֹור וְ ֶאת-הָׁ ָׁרן; וְ הָׁ ָׁרן ,הֹולִיד ֶאת-לֹוט .כח ַוּיָׁמָׁ ת הָׁ ָׁרן,
עַ ל-פְ נֵי ֶּת ַרח ָׁאבִ יו ,בְ ֶא ֶרץ מֹול ְַדּתֹו ,בְ אּור כ ְַש ִדים .כט ַוּי ִַקח ַאבְ ָׁרם וְ נָׁחֹור לָׁהֶ ם ,נ ִָׁשים :שֵ ם
ֵאשֶ תַ -אבְ ָׁרם ,שָׁ ָׁרי ,וְ שֵ ם ֵאשֶ ת-נָׁחֹור ִמ ְלכָׁה ,בַ ת-הָׁ ָׁרן אֲ בִ יִ -מ ְלכָׁה וַאֲ בִ י י ְִסכָׁה .ל ו ְַּת ִהי שָׁ ַרי,
ע ֲָׁק ָׁרהֵ :אין לָּׁהָׁ ,ולָׁד .לא ַוּי ִַקח ֶּת ַרח ֶאתַ -אבְ ָׁרם בְ נֹו ,וְ ֶאת-לֹוט בֶ ן-הָׁ ָׁרן בֶ ן-בְ נֹו ,וְ ֵאת שָׁ ַרי
ַכלָׁתֹוֵ ,אשֶ ת ַאבְ ָׁרם בְ נֹו; ַוּיֵצְ אּו ִא ָּׁתם מֵ אּור כ ְַש ִדיםָׁ ,ל ֶלכֶת ַא ְרצָׁ ה כְ נַעַ ןַ ,ו ָּׁיבֹאּו עַ ד-חָׁ ָׁרןַ ,וּי ְֵשבּו
אתיִם שָׁ ָׁנה; ַוּיָׁמָׁ ת ֶּת ַרח ,בְ חָׁ ָׁרן.
שָׁ ם .לב ַוּי ְִהיּו יְמֵ יֶ -ת ַרח ,חָׁ מֵ ש שָׁ נִים ּומָׁ ַ

מקור

" לְֶך-לְָך "

•
•
•
•

מה נתן ללמוד מהקטע אודות אברם ומשפחתו?
מהי ארץ המולדת של אברהם? את מי נשא אברם לאישה?
לאיזה עם היא שייכת?
לאן לוקח תרח את משפחתו ? מדוע? האם הם מסכימים/
מתנגדים? יש להם דעה בעניין?
מה לדעתכם יקרה כעת ,עם מות אבי המשפחה ,מי יקח
אחריות ,מי יוביל/ינהיג את המשפחה? האם ימשיכו בדרכו
של האב שמת או ישארו במקום/ישנו דרך?

חברותא

(ספר בראשית יב' ,א' -ט')

•

ּומבֵ ית ָאבִ יָךֶ ,אל-הָ ָא ֶרץ ,אֲ שֶ ר
ּומּמֹול ְַד ְתָך ִ
א וַּי ֹאמֶ ר יְהוָׁה ֶאלַ -אבְ ָׁרם ,לְֶך-לְָך מֵ ַא ְרצְ ָך ִ
ַא ְר ֶא ָך .ב וְ ֶאעֶ ְשָךְ ,לגֹוי גָׁדֹול ,וַאֲ בָׁ ֶרכְ ָך ,וַאֲ ג ְַדלָׁה ְשמֶ ָך; ו ְֶהיֵה ,בְ ָׁרכָׁה .ג וַאֲ בָׁ ְרכָׁהְ ,מבָׁ ְרכֶיָך,
ּומ ַק ֶללְָךָׁ ,אאֹר; וְ נִבְ ְרכּו בְ ָך ,כֹל ִמ ְשפְ חֹת הָׁ אֲ דָׁ מָׁ ה .ד ַו ֵּילְֶך ַאבְ ָׁרם ,כַאֲ שֶ ר ִדבֶ ר ֵאלָׁיו יְהוָׁה,
ְ
ַו ֵּילְֶך ִאּתֹו ,לֹוט; וְ ַאבְ ָׁרם ,בֶ ן-חָׁ מֵ ש שָׁ נִים וְ ִשבְ עִ ים שָׁ נָׁה ,בְ צֵ אתֹו ,מֵ חָׁ ָׁרן .ה ַוּי ִַקח ַאבְ ָׁרם ֶאת-
שָׁ ַרי ִא ְשּתֹו וְ ֶאת-לֹוט בֶ ןָׁ -א ִחיו ,וְ ֶאת-כָׁלְ -רכּושָׁ ם אֲ שֶ ר ָׁרכָׁשּו ,וְ ֶאת-הַ ֶנפֶש ,אֲ שֶ ר-עָׁ שּו בְ חָׁ ָׁרן;
ַוּיֵצְ אּוָׁ ,ל ֶלכֶת ַא ְרצָׁ ה כְ נַעַ ןַ ,ו ָּׁיבֹאּוַ ,א ְרצָׁ ה כְ נָׁעַ ן .
מֹורה; וְ הַ כְ ַנ ֲע ִניָׁ ,אז בָׁ ָׁא ֶרץ .ז ַוּי ֵָׁרא יְהוָׁה,
ו ַו ַּי ֲעבֹר ַאבְ ָׁרם ,בָׁ ָׁא ֶרץ ,עַ ד ְמקֹום ְשכֶם ,עַ ד ֵאלֹון ֶ
ֶאלַ -אבְ ָׁרם ,וַּי ֹאמֶ רְ ,לז ְַרעֲָך ֶא ֵּתן ֶאת-הָׁ ָׁא ֶרץ הַ ז ֹאת; ַוּיִבֶ ן שָׁ ם ִמזְ בֵ חַ  ,לַיהוָׁה הַ נ ְִר ֶאה
ֵאלָׁיו .ח ַוּיַעְ ֵּתק ִמשָׁ ם הָׁ הָׁ ָׁרהִ ,מ ֶקדֶ ם לְבֵ יתֵ -אלַ --וּיֵט ָׁאהֳ ֹלה; בֵ יתֵ -אל ִמּיָׁם ,וְ הָׁ עַ י ִמ ֶקדֶ ם,
ַוּיִבֶ ן-שָׁ ם ִמזְ בֵ חַ לַיהוָׁהַ ,וּי ְִק ָׁרא בְ שֵ ם יְהוָׁה .ט ַוּיִסַ ע ַאבְ ָׁרם ,הָׁ לֹוְך וְ נָׁסֹועַ הַ נֶגְ בָׁ ה .י ַוי ְִהי ָׁרעָׁ ב,
בָׁ ָׁא ֶרץ; ַוּי ֵֶרד ַאבְ ָׁרם ִמצְ ַריְמָׁ ה לָׁגּור שָׁ ם ,כִ י-כָׁבֵ ד הָׁ ָׁרעָׁ ב בָׁ ָׁא ֶרץ .

•
•
•
•
•
•
•
•

•

מה אלוהים מצווה על אברם לעשות? על מה הוא נדרש
לוותר? מה הובטח לו בעבור הוויתור?
מדוע דווקא הוא נבחר?
כיצד אתם מבינים את ההליכה המתוארת כאן? האם
אברם ממשיך ללכת כאביו או מתחיל בהליכה שונה?
מדוע הוא בכלל הולך? מה מניע אותו?
מהי אותה הארץ? האם נאמר שמה?
"..מארצך ומולדתך ומבית אביך "..מדוע אלוהים מדגיש
זאת דווקא בסדר זה? מה לדעתכם המשמעות ?
את מה ומי אברם לוקח איתו אל המסע? מה לדעתכם הם
חושבים על ההליכה של אברם?
מה עושה אברם עם ההגעה לארץ? מה הוא מוצא שם?
אחרי ההיענות של אברהם לקריאת "לך לך" של אלוהים,
הוא מגיע לארץ כנען ומיד יורד למצריים – איך אתם
מסבירים את זה? מה זה אומר על אמונתו? כיצד יגיב
אלוהים?
האלוהים קורא לעברי הראשון לנדוד – להגר – לאור סיפור
זה  -האם לדעתכם הנדידה ,הגרות ,האחרות היא בDNA
התרבותי שלנו ? כיצד בא לידי ביטוי בסיפור היהודי?
בסיפור האישי/משפחתי שלכם? בסיפור הקהילתי שלנו?

זאב אנגלמאייר

( )...ויאמר ה' אל אברם לך לך .לָך ,לעצמך ,לתקן את עצמך ,לתקן את המדרגה שלך .לך
לך ,כי אין לך להימצא כאן בין הרשעים הלל.

מקור

(ספר הזוהר חלק א' דף עז)

*

חברותא

• ע"פ מדרש זה מה הכוונה של "לך לך" ?
• מה הכוונה ללכת את עצמך? מה הכוונה לתקן את עצמך?
• האם עזיבת המולדת ,הארץ ובית האב ,ותהליך התיקון
מחייב לשכוח ולזנוח לגמרי את מה שהיה שם?

חברותא

שתי המלים הקצרות בתחילתו של הפרק טומנו בחובן את התהליך הנפשי של
ההגירה:
לְֶך – היפרדות – היפרד ,התרחק ,צא למסע.
לְָך – ייחוד – לעצמך ,לאישיות שלך ,להתגבשות של זהותך ,לייחוד שלך כאדם.
(רבקה נאמן ,פסיכולוגית קלינית ,בראשית)929
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• האם ההורים/סבים שלך חוו חווית "לך לך"? מהיכן
נדדו? מה היתה סיבת ההליכה? מה היו האתגרים
והקשיים בעזיבת הארץ ,המולדת ובית האב? על מה
ויתרו? מה הרוויחו?
• היכן בחיים שלך ושל ילדיך את פוגש את "לך לך" ? כיצד
זה משפיע עליך?

אברהם אבי האומה

דף לימוד

"לך לך"  -קול קורא לנדוד

"לך לך" – מילים ולחן:עובדיה חממה .ביצוע :יהורם גאון.

מדרש שיר

אברהם והצלמים

מקור

(ספר האגדה ,מדרש רבה ,פרשה ל"ח)

עֹושים צְ ל ִָׁמים ּומֹוכְ ִרים בַ שּוק .יֹום ֶאחָׁ ד ִהגִ יעַ ל ְַאבְ ָׁרהָׁ ם ל ְִמכֹר.
בבֵ ית ָׁאבִ יו שֶ ל ַאבְ ָׁרהָׁ ם הָׁ יּו ִ
הֹושיבֹו בַ שּוק .
נ ַָׁתן לֹו ֶּת ַרח ָׁאבִ יו ֻקפֹות שֶ ל אֱ ֹלהֹות וְ ִ
בָׁ א ֵאלָׁיו ָׁאדָׁ ם ֶאחָׁ ד וְ ָׁאמַ ר לֹו :יֵש לְָך אֱ לֹוּהַ ל ְִמכֹור? ָׁאמַ ר לֹו ַאבְ ָׁרהָׁ םֵ :איזֶה אֱ לֹוּהַ ַא ָּׁתה
מֹותי.
רֹוצֶ ה ל ִַקח? ָׁאמַ ר לֹו :אֲ נִי גִ בֹורֵּ ,תן לִי אֱ לֹוּהַ גִ בֹור כְ ִ
נָׁטַ ל ַאבְ ָׁרהָׁ ם פֶסֶ ל ֶאחָׁ ד שֶ הָׁ יָׁה עֹומֵ ד לְמַ עְ לָׁה ִמ ֻכלָׁם,וְ ָׁאמַ ר לֹוֵּ :תן ֶאת הַ דָׁ ִמים וְ טֹל לְָך ֶאת ֶזה .
יקא ,עֲדַ יִן ֵאין ַא ָּׁתה יֹודֵ עַ ִמ ְשפַט
מֹותי? ָׁאמַ ר לֹו ַאבְ ָׁרהָׁ ם ֵ :ר ָׁ
ָׁאמַ ר לֹו :וְ כִ י אֱ לֹוּהַ זֶה גִ בֹור כְ ִ
אֱ ֹלהֹות ? ִמי שֶ עֹומֵ ד לְמַ עְ לָׁה ִמ ֻכלָׁם הֲ ֵריהּו גִ בֹור ִמ ֻכלָׁם.
כְ שֶ נִפְ טַ ר הָׁ ִאיש לְהַ לְֵך ָׁאמַ ר לֹו ַאבְ ָׁרהָׁ ם :בֶ ן ַכמָׁ ה שָׁ נִים ַא ָּׁתה? ָׁא ַמר לֹו :בֶ ן ִשבְ עִ ים שָׁ נָׁה אֲ נִי.
ומ ְש ַּתחֲ וֶה ְלזֶה שֶ ַנעֲשָׁ ה הַ ּיֹום!
ָׁאמַ ר לֹו ַאבְ ָׁרהָׁ ם :אֹוי לֹו לְאֹותֹו ִאיש ,שֶ הּוא בֶ ן ִשבְ עִ ים ִ
ִמּיָׁד הֶ חֱ זִ יר וְ ִה ְשלִיְך הָׁ ִאיש אֹותֹו אֱ לֹוּהַ לְתֹוְך ֻקפָׁתֹו שֶ ל ַאבְ ָׁר ָׁהם וְ חָׁ זַר וְ נָׁטַ ל מֵ ַאבְ ָׁרהָׁ ם ֶאת
דָׁ מָׁ יו ,נ ְִס ַּתלֵק וְ הָׁ לְַך לֹו.
()...
אֹותם ֵאצֶ ל ֶּת ַרח ָׁאבִ יו.
אֹותּה שָׁ עָׁ ה נָׁטַ ל ַאבְ ָׁרהָׁ ם ֶאת כָׁ ל הָׁ אֱ ֹלהֹות וְ הָׁ לְַך וְ הֵ בִ יא ָׁ
בְ ָׁ
יהםַ :אבְ ָׁרהָׁ ם זֶה ֵאינֹו יָׁכֹול ל ְִמכֹר אֱ ֹלהֹות ,בֹואּו וְ ַנעֲשֶ נּו כֹמֶ ר.
ָׁא ְמרּו לֹו ְש ַאר בָׁ נָׁיו ל ְֶת ַרח אֲ בִ ֶ
ּומשַ מֵ ש לִפְ נֵי אֱ ֹלהֹות ,מַ ְק ִריב
ָׁאמַ ר לָׁהֶ ם ַאבְ ָׁרהָׁ ם :מָׁ ה ְמלַאכְ ּתֹו שֶ ל כֹמֶ ר? ָׁא ְמרּו לֹו :עֹומֵ ד ְ
ה,אמַ ר
ּומ ְש ֶּת ָׁ
לִפְ נֵיהֶ ם ,מַ אֲ כִ ילָׁם ּומַ ְש ָׁקם.עֲשָׁ אּוהּו כֹמֶ רִ .מּיָׁד נ ַָׁתן ַאבְ ָׁרהָׁ ם לִ פְ נֵיהֶ ם מַ אֲ כָׁל ִ
יטיבּו לִבְ נֵי ָׁאדָׁ ם ,וְ ל ֹא הָׁ יָׁה בָׁ הֶ ם ֶאחָׁ ד שֶ הָׁ יָׁה
ּושתּו ,שֶ ֵּת ִ
לָׁהֶ םְ :קחּו וְ ִאכְ לּוְ ,טלּו ְ
נֹוטֵ ל כְ לּום לֶאֱ כֹל וְ ל ְִשּתֹות.
ּו,אזְ ַניִם לָׁהֶ ם וְ ל ֹא
ִמּיָׁד פ ַָׁתח ַאבְ ָׁרהָׁ ם וְ ָׁאמַ ר" :פֶה לָׁהֶ ם וְ ל ֹא יְדַ בֵ רּו ,עֵ י ַניִם לָׁהֶ ם וְ ל ֹא י ְִרא ָׁ
י ְִשמָׁ עּוַ ,אף לָׁהֶ ם וְ ל ֹא י ְִריחּון ,יְדֵ יהֶ ם וְ ל ֹא י ְִמישּוןַ ,רגְ לֵיהֶ ם וְ ל ֹא יְהַ לֵכּו" (תהילים קטו ,ה-ז).
סלֶתָׁ .א ְמ ָׁרה לֹו :הֵ ילְָׁך וְ הַ ְק ֵרב לִפְ נֵיהֶ ם ,עָׁ מַ ד וְ נָׁטַ ל מַ ֵקל
בָׁ ָׁאה ִאשָׁ ה ַאחַ ת טֹועֶ נֶת בְ יָׁדָׁ ּה ְקעָׁ ָׁרה ֹ
בְ יָׁדֹו וְ שָׁ בַ ר כָׁל הַ פְ ִסילִים ,וְ נ ַָׁתן ֶאת הַ מַ ֵקל בְ יַד הַ גָׁדֹול שֶ בָׁ הֶ ם.
ֵכוָׁן שֶ בָׁ א ָׁאבִ יו ָׁאמַ רִ :מי עָׁ שָׁ ה לָׁהֶ ם כְָׁך? ָׁאמַ ר לֹוְ :מכַסֶ ה אֲ נִי מֵ ַאבָׁ א?
סלֶת וְ ָׁא ְמ ָׁרה לי :הֵ ילְָׁך וְ הַ ְק ֵרב לִפְ נֵיהֶ ם.
בָׁ ָׁא ה ִאשָׁ ה ַאחַ ת ּובְ יָׁדָׁ ּה ְקעָׁ ָׁרה ְמל ֵָׁאה ֹ
אכַל ְּת ִחלָׁה.
אכַל ְּת ִחלָׁה ,וְ זֶה אֹומֵ ר :אֲ נִי ֹ
ִה ְק ַרבְ ִּתי לִפְ נֵיהֶ ם ,הָׁ יָׁה זֶה אֹומֵ ר :אֲ נִי ֹ
ָׁם.אמַ ר לֹו :מָׁ ה ַא ָּׁתה ְמ ַשטֶ ה בִ י – כלּום יְכֹולִים הֵ ם?
וְ עָׁ מַ ד זֶה הַ גָׁדֹול שֶ בֵ ינֵיהֶ ם וְ שָׁ בַ ר ֶאת ֻכל ָׁ
ָׁאמַ ר לֹו :וָׁל ֹא? י ְִש ְמעּו ָׁאזְ נֶיָך מָׁ ה שֶ פִ יָך אֹומֵ ר.

*

מונותואיזם הוא האמונה באל אחד ויחיד .בניגוד לפוליתאיזם – אמונה
באלים רבים .מקור השם מיוונית מונו -אחד ותאוס – אלוהות .המונח מציין את
ייחודו או בילעדיותו של האל אחד ,ושלילת אלים נוספים.

ללמוד .לבנות .להוביל.

דיון מסכם

•

"לך לך" זוהי קריאה ללקיחת אחריות על החיים ,יציאה לייעוד ודרך
חדשה ,גיבוש מערכת ערכים ואמונה ועוד – נסו לחשוב ולהגדיר את ה"לך
לך" של הקהילה הישראלית אמריקאית –
מה הייעוד שלנו? מה הדרך שאליה אנו צריכה לצאת /לבחור? מה עלינו לזנוח
מאחור? במה עלינו להתחדש? מה עלינו לתקן בתוכנו? מהם המנהיגים שלנו?
מי חלק מהמסע הקהילתי ומי לא? ועוד
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חברותא

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ע"פ המדרש ,מה היה בית העסק של משפחתו של אברהם?
כיצד מתמודד אברהם כאשר מגיע איליו משהו לקנות אל?
האם הוא מצליח למכור? מה הוא מנסה להוכיח?
כיצד מגיב הקונה?
מהו ה"כומר" שיצרו אחיו של אברהם? מה תפקידו? מה זה
מלמד עליהם ועל אמונתם?
כיצד מגיב אברהם לכומר? מה משמעות דבריו?
מה עשה אברהם לפסלים של אביו?
כיצד הסביר לאביו שכל הפסלים נשברו? כיצד הגיב אביו?
מה אנו למדים מהמדרש על בית הגידול של אברהם?סביבתו,
משפחתו – אבא ואחים וכו'.
מה ניתן ללמוד על אברהם – אישיותו ותכונותיו ,תפיסת
עולמו ,מערכת היחסים במשפחה יכולות המנהיגות וכו?

זאב אנגלמאייר

• האם אברהם היה המאמין הראשון באל אחד או שקדמו לו
בסיפור המקראי דמויות אחרות?
• האם שינוי דרך ואמונה רוחנית מחייב לזנוח את
הטריטוריה ,הערכים ,השייכות האתנית?
• מהי אמונה עבורך? מה משמעותה וערכה בחיים שלך? כיצד
באה לידי ביטוי בבית שלך?

