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 לב'( -)ספר בראשית יא', כו'" תרח "ואלה תולדות  

ה; ַוּיֹוֶלד, ֶאת-ַוְיִחי כו נָׁ ם, ֶאת-ֶתַרח, ִשְבִעים שָׁ חֹור, ְוֶאת-ַאְברָׁ ן-נָׁ רָׁ ְוֵאֶלה, ּתֹוְלֹדת  כז.  הָׁ
ם, ֶאת-ֶּתַרח הֹוִליד ֶאת--ֶּתַרח חֹור ְוֶאת-ַאְברָׁ ן, הֹוִליד ֶאת-נָׁ רָׁ ן; ְוהָׁ רָׁ ן,  כח.  לֹוט-הָׁ רָׁ ת הָׁ ַוּיָׁמָׁ

ִביו, ְבֶאֶרץ מֹוַלְד -ַעל ִשים: כט.  ּתֹו, ְבאּור ַכְשִדיםְפֵני ֶּתַרח אָׁ ֶהם, נָׁ חֹור לָׁ ם ְונָׁ ֵשם   ַוִּיַקח ַאְברָׁ
י, ְוֵשם ֵאֶשת-ֵאֶשת רָׁ ם, שָׁ ה, ַבת-ַאְברָׁ ן ֲאִבי-נָׁחֹור ִמְלכָׁ רָׁ ה-הָׁ ה ַוֲאִבי ִיְסכָׁ ַרי,  ל.  ִמְלכָׁ ַוְּתִהי שָׁ

ה: רָׁ ד  ֲעקָׁ לָׁ ּה, וָׁ ם ְבנֹו, ְוֶאתַאבְ -ַוִּיַקח ֶּתַרח ֶאת לא.  ֵאין לָׁ ן ֶבן-לֹוט ֶבן-רָׁ רָׁ ַרי -הָׁ ְבנֹו, ְוֵאת שָׁ
ה ְכַנַען, ַוּיָֹׁבאּו ַעד ֶלֶכת ַאְרצָׁ ם ֵמאּור ַכְשִדים, לָׁ ם ְבנֹו; ַוֵּיְצאּו ִאּתָׁ תֹו, ֵאֶשת ַאְברָׁ ן, ַוֵּיְשבּו -ַכלָׁ רָׁ חָׁ

ם נָׁ -ַוִּיְהיּו ְיֵמי לב.  שָׁ אַתִים שָׁ ִנים ּומָׁ ֵמש שָׁ ן.ֶתַרח, חָׁ רָׁ ת ֶּתַרח, ְבחָׁ    ה; ַוּיָׁמָׁ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
לעצמך, לתקן את עצמך, לתקן את המדרגה שלך. לך ויאמר ה' אל אברם לך לך. לָך, )...(   

 . לך, כי אין לך להימצא כאן בין הרשעים הלל

 הזוהר חלק א' דף עז(ספר )                                                                                                       

 

 

 

 

  את התהליך הנפשי של  טומנו בחובןשתי המלים הקצרות בתחילתו של הפרק  
 :ההגירה

 .היפרד, התרחק, צא למסע –היפרדות  –ֶלְך 
 .לעצמך, לאישיות שלך, להתגבשות של זהותך, לייחוד שלך כאדם –ייחוד  –ְלָך  

 (929בקה נאמן, פסיכולוגית קלינית, בראשיתר)                                                                        

 

 

 מקור

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

 הולך? מה מניע אותו? בכלל מדוע הוא •

 מהי אותה הארץ? האם נאמר שמה?   •

מדוע אלוהים מדגיש  "..מארצך ומולדתך ומבית אביך.." •
 זאת דווקא בסדר זה? מה לדעתכם המשמעות ?

מה לדעתכם הם מי אברם לוקח איתו אל המסע? מה ואת  •
 חושבים על ההליכה של אברם?

 מוצא שם?מה הוא  ?עם ההגעה לארץ מה עושה אברם   •

אחרי ההיענות של אברהם לקריאת "לך לך" של אלוהים,   •
איך אתם  –הוא מגיע לארץ כנען ומיד יורד למצריים 

כיצד יגיב  מסבירים את זה? מה זה אומר על אמונתו?
 אלוהים?

לאור סיפור  –להגר  –האלוהים קורא לעברי הראשון לנדוד   •
 DNAהאם לדעתכם הנדידה, הגרות, האחרות היא ב -זה 

התרבותי שלנו ? כיצד בא לידי ביטוי בסיפור היהודי? 
 בסיפור האישי/משפחתי שלכם? בסיפור הקהילתי שלנו?

 

 '(ט -)ספר בראשית יב', א'" ְלָך -ֶלְך "

ה ֶאל א ם, -ַוּיֹאֶמר ְיהוָׁ ָהָאֶרץ, ֲאֶשר -ְלָך ֵמַאְרְצָך ּוִמּמֹוַלְדְתָך ּוִמֵבית ָאִביָך, ֶאל-ֶלְךַאְברָׁ
ה ב.  ַאְרֶאךָ  כָׁ ה ְשֶמָך; ֶוְהֵיה, ְברָׁ ֶרְכָך, ַוֲאַגְדלָׁ דֹול, ַוֲאבָׁ ְרֶכיָך,  ג.  ְוֶאֶעְשָך, ְלגֹוי גָׁ ה, ְמבָׁ ְרכָׁ ַוֲאבָׁ

ה מָׁ ֲאדָׁ ֹאר; ְוִנְבְרכּו ְבָך, ֹכל ִמְשְפֹחת הָׁ ה,  ד   .ּוְמַקֶלְלָך, אָׁ יו ְיהוָׁ ם, ַכֲאֶשר ִדֶבר ֵאלָׁ ַוֵּיֶלְך ַאְברָׁ
ם, ֶבן ן-ַוֵּיֶלְך ִאּתֹו, לֹוט; ְוַאְברָׁ רָׁ ה, ְבֵצאתֹו, ֵמחָׁ נָׁ ִנים ְוִשְבִעים שָׁ ֵמש שָׁ ם ֶאת ה. חָׁ -ַוִּיַקח ַאְברָׁ

ַרי ִאְשּת ִחיו, ְוֶאת-לֹוט ֶבן-ֹו ְוֶאתשָׁ ל-אָׁ שּו, ְוֶאת-כָׁ כָׁ ם ֲאֶשר רָׁ ן; -ַהֶנֶפש, ֲאֶשר-ְרכּושָׁ רָׁ שּו ְבחָׁ עָׁ
ַען ה ְכנָׁ ה ְכַנַען, ַוּיָֹׁבאּו, ַאְרצָׁ ֶלֶכת ַאְרצָׁ  . ַוֵּיְצאּו, לָׁ

ֶרץ, ַעד ְמקֹום ְשֶכם, ַעד ֵאלֹון מֹוֶרה; ְוַהְכַנֲענִ ו אָׁ ם, בָׁ ֶרץַוַּיֲעֹבר ַאְברָׁ אָׁ ז בָׁ ה,  ז.  י, אָׁ א ְיהוָׁ ַוֵּירָׁ
ם, ַוּיֹאֶמר, ְלַזְרֲעָך ֶאֵּתן ֶאת-ֶאל ה ַהִנְרֶאה -ַאְברָׁ ם ִמְזֵבַח, ַליהוָׁ ֶרץ ַהזֹאת; ַוִּיֶבן שָׁ אָׁ הָׁ

יו ה, ִמֶקֶדם ְלֵבית ח.  ֵאלָׁ רָׁ הָׁ ם הָׁ ֳהֹלה; ֵבית--ֵאל-ַוַּיְעֵּתק ִמשָׁ ַעי -ַוֵּיט אָׁ ִמֶקֶדם, ֵאל ִמּיָׁם, ְוהָׁ
ה-ַוִּיֶבן א ְבֵשם ְיהוָׁ ה, ַוִּיְקרָׁ ם ִמְזֵבַח ַליהוָׁ ה ט.  שָׁ סֹוַע ַהֶנְגבָׁ לֹוְך ְונָׁ ם, הָׁ ב,  י .ַוִּיַסע ַאְברָׁ עָׁ ַוְיִהי רָׁ

ם, ִכי גּור שָׁ ה לָׁ ם ִמְצַרְימָׁ ֶרץ; ַוֵּיֶרד ַאְברָׁ אָׁ ֶרץ-בָׁ אָׁ ב בָׁ עָׁ רָׁ ֵבד הָׁ  . כָׁ

 

 

 

 

 

 חברותא

 מקור

 חברותא

 זאב אנגלמאייר

 מקור
 

 ?ע"פ מדרש זה מה הכוונה של "לך לך"  •

 מה הכוונה ללכת את עצמך? מה הכוונה לתקן את עצמך? •

ותהליך התיקון האם עזיבת המולדת, הארץ ובית האב,  •
 את מה שהיה שם?לגמרי לזנוח ו מחייב לשכוח

 

 חברותא

ההורים/סבים שלך חוו חווית "לך לך"? מהיכן האם  •
נדדו? מה היתה סיבת ההליכה? מה היו האתגרים 

על מה  והקשיים בעזיבת הארץ, המולדת ובית האב?
 ויתרו? מה הרוויחו?

 

כיצד  ?היכן בחיים שלך ושל ילדיך את פוגש את "לך לך"  •
 זה משפיע עליך?

 
 

 מה נתן ללמוד מהקטע אודות אברם ומשפחתו? •

מהי ארץ המולדת של אברהם? את מי נשא אברם לאישה?    •
 לאיזה עם היא שייכת?

האם הם מסכימים/  לאן לוקח תרח את משפחתו ? מדוע?  •
 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
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 . יהורם גאון :עובדיה חממה. ביצועמילים ולחן: – "לך לך"    

 
  (מדרש רבה, פרשה ל"ח ,ספר האגדה)אברהם והצלמים             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 .להוביל לבנות.ללמוד.             

ייעוד ודרך ל היציא"לך לך" זוהי קריאה ללקיחת אחריות על החיים,  •

נסו לחשוב ולהגדיר את ה"לך   – , גיבוש מערכת ערכים ואמונה ועודחדשה

  –קהילה הישראלית אמריקאית ה לשלך" 

לזנוח  נוצריכה לצאת/ לבחור? מה עליאנו ? מה הדרך שאליה נומה הייעוד של

נו? מהם המנהיגים שלנו? לתקן בתוכינו להתחדש? מה עלעלינו מאחור? במה 

 עודומי חלק מהמסע הקהילתי ומי לא? 

 

 
יּו עֹוִשים ם הָׁ הָׁ ִביו ֶשל ַאְברָׁ ִמים בֵבית אָׁ ד .ּומֹוְכִרים ַבשּוק ְצלָׁ ם יֹום ֶאחָׁ הָׁ  .ִלְמֹכר ִהִגיַע ְלַאְברָׁ

ִביו ַתן לֹו ֶּתַרח אָׁ   .ֶשל ֱאֹלהֹות ְוהֹוִשיבֹו ַבשּוק ֻקפֹות נָׁ
ַמר לֹו: ֵיש ְלָך  ד ְואָׁ ם ֶאחָׁ דָׁ יו אָׁ א ֵאלָׁ ה ?ֱאלֹוַּה ִלְמכֹורבָׁ ם: ֵאיֶזה ֱאלֹוַּה ַאּתָׁ הָׁ ַמר לֹו ַאְברָׁ אָׁ

ַמר לֹו: ֲאִני ִגבֹור, ֵּתן ִלי ֱאלֹוַּה ִגבֹור ְכמֹוִתי ?ִלַקח רֹוֶצה  .אָׁ
ם ה ִמֻכלָׁ יָׁה עֹוֵמד ְלַמְעלָׁ ד ֶשהָׁ ם ֶפֶסל ֶאחָׁ הָׁ ַטל ַאְברָׁ ַמר לֹו: ֵּתן ֶאת,נָׁ ִמים ְואָׁ  .הְוֹטל ְלָך ֶאת זֶ  ַהדָׁ

ַמר לֹו: ְוִכי ֱאלֹוַּה ֶזה ִגבֹור ְכמֹוִתי ם ?אָׁ הָׁ ַמר לֹו ַאְברָׁ א :אָׁ ה יֹוֵדעַ  ,ֵריקָׁ ִמְשַפט  ֲעַדִין ֵאין ַאּתָׁ
ם ?ֱאֹלהֹות ם ֲהֵריהּו ִגבֹור ִמֻכלָׁ ה ִמֻכלָׁ  .ִמי ֶשעֹוֵמד ְלַמְעלָׁ

ם: ֶבן כַ  ִנְפַטרְכשֶ  הָׁ ַמר לֹו ַאְברָׁ ִאיש ְלַהֵלְך אָׁ ה?הָׁ ִנים ַאּתָׁ ה שָׁ ה ֲאִני. מָׁ נָׁ ַמר לֹו: ֶבן ִשְבִעים שָׁ  אָׁ
ה ַהּיֹום!  ם: אֹוי לֹו ְלאֹותֹו ִאיש, ֶשהּוא ֶבן ִשְבִעים וִמְשַּתֲחֶוה ְלֶזה ֶשַנֲעשָׁ הָׁ ַמר לֹו ַאְברָׁ  אָׁ

תֹו ֶשל ַאְברָׁ  ִאיש אֹותֹו ֱאלֹוַּה ְלתֹוְך ֻקפָׁ םִמּיָׁד ֶהֱחִזיר  ְוִהְשִליְך הָׁ ם ֶאת  הָׁ הָׁ ַטל ֵמַאְברָׁ ַזר ְונָׁ ְוחָׁ
ַלְך לֹו. יו, ִנְסַּתֵלק ְוהָׁ מָׁ  דָׁ

 )...(  
ִביו. ם ֵאֶצל ֶּתַרח אָׁ ַלְך ְוֵהִביא אֹותָׁ ֱאֹלהֹות ְוהָׁ ל הָׁ ם ֶאת כָׁ הָׁ ַטל ַאְברָׁ ה נָׁ עָׁ ּה שָׁ  ְבאֹותָׁ

ם ֶזה ֵאינֹו  הָׁ יו ְלֶתַרח ֲאִביֶהם: ַאְברָׁ נָׁ ְמרּו לֹו ְשַאר בָׁ  .ֹכֶמר יָׁכֹול ִלְמֹכר ֱאֹלהֹות, בֹואּו ְוַנֲעֶשנּואָׁ
ְמרּו לֹו: עֹוֵמד ּוְמַשֵמש ִלְפֵני ֱאֹלהֹות, ַמְקִריב  ה ְמַלאְכּתֹו ֶשל ֹכֶמר? אָׁ ם: מָׁ הָׁ ֶהם ַאְברָׁ ַמר לָׁ אָׁ

ם ִלְפֵניֶהם  הָׁ ַתן ַאְברָׁ אּוהּו ֹכֶמר. ִמּיָׁד נָׁ ם.ֲעשָׁ ם ּוַמְשקָׁ ַמר ִלְפֵניֶהם, ַמֲאִכילָׁ ל ּוִמְשֶּתה,אָׁ ַמֲאכָׁ
ם, דָׁ ֶהם: ְקחּו ְוִאְכלּו, ְטלּו ּוְשתּו, ֶשֵּתיִטיבּו ִלְבֵני אָׁ יָׁה  לָׁ ד ֶשהָׁ ֶהם ֶאחָׁ יָׁה בָׁ ְולֹא הָׁ

  ֶלֱאֹכל ְוִלְשּתֹות. ְכלּום נֹוֵטל
ֶהם ְולֹא ִיְרא ֶהם ְולֹא ְיַדֵברּו, ֵעיַנִים לָׁ ַמר: "ֶפה לָׁ ם ְואָׁ הָׁ ַתח ַאְברָׁ ֶהם ְולֹא ִמּיָׁד פָׁ ְזַנִים לָׁ ּו,אָׁ

ֶהם עּו, ַאף לָׁ  ז(.-, התהילים קטוְולֹא ְיִריחּון, ְיֵדיֶהם ְולֹא ְיִמישּון, ַרְגֵליֶהם ְולֹא ְיַהֵלכּו" )  ִיְשמָׁ
  

ה ַאַחת ה ִאשָׁ אָׁ ּה ְקעָׁ  טֹוֶעֶנת בָׁ ה לֹו:ְביָׁדָׁ ְמרָׁ ה ֹסֶלת. אָׁ ְך רָׁ ַטל ַמֵקל  ְוַהְקֵרב ִלְפֵניֶהם, ֵהילָׁ ַמד ְונָׁ עָׁ
ֶהם. דֹול ֶשבָׁ ַתן ֶאת ַהַמֵקל ְבַיד ַהגָׁ ל ַהְפִסיִלים, ְונָׁ ַבר כָׁ  ְביָׁדֹו ְושָׁ

ַמר לֹו: ְך? אָׁ ֶהם כָׁ ה לָׁ שָׁ ַמר: ִמי עָׁ ִביו אָׁ א אָׁ ן ֶשבָׁ א? ְמַכֶסה ֵכוָׁ  ֲאִני ֵמַאבָׁ
אָׁ  ְך ְוַהְקֵרב ִלְפֵניֶהם.בָׁ ה לי: ֵהילָׁ ְמרָׁ ה ֹסֶלת ְואָׁ ה ְמֵלאָׁ רָׁ ּה ְקעָׁ ה ַאַחת ּוְביָׁדָׁ  ה ִאשָׁ

ה. ה, ְוֶזה אֹוֵמר: ֲאִני ֹאַכל ְּתִחלָׁ יָׁה ֶזה אֹוֵמר: ֲאִני ֹאַכל ְּתִחלָׁ  ִהְקַרְבִּתי ִלְפֵניֶהם, הָׁ
ם.אָׁ  ַבר ֶאת ֻכלָׁ דֹול ֶשֵביֵניֶהם ְושָׁ ַמד ֶזה ַהגָׁ ה ְמַשֶטה ִבי ְועָׁ ה ַאּתָׁ  כלּום ְיכֹוִלים ֵהם? –ַמר לֹו: מָׁ

ה ֶשִפיָך אֹוֵמר. ְזֶניָך מָׁ לֹא? ִיְשְמעּו אָׁ ַמר לֹו: וָׁ  אָׁ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חברותא מקור

 של משפחתו של אברהם?בית העסק ע"פ המדרש, מה היה   •

כיצד מתמודד אברהם כאשר מגיע איליו משהו לקנות אל?   •
 מה הוא מנסה להוכיח?האם הוא מצליח למכור? 

  כיצד מגיב הקונה?  •

מה זה  אברהם? מה תפקידו? ו שלשיצרו אחי "כומר"מהו ה  •
 על אמונתם?ו עליהם מלמד

 לכומר? מה משמעות דבריו?כיצד מגיב אברהם   •

 מה עשה אברהם לפסלים של אביו?   •

 כיצד הסביר לאביו שכל הפסלים נשברו? כיצד הגיב אביו?   •

סביבתו, מה אנו למדים מהמדרש על בית הגידול של אברהם?  •
 אבא ואחים וכו'. –משפחתו 

אישיותו ותכונותיו, תפיסת  –מה ניתן ללמוד על אברהם    •
 וכו? יכולות המנהיגות עולמו, מערכת היחסים במשפחה

אמונה  –פוליתאיזם הוא האמונה באל אחד ויחיד. בניגוד ל מונותואיזם
אלוהות. המונח מציין את  –אחד ותאוס  -באלים רבים. מקור השם מיוונית מונו

 ייחודו או בילעדיותו של האל אחד, ושלילת אלים נוספים.

האם אברהם היה המאמין הראשון באל אחד או שקדמו לו    •
 בסיפור המקראי דמויות אחרות?

את ח האם שינוי דרך ואמונה רוחנית מחייב לזנו  •
 השייכות האתנית?הטריטוריה, הערכים, 

כיצד  מה משמעותה וערכה בחיים שלך?מהי אמונה עבורך?   •
 באה לידי ביטוי בבית שלך?

 
 

 דיון מסכם 

 זאב אנגלמאייר

 מדרש שיר

https://www.youtube.com/watch?v=D80ultKzGAw
http://kodesh.snunit.k12.il/i/tr/t26b5.htm
http://kodesh.snunit.k12.il/i/tr/t26b5.htm

