פרשת לך לך
פרשת לֶ ְך-לְ ָך היא פרשת השבוע השלישית בספר בראשית .הפרשה מתחילה בפרק י"ב פסוק א'
ומסתיימת בפרק י"ז פסוק כ"ז.


אברם ,המאמין הראשון באל אחד ,נבחר לצאת בשליחות אל הארץ המובטחת ובתמורה מקבל
שלל ברכות והבטחות.



אברם ממשיך את המסע המשפחתי ומגיע אל ארץ כנען המיושבת על ידי שבעת עמי כנען.



בגלל הרעב בכנען יורד אברם למצרים בכניסה למצרים הוא מתלבט בדילמה מוסרית.



רועי לוט ורועי אברם רבים על חלוקת שטחי המרעה ואברם מציע פתרון  :חלוקת הארץ.



מלחמת ארבעת המלכים בחמשת המלכים .במהלך המלחמה נופל לוט בשבי ואברם יוצא
לשחרר אותו.



אברם מטיל ספק בהבטחות אלוהים שניתנו לו ואלוהים מתחייב שוב בפני אברם בברית בין
הבתרים.



שרי אשת אברם עקרה וכפתרון היא מציעה את שפחתה הגר כאישה שנייה לאברם .לאחר
שהגר נכנסת להריון שרה מתנהגת אל הגר ביד קשה והגר בורחת מן הבית .מלאך האלוהים
נגלה אל הגר מבטיח לה שבנה ישמעאל יהיה בעל צאצאים רבים ומורה לה לשוב לבית אברם.
הגר שבה ונולד ישמעאל בנו הבכור של אברם.



ברית המילה  -בגיל  99משתנה שמו של אברם לאברהם – אב המון גויים ושרי לשרה  ,אברהם
מל את עצמו את בנו ישמעאל בן ה 43-ואת כל שאר בני ביתו כאות לברית בינו לבין אלוהים.
נושאים חשובים להעמקה ולימוד :

אמונה באל אחד -מה משמעותה ואל מול מה התפתחה?
לך לך – מעבר מקום למקום אז והיום -מה הקשיים? מהן היתרונות?
אברהם :אב האומה או אב המון גויים?
מהן תכונותיו ומידותיו של אברהם בפרשה?
מוסריות שרי ביחסה להגר וישמעאל.
הפטרה :ספר ישעיהו ,מפרק מ' פסוק כ"ז (לחלק מהמנהגים :כ"ה) עד פרק מ"א פסוק ט"ז (או י"ז).
מעמד האדם

"וַּיֵּלְֶּך ַאב ְָּרם כַּאֲ שֶּ ר דִּ בֶּר אֵּ לָּיו י ְהו ָּה " (י"ב )3
ירשֶּ מָּה" (ט"ו )8
"ו ַּי ֹּאמַּ ר אֲ דֹּנָּי י ְהו ִּה בַּםָּ ה אֵּ דַּ ע כִּי אִּ ָּ
מה ההבדל בין מעמדו של אברהם אל מול האלוהים בשני מקרים אלו?
מה ההבדל בין תפיסת האמונה בשני הפסוקים?

תרבות מתחדשת

"ו ַּאֲ ב ְָּרכָּה מְ ב ְָּרכֶּיָך ּומְ קַּ ֶּללְָך ָאא ֹּר" מה כוחן של מילים (ברכות וקללות)?

עולמם של אבותינו

יחסי עובד ומעביד  ,חוקי ירושה ובן בכור התפתחו באותם הימים
בתרבות היהודית ובתרבויות של עמים אחרים במזרח הקדום  .מה
מלמדים חוקים אלה על עולמם המוסרי של אבותינו ועל ייחודיותה של
התפיסה המקראית אל מול התפיסות האחרות ? מהם ההיבטים
המוסרים הבאים לידי ביטוי בחוקי עובד מעביד כיום בחוקי המדינה
לעומת מדינות אחרות ?

ערכים אז והיום

פדיון שבויים -מהי התפיסה שבאה לידי ביטוי לאורך התנ"ך בנושא זה?
כיצד תפיסה זו באה לידי ביטוי כיום בחברה הישראלי?
מכירת שרה למלכים אחרים  -בפני אברהם התעוררה דילמה מוסרית:
האם למלא את תפקידו כבעל ולהגן על אשתו גם במחיר חייו או להציל
את חייו גם במחיר מכירתה לאחר? שני ערכים עמדו בפני אברהם ערך
חייו אל מול ערך חיי שרה .כיצד מכריעים במצב שכזה? האם אתם
מכירים מקרים נוספים בהם אדם נאלץ להכריע בין שני ערכים? מה
הכלים העומדים לרשותכם בבואכם להכריע בין שני ערכים?

דמויות בפרשה

"אִּ מְ ִּרי-נָּא אֲ ח ֹּתִּ י אָּ תְ לְמַּ עַּ ן י ִּיטַּ ב-לִּי בַּעֲ ֵּ
בּורְך "
אברהם ביקש משרה להציג את עצמה כאחותו ,ולא כאשתו  -בשל
הסכנה לחייו ,אברהם חשש שהמצרים יחמדו את שרה בשל יופייה
ויהרגו אותו בכדי לקחת אותה .חז"ל מתחו ביקורת על התנהגותו של
אברהם  .מה אתם חושבים על התנהגותו של אברהם?
שרה  -מערכת היחסים בין שרה להגר וישמעאל מורכבת ומושפעת
מחוקי עבד ואמה הנהוגים במזרח הקדום באותה תקופה ובחוקי
יורשים .מהו המסר הערכי תרבותי העולה מהפרשה לגביי יחסים
מורכבים שכאלה?

דילמות בפרשה

ַארצְָך ּומִּ םֹולַּדְ תְ ָך ּומִּ בֵּית ָאבִּיָך"
" לְֶּך-לְָך מֵּ ְ
ָָּארץ"
ָָּארץ וַּי ֵֶּּרד ַאב ְָּרם מִּ צ ְַּרי ְמָּ ה לָּגּור שָּ ם כִּיָּ -כבֵּד הָּ ָּרעָּ ב ב ֶּ
"וַּי ְהִּ י ָּרעָּ ב ב ֶּ
אברהם נצטווה ללכת אל הארץ ועזב אותה כאשר הרעב בארץ היה
כבד -מהן הסיבות בגללן עוזבים מולדת? מדינה? בית אב?

