
 

 
  מעורבות חברתית   –ענווה ושליחות                 

בציווי 'לך לך' לאברהם 

 מתחילה שליחותו של העם

 לקרוא בשם ה' 

 ולהביא ברכה לעולם.  

 
 בס"ד

  / מירב מגני לך לך"מפתח הלב מתוך אמונה לפרשת "

בפרשיות הקודמות מספרת התורה על חטאי האנושות. בני האדם לא הצליחו להיות טובים 

ולמרוד בה' בבניית מגדל וישרים, העולם היה מלא בחמס וגם אחרי המבול הוסיפו לחטוא 

 בבל.

בפרשה שלנו מספרת התורה על תחילת הפתרון לאנושות. הקב"ה החליט שהגיע הזמן שעם 

כדי לקיים שליחותו להיות דוגמא לכל האנושות הוא בוחר באברהם . ישראל יופיע בעולם

 ומייעד לו שליחות חשובה מאין כמוה. 

 

 

 

 

 

  בצהוב את ציווי ה' לאברהם.צבעו 

 .צבעו באדום את ההבטחה שמבטיח ה' לאברהם 

  ?הקיפו את השורש בר"ך שבפסוקים. כמה פעמים הקפתם 

  ?מה אפשר ללמוד מהחזרה על השורש בר"ך 

 השלימו:

 לפני ש_______ עם ישראל היה _____ בעולם. 

 לעולם.  ה' מבטיח שמאברהם יצא עם שיביא _____

ה' מצווה את אברהם ללכת ל_____   ____ כי רק בארץ ישראל יכול ___   ______ לקיים 

 את ה_____ שלו במלואה ולהביא ברכה ל______ כולה.  

 

 אנושות / עם ישראל / חורבן / ברכה / שליחות / ארץ ישראל / התגלה  תרמילון:

 

ן את הדרך ומסמ השליחות שהוטלה עליו אבינו מקיים את אברהם  .2

  לשליחות של בניו, עם ישראל. 

 קראו את הפסוקים: 

 

 

 

 

 

 

 

ֹּאֶמר ה' ֶאל ַאְבָרם ֶלְך ְלָך מ   ית ָאִביָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ַאְרֶאָך."ַוי  ַאְרְצָך ּוִמּמֹוַלְדְתָך ּוִמב 

 ְוֶאֶעְשָך ְלגֹוי ָגדֹול ַוֲאָבֶרְכָך ַוֲאַגְדָלה ְשֶמָך ֶוְהי ה ְבָרָכה.

ת ָהֲאָדָמה". ל ִמְשְפחֹּ ר ְוִנְבְרכּו ְבָך כֹּ  ַוֲאָבְרָכה ְמָבֲרֶכיָך ּוְמַקֶלְלָך ָאאֹּ

 

 כשהגיע מחרן לארץ ישראל:

ל " ית אֵּ ם ְלבֵּ דֶּ ה ִמקֶּ רָּׁ הָּׁ ם הָּׁ ק ִמשָּׁ ַוַיְעתֵּ

ם  דֶּ ַעי ִמקֶּ ל ִמיָּׁם ְוהָּׁ ית אֵּ ֳהֹלה בֵּ ַויֵּט אָּׁ

ַח לַ  ם ִמְזבֵּ ן שָּׁ ם  ה'ַוִיבֶּ א ְבשֵּ  "ה'ַוִיְקרָּׁ

 )י"ב ח'( 

 כשחזר ממצרים לארץ ישראל: 

יו" עָּׁ ְך ְלַמסָּׁ ל ַעד  ַויֵּלֶּ ית אֵּ ב ְוַעד בֵּ גֶּ ִמנֶּ

ה  ֳהֹלה ַבְתִחלָּׁ ם אָּׁ יָּׁה שָּׁ ר הָּׁ קֹום ֲאשֶּ ַהמָּׁ

י עָּׁ ין הָּׁ ל ּובֵּ ית אֵּ ין בֵּ  ,בֵּ

ם  ה שָּׁ שָּׁ ר עָּׁ ַח ֲאשֶּ ל ְמקֹום ַהִמְזבֵּ אֶּ

ם  ם ְבשֵּ ם ַאְברָּׁ א שָּׁ ה ַוִיְקרָּׁ נָּׁ ִראשֹׁ  ה'"בָּׁ

 )י"ג ד'(
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  ?מדוע קורא אברהם בשם ה' דווקא בארץ ישראל 

 היעזרו בדברי הרמב"ן שלפניכם:  

 

 

 

 
 

  ?צבעו בכחול את המשפטים מתוך הרמב"ן כיצד קיים אברהם את שליחותו

 המתארים זאת. 

  .הסבירו את הקשר בין קיום השליחות "לקרוא בשם ה'" לחיים בארץ ישראל 

  

 קראו את פירושו של הרש"ר הירש:   .3

 

 

 

 ותקבלו את  פירוש דבריו של הרש"ר הירש: השלימו 

_ את __על _____ ה' אבל לא ממליכים את ה' עליהם ולא ___יש אנשים שיודעים 

 מצוותיו. 

 .לקרוא בשם ה' פירושו להגיד לעולם שה' הוא ______ 

 מציאות, המלך(  ,תרמילון: )מקיימים

 

  ?באיזה זמן בשנה מתכנסים כל עם ישראל בתפילה וממליכים את ה' למלך 

 

 ": לך-לךדבר תורה לשבת פרשת "

מספרת התורה על חטאי האנושות. בני האדם לא הצליחו להיות  בפרשיות הקודמות

טובים וישרים העולם היה מלא בחמס וגם אחרי המבול הוסיפו לחטוא ולמרוד בה' 

 בבניית מגדל בבל.

אנושות. הקב"ה החליט מצב הבפרשה שלנו מספרת התורה על תחילת הפתרון ל

תו להיות דוגמא לכל האנושות שהגיע הזמן שעם ישראל יופיע בעולם, כדי לקים שליחו

לקרוא  בשם ה' ולקיים את מצוות ה'. אברהם אבינו נבחר למלא שליחות זו והוא סולל 

את הדרך לבניו, לעם ישראל. הוא בונה מזבחות וקורא בשם ה' ומדריך את האנושות 

שהיה קורא בקול גדול שם לפני המזבח את שם המודיע  - "ויקרא בשם ה'"

לבני אדם, כי באור כשדים היה מלמדם ולא אבו שמוע, ועתה כשבא בארץ  אלקותו

 הזאת שהובטח בה ואברכה מברכיך היה למוד ללמד ולפרסם האלקות... 

 

 
האם עם 

ישראל כיום 

מתקדם במילוי 

 שליחותו

 כיצד? 

 
 

הקורא בשם ה' איננו רק מטיף המכריז על מציאות ה', מטרתו איננה רק תורה "

א אל ה' ולקבל את עול ולבריות לב הכרה במלכות ה', הוא קוראודעת ה' אלא 

 ."והוא מברר להם, מה יחס האדם אל ה', ומה ה' שואל מן האדםמלכותו, 

 

 
לכל אחד 

מאתנו יש חלק 

בשליחות 

הגדולה של עם 

ישראל. איך 

את/ה עוזרים 

למלא שליחות 

 זו?  
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לקבל את מלכותו של ה'. את השליחות הזו, מדגיש הרמב"ן, ניתן לקיים אך ורק בארץ 

לכן הציווי הראשון הוא "לך לך". זהו סימן לעם ישראל לדורותיו שאת ייעודו יוכל  ישראל

 להגשים אך ורק בארץ ישראל. 

בדורנו זכינו לראות את שיבת עם ישראל לארצו אחרי אלפים שנות גלות ואנו מתפללים 

 שנמשיך ונוסיף אור וטוב לאנושות כולה ויתקיים "ויאמר כל אשר נשמה באפו: ה' אלוקי

 ישראל מלך ומלכותו בכל משלה". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אהבת הגר –מצווה בפרשה 

אדם שהיה גוי ובא מרצונו להצטרף לעם היהודי. התורה מדגישה עשרות פעמים את החיוב: "ואהבתם את "גר" הוא 

כל אחד מעם ישראל , כך צריך לאהוב את אותם אנשים שבאו והצטרפו לעם ישראל. בפרשת הגר". כמו שצריך לאהוב 

השבוע מבשר ה' לאברהם שבעתיד הרחוק יהיה זרעו "גר בארץ לא להם, ועבדום וענו אותם". אולי זו הסיבה לאהבת 

 לא להיות כמו ָהִמְצִרים. -הגר

 

 זלזול בכבוד האדם -מידה בפרשה 

יתה יהגר. כאשר ָהְרתה הגר ושרה אמנו עדין ה - השבוע אנו קוראים על היחס בין שרה אמנו לשפחתהבפרשת 

יֶניה". כלומר, הגר הרגישה שאינה צריכה כעת לזלזל בצדקתה של שרה וכתוב " עקרה, התחילה ַקל ְגביְרָתה ְבע  ַות 

מכך לא  , ואנו לומדיםכך נענשה הגרבעקבות  להתייחס בכבוד גדול לשרה, ואפשר להתייחס אליה בקלות רבה.

 לזלזל בכבוד החבר ולהתייחס לכל אחד בכבוד רב.      

 

 

 מה חסר? השלימו מילים במקומות החסרים.

 א'( ,ב)י"" ל אברם ___  ____ מארצך וממולדתך"ויאמר ה' א .א

 ו'(. " )י"ב, "ויעבור אברם בארץ עד מקום _____ עד _____ _____ .ב

 י'(. " )י"ב,______ בארץ, וירד אברם __________"ויהי  .ג

 ח(.י" " )י"ג,אשר ב______ )אברם( וישב ב ______ _____ "ויבא .ד

 ג(." )י"ד, כ""אם מ______ ועד _______ ____ .ה

 ה'( ,ז)י" "ולא יקרא עוד את שמך ______ והיה שמך _________" .ו

 

 חידות וחידודים / הרב הראל זילברנגל, רב בית ספר "מורשת מנחם" גבעת שמואל
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 מה הקשר?

 מתחו קו בין שתי מילים 

 הקשורות אחת לשנייה

 ארץ                   עשרה    

 מלך                  אליעזר    

 בין                     הארץ    

 ֵאלֹוני                  סדום    

 דמשק                 מילה    

עפר         משולשת           כְּ

 עגלה               הבתרים    

 שלוש                  כנען    

 ברית                  ממרא    

                        

 כתבו את המשפטים הבאים בלשון הפרשה –בלשון הפרשה 

 א'(  ,ו)ט" אל תפחד אברהם! אני ה' מגן עליך .א

_________________________________________ 

 )ט"ו, י"ג( אברם! תדע שיום אחד זרעך יחיה בארץ זרה שאינה שייכת להם .ב

_________________________ _______________________ 

 )י"ז, א'(עליך להשתדל ולקיים את כל המצוות  .ג

__________________________________________________ 

 

 :נכון או לא נכון לגבי המשפטים הבאים וה נכון? כתבמ

 נכון / לא נכון –כשיצא מחרן  75אברם היה בן  .א

 נכון / לא נכון -המקום הראשון אליו הגיע אברם היה חברון  .ב

  נכון / לא נכון -כאשר היה רעב בארץ, ירד אברם לארץ מואב  .ג

 נכון / לא נכון -ין של אברם היה הרבה רכוש יהאח ְללֹוט, .ד

נכון  - לוט נפרד מאברם וישב בסדום ואברם התיישב בחברון .ה

 / לא נכון

 נכון / לא נכון -תה בסדום ועמורה ימלחמת המלכים הי .ו

  נכון / לא נכון - 99ם הפרשה אברהם חוגג יום הולדת בסיו .ז

 שאלות אתגר מתוך הפרשה:

 מהם שני המספרים הכי גבוהים בפרשה? .א

 איזו צורה הנדסית מוזכרת בפרשה? בקשר ְלָמה? .ב

 


