
אברהם אבינו-
 המצגת נערכה ע"י נויה שגיבראשית העם העברי

כל הזכויות שמורות לוויסקול לימודים מקוונים בע"מ



בראשית יא פסוקים 32-26: נעים מאוד! אברהם אבינו ומשפחתו!

דמויות חשובות 
"....  ל ַוְּתִהי ָׂשַרי ֲעָקָרה  ֵאין ָלּה ָוָלד.  לא ַוִּיַּקח ֶּתַרח ֶאת-ַאְבָרם ְּבנֹו ְוֶאת-לֹוט ֶּבן-

ָהָרן ֶּבן-ְּבנֹו ְוֵאת ָׂשַרי ַּכָּלתֹו ֵאֶׁשת ַאְבָרם ְּבנֹו ַוּיְצאּו ִאָּתם ֵמאּור ַּכְׂשִּדים ָלֶלֶכת ַאְרָצה 

ְּכַנַען ַוָּיֹבאּו ַעד-ָחָרן ַוּיְׁשבּו ָׁשם..." )בראשית פרק י"א פסוקים 31-30(
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מסלול ההליכה של אברהם ומשפחתו

מסלול ההליכה של אברהם ומשפחתו. המפה באדיבות אתר מקראנט.



  "ֶלְך ְלָך..."
ַוֹּיאֶמר ה' ֶאל-ַאְבָרם ֶלְך-ְלָך ֵמַאְרְצָך ּוִמּמֹוַלְדְּתָך ּוִמֵּבית ָאִביָך ֶאל-

ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאְרֶאָּך."  )בראשית יב פסוק 1(

את מה היה צריך אברהם לעזוב? 

*הדרגתיות

*עבודת אלילים >< אמונה בה'



מדרשי חז"ל:

*בחנות הפסילים עם המבוגר

*בחנות הפסילים עם האשה



הבטחות ה' לאברהם
ב ְוֶאֶעְׂשָך ְלגֹוי ָּגדֹול ַוֲאָבֶרְכָך ַוֲאַגְּדָלה ְׁשֶמָך ֶוְהֵיה ְּבָרָכה.  ג ַוֲאָבְרָכה ְמָבְרֶכיָך ּוְמַקֶּלְלָך ָאאֹר 
ְוִנְבְרכּו ְבָך ּכֹל ִמְׁשְּפחֹת ָהֲאָדָמה.  ד ַוּיֶלְך ַאְבָרם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֵאָליו ה' ַוּיֶלְך ִאּתֹו לֹוט ְוַאְבָרם 
ֶּבן-ָחֵמׁש ָׁשִנים ְוִׁשְבִעים ָׁשָנה ְּבֵצאתֹו ֵמָחָרן.  ה ַוִּיַּקח ַאְבָרם ֶאת-ָׂשַרי ִאְׁשּתֹו ְוֶאת-לֹוט ֶּבן-
ָאִחיו ְוֶאת-ָּכל-ְרכּוָׁשם ֲאֶׁשר ָרָכׁשּו ְוֶאת-ַהֶּנֶפׁש ֲאֶׁשר-ָעׂשּו ְבָחָרן ַוּיְצאּו ָלֶלֶכת ַאְרָצה ְּכַנַען 

ַוָּיֹבאּו ַאְרָצה ְּכָנַען.  ו ַוַּיֲעבֹר ַאְבָרם ָּבָאֶרץ ַעד ְמקֹום ְׁשֶכם ַעד ֵאלֹון מֹוֶרה ְוַהְּכַנֲעִני ָאז ָּבָאֶרץ.  
ז ַוּיָרא ה' ֶאל-ַאְבָרם ַוֹּיאֶמר ְלַזְרֲעָך ֶאֵּתן ֶאת-ָהָאֶרץ ַהֹּזאת ַוִּיֶבן ָׁשם ִמְזֵּבַח ַלה' ַהִּנְרֶאה ֵאָליו.  

...." )בראשית פסוקים 7-2(

סיכום ההבטחות



האם אפשר לקיים הבטחות?

ב ְוֶאֶעְׂשָך ְלגֹוי ָּגדֹול ַוֲאָבֶרְכָך ַוֲאַגְּדָלה ְׁשֶמָך ֶוְהֵיה ְּבָרָכה.  ג ַוֲאָבְרָכה ְמָבְרֶכיָך ּוְמַקֶּלְלָך ָאאֹר 
ְוִנְבְרכּו ְבָך ּכֹל ִמְׁשְּפחֹת ָהֲאָדָמה.  ד ַוּיֶלְך ַאְבָרם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֵאָליו ה' ַוּיֶלְך ִאּתֹו לֹוט ְוַאְבָרם 
ֶּבן-ָחֵמׁש ָׁשִנים ְוִׁשְבִעים ָׁשָנה ְּבֵצאתֹו ֵמָחָרן.  ה ַוִּיַּקח ַאְבָרם ֶאת-ָׂשַרי ִאְׁשּתֹו ְוֶאת-לֹוט ֶּבן-
ָאִחיו ְוֶאת-ָּכל-ְרכּוָׁשם ֲאֶׁשר ָרָכׁשּו ְוֶאת-ַהֶּנֶפׁש ֲאֶׁשר-ָעׂשּו ְבָחָרן ַוּיְצאּו ָלֶלֶכת ַאְרָצה ְּכַנַען 

ַוָּיֹבאּו ַאְרָצה ְּכָנַען.  ו ַוַּיֲעבֹר ַאְבָרם ָּבָאֶרץ ַעד ְמקֹום ְׁשֶכם ַעד ֵאלֹון מֹוֶרה ְוַהְּכַנֲעִני ָאז ָּבָאֶרץ.  
ז ַוּיָרא ה' ֶאל-ַאְבָרם ַוֹּיאֶמר ְלַזְרֲעָך ֶאֵּתן ֶאת-ָהָאֶרץ ַהֹּזאת ַוִּיֶבן ָׁשם ִמְזֵּבַח ַלה' ַהִּנְרֶאה ֵאָליו.  

...." )בראשית פסוקים 7-2(



ייחודיות המעשה של אברהם

ראשית העם העברי

אמונה באל אחד, מונותיאיזם

ארץ 




