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 וניסיונותיו   אברהם   –סע למידה  מ 
 

 סיפור המסע 

 

 . ך"תנ –  מקצוע

 

 אברהם וניסיונותיו  – המסע שם

 

 .יח"ל 5תלמידי , ד "ממ י"א כיתה  – יעד שכבת

 

 כ"ב. –בראשית, פרקים י"ב, כא" – המסע נושא

 

 . שעות 10  – משוער מסע אורך

 

 : תחנות עיקריות במסע

 שיעור( 1) יו לאברהםהניסיונות שה למידת עשרת +  סיונות בחיים שלנויבירור סוגיית הנ •

 שיעורים(   2) יונות הראשונים( פרק יב )שלוש הניס: 1משימת חקר  •

 שיעורים(   2) נות האחרונים(ת הניסיוכ"ב )שלוש–"א: פרקים כ2שימת חקר מ •

 שיעורים( 2)  קידת יצחקשיעור: ע •

 שיעור(  1) משימת חקר: מדוע ה' מנסה את בני האדם •

 שיעורים(  2) מכר פור על ניסיון שליסיישום: מטלת  •

 

ושאלות  קקריאת טקוונת באמצעות משימות;  למידה מ  –  ודרכיה   הלמידה  אקלים חשיבה  סטים 
מטלת  ;  משימת כתיבה יוצרתמהמורה(;  שיעור באינטרנט או שמיעתו  )צפייה ב  שיעוררפלקסיה;  

   .רפלקטיבית עצמית התבוננות; ישום הדורשת מהתלמיד לפנות אל סביבתוי

 

 .מחזקים אותנווהם אף  ביכולתנו לעמוד בניסיונות – הגדול הרעיון 

 

 .  לעמוד בניסיונות, להיות חזקים, להשתאות מדמותו המרוממת של אברהם אבינו – ערכים

 

חקר   –  הערכה  דרכי מ  מטלת  על  גם  ציון  לתת  יכול  יש )המורה  כי  היוצרת, אם  הכתיבה  שימת 
 .  ון בכגון אלו(לדעת שקשווה מאוד לייצר מחוון הג

 

 המילה המנחה הכרת – מרכזית תמיומנו

 

 שבירוחם שלם בלבב התיכונית בישיבה ך"התנ רכז, ביר  אבינועם הרב – המסע יוצר
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 הקדמה כללית לסיפורי האבות 

 את ספר בראשית נהוג לחלק לשלוש חטיבות: 

 ( בבלמבול, מגדל קין והבל, גן עדן, חטא , העולם סיפורי הראשית )כגון בריאת .1

 (ורחל שרה, רבקה, לאה; וכמובן: ם, יצחק ויעקבברה)א סיפורי האבות .2

 וסף, יהודה ותמר, יוסף ואחיו במצרים(ת י )מכירסיפורי השבטים  .3

 

 אברהם. –שון האבות ונפגוש את רא ספר בראשיתהיום נחל בלימוד חלקו השני של במסע 

 יפורים סה  לא נלמד את כלע זה  . ואולם במסהסיפורים לפי סדר הופעתם בכתוב  ניתן ללמוד את
אברהם שעניינם העיקרי הוא הניסיון ומטרתנו בלימוד תהיה    שעל הרצף. אנו נתמקד רק בסיפורי

 ניסיונות.ה –בנושא זה  לעסוק 

 

בה  היכן  על החיים שלנו ובשאלה  יתחיל במבט  בניסיונותמסענו  ובאילו אופנים   ם אנו נתקלים 
 אנו מתמודדים איתם. 

נעבור מכן  הניללמוד    לאחר  סיפורי  לאת  שהיו  סיפור  סיונות  כל  לימוד  במהלך  כאשר  אברהם, 
מה האתגר המרכזי ות: מה בדיוק היה הניסיון?  וסיפור ננסה לענות לעצמנו על השאלות העקרוני 

וכמובן   זימן?  שאיפה    –שהוא  להמודד בחיים  נדע  וכיד  דומים  ניסיונות  לפגוש  יכולים  אנו  לנו 
 עימם?

לוהים מנסה את אברהם? מה מטרת  -מדוע א  כללית:ונית הסוק בשאלה הרעיבשלב הבא ננסה לע
 חיים שלנו, חווים ניסיונות?, בומה יכולה להיות הסיבה לכך שגם אנו  הניסיונות הללו?

מטלת יישום שבה נתאר התמודדות של אדם קרוב לנו   ף ננסה לסכם את הלימוד באמצעותלבסו
 עם ניסיון. 

 

 הבא ונצא לדרך... 

 

 
  

 וניסיונות חיים    –  יחה ת פ 
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 ילה נצפה בסרטון הבאה: חת

https://www.youtube.com/watch?v=Hw2dKUU4kbo   

 

 כעת נסו לענות לעצמכם על השאלו הבאות: 

 מה האמירה העיקרית שהסרטון הזה מבקש להעביר לנו?  •

 מדוע "נתפסתי" דווקא אליהן?  זה?י מתוך הסרטון הל תזכורו   אלו שתי דוגמאות הכי •

 האם אני מסכים עם האמירה העיקרית שהסרטון מבקש להביע?   •

 וכו'( ניתן להעלות כנגד הנאמר בסרטון?חינוכיים  רעיוניים / מוסריים / )אילו קשיים  •

 

שלנו   הדרך  למזמנים  החיים  קשיים.  לאורך  מעט  לאדם  א  העם  גם  הפתיחה  טובים  נתוני  כי 
כיצד הם  ו  השאלה היא איך אנו מתמודדים עם הקשיים האלועים קשים.  גו ריהיעדיין    שאפשר

  הזדמנויות נו בחיים כעלינו להבין את הקשיים שיש ללפי הסרטון שראינו כעת,    .משפיעים עלינו
 בכדי להפוך אותנו לחזקים ולטובים יותר.  שה' מזמן לנו 

 

 
 

 ניסיון". "לו בשם הזדמנויות אבעברית מקובל לכנות 

 

 מילונית למילה זו:  הגדרה לפניכם

 

יֹון ָּ ם ) ניסיון, ִנס  ר – ֶעֶצם  ש ֵׁ כָּ  (זָּ
 

 :פירושים 
ה .1 ִדיקָּ ש  , ב ְּ ו  מ  ַבר  ש ִ דְּ ה -ב ִ י מָּ דֵׁ אֹות כ ְּ ר הו א  ִאם  ִלרְּ ש ֵׁ ִאים  כ ָּ ַמתְּ  . ו 
ה .2 ִקיד, ַמס ָּ פְּ ַ ה  ת  ש ֶ ַטל קָּ הו  הו   ַעל  ש ֶ י ִמיש ֶ דֵׁ ֹחן כ ְּ וֹ  דמֹ ַיע   ִאם  אֹותוֹ  ִלבְּ הו   ב  עֵׁ  . ִויַבצ ְּ
ה .3 ש ֵׁ י  ַמע  ו  ס  ה,  ַהנ ִ ִריכָּ ֶנת  ע  ֻכו ֶ ל  מְּ ִרים   ש ֶ ִאים   ֳחמָּ נָּ תְּ ִבים   ב ִ ַמצ ָּ בְּ ִמים   ו  ֻסי ָּ ה   מְּ רָּ ָּ ַמט    ב ְּ

ראַ לְּ  ֵׁ ֹלל אוֹ  ש   ה  ִלש ְּ חָּ נָּ ית  ה  ש ִ ִעית אוֹ  ַמע  ֶֹעֶרת  ַמד ָּ ש   . מְּ
ִחי ו ת .4 ה  ֻממְּ ה  ִויִדיעָּ נָּ ק ָּ ם   לוֹ   ש ֶ דָּ ר  אָּ בָּ דָּ ם   ב ְּ ֻסי ָּ ֹוךְּ   מְּ ו ל  ִמת  ךְּ מְּ ו    ַרב  ִטפ  ָּ וֹ   ֻמש   א :  ב   רֹופֵׁ

ַעל יֹון ב ַ ָּ יֹוִני. ִנס  סְּ י ִמנ ִ ת ִ ר  נֹוַכחְּ בָּ ד ָּ יֹון.  ב ַ ים  ִנסְּ  .ַהַחי ִ

https://www.youtube.com/watch?v=Hw2dKUU4kbo
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 : ביטויים 

א  • י ב ָּ יֹון ִלידֵׁ ָּ ֳעַמד - ִנס  י הָּ נֵׁ פְּ ַעת ב ִ י ַהצ ָּ ו  ת  ִ י אוֹ  פ  נֵׁ פְּ ב  ב ִ ז ַמצ ָּ ן אוֹ  נֹועָּ ֻסכ ָּ  . מְּ

ַעל • יֹון ב ַ ָּ קִ  - ִנס  ה יב ָּ ֶ ֻנס  מְּ נ ִ  ִמי, ו  נַ ש ֶ התְּ ה ס ָּ ב ֵׁ ר ַהרְּ בָּ דָּ א :  ב ְּ ַעל רֹופֵׁ יֹון ב ַ ָּ  . ִנס 

ַמד  • יֹון  עָּ ָּ ס  נ ִ א   -  ב ַ צָּ ב  ִנמְּ ַמצ ָּ ה  ב ְּ יָּ הָּ וֹ   ש ֶ ו ם   ב  י  ִמש   ו  ת  ִ ה  פ  ש ֶ ר  קָּ ב ֵׁ ג ַ ִהתְּ יו  וְּ לָּ  ֹלא ,  עָּ
ל ש ַ ה ִנכְּ ש ֶ ַמע  ִליִלי  ב ְּ ן ש ְּ ֵׁ מ  ד ַ זְּ נ ִ  . לוֹ  ש ֶ

ַמד  • יֹון עָּ ָּ ִנס  ַמד - לְּ ה   עָּ ִחינָּ יַ , ִלבְּ בִהתְּ י צ ֵׁ נֵׁ ן ִלפְּ ֹוחֵׁ ַחן, ב   . ִנבְּ

ין • ם   אֵׁ כָּ ַבַעל  חָּ יֹון  כ ְּ ָּ ס  ה  ִמי  -  ַהנ ִ ַנס ָּ תְּ נ ִ ה  ש ֶ ב ֵׁ ים   ַהרְּ ַחי ִ תוֹ כְּ חָּ   ב ַ ית  מָּ ש ִ ע  ַ ה   ַהמ  לָּ קו    ש ְּ
ֶנֶגד תוֹ  כ ְּ מָּ כְּ ל חָּ יל ש ֶ כ ִ ש ְּ ַ ד ַהמ  ָּ ֻלמ  ַהמ ְּ  .וְּ

ִביא  • י  אֹותוֹ   הֵׁ יֹון  ִלידֵׁ ָּ י  אֹותוֹ   ד ֶהֱעִמי  -  ִנס  נֵׁ פְּ ב  ב ִ ה  ַמצ ָּ ש ֶ קְּ י ִ ר  לוֹ   ש ֶ ב ֵׁ ג ַ ִהתְּ וֹ   לְּ   ַעל   ב 
יו ֹותָּ ש   . ֻחלְּ

 

  לפיה הקשיים שה' מזמן לנו בדרך הםאיזו הגדרה מילונית של המילה ניסיון מתאימה האמירה של
 )יכולה להיות יותר מתשובה אחת נכונה( ון"?י"ניס

ון אותם כניסיניתן לפרש  בשנה האחרונה שעים או דברים שקרו לכם  לחשוב על אירותוכלו    םהא
 שה' מעמד אתכם בו? 

 עמוד בניסיון זה? ומה זה אומר להיכשל בו? מה זה אומר ל –ואם כן 

 

ללמוד נעבור  אברהם  כעת  בהם  על  התנסה  שהוא  הרבים  הניסיונות  במחזור ועל  לראות  ניתן   .
,  שלו  ומסעעקבות  סע בבמסענו כעת נצא למ  מסע של ניסיונות.בחומש בראשית  סיפורי אברהם  

 . ענו שלנוסצוא האם המסע יכול להיות גם מבקש למאך נ

 

 
 

 ניסיונותיו של אברהם 

 : ג'משנה  ק ה'מסכת אבות, פרכך נאמר במשנה, ב

 עשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו עליו השלום ועמד בכולם, 
 . חיבתו של אברהם אבינו עליו השלום  להודיע כמה 

 

 ות הבאות: כעת ענו לעצמכם על השאל

 י משנה זו?נתנסה אברהם לפבכמה ניסיונות  •

 בכמה מתוכם הוא הצליח?   •

נסו   ה?בתמהי תשוהאם המשנה אומרת מה היה הטעם בעריכת ניסיונות אלו? ואם כן,   •
 להסבירה במילים שלכם. 
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 ונות רבים.  ישנה מציינת שלאברהם היו ניסמה

סמך   • שעל  לכם  מה  וזוכרים)ידוע  מכירים  שאתם  נמה  רשסו  (,  ולגבש  של  לנסות  ימה 
 . יונות שנערכו לוהניס

 יונות הצלחתם להגיע?לכמה ניס •

 

 
 

של   פירושו  את  נקרא  הניס  םהרמב"כעת  עשרת  את  למנות  מבקש  הוא  בו  זו,  ונות  ילמשנה 
 :הנזכרים

 עשרה נסיונות שנתנסה אברהם אבינו כולם דבר הכתוב. ה
 .  "לך לך מארצך וגו'"יתברך באמרו  , הגרות :הראשון

נמצא בארץ  :השני בבואו שם   הרעב אשר  וזה   , כנען  גדול  לגוי  ואעשך  יעדו  והוא 
 .  "ויהי רעב בארץ"נסיון גדול והוא אמרו 

 חמס המצריים עליו בהלקח שרה לפרעה.   :והשלישי
 ' מלכים. הלחמו בד :והרביעי
 לקחו הגר לאשה אחר שנואש מהוליד משרה.  :החמישי

 י הזקנה.  הוא המילה אשר צוה בה בימ :יהשש
 ליו בלקחו שרה גם כן.  ך גרר עחמס מל :השביעי
 גרש הגר אחרי הבנותו ממנה.   :השמיני
 ". אל ירע בעיניך על הנער וגו'"והוא אמרו יתברך    , הרחקת בנו ישמעאל  :התשיעי

י  וירע הדבר מאד בעינ"ך היה קשה בעיניו הדבר הזה באמרו  וכבר העיר הכתוב אי
 י וגרשם. אלא ששמר מצות הש" ", אברהם 
 . יצחק עקידת   :העשירי

 

עשרה נסיונות שנתנסה אברהם אבינו כולם דבר ה "קביעה שם פותח את פירושו ב רמב"ה •
 "(?כולם דבר הכתובמה כוונתו לומר כאן )במילים "". הכתוב

 כמה? –ואם כן ו גם ברשימה שאתם ערכתם? האם הרמב"ם מזכיר ניסיונות שנכלל •

 ם?ל אברהניסיונות ש לדעתכם כן היוונה אירועים שם הרמב"ם לא מאה •

 דוע הוא אינו מונה אותם?האם תוכלו לנסות ולהסביר מ •
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 ואלינו: 

בר • שנית  לאברהם?מה    –שימה  התבוננו  שנעשה  ביותר  הקשה  הניסיון  היה   לדעתכם 
 מדוע?

 מה לדעתכם הניסיון הקל ביותר? מדוע? •

שי או אתגר שיש  ן קויד מהניסיונות שהיו לאברהם לבהאם תוכלו למצוא דמיון בין אח •
 ם שלכם? בחיי

 

 את כולם, אלא רק חלק מהם(.  דבתחנות הבאות נלמד כמה מסיפורי הניסיונות הללו )לא נלמ

ת הראשונים שברשימה, ואילו בתחנה שאחריה נעסוק ה נעסוק בשלושת הניסיונוקרובבתחנה ה
 בשלושת הניסיונות החותמים אותה.  

 

   [ י"ב   ]פרק   ו מול סביבת   ברהם א   –ראשונה    רה חקי 

 

   " רות ג ה :  הראשון " 

 

 ם. שלאחריהקראו את הפסוקים הבאים וענו לעצמכם על השאלות 

אֶמר ה' ֶאל ַאְבָרם    :)א( ַויֹּ

ית ָאִביָך ֶאל  ַאְרְצךָ ָך מ  ֶלְך לְ  ַלְדְתָך ּוִמב     ֲאֶשר ַאְרֶאָך. ָהָאֶרץּוִמּמוֹּ

גָ  י  ְלגוֹּ ְוֶאֶעְשָך  ל  )ב(  ְש ַוֲאַגדְ   ַוֲאָבֶרְכךָ דוֹּ ֶוְהי ה  ָלה  ר    ְמָבֲרֶכיךָ   ֲאָבְרָכהוַ )ג(    . ָכהרָ בְ ֶמָך  ָאאֹּ ּוְמַקֶלְלָך 

ת ָהֲאָדָמה ְוִנְבְרכּו ל ִמְשְפחֹּ  .ְבָך כֹּ

 

ָליו ה' ט ,)ד( ַוי ֶלְך ַאְבָרם ַכֲאֶשר ִדֶבר א    .ַוי ֶלְך ִאתוֹּ לוֹּ

ש ָשִני אְוַאְבָרם ֶבן ָחמ  ָחָרן.ם ְוִשְבִעים ָשָנה ְבצ  ט ֶבן    ֶאתח ַאְבָרם  )ה( ַוִיקַ   תוֹּ מ  ָשַרי ִאְשתוֹּ ְוֶאת לוֹּ

אּו    , ְכַנַען   ַאְרָצהַוי ְצאּו ָלֶלֶכת    ,ֶנֶפש ֲאֶשר ָעשּו ְבָחָרן ָאִחיו ְוֶאת ָכל ְרכּוָשם ֲאֶשר ָרָכשּו ְוֶאת הַ  ַוָיבֹּ

   ְכָנַען. ַאְרָצה

ר)ו( ַויַ  לוֹּ ד ְמ עַ  ָבָאֶרץַאְבָרם  ֲעבֹּ ם ְשֶכם ַעד א  ֶרה ְוהַ קוֹּ   .ָבָאֶרץְכַנֲעִני ָאז ן מוֹּ

 

אֶמר ן אֶ   :)ז( ַוי ָרא ה' ֶאל ַאְבָרם ַויֹּ את ָהָאֶרץת ְלַזְרֲעָך ֶאת     .ַהזֹּ

ָליו. ַח ַלה' ַהִנְרֶאה א    ַוִיֶבן ָשם ִמְזב 

ק ִמָשם ָהָהָרה ִמקֶ  ל ַוי ט ָאה  )ח( ַוַיְעת  ית א  ה ֶדם ְלב  ל ִמָים וְ  ,לֹּ ית א     ,ָהַעי ִמֶקֶדםב 

ם ה'. ַח ַלה' ַוִיְקָרא ְבש     ַוִיֶבן ָשם ִמְזב 

ךְ  ַע ַהֶנְגָבה. )ט( ַוִיַסע ַאְבָרם ָהלוֹּ   ְוָנסוֹּ

 

 האם אברהם עושה זאת?ה' מבקש מאברהם לעשות?  מה •

 ו. האם לדעתכם זו דרישה קשה או קלה? נמק •

 . נמקוחישבו היטב ושיים? הם חוו את אותם הקתכם גם האם לדעמי מצטרף לאברהם?  •

יש  אך    .ל עבדים" מדברות עְבָחָרן  ָעׂשּו  ֲאֶׁשר  ַהֶנֶפׁש  ְוֶאת"  המילים,  פשטלפי השימו לב:  ]
ל במדרש  מדובר  בעקבותיו.  פיו  ללכת  שבחרו  אברהם  של  רוחניים  לפיתלמידים   האם 

 תם אנשים הוא שונה?[ מדרש זה, הקושי של או
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  הנאמר בפסוק א?את יש הנאמר בפסוק ב מחלתכם האם לדע •

 

 
 

 : על פסוק א אומר רש"י

ועוד   אי אתה זוכה לבנים.  להנאתך ולטובתך, ושם אעשך לגוי גדול, וכאן  –  "לךָּ   לךְּ " :  רש"י
   .שאודיע טבעך בעולם

לא גלה לו הארץ מיד, כדי לחבבה בעיניו, ולתת לו שכר על כל    –  "אל הארץ אשר אראך"
 דבור ודבור. 

 

 "?לָך"דוע ה' אומר לאברהם שההליכה היא ון, מור המתחיל הראשלפי הדיב •

 סיבות( 2מדויק? )עד ההשני, מדוע ה' אינו אומר לאברהם את היחיל המת דיבורהלפי  •

 

 שאלה למחשבה:

בעבור  שההליכה  נועדה לשדל את אברהם בטענה  ה  יהחזרה על המילה "לך" בפעם השנילפי רש"י,  
כדי    מאברהם את היעד המדויק   מר שה' מסתירמאידך הוא או  .כדאית לו  א יאברהם עצמו, וכי ה

לזכות  , שמטרתו היא  דעת לאןאם הוא יסכים ללכת בלי לה  ,ל מבחןסוג שה  י הזה  )  ר""לתת לו שכ
 האם יש סתירה בין שני הפירושים הללו? (.  את אברהם בשכר נוסף על העמידה בו

 

 מיומנות: מילה מנחה]

מ בפיתוח  נעסוק  מאוד  כעת  שחשוב  תנ"ךלהכיר  יומנות  ללמוד  מילה בבואנו   :
   מנחה.

 לה זו צפו בסרטון הבא: נה על שאלצורך מעמה היא מילה מנחה? 

https://youtu.be/fz60CctoVQE   

 

שו שבהם.    ב קראו  המנחה  המילה  את  למצוא  ונסו  לציין:  הפסוקים  ]חשוב 
כפולה של שבע,  )או ב  סיפור שבע פעמיםלה המנחה מופיע בהמירבות  פעמים  ב

יכול לסייע לנו לזהותה  זיהוי מילה שמופיעה שבע פעמים  .  (21  אפילו  או  14כגון  
  [כמילה מנחה

 ת המילה המנחה? מה היא? )תשובה למטה...(האם הצלחתם למצוא א

לומר   תוכלו  מנחהאם  כמילה  לשמש  נבחרה  זו  מילה  דווקא  היא  מדוע  מה  ה? 
 מבטאת? 

https://youtu.be/fz60CctoVQE
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   [["ארץה המנחה היא "ה: המיל]והתשוב

 

 כלשהי? רגהת שם הדלראו לוא, האם תוכ שוב בפסוק  ועיינ

  קראו כעת את דברי רמב"ן:

וטעם להזכיר "ארצך ומולדתך ובית אביך", כי יקשה על האדם לעזוב ארצו אשר הוא  :  רמב"ן
שם כל  יש  כש   וכל שכןנולד,  דתו ששם  ארץ מול   כשהוא  וכל שכן  ,ב בה ושם אוהביו ורעיו יוש 

 ל הקב"ה. ש ולכך הוצרך לומר לו שיעזוב הכל לאהבתו  .בית אביו 
 

 הסבירו את דבריו במילים שלכם.  •

 מדוע הוא חוזר פעמיים על הביטוי "וכל שכן"? •

 רהם בצורה זו? וע לדעתכם ה' פונה אל אבדמ •

 ?פנו אליכם כךישים פיתם מעדייהאם גם אתם הם בסיטואציה דומה, לו הייתם את •

 

 " שם   בבואו   כנען  בארץ   נמצא   אשר   עב ר ה :  השני " 

 ספר:ך הפרק ומממשיכעת 

 . ָבָאֶרץ ָרָעב ַוְיִהי( י)

ד ִכי, ָשם ָלגּור ִמְצַרְיָמה ַאְבָרם ַוי ֶרד  .ָבָאֶרץ ָהָרָעב ָכב 

 

 ן.  ראינו שהרמב"ם רואה ברעב זה ניסיו

 מה לדעתכם הניסיון שנעשה כאן?  •

 ה? ון זים אכן עמד בניסאברה דעתכםהאם ל •

 ה בחיים שלנו?ומהאם תוכלו לחשוב על סיטואציה שיכולה לזמן לנו ניסיון ד •
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 על פסוק זה אומר רש"י כך: 

באותה ארץ לבדה, לנסותו אם יהרהר אחר דבריו של הקב"ה    –  "רעב בארץ"  :רש"י
 .לצאת ממנהיו משיאו כשנען, ועשאמר לו ללכת אל ארץ כ 

 ק בארץ כנען?הרעב היה רק מדייק רש"י שאיזו מילה בפסומ •

 האם אברהם עמד בו? זה?ירוש  פמה היה הניסיון, לפי  •

 

   :פתיעים( הבאיםאת הדברים )המ זה קעל פסו כותבהרמב"ן 

 !וון אשר חטא ע – עביציאתו מן הארץ, שנצטווה עליה בתחילה, מפני הר ]...[ :רמב"ן
מצרים נגזר על זרעו הגלות בארץ  יפדנו ממות. ועל המעשה הזה    הים ברעבלוכי הא 

 . ביד פרעה. במקום המשפט שמה הרשע והחטא 
 

 ון שבו ניסה ה' את אברהם, לפי הרמב"ן? האם אברהם עמד בו? ה היה הניסי מ •

 שראל גלות מצרים, לפי פירוש הרמב"ן?  על י ה מאיזו סיבה נגזר •

 ם מרגישים כלפיו?מדוע? מה אתכם? אתמפתיע  רמב"ןהאם פירושו של  •

עלד  האם • מסתדר  זה  פירוש  הנעתכם  עשרת  על  במשנה  שנאמר  מה  שנעשו  ם  יסיונות 
 את תשובתם. לאברהם? נמקו

 

 " לפרעה   שרה   בהלקח   עליו   המצריים   חמס :  השלישי" 
 

 כעת נקרא את סופו של הפרק: 

 . )י( ַוְיִהי ָרָעב ָבָאֶרץ

ד ָהָרָעב ָבָארֶ  , ּור ָשםגְיָמה לָ ַוי ֶרד ַאְבָרם ִמְצרַ    .ץִכי ָכב 

 

אֶמר ֶאל ָשַרי ִאְשתוֹּ  ,א ִמְצָרְיָמהֶשר ִהְקִריב ָלבוֹּ )יא( ַוְיִהי ַכאֲ    :ַויֹּ

ה ָנא ָיַדְעִתי ִכי ִאָשה ְיפַ       .ת ַמְרֶאה ָאְת ִהנֵּ
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  .ּוְוָהְרגּו ֹאִתי ְוֹאָתְך ְיַחּי !',תאתֹו זֹ ִאְש 'ְוָהָיה ִכי ִיְראּו ֹאָתְך ַהִמְצִרים ְוָאְמרּו  )יב(  

ךְ  ,ֲאֹחִתי ָאְת  )יג( ִאְמִרי ָנא   ְך ְוָחְיָתה ַנְפִשי ִבְגָללֵּ  . ְלַמַען ִייַטב ִלי ַבֲעבּורֵּ

 

ַאְברָ  א  ַוְיִהי ְכבוֹּ ד)יד(  ָיָפה ִהוא ְמאֹּ ָהִאָשה ִכי  ַהִּמְצִרים ֶאת  ַוִיְראּו  ִמְצָרְיָמה  וַ   .ם  ָתּה    ִיְראּו)טו(  אֹּ

ה ַוְיַהֲללּו אֹּ ָש  י ַפְרעֹּ הר  ה  ַקחַות   .ָתּה ֶאל ַפְרעֹּ ית ַפְרעֹּ   .ָהִאָשה ב 

יִטיב ַבֲעבּוָרּה ִרים ,)טז( ּוְלַאְבָרם ה  אן ּוָבָקר ַוֲחמֹּ ת ּוְגַמִלים ַוְיִהי לוֹּ צֹּ נֹּ ת ַוֲאתֹּ   .ַוֲעָבִדים ּוְשָפחֹּ

 

 

ה  ה')יז( ַוְיַנַגע  ִליםם ְנָגִעיֶאת ַפְרעֹּ יתוֹּ ַעל ְדַבר  ְגדֹּ ֶשת ַאְבָרםְוֶאת ב     .ָשַרי א 

אֶמר ה ְלַאְבָרם ַויֹּ   :)יח( ַוִיְקָרא ַפְרעֹּ

  ?ַמה ֹזאת ָעִשיָת ִלי  

 ?  ִאְשְתָך ִהואָלָמה ֹלא ִהַגְדָת ִלי ִכי   

   ?ה)יט( ָלָמה ָאַמְרָת ֲאֹחִתי ִהוא ָוֶאַקח ֹאָתּה ִלי ְלִאָש   

 !  ךְ ַקח ָולֵּ  ,ַעָתה ִהנֵּה ִאְשְתךָ וְ   

ה ֲאָנִשים )כ( ַוְיַצו ָעָליו  תוֹּ ְוֶאת ִאְשתוֹּ ְוֶאת ָכל ֲאֶשר לוֹּ ַפְרעֹּ  . ַוְיַשְלחּו אֹּ

 

 .קים אלובפסו  סופרותסדר ההתרחשויות המתארו בלשונכם את  •

 . הסבירו בלשונכם את בקשתו של אברהם משרה •

 בסיטואציה דומה? חבולה זו בתנוקטים האם גם אתם הייתם  •

 

 במפורש   אומר  הוא  הרי?  שרה  את  מכר  אברהם   האם:  דמאו  מטרידה  שאלה  עולה  פורהסי  מפשט
 לקיחת  במחיר  גם  לעצמו  רק   דואג  הוא  האומנם".  ַבֲעבּוֵרְך  ִלי  ִייַטב  ְלַמַען  ָאתְ   ֲאֹחִתי  ָנא  ִאְמִרי"

 : הספורנו  משיב כך על? אשתו

ַמַען: "ספורנו ַמַען  –"  ילִ   ִייַטב   לְּ ִרי  לְּ אמְּ ת  ש ֶ ַאת ְּ   כ ְּ חוִתי  ש ֶ ה,  א  ַקו ֶ ל  יְּ ד  כ ָּ ֶהם   ֶאחָּ ךְּ   מֵׁ יאֵׁ ִ ַאש    ש ֶ
לא ,  לו ב  וְּ ש  ו ם   ַיחְּ ד  ש  ֶהם   ֶאחָּ ִני  מֵׁ גֵׁ רְּ הָּ ל,  לְּ בָּ יִטיב "  א  מַהר"  ִלי  יֵׁ ן  ב ְּ ָּ ַמת  בְּ מו,  ו  ה   כ ְּ יָּ הָּ   ש ֶ

ג  הָּ נְּ ז  ַהמ ִ יו    אָּ הָּ ים   ש ֶ ַפת ִ ִבי  ֶאת   מְּ ה   א  ָּ ִאש   נות  יהָּ רובֶ קְּ ו    מַהר ב ְּ   הָּ ד ָּ ִמגְּ י,  ב ְּ דֵׁ י ַ   כ ְּ כ ִ ש ֶ ת  ימו  סְּ תֵׁ  לָּ
ה   עַ  אותָּ ובֵׁ ין]...[  ַלת  בֵׁ ךְּ  ו  ב[ המוהר גובה על  ומתן המשא  בזמן] כ ָּ ש ַ את חָּ צֵׁ ם   לָּ ָּ  . ִמש  

ח" ק ַ ֻ ה  ַות  ָּ ִאש   ם ]...[    הָּ רָּ ַאבְּ לְּ יִטיב  ו  א   –"  הֵׁ ל  כו    ש ֶ לְּ ה  ִנמְּ ונָּ ו  ִראש  ותו  ב  ַפת  מו  לְּ ה   כ ְּ יָּ הָּ   ש ֶ
נְּ  ֶזה. גהָּ ַהמ ִ י וְּ בו   כ ִ ש ְּ א   חָּ ל  יָּ   ש ֶ ֶזה צֶרךְּ  ההָּ ל לָּ לָּ אַ   כ ְּ ה    רחַ מֵׁ חָּ קָּ ל ְּ ֶלךְּ  ש ֶ ֶ ה ַהמ  ָּ ִאש    . לְּ

 עליה מבקש להשיב הספורנו?  אם גם אתם הוטרדתם מהשאלה המוסרית שה •

 כיצד בדיוק התבטאה טרדה זו? האם העזתם לנסחה במילים?  –אם כן  •

האם זה מטריד אתכם שזה לא הטריד )?  כםטריד את לדעתכם הדבר לא המדוע    –אם לא   •
 תכם?( א

על   קחלהאם אברהם באמת העלה על דעתו ששרה תי  על שאלה זו?ד עונה הספורנו  כיצ •
 ידי פרעה? 

 

 גם הרמב"ן הוטרד מסיפור זה. וכך הוא כותב: 

  במכשול   הצדקת  אשתו  שהביא   בשגגה  גדול  חטא   חטא   אבינו  אברהם   כי  ודע:  רמב"ן
  כל  ואת  אשתו  תא ו  אותו  שיציל  בשם   לבטוח  לו  והיה,  והורגיה  פן   ופחד  מפני  עוון
  זרעו  על  נגזר  הזה  המעשה   על  ]...[  גם   .ולהציל  לעזור  כוח  באלוהים   יש  יכ,  לו  אשר

 .והחטא  הרשע  שמה  המשפט במקום . פרעה ביד מצרים  בארץ הגלות
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 מה חטא אברהם, לפי רמב"ן? ב •

 רמב"ן? אברהם צריך לנהוג, לפי  היה  דכיצ •

כי לדעת רמקודם ראינמ  ימו לב:ש • טא,  ים הייתה חשל אברהם למצר  ב"ן עצם הירידה ו 
כך ש"עבירה גוררת עבירה"? אם נוכל לומר על  כיוון שעל אברהם היה להישאר בארץ. ה

 הסבירו.

  

 "ן כלפי אברהם קשים מאוד ולפיכך ראוי להביא לצדם את תשובת הרד"ק: דבריו של הרמב

 .טא בטיחו, כי אמר שמא יגרום החחת האל שהבטמך על הפחד אברהם, ולא ס :  רד"ק 
וכן ראוי לכל צדיק שלא יסמוך במקום סכנה    , חר הבטחת האלוכן פחד יעקב אבינו א 

 . שמור עצמו בכל תחבולה אשר יוכלעל הנס וי

 אם לדעתכם הרד"ק עונה לקושי שרמב"ן רואה במעשיו של אברהם? ה •

 

 
 

 נים לבסימן  על מעשה אבות  עיון נוסף בדעת רמב"ן :  

. להתרחש  להם  גורמים  גם  אלא,  הבנים  מעשי  את  מסמלים  רק  לא  האבות  מעשי  ן"הרמב  לשיטת
 על  גם  נגזר  אזי ,  ואף העמיד את שרה בסיכון  למצרים  וירד(  ן"הרמב  לדעת)  חטא  שאברהם  כיוון 
 . וכה דבריו: ולהשתעבד לשם לגלות ישראל בני

הרעב לגור שם להחיות   ינהנה אברהם ירד למצרים מפ  –  "ויהי רעב בארץ"  :רמב"ן
נפשו בימי הבצורת, והמצרים עשקו אותו חנם לקחת את אשתו. והקב"ה נקם נקמתם 
אנשים   פרעה  עליו  ציווה  וגם  ובזהב,  בכסף  במקנה  משם  והוציאו  גדולים,  בנגעים 

 .לשלחם 
והמצרים   בארץ,  שם  לגור  הרעב  מפני  מצרים  ירדו  בניו  כי  אליו  להם ורמז  ירעו 

הנש מהם  אמר  ם יוייקחו  תחיון"  :כאשר  הבת  בנגעים "וכל  נקמתם  ינקום  והקב"ה   ,
גדולים עד שיוציאם בכסף וזהב וצאן ובקר מקנה כבד מאד, והחזיקו בהם לשלחם מן 

 הארץ. לא נפל דבר מכל מאורע האב שלא יהיה בבנים. 

 

 :שם לבוד בני ישראלסיפור שיע רמב"ן מראה כיצד ישנה הקבלה בין סיפור ירידת אברהם למצרים

 בני ישראל אברהם  

 רעב  רעב   סיבת הירידה 

 גזירה על המתת הזכרים והשארת הבנות בחיים לקיחת שרה    לקיחת הנשים 

 מכות מצרים  נגעים גדולים בבית פרעה של מצרים  םעונש

שהוענקו     המתנות המתנות 
 לאברהם 

 בצאתם הרכוש הרב שבני ישראל לקחו עימם
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 פרעה מגרש את ישראל מארצו  מצרים מ הםגירוש אבר   השילוח הנחרץ 

 

 

 

 יסיון : מה היה הנ סיכום ראשון 

 

 הגירות, הרעב בכנען ולקיחת הגר. ם נתנסה אברהם:לושה מן הניסיונות שבהעל ש ודנעד כה למ

 מד אחר בעולמו של אברהם.מאתגר מ אפשר לומר שכל אחד מן הניסיונות הללו 

לצאת המוכר והידוע שלו ו, מכל המרחב  בר שלו הע להתנתק מכל  ש  אברהם נדרניסיון הראשון  ב
 זה, היגר לארץ כנען וקבע בה את מושבו.  ניסיוןבם עמד רהאבלא נודע. אל עבר ה

אברהם  בניסיו השני  הקושי  חוו ן  את  לראשונה  המציאו ה  לו  לאחר  שהד הח   ת שזימנה  שם   .
 פשר לועב לא אהרשיגרה חדשה, שוב הוא עמד בניסיון, כיוון ש צליח למסד  שלכאורה הוא כבר ה 

יתמודד עם קושי  הוא  ד  ה כיצנבחן בשאלכעת הוא    ר.צהוא יהחדשה שקיים ולשמר את השיגרה  ל
כך שהוא ניאות  חרט על  תזה. לדע רש"י המבחן היה בשאלה האם הקושי של הרעב יגרום לו לה

ישראלל לארץ  ויעשה  עלות  שלו  הדרך  בצדקת  להאמין  ימשיך  שהוא  או  שיש  את  ,  בכוחו  כל 
לשרוד    ותלעש אכדי  למצרי)גם  לרדת  אומר  זה  שלפם  כמובן  זה  ם(.  פירוש  עי  אכן  מד  אברהם 

 בניסיון.  

ולפיה    אינורבמקצת    עה יגישה מפת] המבחן לא היה בשאלת האמונה, אלא בשאלת  אצל רמב"ן 
טח בו וירד  בהמעשה. לאמור: האם אברהם יבטח בה' ויישאר בארץ למרות הרעב, או שהוא לא י 

דול שבגללו כאן בחטא ג  הוא חטאא שאל  עודיון, ולא  ישה זו אברהם לא עמד בניסג  למצרים. לפי
אך ראינו שגישה זו קשה מכמה טעמים. קודם כל היא    עבוד במצרים.על ישראל הגלות והש  ונגר

, שהרי המשנה שעימה פתחנו את הלימוד קבעה שאברהם אכן עמד בכל  ורשתפסותרת משנה מ
הניסיונות  לו.    עשרת  השנשנעשו  טען  וכך  אסורית,  רב,  בצדק  ל  רד"ק  ללו  עאדם  את  צמו  סכן 

( בטענה שהוא בוטח בה' שיציל אותו. אלא חובה עליו לעשות ככל יכולתו  התלויים בו  )ואחרים
    [היחלץ מן הסכנה.כדי לדאוג לעצמו ול

אברהם   השלישי  ש בניסיון  בעוד  בו,  שפגעה  מושחתת  שלטונית  מערכת  מול  כל  עמד  בידו  אין 
יתמודד עםהו  ה בדרך שבההניסיון היכנראה  כאן  .  להתגונן מפניה   ת ל יכו  הק  א    –  ה שהמציאות 

ו האם   ידיים  ירים  זה  אש  י יתיהוא  בניסיון  גם  בעולם.  ולפעול  לנסות  ימשיך  שהוא  או  מהחיים, 
, ולאחר ששרה הוחזרה אליו )בזכות הנס שנעשה לו(, אברהם המשיך לפעול  עמד בהצלחה  הםראב

 להוביל.חנית שהוא ביקש ורהלקידום המהפכה  
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 חשבו: 

אנבחן  היכ • שלנו  להיים  עלולים  לעזוב  ו  וידרש  מוכרת  עבר מציאות  אל  וללכת  ידוע 
 למען הגשמת חלום?  והכל  – י מוכרתבלמציאות חדשה, לא ידועה ו

זו?   • מעין  בסיטואציה  מרגישים  היינו  הכרוכים כיצד  הקשיים  עם  מתמודדים  היינו  ואיך 
 בכך?

 ם?  נתקלנו בקשיי בנות נו שיגרה חדשה שניסיבתוך דווקא היכן בחיים שלנו  •

 כיצד נתמודד עם קשיים מעין אלו?  גרמו לנו להרהר בצדקת הדרך שלנו?הם האם  •

חזק מעינו פגע בנו או עשה לנו עוול,  ם נתקלנו בחיים במציאות שבה כוח  ף: האסוולב •
תייאשנו, הרמנו ההאם    –ן זו  כיצד הגבנו במציאות מעינן?  תגו ולא הייתה לנו יכולת לה

 חיות לאור האמונה שלנו?להילחם ול נוכהמשזקפנו ראש ואו שמא  ינו",התבכיידיים או "

 למדנו עד כה, נראה לכם הקשה ביותר? מדוע? עליהם ש  איזה ניסיון, מבין הניסיונות •

מניסיונות   • לאחד  דומה  ניסיון  חוויתם  שלכם  בחיים  וכיצד האם  היה?  הוא  מה  אלו? 
 התמודדתם עימו? 

  

 

 

 כ"ב[ –כ"א   ]פרקים עולמו שלו    יתו והשקפת בי  בנ אברהם מול    –שנייה  חקירה  
בציווי לך לך שדרש  (  1)ם:  ל אברהע  עברועסקנו בשלושת הניסיונות הראשונים ש הקודמת    הבתחנ

  שם הוא יחייה כגר  ממנו לעזור את עולמו המוכר והידוע וללכת אל עבר יעד מעורפל ולא ידוע
ו(  2) ;  וכזר ן בדרך  משיך ולהאמילההאם    –חירה  ציב לפני אברהם בה ברעב שפקד את ארץ כנען 
פרעה,  לקיחת שרה על ידי  וב (3)איות ההליכה אחרי ה', או לנטוש הכול ולחזור לאור כשדים;  ובכד
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 "לקרוא בשם ה'"ך  ישמי  תייאש או שהואי הוא יישבר והאם    –חו הנפשי של אברהם  ן כום נבחש
  בעולם.

כי אברהם   )ונגענו בדראינו  כפי שנאמר   , (...ר אחרתהרמב"ן שסוב  תע עמד בכל הניסיונות הללו 
וביקשנו ללמוד כיצבמפורש במשנה )גם אד  גם בחיים שלנו נדע לעמוד  ,  ניסיונות דומים  ם מול 
    , כדרך שעשה אברהם אבינו.(ה הרבה יותרכוברמת קושי נמ

ש נוספים  ניסיונות  בשלושה  נפגוש  הנוכחית  אברהםבתחנה  על  הניסיונות  שלושת    –  עברו 
א ברשימהשהאחרונים   אך  הניס.  שלוש  הם  במישו   םים שבהראשונ יונות  היו  יעסקנו  של  ר  חסיו 

, הרי  ץ(דות מול שלטון ערידו התמושלו )עזיבת המולדת, רעב כללי א  יתאברהם עם הסביבה הכלל
. כעת הוא  רובה של אברהםקמתרחשים בתוך משפחתו ה  תמד כעלשעליהם נ  תששלושת הניסיונו

להעמתבקשי פעם,  אחר  פעם  האמונה,  מול  שלוהצייתשלו    יד  לה'  נות  ביתוו  מבני  אחד   את 
אמנות לה' )כמובן שיש להכרעות אלו  ן משפחה או נב  מה חשוב לו יותר: נאמנות לאותוולהכריע  

 פים, שגם בהם נעסוק(.צדדים נוס

 

 " גרש הגר אחרי הבנותו ממנה   :השמיני " 

ם שרה אל אברהבצר לה, פנתה  במשך שנים רבות אברהם ושרה לא הצליחו להביא ילד לעולם.  
בנוכחותה של  לד  ת  הגרך תקווה שאם  , שפחתה של שרה. זאת מתוהציע לו להוליד ילד עם הגרו

הסברים  מני  כל  )יש  להיריון  זה  אחרי  להיכנס  תוכל  עצמה  שרה  שגם  לכך  יגרום  הדבר  שרה, 
 ק בכך(.  כיוון שזה לא בחומר הלימוד, לא נעסו גיון של ההצעה הזו, אךיבפרשנים מה הה

  מעאל.יש –כן נכנסת להיריון ונולד לו ממה בן ה זאת הגר אשאברהם עוש לאחר

  יצחק.   –הולדת ישמעאל, נולד לאברהם סוף כל סוף בן משרה עצמה    אחריים  שנעשרה    ארבעכ
הביא לשמחה גדולה מאוד, כפי שנראה מיד, אך לצד השמחה הגדולה על הולדת  מאורע זה היה  

לבין הבן   ,ישמעאל  –ל אברהם  הבן הבכור שה היחס בין  בשאלה מה יהי  נוצר מתח סמוייצחק  
תעצם עד אשר יעלה על פני בשטח בצורה גלויה  ה ילך ויח זמת  יצחק. –הבכור של אברהם משרה  

 שעליו נלמד כעת.   ןוברורה ויעמיד את אברהם בניסיון ממשי, ניסיו 

 

 יצחק.  הולדת   –קדם לו המאורע שבלימוד נתחיל 

ר. / ֶשר ָאָמרָשָרה ַכאֲ ד ֶאת ' ָפקַ )א( ַוה   ַוַיַעש ה' ְלָשָרה ַכֲאֶשר ִדב 

ן  ֶלד ָשָרה ְלַאְבָרָהם ַות   ר)ב( ַוַתהַ  ָניו ב  תוֹּ א   ,ִלְזק  ד ֲאֶשר ִדֶבר אֹּ ע  ִהים.-ַלּמוֹּ    לֹּ

ַלד לוֹּ ֲאֶשר ָיְלָדה לוֹּ ְבנוֹּ )ג( ַוִיְקָרא ַאְבָרָהם ֶאת ֶשם    .קִיְצחָ   :ָשָרה ַהנוֹּ

ַנת ָיִמים ַכֲאֶשר ְבנוֹּ  ִיְצָחקַאְבָרָהם ֶאת  ָיָמל)ד( וַ  תוֹּ א   ָּוהצִ  ֶבן ְשמֹּ ִהים.-אֹּ    לֹּ

ת   . ְבנוֹּ ִיְצָחק )ה( ְוַאְבָרָהם ֶבן ְמַאת ָשָנה ְבִהָּוֶלד לוֹּ א 

אֶמר ָשָרה ק :)ו( ַותֹּ ִהים  -ָעָשה ִלי א   ְצחֹּ עַ  /לֹּ מ    ִלי. ַחקִיצֲ  ָכל ַהשֹּ

אֶמר)ז  ל ְלַאְבָרָהם :( ַותֹּ יִניָקה  ,ִמי ִמל  ָניו. לִ ן ב   ִכי ָיַלְדִתי ,ָשָרה ָבִנים ה   ְזק 

   .)ח( ַוִיְגַדל ַהֶיֶלד ַוִיָגַמל

ל ֶאת  ם ִהָגמ  ל ְביוֹּ  . ִיְצָחקַוַיַעש ַאְבָרָהם ִמְשֶתה ָגדוֹּ

 

 סוק ח(?ם )העזרו בפתכם עבר ביניהו שני אירועים מתוארים בקטע? כמה זמן לדעאיל •

 גורם לה?  מהלו לנסות ולהסביר איזו אווירה עולה לדעתכם מהפסוקים? האם תוכ •

 ה הייתם מצמידים לו? מדוע?יזו מוזיקריכים לחבר לקטע פס קול, אצאם הייתם  •

 

עמים היא  פ. כמה  בצבע אדום  מילה בן בקטע )כולל ההטיות שלה(סמנו את כל המופעים של ה
 בו? העמופי
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 ?א מופיעועמים הפ. כמה כחולבצבע בקטע שורש צח"ק ם של ה ת כל המופעיסמנו א

  ?לו "מילים מנחות" לראות במילים א כלהאם לדעתכם נו •

הקודמת  ] זובתחנה  מיומנות  זהכרנו  אם  כאן: י .  בה  להיזכר  תוכלו  נחלש,  כרונכם 

e/fz60CctoVQEhttps://youtu.b  ] 

 באות ללמד או לשדר לנו? לדעתכם הן מה  –אם כן  •

מ • מילה  כל  של  ההופעות  מספר  מילים מנחות אחזהאם  אלו  כי  הטענה  את  ו מחליש  ק 
המ על  שאמרנו  במה  )הזכרו  השכיאותה  בסיפור ספר  המנחות  המילים  הופעות  של  ח 

 ((.  7)רמז:  המקראי

 

 
 

 

 קורא כעת: , כפי שאכן ת המתחשיוצר אהמאורע כפי שאמרנו, הולדת יצחק היא 

ֶרא ָשָרה ֶאת  קַהִּמְצִרית ֲאֶשר ָיְלָדה ְלַאְבָרָהם  ֶבן ָהָגר)ט( ַות   .ְמַצח 

ְלַאְבָרָהם אֶמר  ַותֹּ ְוֶאת  :)י(  את  ַהזֹּ ָהָאָמה  ש  ִייַרש  בְ   ָגר  א  לֹּ ִכי  ָהָאָמהָנּה  ִעם    ֶבן  ְבִני  ִעם  את  ַהזֹּ

 !ִיְצָחק

ינ  ע ַהָדָבר ְמ )יא( ַוי רַ  ד ְבע  ת י ַאבְ אֹּ דֹּ  .ְבנוֹּ ָרָהם ַעל אוֹּ

אֶמר א   ִהים ֶאל ַאְבָרָהם-)יב( ַויֹּ   :לֹּ

יֶניָך ַעל ַהַנַער ְוַעל ֲאָמֶתךָ  ֶלי  ,ַאל י ַרע ְבע  אַמר א  ל ֲאֶשר תֹּ ָלּה    ךָ כֹּ א    -ָשָרה ְשַמע ְבקֹּ ִכי ְבִיְצָחק ִיָקר 

  ְלָך ָזַרע.

י ֲאִשילְ  ָהָאָמה ןבֶ )יג( ְוַגם ֶאת   י ַזְרֲעָך הּוא.ֶמנּו כִ גוֹּ

 

   ואה בדיוק?שרה רכיצד אתם מבינים את פסוק ט? מה  •

 ממה היא חוששת?ו מה הגורם לכך?? פסוק ילישמעאל ב תכיצד שרה מתייחס •

 כיצד תוכלו להסביר אותה?ה? הם לדרישת שרברמה תגובת א •

 וע? האם אתם מזדהים יותר עם שרה או עם אברהם? מד •

 מוחלטת? )התייחסו לפסוק יג( ? האם לדעתכם מדובר בהכרעה הח זיכווע ה' בוכיצד הכרי •

 

https://youtu.be/fz60CctoVQE
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  ְבֵעיֶניָך  עֵירַ   ַאל, וגם ה' אומר לו ""ְבָנּה  ְוֶאת  ַהֹזאת   ָהָאָמה   ָגֵרׁש":  נשים לב: שרה דורשת מאברהם
 ".  ֲאָמֶתָך  ְוַעל   ַהַנַער ַעל

לדעתכם   • שרה  האם  של  אמדרישתה  אצל  קשעוררת  שני  )כפייברהם  שונים  ש ם  מבין י 
קושי וניסיון אחד?  שיש כאן  (, או  רהםבהרמב"ם שאומר שיש כאן שני ניסיונות שונים לא

 נמקו את תשובתכם. 

 

סא בין  בעיקר  מתמקדים  שהפסוקים  אברהפק  של  ישמעאלם  קושי  את  נלך  לגרש  כעת  אך   ,
 : חישבו  ו הקושי בגירוש הגר.בעקבות הרמב"ם וננסה להגדיר מה

למדוע   • לאברהםעלול  ממשי    היות  הגר?  קושי  לו  ועלרגשות    אילובגירוש  להיות  לים 
 לפיה?כ

 מעוררת דרישתה של הגר?  רייםסלו קשיים מואי •

 

 
 

אף שימשה  היא  ואם ננקוט לרגע בלשון בוטה,  רהם. יתר על כן,  הגר שירתה שנים רבות בבית אב
לטו כ"כלי"  שרה  בגופה  של  הפרייתה  בנו  וליה  והיאבת  שהוא  ישמעאל,  את  אבדה   רהם.של 

כלפי אישה ששירתה את  יחס לא פשוט    ם לגלות תובעת מאברהלגרש אותה    ה של שרהתישדר
במעשה )כפי  על אף המחיר המוסרי שיש  אמנם ייתכן ואכן היה כורח לפעול כך,  ביתו שנים רבות.  

האם הוא ידע להפנות    ר על אברהם:וב, אך עדיין מדובר בניסיון ממשי שעשאכן קבע ה' לבסוף(
 ?  , כיוון שכעת הם מהווים השפעה רעהם רבותנה שניתו אותו נאמשירו לאנשים שאת גב

 היכן בחיים שלנו אנו עלולים למצוא עצמנו בסיטואציה דומה?   •

ל • הגב  להפנות את  פעם  נתבענו  אלהאם  קרובים  שהיו  כיוו יאנשים  שהרגשנו שהם  נו,  ן 
 ם לא טובים?ניגוררים אותנו לכיוו

עם • קשרים  לנו  יש  כיום  שאו  האם  שנלי  אנשים  עדיף  אותם,  היה  הקושי  עסיים  אך  ל 
 שבדבר? 
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   " הרחקת בנו ישמעאל   : התשיעי" 

 לגירוש ישמעאל עצמו.התביעה  – שראינו ך באותה הסיטואציהכעת נעסוק בניסיון הנוסף שכרו

 וקים:תחילה נשוב ונעיין בפס

ֶרא ָשָרה ֶאת  קְמ ם ַאְבָרהָ ַהִּמְצִרית ֲאֶשר ָיְלָדה לְ   ָגרן הָ בֶ )ט( ַות   .ַצח 

ְלַאְבָרָהםַותֹּ )י(   ִייַרש    :אֶמר  א  לֹּ ִכי  ְבָנּה  ְוֶאת  את  ַהזֹּ ָהָאָמה  ש  ָהָאָמהָגר  ִעם    ֶבן  ְבִני  ִעם  את  ַהזֹּ

 !ִיְצָחק

ינ י ַאבְ  ד ְבע  ת )יא( ַוי ַרע ַהָדָבר ְמאֹּ דֹּ  .ְבנוֹּ ָרָהם ַעל אוֹּ

ִהים ֶאל ַאְבָרָהם-אֶמר א  ַויֹּ ( )יב   :לֹּ

יֶניָך ַעל ַהַנַער  ע בְ ַאל י רַ  ָלּה    ,ְוַעל ֲאָמֶתךָ ע  ֶליָך ָשָרה ְשַמע ְבקֹּ אַמר א  ל ֲאֶשר תֹּ א    -כֹּ ִכי ְבִיְצָחק ִיָקר 

  ְלָך ָזַרע.

י ֲאִשיֶמנּו כִ  ֶבן ָהָאָמה)יג( ְוַגם ֶאת   י ַזְרֲעָך הּוא.ְלגוֹּ

 

?  א עבדדבר, או שהו  לכלם  רהשל אב  הוא בןהאם    :שאלת היחס לישמעאלב  מצוי  מועצהמתח  
 . תיאור ישמעאלל שבהם משתמש הכתובהשונים באמצעות הכינויים  כאן מעוצב מתח זה 

 י(-את כינוייו של ישמעאל המתארים את נקודת מבטה של שרה )פסוקים ט סמנו באדום

   אברהם )פסוק יא(. שלאר מנקודת המבט המתו את כינוי סמנו בכחול

 בדל זה בא לבטא? השונים? מה ה  וייםהכינ בין מה ההבדל העקרוני  •

יגבכינו עיינו   • ביחס לישמעאל בפסוק  וצבעו אותו בהתאמה לשימוש    י שבו ה' משתמש 
 מדוע?. האם צבעתם אותו בכחול או באדום? שעשינו קודם בצבעים

 

 ונחזור למילה המנחה... 

היגמלו  ם י עשנוה יצחק   דתו של: הראשון עם הולשני אירועי שמחהר כוזכו תואר בתחילת הסיפור
ה בסביבות , דבר הקורמשלב הינקות לשלב הילדותעובר  בו הוא חדל לינוק משדי אימו ושלב שב)

הופיע שש פעמים:  מהן  מילים שכל אחת    יתבששם  ראינו שהכתוב השתמש    (.שלוש -גיל שנתיים
  תה כרוכה אברהם ובשמחה הגדולה שהייולדת הבן של  בהעצמו עוסק  כיוון שהסיפור  בן וצחוק.  

אותנו בעיקר התוכן והמהות של    קדהבאות לממילים מנחות    מסתבר מאוד לומר שאלו שתי   בכך,
   רבה! הסיפור: לאברהם נולד בן ויש בכך שמחה 

קושי מסו לנו  זאת, היה  כיוון שבדרך כלל מילה מנחה אמורה להופיחד עם  יע שבע פעמים,  ים, 
מהמילים  לוואי אחת  כל  מו  כאן  פהללו  שש  בלבפיעה  לאדעמים  ההופע.  נעלמה  השביעית  ן  ה 

 ן? שלה

  שההופעה השביעית של כל אחת מהמילים הללו נמצאת אצלנו, בהמשך של הסיפור התשובה היא  
)דבר המלמד אותנו שאין לראות כאן שני סיפורים נפרדים, אלא סיפור אחד: הולדת יצחק היא  

 ישמעאל(. ו של רשה את גירושד ה / גרמה /פשרשא

שימו לב חת מהמילים המנחות הללו.  ו את ההופעה השביעית של כל אומצא  בפסוקים  עיינו שוב
שים אותה כתיאור העומד בפני עצמו, ולא שהמילה בן מופיעה כאן כמה פעמים, אבל אנחנו מחפ

 כתיאור זיקה כלפי אימו. 

 ש פעמי בחלק הקודם? נמקו. ר שכזוהאם הצחוק שמופיע כאן זהה לדעתכם לצחוק שה  •

 ם בחלק הקודם? ה לבן שהוזכר שש פעמין, זההנזכר כאהאם הבן  •

 ד לדעתכם מהממצאים שראינו עתה? מה ניתן ללמו •
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ן ישמעאל (, לביכינויי בןמדוע התורה מנגידה בין בנו החוקי של אברהם )שזוכה לשישה   •
 גינוי אחד שכזה(? )שזוכה רק ל

ן ובאופ,  צח"קה  שימוש שנעשה במילה המנחת הניגוד הזה בא  האם לדעתכם ניתן לתלות •
  ?שבו היא מיוחסת לישמעאל

 
 

 

 קצת בתוכן הסיפור.   ק סו כעת נע 

 

 ל מעשהו של ישמעא 
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 ?לגרשורה לרצות ( שגרם לשהמעשה שעשה ישמעאל )מהו ה"ציחוק"מה 

 ? חששהק היא בדיוממה 

 כריע שהיא צודקת? המדוע ה' ו

 

 נתחיל בשאלה הראשונה.

 :שאלותא וענו לעצמכם על ה רי התוספת( ואת דבקראו את דברי רש"י )המבוססים על המדרש

ֻקמ: "שנאמר  כמו, זרה עבודה  לשון –" מצחק : " י"רש ק  ו  ַוי ָּ ַצחֵׁ  (. ו, ב"ל שמות" )לְּ
ַצֶחק : " דתימא  כמה, עריות גילוי לשון: אחר דבר י לְּ  (.  יז, ט"ל בראשית" )ב ִ
מו  " כמו, רציחה לשון: אחר דבר קו  א  יָּ ִרים  נָּ עָּ קו   ַהנ ְּ ח  ינו   ִויש ַ נֵׁ פָּ  (. יד', ב ב "שמ" ) לְּ

 
! כך  ההוא  צדיק   תואו  של  בביתו  שיהיה  ושלום   חס:  יוחאי  בן   שמעון'  ר  אמר  :תוספתא 
י"  עליו שנאמר  למי  אפשר ַדעְּ   כ ִ יויְּ ַמַען   ת ִ ר   לְּ ש ֶ ה  א  ַצו ֶ יו  ֶאת  יְּ נָּ ֶאת  ב ָּ יתוֹ   וְּ ֵׁ יו  ב  רָּ רו    ַאח  מְּ ש ָּ  וְּ
ֶרךְּ  ֹות'  ה  ד ֶ ש  ה  ַלע  קָּ דָּ ט  צְּ ָּ פ  ִמש ְּ   וגילוי  כוכבים   עבודת  בביתו  יהא (  יט,  ח"י  שיתברא " )ו 

 והיה]...[    ירושה  לעניין  אלא   ןכא   האמור  צחוק   אין  אלא ?!  דמים   ושפיכות  עריות
 . חלקים   שני  נוטל ואני בכור אני]...[ : אומרו מצחק   ישמעאל

 

לו לחשוב על המכנה המשותף תוכאילו מעשים אפשריים מייחס רש"י לישמעאל? האם   •
 נורא(לא  –אותו אין לכם רשת ידע קודם, ואם הללו? )שאלה זו דולשלוש העבירות 

? מדוע מצחק""ל המשמעות של המילה  וד עהמדרש( ללמ  באיזו דרך מבקש רש"י )על פי •
 מצטט לשם כך פסוקים אחרים מן המקרא? א הו

פירושים  ם בתוספתא, כנגד  ישדבריו מובא,  יוחאי  בר  שמעון '  ראיזו טענה עקרונית מעלה   •
 אלו? 

זו?  אם אתם מסכימים עםה • מקרים מהחיים שיכולים לסתור מכירים  אתם  האם    טענה 
 אותה?

 ? ל רשב"י, מה היה המעשה הפסול של ישמעאללפי דעתו ש •

 יש בכך סיבה לגרש אותו? האם לדעתכם •
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 בקי ירושה מא 

 . "ִיְצָחק  ִעם ְבִני ִעם אתַהזֹ   ָהָאָמה ֶבן ִייַרׁש   ֹלא  ִכי"תה באמירה דריששימו לב: שרה מנמקת את 

ישמעאל האומר שיו של רש"י,  מות יותר לפירושודגשות מתאיהמילים המאם לדעתכם  ה •
ח ה-וטאהיה  רשב"י  של  לפירושו  או  שעל,  על  שרה  אומר  ממשי  איום  כאן  שיש  זיהתה 

 מעמדו של יצחק כיורש של אברהם? 

 

 י:  ל מילים אלו כותב רש"ע

 שהיה  למד  אתה,  בני  עם   הזאת  האמה  בן  יירש  לא   כי  שרה   מתשובת  –"  בני  עם "
 .  שנים  פי ונוטל  בכור אני ואומר ה הירוש על חק יצ עם  מריב

 

 שים שהוא עצמו כתב קודם לכן.  ל רשב"י, ולא בפירואן אנו רואים שרש"י עצמו נוקט בפירוש שכ

זאת?  כיצ • להסביר  ניתן  שלו  ד  בפירושים  כולל  רש"י  שוניםבכוונה  )רמז:  פשט רבדים   :
 רש(.  וד

 

 : טורה שונה מעמסביר את המילים בצ הופמן)רד"צ( צבי  ' דודר

  מירושתו   הגבירה  בן   את  ידחה  האמה  ובן  היום   שיבוא ,  לדאגה  לשרה  לה  הייתה  סיבה
  של   הנצחית  ירושתו  את  יסכן  והוא   היום   שיבוא   חששה   היא ,  מזו  יתרה.  החוקית
ש  : "אמרה  כך  משום .  אברהם  רֵׁ ה  ג ָּ מָּ אָּ י. "אמה   כבן  עצמו  שהוכיח  ןהב  ואת"  ַהז את  הָּ  כ ִ

  ולנחול  ביחד  לחיות  להם   אל.  בני  עם   יחד  שתלר  האמה  לבן  לו  אל  –"  ִייַרש    א ל
 . אמנו שרה  צדקה אמנם  כי מוכיח האלוהי  והציווי. אחת בארץ
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 שימו לב למילים המודגשות( ? )רמז:  הרד"צ הופמןבין פירוש רש"י לפירוש ה ההבדל מ •

 ם?עוררת, לפי כל אחד מן הפירושימתי הסכנה מת •

הסבירו   צר הבדל בשאלה המוסרית שעימה צריך אברהם להתמודד כעת?האם הבדל זה יו •
 היטב את דעתכם! 

 

מתקומם מאוד כנגד   : אברהם עצמו אינה פשוטה מהבחינה המוסרית, והראייה  של שרה   דרישתה
זו. בטח שהיא אינה פשוטה אם כרגע ישמעאל עדיין מתנהג   כראוי וכל חששה של שרה  דרישה 

 חרות עם יצחק על מעמד היורש )כפי שמפרש הרב הופמן(.  קש להתעתיד הרחוק הוא יב הוא שב

 ?הצדיק את שרהת העובדה שה'  כיצד נוכל להסביר א

 :  הירש (ר"רשמשון רפאל )רב ש על כך מבקש להשיב ה

  להסיר   יש.  גמור  צידוק   אותו  מצדיקות  הנסיבות  אך,  ואכזרי  קשה  כמעשה   נשמע  הדבר
 השפעתם   בו  תשלוט   שניהם   פטירת  חרלא   שמא ,  פחד  כל  חק ויצ  אברהם   של   מביתם 

או,  כזאת  בדרך  שניהם   תא   להרחיק   יש   לפיכך .  הבכור  הבן,  וישמעאל  הגר  של רָּ  שייֵׁ
 הוא   הרי  אמה  ובן,  אמה  וכבן  כאמה   היינו,  והחוקי  האמיתי  במעמדם   הזה  לבית  ביחס
  עושרו  דת כמי,  יפה  בעין  גורלם   את   להיטיב  אברהם   היה  יכול  מכן   לאחר .  עבד  עצמו
 .עשה וכן, וליב וטוב
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 אלמנט קשה? הוכיחו זאת. דרישתה של שרה  כים עם כך שיש באם הרב הירש מסה •

 כיצד הוא מצדיק את דרישתה למרות זאת? •

 

שו קטן  דבר  לדעת:  עוד  לאברהםיש  אומר  מכאן ".  ְבֹקָלּה  ְׁשַמע  ָׂשָרה  ֵאֶליָך  ֹתאַמר  ֲאֶׁשר  לכֹ ":  ה' 
  אברהם   שהיה  ולמדנ.  שבה  הקודש   רוח  בקול  –  "בקולה  שמע""ש"י:  ביא ר לומדים חז"ל, כפי שמ

 . "בנביאות לשרה טפל

 ם?  הברה גדולה מאאילו מילים לדעתכם לומדים חז"ל ששרה הייתה נביאמ •

 

 

 הגירוש 

צד אברהם מבצע  עת, לאחר שה' הורה לאברהם שעליו לגרש את יצחק, נפנה גם אנו ונקרא כיכ
 זאת:

ם(  יד) ֶקר  ָהםַאְברָ   ַוַיְשכ  ַמת  ֶלֶחם  ִיַקחוַ   , ַבבֹּ ן   םַמיִ   ְוח   ,ַהֶּיֶלד  ְוֶאת  ִשְכָמּה   ַעל   ָשם  ,ָהָגר  ֶאל   ַוִית 

   – ַוְיַשְלֶחהָ 

ֶלךְ  ַתע ַות  ר ְבִמְדַבר ַות    .ָשַבע ְבא 

ךְ  ,ַהֶחֶמת ִמן  ַהַּמִים ַוִיְכלּו( טו)   .ִחםַהִשי ַאַחד ַתַחת ַהֶּיֶלד  תאֶ  ַוַתְשל 

ֶלךְ ( טז ) ֶשבוַ  ַות  קַהרְ  ִמֶנֶגד ָלּה ת  ת ֶאְרֶאה ַאל  :ָאְמָרה ִכי ,ֶקֶשת ִכְמַטֲחו י ח    .ַהָּיֶלד ְבמוֹּ

ֶשב ָלּה ֶאת ַוִתָשא ִמֶנֶגד ַות  ְבךְ  קֹּ  .ַות 

 

ל ֶאת להים-א ַוִיְשַמע( יז )    .ַהַנַער קוֹּ

אמֶ  ,ַמִיםַהָש  ן ִמ   ָהָגר  ֶאל להים-א  ַמְלַאךְ  אַוִיְקרָ     ?ָהָגר ָלךְ   ַמה :ָלּה רַויֹּ

ל ֶאל להים-א ָשַמע  ִכי ,ִתיְרִאי ַאל    .ָשם  הּוא ַבֲאֶשר ַהַנַער קוֹּ

ךְ  ֶאת ְוַהֲחִזיִקי ַנַערהַ  ֶאת ְשִאי קּוִמי( יח) י ִכי ,בוֹּ  ָיד  ל ְלגוֹּ  .ֲאִשיֶמנּו ָגדוֹּ

יֶניהָ  ֶאת להים-א ִיְפַקחוַ ( יט) רֶ וַ  ע  ר את     .ָמִים ְבא 

ֶלךְ  א ַות  ֶמת ֶאת ַוְתַמל   .ַהָנַער ֶאת ַוַתְשקְ  , ַמִים ַהח 
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ֶבה ַוְיִהי ַבִּמְדָבר ַוי ֶשב ,ַוִיְגָדל ַהַנַער  ֶאת להים-א ַוְיִהי( כ)   .ָפאָרן  ְבִמְדַבר ַוי ֶשב( כא) .ַקָשת רֹּ

ֶאֶרץ ִאָשה ִאּמוֹּ  לוֹּ  חַוִתקַ   . ִיםְצרָ ִמ  מ 

 

 ן אותן בצבע.  לסמבפסוקים אלו ו מנחותמילים למצוא בעצמכם את תרגיל: נסו 
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 :  והנה עזרה למתקשים]

 [ר" בצבע אחרעעה המילה "נפיבצבע אחד ואת כל הפעמים שבהן מו "לדי"סמנו את כל הפעמים שמופיעה המילה 

 

כ רואים  אנו  הכינכאן  השונים שמועיצד  נקודות עאל  לישמ  קיםנויים  הגר    משקפים  שונות.  מבט 
 . מתייחסת אליו כאל ילד קטן, אך המלאך מבקש להבהיר לה שהוא נער

 

 מה מכריע את דינו של האדם? 

. לכאורה המילים  "ָׁשם  הּוא  ַבֲאֶׁשר  ַערַהנַ   קֹול  ֶאל  להים-א  ָׁשַמע  ִכי"ר לה  רי המלאך אל הגר נמסבדב
הוא חז"לש  "באשר  כמיותרות.  נראות  רש"י  ם"  ה  ()ובעקבותיהם  כאן  פרק  מצאו  זדמנות ללמדנו 

 :  י" רשוכך כותב  חשוב במוסר.

  קודמת  והיא ,  עליו  אחרים   מתפלת  החולה   תפלת  שיפה  מכאן   –"  הנער  קול  את"
 . להתקבל

 שהוא   מה  לפי  ולא   נדון  הוא   עכשיו  ושה ע  שהוא   מעשים   לפי  –"  שם   הוא   באשר"
 .  לעשות עתיד

  להמית   זרעו  שעתיד  מי,  עולם   של  ריבונו:  ואומרים   ם מקטרגי  השרת  מלאכי  שהיו  פיל
 ?! באר  לו מעלה  אתה בצמא  בניך
 ?  רשע או צדיק  – הוא  מה  עכשיו: משיבם  והוא 
 . צדיק : לו אמרו
 '. שם  וא ה באשר ' וזהו. דנו אני עכשיו  של  מעשיו לפי: להם  אמר
 אצל  ם אות  מוליכין  כשהיו]...[    רנבוכדנצ  כשהגלם ?  בצמא   ישראל  את  המית  והיכן

  דודנו  בני  אצל  הוליכונו,  מכם   בבקשה:  לשוביהם   אומרים   ישראל  היו,  ערביים 
  מלוח  ודג  בשר  להם   ומביאין  לקראתם   יוצאים   ואלו  [, ]...  עלינו  וירחמו  ישמעאל
 הרוח ,  ופותחו  פיו  לתוך  וכשמכניסו,  ים מ  שמלאים   ישראל  כסבורים .  נפוחים   ונודות
 .  תומ בגופו נכנס

 "את קול הנער"?  ה לומד רש"י מהמילים מ •

מכאן  א • ללמוד  יכולים  אנו  חינוכית  תובנה  שלנוליזו  אחריות  שולצורך    חיים  לקחת  לנו 
 אישית על קשיים המזדמנים לנו בדרך? 

 מה לומד רש"י מהמילים "באשר הוא שם"?  •

הופמן בשאראינו את מחלוקת רש • והרד"צ  ישמעאל מערע  הל"י  שרה ראתה את  ר האם 
שהיא זיהתה את הפוטנציאל העתידי שלו  או  ,  )רש"י(  כיורשיצחק  של  מעמדו  בפועל על  
כך  הופמן()רד"  לעשות  מחצ  האם  ל.  קשורה  זו  כאן?לוקת  ללמדנו  מבקש  שרש"י   מסר 

 הסבירו.

 

ישכ של  העתידיים  לפשעיו  ממבאל  עמהדגמה  סיפור  רש"י   בבל   גלות  בעת ולפיו    דרשייא 
  יהיו  כשהיהודים  ז וא,  מלח  עם   אוכל  םלה  יתנו   הם   : היהודים  גוליםב  ויתעללו   יציקו  הישמעאלים

  שהן   יגלו  הם  אותן  יפתחו  כשהן  אך,  בשמחה  אותן  ייקחו  היהודים.  מימיות  להם  יציעו  הם  צמאים
  .ימותו הם כולותסרבה מלח( )שהרי הם אכלו ה צמא ומרוב( חם אוויר רק בהן יש) ריקות

 זה?  מדרשי מה דעתכם על סיפור  •

  ריות מיוחדת?כזה לאהמלאכים רואים בו דוגממדוע  •

 

 סיפור גירוש ישמעאל כניסיון לאברהם 

 שיש בו לאברהם.ן ניסיו הבין מה עיקר הבסיפור גירוש ישמעאל, ננסה ללאחר שעסקנו 
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כלו להוכיח את קיומם אברהם כלפי ישמעאל בנו? האם תואילו רגשות היו ללפי דעתכם,   •
 מתוך הכתובים? 

 ו?  הקושי שהיה לאברהם בגירוש  מהו לדעתכם עיקר •

 מעמדו של יצחק כיורש.  נוכחותו של ישמעאל בבית אברהם מסכנת את  שרה,טענת  לפי •

 שרה לוחמת על זכותו של יצחק לרשת את אברהם?מדוע  •

האם תוכלו    חנית?האם מדובר רק בירושה של מעמד ורכוש, או שיש כאן גם ירושה רו •
 להביא ראיות לדעתכם? 

, והוא שהופך  רוחניתמבחינה    את אברהם  אכן יורשישמעאל  ר מצב שבו  נוכל לצייהאם   •
 נמקו את דעתכם. ?למנהיג של האומה החדשה הקוראת בשם ה' בעולם

ואכן יש התנגשות בין  בהנחה שישמעאל אכן מסכן את עתידו הרוחני של בית אברהם,   •
האב  של אברהם  יםאידיאולוגי הוהחלום  הייעוד   רגשות  שלבין  הפשוטים  מהו    –  לוהות 

 הם? הניסיון שיש לאבר

 אר ניסיונות דומים שיש לאנשים במציאות שלנו?תוכלו לתהאם  •

 

 

 " צחק י עקידת    : העשירי" 

מכל   והקשה  הידוע  הניסיון  בסיפור  נעסוק  יצחק.  יפור  ס  –כעת    הסיפורים   מן  אחדזהו  עקידת 
  הסיפור  בשלבי  שנעיין   קודםאך  (.  כולו  ך"ובתנ)   בראשית  שבספר  ביותר  והמרגשים  ביותר  המוכרים
מן העבר, אנא נסו    . גם אם אתם מכירים את הסיפורבמלואו  יפורהס  את  נקרא  פסוקיםה  ובפרטי

 : עם לב הומה ופתוחוא אותו בעיניים חדשות ולקר

ֶלה ַהְדָבִרים ַאַחר ִהיַויְ ( א)    .ָהםַאְברָ  ֶאת ִנָסה להים-אְוהָ  ָהא 

אֶמר ָליו ַויֹּ    .ַאְבָרָהם :א 

אֶמר ִני :ַויֹּ  . ִהנֵּ

אֶמר(  ב) ִרָיה  ֶאֶרץ  לאֶ   ְלךָ   ְוֶלךְ   ִיְצָחק  ֶאת  ָאַהְבתָ   ֲאֶשר  ְיִחיְדךָ   ֶאת  ךָ ִבנְ   ֶאת  ָנא   ַקח  :ַויֹּ הּו   ַהּמֹּ  ְוַהֲעל 

ָלה ָשם ַמר ֲאֶשר ֶהָהִרים ַאַחד ַעל ְלעֹּ ֶליךָ   אֹּ  . א 

 

ם(  ג) ֶקר  ְבָרָהםאַ   ַוַיְשכ  רוֹּ   ֶאת  ַוַיֲחבש  ַבבֹּ ת  תוֹּ ִא   ְנָעָריו  ְשנ י  ֶאת  ַוִיַקח  ֲחמֹּ י   ַוְיַבַקע   ְבנוֹּ   קִיְצחָ   ְוא    ֲעצ 

ָלה םַהּמָ  ֶאל ַוי ֶלךְ  ַוָיָקם עֹּ  . להים-אהָ  לוֹּ   ָאַמר ֲאֶשר קוֹּ
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ם(  ד) יָניו  ֶאת  ַאְבָרָהם  ַוִיָשא   ְשִליִשיהַ   ַביוֹּ ם   ֶאת  ַוַיְרא  ע  ק ַהָּמקוֹּ ָרחֹּ אֶמר(  ה)  .מ    : ְנָעָריו ֶאל ַאְבָרָהם  ַויֹּ

ר ִעם הפֹּ  ָלֶכם ְשבּו ה ַעד נ ְלָכה ְוַהַנַער ֲאִניוַ  ַהֲחמוֹּ יֶכם הְוָנשּובָ  ְוִנְשַתֲחֶוה כֹּ   .ֲאל 

י  ֶאת  ַאְבָרָהם  ַוִיַקח(  ו) ָלההָ   ֲעצ  ש  ֶאת  ְבָידוֹּ   ַוִיַקח  ְבנוֹּ   ִיְצָחק  ַעל  ַוָיֶשם  עֹּ   ַוי ְלכּו   ַהַּמֲאֶכֶלת  ְוֶאת  ָהא 

 .ַיְחָדו ְשנ יֶהם

 

אֶמר( ז ) אֶמר ָאִביו  ָרָהםַאבְ  ֶאל ִיְצָחק ַויֹּ   ...ָאִבי :ַויֹּ

אֶמר   !ְבִני ִהֶנִני :ַויֹּ

אֶמר ש ִהנ ה :ַויֹּ ִצים ָהא  ָלה  ֶשההַ  ְוַאי ה ְוָהע   ?! ְלעֹּ

אֶמר( ח) ָלה ַהֶשה וֹּ ל ִיְרֶאה להים-א :ַאְבָרָהם  ַויֹּ    .ְבִני ְלעֹּ

 .ַיְחָדו ְשנ יֶהם ַוי ְלכּו

 

ם ֶאל אּוַוָיבֹּ ( ט)    .להים-אהָ  לוֹּ  ָאַמר  ֲאֶשר ַהָּמקוֹּ

חַ ַהִּמ   ֶאת  ַאְבָרָהם  ָשם  ַוִיֶבן  ךְ   ְזב  ִצים   ֶאת  ַוַיֲערֹּ ד   ָהע  תוֹּ   ַוָיֶשם  ְבנוֹּ   ִיְצָחק  ֶאת  ַוַיֲעקֹּ חַ   ַעל  אֹּ  ַהִּמְזב 

ִצים ִמַּמַעל  .ָלע 

ט  ַהַּמֲאֶכֶלת ֶאת ַוִיַקח ָידוֹּ  ֶאת  ַאְבָרָהם ַוִיְשַלח( י)  .נוֹּ בְ  ֶאת ִלְשחֹּ

ָליו ַוִיְקָרא( יא)   !ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם :אֶמר ַויֹּ  ַהָשַמִים  ִמן  'ה ַמְלַאךְ  א 

אֶמר ִני :ַויֹּ  . ִהנֵּ

אֶמר(  יב) א  ִכי  ָיַדְעִתי  ַעָתה  ִכי   ְמאּוָמה  לוֹּ   ַעשתַ   ְוַאל  ַהַנַער  ֶאל   ָיְדךָ   ִתְשַלח  ַאל   :ַויֹּ   ַאָתה   להים-א  ְיר 

 .ִמֶּמִני ְיִחיְדךָ  ֶאת ִבְנךָ  ֶאת ָחַשְכתָ  אְולֹּ 

יָניו תאֶ  ַאְבָרָהם ַוִיָשא( יג) ַחז  ַאַחר ַאִיל ְוִהנ ה ַוַיְרא ע     .ְבַקְרָניו ַבְסַבךְ  ֶנא 

הּו ָהַאִיל  ֶאת ַוִיַקח ַאְבָרָהם ַוי ֶלךְ  ָלה ַוַיֲעל   .ְבנוֹּ  ַתַחת ְלעֹּ

ם םש    ַאְבָרָהם ַוִיְקָרא( יד) ר ֲאֶשר ',ִיְרֶאה 'ה' ּואַהה ַהָּמקוֹּ ם י ָאמ   . י ָרֶאה 'ה ְבַהר :ַהיוֹּ

 

נִ   ַאְבָרָהם  ֶאל 'ה  ַמְלַאךְ   ַוִיְקָרא(  טו) אֶמר(  טז )  .ַהָשָמִים   ִמן   יתש  םנְ   ִנְשַבְעִתי  ִבי  :ַויֹּ   ֲאֶשר  ַיַען   ִכי  ,'ה  א 

א  ַהֶזה  ַהָדָבר  ֶאת  ָעִשיתָ  ךְ   ִכי(  יז )  –  ִחיֶדךָ יְ   ֶאת  ִבְנךָ   ֶאת  ָחַשְכתָ   ְולֹּ  ת אֶ   ַאְרֶבה  ְוַהְרָבה  ֲאָבֶרְכךָ   ָבר 

י  ַזְרֲעךָ  ְכב  ל  ַהָשַמִים  ְככוֹּ ת  ַזְרֲעךָ   ְוִיַרש  ַהָים  ְשַפת  ַעל  רֲאֶש   ְוַכחוֹּ ְיָביו  ַשַער  א   ְוִהְתָבֲרכּו(  יח)  .אֹּ

ל ְבַזְרֲעךָ  י י כֹּ ֶקב ָהָאֶרץ גוֹּ ִלי ְעתָ ָשמַ  ֲאֶשר ע   . ְבקֹּ

 

בסיפור  בהאם   • המחודשת  לקריאה  לב  ע  דבריםשמתם  אליהם  לב  היום? שלא שמתם    ד 
 אלו? 

 ברהם או עם יצחק? מדוע?אם ע –תר קל לכם להזדהות  ת יועם איזו דמו •

 האם אתם עדיין מסוגלים התרגש מסיפור זה?   •

 

 המילה המנחה בסיפור 

לעובי   שנכנס  לגביהסקודם  שמעלים  ולנקודות  וניפור  הבה  הפרשנים,  בתרגול ו  כוחנו  נסה 
 מנחה.ההמילה  –אותה אנו מפתחים במסע זה  המיומנות ש

 .  טולבתה בצבע נסו לאתר בקטע מילה מנחה וצבעו או •

 ? כמה פעמים היא מופיעה?  מצאתםמנחה איזו מילה  •

 יפה לסיפור? ? מה היא מוסנבחרה מילה זו לשמש כמילה מנחהמדוע לדעתכם  •
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 בן[   המנחה היא: המילה ]תשובה 

 

 עיון במספר פסוקים 

 

 ניית ה' לאברהם פ   –פסוק ב  

 .  עיינו בפסוק ב

 האם גם אתם הייתם מתבטאים כך?כיצד ה' מתאר את יצחק?  •

 פורטת הזו? בטאות הארוכה והמתלצורת ההתת טעם האם תוכלו ל •

 

 הבאים. קראו את דברי רש"י

 בזה  לי  מודע  ממך  קשהבב  :לו  ראמ  .בקשה  לשון  אלא   "נא "  אין  –  "נא   קח":  י"שר
 .  ממש בהן היה לא  הראשונות :יאמרו שלא , הנסיון

   .לי יש בנים  שני :לו אמר   –  "בנך את"
   .לאמו יחיד וזה לאמו יחיד זה :לו אמר  ."יחידך את" :לו אמר  
 . אוהב אני שניהם  :לו אמר. "אהבת אשר" :לו אמר  
   ."יצחק  את" :לו אמר  

 וכדי  , ותיטרף  עליו  דעתו   ותזוח,  פתאום   לערבבו  א של  ?חילה מת  לו  גילה   לא   ולמה
 .ודבור דבור כל  על שכר  לו וליתן המצווה את עליו לחבב

 מכנה את יצחק?שרשרת התיאורים השונים שבהם ה' ש"י את ריצד מסביר כ •

 אופן זה?  פנות לאברהם בים רש"י מביא לכך שה' בחר לכמה הסביר •
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 נסו. רים הללו?מן ההסב האם תוכלו להסביר בלשונכם כל אחד •

 

 ה' אברהם לצו  תגובת    –פסוק ג  

 עיינו בפסוק ג וסמנו בצבע את כל הפעלים המופיעים בו.

 מצאתם? כמה פעלים  •

 ו תחושה מעורר לדעתכם ריבוי הפעלים הזה? איז •

 ייתם בוחרים? יקה הזמובאיזו  –אם הייתם צריכים לשים פס קול לפסוק זה  •

 

 קראו את דברי רש"י הבאים: 

  .למצווה רזנזד  – "כם ויש ": י"רש
 .השורה מקלקלת שהאהבה, מעבדיו לאחד ציווה ולא  , בעצמו הוא  – "ויחבש"

של  אם  ה • מררש"י  קביעתו  שנוצרת  התחושה  את  הולמת  בזריזות  פעל  יבוי  שאברהם 
 הפעלים?

 

 מקום ה אל ה הליכ ה 

 קראו את דברי רמב"ן:

  םפתאו   בפתע  כן  יעשה  אלו  כי,  ימים   שלשה  מהלך  אחרי  זה  שיעשה  רצהו :  ן"רמב
  נעשה   כבר  ימים   מהלך  אחר  כשיהיה  אבל,  הובהל  במהירות  פעולתו  הייתה,  במקומו
 . ועצה דעת  בישוב

ימים  הוליך את אברהם  פי הרמב"ן הקב"ה  ל זמן לחשוב על המעשה  במשך שלושה  לו  כדי לתת 
  היה עושה לו להעלות את יצחק לעולה מיד, יתכן ואברהם  אם הוא היה מורה  ולהיות שלם אתו.  

 , אבל הוא לא היה שלם עם זה.  דתית חולפתאקסטזה או אפילו  חץל  ,בהילות רגעית זאת מתוך

 שוב לקב"ה לתת לאברהם זמן לשקול את המעשה קודם ביצועו? מדוע לדעתכם היה ח •

 רו.בי? הסלקשה או לקל יותר הניסיון הדבר הופך את האם לדעתכם  •

זמן התחרטתם  פזיזות, לרגע או מקרא לכם שקיבלתם החלטות מתוך להט ההאם   • אחר 
 ן? עליה

 
 

 מפרש רש"י:ו .פעמיים חוזר ַיְחָדו"  ְׁשֵניֶהם "ַוֵיְלכּו מיליםה צירוף

 ברצון  הולך   היה   בנו   את  לשחוט  שהולך  יודע  שהיה   אברהם  –  "יחדיו   שניהם  וילכו ":  י"רש
 . בדבר מרגיש היה  שלא כיצחק ושמחה 

  שהבין   פי   על   ואף.  בני   לעולה   –  שה   אין  אםו ,  השה   ו ל   ויבחר  יראה   לומרכ   –  "השה   לו   יראה "
 . שווה  בלב  "יחדו  שניהם וילכו ", לישחט  הולך  שהוא יצחק

 

 .  מתייחס לאופן שבו אברהם ויצחק הלכורש"י 

 ?רו לדעתכם בראשו של אברהם בשעה שהוא הלך אל העקידהאילו מחשבות עב •

עברו של יצחק    מחשבותיורש"י  לפי    –ו של יצחק? )שימו לב  עברו בראש  אילו מחשבות •
 (כמה שלבים!

 

כתיבתם שלבו בתוך  .  ברהם או של יצחקקטעו בכמה שורות את המחשבות של א  :משימת כתיבה
   .היתיאורים שבה הדמות החושבת מתארת את הדמות השני
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 העקידה ה  מעש   –פסוק ט  

ג   הרמופיעישראינו  בפסוק  נמרפעל  הבם  של  תחושה  מייצר  בפסוק  הפעלים  ריבוי  של  ים.  צות, 
 קשן". סמנו את כל הפעלים המופיעים בפסוק ט. רות ושל "אעולות מהי

 כמה פעלים מצאם בפסוק? •

 האלו?הפעלים  כל איזו תחושה עולה הפעם מתוך  •

 ם?  זה מפתיע אתכהאם מה דעתכם על כך?  •

 תיו ועל מעשיו? מה ניתן ללמוד מריבוי הפעלים על אברהם, על מחשבו •
 

 

 

 

 דה בשכר העקי   –יח  -פסוקים טו 

 תו בניסיון העקידה.  דיח ה' לאברהם בעברו עמיטמבשאנו שומעים על השכר יח -בפסוקים טו

 :  הבאים ן"רמב בדברי עיינו

"ן"רמב   זרעו   את  ירבה  כי  הבטיחו  מתחילה  גם   –"  הזה  הדבר  את  עשית  אשר  יען: 
: הזה  הגדול   המעשה  עשית  אשר  יען  לו  הוסיף  עתה  אבל!  הארץ  וכעפר  השמים   ככוכבי
 ם שו  יגרום   שלא   הובטח  והנה.  אויביו  שער  את  זרעו  שושייר,  הגדול  בשמו  שנשבע

 בגאולה  שלימה  הבטחה   זו  והנה  .יקום   ולא   אויביו  ביד  שיפול  או,  זרעו  שיכלה  חטא 
 .לנו העתידה

 ? דבריו בתחילת ן"רמב מביא קושיה  יזוא •

 ?הנוכחית בהבטחה לאברהם התחדשו דברים אלו? זו  לקושיה  ן"רמב עונה כיצד •

 ?העתיד על מכך לומד ן"מבר מה •

 אכן (  12-ה  במאה  חי  עצמו  הוא)  ידלעת  שהיא  אומר  ן"שרמב  ההבטחה  לדעתכם  האם •
 .  נמקו? התגשמה
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 הבנת מהות הניסיון 

הניסיוסיון העקידה  ני וגדול שבהם.    נותחותם את שרשרת  הוא נחשב לקשה  הסיפור  ולא סתם 
  ְיֵרא  ִכי   ָיַדְעִתי  ַעָתה בהכרזה "" והוא מסתיים  ָהםַאְברָ -ֶאת  ִנָסה  ֹלהים-ְוָהא  " עצמו מתחיל בקביעה ש

  ."ִמֶמִני ְיִחיְדָך ֶאת ִבְנָך ֶאת ָחַׂשְכתָ  ְוֹלא ָתהאַ  להים-א

 

 העקידה?  על  ציווי שמיעה ל בלדעתם היו כרוכים   ותיואילו קשיים והתמודד •

)רגשי, מוסרי,    סוג קושיבאיזה    ירולהגד  הקשיים  תתאר אנסו ל • ני, תיאולוגי  אמומדובר 
 (.וכו'

 

 השטן:  ים הבאים, אותם שם המדרש בפיו שלרעיינו בדב

  .אברהם  אבינו אצל סמאל לו בא 
]איבדת  לבך  אובדת  , סבא   א סב:  ליה  אמר  אתה,  שנה  מאהל   לך  שניתן  בן  ליבך?[ ? 
 ?!  לשחטו הולך
   ]...[ !כן מנת  על: לו אמר
  מו ד  ששפכת  , חייב  את  -  ]יאשים אותך ברצח[  דם   שופך  :לך  אומר  למחר:  לו  אמר
 !  בנך של
 !כן מנת  על: לו אמר
 . יצחק  אצל לו בא  ]לא הצליח[ כלום  ממנו להועי שלא  וכיון
 !  לשוחטך הוא  הולך, דעלובתא  ברא  :לו אמר
   .כן: לו אמר
 ]...[? בלב מכניס אינך ואתה]...[   אמך שעשת עולותהפ אותן כלם כן, א  :לו אמר

חָּ   ַוי ֹאֶמר":  וזהו שכתוב ם   ֶאל  ק ִיצְּ הָּ רָּ ִבי:  ַוי ֹאֶמר  ִביואָּ   ַאבְּ ? ם פעמי  שתי  אבי  אבי  למה  ."אָּ
 .רחמים  עליו  שיתמלא  כדי

 

 של השטן כנגד מעשה העקידה. יו  סכם את טיעוננסו ל •

 האם אתם בעצמכם העליתם טיעונים דומים?   •

 ים שהשטן לא העלה?  האם העליתם טיעונ •

 

 ואלינו: 

מבחינה אחת  דומה שן יעמדו מול ניסיום וב על מצבים שבהם אנשים כיותוכלו לחשהאם  •
 העקידה?  )ואולי אפילו יותר( לניסיון 

בוא לידי לתאר כיצד כל אחד מהם יכול ליש במעשה העקידה ונסו  קחו שלושה קשיים ש  •
 בהווה. ביטוי בסיטואציה 

)או במקום אחר(  ל  רתם, ונסו למצוא בגוגבחרו קושי אחד, מבין שלושת הקשיים שתיא •
 אותו. שממחישה תמונה 
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 קידת יצחק : ע לשמוע 

ת. ככזה, ראוי שגם  ד מהשיאים של ספר בראשי: סיפור עקידת יצחק הוא אחרה חשובה למו  הערה
 .  ור זה יהיה משמעותי מאודסיפמהלך הלימוד הסדיר השיעור העוסק בב

, כובלת את ידיו של המורה ומחייבת אותו לעסוק  מחייבת לבגרותהלדאבון לב, תוכנית הלימודים  
דיונים פר זמן השיעגוזלים"ם שלא פעם  שניים נקודתייבהרבה  ור ומונעים מהמורה לעסוק  " את 

זו באה לידי ביטוי גם מחויבות  ניתן להוציא מסיפור העקידה.  בתכנים המשמעותיים והעמוקים ש
לפסוב שניתנו  שונות  בפרשנויות  רבות  עסקנו  שם  הקודמת,  חשבון ,  יםקתחנה  על  בא  והדבר 

 ו של הסיפור.קים בעיקרעיסוק במדרשים ובמקורות שעוס

 . ה שיעור בפני עצמוי מאוד לייחד לסיפור העקידראולפיכך 

תלמידי בידיים של    העבודה"את  להשאיר  "   דיףעאו במידה והמורה מ  פשר, במידה ואין הדבר מתא
הזמין "הרצאת אורח" ולשלוח את התלמידים חלט לבהניתן    –רהוטים  חכמים מנוסים, בקיאים ו

לשיעור  להאז העקידה  רנט טנבאיין  בסיפור  ל)   העוסק  המורה  לפי  על  לתלמידים,  אותו  תווך 
 .ונטיות ליבו(טעמו   ,שקפותיוה

יכול    בסיפורם ארבע שיעורים טובים העוסקים  לפניכ העקידה מזוויות שונות. כמובן שכל מורה 
     ך.כהזה כבסיס ל  עלהוסיף ולגרוע קישורים כראות עיניו, אך כדאי לקחת את ההיצ

 

 ע שיעור על עקידת יצחק. כעת נשמ

 קים בסיפור עקידת יצחק.סארבעה שיעורים שונים העולפניכם 

 בה מה ללמוד מהם. ים מאוד ויש הרמעניינ כל השיעורים

שיעור    אתם לבחור  כעת  כדאי לו  ולהאזיןאחד  מתבקשים  שיעור  לאיזה  יודעים  אינכם  אם   .
כך לבחור למי תרצו   , ואולידובריםלהאזין, אתם מוזמנים לחפש בגוגל מעט מידע על כל אחד מה

 להאזין. 

 

 : (כמה גישותהצגת ) עת העקידה? חש אברהם בשמה  –רב שרלו ה
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https://youtu.be/owNt8qGCKI0   

 

 :(?)מה המסר העיקרי של הסיפור ןסיפור העקידה הוא סיפור מכונ מדוע  –הרב יהודה גלעד 

https://youtu.be/aRnA8zMAz_c   

 

 עקידה: ות של ניסיון ה הייחודי  –הרב שלמה אבינר 

.be/apv_IqDa4Uchttps://youtu   

 

 עליו:  בסיפור תוך הערת המון פרטים מענייניםקריאה  –פרופסור אוריאל סימון 

l8Qy1Urj2g-https://youtu.be/   

 

 

 ונות תכלית הניסי 

זו ננסה לר.  אברהםל  היוניסיונות שה  תך עשרמתובתחנות הקודמות עסקנו בשישה     ת דבתחנה 
   לוהים מנסה את בני האדם?-אמדוע  –מעט לעומקם של דברים ולעסוק בשאלה העקרונית  

 "?יזו אסוציאציה עולה לכם בראש כשאתם שומעים את המילה "ניסויא •

 אילו מקצועות נהוג לעשות כך?מתי בחיים שלנו אנו עורכים ניסויים? ב •

 ך שה' מנסה את אברהם? " על בני אדם, כדרויתכם ראוי "לערוך ניסלדעהאם  •

יסיון  הרגשתם שהועמדתם בנ  גם אתם? האם  עמיד בני אדם בניסיוןמדוע לדעתכם ה' מ •
 כלשהו?

 

ניסאשר בני אדם  כ ידוע להם.  , הם מבקשים ליועורכים  נועד גלות מידע חדש שלא היה    הניסוי 
 למד אותם משהו חדש. ל

 " ַאְבָרָהם-ֶאת   ִנָסה   ים ה ֹל -ְוָהא    ָהֵאֶלה ַהְדָבִרים רַאחַ  ַוְיִהי "

 .םכאת גם על ה"ניסויים" שה' עורך? נמקו את תשובתהאם לדעתכם ניתן לומר ז •

 

 בין הפרשנים ישנן כמה גישות המנסות להסביר מדוע אלוהים מנסה את בני האדם.

 

 עצמו   ת המנוסה לטוב הניסיון    –גישה א  

 קראו את המדרש הבא:

  יודע  שהוא   בשעה  הזה,   הפשתני  חנינה:  בן  יוסי  רבי  אמר  :(ג,  ל"ב)  רבה  אשיתבר
  שהפשתן  יודע   א שהו משתבחת ]...[ ובשעה  היא   הכותש  שהוא  כל  –יפה    שלו שהפשתן 

 את  מנסה   ה"הקב  אין  פוקעת. כך  שהיא   עד  אחת  עליה  לקוש  מספיק   אינו  –רעה    שלו
 . (ה, א "י תהלים ) "יבחן צדיק ' ה" שנאמר הצדיקים את א אל, הרשעים 

הפשתני   • מדוע  יוסי,  ר'  של  המשל  הלפי  פשתן]אדם  שוב    [מעבד  שלו  הפשתן  את  מכה 
 ? ושוב

 מלהכות את פשתנו? מתי הוא נמנעמתי הוא אכן עושה זאת ו •

 מדוע ה' מנסה רק את הצדיקים?ר' יוסי בן חנינה, הנמשל של לפי  •

 נות, לפי משל זה? המטרה של הניסיו מה •

https://youtu.be/owNt8qGCKI0
https://youtu.be/aRnA8zMAz_c
https://youtu.be/apv_IqDa4Uc
https://youtu.be/-l8Qy1Urj2g
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בר עד הפיכתו לבגד, תוכלו  לדעת כיצד נראה צמח הפשתן ואיזה תהליך הוא עורצונכם  , אם    ב]אג

 [  https://youtu.be/Zy3rQAnBSK0 זאת בסרטון הבא: למודל

 

 

 קראו את דברי רמב"ן: כעת 

  אם,  בידו  מוחלטת  רשות  האדם   מעשה  היות  בעבור,  ילדעת  הוא   הניסיון  ענין:  ן"מבר
   .המנוסה מצד"  ניסיון" יקרא , שהיע לא  ירצה לא  ואם  יעשה  ירצה
  מעשה   שכר  לו  יותלה,  הפועל  אל   הֹכח  מן   הדבר  להוציא   בו  יצווה  יתברך   סההמנַ   אבל
  שיעשה   בצדיק   יודע  כשהוא ,  "יבחן  צדיק "  השם   כי  ודע  .בלבד  טוב  לב  שכר  לא ,  טוב

.  ישמעו  לא   אשר  הרשעים   את  יבחן  א ול,  בניסיון  אותו  יצווה,  להצדיקו  חפץו  רצונו
   .המנוסה לטובת שבתורה  הניסיונות כל והנה

 
רמב"ן,   הניסילפי  "מטרת  היא  את ועלהפ  אל  הֹכח  מן  הדבר  להוציא ון  הסבירו   ."

 דבריו.
, טוב  מעשה  שכר  לו  להיות)  רב יותר?שכר  במדוע העמידה בניסיון מזכה את האדם  

 ( בלבד טוב  לב שכר א ל
 בניסיונות?  את הרשעים  ידמעממדוע ה' אינו 

 דברי ר' יוסי שראינו, או שונה מהם? הסבירו. ש הרמב"ן זהה להאם פירו

 

את יעקוד  שלא  לאברהם  מורה  שהמלאך  "  לאחר  אומר  הוא    ֹלִהים-א    ְיֵרא  ִכי   ָיַדְעִתי  ַעָתה יצחק 
 ה". ַאתָ 

 ?הסביר פסוק ז כם רמב"ן יכיצד לדעתלאור מה שראינו עד כה,  •

 

 ריו: קראו את דב

 הגדול  במעשה   לפועל  יצא   לא ,  ח בכֹ   יראתו  הייתה  מתחילה  –  "ידעתי  עתה  כי":  ן"רמב
 להי -א '  ה  מעם   שלימה  תוורמשכ  ותהי,  שלם   זכותו  והיה,  במעשה  נודעה  ועתה,  הזה

 .ישראל

 בתשובתכם? הסבירו. אם צדקתםה •

 

 :הבשאלות למחש

יהאם הייתם מוכנים שמיש  •   פיצויים   תן לכםיי  שלאחר מכן הואבכדי  גרום לכם סבל  הו 
 רבים? 

 האם לדעתכם זה מוסרי לעשות זאת לאדם אחר בלי לשאול אותו? •

 עומדים בניסיונות?   האומנם רק אנשים צדיקים יודעים ומכירים,  תםאממה ש •

 כיצד לדעתכם ר' יוסי ורמב"ן היו משיבים לשאלות אלו?  •

 

https://youtu.be/Zy3rQAnBSK0
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 ת בני האדם האחרים לטוב הניסיון    –גישה ב  

 : "םקראו את דברי הרמב

  לאיזה  ממנו  והיראה,  יתעלה'  לה  האהבה  גבול  להודיענו  ]...[   :(כד,  ג"נ  מו)  ם "רמב
]אין משהו    יערכנה  לא   אשר,  ]עקידת יצחק[  זו  בפרשה  הנצטוו  לפיכך  .מגעת  גבול

 להיות  שאפשר   מה   תכלית   זה  אלא ,  נפש  מסירת  ולא   ממון  מסירת  לא   לה[  ששווה
 ]...[   זה  שבמעשה   ..[.]  לכך  עמָּ שַ יִ   האדם   שטבע  בדמיון  יעלה   שלא   ממה  אותבמצי
   .הוא  מה' ה יראת גבול האדם  בני כל ידעו

, ושהיא  דרוש מאדםהכי קיצוני שניתן ל  מעשההיצחק היא  דוע הרמב"ם טוען שהקרבת  מ •
מ גדולה  או  יותר  ממון  למסור  הנפשאפיתביעה  את  לדלו  ניתן  שלא  עד  שמישהו  יין  מ, 

    ?"(לכך עמָ שַ יִ  האדם  שטבע בדמיון יעלה שלא"כים לכך )יס

 פרשת עקידת יצחק?  ]ללמדנו[ לנו , מה באה להודיעפי הרמב"םל •

 

 :הבלמחש ותשאל

קלים יותר, שנעשים לאנשים שונים  נות  ניסיוגם  יכול להסביר  האם הסברו של הרמב"ם   •
 במהלך החיים?

 יל לאנשים אחרים? הועהאם זה נראה לכם "צודק" לנסות אדם אחד, בכדי ל •

תשהאם   • שתשובתכם  תועלת  ואותה  במידה  האחרים  תנה,  האנשים  בקנה  יקבלו  עולה 
 שעליו נעשה הניסוי? של אותו אדם ושאיפותיו חד עם מפעל חייו א
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   ישראל   לטובת עם   ן הניסיו   –גישה ג  

 י:קראו את דברי רש"

 היא   מה   התמהים   ולאומות  לשטן  להשיב  מה  לי  יש  מעתה  –"  ידעתי  עתה" :  י"רש
 . אתה אלוקים  ירא  כי שרואים  עכשיו פה ןפתחו לי יש, אצלך חיבתי

 ?"מציק להם"מה ם לפני ה'? העול תות אומוטוענאיזו טענה  ה, לא פי דבריםל •

 לטענות אלו? ב"ה להשיבמעשה העקידה מאפשר להקכיצד  •

 לפי פירוש זה, מה המטרה של ניסיון העקידה?  •

המילה   • את  קורא  שרש"י  לומר    להים-א  ְיֵרא  ִכי  ָיַדְעִתי   ַעָתה ")מהפסוק    " ַדְעִתייָ "אפשר 
במש   "(ַאָתה של  גם  אחריםַדְעִתייִ מעות  ואיידע  אלמד  דהיינו  מ",  פירוש,  עוד  איזה  בין . 

   קריאה דומה?בפסוק זה הפירושים שראינו, עושה 

 

 :שאלה למחשבה

סביר גם מקרים נוספים שבהם ה' ניסה יכול להלמעשה העקידה  האם הסברו של רש"י   •
 . הסבירוחישבו היטב ו בני אדם? או יהודים? 
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 ידה בניסיונות בעולמנו אנו ליישם: עמ 

פורי הניסיונות  זאת באמצעות למידת סיהניסיונות בחיים שלנו.  ת יבמסע זה ביקשנו לעסוק בסוגי
 של אברהם אבינו. 

זו נבקש ל ים  ראות כיצד, כמו שאברהם אבינו עמד בניסיונות השונים, כך גם היום אנשבתחנה 
 זאת באמצעות משימת הסיכום.  לחה.ואף עומדים בהם בהצ ונותיים ניססביבנו חוו

 
 

  ו י ן קשה בחיתארו דמות מהסביבה הקרובה שלכם )שכן, קרוב משפחה, חבר או מכר( שעבר ניסיו
ישירות  מומלץ לבחור דמ  בו בהצלחה.ושהוא עמד   ות שעודנה חייה, כדי שתוכלו לשוחח איתה 

 אודות הסיפור שלה.
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של  לך" )עזיבת ארץ אחרת או מקום מוכר אחר והגעה למקום חדש(,  ן של "לך  זה יכול להיות ניסיו 
עם  )  בארץ"  רעב" במיוחד(,  התמודדות  קשה  חיים  שמציאות  "לקיחת  )התמושל  עם דדורה"  ת 

  הגר"  גירוש"של    ך שמנסים לשבור אותך, אך לא מצליחים(,משלטון עריץ או עם כוחות חזקים מ
רעה()ע השפעה  לה  שהייתה  קרובה  מדמות  התרחקות  או  מזיקה  סביבה  "עקידת    זיבת  של  או 

 .  (שכול)יצחק" 

 משימות: ה

הקשר שלה  , על  ל הדמות)ספרו ע  הניסיון הרקע סיפור    בהרחבה את  תארו:  תיאור הניסיון  . א
 [ נק' 30. , בערךמילים 300אותה לעמוד בניסיון(. ] אליכם, ועל הנסיבות שהביאו 

לאברהם  .ב לאח:  השוואה  חוותה  דמות  שאותה  הניסיון  את  שהיו  מהניסיו  דהקבילו  נות 
ומה  הסבירו    לאברהם. הניסיונות  בשני  הדומה  ישנם מה  אם  דמות.  מכל  נדרש  בדיוק 

    [נק' 30 .מילים 200]גם אליהם. התייחסו  – נותורי הניסיופיהבדלים בולטים בין ס

הצליחה לעמוד בניסיון. נסו לברר )איתה    ספרו כיצד הדמות שבחרתם:  סיפור העמידה בו  .ג
סיון? מה היה הכי קשה לה? מניין  א חשה במהלך הניאו עם מישהו קרוב אליה( כיצד ה

את האופן שבו היא    זאת, כמו גם  תארו את כלהיא מצאה את הכוח לעמוד בניסיון זה? ו
 [ נק' 30. מילים 300]  יון. הצליחה לעמוד בניס

התמונה יכולה להתייחס .  ניסיון שהבאתם: הציגו תמונה אחת הקשורה לסיפור התמונה  .ד
דבר יתה קשורה אליו או לכל  יהיה הניסיון, לדמות אחרת שהלדמות עצמה, למקום שבו  

קצר לתמונה שבחרתם ולסיבה    הוסיפו הסבר  אחר שלדעתכם יכול להעשיר את הסיפור.
 [נק' 10.  מילים 50רתם דווקא בתמונה זו. ] בגללה בחש

 

 

 מבט לאחור  ו   המסע   סיכום 

 :במסע זה למדנו על שישה ניסיונות שנתנסה בהם אברהם

 לך לך .1

 הרעב בארץ כנען .2

 לקיחת שרה על ידי פרעה  .3

 גירוש הגר  .4

 גירוש ישמעאל .5

 עקידת יצחק  .6

 

צוא לו מקבילה גם למאנו יכולים  ר, שזימן לאברהם קושי אח  יסיונות הללו ראינו שכל אחד מהנ
 בחיים שלנו.

ללכת אל הלא ידוע, כך גם אנחנו ווה לעזוב את ארצו ומולדתו ואברהם שצכמו    –  לך לך .1
וללכת למקום חש כדי להגשים חלום יכולים לפעמים להידרש לעזוב מקומות מוכרים לנו  

ו) בישיבה  ללכת  בללמוד  בלימאו  עימנושחב  דרשה  ילכו  לעלורינו  לשליחות;  לצאת  ת ; 
   (. ועוד ;לארץ ישראל

לאחר שהוא כבר עשה את ההכרעה גם  שאברהם חווה קשיים  כמו    –  הרעב בארץ כנען .2
בקשיים  קל  תך אנו גם יכולים להיהיה אמור להגיע "למנוחה ולנחלה", כלכאורה  הגדולה ו

 .גם אחרי שלכאורה כבר "הגענו אל הייעד"

ושכמו    –  ידי פרעה   לקיחת שרה על .3 עריץ אכזר שהיה  תחרה סבלו  שאברהם  ידו של  ת 
חזק מהם, כך גם אנו עלולים למצוא עצמו מול מישהו חזק יותר שמבקש לפגוע בנו )או  
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  עם ראש זקוף ושלא להתייאשעלינו להישאר  חובה    –ועדיין  עושה זאת, גם אם בטעות(.  
סב בירוקרטי  מנגנון  להיות  יכול  נו )זה  חוקים  הצבא וך,  של  אטימות  משרד   קשים,  או 

     ; ועוד(נתתקשורת עוי ,החינוך

שאברהם נאלץ לגרש מביתו השפעות רעות שסיכנו אותו, גם אם הדבר כמו    –  גירוש הגר .4
למצוא עצמנו נדרשים    , כך גם אנו עלוליםוטהיה קשה לו ונגד את המוסר הטבעי הפש 

ותנו  ים לדרדר אותנו או להביא אמסוים שעלול  , סביבה או מוסד לימודילהינתק מחברים
   .ר על בינוניותפשתלה

ישמעאל .5 הסכנות מעבר    –  גירוש  מפני  ישמעאל  את  לגרש  נאלץ  שאברהם  כמו  לכך, 
העתידיות שהיו עלולות להתעורר מצידו, כך גם אנחנו נתבעים לחשוב קדימה ולהתכונן 

 מחיר יקר. ם בכךלאלץ לשמבעוד מועד להינצל מבעיות שעלולות להתעורר. גם אם נ

יצחק .6 כך גם נאלץ להקר  שאברהםוכמו    –  עקידת  ולתת לה' את היקר לו מכל,  יב הכול 
ות שבהן נצטרך אם לעיתים נדירות מאוד, עלולים למצוא עצמנו בסיטואציגם    –אנחנו  

אידיאל   עבור  לנו  שיש  כל  את  רבות להקריב  שכולות  אימהות  סתם,  )ולא  לנו  שיקר 
 העם או ה'(.  מען המדינה,הבן שלהם על מזבח הצבא ל "עקדו" אתהן מרגישות כאילו 

 

שהרי   האדם,  בני  את  מנסה  ה'  מדוע  להבין  וביקשנו  הניסיון  תופעת  בעצם  עסקנו  מכן  לאחר 
שאלה זו ראינו שלוש תשובות: אחת ל  י.ולכאורה הוא כבר יודע מראש מה תהיינה תוצאות הניס

נועד ללמד אות, אחת הטוענת שהניסיויותר למנוסה  נועד להעניק שכר רבהטוענת הניסיון   נו  ן 
   מעניק לישראל. יבה המיוחדת שה'נת שהניסיון נועד להצדיק את הח, ואחת הטועשיעור באמונה

חד מניסיונותיו של אברהם, לבין ניסיון שעבר  ך הקבלה בין אבסופו של המסע אף ביקשנו לערו 
 איש מהסביבה הקרובה שלנו.

 

, במציאתה ובהבנת חהשלנו בהכרת המילה המננו את המיומנות  והעמקנחשפנו  ף  במהלך המסע א
 ה לנו הלומדים.  התרומה של

 

 יב לעצמכם על השאלות הבאות: נסו כעת להש

 האם מסע זה העניק לכם הבנה טובה יותר בסיפורי הניסיונות של אברהם? •

 ם?נקודות שרלוונטיות לחיים שלכ יםסיונות השוניבסיפורי הנמצאתם האם  •

  ?קחים ממסע זהמה אתם לו •

 עם דמותו?את ההיכרות עם אברהם ו האם אתם חשים שהעמקתם •

  –האם ישנן שאלות שהטרידו אתכם ושלא קיבלתם עליהן מענה במהלך המסע? אם כן   •
 הן? מה 

ש • תובנה  לעצמכם  לכם  נסחו  ושתסייע  המסע  מתוך  עם  עולה  להתמודד  לאחרים  או 
 ניסיונות שעלולים להיות בעתיד.

 

 

 

 

 

 


