מסע למידה – אברהם וניסיונותיו
סיפור המסע
מקצוע – תנ"ך.
שם המסע – אברהם וניסיונותיו
שכבת יעד – כיתה י"א ממ"ד ,תלמידי  5יח"ל.
נושא המסע – בראשית ,פרקים י"ב ,כא"–כ"ב.
אורך מסע משוער –  10שעות.
תחנות עיקריות במסע:
•

בירור סוגיית הניסיונות בחיים שלנו  +למידת עשרת הניסיונות שהיו לאברהם ( 1שיעור)

•

משימת חקר  :1פרק יב (שלוש הניסיונות הראשונים) ( 2שיעורים)

•

משימת חקר  :2פרקים כ"א–כ"ב (שלושת הניסיונות האחרונים) ( 2שיעורים)

•

שיעור :עקידת יצחק ( 2שיעורים)

•

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

•

מטלת יישום :סיפור על ניסיון של מכר ( 2שיעורים)

אקלים הלמידה ודרכיה – למידה מקוונת באמצעות משימות; קריאת טקסטים ושאלות חשיבה
רפלקסיה; שיעור (צפייה בשיעור באינטרנט או שמיעתו מהמורה); משימת כתיבה יוצרת; מטלת
יישום הדורשת מהתלמיד לפנות אל סביבתו; התבוננות עצמית רפלקטיבית.
הרעיון הגדול – ביכולתנו לעמוד בניסיונות והם אף מחזקים אותנו.
ערכים – לעמוד בניסיונות ,להיות חזקים ,להשתאות מדמותו המרוממת של אברהם אבינו.
דרכי הערכה – מטלת חקר (המורה יכול לתת ציון גם על משימת הכתיבה היוצרת ,אם כי יש
לדעת שקשווה מאוד לייצר מחוון הגון בכגון אלו).
מיומנות מרכזית – הכרת המילה המנחה
יוצר המסע – הרב אבינועם ביר ,רכז התנ"ך בישיבה התיכונית בלבב שלם שבירוחם
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הקדמה כללית לסיפורי האבות
את ספר בראשית נהוג לחלק לשלוש חטיבות:
 .1סיפורי הראשית (כגון בריאת העולם ,חטא גן עדן ,קין והבל ,מבול ,מגדל בבל)
 .2סיפורי האבות (אברהם ,יצחק ויעקב; וכמובן :שרה ,רבקה ,לאה ורחל)
 .3סיפורי השבטים (מכירת יוסף ,יהודה ותמר ,יוסף ואחיו במצרים)
במסע היום נחל בלימוד חלקו השני של ספר בראשית ונפגוש את ראשון האבות – אברהם.
ניתן ללמוד את הסיפורים לפי סדר הופעתם בכתוב .ואולם במסע זה לא נלמד את כל הסיפורים
שעל הרצף .אנו נתמקד רק בסיפורי אברהם שעניינם העיקרי הוא הניסיון ומטרתנו בלימוד תהיה
לעסוק בנושא זה – הניסיונות.
מסענו יתחיל במבט על החיים שלנו ובשאלה היכן בהם אנו נתקלים בניסיונות ובאילו אופנים
אנו מתמודדים איתם.
לאחר מכן נעבור ללמוד את סיפורי הניסיונות שהיו לאברהם ,כאשר במהלך לימוד כל סיפור
וסיפור ננסה לענות לעצמנו על השאלות העקרוניות :מה בדיוק היה הניסיון? מה האתגר המרכזי
שהוא זימן? וכמובן – איפה בחיים שלנו אנו יכולים לפגוש ניסיונות דומים וכיד נדע להמודד
עימם?
בשלב הבא ננסה לעסוק בשאלה הרעיונית הכללית :מדוע א-לוהים מנסה את אברהם? מה מטרת
הניסיונות הללו? ומה יכולה להיות הסיבה לכך שגם אנו ,בחיים שלנו ,חווים ניסיונות?
לבסוף ננסה לסכם את הלימוד באמצעות מטלת יישום שבה נתאר התמודדות של אדם קרוב לנו
עם ניסיון.
הבא ונצא לדרך...

פתיחה – חיים וניסיונות
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תחילה נצפה בסרטון הבאה:
https://www.youtube.com/watch?v=Hw2dKUU4kbo

כעת נסו לענות לעצמכם על השאלו הבאות:
•

מה האמירה העיקרית שהסרטון הזה מבקש להעביר לנו?

•

אלו שתי דוגמאות הכי זכורות לי מתוך הסרטון הזה? מדוע "נתפסתי" דווקא אליהן?

•

האם אני מסכים עם האמירה העיקרית שהסרטון מבקש להביע?

•

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

החיים שלנו מזמנים לאורך הדרך לא מעט קשיים .גם לאדם עם נתוני הפתיחה הכי טובים
שאפשר עדיין יהיו רגעים קשים .השאלה היא איך אנו מתמודדים עם הקשיים האלו וכיצד הם
משפיעים עלינו .לפי הסרטון שראינו כעת ,עלינו להבין את הקשיים שיש לנו בחיים כהזדמנויות
שה' מזמן לנו בכדי להפוך אותנו לחזקים ולטובים יותר.

בעברית מקובל לכנות הזדמנויות אלו בשם "ניסיון".
לפניכם הגדרה מילונית למילה זו:
נִ ָּס ֹיון ,ניסיון ( ֵׁשם ֶעצֶ ם – זָּכָּ ר)
פירושים:
אות ִאם הוא ָּכ ֵׁשר ומַ ְּת ִאים.
יקהִ ,שמוש ִב ְּדבַ רָּ -מה ְּכ ֵׁדי ִל ְּר ֹ
ְּ .1ב ִד ָּ
מד ב ֹו וִ יבַ ְּצ ֵׁעהו.
תו ִאם יַע ֹ
או ֹ
ישהו ְּכ ֵׁדי ִל ְּבחֹן ֹ
 .2מַ ָּסהַ ,ת ְּפ ִקיד ָּק ֶשה ֶשהוטַ ל ַעל ִמ ֶ
 .3מַ ע ֵׁשה הַ ִנסוי ,ע ִריכָּ ה ְּמכֻ ֶונֶ ת ֶשל ח ֳָּמ ִרים ִב ְּתנָּ ִאים ו ְּבמַ ָּצ ִבים ְּמסֻ ָּי ִמים ְּבמַ ָּט ָּרה
או מַ ָּד ִעית ְּמש ֶֹע ֶרת.
או ִל ְּשלֹל הנָּ חָּ ה מַ ע ִשית ֹ
ְּל ַא ֵׁשר ֹ
רופֵׁ א
לו ָּא ָּדם ְּב ָּדבָּ ר ְּמסֻ ָּים ִמת ֹו ְּך ִטפול ַרב ו ְּממֻ ָּש ְּך ב ֹוֹ :
יעה ֶש ָּקנָּ ה ֹ
 .4מֻ ְּמ ִחיות וִ ִיד ָּ
ַב ַעל נִ ָּס ֹיוןִ .מ ִנ ְּס ֹיונִ י ֹנוכַ ְּח ִתי ַב ָּדבָּ ר .נִ ְּס ֹיון הַ חַ ִיים.
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ביטויים:
או ְּמסֻ ָּכן.
או ִב ְּפנֵׁ י מַ ָּצב ֹנו ָּעז ֹ
ידי נִ ָּס ֹיון  -הָּ עֳ מַ ד ִב ְּפנֵׁ י הַ ָּצ ַעת ִפתוי ֹ
ָּבא ִל ֵׁ
•
רופֵׁ א ַב ַעל נִ ָּס ֹיון.
ַב ַעל נִ ָּס ֹיון ָּ -ב ִקי ו ְּמנ ֶֻסהִ ,מי ֶש ִנ ְּתנַ ָּסה הַ ְּר ֵׁבה ְּב ָּדבָּ רֹ :
•
• ָּעמַ ד ַב ִנ ָּס ֹיון  -נִ ְּמצָּ א ְּבמַ ָּצב ֶשהָּ יָּה ב ֹו ִמשום ִפתוי ָּק ֶשה וְּ ִה ְּת ַג ֵׁבר ָּעלָּ יו ,לֹא
לו.
ילי ֶש ִנזְּ ַד ֵׁמן ֹ
נִ ְּכ ַשל ְּבמַ ע ֶשה ְּש ִל ִ
• ָּעמַ ד ְּלנִ ָּס ֹיון ָּ -עמַ ד ִל ְּב ִחינָּ הִ ,ה ְּת ַי ֵׁצב ִל ְּפנֵׁ י ב ֹוחֵׁ ן ,נִ ְּבחַ ן.
תו הַ ַמע ִשית ְּשקולָּ ה
ֵׁאין חָּ כָּ ם ְּכבַ ַעל הַ ִנ ָּס ֹיון ִ -מי ֶש ִנ ְּתנַ ָּסה הַ ְּר ֵׁבה ַבחַ ִיים חָּ ְּכ ָּמ ֹ
•
תו ֶשל הַ ַמ ְּש ִכיל וְּ הַ ְּמ ֻל ָּמד.
ְּכנֶ גֶ ד חָּ ְּכ ָּמ ֹ
לו ְּל ִה ְּת ַג ֵׁבר ב ֹו ַעל
תו ִב ְּפנֵׁ י מַ ָּצב ֶש ִי ְּק ֶשה ֹ
או ֹ
ידי נִ ָּס ֹיון  -הֶ עֱ ִמיד ֹ
תו ִל ֵׁ
או ֹ
• הֵׁ ִביא ֹ
חֻ ְּלש ֹו ָּתיו.

לאיזו הגדרה מילונית של המילה ניסיון מתאימה האמירה שלפיה הקשיים שה' מזמן לנו בדרך הם
"ניסיון"? (יכולה להיות יותר מתשובה אחת נכונה)
האם תוכלו לחשוב על אירועים או דברים שקרו לכם בשנה האחרונה שניתן לפרש אותם כניסיון
שה' מעמד אתכם בו?
ואם כן – מה זה אומר לעמוד בניסיון זה? ומה זה אומר להיכשל בו?
כעת נעבור ללמוד על אברהם ועל הניסיונות הרבים שהוא התנסה בהם .ניתן לראות במחזור
סיפורי אברהם בחומש בראשית מסע של ניסיונות .במסענו כעת נצא למסע בעקבות מסעו שלו,
אך נבקש למצוא האם המסע יכול להיות גם מסענו שלנו.

ניסיונותיו של אברהם
כך נאמר במשנה ,במסכת אבות ,פרק ה' משנה ג':
עשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו עליו השלום ועמד בכולם,
להודיע כמה חיבתו של אברהם אבינו עליו השלום.

כעת ענו לעצמכם על השאלות הבאות:
•

בכמה ניסיונות נתנסה אברהם לפי משנה זו?

•

בכמה מתוכם הוא הצליח?

•

האם המשנה אומרת מה היה הטעם בעריכת ניסיונות אלו? ואם כן ,מהי תשובתה? נסו
להסבירה במילים שלכם.
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המשנה מציינת שלאברהם היו ניסיונות רבים.
•

על סמך מה שידוע לכם (מה שאתם מכירים וזוכרים) ,נסו לנסות ולגבש רשימה של
הניסיונות שנערכו לו.

•

לכמה ניסיונות הצלחתם להגיע?

כעת נקרא את פירושו של הרמב"ם למשנה זו ,בו הוא מבקש למנות את עשרת הניסיונות
הנזכרים:
העשרה נסיונות שנתנסה אברהם אבינו כולם דבר הכתוב.
הראשון :הגרות ,באמרו יתברך "לך לך מארצך וגו'".
השני :הרעב אשר נמצא בארץ כנען בבואו שם ,והוא יעדו ואעשך לגוי גדול וזה
נסיון גדול והוא אמרו "ויהי רעב בארץ".
והשלישי :חמס המצריים עליו בהלקח שרה לפרעה.
והרביעי :הלחמו בד' מלכים.
החמישי :לקחו הגר לאשה אחר שנואש מהוליד משרה.
הששי :הוא המילה אשר צוה בה בימי הזקנה.
השביעי :חמס מלך גרר עליו בלקחו שרה גם כן.
השמיני :גרש הגר אחרי הבנותו ממנה.
התשיעי :הרחקת בנו ישמעאל ,והוא אמרו יתברך "אל ירע בעיניך על הנער וגו'".
וכבר העיר הכתוב איך היה קשה בעיניו הדבר הזה באמרו "וירע הדבר מאד בעיני
אברהם" ,אלא ששמר מצות הש"י וגרשם.
העשירי :עקידת יצחק.
•

הרמב"ם פותח את פירושו בקביעה ש"העשרה נסיונות שנתנסה אברהם אבינו כולם דבר
הכתוב" .מה כוונתו לומר כאן (במילים "כולם דבר הכתוב")?

•

האם הרמב"ם מזכיר ניסיונות שנכללו גם ברשימה שאתם ערכתם? ואם כן – כמה?

•

האם הרמב"ם לא מונה אירועים שלדעתכם כן היו ניסיונות של אברהם?

•

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

התבוננו שנית ברשימה – מה לדעתכם היה הניסיון הקשה ביותר שנעשה לאברהם?
מדוע?

•

מה לדעתכם הניסיון הקל ביותר? מדוע?

•

האם תוכלו למצוא דמיון בין אחד מהניסיונות שהיו לאברהם לבין קושי או אתגר שיש
בחיים שלכם?

בתחנות הבאות נלמד כמה מסיפורי הניסיונות הללו (לא נלמד את כולם ,אלא רק חלק מהם).
בתחנה הקרובה נעסוק בשלושת הניסיונות הראשונים שברשימה ,ואילו בתחנה שאחריה נעסוק
בשלושת הניסיונות החותמים אותה.

חקירה ראשונה – אברהם מול סביבתו [פרק י"ב]
"הראשון :הגרות"
קראו את הפסוקים הבאים וענו לעצמכם על השאלות שלאחריהם.
אמר ה' ֶאל ַא ְב ָרם:
(א) ו ַֹּי ֶ
שר ַא ְר ֶא ָך.
אֶ
יך ֶאל ָה ָא ֶרץ ֲ
ּומבית ָא ִב ָ
ּמו ַל ְד ְת ָך ִ
ּומ ֹּ
ֶל ְך ְל ָך מ ַא ְר ְצ ָך ִ
ּומ ַק ֶל ְל ָך ָא ֹּאר
יך ְ
ֲכ ָ
א ָב ְר ָכה ְמ ָבר ֶ
ֶהיה ְב ָר ָכה( .ג) ַו ֲ
ַא ַג ְד ָלה ְש ֶמ ָך ו ְ
ַא ָב ֶר ְכ ָך ו ֲ
דול ו ֲ
גוי ָג ֹּ
(ב) ְו ֶא ֶע ְש ָך ְל ֹּ
א ָד ָמה.
ְו ִנ ְב ְרכּו ְב ָך ֹּכל ִמ ְש ְפ ֹּחת ָה ֲ
לוט.
תו ֹּ
שר ִד ֶבר א ָליו ה' ,וַי ֶל ְך ִא ֹּ
אֶ
(ד) וַי ֶל ְך ַא ְב ָרם ַכ ֲ
לוט ֶבן
תו ְו ֶאת ֹּ
ש ַרי ִא ְש ֹּ
תו מ ָח ָרן( .ה) ו ִַי ַקח ַא ְב ָרם ֶאת ָ
שנָה ְבצא ֹּ
ש ִנים ְו ִש ְב ִעים ָ
ְו ַא ְב ָרם ֶבן ָחמש ָ
ָבאּו
ַעןַ ,וי ֹּ
שר ָעשּו ְב ָח ָרן ,וַי ְצאּו ָל ֶל ֶכת ַא ְר ָצה ְכנ ַ
אֶ
ֶפש ֲ
שר ָר ָכשּו ְו ֶאת ַהנ ֶ
אֶ
כּושם ֲ
ָא ִחיו ְו ֶאת ָכל ְר ָ
ָען.
ַא ְר ָצה ְכנ ַ
ַע ִני ָאז ָב ָא ֶרץ.
מו ֶרה ְו ַה ְכנ ֲ
לון ֹּ
קום ְש ֶכם ַעד א ֹּ
ע ֹּבר ַא ְב ָרם ָב ָא ֶרץ ַעד ְמ ֹּ
(ו) ַו ַי ֲ
ע ָך ֶאתן ֶאת ָה ָא ֶרץ ַה ֹּזאת.
ַר ֲ
אמרְ :לז ְ
(ז) וַי ָרא ה' ֶאל ַא ְב ָרם ו ַֹּי ֶ
שם ִמ ְזב ַח ַלה' ַה ִנ ְר ֶאה א ָליו.
ו ִַי ֶבן ָ
שם ָה ָה ָרה ִמ ֶק ֶדם ְלבית אל וַיט ָאה ֹּלה ,בית אל ִמיָם ְו ָה ַעי ִמ ֶק ֶדם,
ַעתק ִמ ָ
(ח) ַוי ְ
שם ִמ ְזב ַח ַלה' ו ִַי ְק ָרא ְבשם ה'.
ו ִַי ֶבן ָ
ֶג ָבה.
ָסו ַע ַהנ ְ
לו ְך ְונ ֹּ
(ט) ו ִַי ַסע ַא ְב ָרם ָה ֹּ

•

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

•

האם לדעתכם זו דרישה קשה או קלה? נמקו.

•

מי מצטרף לאברהם? האם לדעתכם גם הם חוו את אותם הקשיים? חישבו היטב ונמקו.
[שימו לב :לפי הפשט ,המילים "וְ אֶ ת הַ נֶפֶ ׁש אֲ ֶׁשר עָ ׂשּו בְ חָ ָרן" מדברות על עבדים .אך יש
מדרש לפיו מדובר בתלמידים רוחניים של אברהם שבחרו ללכת בעקבותיו .האם לפי
מדרש זה ,הקושי של אותם אנשים הוא שונה?]
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•

האם לדעתכם הנאמר בפסוק ב מחליש את הנאמר בפסוק א?

על פסוק א אומר רש"י:
לך ָּ
רש"יְּ " :
לך" – להנאתך ולטובתך ,ושם אעשך לגוי גדול ,וכאן אי אתה זוכה לבנים .ועוד
שאודיע טבעך בעולם.
"אל הארץ אשר אראך" – לא גלה לו הארץ מיד ,כדי לחבבה בעיניו ,ולתת לו שכר על כל
דבור ודבור.

•

לפי הדיבור המתחיל הראשון ,מדוע ה' אומר לאברהם שההליכה היא "לָך"?

•

לפי הדיבור המתחיל השני ,מדוע ה' אינו אומר לאברהם את היעד המדויק? ( 2סיבות)

שאלה למחשבה:
לפי רש"י ,החזרה על המילה "לך" בפעם השנייה נועדה לשדל את אברהם בטענה שההליכה בעבור
אברהם עצמו ,וכי היא כדאית לו .מאידך הוא אומר שה' מסתיר מאברהם את היעד המדויק כדי
"לתת לו שכר" (זה היה סוג של מבחן ,האם הוא יסכים ללכת בלי לדעת לאן ,שמטרתו היא לזכות
את אברהם בשכר נוסף על העמידה בו) .האם יש סתירה בין שני הפירושים הללו?
[מיומנות :מילה מנחה
כעת נעסוק בפיתוח מיומנות שחשוב מאוד להכיר בבואנו ללמוד תנ"ך :מילה
מנחה.
מה היא מילה מנחה? לצורך מענה על שאלה זו צפו בסרטון הבא:
https://youtu.be/fz60CctoVQE

קראו שוב הפסוקים ונסו למצוא את המילה המנחה שבהם[ .חשוב לציין:
בפעמים רבות המילה המנחה מופיע בסיפור שבע פעמים (או בכפולה של שבע,
כגון  14או אפילו  .)21זיהוי מילה שמופיעה שבע פעמים יכול לסייע לנו לזהותה
כמילה מנחה]
האם הצלחתם למצוא את המילה המנחה? מה היא? (תשובה למטה)...
האם תוכלו לומר מדוע דווקא מילה זו נבחרה לשמש כמילה מנחה? מה היא
מבטאת?
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[והתשובה :המילה המנחה היא "ארץ"]]
עיינו שוב בפסוק א ,האם תוכלו לראות שם הדרגה כלשהי?
קראו כעת את דברי רמב"ן:
רמב"ן :וטעם להזכיר "ארצך ומולדתך ובית אביך" ,כי יקשה על האדם לעזוב ארצו אשר הוא
יוש ב בה ושם אוהביו ורעיו ,וכל שכן כשהוא ארץ מולדתו ששם נולד ,וכל שכן כשיש שם כל
בית אביו .ולכך הוצרך לומר לו שיעזוב הכל לאהבתו של הקב"ה.

•

הסבירו את דבריו במילים שלכם.

•

מדוע הוא חוזר פעמיים על הביטוי "וכל שכן"?

•

מדוע לדעתכם ה' פונה אל אברהם בצורה זו?

•

לו הייתם אתם בסיטואציה דומה ,האם גם אתם הייתם מעדיפים שיפנו אליכם כך?

"השני :הרעב אשר נמצא בארץ כנען בבואו שם"
כעת ממשיך הפרק ומספר:
(י) ו ְַי ִהי ָר ָעב ָב ָא ֶרץ.
שםִ ,כי ָכבד ָה ָר ָעב ָב ָא ֶרץ.
וַי ֶרד ַא ְב ָרם ִמ ְצ ַר ְי ָמה ָלגּור ָ

ראינו שהרמב"ם רואה ברעב זה ניסיון.
•

מה לדעתכם הניסיון שנעשה כאן?

•

האם לדעתכם אברהם אכן עמד בניסיון זה?

•

האם תוכלו לחשוב על סיטואציה שיכולה לזמן לנו ניסיון דומה בחיים שלנו?
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על פסוק זה אומר רש"י כך:
רש"י" :רעב בארץ" – באותה ארץ לבדה ,לנסותו אם יהרהר אחר דבריו של הקב"ה
שאמר לו ללכת אל ארץ כנען ,ועכשיו משיאו לצאת ממנה.
•

מאיזו מילה בפסוק מדייק רש"י שהרעב היה רק בארץ כנען?

•

מה היה הניסיון ,לפי פירוש זה? האם אברהם עמד בו?

הרמב"ן כותב על פסוק זה את הדברים (המפתיעים) הבאים:
רמב"ן ]...[ :יציאתו מן הארץ ,שנצטווה עליה בתחילה ,מפני הרעב – עוון אשר חטא!
כי האלוהים ברעב יפדנו ממות .ועל המעשה הזה נגזר על זרעו הגלות בארץ מצרים
ביד פרעה .במקום המשפט שמה הרשע והחטא.
•

מה היה הניסיון שבו ניסה ה' את אברהם ,לפי הרמב"ן? האם אברהם עמד בו?

•

מאיזו סיבה נגזרה על ישראל גלות מצרים ,לפי פירוש הרמב"ן?

•

האם פירושו של רמב"ן מפתיע אתכם? מדוע? מה אתם מרגישים כלפיו?

•

האם לדעתכם פירוש זה מסתדר עם מה שנאמר במשנה על עשרת הניסיונות שנעשו
לאברהם? נמקו את תשובתם.

"השלישי :חמס המצריים עליו בהלקח שרה לפרעה"
כעת נקרא את סופו של הפרק:
(י) ו ְַי ִהי ָר ָעב ָב ָא ֶרץ.
שםִ ,כי ָכבד ָה ָר ָעב ָב ָא ֶרץ.
וַי ֶרד ַא ְב ָרם ִמ ְצ ַר ְי ָמה ָלגּור ָ

תו:
ש ַרי ִא ְש ֹּ
אמר ֶאל ָ
בוא ִמ ְצ ָר ְי ָמה ,ו ַֹּי ֶ
שר ִה ְק ִריב ָל ֹּ
אֶ
(יא) ו ְַי ִהי ַכ ֲ
שה ְי ַפת ַמ ְר ֶאה ָא ְת.
ָד ְע ִתי ִכי ִא ָ
ִה ֵּנה ָנא י ַ
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תו ֹזאת!'ְ ,ו ָה ְרגּו ֹא ִתי ְו ֹא ָת ְך ְי ַחּיּו.
(יב) ְו ָהיָה ִכי ִי ְראּו ֹא ָת ְך ַה ִמ ְצ ִרים ְו ָא ְמרּו ' ִא ְש ֹ
בּור ְך ְו ָח ְי ָתה ַנ ְפ ִשי ִב ְג ָל ֵּל ְך.
ע ֵּ
יטב ִלי ַב ֲ
א ֹח ִתי ָא ְתְ ,ל ַמ ַען ִי ַ
(יג) ִא ְמ ִרי ָנא ֲ
ָפה ִהוא ְמ ֹּאד( .טו) ַו ִי ְראּו ֹּא ָתּה
שה ִכי י ָ
בוא ַא ְב ָר ם ִמ ְצ ָר ְי ָמה ו ִַי ְראּו ַה ִּמ ְצ ִרים ֶאת ָה ִא ָ
(יד) ו ְַי ִהי ְכ ֹּ
שה בית ַפ ְר ֹּעה.
שרי ַפ ְר ֹּעה ו ְַי ַהלֲלּו ֹּא ָתּה ֶאל ַפ ְר ֹּעה .וַת ַקח ָה ִא ָ
ָ
ּוג ַמ ִלים.
ַא ֹּת ֹּנת ְ
ּוש ָפ ֹּחת ו ֲ
ַע ָב ִדים ְ
ַח ֹּמ ִרים ו ֲ
ּוב ָקר ו ֲ
לו ֹּצאן ָ
ַי ִהי ֹּ
בּורּה ,ו ְ
ע ָ
יטיב ַב ֲ
ּול ַא ְב ָרם ה ִ
(טז) ְ

שת ַא ְב ָרם.
ש ַרי א ֶ
יתו ַעל ְד ַבר ָ
ָעים ְג ֹּד ִלים ְו ֶאת ב ֹּ
ַגע ה' ֶאת ַפ ְר ֹּעה ְנג ִ
(יז) ו ְַינ ַ
אמר:
(יח) ו ִַי ְק ָרא ַפ ְר ֹּעה ְל ַא ְב ָרם ו ַֹּי ֶ
ית ִלי?
ַמה ֹזאת ָע ִש ָ
ָל ָמה ֹלא ִה ַג ְד ָת ִלי ִכי ִא ְש ְת ָך ִהוא?
ש ה?
ָא ַקח ֹא ָתּה ִלי ְל ִא ָ
א ֹח ִתי ִהוא ו ֶ
(יט) ָל ָמה ָא ַמ ְר ָת ֲ
ָל ְך!
ְו ַע ָתה ִהנֵּה ִא ְש ְת ָךַ ,קח ו ֵּ
לו.
שר ֹּ
אֶ
תו ְו ֶאת ָכל ֲ
תו ְו ֶאת ִא ְש ֹּ
ש ְלחּו ֹּא ֹּ
ָשים ו ְַי ַ
אנ ִ
(כ) ו ְַי ַצו ָע ָליו ַפ ְר ֹּעה ֲ

•

תארו בלשונכם את סדר ההתרחשויות המסופרות בפסוקים אלו.

•

הסבירו בלשונכם את בקשתו של אברהם משרה.

•

האם גם אתם הייתם נוקטים בתחבולה זו בסיטואציה דומה?

מפשט הסיפור עולה שאלה מטרידה מאוד :האם אברהם מכר את שרה? הרי הוא אומר במפורש
בּורְך" .האומנם הוא דואג רק לעצמו גם במחיר לקיחת
" ִא ְמ ִרי נָא אֲ ח ִֹתי אָ ְת לְ מַ עַ ן יִיטַ ב לִ י בַ עֲ ֵ
אשתו? על כך משיב הספורנו:
יא ְּך
חותי ,יְּ ַק ֶוה ָּכל ֶאחָּ ד מֵׁ הֶ ם ֶש ַא ִש ֵׁ
אמ ִרי ֶש ַא ְּת א ִ
ספורנוְּ " :למַ ַען יִ יטַ ב ִלי" – ְּלמַ ַען ְּכ ֶשת ְּ
ֵׁיטיב ִלי" ְּבמהַ ר ו ְּבמַ ָּתןְּ ,כמו ֶשהָּ יָּה
לו ,וְּ לא י ְַּחשב שום ֶאחָּ ד מֵׁ הֶ ם ְּלהָּ ְּרגֵׁ נִ י ,אבָּ ל "י ִ
הַ ִמנְּ הָּ ג ָּאז ֶשהָּ יו ְּמפַ ִתים ֶאת א ִבי הָּ ִא ָּשה ְּבמהַ ר ו ְּקרובֶ יהָּ ְּב ִמ ְּג ָּדנותְּ ,כ ֵׁדי ֶש ַי ְּס ִכימו לָּ ֵׁתת
אותה לַ תובֵׁ ַע [ ]...ובֵׁ ין ָּכ ְּך [בזמן המשא ומתן על גובה המוהר] חָּ ַשב לָּ צֵׁ את ִמ ָּשם.
ָּ
יטיב" – ֶשלא נִ ְּמ ְּלכו ִראשונָּ ה בו ְּלפַ תותו ְּכמו ֶשהָּ יָּה
"וַ ֻת ַקח הָּ ִא ָּשה [ ]...ו ְּל ַא ְּב ָּרם הֵׁ ִ
צר ְּך לָּ זֶה ְּכלָּ ל מֵׁ ַאחַ ר ֶש ְּל ָּקחָּ ה הַ ֶמלֶ ְּך ְּל ִא ָּשה.
הַ ִמנְּ הָּ ג .וְּ זֶה ִכי חָּ ְּשבו ֶשלא הָּ ָּיה ֶ
•

האם גם אתם הוטרדתם מהשאלה המוסרית שעליה מבקש להשיב הספורנו?

•

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

•

אם לא – מדוע לדעתכם הדבר לא הטריד אתכם? (האם זה מטריד אתכם שזה לא הטריד
אתכם?)

•

כיצד עונה הספורנו על שאלה זו? האם אברהם באמת העלה על דעתו ששרה תילקח על
ידי פרעה?

גם הרמב"ן הוטרד מסיפור זה .וכך הוא כותב:
רמב"ן :ודע כי אברהם אבינו חטא חטא גדול בשגגה שהביא אשתו הצדקת במכשול
עוון מפני פחדו פן יהרגוהו ,והיה לו לבטוח בשם שיציל אותו ואת אשתו ואת כל
אשר לו ,כי יש באלוהים כוח לעזור ולהציל .גם [ ]...על המעשה הזה נגזר על זרעו
הגלות בארץ מצרים ביד פרעה .במקום המשפט שמה הרשע והחטא.
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•

במה חטא אברהם ,לפי רמב"ן?

•

כיצד היה אברהם צריך לנהוג ,לפי רמב"ן?

•

שימו לב :מקודם ראינו כי לדעת רמב"ן עצם הירידה של אברהם למצרים הייתה חטא,
כיוון שעל אברהם היה להישאר בארץ .האם נוכל לומר על כך ש"עבירה גוררת עבירה"?
הסבירו.

דבריו של הרמב"ן כלפי אברהם קשים מאוד ולפיכך ראוי להביא לצדם את תשובת הרד"ק:
רד"ק :פחד אברהם ,ולא סמך על הבטחת האל שהבטיחו ,כי אמר שמא יגרום החטא.
וכן פחד יעקב אבינו אחר הבטחת האל ,וכן ראוי לכל צדיק שלא יסמוך במקום סכנה
על הנס וישמור עצמו בכל תחבולה אשר יוכל.
•

האם לדעתכם הרד"ק עונה לקושי שרמב"ן רואה במעשיו של אברהם?

עיון נוסף בדעת רמב"ן  :על מעשה אבות סימן לבנים
לשיטת הרמב"ן מעשי האבות לא רק מסמלים את מעשי הבנים ,אלא גם גורמים להם להתרחש.
כיוון שאברהם חטא (לדעת הרמב"ן) וירד למצרים ואף העמיד את שרה בסיכון ,אזי נגזר גם על
בני ישראל לגלות לשם ולהשתעבד .וכה דבריו:
רמב"ן" :ויהי רעב בארץ" – הנה אברהם ירד למצרים מפני הרעב לגור שם להחיות
נפשו בימי הבצורת ,והמצרים עשקו אותו חנם לקחת את אשתו .והקב"ה נקם נקמתם
בנגעים גדולים ,והוציאו משם במקנה בכסף ובזהב ,וגם ציווה עליו פרעה אנשים
לשלחם.
ורמז אליו כי בניו ירדו מצרים מפני הרעב לגור שם בארץ ,והמצרים ירעו להם
וייקחו מהם הנשים כאשר אמר" :וכל הבת תחיון" ,והקב"ה ינקום נקמתם בנגעים
גדולים עד שיוציאם בכסף וזהב וצאן ובקר מקנה כבד מאד ,והחזיקו בהם לשלחם מן
הארץ .לא נפל דבר מכל מאורע האב שלא יהיה בבנים.

רמב"ן מראה כיצד ישנה הקבלה בין סיפור ירידת אברהם למצרים לסיפור שיעבוד בני ישראל שם:
אברהם

בני ישראל

סיבת הירידה

רעב

רעב

לקיחת הנשים

לקיחת שרה

גזירה על המתת הזכרים והשארת הבנות בחיים

עונשם של מצרים

נגעים גדולים בבית פרעה

מכות מצרים

המתנות

המתנות
לאברהם

שהוענקו הרכוש הרב שבני ישראל לקחו עימם בצאתם
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השילוח הנחרץ

גירוש אברהם ממצרים

פרעה מגרש את ישראל מארצו

סיכום ראשון :מה היה הניסיון
עד כה למדנו על שלושה מן הניסיונות שבהם נתנסה אברהם :הגירות ,הרעב בכנען ולקיחת הגר.
אפשר לומר שכל אחד מן הניסיונות הללו מאתגר ממד אחר בעולמו של אברהם.
בניסיון הראשון אברהם נדרש להתנתק מכל העבר שלו ,מכל המרחב המוכר והידוע שלו ולצאת
אל עבר הלא נודע .אברהם עמד בניסיון זה ,היגר לארץ כנען וקבע בה את מושבו.
בניסיון השני אברהם חווה לראשונה את הקושי שזימנה לו המציאות החדשה .שם לאחר
שלכאורה הוא כבר הצליח למסד שיגרה חדשה ,שוב הוא עמד בניסיון ,כיוון שהרעב לא אפשר לו
לקיים ולשמר את השיגרה החדשה שהוא יצר .כעת הוא נבחן בשאלה כיצד הוא יתמודד עם קושי
זה .לדע רש"י המבחן היה בשאלה האם הקושי של הרעב יגרום לו להתחרט על כך שהוא ניאות
לעלות לארץ ישראל ,או שהוא ימשיך להאמין בצדקת הדרך שלו ויעשה את כל שיש בכוחו
לעשות כדי לשרוד (גם אם זה אומר לרדת למצרים) .כמובן שלפי פירוש זה אברהם אכן עמד
בניסיון.
[גישה מפתיעה במקצת ראינו אצל רמב"ן ולפיה המבחן לא היה בשאלת האמונה ,אלא בשאלת
המעשה .לאמור :האם אברהם יבטח בה' ויישאר בארץ למרות הרעב ,או שהוא לא יבטח בו וירד
למצרים .לפי גישה זו אברהם לא עמד בניסיון ,ולא עוד אלא שהוא חטא כאן בחטא גדול שבגללו
נגרו על ישראל הגלות והשעבוד במצרים .אך ראינו שגישה זו קשה מכמה טעמים .קודם כל היא
סותרת משנה מפורשת ,שהרי המשנה שעימה פתחנו את הלימוד קבעה שאברהם אכן עמד בכל
עשרת הניסיונות שנעשו לו .שנית ,וכך טען הרד"ק בצדק רב ,אסור לו לאדם לסכן את עצמו
(ואחרים התלויים בו ) בטענה שהוא בוטח בה' שיציל אותו .אלא חובה עליו לעשות ככל יכולתו
כדי לדאוג לעצמו ולהיחלץ מן הסכנה].
בניסיון השלישי אברהם עמד מול מערכת שלטונית מושחתת שפגעה בו ,בעוד שאין בידו כל
יכולת להתגונן מפניה .כאן כנראה הניסיון היה בדרך שבה הוא יתמודד עם המציאות הקשה –
האם הוא ירים ידיים ויתייאש מהחיים ,או שהוא ימשיך לנסות ולפעול בעולם .גם בניסיון זה
אברהם עמד בהצלחה  ,ולאחר ששרה הוחזרה אליו (בזכות הנס שנעשה לו) ,אברהם המשיך לפעול
לקידום המהפכה הרוחנית שהוא ביקש להוביל.
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חשבו:
•

היכן בחיים שלנו אנו עלולים להידרש לעזוב מציאות מוכרת וידוע וללכת אל עבר
מציאות חדשה ,לא ידועה ובלי מוכרת – והכל למען הגשמת חלום?

•

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

•

היכן בחיים שלנו דווקא בתוך שיגרה חדשה שניסינו בנות נתקלנו בקשיים?

•

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

•

ולבסוף :האם נתקלנו בחיים במציאות שבה כוח חזק מעינו פגע בנו או עשה לנו עוול,
ולא הייתה לנו יכולת להתגונן? כיצד הגבנו במציאות מעין זו – האם התייאשנו ,הרמנו
ידיים או "התבכיינו" ,או שמא זקפנו ראש והמשכנו להילחם ולחיות לאור האמונה שלנו?

•

איזה ניסיון ,מבין הניסיונות שעליהם למדנו עד כה ,נראה לכם הקשה ביותר? מדוע?

•

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

חקירה שנייה – אברהם מול בני ביתו והשקפת עולמו שלו [פרקים כ"א–כ"ב]
בתחנה הקודמת עסקנו בשלושת הניסיונות הראשונים שעברו על אברהם )1( :בציווי לך לך שדרש
ממנו לעזור את עולמו המוכר והידוע וללכת אל עבר יעד מעורפל ולא ידוע שם הוא יחייה כגר
וכזר; ( )2ברעב שפקד את ארץ כנען והציב לפני אברהם בחירה – האם להמשיך ולהאמין בדרך
ובכדאיות ההליכה אחרי ה' ,או לנטוש הכול ולחזור לאור כשדים; ( )3ובלקיחת שרה על ידי פרעה,
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שם נבחן כוחו הנפשי של אברהם – האם הוא יישבר ויתייאש או שהוא ימשיך "לקרוא בשם ה'"
בעולם.
ראינו כי אברהם עמד בכל הניסיונות הללו (ונגענו בדעת הרמב"ן שסובר אחרת ,)...כפי שנאמר
במפורש במשנה ,וביקשנו ללמוד כיצד גם בחיים שלנו נדע לעמוד מול ניסיונות דומים (גם אם
ברמת קושי נמוכה הרבה יותר) ,כדרך שעשה אברהם אבינו.
בתחנה הנוכחית נפגוש בשלושה ניסיונות נוספים שעברו על אברהם – שלושת הניסיונות
האחרונים שברשימה .אך אם שלוש הניסיונות הראשונים שבהם עסקנו היו במישור יחסיו של
אברהם עם הסביבה הכללית שלו (עזיבת המולדת ,רעב כללי או התמודדות מול שלטון עריץ) ,הרי
ששלושת הניסיונות שעליהם נלמד כעת מתרחשים בתוך משפחתו הקרובה של אברהם .כעת הוא
יתבקש ,פעם אחר פעם ,להעמיד מול האמונה שלו והצייתנות שלו לה' את אחד מבני ביתו
ולהכריע מה חשוב לו יותר :נאמנות לאותו בן משפחה או נאמנות לה' (כמובן שיש להכרעות אלו
צדדים נוספים ,שגם בהם נעסוק).

"השמיני :גרש הגר אחרי הבנותו ממנה"
במשך שנים רבות אברהם ושרה לא הצליחו להביא ילד לעולם .בצר לה ,פנתה שרה אל אברהם
והציע לו להוליד ילד עם הגר ,שפחתה של שרה .זאת מתוך תקווה שאם הגר תלד בנוכחותה של
שרה ,הדבר יגרום לכך שגם שרה עצמה תוכל להיכנס אחרי זה להיריון (יש כל מני הסברים
בפרשנים מה ההיגיון של ההצעה הזו ,אך כיוון שזה לא בחומר הלימוד ,לא נעסוק בכך).
לאחר שאברהם עושה זאת הגר אכן נכנסת להיריון ונולד לו ממה בן – ישמעאל.
כארבע עשרה שנים אחרי הולדת ישמעאל ,נולד לאברהם סוף כל סוף בן משרה עצמה – יצחק.
מאורע זה היה הביא לשמחה גדולה מאוד ,כפי שנראה מיד ,אך לצד השמחה הגדולה על הולדת
יצחק נוצר מתח סמוי בשאלה מה יהיה היחס בין הבן הבכור של אברהם – ישמעאל ,לבין הבן
הבכור של אברהם משרה – יצחק .מתח זה ילך ויתעצם עד אשר יעלה על פני בשטח בצורה גלויה
וברורה ויעמיד את אברהם בניסיון ממשי ,ניסיון שעליו נלמד כעת.
נתחיל בלימוד המאורע שקדם לו – הולדת יצחק.
שר ִדבר.
אֶ
ש ָרה ַכ ֲ
ַעש ה' ְל ָ
שר ָא ָמר ַ /וי ַ
אֶ
ש ָרה ַכ ֲ
(א) וַה' ָפ ַקד ֶאת ָ
תו אֹּ -ל ִהים.
שר ִד ֶבר ֹּא ֹּ
אֶ
ּמועד ֲ
ש ָרה ְל ַא ְב ָר ָהם בן ִל ְזקנָיוַ ,ל ֹּ
ַת ַהר וַת ֶלד ָ
(ב) ו ַ
ש ָרהִ :י ְצ ָחק.
לו ָ
ָל ָדה ֹּ
שר י ְ
אֶ
לו ֲ
נו ַלד ֹּ
נו ַה ֹּ
שם ְב ֹּ
(ג) ו ִַי ְק ָרא ַא ְב ָר ָהם ֶאת ֶ
תו אֹּ -ל ִהים.
שר ִצּוָה ֹּא ֹּ
אֶ
ָמים ַכ ֲ
נו ֶבן ְש ֹּמנַת י ִ
ָמל ַא ְב ָר ָהם ֶאת ִי ְצ ָחק ְב ֹּ
(ד) ַוי ָ
נו.
לו את ִי ְצ ָחק ְב ֹּ
ָלד ֹּ
שנָה ְב ִהּו ֶ
(ה) ְו ַא ְב ָר ָהם ֶבן ְמ ַאת ָ
צ ַחק ִלי.
שה ִלי אֹּ -ל ִהים ָ /כל ַה ֹּשמ ַע ִי ֲ
ש ָרהְ :צ ֹּחק ָע ָ
אמר ָ
ַת ֶ
(ו) ו ֹּ
ָל ְד ִתי בן ִל ְזקנָיו.
ש ָרהִ ,כי י ַ
יקה ָב ִנים ָ
ינ ָ
אמרִ :מי ִמלל ְל ַא ְב ָר ָהם ,ה ִ
ַת ֶ
(ז) ו ֹּ
ֶלד ו ִַי ָג ַמל.
(ח) ו ִַי ְג ַדל ַהי ֶ
יום ִה ָגמל ֶאת ִי ְצ ָחק.
דול ְב ֹּ
תה ָג ֹּ
ַעש ַא ְב ָר ָהם ִמ ְש ֶ
ַוי ַ

•

אילו שני אירועים מתוארים בקטע? כמה זמן לדעתכם עבר ביניהם (העזרו בפסוק ח)?

•

איזו אווירה עולה לדעתכם מהפסוקים? האם תוכלו לנסות ולהסביר מה גורם לה?

•

אם הייתם צריכים לחבר לקטע פס קול ,איזו מוזיקה הייתם מצמידים לו? מדוע?

סמנו את כל המופעים של המילה בן בקטע (כולל ההטיות שלה) בצבע אדום .כמה פעמים היא
מופיעה בו?
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סמנו את כל המופעים של השורש צח"ק בקטע בצבע כחול .כמה פעמים הוא מופיע?
•

האם לדעתכם נוכל לראות במילים אלו "מילים מנחות"?
[בתחנה הקודמת הכרנו מיומנות זו .אם זיכרונכם נחלש ,תוכלו להיזכר בה כאן:
] https://youtu.be/fz60CctoVQE

•

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

•

האם מספר ההופעות של כל מילה מחזק את הטענה כי אלו מילים מנחות או מחליש
אותה (הזכרו במה שאמרנו על המספר השכיח של הופעות המילים המנחות בסיפור
המקראי (רמז.))7 :

כפי שאמרנו ,הולדת יצחק היא המאורע שיוצר את המתח ,כפי שאכן קורא כעת:
ָל ָדה ְל ַא ְב ָר ָהם ְמ ַצחק.
שר י ְ
אֶ
ש ָרה ֶאת ֶבן ָה ָגר ַה ִּמ ְצ ִרית ֲ
(ט) וַת ֶרא ָ
ירש ֶבן ָה ָא ָמה ַה ֹּזאת ִעם ְב ִני ִעם
אמר ְל ַא ְב ָר ָהםָ :גרש ָה ָא ָמה ַה ֹּזאת ְו ֶאת ְבנָּה ִכי ֹּלא ִי ַ
ַת ֶ
(י) ו ֹּ
ִי ְצ ָחק!
נו.
או ֹּדת ְב ֹּ
(יא) וַי ַרע ַה ָד ָבר ְמ ֹּאד ְבעיני ַא ְב ָר ָהם ַעל ֹּ
אמר אֹּ -ל ִהים ֶאל ַא ְב ָר ָהם:
(יב) ו ַֹּי ֶ
ש ָרה ְש ַמע ְב ֹּק ָלּה ִ -כי ְב ִי ְצ ָחק ִי ָקרא
אמר א ֶלי ָך ָ
שר ֹּת ַ
אֶ
ת ָךֹּ ,כל ֲ
א ָמ ֶ
ַער ְו ַעל ֲ
ֶיך ַעל ַהנ ַ
ַאל י ַרע ְבעינ ָ
ָרע.
ְל ָך ז ַ
ע ָך הּוא.
ַר ֲ
א ִשי ֶמנּו ִכי ז ְ
גוי ֲ
(יג) ְו ַגם ֶאת ֶבן ָה ָא ָמה ְל ֹּ

•

כיצד אתם מבינים את פסוק ט? מה שרה רואה בדיוק?

•

כיצד שרה מתייחסת לישמעאל בפסוק י? מה הגורם לכך? וממה היא חוששת?

•

מה תגובת אברהם לדרישת שרה? כיצד תוכלו להסביר אותה?

•

האם אתם מזדהים יותר עם שרה או עם אברהם? מדוע?

•

כיצד הכריע ה' בוויכוח זה? האם לדעתכם מדובר בהכרעה מוחלטת? (התייחסו לפסוק יג)
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נשים לב :שרה דורשת מאברהם" :ג ֵָרׁש הָ ָאמָ ה הַ זֹאת וְ אֶ ת בְ נָּה" ,וגם ה' אומר לו "ַאל י ֵַרע בְ עֵ ינֶיָך
עַ ל הַ נַעַ ר וְ עַ ל אֲ מָ ֶתָך".
•

האם לדעתכם דרישתה של שרה מעוררת אצל אברהם שני קשיים שונים (כפי שמבין
הרמב"ם שאומר שיש כאן שני ניסיונות שונים לאברהם) ,או שיש כאן קושי וניסיון אחד?
נמקו את תשובתכם.

אין ספק שהפסוקים מתמקדים בעיקר בקושי של אברהם לגרש את ישמעאל ,אך כעת נלך
בעקבות הרמב"ם וננסה להגדיר מהו הקושי בגירוש הגר .חישבו:
•

מדוע עלול להיות לאברהם קושי ממשי בגירוש הגר? אילו רגשות עלולים להיות לו
כלפיה?

•

אילו קשיים מוסריים מעוררת דרישתה של הגר?

הגר שירתה שנים רבות בבית אברהם .יתר על כן ,ואם ננקוט לרגע בלשון בוטה ,היא אף שימשה
בגופה כ"כלי" לטובת הפרייתה של שרה והיא הולידה את ישמעאל ,שהוא בנו של אברהם.
דרישתה של שרה לגרש אותה תובעת מאברהם לגלות יחס לא פשוט כלפי אישה ששירתה את
ביתו שנים רבות .אמנם ייתכן ואכן היה כורח לפעול כך ,על אף המחיר המוסרי שיש במעשה (כפי
שאכן קבע ה' לבסוף) ,אך עדיין מדובר בניסיון ממשי שעובר על אברהם :האם הוא ידע להפנות
את גבו לאנשים ששירתו אותו נאמנה שנים רבות ,כיוון שכעת הם מהווים השפעה רעה?
•

היכן בחיים שלנו אנו עלולים למצוא עצמנו בסיטואציה דומה?

•

האם נתבענו פעם להפנות את הגב לאנשים שהיו קרובים אלינו ,כיוון שהרגשנו שהם
גוררים אותנו לכיוונים לא טובים?

•

האם כיום יש לנו קשרים עם אנשים שאולי היה עדיף שנסיים אותם ,על אך הקושי
שבדבר?
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"התשיעי :הרחקת בנו ישמעאל"
כעת נעסוק בניסיון הנוסף שכרוך באותה הסיטואציה שראינו – התביעה לגירוש ישמעאל עצמו.
תחילה נשוב ונעיין בפסוקים:
ָל ָדה ְל ַא ְב ָר ָהם ְמ ַצחק.
שר י ְ
אֶ
ש ָרה ֶאת ֶבן ָה ָגר ַה ִּמ ְצ ִרית ֲ
(ט) וַת ֶרא ָ
ירש ֶבן ָה ָא ָמה ַה ֹּזאת ִעם ְב ִני ִעם
אמר ְל ַא ְב ָר ָהם :גָרש ָה ָא ָמה ַה ֹּזאת ְו ֶאת ְבנָּה ִכי ֹּלא ִי ַ
ַת ֶ
(י) ו ֹּ
ִי ְצ ָחק!
נו.
או ֹּדת ְב ֹּ
(יא) וַי ַרע ַה ָד ָבר ְמ ֹּאד ְבעיני ַא ְב ָר ָהם ַעל ֹּ
אמר אֹּ -ל ִהים ֶאל ַא ְב ָר ָהם:
(יב) ו ַֹּי ֶ
ש ָרה ְש ַמע ְב ֹּק ָלּה ִ -כי ְב ִי ְצ ָחק ִי ָקרא
יך ָ
אמר א ֶל ָ
שר ֹּת ַ
אֶ
ת ָךֹּ ,כל ֲ
א ָמ ֶ
ַער ְו ַעל ֲ
ֶיך ַעל ַהנ ַ
ַאל י ַרע ְבעינ ָ
ָרע.
ְל ָך ז ַ
ע ָך הּוא.
ַר ֲ
ימנּו ִכי ז ְ
א ִש ֶ
גוי ֲ
(יג) ְו ַגם ֶאת ֶבן ָה ָא ָמה ְל ֹּ

המתח עצמו מצוי בשאלת היחס לישמעאל :האם הוא בן של אברהם לכל דבר ,או שהוא עבד?
מתח זה מעוצב כאן באמצעות הכינויים השונים שבהם משתמש הכתוב לתיאור ישמעאל.
סמנו באדום את כינוייו של ישמעאל המתארים את נקודת מבטה של שרה (פסוקים ט-י)
סמנו בכחול את כינוי המתואר מנקודת המבט של אברהם (פסוק יא).
•

מה ההבדל העקרוני בין הכינויים השונים? מה הבדל זה בא לבטא?

•

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

ונחזור למילה המנחה...
בתחילת הסיפור תוארו כזכור שני אירועי שמחה :הראשון עם הולדתו של יצחק והשני עם היגמלו
(בשלב שבו הוא חדל לינוק משדי אימו ועובר משלב הינקות לשלב הילדות ,דבר הקורה בסביבות
גיל שנתיים-שלוש) .ראינו שהכתוב השתמש שם בשתי מילים שכל אחת מהן הופיע שש פעמים:
בן וצחוק .כיוון שהסיפור עצמו עוסק בהולדת הבן של אברהם ובשמחה הגדולה שהייתה כרוכה
בכך ,מסתבר מאוד לומר שאלו שתי מילים מנחות הבאות למקד אותנו בעיקר התוכן והמהות של
הסיפור :לאברהם נולד בן ויש בכך שמחה רבה!
יחד עם זאת ,היה לנו קושי מסוים ,כיוון שבדרך כלל מילה מנחה אמורה להופיע שבע פעמים,
ואילו כאן כל אחת מהמילים הללו מופיעה שש פעמים בלבד .לאן נעלמה ההופעה השביעית
שלהן?
התשובה היא שההופעה השביעית של כל אחת מהמילים הללו נמצאת אצלנו ,בהמשך של הסיפור
(דבר המלמד אותנו שאין לראות כאן שני סיפורים נפרדים ,אלא סיפור אחד :הולדת יצחק היא
שאפשרה  /גרמה  /דרשה את גירושו של ישמעאל).
עיינו שוב בפסוקים ומצאו את ההופעה השביעית של כל אחת מהמילים המנחות הללו .שימו לב
שהמילה בן מופיעה כאן כמה פעמים ,אבל אנחנו מחפשים אותה כתיאור העומד בפני עצמו ,ולא
כתיאור זיקה כלפי אימו.
•

האם הצחוק שמופיע כאן זהה לדעתכם לצחוק שהוזכר שש פעמי בחלק הקודם? נמקו.

•

האם הבן הנזכר כאן ,זהה לבן שהוזכר שש פעמים בחלק הקודם?

•

מה ניתן ללמוד לדעתכם מהממצאים שראינו עתה?
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•

מדוע התורה מנגידה בין בנו החוקי של אברהם (שזוכה לשישה כינויי בן) ,לבין ישמעאל
(שזוכה רק לגינוי אחד שכזה)?

•

האם לדעתכם ניתן לתלות את הניגוד הזה בשימוש שנעשה במילה המנחה צח"ק ,ובאופן
שבו היא מיוחסת לישמעאל?

כעת נעסוק קצת בתוכן הסיפור.
מעשהו של ישמעאל
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מה המעשה שעשה ישמעאל (מהו ה"ציחוק") שגרם לשרה לרצות לגרשו?
ממה בדיוק היא חששה?
ומדוע ה' הכריע שהיא צודקת?
נתחיל בשאלה הראשונה.
קראו את דברי רש"י (המבוססים על המדרש) ואת דברי התוספתא וענו לעצמכם על השאלות:
רש"י" :מצחק" – לשון עבודה זרה ,כמו שנאמר" :וַ ָּי ֻקמו ְּלצַ חֵׁ ק" (שמות ל"ב ,ו).
דבר אחר :לשון גילוי עריות ,כמה דתימאְּ " :לצַ חֶ ק ִבי" (בראשית ל"ט ,יז).
ישחקו ְּלפָּ נֵׁ ינו" (שמ"ב ב' ,יד).
דבר אחר :לשון רציחה ,כמו " ָּיקומו נָּ א הַ ְּנ ָּע ִרים וִ ַ
תוספתא :אמר ר' שמעון בן יוחאי :חס ושלום שיהיה בביתו של אותו צדיק ההוא כך!
יתו ַאח ָּריו וְּ ָּש ְּמרו
אפשר למי שנאמר עליו " ִכי יְּ ַד ְּע ִתיו ְּלמַ ַען א ֶשר יְּ צַ ֶוה ֶאת ָּבנָּ יו וְּ ֶאת ֵׁב ֹ
ֶד ֶר ְּך ה' לַ עש ֹות ְּצ ָּד ָּקה ו ִמ ְּש ָּפט" (בראשית י"ח ,יט) יהא בביתו עבודת כוכבים וגילוי
עריות ושפיכות דמים?! אלא אין צחוק האמור כאן אלא לעניין ירושה [ ]...והיה
ישמעאל מצחק ואומר ]...[ :אני בכור ואני נוטל שני חלקים.
•

אילו מעשים אפשריים מייחס רש"י לישמעאל? האם תוכלו לחשוב על המכנה המשותף
לשלוש העבירות הללו? (שאלה זו דורשת ידע קודם ,ואם אין לכם אותו – לא נורא)

•

באיזו דרך מבקש רש"י (על פי המדרש) ללמוד על המשמעות של המילה "מצחק"? מדוע
הוא מצטט לשם כך פסוקים אחרים מן המקרא?

•

איזו טענה עקרונית מעלה ר' שמעון בר יוחאי ,שדבריו מובאים בתוספתא ,כנגד פירושים
אלו?

•

האם אתם מסכימים עם טענה זו? האם אתם מכירים מקרים מהחיים שיכולים לסתור
אותה?

•

לפי דעתו של רשב"י ,מה היה המעשה הפסול של ישמעאל?

•

האם לדעתכם יש בכך סיבה לגרש אותו?
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מאבקי ירושה
ִירׁש בֶ ן הָ ָאמָ ה הַ ֹזאת ִעם בְ ִני ִעם י ְִצחָ ק".
שימו לב :שרה מנמקת את דרישתה באמירה "כִ י ֹלא י ַ
•

האם לדעתכם המילים המודגשות מתאימות יותר לפירושיו של רש"י ,האומר שישמעאל
היה חוטא-על ,או לפירושו של רשב"י האומר ששרה זיהתה שיש כאן איום ממשי על
מעמדו של יצחק כיורש של אברהם?

על מילים אלו כותב רש"י:
"עם בני" – מתשובת שרה כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני ,אתה למד שהיה
מריב עם יצחק על הירושה ואומר אני בכור ונוטל פי שנים.

כאן אנו רואים שרש"י עצמו נוקט בפירוש של רשב"י ,ולא בפירושים שהוא עצמו כתב קודם לכן.
•

כיצד ניתן להסביר זאת? (רמז :רש"י כולל בפירושים שלו בכוונה רבדים שונים :פשט
ודרש).

ר' דוד צבי (רד"צ) הופמן מסביר את המילים בצורה שונה מעט:
סיבה הייתה לה לשרה לדאגה ,שיבוא היום ובן האמה ידחה את
החוקית .יתרה מזו ,היא חששה שיבוא היום והוא יסכן את
אברהם .משום כך אמרהָּ " :ג ֵׁרש הָּ ָּא ָּמה הַ זאת" ואת הבן שהוכיח
לא יִ ַירש" – אל לו לבן האמה לרשת יחד עם בני .אל להם
בארץ אחת .והציווי האלוהי מוכיח כי אמנם צדקה שרה אמנו.

בן הגבירה מירושתו
ירושתו הנצחית של
עצמו כבן אמהִ " .כי
לחיות ביחד ולנחול
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•

מה ההבדל בין פירוש רש"י לפירוש הרד"צ הופמן? (רמז :שימו לב למילים המודגשות)

•

מתי הסכנה מתעוררת ,לפי כל אחד מן הפירושים?

•

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

דרישתה של שרה אינה פשוטה מהבחינה המוסרית ,והראייה :אברהם עצמו מתקומם מאוד כנגד
דרישה זו .בטח שהיא אינה פשוטה אם כרגע ישמעאל עדיין מתנהג כראוי וכל חששה של שרה
הוא שבעתיד הרחוק הוא יבקש להתחרות עם יצחק על מעמד היורש (כפי שמפרש הרב הופמן).
כיצד נוכל להסביר את העובדה שה' הצדיק את שרה?
על כך מבקש להשיב הרב שמשון רפאל (רש"ר) הירש:
הדבר נשמע כמעשה קשה ואכזרי ,אך הנסיבות מצדיקות אותו צידוק גמור .יש להסיר
מביתם של אברהם ויצחק כל פחד ,שמא לאחר פטירת שניהם תשלוט בו השפעתם
של הגר וישמעאל ,הבן הבכור .לפיכך יש להרחיק את שניהם בדרך כזאת ,שיי ֵָּׁראו
ביחס לבית הזה במעמדם האמיתי והחוקי ,היינו כאמה וכבן אמה ,ובן אמה הרי הוא
עצמו עבד .לאחר מכן יכול היה אברהם להיטיב את גורלם בעין יפה ,כמידת עושרו
וטוב ליבו ,וכן עשה.
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•

האם הרב הירש מסכים עם כך שיש בדרישתה של שרה אלמנט קשה? הוכיחו זאת.

•

כיצד הוא מצדיק את דרישתה למרות זאת?

ועוד דבר קטן שיש לדעת :ה' אומר לאברהםֹ " :כל אֲ ֶׁשר תֹאמַ ר אֵ לֶיָך ָׂש ָרה ְׁשמַ ע בְ ֹקלָּה" .מכאן
לומדים חז"ל ,כפי שמביא רש"י"" :שמע בקולה" – בקול רוח הקודש שבה .למדנו שהיה אברהם
טפל לשרה בנביאות".
•

מאילו מילים לדעתכם לומדים חז"ל ששרה הייתה נביאה גדולה מאברהם?

הגירוש
כעת ,לאחר שה' הורה לאברהם שעליו לגרש את יצחק ,נפנה גם אנו ונקרא כיצד אברהם מבצע
זאת:
ֶלד,
שם ַעל ִש ְכ ָמּה ְו ֶאת ַהּי ֶ
ַשכם ַא ְב ָר ָהם ַב ֹּב ֶקרַ ,ו ִי ַקח ֶל ֶחם ְוח ַמת ַמ ִים ו ִַיתן ֶאל ָה ָגרָ ,
(יד) ַוי ְ
ש ְל ֶח ָה –
ו ְַי ַ
ש ַבע.
וַת ֶל ְך וַת ַתע ְב ִמ ְד ַבר ְבאר ָ
ֶלד ַת ַחת ַא ַחד ַה ִשי ִחם.
ַת ְשל ְך ֶאת ַהּי ֶ
(טו) ו ִַי ְכלּו ַה ַּמ ִים ִמן ַה ֶח ֶמת ,ו ַ
ָלד.
מות ַהּי ֶ
שתִ ,כי ָא ְמ ָרהַ :אל ֶא ְר ֶאה ְב ֹּ
חוי ֶק ֶ
שב ָלּה ִמ ֶנגֶד ַה ְרחק ִכ ְמ ַט ֲ
(טז) וַת ֶל ְך ַות ֶ
שא ֶאת ֹּק ָלּה וַת ְב ְך.
ַת ָ
שב ִמ ֶנגֶד ו ִ
וַת ֶ
ַער.
קול ַהנ ַ
(יז) ו ִַי ְש ַמע א-להים ֶאת ֹּ
אמר ָלּהַ :מה ָל ְך ָה ָגר?
ש ַמ ִים ,ו ַֹּי ֶ
ו ִַי ְק ָרא ַמ ְל ַא ְך א-להים ֶאל ָה ָגר ִמן ַה ָ
ש ם.
שר הּוא ָ
אֶ
ַער ַב ֲ
קול ַהנ ַ
ש ַמע א-להים ֶאל ֹּ
יר ִאיִ ,כי ָ
ַאל ִת ְ
ימנּו.
א ִש ֶ
דול ֲ
גוי ָג ֹּ
בוִ ,כי ְל ֹּ
יקי ֶאת יָד ְך ֹּ
ח ִז ִ
ַער ְו ַה ֲ
קּומי ְש ִאי ֶאת ַהנ ַ
ִ
(יח)
ֶיה ַות ֶרא ְבאר ָמ ִים.
(יט) ַו ִי ְפ ַקח א-להים ֶאת עינ ָ
ָער.
ַת ְש ְק ֶאת ַהנ ַ
ַת ַמלא ֶאת ַהח ֶמת ַמ ִים ,ו ַ
וַת ֶל ְך ו ְ
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ארן.
שב ְב ִמ ְד ַבר ָפ ָ
שת( .כא) וַי ֶ
שב ַב ִּמ ְד ָבר ו ְַי ִהי ֹּר ֶבה ַק ָ
ַער ו ִַי ְג ָדל ,וַי ֶ
(כ) ו ְַי ִהי א-להים ֶאת ַהנ ַ
שה מ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָר ִים.
ּמו ִא ָ
לו ִא ֹּ
ַת ַקח ֹּ
וִ

תרגיל :נסו למצוא בעצמכם את מילים מנחות בפסוקים אלו ולסמן אותן בצבע.
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[והנה עזרה למתקשים:
סמנו את כל הפעמים שמופיעה המילה "ילד" בצבע אחד ואת כל הפעמים שבהן מופיעה המילה "נער" בצבע אחר]

כאן אנו רואים כיצד הכינויים השונים שמוענקים לישמעאל משקפים נקודות מבט שונות .הגר
מתייחסת אליו כאל ילד קטן ,אך המלאך מבקש להבהיר לה שהוא נער.
מה מכריע את דינו של האדם?
בדברי המלאך אל הגר נמסר לה "כִ י ָׁשמַ ע א-להים אֶ ל קוֹל הַ ַנעַ ר בַ אֲ ֶׁשר הּוא ָׁשם" .לכאורה המילים
"באשר הוא שם" נראות כמיותרות .חז"ל (ובעקבותיהם רש"י) מצאו כאן הזדמנות ללמדנו פרק
חשוב במוסר .וכך כותב רש"י:
"את קול הנער" – מכאן שיפה תפלת החולה מתפלת אחרים עליו ,והיא קודמת
להתקבל.
"באשר הוא שם" – לפי מעשים שהוא עושה עכשיו הוא נדון ולא לפי מה שהוא
עתיד לעשות.
לפי שהיו מלאכי השרת מקטרגים ואומרים :ריבונו של עולם ,מי שעתיד זרעו להמית
בניך בצמא אתה מעלה לו באר?!
והוא משיבם :עכשיו מה הוא – צדיק או רשע?
אמרו לו :צדיק.
אמר להם :לפי מעשיו של עכשיו אני דנו .וזהו 'באשר הוא שם'.
והיכן המית את ישראל בצמא? כשהגלם נבוכדנצר [ ]...כשהיו מוליכין אותם אצל
ערביים ,היו ישראל אומרים לשוביהם :בבקשה מכם ,הוליכונו אצל בני דודנו
ישמעאל וירחמו עלינו [ ,]...ואלו יוצאים לקראתם ומביאין להם בשר ודג מלוח
ונודות נפוחים .כסבורים ישראל שמלאים מים ,וכשמכניסו לתוך פיו ופותחו ,הרוח
נכנס בגופו ומת.
•

מה לומד רש"י מהמילים "את קול הנער"?

•

איזו תובנה חינוכית אנו יכולים ללמוד מכאן לחיים שלנו ולצורך שלנו לקחת אחריות
אישית על קשיים המזדמנים לנו בדרך?

•

מה לומד רש"י מהמילים "באשר הוא שם"?

•

ראינו את מחלוקת רש"י והרד"צ הופמן בשאלה האם שרה ראתה את ישמעאל מערער
בפועל על מעמדו של יצחק כיורש (רש"י) ,או שהיא זיהתה את הפוטנציאל העתידי שלו
לעשות כך (רד"צ הופמן) .האם מחלוקת זו קשורה למסר שרש"י מבקש ללמדנו כאן?
הסבירו.

כהדגמה לפשעיו העתידיים של ישמעאל מביא רש"י סיפור מדרשי ולפיו בעת גלות בבל
הישמעאלים יציקו ויתעללו בגולים היהודים :הם יתנו להם אוכל עם מלח ,ואז כשהיהודים יהיו
צמאים הם יציעו להם מימיות .היהודים ייקחו אותן בשמחה ,אך כשהן יפתחו אותן הם יגלו שהן
ריקות (יש בהן רק אוויר חם) ומרוב צמא (שהרי הם אכלו הרבה מלח) ותסכול הם ימותו.
•

מה דעתכם על סיפור מדרשי זה?

•

מדוע המלאכים רואים בו דוגמה לאכזריות מיוחדת?

סיפור גירוש ישמעאל כניסיון לאברהם
לאחר שעסקנו בסיפור גירוש ישמעאל ,ננסה להבין מה עיקר הניסיון שיש בו לאברהם.
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•

לפי דעתכם ,אילו רגשות היו לאברהם כלפי ישמעאל בנו? האם תוכלו להוכיח את קיומם
מתוך הכתובים?

•

מהו לדעתכם עיקר הקושי שהיה לאברהם בגירושו?

•

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

•

מדוע שרה לוחמת על זכותו של יצחק לרשת את אברהם?

•

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

•

האם נוכל לצייר מצב שבו ישמעאל אכן יורש את אברהם מבחינה רוחנית ,והוא שהופך
למנהיג של האומה החדשה הקוראת בשם ה' בעולם? נמקו את דעתכם.

•

בהנחה שישמעאל אכן מסכן את עתידו הרוחני של בית אברהם ,ואכן יש התנגשות בין
הייעוד והחלום האידיאולוגיים של אברהם לבין רגשות האבהות הפשוטים שלו – מהו
הניסיון שיש לאברהם?

•

האם תוכלו לתאר ניסיונות דומים שיש לאנשים במציאות שלנו?

"העשירי :עקידת יצחק"
כעת נעסוק בסיפור הניסיון הידוע והקשה מכל – סיפור עקידת יצחק .זהו אחד מן הסיפורים
המוכרים ביותר והמרגשים ביותר שבספר בראשית (ובתנ"ך כולו) .אך קודם שנעיין בשלבי הסיפור
ובפרטי הפסוקים נקרא את הסיפור במלואו .גם אם אתם מכירים את הסיפור מן העבר ,אנא נסו
לקרוא אותו בעיניים חדשות ועם לב הומה ופתוח:
(א) ו ְַי ִהי ַא ַחר ַה ְד ָב ִרים ָהא ֶלה ְו ָהא-להים ִנ ָסה ֶאת ַא ְב ָר ָהם.
אמר א ָליוַ :א ְב ָר ָהם.
ו ַֹּי ֶ
אמרִ :ה ֵּנ ִני.
ו ַֹּי ֶ
עלהּו
שר ָא ַה ְב ָת ֶאת ִי ְצ ָחק ְו ֶל ְך ְל ָך ֶאל ֶא ֶרץ ַה ֹּּמ ִריָה ְו ַה ֲ
אֶ
יד ָך ֲ
אמרַ :קח נָא ֶאת ִב ְנ ָך ֶאת ְי ִח ְ
(ב) ו ַֹּי ֶ
יך.
שר ֹּא ַמר א ֶל ָ
אֶ
שם ְל ֹּע ָלה ַעל ַא ַחד ֶה ָה ִרים ֲ
ָ
עצי
נו ו ְַי ַב ַקע ֲ
תו ְואת ִי ְצ ָחק ְב ֹּ
רו ו ִַי ַקח ֶאת ְשני ְנ ָע ָריו ִא ֹּ
ח ֹּמ ֹּ
ַחבש ֶאת ֲ
ַשכם ַא ְב ָר ָהם ַב ֹּב ֶקר ַוי ֲ
(ג) ַוי ְ
לו ָהא-להים.
שר ָא ַמר ֹּ
אֶ
קום ֲ
ָקם וַי ֶל ְך ֶאל ַה ָּמ ֹּ
ֹּע ָלה ַוי ָ
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אמר ַא ְב ָר ָהם ֶאל ְנ ָע ָריו:
קום מ ָר ֹּחק( .ה) ו ַֹּי ֶ
ַרא ֶאת ַה ָּמ ֹּ
שא ַא ְב ָר ָהם ֶאת עינָיו ַוי ְ
ישי ו ִַי ָ
יום ַה ְש ִל ִ
(ד) ַב ֹּ
יכם.
אל ֶ
ָשּובה ֲ
חוֶה ְונ ָ
ַער נ ְל ָכה ַעד ֹּכה ְו ִנ ְש ַת ֲ
א ִני ְו ַהנ ַ
מור ַו ֲ
ח ֹּ
ְשבּו ָל ֶכם ֹּפה ִעם ַה ֲ
א ֶכ ֶלת וַי ְלכּו
ָדו ֶאת ָהאש ְו ֶאת ַה ַּמ ֲ
נו ו ִַי ַקח ְבי ֹּ
ָשם ַעל ִי ְצ ָחק ְב ֹּ
עצי ָה ֹּע ָלה ַוי ֶ
(ו) ו ִַי ַקח ַא ְב ָר ָהם ֶאת ֲ
ַח ָדו.
יהם י ְ
ְשנ ֶ
אמרָ :א ִבי...
אמר ִי ְצ ָחק ֶאל ַא ְב ָר ָהם ָא ִביו ו ַֹּי ֶ
(ז) ו ַֹּי ֶ
ֶני ְב ִני!
אמרִ :הנ ִ
ו ַֹּי ֶ
שה ְל ֹּע ָלה?!
אמרִ :הנה ָהאש ְו ָהע ִצים ְו ַאיה ַה ֶ
ו ַֹּי ֶ
שה ְל ֹּע ָלה ְב ִני.
אמר ַא ְב ָר ָהם :א-להים ִי ְר ֶאה ל ֹּו ַה ֶ
(ח) ו ַֹּי ֶ
ַח ָדו.
יהם י ְ
וַי ְלכּו ְשנ ֶ
לו ָהא-להים.
שר ָא ַמר ֹּ
אֶ
קום ֲ
ָבאּו ֶאל ַה ָּמ ֹּ
(ט) ַוי ֹּ
תו ַעל ַה ִּמ ְזב ַח
ָשם ֹּא ֹּ
נו ַוי ֶ
ַע ֹּקד ֶאת ִי ְצ ָחק ְב ֹּ
ַע ֹּר ְך ֶאת ָהע ִצים ַוי ֲ
שם ַא ְב ָר ָהם ֶאת ַה ִּמ ְזב ַח ַוי ֲ
ו ִַי ֶבן ָ
ִמ ַּמ ַעל ָלע ִצים.
נו.
א ֶכ ֶלת ִל ְש ֹּחט ֶאת ְב ֹּ
ָדו ו ִַי ַקח ֶאת ַה ַּמ ֲ
(י) ו ִַי ְש ַלח ַא ְב ָר ָהם ֶאת י ֹּ
אמרַ :א ְב ָר ָהם ַא ְב ָר ָהם!
ש ַמ ִים ו ַֹּי ֶ
(יא) ו ִַי ְק ָרא א ָליו ַמ ְל ַא ְך ה' ִמן ַה ָ
אמרִ :ה ֵּנ ִני.
ו ַֹּי ֶ
ָד ְע ִתי ִכי ְירא א-להים ַא ָתה
אּומה ִכי ַע ָתה י ַ
לו ְמ ָ
ַער ְו ַאל ַת ַעש ֹּ
ָד ָך ֶאל ַהנ ַ
אמרַ :אל ִת ְש ַלח י ְ
(יב) ו ַֹּי ֶ
יד ָך ִמ ֶּמ ִני.
ש ְכ ָת ֶאת ִב ְנ ָך ֶאת ְי ִח ְ
ְו ֹּלא ָח ַ
ַרא ְו ִהנה ַא ִיל ַא ַחר נֶא ַחז ַב ְס ַב ְך ְב ַק ְרנָיו.
שא ַא ְב ָר ָהם ֶאת עינָיו ַוי ְ
(יג) ו ִַי ָ
נו.
ַעלהּו ְל ֹּע ָלה ַת ַחת ְב ֹּ
וַי ֶל ְך ַא ְב ָר ָהם ו ִַי ַקח ֶאת ָה ַא ִיל ַוי ֲ
יוםְ :ב ַהר ה' י ָר ֶאה.
שר י ָאמר ַה ֹּ
אֶ
קום ַההּוא 'ה' ִי ְר ֶאה'ֲ ,
(יד) ו ִַי ְק ָרא ַא ְב ָר ָהם שם ַה ָּמ ֹּ
שר
אֶ
ַען ֲ
אמרִ :בי ִנ ְש ַב ְע ִתי ְנאם ה'ִ ,כי י ַ
ש ָמ ִים( .טז) ו ַֹּי ֶ
(טו) ו ִַי ְק ָרא ַמ ְל ַא ְך ה' ֶאל ַא ְב ָר ָהם ש ִנית ִמן ַה ָ
א ָב ֶר ְכ ָך ְו ַה ְר ָבה ַא ְר ֶבה ֶאת
יד ָך – (יז) ִכי ָבר ְך ֲ
ש ְכ ָת ֶאת ִב ְנ ָך ֶאת ְי ִח ֶ
ית ֶאת ַה ָד ָבר ַהזֶה ְו ֹּלא ָח ַ
ָע ִש ָ
ש ַער ֹּא ְי ָביו( .יח) ְו ִה ְת ָברֲכּו
ע ָך את ַ
ַר ֲ
שר ַעל ְש ַפת ַהיָם ְו ִי ַרש ז ְ
אֶ
חול ֲ
ש ַמ ִים ְו ַכ ֹּ
כו ְכבי ַה ָ
ע ָך ְכ ֹּ
ַר ֲ
זְ
ש ַמ ְע ָת ְב ֹּק ִלי.
שר ָ
אֶ
גויי ָה ָא ֶרץ ע ֶקב ֲ
ע ָך ֹּכל ֹּ
ַר ֲ
ְבז ְ

•

האם בקריאה המחודשת בסיפור שמתם לב לדברים שלא שמתם לב אליהם עד היום?
אלו?

•

עם איזו דמות יותר קל לכם להזדהות – עם אברהם או עם יצחק? מדוע?

•

האם אתם עדיין מסוגלים התרגש מסיפור זה?

המילה המנחה בסיפור
קודם שנכנס לעובי הסיפור ולנקודות שמעלים לגביו הפרשנים ,הבה וננסה כוחנו בתרגול
המיומנות שאותה אנו מפתחים במסע זה – המילה המנחה.
•

נסו לאתר בקטע מילה מנחה וצבעו אותה בצבע בולט.

•

איזו מילה מנחה מצאתם? כמה פעמים היא מופיעה?

•

מדוע לדעתכם נבחרה מילה זו לשמש כמילה מנחה? מה היא מוסיפה לסיפור?
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[תשובה :המילה המנחה היא בן]

עיון במספר פסוקים
פסוק ב – פניית ה' לאברהם
עיינו בפסוק ב.
•

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

•

האם תוכלו לתת טעם לצורת ההתבטאות הארוכה והמפורטת הזו?

קראו את דברי רש"י הבאים.
רש"י" :קח נא" – אין "נא" אלא לשון בקשה .אמר לו :בבקשה ממך עמוד לי בזה
הנסיון ,שלא יאמרו :הראשונות לא היה בהן ממש.
אמר לו :שני בנים יש לי.
"את בנך" –
אמר לו" :את יחידך" .אמר לו :זה יחיד לאמו וזה יחיד לאמו.
אמר לו" :אשר אהבת" .אמר לו :שניהם אני אוהב.
אמר לו" :את יצחק".
ולמה לא גילה לו מתחילה? שלא לערבבו פתאום ,ותזוח דעתו עליו ותיטרף ,וכדי
לחבב עליו את המצווה וליתן לו שכר על כל דבור ודבור.
•

כיצד מסביר רש"י את שרשרת התיאורים השונים שבהם ה' מכנה את יצחק?

•

כמה הסבירים רש"י מביא לכך שה' בחר לפנות לאברהם באופן זה?
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•

האם תוכלו להסביר בלשונכם כל אחד מן ההסברים הללו? נסו.

פסוק ג – תגובת אברהם לצו ה'
עיינו בפסוק ג וסמנו בצבע את כל הפעלים המופיעים בו.
•

כמה פעלים מצאתם?

•

איזו תחושה מעורר לדעתכם ריבוי הפעלים הזה?

•

אם הייתם צריכים לשים פס קול לפסוק זה – באיזו מוזיקה הייתם בוחרים?

קראו את דברי רש"י הבאים:
רש"י" :וישכם" – נזדרז למצווה.
"ויחבש" – הוא בעצמו ,ולא ציווה לאחד מעבדיו ,שהאהבה מקלקלת השורה.
•

האם קביעתו של רש"י שאברהם פעל בזריזות הולמת את התחושה שנוצרת מריבוי
הפעלים?

ההליכה אל המקום
קראו את דברי רמב"ן:
רמב"ן :ורצה שיעשה זה אחרי מהלך שלשה ימים ,כי אלו יעשה כן בפתע פתאום
במקומו ,הייתה פעולתו במהירות ובהלה ,אבל כשיהיה אחר מהלך ימים כבר נעשה
בישוב דעת ועצה.

לפי הרמב"ן הקב"ה הוליך את אברהם במשך שלושה ימים כדי לתת לו זמן לחשוב על המעשה
ולהיות שלם אתו .אם הוא היה מורה לו להעלות את יצחק לעולה מיד ,יתכן ואברהם היה עושה
זאת מתוך בהילות רגעית ,לחץ או אפילו אקסטזה דתית חולפת ,אבל הוא לא היה שלם עם זה.
•

מדוע לדעתכם היה חשוב לקב"ה לתת לאברהם זמן לשקול את המעשה קודם ביצועו?

•

האם לדעתכם הדבר הופך את הניסיון לקשה או לקל יותר? הסבירו.

•

האם קרא לכם שקיבלתם החלטות מתוך להט הרגע או מפזיזות ,לאחר זמן התחרטתם
עליהן?

צירוף המילים "וַ יֵלְ כּו ְׁשנֵיהֶ ם י ְַחדָ ו" חוזר פעמיים .ומפרש רש"י:
רש"י" :וילכו שניהם יחדיו" – אברהם שהיה יודע שהולך לשחוט את בנו היה הולך ברצון
ושמחה כיצחק שלא היה מרגיש בדבר.
"יראה לו השה" – כלומר יראה ויבחר לו השה ,ואם אין שה – לעולה בני .ואף על פי שהבין
יצחק שהוא הולך לישחט" ,וילכו שניהם יחדו" בלב שווה.

רש"י מתייחס לאופן שבו אברהם ויצחק הלכו.
•

אילו מחשבות עברו לדעתכם בראשו של אברהם בשעה שהוא הלך אל העקידה?

•

אילו מחשבות עברו בראשו של יצחק? (שימו לב – לפי רש"י מחשבותיו של יצחק עברו
כמה שלבים!)

משימת כתיבה :קטעו בכמה שורות את המחשבות של אברהם או של יצחק .שלבו בתוך כתיבתם
תיאורים שבה הדמות החושבת מתארת את הדמות השנייה.
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פסוק ט – מעשה העקידה
בפסוק ג ראינו שמופיעים הרבה פעלים .ריבוי הפעלים בפסוק מייצר תחושה של נמרצות ,של
עולות מהירות ושל "אקשן" .סמנו את כל הפעלים המופיעים בפסוק ט.
•

כמה פעלים מצאם בפסוק?

•

איזו תחושה עולה הפעם מתוך כל הפעלים האלו?

•

מה דעתכם על כך? האם זה מפתיע אתכם?

•

מה ניתן ללמוד מריבוי הפעלים על אברהם ,על מחשבותיו ועל מעשיו?

פסוקים טו-יח – בשכר העקידה
בפסוקים טו-יח אנו שומעים על השכר שמבטיח ה' לאברהם בעברו עמידתו בניסיון העקידה.
עיינו בדברי רמב"ן הבאים:
רמב"ן" :יען אשר עשית את הדבר הזה" – גם מתחילה הבטיחו כי ירבה את זרעו
ככוכבי השמים וכעפר הארץ! אבל עתה הוסיף לו יען אשר עשית המעשה הגדול הזה:
שנשבע בשמו הגדול ,ושיירש זרעו את שער אויביו .והנה הובטח שלא יגרום שום
חטא שיכלה זרעו ,או שיפול ביד אויביו ולא יקום .והנה זו הבטחה שלימה בגאולה
העתידה לנו.
•

איזו קושיה מביא רמב"ן בתחילת דבריו?

•

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

•

מה רמב"ן לומד מכך על העתיד?

•

האם לדעתכם ההבטחה שרמב"ן אומר שהיא לעתיד (הוא עצמו חי במאה ה )12-אכן
התגשמה? נמקו.
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הבנת מהות הניסיון
ניסיון העקידה חותם את שרשרת הניסיונות ולא סתם הוא נחשב לקשה וגדול שבהם .הסיפור
עצמו מתחיל בקביעה ש"וְ הָ אֹ-להים נִסָ ה אֶ תַ-אבְ ָרהָ ם" והוא מסתיים בהכרזה "עַ ָתה י ַָד ְע ִתי כִ י י ְֵרא
א-להים אַ ָתה וְ ֹלא חָ ַׂשכְ ָת אֶ ת בִ ְנָך אֶ ת י ְִח ְידָך ִממֶ ִני".
•

אילו קשיים והתמודדויות היו כרוכים לדעתם בשמיעה לציווי על העקידה?

•

נסו לתאר את הקשיים ולהגדיר איזה בסוג קושי מדובר (רגשי ,מוסרי ,אמוני ,תיאולוגי
וכו').

עיינו בדברים הבאים ,אותם שם המדרש בפיו של השטן:
בא לו סמאל אצל אבינו אברהם.
אמר ליה :סבא סבא ,אובדת לבך? [איבדת ליבך?] בן שניתן לך למאה שנה ,אתה
הולך לשחטו?!
אמר לו :על מנת כן! []...
אמר לו :למחר אומר לך :שופך דם [יאשים אותך ברצח]  -את חייב ,ששפכת דמו
של בנך!
אמר לו :על מנת כן!
וכיון שלא הועיל ממנו כלום [לא הצליח] בא לו אצל יצחק.
אמר לו :ברא דעלובתא ,הולך הוא לשוחטך!
אמר לו :כן.
אמר לו :אם כן ,כל אותן הפעולות שעשת אמך [ ]...ואתה אינך מכניס בלב? []...
וזהו שכתוב" :וַ יֹאמֶ ר יִ ְּצחָּ ק ֶאל ַא ְּב ָּרהָּ ם ָּא ִביו וַ יֹאמֶ רָּ :א ִבי" .למה אבי אבי שתי פעמים?
כדי שיתמלא עליו רחמים.
•

נסו לסכם את טיעוניו של השטן כנגד מעשה העקידה.

•

האם אתם בעצמכם העליתם טיעונים דומים?

•

האם העליתם טיעונים שהשטן לא העלה?

ואלינו:
•

האם תוכלו לחשוב על מצבים שבהם אנשים כיום יעמדו מול ניסיון שדומה מבחינה אחת
(ואולי אפילו יותר) לניסיון העקידה?

•

קחו שלושה קשיים שיש במעשה העקידה ונסו לתאר כיצד כל אחד מהם יכול לבוא לידי
ביטוי בסיטואציה בהווה.

•

בחרו קושי אחד ,מבין שלושת הקשיים שתיארתם ,ונסו למצוא בגוגל (או במקום אחר)
תמונה שממחישה אותו.
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לשמוע :עקידת יצחק
הערה חשובה למורה :סיפור עקידת יצחק הוא אחד מהשיאים של ספר בראשית .ככזה ,ראוי שגם
במהלך הלימוד הסדיר השיעור העוסק בסיפור זה יהיה משמעותי מאוד.
לדאבון לב ,תוכנית הלימודים המחייבת לבגרות ,כובלת את ידיו של המורה ומחייבת אותו לעסוק
בהרבה דיונים פרשניים נקודתיים שלא פעם "גוזלים" את זמן השיעור ומונעים מהמורה לעסוק
בתכנים המשמעותיים והעמוקים שניתן להוציא מסיפור העקידה .מחויבות זו באה לידי ביטוי גם
בתחנה הקודמת ,שם עסקנו רבות בפרשנויות שונות שניתנו לפסוקים ,והדבר בא על חשבון
עיסוק במדרשים ובמקורות שעוסקים בעיקרו של הסיפור.
לפיכך ראוי מאוד לייחד לסיפור העקידה שיעור בפני עצמו.
במידה ואין הדבר מתאפשר ,או במידה והמורה מעדיף "להשאיר את העבודה" בידיים של תלמידי
חכמים מנוסים ,בקיאים ורהוטים – ניתן בהחלט להזמין "הרצאת אורח" ולשלוח את התלמידים
להאזין לשיעור באינטרנט העוסק בסיפור העקידה (על המורה לתווך אותו לתלמידים ,לפי
השקפותיו ,טעמו ונטיות ליבו).
לפניכם ארבע שיעורים טובים העוסקים בסיפור העקידה מזוויות שונות .כמובן שכל מורה יכול
להוסיף ולגרוע קישורים כראות עיניו ,אך כדאי לקחת את ההיצע הזה כבסיס לכך.
כעת נשמע שיעור על עקידת יצחק.
לפניכם ארבעה שיעורים שונים העוסקים בסיפור עקידת יצחק.
כל השיעורים מעניינים מאוד ויש הרבה מה ללמוד מהם.
אתם מתבקשים כעת לבחור שיעור אחד ולהאזין לו .אם אינכם יודעים לאיזה שיעור כדאי
להאזין ,אתם מוזמנים לחפש בגוגל מעט מידע על כל אחד מהדוברים ,ואולי כך לבחור למי תרצו
להאזין.
הרב שרלו – מה חש אברהם בשעת העקידה? (הצגת כמה גישות):
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https://youtu.be/owNt8qGCKI0

הרב יהודה גלעד – מדוע סיפור העקידה הוא סיפור מכונן (מה המסר העיקרי של הסיפור?):
https://youtu.be/aRnA8zMAz_c

הרב שלמה אבינר – הייחודיות של ניסיון העקידה:
https://youtu.be/apv_IqDa4Uc

פרופסור אוריאל סימון – קריאה בסיפור תוך הערת המון פרטים מעניינים עליו:
https://youtu.be/-l8Qy1Urj2g

תכלית הניסיונות
בתחנות הקודמות עסקנו בשישה מתוך עשרת הניסיונות שהיו לאברהם .בתחנה זו ננסה לרדת
מעט לעומקם של דברים ולעסוק בשאלה העקרונית – מדוע א-לוהים מנסה את בני האדם?
•

איזו אסוציאציה עולה לכם בראש כשאתם שומעים את המילה "ניסוי"?

•

מתי בחיים שלנו אנו עורכים ניסויים? באילו מקצועות נהוג לעשות כך?

•

האם לדעתכם ראוי "לערוך ניסוי" על בני אדם ,כדרך שה' מנסה את אברהם?

•

מדוע לדעתכם ה' מעמיד בני אדם בניסיון? האם גם אתם הרגשתם שהועמדתם בניסיון
כלשהו?

כאשר בני אדם עורכים ניסוי ,הם מבקשים לגלות מידע חדש שלא היה ידוע להם .הניסוי נועד
ללמד אותם משהו חדש.
"וַ י ְִהי ַאחַ ר הַ ְדבָ ִרים הָ אֵ לֶה וְ הָ אֹ-להים נִ סָ ה אֶ תַ-אבְ ָרהָ ם"
•

האם לדעתכם ניתן לומר זאת גם על ה"ניסויים" שה' עורך? נמקו את תשובתכם.

בין הפרשנים ישנן כמה גישות המנסות להסביר מדוע אלוהים מנסה את בני האדם.
גישה א – הניסיון לטובת המנוסה עצמו
קראו את המדרש הבא:
בראשית רבה (ל"ב ,ג) :אמר רבי יוסי בן חנינה :הפשתני הזה ,בשעה שהוא יודע
שהפשתן שלו יפה – כל שהוא כותשה היא משתבחת [ ]...ובשעה שהוא יודע שהפשתן
שלו רעה – אינו מספיק לקוש עליה אחת עד שהיא פוקעת .כך אין הקב"ה מנסה את
הרשעים ,אלא את הצדיקים שנאמר "ה' צדיק יבחן" (תהלים י"א ,ה).
•

לפי המשל של ר' יוסי ,מדוע הפשתני [אדם המעבד פשתן] מכה את הפשתן שלו שוב
ושוב?

•

מתי הוא אכן עושה זאת ומתי הוא נמנע מלהכות את פשתנו?

•

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

•

מה המטרה של הניסיונות ,לפי משל זה?
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[אגב  ,אם רצונכם לדעת כיצד נראה צמח הפשתן ואיזה תהליך הוא עובר עד הפיכתו לבגד ,תוכלו
ללמוד זאת בסרטון הבא] https://youtu.be/Zy3rQAnBSK0 :

כעת קראו את דברי רמב"ן:
רמב"ן :ענין הניסיון הוא לדעתי ,בעבור היות מעשה האדם רשות מוחלטת בידו ,אם
ירצה יעשה ואם לא ירצה לא יעשה ,יקרא "ניסיון" מצד המנוסה.
אבל המנַ סה יתברך יצווה בו להוציא הדבר מן הכֹח אל הפועל ,להיות לו שכר מעשה
טוב ,לא שכר לב טוב בלבד .ודע כי השם "צדיק יבחן" ,כשהוא יודע בצדיק שיעשה
רצונו וחפץ להצדיקו ,יצווה אותו בניסיון ,ולא יבחן את הרשעים אשר לא ישמעו.
והנה כל הניסיונות שבתורה לטובת המנוסה.
לפי רמב"ן ,מטרת הניסיון היא "להוציא הדבר מן הכֹח אל הפועל" .הסבירו את
דבריו.
מדוע העמידה בניסיון מזכה את האדם בשכר רב יותר? (להיות לו שכר מעשה טוב,
לא שכר לב טוב בלבד)
מדוע ה' אינו מעמיד את הרשעים בניסיונות?
האם פירוש הרמב"ן זהה לדברי ר' יוסי שראינו ,או שונה מהם? הסבירו.

ֹלהים
לאחר שהמלאך מורה לאברהם שלא יעקוד את יצחק הוא אומר "עַ ָתה י ַָד ְע ִתי כִ י י ְֵרא אִ -
אַ ָתה".
•

לאור מה שראינו עד כה ,כיצד לדעתכם רמב"ן יסביר פסוק זה?

קראו את דבריו:
רמב"ן" :כי עתה ידעתי" – מתחילה הייתה יראתו ב ֹכח ,לא יצא לפועל במעשה הגדול
הזה ,ועתה נודעה במעשה ,והיה זכותו שלם ,ותהי משכורתו שלימה מעם ה' א-להי
ישראל.
•

האם צדקתם בתשובתכם? הסבירו.

שאלות למחשבה:
•

האם הייתם מוכנים שמישהו יגרום לכם סבל בכדי שלאחר מכן הוא ייתן לכם פיצויים
רבים?

•

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

•

ממה שאתם יודעים ומכירים ,האומנם רק אנשים צדיקים עומדים בניסיונות?

•

כיצד לדעתכם ר' יוסי ורמב"ן היו משיבים לשאלות אלו?
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גישה ב – הניסיון לטובת בני האדם האחרים
קראו את דברי הרמב"ם:
רמב"ם (מו"נ ג ,כד) ]...[ :להודיענו גבול האהבה לה' יתעלה ,והיראה ממנו לאיזה
גבול מגעת .לפיכך נצטווה בפרשה זו [עקידת יצחק] ,אשר לא יערכנה [אין משהו
ששווה לה] לא מסירת ממון ולא מסירת נפש ,אלא זה תכלית מה שאפשר להיות
במציאות ממה שלא יעלה בדמיון שטבע האדם יִ ַש ָּמע לכך [ ]...שבמעשה זה []...
ידעו כל בני האדם גבול יראת ה' מה הוא.
•

מדוע הרמב"ם טוען שהקרבת יצחק היא המעשה הכי קיצוני שניתן לדרוש מאדם ,ושהיא
יותר גדולה מתביעה למסור ממון או אפילו את הנפש ,עד שלא ניתן לדמיין שמישהו
יסכים לכך ("שלא יעלה בדמיון שטבע האדם ִי ַשמָ ע לכך")?

•

לפי הרמב"ם ,מה באה להודיע לנו [ללמדנו] פרשת עקידת יצחק?

שאלות למחשבה:
•

האם הסברו של הרמב"ם יכול להסביר גם ניסיונות קלים יותר ,שנעשים לאנשים שונים
במהלך החיים?

•

האם זה נראה לכם "צודק" לנסות אדם אחד ,בכדי להועיל לאנשים אחרים?

•

האם תשובתכם תשתנה ,במידה ואותה תועלת שיקבלו האנשים האחרים עולה בקנה
אחד עם מפעל חייו ושאיפותיו של אותו אדם שעליו נעשה הניסוי?
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גישה ג – הניסיון לטובת עם ישראל
קראו את דברי רש"י:
רש"י" :עתה ידעתי" – מעתה יש לי מה להשיב לשטן ולאומות התמהים מה היא
חיבתי אצלך ,יש לי פתחון פה עכשיו שרואים כי ירא אלוקים אתה.
•

לפי דברים אלה ,איזו טענה טוענות אומות העולם לפני ה'? מה "מציק להם"?

•

כיצד מעשה העקידה מאפשר להקב"ה להשיב לטענות אלו?

•

לפי פירוש זה ,מה המטרה של ניסיון העקידה?

•

אפשר לומר שרש"י קורא את המילה " ָידַ עְ ִתי" (מהפסוק "עַ ָתה י ַָד ְע ִתי כִ י י ְֵרא א-להים
אַ ָתה") גם במשמעות של ִידַ עְ ִתי" ,דהיינו אלמד ואיידע אחרים .איזה עוד פירוש ,מבין
הפירושים שראינו ,עושה בפסוק זה קריאה דומה?

שאלה למחשבה:
•

האם הסברו של רש"י למעשה העקידה יכול להסביר גם מקרים נוספים שבהם ה' ניסה
בני אדם? או יהודים? חישבו היטב והסבירו.
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ליישם :עמידה בניסיונות בעולמנו אנו
במסע זה ביקשנו לעסוק בסוגיית הניסיונות בחיים שלנו .זאת באמצעות למידת סיפורי הניסיונות
של אברהם אבינו.
בתחנה זו נבקש לראות כיצד ,כמו שאברהם אבינו עמד בניסיונות השונים ,כך גם היום אנשים
סביבנו חווים ניסיונות ואף עומדים בהם בהצלחה .זאת באמצעות משימת הסיכום.

תארו דמות מהסביבה הקרובה שלכם (שכן ,קרוב משפחה ,חבר או מכר) שעבר ניסיון קשה בחייו
ושהוא עמד בו בהצלחה .מומלץ לבחור דמות שעודנה חייה ,כדי שתוכלו לשוחח איתה ישירות
אודות הסיפור שלה.
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זה יכול להיות ניסיון של "לך לך" (עזיבת ארץ אחרת או מקום מוכר אחר והגעה למקום חדש) ,של
"רעב בארץ" (התמודדות עם מציאות חיים קשה במיוחד) ,של "לקיחת שרה" (התמודדות עם
שלטון עריץ או עם כוחות חזקים ממך שמנסים לשבור אותך ,אך לא מצליחים) ,של "גירוש הגר"
(ע זיבת סביבה מזיקה או התרחקות מדמות קרובה שהייתה לה השפעה רעה) או של "עקידת
יצחק" (שכול).
המשימות:
א .תיאור הניסיון :תארו בהרחבה את סיפור הרקע הניסיון (ספרו על הדמות ,על הקשר שלה
אליכם ,ועל הנסיבות שהביאו אותה לעמוד בניסיון) 300[ .מילים ,בערך 30 .נק']
ב .השוואה לאברהם :הקבילו את הניסיון שאותה דמות חוותה לאחד מהניסיונות שהיו
לאברהם .הסבירו מה הדומה בשני הניסיונות ומה בדיוק נדרש מכל דמות .אם ישנם
הבדלים בולטים בין סיפורי הניסיונות – התייחסו גם אליהם 200[ .מילים 30 .נק']
ג .סיפור העמידה בו :ספרו כיצד הדמות שבחרתם הצליחה לעמוד בניסיון .נסו לברר (איתה
או עם מישהו קרוב אליה) כיצד הא חשה במהלך הניסיון? מה היה הכי קשה לה? מניין
היא מצאה את הכוח לעמוד בניסיון זה? ותארו את כל זאת ,כמו גם את האופן שבו היא
הצליחה לעמוד בניסיון 300[ .מילים 30 .נק']
ד .תמונה :הציגו תמונה אחת הקשורה לסיפור הניסיון שהבאתם .התמונה יכולה להתייחס
לדמות עצמה ,למקום שבו היה הניסיון ,לדמות אחרת שהייתה קשורה אליו או לכל דבר
אחר שלדעתכם יכול להעשיר את הסיפור .הוסיפו הסבר קצר לתמונה שבחרתם ולסיבה
שבגללה בחרתם דווקא בתמונה זו 50[ .מילים 10 .נק']

סיכום המסע ומבט לאחור
במסע זה למדנו על שישה ניסיונות שנתנסה בהם אברהם:
 .1לך לך
 .2הרעב בארץ כנען
 .3לקיחת שרה על ידי פרעה
 .4גירוש הגר
 .5גירוש ישמעאל
 .6עקידת יצחק
ראינו שכל אחד מהניסיונות הללו זימן לאברהם קושי אחר ,שאנו יכולים למצוא לו מקבילה גם
בחיים שלנו.
 .1לך לך – כמו אברהם שצווה לעזוב את ארצו ומולדתו וללכת אל הלא ידוע ,כך גם אנחנו
יכולים לפעמים להידרש לעזוב מקומות מוכרים לנו וללכת למקום חש כדי להגשים חלום
(ללכת וללמוד בישיבה או במדרשה בלי שחברינו ילכו עימנו; לצאת לשליחות; לעלות
לארץ ישראל; ועוד).
 .2הרעב בארץ כנען – כמו שאברהם חווה קשיים גם לאחר שהוא כבר עשה את ההכרעה
הגדולה ולכאורה היה אמור להגיע "למנוחה ולנחלה" ,כך אנו גם יכולים להיתקל בקשיים
גם אחרי שלכאורה כבר "הגענו אל הייעד".
 .3לקיחת שרה על ידי פרעה – כמו שאברהם ושרה סבלו תחת ידו של עריץ אכזר שהיה
חזק מהם ,כך גם אנו עלולים למצוא עצמו מול מישהו חזק יותר שמבקש לפגוע בנו (או
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עושה זאת ,גם אם בטעות) .ועדיין – חובה עלינו להישאר עם ראש זקוף ושלא להתייאש
(זה יכול להיות מנגנון בירוקרטי סבוך ,חוקים נוקשים ,אטימות של הצבא או משרד
החינוך ,תקשורת עוינת; ועוד)
 .4גירוש הגר – כמו שאברהם נאלץ לגרש מביתו השפעות רעות שסיכנו אותו ,גם אם הדבר
היה קשה לו ונגד את המוסר הטבעי הפשוט ,כך גם אנו עלולים למצוא עצמנו נדרשים
להינתק מחברים ,סביבה או מוסד לימודי מסוים שעלולים לדרדר אותנו או להביא אותנו
להתפשר על בינוניות.
 .5גירוש ישמעאל – מעבר לכך ,כמו שאברהם נאלץ לגרש את ישמעאל מפני הסכנות
העתידיות שהיו עלולות להתעורר מצידו ,כך גם אנחנו נתבעים לחשוב קדימה ולהתכונן
מבעוד מועד להינצל מבעיות שעלולות להתעורר .גם אם נאלץ לשלם בכך מחיר יקר.
 .6עקידת יצחק – וכמו שאברהם נאלץ להקריב הכול ולתת לה' את היקר לו מכל ,כך גם
אנחנו – גם אם לעיתים נדירות מאוד ,עלולים למצוא עצמנו בסיטואציות שבהן נצטרך
להקריב את כל שיש לנו עבור אידיאל שיקר לנו (ולא סתם ,אימהות שכולות רבות
מרגישות כאילו הן "עקדו" את הבן שלהם על מזבח הצבא למען המדינה ,העם או ה').
לאחר מכן עסקנו בעצם תופעת הניסיון וביקשנו להבין מדוע ה' מנסה את בני האדם ,שהרי
לכאורה הוא כבר יודע מראש מה תהיינה תוצאות הניסוי .לשאלה זו ראינו שלוש תשובות :אחת
הטוענת הניסיון נועד להעניק שכר רב יותר למנוסה ,אחת הטוענת שהניסיון נועד ללמד אותנו
שיעור באמונה ,ואחת הטוענת שהניסיון נועד להצדיק את החיבה המיוחדת שה' מעניק לישראל.
בסופו של המסע אף ביקשנו לערוך הקבלה בין אחד מניסיונותיו של אברהם ,לבין ניסיון שעבר
איש מהסביבה הקרובה שלנו.
במהלך המסע אף נחשפנו והעמקנו את המיומנות שלנו בהכרת המילה המנחה ,במציאתה ובהבנת
התרומה שלה לנו הלומדים.
נסו כעת להשיב לעצמכם על השאלות הבאות:
•

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

•

האם מצאתם בסיפורי הניסיונות השונים נקודות שרלוונטיות לחיים שלכם?

•

מה אתם לוקחים ממסע זה?

•

האם אתם חשים שהעמקתם את ההיכרות עם אברהם ועם דמותו?

•

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

•

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

[בראשית :פרק כ"ב – עקידת יצחק]

38

