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 האבות סיפורי. 1

 לך לך פרשת: ב"י בראשית 1.1
ֹּאֶמר ְיהָוה ֶאל א ָהָאֶרץ, ֲאֶשר -ְלָך ֵמַאְרְצָך ּוִמּמֹוַלְדְתָך ּוִמֵבית ָאִביָך, ֶאל-ַאְבָרם, ֶלְך-ַוי

ַוֲאָבְרָכה, ְמָבְרֶכיָך,  ג  .ֶוְהֵיה, ְבָרָכה ָלה ְשֶמָך;ַוֲאַגדְ ָגדֹול, ַוֲאָבֶרְכָך,  ְלגֹויְוֶאֶעְשָך,  ב  .ַאְרֶאךָ 

ת ָהֲאָדָמהָאֹארּוְמַקֶלְלָך,  ל ִמְשְפחֹּ ַוֵיֶלְך ַאְבָרם, ַכֲאֶשר ִדֶבר ֵאָליו ְיהָוה, ַוֵיֶלְך  ד  .; ְוִנְבְרכּו ְבָך, כֹּ

ָשַרי ִאְשתֹו -ַוִיַקח ַאְבָרם ֶאת ה  .ה, ְבֵצאתֹו, ֵמָחָרןָחֵמש ָשִנים ְוִשְבִעים ָשנָ -ִאתֹו, לֹוט; ְוַאְבָרם, ֶבן

ְבָחָרן; ַוֵיְצאּו, ָלֶלֶכת  ָעׂשּו-ַהֶנֶפש, ֲאֶשר-ְרכּוָשם ֲאֶשר ָרָכשּו, ְוֶאת-ָכל-ָאִחיו, ְוֶאת-לֹוט ֶבן-ְוֶאת

אּו, ַאְרָצה ְכָנַען ר ַאְבָרם ו  .ַאְרָצה ְכַנַען, ַוָיבֹּ , ָבָאֶרץ, ַעד ְמקֹום ְשֶכם, ַעד ֵאלֹון מֹוֶרה; ַוַיֲעבֹּ

ֹּאֶמר, ְלַזְרֲעָך ֶאֵתן ֶאת-ַוֵיָרא ְיהָוה, ֶאל ז  .ְוַהְכַנֲעִני, ָאז ָבָאֶרץ ֹּאת; ַוִיֶבן ָשם -ַאְבָרם, ַוי ָהָאֶרץ ַהז

ק ח  .ִמְזֵבַח, ַליהָוה ַהִנְרֶאה ֵאָליו , ִמָיםֵאל -ָאֳהֹלה; ֵבית ַויֵּט--ֵאל-ְלֵבית ִמֶקֶדם, ָהָהָרהִמָשם  ַוַיְעתֵּ

 }פ{  ַוִיַסע ַאְבָרם, ָהלֹוְך ְוָנסֹוַע ַהֶנְגָבה. ט  .ָשם ִמְזֵבַח ַליהָוה, ַוִיְקָרא ְבֵשם ְיהָוה-ְוָהַעי ִמֶקֶדם, ַוִיֶבן

 

 . לעם – ְלגֹוי

 .ומכובד מפורסם יהיה שמך – ְשֶמָך ַוֲאַגְדָלה

 .ללאק – ָאֹאר

 נוסף פירוש, ושפחות עבדים – ָעׂשּו-ֲאֶשר, ַהֶנֶפש

 . הסיכום בגוף

ק  .עבר – ַוַיְעתֵּ

 .ההר אל  - ָהָהָרה

 .ממזרח – ִמֶקֶדם

 . העמיד נטה  – ַויֵּט

 . ממערב – ִמָים

 . היכה – ַוְיַנַגע
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 3-1' פס לאברהם' ה צו

 

. לו יראה הוא אשר הארץ אל וללכת לקום עליו ווהומצ אברם אל פונה' ה, הפרק את הפותח בפסוק – 1

ֹּאֶמר"  הציווי"  .ַאְרֶאךָ  ֲאֶשר, ָהָאֶרץ-ֶאל, ָאִביָך ּוִמֵבית ּוִמּמֹוַלְדְתָך ֵמַאְרְצָך ְלָך-ֶלְך, ַאְבָרם-ֶאל ְיהָוה ַוי

 על מצווה אלוהים, מאליו מובן אינו זה ציווי. אב בית, מולדת, ארץ: הכבד אל הקל מן מדורג לאברהם

 כל את לעזוב צריך אברהם. מכיר לא שהוא, חדש מקום אל וללכת מכיר שהוא מה כל את לעזוב אברהם

 בן אברם, כן כמו. ללכת עליו לאן לאברהם מפרט או אומר לא אלוהים. ועבודתו ביתו מקום את, מכריו

 .  פיזי מאמץ בה שיש לדרך לצאת להסכים מתקדם כה בגיל מאדם לצפות קשה, שנה 75

 להגיד יכול היה אלוהים הרי'. ְלָך-ֶלְך' - 'ְלָך' המילה בהוספת צורך יש מדוע השאלה עולה

 ;פתרונות 2 יש זו לשאלה –..' מארצך לך' לאברהם

 הנאתך ולטובתך, ושם אעשך לגוי גדול כאן אי אתה זוכה לבנים, ועוד ל  ' – י"רש

 . האישית לטובתו -אברם למען ,למענו ללכת לאברם אומר אלוהים;  שאודיע טבעך בעולם'

 ידוע שאינו ולמקום המוכר ממקומו אברם של האישי הניתוק את מדגישה המילה – קאסוטו . 

 

 ;א"י פרק עם קשיים/ סתירות כמה מעלה , 1' פס, הפרק תחילת

 

 1 קושי
 

-ֶאת ֶתַרח ַקחַויִ  .:"כנען ארץ אל, אברם בניהם, ובניו תרח של הליכתם על לנו מסופר, 31' פס א"י בפרק

 ָלֶלֶכת, ַכְשִדים ֵמאּור ִאָתם ַוֵיְצאּו; ְבנֹו ַאְבָרם ֵאֶשת, ַכָלתֹו ָשַרי ְוֵאת, ְבנֹו-ֶבן ָהָרן-ֶבן לֹוט-ְוֶאת, ְבנֹו ַאְבָרם

אּו ,ְכַנַען ַאְרָצה  הצו לפני עוד נעשתה כנען לארץ ההליכה פעולת, כלומר" .ָשם ַוֵיְשבּו, ָחָרן-ַעד ַוָיבֹּ

 . כנען אל עצמו דעת על, ללכת בחר, לנו מוצגת שאינה מסיבה, תרח. לאברם האלוהי

 

 :הפתרונות
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 את שמציגות מסורות שתי לנו שמוצגות מכיוון סיפורים כפל יש: ביקורתית סיבה ,שונות מסורות(. 1)

 . הספר לתוך המסורות שתי את הכניס ך"התנ של העורך. סיפור אותו

 הצו ואילו. הגאוגרפי מיקומו את משנה הוא, פיזית הליכה היא תרח של ההליכה: רוחנית הליכה(. 2)

 . רוחנית להליכה מתכוון לאברם האלוהי

 

 2 קושי
 

 יודעים אנו אך. כנען ארץ אל וללכת, כשדים אור ארץ, מולדתו -מארצו לצאת לאברם אומר אלוהים

  .בחרן משפחתו עם נמצא שאברם א"י מפרק

 

 שנמצא כמי מתואר הוא, אביו בית עם, משפחתו עם נמצא שאברם מכיוון: מסביר י"רש  :תרוןהפ

 מהתא כלומר. אביו מבית כולל, לו שמוכר מה כל את לעזוב אברם על מצווה אלוהים.  במולדתו

 . אליו קרוב הכי משפחתי

  

ר, ּוְמַקֶלְלָך, ְמָבְרֶכיָך, ַוֲאָבְרָכה ג.  ְבָרָכה, ֶוְהֵיה; ֶמָךשְ  ַוֲאַגְדָלה ,ַוֲאָבֶרְכָך, ָגדֹול ְלגֹוי, ְוֶאֶעְשָך  " – 3-2 ; ָאאֹּ

ל, ְבָך ְוִנְבְרכּו ת כֹּ  ברכות 7-ב אברהם את מברך אלוהים. הבטחה גם יש הציווי לצד"  .ָהֲאָדָמה ִמְשְפחֹּ

 השורש חהמנ מילה האומנותי באמצעי שימוש יש' בפס(. ושלמות קדושה על המעיד טיפולוגי מספר)

 מודגשת ובזה, מאוד רחוק לעתיד מכוונות ההבטחות. לאברם אלוהים של הברכות את שמדגישה. כ-ר-ב

 . הרחוק בעתיד יינתן עליו שהתגמול פי על אף אמונה של מעשה שעושה, אברם של צדיקותו

 כיצד: זו הברכ שמעוררת הקושי. מאברם יצא גדול עם; פריון ברכת –" ָגדֹול ְלגֹוי, ְוֶאֶעְשָך"  .א

 בעצם זו שהבטחה הוא לקושי אפשרי פתרון? עקרה, אברם של אשתו, שרי אם תתגשם' ה הבטחת

 . בעתיד תתממש' ה שהבטחת יאמין הוא האם אברם את לבחון נועדה

  . תחום בכל אברהם את יברך אלוהים" ַוֲאָבֶרְכָך" .ב

 . דועוי מכובד אברם של שמו את יעשה אלוהים –" ְשֶמָך ַוֲאַגְדָלה .ג
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 להיות ירצו שסביבו האנשים; אותו בירך שאלוהים לאדם דוגמא ישמש אברהם –" ְבָרָכה ֶוְהֵיה" .ד

 . כמוהו מבורכים

 בעקיפין אפוא תחול זו ברכה'. ה לברכת יזכה אברם את שיברך מי כל –" ְמָבְרֶכיָך ַוֲאָבְרָכה" .ה

 .מברכיו בזכות

ר ּוְמַקֶלְלָך" .ו  ידי על בעצמו יקולל אברם את שיקלל מי. אברם לש אויביו לנפילת ברכה –" ָאאֹּ

 . אויבים מאוד מעט היו שלאברם משום, יחיד בלשון היא הברכה. אלוהים

ל ְבָך ְוִנְבְרכּו" .ז ת כֹּ  . אברם בזכות תבורך כולה האנושות –" ָהֲאָדָמה ִמְשְפחֹּ

 

 

, ְבֵצאתֹו, ָשָנה ְוִשְבִעים ָשִנים ָחֵמש-ֶבן, ְוַאְבָרם; לֹוט, ִאתֹו ַוֵיֶלְך, ְיהָוה ֵאָליו ִדֶבר ַכֲאֶשר, ַאְבָרם ַוֵיֶלְך"  – 4

 יש. כנען ארץ אל במסע ויוצא אחיינו ואת אשתו את עמו לוקח, הצו של מידי במילוי מגיב אברם." ֵמָחָרן

 כךו משפחתו בני כל על הצו את מטיל אברם", לך לך" אברהם על רק חל האלוהים שהציווי לב לשים

 מכיר אינו שהוא אל של לצו מקשיב אברם –'. בה האמתית ולאמונתו לצדיקותו ראשון רמז רואים אנו

 .משפחתו בני עם יחד אותו ומקיים

 

-ֲאֶשר, ַהֶנֶפש-ְוֶאת, ָרָכשּו ֲאֶשר ְרכּוָשם-ָכל-ְוֶאת, ָאִחיו-ֶבן לֹוט-ְוֶאת ִאְשתֹו ָׂשַרי-ֶאת ַאְבָרם ִיַקח " – 5

אּו, ְכַנַען ַאְרָצה ָלֶלֶכת, ַוֵיְצאּו; ְבָחָרן ּוָעׂש  בן, לוט ועם שרי אשתו עם הולך אברם"  .ְכָנַען ַאְרָצה, ַוָיבֹּ

 הצו את מטיל שאברם רואים אנו שוב. כנען לארץ ומגיעים להם שיש הרכוש כל את לוקחים הם. אחיו

 .  עבדיו כל ועל משפחתו בני כל על האלוהי

 :דרכים בשתי אותו לפרש אפשר. מובן אינו זה ביטוי -"  ְבָחָרן ָעשּו-ֲאֶשר, ֶפשַהנֶ -ְוֶאת "

 הכוונה, לכן. ילדים ושרי לאברם היו שלא מבינים אנו, עקרה ששרי מכיוון  -פשט קריאת. א

  .בחרן להם שהיו והשפחות העבדים הם ושרי אברם שעשו לנפשות

אברהם מגייר את האנשים ושרה מגיירת הנשים  הכניסן תחת כנפי השכינה' – מפרש  י"רש. ב

 אברם, האלוהית ההתגלות לאחר: הסבר ומעלה עליהם הכתוב כאלו עשאום )לכך כתיב אשר עשו('

 שמאמינים לאנשים, ליהודים גרים הפכו ואברם שרי כלומר. בחרן שנמצאו אנשים גיירו ושרי

 . 'בה
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ר "  – 6-7 -ֶאל, ְיהָוה ַוֵיָרא   .ָבָאֶרץ ָאז, ְוַהְכַנֲעִני; מֹוֶרה ֵאלֹון ַעד, ְשֶכם קֹוםמְ  ַעד, ָבָאֶרץ, ַאְבָרם ַוַיֲעבֹּ

ֹּאֶמר, ַאְבָרם ֹּאת ָהָאֶרץ-ֶאת ֶאֵתן ְלַזְרֲעָך ,ַוי  אל מגיע אברהם" .ֵאָליו ַהִנְרֶאה ַליהָוה, ִמְזֵבחַ  ָשם ַוִיֶבן; ַהז

 תודה כאות. לזרעו תינתן הארץ כי לו ומבטיח יואל מתגלה אלוהים ושם, מורה אלון עד לשכם, הארץ

 . מזבח מקים אברהם וההבטחה ההתגלות על

 : קשיים כמה מוצגים לאברהם' ה בהבטחת

 לנו מספר הטקסט אך. לו שייכת תהיה שהארץ לאברם מבטיח אלוהים -" . ָבָאֶרץ ָאז, ְוַהְכַנֲעִני . "א

 . אחר לעם תשייכ כבר הארץ כלומר. בארץ נמצא הכנעני שהעם

ן ְלַזְרֲעָך .  "ב  יכולה ואינה עקרה, אברם אשת, ששרי לנו נאמר א"י בפרק -"ַהזֹאת ָהָאֶרץ-ֶאת ֶאתֵּ

 . שלו לצאצאים כלומר, לזרעו הארץ את ייתן שהוא לאברם אומר שאלוהים יתכן כיצד. ילדים ללדת

 

 -אברם של דמותו בשנית לנו תמוצג כאן. מזבח מקים הוא אלא  האל לדברי בדברים מגיב אינו אברם

 כמאמין מוצג אברם. מזבח לו ובונה' לה מאמין, האל דברי של הקשיים למרות, אברם

 . מזבח מקים הוא שלו לאמונה וכאות, לו מאמין הוא, האל בדברי קשיים שיש למרות. האולטימטיבי

 

 העתידית בעלותם את המסמל – לדרום מצפון – הארץ ברחבי בארץ מסעו את ממשיך אברהם – 8-9

ית ִמֶקֶדם, ָהָהָרה ִמָשם ַוַיְעֵתק . " הארץ על צאצאיו של ל-ְלבֵּ ית; ָאֳהֹלה ַוֵיט--אֵּ ל-בֵּ  ,ִמֶקֶדם ְוָהַעי, ִמָים אֵּ

 כיבוש כאן יש"   .ַהֶנְגָבה ְוָנסֹועַ  ָהלֹוְך, ַאְבָרם ַוִיַסע ט  .ְיהָוה ְבֵשם ַוִיְקָרא, ַליהָוה ִמְזֵבחַ  ָשם-ַוִיֶבן

 . החרב בכוח שלא ,אידיאלי

 ומשמשת הפסוקים לאורך פעמים 7 מופיעה ארץ המילה'. הארץ' הוא 9-1' פס של המרכזי הרעיון

  .לאברם כנען ארץ נתינת על הדגש את לשים שבאה מנחה מילהכ
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 20-10 פרעה לבית שרי ולקיחת מצרימה אברם ירידת
 

ַוְיִהי, ַכֲאֶשר  יא  .ָכֵבד ָהָרָעב ָבָאֶרץ-ֶרד ַאְבָרם ִמְצַרְיָמה ָלגּור ָשם, ִכיַוְיִהי ָרָעב, ָבָאֶרץ; ַויֵ  י

ֹּאֶמר, ֶאל ַמְרֶאה -ָנא ָיַדְעִתי, ִכי ִאָשה ְיַפת-ָשַרי ִאְשתֹו, ִהֵנה-ִהְקִריב ָלבֹוא ִמְצָרְיָמה; ַוי

ָתְך ַהִּמְצִרים, -ְוָהָיה, ִכי יב  .ָאתְ  ָתְך ְיַחיּוִיְראּו אֹּ ִתי, ְואֹּ ֹּאת; ְוָהְרגּו אֹּ ָנא, -ִאְמִרי יג  .ְוָאְמרּו, ִאְשתֹו ז

ִתי ָאתְ  ַוְיִהי, ְכבֹוא ַאְבָרם ִמְצָרְיָמה; ַוִיְראּו  יד  .ִלי ַבֲעבּוֵרְך, ְוָחְיָתה ַנְפִשי ִבְגָלֵלְך-ְלַמַען ִייַטב--ֲאחֹּ

דָיָפה ִהוא מְ -ָהִאָשה, ִכי-ַהִּמְצִרים ֶאת ָתּה ֶאל טו  .אֹּ ה, ַוְיַהְללּו אֹּ ָתּה ָשֵרי ַפְרעֹּ ַקח -ַוִיְראּו אֹּ ה; ַותֻּ ַפְרעֹּ

ה ֹּאן-ּוְלַאְבָרם ֵהיִטיב, ַבֲעבּוָרּה; ַוְיִהי טז  .ָהִאָשה, ֵבית ַפְרעֹּ ת, -לֹו צ ִרים, ַוֲעָבִדים ּוְשָפחֹּ ּוָבָקר, ַוֲחמֹּ

ת ּוְגַמִלים נֹּ ִלים, ְוֶאת-ה ֶאתְיהוָ  ַוְיַנַגע יז  .ַוֲאתֹּ ה ְנָגִעים ְגדֹּ ְדַבר ָשַרי, ֵאֶשת -ֵביתֹו, ַעל-ַפְרעֹּ

ֹּאֶמר, ַמה יח  .ַאְבָרם ה, ְלַאְבָרם, ַוי ֹּא-ַוִיְקָרא ַפְרעֹּ ֹּאת ָעִשיָת ִלי; ָלָּמה ל ִהַגְדָת ִלי, ִכי ִאְשְתָך -ז

ָתּה יט  .ִהוא ִתי ִהוא, ָוֶאַקח אֹּ ַוְיַצו ָעָליו  כ  .ִלי ְלִאָשה; ְוַעָתה, ִהֵנה ִאְשְתָך ַקח ָוֵלְך ָלָמה ָאַמְרָת ֲאחֹּ

תֹו ְוֶאת ה, ֲאָנִשים; ַוְיַשְלחּו אֹּ  .לֹו-ֲאֶשר-ָכל-ִאְשתֹו, ְוֶאת-ַפְרעֹּ

 

 10 פסוק
 

 הקושי.  למצרים לרדת מחליט הוא לכן, ברעב למות מפחד ואברם הארץ את פוקד כבד רעב – 10

 . באלוהים מלאה אמונה חוסר מבטאת למצרים אברם של הירידהש הוא זה' פסמ שעולה

 : תשובות 2 לנו מוצגות כפתרון

 אותו יציל שהוא האמין שלא מכיוון לאלוהים חטא אברם, ק"רד לפי: בעתיד וייענש חטא אברם. א

 למצרים יוגלו שהם כך ידי על יענשו אברם של הצאצאים, כעונש, לכן. למצרים וירד, הכבד הרעב מפני

 ויהיו יענשו בניו ולכן למצרים ירד אברם -'מידה כנגד מידה' עקרון לפי מוצג העונש. לעבדים ויהפכו

 . במצרים עבדים

 את מעמיד שהאל בניסיון מדובר למעשה כי, טענו ל"חז :בפניו מציב האלש יוןבניס עומד רםבא. ב

 הסיפור בסוף .בה משתקע ולא כגר צריםבמ חי שהוא מפני , בניסיון עומד אברם ,לטענתם. אברם
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-ְוָכל ְוִאְשתֹו הּוא ִמִּמְצַרִים ַאְבָרם ַוַיַעל " 1 ג"י פרק) לארץ חוזרים  ושרי שאברם מספר המקראי הסופר

 "(. .ַהֶנְגָבה--ִעּמֹו ְולֹוט, לֹו-ֲאֶשר

 

 

 11-13 פסוקים
 

 ששרי היא הסיבה. אחותו שהיא למצרים לומר ממנה ומבקש, אשתו שרי אל פונה אברם, למצרים בדרך

 ָלבֹוא ִהְקִריב ַכֲאֶשר, ַוְיִהי . " אליהם אותה ולקחת אברם את להרוג ירצו המצרים ולכן, מאוד יפה אישה

ֹּאֶמר; ִמְצָרְיָמה ָתְך ִיְראּו-ִכי, ְוָהָיה יב  .ָאתְ  ַמְרֶאה-ְיַפת ִאָשה ִכי, ָיַדְעִתי ָנא-ִהֵנה, ִאְשתֹו ָשַרי-ֶאל, ַוי  אֹּ

ֹּאת ִאְשתֹו, ְוָאְמרּו, ַהִּמְצִרים ִתי ְוָהְרגּו; ז ָתְך, אֹּ  למצרים ושתגיד שתשקר משרי מבקש אברם" .ְיַחיּו ְואֹּ

ִתי, ָנא-ִאְמִרי. "ינצלו שחייו כדי אברם של אחותו שהיא ְך ִלי-ִייַטב ְלַמַען--ָאתְ  ֲאחֹּ  ַנְפִשי ְוָחְיָתה, ַבֲעבּורֵּ

ְך  ומדגיש( נא אמרי) בקשה בלשון אליה פונה הוא. שרה על, חייו על האחריות את מטיל אברם"  .ִבְגָללֵּ

ְךַבֲעבו "  חייו על לה שיש האחריות את   ".ְךִבְגָללֵ  , " "ּרֵּ

 ולומר לשקר יכול, כצדיק שמוצג, שאברם יתכן כיצד :אברם של דמותו על קושי מעלים אלו' פס

 ? אחותו היא שאשתו

 ולכן אם מאותה אחים היו לא הם כלומר. מהאב רק אך אחים היו אכן ושרי שאברם טענו ל"חז :הפתרון

, זה לסיפור המקביל מהסיפור מגיע זו לטענה הביסוס . שיקר לא שאברם עולה מכאן. להתחתן יכלו

 מבקש ואברם, גרר בארץ שנמצאים ושרי אברם על סיפור לנו מוצג כאן גם; 'כ פרק בבראשית שנמצא

 בינו הקשר את מסביר אברם ,12' בפס. יופייה בגלל אותו יהרגו שלא כדי, אחותו שהיא הגידל משרי

 אברם, כלומר". ְלִאָשה, ִלי-ַוְתִהי ;ִאִמי-ַבת לֹא, ַאְך--ִהוא ָאִבי-ַבת ֲאֹחִתי, ָאְמָנה-ְוַגם :" אשתו שרי לבין

 . שיקר לא שאברם נובע מכאן. האבא מצד רק אך, אחים היו אכן ושרי
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 פרעה בית אל נלקחת שרי:  14-16 פסוקים
 

 ַוִיְראּו)" שרי של יופייה את לתאר ההזדמנות את מנצל המספר, ולשרי לאברם הצפויה הסכנה תיאור לצד

ד ִהוא ָיָפה-ִכי, ָהִאָשה-ֶאת ַהִּמְצִרים  בנשים להתגאות הנוהג, העברי המספר על מקובל זה מוטיב. "(ְמאֹּ

 ". לאברם מתנות פרעה מעניק ובתמורה המלך לארמון נלקחת שרי, יופייה בשל .אבותיו של היפות
ד ִהוא ָיָפה-ִכי, ָהִאָשה-ֶאת ַהִּמְצִרים ַוִיְראּו; ִמְצָרְיָמה ַאְבָרם ְכבֹוא, ַוְיִהי ָתּה ַוִיְראּו טו  .ְמאֹּ ה ָשֵרי אֹּ , ַפְרעֹּ

ָתּה ַוְיַהְללּו ה-ֶאל אֹּ ַקח; ַפְרעֹּ ית, הָהִאשָ  ַותֻּ ֹּאן לֹו-ַוְיִהי; ַבֲעבּוָרּה, ֵהיִטיב ּוְלַאְבָרם טז  .ַפְרֹעה בֵּ , ּוָבָקר-צ

ִרים ת ַוֲעָבִדים, ַוֲחמֹּ ת, ּוְשָפחֹּ נֹּ , מצרים מלך אל, שרי, אשתו את מביא אברם כלומר" .ּוְגַמִלים ַוֲאתֹּ

  .רב רכוש, לכך בתמורה ומקבל

 :ב-ו-ט השורש על חזרה רואים אנו, 16ו 13' בפס

 לדעת יכולים לא אנו ".ַבֲעבּוֵרְך ִלי-ִייַטב ְלַמַען "'. טוב' לו יהיה שבזכותה לשרי אומר אברם 13' בפס

יִטיב ּוְלַאְבָרם  " 16' מפס כוונתו את להסיק אפשר. אברם של כוונתו הייתה מה  לֹו-ַוְיִהי; ַבֲעבּוָרּה ,הֵּ

ֹּאן ִרים, ּוָבָקר-צ ת ַוֲעָבִדים, ַוֲחמֹּ ת ,ּוְשָפחֹּ נֹּ ' טוב'ה. שרי עבור רכוש קיבל אברם, כלומר". ּוְגַמִלים ַוֲאתֹּ

 . רכוש הוא אחותו שהיא אמרה ששרי מכך קיבל שאברם

 . רב רכוש בעל להיות יזכה אברם. לאברם' ה ברכת של מימוש בכך שרואים יש

ה-ֶאת ְיהָוה ַוְיַנַגע" – 17 ִלים ְנָגִעים ַפְרעֹּ  לקיחת בעקבות –" ַאְבָרם ֵאֶשת, ָשַרי ְדַבר-ַעל, ֵביתֹו-ְוֶאת, ְגדֹּ

 (. עור מחלות)= בנגעים לוקה והוא פרעה את מעניש אלוהים, שרי

 כך על בו ונוזף לאברם קורא הוא. איש-אשת בלקיחת הוא הצרות מקור כי מבין פרעה – 19-18

ה ַוִיְקָרא ". שולל אותו והוליך לו ששיקר ֹּאֶמר, ְלַאְבָרם, ַפְרעֹּ ֹּאת-ַמה ,ַוי  ִכי, ִלי ִהַגְדתָ -לֹא ָלָמה; ִלי ָעִשיתָ  ז

ִתי ָאַמְרתָ  ָלָמה יט  .ִהוא ִאְשְתָך ָתּה ָוֶאַקח, ִהוא ֲאחֹּ  מחזיר פרעה" .ָוֵלְך ַקח ִאְשְתָך ִהֵנה, ְוַעָתה; ְלִאָשה ִלי אֹּ

 . ממצרים אותם ומגרש אברם אל שרי את

 הרכוש עם ממצרים יוצא אברם. ממצרים ואברם שרי את גרשמ שפרעה בכך מסתיים הפרק – 20

ה ָעָליו ְַיַצו .  "לו הביא שפרעה תֹו ַוְיַשְלחּו; ֲאָנִשים, ַפְרעֹּ  ".לֹו-ֲאֶשר-ָכל-ְוֶאת, ִאְשתֹו-ְוֶאת אֹּ



 

 

15 

 אודות כך כל השונים הסיפורים שני של העמדתם. אברם של האנושיות חולשותיו את חושף זה פרק

 מוצג אברם, אחד מצד: האומה אבי של בדמותו צדדים שני להציג ניסיון משקפת זה לצד זה אברם

 בעל, אנוש בן מוצג אברם,  שני ומצד.  אמונתו למען רבים דברים על לוותר שמוכן, גדול כמאמין

 להציל בכדי, אשתו את' להקריב'ו לשקר מוכן ואף האל בדברי בהכרח מאמין אינו הוא. ופחדים חולשות

 . בהצלחה עמד הוא בכולם ולא וקשיים מכשולים רצופה הייתה ייעודו להגשמת דרכו.  חייו את

 ":לבנים סימן אבות מעשה"

 ניכרים בסיפורנו גם, ואכן. האבות של לבנים, בעתיד שיקרה למה וסימנים רמזים יש האבות בסיפורי

 : משם וליציאתם למצרים ישראל בני לירידת רמזים

 .יעקב בני גם עושים כך<  למצרים יורד םאבר הכבד הרעב בשל .א

 במצרים ישראל בני בהיות<  בחיים ישאירו שרי ואת אותו שיהרגו החשש את מביע אברהם .ב

 .הנקבות את ולחיות הזכרים את להרוג ומבקש להם מתנכל פרעה

 .מכות בעשר המצרים ואת פרעה את מכה אלוהים" < נגעים"ב פרעה את מכה אלוהים .ג

 והם ממצרים ביציאתם ישראל בני עם מיטיבים המצרים<  רב ברכוש םממצרי יוצא אברם .ד

  .רב ברכוש עוזבים
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 : לדעת שחשוב ביטויים

 'א פסוק..." מארצך לך לך"

. לו יראה הוא אשר הארץ אל וללכת לקום עליו ומצווה אברם אל פונה' ה, הפרק את הפותח בפסוק

ֹּאֶמר"  הציווי."  ַאְרֶאךָ  ֲאֶשר, ָהָאֶרץ-ֶאל, ָאִביָך ּוִמֵבית ּוִמּמֹוַלְדְתָך ַאְרְצָךמֵ  ְלָך-ֶלְך, ַאְבָרם-ֶאל ְיהָוה ַוי

 מצווה אלוהים, מאליו מובן אינו זה ציווי. אב בית, מולדת, ארץ: הכבד אל הקל מן מדורג לאברהם

 ובלעז צריך אברהם. מכיר לא שהוא, חדש מקום אל וללכת מכיר שהוא מה כל את לעזוב אברהם על

, כן כמו. ללכת עליו לאן לאברהם מפרט או אומר לא אלוהים. ועבודתו ביתו מקום את, מכריו כל את

   .פיזי מאמץ בה שיש לדרך לצאת להסכים מתקדם כה בגיל מאדם לצפות קשה, שנה 75 בן אברם

 .חדשה לדרך יציאה מבטא הזה הביטוי היום

 

 'ז פסוק" הזאת הארץ את אתן לזרעך"

 תינתן הארץ כי לו ומבטיח אליו מתגלה אלוהים ושם, מורה אלון עד לשכם, הארץ אל מגיע אברהם

 .לזרעו
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