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 מילון מושגים

 ��צריך לבדוק פה  כל פעם כשיש מושג שלא זוכרים,

סיפור המסביר את הסיבה הראשונית לתופעות השונות במציאות, בהווה של  – אטיולוגיה •

סיפור שמסביר למה קיימת תופעה מסוימת בעולם )למה מתים, כיצד נוצרה הקשת   המספר.

 בענן וכו'..(. 

 .למקומות או לאנשיםמסוים סיפורים המסבירים מדוע ניתן שם  - מדרש שם •

 סבירים תופעות בטבע, מנהגים או יחסים בין עמים.ים המסיפור •

כותב במגמתיות, משום ראי כתיבת תולדות העם. ההיסטוריוגרף המק – היסטוריוגרפיה •

. הדברים קרו כפי שקרומדוע  אישיתבוחר מה לספר ומה לא, תוך הצגת השקפתו השהוא 

 .סיבתיות כפולהבסיפורים ההיסטוריוגראפיים מוצגת בד"כ 

כאשר ניתן למצוא בטקסט יותר מהסבר אחד המנמק מדוע  – סיבתיות הכפולהון העיקר •

 אפשר למצוא סיבה ריאלית ולעומתה, סיבה דתית.כלל, -דברים קרו כפי שמתואר. בדרך

דוג': מל"א י"א מסביר כי ממלכת ישראל התפלגה כעונש על חטאי שלמה )סיבה דתית(, ואילו  •

תפלגה בגלל כישלון המשא ומתן בין רחבעם ושבטי מל"א י"ב מסביר כי ממלכת ישראל ה

 הצפון )סיבה ריאלית(. 

וריה. מערכת התפיסות של המחבר המנחה אותו הפילוסופיה של ההיסט – היסטוריוסופיה •

כיצד להציג את קורות העבר. בסיפור היסטוריוסופי ניתן למצוא אחד או יותר מהרעיונות 

 הבאים:

ך ההיסטוריה כדי להגשים את ערב בעולם ובמהלאלוהים פועל ומתתכנית אלוהית:  •

 תוכניותיו.

עמים ירים בו כאל יחיד. משום כך, שלטון אלוהי: האל שולט בכל העמים, גם אם הם אינם מכ •

 שונים הם מטה זעם בידי ה' להעניש את ישראל, או שהם מכשיר בידי ה' לגאול את ישראל.

 וא השושלת הנבחרת.ירושלים היא העיר הנבחרת של אלוהים ובית דוד ה •

. השימוש בעבר נבואי נועד בעתידשימוש בלשון עבר כדי לתאר פעולה שתתרחש  – עבר נבואי •

 להמחיש את הרעיון שהפעולה העתידית תתרחש בוודאות ולא ניתן למנוע אותה.

שעלולים תיקון שביצעו הסופרים בטקסט המקראי במילים או בביטויים  – תיקון סופרים •

 .בכבוד ה'לפגוע 
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 שיטות גמול מקראיות
 

דור מסוים על חטאי דור אחר או שמירת חסד לדור אחד בזכות דור הענשת  – דורותלגמול  •

 ניצלים בזכות צדקת אביהם.הבנים  או חטאי אבותיהם הנענשים עלבנים אחר. למשל, 

אבות הניצלים בזכות צדקת או ייתכן גם מצב הפוך ובו דור האבות נענש על חטאי הבנים 

 נים.הב

 . / נהנית בזכות מעשי היחיד הקבוצה כולה נענשת בגלל מעשי היחיד – גמול קולקטיבי/קיבוצי •

, כלומר ניתן מיידיהגמול ניתן לאדם בהתאם למעשיו. לרוב הגמול האישי הוא  – גמול אישי •

 סמוך לביצוע המעשה.

 

 שיטת הענשה
 

וני ניתן למצוא קשר לשאו כאשר למעשה,  תואם באופן עקרוניכאשר הגמול  – מידה כנגד מידה •

 או אסוציאטיבי בין המעשה לגמול. 

הוא יעבוד קשה  – באכילהמהפרי האסור ולכן נענש  באכילהלדוג': בבראשית ג' האדם חטא 

 על מנת להשיג את לחמו.

 

 סוגי חוק
 

 צו מוחלט, חד משמעי. חוק הקובע נורמות עקרוניות. – חוק אפודיקטי •

קרה אפשרי, ולאחריו כלומר, הטקסט מציג מתנה במקרה. פורט המוחוק מ – חוק קזואיסטי •

נמסר הדין במקרה זה. בהמשך החוק מוצגות הסתעפויות משנה אפשריות למקרה, ונמסר מה 

 הדין בכל הסתעפות והסתעפות. 

 

 תפישת אלוהות
 

 מכלול האמונות לגבי דמות האל או האלים.היא תפישת אלוהות
 

 התפישות שנמצא במקרא:

  .אמונה באל אחד -תאיזםנומו •

  .אמונה באלים רבים - פוליתאיזם •

 האל קיים רק במקום אחד ורק במקום הזה הוא יכול לשלוט.  -אלוהות מקומית •

אלוהים הוא אל עולמי, הוא קיים בכל מקום ושולט בכל מקום. הוא   -אלוהות אוניברסאלית •

 כיוון שאלוהים רצה. שולט בעולם ומכתיב את ההיסטוריה, כל דבר שקורה, קורה מ
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 אל בעל צורה וגוף.  -אל גופני •

 האל חסר צורה וגוף.  - אל מופשט •

 מיזוג אמונות שונות. לדוג': עבודת ה' + עבודת אלילים. – סינקרטיזם •

 

 סוגי קשרים בין קטעים
 

בפסוק/בקטע אחד מופיע הגורם המוביל לתוצאה בפסוק/בקטע השני. רצוי  – סיבה ותוצאה •

בה לסוג קשר זה ייעשה כך: "כיוון ש... לכן התוצאה/המסקנה היא..."; "בשל... שניסוח התשו

 לכן".

ובקטע אחר התוצאה  –בפסוק/בקטע אחד מופיע התנאי לעניין מסוים  – תנאי ותוצאה •

  המתקשרת לתנאי.

הכתובים עומד בניגוד לאחר. רצוי שניסוח התשובה יכלול מילים כגון: "בניגוד אחד  – ניגוד •

 "לעומת זאת"; "אך" וכדומה. ל...";

קיים קשר לשוני או רעיוני בין המעשה לגמול או בין החטא לעונש בקטע  – מידה כנגד מידה •

 שהופניתם אליו. 

 העונש לחטא שהוזכר.ובפסוק/קטע אחר  –בפסוק/בקטע אחד מופיע החטא  – חטא ועונש •

נבואה/ברכה זו ובקטע אחר  –במקור אחד מופיעה נבואה/ברכה  – נבואה והתגשמותה •

 מתגשמת.

 מופיעה הצגה כללית של עניין כלשהו ולאחריה פירוט של אותו עניין. –כלל ופירוט  •

המשמעות  –בפסוק/בקטע מסוים מופיע המשל, ובפסוק/בקטע אחר הנמשל  –משל ונמשל  •

 והלקח הנלמד מהמשל. 

 

 אמצעים ספרותיים
 

 משמעות. למילה/שורש מנחה יש סטמילה או שורש לשוני החוזרים בתוך הטק – מילה מנחה •

 . ייחודית

 12ו 3,7,10 מספר סמלי המביע רעיון מסוים )שלמות/קדושה(, כגון: – מספר טיפולוגי •

בשלושת השלבים/הפרטים הראשונים יש דמיון, והשלב או הפרט  – דגם "שלושה וארבעה" •

 הרביעי שונה מקודמיו ומשמעותי יותר. 

מונחים השייכים לתחום כדי לתאר ם, ים לתחום מסויבמונחים השייכשימוש  – מטאפורה •

 . אחר
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מתחומים שונים. בד"כ ההשוואה נעשית באמצעות כ' הדימוי  מונחיםהשוואה בין שני  – דימוי •

 וכו'. , כעיןאו מילות דימוי: כמו, כן, כאילו

 הענקת תכונות אנושיות לחי, לצומח, לדומם וגם לאל. – האנשה •

 מפורטים. לכן, כאשר הטקסט מרחיב בנוגע"כ חוסך בהסברים הטקסט המקראי בד – פירוט •

 לנושא מסוים, יש להבין מה כוונתו ומה חשיבותם של ההסברים. 

כאשר דמות מסוימת מרבה לפעול. בד"כ אפשר יהיה לזהות ריבוי פעלים  – ריבוי פעלים •

 .באמצעות תוספת "וי" לפועל

 (., 7" )שמות א' ֵלא ָהָאֶרץ, ֹאָתםִּבְמֹאד ְמֹאד; ַוִתמָ --ַעְצמּוַויַ ְרּבּו ַוי  צּו ְשְר ַוי  ּוְבֵני ִיְשָרֵאל, ָפרּו דוג': "

כאשר ישנה סתירה או שוני משמעותי העולה מתוך הטקסט. הניגוד יכול להתייחס  – ניגוד •

לדמויות, מקומות, אירועים, תיאורים וכו'. חשוב לשים לב לניגודים העולים מתוך טקסטים 

 על אותו מידע. החוזרים 

שאלה שהתשובה עליה ברורה מאליה ולכן אינה מצריכה תשובה. השאלה  - שאלה רטורית •

נועדה להביע תמיהה, אבסורד, אירוניה אינה מבקשת מידע כמו שאלה רגילה, אלא הרטורית 

 ולשכנע את הנשאל. קשב עוררוכו'. באופן כללי תפקידה ליצור דו שיח עם הנשאל, ל

ם את המתרחש בסיטואציה. לדו' "כל יאורים כללים כדי להעצישתמש בתהמקרא מ -הגזמה •

 העם.." "מגדול ועד קטן.." 

חזרה על רעיון בשני משפטים )או יותר(, באמצעות מילים בעלות משמעות דומה או  – תקבולת •

חשוב לראות כי לתקבולת יש מבנה שרירותי: צדה  מנוגדת, או השלמת הרעיון במשפט השני.

 מאלי של התקבולת נקרא "צלע ב'".התקבולת נקרא "צלע א'" וצדה השהימני של 

 נרדפות.צלע ב' חוזרת על הרעיון של צלע א' במילים  – תקבולת נרדפת •

 .צלע א'ל מנוגדת צלע ב'  – תקבולת ניגודית •

 נית.צלע ב' משלימה את צלע א' מבחינה רעיו – תקבולת משלימה •

ורא יכול . הקם מילה או ביטויעותיה חסרישבאחת מצל נרדפתתקבולת  – תקבולת חסרה •

 .להבין את הצלע שיש בה איבר חסר, מתוך הסתמכות על הצלע הנוספת

, כאשר סדר המילים בצלע הראשונה הפוך לסדר נרדפתסוג של תקבולת  – תקבולת כיאסטית •

 המילים בצלע השנייה.
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 סוגי קשיים
 

 פעולתו וכו'.אל, למעמדו, לאופן קושי המתקשר לאופן הצגת ה –דתיקושי תיאולוגי/ •

 רבים וכו'.-נקבה, יחיד-כאשר מוצאים בטקסט אי התאמה לשונית מבחינת זכר – קושי לשוני •

. כלומר, מילים המופיעות כצורתן במילים יחידאיותבמסגרת הקושי הלשוני, אפשר להיתקל 

 פעם אחת בלבד בכל הטקסט המקראי ולכן קשה לפרש את משמעותן. 

 כאשר המשפט אינו שלם מבחינה תחבירית וחסרים בו לדוג' נושא, נשוא וכו'. – ריקושי תחבי •

כאשר מופיעה בקטע כפילות מיותרת, כגון חזרה על אותה מילה או על אותו  – קושי כפילות •

 רעיון.

 כאשר המידע המוצג בטקסט אינו מסתדר מבחינת רצף הזמן.  – קושי היסטורי/כרונולוגי •

 שר מקור אחד מציג מידע שאינו תואם למידע שהוצג במקור אחר. כא – סתירה בין מקורות •

 

 סוגי פתרונות / פרשנויות
 

כמו בכל דבר, לכל קושי יש גם פתרון. הפתרונות של הקשיים במקרא אנו מכנים גם 'פרשנות', 

 מהסיבה שאין פתרון אחד לכל קושי אלא פרשנויות של זרמים ודעות שונות על התנ"ך.

 

 וגי פרשנות:שלושה סנעסוק באנו 

חז"ל טענו שמכיוון שהמקרא הוא טקסט קדוש שנכתב על ידי האל, כלומר  -פרשנות חז"ל •

לא ניתן שיהיו בו שגיאות. לכן הם מציגים פרשנות לטקסט    -המקרא הוא דבריו של האל

המקראי והם מבססים את דבריהם על פסוקי המקרא. הפרשנות שלהם מתאפיינת בכמה 

טקסטואליות'; כלומר מעבר -מוד כעת(. החשוב ביניהם נקרא 'אינטרם לא נע)שעליה דרכים

בין טקסטים. חז"ל מבססים את טענותיהם בעיקר על פסוקי מקרא. מכיוון שהמקרא כולו 

נכתב על ידי האל אז יש קשר בין הספרים השונים. אם יש קשר בין הספרים ניתן למצוא רמזים 

ם: הם מפרשים פסוק אחד על פי פסוק אחר, "ל עושימה שחז לקשיים בטקסט המקראי. וזה

גם אם הוא לא מאותו הספר ואינו מתייחס לאותו נושא. הפרשנות של חז"ל היא פרשנות 

 דתית.  -מסורתית

לספירה.   11- 13זוהי פרשנות של פרשני מקרא מסורתיים, שחיו במאות  -פרשנות ימי הביניים •

ים אלה מכירים את הפרשנות של חז"ל ד. פרשנב"ן ועוביניהם: רש"י, רד"ק, רמב"ם, רמ

ולעיתים מתבססים עליה. אך הם גם מוסיפים פרשנות משלהם ומבססים אותה הרבה פעמים 

כלומר על פי  -על 'דרך הפשט' )כלומר קריאה של הפסוקים ללא רבדים נוספים( ועל דרך הלשון

 סורתית. רשנות מת גם לפחקר הלשון של השפות השונות במקרא. הפרשנות שלהם נחשב
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היסטורית שנכתבה בידי -גישה הרואה במקרא יצירה ספרותית – חקר המקרא המודרני •

תורת מחברים שונים, בעלי תפישות שונות, בתקופות שונות.  הדעה שמנחה אותם היא 

גישה הגורסת כי התורה מורכבת מארבעה מקורות שונים שנכתבו בזמנים שונים,  – המקורות

, J ,E ,D ,Pתפישות דתיות נבדלות וסגנונות ייחודיים. המקורות הם: ם בעלי ים שוניבידי אנש

 וההשערה היא שהם שולבו יחד בהדרגה בידי עורכי הספרים.
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 . סיפורי האבות1

 : פרשת לך לךבראשית י"ב 1.1
 ': צו ה' לאברםט-פסוקים א'

 

ֹּאֶמר ְיהָוה ֶאל א ָהָאֶרץ, ֲאֶשר -ָאִביָך, ֶאל ַלְדְתָך ּוִמֵביתֵמַאְרְצָך ּוִמּמֹוְלָך -ַאְבָרם, ֶלְך-ַוי

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

ת ָהאֲ ָאֹארּוְמַקֶלְלָך,  ל ִמְשְפחֹּ ַכֲאֶשר ִדֶבר ֵאָליו ְיהָוה, ַוֵיֶלְך ִאתֹו, ַאְבָרם,  ַוֵיֶלְך ד  .ָדָמה; ְוִנְבְרכּו ְבָך, כֹּ

-ָשַרי ִאְשתֹו ְוֶאת-ַוִיַקח ַאְבָרם ֶאת ה  .ָחֵמש ָשִנים ְוִשְבִעים ָשָנה, ְבֵצאתֹו, ֵמָחָרן-לֹוט; ְוַאְבָרם, ֶבן

ְבָחָרן; ַוֵיְצאּו, ָלֶלֶכת ַאְרָצה  ָעׂשּו-ר, ֲאשֶ ַהֶנֶפש-ְוֶאתּו, ְרכּוָשם ֲאֶשר ָרָכש-ָכל-ָאִחיו, ְוֶאת-לֹוט ֶבן

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

ֹּאֶמר, ְלַזְרֲעָך ֶאֵתן-ֶאלַוֵיָרא ְיהָוה,  ז  .ָבָאֶרץ ֹּאת; ַוִיֶבן ָשם ִמְזבֵ -ֶאת ַאְבָרם, ַוי ַח, ַליהָוה ָהָאֶרץ ַהז

ק ח  .ַהִנְרֶאה ֵאָליו , ְוָהַעי ִמֶקֶדם, ִמָיםֵאל -; ֵביתָאֳהֹלה ַויֵּט--ֵאל-ְלֵבית ִמֶקֶדם, ָהָהָרהִמָשם  ַוַיְעתֵּ

 }פ{  ָנסֹוַע ַהֶנְגָבה.ָרם, ָהלֹוְך וְ ַוִיַסע ַאבְ  ט  .ְקָרא ְבֵשם ְיהָוהָשם ִמְזֵבַח ַליהָוה, ַויִ -ַוִיֶבן
 

 לעם.  – ְלגֹוי
 שמך יהיה מפורסם ומכובד. –ַוֲאַגְדָלה ְשֶמָך 

 אקלל. – ָאֹאר
, פירוש נוסף בגוף עבדים ושפחות – ָעׂשּו-ַהֶנֶפש, ֲאֶשר

 הסיכום. 
ק   עבר. –ַוַיְעתֵּ

 אל ההר.  -ָהָהָרה 
ֶקֶדם  ממזרח. – מ 
 עמיד. נטה ה  –ַויֵּט 

 אוהל. -ָאֳהֹלה
ָים   ממערב.  –מ 

 
 

 

 פסוק א'
 

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

הציווי   ".ָהָאֶרץ, ֲאֶשר ַאְרֶאךָ -ֵמַאְרְצָך ּוִממֹוַלְדְתָך ּוִמֵּבית ָאִביָך, ֶאל ְלָך-ֶלְךַאְבָרם, -"ַויֹאֶמר ְיהָוה ֶאל

ת אב. ציווי זה אינו מובן מאליו, אלוהים מצווה : ארץ, מולדת, ביהקל אל הכבדלאברם מדורג מן 

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

ת. כמו כן, את כל מכריו, את מקום ביתו ועבודתו. אלוהים לא אומר או מפרט לאברם לאן עליו ללכ

 דם להסכים לצאת לדרך שיש בה מאמץ פיזי.  שנה, קשה לצפות מאדם בגיל כה מתק 75אברם בן 
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 "לך לך"הביטוי 

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

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

ושם אעשך לגוי גדול כאן אי אתה זוכה לבנים, ועוד שאודיע לטובתך, להנאתך ו'  – רש"י .1

 לטובתו האישית.  -אלוהים אומר לאברם ללכת למענו, למען אברםטבעך בעולם' ; 

המילה מדגישה את הניתוק האישי של אברם ממקומו המוכר ולמקום שאינו  – קאסוטו .2

 ידוע.

 

 סתירות בפסוק עם פרק י"א
 

 . כמה סתירות /קשיים עם פרק י"א ',  מעלה, פסוק אתחילת הפרק

 

 קושי ראשון: 
 

ַקח  , מסופר לנו על הליכתם של תרח ובניו, בניהם אברם, אל ארץ כנען.:"וק ל"אבפרק י"א פס ַוי 

ֵיְצאּו ִאָתם ֵמאּור ְּבנֹו, ְוֵאת ָשַרי ַכָלתֹו, ֵאֶשת ַאְבָרם ְּבנֹו; וַ -ָהָרן ֶּבן-לֹוט ֶּבן-ַאְבָרם ְּבנֹו, ְוֶאת-ֶאת ֶתַרח

" כלומר, פעולת ההליכה לארץ כנען נעשתה עוד .ָחָרן, ַוֵיְשבּו ָשם-ַוָיֹבאּו ַעד ָלֶלֶכת ַאְרָצה ְכַנַען,ַכְשִדים, 

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

 

 הפתרונות:

ה ביקורתית: יש כפל סיפורים מכיוון שמוצגות לנו שתי מסורות שמציגות יבס מסורות שונות,( 1)

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

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

 הצו האלוהי לאברם מתכוון להליכה רוחנית. 

 

 שי שניוק
 

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

  בחרן.מפרק י"א שאברם נמצא עם משפחתו 

 

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

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

 מהתא משפחתי הכי קרוב אליו. 
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 ג'-פסוקים ב'
 

, ּוְמַקֶלְלָך, ָאֹאר; ְוִנְבְרכּו ַוֲאָבְרָכה, ְמָבְרֶכיָך ג  .ְבָרָכהַוֲאַגְדָלה ְשֶמָך; ֶוְהֵיה,  ַוֲאָבֶרְכָך,ְוֶאֶעְשָך, ְלגֹוי ָגדֹול, 

מספר ברכות ) 7-"  לצד הציווי יש גם הבטחה. אלוהים מברך את אברם ב.ֹחת ָהֲאָדָמהְבָך, ֹכל ִמְשפְ 

 המעיד על קדושה ושלמות(. טיפולוגי

 

. שמדגישה את הברכות של כ-ר-בהשורש  מילה מנחה יש שימוש באמצעי האומנותיוק בפס

, שעושה אברםצדיקותו של אלוהים לאברם. ההבטחות מכוונות לעתיד רחוק מאוד, ובזה מודגשת 

 מעשה של אמונה אף על פי שהתגמול עליו יינתן בעתיד הרחוק. 

 

 הברכות של ה'

ברכת פריון; עם גדול יצא מאברם. הקושי שמעוררת ברכה זו: כיצד  – ְוֶאֶעְׂשָך, ְלגֹוי ָגדֹול""  .1

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

 עדה לבחון את אברם האם הוא יאמין שהבטחת ה' תתממש בעתיד. בעצם נו

  ת אברם בכל תחום. " אלוהים יברך אַוֲאָבֶרְכָך" .2

 אלוהים יעשה את שמו של אברם מכובד וידוע.  – ַוֲאַגְדָלה ְשֶמָך" .3

אברם ישמש דוגמא לאדם שאלוהים בירך אותו; האנשים שסביבו ירצו  –" ֶוְהיֵּה ְבָרָכה" .4

 ורכים כמוהו. להיות מב

כל מי שיברך את אברם יזכה לברכת ה'. ברכה זו תחול אפוא בעקיפין  –" ַוֲאָבְרָכה ְמָבְרֶכיָך" .5

 בזכות מברכיו.

ולל בעצמו על ידי ברכה לנפילת אויביו של אברם. מי שיקלל את אברם יק – "ּוְמַקֶלְלָך ָאֹאר" .6

 אוד אויבים. , משום שלאברם היו מעט מיחידאלוהים. הברכה היא בלשון 

ְשְפֹחת ָהֲאָדָמה" .7 ְבְרכּו ְבָך ֹכל מ   האנושות כולה תבורך בזכות אברם. –" ְונ 

 

 פסוק ד'
 

ָחֵמש ָשִנים ְוִשְבִעים ָשָנה, ְּבֵצאתֹו, -; ְוַאְבָרם, ֶּבןַוֵיֶלְך ִאתֹו, לֹוטַוֵיֶלְך ַאְבָרם, ַכֲאֶשר ִדֶּבר ֵאָליו ְיהָוה, "

מילוי מידי של הצו, לוקח עמו את אשתו ואת אחיינו ויוצא במסע אל ארץ מגיב ב ." אברםֵמָחָרן

הצו על כל בני חל רק על אברם "לך לך", אברם מטיל את  כנען. יש לשים לב שהציווי האלוהים

אברם מקשיב לצו של אל  –וכך אנו רואים רמז ראשון לצדיקותו ולאמונתו האמתית בה'.  משפחתו

 קיים אותו יחד עם בני משפחתו.שהוא אינו מכיר ומ
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 מתוארים ארבעה קשיים להליכתו של אברם: 4-1בפסוקים 

בצאתו מחרן לכנען. קשה לצפות מאדם  75אברם בפסוקים אלו מתואר כבן  –גילו של אברם  .1

 בגיל כה מתקדם להסכים ללכת דרך אשר כרוכה במאמץ פיזי רב. 

 אברם, את ביתו הפיזי. דרישה לעזוב את ארצו של –עזיבה פיזית  .2

ציווי עזיבת אברם את מולדתו ובית אביו, מקומות אליהם הוא קשור ברמה  – עזיבה רוחנית .3

 הנפשית. 

 ללכת. ממנואברם לא יודע לאן אלוהים דורש  –חוסר ודאות  .4

 

 פסוק ה'
 

ְשתֹו ְוֶאת-ִיַקח ַאְבָרם ֶאת" ָעׂשּו -ֲאֶשר ַהֶנֶפש,-ְוֶאתכּוָשם ֲאֶשר ָרָכשּו, ְר -ָכל-ָאִחיו, ְוֶאת-ֶּבן לֹוט-ָׂשַרי א 

" אברם הולך עם אשתו שרי ועם לוט, בן אחיו. .; ַוֵיְצאּו, ָלֶלֶכת ַאְרָצה ְכַנַען, ַוָיֹבאּו, ַאְרָצה ְכָנַעןןְבָחָר 

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

 ל כל עבדיו.  האלוהי על כל בני משפחתו וע

 אפשר לפרש אותו בשתי דרכים:. ןביטוי זה אינו מוב -"  ָעשּו ְבָחָרן-ַהֶנֶפש, ֲאֶשר-ְוֶאת"

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

  ו להם בחרן.לנפשות שעשו אברם ושרי הם העבדים והשפחות שהי

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

 ומעלה עליהם הכתוב כאלו עשאום )לכך כתיב אשר עשו('

אברם ושרי גיירו אנשים שנמצאו בחרן. כלומר שרי ואברם : לאחר ההתגלות האלוהית, רהסב

 . ה'הפכו גרים ליהודים, לאנשים שמאמינים ב

 

 ז'-פסוקים ו'
 

י, ָאז ָבָאֶרץַוַיֲעֹבר ַאְבָרם, ָּבָאֶרץ, ַעד ְמקֹום ְשֶכם, ַעד ֵאלֹון מֹוֶרה;  " ַאְבָרם, -ַוֵיָרא ְיהָוה, ֶאל   .ְוַהְכַנֲענ 

 ".ָהָאֶרץ ַהזֹאת; ַוִיֶבן ָשם ִמְזֵּבַח, ַליהָוה ַהִנְרֶאה ֵאָליו-ֶאֵתן ֶאת ְלַזְרֲעָך ַויֹאֶמר,

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

 לזרעו. כאות תודה על ההתגלות וההבטחה אברם מקים מזבח. 

 בהבטחת ה' לאברם מוצגים כמה קשיים: 

י, ָאז ָבָאֶרץ". 1 ט מספר והים מבטיח לאברם שהארץ תהיה שייכת לו. אך הטקסאל" - ְוַהְכַנֲענ 

 כבר שייכת לעם אחר. לנו שהעם הכנעני נמצא בארץ. כלומר הארץ 

היה הולך וכובש את ארץ ישראל מזרעו של שם,  –והכנעני אז בארץ " -רבי סעדיה גאון מפרש

שית י"ד:י"ח(. לק נח את הארץ לבניו, ומלכי צדק מלך שלם )בראישבחלקו של שם נפלה כשח
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ם עתיד אני להחזירה לבניך שה –י )בראשית י"ב:ז'( לפיכך: ויאמר אל אברהם לזרעך נתת

 "מזרעו של שם.

ן ֶאת" .2 בפרק י"א נאמר לנו ששרי, אשת אברם, עקרה ואינה יכולה  - "ָהָאֶרץ ַהזֹאת-ְלַזְרֲעָך ֶאתֵּ

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

 ?שלו

 

אלא הוא מקים מזבח. כאן מוצגת לנו בשנית דמותו של  י האלב בדברים לדבראברם אינו מגי

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

וכאות לאמונה שלו הוא מקים  ,למרות שיש קשיים בדברי האל, הוא מאמין לוהאולטימטיבי. 

 מזבח. 

 

 ט'-פסוקים ח'
 

המסמל את בעלותם העתידית של צאצאיו על  –מצפון לדרום  – כנעןיך את מסעו בממש אברם

יתַוַיְעֵתק ִמָשם ָהָהָרה, . "הארץ ֶקֶדם ְלבֵּ ל-מ  יתַוֵיט ָאֳהֹלה; --אֵּ ָים-בֵּ ל מ  ֶקֶדם,, ְוָהַעי אֵּ ָשם -ַוִיֶבן מ 

 ".ַהֶנְגָבהלֹוְך ְוָנסֹוַע ַאְבָרם, הָ ַוִיַסע  ט  .ִמְזֵּבַח ַליהָוה, ַוִיְקָרא ְּבֵשם ְיהָוה

 שלא בכוח החרב.  כיבוש אידיאלי,יש כאן 

פעמים לאורך הפסוקים  7המילה ארץ מופיעה ט' הוא 'הארץ'. -הרעיון המרכזי של פסוקים א'

  הדגש על נתינת ארץ כנען לאברם.לשים את  שבאהמילה מנחה ומשמשת כ
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 ולקיחת שרי לבית פרעהם מצרימה ירידת אברכ': -פסוקים י'
 

 ִהְקִריבַוְיִהי, ַכֲאֶשר  יא  .ָכֵבד ָהָרָעב ָבָאֶרץ-ַוְיִהי ָרָעב, ָבָאֶרץ; ַוֵיֶרד ַאְבָרם ִמְצַרְיָמה ָלגּור ָשם, ִכי י

ֹּאֶמר, ֶאלִמְצָרְיָמהָלבֹוא  -ְוָהָיה, ִכי יב  .ַמְרֶאה ָאתְ -ָנא ָיַדְעִתי, ִכי ִאָשה ְיַפת-ָשַרי ִאְשתֹו, ִהֵנה-; ַוי

ָתְך ְיַחיּו ִתי, ְואֹּ ֹּאת; ְוָהְרגּו אֹּ ָתְך ַהִּמְצִרים, ְוָאְמרּו, ִאְשתֹו ז ִתי ָאתְ -ִאְמִרי יג  .ִיְראּו אֹּ ְלַמַען --ָנא, ֲאחֹּ

ָהִאָשה, -תְיָמה; ַוִיְראּו ַהִּמְצִרים אֶ ַוְיִהי, ְכבֹוא ַאְבָרם ִמְצָר  יד  .ַבֲעבּוֵרְך, ְוָחְיָתה ַנְפִשי ִבְגָלֵלְך ִלי-בִייטַ 

ד-ִכי ָתּה ֶאל טו  .ָיָפה ִהוא ְמאֹּ ה, ַוְיַהְללּו אֹּ ָתּה ָשֵרי ַפְרעֹּ ַקח ָהִאָשה, ֵבית -ַוִיְראּו אֹּ ה; ַותֻּ ַפְרעֹּ

הפַ  יִטיב,ּוְלַאְבָרם  טז  .ְרעֹּ ֹּאן-ַבֲעבּוָרּה; ַוְיִהי הֵּ ִרים, ַועֲ -לֹו צ ת ּוָבָקר, ַוֲחמֹּ נֹּ ת, ַוֲאתֹּ ָבִדים ּוְשָפחֹּ

ה -ְיהָוה ֶאת ַוְיַנַגע יז  .ּוְגַמִלים ִלים, ְוֶאתְנָגִעים ַפְרעֹּ ַוִיְקָרא  יח  .ְדַבר ָשַרי, ֵאֶשת ַאְבָרם-ֵביתֹו, ַעל-ְגדֹּ

ֹּאֶמר, ַמהַפְרעֹּ  ֹּא-ה, ְלַאְבָרם, ַוי ֹּאת ָעִשיָת ִלי; ָלָּמה ל ִתי  יט  .ְתָך ִהואִהַגְדָת ִלי, ִכי ִאשְ -ז ָלָמה ָאַמְרָת ֲאחֹּ

ָתּה ִלי ְלִאָשה; ְוַעָתה, ִהֵנה ִאְשְתָך ַקח ָוֵלְך ה, ֲאָנִשים; ַוְיַשְלחּו כ  .ִהוא, ָוֶאַקח אֹּ תֹו ַוְיַצו ָעָליו ַפְרעֹּ  אֹּ

 .לֹו-ֲאֶשר-ָכל-ִאְשתֹו, ְוֶאת-ְוֶאת

יב ְקר   .התקרב -ה 
ְצָרְיָמה  .םלמצרי -מ 

יַטב י-י   .יהיה לי טוב -ל 
יב יט   ., גמל )גמול(שילם -הֵּ
 .הדביק במחלה -ַוְיַנַגע
ים  .מחלת עור -ְנָגע 

 

 י'פסוק 

שעולה  הקושירעב כבד פוקד את הארץ ואברם מפחד למות ברעב, לכן הוא מחליט לרדת למצרים.  

 למצרים מבטאת חוסר אמונה מלאה באלוהים. של אברם הירידה מפס' זה הוא ש

 תשובות:  שתימוצגות לנו  כפתרון

: לפי רד"ק, אברם חטא לאלוהים מכיוון שלא האמין שהוא יציל אותו אברם חטא וייענש בעתיד. 1

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

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

  יענשו ויהיו עבדים במצרים.

בפני חז"ל טענו, כי למעשה מדובר בניסיון שהאל מעמיד  :ם עומד בניסיון שהאל מציב בפניורבא .2

בסוף הסיפור  ולא משתקע בה. כגרמפני שהוא חי במצרים  ,אברם עומד בניסיון ,אברם. לטענתם

ַוַיַעל ַאְבָרם ִמִמְצַרִים הּוא "פסוק א':  י  חוזרים לארץ )פרק י"גהסופר המקראי מספר שאברם ושר

  "(..ַהֶנְגּבָ --לֹו, ְולֹוט ִעמֹו-ֲאֶשר-ְוִאְשתֹו ְוָכל
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 י"ג-י"אפסוקים 
 

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

 רים ירצו להרוג את אברם ולקחת אותה אליהם.ששרי אישה יפה מאוד, ולכן המצ

 

ַמְרֶאה -ִכי ִאָשה ְיַפתָנא ָיַדְעִתי, -ָשַרי ִאְשתֹו, ִהֵנה-ַוְיִהי, ַכֲאֶשר ִהְקִריב ָלבֹוא ִמְצָרְיָמה; ַויֹאֶמר, ֶאל"

 ".ְרגּו ֹאִתי, ְוֹאָתְך ְיַחיּוהָ וְ ְך ַהִמְצִרים, ְוָאְמרּו, ִאְשתֹו זֹאת; ִיְראּו ֹאָת -ְוָהָיה, ִכי יב  .ָאְת 

 

  אברם מבקש משרי שתשקר ושתגיד למצרים שהיא אחותו כדי שחייו ינצלו.

ְךִלי -ְלַמַען ִייַטב--ֲאֹחִתי ָאְת ָנא, -ִאְמִרי" ְך, ְוָחְיָתה ַנְפִשי ַבֲעבּורֵּ ְגָללֵּ  " .ב 

 

)אמרי נא( ומדגיש את  שהבלשון בקאברם מטיל את האחריות על חייו, על שרה. הוא פונה אליה 

ְךַבֲעבו": האחריות שיש לה על חייו   ".ְךִּבְגָללֵ " ,"ּרֵּ

 

כיצד יתכן שאברם, שמוצג כצדיק, יכול לשקר  :קושי על דמותו של אברםאלו מעלים  וקיםפס

 ולומר שאשתו היא אחותו?

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

מהסיפור המקביל לטענה זו מגיע  הביסוס אם ולכן יכלו להתחתן. מכאן עולה שאברם לא שיקר. 

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

ם אבר ,י"ב וקבפסואברם מבקש משרי להגיד שהיא אחותו, כדי שלא יהרגו אותו בגלל יופייה. 

י ַבתָאְמָנה, -ְוַגם": ביר את הקשר בינו לבין שרי אשתומס וא-ֲאֹחת  י ה  י;-ַאְך, לֹא ַבת--ָאב  מ  -ַוְתִהי א 

 ". כלומר, אברם ושרי אכן היו אחים, אך רק מצד האבא. מכאן נובע שאברם לא שיקר. ִלי, ְלִאָשה

 

 שרי נלקחת אל בית פרעה: ט"ז-י"ד פסוקים
 

המספר מנצל את ההזדמנות לתאר את יופייה של שרי פויה לאברם ולשרי, לצד תיאור הסכנה הצ

. מוטיב זה מקובל על המספר העברי, הנוהג ָיָפה ִהוא ְמֹאד"(-ָהִאָשה, ִכי-ַהִמְצִרים ֶאתַוִיְראּו )"

להתגאות בנשים היפות של אבותיו. בשל יופייה, שרי נלקחת לארמון המלך ובתמורה מעניק פרעה 

ָיָפה ִהוא -ָשה, ִכיָהִא -ַוְיִהי, ְכבֹוא ַאְבָרם ִמְצָרְיָמה; ַוִיְראּו ַהִמְצִרים ֶאת" אברם.מתנות ל

ית ַפְרֹעהַפְרֹעה; -ַוִיְראּו ֹאָתּה ָשֵרי ַפְרֹעה, ַוְיַהְללּו ֹאָתּה ֶאל טו  .ְמֹאד ָשה, בֵּ ַקח ָהא  ּוְלַאְבָרם  טז  .ַותֻּ

 " .יםָבִדים ּוְשָפֹחת, ַוֲאֹתֹנת ּוְגַמלִ ּוָבָקר, ַוֲחֹמִרים, ַועֲ -לֹו צֹאן-ִהיֵהיִטיב, ַּבֲעבּוָרּה; ַויְ 
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  כלומר אברם מביא את אשתו, שרי, אל מלך מצרים, ומקבל בתמורה לכך רכוש רב.

 :ב-ו-, אנו רואים חזרה על השורש טט"ז-ו וקים י"גבפס

יַטבַמַען לְ ". אברם אומר לשרי שבזכותה יהיה לו 'טוב' י"גבפס'  אנו לא יכולים  ".ִלי ַבֲעבּוֵרְך-י 

יבּוְלַאְבָרם " ט"זלדעת מה הייתה כוונתו של אברם. אפשר להסיק את כוונתו מפס'  יט  ַּבֲעבּוָרּה;  ,הֵּ

אברם קיבל רכוש עבור ". כלומר, ּוָבָקר, ַוֲחֹמִרים, ַוֲעָבִדים ּוְשָפֹחת, ַוֲאֹתֹנת ּוְגַמִלים-לֹו צֹאן-ַוְיִהי

 .מרה שהיא אחותו הוא רכושכך ששרי אי. ה'טוב' שאברם קיבל משר

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

אברם משתמש בשרי אשתו כדי שלו יהיה טוב. יכול להיות שיש כאן גם ביקורת  -מצד שני

 על אברהם והתנהגותו.

 

 פסוק י"ז
 

בעקבות לקיחת שרי,  –ְדַבר ָשַרי, ֵאֶשת ַאְבָרם" -ֵּביתֹו, ַעל-ֹדִלים, ְוֶאתַפְרֹעה ְנָגִעים גְ -ַוְיַנַגע ְיהָוה ֶאת"

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

 

 י"ט-פסוקים י"ח
 

בו על כך ששיקר לו  איש. הוא קורא לאברם ונוזף-פרעה מבין כי מקור הצרות הוא בלקיחת אשת

ְשְתָך -ָלָמה לֹאזֹאת ָעִשיָת ִלי; -ַוִיְקָרא ַפְרֹעה, ְלַאְבָרם, ַויֹאֶמר, ַמה"וליך אותו שולל. וה י א  י, כ  ַגְדָת ל  ה 

וא  .".ָוֵלְךָלָמה ָאַמְרָת ֲאֹחִתי ִהוא, ָוֶאַקח ֹאָתּה ִלי ְלִאָשה; ְוַעָתה, ִהֵנה ִאְשְתָך ַקח  .ה 

 

 ממצרים.  אל אברם ומגרש אותםפרעה מחזיר את שרי 

 

 פסוק כ'
 

אברם יוצא ממצרים עם הרכוש שפרעה הפרק מסתיים בכך שפרעה מגרש את שרי ואברם ממצרים. 

 ".לֹו-ֲאֶשר-ָכל-ְוֶאתִאְשתֹו, -ְַיַצו ָעָליו ַפְרֹעה, ֲאָנִשים; ַוְיַשְלחּו ֹאתֹו ְוֶאת" הביא לו.

 

של אברם. העמדתם של שני הסיפורים השונים כל כך אודות  ותחולשותיו האנושיפרק זה חושף את 

ברם מוצג : מצד אחד, אשני צדדים בדמותו של אבי האומהאברם זה לצד זה משקפת ניסיון להציג 

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

את אשתו, כדי כרח בדברי האל ואף מוכן לשקר ו'להקריב' חולשות ופחדים. הוא אינו מאמין בה

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

 בהצלחה. 
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 :"מעשה אבות סימן לבנים"

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

 : ם לירידת בני ישראל למצרים וליציאתם משםזירמניכרים 

 כך עושים גם בני יעקב.בשל הרעב הכבד אברם יורד למצרים <  .1

בהיות בני ישראל אברם מביע את החשש שיהרגו אותו ואת שרי ישאירו בחיים <  .2

 במצרים פרעה מתנכל להם ומבקש להרוג את הזכרים ולחיות את הנקבות.

 אלוהים מכה את פרעה ואת המצרים בעשר מכות.<  אלוהים מכה את פרעה ב"נגעים" .3

ל ביציאתם ממצרים המצרים מיטיבים עם בני ישראאברם יוצא ממצרים ברכוש רב <  .4

  והם עוזבים ברכוש רב.

 

 ביטויים שחשוב לדעת:

 (פסוק א')"לך לך מארצך..." 

ר הוא יראה בפסוק הפותח את הפרק, ה' פונה אל אברם ומצווה עליו לקום וללכת אל הארץ אש

ָהָאֶרץ, ֲאֶשר ַאְרֶאָך."  -ּוִממֹוַלְדְתָך ּוִמֵּבית ָאִביָך, ֶאלְלָך ֵמַאְרְצָך -ַאְבָרם, ֶלְך-לו. "ַויֹאֶמר ְיהָוה ֶאל

הציווי לאברם מדורג מן הקל אל הכבד: ארץ, מולדת, בית אב. ציווי זה אינו מובן מאליו, 

וא מכיר וללכת אל מקום חדש, שהוא לא מכיר. אלוהים מצווה על אברם לעזוב את כל מה שה

ו, את מקום ביתו ועבודתו. אלוהים לא אומר או מפרט לאברם אברם צריך לעזוב את כל מכרי

שנה, קשה לצפות מאדם בגיל כה מתקדם להסכים לצאת  75לאן עליו ללכת. כמו כן, אברם בן 

   לדרך שיש בה מאמץ פיזי.

 ך חדשה.יציאה לדרהיום הביטוי הזה מבטא 

 

 (פסוק ז')"לזרעך אתן את הארץ הזאת" 

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

 הכוונה במילה "זרעו" היא לצאצאי אברהם. תינתן לזרעו.
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 הערות / שאלות / דברים שנאמרו בשיעור
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 שאלות חזרה

 1שאלה 

 ג'.-קרא פסוקים א'

 זה.י הכפול בניסיון הסבר מה היה הקוש .א

 .הסבר מדוע פרטי הציווי נאמרו לאברם בסדר זה .ב

 ללכת ממולדתו.עליו שני דברים שהבטיח ה' לאברהם בעת שציווה  ןציי .ג

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 

 2שאלה 

 ט':-'סוקים בפ ראק

 ומהו תפקיד החזרה על מילים משורש זה?   ג'?-וקים ב'מהו השורש המנחה בפס א.

 ציין מהו הביטוי בקטע המסביר את סיבת נדודיו של אברהם בארץ כנען, והסבר אותו.   ב.

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 

 : 3שאלה 

 כ'.-פסוקים י'קרא 

 וק י"ג.ציין והסבר שני קשיים העולים מדבריו של אברהם בפס 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 
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 : 4שאלה 

 ט'.-א' פסוקים קרא 

: "דיבר ד'כ פעמים אחדות. לפניך פירוש של קיל לפסוק -ל-חוזר השורש ה ה'-ים א'בפסוק א.

הכתוב במחשבתו של אברם... מששמע אברם את דבר ה' אליו, אמר בלבו ללכת בזריזות 

 ." ובנחישות אחרי ה'

 ?  ה'כ בפסוק -ל-רש הכ לפי פירוש זה ממשמעות השו-ל-במה שונה משמעות השורש ה

 , המעידים על הקושי הגדול בהליכתו של אברהם. ד'-ם א'ארבעה פרטים מפסוקי ןציי ב.

והסבר שלוש  ן. בניסיון הראשון של אברהם ניתנות לאברהם הבטחות. צייז', ג'-ב'קרא פסוקים  ג.

 מהן.

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 

 5שאלה 

 : "ויהי רעב בארץ, וירד אברם מצרימה".י' פס' קרא

 י פירש: "לנסותו אם יהרהר אחר דבריו של הקב"ה".רש"

רמב"ן פירש: "ודע כי אברהם אבינו חטא חטא גדול בשגגה שהביא אשתו הצדקת במכשול עון מפני 

כי יש באלהים כח  פחדו פן יהרגוהו, והיה לו לבטוח בשם שיציל אותו ואת אשתו ואת כל אשר לו,

עליה בתחילה, מפני הרעב, עון אשר חטא, כי האלהים  לעזור ולהציל. גם יציאתו מן הארץ, שנצטווה

 ברעב יפדנו ממות. ועל המעשה הזה נגזר על זרעו הגלות בארץ מצרים ביד פרעה"

 , בו ניסה ה' את אברהם על פי רש"י?ןהניסיומה בדיוק היה  .א

 למצרים? פרשנים בגישתם לירידת אברהםמה ההבדל העקרוני בין שני ה .ב

 אברם, לדעת רמב"ן?מה היו שני חטאי  .ג

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 



 
 

 

23 

 6שאלה 

 כ'.-פסוקים י'קרא 

אמרת חז"ל: "מעשה אבות סימן לבנים", פירושה הוא כי מה שקורה לאבות, מרמז על מה שעתיד 

יפור יציאת הבאים. הבא שלושה פרטים מן הקטע, המקבילים לפרטים בס לקרות לבניהם בדורות

 מצרים.

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 

 7שאלה 

 .וק י"גפס קרא

 ראב"ע פירש: "וטעם ייטב לי, דורון ומנחה, וכן כתוב: ולאברם היטיב בעבורה"

 פירש: "ו'חיתה נפשי בגללך' הוא הפירוש של 'למען ייטב לי בעבורך'רד"ק 

 מהו הקושי אותו מנסים הפרשנים להסביר? .א

 במה שונה פירושו של רד"ק לביטוי "ייטב לי" מזה של ראב"ע? .ב

 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 

 8שאלה 

בפרק י"ב: "המחבר מעבירנו בבת אחת כ' -י'צ' אדר )בספרו הסיפור המקראי( כותב כי בפסוקים 

מן העולם המרומם...אל עולם של יחסים אנושיים מסוכסכים, בו חי האדם הזר והבודד במורא 

דומה, ביקש המחבר לתת לך את שני  מוסריות.-ומכלכל את חייו בתכסיסי עורמה עד כדי אי

אליזציה שנשקפה עם הקטבים בהוויתו של אברהם, משל כאילו הוא עצמו נרתע מהסכנה של אידי

 הסיפור הראשון". 

 שתיכתוב מהו הקושי העולם מהיחס שבין שני החלקים של פרק י"ב. בסס את דבריך על  .א

 דוגמאות מכל חלק. 

 הסבר כיצד מיישב אדר קושי זה.  .ב

 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 
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......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 

 9שאלה 

אלה ישנה בחירה במשפחה מסויימת, אבל בחירה זו כוללת . בפסוקים ג'-פסוקים א'א. קרא 

 התחייסות גם לכלל האנושות. הוכח טענה זו מן הפסוקים. 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

כשהתקרב אברהם למצרים הוא הביע חשש ודאגה. על פי התנהגות המצרים, כ'. -פסוקים י'ב. קרא 

 וצדק? נמק דבריך. האם החשש היה מ

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 וגם את קטע השיר "קום והתהלך בארץ" מאת יורם טהרלב:  ט'-פסוקים ה'ג. קרא 

 קום והתהלך בארץ

 ובמקלבתרמיל 

 וודאי תפגוש בדרך

 . שוב את ארץ ישראל

 אפשר להכיר את הארץ באמצעות מסעות )וטיולים( בה. על פי השיר 

  ט'.-בפסוקים ו'לידי בטוי  ( הסבר כיצד דבר זה בא1)

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

בפסוקים אלה נראה כי לשיטוטיו בארץ הייתה מטרה נוספת. מהי מטרה זו?  אברם( ממעשי 2)

 ובסס דבריך על הכתוב. הסבר 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 

 (2019)מבחן אליאנס,  10שאלה 

 כ'.-ד', י'-פסוקים א'קרא 

 ד'.-פסוקים א'קרא א. 

 קושי, ונמק.  ראיה לכלקשיים עמדו בפני אברהם בעקבות צו האל? הבא  שלושהו ( איל1)

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 
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מטרות שיושגו באמצעותו, ומדוע אברהם  שתיכתוב  ג'.-ב'( ציין את השורש המנחה בפסוקים 2) 

  זקוק ל

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

  ד'.-ם א'פסוקיוגם בראשית ט"ז ט"ו -פסוקים י"אב. קרא בראשית י"ב 

 פעמיים שרה מתמודדת עם מצבים קשים שהחיים זימנו לה. 

מן המקורות. בסס דבריך על  כל אחדהסבר מה המצב הקשה שאליו נקלעה שרה, על פי ( 1)

 הכתוב. 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

( תאר את דרך ההתמודדות של שרה בכל אחד מהקטעים. האם לדעתך ההתנהגות ראויה? נמק 2) 

 ל סמך אחד מן הקטעים. את דבריך ע

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 .כ'-י'ג. קרא בראשית י"ב 

עבירות מוסריות הוא עבר, והאם חששו היה מוצדק?  שתי( כתוב ממה חושש אברהם. אילו 1)

 בסס דבריך על הכתוב. 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

ינת בתת ות שציהעביר אחת( הסבר כיצד הביטוי "מעשה אבות סימן לבנים" עשוי להסביר את 2) 

 (. 1סעיף )

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 

 

  


