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 65. "לך-לך!"
 )פרק י"ב פסוקים א'-ה'(

 א. הקדמה 

אנשי דור המבול חטאו ונענשו. אנשי דור הפלגה, שהתפצלו ל-70 אומות, היו ברובם המכריע עובדי עבודה זרה. אם כן, איזה 
עם יהיה נאמן לה'? מי ילמד את אומות העולם להאמין בה'? מי ילמד את אנשי העולם להיות אנשי חסד ובעלי מידות טובות?
עם  יהיה  זה  עם  לעולם.  ברכה  שיביא  עם  ממנו  שיצא  והבטיח  לאברם  התגלה  ה'  באברם.  ה'  בחר  כך  לשם 
בעצמו  בה'  להאמין  כול  קודם  יהיה  העם  של  תפקידו  ה'.  עם  מיוחד  קשר  לו  שיהיה  עם  קדוש,  עם  מיוחד, 
כן.  גם  חסד  בעלי  ולהיות  בה'  להאמין  העמים  שאר  את  ילמד  זה  ַעם  בהמשך  החסד.  למידת  בניו  את   ולחנך 
על מנת שעם זה יצליח בתפקידו, הוא חייב להיות במקום המתאים לו; מקום שבו הוא יוכל להיות קדוש וטהור וקרוב אל ה'; 

מקום שבו הוא יוכל לקבל נבואה מאת ה'; מקום שממנו הוא יוכל ללמד את שאר העמים. מקום מיוחד זה הוא ארץ ישראל.
לכן התגלה ה' לאברם וציווה אותו לעזוב את חרן וללכת אל ארץ ישראל.

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

ֶרץ  יָך ֶאל־ָהָא֖ ֣ית ָאִב֑ ָך֖ מהמקום שבו נולדת1 ּוִמּבֵ ֹוַלְדּתְ ם ֶלְך־ְלָך֛ ֵמַאְרְצָך֥ ּוִמּמֽ אֶמר י-ה-ו-֙ה ֶאל־ַאְבָר֔ א ַוּיֹ֤
ָך תהיה מפורסם לטובה  ֶמ֑ ָל֖ה ׁשְ ֶרְכָך֔ ַוֲאַגּדְ ֔דֹול לעם גדול ַוֲאָב֣ ָך֙ ְל֣גֹוי ּגָ ֶעׂשְ ּךָ אשר אראה לך׃ ב ְוֶאֽ ר ַאְרֶאֽ ֥ ֲאׁשֶ
ר  ְלָך֖ ָאֹא֑ יָך אני אברך את מי שמברך אותך ּוְמַקּלֶ ְרֶכ֔ ֲרָכ֙ה ְמָב֣ ָרָכֽה תהיה מקור של ברכה לכולם׃2 ג ַוֲאָבֽ ֶוְהֵי֖ה ּבְ
ה כל העמים האחרים יתברכו בך )למשל, אדם אומר  ת ָהֲאָדָמֽ ֹח֥ ּפְ ל ִמׁשְ ואני אקלל את מי שיקלל אותך ְוִנְבְר֣כּו ְבָך֔ ּכֹ֖

ׁש  ן־ָחֵמ֤ ם ּבֶ ֹו ֑לֹוט ְוַאְבָר֗ ֶ֥לְך ִאּת֖ ֤ר ֵאָלי֙ו י-ה-֔ו-ה ַוּיֵ ּבֶ ר ּדִ ֲאׁשֶ֨ ם ּכַ ֶ֣לְך ַאְבָר֗ לבנו: "הלוואי שתהיה כאברם"(׃3 ד ַוּיֵ

יו )לוט היה בנו  ן־ָאִח֗ ֹו ְוֶאת־֣לֹוט ּבֶ ּת֜ י ִאׁשְ ַר֨ ח ַאְבָר֩ם ֶאת־ׂשָ ֣ ּקַ ן׃ ה ַוּיִ ֵצא֖תֹו ֵמָחָרֽ ה ּבְ ָנ֔ ים ׁשָ ְבִע֣ ִני֙ם ְוׁשִ ׁשָ
ן העבדים שהם קנו והאנשים  ּו ְבָחָר֑ ר־ָעׂש֣ ֶ֖פׁש ֲאׁשֶ ׁשּו ְוֶאת־ַהּנֶ ר ָרָכ֔ ֣ ֙ם ֲאׁשֶ ל־ְרכּוׁשָ של הרן, אחי אברם( ְוֶאת־ּכָ

ָנַֽען׃ ְרָצה ּכְ אּו ַא֥ ֹב֖ ַען לארץ כנען ַוּיָ ַנ֔ ְרָצה5 ּכְ ֶכ֙ת ַא֣ ְצ֗אּו ָלֶל֨ שהם גיירו4 ַוּיֵ

ג. מנגינת הכתוב

לעזוב את בית ההורים, את המשפחה ואת המקום שאתה מכיר וללכת אל ארץ זרה ובלתי מוכרת, שכל אנשיה זרים לך - זהו 
 דבר קשה מאוד! כיצד מרגיש אדם רגיל במעבר כזה? מהם החששות שלו? 

למרות ההבטחות שה' הבטיח לאברם, היה זה עדיין ניסיון קשה. אבל אברם עמד בניסיון; הוא יצא אל הדרך ללא שום 
שאלה או ערעור ועשה בדיוק את מה שה' ציווה אותו.

 

1  אברם היה בחרן בעת שקיבל את הציווי “לך-לך". עם זאת, על פי דברי רש"י, מקום הולדתו היה אור כשדים. על פי רש"י, משמעות הציווי היא:     
    “התרחק עוד יותר מארצך וממולדתך" )רש"י לי"ב, ב(.

2  כל הסובבים אותך יתברכו גם כן בזכותך. פירוש נוסף: תהיה לך היכולת לברך אחרים.
3  רש"י.

4  “ואת הנפש אשר עשו בחרן - שהכניסן תחת כנפי השכינה. אברהם מגייר את האנשים ושרה מגיירת את הנשים... ופשוטו של מקרא עבדים 
ושפחות שקנו להם" )רש"י(.

5  ה’ המגמה, כלומר ה’ בסוף המילה במקום ל’ בתחילתה. ארצה = לארץ.
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 "ֶלְך-ְלָך!"
סּוִקים א'-ה'( ֶרק י"ב פְּ  )פֶּ

יחידה 65

יָך  ֣ית ָאִב֑ ָך֖ ּוִמּבֵ ֹוַלְדּתְ ַאְרְצָך֥ ּוִמּמֽ ם ֶלְך־ְלָך֛ ֵמֽ אֶמר י-ה-ו-֙ה ֶאל־ַאְבָר֔ ַוּיֹ֤ א 
ָך  ֶמ֑ ׁשְ ָל֖ה  ַוֲֽאַגּדְ ֶרְכָך֔  ַוֲֽאָב֣ ֔דֹול  ּגָ ְל֣גֹוי  ָך֙  ֶעׂשְ ְוֶאֽ ב  ׃  ּךָ ַאְרֶאֽ ר  ֥ ֲאׁשֶ ֶרץ  ֶאל־ָהָא֖
ת  ֹח֥ ּפְ ל ִמׁשְ ר ְוִנְבְר֣כּו ְבָך֔ ּכֹ֖ ְלָך֖ ָאֹא֑ יָך ּוְמַקּלֶ ְרֶכ֔ ֲרָכ֙ה ְמָב֣ ָרָכֽה׃ ג ַוֲאָבֽ ֶוְֽהֵי֖ה ּבְ
ם  ֹו ֑לֹוט ְוַאְבָר֗ ֶ֥לְך ִאּת֖ ֤ר ֵאָלי֙ו י-ה-֔ו-ה ַוּיֵ ּבֶ ר ּדִ ֲאׁשֶ֨ ם ּכַ ֶ֣לְך ַאְבָר֗ ה׃ ד ַוּיֵ ֲאָדָמֽ ָהֽ
י  ַר֨ ַאְבָר֩ם ֶאת־ׂשָ ח  ֣ ּקַ ַוּיִ ה  ן׃  ֵמָחָרֽ ֵצא֖תֹו  ּבְ ה  ָנ֔ ׁשָ ים  ְבִע֣ ְוׁשִ ִני֙ם  ׁשָ ׁש  ן־ָחֵמ֤ ּבֶ
ֶ֖פׁש  ְוֶאת־ַהּנֶ ׁשּו  ָרָכ֔ ר  ֣ ֲאׁשֶ ֙ם  ל־ְרכּוׁשָ ְוֶאת־ּכָ יו  ן־ָאִח֗ ּבֶ ְוֶאת־֣לֹוט  ֹו  ּת֜ ִאׁשְ

ָנַֽען׃ ְרָצה ּכְ אּו ַא֥ ֹב֖ ַען ַוּיָ ַנ֔ ְרָצה ּכְ ֶכ֙ת ַא֣ ְֽצ֗אּו ָלֶל֨ ן ַוּיֵ ּו ְבָחָר֑ ר־ָעׂש֣ ֲאׁשֶ

ְתִאים ָלּה: רּוׁש ַהּמַ ה ַלּפֵ ּלָ א. ִמְתחּו ַקו ֵמַהּמִ

ֶֹרׁש ב.ר.כ. ֶהן מֹוִפיעֹות אֹוִתּיֹות ַהּשׁ ּבָ ים ׁשֶ ּלִ ל ַהּמִ ל ֶאת ּכָ ַמְעּגָ יפּו ּבְ ֵרְך ֶאת ַאְבָרם. ַהּקִ ב. ה' ּבֵ

ׁש( ַמְדּגֵ נּו ּבְ ַחר ה'? )ַסּמְ ִמי ּבָ א. ּבְ

ׁש( ַמְדּגֵ נּו ּבְ ַחר ה'? )ַסּמְ ֵאיזֹו ֶאֶרץ ּבָ ב. ּבְ

ּה ָהַלְך ַאְבָרם. ּבָ ֶרְך ׁשֶ נּו ֶאת ַהּדֶ ג. ַסּמְ

ַאְבָרם..." ַחְרּתָ ּבְ ר ּבָ ה הּוא ה' ָהֱא-לִֹקים ֲאׁשֶ "ַאּתָ
)ְנֶחְמָיה ט(

ֵמַאְרְצָך

ָך ּוִמּמֹוַלְדּתְ

ר ַאְרֶאָּך ֶאל־ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ

ָך ְוֶאֶעׂשְ

ַנַען ַאְרָצה ּכְ

ָך ּלְ ֵמַהּמֹוֶלֶדת ׁשֶ

ָך ּלְ ֵמָהָאֶרץ ׁשֶ

ֲאִני ַאְרֶאה ְלָך ֶאל ָהָאֶרץ ׁשֶ

ַנַען ְלֶאֶרץ ּכְ

ה אֹוְתָך ַוֲאִני ֶאֱעׂשֶ

לֹוט

ֶבל ּבָ

ַנז ּכְ ַאׁשְ

ַאְבָרם

ַנַען ֶאֶרץ ּכְ

ַנַען ּכְ

ִמְצַרִים

ִנְמרֹוד

ִמְצַרִים

ַרח ּתֶ

ָמרֹוקֹו

ים ּדִ ׂשְ אּור ּכַ

ָהָרן

ָצְרַפת

ּור ַאּשׁ

ֶיֶפת

ּור ַאּשׁ

יׁש ְרׁשִ ּתַ

ָחם
ָנחֹור

ָיָון

ָיָון

נַֹח

רּוְסָיה

ֶבל ּבָ

ָחָרן
ֵמ

ְלד. ְלָאן ָהַלְך ַאְבָרם?

ָצא ֵמָחָרן. ּיָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ל ַאְבָרם ּבְ ילֹו ׁשֶ נֹות ֶאת ּגִ ַצּיְ ים ַהּמְ ּלִ ׁש ֶאת ַהּמִ ַמְדּגֵ נּו ּבְ ה. ַסּמְ

ג. ֵמֵהיָכן ָיָצא ַאְבָרם?

ָהְלכּו ִעם ַאְבָרם. ל ִמי ׁשֶ ֶצַבע ַאֵחר( ֶאת ּכָ ׁש )ּבְ ַמְדּגֵ נּו ּבְ ו. ַסּמְ

ד. הצעות להמחשה ולהרחבה 

בחוברת:

בצד ימין, למידה מתוך הפסוקים: 

במשימה א' - תרגול בעניין שמות עצם עם שייכות, וכן ה"א המגמה.−−

משימה ב' מאפשרת לפתח עם התלמידים את עניין הברכה, המופיעה מספר פעמים בפסוקים אלה. ברכה היא −−

 שפע טוב. ה' הבטיח לאברם שהוא יעניק לו שפע טוב ושהשפע הזה ימשיך ממנו לשאר האנשים. מי שיצטרף

לאברם, ילמד ממנו וילך בדרכו - יבורך אף הוא. מי שיתנגד לו וינסה לפגוע בו או לקלל אותו - יקולל, כלומר יימנע 

ממנו השפע הטוב. 

במשימות ג', ד', ה', ו' - איתור פרטים בפסוקים בנושאים:−−

מסעו של אברם.. 1

מי הלך איתו?. 2

גילו של אברם בזמן עזיבתו את חרן.. 3

בצד שמאל:

משימה שנועדה להמחיש את בחירת ה' באברם, בחירת ה' בארץ ומסעו של אברם אל הארץ.−•

הרחבות והמחשות נוספות:

אם יש בכיתה עולים חדשים, זאת הזדמנות לאפשר להם לספר על העלייה שלהם לארץ ישראל ועל הקושי בהבנת −•

השפה, במציאת חברים, בהסתגלות למקום וכו'. 

בעניין הקשר החיוני של עם ישראל לארץ ישראל, ניתן להיעזר ב'משל הכרם' של רבי יהודה הלוי )הכוזרי מאמר שני, −•

ט'-י"ב(. 
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 66. מסעותיו של אברם בארץ כנען
 )פרק י"ב פסוקים ו'-ט'(

 א. הקדמה 

המקום הראשון בארץ כנען שאליו הגיע אברם היה שכם. בהיותו בשכם התגלה אליו ה' ובישר לו שתי בשורות:
1. יהיה לו זרע )באותו זמן שרי עוד הייתה עקרה(.  

2. זרעו יירש את הארץ.
אברם הכיר טובה לה', והוא בנה מזבח לה' כדי להודות על בשורות אלה.

אברם המשיך לעבור בארץ ממקום למקום. בכל מקום שאליו הגיע, הוא היה פותח את אוהלו לאורחים והיה מלמד את אנשי 
המקום שיש בורא לעולם, שאליו יש לפנות ולהתפלל, ושהדרך הראויה לעובדו היא עשיית חסד. 

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

ֶרץ הכנענים גרו אז  ָאֽ ז ּבָ ַנֲעִנ֖י ָא֥ ּכְ ה )שם נוסף לשכם( ְוַהֽ ם ַע֖ד ֵא֣לֹון מֹוֶר֑ ֶכ֔ ֶרץ ַ֚עד ְמ֣קֹום ׁשְ ָא֔ ר ַאְבָר֙ם ּבָ ֲעֹב֤ ו ַוּיַ
ַח והקריב עליו ֔ ֙ם ִמְזּבֵ ֶבן ׁשָ ֤ ַוּיִ את  ֶרץ ַהּזֹ֑ ן ֶאת־ָהָא֣ ֖ ְרֲעָך֔ ֶאּתֵ אֶמר ְלַז֨ ַוּיֹ֕ ם  א י-ה-ו-֙ה ֶאל־ַאְבָר֔ ָר֤ ַוּיֵ  בארץ׃ ז 

ם ויעבור משם ָ֜ ק ִמּשׁ ְעּתֵ֨ יו כדי להודות לה' על בשורת הזרע ובשורת הארץ׃1 ח ַוּיַ ה ֵאָלֽ ְרֶא֥  קרבנות ַלי-ה-֖ו-ה ַהּנִ

ֶדם  י ִמּקֶ֔ ֙ם ממערב ְוָהַע֣ ל ִמּיָ ֽית־ֵא֤ ּבֵ ה  ֣ט והעמיד את ָאֳהלֹ֑ ַוּיֵ ל  ֶדם ממזרח ְלֵבֽית־ֵא֖ ֛ ָרה להר, שנמצא ִמּקֶ ָהָה֗
ם י-ה-ֽו-ה אברם בנה מזבח זה כדי להתפלל לה', וכן כדי לפרסם  ֥ ׁשֵ א ּבְ ְקָר֖ ַח֙ ַלֽי-ה-֔ו-ה ַוּיִ ם ִמְזּבֵ֨ ֤ ֶבן־ׁשָ ֽ ממזרח2 ַוּיִ

ם ָה֥לֹוְך ְוָנ֖סֹוַע יושב זמן מה במקום אחד ואחר כך זמן מה במקום  ע ַאְבָר֔ ֣ ּסַ את האמונה בה' בקרב אנשי המקום׃3 ט ַוּיִ

ה לכיוון הנגב, לדרום׃  ְֽגּבָ אחר,4 וכל מסעותיו אלה - ַהּנֶ

ג. מנגינת הכתוב

מיושבת  שהיא  מצא  הוא  להיפך.  צדיקים...  הרבה  בה  מצא  לא  הוא  ה',  אותו  שלח  שאליה  המיוחדת  לארץ  אברם  כשהגיע 
בכנענים עובדי עבודה זרה, אך אברם לא נבהל מכך. הוא לא תהה מדוע שלח אותו ה' לארץ שמלאה בעובדי עבודה זרה. 

אדרבה, הוא הודה לה' על ההבטחות, והחל לעבור ממקום למקום ולפרסם את שם ה' בארץ כפי יכולתו. 

 ד. הצעות להמחשה ולהרחבה 

בחוברת:

 בצד ימין, למידה מתוך הפסוקים: 

במשימות א'-ד' מתבקשים התלמידים לאתר פרטים בתוך הפסוקים.−−

משימה ה' עוסקת בשני המזבחות שבנה אברם.−−

1  רש"י, רמב"ן.  
2  אברם העמיד את אוהלו בצומת הדרכים שבין בית אל לבין העי, ולא בתוך הערים עצמן. מדוע לא נכנס לעיר? ניתן להסביר שאברם לא רצה לגור 

בסמיכות גדולה מדי לעובדי עבודה זרה. הסבר נוסף: זהו צומת מרכזי שעוברים בו הולכי דרכים רבים, ואברם יוכל לארח אותם באוהלו.  
3  אבן עזרא. וכן כותב הרמב"ן )י"ב, ח(: “והנכון, שהיה קורא בקול גדול שם לפני המזבח את שם המודיע א-לוהותו לבני אדם... ועתה כשבא בארץ 

הזאת... היה למוד ללמד ולפרסם הא-לוהות..."  
4  רש"י.  
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בצד שמאל:

הפעילות הראשונה נועדה להכרה ראשונית של מפת הארץ. התלמידים מתבקשים לסמן את מסעו של אברם בארץ, −•
וכן לצייר את המזבחות שהוא בנה.

כדאי לנצל את ההזדמנות ולהסביר לתלמידים מעט על מהותה של מפה, שמהווה מעין תמונה מלמעלה )אפשר 
לתת דוגמה משרטוט מקומות הישיבה של התלמידים בכיתה(.

הפעילות השנייה נועדה לתת נושאים לשיחה ולדיון בכיתה:−•

המטרות שלשמן בנה אברם את המזבחות: המזבח הראשון שבשכם - כדי להודות על בשורת הארץ והזרע, . 1
והמזבח השני - כדי לעבוד את ה' ולפרסם את שמו.

מדוע ישב אברם על אם הדרך ולא בתוך הערים? אולי היה זה מתוך רצונו לעשות חסד עם הולכי הדרכים . 2
)הכנסת אורחים(, וכן ללמדם אמונה בה', כדברי הגמרא במסכת סוטה דף י': "'ויקרא שם בשם ה' א-ל עולם' 

)בראשית כ"א, ל"ג( - אמר ריש לקיש: אל תיקרי ויקרא אלא ויקריא. מלמד, שהקריא אברהם אבינו לשמו של 
הקב"ה בפה כל עובר ושב. כיצד? לאחר שאכלו ושתו - עמדו לברכו. אמר להם: וכי משלי אכלתם?! משל א-לקי 

 עולם אכלתם! הודו ושבחו וברכו למי שאמר והיה העולם!" 
)ניתן כמובן לחשוב על סיבות נוספות.(

הרחבות והמחשות נוספות:

לקרוא את הסיפור "כך לימד אברהם אבינו את ברכת המזון", "כה עשו חכמינו", חלק ב, עמוד 49 )במהדורה החדשה −•

- עמוד 55(.

7 6

ַנַען  ֶאֶרץ כְּ ל ַאְבָרם בְּ עוָֹתיו שֶׁ ַמסְּ
סּוִקים ו-ט( ֶרק יב פְּ )פֶּ

יחידה 66

ֶרץ׃ ָאֽ ז ּבָ ַנֲעִנ֖י ָא֥ ּכְ ה ְוַהֽ ם ַע֖ד ֵא֣לֹון מֹוֶר֑ ֶכ֔ ֶרץ֚ ַעד ְמ֣קֹום ׁשְ ָא֔ ר ַאְבָר֙ם ּבָ ֲעֹב֤ ֽ  ו ַוּיַ
֙ם  ֶבן ׁשָ ֤ את ַוּיִ ֶרץ ַהּזֹ֑ ן ֶאת־ָהָא֣ ֖ ְרֲעָך֔ ֶאּתֵ אֶמר ְלַז֨ ם ַוּיֹ֕ א י-ה-ו-֙ה ֶאל־ַאְבָר֔ ָר֤ ז  ַוּיֵ
ל  ֶדם ְלֵבֽית־ֵא֖ ֛ ָרה ִמּקֶ ם ָהָה֗ ָ֜ ק ִמּשׁ ְעּתֵ֨ יו׃ ח ַוּיַ ה ֵאָלֽ ְרֶא֥ ַח ַלֽי-ה-֖ו-ה ַהּנִ ֔ ִמְזּבֵ
א  ְקָר֖ ַח֙ ַלֽי-ה-֔ו-ה ַוּיִ ם ִמְזּבֵ֨ ֤ ֶבן־ׁשָ ֽ ֶדם ַוּיִ י ִמּקֶ֔ ֙ם ְוָהַע֣ ל ִמּיָ ֽית־ֵא֤ ה ּבֵ ֳהלֹ֑ ֣ט ָאֽ ַוּיֵ

ה׃  ְֽגּבָ ם ָה֥לֹוְך ְוָנ֖סֹוַע ַהּנֶ ע ַאְבָר֔ ֣ ּסַ ם י-ה-ֽו-ה׃ ט ַוּיִ ֥ ׁשֵ ּבְ

ָאֶרץ. יַע ַאְבָרם ּבָ ֵאָליו ִהּגִ קֹום ָהִראׁשוֹן ׁשֶ ם ַהּמָ ׁש ֶאת ׁשֵ ַמְדּגֵ נּו ּבְ א. ַסּמְ

ּה ּבָ ֶרְך ׁשֶ נּו ֶאת ַהּדֶ א. ַסּמְ
ָאֶרץ. ָהַלְך ַאְבָרם ּבָ

קֹומֹות ּמְ חֹות ּבַ רּו ִמְזּבָ ב. ַצּיְ
ַח. ָנה ַאְבָרם ִמְזּבֵ ֶהם ּבָ ּבָ ׁשֶ

ה: ַעל-ּפֶ ֵאלֹות ְלִדּיּון ּבְ ׁשְ

ָנה ַאְבָרם  ם ָמה ּבָ 1( ְלׁשֵ
ֶכם? ׁשְ ַח ּבִ ְזּבֵ      ֶאת ַהּמִ

ָנה ַאְבָרם  ם ָמה ּבָ 2( ְלׁשֵ
ַח  ְזּבֵ     ֶאת ַהּמִ

ית ֵאל ּוֵבין ָהַעי? ין ּבֵ ּבֵ     ׁשֶ

ב ַאְבָרם ֶכם, ָיׁשַ 3( ַמּדּוַע, ְלַדְעּתְ
ית ֵאל ּוֵבין ָהַעי ין ּבֵ      ּבֵ

תֹוְך ַאַחת ֶהָעִרים?      ְולֹא ּבְ

ָאֶרץ..." "ַויֲַּעבֹר ַאְבָרם בָּ

סּוק( ים ֵמַהּפָ ּלִ ֶכם? )ַהֲעִתיקּו ֶאת ַהּמִ ׁשְ ג. ָמה ִהְבִטיַח ה' ְלַאְבָרם ּבִ

ן ֶאת ___________   ___________"     " ____________ ֶאּתֵ

יַע ַאְבָרם. ֵאָליו ִהּגִ ִני ׁשֶ קֹום ַהשֵּׁ ׁש ֶאת ַהּמָ ַמְדּגֵ נּו ּבְ ד. ַסּמְ

ָנה ַאְבָרם. חֹות ּבָ ֵני ִמְזְבּ ה. ׁשְ
ַח ֶזה. ּבֹו ָהָיה ִמְזּבֵ קֹום ׁשֶ ם ַהּמָ ַח ֶאת ׁשֵ ַחת ְלָכל ִמְזּבֵ מּו ִמּתַ     ִרׁשְ

ַלה'!
ה  ְלִמי ַאּתָ

נֹות? ַמְקִריב ָקְרּבָ
ּתֹוָדה ה'

ַעל ַהַהְבָטחֹות!

יַע?  ַאְבָרם ִהּגִ ׁשֶ ָאֶרץ ּכְ ית-ֵאלב. ִמי ָהָיה ּבָ ּבֵ

ֶנֶגב

ַעי

ָחָרן

ֶכם ׁשְ
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 67. הרעב וירידת אברם ושרי למצרים 
 )פרק י"ב פסוקים י'-י"ג(

 א. הקדמה  

זמן קצר1 אחרי שהגיעו אברם ושרי לארץ כנען, היה רעב בארץ, והם היו זקוקים לאוכל באופן דחוף כדי לא למות ברעב. מצד 
אחד במצרים לא היה רעב והיה אפשר להשיג שם אוכל,2 אבל מצד שני הייתה סכנה גדולה בהליכה למצרים, כי במצרים היו 
רשעים רבים שעלולים לפגוע בהם. המצוקה הייתה גדולה. מה יעשה אברם? הדבר הקל ביותר הוא לכעוס ולהתלונן על כך 
שה' שלח אותו אל ארץ מוכת רעב, אבל אברם לא נהג כך. הוא נשאר מאמין בה' וידע שכל מה שה' עושה - הכול לטובה. אברם 

החליט לרדת למצרים כדי להשיג אוכל, והוא תכנן עם שרי תחבולה, על מנת לנסות ולהינצל מרשעותם של המצרים.3 

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים 

ֶרץ׃  ָאֽ ּבָ גדול  רעב  היה  ָהָרָע֖ב  י־ָכֵב֥ד  ֽ ּכִ ם  ׁשָ֔ ָל֣גּור  למצרים  ְיָמ֙ה  ִמְצַר֨ ם  ַאְבָר֤ ֶרד4  ַוּיֵ֨ ֶרץ  ָא֑ ּבָ ָרָע֖ב  י  ַוְיִה֥ י 
ה  ֥ ָ ִאּשׁ ֛י  ּכִ יודע  אני  י  ְעּתִ ָיַד֔ ה־ָנ֣א  ִהּנֵ ֹו  ּת֔ ִאׁשְ י  ַר֣ ֶאל־ׂשָ אֶמ֙ר  ַוּיֹ֨ ְיָמה  ִמְצָר֑ ָל֣בֹוא  יב  ִהְקִר֖ ר  ֥ ֲאׁשֶ ּכַ י  ַוְיִה֕ יא 
הם עלולים  י  ֹאִת֖ ְוָהְר֥גּו  את  ֹז֑ ֹו  ּת֣ ִאׁשְ ְוָאְמ֖רּו  ים  ְצִר֔ ַהּמִ ֹאָתְך֙  ִיְר֤אּו  כאשר  י  ֽ ּכִ ה  ְוָהָי֗ ׃ יב  ּתְ ָאֽ ה  ְיַפת־ַמְרֶא֖
יתחילו  לכן, אם הם  יג  כדי לקחת אותך לאישה׃  ּו  ְיַחּיֽ ְך  ְוֹאָת֥ ירצו לקחת אישה שיש לה בעל(  )כי הם לא  להרוג אותי 

בזכותך׃ ְגָלֵלְֽך  ּבִ י  ֖ ַנְפׁשִ ה  ְוָחְיָת֥ ְך  ַבֲעבּוֵר֔ י  יַטב־ִל֣ ִיֽ ַע֙ן  ְלַמ֨ ּתְ  ָא֑ ִתי5  -ֲאֹח֣ ֶשׁ ִאְמִרי־ָנ֖א   - בך   להתעניין 

- ואחות  אח  שאנחנו  נגיד  אם  אבל  מקרה.  בכל  אותך  ייקחו  הם   - אותך  לקחת  ירצו  הם  ואם  רשעים,   )הם 

אז קודם כול החיים שלי יינצלו, ובנוסף אני אוכל לפעול כדי לנסות להציל אותך מהם.(  

ג. מנגינת הכתוב 

ה' ניסה את אברם ואת שרי בניסיונות קשים, והם עמדו בהם ולא איבדו לרגע את אמונתם בה'. כשהיה רעב - הם לא התלוננו 
"למה ה' שלח אותנו לארץ הזאת למות ברעב?" כשהם הבינו את הסכנה שבירידה למצרים - הם לא התלוננו "למה ה' עושה לנו 

את זה?" מה הם כן עשו? חיפשו פתרונות ותחבולות כדי להינצל, והתפללו אל ה' שיושיע אותם ויעזור להם.
 "עשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו עליו השלום ועמד בכולן" )אבות ה', ג'(.  

מסביר רש"י: "ועמד בכולן - שלא היה מהרהר אחר מידותיו של הקב"ה".

ד. הצעות להמחשה ולהרחבה 

בחוברת:

בצד ימין, למידה מתוך הפסוקים: 

משימות א', ב', ג' נועדו ללמוד את הסיפור מתוך עיון במילים שבפסוקים, וכן להמחיש את הנלמד בעזרת הסימון −−
במפה.

ההולך.  של  פניו  מגמת  שזוהי  המציינת  בתחילתה,  ל'  במקום  מילה  בסוף  ה"א   - המגמה  בה"א  לעסוק  נועדה  ד'  משימה 
לארץ(. לעלות   = ארצה  לעלות  שלנו;  לבית  ללכת   = הביתה  ללכת  )כגון  היום  גם  בה  משתמשים  שאנו  לשון  מטבע   זוהי 

 יש כאן הזדמנות ללמד את העניין. 

 משימות ה', ו' נועדו להבהיר את החשש של אברם ואת התחבולה שהוא תכנן. −−
)יש השואלים, מה עם הסכנה של לקיחת שרה לביתו של גוי? אין ספק שדבר זה הטריד מאוד את אברם ואת שרי. אולם 

1  עפ"י דברי רש"י לפרק כ"א פסוק ל"ד.
2  המצרים היו משקים את השדות ממימי היאור, ולא היו להם בצורת ורעב.

3  היה זה מצב של סכנה לשרי ופיקוח נפש עבור אברם.
4  יציאה מא"י לחו"ל נקראת ‘ירידה’.

5  במקומות רבים בתורה קוראים לאחיין גם אח ולאחיינית קוראים גם אחות, ושרי הייתה אחייניתו של אברם. עם זאת, אי אפשר להתעלם מהעובדה 
שהם גרמו לפרעה להבין שהם אינם בעל ואישה. מה היה, אם כן, ההיתר שלהם לשקר, ולו שקר קל? - ההיתר היה פיקוח נפש. חייו של אברם היו 

בסכנה, ופיקוח נפש דוחה את האיסור לשקר.
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אם אברם יומת, מי יפעל להצלתה? כל עוד אברם בחיים, הוא יכול להתפלל בעבורה ויכול לחפש דרכים נוספות להציל 
אותה(.

בצד שמאל: 

 פעילות העוסקת בפתגם: "כל מה שעושה ה' - הכול לטובה!−•
)תרגום מארמית של: “כל דעביד רחמנא לטב עביד" )ברכות ס’, ע"ב((.

 אברם ושרי האמינו בה' בכל לבם, וידעו שאם ה' שלח רעב יש לזה סיבה טובה, −•
וצריך להתמודד ולא להתלונן.  

כדאי לבקש מהתלמידים ללמוד את הפתגם בעל-פה.    −•

הרחבות והמחשות נוספות: 

לספר את הסיפור על רבי עקיבא שלא מצא מקום לינה בעיר, ובהיותו בשדה, בלילה, כבה לו הנר ונטרפו החמור −•
והתרנגול שהיו עמו )ברכות ס', ע"ב(. ניתן לקרוא מתוך "כה עשו חכמינו", חלק א', עמוד 21.

לספר את הסיפור על נחום איש גמזו )תענית כ"א, ע"א(. ניתן לקרוא מתוך "כה עשו חכמינו", חלק א', עמוד 24 −•
)במהדורה החדשה - עמוד 34(.

אפשר לעסוק במציאות של רעב. מהו רעב? כיצד נוצר רעב? −•

9 8

ַרי ְלִמְצַרִים  ָהָרָעב ִויִריַדת ַאְבָרם ְושָׂ
סּוִקים י-יג( ֶרק יב פְּ )פֶּ

יחידה 67

ֶרץ׃  ָאֽ ָרָע֖ב ּבָ י־ָכֵב֥ד ָהֽ ֽ ם ּכִ ְיָמ֙ה ָל֣גּור ׁשָ֔ ם ִמְצַר֨ ֶרד ַאְבָר֤ ֶרץ ַוּיֵ֨ ָא֑ י ָרָע֖ב ּבָ י ַוְיִה֥
ה־ָנ֣א  ִהּנֵ ֹו  ּת֔ ִאׁשְ י  ַר֣ אֶמ֙ר ֶאל־ׂשָ ַוּיֹ֨ ְיָמה  ִמְצָר֑ ָל֣בֹוא  יב  ִהְקִר֖ ר  ֥ ֲאׁשֶ ֽ ּכַ י  ַוְיִה֕ יא 

ְמ֖רּו  ים ְוָאֽ ְצִר֔ י־ִיְר֤אּו ֹאָתְך֙ ַהּמִ ֽ ה ּכִ ׃ יב ְוָהָי֗ ּתְ ה ָאֽ ה ְיַפת־ַמְרֶא֖ ֥ ָ ֛י ִאּשׁ י ּכִ ְעּתִ ָיַד֔
יַטב־ ַע֙ן ִיֽ ּתְ ְלַמ֨ ִתי ָא֑ ּו׃ יג ִאְמִרי־ָנ֖א ֲאֹח֣ ְך ְיַחּיֽ י ְוֹאָת֥ ְר֥גּו ֹאִת֖ את ְוָהֽ ֹו ֹז֑ ּת֣ ִאׁשְ

ְגָלֵלְֽך׃  י ּבִ ֖ ה ַנְפׁשִ ְיָת֥ ְך ְוָחֽ ֲעבּוֵר֔ י ַבֽ ִל֣

ֵאיזֹו ֶאֶרץ?  ָאֶרץ" - ּבְ א. "ַוְיִהי ָרָעב ּבָ

ּיּור ַלֲהָנַאְתֶכם. ִצְבעּו ֶאת ַהּצִ

ָאֶרץ" "ַוְיִהי ָרָעב בָּ

ה   ַהּכֹל עֹוׂשֶ ל  ְלטֹוָבה   ָמה   ה'  ׁשֶ ּכָ
לּו! ְלּבְ ם ִהְתּבַ ְתּגָ ל ַהּפִ ים ׁשֶ ּלִ אֹוי ַוֲאבֹוי! ַהּמִ

לֹא נֹוָרא. ַהּכֹל ְלטֹוָבה...
כֹון: ֶדר ַהּנָ ּסֵ ים ּבַ ּלִ ר ֶאת ַהּמִ ּבֹואּו ְנַסּדֵ

ב. ְלֵהיָכן ֶהְחִליט ַאְבָרם ָלֶלֶכת? 

ַרי. ל ַאְבָרם ְוׂשָ ָעם ׁשֶ ה ֶאת ַמּסָ ּפָ ּמַ נּו ּבַ ג. ַסּמְ

ה: ַגּמָ ד. ֵה"א ַהּמְ

כֹוָנה( ׁשּוָבה ַהּנְ ל ֶאת ַהּתְ ַמְעּגָ יפּו ּבְ ֵהם ָיְרדּו ְלִמְצַרִים? )ַהּקִ ׁשֶ ׁש ַאְבָרם ּכְ ה ָחׁשַ ה. ִמּמָ

ַרי לֹוַמר. ׁש ַאְבָרם ִמּשָׂ ּקֵ סּוִקים ָמה ּבִ ּפְ נּו ּבַ ו. ַסּמְ

ּלֹו. חּו ֶאת ָהאֶֹכל ׁשֶ ּקְ ּיִ ׁש ׁשֶ 1.    ַאְבָרם ָחׁשַ

ֲעׂשּו אֹותֹו ְלֶעֶבד. ּיַ ׁש ׁשֶ 2.    ַאְבָרם ָחׁשַ

ַרי.  ַהְרגּו אֹותֹו ְוִיְקחּו ֶאת ׂשָ ּיַ ׁש ׁשֶ 3.    ַאְבָרם ָחׁשַ

ֶרד ַאְבָרם ִמְצַרְיָמה = ְלִמְצַרִים ַוּיֵ

ַהְתָחָלה. ְמקֹום ָהאֹות  ּבַ ּסֹוף ּבִ ָהאֹות  ּבַ

ֲאדֹוִני ַאְבָרם!
ֲאַנְחנּו ְרֵעִבים!

ל ַאְבָרם. ָבָריו ׁשֶ ָקה ּוָבּה ּדְ ְדּבֵ יקּו ֶאת ַהּמַ קֹות: ַהְדּבִ ְדּבֵ ף ַהּמַ ִמּדַ

ִמְצַרִים
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 68. ה' מציל את שרי מפרעה 
 )פרק י"ב פסוקים י"ד-כ'(

 א. הקדמה 

בבוא אברם ושרי למצרים התממש החשש של אברם, והמצרים התחילו מיד להתעניין בשרי. המצרים רצו את שרי ולקחו 
אותה )בפסוקים לא כתוב ששאלו אותה לרצונה, אלא שהיא נלקחה לבית פרעה(. התחבולה של אברם ושרי - שאמרו שהם 
אח ואחות - הצליחה להציל לפחות את חייו של אברם, ופרעה - שחשב שאברם הוא אחיה של שרי )"גיס של המלך"( - אף 

העניק לו מתנות רבות.

אברם דאג מאד לשרי,1 אך לא איבד את אמונתו ואת ביטחונו בה' שיציל גם אותה. ואכן, ישועת ה' הגיעה "כהרף עין" - פרעה 
ביתו שלא  בכל  היחידה  הייתה  בגלל שהיא  )אולי  אותו  הבין שהא-לוקים של שרי מעניש  פרעה  ביתו הצטרעו!  אנשי  וכל 
נצטרעה(2. הוא נבהל מאוד והשיב מיד את שרי לאברם. הוא גם נתקף פחד מעצם העובדה שיש בעולם א-לוקים ששומר ומגן 
על אברם ושרי בצורה פלאית ושהוא כועס עליו ומעניש אותו על שלקח את שרי ללא רשות. במצב הזה פרעה העדיף שהם 
לא יישארו במצרים. הוא ביקש מהם לעזוב, ואף שלח מלווים שילוו אותם וישמרו עליהם שלא יקרה להם שום דבר בדרך. גם 
את הרכוש ואת המתנות שנתן לאברם פרעה השאיר לו, ולא ביקש לקבל שום דבר בחזרה )אולי חשב שכך הא-לוקים שלהם 

יסלח לו ויסיר ממנו את הנגעים הגדולים(.3

 פרעה קיבל שיעור חשוב על גבורתו של א-לוקי אברם ושרי, ואברם ושרי חזרו לארץ בכבוד מלכים ועם רכוש רב. 
)לגבי הרעב - סביר להניח שהרעב בכנען בינתיים כבר הסתיים.(

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

י  ֵר֣ ְר֤אּו ֹאָתּה֙ ׂשָ ד׃ טו ַוּיִ וא ְמֹאֽ ה ִה֖ י־ָיָפ֥ ֽ ה ּכִ ָ֔ ִאּשׁ ְצִרי֙ם ֶאת־ָה֣ ְר֤אּו ַהּמִ ְיָמה ַוּיִ ם ִמְצָר֑ ֥בֹוא ַאְבָר֖ י ּכְ יד ַוְיִה֕
ם  ה׃ טז ּוְלַאְבָר֥ ְרֹעֽ ֥ית ּפַ ֖ה נלקחה נגד רצונה ְלּבֵ ָ ח ָהִאּשׁ ֥ ּקַ ה ַוּתֻ ְרֹע֑ ּה שיבחו אותה ֶאל־ּפַ ְל֥לּו ֹאָת֖ ה ַוְיַהֽ ַפְרֹע֔
ת  ָפֹח֔ ּוׁשְ ַוֲעָבִדי֙ם  ים  ַוֲחֹמִר֔ ֹצאן־ּוָבָק֙ר  ַוְֽיִהי־֤לֹו הם נתנו לו  'אח' של המלכה(  ּה בזכותה )בתור  ֲעבּוָר֑ ּבַ יב  ֵהיִט֖
י֑תֹו גם אנשי ביתו לקו  ֹדִל֖ים סוג של צרעת ְוֶאת־ּבֵ ים ּגְ ה ְנָגִע֥ ְרֹע֛ ע י-ה-֧ו-ה׀ ֶאת־ּפַ ים׃ יז ַוְיַנּגַ֨ ֽ ת ּוְגַמּלִ ַוֲאֹתֹנ֖
אֶמר ַמה־ ם ַוּיֹ֕ א ַפְרֹע֙ה ְלַאְבָר֔ ְקָר֤ ם כעונש על שהם לקחו את שרי׃4 יח ַוּיִ ת ַאְבָרֽ ׁשֶ י ֵא֥ ַר֖ ַב֥ר ׂשָ בצרעת ַעל־ּדְ

ה  ֑ ָ י ְלִאּשׁ ּה ִל֖ ח ֹאָת֛ ֥ וא ָוֶאּקַ ִתי ִה֔ ֙ ֲאֹח֣ ְרּתָ ה ָאַמ֨ וא׃ יט ָלָמ֤ ָך֖ ִהֽ ּתְ י ִאׁשְ ֥ י ּכִ ְדּתָ ּלִ֔ ֣ ה לֹא־ִהּגַ ּמָ י ָל֚ ֑ יָת ּלִ ֣ את ָעׂשִ ּזֹ֖
ים  ֑ ה ֲאָנׁשִ ְרֹע֖ ו ָעָל֛יו ּפַ ח ָוֵלְֽך פרעה לא רצה שאברם ושרי יישארו במצרים׃5 כ ַוְיַצ֥ ָך֖ ַק֥ ּתְ ֥ה ִאׁשְ ה ועכשיו ִהּנֵ ְוַעּתָ֕

ר־ֽלֹו׃ ל־ֲאׁשֶ ֹו ְוֶאת־ּכָ ּת֖ ֥חּו ֹא֛תֹו שליוו אותו ְוֶאת־ִאׁשְ ּלְ ְיׁשַ פרעה מינה אנשים ַוֽ

ג. מנגינת הכתוב

ה' שומר על אוהביו ומגן עליהם. 

אברם ושרי, שירדו למצרים כשהם רעבים ללחם ומודאגים מהסכנות, חזרו משם ברכוש גדול ובכבוד מלכים. לעומת זאת, 
המצרים הרשעים שלקחו את שרי ללא רשות, נענשו ולמדו להכיר את גבורתו של הקב"ה.

1  על אף שזה לא כתוב במפורש, סביר להניח שאברם זעק והתפלל אל ה’ שיושיע את שרי. עיינו ב"דעת מקרא".
2  על פי ספורנו.

3  ההסבר על פי “דעת מקרא".
4  כולם היו שותפים בלקיחתה של שרי, וכולם נענשו )עפ"י “דעת מקרא"(. ועם זאת, בעוד שאנשי ביתו לקו בנגעים, פרעה עצמו לקה בנגעים גדולים 

)כדאי לעיין בספורנו(.
5  המציאות של א-ל נסתר ששומר עליהם ומעניש את הפוגע בהם, כנראה “הלחיצה" אותו. 
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 ד. הצעות להמחשה ולהרחבה 

בחוברת:

בצד ימין, למידה מתוך הפסוקים: 

 למשימה א' שתי מטרות:−−
 1( הבנת הנקרא )צריך להבין מתוך ההקשר על מי מדובר(.

קח" - המציינת ששרי נלקחה בלא הסכמתה. 2( הסבת תשומת הלב למילה "וּתֻ

במשימה ב' התלמידים ישימו לב לריבוי המתנות והעושר שאברם קיבל מפרעה.−−

במשימה ג' - זיהוי פרטים בפסוקים.−−

במשימה ד' נאפשר לתלמידים להתבטא בעל-פה ולהסביר את הסיבות שהביאו את אברם ושרי לנהוג כפי שנהגו. −−

משימות ה', ו' עוסקות במצבם של אברם ושרי בעוזבם את מצרים. כדאי להדגיש בפני התלמידים את ההבדל בין מצבם −−
כאן לבין מצבם כשירדו למצרים.

בצד שמאל:

ציור זה משלים את הציור מהיחידה הקודמת. ביחידה הקודמת למדנו על אמונתם של אברם ושרי, שכל מה שעושה −•
ה' - הכול לטובה, וביחידה הזאת התברר שאכן הכול היה לטובה. מעבר לשיפור במצבם הכלכלי - כל מה שקרה 

הביא לקידוש ה' גדול.

11 10

ְרעֹה ַרי ִמפַּ יל ֶאת שָׂ ה' ַמּצִ
סּוִקים יד-כ( ֶרק יב פְּ )פֶּ יחידה 68

וא  ה ִה֖ י־ָיָפ֥ ֽ ּכִ ה  ָ֔ ִאּשׁ ְצִרי֙ם ֶאת־ָה֣ ְר֤אּו ַהּמִ ַוּיִ ְיָמה  ם ִמְצָר֑ ֥בֹוא ַאְבָר֖ י ּכְ ַוְיִה֕ יד 

ה  ֖ ָ ִאּשׁ ח ָהֽ ֥ ּקַ ה ַוּתֻ ְרֹע֑ ּה ֶאל־ּפַ ְל֥לּו ֹאָת֖ ה ַוְיַהֽ י ַפְרֹע֔ ֵר֣ ְר֤אּו ֹאָתּה֙ ׂשָ ד׃ טו ַוּיִ ְמֹאֽ
ים  ַוֲֽחֹמִר֔ ֹצאן־ּוָבָק֙ר  ַוְֽיִהי־֤לֹו  ּה  ֲעבּוָר֑ ֽ ּבַ יב  ֵהיִט֖ ם  ּוְלַאְבָר֥ טז  ה׃  ְרֹעֽ ּפַ ֥ית  ּבֵ
ים  ְנָגִע֥ ה  ְרֹע֛ ֶאת־ּפַ י-ה-֧ו-ה׀  ע  ַוְיַנּגַ֨ יז  ים׃  ֽ ּוְגַמּלִ ת  ַוֲֽאֹתֹנ֖ ת  ָפֹח֔ ּוׁשְ ַוֲֽעָבִדי֙ם 
ם  א ַפְרֹע֙ה ְלַאְבָר֔ ְקָר֤ ם׃ יח ַוּיִ ת ַאְבָרֽ ׁשֶ י ֵא֥ ַר֖ ַב֥ר ׂשָ י֑תֹו ַעל־ּדְ ים ְוֶאת־ּבֵ ֹדִל֖ ּגְ
ה  יט ָלָמ֤ וא׃  ָך֖ ִהֽ ּתְ י ִאׁשְ ֥ ּכִ י  ּלִ֔ ְדּתָ  ֣ ה לֹא־ִהּגַ ּמָ ָל֚ י  ֑ ּלִ יָת  ֣ את ָעׂשִ אֶמר ַמה־ּזֹ֖ ַוּיֹ֕
ָוֵלְֽך׃ ח  ַק֥ ָך֖  ּתְ ִאׁשְ ֥ה  ִהּנֵ ה  ֕ ְוַעּתָ ה  ֑ ָ ְלִאּשׁ י  ִל֖ ּה  ֹאָת֛ ח  ֥ ָוֶֽאּקַ וא  ִה֔ ִתי  ֲאֹח֣  ֙ ְרּתָ  ָאַמ֨
ר־ֽלֹו׃ ל־ֲאׁשֶ ֹו ְוֶאת־ּכָ ּת֖ ֥חּו ֹא֛תֹו ְוֶאת־ִאׁשְ ּלְ ְיׁשַ ים ַוֽ ֑ ה ֲאָנׁשִ ְרֹע֖ ו ָעָל֛יו ּפַ כ ַוְיַצ֥

ּיּור ַלֲהָנַאְתֶכם. ִצְבעּו ֶאת ַהּצִ

ַרי לֹא ִהְתלוְֹננּו, ַאְבָרם ְושָׂ
לּו - לְּ ֲעלּו ְוִהְתפַּ ה', פָּ ֶהֱאִמינּו בַּ

לּו! ַמר ֲעֵליֶהם ְוֵהם ִנצְּ ה' שָׁ

ְרעֹה ְלַאְבָרם? נֹות ָנַתן ּפַ ה סּוֵגי ַמּתָ ּמָ ָפסּוק טז ַוֲענּו: ּכַ נּו ּבְ ב. ַעּיְ

ה'? ָ ְרעֹה" – ִמי זֹאת 'ָהִאּשׁ ית ּפַ ה ּבֵ ָ ח ָהִאּשׁ ּקַ א. "ַוּתֻ

ְרעֹה. ֶהֱעִניׁש ה' ֶאת ּפַ ׁש ֶאת ָהעֶֹנׁש ׁשֶ ַמְדּגֵ נּו ּבְ ג. ַסּמְ

ה: ּתָ ּכִ ה ּבַ ַעל-ּפֶ ֵאָלה ְלִדּיּון ּבְ ד. ׁשְ
ְרעֹה ֶאת ַאְבָרם. ַאל ּפַ ָ ּשׁ ֵאלֹות ׁשֶ תּובֹות ׁשְ ְפסּוִקים יח-יט ּכְ     ּבִ

ם, ָמה ֲהִייֶתם עֹוִנים ְלַפְרעֹה?      לּו ֲהִייֶתם ׁשָ

כֹון: ט ַהּנָ ּפָ ׁשְ ל ַהּמִ ר ׁשֶ ְסּפָ ל ֶאת ַהּמִ ַמְעּגָ יפּו ּבְ ה. ַהּקִ

כֹוָנה. ׁשּוָבה ַהּנְ ם ֶאת ַהּתְ ַחְרּתֶ יֶהן ּבְ ַעל ּפִ סּוק ׁשֶ ּפָ ים ּבַ ּלִ ׁש ֶאת ַהּמִ ַמְדּגֵ נּו ּבְ ו. ַסּמְ

ִמְצַרִים. ֲארּו ּבְ ַרי ִנׁשְ 1. ַאְבָרם ְוׂשָ

ִלי ָהְרכּוׁש. ַרי ָעְזבּו ֶאת ִמְצַרִים ּבְ 2. ַאְבָרם ְוׂשָ

ל ָהְרכּוׁש. ַרי ָעְזבּו ֶאת ִמְצַרִים ִעם ּכָ 3. ַאְבָרם ְוׂשָ
ל ַאְבָרם. ָבָריו ׁשֶ ָקה ּוָבּה ּדְ ְדּבֵ יקּו ֶאת ַהּמַ קֹות: ַהְדּבִ ְדּבֵ ף ַהּמַ ִמּדַ

ה אֶֹכל!"  "ְוֵיׁש ָלנּו ַהְרּבֵ

"ְוַגם
נֹות!" ה ַמּתָ ַהְרּבֵ

ְרעֹה ָרָאה ָמה ה' ָיכֹול ַלֲעׂשֹות!"  "ֲאִפּלּו ּפַ

ה ָלנּו ֵנס!" "ה' ָעׂשָ
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