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 69. ריב הרועים
 )פרק י"ג פסוקים א'-ז'(

א. הקדמה 

הקב"ה הציל את אברם ושרי מהרעב ומפרעה, והם חזרו לארץ בשלום וברכוש רב. אברם חזר למקום המזבח שבנה בין בית אל 
ובין העי, שם הודה לה' על הצלתו,1 וגם המשיך לקרוא בשם ה' ולפרסם את האמונה בו.2

המקנה הרב שהיה לאברם וללוט הצריך אותם למצוא מקום נרחב למרעה. שטחי מרעה רבים היו שייכים לגויים שגרו באזור.
הייתה מצוקת מקום!3 כיצד יסתדרו רועי אברם ורועי לוט עם מעט שטחי המרעה שהם הפקר? מה הם יעשו? רועי אברם 
התאמצו לחפש ולמצוא שטחי הפקר עבור צאנם גם במקומות רחוקים, אולם רועי לוט מצאו פתרון קל יותר... הם פשוט הרשו 
לעצמם לרעות בשדות אחרים, בטענה ש"זה שלנו..."4 לפי הרמב"ן, הם אף דחקו את רועי אברם ממקומות מרעה שהם מצאו.5 

רועי אברם הוכיחו את רועי לוט על מעשיהם, ובין הרועים התפתחה מריבה.

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

ד  ְמֹא֑ ֵב֣ד  ּכָ ם  ְוַאְבָר֖ ב  ה׃  ְֽגּבָ ַהּנֶ ֹו  ִעּמ֖ ְו֥לֹוט  ר־֛לֹו  ְוָכל־ֲאׁשֶ ֹו  ּת֧ ְוִאׁשְ ֠הּוא  ִים  ְצַר֜ ִמּמִ ם  ַאְבָר֨ ַע֩ל  ַוּיַ א 
֗קֹום  ַעד־ַהּמָ ל  ֽית־ֵא֑ ְוַעד־ּבֵ ֶ֖גב  ִמּנֶ יו  ָע֔ ְלַמּסָ ֶלְך֙  ַוּיֵ֨ ג  ב׃  ָהֽ ּוַבּזָ ֶ֖סף  ּכֶ ּבַ בבהמות6  ה  ְקֶנ֕ ּמִ ּבַ רב  רכוש  לו  היה 

ם  ֖ ׁשָ ה  ׂשָ ר־ָע֥ ֲאׁשֶ ַח  ֔ ְזּבֵ ַהּמִ ֶאל־ְמקֹו֙ם  ד  י׃  ָהָעֽ ּוֵב֥ין  ל  ֽית־ֵא֖ ּבֵ ֥ין  ּבֵ ה  ִחּלָ֔ ּתְ ּבַ לֹ֙ה  ָאהֳֽ ם  ֤ ׁשָ ָיה  ר־ָה֨ ֲאׁשֶ
ם י-ה-ֽו-ה הודה לה' על הצלתו,8 וכן המשיך ללמד ולפרסם את האמונה בה'׃9  ֥ ׁשֵ ם ּבְ ֛ם ַאְבָר֖ א ׁשָ ְקָר֥ ִראׁשָֹנ֑ה7 ַוּיִ  ּבָ
ֶרץ לא היה  ם ָהָא֖ א ֹאָת֛ ֥ ים׃ ו ְולֹא־ָנׂשָ ר ְוֹאָהִלֽ ם עם אברם ָהָי֥ה ֹצאן־ּוָבָק֖ ה ְוַגם־ְל֔לֹוט ַהֹהֵלְ֖ך ֶאת־ַאְבָר֑
ין  יב ּבֵ֚ ו׃ ז ַוְֽיִהי־ִר֗ ֽ ֶבת ַיְחּדָ ֥ א ָיְֽכ֖לּו ָלׁשֶ ב ְולֹ֥ ֙ם ָר֔ י־ָהָי֤ה ְרכּוׁשָ ֽ ו ּכִ ֑ ֶבת ַיְחּדָ ֣ מספיק מקום מרעה באותה ארץ10 ָלׁשֶ

והם היו הבעלים של  ֶרץ  ָאֽ ּבָ ב  ֥ ֹיׁשֵ זמן  באותו  ז  ָא֖ י  ִרּזִ֔ ְוַהּפְ ַנֲעִנ֙י  ּכְ ְוַהֽ י ִמְקֵנה־֑לֹוט  ֹרֵע֣ ּוֵב֖ין  ם  י ִמְקֵנֽה־ַאְבָר֔ ֹרֵע֣
הרבה מהאדמות׃11 

 ג. מנגינת הכתוב 

 מה עושים כשיש מצוקה? מה עושים כשיש בעיה? 
האם מתאמצים למצוא פתרון ראוי או שמוצאים פתרון קל על חשבונם של אחרים...?

1  אב"ע לפסוק ג’.

2  רש"י לפסוק ד’.
3  רש"י לפסוק ו’, ועיינו עוד רש"י ורמב"ן לפסוק ז’ - “והכנעני והפרזי אז יושב בארץ".

4  רש"י לפסוק ז’: “ויהי ריב - לפי שהיו רועים של לוט רשעים ומרעים בהמתם בשדות אחרים, ורועי אברם מוכיחים אותם על הגזל, והם אומרים 
נתנה הארץ לאברם, ולו אין יורש, ולוט יורשו, ואין זה גזל, והכתוב אומר ‘והכנעני והפרזי אז יושב בארץ’ ולא זכה בה אברם עדיין". 

5  רמב"ן לפסוק ז’: “ועל דרך הפשט הייתה המריבה על המרעה, כי לא נשא אותם הארץ, וכאשר היה מקנה אברם רועה באחו, היו רועי לוט באים 
בגבולם ורועים שם".

6  ‘מקנה’ הוא שם כולל לצאן, לבקר ולבהמות עבודה שיש לאדם )מילון אבן שושן(.
7  “...היה חפץ לשוב מהרה אל מקום המזבח להבין ולהורות כראשונה" )ספורנו לפסוק ב’(.

8  על פי אב"ע.
9  על פי רש"י לפסוק ד’ וכן ספורנו לפסוק ב’.

10 באותו אזור. לא היה לארץ מקום לשאת - ‘להרים ולהחזיק’ את שניהם.
11 רש"י.
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 ד. הצעות להמחשה ולהרחבה 

בחוברת:

בצד ימין, למידה מתוך הפסוקים: 

ישנן ארבע משימות:

סימון הדרך שבה חזר אברם ממצרים.−−

איתור מקום המזבח.−−

הבנת המילים המתארות את רכושם הרב של אברם ושל לוט.−−

מתוך הפסוקים יש לדייק שהריב היה בין הרועים )ולא בין אברם ללוט בעצמם(!−−

בצד שמאל:

זיהוי וסימון המשפטים שיכלו להיאמר ע"י רועי אברם ורועי לוט.−•

 קריאת המשפטים ברצף - כדאי בצורה של דו-שיח בין שני ילדים. −•

                                           אפשר לעשות בכיתה הצגה עם הילדים.

 ניתן לזהות בציור את ההבדלים בין הבהמות של רועי לוט לבין אלה של רועי אברם.−•

ֶהְמּתֹו של אברהם אבינו היתה יוצאה זמומה )עם זמם על  מדרש רבה: "רבי ברכיה בשם רבי יהודה ב"ר סימון אמר: ּבְ

פיה, שלא תאכל מהשדות( ובהמתו של לוט לא היתה יוצאה זמומה."

הרחבות והמחשות נוספות: 

להעלות בכיתה עוד דוגמאות של בעיות שניתן לפתור בצורה קלה אך אסורה או בצורה שדורשת יותר מאמץ אבל −•

היא נכונה.  )מה יעשה ילד ששכח להביא אוכל לארוחת עשר? מה יעשה ילד שאין לו עיפרון? וכדומה(
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ִריב ָהרוִֹעים
סּוִקים א-ז( ֶרק יג פְּ )פֶּ יחידה 69

ה׃  ְֽגּבָ ַהּנֶ ֹו  ִעּמ֖ ְו֥לֹוט  ר־֛לֹו  ְוָכל־ֲאׁשֶ ֹו  ּת֧ ְוִאׁשְ ֠הּוא  ִים  ְצַר֜ ִמּמִ ם  ַאְבָר֨ ַע֩ל  ֩ ַוּיַ  א 
ְוַעד־ ֶ֖גב  ִמּנֶ יו  ָע֔ ְלַמּסָ ֶלְך֙  ַוּיֵ֨ ג  ב׃  ָהֽ ּוַבּזָ ֶ֖סף  ּכֶ ּבַ ה  ְקֶנ֕ ּמִ ּבַ ד  ְמֹא֑ ֵב֣ד  ּכָ ם  ְוַאְבָר֖ ב 
ּוֵב֥ין  ל  ֽית־ֵא֖ ּבֵ ֥ין  ּבֵ ה  ִחּלָ֔ ּתְ ּבַ ֳהלֹ֙ה  ָאֽ ם  ֤ ׁשָ ָיה  ר־ָה֨ ֲאׁשֶ ֗קֹום  ַעד־ַהּמָ ל  ֽית־ֵא֑ ּבֵ
ם  ֛ם ַאְבָר֖ א ׁשָ ְקָר֥ אׁשָֹנ֑ה ַוּיִ ִרֽ ם ּבָ ֖ ה ׁשָ ׂשָ ר־ָע֥ ַח ֲאׁשֶ ֔ ְזּבֵ י׃ ד ֶאל־ְמקֹו֙ם ַהּמִ ָהָעֽ
ים׃  ָהִלֽ ר ְוֹאֽ ם ָהָי֥ה ֹצאן־ּוָבָק֖ ם־ְל֔לֹוט ַהֹהֵלְ֖ך ֶאת־ַאְבָר֑ ם י-ה-ֽו-ה׃ ה ְוַג֙ ֥ ׁשֵ ּבְ
ֶבת  ֥ א ָיְֽכ֖לּו ָלׁשֶ ב ְולֹ֥ ֙ם ָר֔ י־ָהָי֤ה ְרכּוׁשָ ֽ ו ּכִ ֑ ֶבת ַיְחּדָ ֣ ֶרץ ָלׁשֶ ם ָהָא֖ א ֹאָת֛ ֥ א־ָנׂשָ ו ְולֹֽ
ַנֲֽעִנ֙י  ּכְ ְוַהֽ ִמְקֵנה־֑לֹוט  י  ֹרֵע֣ ּוֵב֖ין  ם  ִמְקֵנֽה־ַאְבָר֔ י  ֹרֵע֣ ין  ּבֵ֚ יב  ַוְֽיִהי־ִר֗ ז  ו׃  ֽ ַיְחּדָ

ֶרץ׃ ָאֽ ב ּבָ ֥ ז ֹיׁשֵ י ָא֖ ִרּזִ֔ ְוַהּפְ

ָהָיה: ַח, ׁשֶ ְזּבֵ ב. ַאְבָרם ָחַזר ֶאל ְמקֹום ַהּמִ

ְצַרִים. ּה ָחַזר ַאְבָרם ִמּמִ ּבָ ֶרְך ׁשֶ ה ֶאת ַהּדֶ ּפָ ּמַ נּו ּבַ א. ַסּמְ

ֶצַבע ֶאָחד ל רֹוֵעי לֹוט ּבְ ִטים ׁשֶ ּפָ ׁשְ יפּו ֶאת ַהּמִ א. ַהּקִ
ֶצַבע ַאֵחר. ל רֹוֵעי ַאְבָרם ּבְ ִטים ׁשֶ ּפָ ׁשְ      ְוֶאת ַהּמִ

יַח(. ל ּדּו-ׂשִ צּוָרה ׁשֶ ֶרֶצף )ּבְ ִטים ּבְ ּפָ ׁשְ ג. ִקְראּו ֶאת ַהּמִ

ה: ים ָהֵאּלֶ ּלִ ג. ַעל ִמי ֶנֶאְמרּו ַהּמִ

יֵניֶהם ָהָיה ִריב. ּבֵ ל ֶאת ֵאּלּו ׁשֶ ַמְעּגָ יפּו ּבְ ד. ַהּקִ

. ין  -   ּוֵבין ָה   ּבֵ

לֹוט         רֹוֵעי לֹוט         ַאְבָרם         רֹוֵעי ַאְבָרם

ָהב"   - ֶנֱאַמר ַעל  ֶסף ּוַבּזָ ּכֶ ְקֶנה ּבַ ּמִ ֵבד ְמאֹד ּבַ "ּכָ

"ָהָיה צֹאן ּוָבָקר ְואָֹהִלים"               - ֶנֱאַמר ַעל 

ם ָרב"  י־ָהָיה ְרכּושָׁ ו כִּ ֶבת ַיְחדָּ א אָֹתם ָהָאֶרץ ָלשֶׁ "ְולֹא־ָנשָׂ

ח ֵמֶהם! ּבֹואּו ִנּקַ

ָאסּור ִלְגנֹב!

נּו! ּלָ ֲאָבל ֶזה ָצִריְך ִלְהיֹות ׁשֶ

ֵהם לֹא ָנְתנּו ָלנּו ְרׁשּות!

ת ָלנּו! ָמה ִאְכּפַ

זֹאת ֲעֵבָרה!

ַאף ֶאָחד לֹא רֹוֶאה...

ה' רֹוֶאה ַהּכֹל!

רוֵֹעי ַאְבָרם

רוֵֹעי לוֹט

ִמְצַרִים

אֹוְמִרים אֹוָתם. ִטים ֶאל ָהרֹוִעים ׁשֶ ּפָ ׁשְ ים ֵמַהּמִ ב. ִמְתחּו ַקּוִ
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 70. פרידת לוט מאברם
 )פרק י"ג פסוקים ח'-י"ג(

א. הקדמה 

דבר המריבה בין הרועים הגיעה לאברם, והעניין ציער אותו מאוד. לוט היה אחיין של אברם )בנו של הרן, אחי אברם(, ואחרי 
שהוא התייתם בגיל צעיר מאביו, לקח אותו אברם תחת חסותו. במשך שנים דאג אברם לכל צרכיו של לוט, חינך אותו, לימד 
אותו ולקח אותו עמו לכל מקום שהוא הלך. עכשיו לוט היה כבר בוגר ועשיר. היו לו מקנה רב ורועים משלו, הוא התנהג באופן 
עצמאי לפי שיקול דעתו, וכבר לא רצה כל כך להקשיב להדרכות של אברם. כשאברם ראה שלוט איננו מוכיח את רועי צאנו, 
שהוא מוכן להתעשר גם על חשבון אחרים )ההיפך ממידת החסד של אברם( ושהמצב הזה גורם למריבה בין הרועים,  עלה 

בלבו חשש כבד שהמריבה עלולה להתפתח גם למריבה בינו לבין לוט. מה יעשה אברם? 
אברם החליט להציע ללוט להיפרד מעליו. לוט הסכים מיד... לוט בחר לעזוב את אברם ולעבור לשבת בערי כיכר הירדן. היה 
זה מקום עשיר מאוד במים ובמרעה. ואף שגרו במקום זה אנשים רשעים מאוד, הסיכוי שהוא יוכל להתעשר עוד, גבר אצל לוט 

על סכנת ההתחברות עם אנשים רשעים. 
חשוב להסביר לתלמידים שבאותו הזמן היה כיכר הירדן מקום פורה מאוד, ובו נחלי מים מתוקים ומרעה עשיר. רק בהמשך 
עתיד הקב"ה להעניש את אנשי המקום במהפכת סדום ועמורה, נחלי המים המתוקים עתידים להפוך לים המלח, והמקום 
היפה והפורה עתיד להפוך למקום חרב ושומם. לוט, שבחר לגור בין רשעים מתוך רצון לעושר, יאבד את רוב משפחתו ואת 

כל רכושו.

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

ים קרובים1  ים ַאִח֖ ֥ י־ֲאָנׁשִ ֽ ין ֹרֶע֑יָך ּכִ יָך ּוֵב֥ין ֹרַע֖י ּוֵב֣ יִנ֣י ּוֵביֶנ֔ י ְמִריָב֙ה ּבֵ א ְתִה֤ ם ֶאל־֗לֹוט ַאל־ָנ֨ אֶמר ַאְבָר֜ ח ַוּיֹ֨
אל  ֹמ֣ ֶרד ָנ֖א ֵמָעָל֑י ִאם־ַהּשְׂ ֥ יָך ואתה יכול לבחור לגור בכל אזור שתרצה ִהּפָ ֶר֙ץ ְלָפֶנ֔ א הרי2 ָכל־ָהָא֨ ֲאָנְֽחנּו׃ ט ֲהלֹ֤

יָלה ואם תבחר ללכת ימינה - אני אלך שמאלה׃3 ְמִאֽ ין ְוַאׂשְ ִמ֖ ָנה אם תבחר ללכת שמאלה - אני אלך ימינה ְוִאם־ַהּיָ  ְוֵאיִמ֔
את  המשקים  מים  הרבה  בה  יש  ה  ֶק֑ ַמׁשְ ּ֖ה  ֻכּלָ י  ֥ ּכִ ן4  ֔ ְרּדֵ ַהּיַ ֣ר  ּכַ ל־ּכִ ֶאת־ּכָ ְר֙א  ַוּיַ יו  ֶאת־ֵעיָנ֗ א־֣לֹוט  ּשָׂ ַוּיִ י 
גן  כמו  י-ה-ו-֙ה  ־  ַגן  ּכְ היה  והמקום  ה  ְוֶאת־ֲעֹמָר֔ ֶאת־ְסֹד֙ם  השחית  שה'  לפני  היה  זה  י-ה-֗ו-ה  ת  ֵח֣ ׁשַ ִלְפֵנ֣י׀  האדמה 

גדותיו(  את  ומשקה  הנילוס  בו  )שזורם  מצרים  ארץ  וכמו  ִים  ִמְצַר֔ ֶרץ  ֶא֣ ּכְ הגן(5  את  שהשקה  נהר  בו  )שזרם  עדן 

֣ר  ּכַ ל־ּכִ ּכָ ֵ֚את  ֗לֹוט  ְבַחר־֣לֹו  ַוּיִ יא  ַער׃  ֹצֽ ששמּה  העיר  עד  ּבֲֹאָכ֖ה  ועמורה  מסדום  השטח  כל  היה  כך   -

יו׃  ָאִחֽ ֵמַע֥ל  יׁש  ִא֖ ְר֔דּו  ֣ ּפָ ַוּיִ ישבו6  הם  שבו  המקום  את  ראשון  עזב  לוט  מקודם,  ֶדם  ֑ ִמּקֶ ֖לֹוט  ע  ֥ ּסַ ַוּיִ ן  ֔ ְרּדֵ  ַהּיַ
העיר  )שהייתה  ם  ַעד־ְסֹדֽ אוהליו  את  העמיד  ל  ֱֽאַה֖ ַוּיֶ ר  ּכָ֔ ַהּכִ י  ָעֵר֣ ּבְ ֙ב  ָיׁשַ ְו֗לֹוט  ָנַ֑ען  ֶרץ־ּכְ ֶאֽ ּבְ ב  ֣ ָיׁשַ ם  ַאְבָר֖ יב 
ד׃ התורה מעידה על אנשי  ים אנשים בעלי חטא ַלי-ה-֖ו-ה ְמֹאֽ ִא֑ ים ְוַחּטָ ם ָרִע֖ י ְסֹד֔ ֣ הגדולה באותו אזור(׃ יג ְוַאְנׁשֵ

סדום שהם היו מאד רשעים,7 ולמרות זאת לא נמנע לוט מלגור איתם, מפני המרעה הרב שהוא יכול למצוא שם.8

1  רש"י. )וניתן להסביר שבתורה לאחיין קוראים גם ‘אח’.(
2  מעיקרה זו מילת שאלה - “האם לא כל הארץ לפניך?" )עיינו ב"דעת מקרא"(

3  מצאנו ש’ימין’ בתורה הוא כינוי לצד דרום, ו’שמאל’ הוא כינוי לצד צפון. על פי זה הציע אברם ללוט לפנות צפונה או דרומה. לעומת זאת, לוט בחר 
לפנות מזרחה, לאזור סדום )עיינו תרגום אונקלוס, תרגום יונתן, ספורנו לפסוק י"א וכן ב"דעת מקרא"(.

4  המישור הרחב על גדות נהר הירדן נקרא “כיכר הירדן".
5  כדברי הכתוב: “ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן ומשם יפרד והיה לארבעה ראשים" )בראשית ב’, י’(. אפשר להיזכר עם התלמידים בפסוק זה.

6  על פי תרגום אונקלוס. )קשה להסביר ‘מקדם’ = ‘ממזרח’, כי נסיעה מבית אל לכיוון סדום היא נסיעה למזרח(. 
  רש"י אומר בשם חז"ל שלוט “הסיע עצמו מקדמונו של עולם )מה’(. אמר אי אפשי לא באברם ולא בא-לוקיו".

7  רש"י: “רעים - בגופם, וחטאים - בממונם, לה’ מאד - יודעים ריבונם ומתכוונים למרוד בו".
8  על פי רש"י.
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ג. מנגינת הכתוב 

 ריבוי ממון הוא סוג של ניסיון עבור האדם.
גם לאברם וגם ללוט היו ממון ומקנה רב. אך בעוד שאברם השתמש בממונו לעשיית חסד עם אחרים והקפיד מאוד שלא 

לפגוע בממונם של אחרים - אצל לוט הממון השפיע עליו לרעה. ההתלהבות שלו מריבוי הממון והמקנה גרמה לו ולרועים 
שלו הרבה מכשולים: מרעה בשדות של אחרים, מריבה עם רועי אברם, ולבסוף - התרחקות מהצדיק והתקרבות לאנשי 

סדום הרשעים, רק כדי לזכות בשטחי מרעה משובחים ובעושר רב יותר.

ד. הצעות להמחשה ולהרחבה 
בחוברת:

בצד ימין, למידה מתוך הפסוקים: 

במשימות א', ב' מתבקשים התלמידים לאתר בפסוקים את המילים שבהן הצעתו של אברם ללוט, ולהסביר את ההצעה.−−

משימה ג' עוסקת בתיאור כיכר הירדן כמקום פורה מאוד, והתלמידים מתבקשים למצוא בפסוקים את שני המקומות - −−
גן ה' )גן עדן( וארץ מצרים - שאליהם משווה התורה את כיכר הירדן.

משימה ד' עוסקת בהתנהגותם של אנשי סדום.−−

בצד שמאל:

המשימות שבחלק הראשון עוסקות בדמיון שבין כיכר הירדן לגן עדן ולנילוס בארץ מצרים.−•

המשימות שבחלק השני עוסקות בהבדל בין התנהגותם של אברם ושרי לבין התנהגות אנשי סדום, מתוך התייחסות −•

להתלבטות של לוט. כדאי מאוד לפתח בכיתה שיחה בעניין זה.

הרחבות והמחשות נוספות: 

פרקי אבות ה', י' : “ארבע מדות באדם. האומר: שלי שלי ושלך שלך - זו מדה בינונית ויש אומרים זו מדת סדום. שלי שלך 

ושלך שלי - עם הארץ. שלי שלך ושלך שלך - חסיד. שלי שלי ושלך שלי - רשע."

בסדום לא היה מושג של נתינה, של חסד. רק "שלי שלי ושלך שלך!", כלומר: "אני לא אבקש ממך לתת לי שום דבר, ואתה 

אל תבקש ממני"! יותר מכך, החוק בסדום אסר על עשיית חסד וקבע עונשים למי שיעבור על החוק!

15 14

ֵרַדת לוֹט ֵמַאְבָרם פְּ
סּוִקים ח-יג( ֶרק יג פְּ )פֶּ יחידה 70

ין  ּוֵב֣ ֹרַע֖י  ּוֵב֥ין  יָך  ּוֵביֶנ֔ יִנ֣י  ּבֵ י ְמִריָב֙ה  ְתִה֤ א  ם ֶאל־֗לֹוט ַאל־ָנ֨ ַאְבָר֜ אֶמר  ַוּיֹ֨ ח 
ָעָל֑י  ֶרד ָנ֖א ֵמֽ ֥ יָך ִהּפָ ֶר֙ץ ְלָפֶנ֔ א ָכל־ָהָא֨ ים ֲאָנְֽחנּו׃ ט ֲהלֹ֤ ים ַאִח֖ ֥ י־ֲאָנׁשִ ֽ ֹרֶע֑יָך ּכִ
יו  ֶאת־ֵעיָנ֗ א־֣לֹוט  ּשָׂ ַוּיִ י  יָלה׃  ְמִאֽ ְוַאׂשְ ין  ִמ֖ ְוִאם־ַהּיָ ָנה  ְוֵאיִמ֔ אל  ֹמ֣ ִאם־ַהּשְׂ
ת י-ה-֗ו-ה ֶאת־ְסֹד֙ם  ֵח֣ ה ִלְפֵנ֣י׀ ׁשַ ֶק֑ ּ֖ה ַמׁשְ י ֻכּלָ ֥ ן ּכִ ֔ ְרּדֵ ֣ר ַהּיַ ּכַ ל־ּכִ ְר֙א ֶאת־ּכָ ַוּיַ
ְבַחר־֣לֹו ֗לֹוט  ַער׃ יא ַוּיִ ֲאָכ֖ה ֹצֽ ִים ּבֹֽ ֶרץ ִמְצַר֔ ֶא֣ ַגן ־ י-ה-ו-֙ה ּכְ ה ּכְ ְוֶאת־ֲעֹמָר֔
ם  יו׃ יב ַאְבָר֖ יׁש ֵמַע֥ל ָאִחֽ ְר֔דּו ִא֖ ֣ ּפָ ֶדם ַוּיִ ֑ ע ֖לֹוט ִמּקֶ ֥ ּסַ ן ַוּיִ ֔ ְרּדֵ ֣ר ַהּיַ ּכַ ל־ּכִ ֵ֚את ּכָ
ם  י ְסֹד֔ ֣ ם׃ יג ְוַאְנׁשֵ ל ַעד־ְסֹדֽ ֱֽאַה֖ ּיֶ ר ַוֽ ּכָ֔ י ַהּכִ ָעֵר֣ ֙ב ּבְ ָנַ֑ען ְו֗לֹוט ָיׁשַ ֶרץ־ּכְ ֶאֽ ב ּבְ ֣ ָיׁשַ

ד׃ ים ַלֽי-ה-֖ו-ה ְמֹאֽ ִא֑ ים ְוַחּטָ ָרִע֖

יַע ַאְבָרם ְללֹוט. ִהּצִ ָעה ׁשֶ ׁש ֶאת ַהַהּצָ ַמְדּגֵ נּו ּבְ א. ַסּמְ

ּיּוִרים. ְתבּו ּכֹוֶתֶרת ְלָכל ֶאָחד ֵמַהּצִ א. ּכִ

ַרי. ל ַאְבָרם ְושָׂ ְסדוֹם ְלֵבין ָהאֶֹהל שֶׁ ִית בִּ ין בַּ ִלים ּבֵ א. ִמְצאּו ֶאת ַהֶהְבּדֵ

ּיּוִרים. ּצִּ ּבַ ָהרֹות ׁשֶ ה ְירּוָקה ְלַיד ַהּנְ רּו ִצְמִחּיָ ב. ַצּיְ

קֹומֹות? ת ַהּמְ לֹׁשֶ ָמה ּדֹוִמים ׁשְ ה: ּבְ ּתָ ּכִ ֵאָלה ְלִדּיּון ּבַ ג. ׁשְ

ַחר לֹוט ָלֶלֶכת ִלְסדֹום? ֶכם ּבָ ה: ַמּדּוַע ְלַדְעּתְ ּתָ ּכִ ֵאָלה ְלִדּיּון ּבַ ב. ׁשְ

ב. ִאם לֹוט ֵיֵלְך ָיִמיָנה, ְלֵהיָכן ֵיֵלְך ַאְבָרם?

ֵני ְמקֹומֹות נֹוָסִפים. ן ִלׁשְ ְרּדֵ ר ַהּיַ ּכַ ה ֶאת ּכִ ג. ַהּתֹוָרה ְמַדּמָ
קֹומֹות? ֵני ַהּמְ     ָמה ֵהם ׁשְ

י ְסדֹום?  ל ַאְנׁשֵ יַצד ְמָתֶאֶרת ַהּתֹוָרה ֶאת ִהְתַנֲהגּוָתם ׁשֶ ד. ּכֵ
סּוק.( ים ֵמַהּפָ ּלִ     )ַהֲעִתיקּו ֶאת ַהּמִ

מֹאָלה, ְלֵהיָכן ֵיֵלְך ַאְבָרם?  ִאם לֹוט ֵיֵלְך ׂשְ

   

  .1

 .2

   

         

." י ְסדֹם    ְו   ַלה'    "ְוַאְנׁשֵ

ֶקה" ּה ַמשְׁ י ֻכלָּ ן כִּ ר ַהיְַּרדֵּ כַּ ל כִּ "ַויְַּרא ֶאת כָּ

ְרִמילוֹן תַּ
ן ֵעֶדן,    ִמְצַרִים ן,   ּגַ ְרּדֵ ר ַהּיַ ּכַ ּכִ

חלק ב'

חלק א'

יׁשֹון ּפִ

יחֹון ּגִ

ֶקל ִחּדֶ

ַרת ּפְ

ים  ִניָסה ַלֲעִניִּ ַהּכְ
ֲאסּוָרה!

ם מּוְזָמִנים  ּלָ ּכֻ
ְמָחה! ׂשִ ּבְ
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 71. הבטחת הארץ והבטחת הזרע
 )פרק י"ג פסוקים י"ד-י"ח(

א. הקדמה 

אחרי פרידתו של לוט, נגלה ה' אל אברם והבטיח לו את הבטחת הארץ והבטחת הזרע. 
הבטחת הארץ - כל הארץ שהוא רואה תהיה שלו ושל זרעו. 

הבטחת הזרע - עתיד לצאת ממנו עם גדול, שאי אפשר יהיה למנותו.
שתי ההבטחות נראו באותו זמן רחוקות מאוד ממימוש, משום שהארץ הייתה מיושבת כולה בעמי כנען )ולא היה נראה שהם 

מתכננים לעזוב(, וכן משום ששרי הייתה עקרה1 וכלל לא היו להם ילדים.
 למרות זאת )ואולי דווקא בגלל זה( - ה' ציווה על אברם:

1. לשאת את עיניו ולראות בעיניו את הארץ שעתידה להיות כולה שלו. 
2. ללכת בארץ לאורכה ולרוחבה.

  - כל זאת כדי לקשר אותו לארץ ולהרגשת הבעלות על הארץ.2

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

ִמן־ ה  ּוְרֵא֔ עיניך  הרם  יָך֙  ֵעיֶנ֨ ָנ֤א  א  ֣ ׂשָ ֹו3  ִעּמ֔ ֵמֽ ֶרד־֣לֹוט  ֽ ִהּפָ ַאֲחֵר֙י  ם  ֶאל־ַאְבָר֗ ר  ָאַמ֣ ַוֽי-ה-֞ו-ה  יד 
ֶרץ  ל־ָהָא֛ ֶאת־ּכָ י  ֧ ּכִ טו  מערבה׃  ה  ָוָיּֽמָ מזרחה  ְדָמה  ָוֵק֥ דרומה  ה  ָוֶנְ֖גּבָ ָנה  ָצֹפ֥ ם4  ֑ ׁשָ ה  ֣ ר־ַאּתָ ֲאׁשֶ ֖קֹום  ַהּמָ
ִאם־ ר׀  ֣ ֲאׁשֶ ֶרץ  ָהָא֑ ר  ֲעַפ֣ ּכַ ת־ַזְרֲעָך֖  ֶאֽ י  ֥ ְמּתִ ְוׂשַ טז  ַעד־עֹוָלֽם׃  ְלַזְרֲעָך֖  ּוֽ ה  ֶנּ֑נָ ֶאּתְ ְלָך֣  ה  ֹרֶא֖ ה  ֥ ר־ַאּתָ ֲאׁשֶ
הזרע  את  גם  כך  הארץ,  עפר  את  למנות  אפשר  שאי  כמו  ֶנֽה  ִיּמָ ֽם־ַזְרֲעָך֖  ּגַ ֶרץ  ָהָא֔ ר  ֶאת־ֲעַפ֣ ִלְמנֹו֙ת  יׁש  ִא֗ יּוַכ֣ל 
ה׃  ֶנּֽנָ ֶאּתְ ְלָך֖  י  ֥ ּכִ ּה  ֑ ּוְלָרְחּבָ ּ֖ה  ְלָאְרּכָ ֶרץ  ָא֔ ּבָ ְ֣ך  ִהְתַהּלֵ ֚קּום  יז  למנות׃  יהיה  אפשר  אי  ממך  שיצא   )העם( 

ֵאלֵֹנ֥י  ב ּבְ ׁ֛שֶ א ַוּיֵ ֹב֛ ם התהלך בארץ והעביר אוהלו ממקום למקום כמצוות ה'.5 עד שבסופו של דבר: ַוּיָ ל ַאְבָר֗ ֱאַה֣ יח ַוּיֶ
ַ֖ח ַלֽי-ה-ֽו-ה׃6 ם ִמְזּבֵ ֥ ֶבן־ׁשָ ֽ ֶחְב֑רֹון ַוּיִ ר ּבְ ֣ א ֲאׁשֶ ַמְמֵר֖

ג. מנגינת הכתוב 

 ה' נתן לנו את ארץ ישראל לאחוזת עולם. 
ההליכה ברחבי ארץ ישראל וההסתכלות בנופיה מחזקות את הקשר שלנו לארץ ישראל.

ד. הצעות להמחשה ולהרחבה 

בחוברת:

בצד ימין, למידה מתוך הפסוקים: 

משימות א', ב' עוסקות בהבטחות הארץ והזרע.−−
משימה ג' עוסקת בהתיישבותו של אברם בחברון. −−

1  “ותהי שרי עקרה, אין לה ולד" )י"א, ל’(.
2  “דעת מקרא" בשם “בעל הדיוקים": “הקב"ה רצה שאברהם יתהלך הליכה זאת, אשר תקנה לו מלבד ידיעת הבעלות גם את הרגשת הבעלות עליה 

משום ‘חביבותא דאברהם אבינו’." ויש אומרים שבהליכה זו היה מעין קניין על הארץ. הנצי"ב כותב: “פעולת ההילוך עד מקום ראות עיניו היה אות 
לקנין" )י"ז(. ועיינו עוד בתרגום יונתן, וכן בדברי הרמב"ן כאן.

3  מכאן שאין ללוט חלק בהבטחות שהבטיח כאן ה’ לאברם )ועיינו עוד בפירושו של הנצי"ב, “העמק דבר"(.
4  אברם היה בין בית אל ובין העי.

5  עיינו רמב"ן, “העמק דבר" וכן ב"דעת מקרא".
6  זהו המזבח השלישי שאברם בנה )אחרי המזבחות בשכם ובבית אל(. ייתכן שבנה את המזבח כדי להודות לה’ על הבטחת הארץ והזרע, ייתכן 

שמטרתו הייתה לעבוד את ה’ ולפרסם את שמו, ואולי שני הדברים גם יחד.
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 בצד שמאל:

ציור שנועד להמחיש, שטיול בארץ ישראל הוא הליכה בדרכי אבותינו ומחזק את הקשר שלנו לארץ.−•

פעילות שבה מתנסים התלמידים במניית גרגירי חול... בהקשר זה אפשר לפתח בכיתה שיחה בעניין משמעות −•

המשל שממשילה התורה את עם ישראל לעפר הארץ.

)כדאי לוודא שהתלמידים מורחים רק מעט דבק, ובנוסף משאירים את החוברות פתוחות עד שכל הדבק יתייבש(.

הרחבות והמחשות נוספות: 

 נושא הכיוונים - "צפונה ונגבה וקדמה וימה" - הוא קשה עבור הרבה ילדים בכיתה א'. −•

 ובכל זאת, אם המורה חושב שזה מתאים לתלמידי כיתתו, הוא יכול לשקול לפתח את הנושא.

 אפשר לציין את הכיוונים בתוך הכיתה )על גבי הקירות(.

 אפשר לצאת לחצר ולשחק )"כולם רצים לצד צפון" וכדומה(.

אפשר לנסות ולהבין את פשר השמות )"ימה" - הצד של הים, "מערב" - הצד בו השמש שוקעת בערב וכו'(.

להביא לכיתה את השיר של דדי גראוכר: "כי את כל הארץ אשר אתה רואה..."−•

להביא לכיתה את השיר של יורם טהרלב: "קום והתהלך בארץ".−•

להיזכר בפסוקים אלה כשיוצאים עם התלמידים לטיול.−•

לבקש מהילדים לספר על טיולים שהם טיילו בארץ עם המשפחה או עם חברים.−•
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ַהְבָטַחת ָהָאֶרץ ְוַהְבָטַחת ַהזֶַּרע
סּוִקים יד-יח( ֶרק יג פְּ )פֶּ יחידה 71

יָך֙  ֵעיֶנ֨ ָנ֤א  א  ֣ ׂשָ ֹו  ִעּמ֔ ֵמֽ ֶרד־֣לֹוט  ֽ ִהּפָ ֲחֵר֙י  ַאֽ ם  ֶאל־ַאְבָר֗ ר  ָאַמ֣ ַוֽי-ה-֞ו-ה  יד 

י ֶאת־ ֧ ה׃ טו ּכִ ְדָמה ָוָיּֽמָ ה ָוֵק֥ ָנה ָוֶנְ֖גּבָ ם ָצֹפ֥ ֑ ה ׁשָ ֣ ר־ַאּתָ ֖קֹום ֲאׁשֶ ה ִמן־ַהּמָ ּוְרֵא֔
י  ֥ ְמּתִ ְוׂשַ טז  ַעד־עֹוָלֽם׃  ְלַזְרֲעָך֖  ּוֽ ה  ֶנּ֑נָ ֶאּתְ ְלָך֣  ה  ֹרֶא֖ ה  ֥ ר־ַאּתָ ֲאׁשֶ ֶרץ  ל־ָהָא֛ ּכָ
ֶרץ  ָהָא֔ ר  ֶאת־ֲעַפ֣ ִלְמנֹו֙ת  יׁש  ִא֗ ִאם־יּוַכ֣ל  ר׀  ֣ ֲאׁשֶ ֶרץ  ָהָא֑ ר  ֲעַפ֣ ֽ ּכַ ת־ַזְֽרֲעָך֖  ֶאֽ
ה׃  ֶנּֽנָ ְלָך֖ ֶאּתְ י  ֥ ּכִ ּה  ֑ ּוְלָרְחּבָ ּ֖ה  ֶרץ ְלָאְרּכָ ָא֔ ּבָ ְ֣ך  ֶנֽה׃ יז ֚קּום ִהְתַהּלֵ ִיּמָ ֽם־ַזְֽרֲעָך֖  ּגַ
ַ֖ח  ם ִמְזּבֵ ֥ ֶבן־ׁשָ ֽ ֶחְב֑רֹון ַוּיִ ר ּבְ ֣ א ֲאׁשֶ לֵֹנ֥י ַמְמֵר֖ ֵאֽ ב ּבְ ׁ֛שֶ א ַוּיֵ ֹב֛ ם ַוּיָ ל ַאְבָר֗ ֱֽאַה֣ יח ַוּיֶ

ַלֽי-ה-ֽו-ה׃

י ַהְבָטחֹות ִהְבִטיַח ה' ְלַאְבָרם. ּתֵ א. ׁשְ
ׁש ֶאת ַהַהְבָטָחה ָהִראׁשֹוָנה. ַמְדּגֵ נּו ּבְ     1. ַסּמְ
ה. ִנּיָ ְ ֶצַבע ַאֵחר ֶאת ַהַהְבָטָחה ַהּשׁ נּו ּבְ     2. ַסּמְ

ׁש ְקָצת!( חֹול ֵמֶהָחֵצר. א. ָהִביאּו ְקָצת )ַמּמָ
ָלִדים. ּבֹו ּפֹוְסִעים ַהּיְ ִביל ׁשֶ ְ ֶבק ַעל ַהּשׁ ׁש ְקָצת!( ּדֶ ב. ִמְרחּו ְקָצת )ַמּמָ

ֶבק. יֵרי ַהחֹול ַעל ַהּדֶ ְרּגִ רּו ֶאת ּגַ ּזְ ג. ּפַ
יֵרי ַהחֹול. ְרּגִ ף ֵמעֶֹדף ּגַ ד. ַנֲערּו ֶאת ַהּדַ

יֵרי ַהחֹול. ְרּגִ ה. ַנּסּו ִלְמנֹות ֶאת ּגַ
ם?... ו. ַהִאם ִהְצַלְחּתֶ

ָנַען"  ָכל ֶאֶרץ כְּ ח ֶאת ֲאִביֶכם ֶאת ַאְבָרָהם... ָואוֵֹלְך אֹתוֹ בְּ "ָוֶאקַּ
ַע כד( )ְיהוֹשֻׁ

ֶרץ  ר ָהָא֑ ֲעַפ֣ ת־ַזְרֲעָך֖ ּכַ י ֶאֽ ֥ ְמּתִ "ְוׂשַ
ֶנֽה" ֽם־ַזְרֲעָך֖ ִיּמָ ֶרץ ּגַ ר ָהָא֔ יׁש ִלְמנֹו֙ת ֶאת־ֲעַפ֣ ר׀ ִאם־יּוַכ֣ל ִא֗ ֣ ֲאׁשֶ

ים ַהֲחֵסרֹות: ּלִ ִלימּו ֶאת ַהּמִ ב. ַהׁשְ

ה..." ֶנּנָ ה רֶֹאה  ֶאּתְ ר ַאּתָ ל  ֲאׁשֶ י ֶאת ּכָ 1. "ּכִ

ֲעַפר ָהָאֶרץ..." י ֶאת  ּכַ ְמּתִ 2. "ְוׂשַ

. ב ַאְבָרם?   ֵ 1. ֵהיָכן ִהְתַיּשׁ

. ֶחְברֹון?  ָנה ַאְבָרם ּבְ 2. ָמה ּבָ

ָפסּוק יח ַוֲענּו: נּו ּבְ ג. ַעּיְ

ּיּור ַלֲהָנַאְתֶכם! ִצְבעּו ֶאת ַהּצִ
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