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ת  ָרׁשַ ּפָ
ָרא ַוּיֵ
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 1. אברהם ושרה מכניסים אורחים 
 פרק י"ח פסוקים א'-ח'

א. הקדמה 
שלושה ימים1 עברו מאז שאברהם אבינו קיים את מצוות ברית המילה שציווה אותו ה', ואברהם ישב בפתח אוהלו בתקווה 
שיזדמנו לו אורחים2. מזג האוויר היה חם, אברהם היה מבוגר מאוד וגם חולה וחלש בגלל הברית, ובעודו מחכה לאורחים, 
נתגלה אליו ה'. לא כתוב במפורש מדוע ה' נתגלה אל אברהם ואם ה' אמר לו דבר-מה - ניתן לעורר על כך דיון בכיתה. רש"י 

מביא בשם חז"ל, שה' בא לבקר את החולה ושאל בשלומו.

בהמשך הפסוקים, אנחנו נלמד על שמחתם של אברהם ושרה כשהגיעו לבסוף אורחים, ועל דרכם וזריזותם במצוות הכנסת 
רגילים4, אולם אברהם  היו מלאכים שהתחפשו לאנשים  ומדברי חז"ל, מתברר שאורחים אלה  אורחים. מהמשך הפסוקים3 
ושרה לא ידעו זאת )בוודאי לא בשלב זה, שהרי הם נתנו להם לאכול - ומלאכים אינם צריכים אוכל...(. מבחינת אברהם ושרה, 

היו אלה שלושה אנשים עוברי אורח, והם הזמינו אותם להיכנס ולהתארח אצלם.

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

בשעות  ֹום  ַהּיֽ ם  ֹח֥ ּכְ ֶהל  ַתח ָהֹא֖ ֽ ּפֶ ב  ֥ ֹיׁשֵ )אברהם(  ְו֛הּוא  א  ֵאלֵֹנ֖י ַמְמֵר֑ ּבְ )אל אברהם( י-ה-֔ו-ה  א ֵאָלי֙ו  ָר֤ ַוּיֵ א 
ים עומדים ָעָל֑יו לפניו )במרחק-מה  ִב֖ ים ִנּצָ ה ֲאָנׁשִ֔ ֣ ֹלׁשָ ֙ה ׁשְ ְרא ְוִהּנֵ א ֵעיָני֙ו ַוּיַ֔ ֤ ּשָׂ החמות של היום  - בצהריים ׃ ב ַוּיִ

ֶהל )למרות שאברהם היה בן 99... ולמרות שהוא לא הרגיש טוב אחרי המילה  ַתח ָהֹא֔ ֣ ָרץ ִלְקָראָת֙ם ִמּפֶ ֤ ְרא ַוּיָ ממנו( ַוּיַ֗

י אדונים  ר ֲאֹדָנ֗ ְרָצה )אברהם לאנשים5(׃ ג ַוּיֹאַמ֑ חּו ָאֽ ֖ ּתַ ׁשְ - בכל זאת אברהם רץ, מתוך התלהבות לקיום המצווה!( ַוּיִ

ִים ְוַרֲח֖צּו ַרְגֵליֶכ֑ם  ח־ָנ֣א ְמַעט־ַמ֔ ֽ ָך7 ׃ ד ֻיּקַ ֽ ר ֵמַע֥ל ַעְבּדֶ יָך ַאל־ָנ֥א ַתֲעֹב֖ ֵעיֶנ֔ אִתי ֵח֙ן ּבְ א ָמָצ֤ שלי!6 ִאם־ָנ֨

ן בשביל זה  ֥ י־ַעל־ּכֵ ֽ רּו ואחרי כן תלכו ּכִ ֲעֹב֔ ר ּתַ ֶכ֙ם ַאַח֣ ֶחם8 ְוַסֲע֤דּו ִלּבְ ה ַפת־ֶל֜ ַחת ָהֵעֽץ ׃ ה ְוֶאְקָח֨ ֥ ֲע֖נּו ּתַ ָ ּשׁ ְוִהֽ
אֶמר  ה ַוּיֹ֗ ָר֑ ֱהָלה ֶאל־ׂשָ ר ַאְבָרָה֛ם ָהֹא֖ ְרּתָ ׃ ו ַוְיַמֵה֧ ֽ ּבַ ר ּדִ ֥ ֲאׁשֶ ה ּכַ ֖ ֲעׂשֶ ן ּתַ ֥ אְמ֔רּו ּכֵ ֶכ֑ם ַוּיֹ֣ ל־ַעְבּדְ ם ַעֽ ֖ ֲעַבְרּתֶ
י ֻעֽגֹות לחמים שצורתם עגולה׃  ֥ ַוֲעׂשִ י  ֶלת קמח משובח ֖לּוׁשִ ַמח ֹס֔ ׁש ְסִאי֙ם שם של מידה, כמות  ֶק֣ ֹל֤ י ׁשְ ַמֲהִר֞
אותו  להכין  ֹאֽתֹו  ֹות  ַלֲעׂש֥ ר  ַוְיַמֵה֖ ַער9  ֶאל־ַהּנַ֔ ן  ֣ ּתֵ ַוּיִ ָוטֹו֙ב  ְך  ַר֤ ר  ָק֜ ן־ּבָ ּבֶ ח  ּקַ֨ ַוּיִ ם  ַאְבָרָה֑ ץ  ָר֣ ר  ָק֖ ְוֶאל־ַהּבָ ז 
ד ֲעֵליֶה֛ם על ידם כדי  ם ְוֽהּוא־ֹעֵמ֧ ן ִלְפֵניֶה֑ ֖ ּתֵ ַוּיִ ה  ר ָעׂשָ֔ ֣ ָק֙ר ֲאׁשֶ ב10 ּוֶבן־ַהּבָ ה ְוָחָל֗ ח ֶחְמָא֜ ּקַ֨ ַוּיִ לאכילה׃ ח 

ַחת ָהֵע֖ץ ַוּיֹאֵכֽלּו ׃ ֥ לשרתם11 ּתַ

 

1  רש"י.

2  רש"י.
3  י"ט, א’.

4  “אחד לבשר את שרה ואחד להפוך את סדום ואחד לרפאות את אברהם."   “ולפי שראהו מצטער שלא היו אורחים באים, 
הביא )את( המלאכים עליו בדמות אנשים."  )רש"י לפסוקים א’-ב’(.

5  ‘ישתחו’ - לשון יחיד, ‘ישתחוו’ - לשון רבים. כך היה דרכם לכבד אחרים, כמו שהיום מקובל לקוד או להושיט יד לשלום.
6  על פי הפירוש הראשון ברש"י.

 7  אחרי שאברהם פנה אל האנשים בלשון רבים וקראם “אדונים שלי!", פנה אברהם אל הגדול שבהם ואמר בלשון יחיד: “אם 
  נא  מצאתי חן בעיניך... וכו’ “, וכוונתו שהוא ושני האורחים הנוספים שאתו יתארחו באוהלו )עפ"י הפירוש הראשון ברש"י(.

8  ואעפ"י שהבטיח אברהם רק מעט מים ופת לחם, הוא הביא לאורחים הרבה יותר מזה... - “אמור מעט ועשה הרבה"! 
9  “זה ישמעאל, כדי לחנכו במצוות" - רש"י.

 10  צפוי שהתלמידים ישאלו: כיצד זה שאברהם הגיש לאורחיו חלב ובשר ביחד?  
תשובה א’: לפני מתן תורה היה מותר. תשובה ב’: אברהם הגיש קודם את החלב, ורק אחר כך, בנפרד, את הבשר.

11  עפ"י תרגום אונקלוס.
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סּוק א( ֹום׃" )ּפָ ם ַהּיֽ ֹח֥ ֶהל ּכְ ַתח ָהֹא֖ ֽ ב ּפֶ ֥ א ְו֛הּוא ֹיׁשֵ ֵאלֵֹנ֖י ַמְמֵר֑ א ֵאָלי֙ו ֔ה' ּבְ ָר֤ "ַוּיֵ

ים ָעָל֑יו ִב֖ ים ִנּצָ ה ֲאָנׁשִ֔ ֣ ֹלׁשָ ֙ה ׁשְ ְרא ְוִהּנֵ א ֵעיָני֙ו ַוּיַ֔ ֤ ּשָׂ "ַוּיִ
סּוִקים ב-ג( ר..." )ּפְ ָרץ ִלְקָראָת֙ם... ַוּיֹאַמ֑ ֤ ְרא ַוּיָ   ַוּיַ֗

ָרה ַמְכִניִסים אוְֹרִחים ַאְבָרָהם ְושָׂ

ֵביתֹו. ב ְוַיְכִניֵסם ּבְ ַתח ָהאֶֹהל - ִלְראֹות ִאם ֵיׁש עֹוֵבר ָוׁשָ ב ּפֶ ָרִׁש"י:   ְוהּוא יֹׁשֵ

ֶפַתח ָהאֶֹהל?   ב ּבְ א.  ִמי ָיׁשַ

ב.  ֵאיזֹו ִמְצָוה הּוא ָרָצה ְלַקֵיּם?  

סּוִקים א-ח ֶרק יח פְּ  פֶּ
יחידה 1

ים? ת ָהֲאָנׁשִ לֹׁשֶ ְ ׁש ַאְבָרָהם ִמּשׁ ּקֵ ג.   ָמה ּבִ

ים  ְפסּוִקים ו-ז ִמּלִ ם ֶאת ִמְצַות ַהְכָנַסת אוְֹרִחים. ִמְצאּו ּבִ ֵרז ְלַקּיֵ ֶהל"  - ַאְבָרָהם ִהְזּדַ ַתח ָהֹא֔ ֣ ָרץ ִלְקָראָת֙ם ִמּפֶ ֤ ד.  "ַוּיָ

ִקּיּום ִמְצַות ַהְכָנַסת אוְֹרִחים ְוַהֲעִתיקּו אֹוָתם: יתֹו ּבְ ל ַאְבָרָהם ּוְבֵני ּבֵ נֹות ֶאת ְזִריזּוָתם ׁשֶ ַצּיְ נֹוָספֹות ַהּמְ

      , ָרץ ,     ,       ,        ַוּיָ

ּיּור ַלֲהָנַאְתֶכם: ִצְבעּו ֶאת ַהּצִ

יַע ָלאֹוְרִחים? ָמה ַאְבָרָהם ִהּצִ
סּוִקים ד-ה( )ּפְ

ָמה ַאְבָרָהם ָנַתן ָלאֹוְרִחים?
סּוִקים ו-ח( )ּפְ

ְמַעט ַמִים

ת ֶלֶחם ּפַ

ְרֵקי ָאבֹות א, טו( ה" )ִפּ ה ַהְרֵבּ "ֱאמֹר ְמַעט ַוֲעֵשׂ

ג. מנגינת הכתוב

חשוב לקיים מצוות. חשוב לא פחות איך מקיימים את המצוות! מאברהם ושרה אנחנו לומדים על הזריזות וההתלהבות 
בקיום מצוות, וכן על המידה של "אמור מעט ועשה הרבה" )פרקי אבות א', ט"ו(.

ד. הצעות להמחשה ולהרחבה 

בחוברת: 

משימה א' עוסקת בזיהוי הדמות שעליה מדובר בפסוק. אפשר 'לגלות' לתלמידים את התשובה ואפשר להנחות ••

אותם לדפדף אחורה לסוף פרשת לך-לך ולראות על מי מדובר בפסוקים הקודמים. 

במשימות ב'-ג' אפשר להרחיב על רצונו העז של אברהם להכניס אורחים.••

משימה ד' מתמקדת במידת הזריזות בקיום המצווה. עניין זה מודגש מאד בפסוקים במילים כמו: "וירץ", "וימהר", ••

"מהרי" ועוד.

המשימה בצד שמאל עוסקת במידתו של אברהם שהיה "אומר מעט ועושה הרבה".••

הרחבות והמחשות נוספות:

לעיין בפסוקים ולראות כיצד שיתף אברהם את בני ביתו )את שרה ואת הנער( בקיום המצווה.••

אנו מבני בניו של אברהם אבינו, ואנו מנסים ללמוד ממעשיו. אפשר להרחיב בנושא הכנסת אורחים: לבקש ••

מהילדים לספר או לכתוב חוויות שלהם מהכנסת אורחים בבית או בכיתה. מה אפשר לתת לאורח ומה גורם לאורח 

להרגיש רצוי.
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2. בשורת הבן

פרק י"ח פסוקים ט'-ט"ז
 א. הקדמה 

אחרי קיום מצוות הכנסת אורחים בהידור רב, בישרו האורחים לאברהם ושרה, שכעבור שנה ייוולד להם בן. שרה שחשבה 
שהאורחים הם סתם אנשים1, לא ייחסה חשיבות רבה לדבריהם2, כי הדבר נראה לה לא הגיוני שלזוג אנשים זקנים ייוולד בן, 

והיא צחקה בלבה על הבטחה זו. ה' הוכיח אותה על כך!3

אברהם חתם את מצוות הכנסת האורחים בליווי האורחים לדרכם.

 

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

ה  ַחּיָ֔ ֵע֣ת  ּכָ יָך֙  ּוב ֵאֶל֨ ֹוב ָאׁש֤ אֶמר ׁש֣ ַוּיֹ֗ ֶהל4׃ י  ֥ה ָבֹאֽ ִהּנֵ אֶמר  ַוּיֹ֖ ָך  ֑ ּתֶ ה ִאׁשְ ָר֣ ֭ה איפה ׂשָ ַאּיֵ יו  ַוּיֹאְמ֣רּו ֵאָל֔ ט 
)פתח  ְו֥הּוא  ֶהל  ָהֹא֖ ַתח  ֥ ּפֶ מ-  האיש  דברי  את  ַעת  ׁשַֹמ֛ ה  ָר֥ ְוׂשָ ָך  ֑ ּתֶ ִאׁשְ ה  ָר֣ ְלׂשָ ן  ה־ֵב֖ ְוִהּנֵ שנה  בעוד  הזה  בזמן 

ים ָחַדל֙ הפסיק  ִמ֑ ּיָ ים ּבַ ִא֖ ים ּבָ ָר֙ה ְזֵקִנ֔ ם ְוׂשָ יו מאחורי האיש )ולכן הוא לא ראה אותה( ׃ יא ְוַאְבָרָה֤ האוהל( ַאֲחָרֽ

ּה בתוכה, בלבה  ֣ ִקְרּבָ ה ּבְ ָר֖ ק ׂשָ ְצַח֥ ים את דרכן של נשים צעירות שיכולות ללדת׃ יב ַוּתִ ֽ ׁשִ ּנָ ַרח ּכַ ה ֹא֖ ָר֔ ִלְה֣יֹות ְלׂשָ
׃  זקן!  וגם בעלי כבר  ן  ָזֵקֽ ַוֽאֹדִנ֖י  אחזור להיות כמו צעירה?!  ה  ֶעְדָנ֔ י  ֣ ְיָתה־ּלִ ָהֽ אחרי שזקנתי  ְבלִֹת֙י  י  ַאֲחֵר֤ ר   ֵלאֹמ֑
י ׃ ְנּתִ י ָזַקֽ ף ֻאְמָנ֛ם האם באמת ֵאֵל֖ד ַוֲאִנ֥ ר ַהַא֥ ה ֵלאֹמ֗ ָר֜ ה ׂשָ ֩ה ָצֲחָק֨ ה ּזֶ ּמָ ם ָל֣ אֶמר י-ה-֖ו-ה ֶאל־ַאְבָרָה֑  יג ַוּיֹ֥
֖ה  ֵע֥ת ַחּיָ ּוב ֵאֶל֛יָך ּכָ ד בזמן שאמרתי ָאׁש֥ ָב֑ר האם יש דבר שה' לא יכול לעשות?! ַלּמֹוֵע֞ ֵל֥א ֵמי-ה-֖ו-ה ּדָ  יד ֲהִיּפָ
ָאה נבהלה ופחדה להודות שהיא  י׀ ָיֵר֑ ֣ י ּכִ ְקּתִ א ָצַח֖ ר לֹ֥ ה׀ ֵלאֹמ֛ ָר֧ ׁש ׂשָ ַכֵח֨ ן ׃ טו ַוּתְ ה ֵבֽ ָר֥ בזמן הזה בעוד שנה ּוְלׂשָ

ם  ְבָרָה֔ ם ְוַא֨ ֵנ֣י ְסֹד֑ פּו ַעל־ּפְ ִק֖ ׁשְ ים ַוּיַ ֲאָנׁשִ֔ ֙ם ָהֽ ָ מּו ִמּשׁ ֻק֤ ְקּתְ )!( ׃ טז ַוּיָ י אלא ָצָחֽ ֥ א ּכִ אֶמר׀ לֹ֖ צחקה בלב5 ַוּיֹ֥

ם ללוות אותם6 ׃ ָחֽ ּלְ ם ְלׁשַ ֖ ֹהֵלְ֥ך ִעּמָ

 

ג. מנגינת הכתוב

"היפלא מה' דבר?!" - אין דבר שה' לא יכול לעשות! ואין ברכה )אפילו של הדיוט = אדם פשוט( שה' לא יכול לקיים!

1  “והנראה בעיני...  ...ולא ידעה כי מלאכי עליון הם, כעניין באשת מנוח, ואולי לא ראתה אותם כלל" )רמב"ן לפסוק ט"ו(.
 2  אמנם ה’ כבר בישר לאברהם בפרשת ‘לך לך’ )פרק י"ז, ט"ז-י"ט(, ששרה תלד לו בן, אבל שרה כנראה לא ידעה על 

    נבואה זו )ועיין בסוף דברי הרמב"ן לפרק י"ח פסוק ט"ו(.
 3  “...והקב"ה האשים אותה לאברהם למה היה הדבר נמנע בעיניה וראוי לה שתאמין או שתאמר: “אמן, כן יעשה ה’!" 

 )-רמב"ן לפסוק ט"ו(. ניתן ללמוד מכאן את מה שלימדונו חז"ל במסכת מגילה ט"ו. : “...ואמר רבי אלעזר אמר ר’ חנינא: 
לעולם אל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך" - אפילו אם אדם פשוט מברך אותך - אל תזלזל בברכתו!

4  ניתן ללמוד מכאן על מידת הצניעות של שרה אמנו )רש"י(.
5  היא הרי צחקה רק בלבה ולא כלפי חוץ! איך אם כן יודע אברהם את מחשבות לבה?! ועיין עוד ברמב"ן לפסוק ט"ו.

6  “כסבור אורחים הם" )רש"י(. לפי זה, גם אברהם עדיין לא ידע ש’האורחים’ היו בעצם מלאכי ה’.
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ד. הצעות להמחשה ולהרחבה 

בחוברת:

משימות א'-ד' עוסקות בבשורה על הולדת הבן.••

משימות ה'-ז' עוסקות בתגובתה של שרה לבשורה.••

במשימה ח' מתבקשים התלמידים להסביר ולנתח את דברי ה' העוסקים בהיותו "כל יכול".••

המשימות בצד שמאל עוסקות במצווה ללוות את האורח ובתחושות הטובות שהליווי גורם לאורח.••

הרחבות והמחשות נוספות:

להביא דוגמאות מחיי היומיום לעניין של "לעולם אל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך".••

להדגים כיצד מלווים אורח.••

לעשות הצגות שונות  על ליווי אורחים, ואחר כך לשאול את הילדים שהציגו את האורח, כיצד הם הרגישו.••

9 8

ן  שֹׂוַרת ַהבֵּ בְּ
סּוִקים ט-טז ֶרק יח פְּ פֶּ

יחידה 2

סּוק ט( ֶהל׃" )ּפָ ֥ה ָבֹאֽ אֶמר ִהּנֵ ָך ַוּיֹ֖ ֑ ּתֶ ה ִאׁשְ ָר֣ ֭ה ׂשָ יו ַאּיֵ "ַוּיֹאְמ֣רּו ֵאָל֔

סּוִקים יא-יב( ּ֣ה..." )ּפְ ִקְרּבָ ה ּבְ ָר֖ ק ׂשָ ְצַח֥ ים... ַוּתִ ָר֙ה ְזֵקִנ֔ ם ְוׂשָ "ְוַאְבָרָה֤

סּוִקים יג-יד(  ָב֑ר" )ּפְ ֵל֥א ֵמ֖ה' ּדָ ם... ֲהִיּפָ אֶמר ֖ה' ֶאל־ַאְבָרָה֑ "ַוּיֹ֥

א.  "ַוּיֹאְמרּו" - ִמי ָאְמרּו?   "ֵאָליו" - ֶאל ִמי?  

ֲאלּו?  ְלׁשֹוְנֶכם: ָמה ָהאֹוְרִחים ׁשָ ְתבּו ּבִ ב.   ּכִ

ג.   ָמה ָעָנה ַאְבָרָהם ָלאֹוְרִחים?  

סּוק י( ָרה. )ּפָ רּו ָהאֹוְרִחים ְלַאְבָרָהם ְוׂשָ ּשְׂ ּבִ ׂשֹוָרה ׁשֶ ְלׁשֹוְנֶכם ֶאת ַהּבְ ְתבּו ּבִ ד.   ּכִ

ָבר   . י ִהיא ְוַאְבָרָהם ָהיּו ּכְ ֵלד ּכִ ִהיא ּתֵ ּמּוָזר ׁשֶ ָבה ׁשֶ ָרה ָחׁשְ ה.   ׂשָ

ב?    ּלֵ קֹול אֹו ּבַ ָרה ָצֲחָקה ּבְ  ו.   ַהִאם ׂשָ

חֹוק?    ַמע ֶאת ַהּצְ  ז.   ִמי ׁשָ

ה: ְבֵרי ה' ָהֵאֶלּ ְלׁשֹוְנֶכם ֶאת ּדִ ירּו ּבִ ח.   ַהְסּבִ

סּוק טז( ם:" )ּפָ ָחֽ ּלְ ם ְלׁשַ ֖ ם ֹהֵלְ֥ך ִעּמָ ְבָרָה֔ ים... ְוַא֨ ֲאָנׁשִ֔ ֙ם ָהֽ ָ מּו ִמּשׁ ֻק֤ "ַוּיָ

ם ַאְבָרָהם?   ה ָהַלְך ִעּמָ ט.   ָלּמָ

ַמן ָלֶלֶכת. יַע ַהּזְ ְתָאֵרַח ֵאֶצל ֲחֵברֹו ְוִהּגִ ל ֶיֶלד ַהּמִ ֵני ִצּיּוִרים ׁשֶ ִלְפֵניֶכם ׁשְ

ה ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ְלׂשִ

ּיּוִרים? ֵני ַהּצִ ין ׁשְ ל ּבֵ ָמה ַהֶהְבּדֵ

ְקִרים? ַמּדּוַע? ָכל ֶאָחד ֵמַהּמִ ֶלד ָהאֹוֵרַח ּבְ יׁש ַהּיֶ ֶכם, ַמְרּגִ יַצד, ְלַדְעּתְ - ּכֵ

...( אֹוְרִחים ֵהם. ב ׁשֶ ָסבּור )ַאְבָרָהם ָחׁשַ ָחם - ְלַלּוֹוָתם, ּכְ ּלְ ָרִׁש"י:   ְלׁשַ

ּה. ַהג ּבָ ּנָ ַבע אֹותֹו( ַאְבָרָהם ָאִבינּו ְוֶדֶרְך ַהֶחֶסד ׁשֶ ָקּ ֲחָקקֹו )ֶשׁ "...ְוהּוא ַהחֹק ׁשֶ
ֶרק יד( "ם ִהְלכֹות ֵאֶבל ּפֶ ֶקה אֹוָתם ּוְמַלֶּוה אֹוָתם."  )ַרְמּבָ ָרִכים ּוַמׁשְ  ַמֲאִכיל עֹוְבֵרי ּדְ

ּתֹוָדה
י! ִהְתָאַרְחּתָ ֶאְצִלִ ה ָיכֹול ׁשֶ ַאּתָ

ָלֶלֶכת...

ִלּוּוי ָהאֹוְרִחים
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3. ה' מודיע לאברהם על העונש הצפוי לסדום

 פרק י"ח פסוקים י"ז-כ"א
א. הקדמה 

בסדום. להתרחש  שעומד  מה  על  לו  ולספר  אברהם  את  לשתף  ה'  החליט  הבן,  ובשורת  האורחים  הכנסת   אחרי 
מדוע היה צורך שאברהם ידע על כך? התורה עצמה עונה על שאלה זו: אם אף אחד לא ידע מה באמת קרה לאנשי סדום 
ולמה זה קרה, אף אחד לא ילמד לקח מהעניין. אנשים עלולים לחשוב שאנשי סדום נפגעו מ"אירוע טבעי מצער"... היה להם 
"ביש מזל"... וזהו. האירוע כולו ייחשב חסר משמעות. ולא היא! יד ה' כיוונה את זה, הייתה לכך סיבה. היה כאן עונש מאת ה' 
על מעשי רשעה בלתי נסבלים. אבל מי ֵידע את זה? מי יוכל ללמד את הלקח? לשם כך, סיפר ה' לאברהם מה עומד להתרחש 
ולמה. אברהם, שעתיד לצאת ממנו עם גדול שממנו ילמדו ויתברכו כל גויי הארץ, יוכל עכשיו ללמד גם את אנשי הדור וגם את 
זרעו אחריו, שסדום ועמורה לא נהפכו סתם. הוא ילמד אותם, שה' משגיח על העולם - הוא הנותן שכר והוא המעניש - ושיש 

לשמור את דרך ה' לעשות צדקה ומשפט.   

מה הייתה רשעותם של אנשי סדום? התורה לא מאריכה לפרט! התורה מסתפקת באמירות כלליות על זעקות וצעקות העולות 
מסדום ועמורה1. אף אנחנו - אין צורך שנפרט בכיתה יותר מדי, ואין צורך שנתאר בפני התלמידים תיאורים קשים של מעשי 
רשעה. די לנו שנסביר שאנשי סדום לא האמינו בה' ושנאו חסד! הם חוקקו חוקים שאסרו לתת צדקה או לעזור לחלשים, הם 

אסרו להכניס אורחים או לגמול חסדים, ואף קבעו עונשים לעוברים על החוק... ההיפך הגמור מאברהם ושרה!

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

׃   !? ה  ֽ ֹעׂשֶ י  ֲאִנ֥ ר  ֖ ֲאׁשֶ ם  ַאְבָרָה֔ ֵמֽ ֲאִנ֙י  מסתיר  האם  ה3  ֤ ְמַכּסֶ ַהֽ בלבו2  ר  ָאָמ֑ ַוֽי-ה-֖ו-ה   יז 
ֶרץ )הוא יהיה המקור שממנו ילמדו  ל ּגֹוֵי֥י ָהָאֽ ְבְרכּו ֔בֹו ּכֹ֖ ֖דֹול ְוָע֑צּום ְוִנ֨ ְהֶי֛ה עתיד להיות ְל֥גֹוי ּגָ ם ָה֧יֹו ִיֽ ְבָרָה֔ יח ְוַא֨
ה  ֜ ר ְיַצּוֶ יו אני יודע ומכיר אותו ובחרתי בו ְלַמַע֩ן ֲאׁשֶ֨ י ְיַדְעּתִ֗ ֣ כל העמים להאמין בה', ועל ידי כך יתברכו( ׃  יט )וגם-( ּכִ

ַען והוא יצווה  ט ְלַמ֗ ֑ ּפָ ה ּוִמׁשְ ֹות ְצָדָק֖ ֶרְך י-ה-֔ו-ה ַלֲעׂש֥ ֣ ְמרּו֙ ּדֶ ֽ יו ְוׁשָ יתֹו֙ ואת משפחתו ַאֲחָר֔ ָנ֤יו ְוֶאת־ּבֵ ֶאת־ּבָ
יו כדי שה' יביא  ֖ר ָעָלֽ ּבֶ ר־ּדִ ת ֲאׁשֶ ם )ועל זרעו4( ֵא֥ יא י-ה-ו-֙ה ַעל־ַאְבָרָה֔ אותם לשמור צדקה ומשפט, כדי ש: ָהִב֤

להם את השכר שהוא הבטיח להם5׃ 

וכאב  צער  של  זעקות  הרבה  יש  ה  ּבָ י־ָר֑ ּכִ ה  ַוֲעֹמָר֖ ם  ְסֹד֥ ת  ַזֲעַק֛ אברהם(  )אל  י-ה-֔ו-ה  אֶמר  ַוּיֹ֣ כ 
׃  מאוד  רבים  סדום  אנשי  של  וחטאיהם  ד  ְמֹאֽ ה  ָכְבָד֖ י  ֥ ּכִ ם  אָת֔ ּטָ ְוַח֨ ועמורה  בסדום  הסובלים   מאנשים 

ּו׀8 האם הם ממשיכים לעשות מעשים רעים כמו  ָאה ֵאַל֖י ָעׂש֣ ֥ ּה ַהּבָ ַצֲעָקָת֛ ה ואבדוק7 ַהּכְ ֣א6 ְוֶאְרֶא֔ ֲרָדה־ּנָ כא ֵאֽ
א ואם הם לא ממשיכים  ָל֑ה אכלה ואשמיד אותם ְוִאם־לֹ֖ צעקות הסובלים המגיעות אליי, והם אינם מתקנים את דרכם, אז: ּכָ

ָעה אדע כבר ואחליט איזה עונש קל יותר אתן להם ׃  בדרכם הרעה, אז: ֵאָדֽ

1  במקומות אחרים בתנ"ך וכן בדברי חז"ל, יש פירוט גדול יותר.
2  הפירוש השלישי בדברי הרמב"ן.

3   “ה’ השאלה" - “המכסה אני" = “האם מכסה אני".
4  עפ"י רש"י.

5  עפ"י רש"י. ומהו השכר שה’ הבטיח? מתן הארץ )‘דעת מקרא’(, וכן שאר ההבטחות של ברית בין הבתרים.
6  זהו לשון בני אדם. ה’ הרי איננו צריך “לרדת" כדי לראות מה קורה בסדום.

7  מכאן נראה, שגזר הדין על סדום עדיין לא נחתם סופית. וייתכן ששליחת המלאכים לסדום, בדמות אנשים המבקשים 
להתארח, הייתה בבחינת נתינת הזדמנות אחרונה לאנשי סדום לבדוק את יחסם לאורחים - האם הם ימשיכו בדרכם הרעה 

או יתקנו אותה )כך עולה מדברי ספורנו, וכן ב"אור החיים"(.
8  יש לשים לב לפיסוק נכון של הפסוק: “ארדה נא ואראה, הכצעקתה הבאה אלי עשו, כלה! ואם לא, אדעה." )ועיין ברש"י.(
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 ג. מנגינת הכתוב

 החינוך לעשיית חסד ועשיית החסד - הם זכות הקיום של העולם. 
אברהם איש החסד תרם לקיומו של העולם ואילו סדום שהתנהגו ברשעות בלי שום חסד - נגזרה עליהם כליה.

ד. הצעות להמחשה ולהרחבה 

בחוברת:

המשימות בצד ימין נועדו להדגיש את ההבדל בין דרכו של אברהם לבין דרכם של אנשי סדום ועמורה. ••

 )המשפטים שהתלמידים יצבעו בירוק, ייצרו פנים מחייכות,

והמשפטים שהתלמידים יצבעו באדום, ייצרו פנים עצובות - כיאה למצב בסדום...(

משימה א' )בצד שמאל( נועדה לאתר בפסוקים את תפקידו של אברהם כמחנך גם של העמים וגם של עם ישראל.••

משימות ב'-ג' נועדו ליצור הזדהות עם דרכו של אברהם, שחינך אותנו לאהבת חסד.••

11 10

ה' מֹוִדיַע ְלַאְבָרָהם ַעל
פּוי ִלְסדֹום ָהעֶֹנׁש ַהּצָ
סּוִקים יז-כא ֶרק יח פְּ  פֶּ

יחידה 3

ִטים. ּפָ ִלְפֵניֶכם ִמׁשְ

ל ַאְבָרָהם. ֵביתֹו ׁשֶ ֶכם ָהיּו אֹוְמִרים ּבְ ַדְעּתְ ּלְ ִטים ׁשֶ ּפָ ׁשְ ׁש ָירֹק ֶאת ַהּמִ ַמְדּגֵ     - ִצְבעּו ּבְ

ְסדֹום ַוֲעמָֹרה. ֶכם ָהיּו אֹוְמִרים ּבִ ַדְעּתְ ּלְ ִטים ׁשֶ ּפָ ׁשְ ׁש ָאדֹם ֶאת ַהּמִ ַמְדּגֵ     - ִצְבעּו ּבְ

סּוק ֶזה? ַעל ִמי ֶנֱאַמר ּפָ

ַעל  

סּוק ֶזה? ַעל ִמי ֶנֱאַמר ּפָ

ַעל 

ֲאִני עֹוֵזר ַרק ְלַעְצִמי!ִמי ָצִריְך ֶעְזָרה?

ה! 
ְצָו

ִמ
ת 

זֹא
 -

ר 
ָחֵב

 ְל
זֹר

ַלֲע

ה...
ֵבָר

 ֲע
ת

ֹא ז
 -

ת 
ּוָל

ַלּז
ֹר 

ֲעז
ַל

ר ַלֲעזֹר? ָמה ֶאְפׁשָ ן לֹו?ּבְ ֲאִני ֶאּתֵ ה ׁשֶ ָלּמָ

ָבר טֹוב. ל עֶֹנׁש!ֶחֶסד הּוא ּדָ ה ֶחֶסד, ְיַקּבֵ ֲעׂשֶ ּיַ ִמי ׁשֶ

י ְסדֹום ָהיּו ַהֶהֶפְך ֵמַאְבָרָהם! ַאְנׁשֵ

סּוק יט: ּפָ

ה  ֜ ר ְיַצּוֶ יו ְלַמַע֩ן ֲאׁשֶ֨ י ְיַדְעּתִ֗ ֣ "ּכִ
יו  יתֹו֙ ַאֲחָר֔ ָנ֤יו ְוֶאת־ּבֵ ֶאת ּבָ

ט" ֑ ּפָ ה ּוִמׁשְ ֹות ְצָדָק֖ ֶרְך ֔ה' ַלֲעׂש֥ ֣ ְמרּו֙ ּדֶ ֽ ְוׁשָ

סּוק כ: ּפָ

ד:" ה ְמֹאֽ י ָכְבָד֖ ֥ ם ּכִ אָת֔ ּטָ "...ְוַח֨

ָאסּור
ָלֵתת ְצָדָקה!

ַהְנָהַלת ְסדֹום

ִמְצַות ְצָדָקה

י ְסדֹום.       ַאְבָרָהם ֵיַדע ָמה הֹוֵלְך ִלְקרֹות ְלַאְנׁשֵ א.   ה' ָרָצה ׁשֶ

ר:  סּוק ְלֵבין ַהֶהְסּבֵ ין ַהּפָ ים ּבֵ       ִמְתחּו ַקּוִ

יֶתם:  ֲעׂשִ ה ֶחֶסד ׁשֶ ְתבּו ַעל ַמֲעׂשֵ ל ַאְבָרָהם! ּכִ ְרּכֹו ׁשֶ יֵכי ּדַ ָניו ּוַמְמׁשִ ֵני ּבָ ג.   ֲאַנְחנּו ּבְ

סּוק יז( ה )?!(:" )ּפָ ֽ י ֹעׂשֶ ר ֲאִנ֥ ֖ ם ֲאׁשֶ ַאְבָרָה֔ ה ֲאִנ֙י ֵמֽ ֤ ְמַכּסֶ ר ַהֽ "ַו֖ה' ָאָמ֑

ָבִרים ָקה ּוָבּה ַהּדְ יקּו ַמְדּבֵ ב.   ַהְדּבִ
יתֹו ְואוָֹתנּו. ֵני ּבֵ ה ֶאת ּבְ ַאְבָרָהם ִצּוָ ׁשֶ

֖דֹול ְוָע֑צּום ְהֶי֛ה ְל֥גֹוי ּגָ ם ָה֧יֹו ִיֽ ְבָרָה֔ "ְוַא֨
ֶרץ" ל ּגֹוֵי֥י ָהָאֽ ְבְרכּו ֔בֹו ּכֹ֖ ְוִנ֨

ַקח ד ֶאת ַהּלֶ ַאְבָרָהם ְיַלּמֵ
ְחּתֹו. ּפַ ְלָבָניו ּוְלִמׁשְ

ַקח ד ֶאת ַהּלֶ ַאְבָרָהם ְיַלּמֵ
ים. ְלָכל ָהַעּמִ

יו  יתֹו֙ ַאֲחָר֔ ָנ֤יו ְוֶאת־ּבֵ ה ֶאת־ּבָ ֜ ר ְיַצּוֶ "ְלַמַע֩ן ֲאׁשֶ֨
ט" ֑ ּפָ ה ּוִמׁשְ ֹות ְצָדָק֖ ֶרְך ֔ה ַלֲעׂש֥ ֣ ְמרּו֙ ּדֶ ֽ ְוׁשָ

רֹק? ַבע ַהּיָ ּצֶ     - ָמה ָיָצא ּבַ

ַבע ָהָאדֹם? ּצֶ     - ָמה ָיָצא ּבַ
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4. תפילת אברהם על אנשי סדום

 פרק י"ח פסוקים כ"ב-ל"ג
א. הקדמה 

כיצד הגיב אברהם לדברי ה' על העונש שעומדים אנשי סדום לקבל? האם הוא שמח על כך שרשעים אלה עומדים לקבל  את 
העונש "המגיע להם"? האם הוא הסתפק באמירה של "זה לא קשור אליי"? - לא! אברהם לא שמח, וגם לא התעלם! להיפך 
- הוא התאמץ למצוא להם זכות והתפלל להצלתם. )כדאי לפתח דיון בכיתה בשאלה מדוע התפלל אברהם עבור רשעים? - 
תשובות אפשריות: אברהם איש חסד, ואכפת לו מכל אדם; יש כוח גדול לצדיקים, שזכותם מגינה על כל בני העיר; הוא מקווה 

שהרשעים יחזרו בתשובה.(  שתי בקשות ביקש אברהם בתפילתו:
שלא ימותו הצדיקים בעוון הרשעים - "האף תספה צדיק עם רשע?". 1
להציל את כל העיר בזכות הצדיקים שאולי נמצאים בקרבה1 - "האף תספה ולא תשא למקום למען חמישים הצדיקים?". 2

אברהם  המשיך  הרשעים,  גם  יינצלו  ובזכותם  יינצלו,  הם  העיר,  בתוך  צדיקים   50 יימצאו  שאם  לאברהם  השיב  שה'  לאחר 
והתפלל שתינצל העיר גם בעבור 45 צדיקים, 40 צדיקים וכו'... עד 10 צדיקים. על פחות מ-10 צדיקים, אברהם כבר לא התפלל. 

היה ברור לו, כנראה, שפחות מ-10 צדיקים יוכלו להציל אולי את עצמם, אך לא את כל העיר2. 

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

עדיין  ּנּו  עֹוֶד֥ ם  ְבָרָה֔ ְוַא֨ ָמה  ְסֹד֑ ְל֖כּו  ַוּיֵ ים  ֲאָנׁשִ֔ ָהֽ אותם  ליווה  שאברהם  מהמקום  ֙ם  ָ ִמּשׁ ְפ֤נּו  ַוּיִ כב 
ע3׃  ֽ ִעם־ָרׁשָ יק  ֖ ַצּדִ תהרוג  האם  ה   ְסּפֶ֔ ּתִ ף  ַהַא֣ ר  ַוּיֹאַמ֑ ם  ַאְבָרָה֖ ׁ֥ש  ּגַ ַוּיִ כג  ׃  י-ה-ֽו-ה  ִלְפֵנ֥י  ד   ֹעֵמ֖

המקום  לאנשי  תסלח  ולא  ֔קֹום  ַלּמָ א  ֣ ְולֹא־ִתּשָׂ ֙ה  ְסּפֶ ּתִ ף  ַהַא֤ יר  ָהִע֑ ֣תֹוְך  ּבְ ם  יִק֖ ַצּדִ ים  ֥ ִ ֲחִמּשׁ ֵיׁ֛ש  י  אּוַל֥ כד 
ית  ה ְלָהִמ֤ ַהּזֶ֗ ר  ָב֣ ּדָ ּכַ ת׀  5 ֵמֲעׂשֹ֣ ָך֜ ּלְ לא ראוי  ָלה  ּה4 ׃ כה ָחִל֨ ֽ ִקְרּבָ ּבְ ר  ֥ ם ֲאׁשֶ יִק֖ ּדִ ים ַהּצַ ֥ ִ בזכות ֲחִמּשׁ ַען  ְלַמ֛
ְך ֲהׁשֵֹפ֙ט  ּלָ֔ ָלה לא ראוי  ע שיהיה דינו של הצדיק כמו דינו של הרשע6  ָחִל֣ ֑ ָרׁשָ יק ּכָ ֖ ע ְוָהָי֥ה ַכַצּדִ י֙ק ִעם־ָרׁשָ֔ ַצּדִ
ם  ִבְסֹד֛ א  ִאם־ֶאְמָצ֥ י-ה-֔ו-ה  אֶמר  ַוּיֹ֣ ׃ כו   !? ט  ֽ ּפָ ִמׁשְ ֖ה  ַיֲעׂשֶ א  לֹ֥ העולם  כל  של  השופט  האם  ֶרץ  ל־ָהָא֔ ּכָ
יוכלו  צדיקים  מחמישים  פחות  )אבל  ם  ֲעבּוָרֽ ּבַ ֖קֹום  ְלָכל־ַהּמָ אסלח  אִתי  ֥ ְוָנׂשָ יר  ָהִע֑ ֣תֹוְך  ּבְ ם  יִק֖ ַצּדִ ים  ֥ ִ ֲחִמּשׁ
רוצה7  אני  ֙י  ְלּתִ הֹוַא֨ ה־ָנ֤א  ִהּנֵ ר  ַוּיֹאַמ֑ ם  ַאְבָרָה֖ ַ֥ען  ַוּיַ ׃ כז  הבקשות(  שתי  על  ה'  ענה  בכך  עצמם.  את  רק  להציל 

׃  ענווה(  של  לשון  )זוהי  חשובים  שאינם  ֶפר8  ָוֵאֽ ר  ָעָפ֥ כמו  חשוב,  אינני  שאני  למרות  י  ְוָאֹנִכ֖ -י  ֶאל־ֲא-ֹד-ָנ֔ ֣ר  ְלַדּבֵ
בגלל חסרונם של חמישה  ה  ֖ ָ ֲחִמּשׁ ּבַ האם תשחית  ית  ִח֥ ֲהַתׁשְ ה  ָ֔ ֲחִמּשׁ יִק֙ם  ּדִ ַהּצַ ים  ֤ ִ ֲחִמּשׁ ַיְחְס֞רּון  ֠אּוַלי  כח 
ֵאָלי֙ו  ֤ר  ְלַדּבֵ ֜עֹוד  ֶסף  ַוּיֹ֨ ה׃ כט  ֽ ָ ַוֲחִמּשׁ ים  ִע֖ ַאְרּבָ ם  ׁשָ֔ א  ִאם־ֶאְמָצ֣ ית  ִח֔ ַאׁשְ א  לֹ֣ אֶמ֙ר  ַוּיֹ֨ יר  ל־ָהִע֑ ֶאת־ּכָ
ִיַ֤חר  א  ַאל־ָנ֞ ּיֹאֶמר  ַו֠ ׃ ל  ים  ִעֽ ָהַאְרּבָ ֲע֖בּור  ּבַ ה  ֱעׂשֶ֔ ֶאֽ א  לֹ֣ אֶמ֙ר  ַוּיֹ֨ ים  ִע֑ ַאְרּבָ ם  ֖ ׁשָ ְצ֥אּון  ִיּמָ אּוַל֛י  ר  ַוּיֹאַמ֔
א  לֹ֣ אֶמ֙ר  ַוּיֹ֨ ים  ֑ ֹלׁשִ ׁשְ ם  ֖ ׁשָ ְצ֥אּון  ִיּמָ אּוַל֛י  ולבקש  לדבר  ממשיך  שאני  על  ָרה  ֔ ַוֲאַדּבֵ ה'  יכעס  אל  ַלֽא-ֹד-ָנ-֙י 
ְצ֥אּון  ִיּמָ -י אּוַל֛י  ֣ר ֶאל־ֲא-ֹד-ָנ֔ ְלַדּבֵ ֙י  ְלּתִ ֽה־ָנ֤א הֹוַא֨ ִהּנֵ אֶמר  ַוּיֹ֗ ׃ לא  ים  ֽ ֹלׁשִ ׁשְ ם  ֖ ׁשָ א  ה ִאם־ֶאְמָצ֥ ֱעׂשֶ֔ ֶאֽ
ה ַאְך־ ָר֣ ַחר ַלֽא-ֹד-ָנ-֙י ַוֲאַדּבְ א ִי֤ ּיֹאֶמר ַאל־ָנ֞ ים ׃ לב ַו֠ ִרֽ ֶעׂשְ ֲע֖בּור ָהֽ ית ּבַ ִח֔ א ַאׁשְ אֶמ֙ר לֹ֣ ים ַוּיֹ֨ ִר֑ ם ֶעׂשְ ֖ ׁשָ
ֶ֣לְך9 ַוּיֵ ׃ לג  ה  ָרֽ ָהֲעׂשָ ֲע֖בּור  ּבַ ית  ִח֔ ַאׁשְ א  לֹ֣ אֶמ֙ר  ַוּיֹ֨ ה  ָר֑ ֲעׂשָ ם  ֖ ׁשָ ְצ֥אּון  ִיּמָ אּוַל֛י  אחת  פעם  עוד  רק  ַעם   ַהּפַ֔

ב ִלְמֹקֽמֹו ׃ ֥ ם ְוַאְבָרָה֖ם ׁשָ ֖ר ֶאל־ַאְבָרָה֑ ה גמר ְלַדּבֵ ּלָ֔ ר ּכִ ֣ ֲאׁשֶ י-ה-֔ו-ה ּכַ

1  אולי יש צדיקים בעיר עכשיו או אולי עתידים להיוולד מהם צדיקים בעתיד.
2  ניתן להסביר כאן את החשיבות של עשרה אנשים, הנחשבים כציבור. )ועיין ברש"י לפסוק ל"ב.(

3  זאת השאלה / הבקשה הראשונה.
4  זאת השאלה / הבקשה השנייה.

5  זה ייחשב כמעשה חולין, מפני ששמך יתחלל בגויים, שיגידו ששופט כל הארץ לא עושה משפט )- עפ"י רש"י(.
6  זאת הרחבה לבקשה הראשונה, שלא ימותו הצדיקים בעוון הרשעים.

7  אבן עזרא.
8  “עפר" הוא עפר הארץ, ו"אפר" הוא הנשאר אחרי שרפה. שניהם נחשבים דברים פחותי ערך וחסרי חשיבות.

9  לשון בני אדם.
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13 12

י ְסדֹום ת ַאְבָרָהם ַעל ַאְנשֵׁ ִפלַּ תְּ
סּוִקים כב-לג ֶרק יח פְּ  פֶּ

יחידה 4

סּוק כג( ע:" )ּפָ ֽ יק ִעם ָרׁשָ ֖ ה ַצּדִ ְסּפֶ֔ ף ּתִ ר ַהַא֣ ם ַוּיֹאַמ֑ ׁ֥ש ַאְבָרָה֖ ּגַ 1.   "ַוּיִ

יר  ֣תֹוְך ָהִע֑ ם ּבְ יִק֖ ים ַצּדִ ֥ ִ ם ֲחִמּשׁ א ִבְסֹד֛ אֶמר ֔ה' ִאם ֶאְמָצ֥ "ַוּיֹ֣
סּוק כו( ם:" )ּפָ ֲעבּוָרֽ ֖קֹום ּבַ אִתי ְלָכל ַהּמָ ֥ ְוָנׂשָ

֙ה ְסּפֶ ף ּתִ יר ַהַא֤ ֣תֹוְך ָהִע֑ ם ּבְ יִק֖ ים ַצּדִ ֥ ִ י ֵיׁ֛ש ֲחִמּשׁ 2.   " אּוַל֥

סּוק כד( ּה:" )ּפָ ֽ ִקְרּבָ ר ּבְ ֥ ם ֲאׁשֶ יִק֖ ּדִ ים ַהּצַ ֥ ִ ַען ֲחִמּשׁ ֔קֹום ְלַמ֛ א ַלּמָ ֣        ְולֹא ִתּשָׂ

ל ְלָפחֹות ֶאת ַה  ! א ה'! ַהֵצּ ָאּנָ

ְסדֹום. יִקים ּבִ ים ַצּדִ ִ אּוַלי ֵיׁש ֲחִמׁשּ

ם ֶאת ָה  ! ְזכּוָתם ּגַ ל ּבִ א ה'! ַהֵצּ ָאּנָ

כֹוָנה.( ׁשּוָבה ַהּנְ ל ֶאת ַהּתְ ַמְעּגָ יפּו ּבְ ל ַאְבָרָהם ָעָנה ה'? )ַהּקִ ׁשֹות ׁשֶ ּקָ ג.      ַעל ֵאיזֹו ֵמַהּבַ

ה ָהִראׁשֹוָנה. ׁשָ ּקָ א. ַרק ַעל ַהַבּ  

ה. ִנּיָ ְ ה ַהּשׁ ׁשָ ּקָ ב. ַרק ַעל ַהַבּ  

ׁשֹות. ּקָ י ַהּבַ ּתֵ ג. ַעל ׁשְ  

אִתי =    ְוָנׂשָ

קֹום =   ְלָכל ַהּמָ

ֲעבּוָרם =   ּבַ

ת ַאְבָרָהם: ִפּלַ א.    ּתְ

ׁשּוַבת ה' ב.   ּתְ

קֹום     י ַהּמָ יִקים        ֲאִני ֶאְסַלח          ְלָכל ַאְנׁשֵ ּדִ ְזכּות ַהּצַ ְרִמילוֹן:   ּבִ תַּ

תֹו: ְתִפּלָ ׁש ַאְבָרָהם ּבִ ֵקּ ׁשֹות ּבִ ּקָ י ּבַ ּתֵ ׁשְ

יִקים. ְסדֹום                                 ַצּדִ ת ַאְבָרָהם: אּוַלי ֵיׁש ּבִ ִפּלַ ּתְ

ה:" ֽ ָ ים ַוֲחִמּשׁ ִע֖ ם ַאְרּבָ א ׁשָ֔ ית ִאם ֶאְמָצ֣ ִח֔ א ַאׁשְ ׁשּוַבת ה': "לֹ֣ ּתְ

יִקים. ְסדֹום                                ַצּדִ ת ַאְבָרָהם: אּוַלי ֵיׁש ּבִ ִפּלַ ּתְ

ים:" ִעֽ ֲע֖בּור ָהַאְרּבָ ה ּבַ ֱעׂשֶ֔ א ֶאֽ ׁשּוַבת ה': "לֹ֣ ּתְ

יִקים. ְסדֹום                                 ַצּדִ ת ַאְבָרָהם: אּוַלי ֵיׁש ּבִ ִפּלַ ּתְ

ים:" ֽ ֹלׁשִ ם ׁשְ ֖ א ׁשָ ה ִאם ֶאְמָצ֥ ֱעׂשֶ֔ א ֶאֽ ׁשּוַבת ה': "לֹ֣ ּתְ

יִקים. ְסדֹום                                 ַצּדִ ת ַאְבָרָהם: אּוַלי ֵיׁש ּבִ ִפּלַ ּתְ

ים:" ִרֽ ֶעׂשְ ֲע֖בּור ָהֽ ית ּבַ ִח֔ א ַאׁשְ ׁשּוַבת ה': "לֹ֣ ּתְ

יִקים. ְסדֹום                                 ַצּדִ ת ַאְבָרָהם: אּוַלי ֵיׁש ּבִ ִפּלַ ּתְ

ה:" ָרֽ ֲע֖בּור ָהֲעׂשָ ית ּבַ ִח֔ א ַאׁשְ ׁשּוַבת ה': "לֹ֣ ּתְ

י ְסדֹום ל עֹוד ַעל ַאְנׁשֵ ּלֵ יְך ְוִהְתּפַ ַאְבָרָהם ִהְמׁשִ

ב ִלְמֹקֽמֹו:" ֥ ם ְוַאְבָרָה֖ם ׁשָ ֖ר ֶאל ַאְבָרָה֑ ה ְלַדּבֵ ּלָ֔ ר ּכִ ֣ ֲאׁשֶ ֶ֣לְך ֔ה' ּכַ "ַוּיֵ

קֹות: ֶעְזַרת ַמְדּבֵ ְבֵרי ַאְבָרָהם ּבְ ִלימּו ֶאת ּדִ ַהׁשְ

ג. מנגינת הכתוב

צדקותו של אברהם אבינו והעין הטובה שלו, עד שהוא התאמץ למצוא נקודת זכות אפילו אצל הרשעים, ואף התפלל 
למענם.

ד. הצעות להמחשה ולהרחבה 

בחוברת:

משימה א' נועדה למקד את שתי הבקשות בתפילתו של אברהם, הראשונה עבור הצדיקים שבעיר והשנייה עבור ••
הרשעים שבה.

משימה ב' עוסקת בהבנת המילים בתשובתו של ה'.••

משימה ג' עוסקת בהבנת תוכן התשובה. זכותם של חמישים צדיקים תוכל להציל גם את הרשעים אבל פחות ••
מחמישים צדיקים יוכלו להציל רק את עצמם. שתי בקשותיו התקבלו. עם זאת אברהם הוסיף והתפלל עוד. 

המשימה בצד שמאל עוסקת בתפילות הנוספות של אברהם.••
אחרי הדבקת המדבקות:

- ניתן לבקש מהתלמידים למנות את מספר התפילות שאברהם התפלל, ולהפנים את המאמץ של אברהם 

  שהתפלל 6 פעמים למען אנשי סדום!

- אפשר למנות שני תלמידים - האחד יקרא את דברי אברהם, והאחר יקרא את תשובות ה'.

הציור נועד להמחיש:••

1. את היותו של אברהם בהרי חברון, לעומת סדום השוכנת בעמק.

2. אברהם מתפלל, בעוד האנשים )המלאכים( עושים את דרכם אל העיר.

3. על פי מיקום השמש )הנוטה מערבה(, ניתן להבין שהשעה היא שעת אחר הצהריים.
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5. הכנסת האורחים של לוט

 פרק י"ט פסוקים א'-ג' 
א. הקדמה 

בפסוק א' מגלה לנו התורה שהאורחים שהגיעו אל אברהם ושרה, היו בעצם מלאכים שנשלחו בשליחותו של ה'. שניים מתוך 
השלושה המשיכו בשליחות ובאו לסדום1. גם לסדום הם הגיעו מחופשים לאנשים רגילים, והעמידו את לוט בפני הניסיון האם 

הוא יכניס את האורחים או יתעלם מהם ויעזוב אותם לגורלם.

לוט שגדל אצל אברהם אבינו ולמד ממנו את מידת החסד של הכנסת האורחים2, עמד בניסיון, והוא דאג להם והכניס אותם 
לביתו במסירות נפש, למרות "החוק" בסדום שאסר זאת3.

 ניתן למצוא בדברי הפסוקים, רמזים לחשש של לוט מפני גילוי האורחים על ידי אנשי העיר: 
- לוט מתאמץ לשכנע אותם שלא ילונו ברחוב כדי שלא יתגלו4.

- הוא מבקש מהם לבוא אל ביתו בדרך עוקפת )על פי רש"י(, כדי שאף אחד לא ישים לב שהם באים אל ביתו5. 

- הוא מציע להם לקום בהשכמה ולהמשיך בדרכם ולא להישאר בעיר6.  ועוד...

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

הראשון  היה  הוא  )ולכן  ם7  ַער־ְסֹד֑ ֽ ׁשַ ּבְ ב  ֣ ֹיׁשֵ ְו֖לֹוט  ֶרב  ֶע֔ ּבָ לסדום  ָמ֙ה  ְסֹד֨ ים  ְלָאִכ֤ ַהּמַ י  ֵנ֨ ׁשְ ֹבאּו  ּיָ ַו֠ א 
׃  לכבדם(  )כדי  ְרָצה  ָאֽ ִים  ֖ ַאּפַ חּו  ֥ ּתַ ׁשְ ַוּיִ ם  ִלְקָראָת֔ ָ֣קם  ַוּיָ אנשים(  )שבאים  ְרא־לֹו֙ט  ַוּיַ אותם(   שראה 

ינּו֙ ְוַרֲח֣צּו  ֶכ֤ם ְוִל֨ ית ַעְבּדְ א הטו עצמכם מדרככם ובואו ֶאל־ּבֵ֨ י אדונים שלי ֣סּורּו ָנ֠ א בבקשה ֲאֹדַנ֗ ֣ה ּנָ אֶמר ִהּנֶ ב ַוּיֹ֜
ְפַצר־ ַוּיִ ין נישן׃ ג  ָנִלֽ י אלא ָבְר֖חֹוב  ֥ ּכִ א  ּלֹ֔ ַוּיֹאְמ֣רּו  ֶכ֑ם  ם ְלַדְרּכְ ֣ ם תקומו מוקדם ַוֲהַלְכּתֶ ֖ ְמּתֶ ּכַ ם ְוִהׁשְ ַרְגֵליֶכ֔

ֹות ָאָפ֖ה  ה סעודה עם יין ּוַמּצ֥ ּתֶ֔ ַ֤עׂש ָלֶה֙ם ִמׁשְ י֑תֹו ַוּיַ אּו ֶאל־ּבֵ ֹב֖ יו ַוּיָ רּו ֵאָל֔ ֻס֣ ד התאמץ לשכנע אותם ַוּיָ ם ְמֹא֔ ֣ ּבָ
ַוּיֹאֵכֽלּו ׃

ג. מנגינת הכתוב

לוט ידע שלא מקובל בסדום להכניס אורחים ושזה נוגד את המוסכמות החברתיות שם ואת ה"חוק", ואף על פי כן כשהוא 
ראה אורחים מגיעים, הוא פעל כפי מה שהוא ידע שנכון וראוי לעשות. 

 1  “אחד להשחית את סדום ואחד להציל את לוט... והשלישי שבא לבשר את שרה, כיוון שעשה שליחותו נסתלק לו" - רש"י 
    לפרק י"ח פסוק ל"ג.   )ובפרק י"ח פסוק ב’ מסביר רש"י, שהמלאך שהלך להציל את לוט, גם ריפא את אברהם.(

2  “מבית אברהם למד לחזור על האורחים" - רש"י לפסוק א’.
3  כפי שמתברר מהמשך הסיפור )בפסוקים ד’-ט’(, כשאנשי סדום “גילו" שהוא הכניס אורחים לביתו.

4  רש"י לפסוק ב’: “הנה נא אדני - ...הנה נא צריכים אתם לב על הרשעים הללו שלא יכירו בכם."
5  רש"י לפסוק ב’: “סורו נא - עקמו את הדרך לביתי דרך עקלתון, שלא יכירו שאתם נכנסים שם".

6  רמב"ן לפסוק ב: “והשכמתם והלכתם לדרככם - להגיד להם שלא יתעכבו בעיר אחר הבוקר, כי ידע בעניין אנשי העיר 
ורשעם..."

7  “שער העיר" הוא כינוי, במקומות רבים בתורה, לבית הדין שהיה ממוקם בדרך כלל בשער העיר. רש"י אומר: “...אותו היום 
מינוהו שופט עליהם".
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ד. הצעות להמחשה ולהרחבה 

בחוברת:

משימות א'-ב' עוסקות בקיום מצוות הכנסת אורחים על ידי לוט.••

במשימה ג', יש הצעה לערוך השוואה בין הסיפור על אברהם לבין הסיפור על לוט. הדבר נועד לפיתוח מיומנות ••

ההשוואה. וכן לאפשר להגיע למסקנות ותובנות מתוך מתן תשומת לב לפרטים השונים )למשל: מה ניתן ללמוד 

ממקום מושבם של אברהם ושל לוט באותו היום? למה, לדעתכם, סירבו המלאכים ללוט ולא סירבו לאברהם? 

וכדומה(. )אפשר להשוות גם בין המאכלים שהכין אברהם לבין אלה שהכין לוט. ייתכן שלוט נאלץ להכין מאכלים 

שהכנתם קלה ומהירה.(

הציור וההצעה "לשיחה בכיתה" נועדו להמחיש את רצונו של לוט להכניס את האורחים לביתו לצד חששו מפני ••

תגובת אנשי העיר אם הם יגלו זאת.

הרחבות והמחשות נוספות: 

 הצגה של הילדים בנושא: "הכנסת האורחים של לוט", שתיתן ביטוי לאופן ולרגש העומדים בבסיס הפעולות:••

 הבעת הפנים ברגע הראייה, הפנייה לאורחים, החשש שייפגעו, הצורך להפציר באורחים שלא ילונו ברחוב וכו'.

אם המציגים והקריין ישתמשו בלשון הפסוקים - הדברים יתחדדו אף יותר.

אפשר להרחיב את הדיון לעיסוק בנושא של "לחץ חברתי" )תלוי ברמת הכיתה ובשיקול הדעת של המורה(.••

15 14

ֶכם  ית ַעְבּדְ "סּורּו ָנא ֶאל ּבֵ
ְוִלינּו ְוַרֲחצּו ַרְגֵליֶכם

ם  ם ַוֲהַלְכּתֶ ְמּתֶ ּכַ ְוִהׁשְ
ֶכם." ְלַדְרּכְ

ל לֹוט ַהְכָנַסת ָהאוְֹרִחים שֶׁ
סּוִקים א-ג  ֶרק יט פְּ  פֶּ

יחידה 5 

ם ַער־ְסֹד֑ ֽ ׁשַ ב ּבְ ֣ ֶרב ְו֖לֹוט ֹיׁשֵ ֶע֔ ָמ֙ה ּבָ ים ְסֹד֨ ְלָאִכ֤ י ַהּמַ ֵנ֨ ֹבאּו ׁשְ ּיָ "ַו֠
סּוק א( ם" )ּפָ ָ֣קם ִלְקָראָת֔ ְרא לֹו֙ט ַוּיָ ַוּיַ

ׂש אֹוְרִחים(. ית ַאְבָרָהם ָלַמד ַלְחזֹר ַעל ָהאֹוְרִחים )ִלְרצֹות ּוְלַחּפֵ ָקם ִלְקָראָתם - ִמּבֵ ְרא לֹוט ַוּיָ ָרִׁש"י:    ַוּיַ

ם?       א.   ֵאיזֹו ִמְצָוה ָרָצה לֹוט ְלַקּיֵ

י ָלַמד לֹוט ִמְצָוה זֹו?  ב.   ִמּמִ

ל לֹוט. ל ַאְבָרָהם ְלֶזה ׁשֶ ין ִסּפּור ַהְכָנַסת ָהאֹוְרִחים ׁשֶ וּו ּבֵ ג.    ַהׁשְ

ה ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ְלׂשִ
י ְסדֹום? גּוַבת ַאְנׁשֵ ֵני ּתְ ׁש ִמּפְ ְלָאִכים ֶרֶמז ַלֲחׁשָ ל לֹוט ְוַהּמַ יֶהם ּוְבִדְבֵריֶהם ׁשֶ ַמֲעׂשֵ ר ִלְמצֹא ּבְ ַהִאם ֶאְפׁשָ

לֹוטַאְבָרָהם

יעּו? חֹם ַהּיֹום"ָמַתי ָהאֹוְרִחים ִהּגִ ""ּכְ "

ב? ַתח ָהאֶֹהל"ֵהיָכן הּוא יֹוׁשֵ ב ּפֶ ""ְוהּוא יֹׁשֵ ב ּבְ   " יֹׁשֵ

יַצד ָיָצא ִלְקָראָתם? " ִלְקָראָתם""ַוָיָּרץ ִלְקָראָתם"ּכֵ

ד? ימּו ִמּיָ ַהִאם ָהאֹוְרִחים ִהְסּכִ

"לֹא!"
י ָבְרחֹוב ָנִלין." "ּכִ

י ְסדֹום יִלים ֶאת לֹוט ֵמַאְנשֵׁ ָה"אוְֹרִחים" ַמּצִ
סּוִקים ד-יא  ֶרק יט פְּ  פֶּ

יחידה 6

ִית  ֔ ּבּו ַעל־ַהּבַ י ְסֹד֙ם ָנַס֣ ֤ יר ַאְנׁשֵ י ָהִע֜ בּו֒ ְוַאְנׁשֵ֨ ּכָ "ֶטֶר֮ם ִיׁשְ
סּוק ד( ֶצֽה:" )ּפָ ל־ָהָע֖ם ִמּקָ ן ּכָ ַ֖ער ְוַעד ָזֵק֑ ִמּנַ

"ַאל ָנא
ֵרעּו." ַאַחי ּתָ

ְפֵניֶכם ְלִפי ֵסֶדר ִהְתַרֲחׁשּוָתם. ּלִ ִטים ׁשֶ ּפָ ׁשְ רּו ֶאת ַהּמִ ד.   ַסּדְ

אּו ְוָדְרׁשּו ְלַהֲעִניׁש ֶאת ָהאֹוְרִחים. י ְסדֹום ּבָ ַאְנׁשֵ  

ּלֹוט ִהְכִניס אֹוְרִחים. ְמעּו ׁשֶ י ְסדֹום ׁשָ ַאְנׁשֵ  

ִית. ַתח ַהּבַ י ְסדֹום לֹא ִהְצִליחּו ִלְמצֹא ֶאת ּפֶ ַאְנׁשֵ  

לֹוט ָיָצא ְלָהֵגן ַעל אֹוְרָחיו.  

ְנֵוִרים. ּסַ י ָהִעיר ּבַ ְלָאִכים ִהּכּו ֶאת ַאְנׁשֵ ַהּמַ  

ם אֹותֹו! ֲעִניׁשּו ּגַ ּיַ י ְסדֹום ָאְמרּו ׁשֶ ַאְנׁשֵ  

ה ְלָהֵגן ַעל ָהאֹוְרִחים, ּוְלַבּסֹוף - ָהאֹוְרִחים ֵהֵגּנּו ָעָליו! לֹוט ִנּסָ

1

6

י ְסדֹום?    ְך ֶאת ַאְנׁשֵ ל ּכָ יז ּכָ א.   ָמה ִהְרּגִ

י ְסדֹום?            ג.     ַהִאם הּוא ִהְצִליַח?  יַע ֶאת ַאְנׁשֵ ה ְלַהְרּגִ ב.     ִמי ִנּסָ
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6. ה"אורחים" מצילים את לוט מאנשי סדום
 פרק י"ט פסוקים ד'-י"א 

א. הקדמה 

הידיעה שהגיעו אורחים לעיר ושהם מתארחים אצל לוט, התגלתה בדרך כלשהי. השמועה פשטה במהירות מדהימה בכל רחבי 
העיר, וכולם כולם, מגדול ועד קטן, "נזעקו", ובאו באופן מידי כדי לדרוש להעניש את האורחים ש"העזו" להיכנס...  לוט סיכן 
את עצמו כדי להגן על האורחים, ומשלא הצליח - היו אלה "האורחים" שהצילו אותו. )מעין "מידה כנגד מידה" - הוא התאמץ 

להציל אותם, ולבסוף הם הצילו אותו!(

 להשאיר לא  כדי  הבית,  את  מקיפים  עדיין  העיר  כשאנשי  השיעור  לסוף  להגיע  שלא  מאוד  להשתדל  מציעים  אנו 
ולאורחים... ללוט  לקרות  שעלול  מה  מפני  ובמתח  סדום  אנשי  של  מהתנהגותם  הקשה  הרושם  עם  התלמידים   את  

כדאי לסיים את השיעור בהצלה של לוט ע"י המלאכים. 

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

ִית הקיפו את הבית  ֔ ּבּו ַעל־ַהּבַ י ְסֹד֙ם ָנַס֣ ֤ יר ַאְנׁשֵ י ָהִע֜ בּו֒ עוד לא שכבו )לוט והאורחים( לישון ְוַאְנׁשֵ֨ ּכָ ד ֶטֶר֮ם ִיׁשְ
אְמרּו ֔לֹו  ַוּיֹ֣ ְקְר֤אּו ֶאל־לֹו֙ט  ַוּיִ ֶצֽה אפילו אלה שגרו בקצה העיר. כולם באו!1 ׃ ה  ל־ָהָע֖ם ִמּקָ ן ּכָ ַ֖ער ְוַעד־ָזֵק֑ ִמּנַ
ֵצ֧א  ם נדע מי הם ונעניש אותם2׃ ו ַוּיֵ ינּו ְוֵנְדָע֖ה ֹאָתֽ ם ֵאֵל֔ ְיָלה הֹוִציֵא֣ ֑ אּו ֵאֶל֖יָך ַהּלָ ֥ ר־ּבָ ים ֲאׁשֶ ֛ ֧ה איפה ָהֲאָנׁשִ ַאּיֵ
יו מאחוריו )כדי שלא ייכנסו ויפגעו באורחים, ולוט עצמו  ֶלת3 ָסַג֥ר ַאֲחָרֽ ֖ ְתָחה אל פתח הבית ְוַהּדֶ ֑ ֲאֵלֶה֛ם ֖לֹוט ַהּפֶ
א  ה־ָנ֨ עּו בבקשה אחיי, אל תעשו רעה ׃ ח ִהּנֵ ֵרֽ י ּתָ ר ַאל־ָנ֥א ַאַח֖ עמד מחוץ לפתח, לבד, מול כל אנשי סדום(׃ ז ַוּיֹאַמ֑

ֵעיֵניֶכ֑ם  ֹוב ּבְ ּט֖ ן ּכַ ּו ָלֶה֔ ם ַוֲעׂש֣ ֤א ֶאְתֶה֙ן ֲאֵליֶכ֔ יָאה־ּנָ יׁש שלא התחתנו אֹוִצֽ א־ָיְדעּו֙ ִא֔ ר לֹֽ ֤ י ָב֗נֹות ֲאׁשֶ ֣ ּתֵ י ׁשְ ִל֜
ל  ֵצ֥ ֖אּו להתארח ּבְ ן בגלל שהם ּבָ ֥ י־ַעל־ּכֵ ֽ ר ּכִ ּו ָדָב֔ ֲעׂש֣ ים ָהֵאל֙ האלה ַאל־ּתַ ֤ ֲאָנׁשִ ק ָלֽ עשו להן מה שאתם רוצים4 ַר֠

אְמרּו֙  ְלָאה לך מכאן! זוז! ַוּיֹֽ ׁש־ָה֗ י בצל תקרת ביתי )ולא נכון לנהוג כך באורחים( ׃ ט ַוּיֹאְמ֣רּו׀ )אנשי סדום( ּגֶ ֹקָרִתֽ
֔פֹוט ועכשיו הוא רוצה לקבוע  ט ׁשָ ּפֹ֣ ׁשְ ֽא־ָלגּו֙ר האם ייתכן שאיש אחד )לוט( בא לגור בקרבנו )והרשינו לו( ַוּיִ ד ּבָ ָהֶאָח֤
ה עכשיו )אם לא תעשה מה שאנחנו  ֕ כאן חוקים ומשפטים חדשים )שמותר להכניס אורחים( ולהגיד לנו מה לעשות?! ַעּתָ

ד התאמצו מאוד לשכנע  לֹו֙ט ְמֹא֔ יׁש ּבְ ְפְצ֨רּו ָבִא֤ ם נעניש אותך יותר מעונשם של האורחים ַוּיִ ע ְלָך֖ ֵמֶה֑ דורשים( ָנַר֥

ם אל מחוץ  י֙ם האורחים - המלאכים ֶאת־ָיָד֔ ֲאָנׁשִ ְל֤חּו ָהֽ ׁשְ ַוּיִ ֶלת ׃ י  ֽ ר ַהּדָ ּבֹ֥ ּו ִלׁשְ ׁש֖ ּגְ ּיִ ַוֽ את לוט, וכשלא הצליחו-  

ִית שמול  ֗ ַתח ַהּבַ ֣ ר־ּפֶ ים ֲאׁשֶ ֶאת־ָהֲאָנׁשִ֞ ֶלת ָסָגֽרּו ׃ יא ְוֽ ֖ ְיָתה ְוֶאת־ַהּדֶ ֑ יאּו ֶאת־֛לֹוט ֲאֵליֶה֖ם ַהּבָ ִב֧ לפתח ַוּיָ

ַתח ׃ ֽ א ַהּפָ ְל֖אּו ולא הצליחו ִלְמֹצ֥ ֑דֹול ַוּיִ ן ְוַעד־ּגָ ֹט֖ ים מכת עיוורון ִמּקָ ְנֵוִר֔ ּסַ פתח הבית מבחוץ ִהּכּו֙ ּבַ

1  “כל העם מקצה - מקצה העיר ועד הקצה, שאין אחד מהם מוחה בידם, שאפילו צדיק אחד אין בהם." )רש"י(
2  על פי רד"ק.

3  ה’פתח’ הוא חלל הכניסה לבית, ואילו ה’דלת’ היא מה שבעזרתו סוגרים ופותחים את חלל הפתח.
4  מעשיו של לוט עלולים לעורר תמיהה בקרב התלמידים, שיבקשו לדעת כיצד זה שלוט מפקיר את בנותיו כדי להגן על 
האורחים?! - אין צורך לפתח ולהרחיב בעניין זה יותר מדי עם התלמידים. די לנו שנסביר שאכן יש כאן “מצווה הבאה בעברה" 
- מעין תערובת של טוב ורע - רצון לעשות חסד עם אחד, אבל על חשבון מישהו אחר... כנראה ששהותו של לוט בחברת 
האנשים הרשעים בסדום בכל זאת השפיעה עליו לרעה, ומעשיו לא היו מתוקנים לגמרי, כדברי רדצ"ה )מובא ב’דעת מקרא’(: 

“קלות הדעת שבה מחליט לוט להפקיר את בנותיו... מוכיחה שרשעת סדום לא עברה עליו בלי להשאיר בו סימנים..." 
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ג. מנגינת הכתוב

מהסיפור שהתורה מספרת, מתברר שאכן לא היה אף צדיק בסדום חוץ מלוט!

גזר דינם של אנשי סדום נחתם, ורק לוט ומשפחתו היו עתידים להינצל.

ד. הצעות להמחשה ולהרחבה 
בחוברת:

משימה א' עוסקת בתגובת אנשי סדום.••

משימות ב'-ג' עוסקות במסירותו של לוט לאורחיו.••

משימה ד' נועדה לסדר את רצף האירועים בסיפור.••

15 14

ֶכם  ית ַעְבּדְ "סּורּו ָנא ֶאל ּבֵ
ְוִלינּו ְוַרֲחצּו ַרְגֵליֶכם

ם  ם ַוֲהַלְכּתֶ ְמּתֶ ּכַ ְוִהׁשְ
ֶכם." ְלַדְרּכְ

ל לֹוט ַהְכָנַסת ָהאוְֹרִחים שֶׁ
סּוִקים א-ג  ֶרק יט פְּ  פֶּ

יחידה 5 

ם ַער־ְסֹד֑ ֽ ׁשַ ב ּבְ ֣ ֶרב ְו֖לֹוט ֹיׁשֵ ֶע֔ ָמ֙ה ּבָ ים ְסֹד֨ ְלָאִכ֤ י ַהּמַ ֵנ֨ ֹבאּו ׁשְ ּיָ "ַו֠
סּוק א( ם" )ּפָ ָ֣קם ִלְקָראָת֔ ְרא לֹו֙ט ַוּיָ ַוּיַ

ׂש אֹוְרִחים(. ית ַאְבָרָהם ָלַמד ַלְחזֹר ַעל ָהאֹוְרִחים )ִלְרצֹות ּוְלַחּפֵ ָקם ִלְקָראָתם - ִמּבֵ ְרא לֹוט ַוּיָ ָרִׁש"י:    ַוּיַ

ם?       א.   ֵאיזֹו ִמְצָוה ָרָצה לֹוט ְלַקּיֵ

י ָלַמד לֹוט ִמְצָוה זֹו?  ב.   ִמּמִ

ל לֹוט. ל ַאְבָרָהם ְלֶזה ׁשֶ ין ִסּפּור ַהְכָנַסת ָהאֹוְרִחים ׁשֶ וּו ּבֵ ג.    ַהׁשְ

ה ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ְלׂשִ
י ְסדֹום? גּוַבת ַאְנׁשֵ ֵני ּתְ ׁש ִמּפְ ְלָאִכים ֶרֶמז ַלֲחׁשָ ל לֹוט ְוַהּמַ יֶהם ּוְבִדְבֵריֶהם ׁשֶ ַמֲעׂשֵ ר ִלְמצֹא ּבְ ַהִאם ֶאְפׁשָ

לֹוטַאְבָרָהם

יעּו? חֹם ַהּיֹום"ָמַתי ָהאֹוְרִחים ִהּגִ ""ּכְ "

ב? ַתח ָהאֶֹהל"ֵהיָכן הּוא יֹוׁשֵ ב ּפֶ ""ְוהּוא יֹׁשֵ ב ּבְ   " יֹׁשֵ

יַצד ָיָצא ִלְקָראָתם? " ִלְקָראָתם""ַוָיָּרץ ִלְקָראָתם"ּכֵ

ד? ימּו ִמּיָ ַהִאם ָהאֹוְרִחים ִהְסּכִ

"לֹא!"
י ָבְרחֹוב ָנִלין." "ּכִ

י ְסדֹום יִלים ֶאת לֹוט ֵמַאְנשֵׁ ָה"אוְֹרִחים" ַמּצִ
סּוִקים ד-יא  ֶרק יט פְּ  פֶּ

יחידה 6

ִית  ֔ ּבּו ַעל־ַהּבַ י ְסֹד֙ם ָנַס֣ ֤ יר ַאְנׁשֵ י ָהִע֜ בּו֒ ְוַאְנׁשֵ֨ ּכָ "ֶטֶר֮ם ִיׁשְ
סּוק ד( ֶצֽה:" )ּפָ ל־ָהָע֖ם ִמּקָ ן ּכָ ַ֖ער ְוַעד ָזֵק֑ ִמּנַ

"ַאל ָנא
ֵרעּו." ַאַחי ּתָ

ְפֵניֶכם ְלִפי ֵסֶדר ִהְתַרֲחׁשּוָתם. ּלִ ִטים ׁשֶ ּפָ ׁשְ רּו ֶאת ַהּמִ ד.   ַסּדְ

אּו ְוָדְרׁשּו ְלַהֲעִניׁש ֶאת ָהאֹוְרִחים. י ְסדֹום ּבָ ַאְנׁשֵ  

ּלֹוט ִהְכִניס אֹוְרִחים. ְמעּו ׁשֶ י ְסדֹום ׁשָ ַאְנׁשֵ  

ִית. ַתח ַהּבַ י ְסדֹום לֹא ִהְצִליחּו ִלְמצֹא ֶאת ּפֶ ַאְנׁשֵ  

לֹוט ָיָצא ְלָהֵגן ַעל אֹוְרָחיו.  

ְנֵוִרים. ּסַ י ָהִעיר ּבַ ְלָאִכים ִהּכּו ֶאת ַאְנׁשֵ ַהּמַ  

ם אֹותֹו! ֲעִניׁשּו ּגַ ּיַ י ְסדֹום ָאְמרּו ׁשֶ ַאְנׁשֵ  

ה ְלָהֵגן ַעל ָהאֹוְרִחים, ּוְלַבּסֹוף - ָהאֹוְרִחים ֵהֵגּנּו ָעָליו! לֹוט ִנּסָ

1

6

י ְסדֹום?    ְך ֶאת ַאְנׁשֵ ל ּכָ יז ּכָ א.   ָמה ִהְרּגִ

י ְסדֹום?            ג.     ַהִאם הּוא ִהְצִליַח?  יַע ֶאת ַאְנׁשֵ ה ְלַהְרּגִ ב.     ִמי ִנּסָ
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7. הצלת לוט ומשפחתו 
 פרק י"ט פסוקים י"ב-כ"ב

א. הקדמה 

אחרי הנס שעשו המלאכים בהכותם את אנשי העיר בסנוורים, גילו המלאכים ללוט את המטרה האמתית של בואם: ה' שלח 
אותם להשחית את המקום ולהציל אותו ואת משפחתו. המלאכים הותירו ללוט זמן לאסוף את משפחתו ולהתארגן, אולם בני 
המשפחה הרחוקים לעגו לו ולא רצו לבוא עמו, וגם הוא עצמו התעכב עוד ועוד )היה קשה לו להיפרד מסדום ומרכושו...1( , עד 

שבחמלת ה' עליו, המלאכים פשוט לקחו אותו והוציאו אותו אל מחוץ לעיר.

שני דברים ציוו המלאכים את לוט בזמן שהוציאוהו מהעיר:
1. לברוח אל ההרים ולא להישאר בכל אזור כיכר הירדן.
2. לא להסתכל אחורנית לראות מה קורה בערי הכיכר2.

לוט חשש מבריחה אל ההרים. הוא התחנן על נפשו, וביקש שהעיר הקרובה בלע )היא 'צוער'( תינצל כדי שיוכל לברוח לשם 
במהירות. ה' שוב ריחם על לוט וקיבל את בקשתו. העיר צוער ניצלה ולוט נמלט אליה.

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

בעיר?  כאן  לך  יש  נוספים  משפחה  קרובי  אילו  ה  ֹפ֔ י־ְלָך֣  ִמֽ ֹעד  ֶאל־֗לֹוט  ים  ָהֲאָנׁשִ֜ ַוּיֹאְמ֨רּו  יב 
ְחנּו  ֲאַנ֔ ים  ִחִת֣ י־ַמׁשְ ֽ ּכִ ׃ יג  ֽקֹום  ִמן־ַהּמָ הֹוֵצ֖א  יר  ִע֑ ּבָ ר־ְלָך֖  ֲאׁשֶ ל  ְוֹכ֥ יָך3  ּוְבֹנֶת֔ ּוָבֶנ֣יָך  ָחָת֙ן 
ּה׃ ֲחָתֽ ְלׁשַ י-ה-֖ו-ה  נּו  ֵח֥ ּלְ ַוְיׁשַ י-ה-֔ו-ה  ֵנ֣י  ֶאת־ּפְ ַצֲעָקָת֙ם  ְדָל֤ה  י־ָגֽ ֽ ּכִ ֑ה  ַהּזֶ ֖קֹום   ֶאת־ַהּמָ

יו )היו ללוט שתי בנות בבית ושתי בנות נשואות. הוא הלך לדבר עם הבעלים  י ְבֹנָת֗ ֣ר׀ ֶאל־ֲחָתָנ֣יו׀  לְֹקֵח֣ א ֜לֹוט ַוְיַדּבֵ ֵצ֨ יד ַוּיֵ
ֵעיֵנ֥י  ק ּבְ י ִכְמַצֵח֖ יר ַוְיִה֥ ית י-ה-֖ו-ה ֶאת־ָהִע֑ ִח֥ י־ַמׁשְ ֽ ה ּכִ ֣קֹום ַהּזֶ֔ אּו֙ ִמן־ַהּמָ אֶמ֙ר ֤קּומּו ּצְ של הנשואות.( ַוּיֹ֨

֣לֹוט  ים ּבְ ְלָאִכ֖ יצּו זירזו ַהּמַ ִא֥ ה ַוּיָ ַחר ָעָל֔ ֣ ַ ֲחָתָנֽיו הם לא האמינו לו, וחשבו שהוא צוחק עליהם ׃ טו ּוְכמֹו֙ כאשר ַהּשׁ
יר׃ ן ָהִעֽ ֲעֹו֥ ֶפ֖ה שמא תמות ּבַ ּסָ ן־ּתִ ת הנמצאות בבית ּפֶ ְמָצֹא֔ יָך֙ ַהּנִ י ְבֹנֶת֨ ֤ ּתֵ ָך֜ ְוֶאת־ׁשְ ּתְ ת־ִאׁשְ ח ֶאֽ ר קּו֩ם ַק֨  ֵלאֹמ֑
יו ְבֹנָת֔ י  ֣ ּתֵ ׁשְ ּוְבַי֙ד  ֹו  ּת֗ ּוְבַיד־ִאׁשְ ָי֣דֹו  ּבְ ים  ָהֲאָנׁשִ֜ קּו  ֲחִז֨ ַוּיַ מהזדרז(4  )ההיפך  התעכב  ּה׀  ְתַמְהָמ֓ ּיִ ַוֽ  טז 

ם ַה֗חּוָצה  ם ֹאָת֜ ַוְיִה֩י ְכהֹוִציָא֨ יר ׃ יז  הּו ִמ֥חּוץ ָלִעֽ ֻח֖ ּנִ ַוּיַ הּו  ַוּיִֹצֻא֥ י-ה-֖ו-ה ָעָל֑יו  ֶחְמַל֥ת מתוך רחמיו של  ּבְ
֑ר אל  ּכָ ָכל־ַהּכִ ד ּבְ ֲעֹמ֖ ל־ּתַ יָך ְוַאֽ יט אל תסתכל ַאֲחֶר֔ ֣ ּבִ ָך ַאל־ּתַ ַרח ַעל־ַנְפׁשֶ֔ ֵל֣ט ּבְ אֶמ֙ר )המלאך אל לוט( ִהּמָ ַוּיֹ֨
ם ַאל־ָנ֖א  אֶמר ֖לֹוט ֲאֵלֶה֑ ה ׃ יח ַוּיֹ֥ ֶפֽ ּסָ ן־ּתִ ֵל֖ט ברח אל ההר5 ּפֶ ָרה ִהּמָ  תישאר בשום מקום בכל כיכר הירדן ָהָה֥

יָת֙  ר ָעׂשִ֨ ֤ ָך֗ ֲאׁשֶ ל ַחְסּדְ ֣ ְגּדֵ ַוּתַ ֵעיֶניָך֒  ּבְ ָך֣ ֵח֮ן  א ַעְבּדְ א ָמָצ֨ ה־ָנ֠ ִהּנֵ אל נא תאמר לי לברוח ההרה ׃ יט  ֲא-ֹד-ָנֽ-י 
)לוט  י  ּתִ ָוַמֽ ָהָרָע֖ה  תשיג אותי  ִני  ַק֥ ְדּבָ ן־ּתִ ּפֶ ָרה  ָהָה֔ ֵל֣ט  ְלִהּמָ א אּוַכל֙  לֹ֤ י  ְוָאֹנִכ֗ י  ֑ ְלַהֲח֖יֹות ֶאת־ַנְפׁשִ י  ִד֔ ִעּמָ
יא  ְוִה֣ ה  ּמָ ֖ ׁשָ ָל֥נּוס  ְקֹרָב֛ה  את  ַהּזֹ֧ יר  ָהִע֨ א  ה־ָנ֠ ִהּנֵ חשש שהמהפכה תשיג אותו לפני שהוא יספיק לטפס בהר(׃ כ 

שהעיר  תסכימו  אולי  )ולכן  קטנה  עיר  היא  וא  ִה֖ ִמְצָע֛ר  א  ֲהלֹ֥ לשם  אברח  ה  ּמָ ׁשָ֗ א  ּנָ֜ ה  ְלָט֨ ִאּמָ קטנה  היא  ִמְצָע֑ר 
֑ה  ר ַהּזֶ ָב֣ ֖ם ַלּדָ יָך אני מקבל את בקשתך ּגַ אִתי ָפֶנ֔ ֣ ֙ה ָנׂשָ יו ִהּנֵ אֶמר ֵאָל֔ י ׃ כא ַוּיֹ֣ ֽ י ַנְפׁשִ הזאת תינצל מהעונש( ּוְתִח֥

ְרּתָ ׃ ֽ ּבַ ר ּדִ ֥ יר ֲאׁשֶ י לא אשמיד )לא אהפוך את המקום הזה ממקום חי ופורה למקום מוות וכיליון( ֶאת־ָהִע֖ ֥ י ָהְפּכִ ֛  ְלִבְלּתִ
יר ֽצֹוַער6 ׃ ם־ָהִע֖ א ׁשֵ ֛ן ָקָר֥ ה ַעל־ּכֵ ּמָ ֑ ר ַעד־ּבֲֹאָך֖ ׁשָ ָב֔ ֹות ּדָ א אּוַכל֙ ַלֲעׂש֣ י לֹ֤ ֣ ה ּכִ ּמָ ֵל֣ט ׁשָ֔ כב ַמֵה֙ר ִהּמָ

1  עיין רש"י לפסוקים ט"ז-י"ז.
2  “אתה הרשעת עמהם, ובזכות אברהם אתה ניצול. אינך כדאי לראות בפורענותם ואתה ניצול" - רש"י לפסוק י"ז.

3  “ובניך ובנותיך“ = או בנים או בנות )ו’ במשמעות של ‘או’( - עפ"י רש"י.
4  “כדי להציל את ממונו" - רש"י.

5  לפי רש"י, המלאכים ציוו על לוט לברוח אל אברהם שישב למעלה בהרי חברון.
6  שם העיר בהתחלה היה ‘בלע’ )-עיין פרק י"ד פסוק ב’(.
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ג. מנגינת הכתוב

כמה ארך אפיים )אורך רוח, סבלנות( לפני ה'! אף על פי שלוט התקשה לעזוב את סדום ואף על פי שהוא התקשה לוותר 
על רכושו והוא התעכב עוד ועוד - המתין לו ה' עד שהוא יצא ממקום הסכנה. גם כאשר הוא ביקש לא לברוח אל ההר אלא 

להישאר באחת מערי הכיכר - שמע ה' את תפילתו והציל בעבורו את צוער!

 

ד. הצעות להמחשה ולהרחבה 

בחוברת:

משימות א'-ב' ממחישות לתלמידים את מבנה משפחתו של לוט, ועוזרות לסכם עם התלמידים מי מהמשפחה ••

 ניצל? מי לא ניצל? ולמה?

- ניתן לדבר כאן עם התלמידים על היחס הנכון למי שבא להזהיר אותך ולעזור לך, ועד כמה צריך להיזהר לא ללעוג 

לאף אחד.

ההצעה לשיחה בכיתה, נועדה לפתח דיון בסיבה שלוט התמהמה כל כך. כדאי לאפשר לתלמידים להעלות רעיונות, ••

ואחר כך להפנות אותם גם לדברי רש"י.

משימות ג'-ד' עוסקות ביעד הבריחה של לוט.••

17 16

ְחּתֹו פַּ ַלת לֹוט ּוִמשְׁ ַהּצָ
סּוִקים יב-כב  ֶרק יט פְּ  פֶּ

יחידה 7

סּוק יב( ֽקֹום׃" )ּפָ ה... הֹוֵצ֖א ִמן־ַהּמָ י־ְלָך֣ ֹפ֔ ים ֶאל־֗לֹוט ֹעד ִמֽ "ַוּיֹאְמ֨רּו ָהֲאָנׁשִ֜

לּו.   ָהְלכּו ִעם לֹוט ְוִנּצְ ים ׁשֶ ׁש ָירֹק ֶאת ָהֲאָנׁשִ ַמְדּגֵ נּו ּבְ א.   ַסּמְ

ּלֹא ָהְלכּו ִאּתֹו. ים ׁשֶ ׁש ָאדֹם ֶאת ָהֲאָנׁשִ ַמְדּגֵ נּו ּבְ       ַסּמְ

ה לֹא ָרצּו ַהֲחָתִנים ָלֶלֶכת ִעם לֹוט?  ב.    ָלּמָ

ְלָאִכים ְללֹוט ִלְברַֹח?  ג.   ְלָאן ָאְמרּו ַהּמַ

סּוִקים כ, כב(   ׁש ִלְברַֹח? )ּפְ ּקֵ ד.  ְלָאן לֹוט ּבִ

לֹוט

ת תּבַ תּבַ ָחָתןָחָתןּבַ ת ּבַ

ת לֹוט ֵאׁשֶ

סּוק טז( יר:" )ּפָ הּו ִמ֥חּוץ ָלִעֽ ֻח֖ ּנִ הּו ַוּיַ ּה׀... ַוּיִֹצֻא֥ ְתַמְהָמ֓ ּיִ "ַוֽ

סּוק יז( ֵל֖ט..." )ּפָ ָרה ִהּמָ אֶמ֙ר... ָהָה֥ ם ַה֗חּוָצה ַוּיֹ֨ ם ֹאָת֜ "ַוְיִה֩י ְכהֹוִציָא֨

? ֶכם, לֹוט ִהְתַמְהֵמּהַ ה: ַמּדּוַע, ְלַדְעּתְ ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ְלׂשִ

א.   ָמה ִהְמִטיר ה' ַעל ְסדֹום ְוַעל ֲעמָֹרה? 

סּוק כו(?   ְסדֹום?       ג.   ִמי ָהְפָכה ִלְנִציב ֶמַלח )ּפָ רּו ּבִ ּגָ ים ׁשֶ ב.   ָמה ָקָרה ָלֲאָנׁשִ

יל אֹותֹו?  ְזכּות ִמי ה' ִהּצִ ל ְסדֹום?         ה.   ּבִ ל ֵמָהעֶֹנׁש ׁשֶ ד.   ִמי ִנּצַ

ים. ֵני ַעּמִ ְך ׁשְ ִנים, ּוֵמֶהם ָיְצאּו ַאַחר ּכָ ֵני ּבָ ְללֹוט ּוְבנֹוָתיו נֹוְלדּו ׁשְ
מֹוֵתיֶהם. ְתבּו ֶאת ׁשְ ּכִ

ֲהִפיַכת ְסדֹום
סּוִקים כג-כט ֶרק יט פְּ  פֶּ

יחידה 8

ֲעָרה׃ א ֹצֽ ֥ ֶרץ ְו֖לֹוט ּבָ א ַעל־ָהָא֑ ֶמׁש ָיָצ֣ ֖ ֶ "ַהּשׁ
סּוִקים כג-כד( ִים׃" )ּפְ ָמֽ ָ ת ֖ה' ִמן־ַהּשׁ ׁש ֵמֵא֥ ית ָוֵא֑ ְפִר֣ ה ּגָ ם ְוַעל־ֲעֹמָר֖ יר ַעל־ְסֹד֛ ַוֽ֗ה' ִהְמִט֧

סּוק כט( ה" )ּפָ ֹוְך ַהֲהֵפָכ֔ ֤ח ֶאת לֹו֙ט ִמּת֣ ּלַ ם ַוְיׁשַ ים ֶאת ַאְבָרָה֑ ר ֱא-לִֹק֖ ְזּכֹ֥ "ַוּיִ

ָעָרה  מְּ לֹוט ּוְבנֹוָתיו בַּ
סּוִקים ל-לח  ֶרק יט פְּ  פֶּ

יחידה 9

ִעיָרהלֹוט ַהּצְ ִכיָרה ַהּבְ

ְפֵניֶכם.  ּלִ ה ׁשֶ ט ִמּתֹוְך ֵאּלֶ ָפּ ֲחרּו ִמׁשְ 1. ּבַ
ְוָקא.  ט ֶזה ּדַ ּפָ ִמׁשְ ם ּבְ ַחְרּתֶ ה ּבְ ה ָלּמָ ּתָ ּכִ רּו ּבַ טּו אֹותֹו ָיֶפה.     3. ַסּפְ ְ 2. ַקּשׁ

ה ֶנֶגד ִמּדָ ה ּכְ ִמּדָ

ַהְכָנַסת אֹוְרִחים

ה ִפּלָ ל ּתְ ּכֹוָחּה ׁשֶ

ֵכנֹו ע ְואֹוי ִלׁשְ ֵכנֹואֹוי ָלָרׁשָ יק ְוטֹוב ִלׁשְ ּדִ טֹוב ַלּצַ

ּפּור ַעל לֹוט ְוַעל ְסדֹום? ָמה ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים ִלְלמֹד ֵמַהּסִ
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8. הפיכת סדום 
 פרק י"ט פסוקים כ"ג-כ"ט

א. הקדמה 

העונש של סדום ועמורה לא התחיל עד שלוט הגיע למקום מבטחים. 

גם  והוא  בין היתר, להשמדת הצמחים,  'גפרית' הוא חומר הגורם,  ה' מן השמים.  ַהְמָטָרה של גפרית ואש מאת  העונש כלל 
מתלקח בקלות. כל מה שהיה בערי הכיכר, התלקח ונשרף, והאדמה נותרה חרוכה ולא ראויה יותר לגידול צמחייה. ערי כיכר 

הירדן 'הפכו' ממקום ירוק ופורה למקום צחיח ובלתי ראוי לחקלאות ולמגורים1. 

דבר ההפיכה נודע לאברהם בבוקר כשהוא השכים לתפילה2 במקום שבו הוא התפלל גם ביום הקודם על אנשי סדום ועמורה. 
אברהם הבין שלא היו לאנשי סדום מספיק זכויות )אם בכלל...( כדי להינצל, ועם זאת, התורה מציינת במפורש שזכותו של 

אברהם הועילה להציל את לוט, אחיינו.

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

ם ְוַעל־ יר הוריד מהשמים ַעל־ְסֹד֛ ֲעָרה לצוער ׃ כד ַוֽי-ה-֗ו-ה ִהְמִט֧ א ֹצֽ ֥ ֶרץ ְו֖לֹוט ּבָ א ַעל־ָהָא֑ ֶמׁש ָיָצ֣ ֖ ֶ כג ַהּשׁ
ת  ל האלה ְוֵא֖ ים ָהֵא֔ ֲהֹפְך֙ השמיד, השחית ֶאת־ֶהָעִר֣ ּיַ ִים ׃ כה ַוֽ ָמֽ ָ ת י-ה-֖ו-ה ִמן־ַהּשׁ ׁש ֵמֵא֥ ית ָוֵא֑ ְפִר֣ ה ּגָ ֲעֹמָר֖
)הפך את כל אלה ממקום פורה וטוב למקום צחיח ושומם(׃  ה  ְוֶצַ֖מח ָהֲאָדָמֽ ים  ֶהָעִר֔ י  ֵב֣ ל־ֹיׁשְ ּכָ ְוֵא֙ת  ֑ר  ּכָ ל־ַהּכִ ּכָ
׃ עמוד של מלח4  ַלח  ֶמֽ יב  ְנִצ֥ י  ִה֖ ַוּתְ ועמורה(  )אל עבר סדום  מאחורי לוט3  יו  ֵמַאֲחָר֑ לוט(  )של  ֹו  ּת֖ ִאׁשְ ֥ט  ּבֵ ַוּתַ  כו 

ֵנ֥י י-ה-ֽו-ה לפני ה' )הכוונה  ם )להתפלל( ֶאת־ּפְ ֖ ַמד ׁשָ ר־ָע֥ ֔קֹום ֲאׁשֶ ּמָ ֶקר )והלך( ֶאל־ַה֨ ּבֹ֑ ֥ם ַאְבָרָה֖ם ּבַ ּכֵ ׁשְ כז ַוּיַ
ֵנ֖י  ל־ּפְ ל־ּכָ ה ְוַעֽ ֵנ֤י ְסֹד֙ם ַוֲעֹמָר֔ ף ַעל־ּפְ ֵק֗ ׁשְ למקום שבו הוא עמד ביום האתמול והתפלל לה' על אנשי סדום( ׃ כח ַוּיַ

ן כמו עשן העולה  ֽ ְבׁשָ ר ַהּכִ ִקיֹט֖ ֶרץ העשן שעלה מארץ הכיכר, היה - ּכְ ר ָהָא֔ ֤ה ָעָל֙ה ִקיֹט֣ ְוִהּנֵ ְרא  ַוּיַ֗ ֑ר  ּכָ ֶרץ ַהּכִ ֶא֣
ם  ים ֶאת־ַאְבָרָה֑ ֱא-לִֹה֖ ר  ְזּכֹ֥ ַוּיִ ר  ּכָ֔ ַהּכִ י  ת ֱא-לִֹהי֙ם ֶאת־ָעֵר֣ ֵח֤ ׁשַ ּבְ י  ַוְיִה֗ ׃ כט  מכבשן )עשן כבד, שחור וסמיך(

ן ֽלֹוט ׃ ֵה֖ ב ּבָ ֥ ר־ָיׁשַ ים ֲאׁשֶ ָעִר֔ ֲהֹפְך֙ ֶאת־ֶה֣ ה ּבַ ֹוְך ַהֲהֵפָכ֔ ֤ח ֶאת־לֹו֙ט ִמּת֣ ּלַ ַוְיׁשַ

ג. מנגינת הכתוב

 במקום שאין חסד - אין חיים,
לעומת זאת, הזכויות של אברהם, איש התפילה והחסד - הועילו להציל חיים!

1  רד"ק לפסוק כ"ה: “הפך אותם מטובה לרעה. מתחילה הייתה ארץ מקנה, כולה משקה... ותחתיה נהפך כמו אש, שהמטיר 
בה הא-ל גפרית ואש ושרף והפיל כל הערים ומה שבהם, אדם ובהמה וצמח האדמה, והיתה שרפה כל הארץ לא צמחה עוד."

ומוסיף ספורנו ואומר: “...שנהפך הארץ ההיא ויושביה לטבע גפרית ואש... ובהם נהפך לטבע מלח אותו הטל שעלה קודם 
הזריחה... כמשפט כל לחות תפל מעורב עם חלקים שרופים."

2  עפ"י אונקלוס. ובגמרא מסכת ברכות כ"ו: - “תניא, אברהם תיקן תפילת שחרית, שנאמר וישכם אברהם בבוקר אל המקום 
אשר עמד שם את פני ה’..."

3  לוט הלך מאחורי כולם )כדרכו של בעל המשפחה שמציל את משפחתו והולך אחרון כדי לוודא שכולם בסדר( - עפ"י 
רמב"ן.

4  היא עברה על דברי המלאך - ונענשה.
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ד. הצעות להמחשה ולהרחבה  

בחוברת:

המשימות כוללות שני סוגי סיכומים:

1( סיכום מה קרה לסדום ולאנשים השונים בסדום - משימות א'-ה'.

 2( לקחים שניתן מהסיפור על סדום ועל לוט.
בחוברת מופיעים מספר היגדים. התלמידים מתבקשים לבחור היגד אחד או להוסיף היגד / לקח נוסף משלהם, 

ולהסביר כיצד הם לומדים עניין זה מהסיפור.

17 16

ְחּתֹו פַּ ַלת לֹוט ּוִמשְׁ ַהּצָ
סּוִקים יב-כב  ֶרק יט פְּ  פֶּ

יחידה 7

סּוק יב( ֽקֹום׃" )ּפָ ה... הֹוֵצ֖א ִמן־ַהּמָ י־ְלָך֣ ֹפ֔ ים ֶאל־֗לֹוט ֹעד ִמֽ "ַוּיֹאְמ֨רּו ָהֲאָנׁשִ֜

לּו.   ָהְלכּו ִעם לֹוט ְוִנּצְ ים ׁשֶ ׁש ָירֹק ֶאת ָהֲאָנׁשִ ַמְדּגֵ נּו ּבְ א.   ַסּמְ

ּלֹא ָהְלכּו ִאּתֹו. ים ׁשֶ ׁש ָאדֹם ֶאת ָהֲאָנׁשִ ַמְדּגֵ נּו ּבְ       ַסּמְ

ה לֹא ָרצּו ַהֲחָתִנים ָלֶלֶכת ִעם לֹוט?  ב.    ָלּמָ

ְלָאִכים ְללֹוט ִלְברַֹח?  ג.   ְלָאן ָאְמרּו ַהּמַ

סּוִקים כ, כב(   ׁש ִלְברַֹח? )ּפְ ּקֵ ד.  ְלָאן לֹוט ּבִ

לֹוט

ת תּבַ תּבַ ָחָתןָחָתןּבַ ת ּבַ

ת לֹוט ֵאׁשֶ

סּוק טז( יר:" )ּפָ הּו ִמ֥חּוץ ָלִעֽ ֻח֖ ּנִ הּו ַוּיַ ּה׀... ַוּיִֹצֻא֥ ְתַמְהָמ֓ ּיִ "ַוֽ

סּוק יז( ֵל֖ט..." )ּפָ ָרה ִהּמָ אֶמ֙ר... ָהָה֥ ם ַה֗חּוָצה ַוּיֹ֨ ם ֹאָת֜ "ַוְיִה֩י ְכהֹוִציָא֨

? ֶכם, לֹוט ִהְתַמְהֵמּהַ ה: ַמּדּוַע, ְלַדְעּתְ ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ְלׂשִ

א.   ָמה ִהְמִטיר ה' ַעל ְסדֹום ְוַעל ֲעמָֹרה? 

סּוק כו(?   ְסדֹום?       ג.   ִמי ָהְפָכה ִלְנִציב ֶמַלח )ּפָ רּו ּבִ ּגָ ים ׁשֶ ב.   ָמה ָקָרה ָלֲאָנׁשִ

יל אֹותֹו?  ְזכּות ִמי ה' ִהּצִ ל ְסדֹום?         ה.   ּבִ ל ֵמָהעֶֹנׁש ׁשֶ ד.   ִמי ִנּצַ

ים. ֵני ַעּמִ ְך ׁשְ ִנים, ּוֵמֶהם ָיְצאּו ַאַחר ּכָ ֵני ּבָ ְללֹוט ּוְבנֹוָתיו נֹוְלדּו ׁשְ
מֹוֵתיֶהם. ְתבּו ֶאת ׁשְ ּכִ

ֲהִפיַכת ְסדֹום
סּוִקים כג-כט ֶרק יט פְּ  פֶּ

יחידה 8

ֲעָרה׃ א ֹצֽ ֥ ֶרץ ְו֖לֹוט ּבָ א ַעל־ָהָא֑ ֶמׁש ָיָצ֣ ֖ ֶ "ַהּשׁ
סּוִקים כג-כד( ִים׃" )ּפְ ָמֽ ָ ת ֖ה' ִמן־ַהּשׁ ׁש ֵמֵא֥ ית ָוֵא֑ ְפִר֣ ה ּגָ ם ְוַעל־ֲעֹמָר֖ יר ַעל־ְסֹד֛ ַוֽ֗ה' ִהְמִט֧

סּוק כט( ה" )ּפָ ֹוְך ַהֲהֵפָכ֔ ֤ח ֶאת לֹו֙ט ִמּת֣ ּלַ ם ַוְיׁשַ ים ֶאת ַאְבָרָה֑ ר ֱא-לִֹק֖ ְזּכֹ֥ "ַוּיִ

ָעָרה  מְּ לֹוט ּוְבנֹוָתיו בַּ
סּוִקים ל-לח  ֶרק יט פְּ  פֶּ

יחידה 9

ִעיָרהלֹוט ַהּצְ ִכיָרה ַהּבְ

ְפֵניֶכם.  ּלִ ה ׁשֶ ט ִמּתֹוְך ֵאּלֶ ָפּ ֲחרּו ִמׁשְ 1. ּבַ
ְוָקא.  ט ֶזה ּדַ ּפָ ִמׁשְ ם ּבְ ַחְרּתֶ ה ּבְ ה ָלּמָ ּתָ ּכִ רּו ּבַ טּו אֹותֹו ָיֶפה.     3. ַסּפְ ְ 2. ַקּשׁ

ה ֶנֶגד ִמּדָ ה ּכְ ִמּדָ

ַהְכָנַסת אֹוְרִחים

ה ִפּלָ ל ּתְ ּכֹוָחּה ׁשֶ

ֵכנֹו ע ְואֹוי ִלׁשְ ֵכנֹואֹוי ָלָרׁשָ יק ְוטֹוב ִלׁשְ ּדִ טֹוב ַלּצַ

ּפּור ַעל לֹוט ְוַעל ְסדֹום? ָמה ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים ִלְלמֹד ֵמַהּסִ
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9. לוט ובנותיו במערה 
 פרק י"ט פסוקים ל'-ל"ח 

א. הקדמה 

אחרי הפיכת סדום ועמורה, חשש לוט שאולי הצלתה של צוער היא רק הצלה זמנית, ושכעבור זמן תיענש גם עיר זו1,  לכן 
לוט, שכל  בנות  והתיישבו שם במערה. בהיותם במערה, חשבו  ובנותיו אל ההרים  והלכו הוא  לוט לעזוב את צוער,  החליט 
העולם נחרב ורק הם נשארו, כמו בדור המבול...2 - אז עם מי הן תתחתנה? כיצד יוכל העולם להמשיך להתקיים, אם אין איש 
בארץ שיוכל להתחתן איתן? משום כך, החליטו הבנות שאין להן בררה אלא להתחתן עם אביהן, כדי שייוולדו להם ילדים ויהיה 
המשך לעולם3. אולם מחשש שלוט לא יסכים איתן, הן החליטו להשקותו יין, כדי שכאשר הוא ישתכר, הוא לא ישים לב מה 

קורה4.

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

֑צֹוַער )שמא תיהפך אף היא  ֶבת ּבְ ֣ א כי הוא פחד ָלׁשֶ י ָיֵר֖ ֥ ֹו ּכִ י ְבֹנָתי֙ו ִעּמ֔ ֤ ּתֵ ר ּוׁשְ ָה֗ ב ּבָ ׁ֣שֶ ֹוַער ַוּיֵ ַע֩ל ֨לֹוט ִמּצ֜ ל ַוּיַ
יׁש  ן ְוִא֨ ינּו ָזֵק֑ ה ָאִב֣ ִעיָר֖ ה הגדולה ֶאל־ַהּצְ ִכיָר֛ אֶמר ַהּבְ יו ׃ לא ַוּתֹ֧ י ְבֹנָתֽ ֥ ּתֵ ה ֖הּוא ּוׁשְ ָעָר֔ ּמְ ֙ב ּבַ ׁשֶ בזמן קרוב( ַוּיֵ֨

ה ֶאת־ָאִב֛ינּו  ֶק֧ ה ַנׁשְ ֶרץ )ולא יהיה המשך ָלעולם!( ׃ לב ְלָכ֨ ל־ָהָאֽ ֶרְך ּכָ ֶד֖ ינּו להתחתן אתנו ּכְ ֶר֙ץ ָל֣בֹוא ָעֵל֔ ָא֨ ין ּבָ ֵא֤
֣ב  ּכַ ׁשְ ִכיָר֙ה ַוּתִ א ַהּבְ ֹב֤ ְיָלה ֑הּוא ַוּתָ ֣ ּלַ ִין ּבַ ן ַי֖ ין ֶאת־ֲאִביֶה֛ ֶק֧ ׁשְ ינּו ָזַֽרע ׃ לג ַוּתַ ֥ה ֵמָאִב֖ ֹו ּוְנַחּיֶ ה ִעּמ֑ ָב֣ ּכְ ִין ְוִנׁשְ ַי֖
י  ְבּתִ ַכ֥ ה ֵהן־ׁשָ ִעיָר֔ ִכיָר֙ה ֶאל־ַהּצְ אֶמר ַהּבְ ת ַוּתֹ֤ ֳחָר֔ ּמָ ְיִה֙י ִמֽ ּה ׃  לד ַוֽ ָמֽ ְכָבּ֖ה ּוְבקּוׄ ׁשִ ע ּבְ א־ָיַד֥ יָה ְולֹֽ ֶאת־ָאִב֔
יָן  ֶק֜ ׁשְ ינּו ָזַֽרע ׃ לה ַוּתַ ֥ה ֵמָאִב֖ ֹו ּוְנַחּיֶ י ִעּמ֔ ְכִב֣ ִא֙י ׁשִ ְיָלה ּוֹב֨ ם־ַהּלַ֗ ִין ּגַ ּנּו ַי֜ ֶק֨ י ַנׁשְ ֶמׁש אתמול בלילה ֶאת־ָאִב֑ ֶא֖
יָן  ֲהֶר֛ ּה ׃ לו ַוּֽתַ ְכָבּ֖ה ּוְבֻקָמֽ ׁשִ ע ּבְ א־ָיַד֥ ֹו ְולֹֽ ֣ב ִעּמ֔ ּכַ ׁשְ ִעיָר֙ה ַוּתִ ָקם ַהּצְ ֤ ן ָיִ֑ין ַוּתָ ְיָלה ַה֛הּוא ֶאת־ֲאִביֶה֖ ֧ ּלַ ֣ם ּבַ ּגַ
ֹום )עד ימי  ב ַעד־ַהּיֽ י־מֹוָא֖ ב ֥הּוא ֲאִבֽ ֖מֹו מֹוָא֑ א ׁשְ ְקָר֥ ן ַוּתִ ֔ ִכיָר֙ה ּבֵ ֶלד ַהּבְ ֤ ן ׃ לז ַוּתֵ י ְבֽנֹות־֖לֹוט ֵמֲאִביֶהֽ ֥ ּתֵ ׁשְ
ֹון  י ְבֵנֽי־ַעּמ֖ י ֛הּוא ֲאִב֥ ֑ ן־ַעּמִ ֖מֹו ּבֶ א ׁשְ ְקָר֥ ן ַוּתִ ֔ ה ַגם־ִהו֙א ָיְ֣לָדה ּבֵ ִעיָר֤ משה כשנכתב סיפור זה בתורה5(׃ לח ְוַהּצְ

ֹום ׃ ַעד־ַהּיֽ

ג. מנגינת הכתוב

זהו הסיפור האחרון שהתורה מספרת לנו על לוט ומשפחתו.

לוט, שגדל והתחנך אצל אברהם, שהגיע לארץ ביחד עם אברהם, ושהוא ומשפחתו ניצלו פעמיים בזכותו של אברהם,

זכה ויצאו ממנו שני עמים גדולים - מואב ועמון - שני עמים ש'חייבים את חייהם' לאברהם אבינו. בלעדיו, הם לא היו! 

1  רשב"ם, רמב"ן ועוד.

2  רש"י.  והן חשבו שאף צוער נשחתה אחרי צאתם משם - עפ"י רמב"ן לפסוק ל’.

מהם העולם  ויתקיים  ונקבה  זכר  ונוליד  הא-לקים  ירחם  כי  לנו  הראוי  המעשה  אנחנו  נעשה  אמרו  כי  “...באולי,    3 

כי עולם חסד יבנה ולא לחינם הצילנו ה’..."  - רמב"ן לפסוק ל"ב.

4  “נשקה את אבינו יין - נכתב לשבחו של לוט, שאלמלא היה שיכור מיין, לא היה שוכב עם בנותיו." - ‘דעת מקרא’ לפסוק ל"ב.

5  “... וכן כל “עד היום", עד ימי הסופר שכתב את הדבר" - רשב"ם לפסוק ל"ז.
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ד. הצעות להמחשה ולהרחבה 

בחוברת:

 יש משימה קטנה של "עץ משפחה". 
ניתן כמובן להרחיב על שני העמים הגדולים שיצאו מבנים אלה - מואב ועמון - שאנחנו עתידים ללמוד עליהם בהמשך 

החומשים, ולפגוש אותם בהמשך ההיסטוריה.

17 16

ְחּתֹו פַּ ַלת לֹוט ּוִמשְׁ ַהּצָ
סּוִקים יב-כב  ֶרק יט פְּ  פֶּ

יחידה 7

סּוק יב( ֽקֹום׃" )ּפָ ה... הֹוֵצ֖א ִמן־ַהּמָ י־ְלָך֣ ֹפ֔ ים ֶאל־֗לֹוט ֹעד ִמֽ "ַוּיֹאְמ֨רּו ָהֲאָנׁשִ֜

לּו.   ָהְלכּו ִעם לֹוט ְוִנּצְ ים ׁשֶ ׁש ָירֹק ֶאת ָהֲאָנׁשִ ַמְדּגֵ נּו ּבְ א.   ַסּמְ

ּלֹא ָהְלכּו ִאּתֹו. ים ׁשֶ ׁש ָאדֹם ֶאת ָהֲאָנׁשִ ַמְדּגֵ נּו ּבְ       ַסּמְ

ה לֹא ָרצּו ַהֲחָתִנים ָלֶלֶכת ִעם לֹוט?  ב.    ָלּמָ

ְלָאִכים ְללֹוט ִלְברַֹח?  ג.   ְלָאן ָאְמרּו ַהּמַ

סּוִקים כ, כב(   ׁש ִלְברַֹח? )ּפְ ּקֵ ד.  ְלָאן לֹוט ּבִ

לֹוט

ת תּבַ תּבַ ָחָתןָחָתןּבַ ת ּבַ

ת לֹוט ֵאׁשֶ

סּוק טז( יר:" )ּפָ הּו ִמ֥חּוץ ָלִעֽ ֻח֖ ּנִ הּו ַוּיַ ּה׀... ַוּיִֹצֻא֥ ְתַמְהָמ֓ ּיִ "ַוֽ

סּוק יז( ֵל֖ט..." )ּפָ ָרה ִהּמָ אֶמ֙ר... ָהָה֥ ם ַה֗חּוָצה ַוּיֹ֨ ם ֹאָת֜ "ַוְיִה֩י ְכהֹוִציָא֨

? ֶכם, לֹוט ִהְתַמְהֵמּהַ ה: ַמּדּוַע, ְלַדְעּתְ ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ְלׂשִ

א.   ָמה ִהְמִטיר ה' ַעל ְסדֹום ְוַעל ֲעמָֹרה? 

סּוק כו(?   ְסדֹום?       ג.   ִמי ָהְפָכה ִלְנִציב ֶמַלח )ּפָ רּו ּבִ ּגָ ים ׁשֶ ב.   ָמה ָקָרה ָלֲאָנׁשִ

יל אֹותֹו?  ְזכּות ִמי ה' ִהּצִ ל ְסדֹום?         ה.   ּבִ ל ֵמָהעֶֹנׁש ׁשֶ ד.   ִמי ִנּצַ

ים. ֵני ַעּמִ ְך ׁשְ ִנים, ּוֵמֶהם ָיְצאּו ַאַחר ּכָ ֵני ּבָ ְללֹוט ּוְבנֹוָתיו נֹוְלדּו ׁשְ
מֹוֵתיֶהם. ְתבּו ֶאת ׁשְ ּכִ

ֲהִפיַכת ְסדֹום
סּוִקים כג-כט ֶרק יט פְּ  פֶּ

יחידה 8

ֲעָרה׃ א ֹצֽ ֥ ֶרץ ְו֖לֹוט ּבָ א ַעל־ָהָא֑ ֶמׁש ָיָצ֣ ֖ ֶ "ַהּשׁ
סּוִקים כג-כד( ִים׃" )ּפְ ָמֽ ָ ת ֖ה' ִמן־ַהּשׁ ׁש ֵמֵא֥ ית ָוֵא֑ ְפִר֣ ה ּגָ ם ְוַעל־ֲעֹמָר֖ יר ַעל־ְסֹד֛ ַוֽ֗ה' ִהְמִט֧

סּוק כט( ה" )ּפָ ֹוְך ַהֲהֵפָכ֔ ֤ח ֶאת לֹו֙ט ִמּת֣ ּלַ ם ַוְיׁשַ ים ֶאת ַאְבָרָה֑ ר ֱא-לִֹק֖ ְזּכֹ֥ "ַוּיִ

ָעָרה  מְּ לֹוט ּוְבנֹוָתיו בַּ
סּוִקים ל-לח  ֶרק יט פְּ  פֶּ

יחידה 9

ִעיָרהלֹוט ַהּצְ ִכיָרה ַהּבְ

ְפֵניֶכם.  ּלִ ה ׁשֶ ט ִמּתֹוְך ֵאּלֶ ָפּ ֲחרּו ִמׁשְ 1. ּבַ
ְוָקא.  ט ֶזה ּדַ ּפָ ִמׁשְ ם ּבְ ַחְרּתֶ ה ּבְ ה ָלּמָ ּתָ ּכִ רּו ּבַ טּו אֹותֹו ָיֶפה.     3. ַסּפְ ְ 2. ַקּשׁ

ה ֶנֶגד ִמּדָ ה ּכְ ִמּדָ

ַהְכָנַסת אֹוְרִחים

ה ִפּלָ ל ּתְ ּכֹוָחּה ׁשֶ

ֵכנֹו ע ְואֹוי ִלׁשְ ֵכנֹואֹוי ָלָרׁשָ יק ְוטֹוב ִלׁשְ ּדִ טֹוב ַלּצַ

ּפּור ַעל לֹוט ְוַעל ְסדֹום? ָמה ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים ִלְלמֹד ֵמַהּסִ
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10. שרה בבית אבימלך

 פרק כ' פסוקים א'-ח' 
א. הקדמה 

ששם  אברהם  לה1.  הסמוכים  ובמקומות  הירדן  בכיכר  והשבים  העוברים  פסקו  ועמורה,  סדום  מהפכת  בעקבות 
יותר  בו  שיש  אחר  למקום  לעבור  החליט  אותו,  ולפרסם  ה'  בשם  ולקרוא  הזולת  עם  חסד  לעשות  למטרה  לעצמו 
אנשים  לפגוש  עלולים  שהם  ושרה  אברהם  של  החשש  את  שוב  עוררה  מוכר  ולא  חדש  למקום  הנסיעה  אנשים2. 
כאשר  יותר,  עוד  חששם  התחזק  לגרר,  בהגיעם  אברהם.  את   - בעלה  את  כך  לשם  ויהרגו  שרה  את  שיחמדו  רשעים 
ולשתות...3 לאכול  מה  להם  יש  אם  ששאלו  לפני  אפילו  שרה,  של  זהותה  על  ולשאול  להתעניין  החלו  המקום   אנשי 

כדי להתמודד עם המצב המסוכן, הפעילו אברהם ושרה את התחבולה הרגילה שלהם4, ואמרו לכל שואל שהם אח ואחות. 
נס,  עשה  ה'  אבל  אחד,  מאף  רשות  לבקש  בלא  אותה  לקחת  שלח  הוא  אברהם,  של  אחותו  היא  ששרה  אבימלך  בשמוע 
ואף לא להתפנות5! במצב הזה,  יכלו ללדת,  - הם לא  'נסתמו נקביהם'  וכל אנשיו חלו במחלה קשה שבה  ואבימלך, אשתו, 
 אבימלך אמנם לא קרב אל שרה6, אבל לא הוא ולא עבדיו ידעו או הבינו מה פשר המחלה המוזרה והקטלנית שפגעה בהם...

ה' התגלה אל אבימלך בחלום והסביר לו מה פשר העניין. 

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

ָ֖גר  ַוּיָ ּור  ׁש֑ ין  ּוֵב֣ ׁש  ין־ָקֵד֖ ּבֵ ב  ׁ֥שֶ ַוּיֵ ֶגב  ַהּנֶ֔ ְרָצה  ַא֣ )חברון(  ממרא  מאלוני  ַאְבָרָה֙ם  ם  ֤ ָ ִמּשׁ ע  ּסַ֨ ַוּיִ א 
ר  ָר֔ ּגְ ֶלְך  ֶמ֣ ֶלְך֙  ֲאִביֶמ֨ ח  ַל֗ ׁשְ ַוּיִ וא  ִה֑ ִתי  ֲאֹח֣ ֹו  ּת֖ ִאׁשְ ה  ָר֥ ׂשָ )על(  ֶאל  ַאְבָרָה֛ם  אֶמר  ַוּיֹ֧ ׃ ב  ר  ְגָרֽ ּבִ
הקשר  את  הבינו  לא  עדיין  הם  אך  אנשיו7,  וכל  אבימלך  מיד  חלו  שרה,  לקיחת  )בעקבות  ׃  ה  ָרֽ ֶאת־ׂשָ ח  ֖ ּקַ ַוּיִ
למות8 עומד  ֵמ֙ת  ָך֥  ִהּנְ ֗לֹו  אֶמר  ַוּיֹ֣ ְיָלה  ֑ ַהּלָ ֲח֣לֹום  ּבַ ֶלְך  ֶאל־ֲאִביֶמ֖ ים  ֱא-לִֹה֛ א  ֹב֧ ַוּיָ ג  הדברים(   בין 

-י ֲה֥גֹוי ר ֲא-ֹד-ָנ֕ ב ֵאֶל֑יָה ַוּיֹאַמ֕ א ָקַר֖ ֶלְך לֹ֥ ַעל נשואה ׃ ד ַוֲאִביֶמ֕ ֽ ַלת ּבָ ֻע֥ וא ּבְ ְחּתָ ְוִה֖ ר־ָלַק֔ ה ֲאׁשֶ ֣ ָ   ַעל־ָהִאּשׁ
ה  ְמָר֖ וא ָאֽ יא־ַגם־ִה֥ וא ְוִהֽ ִתי ִה֔ ַמר־ִל֙י ֲאֹח֣ א ֤הּוא ָאֽ ג ?! ׃ ה ֲהלֹ֨ ֲהֹרֽ יק למרות שהוא צדיק ּתַ ֖ ם־ַצּדִ האם ַעם9 ּגַ

את ׃ ו ַוּיֹאֶמ֩ר  יִתי ֹזֽ ֥ ָעׂשִ י )וגם בפועל לא עשיתי חטא(  ֖ ּפַ ן ּכַ ָתם־ְלָבִב֛י )לא התכוונתי לחטוא( ּוְבִנְקֹי֥ י ֑הּוא ּבְ ָאִח֣
את )אבל 'ניקיון כפיים' לא היה, שהרי בפועל  יָת ּזֹ֔ ֣ י ְבָתם־ְלָבְבָך֙  ָעׂשִ ֤ ֙י ּכִ ְעּתִ י ָיַד֨ ֣ם ָאֹנִכ֤ ם ּגַ ֲחלֹ֗ ים ּבַ ֱא-לִֹה֜ יו ָהֽ ֵאָל֨
יָך  ֖ ן לֹא־ְנַתּתִ ֥ י ַעל־ּכֵ ואני מנעתי ֽאֹוְתָך֖ ֵמֲחטֹו־ִל֑ ם־ָאֹנִכ֛י  ּגַ ְך  ָוֶאְחׂשֹ֧ כן לקחת אותה בלי לבקש ולקבל רשות!10( 

יא ֔הּוא )הוא יודע בנבואה שלא נגעת באשתו לרעה,  י־ָנִב֣ ֽ ּכִ ת־ָהִאיׁש֙  ׁשֶ ֵאֽ ב  ֤ ָהׁשֵ ה ועכשיו  ְוַעּתָ֗ ׃ ז  ֵאֶלֽיָה  ַע  ִלְנּגֹ֥
ְך ׃  ר־ָלֽ ה ְוָכל־ֲאׁשֶ ֖ ֔מּות ַאּתָ י־֣מֹות ּתָ ע ּכִ יב ּדַ יְנָך֣ ֵמׁשִ֗ ַעְדָך֖  ֶוְֽחֵי֑ה ְוִאם־ֵאֽ ֽ ֥ל ּבַ ּלֵ והוא יסכים להתפייס( ְוִיְתּפַ

יְר֥אּו פחדו  ֽ ם ַוּיִ ָאְזֵניֶה֑ ה ּבְ ּלֶ ים ָהֵא֖ ָבִר֥ ל־ַהּדְ ֛ר ֶאת־ּכָ יו ַוְיַדּבֵ ְקָר֙א ְלָכל־ֲעָבָד֔ ֶקר ַוּיִ ּבֹ֗ ֶלְך ּבַ ם ֲאִביֶמ֜ ּכֵ֨ ׁשְ ח ַוּיַ
ד מ-ה' ׃ ים ְמֹאֽ ֖ ָהֲאָנׁשִ

1 עפ"י רש"י לפסוק א'
2 "וישב בין קדש ובין שור - בין שתי עיירות גדולות כדי לקרוא שם בשם ה'..." - ספורנו לפסוק א'.

3 "אכסנאי שבא לעיר - על עסקי אכילה ושתייה שואלין אותו או על עסקי אשתו שואלין אותו, אשתך היא או אחותך היא?!"  
- רש"י לפסוק י"א.

4 כפי שאברהם עצמו הסביר זאת אחר כך לאבימלך בפסוקים י"א-י"ג.
5 בעניין עצירת כל רחם - מפורש בפסוק י"ח, ובעניין סתימת הנקבים - עיין ברש"י לפסוק ט'. 

6 כפי שמפורש בפסוק ד'.
7 כמפורש בפסוק י"ח, ועיין גם ברש"י לפסוק ט'.

8 מהמחלה הקשה.
9 'גוי' = עם )עיין אונקלוס(. סביר להניח שאבימלך כבר ידע על סתימת הנקבים של אנשיו, ועכשיו בעקבות דברי ה', הוא 

הבין שהדבר יוביל למותם ושזהו עונש על לקיחת שרה.
10 היחס הראשוני לאורחים כאשר שואלים על נשותיהם במקום לשאול לצורכיהם - הוא מעשה פסול. כשבאים אורחים, 

צריכים לשאול: "מה הם צריכים, מה אני יכול לתת להם?", ולא "מה אני יכול לקבל ולקחת מהם"! ועיין רש"י כאן.
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ג. מנגינת הכתוב

 "שומר ה' את כל אוהביו" - כמה נסים ונפלאות עשה ה' כדי להגן על שרה ואברהם אוהביו: שלח לאבימלך ולאנשיו עונש

מוזר וקשה, התגלה לאבימלך בחלום ודיבר עמו, וגילה לאברהם בנבואה ששרה לא נפגעה! 

ד. הצעות להמחשה ולהרחבה 

בחוברת:

 משימות א'-ג' עוסקות במסעו של אברהם מחברון לגרר. ••
במפה ניתן לראות את סמיכותה של חברון לאזור כיכר הירדן, ומתוך כך יכולים התלמידים להבין את סיבת מסעו 

של אברהם.

משימות ד'-ה' עוסקות בלקיחת שרה, ומאפשרות להשוות סיפור זה לסיפור הדומה עם פרעה שלקח את שרה )י"ב, ט"ו(. ••
עד כמה להעמיק בהשוואה בין הסיפורים, במציאת הדומה והשונה - נתון לשיקול הדעת של המורה.

משימה ו' עוסקת בהשוואה בין דברי ה' לדברי אבימלך. במה הסכים ה' לדברי אבימלך, ובמה לא? מדוע?••

משימות ז'-ח' הן משימות של 'הבנת הנקרא'. ••

 משימות ט'-י"א באות לפתח את הנושא של 'תיקון החטא'. ••
 רפואתו של אבימלך הייתה תלויה בשני דברים:

 1( שיחזיר את שרה. 2( שיפייס את אברהם ושרה, עד שאברהם יסכים להתפלל עליו. 
כך גם מי שמזיק את חברו או לוקח ממנו דבר - לא מספיק שהוא ישלם ויחזיר לו את הדבר, אלא עליו גם לפייס 

אותו ולבקש  ממנו סליחה. )עפ"י מסכת בבא קמא פרק ח' משנה ז'(.

19 18

ֵבית ֲאִביֶמֶלְך ָרה בְּ שָׂ
סּוִקים א-ח  ֶרק כ פְּ  פֶּ

יחידה 10

סּוק א( ר׃" )ּפָ ְגָרֽ ָ֖גר ּבִ ֶגב... ַוּיָ ְרָצה ַהּנֶ֔ ם ַאְבָרָה֙ם ַא֣ ֤ ָ ע ִמּשׁ ּסַ֨ "ַוּיִ

סּוק ב( ה׃" )ּפָ ָרֽ ח ֶאת ׂשָ ֖ ּקַ ר ַוּיִ ָר֔ ֶלְך ּגְ ֶלְך֙ ֶמ֣ ח ֲאִביֶמ֨ ַל֗ ׁשְ "ַוּיִ

א.   ֵמֵהיָכן ָנַסע ַאְבָרָהם?   

יַע?    ב.   ְלֵהיָכן ַאְבָרָהם ִהּגִ

ל ַאְבָרָהם. עֹו ׁשֶ ה ֶאת ַמּסָ ּפָ ּמַ נּו ּבַ ג.    ַסּמְ

ה?  ָ ָרה ְלִאׁשּ ׁש ְרׁשּות ָלַקַחת ֶאת ׂשָ ּקֵ ד.   ַהִאם ֲאִביֶמֶלְך ּבִ

סּוק טו(   ֶרק יב ּפָ ת ֶלְך-ְלָך - ּפֶ ָרׁשַ ה ּדֹוֶמה? )ּפָ ה ַמֲעׂשֶ ה.   ֵאיֶזה ֶמֶלְך ָעׂשָ

ו.   ֲאִביֶמֶלְך ָאַמר ַלה':   

      ה' ָעָנה לֹו: 

ְבֵרי ה' ַלֲאִביֶמֶלְך. ָקה ּוָבּה ּדִ יקּו ַמְדּבֵ ַהְדּבִ

ׁשּוַבת ה'. ְבֵרי ֲאִביֶמֶלְך ְלֵבין ּתְ ין ּדִ ל ּבֵ ים ֶאת ַהֶהְבדֵּ ים ִצְבעֹוִנּיִ ׁשִ ֶעְזַרת ַמְדּגְ נּו ּבְ     ַסּמְ

סּוק ג( אֶמר ֗לֹו..." )ּפָ ְיָלה ַוּיֹ֣ ֑ ֲח֣לֹום ַהּלָ ֶלְך ּבַ ים ֶאל־ֲאִביֶמ֖ א ֱא-לִֹק֛ ֹב֧ "ַוּיָ

סּוק ה( את׃" )ּפָ יִתי ֹזֽ ֥ י ָעׂשִ ֖ ּפַ ן ּכַ ָתם־ְלָבִב֛י ּוְבִנְקֹי֥ "ּבְ

סּוק ו( את:" )ּפָ יָת ּזֹ֔ ֣ י ְבָתם־ְלָבְבָך֙ ָעׂשִ ֤ ֙י ּכִ ְעּתִ י ָיַד֨ ֣ם ָאֹנִכ֤ "ּגַ

ְבֵרי ֲאִביֶמֶלְך? ה ה' ִמּדִ ּנָ ֶכם, ׁשִ ה: ַמּדּוע, ְלַדְעּתְ ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ְלׂשִ

סּוק ז( ַעְדָך֖ ֶוְֽחֵי֑ה" )ּפָ ֽ ֥ל ּבַ ּלֵ יא ֔הּוא ְוִיְתּפַ י ָנִב֣ ֽ ת ָהִאיׁש֙ ּכִ ׁשֶ ב ֵאֽ ֤ ה ָהׁשֵ "ְוַעּתָ֗

ז.   ִמיהּו "ָהִאיׁש"?  .

. ת ָהִאיׁש"?  ח.   ִמיִהי "ֵאׁשֶ

ֵמי ֶנֶזק...  הּוא נֹוֵתן לֹו ּדְ י ׁשֶ ּפֹוֵצַע ֶאת ֲחֵברֹו(, ַאף ַעל ּפִ ֲחֵברֹו )ִמי ׁשֶ "ַהחֹוֵבל ּבַ
ּנּו ְמִחיָלה,  ׁש ִמּמֶ ַבּקֵ ּיְ ֵאין ִנְמָחל לֹו ַעד ׁשֶ

ַעְדָך"  ל ּבַ ּלֵ י ָנִביא הּוא ְוִיְתּפַ ת ָהִאיׁש ּכִ ב ֵאׁשֶ ה ָהׁשֵ ֱאַמר: ְוַעּתָ ּנֶ ׁשֶ
ָנה ז(  ֶרק ח ִמׁשְ א ּפֶ ָבא ַקּמָ י ּבָ )ַעל ּפִ

ן / לֹא ָרה?  -  ּכֵ ַהְחָזַרת ׂשָ י ּבְ ט.   ַהִאם ּדַ

ֵצל?      ֲאִביֶמֶלְך ִיּנָ ֵדי ׁשֶ י.    ָמה עֹוד ָצִריְך ִלְקרֹות ּכְ

. ֲאִביֶמֶלְך  1( ׁשֶ

. ַאְבָרָהם  2( ְוׁשֶ

ׁש ְסִליָחה ן ְלַבּקֵ ְלַתּקֵ ְלָהִבין

"ֶזה לֹא ָיֶפה 
י ֶאת  ַקְחּתִ ּלָ ׁשֶ
ִלי  ּדּור ּבְ ַהּכַ

ְרׁשּות."

ִלי ְרׁשּות.  ל ָחֵבר ּבְ ּדּור ׁשֶ יא.   ֶיֶלד ָלַקח ּכַ

ְתׁשּוָבה? יַצד ַיְחזֹר בִּ כֵּ

כֹון. ֶדר ַהּנָ ּסֵ קֹות ַהֲחֵסרֹות ּבַ ְדּבֵ יקּו ֶאת ַהּמַ קֹות - ַהְדּבִ ְדּבֵ ף ַהּמַ ִמּדַ

ֶכם ׁשְ

ֶחְברֹון
ָרר ּגְ

ְסדֹום

יַמת ְרׁשּות ְמׂשִ
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11. אבימלך מחזיר את שרה

 פרק כ' פסוקים ט'-י"ח
א. הקדמה 

בעקבות דברי ה' אל אבימלך בחלום, קרא אבימלך לאברהם, וביקש להבין מדוע הוא ושרה הציגו את עצמם כאח ואחות. אחרי 
שהוא הבין שהאחריות לכל העניין חוזרת אליו, בכך שהוא ואנשי מקומו נהגו בחוסר 'יראת אלוקים' בצורה שבה הם התייחסו 
לאורחים, הוא מיהר להחזיר את שרה ולפייס את אברהם ואת ושרה. אברהם התפייס והתפלל בעבורו אל ה', וה' קיבל את 

תפילתו.
תוך כדי לימוד הפסוקים, מתבררים לנו דברים נוספים:

מאז שאברהם ושרה עזבו את חרן בציווי ה' וגלו ממקומם, הם סיכמו לנהוג כך בכל פעם שיחושו בסכנה.•−
יתכן ובימיהם היו קוראים לאחיין 'אח', ולאחיינית 'אחות'1 )מצאנו שאברהם קרא לאחיינו לוט: 'אח' - "כי אנשים אחים •−

אנחנו"2, וכן כאן קרא אברהם לאחייניתו שרה: 'אחותי'(.

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

י  ֖ י־ֵהֵב֧אָת ָעַל֛י ְוַעל־ַמְמַלְכּתִ ֽ ְך ּכִ אִתי ָל֔ ה־ָחָט֣ נּו֙ ּוֶמֽ יָת ּלָ֨ ֤ ה־ָעׂשִ אֶמר ֜לֹו ֶמֽ ם ַוּיֹ֨ ֶלְך ְלַאְבָרָה֗ א ֲאִביֶמ֜ ְקָר֨ ט ַוּיִ
יָת מה  ה ָרִא֔ ם ָמ֣ ֶלְך ֶאל־ַאְבָרָה֑ אֶמר ֲאִביֶמ֖ י ׃ י ַוּיֹ֥ ִדֽ יָת ִעּמָ ֖ ּו ָעׂשִ ר לֹא־ֵיָֽעׂש֔ ֣ י֙ם ֲאׁשֶ ה ְגֹדָל֑ה ַמֲעׂשִ ֲחָטָא֣
)בלבי( ַרק  י  ְרּתִ ָאַמ֗ י  ֣ ּכִ ם  ַאְבָרָה֔ אֶמ֙ר  ַוּיֹ֨ להגיד על שרה שהיא אחותך׃ יא  ֽה  ַהּזֶ ר  ָב֥ יָת ֶאת־ַהּדָ ֖ ָעׂשִ י  ֥ ּכִ הסיבה 

ה  י ׃ יב ְוַגם־ָאְמָנ֗ ֽ ּתִ ַב֥ר ִאׁשְ ֑ה וכבר יש סכנה ש- ַוֲהָר֖גּוִני ַעל־ּדְ ֖קֹום ַהּזֶ ּמָ ים ּבַ ת ֱא-לִֹה֔ מספיק ש- ֵאין־ִיְרַא֣

י  ֑ א ַבת־ִאּמִ ְך לֹ֣ וא בת בנו של אבי3 )מי שנקראת היום 'אחיינית', נקראה בימיהם גם 'אחות'( ַא֖ י ַבת־ָאִב֙י ִה֔ באמת ֲאֹחִת֤

י ֱא-לִֹהי֮ם   ר ִהְת֣עּו ֹאִת֗ ֧ ֲאׁשֶ י ּכַ ה ׃ יג ַוְיִה֞ ֽ ָ י ְלִאּשׁ ִהי־ִל֖ אך היא לא בת אמי ממש )ולכן היא מותרת לי לאשה( ַוּתְ

י  ֖ ֲעׂשִ ר ּתַ ֥ ְך ֲאׁשֶ ֔ ּה ֶז֣ה ַחְסּדֵ ר ָל֔ ֣ית ָאִב֒י מחרן ָוֹאַמ֣ מלשון תועה בדרך, "כל הגולה ממקומו ואינו מיושב, קרוי תועה"4 ִמּבֵ

י ֽהּוא ׃ )הסבר העניין: מאז שה' ציווה על אברהם לעזוב  י ָאִח֥ ה ִאְמִרי־ִל֖ ּמָ ר ָנ֣בֹוא ׁשָ֔ ֣ קֹו֙ם ֲאׁשֶ ל־ַהּמָ ל ּכָ י ֶא֤ ִד֑ ִעּמָ
את ביתו בחרן והיו אברהם ושרה תועים בדרכים לא מוכרות, הם חששו מרשעים שעלולים להרוג את אברהם ולקחת את שרה, 

ר  אן ּוָבָק֗ ֶלְך ֹצ֣ ח ֲאִביֶמ֜ ּקַ֨ ַוּיִ ולכן הם סיכמו ביניהם שבכל מקום שיחששו מדבר זה - הם יאמרו, שהם אח ואחות.( יד 

י  ֥ה ַאְרִצ֖ ֶלְך ִהּנֵ אֶמר ֲאִביֶמ֔ ֹו ׃ טו ַוּיֹ֣ ּתֽ ה ִאׁשְ ָר֥ ת ׂשָ ב ֔לֹו ֵא֖ ׁ֣שֶ ם כדי לפייסו ַוּיָ ן ְלַאְבָרָה֑ ֖ ּתֵ ת ַוּיִ ָפֹח֔ ַוֲעָבִדי֙ם ּוׁשְ
לאברהם  יְך  ְלָאִח֔ ֶס֙ף  ּכֶ֨ ֶלף  ֶא֤ י  ּתִ ָנַת֜ ה  ִהּנֵ֨ כדי לפייס גם אותה  ר  ָאַמ֗ ה  ָר֣ ּוְלׂשָ ׃ טז  ב  ֽ ׁשֵ ֵעיֶנ֖יָך  ּבְ ֹוב  ּט֥ ּבַ ְלָפֶנ֑יָך 
ִים בגד מכובד המכסה את  ֣סּות ֵעיַנ֔ ֤ה הּוא־ָלְך֙ הכסף הזה נועד בשבילך כדי להכין לך ּכְ שאמרת עליו: "אחי הוא"5 ִהּנֵ

הפנים ואת העיניים, שנהגו נשים נשואות ללבוש6 )מתנה זו של אבימלך לשרה תמנע מאנשים לחשוב שהמלך החזירה משום 

ְך  ֑ ר ִאּתָ ֣ ל ֲאׁשֶ שהוא מצא בה פגם או משום שהיא לא מצאה חן בעיניו. אדרבה! הם יראו שהמלך ממשיך לכבד אותה.( ְלֹכ֖

ל ְוֹנָכַֽחת וגם כל הנשים שיתווכחו אתך ויטענו שאת לא טובה בעיני המלך,  ת ּכֹ֖ כל מי שאתך, יראו ויבינו שהמלך מכבדך ְוֵא֥

ֶלְך  ים ֶאת־ֲאִביֶמ֧ א ֱא-לִֹה֜ ְרּפָ֨ ים על אבימלך ַוּיִ ֥ל ַאְבָרָה֖ם ֶאל־ָהֱא-לִֹה֑ ּלֵ ְתּפַ תשכנעי אותם בעזרת בגד זה7 ׃ יז ַוּיִ

ַב֥ר  ַעל־ּדְ ֶלְך  ֲאִביֶמ֑ ְלֵב֣ית  ֶחם  ל־ֶר֖ ּכָ ַע֥ד  ּבְ י-ה-֔ו-ה  ָעַצ֙ר  ר  י־ָעֹצ֤ ֽ ּכִ ׃ יח  ֵלֽדּו  ַוּיֵ יו  ְוַאְמֹהָת֖ ֹו  ּת֛ ְוֶאת־ִאׁשְ
ם ׃ ת ַאְבָרָהֽ ׁשֶ ה ֵא֥ ָר֖ ׂשָ

1  על פי רש"י ורשב"ם לפסוק י"ב.
2  פרק י"ג פסוק ח’.

3  שרה הייתה בת הרן בן תרח.  
4  רש"י.
5  רש"י.

6  עיין ‘דעת מקרא’.
7  אבימלך הבין שמעשיו עלולים לגרום לפגיעה קשה בשמה הטוב של שרה, והוא מנסה לתקן זאת ולפייס אותה - עפ"י 

רש"י לפסוק ט"ז.
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ג. מנגינת הכתוב

  גדולתם של אברהם ושרה, שהסכימו לסלוח ולהתפלל על אבימלך, ולא היו נקמנים ונוטרי איבה.

ד. הצעות להמחשה ולהרחבה 

בחוברת:

משימה א' עוסקת בפנייתו של אבימלך לאברהם )מיומנות של ניסוח שאלה בלשונם של התלמידים(.••

משימה ב' עוסקת באופן הראוי לקבלת פניהם של אורחים.••

 משימה ג' עוסקת במאמציו של אבימלך לתקן את חטאו.••
כדאי להדגיש שוב שתיקון החטא ופיוס הנפגע הולכים ביחד, ואי אפשר לנקוט באחד בלי השני.

משימה ד' עוסקת בתפילתו של אברהם על אבימלך.••

בשולי העמוד מופיעה שאלה לשיחה עם התלמידים בעניין הלקחים שלמד אבימלך )ואנחנו...!( מכל הסיפור.••

הרחבות והמחשות נוספות:

אפשר להרחיב על ערך התפילה על חולים, ובהקשר זה, להתפלל בכיתה על חולים שהתלמידים מבקשים להתפלל ••
עליהם. אפשר גם להביא לכיתה את נוסח התפילה על החולים, כפי שהוא מודפס בסידורים.

21 20

ָרה ֲאִביֶמֶלְך ַמְחִזיר ֶאת שָׂ
סּוִקים ט-יח ֶרק כ פְּ  פֶּ

יחידה 11

סּוק י( ֽה" )ּפָ ר ַהּזֶ ָב֥ יָת ֶאת־ַהּדָ ֖ י ָעׂשִ ֥ יָת ּכִ ה ָרִא֔ ם ָמ֣ ֶלְך ֶאל ַאְבָרָה֑ אֶמר ֲאִביֶמ֖ "ַוּיֹ֥

֑ה ֖קֹום ַהּזֶ ּמָ ים ּבַ ת ֱא-לִֹק֔ י ַרק ֵאין ִיְרַא֣ ְרּתִ י ָאַמ֗ ֣ ם ּכִ אֶמ֙ר ַאְבָרָה֔ "ַוּיֹ֨
סּוק יא( י׃" )ּפָ ֽ ּתִ ַב֥ר ִאׁשְ ַוֲהָר֖גּוִני ַעל־ּדְ

ַאל ֲאִביֶמֶלְך ֶאת ַאְבָרָהם. ְלׁשֹוְנֶכם ָמה ׁשָ ְתבּו ּבִ א.  ּכִ

  

  

כֹונֹות.( ׁשּובֹות ַהּנְ ׁש ֶאת ַהּתְ ַמְדּגֵ נּו ּבְ יֵּׁש ִיְרַאת ֱאלִֹקים? )ַסּמְ ָמקֹום שֶׁ יַצד ִמְתַנֲהִגים ּבְ ב.   ּכֵ

אֹל אֹוָתם? ַדאי ִלׁשְ ֵאלֹות ּכְ ְיָתה, ֵאילּו ׁשְ ִאים ֲאֵליֶכם אֹוְרִחים ַהּבַ ּבָ ׁשֶ ה: ּכְ ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ְלׂשִ

ִבים: "ָמה ֲאִני ָיכֹול ָלַקַחת ֵמָהאֹוֵרַח?" חֹוׁשְ

ׁשֹוֲאִלים: "ָמה ָהאֹוֵרַח ָצִריְך?"

ִבים: "ָמה ֲאִני ָיכֹול ָלֵתת ָלאֹוֵרַח?" חֹוׁשְ

ל ֵמָהאֹוֵרַח?" ׁשֹוֲאִלים: "ָמה ֲאִני ָיכֹול ְלַקּבֵ

ּתֹו ׁשֹוֲאִלין אֹותֹו...?  ה ׁשֹוֲאִלין אֹותֹו אֹו ַעל ִעְסֵקי ִאׁשְ ִתּיָ א ָלִעיר, ַעל ִעְסֵקי ֲאִכיָלה ּוׁשְ ּבָ ָרִׁש"י:   ַאְכְסַנאי )אֹוֵרַח( ׁשֶ

סּוִקים יד-טז( ם..." )ּפְ ן ְלַאְבָרָה֑ ֖ ּתֵ ֶלְך... ַוּיִ ח ֲאִביֶמ֜ ּקַ֨ "ַוּיִ

ים ֥ל ַאְבָרָה֖ם ֶאל ָהֱא-לִֹק֑ ּלֵ ְתּפַ "ַוּיִ
סּוק יז( ֵלֽדּו׃" )ּפָ יו ַוּיֵ ֹו ְוַאְמֹהָת֖ ּת֛ ֶלְך ְוֶאת־ִאׁשְ ים ֶאת־ֲאִביֶמ֧ א ֱא-לִֹק֜ ְרּפָ֨ ַוּיִ

ָרה? ס ֶאת ַאְבָרָהם ְוׂשָ ֵדי ְלַפּיֵ ה ֲאִביֶמֶלְך ּכְ ָעׂשָ ָבִרים ׁשֶ ַעת ַהּדְ ג.   ָמה ֵהם ַאְרּבַ

ָפחֹות. 1. ָנַתן ְלַאְבָרָהם        ַוֲעָבִדים ּוׁשְ

. 2. ֶהְחִזיר לֹו ֶאת 

ְרֶצה. ּיִ ֵאר ְוָלגּור ּבְ    ׁשֶ ָ ה לֹו ְלִהּשׁ 3. ִהְרׁשָ

ָרה. ִביל ׂשָ ׁשְ 4. ָנַתן ְלַאְבָרָהם      ּבִ

תֹו?  ְתִפּלָ ׁש ַאְבָרָהם ּבִ ּקֵ ֶכם, ּבִ ד.   ָמה, ְלַדְעּתְ

   

תֹו?    ִפּלָ ל ֶאת ּתְ    ַהִאם ה' ִקּבֵ

ּפּור?  ל ַהּסִ ַמד ֲאִביֶמֶלְך ִמּכָ ּלָ יֹוֵתר ׁשֶ ָבר ֶהָחׁשּוב ּבְ ֶכם, ַהּדָ ה: ַמהּו, ְלַדְעּתְ ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ְלׂשִ

ְרִמילוֹן תַּ

ֶסף ֶאֶלף ּכֶ

ָרה ׂשָ

ל ָמקֹום ּכָ

צֹאן ּוָבָקר

ּיּור ַלֲהָנַאְתֶכם! ִצְבעּו ֶאת ַהּצִ
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12. הולדת יצחק
 פרק כ"א פסוקים א'-ח' 

א. הקדמה 

שמחה. של  שיר  מעין  ׁשרה  ׂשרה  לידתו,  עם  לבן!  ושרה  אברהם  זכו  ותפילה,  אמונה  ציפייה,  של  כך  כל  רבות  שנים   אחרי 
בגיל שמונה ימים מל אברהם את בנו, ובגיל שנתיים )כשיצחק נגמל מחלב אמו(, עשה אברהם סעודה גדולה כדי להודות לה'1. 

רש"י מציין שבסעודה זו השתתפו גדולי הדור: שם ועבר ואבימלך.

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

ֽר ׃ ּבֵ ר ּדִ ֥ ֲאׁשֶ ה ּכַ ָר֖ ַ֧עׂש י-ה-֛ו-ה ְלׂשָ ר כמו שהוא אמר והבטיח3 ַוּיַ ר ָאָמ֑ ֣ ֲאׁשֶ ה ּכַ ָר֖ ד זכר2 ֶאת־ׂשָ ַק֥  א ַוֽי-ה-֛ו-ה ּפָ
בדיוק  ים  ֱא-לִֹהֽ ֹא֖תֹו  ֥ר  ּבֶ ר־ּדִ ֲאׁשֶ בזמן  ד  ַלּמֹוֵע֕ זקנותו  בימי  ִלְזֻקָנ֑יו  ן  ֖ ּבֵ ְלַאְבָרָה֛ם  ה  ָר֧ ׂשָ ֶלד  ַוּתֵ֨ ַה֩ר  ַוּתַ ב 
ק5 ׃ ה ִיְצָחֽ ָר֖ ֹו ׂשָ ר־ָיְלָדה־ּל֥ ֹוַלד־֛לֹו ֲאׁשֶ ֧נֹו ַהּנֽ ם־ּבְ ת־ׁשֶ ם ֶאֽ א ַאְבָרָה֜ ְקָר֨ ַוּיִ  בזמן שה' אמר לו ששרה תלד4׃ ג 

ת  ן־ְמַא֣ ים6 ׃ ה ְוַאְבָרָה֖ם ּבֶ ֥ה ֹא֖תֹו ֱא-לִֹהֽ ֛ר ִצּוָ ֲאׁשֶ ים ּכַ ֹמַנ֖ת ָיִמ֑ ן־ׁשְ ֔נֹו ּבֶ ק ּבְ ָ֤מל ַאְבָרָה֙ם ֶאת־ִיְצָח֣ ד ַוּיָ
ְצַחק־ ִיֽ ַע  ֵֹמ֖ ל־ַהּשׁ ּכָ ים  י ֱא-לִֹה֑ ִל֖ ה  ׂשָ ָע֥ שמחה  ק  ְצֹח֕ ה  ָר֔ ׂשָ אֶמר  ַוּתֹ֣ ׃ ו  ֽנֹו  ּבְ ק  ִיְצָח֥ ת  ֵא֖ ֔לֹו  ֶ֣לד  ִהּוָ ּבְ ָנ֑ה  ׁשָ

בנים  אי פעם  תיניק  ששרה  ה  ָר֑ ׂשָ ָבִנ֖ים  ֵהיִנ֥יָקה  ם  ְלַאְבָרָה֔ מי חשב להגיד  ל֙  ִמּלֵ י  ִמ֤ אֶמר  ַוּתֹ֗ עליי׃ ז  ישמח  י  ִלֽ
ַ֤עׂש  ל נגמל מחלב אמו ַוּיַ ַמ֑ ּגָ ֶ֖לד והגיע לגיל שנתיים7 ַוּיִ ל ַהּיֶ ֥ ְגּדַ ן ִלְזֻקָנֽיו והנה ילדתי בן בזקנותו ׃ ח ַוּיִ י ֵב֖ ְדּתִ י־ָיַל֥ ֽ ּכִ

ק ׃  ל ֶאת־ִיְצָחֽ ֵמ֥ ֖יֹום ִהּגָ ה ָג֔דֹול סעודה גדולה ּבְ ֣ ּתֶ ַאְבָרָה֙ם ִמׁשְ

ג. מנגינת הכתוב

  "ברוך שומר הבטחתו!" ה' הבטיח - וה' קיים. 
  כמו שאומרים בברכות ההפטרה: "הא-ל הנאמן, האומר ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק..."

1  ייתכן שאברהם גם רצה לפרסם לכולם, במשתה זה, שיצחק הוא ממשיכו. 
2  על פי תרגום אונקלוס ועל פי הרמב"ן. ואם נשאל: והרי אין שכחה אצל הקב"ה? - אלא שדיברה תורה כלשון בני אדם.

3  בתחילת פרשת ‘וירא’ )י"ח, י’-י"ד( וכן בפרשת ‘לך לך’ )י"ז, ט"ו-י"ט( ועוד.
4  בפרשת ‘וירא’ )י"ח, י"ד(: “למועד אשוב אליך כעת חיה ולשרה בן".  וכן בפרשת ‘לך לך’ )י"ז, כ"א(: “...אשר תלד לך שרה 

למועד הזה בשנה האחרת".
5  כמו שה’ ציווה לקרא לו: “... וקראת את שמו יצחק..." )י"ז, י"ט(.

6  בפרשת ‘לך לך’  - פרק י"ז פסוק י"ב.
7  רש"י.
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ד. הצעות להמחשה ולהרחבה 

בחוברת:

 משימה א' עוסקת בהדגשה שמדגישה התורה, שה' קיים את הבטחתו. ••
)התלמידים נדרשים לקרוא את הפסוקים, לאתר את הפרטים העונים על השאלה ולסמן ואתם.(

משימה ב' עוסקת במספרים הקשורים ליחידת הלימוד. ••

משימה ג' עוסקת בביאור "השיר" ששרה שרה. ••

בצד שמאל יש משימה העוסקת במשתה שעשה אברהם. הציור מאפשר לחוות ביחד עם התלמידים את השמחה ••
הגדולה של אברהם ושרה, ומשימת הכתיבה בתוך הציור )מיומנות ניסוח וכתיבה( מאפשרת לדבר עם התלמידים 

על התוכן ועל המשמעות של 'סעודת הודיה' )הודיה לה' על מה שיש, תפילה ותקווה על ההמשך וכו'(.

הרחבות והמחשות נוספות:

ניתן לעשות "מסיבת יום הולדת" בכיתה לכבוד הולדתו של יצחק )אפשר להפתיע את התלמידים עם בלונים, ••
כיבוד קל, כיתה מקושטת וכדומה(.

אברהם קיים את כל מה שה' ציווה אותו: עשה ברית מילה לבנו בגיל שמונה ימים, וקרא לו 'יצחק' כפי שה' ••
ציווה אותו בפרק י"ז פסוק י"ט.

 "אלוף דפדוף" - "מי ימצא את הפרק והפסוק בחומש?":••

 "מי מהתלמידים ימצא באיזה פרק ופסוק כתוב שה' הבטיח ששרה תלד בן?" )פרק יז, טז-יט. פרק יח, י(
 "מי מהתלמידים ימצא באיזה פרק ופסוק כתוב שה' ציווה לקרוא לבן הנולד 'יצחק'?" )פרק יז, יט(

"מי מהתלמידים ימצא באיזה פרק ופסוק מוזכר הציווי על ברית המילה?" )פרק יז, י-יד(                      

23 22

ֶדת ִיְצָחק ֻהלֶּ
סּוִקים א-ח  ֶרק כא פְּ  פֶּ

יחידה 12

ֽר׃ ּבֵ ר ּדִ ֥ ֲאׁשֶ ה ּכַ ָר֖ ַ֧עׂש ֛ה' ְלׂשָ ר ַוּיַ ר ָאָמ֑ ֣ ֲאׁשֶ ה ּכַ ָר֖ ד ֶאת־ׂשָ ַק֥ "ַוֽ֛ה' ּפָ
ים׃" ֥ר ֹא֖תֹו ֱא-לִֹקֽ ּבֶ ר־ּדִ ד ֲאׁשֶ ן ִלְזֻקָנ֑יו ַלּמֹוֵע֕ ֖ ה ְלַאְבָרָה֛ם ּבֵ ָר֧ ֶלד ׂשָ ַה֩ר ַוּתֵ֨ ַוּתַ

רּוְך ׁשֹוֵמר ַהְבָטָחתֹו! ּבָ

ֵמָחה ּומֹוָדה ַלה'! ָרה ׂשְ ׂשָ

ָרה! ם ֶאת ַהְבָטָחתֹו ְלַאְבָרָהם ְוׂשָ ה' ִקּיֵ ר ׁשֶ סּוִקים ֻמְזּכָ ּפְ ָעִמים ּבַ לֹוׁש פְּ א.   שָׁ

ׁש. ֶעְזַרת ַמְדּגֵ נּו אֹוָתם ּבְ קֹומֹות, ְוַסּמְ ת ַהּמְ לֹׁשֶ       ִמְצאּו ֶאת ׁשְ

 . ת  ָרה ָהְיָתה ּבַ ,   ְוׂשָ ן  ְצָחק נֹוַלד, ַאְבָרָהם ָהָיה ּבֶ ּיִ ׁשֶ ב.   ּכְ

נֹו ַאֲחֵרי  ָיִמים. ִרית ִמיָלה ְלִיְצָחק ּבְ ה ּבְ     ַאְבָרָהם ָעׂשָ

ָרה.   ל ׂשָ ָבֶריָה ׁשֶ רּוׁש ּדְ קֹות ּוָבֶהן ּפֵ יקּו ַמְדּבֵ ג.   ַהְדּבִ

סּוק ג:  ּפָ
ל  מֹו ׁשֶ ִצְבעּו ֶאת ׁשְ

ְצָבִעים ָיִפים! ִיְצָחק ּבִ ֧נֹו ...  ם-ּבְ ת-ׁשֶ ם ֶאֽ א ַאְבָרָה֜ ְקָר֨ ַוּיִ

ק ְצֹח֕
ים  י ֱא-לִֹק֑ ה ִל֖ ׂשָ ָע֥

ַע ֵֹמ֖ ל־ַהּשׁ ּכָ
י׃ ְצַחק־ִלֽ ִיֽ

ם  ל֙ ְלַאְבָרָה֔ י ִמּלֵ ִמ֤
ה  ָר֑ ֵהיִנ֥יָקה ָבִנ֖ים ׂשָ
ן ִלְזֻקָנֽיו׃ י ֵב֖ ְדּתִ י־ָיַל֥ ֽ ּכִ

ְרִמילוֹן תַּ

100      90      8

סּוק ח( ק׃" )ּפָ ל ֶאת-ִיְצָחֽ ֵמ֥ ֖יֹום ִהּגָ ה ָג֔דֹול ּבְ ֣ ּתֶ ַ֤עׂש ַאְבָרָה֙ם ִמׁשְ "ַוּיַ

ה. ּתֶ ׁשְ ּמִ ֶכם ָאַמר ַאְבָרָהם ּבַ ַדְעּתְ ּלְ ָבִרים ׁשֶ ְתבּו ּדְ ד.    ּכִ

ּיּור ַלֲהָנַאְתֶכם! ִצְבעּו ֶאת ַהּצִ ם ְוֵעֶבר ַוֲאִביֶמֶלְך. דֹוֵלי ַהּדֹור, ׁשֵ ם ּגְ ָהיּו ׁשָ דֹול - ׁשֶ ה ּגָ ּתֶ ָרִׁש"י:    ִמׁשְ
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13. גירוש ישמעאל
 פרק כ"א פסוקים ט' כ"א

א. הקדמה  

יצחק( את  היגמל  ביום  המשתה  בזמן   16 ובן  יצחק,  של  בלידתו   14 בן  )שהיה  ישמעאל  התחיל  יצחק,  של  לידתו   אחרי 
לערער על היותו של יצחק יורשו וממשיך דרכו של אברהם1. ישמעאל טען שהוא הבן הבכור ושהוא קודם ליצחק בכל ההבטחות 
 של ה' לאברהם ולזרעו )גוי גדול, ארץ ישראל וכו'(. ישמעאל התעלם מהעובדה שהוא רק בן השפחה ואילו יצחק הוא בן הגבירה - 
שרה, אשתו של אברהם. נוסף על כך, הוא לא התייחס לדברים המפורשים של ה': "ואת בריתי אקים את יצחק" )י"ז, כ"א( - את 
יצחק, ולא את ישמעאל. שרה, ששמה לב לדבר, הבינה שאם ישמעאל יישאר, הוא ינסה במוקדם או במאוחר לסלק את יצחק 
שישמעאל יגרש את יצחק...! לאברהם היה קשה מאוד  לפני  ולגרשו. היא פנתה לאברהם וטענה, שיש לגרש את ישמעאל, 
לקבל את הדברים. היה לו קשה לגרש את ישמעאל מביתו. אולם דברי שרה קיבלו חיזוק ואישור מאת ה', ואברהם עמד בניסיון 

וקיים את דבר ה'.

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

ק מזלזל )מזלזל ביצחק,  ה הגר ְלַאְבָרָה֖ם ְמַצֵחֽ ר־ָיְלָד֥ ית )ישמעאל( ֲאׁשֶ ְצִר֛ ן־ָהָג֧ר ַהּמִ ת־ּבֶ ה ֶאֽ ָר֜ ֶרא ׂשָ ַוּתֵ֨ ט 
ָנּ֑ה  את ְוֶאת־ּבְ ה השפחה ַהּזֹ֖ ׁש ָהָאָמ֥ ֵר֛ ם ּגָ אֶמ֙ר ְלַאְבָרָה֔ ואומר: "אני הבכור ואני היורש העיקרי, ולא אתה!"(2 ׃ י ַוּתֹ֨

ק )כי הוא עלול לקחת ממנו את זכויותיו, ואולי אף לפגוע בו(3׃  ִנ֖י ִעם־ִיְצָחֽ את ִעם־ּבְ ה ַהּזֹ֔ ן־ָהָאָמ֣ א ִייַרׁש֙ ּבֶ י לֹ֤ ֣ ּכִ
אֶמר ַוּיֹ֨ על המחשבה על אודות גירוש ישמעאל בנו4׃ יב  ֽנֹו  ּבְ ת  ַע֖ל אֹוֹד֥ ם  ַאְבָרָה֑ ֵעיֵנ֣י  ּבְ ד  ָב֛ר ְמֹא֖ ַהּדָ ַ֧רע  ַוּיֵ  יא 
ע  ַמ֣ ׁשְ ה  ָר֖ ׂשָ ֵאֶל֛יָך  ר  אַמ֥ ּתֹ ר  ֲאׁשֶ֨ ֩ל  ּכֹ ָך  ְוַעל־ֲאָמֶת֔ ַ֣ער  ַעל־ַהּנַ יָך֙  ֵעיֶנ֨ ּבְ ע  ַאל־ֵיַר֤ ם  ֶאל־ַאְבָרָה֗ ים  ֱא-לִֹה֜
א ְלָך֖ ָזַֽרע יצחק בלבד יהיה הממשיך שלך ולא ישמעאל׃ יג ְוַג֥ם  ֵר֥ ק ִיּקָ י ְבִיְצָח֔ ֣ ֹקָלּ֑ה החשש שלה הוא חשש נכון! ּכִ ּבְ
ַזְרֲעָך֖ ֽהּוא בזכות זה שהוא בנך )אבל העם שיצא ממנו, איננו העם שעתיד  י  ֥ ּכִ ּנּו  יֶמ֑ ה ְל֣גֹוי לעם ֲאׂשִ ן־ָהָאָמ֖ ֶאת־ּבֶ
ִים סוג של כלי עור גדול מלא  ַמת ַמ֜ ח־ֶלֶח֩ם ְוֵח֨ ֽ ּקַ ֽ ֶקר ַוּיִ ּבֹ֡ ם׀ ּבַ ֣ם ַאְבָרָה֣ ּכֵ ׁשְ כרתי אתך.( ׃ יד ַוּיַ להמשיך את הברית ׁשֶ

ֶלְך  ֣ ַוּתֵ למקום יישוב אחר כלשהו5  ָה  ֶח֑ ּלְ ְיׁשַ ַוֽ ֶ֖לד  את הלחם והמים ְוֶאת־ַהּיֶ ּה  ְכָמ֛ ם ַעל־ׁשִ ֧ ן ֶאל־ָהָגר ׂשָ ֣ ּתֵ ַוּיִ מים 

)וישמעאל  ֶמת  ִים ִמן־ַהֵח֑ ֖ ַהּמַ נגמרו  ְכ֥לּו  ַוּיִ ַבע ׃ טו  ֽ ׁשָ ר  ֵא֥ ּבְ ֖ר  ִמְדּבַ ּבְ אבל הגר איבדה את הדרך ותעתה  ַתע  ַוּתֵ֔
ֶגד  ּה ִמּנֶ֗ ב ָל֜ ׁשֶ ֶלְך֩ ַוּתֵ֨ ֵצל(׃ טז ַוּתֵ ם )ַבּ יִחֽ ד ַהּשִׂ ַחת ַאַח֥ ֖ ֶלד ּתַ ֵלְ֣ך הניחה, ִהשכיבה ֶאת־ַהּיֶ֔ ׁשְ נטה למות מצמא,( ַוּתַ

֣מֹות  ה ּבְ ה לעצמה ַאל־ֶאְרֶא֖ ְמָר֔ י ָאֽ ֣ ת כמרחק שחץ עף מקשת ּכִ ׁשֶ ְמַטֲחֵו֣י ֶק֔ ממול ַהְרֵח֙ק ממקומו של ישמעאל ּכִ

)גם הוא בכה. בכי של  ַע֒ר  ַהּנַ ע ֱא-לִֹהי֮ם ֶאת־֣קֹול  ַמ֣ ׁשְ ַוּיִ ׃ יז  ְבּךְ  ֽ ַוּתֵ א ֶאת־ֹקָלּ֖ה  ֥ ּשָׂ ַוּתִ ֶגד  ִמּנֶ֔ ב  ׁשֶ ֣ ַוּתֵ ֶ֑לד  ַהּיָ
י אל תפחדי  יְרִא֔ ֣ ְך ָהָג֑ר ַאל־ּתִ ֣ אֶמר ָלּ֖ה ַמה־ּלָ ַוּיֹ֥ ִים  ַמ֔ ָ ים׀ ֶאל־ָהָג֙ר ִמן־ַהּשׁ ְך ֱא-לִֹה֤ ְקָר֩א ַמְלַא֨ ַוּיִ תפילה.(6 

ַער  י הרימי ֶאת־ַהּנַ֔ ִא֣ ם במקום בו הוא נמצא׃ יח קּוִמי ׂשְ ֽ ר הּוא־ׁשָ ֥ ֲאׁשֶ ַ֖ער ּבַ ים ֶאל־֥קֹול ַהּנַ ע ֱא-לִֹה֛ ַמ֧ י־ׁשָ ֽ ּכִ
ר  ֵא֣ ּבְ ֶרא  ֖ ַוּתֵ שתשים לב  יָה  ח ֱא-לִֹהי֙ם ֶאת־ֵעיֶנ֔ ְפַק֤ ַוּיִ ּנּו ׃ יט  יֶמֽ ֲאׂשִ ֖דֹול  ּגָ י־ְל֥גֹוי  ֽ ּכִ ֹו  ּב֑ ְך  ְוַהֲחִז֥יִקי ֶאת־ָיֵד֖
ֶמ֙ת  ֤א ֶאת־ַהֵח֨ ַמּלֵ ֶלְך ַוּתְ ֜ ִים שהייתה שם כבר מקודם, אך היא לא שמה לב אליה )אולי היא הייתה במקום נסתר7( ַוּתֵ ָמ֑
ת מומחה בלירות  ֽ ָ י ֹרֶב֥ה ַקּשׁ ר ַוְיִה֖ ֔ ְדּבָ ּמִ ֙ב ּבַ ׁשֶ ל ַוּיֵ֨ ֑ ְגּדָ ַ֖ער ַוּיִ ים ֶאת־ַהּנַ י ֱא-לִֹה֛ ַֽער ׃ כ ַוְיִה֧ ְק ֶאת־ַהּנָ ׁשְ ֖ ִים ַוּתַ ַמ֔

ִים ׃   ֶרץ ִמְצָרֽ ה ֵמֶא֥ ֖ ָ ֹו ִאּשׁ ח־֥לֹו ִאּמ֛ ֽ ּקַ ֽ ן ַוּתִ אָר֑ ר ּפָ ֣ ִמְדּבַ ב ּבְ ׁ֖שֶ חצים בקשת׃ כא ַוּיֵ

1  על פי רש"י לפסוק י’: “עם בני וגו’ - מתשובת שרה כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני, אתה למד, שהיה מריב עם יצחק 
על הירושה, ואומר אני בכור ונוטל פי שניים וכו’..." ועיין גם ברמב"ן.

2  על פי המדרש, ישמעאל גם ניסה לפגוע ביצחק פיזית - עיין רש"י לפסוק י’.
3  משל למה הדבר דומה? - לאורח בבית. כל עוד האורח יודע שהוא ‘אורח’ ושבעל הבית הוא ‘בעל הבית’, נוהגים בו כבוד 
ונותנים לו כל מה שהוא צריך. אבל אם האורח מתחיל להתנהג כאילו שהוא בעל הבית - לוקח דברים בלי רשות, אומר     

לבעל הבית מה לעשות, מונע מבעל הבית מלהשתמש ברכושו וכדומה - מיד מרחיקים את “האורח" הזה...!  
4  בכל זאת הוא בנו, ואברהם קיווה שיצליח להחזירו בתשובה. 

5  אבן עזרא אומר שאברהם גר באותה שעה בגרר ושהוא שלח אותה לבאר שבע.
6  הפסוק מציין שה’ שמע את קול הנער דווקא, למרות שגם הגר בכתה! - “מכאן שיפה תפילת החולה מתפילת אחרים עליו,  

והיא קודמת להתקבל" )רש"י לפסוק י"ז(.
7  עפ"י ספורנו והפירוש הראשון ברד"ק.
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ָמֵעאל רּוׁש ִישְׁ גֵּ
סּוִקים ט-כא ֶרק כא פְּ  פֶּ

יחידה 13

סּוק ט(  ק׃" )ּפָ ית... ְמַצֵחֽ ְצִר֛ ן-ָהָג֧ר ַהּמִ ת-ּבֶ ה ֶאֽ ָר֜ ֶרא ׂשָ "ַוּתֵ֨

ְצִרית"?  ן ָהָגר ַהּמִ א.  ִמי הּוא "ּבֶ

ים ַהֲחֵסרֹות.  ּלִ ִלימּו ֶאת ַהּמִ ב.   ַהׁשְ

יְך, ְמׁשִ ל ַאְבָרָהם ְו  ִיְהֶיה ַהּיֹוֵרׁש ְוַהּמַ ָנם ׁשֶ ּבְ ה' ָאַמר ׁשֶ

ל ַה  !  ָנּה ׁשֶ ָהָיה ּבְ ָמֵעאל, ׁשֶ ְולֹא ִיׁשְ

ן ַה  ,  הּוא ַהּבֵ ָמֵעאל ָטַען ׁשֶ ֲאָבל  ִיׁשְ

ל ַאְבָרָהם.  יְך ׁשֶ ְמׁשִ יַע לֹו ִלְהיֹות ַה   ְוַהּמַ ְוָלֵכן ַמּגִ

ִיְצָחק. ָמֵעאל ִהְתִחיל    ּבְ ִיׁשְ

ָרה ֵמַאְבָרָהם?  ה ׂשָ ׁשָ ּקְ ג.    ָמה ּבִ

      

ד?  ים ִמּיָ ד.   ַהִאם ַאְבָרָהם ִהְסּכִ

ה.   ָמה ָאַמר ה' ְלַאְבָרָהם ַלֲעׂשֹות? 

סּוק י( ָנּ֑ה" )ּפָ את ְוֶאת־ּבְ ה ַהּזֹ֖ ׁש ָהָאָמ֥ ֵר֛ ם ּגָ אֶמ֙ר ְלַאְבָרָה֔ "ַוּתֹ֨

ָך  ַ֣ער ְוַעל־ֲאָמֶת֔ יָך֙ ַעל־ַהּנַ ֵעיֶנ֨ ע ּבְ ם ַאל־ֵיַר֤ ים ֶאל־ַאְבָרָה֗ אֶמר ֱא-לִֹק֜ "ַוּיֹ֨
סּוק יב( א ְלָך֖ ָזַֽרע׃ )ּפָ ֵר֥ ק ִיּקָ י ְבִיְצָח֔ ֣ ֹקָלּ֑ה ּכִ ע ּבְ ַמ֣ ה ׁשְ ָר֖ ר ֵאֶל֛יָך ׂשָ אַמ֥ ר ּתֹ ֩ל ֲאׁשֶ֨ ּכֹ

הּוא...?! ִבים ׁשֶ "ִמי ֵהם חֹוׁשְ
כֹור!" ן ַהּבְ ֲהֵרי ֲאִני ַהּבֵ

ְרִמילֹון תַּ

ְפָחה   ׁשִ

כֹור    ּבְ

 יֹוֵרׁש   

 ְלַזְלֵזל   

ָרה  ׂשָ

סּוק יד( ן ֶאל ָהָגר..." )ּפָ ֣ ּתֵ ִים ַוּיִ ַמת ַמ֜ ח ֶלֶח֩ם ְוֵח֨ ֽ ּקַ ֽ ֶקר ַוּיִ ּבֹ֡ ם׀ ּבַ ֣ם ַאְבָרָה֣ ּכֵ ׁשְ "ַוּיַ

ַע֒ר... ע ֱא-לִֹקי֮ם ֶאת־֣קֹול ַהּנַ ַמ֣ ׁשְ "ַוּיִ
סּוִקים יז-יט( ִים..." )ּפְ ר ָמ֑ ֵא֣ ֶרא ּבְ ֖ יָה ַוּתֵ ח ֱא-לִֹקי֙ם ֶאת־ֵעיֶנ֔ ְפַק֤ ַוּיִ

ל ֶלֶחם ְוֵחַמת ַמִים. קֹות ׁשֶ יקּו ַמְדּבֵ ַהְדּבִ

ים. ּלִ י ַהּמִ רּוׁשֵ ִלימּו ֶאת ּפֵ ו.   ַהׁשְ

ַבע׃"  ֽ ר ׁשָ ֵא֥ ֖ר ּבְ ִמְדּבַ ַתע =        ּבְ ֶלְך ַוּתֵ֔ ֣          "ַוּתֵ

ֶמת"  ִים ִמן ַהֵח֑ ֖ ְכ֥לּו =   ַהּמַ          "ַוּיִ

ם׃"  יִחֽ ד ַהּשִׂ ַחת ַאַח֥ ֖ ֶלד ּתַ ֵלְ֣ך =   ֶאת־ַהּיֶ֔ ׁשְ          "ַוּתַ

. ַמע ה'?  ל ִמי ׁשָ ז.    ֶאת ַהּקֹול ׁשֶ

ֶהְרָאה ה' ְלָהָגר. ִים ׁשֶ ֵאר ַהּמַ ּיּור ֶאת ּבְ ח.    הֹוִסיפּו ַלּצִ

ֶרְך ה ֶאת ַהּדֶ ׂשָ ָמה    ִחּפְ ְרִמילוֹן    ִנְגְמרּו     ׂשָ תַּ

ֵחַמת ַמִיםֶלֶחם

ג. מנגינת הכתוב

 יצחק היה בנם של אברהם ושרה, וה' קבע שהוא בנו ממשיכו של אברהם, ולא ישמעאל. ישמעאל היה בן השפחה.
אם ישמעאל היה מבין את זה ולא היה מקנא ביצחק ומזלזל בו ומנסה לפגוע בו ולדחוק את רגליו - היה נמנע ממנו סבל רב, 
והוא היה זוכה להישאר בביתם של אברהם ושרה )כדברי המשנה בפרקי אבות בפרק ו', משנה ו': "המכיר את מקומו והשמח 

 בחלקו"(. 
זלזולו של ישמעאל ביצחק מזכיר מאוד את זלזולה של אמו הגר בשרה - פרשת 'לך לך' פרק ט"ז.

ד. הצעות להמחשה ולהרחבה 

בחוברת:

משימות א'-ב' עוסקות בישמעאל הרואה ביצחק איום על מעמדו, ובסכנה הצפויה משום כך ליצחק.••

משימות ג'-ד' עוסקות בדרישתה של שרה לגרש את ישמעאל.••

משימה ה' עוסקת בדבר ה' אל אברהם.••

המדבקות בצד שמאל ומשימה ו' באות להדגיש שאברהם צייד את הגר באוכל ומים שהספיקו עד שתגיע ••
למקום יישוב אולם היא תעתה במדבר עד שאזלו המים.

משימה ז' עוסקת בשמיעת קולו )ותפילתו( של ישמעאל )למרות שגם הגר בכתה והתפללה(. המשימה והציור ••
מאפשרים לפתח את הרעיון שמביא רש"י לפסוק י"ז: "מכאן שיפה תפילת החולה מתפילת אחרים עליו, והיא 

קודמת להתקבל".

במשימה ח' יוסיפו התלמידים לציור את הבאר שנגלתה לעיניה של הגר. ••

הרחבות והמחשות נוספות:

ניתן להציג את המשל המובא בהערה 3, בעניין 'אורח' המתנהג כ'בעל הבית'.••

ניתן להרחיב על מעלת נבואתה של שרה, על פי רש"י לפסוק י"ב: "שמע בקולה - למדנו שהיה אברהם טפל ••
לשרה בנביאות".
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14. הברית בין אברהם לבין אבימלך
 פרק כ"א פסוקים כ"ב-ל"ד

א. הקדמה 

בעקבות הניסים שאירעו לאברהם - גר בשכנות לסדום ולא נפגע, אשתו שרה ניצלה מאבימלך בצורה ניסית, נולד לו ולאשתו 
בן בעת זקנותם1, וכו' - הבין אבימלך, שאברהם הוא כנראה אדם מיוחד שא-לקים שומר עליו ועוזר לו בכל. אבימלך החליט 
שכדאי לו להיות בן-ברית של אברהם ועל כן הוא הלך אליו ביחד עם שר צבאו, ופנה אליו בבקשה שיכרות איתם ברית שיהיה 
ייה מאברהם להכיר לו טובה על מעשה החסד  בתוקף לא רק בחייו אלא גם בחיי בנו ונכדו. אבימלך הציג את הבקשה כִצּפִ
שהוא הרשה לו לשבת בארצו בכל מקום שהוא יבחר. אברהם אמנם הסכים לכרות ברית אך הוא הוכיח את אבימלך על כך 
שבפועל עבדי אבימלך אינם מתייחסים אליו כראוי ואף גזלו ממנו באר מים שהוא חפר!  במעמד כריתת הברית נתן אברהם 

לאבימלך שני דברים:
   1. צאן ובקר כהוקרה על הרשות לגור בכל מקום שהוא יבחר2.

   2. שבע כבשות נוספות כמעשה המעיד שאת הבאר המדוברת אכן אברהם חפר ושאף אחד לא יערער על כך. 

הנגב3.  מרכז  ועד  גרר  הממלכה  ועיר  הים  מחוף  נרחב,  שטח  פני  על  השתרעה  פלישתים  ארץ  האירוע?-  כל  התרחש  היכן 
לאחר שאברהם שהה זמן מה בגרר הוא התרחק לכיוון מרכז הנגב, חפר באר והתיישב שם )זוהי הבאר שעבדי אבימלך גזלו 
מאברהם(. כשאבימלך החליט לכרות ברית עם אברהם הוא הלך אליו4 למקום מושבו ליד הבאר. בעקבות כריתת הברית קיבל 
המקום את השם 'באר שבע' על שם השבועה שהם נשבעו שם. אבימלך חזר לעיר הממלכה של ארץ פלישתים - לגרר, ואברהם 

נשאר לגור בבאר שבע שבארץ פלישתים.

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

ר  ֵלאֹמ֑ ֶאל־ַאְבָרָה֖ם  ר־ְצָב֔אֹו  ׂשַ ּוִפיֹכל֙  ֶלְך  ֲאִביֶמ֗ אֶמר  ַוּיֹ֣ יצחק5  של  לידתו  אחרי  וא  ַהִה֔ ֵע֣ת  ּבָ ְיִה֙י  ַוֽ כב 
י ֤ ּלִ ְבָעה  ָ֨ ה עכשיו ִהּשׁ ה ׃ כג ְוַעּתָ֗ ֽ ה ֹעׂשֶ ֖ ר־ַאּתָ ל ֲאׁשֶ ֹכ֥ ּבְ ָך֔ שומר עליך ועוזר לך  ים ִעּמְ  אנחנו רואים ש- ֱא-לִֹה֣

ֶסד כמו  ֶח֜ י ּכַ ֑ י ּוְלִניִנ֖י ולבני6 ּוְלֶנְכּדִ ר השבע שלא תלחם, תפגע, תשקר וכדומה ִל֔ ֹק֣ ׁשְ ה כאן ִאם־ּתִ ּנָ ֵבֽא-לִֹהי֙ם ֵה֔
ֶרץ ועם יושבי  י ְוִעם־ָהָא֖ ִד֔ ה ִעּמָ ֣ ֲעׂשֶ ָך֙ שהרשיתי לך לשבת ולגור בכל מקום שתבחר7 ּתַ יִתי ִעּמְ ֤ ר־ָעׂשִ החסד ֲאׁשֶ

ֶלְך אברהם  ַח ַאְבָרָה֖ם ֶאת־ֲאִביֶמ֑ ַע ׃ כה ְוהֹוִכ֥ ֵבֽ ָ י ִאּשׁ ם ָאֹנִכ֖ אֶמ֙ר ַאְבָרָה֔ ַוּיֹ֨ ּה ׃ כד  ֽ ּבָ ה  ְרּתָ ֥ ר־ּגַ ֲאׁשֶ הארץ 

ֶלְך  י ֲאִביֶמֽ ְז֖לּו ַעְבֵד֥ ר ּגָ ֥ ִים ֲאׁשֶ ר ַהּמַ֔ ֵא֣ אמנם הסכים להישבע אך לפני כן הייתה לו טענה כלפי אבימלך ַעל־ֹאדֹו֙ת ּבְ

י  ְעּתִ א ָיַד֔ ֶלְך לֹ֣ אֶמר ֲאִביֶמ֔ מתברר שעבדי אבימלך לא התייחסו אל אברהם על פי מידת החסד שאבימלך הציג! ׃ כו ַוּיֹ֣

ח ַאְבָרָה֙ם  ֤ ּקַ ֹום ׃ כז ַוּיִ י ַהּיֽ ֥ ְלּתִ י ּבִ ְעּתִ ַמ֖ א ׁשָ י ְוַג֧ם ָאֹנִכ֛י לֹ֥ ְדּתָ ּלִ֗ ֣ ה לֹא־ִהּגַ ֑ה ְוַגם־ַאּתָ֞ ר ַהּזֶ ָב֣ ה ֶאת־ַהּדָ ֖ י ָעׂשָ ִמ֥
העמיד  ב  ֣ ּצֵ ַוּיַ ית ׃ כח  ִרֽ ּבְ ֵניֶה֖ם  ׁשְ ְכְר֥תּו  ַוּיִ תמורת הזכות לשבת בכל מקום בארצו  ֶלְך  ן ַלֲאִביֶמ֑ ֖ ּתֵ ַוּיִ ר  ּוָבָק֔ אן  ֹצ֣
ן בנפרד מהצאן והבקר שהוא נתן לאבימלך קודם ׃  ֶהֽ אן שבע כבשות נוספות ְלַבּדְ ת ַהּצֹ֖ ְבׂשֹ֥ ַ֛בע ּכִ ם ֶאת־ׁשֶ ַאְבָרָה֗
אֶמר אברהם  ָנה ׃ ל ַוּיֹ֕ ֽ ְבּתָ ְלַבּדָ ֖ ר ִהּצַ ֥ ה ֲאׁשֶ ּלֶ ָבׂשֹ֙ת ָהֵא֔ ַבע ּכְ ֤ ה ׁשֶ ּנָ ה ֵה֗ ם ָמ֣ ֶלְך ֶאל־ַאְבָרָה֑ אֶמר ֲאִביֶמ֖ כט ַוּיֹ֥
ה בכך שאתה לוקח אותם מידי אתה מאשר ומעיד  י ְלֵעָד֔ ֣ ְהֶיה־ּלִ ֽ ֲעבּו֙ר ּתִ י ּבַ ִד֑ ח ִמּיָ ֖ ּקַ ת האלה ּתִ ָבׂשֹ֔ ַבע ּכְ ֣ י ֶאת־ׁשֶ ּכִ
ם על  ֵניֶהֽ ֖עּו ׁשְ ּבְ ם ִנׁשְ ֥ ֛י ׁשָ ַבע ּכִ ֑ ר ׁשָ ֵא֣ ֥קֹום ַה֖הּוא ּבְ א ַלּמָ ן ָקָר֛ את ׃ לא ַעל־ּכֵ֗ ר ַהּזֹֽ ֵא֥ י ֶאת־ַהּבְ ְרּתִ י ָחַפ֖ ֥ ּכִ
בּו  ֖ ׁשֻ ַוּיָ ר־ְצָב֔אֹו  ׂשַ ּוִפיֹכל֙  ֶלְך  ֲאִביֶמ֗ ָ֣קם  ַוּיָ ַבע  ֑ ׁשָ ר  ְבֵא֣ ּבִ ית  ְבִר֖ ְכְר֥תּו  ַוּיִ ׃ לב  שם  נשבעו  שהם  השבועה  שם 

ר  ְבֵא֣ ל סוג של עץ8 ּבִ ׁשֶ ע אברהם ֶא֖ ֥ ּטַ ים )אל מרכז הממלכה של ארץ פלישתים - אל גרר(׃ לג ַוּיִ ֽ ּתִ ִלׁשְ ֶרץ ּפְ ֶאל־ֶא֥
1  ועיין עוד ברש"י כאן.

2  דעת מקרא.
3  עיין רמב"ן לפסוק ל"ב.

4  יש בכך כדי להעיד על כבוד המלכים לה זכה אברהם, שהמלך טרח ובא אליו במקום לשלוח שליח לקרוא לו!
5  רשב"ם.

6  תרגום אונקלוס.
7  כמו שכתוב לעיל בפרק כ’ פסוק ט"ו: “הנה ארצי לפניך, בטוב בעיניך שב".

8  רש"י מביא שתי דעות - של רב ושל שמואל: “חד אמר פרדס להביא ממנו פירות לאורחים בסעודה. וחד אמר פונדק 
לאכסניה ובו כל מיני פירות."
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ֶרץ  ֶא֥ ּבְ ַאְבָרָה֛ם  ָ֧גר  ַוּיָ ׃ לד  עֹוָלֽם  -ל  ֵא֥ ולימד את כולם9 שה' הוא  פרסם  י-ה-֖ו-ה  ם  ֥ ׁשֵ ּבְ ם  ְקָרא־ׁשָ֔ ַוּיִ֨ ַבע  ֑ ׁשָ
ים שנים רבות11 ׃ ֽ ים ַרּבִ ים10 ָיִמ֥ ֖ ּתִ ִלׁשְ ּפְ

ג. מנגינת הכתוב

 אברהם התפרסם בין גויי הארץ כאדם צדיק וקדוש שה' עמו בכל אשר הוא עושה. מלכים היו באים אליו ומבקשים להיות 
בקשרים טובים אתו. אברהם מצדו המשיך בבאר שבע בפעילותו להכניס אורחים ולפרסם את שם ה' בעולם.

ד. הצעות להמחשה ולהרחבה 

בחוברת:

משימה א' נועדה לפתח עם התלמידים חשיבה, שיחה וכתיבה בעניין יחסו של אבימלך לאברהם.••
משימות ב-ג עוסקות בבקשת אבימלך לכרות ברית ובהסכמתו של אברהם לבקשה. ••
משימות ד-ה עוסקות בטענתו של אברהם "על אודות באר המים אשר גזלו עבדי אבימלך", ובתגובתו של אבימלך ••

לטענה. הפעילות מאפשרת לפתח שיחה בכיתה בשאלה האם המלך אחראי למה שהעבדים שלו עושים? )זאת 
הפעם השנייה שאבימלך מגיב לטענות כלפיו בסגנון של "לא ידעתי"... - גם אחרי לקיחתה של שרה טען אבימלך 

שהוא "לא ידע" שהיא נשואה.( 
 בעמוד השמאלי יש: ••

1. ציור הממחיש את מעמד כריתת הברית בין אבימלך לאברהם, נתינת הצאן והבקר ואח"כ נתינת 7 כבשות לעדות 
 על בעלותו של אברהם על הבאר.

 2. פעילות המקשרת את השם "באר שבע" למילה "נשבעו".
3. מפת הארץ לזיהוי מיקומם של גרר ובאר שבע.

בסוף העמוד יש ציור נוסף שבעזרתו ניתן להמחיש את פעילותו של אברהם בבאר שבע. התלמידים יציירו את עץ ••
האשל שנטע אברהם על מנת להושיב בצלו אורחים )ולדעה שזהו עץ פרי, ייעד אברהם את הפירות לאורחים(, 

ושם לימדם על ה' שהוא א-ל העולם. יש שדרשו את עץ האשל כראשי תיבות: אכילה, שתייה, לינה - שנתן אברהם 
לאורחים.

9  “על ידי אותו אשל נקרא שמו של הקב"ה א-לוה לכל העולם. לאחר שאוכלים ושותים אמר להם: ברכו למי שאכלתם 
ל מי שאמר והיה העולם אכלתם!" - רש"י. ֶ משלו. סבורים אתם שמשלי אכלתם? ִמׁשּ

10  בגרר ובבאר שבע.
11  רש"י עושה את החשבון שממנו עולה, שאברהם ישב בארץ פלישתים )בגרר ובבאר שבע(  26 שנים.

27 26

ין ַאְבָרָהם ְלֵבין ֲאִביֶמֶלְך ִרית בֵּ ַהבְּ
סּוִקים כב-לד ֶרק כא פְּ  פֶּ

יחידה 14

ר ר ְצָב֔אֹו ֶאל ַאְבָרָה֖ם ֵלאֹמ֑ ֶלְך ּוִפיֹכל֙ ׂשַ אֶמר ֲאִביֶמ֗ "ַוּיֹ֣
סּוק כב( ה׃" )ּפָ ֽ ה ֹעׂשֶ ֖ ר ַאּתָ ל ֲאׁשֶ ֹכ֥ ָך֔ ּבְ ים ִעּמְ  ֱא-לִֹק֣

ְז֖לּו ר ּגָ ֥ ֶלְך ַעל-ֹאדֹו֙ת       ֲאׁשֶ ַח ַאְבָרָה֖ם ֶאת-ֲאִביֶמ֑ "ְוהֹוִכ֥
סּוק כה( ֶלְך׃" )ּפָ י ֲאִביֶמֽ   ַעְבֵד֥

ֶלְך: אֶמר ֲאִביֶמ֔ "ַוּיֹ֣
֑ה ר ַהּזֶ ָב֣ ה ֶאת-ַהּדָ ֖ י ָעׂשָ י ִמ֥ ְעּתִ                      ָיַד֔

י ְדּתָ ּלִ֗ ֣ -ִהּגַ ה                      ְוַגם-ַאּתָ֞
ֹום׃" י ַהּיֽ ֥ ְלּתִ י ּבִ ְעּתִ ַמ֖                     ְוַג֧ם ָאֹנִכ֛י  ׁשָ

א.   ָמה ֵהִבינּו ֲאִביֶמֶלְך ּוִפיכֹל? 

כֹוָנה(.  ׁשּוָבה ַהּנְ יפּו ֶאת ַהּתְ ׁשּו ֲאִביֶמֶלְך ּוִפיכֹל ֵמַאְבָרָהם? )ַהּקִ ּקְ ב.    ָמה ּבִ

ְתַרֵחק ֵמֶהם. ּיִ     א. ׁשֶ

ֶהם. ּלָ ֶלְך ׁשֶ הּוא ִיְהֶיה ַהּמֶ     ב. ׁשֶ

לֹום. ׁשָ ם ּבְ הּוא ִיְחֶיה ִאּתָ ַבע ׁשֶ ָ ּשׁ ּיִ     ג. ׁשֶ

ן / לֹא סּוק כד( -   ּכֵ ים? )ּפָ ג.    ַהִאם ַאְבָרָהם ִהְסּכִ

י?" ָחַפְרּתִ ִים ׁשֶ ֵאר ַהּמַ ָך   ֶאת ּבְ ּלְ ה ָהֲעָבִדים ׁשֶ ַאל ֶאת ֲאִביֶמֶלְך: "ָלּמָ ד.   ַאְבָרָהם ׁשָ

סּוק כו(: י ּפָ ים ַהֲחֵסרֹות ַעל ּפִ ּלִ ִלימּו ֶאת ַהּמִ ה.   ֲאִביֶמֶלְך ָעָנה ְלַאְבָרָהם ְוָאַמר )ַהׁשְ

ַרם ָלֶהם ְלָהִבין זֹאת? ֶכם, ּגָ ה:  ָמה, ְלַדְעּתְ ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ְלׂשִ

ים? ּלֹו עֹוׂשִ ָהֲעָבִדים ׁשֶ ֶכם, ֲאִביֶמֶלְך ַאְחַראי ְלָמה ׁשֶ ה: ַהִאם, ְלַדְעּתְ ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ְלׂשִ

סּוק כז( ית׃" )ּפָ ִרֽ ֵניֶה֖ם ּבְ ְכְר֥תּו ׁשְ "...ַוּיִ

֥קֹום ַה֖הּוא א ַלּמָ ן ָקָר֛ "ַעל־ּכֵ֗

  

ם׃" ֵניֶהֽ ֖עּו ׁשְ ּבְ ם ִנׁשְ ֥ ֛י ׁשָ ּכִ

סּוק לא( )ּפָ

ֵאר. ל ְלַיד ַהּבְ רּו ֶאת ֵעץ ָהֵאׁשֶ ו.    ַצּיְ

ה  "ֵאּלֶ
ִביְלָך!" ׁשְ ּבִ

ה  "ְוַגם ֶאת ֵאּלֶ
ח, ּקַ ּתִ

ֵאר ַהּבְ ְלִסיָמן ׁשֶ
י!" ּלִ ַהּזֹאת ׁשֶ

ֶכם ׁשְ

ֶחְברֹון
ָרר ּגְ

ַבע ֵאר ׁשֶ ְבּ

ל? ֶכם ָנַטע ַאְבָרָהם ֵעץ ֵאׁשֶ ה: ַמּדּוע ְלַדְעּתְ ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ְלׂשִ

סּוק לג( -ל עֹוָלֽם׃" )ּפָ ם ֖ה' ֵא֥ ֥ ׁשֵ ם ּבְ ְקָרא ׁשָ֔ ַבע ַוּיִ֨ ֑ ר ׁשָ ְבֵא֣ ל ּבִ ׁשֶ ע ֶא֖ ֥ ּטַ "ַוּיִ
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15. עקדת יצחק - חלק א'

 פרק כ"ב פסוקים א'-י"ב
הקדמה כללית 

פרק זה עוסק בניסיון הקשה ביותר שה' ניסה את אברהם: הציווי להעלות את יצחק בנו לעולה. ציווי זה העמיד את אברהם 
בניסיון גדול: "איך אני יכול לעקוד את בני?!", "למה ה' אומר לי לעשות דבר שכזה?!" ונוסף על כך, מה יהיה עם ההבטחה "כי 

ביצחק יקרא לך זרע"?! כיצד תתקיים הבטחה זו של ה'?! 
משלי!  גדולה  ה'  של  מחשבתו  נקודה.  ומקיים.  בו  מאמין  אני   - ציווה  ה'  אם  אחת:  היא  הללו  השאלות  לכל   התשובה 
אני סמוך ובטוח שדברו אמת ונכון, גם אם זהו דבר שאינני מצליח בשום פנים ואופן לראות בו איזה דבר טוב. כשאני מאמין, 

אני מאמין שגם אם אני לא רואה ומבין, ה' כן רואה ומבין, ואני הולך אחריו. 

חשוב להדגיש, שהוראת הפרק לילדים הצעירים מחייבת זהירות. המחשת יתר של הפרטים בסיפור והפרזה בתיאור הרגשות 
והמחשבות של אברהם ויצחק, עלולות להוביל חלק מהילדים למחשבות מיותרות ומפחידות. 

הערות נוספות:
חשוב מאוד לסיים את עיקר הסיפור בשיעור אחד, ולא לעצור "באמצע המתח"... רצוי להקפיד שאף תלמיד לא יצא ••

 מהכיתה לפני שלומדים שהמלאך אמר לאברהם: "אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה..."! 
 כדאי לתכנן מראש ללמד את הפרק בשיעור שיש בו מספיק זמן )שיעור כפול?( ושלא צפויות בו הפרעות חיצוניות.

אפשר גם ללמד את עיקרי הסיפור מתחילתו ועד סופו, ורק אחר כך לחזור וללמד אותו שוב עם כל הפרטים.

רצוי ללמד את הסיפור בפשטות כפי שהוא כתוב בתורה. אין צורך בהמחשות מיותרות, כגון כיצד בדיוק נראית 'מאכלת', ••
או שאלות מיותרות כמו: "מי יודע איך שוחטים?"...

א. הקדמה 
זמן רב לאחר לידתו של יצחק1, ניסה ה' את אברהם בניסיון קשה ביותר. ה' ציווה על אברהם לקחת את בנו יצחק, ללכת אתו 
אל ארץ המוריה, לבנות שם מזבח ולהעלות אותו עליו כקרבן. אברהם הזדרז לקיים את רצון ה' באהבה גדולה, ומתוך אמונה 
שכל מה שה' עושה ואומר - הכול לטובה! אחרי שאברהם בנה כבר מזבח והעלה עליו את יצחק, קרא אליו מלאך ה' מן השמים 
ואמר לו שה' לא רוצה שהוא ממש יקריב את יצחק לקרבן, אלא רק שיעלה אותו על המזבח כמו קרבן ואחר כך יוריד אותו!2 

המלאך הוסיף ואמר שרצונו של אברהם לקיים את כל מה שה' ציווה אותו מעידה על יראת השמים שלו. 

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים
יו  ֵאָל֔ אֶמר  ַוּיֹ֣ ם3  ֶאת־ַאְבָרָה֑ ֖ה  ִנּסָ ים  ֱא-לִֹה֔ ְוָה֣ קודם  שמסופר  מה  כל  אחרי  ה  ּלֶ ָהֵא֔ ים  ָבִר֣ ַהּדְ ַאַח֙ר  י  ַוְיִה֗ א 
ק  ֙ ֶאת־ִיְצָח֔ ְבּתָ ר־ָאַה֨ ֲאׁשֶ היחיד משרה  יְדָך֤  ְנָך֙ ֶאת־ְיִחֽ א ֶאת־ּבִ אֶמר ַקח־ָנ֠ ַוּיֹ֡ ׃ ב  ִֽני4  ִהּנֵ אֶמר  ַוּיֹ֥ ם  ַאְבָרָה֖
ר ֵאֶלֽיָך ׃ ר ֹאַמ֥ ֖ ים ֲאׁשֶ ָהִר֔ ד ֶהֽ ה והעלהו כמו קרבן עולה ַעל ַאַח֣ ֙ם ְלֹעָל֔ ֑ה ְוַהֲעֵל֤הּו ׁשָ ִרּיָ ֶרץ ַהּמֹ  ְוֶלְך־ְלָך֔ ֶאל־ֶא֖

ַחֹבׁש֙ ֶאת־ֲחֹמ֔רֹו קשר את חמורו )האוכף,  ּיַ ֶקר קם מוקדם בבוקר, הזדרז לקיים את מצוות ה' ַוֽ ּבֹ֗ ם ּבַ ם ַאְבָרָה֜ ּכֵ֨ ׁשְ  ג ַוּיַ
ָ֣קם  ה עצים עבור קרבן עולה ַוּיָ י ֹעָל֔ ֙ע חתך ֲעֵצ֣ ֑נֹו ַוְיַבּקַ ק ּבְ ת ִיְצָח֣ ֹו6 ְוֵא֖ ֵנ֤י ְנָעָרי֙ו ִאּת֔ ח ֶאת־ׁשְ ֞ ּקַ המושכות וכו'(5 ַוּיִ

ְרא ֶאת־ ֥ ם ֶאת־ֵעיָנ֛יו ַוּיַ א ַאְבָרָה֧ ּשָׂ֨ י ַוּיִ ִליׁשִ֗ ְ ֹום ַהּשׁ ּי֣ ים ׃ ד ּבַ ַמר־֥לֹו ָהֱא-לִֹהֽ ר־ָאֽ ֖קֹום ֲאׁשֶ ֶלְך ֶאל־ַהּמָ ַוּיֵ֔
יו שליוו אותם  ם ֶאל־ְנָעָר֗ אֶמר ַאְבָרָה֜ ק )כיצד הוא ידע שזהו המקום? - ראה ענן קשור על ההר7(׃ ה ַוּיֹ֨ ֖קֹום ֵמָרֹחֽ ַהּמָ
ּוָבה ֲאֵליֶכֽם ׃ ֲחֶו֖ה לה' ְוָנׁש֥ ּתַ ׁשְ ה עד מקום קרוב ְוִנֽ ַער ויצחק ֵנְלָכ֖ה ַעד־ּכֹ֑ ם־ַהֲח֔מֹור ַוֲאִנ֣י ְוַהּנַ֔ ֙ה ִעֽ בּו־ָלֶכ֥ם ּפֹ  ׁשְ

הסכין  ֲאֶכֶ֑לת  ּמַ ְוֶאת־ַהֽ ׁש8  ָי֔דֹו ֶאת־ָהֵא֖ ּבְ ח  ֣ ּקַ ַוּיִ ֔נֹו  ּבְ ק  ַעל־ִיְצָח֣ ֙ם  ׂשֶ ַוּיָ֨ ה  ָהֹעָל֗ י  ם ֶאת־ֲעֵצ֣ ַאְבָרָה֜ ח  ּקַ֨ ַוּיִ ו 
ו ׃  ֽ ֵניֶה֖ם ַיְחּדָ ְל֥כּו ׁשְ ַוּיֵ

1  לפי רש"י, יצחק היה בן 37 בזמן העקדה )עיין רש"י לפרק כ"ב, י"ט, וכן לפרק כ"ג, ב(.
2 עיין ברש"י לפסוק י"ב: "לא אמרתי לך שחטהו אלא העלהו. אסקתיה - אחתיה."

3  ה’ מנסה לפעמים את האדם, כדי לבדוק אם הוא מאמין בו וכדי לתת לו שכר על עמידתו בניסיון. 
4  רש"י: “כך היא ענייתם של חסידים, לשון ענווה הוא ולשון זימון."

5  רש"י: “הוא בעצמו ולא ציווה לאחד מעבדיו, שהאהבה מקלקלת את השורה."
6  כדי שילוו אותם בדרך הארוכה )ועיין עוד ברש"י לפסוק ג’(.

7  רש"י. הענן היה כאילו “קשור" למקום ולא זז כשאר העננים. היה זה רמז לשכינה השורה במקום ומסמנת אותו.
8  ייתכן שהכוונה היא לכלי עם גחלים עוממות להבערת אש.
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֥ה  ְוַאּיֵ ים  ֵעִצ֔ ְוָה֣ ָהֵאׁש֙  ֤ה  ִהּנֵ אֶמר  ַוּיֹ֗ ְבִנ֑י  י  ֽ ּנִ ֣ ִהּנֶ אֶמר  ַוּיֹ֖ י  ָאִב֔ אֶמר  ַוּיֹ֣ ָאִבי֙ו  ם  ֶאל־ַאְבָרָה֤ ק  ִיְצָח֜ אֶמר  ַוּיֹ֨ ז 
ִנ֑י  ּבְ ְלֹעָל֖ה  ֛ה  ַהּשֶׂ מהו  לנו  ויגיד  ויחליט  יראה  ֹו  ִיְרֶאה־ּל֥ ים  ֱא-לִֹה֞ ם  ַאְבָרָה֔ אֶמ֙ר  ַוּיֹ֨ ׃ ח  ְלֹעָלֽה  ה  ֖ ַהּשֶׂ ואיפה 
כאשר  הקרבן.  זהו  מחליט,  שה'  ושמה  הרצוי,  הקרבן  מהו  הקובע  הוא  ה'  ורק  שה'  )ואותנו(,  יצחק  את  אברהם  לימד  )כאן 

ו ׃ ֽ ֵניֶה֖ם ַיְחּדָ ְל֥כּו ׁשְ  הבין יצחק שהוא הקרבן )אולי הוא הבין זאת עכשיו ואולי מאוחר יותר(, הוא הבין שזהו רצון ה'( ַוּיֵ

סידר  ְך  ֲעֹר֖ ּיַ ַוֽ ַח  ֔ ְזּבֵ ֶאת־ַהּמִ ַאְבָרָה֙ם  ם  ֤ ׁשָ ֶבן  ַוּיִ֨ ָהֱא-לִֹהי֒ם  ַמר־֣לֹו  ָאֽ ר  ֣ ֲאׁשֶ קֹו֮ם  ל־ַהּמָ ֶאֽ אּו  ֹב֗ ַוּיָ ט 
׃  ים  ָלֵעִצֽ ַעל  ֖ ִמּמַ ַח  ֔ ְזּבֵ ַעל־ַהּמִ ֹאתֹו֙  ם  ׂ֤שֶ ַוּיָ ורגליו  ידיו  את  קשר  ֔נֹו  ּבְ ק  ֶאת־ִיְצָח֣ ֲעֹק֙ד  ּיַ ַוֽ ים   ֶאת־ָהֵעִצ֑

ְך  ַמְלַא֤ יו  ֵאָל֜ א  ְקָר֨ ַוּיִ ׃ יא  ֽנֹו  ֶאת־ּבְ ט  ֹח֖ ִלׁשְ ֲאֶכֶ֑לת  ּמַ ֶאת־ַהֽ ח  ֖ ּקַ ַוּיִ ֶאת־ָי֔דֹו  ַאְבָרָה֙ם  ַל֤ח  ׁשְ ַוּיִ  י 
ַער  ְדָך֙ ֶאל־ַהּנַ֔ ָיֽ ַל֤ח  ׁשְ אֶמר ַאל־ּתִ ַוּיֹ֗ ִֽני ׃ יב  אֶמר ִהּנֵ ַוּיֹ֖ ם  ם׀ ַאְבָרָה֑ אֶמר ַאְבָרָה֣ ַוּיֹ֖ ִים  ַמ֔ ָ י-ה-ו-֙ה ִמן־ַהּשׁ
ְכּתָ לא  ֛ א ָחׂשַ ה ְולֹ֥ ּתָ א ֱא-לִֹהי֙ם ַא֔ י־ְיֵר֤ ֽ י ּכִ ְעּתִ ה עכשיו ָיַד֗ ֣ י׀ ַעּתָ ֣ ַעׂש ֖לֹו ְמ֑אּוָמה אל תעשה לו כלום ּכִ ֥ ְוַאל־ּתַ

י - עמדת בניסיון! ׃  ּנִ ֽ ְנָך֥ ֶאת־ְיִחיְדָך֖ ִמּמֶ מנעת ֶאת־ּבִ

ג. מנגינת הכתוב

מהסיפור של עקדת יצחק אנחנו לומדים מהי מסירות נפש לקיים את רצון ה'. במשך ההיסטוריה, יהודים רבים מסרו את 
נפשם למות על קידוש ה'! את מסירות הנפש הזאת למדנו וירשנו מאבותינו אברהם ויצחק ע"ה.

ד. הצעות להמחשה ולהרחבה 
בחוברת:

 משימות א'-ב' מאפשרות לעסוק באמירתו של אברהם: "הנני!" - "הנני מוכן לעשות כל מה שתאמר לי!", ••
כדברי רש"י: "כך היא ענייתם של חסידים, לשון ענווה הוא ולשון זימון."

משימה ג' עוסקת במידת הזריזות של אברהם לקיים את מצוות ה', והיא מאפשרת להרחיב את הנושא לעולמם של ••
הילדים: "איך אנחנו מזדרזים לקיים מצוות?"

 לפני משימה ד', ניתן לפתוח בשאלה: כתוב: "וירא את המקום מרחוק" - כיצד ידע אברהם שזהו המקום? ••
רש"י מסביר "שראה ענן קשור על ההר" - כל העננים זזים עם הרוח, וענן זה נשאר על ההר. ניתן להרחיב על כך ששכינתו 

של ה' מתגלית פעמים רבות בענן )כמו בעמוד הענן במדבר, בהר סיני, במשכן, במקדש שלמה וכו'(.
משימות ה', ו', ז' עוסקות בעיון בפסוקים ובהבנתם, והן נועדו לחזור עם התלמידים על מהלך הסיפור עד לשיא, שבו ••

התגלה המלאך ובישר לאברהם שהוא כבר עמד בניסיון.
משימה ח' באה להדגיש ולהמחיש את רגע השיא שבו מלאך ה' מכריז בשם ה': "עתה ידעתי כי ירא א-לקים אתה!"••
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ֲעֵקַדת ִיְצָחק - ֵחֶלק א
סּוִקים א-יב ֶרק כב פְּ  פֶּ

יחידה 15

סּוק א( ִֽני׃" )ּפָ אֶמר ִהּנֵ ם ַוּיֹ֥ יו ַאְבָרָה֖ אֶמר ֵאָל֔ ם ַוּיֹ֣ ֖ה ֶאת ַאְבָרָה֑ ים ִנּסָ ֱא-לִֹק֔ "...ְוָה֣

סּוק ג( ֲחֹבׁש֙ ֶאת־ֲחֹמ֔רֹו..." )ּפָ ּיַ ֶקר ַוֽ ּבֹ֗ ם ּבַ ם ַאְבָרָה֜ ּכֵ֨ ׁשְ "ַוּיַ

סּוק ד( ק׃" )ּפָ ֖קֹום ֵמָרֹחֽ ְרא ֶאת-ַהּמָ ֥ ם ֶאת-ֵעיָנ֛יו ַוּיַ א ַאְבָרָה֧ ּשָׂ֨ י ַוּיִ ִליׁשִ֗ ְ ֹום ַהּשׁ ּי֣ "ּבַ

א.    ה' ָקָרא ֶאל ַאְבָרָהם ְוָאַמר: "  !"

ה ַאַחת.  ִמלָּ ל ה' בְּ ב.    ַאְבָרָהם ֵהִגיב ִלְקִריָאתֹו ׁשֶ

דֹולֹות: "  !" אֹוִתּיֹות ּגְ ה ַהּזֹאת ּבְ ּלָ ְתבּו ֶאת ַהּמִ                      ּכִ

כֹונֹות.( ׁשּובֹות ַהּנְ יפּו ֶאת ַהּתְ ְצָוה? )ַהּקִ ֵרז ַאְבָרָהם ַלּמִ יַצד ִהְזּדָ ג.   ּכֵ
        

ם  /  ָקם ְמֻאָחר ָקם ֻמְקּדָ

ַעְצמֹו ָאַמר ַלֲעָבָדיו ַלֲחבֹׁש ֶאת ַהֲחמֹור  /  ָחַבׁש ֶאת ַהֲחמֹור ּבְ

ל ָעָנן ֵמַעל ָהָהר. יקּו ִצּיּור ׁשֶ קֹות - ַהְדּבִ ְדּבֵ ף ַהּמַ ד.   ִמּדַ

ִני!"? ׁשּוָבה "ִהּנֵ ָמעּות ַהּתְ ה: ָמה ַמׁשְ ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ְלׂשִ

קֹום? הּו ַהּמָ ּזֶ יַצד ָיַדע ַאְבָרָהם ֶשׁ ה: ֵכּ ּתָ ּכִ יָחה ּבַ ְלׂשִ

ְצָוה. ֵרז ַלּמִ ם - ִנְזּדָ ּכֵ ׁשְ ָרִׁש"י:    ַוּיַ

ָרִׁש"י:    ָרָאה ָעָנן ָקׁשּור ַעל ָהָהר.

סּוק ו( ו׃" )ּפָ ֽ ֵניֶה֖ם ַיְחּדָ ְל֥כּו ׁשְ "... ַוּיֵ

ַמר־֣לֹו ָהֱא-לִֹקי֒ם ר ָאֽ ֣ קֹו֮ם ֲאׁשֶ ל-ַהּמָ אּו ֶאֽ ֹב֗ "ַוּיָ

סּוק ט( ְך ֶאת-ָה                          " )ּפָ ֲעֹר֖ ּיַ ם ַאְבָרָה֙ם ֶאת-ַה                          ַוֽ ֤ ֶבן ׁשָ ַוּיִ֨

אֶמר       ִים ַוּיֹ֖ ַמ֔ ָ ְך ֙ה' ִמן-ַהּשׁ יו ַמְלַא֤ א ֵאָל֜ ְקָר֨ "ַוּיִ

אֶמר  .   ַוּיֹ֖

ַעׂש ֖לֹו     ֥ ַער ְוַאל-ּתַ ְדָך֙ ֶאל-ַהּנַ֔ ַל֤ח ָיֽ ׁשְ אֶמר   -ּתִ ַוּיֹ֗

סּוִקים יא-יב( ה" )ּפְ ּתָ י-  ֱא-לִֹקי֙ם ַא֔ ֽ י ּכִ ְעּתִ ה ָיַד֗ ֣ י׀ ַעּתָ ֣ ּכִ

ֵניֶהם"?   .  ה "ׁשְ ּלָ ּמִ ָנה ּבַ ּוָ ה.   ְלִמי ַהּכַ

קֹות ַמְתִאימֹות: יקּו ַמְדּבֵ       ו.   ַהְדּבִ

ְרִמילֹון. ֶעְזַרת ַהּתַ ים ַהֲחֵסרֹות ּבְ ּלִ ִלימּו ֶאת ַהּמִ  ז.  ַהׁשְ

ה!" י ְיֵרא ֱא-לִֹקים ַאתָּ י כִּ ה ָיַדְעתִּ ְלָאְך ֶאל ַאְבָרָהם: "ַעתָּ ְבֵרי ַהּמַ דֹול ֶאת ּדִ ַמְקֵהָלה ּוְבקֹול ּגָ ח.   ִקְראּו ּבְ

ִני,  ַאְבָרָהם,  ְמאּוָמה,  ַאל,  ְיֵרא ְרִמילוֹן  ַאְבָרָהם,  ִהֵנּ תַּ

י  ה ָיַדְעתִּ "ַעתָּ
י ְיֵרא ֱא-לִֹקים  כִּ

ה!" ַאתָּ
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16. עקדת יצחק - חלק ב'
 פרק כ"ב פסוקים י"ג-י"ט

א. הקדמה 

 המזבח והעצים היו מוכנים, וגם האש והמאכלת היו מוכנים, אך אז התברר שיצחק הוא לא הקרבן... 
חזרה למקומה שאלתו של יצחק: "...ואיה השה לעולה?" 

כשראה אברהם את האיל שנתפס בסבך בקרניו, הוא הבין שה' זימן לו את האיל כדי להקריבו לקורבן. בשעה זו התבררה 
תשובתו לבנו: "א-לקים יראה לו השה לעולה!" - ה' הוא זה שיחליט מהו הקרבן! ה' זימן לשם כך את האיל ואברהם לקח 

אותו והקריבו לה' באהבה גדולה.

בשעת התרוממות זאת, קרא אברהם את שם המקום "ה' יראה", מתוך תפילה לה' שיהיה מקום זה מקום תפילה וגילוי שכינה 
לבאים להתפלל שם. ואכן הר זה הפך בהמשך ל"הר הבית", והמקום נהיה "מקום המקדש"!

מיד לאחר מכן,  התגלה המלאך אל אברהם שנית מן השמים ובישר לו שבזכות כך שהוא לא חשך מאת ה' את זרעו, מברך ה' 
אותו ואת זרעו.

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

ַקְרָנ֑יו שנתפסו קרניו  ְך ּבְ ַב֖ ּסְ ז ּבַ ר אחרי שהוא ֶנֱאַח֥ ִיל כבש בוגר ַאַח֕ ה־ַא֔ ְר֙א ְוִהּנֵ יו ַוּיַ ם ֶאת־ֵעיָנ֗ א ַאְבָרָה֜ ּשָׂ֨ יג ַוּיִ
ֽנֹו2 ׃  ּבְ במקום  ַחת  ֥ ּתַ ֲעֵל֥הּו ְלֹעָל֖ה  ַוּיַ ִיל  ח ֶאת־ָהַא֔ ֣ ּקַ ַוּיִ ֶ֤לְך ַאְבָרָה֙ם  ַוּיֵ בסבך הענפים של עץ או שיח שהיה שם1 

ה )משמעות שם המקום: תפילה של אברהם, שה' יראה  ִיְרֶא֑ ֥קֹום ַה֖הּוא י-ה-֣ו-ה׀  ם־ַהּמָ ֽ א ַאְבָרָה֛ם ׁשֵ ְקָר֧ ַוּיִ יד 
ֹום וכך אומרים על מקום זה  ר ַהּי֔ ֙ר ֵיָאֵמ֣ ויבחר את המקום הזה להשראת השכינה ולמקום תפילה ועבודת קרבנות( ֲאׁשֶ

ְך י-ה- א ַמְלַא֥ ְקָר֛ ה שזהו הר ה' שבו נראית שכינתו אל הבאים לשם להתפלל3׃ טו ַוּיִ ר י-ה-֖ו-ה ֵיָרֶאֽ ַה֥ עד היום: ּבְ

י  ֥ אֶמר ּבִ ׃ טז ַוּיֹ֕ ִים )כדי לבשר לו על השכר שהוא מקבל על עמידתו בניסיון(  ָמֽ ָ ִנ֖ית ִמן־ַהּשׁ ם ׁשֵ ֖ו-ה ֶאל־ַאְבָרָה֑
ְכּתָ לא מנעת  ֖ א ָחׂשַ ה ְולֹ֥ ר ַהּזֶ֔ ָב֣ יָת֙ ֶאת־ַהּדָ ר ָעׂשִ֨ ֤ י ַיַען  בזכות ֲאׁשֶ י ְנֻאם י-ה-֑ו-ה אמר ה' ּכִ֗ ְ֖עּתִ ּבַ בשמי ִנׁשְ

ר  ֖ ִים ְוַכ֕חֹול ֲאׁשֶ ַמ֔ ָ י ַהּשׁ כֹוְכֵב֣ ת־ַזְרֲעָך֙ ּכְ ֤ה ֶאֽ ה ַאְרּבֶ ְך ֲאָבֶרְכָך֗ ְוַהְרּבָ֨ י־ָבֵר֣ ֽ ָך ׃ יז ּכִ ְנָך֥ ֶאת־ְיִחיֶדֽ ממני ֶאת־ּבִ

ֶרץ  ל ּגֹוֵי֣י ָהָא֑ ֲר֣כּו ְבַזְרֲעָך֔ ּכֹ֖ יו את ערי אויביו׃ יח ְוִהְתּבָ ַער ֹאְיָבֽ ֥ ת ׁשַ ׁש ויכבוש ַזְרֲעָך֔ ֵא֖ ֑ם ְוִיַר֣ ת ַהּיָ ַפ֣ ַעל־ׂשְ
ר  ֵא֣ ו ֶאל־ּבְ ֖ ְל֥כּו ַיְחּדָ מּו ַוּיֵ ֻק֛ יו ַוּיָ ב ויחזור ַאְבָרָה֙ם ֶאל־ְנָעָר֔ ׁ֤שָ י ׃ יט ַוּיָ ֹקִלֽ ְעּתָ ּבְ ַמ֖ ר ׁשָ ֥ ֶקב בעקבות, בזכות ֲאׁשֶ ֵע֕

ַבע ׃   ֽ ר ׁשָ ְבֵא֥ ב ַאְבָרָה֖ם ּבִ ׁ֥שֶ ַבע ַוּיֵ ֑ ׁשָ

ג. מנגינת הכתוב

  עמידה בניסיון מזכה את האדם בשכר גדול מאת ה'. וכגודל הניסיון - כך גודל השכר!

1  כך מבאר אבן עזרא. ועל פי רש"י, המילה “אחר" משמעה היא שאברהם ראה את האיל מיד אחרי דברי המלאך שלא ישלח 
ידו אל הנער, ומתוך כך הוא הבין שזהו איל שה’ זימן לו כדי שיקריבו. ושני הפירושים אינם סותרים זה את זה.

2  כאן מתברר מה שאמר אברהם ליצחק בדרכו לעקדה:"א-לקים יראה לו השה לעולה" - שה’ הוא זה שמחליט את מה 
להקריב לו כקרבן.

3  זהו הזמן להדגיש ולהבהיר לתלמידים שהמקום הזה הוא הר המוריה, הר הבית - הנמצא ממש מאחורי הכותל המערבי.
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ד. הצעות להמחשה ולהרחבה 

בחוברת:

משימות א'-ב' עוסקות בהקרבת האיל.••

 משימות ג'-ד' עוסקות בשופר ובמצוות התקיעה בשופר בראש השנה. ••
           כדאי לדבר עם התלמידים על המשמעות של תקיעת השופר, המזכיר את זכותו של אברהם בעקדת יצחק, 

          ועל בקשתנו מה' שישמע תפילותינו בזכות כך שאברהם שמע בקול ה', בניסיון קשה זה.

 משימה ה' עוסקת בשם שנתן אברהם למקום. המשימה והציור מאפשרים להמחיש לתלמידים את העובדה ••
          שמקום העקדה הוא המקום שבו נבנה מאוחר יותר בית המקדש.

המשימה בצד שמאל עוסקת בהבנת הברכות שבהן בירך ה' את אברהם בעקבות עקדת יצחק.••

הרחבות והמחשות נוספות:

מידה כנגד מידה )לטובה(: אתה לא חשכת את זרעך ממני, ובזכות זאת: ••

1. "הרבה ארבה את זרעך" וגו'.

2. "ויירש זרעך את שער אויביו." 

3. "והתברכו בזרעך כל גויי הארץ."
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ַקְרָנ֑יו ְך ּבְ ַב֖ ּסְ ז ּבַ ר ֶנֱאַח֥ ִיל ַאַח֕ ה־ַא֔ ְר֙א ְוִהּנֵ יו ַוּיַ ם ֶאת־ֵעיָנ֗ א ַאְבָרָה֜ ּשָׂ֨ "ַוּיִ
סּוק יג(       ֽנֹו׃" )ּפָ ַחת ּבְ ֥ ֲעֵל֥הּו ְלֹעָל֖ה ּתַ ִיל ַוּיַ ח ֶאת־ָהַא֔ ֣ ּקַ ֶ֤לְך ַאְבָרָה֙ם ַוּיִ ַוּיֵ

סּוק יד(       ה..." )ּפָ ֥קֹום ַה֖הּוא ֣ה' ִיְרֶא֑ ם ַהּמָ ֽ א ַאְבָרָה֛ם ׁשֵ ְקָר֧ "ַוּיִ

ה׃" ר ֖ה' ֵיָרֶאֽ ַה֥ ֹום ּבְ ר ַהּי֔ ֙ר ֵיָאֵמ֣ "ֲאׁשֶ

א.   ָמה ָרָאה ַאְבָרָהם?  .

. ה ַאְבָרָהם ִעם ָהַאִיל?  ב.   ָמה ָעׂשָ

. ל ַאִיל?  ֶרן ׁשֶ ר ְלָהִכין ִמּקֶ ִלי' ֶאְפׁשָ ג.    ֵאיֶזה 'ּכְ

רֹאׁש   ֹוָפר ּבְ ִקיַעת ַהּשׁ ד.   ּתְ

," יָרה ֶאת  "           ַמְזּכִ

ל   . ׁשֹוָפר ׁשֶ ְוָקא ּבְ ָנה ּדַ ָ רֹאׁש ַהׁשּ        ְוָלֵכן ֵיׁש ַהּנֹוֲהִגים ִלְתקַֹע ּבְ

קֹום ַההּוא?  "ה'    ".   יַצד ָקָרא ַאְבָרָהם ַלּמָ ה.   ּכֵ

ָנה ָ ְרִמילוֹן     ִיְצָחק      ַאִיל      ֲעֵקַדת      ַהּשׁ תַּ

סּוִקים טו-טז( אֶמר..." )ּפְ ִים׃ ַוּיֹ֕ ָמֽ ָ ִנ֖ית ִמן ַהּשׁ ם ׁשֵ ְך ֖ה' ֶאל ַאְבָרָה֑ א ַמְלַא֥ ְקָר֛ "ַוּיִ

ה..." ר ַהּזֶ֔ ָב֣ יָת֙ ֶאת ַהּדָ ר ָעׂשִ֨ ֤ "ַיַען ֲאׁשֶ

י׃" ֹקִלֽ ְעּתָ ּבְ ַמ֖ ר ׁשָ ֥ ֶקב ֲאׁשֶ "...ֵע֕

רּוׁש. סּוק ַלּפֵ ין ְלׁשֹון ַהּפָ ִמְתחּו ַקו ּבֵ

ל ַאְבָרָהם ָכרֹו ׁשֶ ׂשְ

ְך ֲאָבֶרְכָך֗ י־ָבֵר֣ ֽ דֹולּכִ ְרֲעָך ַעם ּגָ ֵיֵצא ִמּזַ

ְהֶיה ְמבָֹרְך ּתִ

ם ּלָ ְרכּו ּכֻ ְזכּות ַזְרֲעָך ִיְתּבָ ּבִ

ַח ֶאת אֹוְיָביו ַזְרֲעָך ְיַנּצֵ

יו׃ ַער ֹאְיָבֽ ֥ ת ׁשַ ׁש ַזְרֲעָך֔ ֵא֖ ְוִיַר֣

ֶרץ ל ּגֹוֵי֣י ָהָא֑ ֲר֣כּו ְבַזְרֲעָך֔ ּכֹ֖ ְוִהְתּבָ

ִים  ַמ֔ ָ י ַהּשׁ כֹוְכֵב֣ ת־ַזְרֲעָך֙ ּכְ ֤ה ֶאֽ ה ַאְרּבֶ ְוַהְרּבָ֨
֑ם ת ַהּיָ ַפ֣ ר ַעל־ׂשְ ֖ ְוַכ֕חֹול ֲאׁשֶ

ל ִרְבָקה?    א ׁשֶ ל ִרְבָקה?        ִמיהּו ַסּבָ א ׁשֶ ִמיהּו ַאּבָ

תּוֵאל, ִרְבָקה(. ַרח, ָנחֹור, ְבּ ל ִרְבָקה )ּתֶ ֶלת ׁשֶ ֹוׁשֶ ׁש ִצְבעֹוִני ֶאת ַהּשׁ ַמְדּגֵ נּו ּבְ ַסּמְ

ֶדת ִרְבָקה ֻהלֶּ
סּוִקים כ-כד ֶרק כב פְּ פֶּ
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ַרח ּתֶ

ָהָרן ַאְבָרָהם

תּוֵאלִיְצָחק הְבּ ִמְלּכָ

ִרְבָקה

ה ִיְסּכָ
ָרה( )ׂשָ

ָלָבן

לֹוט

ָנחֹור
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17. הולדת רבקה
 פרק כ"ב פסוקים כ'-כ"ד

א. הקדמה 

אחרי ניסיון העקדה, נודע לאברהם על הצאצאים שנולדו לנחור ולִמלכה ועל הולדתה של רבקה. 

נחור היה אחיו של אברהם, וִמלכה הייתה אחותם של שרה ולוט - ושלושתם היו בני הרן.

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

ִנ֖ים  וא ּבָ ֥ה ַגם־ִה֛ ה ִמְלּכָ ה ָיְלָד֨ ר ִהּנֵ ֥ד ְלַאְבָרָה֖ם ֵלאֹמ֑ ּגַ ה אחרי עקדת יצחק1 ַוּיֻ ּלֶ ים ָהֵא֔ ָבִר֣ י ַאֲחֵר֙י ַהּדְ כ ַוְיִה֗
ד ְוֶאת־ֲח֔זֹו  ׂ֣שֶ ם ׃ כב ְוֶאת־ּכֶ י ֲאָרֽ ל ֲאִב֥ יו ְוֶאת־ְקמּוֵא֖ ּוז ָאִח֑ ֹכ֖רֹו ְוֶאת־ּב֣ יָך ׃ כא ֶאת־֥עּוץ ּבְ ְלָנ֥חֹור ָאִחֽ
ה ְלָנ֖חֹור  ה ִמְלּכָ֔ ֙ה ָיְלָד֣ ּלֶ ֹמָנ֥ה ֵא֨ ה2 ׁשְ ל ָיַל֣ד ֶאת־ִרְבָק֑ ל ׃ כג ּוְבתּוֵא֖ תּוֵאֽ ת ּבְ ׁש ְוֶאת־ִיְדָל֑ף ְוֵא֖ ֖ ְלּדָ ְוֶאת־ּפִ
ּה  ָמ֣ ֹו של נחור )"פילגש" זו אישה נוספת הנשואה לאדם אך היא לא אשתו העיקרית( ּוׁשְ יַלְגׁש֖ ם ׃ כד ּוִפֽ י ַאְבָרָהֽ ֲאִח֥

ת־ַמֲעָכֽה ׃ ַחׁש ְוֶאֽ ֖ ַחם ְוֶאת־ּתַ ַבח ְוֶאת־ּגַ֔ ם־ִהו֙א ֶאת־ֶט֣ ֶלד ּגַ ֤ ה ַוּתֵ ְראּוָמ֑

ג. מנגינת הכתוב

בתוך המשפחה הגדולה של נחור נולדה רבקה, אמנו הצדיקה. למרות שכל בני משפחתה לא היו צדיקים כמוה - היא הצליחה 
לשמור על אמונתה בה' ועל מידותיה הטובות שעליהן נלמד בהמשך. רבקה עתידה להיות אשתו של יצחק, שזה עתה עמד גם 

הוא בניסיון הגדול של העקדה.

1  רד"ק.
2  “כל היחוסין הללו לא נכתבו אלא בשביל פסוק זה" - רש"י.
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ד. הצעות להמחשה ולהרחבה 

בחוברת:

בחוברת ישנה משימה של זיהוי השושלת והייחוס של רבקה.••

התרשים מאפשר כמובן לראות עם התלמידים את הקשרים המשפחתיים של דמויות נוספות שעליהן אנחנו 
לומדים. זאת גם הזדמנות לחזור ולהיזכר במה שלמדנו על דמויות אלה בפרשיות הקודמות.

הרחבות והמחשות נוספות:

בסיום הפרשה, מומלץ לעשות מסיבה עם חידות ומשחקים על הפרשה.••

בחוברת, מוקדש העמוד האחרון על הפרשה לסיכום עשרת הניסיונות שנתנסה בהם אברהם אבינו. בסוף העמוד, ••
יש משימה המאפשרת לתלמידים לשתף את החברים בכיתה, בניסיון שהם חוו ובכוחות שעזרו להם להתגבר 

עליו. 
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ַקְרָנ֑יו ְך ּבְ ַב֖ ּסְ ז ּבַ ר ֶנֱאַח֥ ִיל ַאַח֕ ה־ַא֔ ְר֙א ְוִהּנֵ יו ַוּיַ ם ֶאת־ֵעיָנ֗ א ַאְבָרָה֜ ּשָׂ֨ "ַוּיִ
סּוק יג(       ֽנֹו׃" )ּפָ ַחת ּבְ ֥ ֲעֵל֥הּו ְלֹעָל֖ה ּתַ ִיל ַוּיַ ח ֶאת־ָהַא֔ ֣ ּקַ ֶ֤לְך ַאְבָרָה֙ם ַוּיִ ַוּיֵ

סּוק יד(       ה..." )ּפָ ֥קֹום ַה֖הּוא ֣ה' ִיְרֶא֑ ם ַהּמָ ֽ א ַאְבָרָה֛ם ׁשֵ ְקָר֧ "ַוּיִ

ה׃" ר ֖ה' ֵיָרֶאֽ ַה֥ ֹום ּבְ ר ַהּי֔ ֙ר ֵיָאֵמ֣ "ֲאׁשֶ

א.   ָמה ָרָאה ַאְבָרָהם?  .

. ה ַאְבָרָהם ִעם ָהַאִיל?  ב.   ָמה ָעׂשָ

. ל ַאִיל?  ֶרן ׁשֶ ר ְלָהִכין ִמּקֶ ִלי' ֶאְפׁשָ ג.    ֵאיֶזה 'ּכְ

רֹאׁש   ֹוָפר ּבְ ִקיַעת ַהּשׁ ד.   ּתְ

," יָרה ֶאת  "           ַמְזּכִ

ל   . ׁשֹוָפר ׁשֶ ְוָקא ּבְ ָנה ּדַ ָ רֹאׁש ַהׁשּ        ְוָלֵכן ֵיׁש ַהּנֹוֲהִגים ִלְתקַֹע ּבְ

קֹום ַההּוא?  "ה'    ".   יַצד ָקָרא ַאְבָרָהם ַלּמָ ה.   ּכֵ

ָנה ָ ְרִמילוֹן     ִיְצָחק      ַאִיל      ֲעֵקַדת      ַהּשׁ תַּ

סּוִקים טו-טז( אֶמר..." )ּפְ ִים׃ ַוּיֹ֕ ָמֽ ָ ִנ֖ית ִמן ַהּשׁ ם ׁשֵ ְך ֖ה' ֶאל ַאְבָרָה֑ א ַמְלַא֥ ְקָר֛ "ַוּיִ

ה..." ר ַהּזֶ֔ ָב֣ יָת֙ ֶאת ַהּדָ ר ָעׂשִ֨ ֤ "ַיַען ֲאׁשֶ

י׃" ֹקִלֽ ְעּתָ ּבְ ַמ֖ ר ׁשָ ֥ ֶקב ֲאׁשֶ "...ֵע֕

רּוׁש. סּוק ַלּפֵ ין ְלׁשֹון ַהּפָ ִמְתחּו ַקו ּבֵ

ל ַאְבָרָהם ָכרֹו ׁשֶ ׂשְ

ְך ֲאָבֶרְכָך֗ י־ָבֵר֣ ֽ דֹולּכִ ְרֲעָך ַעם ּגָ ֵיֵצא ִמּזַ

ְהֶיה ְמבָֹרְך ּתִ

ם ּלָ ְרכּו ּכֻ ְזכּות ַזְרֲעָך ִיְתּבָ ּבִ

ַח ֶאת אֹוְיָביו ַזְרֲעָך ְיַנּצֵ

יו׃ ַער ֹאְיָבֽ ֥ ת ׁשַ ׁש ַזְרֲעָך֔ ֵא֖ ְוִיַר֣

ֶרץ ל ּגֹוֵי֣י ָהָא֑ ֲר֣כּו ְבַזְרֲעָך֔ ּכֹ֖ ְוִהְתּבָ

ִים  ַמ֔ ָ י ַהּשׁ כֹוְכֵב֣ ת־ַזְרֲעָך֙ ּכְ ֤ה ֶאֽ ה ַאְרּבֶ ְוַהְרּבָ֨
֑ם ת ַהּיָ ַפ֣ ר ַעל־ׂשְ ֖ ְוַכ֕חֹול ֲאׁשֶ

ל ִרְבָקה?    א ׁשֶ ל ִרְבָקה?        ִמיהּו ַסּבָ א ׁשֶ ִמיהּו ַאּבָ

תּוֵאל, ִרְבָקה(. ַרח, ָנחֹור, ְבּ ל ִרְבָקה )ּתֶ ֶלת ׁשֶ ֹוׁשֶ ׁש ִצְבעֹוִני ֶאת ַהּשׁ ַמְדּגֵ נּו ּבְ ַסּמְ

ֶדת ִרְבָקה ֻהלֶּ
סּוִקים כ-כד ֶרק כב פְּ פֶּ

יחידה 17

ַרח ּתֶ

ָהָרן ַאְבָרָהם

תּוֵאלִיְצָחק הְבּ ִמְלּכָ

ִרְבָקה

ה ִיְסּכָ
ָרה( )ׂשָ

ָלָבן

לֹוט

ָנחֹור
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ה ּתָ ּכִ יָחה ְוִלְכִתיָבה ּבַ ְלׂשִ

יֹון? ַעם ִנּסָ ם ָלֶכם ָהָיה ּפַ ַהִאם ּגַ
ר ָעָליו ְוַלֲעמֹד ּבֹו?  ּבֵ ָמה ָעַזר ָלֶכם ְלִהְתּגַ

יֹון:  ּסָ ַהּנִ

ר ָעָליו?  ּבֵ ָמה ָעַזר ִלי ְלִהְתּגַ

ת  ָרׁשַ ּפָ
ָרה י-ׂשָ ַחּיֵ

לֹום  ָ ה ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו ַהּשׁ ָרה ִנְסיֹונֹות ִנְתַנּסָ "ֲעׂשָ
"י(  ,  ל הקב"ה - ָרׁשִ ּלֹא ָהָיה ְמַהְרֵהר ַאַחר ִמּדֹוָתיו ׁשֶ ם   )ׁשֶ ֻכּלָ ְוָעַמד ּבְ
לֹום." ָ ל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו ַהּשׁ תֹו ׁשֶ ה ִחּבָ ּמָ ְלהֹוִדיַע ּכַ

ָנה ג( ֶרק ה ִמׁשְ ֶכת ָאבֹות, ּפֶ )ַמּסֶ

ְסיֹונֹות ֶרת ַהּנִ ֲעׂשֶ
"ם: ל ָהַרְמּבָ אּורֹו ׁשֶ ְלִפי ּבֵ

.1
"ֶלְך-ְלָך 
ֵמַאְרְצָך..."

.2
"ַוְיִהי ָרָעב 

ָאֶרץ..." ּבָ

.3
ח  ּקַ "ַוּתֻ

ַרי(  ה )ׂשָ ָ ָהִאּשׁ
ְרעֹה..." ית ּפַ ּבֵ

.4
ְלָחָמה  ַהּמִ

ַעת  ִעם ַאְרּבַ
ָלִכים ַהּמְ

5. ְלִקיַחת ָהָגר 
ַרי  ּשָׂ ב ׁשֶ ָחׁשַ ׁשֶ ּכְ

ָבר לֹא ּכְ
ּתּוַכל ָלֶלֶדת

.6
ִרית ּבְ

יָלה ַהּמִ

ַלח  ׁשְ 7. "ַוּיִ
ֲאִביֶמֶלְך... 
ח ֶאת- ּקַ ַוּיִ

ָרה..." ׂשָ

.8
רּוׁש ָהָגר ּגֵ

.9
נֹו  ַהְרָחַקת ּבְ

ָמֵעאל ִיׁשְ

 .10
ֲעֵקַדת 
ִיְצָחק
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