
                                                           
 הוראת התנ"ך.ממיומנויות  10יש חשיבות להראות את מסעות אברהם, וכל מקום אחר, במפה. זוהי מיומנות מס'  1

  ב"ה 

 פרק כ' גבולות היחידה: 

 שרה בבית אבימלך נושא היחידה: 

 כתבה: יעל דאר 

 2מספר שיעורים:  

 : כללי 

פסוקים, ובמתווה נקבעו לה שני שיעורים. הסיפור נראה דומה מאוד  18יחידת לימוד זו מונה 

 שרה בבית פרעה. נשתדל לעמוד על הקשר בין שני הסיפורים. –לסיפור שבפרק י"ב 

 

 פתיחה:  

לשיעור, לא נזכיר את לוט ובנותיו במערה. סיפור זה אינו משפיע על מהלך האירועים  בפתיחה

כי למדנו על הפיכת סדום, והסיפור נגמר בכך שאברהם הולך לאותו  נזכירוהקורות את אברהם. 

 ות אם היו צדיקים ואם מישהו ניצל וזקוק לעזרתו.המקום שהתפלל בו, כדי לרא

: איפה אברהם היה גר? מה יעשה נשאל: האם היו צדיקים בסדום? התשובה היא שלא היו. נשאל

 : בואו ונראה מה עשה אברהם.נאמרעכשיו? נראה במפה את חברון. 

 

 לימוד הפסוקים: 

  :'פסוק א

ב "אברהם ממשיך במסעותיו:  יןַויֵּשֶׁ ְגָרר-בֵּ ין שּור ַוָיָגר בִּ ש ּובֵּ נוכל  מאין ולאן הלך אברהם? –" ָקדֵּ

 .1הנמצאת בהרחבות במפהלהראות זאת 

: מדוע אברהם עובר דירה דווקא עכשיו? נוכל לשמוע כמה מתשובות הילדים. ייתכן נשאל

שיציעו ששוב היה רעב בארץ. אך זה לא מסופר, וכנראה לא משום כך הלך אברהם לאזור 

 אחר. 

רש"י נותן תשובה מאלפת: לאחר שחרבו ערי הכיכר, לא היו עוברים ושבים, ולאברהם לא היו 

, איש החסד, מחפש עם מי לעשות חסד, ואם אין עם מי, הוא הולך אורחים להכניס. אברהם

 לחפש. אם כן, אברהם מגיע לגרר. מי גר בגרר? הפלישתים )נראה במפה(.

: כבר ראינו מצב שבו אברהם הולך לארץ אחרת. איזו ארץ? )מצרים( מי שולט במצרים? נשאל

ה עשה שם אברהם? )אמר )פרעה(. מה קרה שם? )פרעה לקח את שרה אל ביתו.( זוכרים מ

 לכולם ששרה היא אשתו.( בואו נראה מה יקרה כאן.

 פסוק ב:

ל"  ר ַאְבָרָהם אֶׁ ֹּאמֶׁ וא )=על שרה( ָשָרה-ַוי י הִּ ְשּתֹו ֲאחֹּתִּ ת .אִּ ַקח אֶׁ ְך ְגָרר ַויִּ לֶׁ ְך מֶׁ לֶׁ ימֶׁ ְשַלח ֲאבִּ . "ָשָרה-ַויִּ

מדבר אברהם? ונסביר בעזרת תשובות הילדים שאברהם מדבר על שרה ולא אל  נשאל: אל מי

שיקרה מה שקרה במצרים, ולכן הוא אומר על אשתו שהיא אחותו. וכפי אברהם חושש  שרה.

 גם כאן, נלקחת שרה על ידי שליחי אבימלך.  –שקרה במצרים 

https://mikranet.cet.ac.il/pages/item.asp?item=9665


                                                           
לילדים נסביר שהם לא יכלו ללכת לשירותים, אף כי היה להם צורך בכך, וכן לא יכלו לקנח את האף. שני הדברים יכולים  2

 לגרום לאדם לאי נעימות. 

בפסוק ב' כתוב "ויאמר אברהם  –ואמנם לא כתוב כאן ששאלו אותו על שרה, אלא הוא אמר מיזמתו: 'אחותי היא'. רד"ק  3

 לשואלים אותו )פס' ב'(. אחותי היא". למי אמר? –אל שרה אשתו 

 

 התגלות ה' לאבימלך :'ז-'פסוקים ג

 הסבר: נקרא את כל הפסוקים תוך כדי

שלקח אשת איש. אבימלך נבהל  משוםואמר לו שהוא עומד למות  ,ה' נגלה אל אבימלך בחלום

האם תהרוג אדם גוי שהוא גם צדיק? אבימלך תופס את עצמו  -" הגוי גם צדיק תהרוג?"ושאל: 

  קיון כפיו.יובהמשך אומר שלקח את שרה בתום לבבו ובנ ,כאדם צדיק

 

ה' נגלה לאבימלך בחלום והזהיר אותו. מה אפשר ללמוד על אבימלך מכך כיצד הגן ה' על שרה?  :נשאל

שה' נגלה אליו בחלום? הוא לא היה מלך רשע כמו פרעה. ה' הזהיר אותו מכך שהוא חוטא, כדי שיתקן 

 את דרכיו. מה צריך אבימלך לעשות כדי לחזור בתשובה? להחזיר את שרה.

 

 שיחתם של אבימלך ואברהם ג:"י-'פסוקים ח

 השיחה הזו מתחלקת לשני חלקים. 

 יהבאת עלי ?אבימלך מדבר. תמצית שאלתו היא: מדוע, אברהם, לא אמרת לי את האמת 'י-'בפסוקים ח

 יעשו. יועל ממלכתי חטא גדול, ועשית עמנו מעשים אשר לא 

 באה ,היה אשר לא הורגלה לבוא על בריכמ –נסביר את הדברים בעקבות רש"י. מעשים אשר לא ייעשו 

זניים וחוטם. השיקול להביא את דברי רש"י ולנו על ידך: עצירת כל נקבים של זרע ושל קטנים ורעי וא

 נובע מהמשך הסיפור. 

ת" :ח נאמר"י-ז"בפסוקים י ים אֶׁ ְרָפא ֱאֹלהִּ ת-ַויִּ ְך ְואֶׁ לֶׁ ימֶׁ דּו-ֲאבִּ ְשּתֹו ְוַאְמהָֹּתיו ַויֵּלֵּ י יח.  אִּ ָעצֹּר ָעַצר -כִּ

ְך ַעל-ָכלְיהָוה ְבַעד  לֶׁ ימֶׁ ית ֲאבִּ ם ְלבֵּ חֶׁ ת ַאְבָרָהם-רֶׁ שֶׁ רק פה אנו מבינים שה' כן העניש את  –" ְדַבר ָשָרה אֵּ

יש להסביר זאת כבר בפסוקים שלנו. אבימלך לקח את שרה, אמנם עדיין  ,אבימלך ואת עבדיו. לדעתנו

ובני ביתו, וה' התגלה הוא  – 2רע, וכבר נענש בסתימת הנקבים בגוףכל לא עשה לה ולא קרב אליה, 

 אליו בחלום. 

מלמד שכן התכוון  –מדוע נענש? לכך צריך להסביר ש'על כן לא נתתיך לנגוע אליה'  –אם לא קרב 

 לגעת בה, אך בא מלאך ומנע ממנו לעשות כן )רש"י(. 

אברהם מסביר שראה שאין יראת  -י"ג( -)פסוקים י' דברי אברהם מופיעיםחלקה השני של השיחה ב

אלוקים במקום הזה. איך ראה? רש"י, יא: אכסנאי )אורח( שבא לעיר: על עסקי אכילה ושתיה שואלין 

כלומר, כשאורח בא לעיר, שואלים  -אותו, או על עסקי אשתו שואלין אותו: אשתך היא או אחותך היא? 

 – 3ולא שאלות על אשתו. במקום ששואלים דבר ראשון על אשתו אותו איפה הוא רוצה לאכול ולישון,

 מזה הוא מבין שאין פה יראת ה'. 

שהיא יפה, בכל מקום  ןכמו כן, הוא אומר ששרה אמנם נחשבת כאחותו )אחייניתו( מצד אביו. ומכיוו

 קבע עם שרה שיגידו שהם אחים.  –הוליך אותו אלוקים  –ש'התעו' 

 



                                                           
 ביסוס התוכן בפסוקים וציון מקורות. – 4זה טיפול במיומנות מס'  4

אבימלך אומר: בתום לבבי ובנקיון כפי עשיתי זאת. ה' משיב לו: גם אנכי ידעתי כי בתום לבבך עשית זאת. תום לב, אך  5

 לא ניקיון כפיים, כי הוא כן לקח את שרה, והייתה לו כוונה לקרב אליה.

בה דבר יוצא מגוף  –הכוונה שהנקבים נפתחו, ואפשר ללכת לשירותים ולקנח את האף, כמו 'לידה'  –וירפא... וילדו  6

 האדם. לא מדובר על לידה ממש.

מצוא את התשובה בפסוקים, ולהגיד באיזה פסוק מצא חשוב לבקש מכל תלמיד ל -( 8מיומנות ההשוואה )מיומנות מס'  7

 את התשובה שלו.

לא בטוח בכלל שהמשיך לגור בגרר. אמנם בפרק הבא שוב נפגוש את אבימלך הבא לכרות ברית עם אברהם, אך  8

 בפרשת העקדה, פרק כ"ב, אברהם חוזר לבאר שבע.

 מפייס את אברהם אבימלך: ח"י-ד"פסוקים י

משימה לתלמידים: נקרא ביחד את הפסוקים, והילדים ימצאו ארבעה דברים שאבימלך עושה כדי לפייס 

את אברהם. מי שמוצא תשובה, צריך להגיד באיזה פסוק מצא, ולהקריא את המילים שעונות את 

 . התשובות הן מפסוק י"ד עד אמצע פס' ט"ז.4התשובה

. מזמין את אברהם לשבת בארצו 3. מחזיר את שרה.  2ים ושפחות.  נותן לאברהם צאן ובקר ועבד .1

 . נותן "אלף כסף" לאברהם.4היכן שירצה.  

ז קשה מאוד להבנה. יש כמה אפשרויות להבינו, ע"פ מפרשים שונים )ראו אונקלוס, רש"י, "המשך פס' ט

. ימבלי לפגוע ברצף הסיפור ,אפשר להסתדר ברמת כיתה ב' גם בלי פסוק זה ,רשב"ם למשל(. לדעתנו

נועד לפצות על פגיעה בשמה הטוב  ,בעיקרון, מסבירים הפרשנים, שהתשלום שנותן אבימלך לאברהם

 .5את שרה באופן פרטי ולא מוצנע כך שאבימלך ראהאו אף על של שרה 

ואת  : סיכום ההתרחשות: אברהם אכן מתפייס ומתפלל על אבימלך. ה' מרפא את אבימלךח"י-ז"פסוקים י

 .6אנשי ביתו

 

קצרה בין שני הסיפורים  7לאחר שעברנו על פסוקי הפרק והסברנו את מהלך העניינים, נערוך השוואה

 בהם נלקחת שרה. את ההשוואה נעשה על הלוח ונכתוב את תשובות התלמידים )באדום(.

 בגרר )פרק כ'( פרק י"ב –במצרים  

 אבימלך פרעה על ידי מי נלקחה שרה?

 נסתמו הנקבים נגעים גדולים העונש שקיבלו?מה היה 

צאן, בקר, חמורים, עבדים,  מה קיבל אברהם מהמלך?

 שפחות, אתונות וגמלים

 צאן, בקר, עבדים ושפחות

האם אברהם יכול להמשיך 

 לשבת בארצו של המלך?

פס' הנה אשתך, קח ולך! לא )

 ט("י

הנה ארצי לפניך, בטוב כן )

 8ו("פס' טבעיניך שב! 

 הבריא בזכות תפילת אברהם התורה לא מספרת רפואה

 מה לומדים מההשוואה הזאת?

ְסָפר יט י מִּ ם, ְמתֵּ ְהיֹוְתכֶׁ ים ָבּה.  --בִּ ְמַעט, ְוָגרִּ    כִּ

ל כ גֹוי אֶׁ ְתַהְלכּו, מִּ ל --גֹוי-ַויִּ ַמְמָלָכה, אֶׁ ר.-ּומִּ    ַעם ַאחֵּ

ֹּא כא יש, ְלָעְשָקם-ל יַח ְלאִּ נִּ ים.  --הִּ ם, ְמָלכִּ יהֶׁ    ַויֹוַכח ֲעלֵּ



                                                           
 אנשי סדום. אבימלך(.אולי אפשר להתייחס גם לדמותו של אברהם המתפלל )על אחרים:  9

 דברים אלו מקשרים אותנו לפתיחת השיעור. 10

 )דברי הימים א', ט"ז(

ֵגרים  -הפסוקים האלה מתארים לנו את התקופה שבה ישבו אבותינו בארץ כנען, כשהיו 'מתי מספר' 

וב לגרר ממצרים לכנען, וש -בארץ כנען. אברהם הלך כמה פעמים מגוי אל גוי ומממלכה אל עם אחר 

ולכנען. ובכל מקום שאליו הגיע, היה פחד גדול מפני מלך 'כל יכול'. יכלו אפילו לקחת לו את אשתו. בכל 

מקום הוא היה צריך להתחכם ולהסתתר או להסתיר את המצב האמיתי כדי שלא יהרגו אותו. לפעמים 

צו. לעיתים היה זה היה זה מלך רשע כפרעה, שבסיום ה'תקרית' נתן לו מתנות רבות אך גירשו מאר

מלך 'תם לב' כאבימלך, שפייס את אברהם והזמינו לשבת בארצו. אבל תמיד ה' 'לא הניח לאיש לעשקם' 

 –גם מלך בשר ודם שחושב שהוא כל יכול  -ה' תמיד הגן על אברהם בכל מצב. 'ויוכח עליהם מלכים'  -

 ברהם להתפלל בעדו. ה' יגן מפניו. גם אבימלך מרגיש שה' שומר עליו, ואפילו מבקש מא

 

: מהפסוקים בפרק ניתן להבין שאחד התפקידים או היכולות של נביא הוא להתפלל על תפילת אברהם

וחיה'. ואכן : 'ויתפלל  ויתפלל בעדך –נביא הוא אחרים. ה' אומר לאבימלך: 'ועתה השב אשת האיש כי 

המילה  9אברהם אל האלוקים וירפא אלוקים את אבימלך...'. התפילה של הנביא מתקבלת לפני ה'.

כוַח של תפילה. נשאל: איפה עוד התפלל  -'נביא' היא מלשון 'ניב'. נביא הוא אדם בעל כוח דיבור חזק 

 10אברהם? )על אנשי סדום(

 בזכות צדיקותו.ה' הגן על אברהם ושמע לתפילתו 

 

 הצעות להמחשה: 

 מיומנויות שעסקנו בהן בפרק:

 טבלת השוואה •

 קטע השלמה •

 עיון במפה •

 

 מסרים והפנמה: 

 ה' מגן על אברהם בכל מצב, במיוחד מול מלכים שליטים כל יכולים. •

 אברהם הוא נביא, ויש לו כוח תפילה. •

 ה' הגן על אברהם בזכות צדיקותו. •

 

 סיכום וסיום: 

 לסיכום, ניתן דף עם קטע השלמה )קלוז( המסכם את הפרק. הדף נמצא בעמוד הבא במסמך.

 

 הרחבות: 

 במסמך זה. 6. המפה נמצאת בעמוד מפת מסעות אברהם בארץ כנען מאתר מקראנט



  –מלך גרר                  

ְגָרר ְוחֹוֶנה, ַלֶנֶגב ֵמֶחְברֹון נֹוֵסעַ  ַאְבָרָהם ְגָרר. בִּ  ֶמֶלְך בִּ

ְשּתֹו ַעל אֹוֵמר ַאְבָרָהם_______________.  ּוְשמֹו  אִּ

יא י_______________  ֶשהִּ ְתָיֵרא כִּ , ַהָמקֹום ֵמַאְנֵשי מִּ

ְהיֹות ַהֶמֶלְך אֹוָתּה לֹוֵקחַ  ְושּוב  ה'_______________.  לְ  לֹו לִּ

ְתַגֶלה יֶמֶלְך מִּ  לֹו ְואֹוֵמר_______________ בַ  ַלֲאבִּ

יד ֶשהּוא  ֶאת ֶשָלַקח ָכְך ַעל_______________   ָעתִּ

יֶמֶלְך. ַאְבָרָהם ֵאֶשת ָשָרה ְצַטֵדק ֲאבִּ י ְבֹתם" ְואֹוֵמר מִּ  ְלָבבִּ

ְקיֹון י ַכַפי ּוְבנִּ יתִּ י", זֹאת ָעשִּ  ָשָרה ְוַגם ַאְבָרָהם ַגם ַהלֹא כִּ

________. _______ו_____________ ֶשֵהם ָאְמרּו

ירֹו ה' ַאְך יר לֹו ֶשֵאין שּוב ַמְזהִּ  יֹוֵתר ָשָרה ֶאת ְלַהְשאִּ

יָבּה ֵיש ֶאָלא ְבֵביתֹו יש ְוֵכן, ְלַבֲעָלּה ַלֲהשִּ  אֹותֹו ַמֲענִּ

יַמת ְסתִּ ים בִּ  .ְנָקבִּ

יֶמֶלְך יתָ  ָמה: "לֹו ְואֹוֵמר ְלַאְבָרָהם ְבַכַעס פֹוֶנה ֲאבִּ י ָראִּ  כִּ

ית יר ַאְבָרָהם?" ַהֶזה ַהָדָבר ֶאת ָעשִּ י לֹו ַמְסבִּ   ָהָיה כִּ

ֵכיָון, ֵכן ַלֲעשֹות_______________   ְרַאת ֶשֵאין מִּ ים יִּ  ַבָמקֹום ֱאֹלקִּ

ם. ַהֶזה יד ְואִּ יא ֶשָשָרה ַאגִּ י הִּ ְשּתִּ י" ,אִּ  ְדַבר ַעל ַוֲהָרגּונִּ

י ְשּתִּ יף עֹוד ַאְבָרָהם". אִּ ים ָבֱאֶמת ְוָשָרה ֶשהּוא מֹוסִּ  ְיכֹולִּ

ָקֵרא ים ְלהִּ יל, ַאחִּ יא ְוָשָרה הֹואִּ יו, ןרָ הָ  ֶשל ַהַבת הִּ   ֶשל ָאחִּ

_______________  ֶשל ּוְבנֹו_______________ 

ים ּוְבֵני ים ָבנִּ  _______________.כְ  ֶנְחָשבִּ

  
ילֹון  :ַּתְרמִּ

ים יֶמֶלְך/    ַאְבָרָהם/   ָאחֹות/    ָאח/    ֶּתַרח/     ַחָיב/    ַאחִּ ָשה/    ֲאבִּ  ֲאחֹותֹו/    אִּ

 ְלֵהָעֵנש/     ֲחלֹום  /



 

 

 

 

 


