
 

ד " בס  

 אברהם והמלאכים –בראשית פרק יח 

בפרק זה נושאים רבים לעיון, אנו נקדיש את עיקר העיון לדיון שבין הקב"ה לאברהם אודות משפטה  

 של סדום, בשל החשיבות הרבה של האמירה האלוקית על אברהם וסיבת בחירתו:  

ְך ה רֶׁ ְמרו דֶׁ יו ְושָּ יתֹו ַאֲחרָּ ת בֵּ יו ְואֶׁ נָּ ת בָּ ה אֶׁ ר ְיַצוֶׁ יו ְלַמַען ֲאשֶׁ י ְיַדְעתִּ ט ְלַמַען  )יט( כִּ ְשפָּ ה ומִּ קָּ ' ַלֲעׂשֹות ְצדָּ

יו: לָּ ר עָּ בֶׁ ר דִּ ת ֲאשֶׁ ם אֵּ הָּ יא ה' ַעל ַאְברָּ בִּ  הָּ

 ללימוד הפרק הזה מוקדשים שני שיעורים  

 שאלות מכוונות למידה 

 מדוע היה צורך בנבואה נוספת על לידת יצחק?  -

 אברהם התבשר על לידת יצחק בפרק יז.

 באים המלאכים כדי לבשר זאת שוב. במה שונה הבשורה בפרקנו מזו של פרק יז?  בפרק יח

 לשם מה משתף הקב"ה את אברהם בדינה של סדום?  -

 האם הקב"ה "מזמין" את אברהם להשתתף בדינה של סדום ולטעון עבורה? 

 כיצד ניתן להבין את העזתו של אברהם בהגנתו על סדום?
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 בראשית 

ד " סב  

 מבנה הפרק 

 

 

  

התגלות ה'  
 לאברהם 

חֹם ַהיֹּום  א ל ּכְּ ַתח ָהֹאהֶּ ב ּפֶּ ֵּ הּוא יֹש  א וְּ רֵּ י ַממְּ לֹנֵּ אֵּ ָליו ה' ּבְּ   :ַויֵָּּרא אֵּ

 הכנסת האורחים 

א ב ָ ש ּ א  ַויִּּ ַויַּרְּ ָעָליו  ים  בִּ ּצָ נִּ ים  ֲאָנש ִּ ה  ָ לֹש  ש ְּ ּנֵּה  הִּ וְּ א  ַויַּרְּ יָניו  ל      עֵּ ָהֹאהֶּ ַתח  ּפֶּ מִּ ָראָתם  קְּ לִּ ַויָָּרץ 

ָצה חּו ָארְּ ּתַ ש ְּ ךָ  ג  :ַויִּּ ּדֶּ ַעל ַעבְּ יָך ַאל ָנא ַתֲעֹבר מֵּ ינֶּ עֵּ ן ּבְּ י חֵּ ם ָנא ָמָצאתִּ ח ָנא   ד  :ַויֹּאַמר ֲאדָֹני אִּ יֻּקַ

ַרֲחצּו   וְּ ם  ַמיִּ ַעט  ץמְּ ָהעֵּ ַחת  ּתַ ֲענּו  ָ ש ּ הִּ וְּ ם  יכֶּ לֵּ ַאַחר   ה  :ַרגְּ ם  כֶּ ּבְּ לִּ ַסֲעדּו  וְּ ם  חֶּ לֶּ ַפת  ָחה  קְּ אֶּ וְּ

ֲעֹברוּ  ם    ּתַ כֶּ ּדְּ ם ַעל ַעבְּ ּתֶּ ן ֲעַברְּ י ַעל ּכֵּ ּתָ     ּכִּ רְּ ּבַ ר ּדִּ ֶּ ֲאש  ה ּכַ ֶּ ֲעש  ן ּתַ רּו ּכֵּ ָרָהם   ו :ַויֹּאמְּ ר ַאבְּ ַמהֵּ ַויְּ

ָרה ל ש ָ י ֻעגֹות    ָהֹאֱהָלה אֶּ י ַוֲעש ִּ ת לּוש ִּ ַמח סֹלֶּ ים קֶּ אִּ לֹש  סְּ י ש ְּ ר ַמֲהרִּ ָקר ָרץ   ז  :ַויֹּאמֶּ ל ַהּבָ אֶּ וְּ

ַער ל ַהּנַ ן אֶּ ּתֵּ ָקר ַרךְּ ָוטֹוב ַויִּּ ן ּבָ ח ּבֶּ ּקַ ָרָהם ַויִּּ ֹות ֹאתוֹ     ַאבְּ ר ַלֲעש  ַמהֵּ ן   ח :ַויְּ ָחָלב ּובֶּ ָאה וְּ מְּ ח חֶּ ּקַ ַויִּּ

פְּ  ן לִּ ּתֵּ ה ַויִּּ ר ָעש ָ ֶּ ָקר ֲאש  םַהּבָ לוּ     נֵּיהֶּ ץ ַויֹּאכֵּ ַחת ָהעֵּ ם ּתַ יהֶּ ד ֲעלֵּ הּוא עֹמֵּ  :וְּ

הבשורה על לידת 
 יצחק 

ל  ט ּנֵּה ָבֹאהֶּ ר הִּ ָך ַויֹּאמֶּ ּתֶּ ש ְּ ָרה אִּ ָליו ַאיֵּּה ש ָ רּו אֵּ ת ַחיָּה      י  :ַויֹּאמְּ עֵּ יָך ּכָ לֶּ ּוב אֵּ ֹוב ָאש  ר ש  ַויֹּאמֶּ

ךָ  ּתֶּ ש ְּ ָרה אִּ ש ָ ן לְּ ּנֵּה בֵּ הִּ ָרה        וְּ ש ָ הּוא ַאֲחָריווְּ ל וְּ ַתח ָהֹאהֶּ ַֹמַעת ּפֶּ ים   יא  :ש  נִּ קֵּ ָרה זְּ ש ָ ָרָהם וְּ ַאבְּ וְּ

ים יָּמִּ ּבַ ים  אִּ ים      ּבָ ש ִּ ּנָ ָרה ֹאַרח ּכַ ש ָ יֹות לְּ הְּ אֹמר יב  :ָחַדל לִּ ּה לֵּ ּבָ רְּ קִּ ּבְּ ָרה  ַחק ש ָ צְּ י       ַוּתִּ ַאֲחרֵּ

ָתה י ָהיְּ לֹתִּ ן  בְּ י ָזקֵּ ָנה ַואדֹנִּ דְּ י עֶּ אֹמר יג   :ּלִּ ָרה לֵּ ה זֶּּה ָצֲחָקה ש ָ ָרָהם ָלּמָ ל ַאבְּ ר ה' אֶּ ַהַאף        ַויֹּאמֶּ

י  ּתִּ ָזַקנְּ י  ַוֲאנִּ ד  לֵּ אֵּ ָנם  ן יד  :ֻאמְּ בֵּ ָרה  ש ָ ּולְּ ַחיָּה  ת  עֵּ ּכָ יָך  לֶּ אֵּ ּוב  ָאש  ד  ַלּמֹועֵּ ָבר  ּדָ ה'  מֵּ א  לֵּ ּפָ   : ֲהיִּ

אֹמר לֹא ָצַחקְּ  טו ָרה לֵּ ש  ש ָ ַכחֵּ ּתְּ ַוּתְּ י ָצָחקְּ ר לֹא ּכִּ ָאה ַויֹּאמֶּ י ָירֵּ י ּכִּ  : ּתִּ

ה' מגלה לאברהם  
את תכניתו לגבי  

 סדום 

דֹם טז י סְּ נֵּ ּפְּ ַעל  פּו  קִּ ַויַּש ְּ ים  ָהֲאָנש ִּ ם  ָ ש ּ מִּ ָחם      ַויָֻּקמּו  ּלְּ ַ ש  לְּ ם  ּמָ ךְּ עִּ ָרָהם הֹלֵּ ַאבְּ ָאָמר   יז  :וְּ ַוה' 

י  ר ֲאנִּ ֶּ ָרָהם ֲאש  ַאבְּ י מֵּ ה ֲאנִּ ַכּסֶּ הַהמְּ ֶּ כּו בֹו ּכֹל    יח :עֹש  רְּ בְּ נִּ ָעצּום וְּ דֹול וְּ גֹוי ּגָ יֶּה לְּ הְּ ָרָהם ָהיֹו יִּ ַאבְּ וְּ

ץ רוּ   יט  :ּגֹויֵּי ָהָארֶּ מְּ ָ ש  וְּ יתֹו ַאֲחָריו  ּבֵּ ת  אֶּ וְּ ָניו  ּבָ ת  ה אֶּ ַצּוֶּ יְּ ר  ֶּ ֲאש  ַמַען  יו לְּ ּתִּ ַדעְּ יְּ י  ךְּ ה'         ּכִּ רֶּ ּדֶּ

ט ּפָ ש ְּ ָדָקה ּומִּ ֹות צְּ ַמַען          ַלֲעש  ר ָעָליולְּ ּבֶּ ּדִּ ר  ֶּ ת ֲאש  ָרָהם אֵּ יא ה' ַעל ַאבְּ ר ה'      כ  :ָהבִּ ַויֹּאמֶּ

ֹאד ָדה מְּ י ָכבְּ אָתם ּכִּ ַחּטָ ה וְּ י ָרּבָ דֹם ַוֲעֹמָרה ּכִּ ָאה   כא  : ַזֲעַקת סְּ ַצֲעָקָתּה ַהּבָ ה ַהּכְּ אֶּ רְּ אֶּ א וְּ ָדה ּנָ רְּ אֵּ

ָלה ּו ּכָ ַלי ָעש  ָדָעה      אֵּ ם לֹא אֵּ אִּ ם ָהֲאָנש ִּ  כב  : וְּ ָ ש ּ נּו מִּ פְּ ד  ַויִּּ ּנּו עֹמֵּ ָרָהם עֹודֶּ ַאבְּ דָֹמה וְּ כּו סְּ ים ַויֵּּלְּ

נֵּי ה פְּ  :'לִּ

אברהם מבקש על  
 סדום 

ַויֹּאַמר כג ָרָהם  ַאבְּ ש   ּגַ ע      ַויִּּ ָ ָרש  ם  יק עִּ ַצּדִּ ה  ּפֶּ סְּ ּתִּ תֹוךְּ   כד  :ַהַאף  ּבְּ ם  יקִּ ַצּדִּ ים  ִּ ש ּ יֵּש  ֲחמִּ אּוַלי 

יר א      ָהעִּ ָ ש ּ לֹא תִּ ה וְּ ּפֶּ סְּ ר   ַהַאף ּתִּ ֶּ ם ֲאש  יקִּ ּדִּ ים ַהּצַ ִּ ש ּ ַמַען ֲחמִּ קֹום לְּ הּ        ַלּמָ ּבָ רְּ קִּ ָלה  כה  :ּבְּ ָחלִּ

ָהָיה ע וְּ ָ ם ָרש  יק עִּ ית ַצּדִּ ָהמִּ ָבר ַהזֶּּה לְּ ּדָ ת ּכַ ֲעש  ָך מֵּ ע       ּלְּ ָ ָרש  יק ּכָ ּדִּ ט         ַכּצַ ֹפֵּ ךְּ ֲהש  ָלה ּלָ ָחלִּ

ט ּפָ ש ְּ מִּ ה  ֶּ ַיֲעש  לֹא  ץ  ָהָארֶּ ל  תֹוךְּ    כו  :ּכָ ּבְּ ם  יקִּ ַצּדִּ ים  ִּ ש ּ ֲחמִּ דֹם  סְּ בִּ ָצא  מְּ אֶּ ם  אִּ ה'  ר  ַויֹּאמֶּ

יר ֲעבּוָרם       ָהעִּ קֹום ּבַ ָכל ַהּמָ י לְּ אתִּ ָנש ָ ל  כז  :וְּ ר אֶּ ַדּבֵּ י לְּ ּתִּ ּנֵּה ָנא הֹוַאלְּ ָרָהם ַויֹּאַמר הִּ ַויַַּען ַאבְּ

ר      ֲאדָֹני פֶּ י ָעָפר ָואֵּ ָאֹנכִּ ים ַהצַּ  כח  :וְּ ִּ ש ּ רּון ֲחמִּ סְּ האּוַלי ַיחְּ ָ ש ּ ם ֲחמִּ יקִּ ה         ּדִּ ָ ש ּ ֲחמִּ ית ּבַ חִּ ֲהַתש ְּ

יר ל ָהעִּ ת ּכָ ה        אֶּ ָ ש ּ ים ַוֲחמִּ עִּ ּבָ ם ַארְּ ָ ָצא ש  מְּ ם אֶּ ית אִּ חִּ ר לֹא ַאש ְּ ר  כט  :ַויֹּאמֶּ ַדּבֵּ ף עֹוד לְּ ַויֹּסֶּ

ים עִּ ּבָ ם ַארְּ ָ אּון ש  צְּ ּמָ ָליו ַויֹּאַמר אּוַלי יִּ ה         אֵּ ֶּ ֱעש  ר לֹא אֶּ יםַויֹּאמֶּ עִּ ּבָ ֲעבּור ָהַארְּ ר      ל  : ּבַ ַויֹּאמֶּ

ים לֹש ִּ ם ש ְּ ָ אּון ש  צְּ ּמָ ָרה אּוַלי יִּ ַחר ַלאדָֹני ַוֲאַדּבֵּ ם         ַאל ָנא יִּ ָ ָצא ש  מְּ ם אֶּ ה אִּ ֶּ ֱעש  ר לֹא אֶּ ַויֹּאמֶּ

ים לֹש ִּ ל ֲאדָֹני לא  :ש ְּ ר אֶּ ַדּבֵּ י לְּ ּתִּ ּנֵּה ָנא הֹוַאלְּ ר הִּ ש ְּ        ַויֹּאמֶּ ם עֶּ ָ אּון ש  צְּ ּמָ יםאּוַלי יִּ ר         רִּ ַויֹּאמֶּ

ים  רִּ ש ְּ ָהעֶּ ֲעבּור  ּבַ ית  חִּ ַאש ְּ ַעם לב  :לֹא  ַהּפַ ַאךְּ  ָרה  ַוֲאַדּבְּ ַלאדָֹני  ַחר  יִּ ָנא  ַאל  ר  אּוַלי         ַויֹּאמֶּ

ָרה ֲעבּור ָהֲעש ָ ּבַ ית  חִּ ַאש ְּ ר לֹא  ַויֹּאמֶּ ָרה  ם ֲעש ָ ָ אּון ש  צְּ ּמָ ל  לג  : יִּ ר אֶּ ַדּבֵּ ה לְּ ּלָ ּכִּ ר  ֶּ ֲאש  ּכַ ךְּ ה'  ַויֵּּלֶּ

קֹמוֹ  מְּ ב לִּ ָ ָרָהם ש  ַאבְּ ָרָהם וְּ  : ַאבְּ
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 בראשית 

ד " סב  

 הכנסת האורחים והבשורה על לידת יצחק

 התגלות ה' לאברהם 

ַתח  ב ּפֶּ ֵּ הּוא יֹש  א וְּ רֵּ י ַממְּ לֹנֵּ אֵּ ָליו ה' ּבְּ חֹם ַהיֹּום.  -א ַויֵָּּרא אֵּ ל ּכְּ  ָהֹאהֶּ

 נשאל שאלות:

 לשם מה נראה ה' לאברהם, והרי לא אמר לו דבר?  ●

 מדוע מציין הכתוב את מקום ישיבתו של אברהם ואת מזג האוויר?  ●

 מה הקשר בין פסוק א לבין פסוק ב?  ●

 נעזר בפרשנים על מנת לענות על השאלות: 

 רש"י ]א[:

 לבקר את החולה. -  וירא אליו

 אמר רבי חמא בר חנינא: יום שלישי למילתו היה, ובא הקב"ה ושאל בשלומו: 

 לראות אם יש עובר ושב ויכניסם בביתו.   - פתח האהל

 )ב"מ פו( הוציא הקב"ה חמה מנרתיקה שלא להטריחו באורחים  - כחום היום

 י שראהו מצטער שלא היו אורחים באים הביא המלאכים עליו בדמות אנשים ולפ

 כיצד עונה רש"י על שאלות אלה?  ●

 יח"ל  5לתלמידי  

 רשב"ם:

 האיך?    -וירא אליו ה' 

שבאו אליו שלשה אנשים שהיו מלאכים, שבהרבה מקומות כשנראה המלאך קוראו בלשון שכינה,  

 כדכתיב: כי שמי בקרבו שלוחו כמותו. 

 על איזה קושי עונה רשב"ם? ומה ההבדל בין פירושו לבין פירוש רש"י?  ●

o  רש"י ורשב"ם מתקשים בהבנת ההתגלות המוזכרת בפסוק א'. כתוב שה' התגלה לאברהם

יו ה' "( אך לא נכתב מה היה תוכן ההתגלות. )"ַויֵּ  לָּ א אֵּ  רָּ

o   רש"י מבאר שההתגלות הוא למטרת ביקור חולים, ה' מבקר את אברהם שהיה חולה לאחר

 המילה שהוזכרה בפרק הקודם.

o שדיברו אתו בפסוקים    -לעומתו, טוען שההתגלות של ה' היא המפגש עם המלאכים    רשב"ם

 הבאים, המלאכים הם שליחי ה' והשיח איתם הוא ההתגלות של דבר ה' לאברהם. 
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 הכנסת האורחים 

א ָ ש ּ א    ב ַויִּּ ים ָעָליו ַויַּרְּ בִּ ּצָ ים נִּ ה ֲאָנש ִּ לש ָ ּנֵּה ש ְּ הִּ א וְּ יָניו ַויַּרְּ ָצה: ַויָָּרץ  עֵּ חּו ָארְּ ּתַ ש ְּ ל ַויִּּ ַתח ָהֹאהֶּ ּפֶּ ָראָתם מִּ קְּ לִּ

ם-נָ -דֹ-ג ַויֹּאַמר אֲ  יָך ַאל-י אִּ ינֶּ עֵּ ן ּבְּ י חֵּ ח- ָנא ָמָצאתִּ ָך: ד יֻּקַ ּדֶּ ַעל ַעבְּ ַעט-ָנא ַתֲעֹבר מֵּ ַרֲחצּו -ָנא מְּ ם וְּ   ַמיִּ

ָחה ַפת  קְּ אֶּ ץ: ה וְּ ַחת ָהעֵּ ֲענּו ּתַ ָ ש ּ הִּ ם וְּ יכֶּ לֵּ י -ַרגְּ ֲעֹברּו ּכִּ ם ַאַחר ּתַ כֶּ ּבְּ ַסֲעדּו לִּ ם וְּ חֶּ ם ַעל -ַעל-לֶּ ּתֶּ ן ֲעַברְּ - ּכֵּ

: ו   ּתָ רְּ ּבַ ר ּדִּ ֶּ ֲאש  ה ּכַ ֶּ ֲעש  ן ּתַ רּו ּכֵּ ם ַויֹּאמְּ כֶּ ּדְּ רַעבְּ ַמהֵּ ל  ַויְּ ָרָהם ָהֹאֱהָלה אֶּ ר  -ַאבְּ ָרה ַויֹּאמֶּ ָ יש  לש     ַמֲהרִּ ים  ש ְּ אִּ סְּ

ל  אֶּ י ֻעגֹות: ז וְּ י ַוֲעש ִּ ת לּוש ִּ ַמח סֹלֶּ ָקר  -קֶּ ָרָהם    ָרץ ַהּבָ חַאבְּ ּקַ ן  ַויִּּ ל -ּבֶּ ן אֶּ ּתֵּ ָקר ַרךְּ ָוטֹוב ַויִּּ ַער  -ּבָ ר ַהּנַ ַמהֵּ   ַויְּ

ֹות ֹאתֹו: ח   ח ַלֲעש  ּקַ ן  ַויִּּ ָחָלב ּובֶּ ָאה וְּ מְּ ה  -חֶּ ר ָעש ָ ֶּ ָקר ֲאש  ןַהּבָ ּתֵּ הּוא    ַויִּּ ם וְּ יהֶּ נֵּ פְּ דלִּ יהֶּ   עֹמֵּ ץ  ֲעלֵּ ַחת ָהעֵּ ם ּתַ

לּו:   ַויֹּאכֵּ

 מה למדים מריבוי הפרטים בכתוב על פעולותיו של אברהם?

 : כדאי לתת לתלמיד לגלות בעצמו את ריבוי הפעולות ואת פועלי הזירוז. הערה למורה

 נשווה בין הבטחות אברהם לאורחיו לבין הביצוע: 

 מעשה דיבור

א-יַֻקח ֲענו ַתַחת  - ְמַעט  נָּ שָּ ם ְוהִּ יכֶׁ ם ְוַרֲחצו ַרְגלֵּ ַמיִּ

ץ: עֵּ   הָּ

ה ַפת ְקחָּ ם-ְואֶׁ ְבכֶׁ ם ְוַסֲעדו לִּ חֶׁ  לֶׁ

ר  ל   ַוְיַמהֵּ אֶׁ ה  ֹאֱהלָּ הָּ ם  הָּ ר  - ַאְברָּ ַויֹאמֶׁ ה  רָּ יׂשָּ   ַמֲהרִּ

ֻעגֹות: י  ַוֲעׂשִּ י  לושִּ ת  ֹסלֶׁ ַמח  קֶׁ ים  ְסאִּ   ְשלש 

ל ר  -ְואֶׁ קָּ ץַהבָּ ן  רָּ בֶׁ ַקח  ַויִּ ם  הָּ טֹוב  -ַאְברָּ וָּ ַרְך  ר  קָּ בָּ

ל אֶׁ ן  תֵּ ר ַהַנַער  - ַויִּ ֹאתֹו:  ַוְיַמהֵּ   ַלֲעׂשֹות 

ן  ובֶׁ ב  לָּ ְוחָּ ה  ְמאָּ חֶׁ ַקח  ן  - ַויִּ תֵּ ַויִּ ה  ׂשָּ עָּ ר  ֲאשֶׁ ר  קָּ ַהבָּ

לו: ץ ַויֹאכֵּ עֵּ ם ַתַחת הָּ יהֶׁ ד ֲעלֵּ ם ְוהוא ֹעמֵּ יהֶׁ ְפנֵּ   לִּ

 

 הרבה" )בבא מציעא דף פז, ע"א(. "אמר רבי אליעזר: מכאן שצדיקים אומרים מעט ועושים 

 כיצד ניתן להוכיח את דברי ר' אלעזר מן הכתוב? 

: כדאי לערוך כאן השוואה ולהסיק ממנה את המסקנה שאברהם אמר מעט )הבטיח  הנחיה למורה

 מעט אוכל(  ועשה הרבה  )בפועל הביא לפני אורחיו הרבה(

שאברהם   שהדברים  לחשוב  יטעו  לא  שתלמידים  לב  ואילו  שימו  מילים  בהרבה  מתוארים  עושה 

דיבוריו במעט מילים, הדגש הוא על הפער בין היקף ההבטחה ובין היקף הביצוע ועל המהירות שבה  

 מבצע אברהם את הדברים. 

הפעלים   מריבוי  אברהם  על  הרבה  ללמוד  נוכל  רש"י  לנו  מספר  עליהן  הנסיבות  את  נזכור  אם 

 בפסוקים אלו. 

 הבשורה על לידת יצחק 



5 
 

 

 בראשית 

ד " סב  

ַויֹּ ּנֵּהט  הִּ ת ַחיָּה וְּ עֵּ יָך ּכָ לֶּ ּוב אֵּ ֹוב ָאש  ר ש  ל: י ַויֹּאמֶּ ּנֵּה ָבֹאהֶּ ר הִּ ָך ַויֹּאמֶּ ּתֶּ ש ְּ ָרה אִּ ָ ָליו ַאיֵּּה ש  רּו אֵּ ן  -אמְּ בֵּ

לֹ  י בְּ אֹמר ַאֲחרֵּ ּה לֵּ ּבָ רְּ קִּ ָרה ּבְּ ָ ַחק ש  צְּ הּוא ַאֲחָריו... יב ַוּתִּ ל וְּ ַתח ָהֹאהֶּ ַֹמַעת ּפֶּ ָרה ש  ָ ש  ָך וְּ ּתֶּ ש ְּ ָרה אִּ ָ ש  ילְּ   תִּ

ל ר ה' אֶּ ן: יג ַויֹּאמֶּ י ָזקֵּ ָנה ַואדֹנִּ דְּ י עֶּ ָתה ּלִּ י  -ָהיְּ ד ַוֲאנִּ לֵּ ָנם אֵּ אֹמר ַהַאף ֻאמְּ ָרה לֵּ ָ ה זֶּּה ָצֲחָקה ש  ָרָהם ָלּמָ ַאבְּ

אֹמר לֹ  ָרה לֵּ ָ ש  ש  ַכחֵּ ַוּתְּ ן: טו  ָרה בֵּ ָ ש  ּולְּ ַחיָּה  ת  עֵּ ּכָ יָך  לֶּ ּוב אֵּ ד ָאש  ַלּמֹועֵּ ָבר  ּדָ ה'  א מֵּ לֵּ ּפָ ֲהיִּ י: יד  ּתִּ   א ָזַקנְּ

  : ּתְּ י ָצָחקְּ ר לֹא ּכִּ ָאה ַויֹּאמֶּ י ָירֵּ י ּכִּ ּתִּ  ָצַחקְּ

 נשאל שאלות:

 מדוע ה' משנה מדברי שרה על אברהם?  ●

 מדוע צחקה שרה בשמעה את בשורת המלאכים?  ●

 איך ניתן להסביר את הכחשתה של שרה )בפסוק טו(?  ●

 רש"י )יג( 

 שינה הכתוב מפני השלום, שהרי היא אמרה "ואדוני זקן" )בפסוק יב(  - ואני זקנתי

 רש"י מסביר מדוע שינה ה' את דברי שרה ומלמדנו עד כמה גדול שלום בית.  

ָך  ּתֶּ ש ְּ ָרה אִּ ָ ש  ן לְּ ּנֵּה בֵּ הִּ ת ַחיָּה וְּ עֵּ יָך ּכָ לֶּ ּוב אֵּ ֹוב ָאש  ר ש   י ַויֹּאמֶּ

הּוא אַ    ל וְּ ַתח ָהֹאהֶּ ַֹמַעת ּפֶּ ָרה ש  ָ ש   ֲחָריו...  וְּ

ן  י ָזקֵּ ָנה ַואדֹנִּ דְּ י עֶּ ָתה ּלִּ י ָהיְּ לֹתִּ י בְּ אֹמר ַאֲחרֵּ ּה לֵּ ּבָ רְּ קִּ ָרה ּבְּ ָ ַחק ש  צְּ  יב ַוּתִּ

 רמב"ן )טו(: 

  - ותכחש שרה לאמר

 אני תמה בנביאה הצדקת איך תכחש באשר אמר השם לנביא,

 וגם למה לא האמינה לדברי מלאכי אלוהים. 

נראים כאנשים באו אל אברהם, והוא בחכמתו הכיר בהם,  והנראה בעיני כי המלאכים האלה ה  

 ובישר אותו "שוב אשוב אליך" ולשרה בן.  

 ולא ידעה כי מלאכי עליון הם, כענין באשת מנוח )שופטים יג, ו(. ,"ושרה שומעת"

 ואולי, לא ראתה אותם כלל.  

ם, ונותן לכך  רמב"ן עומד על התמיהה איך ייתכן ששרה הצדקת לא האמינה לבשורתם של המלאכי

 שתי תשובות.

 התלמיד צריך לדעת אחת מהן. 

ה ֹשַמַעת".  רָּ  נקודת המוצא של רמב"ן בכתוב: "ְוׂשָּ
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י תִּ ַחקְּ ה ֵלאֹמר לֹא צָׂ רָׂ ַכֵחׁש שָׂ  טו ַותְּ

ה       י יֵָׂראָׂ  כִּ

תְּ       קְּ חָׂ י צָׂ  ַויֹאֶמר לֹא כִּ

 על פי הפשט ההכחשה נבעה מיראתה.  ●

 משמשת בכתוב בשני מובנים. יש לשים לב שהמילה "כי"  ●

ה(  אָּ י יָּרֵּ  כיון ש... –הראשון )כִּ

ְקְת(  חָּ י צָּ  אלא... –השני )כִּ

 להעמקה: בין צחוקו של אברהם לצחוקה של שרה 

 בפרק יז התבשר אברהם על לידת יצחק, וצחק: 

ֹפל ה ֲהַבת יז  ַויִּ רָּ ם ׂשָּ ד ְואִּ לֵּ וָּ ה יִּ נָּ ה שָּ אָּ ן מֵּ בֹו ַהְלבֶׁ ר ְבלִּ ק ַויֹאמֶׁ ְצחָּ יו ַויִּ נָּ ם ַעל פָּ הָּ ד. -ַאְברָּ לֵּ ה תֵּ נָּ ים שָּ ְשעִּ  תִּ

 מדוע שם לא ננזף אברהם על צחוקו ? 

 רש"י שם מבאר שיש הבדל בין צחוקו של אברהם לצחוקה של שרה:  

 רש"י )בראשית יז, יז(: 

זה )בפרק יז( תירגם אונקלוס: 'וחדי'. לשון שמחה. ושל שרה )בפרק    -  פניו ויצחקויפל אברהם על  

 יח( לשון 'מחוך' )לשון לגלוג(. למדת שאברהם האמין ושמח, ושרה לא האמינה ולגלגה.

 וזהו שהקפיד הקב"ה על שרה ולא הקפיד על אברהם:

 

 של שרה? על פי רש"י מה ההבדל בין צחוקו של אברהם לבין צחוקה          

 

זוהי הזדמנות לראות כיצד נעזר רש"י בתרגום אונקלוס ובדרך בה הוא מתרגם את     הערה למורה:

 המילה 'צחק' בכל אחד מן המקומות.  

של   במאמרו  לקרוא  מומלץ  העיון  "  ויצחק  פניו  על  אברהם  ויפול"  טויטו   אלעזר'  פרופלהשלמת 

 (. 483 לעמוד לדפדף)

  

https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/bible-Hamad/Elementary/bereshit-c.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/bible-Hamad/Elementary/bereshit-c.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/bible-Hamad/Elementary/bereshit-c.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/bible-Hamad/Elementary/bereshit-c.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/bible-Hamad/Elementary/bereshit-c.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/bible-Hamad/Elementary/bereshit-c.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/bible-Hamad/Elementary/bereshit-c.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/bible-Hamad/Elementary/bereshit-c.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/bible-Hamad/Elementary/bereshit-c.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/bible-Hamad/Elementary/bereshit-c.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/bible-Hamad/Elementary/bereshit-c.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/bible-Hamad/Elementary/bereshit-c.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/bible-Hamad/Elementary/bereshit-c.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/bible-Hamad/Elementary/bereshit-c.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/bible-Hamad/Elementary/bereshit-c.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/bible-Hamad/Elementary/bereshit-c.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/bible-Hamad/Elementary/bereshit-c.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/bible-Hamad/Elementary/bereshit-c.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/bible-Hamad/Elementary/bereshit-c.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/bible-Hamad/Elementary/bereshit-c.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/bible-Hamad/Elementary/bereshit-c.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/bible-Hamad/Elementary/bereshit-c.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/bible-Hamad/Elementary/bereshit-c.pdf
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 דברי ה' על אברהם

 פנית ה' לאברהם ותגובת אברהם מעידה על דרכו של אברהם ועל ייחודו.

כּו בֹו  ָמר  ַוה' אָ יז   רְּ בְּ נִּ ָעצּום וְּ דֹול וְּ גֹוי ּגָ יֶּה לְּ הְּ ָרָהם ָהיֹו יִּ ַאבְּ ה: יח וְּ ֶּ י עֹש  ר ֲאנִּ ֶּ ָרָהם ֲאש  ַאבְּ י מֵּ ה ֲאנִּ ַהֲמַכּסֶּ

ךְּ ה' לַ  רֶּ רוּ ּדֶּ מְּ ָ ש  יתֹו ַאֲחָריו וְּ ת ּבֵּ אֶּ ָניו וְּ ת ּבָ ה אֶּ ַצּוֶּ ר יְּ ֶּ ַמַען ֲאש  יו לְּ ּתִּ ַדעְּ י יְּ ץ: יט ּכִּ ֹות  ּכֹל ּגֹויֵּי ָהָארֶּ ָדָקה  ֲעש  צְּ

יא ה' ַעל ַמַען ָהבִּ ט לְּ ּפָ ש ְּ ר ָעָליו:   - ּומִּ ּבֶּ ר ּדִּ ֶּ ת ֲאש  ָרָהם אֵּ  ַאבְּ

ר ה'  כ   ֹאד:  כאַויֹּאמֶּ ָדה מְּ י ָכבְּ אָתם ּכִּ ַחּטָ ה וְּ י ָרּבָ דֹם ַוֲעֹמָרה ּכִּ ַצֲעָקָתּה   ַזֲעַקת סְּ ה ַהּכְּ אֶּ רְּ אֶּ א וְּ ֲרָדה ּנָ אֵּ

ּנּו עֹ ָרָהם עֹודֶּ ַאבְּ דָֹמה וְּ כּו סְּ ים ַויֵּּלְּ ם ָהֲאָנש ִּ ָ ש ּ נּו מִּ פְּ ָדָעה:  כב ַויִּּ ם לֹא אֵּ אִּ ָלה וְּ ּו ּכָ ַלי ָעש  ָאה אֵּ י  ַהּבָ נֵּ פְּ ד לִּ מֵּ

 ה': 

 נשאל שאלות:

 מדוע בוחר ה' לגלות לאברהם את משפטה של סדום?  ●

 מה אנו לומדים מדברי ה' על תפקידם של  אברהם ובניו בעולם?   ●

 רש"י ]יז[:

 בתמיה:  - המכסה אני

בסדום, לא יפה לי לעשות דבר זה שלא מדעתו, אני נתתי לו את הארץ הזאת,    -  אשר אני עושה

וחמשה כרכין הללו שלו הן, שנאמר 'גבול הכנעני מצידון' וגו' 'בואכה סדומה ועמורה' וגו' . )י, יט(.  

 קראתי אותו אברהם, אב המון גוים, ואשמיד את הבנים, ולא אודיע לאב שהוא אוהבי?

 יבה לכך שה' מגלה לאברהם על משפטה של סדום? על פי רש"י מהי הס

יט(  -נשים לב כי בפירוש זה מתייחס רש"י לאברהם כ'אב המון גויים' בעוד שבפסוקים הבאים  )יח

 נראה את ההתייחסות לאברהם כ'אבי האומה הישראלית'.

 )פסוק כ הוא המשך ישיר של פסוק יז(  מאמר מוסגריט הם - פסוקים יח

 ואפיוניו.   מוסגר מאמרללימוד המושג  הערה למורה: הזדמנות

יֶּה לְּ  הְּ ָרָהם ָהיֹו יִּ ַאבְּ ת  יח וְּ ה אֶּ ַצּוֶּ ר יְּ ֶּ ַמַען ֲאש  יו לְּ ּתִּ ַדעְּ י יְּ ץ: יט ּכִּ כוּ בֹו ּכֹל ּגֹויֵּי ָהָארֶּ רְּ בְּ נִּ ָעצּום וְּ דֹול וְּ גֹוי ּגָ

ר ֶּ ת ֲאש  ָרָהם אֵּ יא ה' ַעל ַאבְּ ַמַען ָהבִּ ט לְּ ּפָ ש ְּ ָדָקה ּומִּ ֹות צְּ ךְּ ה' ַלֲעש  רֶּ רּו ּדֶּ מְּ ָ ש  יתֹו ַאֲחָריו וְּ ת ּבֵּ אֶּ ָניו וְּ ר    ּבָ ּבֶּ ּדִּ

 ָעָליו:  

 נו יכולים ללמוד על עם ישראל מפסוקים אלו? מה א

יט, הקב"ה בחר -לפי הכתוב בבראשית פרק יח, יח   –  בחירת אברהם להיות אבי האומה ●

באברהם אבינו להיות אבי האומה בעבור התפיסה הערכית שעל פיה בנה את ביתו "לשמור  

ומשפט. דרך ה' לעשות צדקה ומשפט", וזו גם תכלית בחירתו להקים עם שיעשה צדקה  

 כאן גילתה התורה מדוע נבחר אברהם אבינו להיות אבי האומה. 

 יט( - )מבוסס על פירוש רמב"ן בראשית יח, יח

https://hebrew-academy.org.il/keyword/%D7%9E%D6%B7%D7%90%D6%B2%D7%9E%D6%B8%D7%A8-%D7%9E%D6%BB%D7%A1%D6%B0%D7%92%D6%BC%D6%B8%D7%A8
https://hebrew-academy.org.il/keyword/%D7%9E%D6%B7%D7%90%D6%B2%D7%9E%D6%B8%D7%A8-%D7%9E%D6%BB%D7%A1%D6%B0%D7%92%D6%BC%D6%B8%D7%A8
https://hebrew-academy.org.il/keyword/%D7%9E%D6%B7%D7%90%D6%B2%D7%9E%D6%B8%D7%A8-%D7%9E%D6%BB%D7%A1%D6%B0%D7%92%D6%BC%D6%B8%D7%A8
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 בראשית 

ד " סב  

 עם ישראל עומד להיות עם גדול שהעמים יתברכו בו. - הברכה שעם ישראל יביא לעמים ●

אברהם עוסק בחינוך בני ביתו לשמור דרך ה' ולעשות צדקה ומשפט.   -  מקומו של החינוך ●

 ומכאן ניתן ללמוד גם על חשיבות חינוך הבנים והעברת המסורת לדורות הבאים. 

ָדָעה:  ם לֹא אֵּ אִּ ָלה וְּ ּו ּכָ ַלי ָעש  ָאה אֵּ ַצֲעָקָתּה ַהּבָ ה ַהּכְּ אֶּ רְּ אֶּ א וְּ ֲרָדה ּנָ  כא אֵּ

 נעיין בפרושו של רש"י: 

 רש"י )כא(:

לימד לדיינים שלא יפסקו דיני נפשות אלא בראיה, הכל כמו שפירשתי בפרשת    -  ארדה נא ואראה

 הפלגה )מגדל בבל(.

 על איזה קושי עונה רש"י?      ●

   –יח"ל  5לתלמידי  

 מהי ההשוואה שעורך רש"י בין פסוק זה לבין פרשת דור הפלגה? 

 להעמקה: מבנה פסוק כא 

 סתום  וקשה להבינו מבחינה תחבירית:   פסוק כא

מילה הכוללת בתוכה למעשה כמעט משפט:   –הכצעקתה )כדאי להסביר את המושג כינוי חבור   

 האם כמו הצעקה שלה( ואז אפשר לשאול: 'צעקה של מי?'

 אולם גם המשך הפסוק אינו ברור דיו. רש"י מסביר אותו על ידי הוספת מילים על הפסוק. 

התלמידים לסמן את המילים של הפסוק בתוך פירוש רש"י  וכך להבין מה היה חסר    )ניתן לבקש מן

 בפסוק שרש"י הוסיף(:  

 רש"י )כא(:

דרשו:    הכצעקתה ורבותינו  מדינה...  על  הכצעקתהשל  מיתה משונה  ריבה אחת שהרגוה  צעקת   .

 שנתנה מזון לעני.  

 

 רש"י משלים את הפסוק כך שהוא מציב שתי אפשרויות:

 יקרה להם כך  -ם כך  אם עושי

 יקרה להם כך.  - ואם לא עושים כך 

 כדאי לעיין בהמשך פירושו של רש"י בו הוא מוכיח את פירושו מתוך הסימונים בפסוק: 

 , כדי להפריד תיבה מחברתה" כלהלעשו  "ולפיכך יש הפסק נקודת פסיק בין  
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 בראשית 

ד " סב  

 אברהם מבקש על סדום

 רד"ק:

שאנכי עפר ואפר לדבר כנגד כבודו ודבורו וכנגד משפטו, לא באתי אלא  ואף על פי   -ואנכי עפר ואפר  

 ללמוד ולדעת משפטו איך הוא:

 על פי רד"ק, זוהי הזדמנות בשביל אברהם להבין כיצד שופט ה', מהי דרך ה' בעולם. 

 נשים לב כי לאברהם שני טיעונים בדבריו 

 למנוע את מותם של הצדיקים )שכך ראוי לפי הדין(  -האחד 

 היכולת לסלוח לרשעים בזכות הצדיקים )שזוהי מידת הרחמים(   -שני וה

 
בזכות   גם את הרשעים שבה,  כל העיר,  למידת הרחמים.  ה' מוכן להציל את  תשובת ה' מכוונת 

 הצדיקים, אם יימצאו בה.  

י לְּ  אתִּ ָנש ָ יר וְּ תֹוךְּ ָהעִּ ם ּבְּ יקִּ ים ַצּדִּ ִּ ש ּ דֹם ֲחמִּ סְּ ָצא בִּ מְּ ם אֶּ ר ה' אִּ ֲעבּוָרם: )כו( ַויֹּאמֶּ קֹום ּבַ  ָכל ַהּמָ

 יח"ל   5לתלמידי   -מאפייני הצדיקים  

 ראב"ע )כו(: 

 שהם יראים את השם בפרהסיא,  בתוך העירוטעם 

 מקום בו אפשר לעבוד את ה' בגלוי, אינו כל כך רע ועל כן הצדיקים שבו יכולים להציל את הרשעים  

 במילים 'בתוך העיר'?  'ייתור'הכיצד מסביר ראב"ע  את  ●

 דיון פרשני  -העמקה  

 פסוק כו:נחמה ליבוביץ' מסבירה את דבריו של הראב"ע ל

https://meyda.education.gov.il/files/pop/0files/bible-Hamad/Elementary/terms-Bible.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/pop/0files/bible-Hamad/Elementary/terms-Bible.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/pop/0files/bible-Hamad/Elementary/terms-Bible.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/pop/0files/bible-Hamad/Elementary/terms-Bible.pdf


10 
 

 

 בראשית 

ד " סב  

"אמנם יש בכוח המיעוט להכריע גורל המקום לכף זכות, אבל רק אם אותם מעטים בודדים צדיקים  

הם "בתוך העיר", מעורים ומעורבים בחיי העיר, בעסקיה, במשאה במתנה, אם מופיעים ומשפיעים  

ם את  הם בציבוריותה, אבל אם אין אותם בודדים אלא נחבאים וחיים חיי צדקות בחדרי חדרים, ה

יצילו, אך בודאי אין זכותם יכולה להגן על "העיר", ואין "העיר", אשר דוחקת אותם    -אולי  -נפשם

מתוכה ומכריחה אותם להיסגר בחדרי חדרים לבל תפריע צדקותם לרשעה המתרוננת ברחובות  

 קריה, אין אותה עיר יכולה לדרוש חסות בזכות צדיקיה הנחבאים". 

 ( 132-131, עמ' שים בספר בראשיתעיונים חד )נחמה ליבוביץ',   

 

'בתוך העיר' כמאפיין את דרכם של הצדיקים,   ר"ע ספורנו מביא פירוש אחר למשמעות המילים 

 אשר זכותם יכולה להציל את העיר: 

ְמחו ברשעים בסדום".  ספורנו:  "אם אמצא חמישים צדיקים ְשיִּ

 מה מוסיף התיאור 'בתוך העיר' למאפייני הצדיקים על פי פירוש ספורנו? 

 

 הערה למורה:

יש לוודא שהתלמידים יודעים שבהמשך הייתה הפיכת סדום ועמורה, כפי שמתואר בפרק   •

 יט )פרק יט כשלעצמו איננו בחומרי החובה(. 

נענה לבקשת אברהם אבינו להציל את   • לכך שה'  ובני  יש לתת את הדעת  )לוט  הצדיקים 

 ביתו(, ולא נענה לבקשתו להציל את אנשי סדום בעבור הצדיקים שבעיר 
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 בראשית 

ד " סב  

 הקשר רחב ]רשות[

 הופעת סדום ועמורה בישעיהו א כסמל לרוע ולחורבן: 

ינּו.             מִּ ינּו ַלֲעֹמָרה ּדָ דֹם ָהיִּ סְּ ָעט ּכִּ מְּ יד ּכִּ רִּ ָ יר ָלנּו ש  ָבאֹות הֹותִּ י ה' צְּ  ט לּולֵּ

ַבר            עּו דְּ מְּ ינוּ ַעם ֲעֹמָרה.  -י ש ִּ ינּו ּתֹוַרת ֱאלֹהֵּ דֹם ַהֲאזִּ י סְּ ינֵּ צִּ  ה' קְּ

ע"ב( העיון שם מעיד על המחשבה    -חטאיהם של אנשי סדום מפורטים בגמרא )סנהדרין קט, ע"א 

 והתכנון האכזריים של אנשי סדום כציבור. 
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 בראשית 

ד " סב  

 הקשר אישי ]רשות[

 צדק -חסד

 אבינו, המלמד אותנו חסד וגם צדק.במרכז הפרק עומד אברהם  

 אברהם פונה עם הפנים החוצה ועוסק בצרכי הכלל.   -ביום השלישי למילתו   -גם ברגע של קושי פיסי

 המלאכים מבשרים לבית אברהם בשורה של חיים.

 מנגד, לסדום, שכל קיומה מנוגד לחסד, מבשרים המלאכים בשורה של כיליון. 

 מה מקומו של החסד בחיינו?  ●

 ה אנחנו עוסקים בצדק?עד כמ ●

 כיצד אנו הולכים בדרכו של אברהם, ו"שומרים דרך ה' לעשות צדקה ומשפט"?  ●

 הכנסת אורחים 

אברהם ושרה מלמדים אותנו כיצד מכניסים אורחים. כאן למדנו את חשיבותה של המצווה ועל  

 ההידור בה. 

אורח עניים ושאינם  -עוברילאורך הדורות מנהג הכנסת האורחים היה נפוץ ומרכזי בעם ישראל.  

 עניים מצאו מקום לינה וסעודה בביתם של אנשי העיר, ולעיתים שבתו בביתם. 

המצוה בצורתה זו איבדה את מקומה היום. רובנו לא התנסינו מעולם באדם הדופק על הדלת בערב  

 שבת, ולא הזמנו אדם זר לארוחה. 

 כיצד אנו מקיימים מצוות הכנסת אורחים כיום?  

 

 


