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   "לך לך": יב בראשית פרק 
 מבוא

ֹּאֶמר ה' ֶאל ַאְבָרם ֶלְך ְלָך".   ,בלימוד פרק י"ב אנו נפגשים עם אברהם אבינו החל מהדיבור הראשון של ה' אליו בציווי "ַוי

במשך עשרה דורות אין ה' מדבר עם איש עד שמגיע אברהם לעולם. הדיבור "לך לך" הוא אור המתחיל לבקוע מתוך  

 החושך הגדול. בפרק זה מתחילים פרקי אברהם, הפותחים את סיפורי האבות בספר בראשית.  
 

 לות מכוונות למידה שא

 ם? דוע נבחר אברהם לאבי האומה ומדוע אין הדבר כתוב בפתח פרקי אברהא. מ

 ו? מה אפשר ללמוד מהפנייה של ה' לאברהם אבינ ב. 

 ם? מהם הניסיונות הראשונים של אברהם וכיצד עמד בהג. 

 

 

  קדמהה

 ישעיה נא,  

יטּו  נַֻקְרֶתם.   בֹור ַמֶקֶבת ְוֶאל  ֻחַצְבֶתם צּור ֶאל )א( ...ַהבִּ

יטּו  ְתחֹוֶלְלֶכם...   ָשָרה ְוֶאל ֲאִביֶכם   ַאְבָרָהם ֶאל )ב( ַהבִּ

 

 ו.בלימוד פרק יב אנו מקיימים את דברי הנביא ונפגשים עם אברהם אבינו החל מהדיבור הראשון של ה' אלי 
 

 ד ,בראשית רבה לט

ֹּאֶמר ה' ֶאל ַאְבָרם ֶלְך ְלָך" " ים  ֵמֲעָשָרה  ֶלָחָכם  ָתעֹּז  "ַהָחְכָמה  -ַוי יטִּ יר"    ָהיּו  ֲאֶשר  ַשלִּ מעשרה דורות שמנח .  )קהלת ז, יט(ָבעִּ

ֹּאֶמר ה' ֶאל ַאְבָרם ֶלְך ְלָך" ומכולם לא דברתי עם אחד אלא עמך ועד אברהם  ". ַוי
  

" הוא אור המתחיל לבקוע מתוך  ֶלְך ְלָך הדיבור "ם.  במשך עשרה דורות אין ה' מדבר עם איש עד שמגיע אברהם לעול

 ל. החושך הגדו
 

 מה בין אברהם לנח? 

 יב ראשית ב

ֹּאֶמר( א)    ַאְבָרם  ֶאל ה'  ַוי

ּמֹוַלְדְתָך ֵמַאְרְצָך ְלָך ֶלְך  ֵבית ּומִּ יָך ּומִּ    ָאבִּ

 : ַאְרֶאךָ  ֲאֶשר  ָהָאֶרץ ֶאל 

 :ְבָרָכה ֶוְהֵיה ְשֶמָך ַוֲאַגְדָלה   ַוֲאָבֶרְכָך  ָגדֹול ְלגֹוי ְוֶאֶעְשָך( ב)

  ָאאֹּר  ּוְמַקֶלְלָך ְמָבֲרֶכיָך ַוֲאָבְרָכה( ג)

ְבְרכּו  ְשְפחֹּת כֹּל ְבָך ְונִּ  :ָהֲאָדָמה מִּ

 בראשית ו 

 ָמָצא ֵחן ְבֵעיֵני ה': ְוֹנחַ )ח( 

ים ָהָיה ְבדֹּרָֹּתיו  )ט( ֵאֶלה תֹוְלדֹּת נֹּחַ  יק ָתמִּ יש ַצדִּ  נַֹּח אִּ

ְתַהֶלְך נַֹּח:   ֶאת ָהֱאֹלקים הִּ

ֹּאֶמר ֱאֹלקים ְלנַֹּח ֵקץ   ָכל ָבָשר ָבא ְלָפַני.... )יג( ַוי

 גֶֹּפר...   ֲעֵצי ֵתַבת  ְלָך ֲעֵשה( יד)

י( יח) מֹּתִּ י ֶאת ַוֲהקִּ יתִּ ָתְך  ְברִּ  ַהֵתָבה...   ֶאל ּוָבאתָ  אִּ

 

 השווה בין התיאור של התורה לתחילת דרכו של אברהם לתחילת דרכו של נח.   .1

 מה ההבדל המשמעותי בין שני התיאורים הללו? מה חסר בתיאור על תחילת דרכו של אברהם? א. 

 ב. אילו שתי שאלות מתעוררות בעקבות ההשוואה הזו?  

 

  

 ה( -ו )אצו ה' לאברהם וקיומ
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 בחירת אברהם 

 א המהר"ל בספרו "נצח ישראל", פרק י

באומה הישראלית, שהם זרעו. שהרי כתיב באותה בחירה "ואעשה אותך )אלא(  באברהם לא היה בחירה פרטית, רק  ...

 א... לגוי גדול", וזה בחירה כללית, ובחירה כמו זאת אין תולה במעשה כלל, ולא בחט

, ולא כללית  לא היה בחירה פרטית, רק שבחר בו ובזרעו אחריו בחירהעיקר הבחירה שבחר השם יתברך באברהם,  

היה בחירה פרטית. שהבחירה הפרטית הוא לפי המקבל, ואם נשתנה המקבל, ישתנה הדבר. ולכך יתורץ השאלה, 

קודם שנגלה עליו השכינה, ואמר לו "לך לך מארצך וממולדתך וגו'", שאם כך   שלא הזכיר הכתוב צדקת אברהם,

שביל זכותו שהזכיר, ואם כן היה זאת האהבה תלויה  היה משמע שלכך נגלה עליו הקב"ה, ואמר לו "לך לך מארצך" ב

וכיון שלא נזכר צדקת אברהם קודם שאמר לו "לך לך  ...  בדבר, וכל אהבה התלויה בדבר, בטל דבר בטלה האהבה

מארצך", לא היה זה בשביל צדקת אברהם, עד שתאמר אם בטל דבר בטלה האהבה, כי זכות אבות אפשר שיהיה 

ולכך לא הזכיר זכותו, לומר כי הבחירה הזאת לא תליא  ה הזאת שבחר באברהם בטלה.  תמה, ואם כן תהיה הבחיר 

 בזכות כלל, ולכך אי אפשר שיהיה דבר זה בטל. )תלויה( 

 

 בה שה' בחר באברהם?ימדוע התורה לא כתבה בתחילת פרשת "לך לך" את הסלפי המהר"ל,  .2

 

 

 

 הניסיון הראשון - " ְלָך ֶלְך"

 משנה ג פרק ה,  אבות מסכת

  עליו  אבינו  אברהם  של  בתויח)גדולה(    כמה  להודיע  ,בכולם  ועמד   השלום  עליו  אבינו  אברהם  נתנסה  סיונותינ  עשרה

   .השלום

 

של אברהם היה  הרמב"ם בפירוש למשנה זו מונה את עשרת הניסיונות שעבר אברהם, לפי הרמב"ם הניסיון הראשון  

 :, כמתואר בפסוק הבא"...ֵמַאְרְצָך ְלָך ֶלְך"

   , איב בראשית

ֹּאֶמר ּמֹוַלְדְתָך ֵמַאְרְצָך ְלָך ֶלְך  ַאְבָרם ֶאל' ה  ַוי ֵבית ּומִּ יָך ּומִּ  : ַאְרֶאךָ  ֲאֶשר ָהָאֶרץ  ֶאל ָאבִּ

 

מעורר   .3 א  המפרשים    .קשיים  שלושהפסוק  בדברי  מה  שלהלן,  עיין  לעמוד  מן    הקושיונסה  אחד  כל  שמעלה 

 . וכיצד הוא מיישב אותו ,הפירושים הבאים

 א  ,יב  תרש"י בראשיא. 

 . בעולם טבעך שאודיע ועוד .לבנים זוכה אתה אי  וכאן, גדול לגוי אעשך ושם, ולטובתך להנאתך  - לך לך

 

 __________________________________________________________________________  הקושי:  

 __________________________________________________________________________  היישוב:

  __________________________________________________________________________ 

 פרט בלשונך את "שתי הטובות" שמביא רש"י 
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 א  ,יב תבראשי ן"רמבב. 

  ורעיו   אוהביו  ושם  בה  יושב  הוא  אשר  ארצו  לעזוב  האדם  על  יקשה  כי",  אביך   ובית  ומולדתך  ארצך"  להזכיר  וטעם

  לאהבתו הכל שיעזוב לו לומר הוצרך ולכך, אביו בית כל שם כשיש שכן וכל, נולד ששם לדתו מו ארץ כשהוא שכן וכל

 . ה"הקב של

 

 ____________________________________________________________________________ הקושי:  

 קושי כפול( )  ___________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________  היישוב:

  __________________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________________ 

 

 ב  ,יב תרש"י בראשיג. 

 ר. לא גלה לו הארץ מיד, כדי לחבבה בעיניו, ולתת לו שכר על כל דבור ודבו  -אל הארץ אשר אראך 

 

 __________________________________________________________________________  הקושי:  

  __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________  היישוב:

 _____________________ _____________________________________________________ 

  __________________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________________ 
 
 

 

 הברכות 

   יב פרק בראשית

ֹּאֶמר( א) ּמֹוַלְדְתָך ֵמַאְרְצָך ְלָך ֶלְך ַאְבָרם ֶאל' ה  ַוי ֵבית ּומִּ יָך  ּומִּ  :ַאְרֶאךָ  ֲאֶשר ָהָאֶרץ  ֶאל ָאבִּ

 :ְבָרָכה ֶוְהֵיה ְשֶמָך ַוֲאַגְדָלה   ַוֲאָבֶרְכָך  ָגדֹול ְלגֹוי ְוֶאֶעְשָך( ב)

ְבְרכּו ָאאֹּר  ּוְמַקֶלְלָך ְמָבְרֶכיָך ַוֲאָבֲרָכה( ג) ְשְפחֹּת  כֹּל ְבָך ְונִּ  : ָהֲאָדָמה  מִּ

 

 ..." ֵמַאְרְצָך ְלָך ֶלְךיזכה אברהם אם יקיים את הציווי " להם את הברכות ש)ע"פ הפשט( הסבר בלשונך  .4

    - ָגדֹול" ְלגֹוי "ְוֶאֶעְשָך

 ו. צליח בכל מעשיה ידי יעשה שי 'ה  - "ַוֲאָבֶרְכָך"

   -  ְשֶמָך" "ַוֲאַגְדָלה

 . יהיה מבורךאכן הוא שאברהם יברך את מי ה' יגרום לכך ש  -ְבָרָכה"   "ֶוְהֵיה

  - ְמָבְרֶכיָך" "ַוֲאָבֲרָכה

   - ָאאֹּר" "ּוְמַקֶלְלָך

ְבְרכּו ְשְפחֹּת ְבָך כֹּל "ְונִּ    -ָהֲאָדָמה"  מִּ
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 אברהם מקיים את ציווי ה'

   יב בראשית

ֶבר ַכֲאֶשר ַאְבָרם ַוֵיֶלְך( ד) תֹו ַוֵיֶלְך' ה  ֵאָליו דִּ ים ָחֵמש ֶבן  ְוַאְבָרם לֹוט אִּ ים ָשנִּ ְבעִּ  : ֵמָחָרן ְבֵצאתֹו ָשָנה  ְושִּ

ַקח( ה) ְשתֹו ָשַרי ֶאת ַאְבָרם ַויִּ יו ֶבן לֹוט  ְוֶאת אִּ    ְבָחָרן ָעשּו ֲאֶשר ַהֶנֶפש ְוֶאת ָרָכשּו ֲאֶשר ְרכּוָשם  ָכל  ְוֶאת  ָאחִּ

 : ְכָנַען ַאְרָצה ַוָיבֹּאּו ְכַנַען ַאְרָצה  ָלֶלֶכת  ַוֵיְצאּו 

 

 

 ולשרה  מצטרפים לאברהםה

 ה  ,יב  תרש"י בראשי

 עליהם   ומעלה,  הנשים  מגיירת  ושרה,  האנשים  את  מגייר  אברהם ,  השכינה  כנפי  תחת  שהכניסן  -  בחרן  עשו  אשר

ְבֵרי ְבֵני ָלָבן ֵלאמֹּר ָלַקח ַיֲעקֹּב ֵאת ָכל ֲאֶשר )"  כמו,  להם  שקנו  ושפחות  עבדים  :מקרא  של  ופשוטו.  עשאום  כאלו  הכתוב ְשַמע ֶאת דִּ ַויִּ

ינּו ּוֵמֲאֶשר  ינּוְלָאבִּ    .וכונס  קונה לשון (יח , כד במדבר)" חיל עושה וישראל . "(א,  לא בראשית)" ָעָשה ֵאת ָכל ַהָכבֹּד ַהֶזה ( ְלָאבִּ

 

 עיין בפסוק ה ובדברי רש"י, וענה:  .5

לפירוש  ְבָחָרן" על ביטוי זה רש"י מביא שני פירושים.    ָעשּו   ֲאֶשר  ַהֶנֶפש  א. בפרק יב פסוק ה מופיע הביטוי: "ְוֶאת

 . "דרש"הוא מכאן שהפירוש הראשון  "פשוטו של מקרא"השני רש"י קורא 

 ְבָחָרן"? ָעשּו  ֲאֶשר ַהֶנֶפש לביטוי "ְוֶאת את את שני הפירושים של רש"י,   בלשונךהסבר ( 1)

 ?"דרש"נחשב להראשון של רש"י ואילו הפירוש  ,"פשט"נחשב ל השני של רש"י פירוש ה( מדוע  2)

 ?דרך הפשטואחד על   דרך הדרשמדוע רש"י מביא שני פירושים אחד על  שאלה מאתגרת:ב. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ארמב"ם, הלכות עכו"ם, פרק 

כיון שהכיר וידע, התחיל להשיב תשובות על בני אור כשדים ולערוך דין   ו.בן ארבעים שנה, הכיר אברהם את בורא 

ושיבר הצלמים, והתחיל להודיע לעם, שאין ראוי לעבוד אלא  עמהם, ולומר שאין זו דרך האמת, שאתם הולכים בה.

כדי שיכירוהו כל הברואים הבאים; וראוי לאבד ולשבר כל   -   לאלוה העולם, ולו ראוי להשתחוות ולהקריב ולנסך

 ו.  אלוה אלא אל הצורות, כדי שלא יטעו בהן כל העם, כמו אלו שהן מדמין, שאין שם

כיון שגבר עליהם בראיותיו, ביקש המלך להורגו; נעשה לו נס, ויצא לחרן. והתחיל לעמוד ולקרות בקול גדול לכל 

העם, ולהודיעם שיש אלוה אחד לכל העולם, ולו ראוי לעבוד. והיה מהלך וקורא ומקבץ העם מעיר לעיר ומממלכה 

וכיון שהיו העם  .ג(ל )בראשית כא, בשם ה', אל עולם"   -אמר "ויקרא שם לממלכה, עד שהגיע לארץ כנען, והוא קורא, שנ

מתקבצין לו ושואלין לו על דבריו, היה מודיע לכל אחד ואחד לפי דעתו עד שיחזירהו לדרך האמת, עד שנתקבצו אליו  

 . אלפים ורבבות, והם אנשי בית אברהם. ושתל בלבם העיקר הגדול הזה
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 יב  בראשית

 המסעות בארץ

י מֹוֶרה ֵאלֹון ַעד ְשֶכם ְמקֹום ַעד  ָבָאֶרץ ַאְבָרם ַוַיֲעבֹּר( ו)  : ָבָאֶרץ  ָאז ְוַהְכַנֲענִּ

ֹּאֶמר  ַאְבָרם ֶאל' ה ַוֵיָרא( ז) ֹּאת ָהָאֶרץ ֶאת ֶאֵתן  ְלַזְרֲעָך  ַוי ֶבן  ַהז ְזֵבחַ  ָשם ַויִּ ְרֶאה' ַלה מִּ  : ֵאָליו ַהנִּ

ָשם ַוַיְעֵתק( ח) ֶקֶדם ָהָהָרה מִּ ָים ֵאל  ֵבית ָאֳהֹלה ַוֵיט  ֵאל  ְלֵבית מִּ ֶקֶדם ְוָהַעי  מִּ ֶבן מִּ ְזֵבחַ   ָשם ַויִּ ְקָרא'  ַלה מִּ  ': ה ְבֵשם ַויִּ

ַסע( ט)  פ : ַהֶנְגָבה  ְוָנסֹועַ  ָהלֹוְך ַאְבָרם  ַויִּ

 למצרים הירידה 

י( י) י ָשם ָלגּור ִמְצַרְיָמה ַאְבָרם ַוֵיֶרד  ָבָאֶרץ ָרָעב  ַוְיהִּ  : ָבָאֶרץ ָהָרָעב  ָכֵבד כִּ

י( יא) יב  ַכֲאֶשר ַוְיהִּ ְקרִּ ְצָרְיָמה ָלבֹוא   הִּ ֹּאֶמר מִּ ְשתֹו ָשַרי ֶאל ַוי ֵנה אִּ י ָנא  הִּ י ָיַדְעתִּ ָשה  כִּ  : ָאְת  ַמְרֶאה ְיַפת אִּ

י  ְוָהָיה( יב) ְראּו כִּ ים אָֹּתְך יִּ ְצרִּ ְשתֹו ְוָאְמרּו ַהּמִּ ֹּאת אִּ י ְוָהְרגּו  ז  : ְיַחיּו ְואָֹּתְך אֹּתִּ

י( יג) ְמרִּ י ָנא  אִּ יַטב ְלַמַען   ָאְת  ֲאחֹּתִּ י  יִּ י  ְוָחְיָתה ַבֲעבּוֵרְך לִּ ְגָלֵלְך ַנְפשִּ  : בִּ

י( יד) ְצָרְיָמה ַאְבָרם ְכבֹוא ַוְיהִּ ְראּו מִּ ים ַויִּ ְצרִּ שָ  ֶאת ַהּמִּ י  הָהאִּ וא ָיָפה כִּ  : ְמאֹּד הִּ

ְראּו( טו) ָשה ַוֻתַקח ַפְרעֹּה ֶאל אָֹּתּה  ַוְיַהְללּו  ַפְרעֹּה ָשֵרי אָֹּתּה ַויִּ  : ַפְרעֹּה ֵבית ָהאִּ

יב ּוְלַאְבָרם( טז) י  ַבֲעבּוָרּה  ֵהיטִּ ֹּאן לֹו  ַוְיהִּ ים ּוָבָקר צ ים ַוֲחמֹּרִּ ים  ַוֲאתֹּנֹּת ּוְשָפחֹּת ַוֲעָבדִּ  :ּוְגַמלִּ

ים  ַפְרעֹּה ֶאת' ה  ַוְיַנַגע( יז) ים  ְנָגעִּ  :ַאְבָרם ֵאֶשת ָשַרי  ְדַבר ַעל  ֵביתֹו ְוֶאת ְגדֹּלִּ

ְקָרא( יח) ֹּאֶמר  ְלַאְבָרם ַפְרעֹּה ַויִּ ֹּאת ַמה ַוי יתָ  ז י ָעשִּ ֹּא ָלָּמה לִּ ַגְדתָ  ל י הִּ י לִּ ְשְתָך  כִּ וא אִּ  :הִּ

י ָאַמְרתָ  ָלָמה( יט) וא ֲאחֹּתִּ י  אָֹּתּה ָוֶאַקח הִּ ָשה לִּ ֵנה  ְוַעָתה ְלאִּ ְשְתָך הִּ  : ָוֵלְך  ַקח אִּ

ים ַפְרעֹּה ָעָליו ַוְיַצו( כ) ְשתֹו ְוֶאת  אֹּתֹו ַוְיַשְלחּו ֲאָנשִּ  : לֹו ֲאֶשר ָכל ְוֶאת  אִּ

 

 ג י בראשית

 המסעות בארץ

ְשתֹו הּוא   ִמִמְצַרִים ַאְבָרם ַוַיַעל ( א) ּמֹו  ְולֹוט לֹו ֲאֶשר ְוָכל  ְואִּ  : ַהֶנְגָבה עִּ

ְקֶנה ְמאֹּד ָכֵבד ְוַאְבָרם( ב)  : ּוַבָזָהב ַבֶכֶסף  ַבּמִּ

ֶנֶגב ְלַמָסָעיו  ַוֵיֶלְך( ג) ָלה ָאֳהֹלה ָשם ָהָיה ֲאֶשר  ַהָּמקֹום  ַעד ֵאל ֵבית ְוַעד מִּ  : ָהָעי  ּוֵבין  ֵאל  ֵבית ֵבין ַבְתחִּ

ְזֵבחַ  ְמקֹום ֶאל( ד) אשָֹּנה ָשם ָעָשה ֲאֶשר ַהּמִּ ְקָרא  ָברִּ  ':ה ְבֵשם ַאְבָרם  ָשם ַויִּ

ֹּאן ָהָיה ַאְבָרם ֶאת  ַההֵֹּלְך ְללֹוט ְוַגם( ה) ים  ּוָבָקר צ  : ְואָֹּהלִּ

ֹּא( ו) י ַיְחָדו  ָלֶשֶבת ָהָאֶרץ אָֹּתם ָנָשא  ְול ֹּא ָרב ְרכּוָשם ָהָיה כִּ  : ַיְחָדו ָלֶשֶבת ָיְכלּו  ְול

... 

ָפֶרד  ַאֲחֵרי  ַאְבָרם   ֶאל  ָאַמר'  ַוה(  יד) ּמֹו  לֹוט   הִּ ן  ּוְרֵאה   ֵעיֶניָך   ָנא   ָשא   ֵמעִּ  : ָוָיָּמה   ָוֵקְדָמה  ָוֶנְגָבה   ָצפָֹּנה   ָשם  ַאָתה  ֲאֶשר  ַהָּמקֹום   מִּ

י( טו)  : עֹוָלם ַעד  ּוְלַזְרֲעָך  ֶאְתֶנָנה ְלָך  רֶֹּאה ַאָתה ֲאֶשר ָהָאֶרץ ָכל ֶאת כִּ

י( טז) ם ֲאֶשר ָהָאֶרץ ַכֲעַפר ַזְרֲעָך ֶאת ְוַשְמתִּ יש יּוַכל אִּ ְמנֹות אִּ ָּמֶנה ַזְרֲעָך ַגם ָהָאֶרץ  ֲעַפר ֶאת לִּ  :יִּ

ְתַהֵלְך קּום( יז) י  ּוְלָרְחָבּה ְלָאְרָכּה ָבָאֶרץ הִּ  : ֶאְתֶנָנה ְלָך כִּ

ֹּא ַאְבָרם ַוֶיֱאַהל( יח) ֶבן ְבֶחְברֹון ֲאֶשר  ַמְמֵרא ְבֵאֹלֵני  ַוֵיֶשב ַוָיב ְזֵבחַ  ָשם ַויִּ  פ ': ַלה מִּ

 

  

 תו למצרים סעות אברהם בארץ וירידמ
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 כ( -למצרים )י הירידה

 הניסיון

 י , יבבראשית 

י ְצַרְיָמה ַאְבָרם ַוֵיֶרד ָבָאֶרץ ָרָעב ַוְיהִּ י ָשם ָלגּור מִּ  :ָבָאֶרץ ָהָרָעב ָכֵבד  כִּ

   י ,יב  בראשית י"רש

  לנסותו ,  לבדה  ארץ  באותה  -  בארץ  רעב

  ברוך   הקדוש  של   דבריו   אחר  יהרהר  אם

,  כנען  ארץ  אל   ללכת   לו  שאמר  הוא

 . ממנה לצאת משיאו ועכשיו 

 

 י , יב ,בראשית ן"רמב  

  הצדקת   אשתו  שהביא  בשגגה  גדול  חטא  חטא   אבינו  אברהם  כי  ודע

  אותו   שיציל  בשם  לבטוח   לו  והיה,  יהרגוהו  פן  פחדו  מפני  ן ועו  במכשול

  יציאתו  גם.  ולהציל  לעזור   כח  באלהים  יש  כי,  לו  אשר  כל  ואת   אשתו   ואת

  כי ,  חטא  אשר  ןועו ,  הרעב  מפני,  בתחילה  עליה  שנצטווה,  הארץ  מן

  בארץ   הגלות  זרעו  על  נגזר   הזה   המעשה   ועל.  ממות  יפדנו  ברעב  האלהים 

 . והחטא הרשע שמה המשפט במקום. פרעה ביד מצרים

 

 עיין בפסוק י ובדברי רש"י ורמב"ן, וענה:  .6

 ומה ה' ציפה מאברהם?   ,( לפי רש"י, מהו הניסיון שניצב בפני אברהם1א. )

 ( לפי רש"י, האם אברהם עמד בניסיון?2)

  .מה ה' ציפה מאברהם?  ו ,לפי הרמב"ן, מהו הניסיון שניצב בפני אברהם( 1)ב 

 האם אברהם עמד בניסיון?  ,( לפי הרמב"ן2)

 לפי הרמב"ן, מה היו התוצאות לדורות של ניסיון זה? ומדוע אלו היו התוצאות? ( 3)

 
 יב  יב, בראשית רד"ק 

 אחר   אבינו  יעקב   פחד   וכן   .החטא  יגרום  שמא   אמר  כי ,  שהבטיחו  האל   הבטחת   על  סמך  ולא ...ומזה פחד אברהם,  

 זה   ועל  .יוכל  אשר  תחבולה  בכל  עצמו   וישמור   ,הנס  על  סכנה  במקום   יסמוך   שלא  צדיק  לכל   ראוי   וכן  ,האל  הבטחת

  לא'  '(ו דברים)  :שנאמר  ? הנס  על   סומכים  שאין  מניין "   :ל"חז מרו  א  וכן( ח "כ משלי)  "תמיד  מפחד  אדם   אשרי"  שלמה   אמר

 . '(ט  תענית) ' "אלהיכם' ה את  תנסו

  

 )שתי תשובות(  ן?כיצד עונה רד"ק על טענת רמב" .7

 
o "ָאְת  ֲאֹחִתי  ָנא ִאְמִרי"... 

 , יג יב בראשית

י  ְמרִּ י ָנא  אִּ יַטב  ְלַמַען ָאְת  ֲאחֹּתִּ י יִּ י ְוָחְיָתה ַבֲעבּוֵרְך לִּ ְגָלֵלְך ַנְפשִּ  : בִּ

 

o יג יב בראשיתו ספורנ , 

י יַטב לִּ יֵאְך לו, ְולא ַיְחשב שּום ֶאָחד ֵמֶהם ְלָהְרֵגנִּ  -  ְלַמַען יִּ י ְיַקֶּוה ָכל ֶאָחד ֵמֶהם ֶשַאשִּ י ֶשַאְת ֲאחותִּ י, ֲאָבל ְלַמַען ְכֶשתאְמרִּ

י" ְבמַהר ּוְבַמָתן   יב לִּ שָ )על פי להלן לד, יב("ֵייטִּ י ָהאִּ ים ֶאת ֲאבִּ ְנָהג ָאז ֶשָהיּו ְמַפתִּ ְגָדנות , ְכמו ֶשָהָיה ַהּמִּ ה ְבמַהר ּוְקרוֶביָה ְבמִּ

ימּו ָלֵתת אוָתּה ַלתוֵבַע... ּוֵבין ָכְך  )על פי להלן כד, כג(  )שכבר תהיה אפשרות( ָחַשב    )תוך כדי הדיון על המוהר ועל הנישואים(, ְכֵדי ֶשַיְסכִּ

שָ   ם.ָלֵצאת מִּ

ָשה יב...  ַוֻתַקח ָהאִּ ְמלְ   -  ּוְלַאְבָרם ֵהיטִּ י ָחְשבּו ֶשלא ָהָיה צֶרְך ָלֶזה ֶשלא נִּ ְנָהג, ְוֶזה כִּ אשוָנה בו ְלַפתותו ְכמו ֶשָהָיה ַהּמִּ כּו רִּ

שָ   ה...ְכָלל ֵמַאַחר ֶשְלָקָחּה ַהֶּמֶלְך ְלאִּ

 

  ! ה? האמנם דואג אברהם לעצמו אפילו במחיר קלונה של שר -  י בקשת אברהם משרה מעלה לכאורה קושי מוסר .8

 מה תכנן אברהם? והאם תוכניתו צלחה?  שאלה זו הספורנו? כיצד עונה על
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 "מעשה אבות סימן לבנים"  -שיטת הרמב"ן 

   ו יב, בראשית ן"רמב

 והוא, ויעקב יצחק  אברהם בענין הבאות הפרשיות  בכל אותו תבין כלל לך  אומר - שכם  מקום עד  בארץ אברם  ויעבר

  יאריכו   ולכן  . (ט  תנחומא)  לבנים"  סימן  לאבות  שאירע  מה  "כל  ואמרו,  קצרה  בדרך  רבותינו  הזכירוהו,  גדול  ענין

 בהם   אין  מיותרים  דברים  הם  כאלו   בהם  החושב  ויחשוב ,  המקרים  ושאר הבארות  וחפירת  המסעות בספור  הכתובים

 לבא  הנגזר   הדבר  ממנו  יתבונן  האבות  משלשת  לנביא  המקרה  יבוא  כאשר  כי,  העתיד  על  ללמד  באים  וכולם ,  תועלת

 .לזרעו
 

 עיין בדברי הרמב"ן על פסוק ו, וענה:  .9

 הסבר את העיקרון.  של סיפורי האבות בספר בראשית?)ה"ענין הגדול"( מה העיקרון המרכזי   ,לפי הרמב"ן א.

 ב. מה הדמיון שמוצא הרמב"ן בין האבות לנביאים? 

 ע? מדו ,הכתוב מרבה בפרטים המתארים את דרכו של אברהם בארץ. ג

 

 לעקרון "מעשה אבות סימן לבנים" דוגמה 

   י יב, בראשית ן"רמב

  אותו   עשקו  והמצרים,  הבצורת  בימי  נפשו  להחיות  שם  לגור  הרעב  מפני   למצרים  ירד  אברהם  הנה  -  בארץ  רעב  ויהי

  פרעה  עליו   ציווה   וגם ,  ובזהב  בכסף  במקנה   משם  והוציאו ,  גדולים  בנגעים   נקמתם  נקם   ה" והקב,  אשתו  את  לקחת  חנם

 .לשלחם אנשים

  שמות ) אמר כאשר הנשים מהם  וייקחו להם ירעו והמצרים, בארץ  שם לגור  הרעב מפני מצרים ירדו בניו כי אליו ורמז

, מאד  כבד  מקנה  ובקר  וצאן  וזהב  בכסף  שיוציאם  עד  גדולים  בנגעים  נקמתם  ינקום  ה"והקב,  "תחיון  הבת  וכל":  (כב  א

 . הארץ מן לשלחם בהם  והחזיקו

 . בבנים יהיה שלא האב   מאורע מכל דבר נפל לא

 

 . במצרים"מעשה אבות סימן לבנים" בנוגע למעשי אברהם    -העיקרון של הרמב"ן  מיושם  כיצד    הצג בטבלה שלפניך .10
 

 

 "סימן לבנים"  "מעשה אבות" 

 יעקב ובניו ירדו מארץ כנען למצרים  )י( למצריםמארץ כנען  ירד אברהם מקום הירידה 

   סיבת הירידה

   לקיחת הנשים 

   העונש של המצרים 

   המתנות 

   השילוח הנחרץ 


