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בראשית פרק יב" :לך לך"
מבוא
בלימוד פרק י"ב אנו נפגשים עם אברהם אבינו ,החל מהדיבור הראשון של ה' אליו בציווי "וַ יֹּאמֶ ר ה' ֶאל ַאבְ ָרם לְֶך לְ ָך".
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.
שאלות מכוונות למידה
א .מ דוע נבחר אברהם לאבי האומה ומדוע אין הדבר כתוב בפתח פרקי אברהם?
ב .מה אפשר ללמוד מהפנייה של ה' לאברהם אבינו?
ג .מהם הניסיונות הראשונים של אברהם וכיצד עמד בהם?

צו ה' לאברהם וקיומו (א-ה)
הקדמה
ישעיה נא,
(א) ...הַ בִּ יטּו אֶ ל צּור חֻ צַ בְ ֶתם וְ אֶ ל מַ ֶקבֶ ת בוֹּר נ ַֻק ְר ֶתם.
(ב) הַ בִּ יטּו אֶ ל ַאבְ ָרהָ ם אֲ בִ י ֶכם וְ אֶ ל שָ ָרה ְתח ֹּולֶלְ ֶכם...
בלימוד פרק יב אנו מקיימים את דברי הנביא ונפגשים עם אברהם אבינו החל מהדיבור הראשון של ה' אליו.
בראשית רבה לט ,ד
יטים אֲ ֶשר הָ יּו בָ עִּ יר" (קהלת ז ,יט) .מעשרה דורות שמנח
"וַ יֹּאמֶ ר ה' אֶ ל ַאבְ ָרם לְֶך לְ ָך" " -הַ חָ כְ מָ ה ָתעֹּז לֶחָ כָם מֵ עֲשָ ָרה שַ לִּ ִּ
ועד אברהם ומכולם לא דברתי עם אחד אלא עמך "וַ יֹּאמֶ ר ה' אֶ ל ַאבְ ָרם לְֶך לְ ָך".
במשך עשרה דורות אין ה' מדבר עם איש עד שמגיע אברהם לעולם .הדיבור " לְֶך לְ ָך" הוא אור המתחיל לבקוע מתוך
החושך הגדול.

מה בין אברהם לנח?
בראשית יב
(א) וַ יֹּאמֶ ר ה' אֶ ל ַאבְ ָרם
ּומבֵ ית ָאבִּ יָך
ּומּמ ֹּול ְַד ְתָך ִּ
ַאר ְצָך ִּ
לְֶך לְ ָך מֵ ְ

בראשית ו
(ח) וְ נֹח מָ צָ א חֵ ן בְ עֵ ינֵי ה'...:
(ט) אֵ לֶה תוֹּלְ דֹּת נֹּחַ נֹּחַ ִּאיש צַ ִּדיק ָת ִּמים הָ יָה בְ ֹּדרֹּתָ יו

ַאראֶ ָך:
ָארץ אֲ שֶ ר ְ
אֶ ל הָ ֶ
(ב) וְ אֶ עֶ ְשָך לְ גוֹּי גָדוֹּל וַ אֲ בָ ֶרכְ ָך וַ אֲ ג ְַדלָה ְשמֶ ָך וֶ ְהיֵה בְ ָרכָ ה:
ּומ ַקלֶלְ ָך ָאאֹּר
(ג) וַ אֲ בָ ְרכָה ְמבָ רֲ כֶ יָך ְ
וְ נִּבְ ְרכּו בְ ָך כֹּל ִּמ ְשפְ חֹּת הָ אֲ ָדמָ ה:

אֶ ת הָ אֱ ֹלקים ִּה ְתהַ לְֶך נֹּחַ :
(יג) וַ יֹּאמֶ ר אֱ ֹלקים לְ נֹּחַ ֵקץ כָ ל בָ ָשר בָ א לְ פָ נַי....
(יד) עֲשֵ ה לְ ָך ֵתבַ ת עֲצֵ י גֹּפֶ ר...
יתי ִּא ָתְך ּובָ אתָ אֶ ל הַ ֵתבָ ה...
(יח) וַ הֲ ִּקמ ִֹּּתי ֶאת בְ ִּר ִּ

 .1השווה בין התיאור של התורה לתחילת דרכו של אברהם לתחילת דרכו של נח.
א .מה ההבדל המשמעותי בין שני התיאורים הללו? מה חסר בתיאור על תחילת דרכו של אברהם?
ב .איזה שאלה מרכזית מתעוררת בעקבות ההשוואה הזו?
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בחירת אברהם
המהר"ל בספרו "נצח ישראל" ,פרק יא
...באברהם לא היה בחירה פרטית ,רק (אלא) באומה הישראלית ,שהם זרעו .שהרי כתיב באותה בחירה "ואעשה אותך
לגוי גדול" ,וזה בחירה כללית ,ובחירה כמו זאת אין תולה במעשה כלל ,ולא בחטא...
עיקר הבחירה שבחר השם יתברך באברהם ,לא היה בחירה פרטית ,רק שבחר בו ובזרעו אחריו בחירה כללית ,ולא
היה בחירה פרטית .שהבחירה הפרטית הוא לפי המקבל ,ואם נשתנה המקבל ,ישתנה הדבר .ולכך יתורץ השאלה,
שלא הזכיר הכתוב צדקת אברהם ,קודם שנגלה עליו השכינה ,ואמר לו "לך לך מארצך וממולדתך וגו'" ,שאם כך
היה משמע שלכך נגלה עליו הקב"ה ,ואמר לו "לך לך מארצך" בשביל זכותו שהזכיר ,ואם כן היה זאת האהבה תלויה
בדבר ,וכל אהבה התלויה בדבר ,בטל דבר בטלה האהבה ...וכיון שלא נזכר צדקת אברהם קודם שאמר לו "לך לך
מארצך" ,לא היה זה בשביל צדקת אברהם ,עד שתאמר אם בטל דבר בטלה האהבה ,כי זכות אבות אפשר שיהיה
תמה ,ואם כן תהיה הבחירה הזאת שבחר באברהם בטלה .ולכך לא הזכיר זכותו ,לומר כי הבחירה הזאת לא תליא
(תלויה) בזכות כלל ,ולכך אי אפשר שיהיה דבר זה בטל.
 .2פסוקי הפתיחה של פרשת "לך לך" מעוררות שתי שאלות .עיין בדברי מהר"ל וענה על שתי השאלות:
א .מדוע ה' בחר דווקא באברהם?
ב .מדוע התורה לא כתבה בתחילת פרשת "לך לך" את הסיבה שה' בחר באברהם?

"לְֶך לְ ָך"  -הניסיון הראשון
מסכת אבות פרק ה ,משנה ג
עשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו עליו השלום ועמד בכולם ,להודיע כמה (גדולה) חיבתו של אברהם אבינו עליו
השלום.
הרמב"ם בפירוש למשנה זו מונה את עשרת הניסיונות שעבר אברהם ,לפי הרמב"ם הניסיון הראשון של אברהם היה
ַאר ְצָך ,"...כמתואר בפסוק הבא:
"לְֶך לְ ָך מֵ ְ
בראשית יב ,א
ַאראֶ ָך:
ָארץ אֲ ֶשר ְ
ּומבֵ ית ָאבִּ יָך אֶ ל הָ ֶ
ּומּמ ֹּול ְַד ְתָך ִּ
ַאר ְצָך ִּ
וַ יֹּאמֶ ר ה' אֶ ל ַאבְ ָרם לְֶך לְ ָך מֵ ְ
 .3פסוק א מעורר שלושה קשיים .עיין בדברי המפרשים שלהלן ,ונסה לעמוד מה הקושי שמעלה כל אחד מן
הפירושים הבאים ,וכיצד הוא מיישב אותו.
א .רש"י בראשית יב ,א
לך לך  -להנאתך ולטובתך ,ושם אעשך לגוי גדול ,וכאן אי אתה זוכה לבנים .ועוד שאודיע טבעך בעולם.
הקושי__________________________________________________________________________ :
היישוב__________________________________________________________________________ :
__________________________________________________________________________
פרט בלשונך את "שתי הטובות" שמביא רש"י
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ב .רמב"ן בראשית יב ,א
וטעם להזכיר "ארצך ומולדתך ובית אביך" ,כי יקשה על האדם לעזוב ארצו אשר הוא יושב בה ושם אוהביו ורעיו
וכל שכן כשהוא ארץ מולדתו ששם נולד ,וכל שכן כשיש שם כל בית אביו ,ולכך הוצרך לומר לו שיעזוב הכל לאהבתו
של הקב"ה.
____________________________________________________________________(קושי כפול)

הקושי:
היישוב__________________________________________________________________________ :
__________________________________________________________________________
ג .רש"י בראשית יב ,ב
אל הארץ אשר אראך  -לא גלה לו הארץ מיד ,כדי לחבבה בעיניו ,ולתת לו שכר על כל דבור ודבור.
הקושי__________________________________________________________________________ :
היישוב__________________________________________________________________________ :
__________________________________________________________________________

הברכות
בראשית פרק יב
ַאר ֶא ָך:
ָארץ אֲ ֶשר ְ
ּומבֵ ית ָאבִּ יָך אֶ ל הָ ֶ
ּומּמ ֹּול ְַד ְתָך ִּ
ַאר ְצָך ִּ
(א) וַ יֹּאמֶ ר ה' אֶ ל ַאבְ ָרם לְֶך לְ ָך מֵ ְ
(ב) וְ אֶ עֶ ְשָך לְ גוֹּי גָדוֹּל וַ אֲ בָ ֶרכְ ָך וַ אֲ ג ְַדלָה ְשמֶ ָך וֶ ְהיֵה בְ ָרכָ ה:
ּומ ַקלֶלְ ָך ָאאֹּר וְ נִּבְ ְרכּו בְ ָך כֹּל ִּמ ְשפְ חֹּת הָ אֲ ָדמָ ה:
(ג) וַ אֲ בָ רֲ כָה ְמבָ ְרכֶ יָך ְ
ַאר ְצָך"...
 .4הסבר בלשונך (ע"פ הפשט) את הברכות שלהם יזכה אברהם אם יקיים את הציווי "לְֶך לְ ָך מֵ ְ
"וְ אֶ עֶ ְשָך לְ גוֹּי גָדוֹּל" -
"וַ אֲ בָ ֶרכְ ָך" -

הי יעשה שיצליח בכל מעשיה ידיו.

"וַ אֲ ג ְַדלָה ְשמֶ ָך" -
"וֶ ְהיֵה בְ ָר ָכה" -

ה' יגרום לכך שאת מי שאברהם יברך הוא אכן יהיה מבורך.

"וַ אֲ בָ רֲ כָה ְמבָ ְרכֶיָך" -
"ּומ ַקלֶלְ ָך ָאאֹּר" -
ְ
"וְ נִּבְ ְרכּו בְ ָך כֹּל ִּמ ְשפְ חֹּת הָ אֲ ָדמָ ה" -
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אברהם מקיים את ציווי ה'
בראשית יב
(ד) וַ ֵילְֶך ַאבְ ָרם כַ אֲ שֶ ר ִּדבֶ ר אֵ לָיו ה' וַ ֵילְֶך ִּאת ֹּו לוֹּט וְ ַאבְ ָרם בֶ ן חָ מֵ ש שָ נִּ ים וְ ִּשבְ עִּ ים ָשנָה ְבצֵ את ֹּו מֵ חָ ָרן:
ָאחיו וְ אֶ ת ָכל ְרכּושָ ם אֲ שֶ ר ָרכָשּו וְ אֶ ת הַ נֶפֶ ש אֲ ֶשר עָ שּו בְ חָ ָרן
(ה) וַ יִּ ַקח ַאבְ ָרם אֶ ת שָ ַרי ִּא ְשת ֹּו וְ אֶ ת לוֹּט בֶ ן ִּ
ַארצָ ה כְ נָעַ ן:
ַארצָ ה כְ נַעַ ן וַ ָיבֹּאּו ְ
וַ י ְֵצאּו ָל ֶלכֶת ְ

המצטרפים לאברהם ולשרה
רש"י בראשית יב ,ה
אשר עשו בחרן  -שהכניסן תחת כנפי השכינה ,אברהם מגייר את האנשים ,ושרה מגיירת הנשים ,ומעלה עליהם
הכתוב כאלו עשאום .ופשוטו של מקרא :עבדים ושפחות שקנו להם ,כמו "עשה את כל הכבוד הזה" (בראשית לא ,לא).
"וישראל עושה חיל" (במדבר כד ,יח) לשון קונה וכונס.
 .5עיין בפסוק ה ובדברי רש"י ,וענה:
א .מהו הביטוי הייחודי והחריג בפסוק שהביא את רש"י להציע שני פירושים לפסוק.
ב .מה הם שני הפירושים השונים (הדרש והפשט) לביטוי החריג ,ולפסוק כולו?
ג .שאלה מאתגרת :מדוע רש"י מביא שני פירושים אחד על דרך הדרש ואחד על דרך הפשט?

 רמב"ם ,הלכות עכו"ם ,פרק א
בן ארבעים שנה ,הכיר אברהם את בוראו .כיון שהכיר וידע ,התחיל להשיב תשובות על בני אור כשדים ולערוך דין
עמהם ,ולומר שאין זו דרך האמת ,שאתם הולכים בה .ושיבר הצלמים ,והתחיל להודיע לעם ,שאין ראוי לעבוד אלא
לאלוה העולם ,ולו ראוי להשתחוות ולהקריב ולנסך  -כדי שיכירוהו כל הברואים הבאים; וראוי לאבד ולשבר כל
הצורות ,כדי שלא יטעו בהן כל העם ,כמו אלו שהן מדמין ,שאין שם אלוה אלא אלו.
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
לממלכה ,עד שהגיע לארץ כנען ,והוא קורא ,שנאמר "ויקרא שם  -בשם ה' ,אל עולם" (בראשית כא ,לג) .וכיון שהיו העם
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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מסעות אברהם בארץ וירידתו למצרים
בראשית יב
המסעות בארץ

ָארץ:
ָארץ עַ ד ְמקוֹּם ְשכֶם עד אֵ לוֹן מו ֶֹרה וְ הַ כְ ַנ ֲענִּי ָאז בָ ֶ
(ו) וַ ַי ֲעבֹּר ַאבְ ָרם בָ ֶ
ָארץ הַ זֹּאת וַ יִּ בֶ ן שָ ם ִּמזְ בֵ חַ לַה' הַ נ ְִּראֶ ה ֵאלָיו:
(ז) וַ י ֵָרא ה' אֶ ל ַאבְ ָרם וַ יֹּאמֶ ר לְ זַ ְרעֲָך אֶ ֵתן אֶ ת הָ ֶ
(ח) וַ יַעְ ֵתק ִּמשָ ם הָ הָ ָרה ִּמ ֶק ֶדם לְ בֵ ית אֵ ל וַ יֵט ָאהֳ ֹלה בֵ ית אֵ ל ִּמיָם וְ הָ עַ י ִּמ ֶק ֶדם וַ יִּ בֶ ן ָשם ִּמזְ בֵ חַ לַה' וַ יִּ ְק ָרא בְ ֵשם ה':
(ט) וַ יִּ סַ ע ַאבְ ָרם הָ לוְֹּך וְ נָסוֹּעַ הנֶגְ בָ ה :פ
הירידה למצרים

ָארץ:
ָארץ וַ י ֵֶרד ַאבְ ָרם ִמצְ ריְ מָ ה לָגּור שָ ם כִּ י כָבֵ ד הָ ָרעָ ב בָ ֶ
(י) וַ יְ ִּהי ָרעָ ב בָ ֶ
(יא) וַ יְ ִּהי כַאֲ שֶ ר ִּה ְק ִּריב לָבוֹּא ִּמ ְצ ָריְ מָ ה וַ יֹּאמֶ ר אֶ ל שָ ַרי ִּא ְשת ֹּו ִּהנֵה נָא י ַָדעְ ִּתי כִּ י ִּא ָשה יְ פַ ת מַ ְראֶ ה אָ ְת:
ָאמרּו ִּא ְשת ֹּו זֹּאת וְ הָ ְרגּו א ִֹּּתי וְ אֹּתָ ְך יְ חַ יּו:
(יב) וְ הָ יָה כִּ י יִּ ְראּו אֹּתָ ְך הַ ִּּמ ְצ ִּרים וְ ְ
ֲבּורְך וְ חָ יְ תָ ה נַפְ ִּשי בִּ גְ ָללְֵך:
(יג) ִּא ְמ ִּרי נָא אֲ ח ִֹּּתי אָ ְת לְ מַ עַ ן יִּ יטַ ב לִּ י בַ ע ֵ
(יד) וַ יְ ִּהי כְ בוֹּא ַאבְ ָרם ִּמ ְצ ָריְ מָ ה וַ יִּ ְראּו הַ ִּּמ ְצ ִּרים אֶ ת הָ ִּא ָשה כִּ י יָפָ ה ִּהוא ְמאֹּד:
(טו) וַ יִּ ְראּו אֹּתָ ּה שָ ֵרי פַ ְרעֹּה וַ יְ הַ לְ לּו אֹּתָ ּה אֶ ל פַ ְרעֹּה וַ תֻ ַקח הָ ִּאשָ ה בֵ ית פַ ְרעֹּה:
ּושפָ חֹּת וַ אֲ תֹּ נֹּת ּוגְ מַ לִּ ים:
ֲבּורּה וַ יְ ִּהי ל ֹּו צֹּאן ּובָ ָקר וַ חֲ מ ִֹּּרים וַ עֲבָ ִּדים ְ
יטיב בַ ע ָ
(טז) ּולְ ַאבְ ָרם הֵ ִּ
(יז) וַ יְ ַנגַע ה' אֶ ת פַ ְרעֹּה ְנגָעִּ ים גְ דֹּלִּ ים וְ אֶ ת בֵ ית ֹּו עַ ל ְדבַ ר שָ ַרי אֵ שֶ ת ַאבְ ָרם:
(יח) וַ יִּ ְק ָרא פַ ְרעֹּה לְ ַאבְ ָרם וַ יֹּאמֶ ר מַ ה זֹּאת עָ ִּשיתָ לִּ י לָּמָ ה ֹלא ִּהג ְַד ָת לִּ י כִּ י ִּא ְש ְתָך ִּהוא:
(יט) לָמָ ה ָאמַ ְר ָת אֲ ח ִֹּּתי ִּהוא וָ אֶ ַקח אֹּתָ ּה לִּ י לְ ִּאשָ ה וְ עַ ָתה ִּהנֵה ִּא ְש ְתָך ַקח וָ לְֵך:
(כ) וַ יְ צַ ו עָ לָיו פַ ְרעֹּה אֲ נ ִָּשים וַ יְ שַ לְ חּו אֹּת ֹּו וְ אֶ ת ִּא ְשת ֹּו וְ אֶ ת כָ ל אֲ שֶ ר ל ֹּו:
בראשית יג
המסעות בארץ

(א) וַ יַעַ ל ַאבְ ָרם ִּמ ִּּמ ְצ ַריִּ ם הּוא וְ ִּא ְשת ֹּו וְ כָל אֲ שֶ ר ל ֹּו וְ לוֹּט עִּ ּמ ֹּו הנֶגְ בָ ה:
(ב) וְ ַאבְ ָרם כָבֵ ד ְמאֹּד בַ ִּּמ ְקנֶה בַ כֶסֶ ף ּובַ זָ הָ ב:
(ג) וַ ֵילְֶך לְ מַ סָ עָ יו ִּמ ֶנגֶב וְ עַ ד בֵ ית אֵ ל עַ ד הַ ּמָ קוֹּם אֲ שֶ ר הָ יָה ָשם ָאהֳ ֹלה בַ ְת ִּחלָה בֵ ין בֵ ית אֵ ל ּובֵ ין הָ עָ י:
שנָה וַ יִּ ְק ָרא שָ ם ַאבְ ָרם בְ שֵ ם ה':
(ד) אֶ ל ְמקוֹּם הַ ִּּמזְ בֵ חַ אֲ שֶ ר עָ שָ ה שָ ם בָ ִּרא ֹּ
הלְֵך אֶ ת ַאבְ ָרם הָ יָה צֹּאן ּובָ ָקר וְ אֹּהָ לִּ ים:
(ה) וְ גַם לְ לוֹּט הַ ֹּ
ָארץ לָשֶ בֶ ת י ְַח ָדו כִּ י הָ יָה ְרכּושָ ם ָרב וְ ֹלא יָכְ לּו לָשֶ בֶ ת י ְַח ָדו:
(ו) וְ ֹלא נָשָ א אֹּתָ ם הָ ֶ
...
(יד) וַ ה' ָאמַ ר אֶ ל ַאבְ ָרם ַאחֲ ֵרי ִּהפָ ֶרד לוֹּט מֵ עִּ ּמ ֹּו שָ א נָא עֵ ינֶיָך ְּוראֵ ה ִּמן הַ ּמָ קוֹּם אֲ ֶשר ַא ָתה ָשם צָ ֹּפנָה וָ נֶגְ בָ ה וָ ֵק ְד ָמה וָ י ָָּמה:
ָארץ אֲ שֶ ר אַ ָתה רֹּאֶ ה לְ ָך אֶ ְת ֶננָה ּולְ זַ ְרעֲָך עַ ד ע ֹּולָם:
(טו) כִּ י אֶ ת כָ ל הָ ֶ
ָארץ גַם זַ ְרעֲָך יִּ ָּמנֶה:
ָארץ אֲ שֶ ר ִּאם יּוכַל ִּאיש לִּ ְמנוֹּת אֶ ת עֲפַ ר הָ ֶ
(טז) וְ שַ ְמ ִּתי אֶ ת זַ ְרעֲָך ַכעֲפַ ר הָ ֶ
ָארכָ ּה ּולְ ָר ְחבָ ּה כִּ י לְ ָך אֶ ְת ֶננָה:
ָארץ לְ ְ
(יז) קּום ִּה ְתהַ לְֵך בָ ֶ
(יח) וַ יֶאֱ הַ ל ַאבְ ָרם וַ ָיבֹּא ויֵ ֶשב בְ אֵ ֹלנֵי מ ְמ ֵרא אֲ ֶשר בְ חֶ בְ רוֹן וַ יִּ בֶ ן שָ ם ִּמזְ בֵ חַ לַה' :פ

עמירם דומוביץ
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הירידה למצרים (י-כ)
הניסיון
בראשית יב ,י
ָארץ:
ָארץ וַ י ֵֶרד ַאבְ ָרם ִּמ ְצ ַריְ מָ ה לָגּור ָשם כִּ י כָבֵ ד הָ ָרעָ ב בָ ֶ
וַ יְ ִּהי ָרעָ ב בָ ֶ
 רמב"ן בראשית ,יב  ,י
רש"י בראשית יב ,י
רעב בארץ  -באותה ארץ לבדה ,לנסותו ודע כי אברהם אבינו חטא חטא גדול בשגגה שהביא אשתו הצדקת
אם יהרהר אחר דבריו של הקדוש ברוך במכשול עוון מפני פחדו פן יהרגוהו ,והיה לו לבטוח בשם שיציל אותו
הוא שאמר לו ללכת אל ארץ כנען ,ואת אשתו ואת כל אשר לו ,כי יש באלהים כח לעזור ולהציל .גם יציאתו
מן הארץ ,שנצטווה עליה בתחילה ,מפני הרעב ,עוון אשר חטא ,כי
ועכשיו משיאו לצאת ממנה.
האלהים ברעב יפדנו ממות .ועל המעשה הזה נגזר על זרעו הגלות בארץ
מצרים ביד פרעה .במקום המשפט שמה הרשע והחטא.
 .6עיין בפסוק י ובדברי רש"י ורמב"ן ,וענה:
א )1( .לפי רש"י ,מהו הניסיון שניצב בפני אברהם ומה ה' ציפה מאברהם?


( )2לפי רש"י ,האם אברהם עמד בניסיון?
ב )1( .לפי הרמב"ן ,מהו הניסיון שניצב בפני אברהם מה ה' ציפה מאברהם?
( )2לפי הרמב"ן ,האם אברהם עמד בניסיון?
( )3לפי הרמב"ן ,מה היו התוצאות לדורות של ניסיון זה? ומדוע אלו היו התוצאות?

 רד"ק בראשית יב ,יב
...ומזה פחד אברהם ,ולא סמך על הבטחת האל שהבטיחו ,כי אמר שמא יגרום החטא .וכן פחד יעקב אבינו אחר
הבטחת האל ,וכן ראוי לכל צדיק שלא יסמוך במקום סכנה על הנס ,וישמור עצמו בכל תחבולה אשר יוכל .ועל זה
אמר שלמה "אשרי אדם מפחד תמיד" (משלי כ"ח) וכן אמרו חז"ל" :מניין שאין סומכים על הנס? שנאמר( :דברים ו') 'לא
תנסו את ה' אלהיכם' " (תענית ט').
 .7כיצד עונה רד"ק על טענת רמב"ן?

ִ " oא ְמ ִרי נָא אֲ ח ִֹתי אָ ְת"...
בראשית יב ,יג
ֲבּורְך וְ חָ יְ תָ ה נַפְ ִּשי בִּ גְ ָללְֵך:
ִּא ְמ ִּרי נָא אֲ ח ִֹּּתי אָ ְת לְ מַ עַ ן יִּ יטַ ב לִּ י בַ ע ֵ
 oספורנו בראשית יב ,יג
חותי יְ ַקּוֶ ה כָל אֶ חָ ד מֵ הֶ ם שֶ אַ ִּשיאֵ ְך לו ,וְ לא י ְַחשב שּום אֶ חָ ד מֵ הֶ ם לְ הָ ְרגֵנִּ י ,אֲ בָ ל
תאמ ִּרי שֶ אַ ְת אֲ ִּ
ְ
לְ מַ עַ ן יִּ יטַ ב לִּ י  -לְ מַ עַ ן כְ שֶ
ּוקרובֶ יהָ בְ ִּמגְ ָדנות
ֵיטיב לִּ י" בְ מהַ ר ּובְ מַ ָתן (על פי להלן לד ,יב)  ,כְ מו ֶשהָ יָה הַ ִּּמ ְנהָ ג ָאז ֶשהָ יּו ְמפַ ִּתים אֶ ת אֲ ִּבי הָ ִּא ָשה בְ מהַ ר ְ
"י ִּ
שב (שכבר תהיה אפשרות)
(על פי להלן כד ,כג)  ,כְ ֵדי שֶ י ְַסכִּ ימּו לָתֵ ת אותָ ּה לַתובֵ עַ ּ ...ובֵ ין כָ ְך (תוך כדי הדיון על המוהר ועל הנישואים) חָ ַ
לָצֵ את ִּמשָ ם.
צרְך לָזֶ ה
יטיב ֶ -שלא נ ְִּמלְ כּו ִּראשונָה בו לְ פַ תותו כְ מו ֶשהָ יָה הַ ִּּמנְ הָ ג ,וְ זֶ ה כִּ י חָ ְשבּו ֶשלא הָ יָה ֶ
וַ תֻ ַקח הָ ִּאשָ הּ ...ולְ ַאבְ ָרם הֵ ִּ
כְ לָל מֵ ַאחַ ר ֶשלְ ָקחָ ּה הַ ּמֶ לְֶך לְ ִּאשָ ה...
 .8בקשת אברהם משרה מעלה לכאורה קושי מוסרי  -האמנם דואג אברהם לעצמו אפילו במחיר קלונה של שרה?!
כיצד עונה על שאלה זו הספורנו? מה תכנן אברהם? והאם תוכניתו צלחה?
עמירם דומוביץ
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שיטת הרמב"ן " -מעשה אבות סימן לבנים"
רמב"ן בראשית יב ,ו
ויעבר אברם בארץ עד מקום שכם  -אומר לך כלל תבין ,אותו בכל הפרשיות הבאות בענין אברהם יצחק ויעקב ,והוא
ענין גדול ,הזכירוהו רבותינו בדרך קצרה ,ואמרו "כל מה שאירע לאבות סימן לבנים" (תנחומא ט) .ולכן יאריכו
הכתובים בספור המסעות וחפירת הבארות ושאר המקרים ,ויחשוב החושב בהם כאלו הם דברים מיותרים אין בהם
תועלת ,וכולם באים ללמד על העתיד ,כי כאשר יבוא המקרה לנביא משלשת האבות יתבונן ממנו הדבר הנגזר לבא
לזרעו.
 .9עיין בדברי הרמב"ן על פסוק ו ,וענה:
א .לפי הרמב"ן ,מה העיקרון המרכזי (ה"ענין הגדול") של סיפורי האבות בספר בראשית?
ב .מה הדמיון שמוצא הרמב"ן בין האבות לנביאים?
ב .הכתוב מרבה בפרטים המתארים את דרכו של אברהם בארץ ,מדוע?
דוגמה לעקרון "מעשה אבות סימן לבנים"
רמב"ן בראשית יב ,י
ויהי רעב בארץ  -הנה אברהם ירד למצרים מפני הרעב לגור שם להחיות נפשו בימי הבצורת ,והמצרים עשקו אותו
חנם לקחת את אשתו ,והקב"ה נקם נקמתם בנגעים גדולים ,והוציאו משם במקנה בכסף ובזהב ,וגם ציווה עליו פרעה
אנשים לשלחם.
ורמז אליו כי בניו ירדו מצרים מפני הרעב לגור שם בארץ ,והמצרים ירעו להם וייקחו מהם הנשים כאשר אמר (שמות
א כב)" :וכל הבת תחיון" ,והקב"ה ינקום נקמתם בנגעים גדולים עד שיוציאם בכסף וזהב וצאן ובקר מקנה כבד מאד,
והחזיקו בהם לשלחם מן הארץ.
לא נפל דבר מכל מאורע האב שלא יהיה בבנים.
 .10הצג בטבלה שלפניך כיצד מיושם העיקרון של הרמב"ן " -מעשה אבות סימן לבנים" בנוגע למעשי אברהם במצרים.
"מעשה אבות"
מקום הירידה

אברהם ירד למצרים מפני הרעב (י)

"סימן לבנים"
יעקב ובניו ירדו מארץ כנען למצרים

סיבת הירידה
לקיחת הנשים
העונש של המצרים
המתנות
השילוח הנחרץ

עמירם דומוביץ
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