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 בריאת העולם -הבריאה הראשון  סיפור

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  
  

  הניתוח וההסבר של הנושאים בפרק
  

  
  

  

מדגיש את העובדה שאלוהים ריאה הראשון ומתאר את סיפור הבפרק זה 

בורא את העולם  אין לו כל מגע עם ברואיוודנטלי) נ(טרנסצ מחוץ לעולם נמצאה

וההכרה האמונה המונותאיסטית  למעשה נוצרת בכך. בציווי ולא באופן פיזי

  עולם.חיד של השאלוהים הוא השליט הי
  

  

  

רא אלוהים ואת סדר בתיאור בריאת העולם שב הפרק עוסק
 הבריאה של הברואים השונים
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  בורא העולם הוא אלוהים

  ."ְּבֵראִׁשית ָּבָרא ֱאלִֹהים ֵאת ַהָּׁשַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ" - 1פסוק 

 ְּבֵראִׁשית קובע כי בתחילהש כותרת לסיפור הבריאהפסוק זה הוא בעצם 

 שזה ֵאת ַהָּׁשַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ. השמיים והארץאת  ָּבָרא ֱאלִֹהים ברא אלוהים

  שם כולל לעולם כולו. בעצם

  החוקרים אומרים:
   :על ידי האמונה האלילית את על ההתחלהדוחה פסוק זה 

כברואי  )משלו ילאלהיה לכל אחד מהם ש(ארץ הו שמייםה הצגת •

  .בעולם האחד והיחיד האל שהוא אלוהיםה

אלא  במיתוסים הקדומים םהאלילי תיאור שלאלוהים כמו האין תיאור של  •

   ונמצא בכל העולם. אלוהים הוא מופשט

  :עקרונות המונותאיזם במקראפסוק זה מגדיר את 

  הוא השליט היחיד בעולםו אלוהים ברא את העולם
  הבריאה לפני

ְּפֵני ְתהֹום ְורּוַח ֱאלִֹהים -ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה תֹהּו ָובֹהּו ְוחֶֹׁשְך ַעל" - 2פסוק 

   ."ְּפֵני ַהָּמִים-ְמַרֶחֶפת ַעל

 ּוְוָהָאֶרץ ָהְיָתה תֹהּו ָובֹה ה במצב של חוסר סדר מוחלטהי שנבראהעולם לפני 

 ורק רוח האלוהים מרחפת ְּפֵני ְתהֹום-ַעל על פני הים ְוחֶֹׁשְך  חושך מוחלט שרר

   ְּפֵני ַהָּמִים.-ְורּוַח ֱאלִֹהים ְמַרֶחֶפת ַעל על פני המים לה סביב

  ?"יש מיש"או  "יש מאין" האם אלוהים ברא את העולם
  אומרים: החוקרים

 יסודות קדומים כאן תיאור של כיוון שיששפסוק זה מהווה תשובה לשאלה זו 

על  מיסודות אלו רא את העולםואלוהים בלפני הבריאה לכן ניתן להסיק ש שהיו

  ."יש מיש" של בסיס העיקרון
  הפרשנות המסורתית גורסת:

ולכן  העולם קדומים ומהם החל את בריאתהיסודות ה אתבתחילה אלוהים ברא 

  ."יש מאין"העולם נברא על בסיס העיקרון של התפישה היא ש
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  האור -  יום הראשוןבהבריאה 

ָהאֹור -ַוַּיְרא ֱאלִֹהים ֶאת אֹור.- ִהים ְיִהי אֹור ַוְיִהיַוּיֹאֶמר ֱאלֹ" - 5 - 3פסוק 

ִהים ָלאֹור יֹום ַוִּיְקָרא ֱאלֹ ֵּבין ָהאֹור ּוֵבין ַהחֶֹׁשְך.טֹוב ַוַּיְבֵּדל ֱאלִֹהים -ִּכי

   ."בֶֹקר יֹום ֶאָחד- ַוְיִהי ֶעֶרב- ְוַלחֶֹׁשְך ָקָרא ָלְיָלה ַוְיִהי

שיהיה אור והאור  ִהיםַוּיֹאֶמר ֱאלֹ אלוהים מצווה

אלוהים מרוצה  אֹור- ְיִהי אֹור ַוְיִהי נברא

ַוַּיְרא ֱאלִֹהים  של האורהמושלמת  מהבריאה

ור לבין הוא מבדיל בין הא טֹוב-ָהאֹור ִּכי- ֶאת

 ֵּבין ָהאֹור ּוֵבין ַהחֶֹׁשְך ַוַּיְבֵּדל ֱאלִֹהים  החושך

 ַוִּיְקָרא ֱאלִֹהים ָלאֹור יֹום וקורא לאור יום

יום וה ְוַלחֶֹׁשְך ָקָרא ָלְיָלה לילה קורא ולחושך

בֶֹקר יֹום -ַוְיִהי ֶעֶרב-ַוְיִהי ן מגיע לסיומוהראשו

   ֶאָחד.

  החוקרים אומרים:
  :י שאלותשת פסוקים אלו מעלים

  מדוע נברא האור ביום הראשון?
  חז"ל: אמרועל כך 

היה נחוץ לתחום את הימים כדי להאיר את האפלה והאור נברא ביום הראשון 

  בבריאה.לומר יום א' או יום ב'... היה כי אחרת לא ניתן 
  

אם המאורות נבראו רק ביום ביום הראשון איזה אור נברא 
  הרביעי?

  :ניםהפרש אמרועל כך 
  .בעולם שנבראצדק ו חיים מהווה מקור שלה האור האלוהי ר שנברא הואהאו

  

  

 בריאת האור

 ניבים וביטויים
 "חוסר סדר וכאוס"  משמעותו כיום )2( "תֹהּו ָובֹהּו"
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  הרקיע -  הבריאה ביום השני

ין ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ְיִהי ָרִקיַע ְּבתֹוְך ַהָּמִים ִויִהי ַמְבִּדיל ּבֵ " - 8 - 6פסוקים 

ֶׁשר ִמַּתַחת ָהָרִקיַע ַוַּיְבֵּדל ֵּבין ַהַּמִים אֲ - ַוַּיַעׂש ֱאלִֹהים ֶאת  ַמִים ָלָמִים.

ַוִּיְקָרא ֱאלִֹהים ָלָרִקיַע   ֵכן.-ָלָרִקיַע ּוֵבין ַהַּמִים ֲאֶׁשר ֵמַעל ָלָרִקיַע ַוְיִהי

  ."בֶֹקר יֹום ֵׁשִני-ַוְיִהיֶעֶרב -ָׁשָמִים ַוְיִהי

 יהיה רקיע בתוך המים המכסים את העולםש ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים אלוהים מצווה

 ִויִהי ַמְבִּדיל ֵּבין ַמִים בדיל בין המים העליוניםלהכדי  ִיםְיִהי ָרִקיַע ְּבתֹוְך ַהָּמ 

 ָהָרִקיעַ -ַוַּיַעׂש ֱאלִֹהים ֶאת שה את הרקיעועאלוהים  ָלָמִים למים התחתונים

ַחת ַוַּיְבֵּדל ֵּבין ַהַּמִים ֲאֶׁשר ִמּתַ  בין המים אשר מתחת לרקיע הבדלה כדי ליצור

ואשר ציווה  ין ַהַּמִים ֲאֶׁשר ֵמַעל ָלָרִקיעַ ּובֵ  לבין המים שמעל הרקיע ָלָרִקיעַ 

 םַוִּיְקָרא ֱאלִֹהים ָלָרִקיַע ָׁשָמיִ  רא לרקיע שמייםוקאלוהים  ֵכן.- ַוְיִהי התבצע

  בֶֹקר יֹום ֵׁשִני.-ַוְיִהיֶעֶרב -ַוְיִהי הגיע לסיומווהיום השני 

  ב"?טֹו-ַוַּיְרא ֱאלִֹהים ִּכי" לא מופיע הביטוי שני ביוםמדוע 
  שנים טוענים:הפר

רק הפריד בין  אלאביום השני לא סיים את מלאכתו  שאלוהיםהסיבה לכך היא 

ים מתחת לרקיע היו כיוון שהמומ .המים מעל הרקיע לבין המים מתחת לרקיע

  מלאכתו לא הושלמה. עדיין ללא סדר

  היבשה והצמחייה -  הבריאה ביום השלישי

  היבשהבריאת 

ָמקֹום -ִהים ִיָּקוּו ַהַּמִים ִמַּתַחת ַהָּׁשַמִים ֶאלַוּיֹאֶמר ֱאלֹ" - 10 - 9פסוקים 

ַּמִים ַוִּיְקָרא ֱאלִֹהים ַלַּיָּבָׁשה ֶאֶרץ ּוְלִמְקֵוה ַה   ֵכן.-ֶאָחד ְוֵתָרֶאה ַהַּיָּבָׁשה ַוְיִהי

   ."טֹוב-ָקָרא ַיִּמים ַוַּיְרא ֱאלִֹהים ִּכי

 ים שמתחת לשמיים אל) המִיָּקוּושיאספו ( ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים אלוהים מצווה

 כדי שתראה היבשה ָמקֹום ֶאָחד-ִיָּקוּו ַהַּמִים ִמַּתַחת ַהָּׁשַמִים ֶאל םמקומ

ַוִּיְקָרא  אלוהים קרא ליבשה ארץ ֵכן.-ַוְיִהי ואכן כך זה התבצע ְוֵתָרֶאה ַהַּיָּבָׁשה

 א ַיִּמיםּוְלִמְקֵוה ַהַּמִים ָקרָ  ולאוסף המים קרא ימים ֱאלִֹהים ַלַּיָּבָׁשה ֶאֶרץ

מרוצה  הואשהחל בה ביום שני  אלוהים את עבודת הבריאה משסייםוכעת 

  טֹוב.-ַוַּיְרא ֱאלִֹהים ִּכימבריאתו המושלמת 
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  :אומריםהחוקרים 
ו ב םהקדו במזרח מיתוסה דחיה של מהווהשל אלוהים  כבריאההים  תיאור

  מתוך ניסיון להשתלט על העולם. הראשיים נלחם באל אל ה
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ההצמחייבריאת 

ִריַע ֶזַרע ֵעץ ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ַּתְדֵׁשא ָהָאֶרץ ֶּדֶׁשא ֵעֶׂשב ַמזְ " - 31 - 11 יםפסוק

א ַוּתֹוֵצא ָהָאֶרץ ֶּדֶׁש   ֵכן.-ָהָאֶרץ ַוְיִהי-בֹו ַעל-ְּפִרי עֶֹׂשה ְּפִרי ְלִמינֹו ֲאֶׁשר ַזְרעֹו

 בֹו ְלִמיֵנהּו ַוַּיְרא ֱאלִֹהים-ִרי ֲאֶׁשר ַזְרעֹוְּפ - ֵעֶׂשב ַמְזִריַע ֶזַרע ְלִמיֵנהּו ְוֵעץ עֶֹׂשה

   ."בֶֹקר יֹום ְׁשִליִׁשי- ִהיֶעֶרב ַויְ - ַוְיִהי טֹוב.-ִּכי

 ) הארץ צמחייה ועצים למיניהםַּתְדֵׁשאשתצמיח ( ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים אלוהים מצווה

שזרעם טמון ִרי ְלִמינֹו ַּתְדֵׁשא ָהָאֶרץ ֶּדֶׁשא ֵעֶׂשב ַמְזִריַע ֶזַרע ֵעץ ְּפִרי עֶֹׂשה ְּפ 

 והארץ הצמיחה ֵכן.- ַוְיִהי ואכן כך נעשה ָהָאֶרץ-בֹו ַעל-ֲאֶׁשר ַזְרעֹובאדמה 

יֵנהּו ֶּדֶׁשא ֵעֶׂשב ַמְזִריַע ֶזַרע ְלִמ  צמחייה למיניה ועצים למיניהם ַוּתֹוֵצא ָהָאֶרץ

מבריאתו  ואלוהים היה מרוצה בֹו ְלִמיֵנהּו-ְּפִרי ֲאֶׁשר ַזְרעֹו-ְוֵעץ עֶֹׂשה

- ִהיֶעֶרב ַויְ -ַוְיִהי י הגיע לסיומושלישהיום הו טֹוב-ַוַּיְרא ֱאלִֹהים ִּכיהמושלמת 

  בֶֹקר יֹום ְׁשִליִׁשי.

  ?"טֹוב-ַוַּיְרא ֱאלִֹהים ִּכי" מדוע נאמר ביום השלישי פעמיים
  הפרשנים טוענים:

כי לא נסתיימה מלאכת המים. משנסתיימה  טֹוב-ִּכי ביום השני לא נאמר •

  טֹוב-ַוַּיְרא ֱאלִֹהים ִּכי נאמרלאכת המים ביום שלישי מ

 ביום השלישי ברא אלוהים את הצמחייה למיניה שהיא בריאת היום •

  טֹוב-ַוַּיְרא ֱאלִֹהים ִּכי שוב ולכן נאמר השלישי ואף סיים אותה
  

  המאורות ברקיע - הבריאה ביום הרביעי

ין רֹת ִּבְרִקיַע ַהָּׁשַמִים ְלַהְבִּדיל ּבֵ ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ְיִהי ְמאֹ" - 19 - 14פסוקים 

ְוָהיּו ִלְמאֹורֹת  ִנים.ַהּיֹום ּוֵבין ַהָּלְיָלה ְוָהיּו ְלאֹתֹת ּוְלמֹוֲעִדים ּוְלָיִמים ְוָׁש 

 ניבים וביטויים
 בהקשר של "טֹוב-ִּכי"כיום משתמשים בביטוי  )10( "טֹוב-ַוַּיְרא ֱאלִֹהים ִּכי"

 "הבעת שביעות רצון ממעשה כלשהו"
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  סיפור המבול
  )22 - 5( 'ו פרק - בראשית

 חטאי בני האדם ותולדות נח
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  פרקהניתוח וההסבר של הנושאים ב
  

  
  

  

  הסיפור בפרק זה מתחלק לשני חלקים: 

 מהווהו עוסק בהתדרדרות המוסרית של בני האדם - הראשון חלקה •

 רק חיי האדם הםהסיבה מדוע הבא להסביר את  סיפור אטיולוגי

   שנה. 120

שהיה איש צדיק ותמים  ומשפחתו חעוסק בתולדות נ -השני חלק ה •

  בדורותיו ובמשימה שאלוהים הטיל עליו.
  

  

  

  

בהדרדרות המוסרית בקרב בני האדם ובתולדות  קעוס הפרק
 נח הצדיק והתמים בדורותיו ובני משפחתו
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  אלוהיםתגובת חטאי דור המבול ו

ת ֵיֶצר ַמְחְׁשבֹ-ַוַּיְרא ְיהָוה ִּכי ַרָּבה ָרַעת ָהָאָדם ָּבָאֶרץ ְוָכל" - 6 - 5פסוקים 

-לָהָאָדם ָּבָאֶרץ ַוִּיְתַעֵּצב אֶ - ָעָׂשה ֶאת-ַוִּיָּנֶחם ְיהָוה ִּכי ַהּיֹום.-ִלּבֹו ַרק ַרע ָּכל

   ."ִלּבֹו

ַעת ִּכי ַרָּבה רָ  בעולםשרבים החטאים של האדם  ַוַּיְרא ְיהָוה אהואלוהים ר

יצרים רעים היות נוטים ל ת ִלּבֹוֵיֶצר ַמְחְׁשבֹ-ְוָכל שלווכל היצרים  ָהָאָדם ָּבָאֶרץ

על כי עשה את  ַוִּיָּנֶחם ְיהָוהתחרט מ לכן אלוהים ַהּיֹום.-ַרק ַרע ָּכל זמןהכל 

שניתנה לו  תעצב על שהאדםהגם ו ָהָאָדם ָּבָאֶרץ-ָעָׂשה ֶאת- ִּכי בעולםהאדם 

   ִלּבֹו.-ַוִּיְתַעֵּצב ֶאל חר כל פעם ביצר הרעבחירה חופשית בו

  

  

  

  

ה ָּבָראִתי ֵמַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמ -ָהָאָדם ֲאֶׁשר-ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאְמֶחה ֶאת" - 7פסוק 

    ."ִּכי ִנַחְמִּתי ִּכי ֲעִׂשיִתם עֹוף ַהָּׁשָמִים-ֶרֶמׂש ְוַעד-דְּבֵהָמה עַ -ֵמָאָדם ַעד

שברא  ָהָאָדם-ֶאְמֶחה ֶאת להשמיד את האדם הַוּיֹאֶמר ְיהוָ  חליטמאלוהים 

ולהשמיד גם את כל  ָּבָראִתי ֵמַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה-ֲאֶׁשר מעל פני האדמה

עֹוף -ֶרֶמׂש ְוַעד-דְּבֵהָמה עַ -ֵמָאָדם ַעד הבהמות ובעלי החיים ובעלי הכנף

   ם.ִּכי ִנַחְמִּתי ִּכי ֲעִׂשיִת  כיוון שהוא מתחרט על שברא אותם ַהָּׁשָמִים
  

  בעלי החיים?כל מדוע מחליט אלוהים להשמיד גם את 
  החוקרים אומרים:

אלוהים ברא את בעלי החיים למען האדם וכעת כאשר החליט להשמיד את בני 

  האדם אין כל חשיבות להישארותם של בעלי החיים לכן החליט להשמידם.
  

   ."ָצא ֵחן ְּבֵעיֵני ְיהָוהְונַֹח מָ " - 8פסוק 

ָצא ֵחן ְּבֵעיֵני ָמ  מוצא חן בעיני האלוהיםבניגוד לדור החוטא  הניגוד) ו'( נֹחַ וְ  נח

  קיומה של האנושות. אשר בוחר בו להמשך ְיהָוה.

  

 ניבים וביטויים
  אדם רע""משמעותו כיום  )5( "ַהּיֹום- ָּכל ַמְחְׁשבֹת ִלּבֹו ַרק ַרע"ֵיֶצר  •

  עצוב ומצטער""משמעותו כיום  )6( ִלּבֹו"-"ַוִּיְתַעֵּצב ֶאל •
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  החוקרים אומרים:
ַוַּיְרא כמו:  האנשה של אלוהיםהיוצרים  שימוש רב בביטוייםבקטע זה יש 

    ָצא ֵחן ְּבֵעיֵני ְיהָוה.מָ  ְונֹחַ ִלּבֹו, -ַוִּיְתַעֵּצב ֶאל ,ַוִּיָּנֶחם ְיהָוה ,ְיהָוה

  ?האנשה של אלוהיםהריבוי ביטויי בקושי האם קיים 
  חז"ל טוענים:

כדי  אלא יש לזכור כי אלוהיםההאנשת של  בעייה דתית או קושי כי אין כאן

  .אדם" -"דיברה תורה בלשון בני  לאפשר הבנה של המסרים
  

  תולדות משפחתו של נח

-ֶאת ִּדיק ָּתִמים ָהָיה ְּבדֹרָֹתיוֹוְלדֹת נַֹח נַֹח ִאיׁש צַ ֵאֶּלה ּת" - 10 - 9פסוקים 

- ָחם ְוֶאת-ֵׁשם ֶאת-ים ֶאתַוּיֹוֶלד נַֹח ְׁשלָֹׁשה ָבנִ   נַֹח.-ָהֱאלִֹהים ִהְתַהֶּלְך 

   ".ָיֶפת

 ונאמר שנח איש צדיק ֵאֶּלה ּתֹוְלדֹת נֹחַ  תולדות נחהפרטים על נמסרים  כעת

 שהאמין באלוהים ָהָיה ְּבדֹרָֹתיו היה בדורותיו ִמיםָּת  ללא פגם ִּדיקנַֹח ִאיׁש צַ 

 םַוּיֹוֶלד נַֹח ְׁשלָֹׁשה ָבִני ולנח נולדו שלושה בנים נַֹח.-ָהֱאלִֹהים ִהְתַהֶּלְך - ֶאת

    ָיֶפת.- ְוֶאת ויפת ָחם-ֶאת חם ֵׁשם-ֶאת שם

  החוקרים אומרים:
ִּדיק ַח ִאיׁש צַ נֹ מדוע נח נבחר על ידי האלוהים ברור הסבר פסוקים אלו נותנים

   נַֹח.-ָהֱאלִֹהים ִהְתַהֶּלְך -ֶאת ָּתִמים ָהָיה ְּבדֹרָֹתיו
  

  "?ְּבדֹרָֹתיו" מדוע נאמר ברבים הביטוי
  :אומררש"י 

   :באופן יחסיאת צדיקותו של נח  מציג ְּבדֹרָֹתיו הביטוי

היה בדור של צדיקים נח אומרים שאילו חי  - נח תהמשבחים אאלו  •

שאלו  כןשל ש מרבותינו דורשים אותו לשבח כי" מהם צדיק יותר

  ."..היה בדור צדיקים היה צדיק יותר

אומרים שצדיקותו נחשבת כיוון שחי בדור של  - המגנים את נחאלו  •

לא היה נחשב  )כמו אברהם(חי בדור של צדיקים היה חוטאים אילו 
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ויש שדורשים אותו לגנאי לפי דורו היה צדיק ואלו היה " לצדיק

  "אברהם לא היה נחשב לכלום בדורו של
  

  התגברות החטאים בקרב בני האדם

 ים ַוִּתָּמֵלא ָהָאֶרץ ָחָמס.ַוִּתָּׁשֵחת ָהָאֶרץ ִלְפֵני ָהֱאלִֹה " - 12 - 11פסוקים 

ַּדְרּכֹו -ָּבָׂשר ֶאת-ִהְׁשִחית ָּכל-ִּכי ָהָאֶרץ ְוִהֵּנה ִנְׁשָחָתה-ֶאתַוַּיְרא ֱאלִֹהים  

   ."ָהָאֶרץ- ַעל

ִלְפֵני  בפני האלוהים ַוִּתָּׁשֵחת ָהָאֶרץ מוסר של העולם הושחתומידות ה

 ַוִּתָּמֵלא ָהָאֶרץ ָחָמס. בין בני האדם והעולם התמלא רשע ואלימות יםָהֱאלִֹה 

 ְוִהֵּנה ִנְׁשָחָתה נעשה מושחת ָהָאֶרץ- ֶאת שהעולם ַוַּיְרא ֱאלִֹהים ראה אלוהיםו

- ָּבָׂשר ֶאת-ִהְׁשִחית ָּכל-ִּכי אדםוהושחתו מידותיהם המוסריות של כל בני ה

   ָהָאֶרץ.-ַעל על פני האדמה ַּדְרּכֹו

  החוקרים אומרים:
 מידותיהם המוסריות הפסולותמשמש בפסוקים אלו לתיאור ת -ח-ש השורש

  ַּדְרּכֹו-ָּבָׂשר ֶאת-ִהְׁשִחית ָּכל-ִּכי ,ַוִּתָּׁשֵחת ָהָאֶרץ של בני האדם בעולם
  

  בני האדםיל על עומד להטאלוהים ש העונש

ָמְלָאה ָהָאֶרץ -ָּבָׂשר ָּבא ְלָפַני ִּכי-ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ְלנַֹח ֵקץ ָּכל" - 13פסוק 

    ."ָהָאֶרץ- ָחָמס ִמְּפֵניֶהם ְוִהְנִני ַמְׁשִחיָתם ֶאת

ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים  ואומר לאשר רואה בנח את ממשיכה של האנושות אלוהים 

 ָּבא ְלָפַני להתרחשעומד  ָּבָׂשר- ֵקץ ָּכל החיים שסיום חייהם של כל בעלי ְלנֹחַ 

 םָמְלָאה ָהָאֶרץ ָחָמס ִמְּפֵניהֶ - ִּכי שלהם אלימותבו רשעכיוון שהעולם התמלא ב

אלוהים ישמידם מעל פני ש עיקרון של מידה כנגד מידהעל בסיס עונשם יהיה ו

   ָהָאֶרץ.-ְוִהְנִני ַמְׁשִחיָתם ֶאת האדמה

  החוקרים אומרים:

על בסיס  לתיאור העונש של אלוהיםמשמש בפסוק זה  ת-ח-שש השור •

   ָהָאֶרץ.- ְוִהְנִני ַמְׁשִחיָתם ֶאת ה"מידה כנגד מיד" עיקרון

כיוון שאלוהים מתכוון להעניש את כל  ניתן להבין שנח ינצל ולא יענש •

  החוטאים בעולם ולא את נח הצדיק היחיד.
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  ח לפני המבולההוראות של אלוהים לנ

ַהֵּתָבה -גֶֹפר ִקִּנים ַּתֲעֶׂשה ֶאת-ֲעֵׂשה ְלָך ֵּתַבת ֲעֵצי" - 16 - 41קים פסו

ה ְׁשלֹׁש ֵמאֹות ַאּמָ   ְוֶזה ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה אָֹתּה ַּבּכֶֹפר. ְוָכַפְרָּת אָֹתּה ִמַּבִית ּוִמחּוץ

ֲעֶׂשה צַֹהר ּתַ   ּוְׁשלִֹׁשים ַאָּמה קֹוָמָתּה.אֶֹרְך ַהֵּתָבה ֲחִמִּׁשים ַאָּמה ָרְחָּבּה 

 ִּתִּים ְׁשִנִּיםַאָּמה ְּתַכֶּלָּנה ִמְלַמְעָלה ּוֶפַתח ַהֵּתָבה ְּבִצָּדּה ָּתִׂשים ַּתְח -ַלֵּתָבה ְוֶאל

   ."ּוְׁשִלִׁשים ַּתֲעֶׂשָה 

אלוהים מנחה את נוח כיצד 

לבנות לעצמו את התיבה אשר 

אמורה להציל אותו מהמבול 

שאלוהים עומד להביא על 

היות עשויה על התיבה ל .העולם

-ֵציֲעֵׂשה ְלָך ֵּתַבת עֲ  מעצי גופר

יש  ִקִּנים תאים תאים גֶֹפר

-ַּתֲעֶׂשה ֶאת התיבה לבנות את

 ְוָכַפְרּתָ  ולצפות אותה ַהֵּתָבה

את התיבה יש לבנות  ַּבּכֶֹפר. בזפת ּוִמחּוץ ומבחוץ ִמַּבִית מבפנים אָֹתּה

 ךס"מ) אור 68ת אמה (אמה = שלוש מאו ְוֶזה ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה אָֹתּה של במידות

 ֲחִמִּׁשים ַאָּמה ָרְחָּבּה וחמישים אמה רוחב ְׁשלֹׁש ֵמאֹות ַאָּמה אֶֹרְך ַהֵּתָבה

 לתיבה יש לעשות צַֹהר חלון ּוְׁשלִֹׁשים ַאָּמה קֹוָמָתּה. ושלושים אמה גובה

 ַאָּמה ְּתַכֶּלָּנה-ְוֶאל מלמעלה המשופע גגמה במרחק אמה ַּתֲעֶׂשה ַלֵּתָבה

ּוֶפַתח  כדי שמי הגשמים לא יכנסויש לבנות בצד  התיבה פתחאת ו ִמְלַמְעָלה

ַּתְחִּתִּים  קומה שנייה יש לבנות כניסהה מתחת לקומתו ַהֵּתָבה ְּבִצָּדּה ָּתִׂשים

    ּוְׁשִלִׁשים ַּתֲעֶׂשָה. קומה שלישיתו ְׁשִנִּים

  :רש"י טוען
כוונותיו של אלוהים ולגרום להדגיש את רצינות  הפירוט של בניית התיבה בא

  .הפסיק את מעשיהם הבלתי מוסרייםלבני האדם ל
  

ָּבָׂשר -ָהָאֶרץ ְלַׁשֵחת ָּכל-ַהַּמּבּול ַמִים ַעל-ַוֲאִני ִהְנִני ֵמִביא ֶאת" - 17פסוק 

   ."ָּבָאֶרץ ִיְגָוע-ּכֹל ֲאֶׁשר ִּיים ִמַּתַחת ַהָּׁשָמִיםּבֹו רּוַח חַ -ֲאֶׁשר

 את התיבה אלוהים מנחה את נח כיצד לבנות
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  ירופיס
  
  
  
  אבותה
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  ב"י פרק - בראשית
 אברם נודד לארץ כנען

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  פרקהניתוח וההסבר של הנושאים ב
  

  
  

  

פרק זה בא להציג את גודל האמונה והצייתנות של אברם לציווי של אלוהים 

  לנדוד לארץ כנען וההבטחות שהבטיח אלוהים לאברם.ו ום הולדתאת מקלעזוב 
  

  אברם שלהניסיון הראשון 

יָך ְלָך ֵמַאְרְצָך ּוִמּמֹוַלְדְּתָך ּוִמֵּבית ָאִב -ַאְבָרם ֶלְך -ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל" - 1פסוק 

   ."ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאְרֶאּךָ -ֶאל

-ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל ליואלוהים מעמיד את אברם בניסיון הראשון שלו ומצווה ע

ומבית  ּוִמּמֹוַלְדְּתךָ  ממולדתוו ֵמַאְרְצךָ  ארצומ ְלךָ -ֶלְך  להתנתקלעזוב ו ַאְבָרם

 שאלוהים יראה לו ָהָאֶרץ-ֶאל לא ידועההארץ הוללכת אל  ּוִמֵּבית ָאִביךָ  אביו

  ֲאֶׁשר ַאְרֶאָּך.

  
  

בציווי של אלוהים לאברם לעזוב את ארצו ומולדתו  עוסק הפרק
 ולנדוד לארץ כנען
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  החוקרים אומרים:
 סדר ההתנתקות י של אלוהיםהציוו כדי להקל על אברם את ההתמודדות עם

  מהקל אל הכבד: מתואר

  ֵמַאְרְצךָ  להתנתק מארצוהוא נדרש ת ראשי •

  ּוִמּמֹוַלְדְּתךָ  להתנתק ממולדתו היכן שנמצאים כל מכריונדרש לאחר מכן  •

ההתנתקות הקשה ביותר והיא ההתנתקות מבני נדרש לורק לבסוף  •

 ּוִמֵּבית ָאִביךָ  משפחתו
  

  ְלָך"-"ֶלְך טוי ביהפירוש  המחלוקת לגבי
  רש"י אומר:

שקיום הצו  מכך ומשתמע לך להנאתך ולטובתך הוא ְלךָ -ֶלְך הפירוש לביטוי 

  יזכה את אברם בשכר למעשהו.

  קסוטו אומר:

לך לך  אולך אתה לבדך או עם מי שקשור איתך הוא  ְלךָ - ֶלְך הפירוש לביטוי 

דשים שאברם ילך להתחיל את חייו הח ומשתמע מכךבדרך שהיא רק שלך 

  .בדרך הייחודית לו

  

  

  

   ְּבָרָכה. ְוֶאֶעְׂשָך ְלגֹוי ָּגדֹול ַוֲאָבֶרְכָך ַוֲאַגְּדָלה ְׁשֶמָך ֶוְהֵיה" - 3 - 2ם יפסוק

   ."ַוֲאָבְרָכה ְמָבְרֶכיָך ּוְמַקֶּלְלָך ָאאֹר ְוִנְבְרכּו ְבָך ּכֹל ִמְׁשְּפחֹת ָהֲאָדָמה

תוך  ברכות 7-מברך אותו בתן לאברם את הציווי הוא ומיד לאחר שאלוהים נ

  :ברכה במילה המנחהשימוש 

  ְוֶאֶעְׂשָך ְלגֹוי ָּגדֹול ם גדוללע את אברם יעשה •

  ַוֲאָבֶרְכךָ  ורכוש רב בממון את אברםברך י •

  ַוֲאַגְּדָלה ְׁשֶמךָ  מקור לכבוד אברם שמו שלאת  יעשה •

   ֶוְהֵיה ְּבָרָכה. אברם יהיה מקור ברכה לכל ההולכים בדרכו •

   ַוֲאָבְרָכה ְמָבְרֶכיךָ  ברכי אברםיברך את מ •

 ניבים וביטויים
  רך חדשה"מתן חיזוק לאדם לצאת לד"מבטא כיום  )1( ְלָך"- "ֶלְך 
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  ּוְמַקֶּלְלָך ָאאֹר ויעניש אברם אלוהים יקלל בזיאת מ •

   ְוִנְבְרכּו ְבָך ּכֹל ִמְׁשְּפחֹת ָהֲאָדָמה. יברך את כל העמים בזכות אברם •

  רש"י אומר:
 ההתרבותהפיריון וצימצום עקירת אדם מארצו ונדודיו לארץ זרה גורמים לו ל

לכן אלוהים מפצה את אברם ומברך אותו  וכבוד ולציצמצוםנו ממו לצימצום, שלו

לפי שהדרך גורמת לשלשה דברים ממעטת פריה ורביה "בנושאים אלו 

וממעטת את הממון וממעטת את השם לכך הוזקק לשלשה ברכות הללו 

   "שהבטיחו על הבנים ועל הממון ועל השם

  החוקרים אומרים:

 מספר טיפולוגישהוא  7שימוש במספר שבע הברכות לאברם הוא  •

  השלמות שבהן. בא להדגיש אתה

  לשלוש הבטחות של אלוהים:מתחלקות לאברם הברכות  •

  אֹרַוֲאָבְרָכה ְמָבְרֶכיָך ּוְמַקֶּלְלָך ָא, ַוֲאַגְּדָלה ְׁשֶמךָ  -הבטחה אישית  •

   ְוֶאֶעְׂשָך ְלגֹוי ָּגדֹול -הבטחה לייעודו הלאומי  •

   ְבָך ּכֹל ִמְׁשְּפחֹת ָהֲאָדָמה.ְוִנְבְרכּו  -הבטחה לכלל האנושות  •
  

 רַוֵּיֶלְך ַאְבָרם ַּכֲאֶׁש " - 5 - 4פסוקים 

ִּדֶּבר ֵאָליו ְיהָוה ַוֵּיֶלְך ִאּתֹו לֹוט 

ים ָחֵמׁש ָׁשִנים ְוִׁשְבִע -ְוַאְבָרם ֶּבן

ַוִּיַּקח ַאְבָרם   ָׁשָנה ְּבֵצאתֹו ֵמָחָרן.

ָאִחיו -לֹוט ֶּבן-ָׂשַרי ִאְׁשּתֹו ְוֶאת- ֶאת

- ּו ְוֶאתְרכּוָׁשם ֲאֶׁשר ָרָכׁש-ָּכל-ְוֶאת

ֶלֶכת ָעׂשּו ְבָחָרן ַוֵּיְצאּו לָ -ַהֶּנֶפׁש ֲאֶׁשר

   ."ַאְרָצה ְּכַנַען ַוָּיבֹאּו ַאְרָצה ְּכָנַען

ר ַּכֲאֶׁשר ִּדּבֶ  כפי שציווה עליו אלוהים ַוֵּיֶלְך ַאְבָרם אברם יוצא לדרך הנדודים שלו

 ואברם בן שבעים וחמש שנה ַוֵּיֶלְך ִאּתֹו לֹוט טצטרף לומואליו  ֵאָליו ְיהָוה

ְּבֵצאתֹו  מחרן צא לדרכווי הוא כאשר ָחֵמׁש ָׁשִנים ְוִׁשְבִעים ָׁשָנה-ְוַאְבָרם ֶּבן

ואת לוט  ָׂשַרי ִאְׁשּתֹו-ַוִּיַּקח ַאְבָרם ֶאת אברם לוקח איתו את שרי אישתו ֵמָחָרן.

ְרכּוָׁשם ֲאֶׁשר -ָּכל-ְוֶאת כוש שלהםואת כל הר ָאִחיו-לֹוט ֶּבן- ְוֶאת בן אחיו

 אברהם בדרכו לארץ כנען
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  )19 - 1( ב"כ פרק - בראשית
 עקידת יצחק

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  פרקהניתוח וההסבר של הנושאים ב
  

  
  

  

בנו  מעמיד את אברהם בניסיון הקשה ביותר והוא העלאתבפרק זה אלוהים 

נאלץ קודם להיפרד מבנו ישמעאל מופלג יצחק לעולה. אברהם שהוא כבר זקן 

  וכעת אלוהים דורש ממנו להיפרד גם מבנו האהוב יצחק.

גם יצחק לא רק אברהם נדרש לעמוד בניסיון העקידה אלא כי  :חז"ל אומרים

  קורבן שהלך לעקידה מבלי להתנגד.כ זה ניסיוןב נדרש לעמוד

  ברהםמנסה את א אלוהים

ַאְבָרָהם ַוּיֹאֶמר -ַוְיִהי ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְוָהֱאלִֹהים ִנָּסה ֶאת" - 1פסוק 

    ."ֵאָליו ַאְבָרָהם ַוּיֹאֶמר ִהֵּנִני

אלוהים  ַוְיִהי ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ולאחר שאברהם גירש את הגר וישמעאל

 ַאְבָרָהם-ִהים ִנָּסה ֶאתְוָהֱאלֹ ניסיון נוסף בפני אברהם אתהעמיד החליט ל

באחד הניסיונות הקשים שאלוהים מעמיד בו את  עוסק הפרק
 אברהם והוא עקידת בנו יצחק
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 אשר מייד עונה לאלוהים ואומר ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ַאְבָרָהם והוא קורא לאברהם

   ִהֵּנִני. הנה אני ַוּיֹאֶמר

  החוקרים אומרים:

מתוך עקידה של יצחק מובא סמוך לגירוש של הגר וישמעאל ה סיפור •

כבר זקן ולאחר שגירש  שהוא אברהםל ש דמותואת  להעצים מטרה

   כעת להקריב את בנו האהוב יצחק. את בנו ישמעאל הוא נדרש

בא לציין שהעקידה של יצחק הוא  ַאְבָרָהם- ְוָהֱאלִֹהים ִנָּסה ֶאתהביטוי  •

אין רק ניסיון שאלוהים מעמיד בו את אברהם כדי לבחון את אמונתו ו

  רצון בקורבנות.לאלוהים אכזריות ו לייחס

  בניסיון?מדוע צריך אלוהים להעמיד את אברהם 
  :ם אומר"הרמב

"ודע הניסיון נועד לשמש דוגמה לאחרים עד היכן יש להקריב למען האלוהים 

כי כל ניסיון שבתורה אין כוונתו ועניינו אלא שידעו בני אדם מה שצריך 

  אוי לעשות בשביל אהבת אלוהים..."להם לעשות...ומה ר

  הרמב"ן אומר:
להוציא  כדיהניסיון בא מעשיו לכן הרשות להחליט על  נתונהכיוון שבידי האדם 

האדם אחרת סגולותיו החיוביות דווקא ברגעיו הקשים כי  מהאדם המוסרי את

הצדיק לא היה מודע למעלותיו. אלוהים בוחן את הצדיק מידיעה ברורה שיעמוד 

היות מעשה האדם בעבור "במבחן וכך יוכל אלוהים להעניק לו שכר על כך 

יצוה בו להוציא ...נסיון" מצד המנוסהיקרא "...רשות מוחלטת בידו

ר מעשה טוב לא שכר לב טוב הדבר מן הכח אל הפועל, להיות לו שכ

דע כי השם צדיק יבחן, כשהוא יודע בצדיק שיעשה רצונו וחפץ בלבד. 

   "להצדיקו יצוה אותו בנסיון
  

  הציווי של אלוהים

- ִיְצָחק ְוֶלְך -ָאַהְבָּת ֶאת- רְיִחיְדָך ֲאֶׁש -ִּבְנָך ֶאת-ָנא ֶאת-ַוּיֹאֶמר ַקח" - 2פסוק 

  ."ַמר ֵאֶליךָ ֶאֶרץ ַהּמִֹרָּיה ְוַהֲעֵלהּו ָׁשם ְלעָֹלה ַעל ַאַחד ֶהָהִרים ֲאֶׁשר אֹ-ְלָך ֶאל

-ֶאת היחיד ִּבְנךָ -ָנא ֶאת-ַקח לקחת את בנו ַוּיֹאֶמר אלוהים אומר לאברהם

- ְוֶלְך  ארץ המוריה ת אלוללכ ִיְצָחק- ֶאת את יצחק ָאַהְבָּת -ֲאֶׁשר האהובו ְיִחיְדךָ 
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על  ְוַהֲעֵלהּו ָׁשם ְלעָֹלה ולהעלות את יצחק שם לעולה ֶאֶרץ ַהּמִֹרָּיה-ְלָך ֶאל

  ַעל ַאַחד ֶהָהִרים ֲאֶׁשר אַֹמר ֵאֶליָך. אחד ההרים שאלוהים יראה לו

  "?ְלךָ -"ֶלְך מה מציין הביטוי 
  החוקרים אומרים:

 מדובהם ע של מעגל הניסיונות ההפתיחה והסגירמציין את  "ְלךָ -ֶלְך " ביטויה

  :שהוא מגלה הצייתנות ועוצמתדמותו שב מודגשת הייחודיותו אברהם

ֵמַאְרְצָך  ְלךָ -ֶלְך ַאְבָרם -ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל" - בניסיון הראשון •

  )1(י"ב  "ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאְרֶאּךָ -ּוִמּמֹוַלְדְּתָך ּוִמֵּבית ָאִביָך ֶאל
ָאַהְבָּת -ְיִחיְדָך ֲאֶׁשר-ִּבְנָך ֶאת-ָנא ֶאת-ר ַקחַוּיֹאֶמ " - בניסיון האחרון •

ַחד ֶאֶרץ ַהּמִֹרָּיה ְוַהֲעֵלהּו ָׁשם ְלעָֹלה ַעל ַא-ֶאל ְלךָ -ְוֶלְך ִיְצָחק - ֶאת

   .)12" (כ"ב ֶהָהִרים ֲאֶׁשר אַֹמר ֵאֶליךָ 
  

  של אברהם השוואה בין הניסיון הראשון לניסיון האחרוןה

  נקודות ההבדל

  הראשון הניסיון  הנקודות
  פרק י"ב

  הניסיון האחרון
  פרק כ"ב

אופי הפנייה של 
  אלוהים

-ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל - בצורת ציווי

  )1( ְלךָ -ֶלְך  ַאְבָרם

 )2( ָנא- ַקחַוּיֹאֶמר  - בצורת בקשה

משמעות הדרישה 
  של אלוהים

 להתנתק מעברו נדרשאברם 

  מארצו ומולדתו ובית אביו

ְדְּתָך ְלָך ֵמַאְרְצָך ּוִמּמֹולַ -ֶלְך 

  )1( ּוִמֵּבית ָאִביךָ 

 אברהם נדרש להתנתק מעתידו

  להעלות לעולה את בנו יורשו

- רְיִחיְדָך ֲאֶׁש -ִּבְנָך ֶאת-ָנא ֶאת-ַקח

ם ִיְצָחק... ְוַהֲעֵלהּו ָׁש -ָאַהְבָּת ֶאת

  )2( ְלעָֹלה
 התמורה לאברהם
  עבור המעשה

 ואלוהים יברך אותו ויהפוך אות
  לעם גדול

ֹוי ָּגדֹול ַוֲאָבֶרְכָך ְוֶאֶעְׂשָך ְלג

  )2( הַוֲאַגְּדָלה ְׁשֶמָך ֶוְהֵיה ְּבָרכָ 

והדרישה  אלוהים אינו מבטיח כלום

מאברהם היא בניגוד להבטחות של 

  אלוהים אליו שיצחק ימשיך את זרעו.
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  נקודות הדימיון

  הניסיון הראשון  הנקודות
  פרק י"ב

  הניסיון האחרון
  פרק כ"ב

הדרגתיות הצווי 
  האלוהי

ֵמַאְרְצָך ּוִמּמֹוַלְדְּתָך ּוִמֵּבית 

  )1ָאִביך (
ָאַהְבָּת -ְיִחיְדָך ֲאֶׁשר-ִּבְנָך ֶאת-ֶאת

  )12(ִיְצָחק -ֶאת
אברהם מציית ללא 

  ויכוח

ָליו ַוֵּיֶלְך ַאְבָרם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר אֵ 

  )4( ְיהָוה
-ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר-ַוָּיָקם ַוֵּיֶלְך ֶאל

   )3(לֹו ָהֱאלִֹהים - ָאַמר
  

  מסקנה היא:ה
שהוא הניסיון האחרון שאלוהים מעמיד בו את אברהם של עקידת יצחק הניסיון 

  הניסיון הקשה ביותר שאברהם נדרש לעמוד בו. גם הואו
  

  ההכנות של אברהם לקראת המסע

ְׁשֵני ְנָעָריו -ֲחמֹרֹו ַוִּיַּקח ֶאת-ַוַּיְׁשֵּכם ַאְבָרָהם ַּבּבֶֹקר ַוַּיֲחבֹׁש ֶאת" - 3פסוק 

לֹו -ָאַמר-ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר-ֹו ְוֵאת ִיְצָחק ְּבנֹו ַוְיַבַּקע ֲעֵצי עָֹלה ַוָּיָקם ַוֵּיֶלְך ֶאלִאּת

   ."ָהֱאלִֹהים

 ַוַּיֲחבֹׁש מכין את חמורו לדרך ַוַּיְׁשֵּכם ַאְבָרָהם ַּבּבֶֹקר אברהם קם מוקדם בבוקר

ְוֵאת  ואת יצחק בנו ו ִאּתֹוְׁשֵני ְנָעָרי-ַוִּיַּקח ֶאת ולוקח את שני עוזרי ֲחמֹרֹו- ֶאת

ויוצא לדרך אל המקום  ַוְיַבַּקע ֲעֵצי עָֹלה למזבח מכין את עצי העולה ִיְצָחק ְּבנֹו

   לֹו ָהֱאלִֹהים.-ָאַמר-ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר-ַוָּיָקם ַוֵּיֶלְך ֶאל שאמר לו אלוהים
  

  ?"ַוַּיְׁשֵּכם ַאְבָרָהם ַּבּבֶֹקר" מציין הביטוי המ
   החוקרים אומרים:

  :מציין מספר אפשרויות הביטוי הזה

כדי  בבוקר ולכן קם מוקדם שאברהם הזדרז לקיים את הציווי האלוהי •

  להכין את כל הדרוש למסע.

  מהחשש והדאגה לגורל בנו שעומד להיעקד. ששנתו של אברהם נדדה •

ולכן קם מוקדם כדי  שאברהם רצה להסתיר את העקידה מאישתו שרה •

  י שתתעורר ותשאל להיכן מועדות פניהם.להכין הכל ולצאת למסע לפנ
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  החוקרים גם טוענים:
העומד להקריב את בנו מתוארת  סערת הרגשות שמתחוללת באברהם

  בצורות הבאות: 

 ,ַוַּיְׁשֵּכם גילו המופלגב פן אישיובא שאברהם מבצע ריבוי הפעולות •

  ש מנעריו שיעשו זאת. מבלי לבק ַוֵּיֶלְך  ,ַוָּיָקם ,ַוְיַבַּקע ,ַוִּיַּקח ,ַוַּיֲחבֹׁש

  :מוכיחות שאברהם מבצע פעולותריבוי ה •

  .המסירות שלו לביצוע הציווי האלוהיאת  - מצד אחד •

  מסיחות את דעתו מסערת הרגשות המתחוללת בו.הן  -מצד שני  •

החמור לפני  חובש את אשר שאברהם מבצעפעולות בסדר חוסר ה •

  לקראת העקידה.שאברהם מבולבל ונרגש  מוכיחהשכריתת עצי העולה 
  

ַהָּמקֹום -ֵעיָניו ַוַּיְרא ֶאת-ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ַוִּיָּׂשא ַאְבָרָהם ֶאת" - 4פסוק 

   ."ֵמָרחֹק

- ַוִּיָּׂשא ַאְבָרָהם ֶאת מביט אברהם ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי וביום השלישי של המסע

-א ֶאתַוַּיְר  ורואה את המקום שאמר לו אלוהים להגיע אליו מרחוק ֵעיָניו

   ַהָּמקֹום ֵמָרחֹק.

  המסע של אברהם נמשך שלושה ימים?מדוע 
  רש"י אומר:

לשקול  לולאפשר כדי  העקידה מקוםהיכן מראש  אלוהים לא הודיע לאברהם

למה איחר מלהראותו מיד כדי " ולהחליט אם הוא מבצע את הציווי האלוהי

ת להמלך שלא יאמרו הממו וערבבו פתאום וטרד דעתו ואילו היה לו שהו

ימים באם משתמע מכך שאברהם התחבט שלושה  "אל לבו לא היה עושה

  .שקולהלקיים את הציווי האלוהי וההחלטה שקיבל היתה החלטה 
  

ר ַהֲחמֹור ַוֲאִני ְוַהַּנעַ -ָלֶכם ּפֹה ִעם-ְנָעָריו ְׁשבּו-ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל" - 5פסוק 

   ."ָבה ֲאֵליֶכםּכֹה ְוִנְׁשַּתֲחֶוה ְוָנׁשּו-ֵנְלָכה ַעד

 ְנָעָריו-ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל וכשהגיעו קרוב אל המקום אומר אברהם לעוזריו

 ַוֲאִני ְוַהַּנַער ואילו הוא ויצחק ַהֲחמֹור-ָלֶכם ּפֹה ִעם-ְׁשבּו להישאר עם החמור
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 וישובו אליהם ְוִנְׁשַּתֲחֶוה כדי להשתחוות ּכֹה-ֵנְלָכה ַעד אל המקום הולכים

  ָבה ֲאֵליֶכם.ְוָנׁשּו

  החוקרים אומרים:

סערת  מדגיש אתמה שבלשון רבים מדבר אל נעריו  אברהם •

   שבה הוא נמצא לקראת המעשה שהולך להתרחש.הרגשות 

משאיר את נעריו מאחור כיוון שעניין העקידה הוא מעשה רוחני אברהם  •

  שבין אברהם יצחק ואלוהים ולהם אין כל קשר למעשה.

  "ְוָנׁשּוָבה ֲאֵליֶכם"? רלמה התכוון אברהם כשאמ
  רש"י אומר:

  "נתנבא שישובו שניהם" שאברהם התנבא שישובו שניהם
  

ם ֲעֵצי ָהעָֹלה ַוָּיֶׂש - ַוִּיַּקח ַאְבָרָהם ֶאת" - 6פסוק 

- ָהֵאׁש ְוֶאת-ִיְצָחק ְּבנֹו ַוִּיַּקח ְּבָידֹו ֶאת- ַעל

  ."ַהַּמֲאֶכֶלת ַוֵּיְלכּו ְׁשֵניֶהם ַיְחָּדו

- ַוִּיַּקח ַאְבָרָהם ֶאת ת עצי העולהאברהם לוקח א

יצחק שישא  גבו של ושם אותם על ֲעֵצי ָהעָֹלה

והוא לוקח את לפיד  ִיְצָחק ְּבנֹו-ַוָּיֶׂשם ַעל אותם

- ְוֶאת ואת הסכין ָהֵאׁש-ַוִּיַּקח ְּבָידֹו ֶאת האש

ַוֵּיְלכּו  ללכת שניהם יחד והם מתחילים ַהַּמֲאֶכֶלת

  ְׁשֵניֶהם ַיְחָּדו.

  קרים אומרים:החו
את  בוחלס יצחקל נתן עדיין שומר עליו לכןהולך להקריב את בנו ש אברהם

  הוא מחזיק בעצמו.אילו את לפיד האש והסכין המסוכנים העצים ו
  

  השיחה בין יצחק לאברהם אביו

י ַאְבָרָהם ָאִביו ַוּיֹאֶמר ָאִבי ַוּיֹאֶמר ִהֶּנּנִ -ַוּיֹאֶמר ִיְצָחק ֶאל" - 8 - 7פסוקים 

ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ֱאלִֹהים  ִצים ְוַאֵּיה ַהֶּׂשה ְלעָֹלה.ִני ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה ָהֵאׁש ְוָהעֵ ְב 

   ."ּלֹו ַהֶּׂשה ְלעָֹלה ְּבִני ַוֵּיְלכּו ְׁשֵניֶהם ַיְחָּדו-ִיְרֶאה

 אברהם ויצחק עם עצי העולה
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  ט"כ פרק - בראשית
 ב נושא את לאה ואת רחליעק

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  פרקהניתוח וההסבר של הנושאים ב
  

  
  

  

עם הרועים ליד הבאר והאהבה שניצתת במפגש של יעקב  הפגישה של יעקב

בפירוט רב מתוך כוונה להשרות אווירה נעימה לפני הטלטלות  מתוארתורחל 

תן לו את לאה לאישה במקום וכמו הולכתו שולל על ידי לבן שנהצפויות ליעקב 

  נאלץ לעבוד שוב תמורת רחל והדרמות הצפויות לו בהמשך.ש והעובדהרחל 
  

  

  

  

  

  

  

  

עם רחל בנישואיו ללאה ולאחר במפגש של יעקב  עוסק הפרק
 מכן לרחל בלידות של לאה ועקרותה של רחל
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  יעקב מגיע לבאר בחרן

ַוֵּיֶלְך קֹב ַרְגָליו ַוִּיָּׂשא ַיעֲ " - 3 - 1פסוקים 

ֶדה ַוַּיְרא ְוִהֵּנה ְבֵאר ַּבָּׂש  ֶקֶדם.-ַאְרָצה ְבֵני

צֹאן רְֹבִצים -ָׁשם ְׁשלָֹׁשה ֶעְדֵרי-ְוִהֵּנה

ִרים ַהְּבֵאר ַהִהוא ַיְׁשקּו ָהֲעדָ -ָעֶליָה ִּכי ִמן

-ְוֶנֶאְספּו ִּפי ַהְּבֵאר.-ן ְּגדָֹלה ַעלְוָהֶאבֶ 

 ָהֶאֶבן ֵמַעל-ְללּו ֶאתָהֲעָדִרים ְוגָ -ָׁשָּמה ָכל

ַהּצֹאן ְוֵהִׁשיבּו - ִּפי ַהְּבֵאר ְוִהְׁשקּו ֶאת

   ."ִּפי ַהְּבֵאר ִלְמקָֹמּה- ָהֶאֶבן ַעל- ֶאת

באר  לגיע אמו ֶקֶדם.-ַוֵּיֶלְך ַאְרָצה ְבֵניַוִּיָּׂשא ַיֲעקֹב ַרְגָליו  לך לחרןויעקב ה

ָׁשם -ְוִהֵּנה שלושה עדרי צאן וסביבה ַוַּיְרא ְוִהֵּנה ְבֵאר ַּבָּׂשֶדה שהיתה בשדה

ַהְּבֵאר ַהִהוא - ִּכי ִמן שנהגו לשתות מהבאר צֹאן רְֹבִצים ָעֶליָה -ְׁשלָֹׁשה ֶעְדֵרי

 ִּפי ַהְּבֵאר.-ן ְּגדָֹלה ַעלְוָהֶאבֶ  שאבן גדולה סוגרת על פי הבאר ַיְׁשקּו ָהֲעָדִרים

נהגו לגולל את האבן  םָהֲעָדִרי-ָׁשָּמה ָכל-ְוֶנֶאְספּו העדרים שם נאספו כי כאשר

 את הצאן ולאחר שהישקו ָהֶאֶבן ֵמַעל ִּפי ַהְּבֵאר-ְוָגְללּו ֶאת מעל פי הבאר

אורח המעוברי  כדי לשמור למקומה גוללו את האבן חזרה ַהּצֹאן-ְוִהְׁשקּו ֶאת

   ִּפי ַהְּבֵאר ִלְמקָֹמּה.-ָהֶאֶבן ַעל-ְוֵהִׁשיבּו ֶאת לשאוב מים מהבארמ
  

  בבאר ם הרועיםהמפגש של יעקב ע

  ָנְחנּו.ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ַיֲעקֹב ַאַחי ֵמַאִין ַאֶּתם ַוּיֹאְמרּו ֵמָחָרן אֲ " - 8 -  4פסוקים 

ֹום ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ֲהָׁשל ָנחֹור ַוּיֹאְמרּו ָיָדְענּו.-ָלָבן ֶּבן-ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ַהְיַדְעֶּתם ֶאת

 ַוּיֹאֶמר ֵהן עֹוד ַהּיֹום ָּגדֹול ַהּצֹאן.-ָאה ִעםל ִּבּתֹו ּבָ לֹו ַוּיֹאְמרּו ָׁשלֹום ְוִהֵּנה ָרחֵ 

ַוּיֹאְמרּו לֹא נּוַכל ַעד ֲאֶׁשר  ְׁשקּו ַהּצֹאן ּוְלכּו ְרעּו.ֵעת ֵהָאֵסף ַהִּמְקֶנה ַה -לֹא

   ."ָהֶאֶבן ֵמַעל ִּפי ַהְּבֵאר ְוִהְׁשִקינּו ַהּצֹאן-ָהֲעָדִרים ְוָגְללּו ֶאת-ֵיָאְספּו ָּכל

 ַאַחי ֵמַאִין ַאֶּתם מהיכן הם ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ַיֲעקֹב ושואל אותם יעקב פונה לרועים

 אם הם מכירים את לבןהיעקב שואל  ַוּיֹאְמרּו ֵמָחָרן ֲאָנְחנּו. והם עונים לו מחרן

 ַוּיֹאְמרּו ָיָדְענּו. ולאחר שענו לו בחיוב ָנחֹור-ָלָבן ֶּבן-ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ַהְיַדְעֶּתם ֶאת

ַוּיֹאְמרּו  הם עונים ששלומו טוב ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ֲהָׁשלֹום לֹו הוא שואל לשלומו

 הרועים ועדרי הצאן
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ל ִּבּתֹו ָּבָאה ְוִהֵּנה ָרחֵ  וכי ביתו רחל אמורה להגיע עם עדר הצאן שלה ָׁשלֹום

 ֵהן עֹוד ַהּיֹום ָּגדֹול עדיין מוקדםש ַוּיֹאֶמר יעקב אומר להם בפליאה ַהּצֹאן.-ִעם

מדוע אינם משקים את ושואל  ִּמְקֶנהֵעת ֵהָאֵסף ַה -לֹא לאסוף את העדרים

 ַוּיֹאְמרּו לו אומריםהרועים  ּוְלכּו ְרעּו. ויוצאים למרעה ְׁשקּו ַהּצֹאןַה  העדרים

רק כאשר ו לֹא נּוַכל שאינם יכולים לגולל את האבן מפי הבאר בעצמם

הם יכולים  ָהֲעָדִרים- ַעד ֲאֶׁשר ֵיָאְספּו ָּכל מתאספים כל הרועים עם עדריהם

ולהשקות  ָהֶאֶבן ֵמַעל ִּפי ַהְּבֵאר- ְוָגְללּו ֶאת את האבן מעל פי הבאר יחד ולללג

    ְוִהְׁשִקינּו ַהּצֹאן. העדריםאת 
  

  בבאר רחלאת  יעקב פוגש

עֹוֶדּנּו ְמַדֵּבר ִעָּמם ְוָרֵחל " - 21 -  9פסוקים 

ָעה ַהּצֹאן ֲאֶׁשר ְלָאִביָה ִּכי רֹ-ָּבָאה ִעם

ָלָבן -ָרֵחל ַּבת-ר ָרָאה ַיֲעקֹב ֶאתַוְיִהי ַּכֲאֶׁש  ִהוא.

קֹב צֹאן ָלָבן ֲאִחי ִאּמֹו ַוִּיַּגׁש ַיעֲ - ֲאִחי ִאּמֹו ְוֶאת

צֹאן -ֶאת ָהֶאֶבן ֵמַעל ִּפי ַהְּבֵאר ַוַּיְׁשְק -ַוָּיֶגל ֶאת

- ֶאת ַוִּיַּׁשק ַיֲעקֹב ְלָרֵחל ַוִּיָּׂשא ָלָבן ֲאִחי ִאּמֹו.

א קֹב ְלָרֵחל ִּכי ֲאִחי ָאִביָה הּוַוַּיֵּגד ַיעֲ  קֹלֹו ַוֵּיְבְּך.

   ."ִרְבָקה הּוא ַוָּתָרץ ַוַּתֵּגד ְלָאִביָה -ְוִכי ֶבן

עֹוֶדּנּו ְמַדֵּבר  בעוד יעקב עדיין מדבר עם הרועים

ְוָרֵחל  גיעה רחל עם עדר הצאן של אביהמ ִעָּמם

שהיא הרועה  ַהּצֹאן ֲאֶׁשר ְלָאִביהָ -ָּבָאה ִעם

 ביתו של לבן האח של אימו אה יעקב את רחלוכאשר ר ָעה ִהוא.ִּכי רֹ שלהם

ואת הצאן של לבן אחי  ָלָבן ֲאִחי ִאּמֹו-ָרֵחל ַּבת-ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ָרָאה ַיֲעקֹב ֶאת

ומגולל בכוחות עצמו את  ַוִּיַּגׁש ַיֲעקֹב ניגש יעקב צֹאן ָלָבן ֲאִחי ִאּמֹו- ְוֶאת אימו

ומשקה את הצאן של לבן  ֵמַעל ִּפי ַהְּבֵארָהֶאֶבן -ַוָּיֶגל ֶאת האבן מעל פי הבאר

יעקב שהתאהב ברחל במבט ראשון  צֹאן ָלָבן ֲאִחי ִאּמֹו.-ֶאת ַוַּיְׁשְק  אחי אימו

יעקב מתחיל מעוצמת האהבה וההתרגשות ו ַוִּיַּׁשק ַיֲעקֹב ְלָרֵחל נושק לה

שהוא  ַיֲעקֹב ְלָרֵחל ַוַּיֵּגד אומר לרחל יעקב קֹלֹו ַוֵּיְבְּך.-ַוִּיָּׂשא ֶאת בקול לבכות

 יעקב מגולל את האבן מעל הבאר
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ִרְבָקה -ְוִכי ֶבן והוא הבן של רבקה ִּכי ֲאִחי ָאִביָה הּוא של אביה )ֲאִחי( האחיין

   ַוָּתָרץ ַוַּתֵּגד ְלָאִביָה. רחל עוזבת את העדר ורצה להודיע לאביה הּוא

  החוקרים אומרים:

  יעקב ברחל והתרגשותו מתוארת בצורות הבאות: עוצמת התאהבות •

 ,ָהֶאֶבן-ַוָּיֶגל ֶאת ב,ַוִּיַּגׁש ַיֲעקֹ -עולות שיעקב עושה בריבוי הפ •

  צֹאן-ֶאת ַוַּיְׁשְק 

גולל לבד הוא מכאשר  -בניסיון של יעקב להרשים את רחל  •

כי  ָהֶאֶבן ֵמַעל ִּפי ַהְּבֵאר- ַוָּיֶגל ֶאת את האבן מעל פי הבאר

נראה שיעקב קיבל כוחות על אנושיים אם הצליח לגולל לבד כ

  מעל פי הבאר. את האבן

 רחלכאשר הוא נושק ל -כלפי רחל  חשיפת עוצמת ריגשותיוב •

א ַוִּיַּׁשק ַיֲעקֹב ְלָרֵחל ַוִּיָּׂש  ומתחיל לבכות בקול מהתרגשות

  קֹלֹו ַוֵּיְבְּך.- ֶאת

  :מדגישה ָלָבן ֲאִחי ִאּמֹועל הביטוי  פעמים 3 החזרה •

 היא מטרת הגעתו אל לבן אחי אימושהעובדה שיעקב זוכר  את •

  לו לאישה. חת אחת מבנותיולק

  .רבקה האהובהאימו  זכירה לו אתמברחל ה והתאהבות את •
  

  "?"ָהֶאֶבן ֵמַעל ִּפי ַהְּבֵאר הביטויו "ַהְּבֵאר" המילה מה מסמלים
  החוקרים אומרים:

נקשרות ַמִים והמילה  בקטע זה פעמים 7מוזכרת ה ַהְּבֵאר הליהמ •

 למשל:  כמו לפוריות האישהבמקורות שונים במקרא 
  )15(ה'  ַמִים ִמּבֹוֶרָך ְונְֹזִלים ִמּתֹוְך ְּבֵאֶרךָ -ְׁשֵתה"  בספר משלי •

   )15" (ד' ...ַמְעַין ַּגִּנים ְּבֵאר ַמִים ַחִּיים " שיר השירים בספר •
בקטע זה מסמל את פעמים  5מוזכר ה ָהֶאֶבן ֵמַעל ִּפי ַהְּבֵארהביטוי  •

 עליהם יאלץ להתגבר ביעקש חסימת הפוריות של רחל ואת המכשולים

  .ולהפכה לאישתו כדי לזכות ברחל אהובתו




