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פתח דבר

חוברת הלימוד יחסי אחים – בין קינאה לאחווה, יריבות או פיוס? קשר דם או קשר אנושי? 

מבוססת על מקורות מארונות הספרים התרבותיים של היהדות, הנצרות והאסלאם. באופן 

מיוחד, החוברת מבקשת לטעון שכאשר רגש האחווה קיים בין בני ובנות מסורת מסוימת, וכן 

בין בני ובנות מסורות תרבותיות ודתיות שונות, יכולים אנשים שונים לפעול אחד כלפי השני 

מתוך תחושת אחריות, כבוד והבנה עמוקה, למרות השוני התרבותי והדתי ביניהם, ומתוך 

כבוד לשוני זה. 

לפניכם.ן תוצר לימודי המיועד למערכת החינוך בישראל, מבית היוצר של תוכנית "מן 

הבארות", מייסודו של מכון שלום הרטמן. התוכנית, שיוסדה והחלה לפעול ב-2014, מפגישה 

בין א.נשי חינוך וקהילה מהחברה היהודית והחברה הערבית בישראל, ומקדמת לימוד משותף 

של טקסטים "מארונות הספרים" של התרבויות והמסורות השונות בהן. 

במהלך התוכנית, המשתתפים והמשתתפות זוכים לליווי מקצועי בתהליך של היכרות אישית 

ותרבותית ביניהם, תוך לימוד משותף של טקסטים דתיים, הגותיים וספרותיים אשר מבטאים 

קולות שונים של מורכבות, דיאלוג וחיפוש אותנטי אחר משמעות.

בתוכנית "מן הבארות" הלומדים והלומדות מעמיקים במשמעויות הקיומיות ובהשלכות 

החינוכיות והאזרחיות-תרבותיות של הנכחת הזהויות הפרטיקולריות של האדם בשדה החינוך, 

לרבות הזהויות התרבותיות, הדתיות, האזרחיות, הלאומיות והמגדריות. במקביל לחיפוש ובירור 

פנימי בתוך המסורת, הזהות והתרבות האישית, המשתתפים.ות מרחיבים את אופק היכרותם 

עם המסורות והתרבויות האחרות בחיפוש אחר אפשרויות להעצמה אישית, להשראה מוסרית, 

לשיתוף פעולה ולגישור בין תרבויות ובניית כבוד הדדי בין בני ובנות התרבויות. 

עוד שואפת התוכנית להנכיח באיזון ובפתיחות את שתי שפות האם של המשתתפים.ות בה, 

העברית והערבית, ולתת ביטוי למגוון המסורות של המשתתפים.ות – היהודים, הנוצרים, 

המוסלמים ובני העדה הדרוזית.

"מן הבארות" מבקשת להשפיע על א.נשי החינוך המשתתפים בתוכנית, ובאמצעותם על 

התרבות והאתוס של בתי הספר שבהם הם פועלים ומלמדים, מתוך תקווה וכוונה שיהיו 

מכילים, פלורליסטים, הומניסטים, רחבי אופקים וביקורתיים יותר. 

ברוח זו, התוכנית שואפת לפתח קשרים ארוכי טווח ופרויקטים לימודיים משותפים לקהילות 

בתי הספר משתי החברות, היהודית והערבית.
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مدخل

تتمحور هذه الكّراسة التّعليميّة، والّتي هي بعنوان األخّوة- بين الغيرة واإلخو، ُخصومة أم ُمصالحة؟ َعالقة دم 
أم َعالقة إنسانيّة؟ حول عالقات األخّوة، استناًدا على مصادر من أّمهات الكتب وخزائن التّراث في الّديانات 
الثاّلث: اليهوديّة، المسيحيّة واإلسالميّة. تدعو هذه الكّراسة بشكل خاّص، إلى فرضيّة أّن قيمة األخوة هي 
قيمة إنسانيّة تتعّدى حدود االنتماءات الّضيّقة، وأّن االلتزام بها من شأنه أن يُعّزز التّعامل بمسؤوليٍّة واحترام 
وتعاضد بين األفراد، على اختالف مذاهبهم ومشاربهم الفكريّة والثّقافيّة، وما بين المجموعات بتعّدد خلفيّاتها 

المجتمعيّة والحضاريّة. 

تمثُل بين أيديكم ماّدة تعليميّة أُعّدت لجهاز التّربية والتّعليم في إسرائيل، على يد برنامج "من اآلبار" التّابع 
لمعهد شالوم هارتمان. أبصر برنامج "من اآلبار" النّوَر عام 2014، وسعى منذ بداياته إلى تعزيز التّواصل 
والّشراكة ما بين المجتمعين العربّي واليهودّي، من خالل مشاريع مشتركة للعاملين وللعامالت في مجال التّربية 
والتّعليم؛ للّدراسة والتّأهيل والتّشبيك وتطوير مبادرات وشراكات تربويّة. ما يميّز البرنامج هو التّركيز على 
ذخائر التّراث والنّصوص المؤّسسة في الحضارات والّديانات والطّوائف والمدارس الفكريّة المختلفة، خصوًصا 
تلك الّتي تحمل في ثناياها أصالةً وتعدديّةً وحواريّةً في البحث عن معاني الوجود اإلنسانّي، شروطه وغاياته. 
يلتقي المشاركون والمشاركات لتدارس نصوص دينيّة، أدبيّة وفكريّة، وللنّظر في معانيها والتّفكر في تعالقها 
وترابطها لممارستهم المهنيّة وواقعهم االجتماعّي والّسياسّي، كما يتعّرفون ويتعارفون فيما بينهم بعمق ومكاشفة. 
هذا ويحظى المشاركون/ات من المعلّمين/ات والمديرين/ات بمرافقة مهنيّة؛ بهدف مساعدتهم في تطوير 

مبادرات مشتركة فيما بينهم على المستوى المدرسّي. 

وعليه، يؤمن القائمون على هذا البرنامج أّن وكيل التّغيير األّول هو المربّي-المعلّم، ومن خالل التّأثير على 
توّجهاته القيميّة وممارسته المهنيّة، قد نحدث تغييًرا جوهريًّا في الثّقافة المدرسيّة عموًما، وفي تدريس مواضيع 
التّراث والحضارات خصوًصا. هذا التّغيير يهدف إلى تحويل المدارس ألطر تربويّة تُقدِّر وتمارس التّعدديّة 
والتّسامح، وتربّي على التّفكير اإلنسانّي والنّقدّي الحوارّي. من هنا، يهتّم البرنامج بتطوير ودعم مبادرات تربويّة 

ذات استمراريّة ما بين المجتمعين العربّي واليهودّي، خصوًصا ما بين المدارس وأطر التّربية الاّلمنهجيّة.

يعّمق برنامج "من اآلبار" الحوار حول هويّات المشاركين/ات العرب واليهود، ويسبر أغوارها وطبقاتها 
الحضاريّة، الّدينيّة، القوميّة، الجندريّة والمهنيّة. يستكشف المشاركون -على وجه التّحديد- حضور هويّاتهم 
المختلفة، تمثيالتها وتأثيراتها وعالقات القّوة الفاعلة عليها، ويرفد هذا االستكشاف تبّصرات من النّصوص 
الّتي يتّم نقاشها. وعليه، يحرص البرنامج على حضور متوازن للّغتين العربيّة والعبريّة، وعلى أهّميّة تنّوع 

النّصوص وخلفيّات المشاركين اليهود والعرب من الطّوائف المختلفة، مسلمين ومسيحيّين ودروز.

5



בכתיבת החוברת ובבחירת המקורות הדגשנו את העובדה שהתרבויות שלנו מראשיתן מייצרות 

התמודדויות רעיוניות עם סוגיות ערכיות שהאדם נתקל בהן במהלך חייו. עם זאת, הקפדנו 

להבליט את הייחודיות של כל מסורת ומסורת ולציין את הדגשים המיוחדים לה מתוך כבוד 

למסורת ולבניה ובנותיה. הווה אומר, מלבד חשיפת התלמידים לתכנים ולגישות של תרבויות 

אחרות, מטרתנו היא שהתלמידים והתלמידות יכירו ויעמיקו בהבנת המסורת שלהם, ויגבירו 

את זיקתם אליה ואת שיח הזהות שלהם עימה.

החוברת שלפניכם מיועדת לתלמידי הכיתות העל-יסודיות ואנו ממליצים להשתמש בה 

במסגרת שעת החינוך, או במסגרת שיעורים העוסקים בחינוך חברתי-ערכי, ולא בשיעורי 

דת או מורשת. למען הסר ספק, חוברת זו אינה מחליפה את חומרי הלימוד לשיעורי מורשת 

או דת. 

מבנה החוברת הוא מודולרי: ניתן ללמוד את היחידות על פי הסדר, אך הסדר אינו מחייב וניתן 

ללמוד כל יחידה בפני עצמה או רק חלק מהיחידות. כך גם לגבי המקורות, השאלות הנלוות 

והמשימות.

כתבו:

ד"ר איימן אגברייה

ד"ר שולמית קיציס

איתי יבין   

עריכה: ג'לאל חסן ואסראא זועבי – ערבית. דנה רייך וד"ר שולמית קיציס – עברית 

ריכוז: ד"ר שולמית קיציס 

תרגום: ג'לאל חסן ואסראא זועבי

גרפיקה: סטודיו ענת ומאיה

הפקה וריכוז התוכנית: איתי יבין, מנהל תוכנית "מן הבארות" 

המחברים אסירי תודה לד"ר עזיז דעים, ד"ר צאלח עבוד ועדי אפל, על תרומתם הייחודית 

 בחשיבה ובפיתוח הראשוני. תודה לפרופ' דני סטטמן, המלווה האקדמי העמית של 

"מן הבארות" ולד"ר רננה רביצקי פילזר, המנהלת החינוכית של המרכז לזהות יהודית 

וישראלית במכון הרטמן, על הערותיהם החשובות. כמו כן אנו מודים גם לצוות תוכנית "מן 

הבארות" – לביבה סלימאן, עפרה אגוזי טלמון, נטלי חילו מונייר, אלאמזה ג'בארה, ויסאם 

סעדי, גילי רבל, אמאני ג'זאר, ופידא חמוד – על קריאת הטיוטה ועל ההערות החשובות. 
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النّصوص المنتقاة في هذه الكراسة هي نصوص مجتزأة عن أعمال أشمل، وال يمكنها أن تفي حّق األعمال 
والثّقافات الّتي تمثّلها، إذ هي في النّهاية نصوص تسعى إلى تحفيز الطاّّلب لنقاش التّجلّيات والعالقات والقيم 
المرتبطة بفكرة "األخّوة"، بشكل يمّكنهم من النّظر باحترام الّصور المختلفة الّتي تعاملت بها ثقافات اآلخرين 

مع هذه الفكرة، ومن التّعّمق في كيفيّة ترابط ثقافاتهم الخاّصة مع نفس الفكرة والتّواصل مع ذلك.

هذه الكّراسة معّدة للطاّّلب في صفوف المدارس اإلعداديّة والتّوجيهيّة، ونوصي باستخدامها ضمن حصص 
التّربية عموًما، وفعاليّات التّربية االجتماعيّة خصوًصا. ويجدر بالّذكر أّن هذه المواد غير معّدة وغير مناسبة 
لالستخدام في حصص التّربية الّدينيّة على أنواعها، ولم تُكتب كماّدة بديلة أو مكّملة للمواد في هذا النّوع من 
التّربية. مبنى الكراسة هو تركيبّي، بحيث يمكن تدريس الوحدات بحسب ترتيبها، أو اختيار ما يناسب منها 

حسب الحاجة. 
طاقم الكتابة:

د. أيمن إغباريّة
د. شوالميت كيتسيس

إيتاي يافين

تدقيق لغوي: جالل حسن، إسراء زعبي )العربيّة(. دانا رايخ وشولميت كيتسيس )العبريّة(
تركيز طاقم الكتابة: شولميت كيتسيس

ترجمة: جالل حسن، إسراء زعبي
تصميم: 

إنتاج: إيتاي يافين وطاقم من "اآلبار"

يتقّدم طاقم الكتابة بالّشكر الجزيل لآلتية أسماؤهم على اقتراحاتهم ومالحظاتهم القيّمة: د. عزيز دعيم، د. صالح 
عبود، وعادي آبل. كما نقّدم جزيل الّشكر للبروفيسور داني ستاتمان، المرافق األكاديمّي لبرنامج من اآلبار، 
ولـِ د. رننا فيلزر ربيتسكي، المديرة التّربويّة لمركز الهويّة اليهوديّة واإلسرائيليّة بمعهد هرتمان على التّقييمات 
والمالحظات، كما يعبّر طاقم الكتابة عن امتنانه للعاملين في برنامج من اآلبار على قراءتهم المسوّدة األّوليّة 
لهذه الكّراسة، وتطبيقهم العملّي لمحتوياتها ومالحظاتهم المثرية: لبيبه سليمان، عوفرا لجوزي تلمون، نتالي 
حلو منير، ألمازه جبارة، وسام سعدي، جيلي ربيل، أماني جزار وفداء حمود. شكًرا لكم، شكًرا لكّن جميًعا.
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יחסי אחים – יריבות או אחווה? מבוא

מערכת יחסים בין אחים היא מהְקשָרים המשמעותיים אך גם הסבוכים בחיינו. מצד אחד, 
האח או האחות הם הדמויות הקרובות לנו ביותר, לצד ההורים. מצד אחר, יחסי אחים מלוּוים 
תמיד במתחים ובקונפליקטים, הנובעים מרגשות של קנאה ושל תסכול ומתחושה של אפליה. 
המומחים סבורים שבשורש קנאת האחים מצוי רצונו של כל ילד לאהבה בלעדית של הוריו. 
נוכחותם של אחים נוספים משמעה תשומת לב פחותה אליו, ואת הילד מטרידה המחשבה 

ָמא אחיו חשוב יותר ממנו. ֶשׁ

ָנא. שלוש הדתות המונותאיסטיות  ְדַמת ּדְ הנושא של יחסי אחים מעסיק את האנושות ִמּקַ
מספקות לנו סיפורים ואמירות המאפשרים ללמוד על התפתחותם של יחסים בין אחים ועל 

דגמים שונים של אחווה. בחוברת נבחן נושא זה לאור מקורות שונים.  

 • האם למרות התחרות והקנאה הטבעיות שאנו מרגישים כלפי אחינו ואחיותינו אפשר לבסס
   עמם.ן יחסים המושתתים על אהבה, על ויתור ועל שותפות?

 • כיצד נוכל ללמוד להכיל ולהתמודד עם רגשות סותרים בתוכנו לגבי אחינו ואחיותינו, רגשות
   כמו אהבה, הערכה, חיבה וחברות ובצדם גם קנאה, תחרות, תסכול ואפליה?

 • מהן הדרכים לפתח יחסי אחווה שיתבססו על קרבה, הערכה וכבוד הדדי, אולם יחרגו
    ממעגלי המשפחה; זאת על מנת ליצור חברה אנושית מפויסת שמתקיימת בה ערבות

   הדדית בין כל השותפים בה.
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أُخّوة؟  مدخل العالقات بين اإلخَوة – خصومة أم 

األُُخّوةُ والعالقات بين اإلخوة موضوعان مرّكبان َشغال اإلنسانيّة جمعاء منذ القِدم. من ناحية، األخ أو األخت 
هما من أقرب الشخصيّات القريبة والمهّمة لنا، إلى جانب الوالَدْين. من ناحية ثانية، عالقات اإلْخوة كثيًرا ما 
تصاحبها التوتّرات والنّزاعات الّتي تخلق مشاعر متضاربة من الحّب والَحسد. اإلْخوة واألخوات يعيشون 
تجارب متناقضة، يسَعْون فيها أحيانًا لتحقيق فردانيّتهم واختالفهم عن إخوتهم، وفي أحيان أخرى ألن يتشابهوا 
معهم ويحاكوهم، وفيها أيًضا يهدفون إلى مشاركة إخوتهم في ُحّب واهتمام الوالدين، ولكن أيًضا يتنافسون 

فيما بينهم على ذلك أحيانًا. 
هذا االنشغال بالموضوع انعكس جليًّا في التّراث الّدينّي، وخاّصة في النّصوص الُمؤسِّسة للّديانات التوحيديّة 
المركزيّة الّتي تُوفّر لنا قصًصا متنّوعة حول العالقات بين اإلْخوة، ونماذج من األُُخّوة تُضيف لدائرة األُُخّوة 
المبنيّة على عالقة الدَّم والقرابة البيولوجيّة دوائَر أخرى تتمركز حول مبادئ مثل اإليمان والمصير المشترك 
والتّضامن. وعليه، تحاول الكّراسة الّتي بين أيدينا أن تتعاطى مع موضوع األُُخّوة على ضوء َمصادر ثقافيّة 

مختلفة.
 • على الّرغم من التّنافس والغيرة الفطريّة الّتي نشعر بها تجاه إخواننا وأخواتنا، هل يمكن أن نؤّسس معهم/ن

   عالقات تقوم على المحبّة، التنّازل والمشاركة؟
 • كيف بإمكاننا أن نواجه المشاعر المتضاربة الّتي هي من طبيعة عالقات اإلْخوة، مثل الُحّب واإلعجاب

   والحسد والِغْبطة والمنافَسة واإلحباط والتّمييز؟
 • ما هي الطّرق الّتي يمكننا من خاللها تطوير عالقات أُُخّوة تتجاوز دوائر روابط الدم والقرابة والَمصالح

   اآلنيّة، بهدف إنشاء مجتمع متماسك ومتصالح ومتعاضد، ومن أجل َخْلق دوائر انتماء أوسع وأغنى؟

9



יחידה 1 פותחת בסיפור עממי, המתאר יחסים הרמוניים בין שני אחים. נדון אם יחסים אלה 
מציאותיים או מתארים מצב דמיוני. הן המקרא והן המסורות האסלאמיות מגוללים לפנינו 

סיפורים רבים המעמידים במרכזם אחים ואחיות.
ֶׂיָך"  ח ַמֲעש ּבַ לאורך הדורות ניכרת מגמה של שיפור ביחסי האחים, בבחינת "דוֹר לְדוֹר יְשַׁ
)תהילים קמה, ד( – יחסי האחים הראשונים במקרא הם קשים ופוגעניים, אך עם חלוף 

הדורות יחסי האחים משתבחים ונעשים מתוקנים יותר. 

ביחידה 2 נקרא על האחים הראשונים בעולם, קין והבל, או כפי שהם מכונים בקוראן: ַקאּבִיל 
וַהאּבִיל. קרבת הדם ביניהם לא מנעה שִנאה, וזו אף הידרדרה לרצח. 

ביחידה 3 נדון ביחסי אחים מאוחרים יותר, היחסים שבין יוסף לאחיו. יוסף ואחיו מנהלים 
מערכת יחסים מסוכסכת, שיש בה קנאה ושנאה ופגיעה, ואולם בהמשך נעשה תיקון ליחסים 

העכורים. 

האחים משה, אהרון ומרים )בקוראן: מוָּסא, ַהארוּן וַמְריָם(, שבהם נעסוק ביחידה 4, מדגימים 
מערכת ַאָחאוּת )יחסי אחים( מתוקנת. למרות המתחים הקיימים, בין אחים אלה שוררות 
תמיכה, השלמה, הסכמה ושותפות. שלוש הדתות – היהדות, האסלאם והנצרות – הרחיבו 
את המושג "אח" מעבר לקשר ביולוגי שבין אחים, וכינו גם את הזולת: "אח". שלוש הדתות 

תובעות יחס של מחויבות ושל דאגה כלפי "אחיך" – חברך, שכנך, בן עמך ואף הזר. 

ביחידה 5 נבחן את מושג האחווה כסולידריות ואת המחויבות שהוא טומן בחובו ביחס למעגלי 
השייכות הקרובים והרחוקים. יש במסורות הדתיות ובהגות שהתפתחה מהן גישות רוחניות 
אשר שואפות להרחיב את מבט האחריות, המחויבות והערבות ההדדית אל עבר מרחבים 
ערכיים אשר משותפים לאנושות כולה. הזר והשונה בתרבותו ומסורתו, הופך בגישות ערכיות 

אלה לאח ואחות באנושיותו. 

1. איך תתארו את היחסים האישיים שלכם.ן עם אחיכם.ן או אחיותיכם.ן?

ביאורי מילים:

דתות מונותאיסטיות: דתות המאמינות בקיומו של אל אחד.
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نة من خمس وحدات تعليميّة تتّسق وتتكامل على محور تربوّي يبدأ بتناول الجوانب  هذه الماّدة التعليميّة مكوَّ
الّشخصيّة للفرد، وينتهي باالشتباك مع قضايا المجتمع العاّمة، ويتطّور من التّعاطي مع األُُخّوة بوصفها رابطةَ 
دٍم إلى التّعامل معها من حيث كونها عالقةً إنسانيّة تقوم على التّعاضد والتّعاون والمؤاخاة. وفي ذلك، تعتمد هذه 
الَوحدات باألساس على قصص من الِمْقراه واإلنجيل والقرآن. وفي الُمْجَمل، تُرينا هذه القصص أّن عالقات 

األُُخّوة تطّورت وتحّسنت َعْبر العصور المختلفة.

نفتتح الَوحدة األولى مع قّصة شعبيّة تصف عالقة متكاملة ومتناغمة بيَن أخوين اثنين. سنناقش طبيعة هذه 
العالقة القائمة على الُحّب واإليثار، وما إذا كانت واقعيّة أم مثاليّة. 

يان في التوراة واإلنجيل- قايين  في الَوحدة الثانية، نقرأ قّصة أّول أخَوْين في التاريخ، قابيل وهابيل )أو -كما يسمَّ
وهابيل(. وهي قّصة لم تَمنع فيها عالقةُ األُُخّوة الكراهيةَ والقتل. وتُناقش الَوحدة الثّالثة قّصة يوسف وإخوته 

فح والغفران.  وما تتضّمنهُ من نزاع وتَباُغض وَغْيرة وإساءة، إلى جانب دروس تُعظّم قِيََم الصَّ

م نموذًجا متطّوًرا من التّعاون والتّشارك والتّكامل بين اإلْخوة يجّسده موسى وأخوه هارون،  الَوحدة الرابعة تقدِّ
كما جاء في القرآن الكريم. وهو نموذج يقوم على التشارك والتناُصح، على نحِو ما في قّصِة اإلْخوة موسى 
وهارون ومريم، في التّوراة واإلنجيل. أّما الَوحدة الخامسة )وهي األخيرة(، فتُلقي الّضوء على َسعي األديان 
الثاّلثة لتوسيع مفهوم األُُخّوة نحو مؤاخاة تقوم على مبادئ االلتزام والّرعاية والمحبّة واإليثار بين بني آدم 
عموًما. هذه الَوحدة تؤّكد قِيَم المؤاخاة القائمة على التّكافل والتّعاُضد العابرة لدوائر قرابات الّدم والقوميّة 
والمذهب والطّائفة، نحو فضاءات القِيَم اإلنسانيّة المشتَركة التي يصبح فيها اآلَخر والغريب والمختلف أًخا أو 

أختًا في اإلنسانيّة.

1. كيف تصفون عالقتكم /ن الّشخصيّة بإخوتكم/ن أو بأخواتكم/ن؟

معاني الكلمات:
الّديانات التّوحيديّة: الّديانات التي تُؤمن بوجود إله واحد.
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המקרא או התנ"ך )ראשי תיבות של תורה, נביאים וכתובים( הוא קובץ הספרים שהם כתבי 

הקודש היסודיים של היהדות. התנ"ך מורכב מ-24 ספרים, הראשון שבהם הוא ספר בראשית, 

והאחרון – ספר דברי הימים. ספרי התנ"ך מתחלקים לשלוש קבוצות של ספרים ומגילות: 

תורה, נביאים וכתובים. 

הברית החדשה והברית הישנה

לכתבי הקודש הנוצריים שני חלקים. החלק הראשון מכונה "הברית הישנה", והוא כולל את 

ספרי התנ"ך )בסדר מעט שונה מסדרם בתנ"ך היהודי(. החלק השני מכונה "הברית החדשה" 

והוא כולל ארבעה ספרי בשורה, המתארים את חייו ואת פועלו של ישוע – מתי, מרקוס, לוקס 

ויוחנן; ספר הנקרא מעשי השליחים, המתאר את פועלם של שנים-עשר תלמידיו הקרובים 

של ישוע; 21 איגרות ששלח פאולוס אל הקהילות הנוצריות הראשונות; ולבסוף הספר חזון 

יוחנן, המתאר את אחרית הימים.

הקוראן

הקוראן הוא ספר הקודש של דת האסלאם. הקוראן מכיל 114 פרקים )בערבית כל פרק נקרא 

סוָּרה( הכתובים בשפה הערבית. לפי האסלאם, הקוראן הוא דברי אלוהים חיים וספר שהנביא 

מוחמד קיבל מהשמים בערבית מושלמת וטהורה. 

כל הציטוטים מהברית החדשה נלקחו מהאתר

https://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/indexes/nt-full.html
כל הציטוטים התנ"ך נלקחו מהאתר

 http://kodesh.mikranet.org.il/i/tr/t0101.htm
כל הציטוטים מהקוראן בעברית נלקחו מהתרגום של אורי רובין, המקור בערבית מהאתר 

http://quran.ksu.edu.sa/m.php?l=en#aya=1_1
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الِمْقَرا )أو التناخ( هي مجموعة الكتب المقّدسة األساسيّة لدى اليهود. يتضّمن التناخ ثالثة أقسام: "توراه" 
)التوراة(؛ "نِڤِيئيم" )األنبياء(؛ "ْكتُوڤيم" )الكتب، أو الكتابات(. التناخ لم يُكتب في فترة واحدة، بل عْبر فترات 
تمتّد بين القرن الثاني قبل الميالد والقرن الثاني بعد الميالد. التناخ بكتبه وأسفاره هو أيًضا جزء من الكتب 
المقدَّسة لدى المسيحيّين بوصفه "العهد القديم". بعض القصص التي تظهر في التناخ موجودة كذلك في القرآن، 

لكن بصياغات وروايات مختلفة.

العهد الجديد والعهد القديم: تنقسم الكتب المقّدسة المسيحيّة إلى قسمين. يُسّمى القسم األّول "العهد القديم"، وهو 
يشمل كتب التّناخ )بترتيب مختلف قلياًل عن التّناخ اليهودّي(. ويُسّمى القسم الثّاني "العهد الجديد"، وهو يشمل 
أربعة كتب: البشارة التي تصف حياة وأعمال يسوع - متى، مرقس، لوقا، ويوحنا؛ كتاب يُسّمى أعمال الّرسل، 
وهو يصف أعمال تالميذ يسوع الّذي يبلغ عددهم اثنَي عشر؛ 21 رسالة أرسلها بولس الّرسول إلى الطّوائف 

المسيحيّة األولى؛ وأخيًرا سفر رؤيا يوحنّا الالهوتّي الذي يصف نهاية األيّام.

القرآن الكريم هو الكتاب المقّدس في الدين اإلسالمّي. يتكّون نّص القرآن الكريم من مئة وأربع عشرة )114( 
ل من السماء على  سورة مدّونة باللغة العربيّة الفصحى. يؤمن المسلمون أّن القرآن هو كالم هللا وكتاب منزَّ

النبّي محّمد صلّى هللا عليه وسلّم بلسان عربّي مبين.

االقتباسات من العهد الجديد مصدرها من الموقع التّالي:
https://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/indexes/nt-full.html

االقتباسات من التّوارة مصدرها من الموقع التّالي:
 http://kodesh.mikranet.org.il/i/tr/t0101.htm

االقتباسات القرآنيّة باللّغة العبريّة مصدرها من ترجمة أوري روبين للقرآن، أّما للعربيّة فمن الموقع التّالي:
http://quran.ksu.edu.sa/m.php?l=en#aya=1_1 
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יחידה 1

יחסי אחים בין אידיאל ומציאות

שני האחים
שני אחים גרו יחד בחווה. אחד מהם היה בעל משפחה גדולה, ואילו השני היה רווק. השניים 

נהגו לחלוק ביבול וברווחים שווה בשווה. יום אחד חשב האח הרווק לעצמו: אין זה צודק 

שאני ואחי נחלוק ביבול וברווחים כשווים – הרי אני חי לבדי והוצאותיי מועטות. החליט האח 

הרווק לצאת אל המחסן שלו בכל לילה, לקחת שק תבואה, לשאת אותו דרך השדה שהפריד 

בין שני הבתים, ולרוקן את השק במחסנו של אחיו. באותו זמן חשב האח הנשוי לעצמו: אין 

זה צודק שאני ואחי נחלוק ביבול וברווחים שווה בשווה – הרי אני נשוי ויש לי אישה וילדים 

שיתמכו בי לעת זקנה, בעוד אחי חי לבדו ואף אחד לא יטפל בו בזקנתו. החליט האח הנשוי 

כי ִמֵדי לילה בלילה ייקח שק של דגנים ממחסנו וירוקן את תכולתו במחסן של אחיו. 

כך נהגו שני האחים שנים רבות. כמויות גדולות של תבואה נערמו במחסניהם, ומעולם לא 

הרגישו בעודף או במחסור. לילה אחד יצאו השניים כהרגלם להעביר שק של תבואה איש 

למחסנו של אחיו. לפתע נתקלו השניים זה בזה, וכל אחד מהם הבין מה עושה אחיו. הם 

הפילו את השקים ארצה ונפלו איש על צווארו של אחיו. )סיפור עממי(

?
1. מה הניע כל אחד מהאחים לנהוג כפי שנהג?

2. מדוע לדעתכם.ן פעלו האחים באופן חשאי ולא שוחחו ביניהם? 
האם הסיפור מציאותי? האם אתם.ן מכירים.ות אחים שמתנהגים זה לזה בדומה  .3 

     למתואר בסיפור? 

 4. נסו לאפיין תכונות או נסיבות שחייבות להתקיים על מנת לייצר יחסי קרבה ואהבה בין
     אחים ואחיות.
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الوحدة 1

عالقات اإلخوة بين المثاليّة والواقع

األََخوان
يُحكى أنّه كان هناك أََخواِن يعيشان في مزرعة، وكان أحدهما متزّوًجا ولديه عائلة كبيرة، أّما الثّاني 
فكان عزبًا، وكانا يتقاسمان اإلنتاج والّربح بالتّساوي، وفي يوٍم من األيّام قال األخ العزُب لنفسه: إْن 
تقاسمنا أنا وأخي اإلنتاج واألرباح فذلك ليس عداًل، فأنا بمفردي واحتياجاتي بسيطة، فـكان يأخذ كّل 
ليلة من مخزنه كيًسا من الحبوب ويزحف به عبر الحقل من بين منازلهم، ويفّرغ الكيس في مخزن 
أخيه، وفي الوقت نفسه قال األخ المتزّوج لنفسه إنّه ليس عداًل أن نتقاسم اإلنتاج واألرباح سواء، فأنا 
متزّوج ولي زوجة وأطفال يرعونني في المستقبل، وأخي وحيٌد ال أحد يهتّم بمستقبله، ولهذا اتّخَذ قراًرا 
ليلٍة ويفّرغه في مخزن أخيه، وظّل األخوان على هذه الحال سنوات  بأن يأخذ كيًسا من الحبوب كّل 
طويلة، ألّن ما عندهما من حبوب لم يكن ينفذ أو يتناقص أبًدا، وفي ليلة مظلمة قام كّل منهما ليفعل كما 
كان يفعل، ونقل الكيس من مخزنه إلى مخزن شقيقه، وفجأةً تقابال وظهر لهما ما كانا يفعالنه، فأسقطا 

أكياَسهما وعانق كلٌّ منهما اآلخر. )قّصة شعبيّة(

?
1. ما هو دافع ُكّل من األخوْين لفعل ما قاما به؟  

2. لماذا، حسب رأيكم/ن، فعل األخوان ما فعاله بشكٍل سّرّي ولم يتحّدثا عن ذلك بينهما؟ 

3. هل هذه القّصة واقعيّة؟ هل تعرفون إخوةً يتصّرفون على هذا النّحو الموصوف في القّصة؟ 

 4. اعرضوا المواصفات أو الظّروف الّتي يجب أن تتوفّر حتّى تنشأ لدينا عالقة قرابة ومحبّة بين اإلخوة

     واألخوات.
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יחידה 2

האם קרבת דם היא ערובה למניעת אלימות?  

ֶלד ֶאת ַקיִן, וַּתֹאֶמר: ָקנִיִתי ִאיׁש ֶאת ה'.  ַהר וַּתֵ א וְָהָאָדם יַָדע ֶאת ַחוָּה ִאׁשְּתוֹ, וַּתַ

ב וַּתֶֹסף ָלֶלֶדת ֶאת ָאִחיו ֶאת ָהֶבל, וַיְִהי ֶהֶבל רֵֹעה צֹאן וְַקיִן ָהיָה עֵֹבד ֲאָדָמה. 

ץ יִָמים, וַיֵָּבא ַקיִן ִמּפְִרי ָהֲאָדָמה ִמנְָחה ַלה'. ג  וַיְִהי ִמּקֵ

ד וְֶהֶבל ֵהִביא ַגם הוּא ִמּבְכֹרוֹת צֹאנוֹ וֵּמֶחלְֵבֶהן, וַיִּׁשַע ה' ֶאל ֶהֶבל וְֶאל ִמנְָחתוֹ. 

ָניו. ה וְֶאל ַקיִן וְֶאל ִמנְָחתוֹ לֹא ׁשָָעה, וַיִַּחר לְַקיִן ְמאֹד וַיִּּפְלוּ ּפָ

ה ָנְפלוּ ָפֶניךָ?  ה ָחָרה ָלךְ? וְָלּמָ ו   וַיֹּאֶמר ה' ֶאל ָקיִן: ָלּמָ

ְמׁשָל ּבוֹ.  ה ּתִ ׁשוָּקתוֹ, וְַאּתָ את רֵֹבץ, וְֵאֶליָך ּתְ ַתח ַחּטָ יִטיב שְֵׂאת, וְִאם לֹא ֵתיִטיב, ַלּפֶ ז   ֲהלוֹא ִאם ּתֵ

ּשֶָׂדה, וַיָָּקם ַקיִן ֶאל ֶהֶבל ָאִחיו וַיַַּהְרֵגהוּ. ח  וַיֹּאֶמר ַקיִן ֶאל ֶהֶבל ָאִחיו, וַיְִהי ּבְִהיוָֹתם ּבַ

י, ֲהׁשֵֹמר ָאִחי ָאנֹכִי? ט  וַיֹּאֶמר ה' ֶאל ַקיִן: ֵאי ֶהֶבל ָאִחיךָ? וַיֹּאֶמר: לֹא יַָדְעּתִ

ֵמי ָאִחיָך צֲֹעִקים ֵאַלי ִמן ָהֲאָדָמה.  י    וַיֹּאֶמר: ֶמה ָעשִׂיָת? קוֹל ּדְ

ֵמי ָאִחיָך ִמיֶָּדָך. ְצָתה ֶאת ּפִיָה ָלַקַחת ֶאת ּדְ ה ִמן ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶר ּפָ ה, ָארוּר ָאּתָ יא וְַעּתָ

ְהיֶה ָבָאֶרץ.  ת ּכָֹחּה ָלךְ; ָנע וָָנד ּתִ יב ּכִי ַתֲעבֹד ֶאת ָהֲאָדָמה, לֹא תֵֹסף ּתֵ

יג  וַיֹּאֶמר ַקיִן ֶאל ה': גָּדוֹל ֲעו ֹנִי ִמנְּשֹׂא.

ָאֶרץ, וְָהיָה ָכל מְֹצִאי  ֵתר; וְָהיִיִתי ָנע וָָנד ּבָ ֶניָך ֶאּסָ  יד ֵהן גֵַּרׁשְּתָ אִֹתי ַהיּוֹם ֵמַעל ּפְֵני ָהֲאָדָמה, וִּמּפָ

    יַַהְרֵגנִי. 

י ַהּכוֹת אֹתוֹ ּכָל מְֹצאוֹ.  ם; וַיָּשֶׂם ה' לְַקיִן אוֹת, לְִבלְּתִ טו וַיֹּאֶמר לוֹ ה' ָלֵכן ּכָל הֵֹרג ַקיִן ׁשְִבָעַתיִם יֻּקָ

טזוַיֵֵּצא ַקיִן ִמּלְִפֵני ה'; וַיֵּׁשֶב ּבְֶאֶרץ נוֹד ִקְדַמת ֵעֶדן.

)בראשית פרק ד, א–טז(

קין והבל בראשית פרק ד

על מה רבו קין והבל?

לפניכם.ן סיפור קין והבל בעברית וערבית, קראו את הטקסט כפי שמופיע בספר בראשית 

בתנ"ך והשיבו על השאלות בהמשך.
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 الوحدة 2
هل صلة الّدم كفيلة بمنع حدوث العنف؟ 

وهابيل  قايين 
.» بِّ اَء اْمَرأَتَهُ فََحبِلَْت َوَولََدْت قَايِيَن. َوقَالَِت: »اْقتَنَْيُت َرُجالً ِمْن ِعْنِد الرَّ 1  َوَعَرَف آَدُم َحوَّ
2  ثُمَّ َعاَدْت فََولََدْت أََخاهُ هَابِيَل. َوَكاَن هَابِيُل َراِعيًا لِْلَغنَِم، َوَكاَن قَايِيُن َعاِمالً فِي األَْرِض.

، بِّ َم ِمْن أَْثَماِر األَْرِض قُْربَانًا لِلرَّ 3  َوَحَدَث ِمْن بَْعِد أَيَّاٍم أَنَّ قَايِيَن قَدَّ
بُّ إِلَى هَابِيَل َوقُْربَانِِه، َم هَابِيُل أَْيًضا ِمْن أَْبَكاِر َغنَِمِه َوِمْن ِسَمانِهَا. فَنَظََر الرَّ 4  َوقَدَّ

ا َوَسقَطَ َوْجهُهُ. 5  َولِكْن إِلَى قَايِيَن َوقُْربَانِِه لَْم يَْنظُْر. فَاْغتَاظَ قَايِيُن ِجّدً
بُّ لِقَايِيَن: »لَِماَذا اْغتَْظَت؟ َولَِماَذا َسقَطَ َوْجهَُك؟ 6  فَقَاَل الرَّ

7  إِْن أَْحَسْنَت أَفاَلَ َرْفٌع؟ َوإِْن لَْم تُْحِسْن فَِعْنَد اْلبَاِب َخِطيَّةٌ َرابَِضةٌ، َوإِلَْيَك اْشتِيَاقُهَا َوأَْنَت تَُسوُد َعلَْيهَا«.
8  َوَكلََّم قَايِيُن هَابِيَل أََخاهُ. َوَحَدَث إِْذ َكانَا فِي اْلَحْقِل أَنَّ قَايِيَن قَاَم َعلَى هَابِيَل أَِخيِه َوقَتَلَهُ.

بُّ لِقَايِيَن: »أَْيَن هَابِيُل أَُخوَك؟« فَقَاَل: »الَ أَْعلَُم! أََحاِرٌس أَنَا ألَِخي؟« 9  فَقَاَل الرَّ
10  فَقَاَل: »َماَذا فََعْلَت؟ َصْوُت َدِم أَِخيَك َصاِرٌخ إِلَيَّ ِمَن األَْرِض.

11  فَااْلَن َمْلُعوٌن اْنَت ِمَن االْرِض الَّتِي فَتََحْت فَاهَا لِتَْقبََل َدَم اِخيَك ِمْن يَِدَك!

تَهَا. تَائِها َوهَاِربا تَُكوُن فِي االْرِض«. 12  َمتَى َعِمْلَت االْرَض ال تَُعوُد تُْعِطيَك قُوَّ

: »َذْنبِي اْعظَُم ِمْن اْن يُْحتََمَل. بِّ 13  فَقَاَل قَايِيُن لِلرَّ

 14  انََّك قَْد طََرْدتَنِي اْليَْوَم َعْن َوْجِه االْرِض َوِمْن َوْجِهَك اْختَفِي َواُكوُن تَائِها َوهَاِربا فِي االْرِض فَيَُكوُن

     ُكلُّ َمْن َوَجَدنِي يَْقتُلُنِي«.
بُّ لِقَايِيَن َعالَمةً لَِكْي : »لَِذلَِك ُكلُّ َمْن قَتََل قَايِيَن فََسْبَعةَ اْضَعاٍف يُْنتَقَُم ِمْنهُ«. َوَجَعَل الرَّ بُّ  15   فَقَاَل لَهُ الرَّ

     ال يَْقتُلَهُ ُكلُّ َمْن َوَجَدهُ.
بِّ َوَسَكَن فِي اْرِض نُوٍد َشْرقِيَّ َعْدٍن. 16   فََخَرَج قَايِيُن ِمْن لَُدِن الرَّ

)سفر التّكوين، اإلصحاح 4، اآليات 1-16(

على ماذا تشاجر قابيل وهابيل؟
نتناول فيما يلي قّصة قابيل )قايين( وهابيل ابنَْي آدم وحّواء. اقرأوا نصَّ القّصة كما َوَرَد في التناخ /

العهد القديم، ثّم ناقِشوا األسئلة التي تليه.
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ביאורי מילים:

ָקנִיִתי ִאיׁש ֶאת ה': יצרתי אדם יחד עם האל
ִמּבְכֹרוֹת צֹאנוֹ וֵּמֶחלְֵבֶהן: מהצאן המשובח והשמן ביותר

וַיִּׁשַע ה' ֶאל ֶהֶבל וְֶאל ִמנְָחתוֹ: האל קיבל את הבל ומנחתו
וְֶאל ַקיִן וְֶאל ִמנְָחתוֹ לֹא ׁשָָעה: האל לא קיבל את מנחתו של קין

יִטיב – שְֵׂאת: אם תעשה טוב, ייסלחו לך עוונותיך )ייתכנו פירושים נוספים( ִאם ּתֵ
ְמׁשָל ּבוֹ: אם לא תיטיב את ה ּתִ ׁשוָּקתוֹ, וְַאּתָ את רֵֹבץ, וְֵאֶליךָ ּתְ ַתח ַחּטָ וְִאם לֹא ֵתיִטיב, ַלּפֶ

מעשיך, החטאים מונחים לפניך, ואתה תשתוקק אליהם ותיכשל. אך אם תרצה, באפשרותך
למשול ביצר )ייתכנו פירושים נוספים(.

الكلمات: معاني 

: صنعُت إنسانًا سويّةً مع الرّب بِّ اْقتَنَْيُت َرُجالً ِمْن ِعْنِد الرَّ
ِمْن أَْبَكاِر َغنَِمِه َوِمْن ِسَمانَِها: من خيرة أغنامه وأكثرها سمنةً

بُّ إِلَى َهابِيَل َوقُْربَانِِه: قبل الّرّب هابيل وقربانه فَنَظََر الرَّ
َولِكْن إِلَى قَايِيَن َوقُْربَانِِه لَْم يَْنظُْر: لم يقبل الرّب قايين وقربانه

إِْن أَْحَسْنَت أَفاَلَ َرْفٌع: إذا فعلَت خيًرا، سيغفرون لك خطاياك )هناك تفسيرات أخرى ممكنة(
َوإِْن لَْم تُْحِسْن فَِعْنَد اْلبَاِب َخِطيَّةٌ َرابَِضةٌ، َوإِلَْيَك اْشتِيَاقَُها َوأَْنَت تَُسوُد َعلَْيَها: إذا لم تفعل أعمال خير، فالخطايا أمامك 
قائمة، وستشتاق إليها وستفشل. لكن، إذا أردَت، ففي إمكانك أن تتحّكم بغريزتك )هناك تفسيرات أخرى ممكنة(.

?
1. מה בחר כל אחד מהאחים להביא לאל כקורבן? מדוע בחרו במתנות אלו דווקא?

 2. קין מאוכזב מאוד מכך שקורבנו של הבל אחיו התקבל ואילו הקורבן שלו נדחה. מה מנסה
      האל לומר לו? מה הייתם.ן אתם.ן אומרים.ות לאח כעוס, המרגיש שאחיו מועדף ושהוא

     מופלה לרעה?

3. "ויאמר קין אל הבל אחיו" – קין אומר דבר מה, אולם לא מסופר מה אמר קין לאחיו רגע 
לפני הרצח. רש"י, רבי שלמה יצחקי, פרשן יהודי צרפתי מהמאה ה-11, מציע להבין את 
ה ]תגרה[ להתעולל  הפסוק כך: "ויאמר קין" – ]קין[ נכנס עמו ]עם הבל[ בדברי ריב וַמצָּ
]להעליל, להאשים[ עליו להורגו ]כדי שתהיה לו סיבה להורגו[. לפי רש"י, מה אמר קין 

לאחיו? 
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ביאורי מילים:

קורבן ומנחה: קורבן הוא פולחן שבו האדם מעניק לֵאל נכס כלשהו, לרוב בעל חיים. המנחה 
לאל מובאת מהצומח, על פי רוב חיטה או שעורה. 

القربان والتّقدمة
م أو يضّحي فيه اإلنسان لإلله الذي يعبده شيئًا يتقّرب به إليه، حيوانًا كان أم نباتًا. القربان هو طقس دينّي يقدِّ

?
 1.  ماذا اختار كّل واحد من األخوين أن يقّدم للرّب قربانًا؟ لماذا اختار ُكّل واحد منهما هذا القربان بشكل

     خاّص؟

 2.  أحسَّ قايين بالخيبة عندما رفض هللا قربانه وقبَِل قرباَن هابيل. ما هو المغزى من َصنيع هللا؟ ماذا بإمكانكم أن

     تقولوا ألٍخ )أو أخت( يشعر بالغضب والَغْبن والتّمييز سلبًا بالمعاملة مقاَرنةً بأخيه؟ 

 3. جاء في النّص التوراتّي: "َوَكلََّم قَايِيُن هَابِيَل أََخاهُ"، لكن النّّص ال يُفصح عن مضموِن ما قاله قايين قبل القتل

           بلحظات. يرى “َراشي” )الراب شلومو يتسحاكي -مفّسٌر يهودّي من القرن الحادي عشر( أّن ما قالهُ قايين
غ لنفسه قْتل أخيه. بحسب "راشي"، ماذا قال قايين ألخيه؟       كان اتّهاماٍت وأقواَل نزاع وشجار كي يُسوِّ

 4. هل كان القتل في القّصة حتميًّا وال مفّر منه؟ فّكروا بنقطة في القّصة كان من الممكن فيها إنهاء الخالف،

     واكتبوا نهايةً أخرى للقّصة.

 5.  تذّكروا قّصة األخوين اللّذين نقال في الّسّر رزم الحبوب الواحد لآلخر. ما هي أوجه الّشبه وما هي أوجه

                  االختالف بين هذه القّصة وقّصة قايين وهابيل؟ لماذا تنتهي القّصة الّشعبيّة تلك، برأيكم، بحضن الواحد اآلخر،
     بينما تنتهي قّصة قايين وهابيل بالقتل؟

הציעו אפשרויות נוספות לדברי קין להבל ברגעים שלפני הרצח. כיצד האמירות שהוספתם.ן 
עוזרות להבין את הסיפור?

 4. האם הרצח בסיפור היה בלתי נמנע? חישבו על נקודה בסיפור שבה אפשר היה לעצור את
     המריבה וכתבו לסיפור סוף אחר.

 5. היזכרו בסיפור על שני האחים שהעבירו בחשאי חבילות תבואה זה לזה. מהם קווי הדמיון
      ומהם קווי השוני בין סיפור זה לסיפור קין והבל? מדוע לדעתכם.ן הסיפור העממי מסתיים

     בחיבוק ואילו סיפור קין והבל – ברצח?
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כיצד המסורות מתמודדות עם רעיון
הקנאה והרצח 

ספרי התפסיר, ספרי ההסבר והפרשנות לקוראן, שופכים אור נוסף על סיפור שני האחים 

האביל וקאביל - הבל וקין. כך למשל, הפרשן אבן כת’יר מביא את הסיפור שלהלן בספרו 

"פרשנות הקוראן המפואר". קראו את הטקסט ודונו בשאלות שלאחריו.

מה ]בת[, והוא היה מחתן את הבן של הבטן  ...בכל פעם שנולד ילד לאדם, נולדה איתו גם ָאָ
מה של הבטן האחרת ]…[ ]כלומר, כשנולדו שני זוגות תאומים הם היו נישאים  הזאת לָאָ
בהצלבה[, עד אשר נולדו לו שני בנים והם האביל ]הבל[ וקאביל ]קין[. קין היה עובד אדמה, 
והבל היה רועה צאן. קין היה הבכור ביניהם, והייתה לו אחות ]תאומה[ יפה יותר מאחותו 
]התאומה[ של הבל. הבל רצה לשאת את אחותו של קין, אך קין סירב, ואמר: "זו היא אחותי 
אשר נולדה אתי, והיא יפה יותר מאחותך, ואני ראוי יותר ממך להינשא לה". אביו ציווה עליו 
]על קין[ להשיא אותה ]את תאומתו[ להבל והוא סירב, ושניהם הקריבו קורבן לאלוהים כדי 

מה.  לדעת מי ראוי יותר לקבל את הָאָ

ואדם היה נעדר בזמן הזה. הוא הלך לָמּכה להביט בה. אלוהים דיבר אליו: "אתה יודע שיש 
לי בית עלי אדמות?". ואדם השיב: "אלוהי, לא ידעתי" ויאמר אלוהים: "ביתי במכה, ּבּקר בו". 
ואז אדם אמר לשמים: "שְמרוּ על ילדיי כפיקדון", והשמים סירבו. הוא ביקש מהאדמה, והיא 
סירבה, וגם ההרים סירבו. ואז הוא ביקש זאת מקין, וקין אמר: "הן, לך, וכאשר תחזור, תמצא 
את משפחתך לשביעות רצונך״. ואז כאשר אדם יצא לדרכו, שניהם ]קין והבל[ הקריבו, וקין 
היה מתפאר על הבל באומרו: "אני זכאי לה יותר ממך, היא אחותי, ואני האפוטרופוס בשם 
אבי". כאשר הקריבו, הבל הקריב צאן שמן, וקין הקריב חבילת שיבולים. כשראה קין בתוך 
החבילה שיבולת אחת ענקית פורר ואכל אותה, ואז ירדה האש וליחכה את קורבנו של הבל, 
והותירה את קורבנו של קין. קין כעס ואמר: "אהרוג אותך כדי שלא תישא את אחותי לאישה". 

אמר הבל: "רק מן היראים יקבל אלוהים" )תפסיר, חלק 3, עמ׳ 82(.
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محاولة للتّكيّف الفكرّي لألخبار والقصص مَع مفهومْي
الغيرة والقتل

في كتب تفاسير القرآن الكريم كثير من األخبار تلقي مزيًدا من الضوء على قّصة ابنَْي آدم عليه السالم هابيل وقابيل. 
رهم في النّص القرآنّي. اقرأوا  هذه األخبار والقصص يوِردها المفّسرون نقاًل عن غيرهم إلغناء تَدبُِّرهم وتدعيم تبصُّ
النّص التالي المأخوذ من كتاب ابن كثير )ت. 777 هـ. /1373 م.( “تفسير القرآن العظيم“، ثّم ناقِشوا األسئلة التي تليه: 

..."أنّه كان ال يولد آلدم مولود إاّل ولد معه جارية، فكان يزّوج غالم هذا البطن جارية هذا البطن اآلخر، 
ويزّوج جارية هذا البطن غالم هذا البطن اآلخر، حتّى ُولِد له ابنان يقال لهما هابيل وقابيل، وكان قابيل 
صاحب زرع، وكان هابيل صاحب ضرع، وكان قابيل أكبرهما، وكان له أخت أحسن من أخت هابيل، وأّن 
هابيل طلب أن ينكح أخت قابيل، فأبى عليه، وقال هي أختي، ُولِدت معي، وهي أحسن من أختك، وأنا أحّق 
أن أتزّوج بها، فأمره أبوه أن يزّوجها هابيل، فأبى، وأنّهما قّربا قربانًا إلى هللا عّز وجّل أيّهما أحّق بالجارية.

وكان آدم عليه السالم قد غاب عنهما، أتى مّكة ينظر إليها، قال هللا عز وجّل: هل تعلم أّن لي بيتًا في األرض؟ 
قال: اللهّم ال. قال: إّن لي بيتًا في مّكة، فَأْتِِه، فقال آدم للسماء: احفظي ولََديَّ باألمانة. فأَبَْت، وقال لألرض، 
فأبت، وقال للجبال، فأبت، فقال لقابيل، فقال نعم، تذهب وترجع وتجد أهلك كما يسّرك، فلّما انطلق آدم، قّربا 
قربانًا، وكان قابيل يفخر عليه، فقال أنا أحّق بها منك، هي أختي، وأنا أكبر منك، وأنا وصّي والدي، فلّما 
قّربا، قّرب هابيل جذعة سمينة، وقّرب قابيل حزمة سنبل، فوجد فيها سنبلة عظيمة، ففركها وأكلها، فنزلت 
النار، فأكلت قربان هابيل، وتركت قربان قابيل، فغضب وقال ألقتلنّك حتّى ال تنكح أختي، فقال هابيل إنّما 

يتقبّل هللاُ من المتّقين” )الجزء الثالث، ص 82(.

21



?
1.  תארו את השתלשלות האירועים המתוארת במקרא ובתפסיר. מהן נקודות הדמיון והשוני?
 2.  על פי פרשנות התפסיר, מה הסיבה להבאת הקורבן? כיצד ניתן להסביר את הסירוב של

      קין לציית להסדר הנישואין שקבע אדם?

 3.  קין רצה את התאומה היפה לאישה, ואכל את השיבולת הגדולה המיועדת לקורבן – מה
      עובדות אלה מלמדות על אישיותו? 

4.  מה מסמל העדר האב–אדם בשעת המריבה בין האחים?

 *  לעיון נוסף ַהשוו את שני הסיפורים למדרש )בראשית רבה כ"ב, ז(: "ועל מה היו ִמדיינין?
        אמר רבי הונא: תאומה יתירה נולדה עם הבל. זה אומר: אני נוטלה, שאני בכור. וזה אומר:

      אני נוטלה, שנולדה עמי. ומתוך כך ויקם קין ]על הבל אחיו ויהרגהו["

התפסיר 
העיסוק בפרשנות ובהסבר של הקוראן – הוא תחום במדעי הקוראן. התפסיר מסייע להבין 

וליישם את הקוראן להלכה. ספרי פרשנות הקוראן הידועים הם הספרים של אל-טברי 
)838–923(, אל-זמכשרי )1074–1143( ואבן כת‘יר )1300–1373(.
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?
 1. ِصفوا تسلسل األحداث كما جاءت في الكتاب المقّدس العبرّي وفي تفسير ابن كثير. ما هي نقاط التشابه

     واالختالف؟
استناًدا إلى ابن كثير، لماذا قّدم هابيل وقابيل قرابينهما هلل؟ كيف باإلمكان تفسير عصيان قابيل للنظام  .2 

     المجتمعّي للزواج الذي أّسسه آدم؟
بالنسبة للقربان. على ماذا يدلُّ ذلك  الُمَعّدة  السنابل  له، وأكل من  قابيل أراد األخت األجمل زوجةً   .3 

     لشخصيّته؟ 
4. على ماذا يدّل غياب آدم األب في حين خالف اإلخوة؟ 

 *         قارنوا بين القّصتين والمدراش )بريشيت ربا 22, 7(: "وعلى ماذا تناقشوا؟ قال الراب هونا: ُولدت مع هابيل

            توأم. فقال أحدهم: أنا آخذها فأنا البكُر. وقال اآلخر: أنا آخذها فهي ولدت معي. ثّم قام قايين ]َعلَى أِخيِه هَابِيَل
     َوقَتَلَهُ["

التفسير
أي تفسير القرآن الكريم، والمفسِّر هو الّذي يفّسر القرآن ومعانيه. وعلم التّفسير هو من أهّم علوم القرآن 
الكريم، ألّن غايته تفسير القرآن وتسهيل فهمه كي تُنفَّذ تعاليمه الّشرعيّة على نحٍو سليم. من بين كتب 

التفسير المشهورة تفاسير الطبرّي )ت. 310 هـ( والزمخشرّي )ت. 538 هـ( وابن كثير )ت. 774 هـ(.
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ביאורי מילים:

הוַּעד עליו: אלוהים העיד על הבל שהוא צדיק, בכך שקיבל את מנחתו.
הוא מדבר עדיין גם לאחר שֵמת: אלוהים אומר לקין: "קול דמי אחיך צועקים אלי מן האדמה". 

בגלל אמונתו של הבל באל, קולו וצעקתו של הבל ממשיכים להישמע גם לאחר מותו.

?
1.  לפי האיגרת אל העברים, מה היה המניע של הבל להקריב קורבן?

 2.  האיגרת אל העברים מציינת באופן ברור כי אלוהים מעדיף את הבל על פני אחיו. מה
      לדעתכם.ן הרגיש קין כאשר נוכח לראות שאחיו מועדף? כיצד העדפת אלוהים עשויה

      להסביר את הרצח?

האיגרת אל העברים
אחת מן האיגרות הכלולות בברית החדשה. כותב האיגרת אינו ידוע. האיגרת נכתבה בסביבות 
שנת 100 לספירה, והיא ממוענת ליהודים שהתנצרו, העומדים להיות נרדפים בידי הרומאים. 

מטרת האיגרת היא למנוע מהמתנצרים החדשים לשוב אל דת מוצאם. 

המסורות השונות, והפרשנים במשך הדורות, ניסו לתת טעם למעשה המזעזע של רצח אח

יש שָתלו את הרצח במתח בין קין החקלאי ובין הבל רועה הצאן. בימים עָברו, ואף בימינו, 

התקיים מאבק בין הפלאחים )החקלאים( לרועים על משאבים של קרקע ושל מים. 

ָעה )נענה( אלוהים למנחתו  בברית החדשה, באיגרת אל העברים, מובאת עוד סיבה מדוע שָׁ

של הבל, ודחה את קורבנו של קין. 

יק הוּא,  ֶּה ׁשֵֶהִביא ַקיִן. ּבִגְָלָלּה הוַּעד ָעָליו ּכִי ַצּדִ ן טוֹב ִמז ִמּתוֹךְ ֱאמוָּנה ֵהִביא ֶהֶבל ֵלאלִֹהים ָקְרּבָ
ר ֲעַדיִן גַּם לְַאַחר ׁשֵֶמת. ן ֱאלִֹהים ֵהִעיד ַעל ִמנְחוָֹתיו, וִּבגְָלָלּה הוּא ְמַדּבֵ ׁשֶּכֵ

)האיגרת אל ָהִעְברים יא, 4. תרגום חדש, החברה לכתבי הקודש בישראל(.
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طرق للتّكيّف الفكرّي لألخبار والقصص مَع مفهومْي الغيرة والقتل
حاولِت المصادر المختلفة إعطاء أسباب للعمل المرّوع المتمثّل بقتل األخ. هناك َمن ربط عمليّة القتل 
بالتّوتّر الّذي كان قائًما بين قايين المزارع وهابيل راعي األغنام. في تلك األيّام، ال بل وفي أيّامنا أيًضا، 
ساد صراع بين الفالحين )المزارعين( والّرعاة على موارد األرض والمياه. العهد الجديد، في رسالة إلى 

العبرانيّين، يذكر سببًا آخر لقبول هللا قربان هابيل ورفضه تقدمة قايين.

، إِْذ َشِهَد هللاُ لِقََرابِينِِه. َوبِِه، َوإِْن َماَت،  َم هَابِيُل ِهللِ َذبِيَحةً أَْفَضَل ِمْن قَايِيَن. فَبِِه ُشِهَد لَهُ أَنَّهُ بَارٌّ بِاإِليَماِن قَدَّ
يَتََكلَّْم بَْعُد!

)رسالة إلى العبرانيّين: اإلصحاح 11: اآلية 4(

معاني الكلمات:

ُشِهَد لَهُ: هللا شِهد لهابيل بأنّه صّديق، من خالل قبوله قربانه.
َوإِْن َماَت، يَتََكلَّْم بَْعُد: قال هللا لقايين: "َصْوُت َدِم أَِخيَك َصاِرٌخ إِلَيَّ ِمَن األَْرِض". إليمان هابيل باهلل، فإّن 

صوت هابيل وصرخته مسموعان حتّى بعد موته.

?
حسب ما ورد في الّرسالة إلى العبرانيّين، ما الّذي دفع هابيل إلى تقديم قربان؟  .1

ورد في الّرسالة إلى العبرانيّين، بشكٍل واضح، تفضيل هللا لهابيل. كيف شعر قايين حسب رأيكم/ن،  .2 

ل عليه؟ كيف يمكن لتفضيل هللا أن يُفّسر عمليّة القتل؟     عندما أدرك أّن أخاه ُمفضَّ

الّرسالة إلى العبرانيّين
هي إحدى الّرسائل الموجودة في العهد الجديد. كاتب الّرسالة غير معروف. ُكتبْت هذه الّرسالة في نحو 
هة إلى اليهود الّذين اعتنقوا المسيحيّة والّذين يتعّرضون لالضطهاد من قبل  عام 100 للميالد، وهي موجَّ
الّرومان. الهدف من توجيه هذه الّرسالة هو دعوة المسيحيّين الجدد إلى عدم العودة إلى ديانتهم األصليّة. 
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האביל וקאביל – היום שאחרי 

ראינו כי קין לא היטיב לשאת את תסכולו ואת כעסו, וקם על אחיו להורגו. סיפורו של הבל הגיע 

לסיומו. ואולם, מה עלה בגורלו של קין? כיצד המשיך את חייו לאחר שביצע מעשה חמור כל 

כך? הקוראן מספר לנו על קין בימים שלאחר המעשה האיום שביצע.

ל. ל ִמן ָהֶאָחד, וְאוָּלם ִמן ָהַאֵחר לֹא ִהְתַקּבֵ ן, וְהוּא ִהְתַקּבֵ  27 ֵהם ]קין והבל[ ִהְקִריבוּ ָקְרּבָ
ל ַאלְָלה. הוּא ]קין[ ָאַמר ]לאחיו[, ִהנְנִי לְהוֶֹרגְָך! ָאַמר ]הבל אחיו[, ַרק ִמן ַהיְֵּרִאים יְַקּבֵ      

ֲאנִי ּפוֵֹחד  ּכִי  יִָדי לְהוֶֹרגְָך,  ָעֶליָך ֶאת  ָאִרים  יְָדָך לְהוְֹרֵגנִי, לֹא  ָעַלי ֶאת  ִרים  ּתָ  28 וְַגם ִאם 
      ֵמַאלְָלה ִרּבוֹן ָהעוָֹלִמים. 

חוּל ָעֶליָך ַאׁשְָמִתי וְַאׁשְָמְתָך וְִתְהיֶה ּבְיוְֹרׁשֵי ָהֵאׁש. ֶזה גְּמוָּלם ׁשֶל ּבְֵני ָהַעוְָלה.  29 ָחֵפץ ֲאנִי ּכִי ּתָ
ן ָהַלךְ ]קין[ ַלֲאָבדוֹן.  30 ָאז ְמָלאוֹ לִּבוֹ ]של קין[ ַלֲהרֹג ֶאת ָאִחיו, וְהוּא ֲהָרגוֹ, ַעל ּכֵ

ה ֶאת נְִבַלת ָאִחיו. יַצד יְַכּסֶ ֲאָדָמה, לְַמַען יְַרֶאה לוֹ ּכֵ  31 ַאַחר ׁשַָלח ֱאלִֹהים עוֵֹרב ַלֲחפֹר ּבָ
ה ַאף ֲאנִי ֶאת נְִבַלת וֲַאַכּסֶ ֶׂה עוֵֹרב ֶזה,  ּכְַמֲעש וְכִי לֹא אוַּכל ַלֲעשׂוֹת  ָאז ָאַמר, אוֹי לִי,       

ְתָחְרִטים.  ּמִ       ָאִחי? הוּא ָהיָה ּבַ
)מסורת השולחן הערוך 5: 27–31(

ביאורי מילים

חפץ אני כי תחול עליך אשמתי ואשמתך: הבל אומר לקין כי הוא עתיד להיענש הן על הריגתו 

והן על הפשע שבגללו לא התקבל קורבנו.

יורשי האש: יורשי גיהינום.

העורב: בשל צבעו השחור, קולו המקרקר והיותו אוכל נבלות, קישרו תרבויות רבות בין עורבים 

ובין מוות וכוחות אפלים. ואולם, האינטליגנציה הגבוהה יחסית של העורב הפכה אותו לסמל 

של חוכמה בקרב תרבויות שונות. שתי משמעויות אלה מצויות בסיפור העורב בקוראן: העורב 

עוסק במוות, קובר נבלה, ובד בבד פעולותיו מעידות על חוכמתו.
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قابيل وهابيل – بعد عمليّة القتل 

انتهت بالموت، لكن ماذا  أّن قابيل لم يتّسع صدره لغضبه وإحباطه، وأنّه قتل أخاه. قّصة هابيل  رأينا 
مع قابيل؟ ماذا كان مصيره؟ وكيف أكمل حياته؟ القرآن يقّص علينا خبر األيّام األولى بعد حادثة القتل 

الشنيعة في ما يلي من سورة المائدة. اقرأوا اآليات الكريمة، وناقِشوا ما يليها من أسئلة:

بَا قُْربَانًا فَتُقُبَِّل ِمْن أََحِدِهَما َولَْم يُتَقَبَّْل ِمَن اآْلَخِر قَاَل أَلَْقتُلَنََّك ۖ قَاَل  اْبنَْي آَدَم بِاْلَحقِّ إِْذ قَرَّ "َواْتُل َعلَْيِهْم نَبَأَ 
 َ ُ ِمَن اْلُمتَّقِيَن )27( لَئِن بََسطَت إِلَيَّ يََدَك لِتَْقتُلَنِي َما أَنَا بِبَاِسٍط يَِدَي إِلَْيَك أِلَْقتُلََكۖ  إِنِّي أََخاُف هللاَّ إِنََّما يَتَقَبَُّل هللاَّ
لَِك َجَزاُء الظَّالِِميَن )29(  َربَّ اْلَعالَِميَن )28( إِنِّي أُِريُد أَن تَبُوَء بِإِْثِمي َوإِْثِمَك فَتَُكوَن ِمْن أَْصَحاِب النَّاِرۚ  َوَذٰ
ُ ُغَرابًا يَْبَحُث فِي اأْلَْرِض لِيُِريَهُ  َعْت لَهُ نَْفُسهُ قَْتَل أَِخيِه فَقَتَلَهُ فَأَْصبََح ِمَن اْلَخاِسِريَن )30( فَبََعَث هللاَّ فَطَوَّ
َذا اْلُغَراِب فَأَُواِرَي َسْوَءةَ أَِخيۖ  فَأَْصبََح ِمَن  َكْيَف يَُواِري َسْوَءةَ أَِخيِهۚ  قَاَل يَا َوْيلَتَا أََعَجْزُت أَْن أَُكوَن ِمْثَل هَٰ

النَّاِدِميَن )31(" 
)سورة المائدة، 5: 27-31(

معاني الكلمات:

إِنِّي أُِريُد أَن تَبُوَء بِإِْثِمي َوإِْثِمَك: هابيل يقول لقايين إنّه سوف يُعاقَب بسبب قتله له وكذلك بسبب الجريمة 
المتمثّلة بعدم قبول قربانه.

ِمْن أَْصَحاِب النَّاِر: من أهل جهنّم.

الغراب: بسبب لونه األسود، نقيقه وألنّه يأكل الجيَف، ربطت حضارات كثيرة بين الغربان والموت وقوى 
الظاّلم. لكن، ذكاء الغراب الكبير نسبيًّا جعله رمًزا للحكمة في ثقافات مختلفة. نجد هاتين الفكرتين في قّصة 

الغراب في القرآن: الغراب يتعامل مع الموت، يدفن الجثّة، وفي الوقت ذاته فإّن أعماله تدّل على ذكائه.
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?
1. כיצד, על פי הקוראן, קין מגיב על דחיית קורבנו? 

2. מה משיב הבל לאיום הרצח של אחיו? מה ההשפעה של דבריו על קין?

3. מהו תפקידו ומהי סמליותו של העורב בסיפור? מה הוא מלמד את קין?

 4. הקוראן מעיד כי קין התחרט על מעשהו: "הוא היה במתחרטים". דמיינו וכתבו את מכתב
     החרטה של קין להבל או ִערכו ריאיון דמיוני עם קין כשנה לאחר רצח הבל.

מי אשם?

על פי פשט הסיפור, קין הוא האשם ברצח. קין היה כה מתוסכל מכך שקורבנו לא התקבל, 
ובכעסו הרג את הבל אחיו. ואולם, פרשנים אחרים סברו כי ישנם גורמים נוספים בסיפור 

הנושאים באחריות. 

אלי ויזל, ניצול שואה וחתן פרס נובל לשלום, סבר כי הבל תרם לחומרת המצב. הבל נהג 
בהתנשאות. הוא לא ניחם את אחיו הפגוע, ולא ניסה לעודד אותו או לפייסו. "אל מול הסבל", 
כתב ויזל, "לאף אחד אין זכות לפנות הצדה, לא לראות". בהקשר הזה, בבשורה על פי מתי 
מובאים דבריו של ישוע, שהיה מסתובב בגליל, מרפא חולים ומטיף. בין שאר דבריו טען ישוע 

כי הכועס או אפילו המעליב את רעהו עובר על האיסור "לא תרצח".

?
استناًدا إلى النّص القرآنّي، كيف ردَّ قابيل على رفض قربانه؟  .1

كيف كان ردَّ هابيل على تهديد أخيه بالقتل؟ وما هو تأثير أقوال قابيل؟  .2

ما هي وظيفة الغراب في القّصة؟ وما الذي َعلَّمه لقابيل؟  .3

 4. استناًدا إلى النّص القرآنّي، كان قابيل “من النّادمين". اكتب رسالة باْسم قابيل إلى هابيل يعبّر فيها عن

     ندمه، أو مقابلةً مع كليهما بعد سنة من قتل هابيل.
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?
 1. ציינו את מגוון האשמים הפוטנציאליים ברצח. דרגו את מידת האשמה שלהם לפי המקורות

     שקראתם.ן ולפי השיקול המוסרי שלכם.ן. 

 2. מהו המסר המוסרי הרחב יותר לו מטיף ישוע ולו קורא אלי ויזל? לדעתכם.ן, האם הפנמה
     של מסר כזה היתה מונעת את הרצח?

"וישם ה' לקין אות" - מה  המטרה של העונש המקראי? מהן הסכנות בתיוג כזה?  .3

ישוע הגדיל לעשות ואמר את הדברים הבאים:
ֶנָך לְִפֵני  ךְ. ַהנַּח ׁשָם ֶאת ָקְרּבָ ַבר ִריב ִעּמָ ח וְָזַכְרּתָ ּכִי יֵׁש לְָאִחיָך ּדְ זְּבֵ נְָך ֶאל ַהּמִ ְקִריב ָקְרּבָ  ”ִאם ּתַ

ֶנָך" )מתי: ה, 23–24(.  ר ֶאת ּפְֵני ָאִחיָך וְַאֲחֵרי ֵכן ּבוֹא ַהְקֵרב ֶאת ָקְרּבָ ּפֵ ח וְֵלךְ ּכַ זְּבֵ ַהּמִ
יש לציין שהמשמעות של אחיך כאן היא האחר או הזולת )עוד על "אח" במשמעות הזולת 

ראו להלן ביחידה 5(. 
העונש של קין הוא עוד סוגייה מורכבת בסיפור. המקרא מתאר את העונש של אלוהים במילים 
י ַהּכוֹת אֹתוֹ ׇכּל מְֹצאוֹ״  ם וַיָּשֶׂם ה' לְַקיִן אוֹת לְִבלְִתּ ְבָעַתיִם יָֻקּ אלה: ״וַיּאֶמר לוֹ ה' ָלֵכן ׇכּל הֵֹרג ַקיִן שִׁ

)בראשית ד, טו(.

אלי ויזל )1928–2016(
יליד העיר סיגט שבחבל טרנסילבניה, ניצול שואה, פילוסוף וסופר יהודי רומני-אמריקאי. חתן 
פרס נובל לשלום )1986( על פעילותו ארוכת השנים למען זכויות אדם ומניעת מקרי רצח 
עם ברחבי העולם. ועדת פרס נובל כתבה עליו כי הוא "שליח לאנושות, שבמאבקו להשלים 
עם חווייתו האישית של השפלה מוחלטת בשילוב עם עבודתו המעשית למען השלום, העביר 

מסר רב עוצמה של שלום, כפרה וכבוד אנושי".
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"إزاء األلم، ال يحّق ألحد أن يتجاهله، وأاّل يراه". لذا، ال َغْرَو أّن العهد الجديد يؤّكد أّن الذي يُغضب أو 
يُهين أخاه فكأنّه عصى وصيّة هللا: "ال تقتْل"، كما جاء في ِسفر متّى )5: 23-24(:

اَم  "23. فَإِْن قَدَّْمَت قُْربَانََك إِلَى اْلَمْذبَِح، َوهُنَاَك تََذكَّْرَت أَنَّ ألَِخيَك َشْيئًا َعلَْيَك. 24. فَاْتُرْك هُنَاَك قُْربَانََك قُدَّ
ْم قُْربَانََك". جدير بالّذكر أّن كلمة "أخيك" هنا  اًل اْصطَلِْح َمَع أَِخيَك، َوِحينَئٍِذ تََعاَل َوقَدِّ اْلَمْذبَِح، َواْذهَْب أَوَّ

هي بمعنى الشخص اآلَخر )سنتوّسع في ذلك بالوحدة الخامسة(.
لَهُ  فَقَاَل  يلي "15.  بما  القديم(  العهد   ( المقراه  تخبرنا  القّصة.  أيًضا قضيّة مرّكبة في  قابيل هو  عقاب 
بُّ لِقَايِيَن َعالَمةً لَِكْي ال يَْقتُلَهُ ُكلُّ  : »لَِذلَِك ُكلُّ َمْن قَتََل قَايِيَن فََسْبَعةَ اْضَعاٍف يُْنتَقَُم ِمْنهُ«. َوَجَعَل الرَّ بُّ الرَّ

َمْن َوَجَدهُ." )سفر التكوين 4: 15(

َمِن الُمذنِب؟

حسب ظاهر القّصة، قابيل هو المذنب بالقتل. قابيل لم يكظم غيظه، ولم يتجاوز إحباطه عندما لم يقبل 
هللا منه قربانه، فقتل هابيل. لكن هناك من يرى أّن تفسير القّصة يَحتمل وجود أطراف أخرى تتحّمل 
المسؤوليّة. على سبيل المثال، يرى إيلي فيزل )وهو ناٍج من الِمّحرقة وحاصٌل على جائزة نوبل للسالم( 
أّن هابيل يتحّمل قسطًا من المسؤوليّة، وذلك أنّه أسهََم في تصعيد الموقف. هابيل تصّرف بغرور أو بِِكْبر 

حينما لم يواِس أخاه، ولم يحاول مصالحته والتخفيف عنه. يقول فيزل:

?
اذكروا َمن هم المذنبون بالقتل. وقيّموا هؤالء المذنبين بحسب درجة ذنبهم كما قرأتم/ن في النّصوص  .1 

     وبحسب تقييمكم/ن األخالقّي الّشخصّي. 

 2.  ما هي الّرسالة األخالقيّة العاّمة الّتي يريد إيصالها ُكّل من اليسوع وإيلي فيزل؟ برأيكم/ن هل تذويت

     مثل هذه الّرسالة ستحّد من القتل؟

بُّ لِقَايِيَن َعالَمةً" – ما هو هدف هذا العقاب التّوراتّي؟ ما هي َمخاطُر الوصِم االجتماعّي؟ 3. "َوَجَعَل الرَّ
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 آلي فيزل )1928–2016( 

من مواطني مدينة سيجد في مقاطعة ترانسيلفانيا- رومانيا، ناٍج من المحرقة، فيلسوفًا وكاتبًا يهوديًّا 
رومانيّا-أمريكيًّا. حاز على جائزة نوبل للّسالم )1986( على سنوات عمله الطّويلة في مجال حقوق 
اإلنسان والحّد من اإلبادة الجماعيّة في جميع أرجاء العالم. وقد سّجلت له لجنة جائزة نوبل على جائزته 
أنّه "رسول لإلنسانيّة، والّذي من خالل نضاله تصالح مع تجاربه الّشخصيّة الظّالمة، إضافةً إلى عمله 

الفعلّي تحقيقًا للّسالم، بلّغ رسالةً عظيمة حول الّسالم، العفو والكرامة اإلنسانيّة".

  

مهّمة משימה
התחלקו לחברותות )קבוצות למידה קטנות( וחברו סיפור מודרני קצר על יחסי אחים או אחיות 
המדרדרים למריבה או לשנאה. כללו בסיפור את השתלשלות האירועים שגורמת ליחסים 

להדרדר.
בשלב השני החליפו את הסיפורים בין החברותות – את הסיפור שכתבתם.ן העבירו לקבוצה 

אחרת לקריאה ואת הסיפור שלהם.ן קראו אתם.ן. 
הציעו לגיבורי.ות הסיפור דרכי פעולה אלטרנטיביות, אשר היו מונעות את הסוף הטרגי ויוצרות 

סיום אחר לסיפורם.ן  

تقّسموا إلى مجموعات )مجموعات تعليميّة صغيرة( وقوموا بتأليف قّصة قصيرة عن عالقة إخوة أو
أخوات تحّولت إلى مشاجرة أو كراهية. وّضحوا من خالل تسلسل أحداث القّص كيف تطّورت وتدهورت

هذه العالقة.
في المرحلة الثّانية، قوموا بتبديل القصص الّتي ألفتموها مع المجموعات األخرى – قّدموا قّصتكم/ن

لمجموعة أخرى، واقرأوا أنتم قّصتهم/ّن.
اقترحوا على أبطال/بطالت هذه القّصة طرق بديلة الّتي يمكنها أن تساعدهم في عدم انتهاء القّصة بهذا

الّشكل الُمحزن، والّتي يمكنها أن تُنهي القّصة بنهاية مختلفة تماًما.
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الذي أعّدها الفنّان عدي نس. في هذه 
رة  الّسلسلة ُسّميت الشخصيّات المصوَّ
القديم.  العهد  من  أبطال  اسم  على 
تعرض  الّشخصيّات  هذه  فإّن  حقيقةً، 
الواقع في المجتمع اإلسرائيلّي الّراهن.

 .1896 فيدال،  أنري  تمثال  "قايين"، 
تويلري،  حديقة  في  منصوب  التمثال 

باريس.

התמונה מובאת באדיבות הצלם

לפניכם.ן שתי תמונות המתארות את סיפור קין והבל. התבוננו בתמונות וענו על השאלות.

أمامكم صورتان تصفان قّصة قايين وهابيل. تمّعنوا فيهما جيًّدا وأجيبوا عن األسئلة.
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?
 1. התבוננו בצילום של עדי נס. היכן מתרחש המפגש בין 'קין' ו'הבל'? מה עושים השניים?

     התייחסו לפוזיציה של המצולמים, להבעות הפנים ולתאורה. 

2. מהי לדעתכם.ן פרשנותו של הצלם לסיפור קין והבל? 

ל הצרפתי אנרי וידאל )1864–1918( פיסל את קין. מה בחר וידאל להבליט ביצירתו? ּסָ  3. הּפַ
     מדוע לדעתכם.ן בחר כך?

?
يفعل ماذا  الّصورة؟  بين "قايين" و"هابيل" حسب  اللّقاء  أين يحدث  تمّعنوا في صورة عدي نس.   .1 

     االثنان؟ تطّرقوا إلى وضعيّة الّشخصين اللذين في الّصورة، وإلى مالمح الوجه واإلضاءة. 

ر للقّصة؟ كيف يرى المصّور قّصة قايين وهابيل؟  2. ما هو حسب رأيكم/ن تفسير المصوِّ

 3. النّّحات الفرنسي أنري فيدال )1864–1918(  نحت تمثال قايين. ما الذي قّرر فيدال أن يُبرزه في 

     لتّمثال؟ لماذا اختار ذلك برأيكم/ن؟
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יחידה 3

יוסף ואחיו – סליחה ופיוס בין אחים 

בסיפור קין והבל קראנו על אחים ששררו ביניהם איבה, קנאה ותוקפנות. בהמשך ספר 
בראשית, מסופר על יחסי יוסף ואחיו. ביחסים אלה אפשר לראות התקדמות חיובית: ראשיתם 

של היחסים בקנאה ובפגיעה, אך בהמשכם מופיעים חרטה, תיקון ומחילה.

יוסף היה מצעירי בניו של יעקב, ובנה של האישה האהובה רחל. יעקב הכין ליוסף כתונת פסים, 
שהבדילה אותו משאר אחיו. יוסף מצדו סיפר לבני משפחתו על חלומות שחלם ושבהם ניכרת 
עליונותו על פני האחים. בפעם הראשונה יוסף חלם כי הוא ואחיו אוספים שיבולים לאלומות 
)חבילות שיבולים( בשדה, כאשר לפתע כל האלומות פונות ומשתחוות לאלומה שלו. בפעם 
השנייה הוא חלם כי השמש והירח )המסמלים את אביו ואמו( ואחד-עשר כוכבים )המסמלים 

את אחד-עשר האחים( משתחווים לו. האחים שנאו את יוסף על חלומותיו אלה.

כאשר יעקב שלח את יוסף בשליחות אל אחיו הרועים, ניצלו האחים את ההזדמנות להתנקם 
ביוסף. הם השליכו את יוסף אל הבור והודיעו לאב: "ַחיָּה ָרָעה ֲאָכָלְתהוּ" )בראשית לז, לג(. 
מאוחר יותר חילצו האחים את יוסף מהבור ומכרו אותו לעבד. יוסף חי שנים רבות במצרים, 

מנותק ממשפחתו. 

סיפור יוסף ואחיו מופיע במסורות של שלוש הדתות. בשני השירים להלן באים לידי ביטוי 
היחסים העוינים בין יוסף לאחיו מנקודת מבטו של יוסף, החש בודד, שנוא ודחוי. 

אני יוסף, הו אבי / מחמוד דרוויש 

ֲאנִי יוֵֹסף, הוֹ ָאִבי, הוֹ ָאִבי, ַאַחי ֵאיָנם אוֲֹהִבים אוִֹתי, ֵאיָנם ֲחֵפִצים
ים, רוִֹצים ִבּי, ָאִבי. ֵהם ִמְתַנכְּלִים לִי, רוֹגְִמים אוִֹתי ַבֲּאָבנִים וְּבִמלִּ
ֵהם ְבּמוִֹתי לְַמַען יְׁשְַבּחוּנִי, ָסגְרוּ ְבָּפַני ֶאת ׁשַַער ֵבּיְתָך, ֵגְּרׁשוּנִי ִמן

צוּ ַצֲעצוַּעי, ָאִבי, ּכְׁשֶּשֲִׂחָקה ָהרוַּח ְרִמי, ָאִבי, נִּתְ ַהּשֶָׂדה, ִהְרִעילוּ ֶאת ּכַ
י כְֶּנגְָדּם, ָאִבי? ׁשְַעּתִ ִבּשְָׂעִרי, ִהְתַקנְּאוּ וְָקמוּ כְֶּנגְִדּי וּכְֶנגְְדָּך, ַמה ּפָ

ֲחווּ לִי, ִצּפוֹר ָחָגה ֵמַעל ִרים ָנֲחתוּ ַעל ּכְֵתַפי, ֲאֻלּמוֹת שֶָׂדה ִהׁשְּתַ ְרּפָ ּפַ
ה ָקָראָת לִי יוֵֹסף יַָדי, ֶמה ָחָטאִתי, הוֹ ָאִבי, וַּמּדוַּע ַדּוְָקא ֲאנִי? ַאּתָ

וְֵהם ִהׁשְלִיכוּנִי ַלּבוֹר וְֶהֱאׁשִימוּ ֶאת ַהזְֵּאב וְַהזְֵּאב ַרחוּם ֵמַאַחי, ָאִבי,
ֶֶמׁש וְַהיֵָּרַח וְַאַחד-ָעשָׂר י ֲחלוֹם "וְִהנֵּה ַהׁשּ י ָחַלְמּתִ י ּכְׁשֶָאַמְרּתִ ֲהָפׁשְַעּתִ

ֲחוִים לִי"? ּכוָֹכִבים ִמׁשְּתַ

)מחמוד דרוויש. חמישים שנות שירה. תרגם: ראובן שניר. הוצאת קשב לשירה, 2015, עמ' 257(1

https://www.youtube.com/watch?v=7YupQKQPIdQ :1 השיר הולחן ומוּשָר על ידי הזמר הלבנוני מרסיל ח'ליפה. האזינו

34



 الوحدة 3
يوسف وإخوته – العفو والمصالحة بين اإلخوة

قّصة قابيل وهابيل كانت حول عالقة تتّسم بالعداء والَغْيرة، وتنتهي بالعنف. قّصة يوسف تبدأ من نفس 
مشاعر الَغْيرة والتّنافس على اهتمام وُحّب األب، لكنّها تنتهي على نحٍو مختلف. هي قّصة تبدأ بالعنف 
واإلساءة، وتنتهي بالنّدم ورّد االعتبار والصفح. هذه القّصة وردت بصياغات مختلفة في كتب وثقافات 

األديان الثاّلثة، لكنّها تتشابه في كثير من التفاصيل، على نحو ما سنرى فيما يلي.

قلب  إلى  األحّب  الّزوجة  هي  )وراحيل  البكر  راحيل  ابن  كان  يوسف  القديم(،  )العهد  التّوراة  حسب 
يعقوب والده(. في القّصة التوراتيّة، يعقوب يهَُب يوسف قميًصا ملّونًا )مخطّطًا أو مقّلًّما( ميّزه به عن 
سائر إخوته، وفيها أيًضا يحلُم يوسف أّول مّرة أنّه هو وإخوته يحصدون الّسنابل ويجمعونها في ُحَزم، 
لكن فجأة تنحني كّل ُحزم السنابل أمام حزمته. فضاًل عن ذلك، يحلم يوسف ثانية بأّن الشمس والقمر 
اإلخوةُ  كِره  وعليه،  أمامه.  ساجدون  كلّهم  إلخوته(  )ترمز  كوكبًا  عشر  وأحد  وأبيه(  ألّمه  )يرمزان 

يوسف بسبب أحالمه واالهتمام الخاّص به. 

لذا، عندما أرسل يعقوُب يوسَف في َمهَّمٍة إلى إخوته الّرعاة، استغلّوا الفرصة وانتقموا منه بَرْميِه في 
البئر وبَْيعه لتّجاٍر عابرين عبًدا لهم، بينما أخبروا أباهم أّن الّذئب قد أكله. يصل يوسف بعد ذلك إلى 
أيًضا في  باهتمام واسع  أهله. وقد َحظيْت قّصة يوسف  بعيًدا عن  ليعيش هناك سنوات عديدة  مصر، 
األدب. في القصيدتين التاليتين، ينعكُس موقُف يوسف من عداء إخوته له وشعوره بالوحدة والكراهيَة 

واإلقصاء. اقرأوا القصيدتين، وناقِشوا ما يليهما من أسئلة.

القصيدة األولى للشاعر الفلسطينّي محمود درويش" أَنا يُوُسٌف يا أَبي": 
"يَا أَبِي، إِْخَوتِي اَل يُِحبُّونَنِي، الَ يُريُدونَنِي بَْينَهُم يَا أَبِي. 

يَعتُدوَن َعلَيَّ َويْرُمونَنِي بِالَحَصى َوالَكاَلِم، 
يُِريُدونَنِي أَْن أَُموَت لَِكْي يَْمَدُحونِي، 

َوهُْم أَْوَصُدوا بَاَب بَْيتِك ُدونِي، َوهُْم طَرُدونِي ِمَن الَحْقِل. 
ُموا ِعنَبِي يَا أَبِي، َوهُْم َحطَُّموا لَُعبِي يَا أَبِي.  هُْم َسمَّ

ِحيَن َمرَّ النَِّسيُم َواَلَعَب َشْعِرَي، َغاُروا َوثَاُروا َعلَيَّ َوثَاُروا َعلَْيَك، فََماَذا َصنَْعُت لَهُْم يَا أَبِي؟
نَابُِل،  ، َوَمالَْت َعلَيَّ السَّ الفََراَشاُت َحطَّْت َعلَى َكتِفَيَّ

، فََماَذا فََعْلُت أَنَا يَا أَبِي؟ َولَِماَذا أنَا؟  َوالطَّْيُر َحطَّْت على راحتيَّ
ْئُب أَْرَحُم ِمْن إِْخَوتِي.. أُبَِت!  ْئَب؛ َوالذِّ ، َواتَّهُموا الذِّ ْيتنِي يُوُسفًا، َوهُُمو أَْوقُعونَِي فِي الُجبِّ أَْنَت َسمَّ

هَْل َجنَْيُت َعلَى أََحٍد ِعْنَدَما قُْلُت إنِّي َرأَْيُت أَحَد َعَشَر َكْوكبًا، والشَّْمَس والقََمَر، َرأَيتُهُم لِي َساِجِديْن". 
)محمود درويش، من ديوان "ورٌد أقّل"، 1986(2

https://www.youtube.com/watch?v=7YupQKQPIdQ :2 القصيدة لُّحنها وغنّاها الفنّان اللبنانّي مارسيل خليفة. في إمكانكم االستماع إليها عبر الّرابط
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ֶדה / עוזי שביט  ָ ּ
ׂ
הִּגִיַע ַלש וְּכׁשֶ

ֶָדה ּׂ וּכְׁשִֶהגִּיַע ַלש
יפוּהוּ ֲעשָָׂרה וַיַּּקִ

הוּא לֹא ׁשִוַּע וְלֹא ֵמַרר
וְלֹא ָזַעק זְָעָקה ָמָרה

וְלֹא ָנשָׂא קוֹלוֹ ּבְִבכִי
נְּתוֹ ׁשְטוּ ֶאת ּכּתָ ּכְׁשֶּפָ
ַתח ּפִיו ּבְִתִחנָּה וְלֹא ּפָ

ּכְׁשֶַלּבוֹר ָזְרקוּ אוֹתוֹ – 

ָהה: ַמה מוָּזִרים ַרק ּתָ
ְרֵכי ָהֱאלִֹהים, ּדַ

ה ּבוֵֹדד יָכוֹל לְִהיוֹת ּמָ ּכַ
ָאָדם

ין ֲעשָָׂרה ַאִחים. ּבֵ

)בתוך: לנצח אנגנך – אנתולוגיה. עורכת: מלכה שקד. תל אביב: ידיעות אחרונות, 
ספרי חמד, עמ' 146(

?
 1. כיצד מתייחסים האחים ליוסף בשירו של דרוויש? רישמו את הפעלים הרבים שבהם מתאר

     יוסף את יחס האחים אליו.
2. מיהו הנמען בשירו של דרוויש? מדוע יוסף פונה דווקא אליו?

ֶֶמׁש וְַהיֵָּרַח י ֲחלוֹם וְִהנֵּה ַהׁשּ י 'ָחַלְמּתִ י ּכְׁשֶָאַמְרּתִ  3. יוסף בשירו של דרוויש שואל: "ֲהָפׁשְַעּתִ
ֲחוִים לִי'?" – מה לא מבין יוסף? כתבו שיר תגובה, ובו השיבו ָׂר ּכוָֹכִבים ִמׁשְּתַ וְַאַחד-ָעש      

     ליוסף על שאלתו. 
 4. לפי שירו של שביט, כיצד מגיב יוסף כשהאחים בשדה מקיפים אותו, מפשיטים אותו וזורקים

     אותו לבור? מה דעתכם.ן על פרשנות זו?
 5. יוסף בשירו של שביט חווה בדידות עמוקה בין עשרת אחיו. כיצד קורה שאדם חש בדידות

     בין הקרובים אליו ביותר?
 6. השוו בין תגובתו של יוסף להצקות של אחיו בשירו של דרוויש, ובין תגובתו בשיר של שביט.
     עם איזו תגובה אתם.ן מזדהים.ות יותר? איזו תגובה יעילה יותר לשיפור מצבו של ילד

     שֶאחיו פוגעים בו?
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وعندما وصل إلى الحقل / عوزي شفيط 
وعندما وصل إلى الحقل

وأحاط به عشرةٌ
فهو لم يستغْث ولم يغتمَّ

ولم يصرْخ صرخة أًسى

ولم يجهْش بالبكاء
عندما خلعوا عنه قميَصه

ولم يفتْح فمه مستعطفًا
عندما ألقوا به في البئر  

تساءل في ذهوٍل فقط: 
ما أغرب طُرق الرّب،

كم يستطيع اإلنسان أن يكون
وحيًدا

بين عشرة أخوة.

أبيب:  تل  مالكا شكيد.  أنطولوجيا. تحرير:   - األبد  إلى  بالعبرية من: سأعزفك  )القصيدة 
يديعوت أحرونوت، كتب حيمد، ص. 146(

?
 1. كيف يتعامل اإلخوة مع يوسف في قصيدة درويش؟ سّجلوا األفعال الكثيرة الّتي يصف بها يوسف

    معاملة إخوته له.
2. َمن هو المخاطَب في قصيدة درويش؟ لماذا يتوّجه يوسف إليه تحديًدا؟

َكْوكبًا، َعَشَر  أَحَد  َرأَْيُت  إنِّي  قُْلُت  ِعْنَدَما  أََحٍد  َعلَى  َجنَْيُت  "هَْل  درويش:  قصيدة  في  يوسف  يسأل   .3 
     والشَّْمَس والقََمَر، َرأَيتُهُم لِي َساِجِديْن؟" – ما الذي لم يفهمه يوسف؟ اكتبوا قصيدة جوابيّة تجيبون

     فيها يوسف على سؤاله. 
 4. حسب قصيدة شفيط، ماذا كان رّد فعل يوسف عندما أحاط به إخوته في الحقل، خلعوا عنه قميصه

     وطرحوه في البئر؟ ما رأيكم/ن بهذا التّفسير؟
يشعر  أن  يمكن  كيف  العشرة.  إخوته  بين  العميقة  الوحدة  من  شفيط،  قصيدة  حسب  يوسف،  عانى   .5 

     اإلنسان بالوحدة بين أقرب النّاس إليه؟ 
قارنوا بين رّد فعل يوسف على مضايقات إخوته له في قصيدة درويش وبين رّد فعله في قصيدة  .6 
    شفيط. مع أّي رّد فعل قد تتعاطفون أكثر؟ أّي رّد فعل هو األجدى، حسب رأيكم/ن، لتحسين حالة

    ولٍد قد ألحَق به إخوتُه األذى؟
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מחמוד דרוויש )1941–2008( משורר ויוצר פלסטיני. נחשב בעיני רבים למשורר הלאומי 
הפלסטיני. דרוויש פרסם למעלה משלושים ספרי שירה ושמונה ספרי פרוזה, וזכה בפרסים 
רבים. המוטיב המרכזי בשירתו הוא הגעגועים לביתו האבוד והכמיהה לעצמאות פלסטינית.

עוזי שביט, משורר, פרופסור לספרות באוניברסיטת תל אביב, היה מנכ"ל ועורך ראשי של 
הוצאת הספרים הקיבוץ המאוחד. נולד ב-1936 במגורי העובדים שניבנו בתחנת הכוח 

נהריים, תחנה להפקת חשמל שניצלה את מי נהרות הירדן והירמוך לטובת הפקת חשמל. 

יוסף – מבור חשוך לאפשרות של סליחה ותיקון

בעקבות מכירתו לעבד בידי האחים הגיע יוסף למצרים. שם ָנַמק בבית הסוהר עד שנחלץ, 
הודות לכישרונו לפתור חלומות, ומוּנה למשנה למלך פרעה. 

הקטע הבא מתאר את הגעתם של האחים "לשבור ׁשֶֶבר", כלומר לקנות תבואה במצרים 
בשנות הרעב הארוכות שהיו באזור. האחים אינם מזהים את אחיהם הצעיר שבגר וגדל, 
אך הוא מזהה אותם ומאשים אותם בריגול. בפעם הבאה בה מגיעים האחים לקנות אוכל 
הם נאלצים להביא עמם, במצוות יוסף, את בנימין, האח הצעיר. יוסף מאשים את בנימין 
הצעיר בגניבת גביע, ולמעשה משחזר את הסיטואציה שבה האחים הבוגרים עלולים להפקיר 
את האח הצעיר. בנקודה זו נזכרים האחים בפגיעה שפגעו ביוסף. הם מרגישים כי הצרות 
המתרגשות עליהם עתה הן עונש על התנכרותם ליוסף. הם מבטאים חרטה עמוקה, ויהודה 
ניגש ליוסף ומגונן על בנימין. בכך מתקנים האחים את התנהלותם הקודמת. בשלב זה לא 

יכול יוסף לכבוש עוד את רגשותיו, ומתוודע לאחיו.
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القومّي  الّشاعر  كثيرين  نظر  في  يُعتبر  فلسطينّي.  وأديب  شاعر   )2008–1941( درويش  محمود 
عديدة.  جوائز  ونال  نثريّة،  كتب  وثمانية  شعريّةً  مجموعةً  ثالثين  من  أكثر  درويش  نشر  الفلسطينّي. 

الموضوع المركزّي في شعره هو الّشوق إلى وطنه المفقود والتّوق إلى االستقالل الفلسطينّي.

عوزي شفيط، شاعر، بروفيسور في األدب في جامعة تل أبيب، عمل كمدير عام ورئيس التّحرير لدار 
النّشر كيبوتس مؤحاد. ُولد عام 1936 في مساكن الُعّمال الّتي بُنيت في محطّة الكهرباء بمنطقة الباقورة، 

وهي محطّة توليد الطّاقة الّتي تستخدم مياه كّل من نهرْي األردن واليرموك بهدف توليد الكهرباء.

يوسف- من ظُلمة العبوديّة إلى المكانة الّرفيعة والمغفرة

القطعة التّالية من قّصة يوسف في التّوراة )العهد القديم( تصف موقفًا بين يوسف وإخوته بعد قدومهم 
على  يتعّرفوا  لم  اإلخوة  مناطقهم.  أصاب  الّذي  الَجْدب  بسبب  مصر،  من  والمحاصيل  الُمؤن  لشراِء 
يطلق  لكنّه  بالتجّسس،  يوسف  يتّهمهم  القّصة،  في  عليهم.  يتعّرف  أن  هو  استطاع  حين  في  يوسف، 
كي  بنيامين،  الصغير  أخيهم  بصحبة  مؤونتهم  لشراء  القادمة  المّرة  في  يأتوا  بأن  ويأمرهم  سراحهم، 
يأتي اإلخوة  التجّسس. وهذا ما حصل فعاًل؛  أنفسهم تهمة  يتحقّق من صدق روايتهم عندما دفعوا عن 
مكيااًل.  يستخدمه  كان  الفّضة  من  طاس  بسرقة  بنياميَن  يوسُف  يتّهم  المّرة  هذه  لكن  بنيامين،  بصحبة 
يتظاهر يوسف بأنّه راغب في معاقبة بنيامين باستبقائه رهينةً لديه، طالبًا من سائر اإلخوة العودة إلى 
أبيهم بال بنيامين. في هذا، يستثير يوسف ذكريات إخوته حين أساؤوا إليه وتخلَّْوا عنه، فيعبّرون عن 
ندمهم في الحديث في ما بينهم، وهم على يقين أّن كل ما يُصيبهم من ضيق وِمَحن إنّما هو عقاب من 
هللا لتجنّيهم على يوسف. يَسمع يوسف المحادثة الّتي دارت بينهم، فتغلبه مشاعره الفيّاضة، فيخرج إلى 

إخوته ويعّرفهم بنفسه؛ أنّه هو يوسف.
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ּ  כא וַיֹּאְמרוּ ִאיׁש ֶאל ָאִחיו: ֲאָבל ֲאׁשִֵמים ֲאַנְחנוּ ַעל ָאִחינוּ, ֲאׁשֶר ָרִאינוּ ָצַרת ַנְפׁשוֹ ּבְִהְתַחנְנוֹ ֵאֵלינו
ָרה ַהזֹּאת.  ָאה ֵאֵלינוּ ַהצָּ ן ּבָ      וְלֹא ׁשָָמְענוּ, ַעל ּכֵ

ם, וְַגם ֶחְטאוּ ַביֶֶּלד וְלֹא ׁשְַמְעּתֶ י ֲאֵליֶכם ֵלאמֹר ַאל ּתֶ  כב וַיַַּען ְראוֵּבן אָֹתם ֵלאמֹר: ֲהלוֹא ָאַמְרּתִ
מוֹ ִהנֵּה נְִדָרׁש.       ּדָ

ינָֹתם.  לִיץ ּבֵ וְֵהם לֹא יְָדעוּ ּכִי ׁשֵֹמַע יוֵֹסף ּכִי ַהּמֵ כג 
כד וַיִּּסֹב ֵמֲעֵליֶהם וַיְֵּבּךְ.

)בראשית מב, כא–כד(

ִבים ָעָליו וַיְִּקָרא: הוִֹציאוּ ָכל ִאיׁש ֵמָעָלי. וְלֹא ָעַמד ִאיׁש ִאּתוֹ ק לְכֹל ַהנִּצָּ  א וְלֹא יָכֹל יוֵֹסף לְִהְתַאּפֵ
ע יוֵֹסף ֶאל ֶאָחיו.     ּבְִהְתוַּדַ

ְרעֹה.  ית ּפַ ן ֶאת קֹלוֹ ּבְִבכִי וַיִּׁשְְמעוּ ִמְצַריִם, וַיִּׁשְַמע ּבֵ ב וַיִּּתֵ
ָניו.  וַיֹּאֶמר יוֵֹסף ֶאל ֶאָחיו: ֲאנִי יוֵֹסף, ַהעוֹד ָאִבי ָחי? וְלֹא יָכְלוּ ֶאָחיו ַלֲענוֹת אֹתוֹ ּכִי נְִבֲהלוּ ִמּפָ ג 

ם אִֹתי ִמְצָריְָמה.  ד וַיֹּאֶמר יוֵֹסף ֶאל ֶאָחיו: גְּׁשוּ ָנא ֵאַלי, וַיִּגָּׁשוּ. וַיֹּאֶמר: ֲאנִי יוֵֹסף ֲאִחיֶכם, ֲאׁשֶר ְמַכְרּתֶ
ם אִֹתי ֵהנָּה, ּכִי לְִמְחיָה ׁשְָלַחנִי ֱאלִֹהים לְִפֵניֶכם. ָעְצבוּ וְַאל יִַחר ּבְֵעיֵניֶכם ּכִי ְמַכְרּתֶ ה ַאל ּתֵ ה וְַעּתָ

)בראשית מה, א–ה(

ביאורי מילים

כי שומע יוסף: מבין יוסף
המליץ: מתורגמן

?
1. מה שמע יוסף בשיחה בין האחים שריגש אותו כל כך ואף ִאפשר לו להתפייס עמם?

 2. בנקודה זו, שבה יוסף הוא השַלִיט ובעל הכוח, הוא היה יכול לבחור בנקמה באחיו על כל
     הסבל שגרמו לו. מדוע לדעתכם.ן בחר יוסף בפיוס?

 3. ברוח עבודות הצילום של עדי נס, נסו לביים תמונה או לַפֵסל סיטואציה שתמחיש את
     הרגשות העזים ברגע ההתוודעות של יוסף לאחיו. חישבו על החלל, על התאורה, על

      הקומפוזיציה )ארגון הרכיבים השונים(, על הקרבה והריחוק בין הדמויות ועל הבעות פניהן.

צלמו את התמונה.     
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َولَْم اْستَْرَحَمنَا  ا  لَمَّ نَْفِسِه  ِضيقَةَ  َرأَْينَا  الَِّذي  أَِخينَا  إِلَى  ُمْذنِبُوَن  إِنَّنَا  »َحقًّا  لِبَْعٍض:  بَْعُضهُْم  َوقَالُوا   21 

يقَةُ«.      نَْسَمْع. لِذلَِك َجاَءْت َعلَْينَا هِذِه الضِّ
فَأََجابَهُْم َرأُوبَْيُن قَائاِلً: »أَلَْم أَُكلِّْمُكْم قَائاِلً: الَ تَأْثَُموا بِاْلَولَِد، َوأَْنتُْم لَْم تَْسَمُعوا؟ فَهَُوَذا َدُمهُ يُْطلَُب«.  22

َوهُْم لَْم يَْعلَُموا أَنَّ يُوُسَف فَاِهٌم؛ ألَنَّ التُّْرُجَماَن َكاَن بَْينَهُْم.  23

َل َعْنهُْم َوبََكى. فَتََحوَّ  24 

)سفر التّكوين 42، 21-24(

 1  فَلَْم يَْستَِطْع يُوُسُف أَْن يَْضبِطَ نَْفَسهُ لََدى َجِميِع اْلَواقِفِيَن ِعْنَدهُ فََصَرَخ: »أَْخِرُجوا ُكلَّ إِْنَساٍن َعنِّي«. فَلَْم يَقِْف
َف يُوُسُف إِْخَوتَهُ بِنَْفِسِه.    أََحٌد ِعْنَدهُ ِحيَن َعرَّ

2 فَأَْطلََق َصْوتَهُ بِاْلبَُكاِء، فََسِمَع اْلِمْصِريُّوَن َوَسِمَع بَْيُت فِْرَعْوَن.
3 َوقَاَل يُوُسُف إِلْخَوتِِه: »أَنَا يُوُسُف. أََحيٌّ أَبِي بَْعُد؟« فَلَْم يَْستَِطْع إِْخَوتُهُ أَْن يُِجيبُوهُ، ألَنَّهُُم اْرتَاُعوا ِمْنهُ.

«. فَتَقَدَُّموا. فَقَاَل: »أَنَا يُوُسُف أَُخوُكُم الَِّذي بِْعتُُموهُ إِلَى ِمْصَر. 4 فَقَاَل يُوُسُف إِلْخَوتِِه: »تَقَدَُّموا إِلَيَّ
اَمُكْم. 5 َواآلَن الَ تَتَأَسَّفُوا َوالَ تَْغتَاظُوا ألَنَُّكْم بِْعتُُمونِي إِلَى هُنَا، ألَنَّهُ الْستِْبقَاِء َحيَاٍة أَْرَسلَنَِي هللاُ قُدَّ

)سفر التّكوين 45، 1-5(

?
الّتي دارت بين اإلخوة وجعله يتأثّر كثيًرا، ال بل أتاح له أْن ما الّذي سمعه يوسف في المحادثة   .1 

     يتصالح معهم؟

يختار أن  يمكنه  كان  والنفوذ،  القّوة  الحاكم وصاحب  هو  يوسف  فيها  كان  الّتي  النّقطة،  هذه  في   .2 

    االنتقام من إخوته بسبب المعاناة التي ألحقوها به. لماذا اختار يوسف المصالحة، برأيكم/ن؟

 3.  بروح أعمال التّصوير الخاّصة بعدي نِس، حاولوا أن تعّدوا صورةً أو تنحتوا حالةً تجّسد المشاعر
      القويّة في اللّحظة الّتي عّرف فيها يوسف إخوته بنفسه. فّكروا بفضاء الصورة، باإلضاءة، بالتّوليفة
)ترتيب العناصر المختلفة(، بالقُرب والبُعد بين الشخصيّات، وبمالمح وجوههم. صّوروا الّصورة      

     بالهاتف.
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חרטה וסליחה 

הקוראן מייחד פרק שלם לסיפור יוסף, בשל היותו סיפור מופת המלא במשמעויות ובלקחים 
על מהות האמונה והיחסים הראויים בין האנשים בכלל, ובתוך המשפחה בפרט. הקוראן אומר 
על סיפור יוסף: ״הורדנוהו ממרומים כקרָאן ערבי למען תשׂכילו להבין. בגלותנו לך את הקורָאן 
הזה, אנו מספרים לך את הנאה שבסיפורים לפני כן לא נתת דעתך לכל זה )יוסף 12, 2–3(. 
בקוראן, הסיפור של יוסף מסתיים בפסוקים המביאים את סיפור המפגש בין יוסף ואחיו במצרים 

והמחילה כלפיהם, בזה הלשון:

 88  בהיכנסם אליו אמרו: אדון אדיר, צרה פגעה בנו ובבני ביתנו, על כן הבאנו מרכולת זעומה.
      מדוד נא לנו את מלוא המידה ועשה עמנו צדקה.

 89 אז אמר ]יוסף[: התדעו מה נורא היה המעשה אשר עשיתם ביוסף ובאחיו בהיותכם נבערים
      מדעת?

 90 אמרו: וכי יוסף אתה? אמר, אני יוסף, וזה אחי. אללה חונן אותנו בחסדו. כל הירא והעומד
     בעוז רוח – הנה אללה לא יגרע משכר המיטיבים.

91 אמרו: חי אללה! אכן אותך ביכר אללה על פנינו, ואנו חטאנו.
92 אמר: היום אין גנות עליכם, ואללה יסלח לכם, כי הוא הרחום ברחומים.

 93 קחו את כותנתי זאת והניחוה על פני אבי, ואז ישוב אליו מאור עיניו. אחר הביאו אלי את
     כל בני ביתכם.

94 כאשר יצאה השיירה אמר אביהם, ריח יוסף עולה באפי, אף כי תחשבו שהשתבשה דעתי.
95 אמרו: חי אללה! אכן שרוי אתה בתעייתך הנושנה.

 96 כאשר הגיע המבשר, הניח אותה על פניו והוא שב לראות. אמר, האם לא אמרתי לכם כי
     מאללה למדתי לדעת את אשר לא תדעו.

97 אמרו: אבינו, בקש למעננו מחילה על חטאינו כי אומנם חטאנו.
98 אמר: אבקש למענכם מחילה מריבוני, כי הוא המוחל והרחום.

כאשר נכנסו אל יוסף, אסף אליו את אביו ואמו ואמר: היכנסו בבטחה למצרים, אם ירצה אללה.  99
 100 אז העלה את אביו ואמו אל כיסאו, ואחר השתחוו לו אפיים ארצה. אמר: אבא, הנה פשר
       חלומי משכבר; עתה הגשימו ריבוני. הוא היטיב עמי בהוציאו אותי מבית האסורים ובהביאו
      אתכם אלי מן המדבר, לאחר שהשטן זרע שטנה ביני לבין אחי. ריבוני הוא דק אבחנה

     בכל אשר יחפוץ. הוא היודע והחכם.
 101 ריבוני, נתת לי מלכות ולימדתי את פשר סיפורי ]החלומות[. אתה יוצר השמים והארץ.
      אתה מגיני בעולם הזה ובעולם הבא. אסוף את נשמתי בעודי מתמסר וספחני אל הישרים. 

)סורת יוסף 12, 88–101(
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 النّدم والمسامحة

خصَّ القرآن الكريم يوسف بسورة كاملة تروي قّصته كونها من أحسن القصص المليئة بالحكمة والمغازي 
العميقة حول حقيقة اإليمان وطبيعة العالقات البشريّة عموًما، والعالقات األسريّة خصوًصا. يقول هللا 
ِحيِم: "إِنَّا أَنَزْلنَاهُ قُْرآنًا َعَربِيًّا لََّعلَُّكْم تَْعقِلُوَن )2( نَْحُن نَقُصُّ  ْحمِن الرَّ في ُمْحَكم تنزيله من بعد بِْسِم هللاِ الرَّ
َذا اْلقُْرآَن َوإِن ُكْنَت ِمن قَْبلِِه لَِمَن اْلَغافِلِيَن )3(" )سورة يوسف،  َعلَْيَك أَْحَسَن اْلقََصِص بَِما أَْوَحْينَا إِلَْيَك هَٰ

 .)2-3 :12
باآليات  ذلك  يظهر  والّصفح عنهم،  في مصر  أخوته  مع  بلقائه  يوسف  قّصة  تنتهي  القرآنّي  النصِّ  في 

الكريمة التالية: 

ْزَجاٍة فَأَْوِف لَنَا اْلَكْيَل َوتََصدَّْق  رُّ َوِجْئنَا بِبَِضاَعٍة مُّ نَا َوأَْهلَنَا الضُّ ا َدَخلُوا َعلَْيِه قَالُوا يَا أَيُّهَا اْلَعِزيُز َمسَّ فَلَمَّ
ا فََعْلتُْم بِيُوُسَف َوأَِخيِه إِْذ أَنتُْم َجاِهلُوَن )89( قَالُوا  قِيَن )88( قَاَل هَْل َعلِْمتُم مَّ َ يَْجِزي اْلُمتََصدِّ َعلَْينَا ۖ إِنَّ هللاَّٰ
َ اَل يُِضيُع أَْجَر  ُ َعلَْينَا ۖ إِنَّهُ َمن يَتَِّق َويَْصبِْر فَإِنَّ هللاَّ َذا أَِخي ۖ قَْد َمنَّ هللاَّٰ أَإِنََّك أَلَْنَت يُوُسُف ۖ قَاَل أَنَا يُوُسُف َوهَٰ
ۖ يَْغفُِر  َعلَْينَا َوإِن ُكنَّا لََخاِطئِيَن )91( قَاَل اَل تَْثِريَب َعلَْيُكُم اْليَْوَم   ُ لَقَْد آثََرَك هللاَّٰ  ِ اْلُمْحِسنِيَن )90( قَالُوا تَاهللَّٰ
َذا فَأَْلقُوهُ َعلَٰى َوْجِه أَبِي يَأِْت بَِصيًرا َوْأتُونِي بِأَْهلُِكْم  اِحِميَن )92( اْذهَبُوا بِقَِميِصي هَٰ ُ لَُكْمۖ  َوهَُو أَْرَحُم الرَّ هللاَّٰ
ِ إِنََّك  ا فََصلَِت اْلِعيُر قَاَل أَبُوهُْم إِنِّي أَلَِجُد ِريَح يُوُسَف ۖ لَْواَل أَن تُفَنُِّدوِن )94( قَالُوا تَاهللَّٰ أَْجَمِعيَن )93( َولَمَّ
ا أَن َجاَء اْلبَِشيُر أَْلقَاهُ َعلَٰى َوْجِهِه فَاْرتَدَّ بَِصيًرا ۖ قَاَل أَلَْم أَقُل لَُّكْم إِنِّي أَْعلَُم ِمَن  لَفِي َضاَللَِك اْلقَِديِم )95( فَلَمَّ
ِ َما اَل تَْعلَُموَن )96( قَالُوا يَا أَبَانَا اْستَْغفِْر لَنَا ُذنُوبَنَا إِنَّا ُكنَّا َخاِطئِيَن )97( قَاَل َسْوَف أَْستَْغفُِر لَُكْم َربِّي ۖ  هللاَّٰ
ُ آِمنِيَن  ا َدَخلُوا َعلَٰى يُوُسَف آَوٰى إِلَْيِه أَبََوْيِه َوقَاَل اْدُخلُوا ِمْصَر إِْن َشاَء هللاَّٰ ِحيُم )98( فَلَمَّ إِنَّهُ هَُو اْلَغفُوُر الرَّ
َذا تَأِْويُل ُرْؤيَاَي ِمْن قَْبُل قَْد َجَعلَهَا َربِّي َحقًّا  ًداۖ  َوقَاَل يَا أَبَِت هَٰ وا لَهُ ُسجَّ )99( َوَرفََع أَبََوْيِه َعلَى اْلَعْرِش َوَخرُّ
ْيطَاُن بَْينِي َوبَْيَن إِْخَوتِي ۚ إِنَّ  َن اْلبَْدِو ِمن بَْعِد أَن نََّزَغ الشَّ ْجِن َوَجاَء بُِكم مِّ ۖ َوقَْد أَْحَسَن بِي إِْذ أَْخَرَجنِي ِمَن السِّ
َربِّي لَِطيٌف لَِّما يََشاُءۚ  إِنَّهُ هَُو اْلَعلِيُم اْلَحِكيُم )100( َربِّ قَْد آتَْيتَنِي ِمَن اْلُمْلِك َوَعلَّْمتَنِي ِمْن تَأِْويِل اأْلََحاِديِث 

الِِحيَن )101( ْنيَا َواآْلِخَرِة ۖ تََوفَّنِي ُمْسلًِما َوأَْلِحْقنِي بِالصَّ َماَواِت َواأْلَْرِض أَنَت َولِيِّي فِي الدُّ ۚ فَاِطَر السَّ
)سورة يوسف، 12: 88-101(
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?
 1. עמדו על ההבדלים בין התנ"ך לקוראן באופן שבו הם מתארים את סוף הסיפור על יוסף

     ואחיו.

2. כיצד אֵחי יוסף מביעים חרטה, על פי המקרא ועל פי הקוראן?

 3. האם ניתן לומר שיוסף סלח לאחיו? האם היתה זו סליחה מלאה או חלקית? סליחה בתנאי
     מסוים או ללא תנאים? הסבירו את המניעים האפשריים לבחירתו של יוסף.

4. למה לדעתכם.ן אחי יוסף מבקשים מאביהם שיבקש עבורם סליחה מאלוהים?

 5. בברית החדשה ישנה הנחיה באשר להתנהגות הנדרשת מאדם שפגעו בו וביקשו את
     סליחתו:

ְרּכוֹ יָבוֹאוּ.  כְׁשוֹלִים, ֲאָבל אוֹי ָלִאיׁש ֲאׁשֶר ּדַ לְִמיָדיו ָאַמר: "ִאי ֶאְפׁשָר ׁשֶּלֹא יָבוֹאוּ ַהּמִ ּבְַדּבְרוֹ ֶאל ּתַ
ה.  ַטנִּים ָהֵאּלֶ ֶלה ֶאֶבן ֵרַחיִם ַעל ַצוָּארוֹ וְיֻׁשְַלךְ לְתוֹךְ ַהיָּם ֵמֲאׁשֶר יַכְׁשִיל ֶאָחד ֵמַהּקְ ּתָ מוָּטב לוֹ ׁשֶּתִ
ְָמרוּ ָלֶכם. ִאם יֱֶחָטא ָאִחיָך הוֵֹכַח אוֹתוֹ, וְִאם יְִתָחֵרט ְסַלח לוֹ. וְַגם ִאם ׁשֶַבע ּפְָעִמים ּבְיוֹם יֱֶחָטא  ִהּשׁ

לְָך וְׁשֶַבע ּפְָעִמים יְִפֶנה ֵאֶליָך ֵלאמֹר: 'ֲאנִי ִמְתָחֵרט' –. ְסַלח לוֹ" )לוקאס יז, 1–4(.

לפי טקסט זה, מהי ההתנהגות הראויה מצדו של הנפגע? האם לדעתכם.ן ישנם מצבים שבהם 
בלתי אפשרי לסלוח, גם אם מדובר באח או באחות?

 6. האם יש קשר בין פעולת הסליחה לבין התגשמות ההבטחה לגדולה ולמעמד רם שבחלום
     יוסף כאשר היה עודנו ילד? הסבירו.
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"َوقَاَل لِتاَلَِميِذِه: »الَ يُْمِكُن إاِلَّ أَْن تَأْتَِي اْلَعثََراُت َولَِكْن َوْيٌل لِلَِّذي تَأْتِي بَِواِسطَتِِه!
َغاِر. َق ُعنُقُهُ بَِحَجِر َرحًى َوطُِرَح فِي اْلبَْحِر ِمْن أَْن يُْعثَِر أََحَد هَُؤالَِء الصِّ َخْيٌر لَهُ لَْو طُوِّ

 اِْحتَِرُزوا ألَْنفُِسُكْم. َوإِْن أَْخطَأَ إِلَْيَك أَُخوَك فََوبِّْخهُ َوإِْن تَاَب فَاْغفِْر لَهُ.
اٍت فِي اْليَْوِم قَائاِلً: أَنَا تَائٌِب فَاْغفِْر لَهُ«" اٍت فِي اْليَْوِم َوَرَجَع إِلَْيَك َسْبَع َمرَّ َوإِْن أَْخطَأَ إِلَْيَك َسْبَع َمرَّ

)لوقا، 17: 1-4(
حسب ما قرأتموه، ما هو الّسلوك المطلوب من اإلنسان الذي أُوِذَي وطُلب السماح منه؟ حسب رأيكم/ن، 
هل هناك مواقف أو حوادث غير قابلة للمسامحة أو الّصفح؛ حتّى إذا كان ذلك يتعلّق بأٍخ أو أخٍت لكم/ن؟ 

 6.  حسب رأيكم/ن، هل ثّمة عالقة بين مسامحة يوسف إلخوته، وتحقُّق رؤياه التي َوعده هللا بها بالعظمة

     والمكانة العالية حينما كان طفاًل؟

?
1.  بَِم تختلف نهاية قّصة يوسف وإخوته في النّص التوراتّي عن تلك الّتي في النّص القرآنّي؟

ْين التّوراتّي والقرآنّي؟ 2.  كيف يعبّر إخوة يوسف عن ندمهم في كّل من النصَّ

هل بإمكاننا القول إّن يوسف قد سامح إخوته؟ هل هي مساَمحةٌ كاملة أَْم جزئيّة؟ وهل هي مساَمحةٌ  .3 

     مشروطةٌ أم غير ذلك؟ اشرحوا ما هذه األسباب الّتي ممكن أن تدفع يوسف الختياره.

4.  حسب رأيكم، لماذا يطلب اإلْخوة في النّص القرآنّي من أبيهم أن يَستغفر هللاَ لهم؟ 

 5.  في اإلنجيل توجيه إلى الكيفيّة الّتي ينبغي بحسبها على المعتَدى عليه أن يعاِمل المعتِدَي حين يُبدي

     الندم:

45



יחידה 4

מרים, משה ואהרון – שותפות ונאמנות 

עד כה עסקנו בסיפורים שבמרכזם סכסוך או פגיעה. כעת נעסוק במערכת ַאָחאוּת המתאפיינת 
באחריות הדדית, בטיפול, במסירות ובשותפות. גם אחים אלה, ששררו ביניהם יחסי אהבה 
ושותפות, התמודדו עם אתגרים, ובכל זאת במצבים של מתח ביניהם הצליחו להישאר נאמנים 

זה לזה. 

שלושה אחים היו במשפחת יוכבד ועמרם: אהרון, מרים ומשה. המלך המצרי פרעה גזר 
להשליך ַליְאוֹר )לנהר הנילוס( את התינוקות הזכרים שנולדו לעברים. יוכבד ילדה תינוק 
והחביאה אותו בביתה שלושה חודשים. לאחר שהבינה שלא תוכל עוד להסתירו בבית הכינה 
תיבת גוֶמא )צמח נחלים(, הניחה בתוכה את התינוק וֵהשיטה את התיבה על פני היאור. מרים, 

האחות הגדולה, ניצבה על שפת היאור והשגיחה על אחיה השט בתיבה. 

ָבה ּבְתוֹךְ ַהּסוּף, ֶרא ֶאת ַהּתֵ ְרעֹה לְִרחֹץ ַעל ַהיְאֹר וְַנֲערֶֹתיָה הֹלְכֹת ַעל יַד ַהיְאֹר, וַּתֵ ת ּפַ ֶרד ּבַ  ה וַּתֵ
ֶחָה.  ּקָ ׁשְַלח ֶאת ֲאָמָתּה וַּתִ    וַּתִ

ְחמֹל ָעָליו, וַּתֹאֶמר: ִמיַּלְֵדי ָהִעְבִרים ֶזה.  ְרֵאהוּ ֶאת ַהיֶֶּלד, וְִהנֵּה ַנַער ּבֶֹכה. וַּתַ ח וַּתִ ְפּתַ ו  וַּתִ
ָה ֵמיֶנֶקת ִמן ָהִעְבִריֹּת וְֵתינִק ָלךְ ֶאת ַהיֶָּלד? ְרעֹה: ַהֵאֵלךְ וְָקָראִתי ָלךְ ִאּשׁ ת ּפַ ז  וַּתֹאֶמר ֲאחֹתוֹ ֶאל ּבַ

ְקָרא ֶאת ֵאם ַהיֶָּלד. ֶלךְ ָהַעלְָמה וַּתִ ְרעֹה: ֵלכִי. וַּתֵ ת ּפַ ח וַּתֹאֶמר ָלּה ּבַ
)שמות ב, ה–ח(

?
 1.  מה מציעה מרים לבת פרעה לאחר שזו ָמׁשְָתה את התינוק הבוכה? מה עובר בראשן

      ובליבן של כל אחת משתי הנשים שמתבוננות במשה?

2.  במשפחה עם אחים בוגרים וצעירים, מה לדעתכם.ן תפקידם של האחים הבוגרים? 

 3.  "השומר אחי אנוכי?", אמר קין. מה בין אמירתו של קין ובין התנהגותה של מרים? מה
      לדעתכם.ן הייתה עונה מרים לקין?

 4.  מהו לדעתכם.ן המניע לפעולתה של בת פרעה? כיצד תסבירו את פעולתה, ומהן
      ההשלכות של פעולה זו?

46



 الوحدة 4
مريم، موسى وأهارون – الّشراكة والثّقة 

في  سنتبّصر  يلي،  فيما  اإلخوة.  بين  واإلساءة  النّزاع  يشوبها  عالقات  السابقة،  الوحدات  في  عالجنا، 
عالقات مختلفة يميّزها التّكافل والمسؤوليّة المتبادلة والتّفاني والّشراكة والحّب. هذه العالقات نجحت 

واستدامت بين اإلخوة على الّرغم من الكثير من الِمَحن واألزمات والتحّديات الّتي مّروا بها.

حسب التّوراة، كان ألسرة يوخباد وعمران ابنان )هارون وموسى( وابنة واحدة )مريم(. وكان ذلك 
إبّان حكم فرعون مصرّي كان قد أمر بإلقاء كّل المواليد الجدد من الّذكور من بني إسرائيل إلى نهر 
العيون ثالثة أشهر، وبعدها وضعته في طَوٍف من  َولدْت يوخباد موسى أخفته عن  لذا، عندما  النيل. 
القصب وأرسلته على وجه النيل، في حين وقفت مريم، أخت موسى، على الّشاطئ تَتتبّع أخاها وتراقب 

الطَّْوف. اقرأوا ما يلي من ِسْفر الخروج وناقِشوا ما يليه من أسئلة:

فَطَ بَْيَن إِلَى النَّْهِر لِتَْغتَِسَل، َوَكانَْت َجَواِريهَا َماِشيَاٍت َعلَى َجانِِب النَّْهِر. فََرأَِت السَّ فِْرَعْوَن   5 فَنََزلَِت اْبنَةُ 
   اْلَحْلفَاِء، فَأَْرَسلَْت أََمتَهَا َوأََخَذْتهُ.

ا فَتََحْتهُ َرأَِت اْلَولََد، َوإَِذا هَُو َصبِيٌّ يَْبِكي. فََرقَّْت لَهُ َوقَالَْت: »هَذا ِمْن أَْوالَِد اْلِعْبَرانِيِّيَن«. َولَمَّ  6
فَقَالَْت أُْختُهُ الْبنَِة فِْرَعْوَن: »هَْل أَْذهَُب َوأَْدُعو لَِك اْمَرأَةً ُمْرِضَعةً ِمَن اْلِعْبَرانِيَّاِت لِتُْرِضَع لَِك اْلَولََد؟«  7

فَقَالَْت لَهَا اْبنَةُ فِْرَعْوَن: »اْذهَبِي«. فََذهَبَِت اْلفَتَاةُ َوَدَعْت أُمَّ اْلَولَِد.  8
)سفر الخروج 2، 5-8(

?
ماذا اقترحْت مريم على ابنة فرعون بعد أن أخذت الطّفل الباكي؟ ما الّذي تفّكر وتشعر به ُكّل من  .1 

     هاتْين االمرأتْين الّلتين تحّدقان النظر بموسى؟

2.  في عائلة فيها إخوة كبار وصغار، ما هو حسب رأيكم/ن دور اإلخوة الكبار؟ 

مريم كانت  كيف  مريم؟  سلوك  وبين  قايين  قول  بين  الفرق  ما  قايين.  قال  ألَِخي؟"،  أَنَا  "أََحاِرٌس   .3 
     ستُجيب قايين؟

4. ما هو الّدافع الّذي حّث بنت فرعون لفعلها؟ كيف تفّسرون تصّرفها، وما هي تبعات هذا العمل؟
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כוחה של אחווה 

גם בין משה לאהרון היו עלולות להתעורר תחרות וקנאה: משה הצעיר קיבל מהאל את תפקיד 
המנהיג, והיה זה שהוציא את ישראל ממצרים ומסר את התורה לעם. מאוחר יותר זכה אהרון 
להתמנות ככוהן הגדול הראשון. ובכל זאת, משה ואהרון השלימו זה את זה, ופעלו מתוך אחווה 
ובשיתוף פעולה. במקור הבא מספר שמות האל פונה למשה וממנה אותו כשליח לגאול את 

עם ישראל. משה מהסס ומעוניין להתחמק מהשליחות. 

ְרָך ּבֶ ִלְׁשֹם, גַּם ֵמָאז ּדַ מוֹל גַּם ִמּשׁ ָבִרים ָאנֹכִי גַּם ִמּתְ  י וַיֹּאֶמר מֹׁשֶה ֶאל ה': ּבִי ֲאדָֹני, לֹא ִאיׁש ּדְ
ה וּכְַבד ָלׁשוֹן ָאנֹכִי. ָך, ּכִי כְַבד ּפֶ   ֶאל ַעְבּדֶ

ַח אוֹ ִעוֵּר – ֲהלֹא ם אוֹ ֵחֵרׁש אוֹ ִפּקֵ ה ָלָאָדם אוֹ ִמי יָשׂוּם ִאּלֵ ָׂם ּפֶ  יא וַיֹּאֶמר ה' ֵאָליו: ִמי ש
     ָאנֹכִי ה'. 

ר. ַדּבֵ ה ֵלךְ, וְָאנֹכִי ֶאְהיֶה ִעם ּפִיָך וְהוֵֹריִתיָך ֲאׁשֶר ּתְ יב וְַעּתָ
ׁשְָלח! יג  וַיֹּאֶמר: ּבִי ֲאדָֹני, ׁשְַלח ָנא ּבְיַד ּתִ

ר הוּא וְַגם ִהנֵּה יְַדּבֵ ר  ּכִי ַדּבֵ י  יַָדְעּתִ וִי  וַיֹּאֶמר: ֲהלֹא ַאֲהרֹן ָאִחיָך ַהּלֵ וַיִַּחר ַאף ה' ּבְמֹׁשֶה   יד 
     הוּא יֵֹצא לְִקָראֶתָך, וְָרֲאָך וְשַָׂמח ּבְלִּבוֹ. 

יָך וְִעם ּפִיהוּ, וְהוֵֹריִתי ֶאְתֶכם ֵאת ִפיו וְָאנֹכִי ֶאְהיֶה ִעם ּפִ ָבִרים ּבְ ְַׂמּתָ ֶאת ַהּדְ ְרּתָ ֵאָליו וְש  טו וְִדּבַ
ֲעשׂוּן.       ֲאׁשֶר ּתַ

ְהיֶה ּלוֹ ֵלאלִֹהים. ה ּתִ ר הוּא לְָך ֶאל ָהָעם וְָהיָה הוּא יְִהיֶה ּלְָך לְֶפה, וְַאּתָ טז וְִדּבֶ
)שמות ד, י–טז(

?
1.  באילו נימוקים משתמש משה בסירובו להנהיג את העם? מה משיב לו האל?

 2.  לאור הסיפורים הקודמים, כיצד עשוי להרגיש אהרון בעקבות היבחרותו של אחיו למנהיג?
      מהי התגובה שצוֶפה האל?

3.  מהי חלוקת התפקידים בין משה לאהרון?

 4.  מהם לדעתכם.ן הרווחים שעשויים להיות ֵמֲחלוּקת תפקידים בין אחים או אחיות? ומהם
      המחירים של חלוקה כזו? תנו דוגמאות מחייכם.ן שלכם.ן.
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قّوة األخّوة

َضْين ككلِّ اإلخوة لمشاعر التنافس والَغْيرة. حسب التوراة، كان موسى األخ   موسى وهارون كانا معرَّ
األصغر من بينهما، وهو َمن اختاره هللا أّواًل لقيادة بني إسرائيل في خروجهم من مصر ولتلقّي التوراة. 
وسيحظى )هارون نفسه( الحقًا بمنصب أّول كاهٍن أكبر. على الرغم من ذلك، كان موسى وهارون يكّمل 
كّل منهما اآلخر بتعاونهما وأُُخّوتهما. اقرأوا النّص التوراتّي التالي الذي فيه يكلّف هللا موسى بأن يكون 

رسولَه، وبإنقاذ بني إسرائيل، ثّم ناقِشوا ما يليه من أسئلة.

ِل ِمْن أَْمِس، َوالَ ِمْن يُِّد، لَْسُت أَنَا َصاِحَب َكالٍَم ُمْنُذ أَْمِس َوالَ أَوَّ : »اْستَِمْع أَيُّهَا السَّ بِّ فَقَاَل ُموَسى لِلرَّ  10 

      ِحيِن َكلَّْمَت َعْبَدَك، بَْل أَنَا ثَقِيُل اْلفَِم َواللَِّساِن«.
: »َمْن َصنََع لإِِلْنَساِن فًَما؟ أَْو َمْن يَْصنَُع أَْخَرَس أَْو أََصمَّ أَْو بَِصيًرا أَْو أَْعَمى؟ أََما هَُو أَنَا بُّ  11  فَقَاَل لَهُ الرَّ

؟ بُّ       الرَّ
12  فَاآلَن اْذهَْب َوأَنَا أَُكوُن َمَع فَِمَك َوأَُعلُِّمَك َما تَتََكلَُّم بِِه«.

يُِّد، أَْرِسْل بِيَِد َمْن تُْرِسُل«. 13  فَقَاَل: »اْستَِمْع أَيُّهَا السَّ

بِّ َعلَى ُموَسى َوقَاَل: »أَلَْيَس هَاُروُن الالَِّويُّ أََخاَك؟ أَنَا أَْعلَُم أَنَّهُ هَُو يَتََكلَُّم، َوأَْيًضا هَا  14  فََحِمَي َغَضُب الرَّ

      هَُو َخاِرٌج الْستِْقبَالَِك. فَِحينََما يََراَك يَْفَرُح بِقَْلبِِه،
15  فَتَُكلُِّمهُ َوتََضُع اْلَكلَِماِت فِي فَِمِه، َوأَنَا أَُكوُن َمَع فَِمَك َوَمَع فَِمِه، َوأُْعلُِمُكَما َماَذا تَْصنََعاِن.

16  َوهَُو يَُكلُِّم الشَّْعَب َعْنَك. َوهَُو يَُكوُن لََك فًَما، َوأَْنَت تَُكوُن لَهُ إِلهًا.

)سفر الخروج 4، 10-16(

?
غات واألسباب  1.  حسب النّص، يترّدد موسى في قبول الَمهَّمة، ويحاول أن يتملّص منها. ما هي الُمسوِّ

      التي قّدمها موسى لرفضه قيادة بني إسرائيل؟ بماذا أجابه هللا؟
ما هي التوقّعات بشأن ما يمكن أن يشعَر به هارون إثر اختياِر أخيه قائًدا؟ أّي رّد فعل استشَرفه أو  .2 

      انتظره هللا من قِبل هارون؟
كيف تَِصُف تقاُسَم الوظائِف بين موسى وهارون؟   .3

حسب رأيكم، ما هي المكاسب المنتظَرة من تقاُسم الوظائف واألدوار بين اإلخوة، وما ثمن ذلك؟   .4 
      قّدموا أمثلة من حياتكم/ن.
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הרחבה על יחסיהם של משה ואהרון מופיעה 
במדרש תנחומא:

נְָך כְָּאח לִי" )שיר השירים ח, א( "ִמי יִֶתּ
כְֵּאיֶזה ָאח?

ו ָהַאִחים שׂוֹנְִאים ֶזה ָלֶזה: ל עוָֹלם וְַעד ַעכְשָׁ ִחַלּת ְבִּריָּתוֹ ֶשׁ ה מוֵֹצא ִמְתּ ַאָתּ
ָבִטים שָׂנְאוּ  ׁש לְָהְרגוֹ; ֵעשָׂו שֵָׂנא לְיֲַעקֹב, וְַהשְּׁ ָמֵעאל שֵָׂנא לְיְִצָחק וִּבֵקּ ְׁ ַקיִן שֵָׂנא לְֶהֶבל וֲַהָרגוֹ; יִש

לְיוֵֹסף.
וּכְֵאיֶזה ָאח?

ֶבת ַאִחים ַגּם יַָחד" )תהילים קלג, א( ֶנֱּאַמר: "ַמה ּטוֹב וַּמה ָנִּעים ֶשׁ כְּמֶֹשה וְַאֲהרֹן, ֶשׁ
ָהיוּ אוֲֹהִבים ֶזה ָלֶזה וְּמַחְבִּבין ֶזה ָלֶזה. ֶשׁ

לְכוּת וְַאֲהרֹן כְֻּהָנּה גְּדוָֹלה לֹא ִקנְּאוּ ֶזה ָבֶּזה, ָנַּטל מֶֹשה ֶאת ַהַמּ ָעה ֶשׁ ְבּשָׁ ֶשׁ
ֶאָלּא ָהיוּ שְֵׂמִחים ֶזה ִבּגְֻדַלּת ֶזה וְֶזה ִבּגְֻדַלּת ֶזה.

)מדרש תנחומא, שמות כז(

?
1.  אילו זוגות אחים מוזכרים במדרש? מה מאפיין את היחסים ביניהם? איזה מהם יוצא דופן?

ח ַמֲעשֶׂיָך" )תהילים ּבַ  2.  המדרש עשוי לתמוך ברעיון שהוצג בראשית החוברת – "דוֹר לְדוֹר יְשַׁ
     קמה, ד(. הסבירו רעיון זה לאור מערכות היחסים המובאות במדרש.

3.  האם ההנחה שיחסים בין אחים משתפרים מדור לדור תֵקָפה עבורנו כיום? הסבירו.

 4.  היזכרו במקרה מורכב בו הרגשתם.ן שמחה על הצלחה של אח או אחות מלווה בתחושות
      של תחרות או קנאה. מה הביא לתחושת הפרגון והשותפות וצמצם את התחרות והקנאה?

מדרש תנחומא – קובץ מדרשי אגדה ארץ ישראליים על התורה, הנפוץ והמקובל ביותר אחרי 
מדרשי רבה. הקובץ נערך במאה ה-9 לספירה. 
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المزيد حول العالقات بين موسى وأهارون، تجدونه في مدراش 
تنحوما:

"ليتك كأٍخ لي" )نشيد األناشيد 8، اآلية 1(
كأّي أٍخ؟

أنت تجد منذ بداية خلق العالم حتى اآلَن أّن األخوة يكرهون الواحد اآلخر:
قايين كره هابيل وقتله؛ إسماعيل كره إسحاق وأراد قتله؛

عيسى كره يعقوب، واألسباط كرهوا يوسف.
وكأّي أخ؟

كموسى وأهارون، إذ قيل: "هوذا ما أحسن وما أجمل أن يسكن اإلخوة مًعا" )المزمور 1:133(
وأن يحّب أحدهم اآلخر ويَوّد الواحد اآلخر.

كانا  وإنّما  اآلخر،  أحدهما  يحسْد  لم  كهنوتيًّا عظيًما  منصبًا  أهارون  وتولّى  العرش  تولّى موسى  فحين 
سعيديِن هذا بعظمة ذاك وذاك بعظمة هذا.

)مدراش تنحوما، سفر الخروج 27(

رابا.  قصص  بعد  وشهرةً  قبوالً  األكثر  وهي  التّوراة،  عن  قصًصا  تضّم  مجموعة   – تنحوما  مدراش 
ُحّررت هذه المجموعة في منتصف القرن التّاسع الميالدي.

?
1.  أّي أزواج من اإلخوة ُذِكرْت في المدراش؟ ما الذي يميّز العالقات بينهم؟ وما هو الّشاذ والمختلف عنهم؟

 2.  المدراش يؤيّد الفكرة التي ُعرضْت في بداية الُكّراسة – "َدْوٌر إِلَى َدْوٍر يَُسبُِّح أَْعَمالََك" )المزامير،
     145،4(. اشرحوا هذه الفكرة في ضوء شبكات العالقات الواردة في المدراش.

 3.  هل الفرضية القائلة بأن العالقات بين اإلخوة تتحّسن من جيٍل إلى جيٍل سارية المفعول في عصرنا
      الحالّي أيًضا؟ اشرحوا.

 4.  تذّكروا حالةً فرحتم فيها لنجاح أخيكم/ن أو أختكم/ن، وكانت مصحوبة بمشاعر المنافسة أو الغيرة.
     ما الذي جعلكم تشعرون باإلطراء والشراكة وخفّف من شهور المنافسة والغيرة؟
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כוחה של אחווה – אחים משלימים זה את זה

בסורת ט.ה. שבקוראן, שבה אלוהים מצווה על משה ללכת לפרעה ולאמר לו: "לך אל פרעה 
כי גדלה רשעתו" )24(, מוזכר כי הייתה זו יוזמתו של משה להיעזר באהרון, והוא שפנה וביקש 

מאללה את השותפות עם אהרון אחיו. 

י  ְחּתִ 29 וְֵתן לִי עוֵֹזר ִמּבְֵני ִמׁשְּפַ
30 ֶאת ַאֲהרֹן ָאִחי. 
וִי  ֵּק ּבוֹ ֶאת גֵּ 31 ַחז

ף אוֹתוֹ ּבְִענְיָנִי. 32 וְׁשַּתֵ
)הקוראן, סורת ט.ה. 20: 29–32(

בהסבר שלו )פרשנות( לבקשת מוסא )משה(, אבן כת'יר מביא סיפור מאת עאישה, אשתו 
של הנביא מוחמד. 

עאישה שמעה איש אחד שואל קבוצה של אנשים סביבו: "מיהו האח שהיטיב הכי הרבה עם 
אחיו?" אמרו האנשים: "איננו יודעים..." אמר האיש: "מוסא, כאשר ביקש שאחיו יהיה נביא". 
"ואני", אמרה עאישה, "אמרתי: 'חי אלוהים, הוא צודק!'" )תפסיר אבן כת'יר, פרק 5, עמ׳ 283(.

במקום אחר, אבן כת'יר מספק את ההסבר שלעיל לפסוק אחר בקוראן שבו מוזכר כי הייתה 
זו יוזמתו של משה להיעזר באהרון, והוא שפנה וביקש מאללה את השותפות עמו: 

״והנה ַאהֹרן אחי, לשונו צחה משלי, על כן שלחהוִ עמי ויהיה לי לעזר, ויאשר את ַדברי, כי חושש 
אני פן יכחישו את אזהרותי״ )סיפור המעשה 28: 34(. 

לפי אבן כת׳יר, ״הכוונה היא להיות לו שר ועזר, חיזוק לעניין שלי, המאמת את דברי ואת אשר 
 אני מספר מאללה, כיוון שסיפור שמספרים שני אנשים חזק יותר מסיפור של איש אחד״ 

)אבן כת'יר, פרק 6, עמ׳ 263(.
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ْن أَْهلِي )29( "َواْجَعل لِّي َوِزيًرا مِّ
هَاُروَن أَِخي )30( 

اْشُدْد بِِه أَْزِري )31(
َوأَْشِرْكهُ فِي أَْمِري )32(" 
)سورة طه، 20: 29-32(

القرآن  "تفسير  كتابه  في  كثير  ابن  يسرُد  هارون،  من هللا ألخيه  موسى  طلبه  لِما  تفسيره  معرض  في 
يسأل جماعةً  أنّها سمعت رجاًل  الرسول )رضي هللا عنها(  التالية حول عائشة زوجة  القّصةَ  العظيم" 
حوله: "أّي أٍخ كان في الدنيا أنفَع ألخيه؟ قالوا ال ندري... قال )الرجل( موسى حين سأَل ألخيه النبّوةَ، 

فقلُت )عائشة( صدق وهللا"
)الجزء الخامس، ص 283(. 

وفي َموضع آخر، يقّدم ابن كثير التفسير اآلتي آلية أخرى يطلب فيها موسى من هللا أن يساعده هارون، 
قُنِي إِنِّي  ِحيِم: "َوأَِخي هَاُروُن هَُو أَْفَصُح ِمنِّي لَِسانًا فَأَْرِسْلهُ َمِعي ِرْدًءا يَُصدِّ ْحمِن الرَّ من بعد بِْسِم هللاِ الرَّ
ابن كثير: "أْي وزيًرا وُمعينًا، ومقّويًا ألمري،  34(. يقول   :28 بُوِن" )سورة القصص،  يَُكذِّ أَْن  أََخاُف 

يصّدقني فيما أقوله وأخبر به عن هللا عّز وجّل، ألّن خبر االثنين أنجع في النفوس من خبر الواحد". 
)الجزء السادس، ص 263(.

قّوة األخّوة- اإلخوة؛ يكّمل أحدهما اآلخر

في سورة طه من القرآن الكريم، ورَد أّن موسى قد بادر وطلب مساعدة أخيه هارون، كما أنّه هو الّذي 
طلب من هللا أن يشارَك هارون في أمره:

اقرأوا ما يلي من آيات قرآنيّة وتفسير لها ثّم ناقِشوا ما يليها من أسئلة:
ِحيِم: "اْذهَْب إِلَٰى  ْحمِن الرَّ في سورة طه، يأمر هللا موسى بالذهاب إلى فرعون في قوله من بعد بِْسِم هللاِ الرَّ
ْحمِن  فِْرَعْوَن إِنَّهُ طََغٰى" )سورة طه: 24(، فيتمنّى موسى عليه السالم من هللا ما يلي من بَعد بِْسِم هللاِ الرَّ

ِحيِم:  الرَّ
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?
1. למה משה מבקש מאללה להיעזר באהרון?

2. מה מלמדת בקשת העזרה של משה על אישיותו של משה ועל היחסים בינו ובין אהרון אחיו?

 3. ראינו כי על פי המקרא, האל יוזם את השותפות עם אהרון, ואילו לפי הקוראן, משה מבקש
     זאת. כיצד אתם.ן רואים.ות הבדל זה? כיצד הוא עשוי להשפיע על שיתוף הפעולה בין השניים?

 4. כיצד הייתם.ן משיבים.ות לשאלה: "מיהו האח שהיטיב הכי הרבה עם אחיו?" אילו דמויות
     הייתם.ן מונים.ות בנוסף למשה? נמקו.

 5. מהם יתרונות שיתוף הפעולה בין משה ואהרון, לפי אבן כת׳יר? מה הייתם.ן מוסיפים.ות
     ליתרונות אלה על סמך הניסיון האישי שלכם.ן? 
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?
1. لماذا يطلب موسى عليه السالم من هللا أن يتساعد بهارون؟ 

2. على ماذا يدلُّ طلب المساعدة بالنسبة لشخصيّة موسى، وبالنّسبة لطبيعة العالقة بين األخَوْين؟

 3. حسب النّّص التّوراتّي، هللا هو من يأمر بالشراكة بين األخَوْين، بينما في القرآن والتفسير المباِدُر إلى
    ذلك هو موسى. كيف تَرْوَن هذا الفرق؟ وهل من شأنه أن يؤثّر على التعاون بينهما؟ 

إضافة تقترحون  هل  ألخيه"؟  أنفع  الدنيا  في  كان  أٍخ  "أّي  السؤال  على  أنتم/ن  إجابتكم/ن   4. ماهي 
غاتُكم/ن؟      شخصيّات أخرى؟ ما هي مسوِّ

 5. ما هي مميّزات التّعاون بين موسى وهارون استناًدا إلى ابن كثير؟ هل بإمكانكم/ن إضافة المزيد من
    الميّزات من خبراتكم/ن الشخصيّة؟ اذكروها.
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יחידה 5

אחווה וסולידריות 

בערבית יש פתגם האומר: "אחיך יכול להיות איש שלא ילדה אמך".
מהי אחווה לפי פתגם זה? האם כל אדם יכול להיות "אחי"? מהם גבולות האחווה? 

אחווה היא אחד הערכים המרכזיים בעולם המודרני. הכמיהה לכינון חברה סולידרית, 
המושתתת על חירות ועל צדק, נתנה השראה למנהיגים ולתנועות פוליטיות רבות. סיסמת 
המהפכה הצרפתית, "חירות, שוויון, אחווה", היא אחת הסיסמאות המוכרות ביותר בעולם. עם 

זאת, רעיון האחווה איננו רעיון מודרני, אלא רעיון המופיע בתרבויות ובדתות שונות.

התורה מרבה לכנות את הזולת בשם "אח", כדוגמת הפסוקים "לֹא ִתשְָׂנא ֶאת ָאִחיָך ִבּלְָבֶבָך" 
יֵבם לְָאִחיָך" )דברים כב, א – חובת השבת אבדה(; "וְכִי יָמוּךְ ָאִחיָך  שִׁ ב ְתּ )ויקרא יט, יז(; "ָהֵשׁ
ךְ" )ויקרא  ב וַָחי ִעָמּ ךְ )אם אחיך ירד מנכסיו( וְֶהֱחזְַקָתּ ּבוֹ )עליך לתמוך בו( ֵגּר וְתוֹשָׁ וָּמָטה יָדוֹ ִעָמּ
כה, לה(. כינויים אלה מרחיבים את מעגל האחווה ומבססים אותה לא על הקשר המשפחתי, 

אלא על הקשר החברתי הרחב יותר. 

גם הברית החדשה רואה באחווה ערך עליון שאינו מושתת על קשר דם, אלא על אהבת 
הבריות. האהבה כלפי הזולת נתפסת כביטוי לאמונה: 

ם ִאיׁש  ן גַּם ַאּתֶ י ֶאְתֶכם, ּכֵ ֲאׁשֶר ָאַהְבּתִ ֵאֲהבוּ ִאיׁש ֶאת ָאִחיו ּכַ "ִמְצוָה ֲחָדׁשָה ֲאנִי נֵֹתן ָלֶכם ֲאׁשֶר ּתְ
יֵניֶכם" )יוחנן יג,  ׁשְּכֹן ַאֲהָבה ּבֵ ם לִי אם ּתִ זֹאת יְֵדעוּ ֻכָלם ּכִי ַתלְִמיִדים ַאּתֶ ֱאָהבוּן. ּבָ ֶאת ָאִחיו ּתֶ

.)35–34
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 الوحدة 5
األخّوة والتّضامن 

في اللّغة العربيّة مثَل يقول: 
"ربَّ أٍخ لم تلْدهُ أّمك"، ما هي األخّوة حسب هذا المثَل؟ هل يستطيع كّل إنساٍن أن يكون "أخي"؟ ما 

هي حدود األخّوة؟

على  يقوم  متضامن،  مجتمٍع  إنشاء  إلى  التّوق  الحديث.  العالم  في  المركزيّة  القِيم  إحدى  هي  األخّوة 
"حريّة،  الفرنسيّة  الثّورة  شعار  كثيرة.  سياسيّة  وحركات  كثيرين  قادةً  ألهَم  العدالة،  وعلى  الحريّة 
مساواة، أخّوة"، هو أحد أكثر الّشعارات شهرةً في العالم. مع ذلك، فكرة األخّوة ليسْت فكرةً حديثةً، إذ 

نجدها في حضارات وديانات مختلفة. 

تكثر التّوراة من تسمية اآلخر باسم "األخ"، على سبيل المثال اآلية "ال تبغْض أخاَك في قلبَِك" )سفر 
إِلَى أَِخيَك  هُ  َشاِرًدا َوتَتََغاَضى َعْنهُ، بَْل تَُردُّ تَْنظُْر ثَْوَر أَِخيَك أَْو َشاتَهُ  الالويين، 19: 17(؛ واآلية: "الَ 
أَْو  َغِريبًا  فَاْعُضْدهُ  ِعْنَدَك،  يَُدهُ  َوقَُصَرْت  أَُخوَك  اْفتَقََر  َوإَِذا  1(؛ واآلية "   ،22 التثنية  َمَحالَةَ" )سفر  الَ 
ُمْستَْوِطنًا فَيَِعيَش َمَعَك" )سفر الالويّين 25: 35(. هذه التّسميات توّسع حلقة األخّوة وترّسخها ليس على 
أساس الصلة العائليّة، وإنّما على أساس العالقة االجتماعيّة األوسع. بهذا يتوّسع مفهوم كلمة "أخ" من 

المجال األَُسرّي الضيّق إلى المجال االجتماعّي العاّم. 

كذلك األمر في العهد الجديد )اإلنجيل(؛ إذ يرى في األُُخّوة قيمة ُعليا ال تقوم على رابطة الّدم، بل على 
المحبّة بين الخالئق. محبّة اآلخر في العهد الجديد هي تعبير إيمانّي، كما جاء في ِسفر يوحنّا:

بَْعُضُكْم  أَْيًضا  أَْنتُْم  تُِحبُّوَن  أَنَا  أَْحبَْبتُُكْم  َكَما  بَْعًضا.  بَْعُضُكْم  تُِحبُّوا  أَْن  أُْعِطيُكْم:  أَنَا  َجِديَدةً  َوِصيَّةً   .34"
بَْعًضا. 35. بِهَذا يَْعِرُف اْلَجِميُع أَنَُّكْم تاَلَِميِذي: إِْن َكاَن لَُكْم ُحبٌّ بَْعًضا لِبَْعٍض")يوحنّا، 13: -34 35(. 
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אחווה כקשר אנושי מחוץ לגבולות המשפחה 

הרחבה דומה ישנה גם בדת האסלאם. הקוראן רואה באחווה קשר אנושי שיש לטפח ולשמור 
עליו מחוץ לגבולות המשפחה. הקוראן קובע במפורש שכל המאמינים הם אחים: ״המאמינים 

אחים הם, על כן ּפייסו בין ֵאחיכם וֱהיו יראים את אללה, למען תרוחמו״ )החדרים, 49: 10(.

משמעות זו של אחווה קיבלה ביטוי גם בדברי הנביא מוחמד במקומות רבים, למשל, אנס 
בן מאלק סיפר שהנביא מוחמד אמר: ״אל תשנאו, אל תקנא, ואל תפנו עורף. היו מאמינים 
באלוהים כאחים. ואסור למוסלמי לנטוש את אחיו למשך יותר משלושה לילות״ )סונן אבו 
דאוד, ספר הנימוסים, חדית' מספר 4910, פרק 7, עמ' 271(. עוד, נמסר כי הנביא אמר: "איש 
מכם אינו )נחשב( מאמין עד אשר יאהב לאחיו מה שהוא אוהב לעצמו” )צחיח אל-בוח'ארי, 
כיתאב אל-אימאן )ספר האמונה(, חדית' 13, עמ' 13–14; צחיח מוסלם, כיתאב אל-אימאן, 

חדית' 17/71, עמ' 40(.

החדית’ הוא מושג המתייחס לדברי הנביא מוחמד, לרבות אמירות, מעשים, דיווחים, אורחות 
חיים, ביקורות והסכמות, גם אם בשתיקה. החדית' הוא יסוד מרכזי בהלכה האסלאמית. 

?
 1. אדם צריך לאהוב לאחיו "מה שהוא אוהב לעצמו". אילו התנהגויות לדעתכם.ן כוללת

     אמירה זו?

 2. מדוע לדעתכם.ן האמירה בחדית' מגבילה את הניתוק בין חברים )אחים( לשלושה לילות
     בלבד?

 3. תארו אירוע שבו התנהגתם.ן כלפי חבריכם.ן וחברותיכם.ן ברוח האמירות הנזכרות ביחידה
     זו על אחווה.

 4. האם לדעתכם.ן הסולידריות היא עניין רגשי בלבד, או שהיא מחייבת תמיכה ממשית, עזרה
     פיסית וערבות הדדית?
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األخّوة كعالقة إنسانيّة أبعد من حدود العائلة

مفهوم األُُخّوة الرْحب هذا بوصفها رابط إنسانّي - يتجلّى أيًضا في الّديانة اإلسالميّة. يَعتبر القرآن األخّوة 
عالقة ينبغي الحفاظ عليها ورعايتها بما يتجاوز حدود العائلة. ورد في القرآن بشكٍل صريح أّن جميع 

المؤمنين إخوة هم:

َ لََعلَُّكْم تُْرَحُموَن )سورة الحجرات، 49: 10( إِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن إِْخَوةٌ فَأَْصلُِحوا بَْيَن أََخَوْيُكْم ۚ َواتَّقُوا هللاَّ
هذا المعنى تؤّكده أحاديث كثيرة عن النبّي محّمد )صلّى هللا عليه وسلّم(، على سبيل المثال، روى أنس بن 
مالك أّن رسول هللا )صلّى هللا عليه وسلّم( قال: "ال تباغضوا، وال تحاسدوا، وال تدابروا، وكونوا عباد 

هللا إخوانًا، وال يحّل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث لياٍل".

)سنن أبي داود، باب األدب، الحديث رقم 4910، الجزء 7، ص. 271(.
كما جاء عن النّبّي قوله: "اَل يُْؤِمُن أََحُدُكْم َحتَّى يُِحبَّ أِلَِخيِه َما يُِحبُّ لِنَْفِسِه".

الحديث  اإليمان،  كتاب  مسلم،  14-13؛ صحيح  13، ص.  الحديث  اإليمان،  كتاب  البخاري،  )صحيح 
17/71، ص: 40(.

الحديث الحديث النبوّي هو ما َوَرَد عن الرسول محّمد بن عبد هللا صلى هللا عليه وسلّم من قول أو فعل أو 
تقرير أو صفة َخلقيّة أو صفة ُخلقيّة أو سيرة، سواء مّما قبل بدء الوحي والنبّوة أم ما بعدهما. والحديث 

هو المصدر الثاني للتشريع اإلسالمّي بعد القرآن. 

?
1. ينبغي على اإلنسان أن يحّب ألخيه "ما يحّب نفسه". أّي سلوكيّات مشمولة ضمن هذه المقولة، برأيكم/ن؟

2. لماذا برأيكم/ن يحّدد الحديث الهجرة بين األصدقاء )"اإلخوة"( لثالث لياٍل فقط؟ 

3. صفوا حادثةً تعاملتم/ن فيها مع أصدقائكم/ن بروح األحاديث أعاله.

 4. هل التضامن مسألةٌ ُشعورية فقط، أم أنها تُوّجب المساندة والتّكافل والتّعاضد؟ وهل التّضامن هو نوع
     من األُُخّوة؟ علِّلوا.
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סוגי סולידריות  

הפילוסוף הישראלי אבי שגיא מבחין בין שני סוגי סולידריות: סולידריות מטפיזית )מופשטת, 
לא מוחשית( וסולידריות ריאליסטית )מציאותית(. סולידריות מטפיזית מופנית כלפי כל בני 
האדם. כאשר אנחנו שומעים על עוני, על מצבי אלימות או על אסונות בעולם; אנחנו כואבים 
את כאב הסובלים גם אם האסון התרחש הרחק מאיתנו. סולידריות ריאליסטית, לעומת 
זאת, מופנית כלפי בני אדם נזקקים, הנמצאים סביבנו והחיים בינינו. שגיא סבור כי אין ניגוד 
בין שני סוגי הסולידריות. ברגעי משבר ייחודיים מתגלית הסולידריות המטפיזית, החושפת 
את השותפות שלנו עם כל המין האנושי. בהקשר היומיומי באה לידי ביטוי הסולידריות 
הריאליסטית, כשאנו נקראים לתמוך באנשים במצוקה המצויים בסביבתנו הקרובה. שגיא טוען 
ש"ברגעי משבר ייחודיים מתגלית הסולידריות המטפיזית, החושפת את השותפות האנושית 
המהותית. לעומת זאת, בהקשר החיים היום-יומי, שבו נבחנת שאלת עיצוב גבולות 'אנחנו', 

הסולידריות הריאליסטית מספקת את המענה" )עמ' 444(. 

)אבי שגיא, "ה'אנחנו' הישראלי ושאלת הסולידאריות", בתוך: ידידיה צ׳ שטרן ובנימין פורת 
)עורכים(. מסע אל האחווה, ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה )2014((.

אבו חאמד אל-ע'זאלי הקדיש בספרו "החייאת מדעי הדת" פרק מיוחד לנושא האחווה. 
הכותרת של פרק זה היא "ספר הנימוסים של ֵהרעוּת, האחווה והיחסים בין סוגים שונים 
של בריות". בפרק זה, אל-ע'זאלי מציג את האחווה כקשר שיש לו אופי של חוזה, הכולל 
זכויות וחובות ידועות מראש. הוא כותב: "דע לך, שחוזה האחווה, בהיותו קשר בין שני אנשים 
הוא כחוזה הנישואין... אתה מחויב לאחיך בכספך, נפשך ולשונך – חובה למחילה, לתחינה 

לאלוהים עבורו, לנאמנות ומסירות כלפיו, חובה להקל עליו ולהיפטר מגינונים בפניו״.

עוד הבחין אל-ע'זאלי בין שני סוגים של אחווה: "אחוות עולם", המבוססת על האינטרסים 
והנכסים בני החלוף של העולם הזה, ו"אחוות אלוהים", אשר מושתתת על אהבה צרופה 
לאל. אל-ע'זאלי מבהיר שאחוות אלוהים אם "נרכשת לשם אלוהים, אינה נופלת בערכה 
מאחוות הדם". לדידו, אחוות אלוהים יכולה ליצור חברה מלוכדת וסולידרית, מכיוון שלאהבה 
בין אחים חיוּת והשפעה, אשר גולשות מעבר לקשרי דם ומעבר למעגלי האינטרסים המידיים. 
לדבריו, "כאשר האהבה גוברת, היא גולשת מעבר לנאהב לעבר כל הקשור בו ומתאים לו, 
ואפילו ממרחק. מי שאוהב אדם אהבה עזה, יתאהב בכל מי שאוהב אדם זה ובכל מי שאדם 

זה אוהב". 

)אל-ע'זאלי, החייאת מדעי הדת, המהדורה של דאר אלמנהאג׳, 2011, כרך ד, עמ' 25, 37, 69(. 
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أنواع التّضامن

الفيلسوف اإلسرائيلّي "آڤي ساچي" يميّز بين نوعين من التضامن: المجّرد والواقعّي. التّضامن المجّرد 
ه إلى البشريّة عموًما، وهو ما نشعر به عندما ننكِشف على صوٍر وأخبار من حول العالم عن الفقر  موجَّ
والعنف وما تُخلّفه الكوارث الطبيعيّة من دمار وضائقة، على الرغم من بُعدنا عّما يحدث. أّما التّضامن 
ه َعينيًّا إلى الذين حولنا وفي قربنا مّمن هم في ضائقة أو حاجة أو مصيبة. ال يرى "ساچي"  الواقعّي فموجَّ
تناقًضا بين هذين النوعين من التضامن. في األزمات العاّمة، يتجلّى التضامن المجّرد الذي يؤّكد اإلنسانيّة 
المشتَركة، بينما يتجّسد التضامن الواقعّي في الحياة اليوميّة ليرسِّم حدود مجموعتنا القوميّة أو الدينيّة أو 

السّكانيّة.
)من آڤي ساچي، “الـ "نحن" اإلسرائيليّة ومسألة التضامن”. في كتاب حّرره يديدياه شطيرن وبنيامين 

پورات بعنوان “رحلة نحو األُُخّوة”. القدس: المعهد اإلسرائيلّي للديمقراطيّة. 2014. ص 444(.

حبة  ا ضمن مؤلَّفه "إحياء علوم الدين"، أسماه "كتاب آداب الصُّ أفرد أبو حامد الغزالّي لألُُخّوة فصاًل خاّصً
واألُُخّوة والمعاَشرة مع أصناف الخلق". في هذا الكتاب، يعرض الغزالّي األُُخّوة بوصفها رابطًا ذا طابع 
تعاقُدّي تترتّب عليه حقوق وواجبات معروفة مسبقًا. يقول: "اعلم أّن َعْقد األُُخّوة رابطة بين الشخصين 
كَعْقد النكاح بين الزوجين ]...[ فألخيك عليك حّق في المال والنفس وفي اللسان والقلب بالعفو والدعاء 

وباإلخالص والوفاء وبالتخفيف وترك التكلُّف". 

كذلك يميّر الغزالّي بين "األُُخّوة في الدنيا" القائمة على المصالح والمنافع الزائلة في الحياة الدنيا، َو 
"األُُخّوة في هللا" المبنيّة على الحّب الخالص هلل. ويبّين الغزالّي أّن "األُُخّوة في هللا" إذا اكتُِسبت في هللا 

لم تكن دون أُُخّوة الوالدة.

بالنسبة إليه، هذه األُُخّوة كفيلة بإنتاج مجتمع متماسك ومتعاضد، ألّن للحّب بين اإلْخوة حيويّةً وتأثيًرا 
يتعّديان روابط الدم ودوائر المصلحة القريبة. قال: "فإّن من آثار غلبة الحّب أن يتعّدى من المحبوب إلى 
كّل من يتعلّق بالمحبوب ويناسبه ولو من بُعد، فَمن أحّب إنسانًا حبًّا شديًدا أََحبَّ ُمِحبَّ ذلك اإلنسان وأََحبَّ 

محبوبَهُ״. 

)إحياء علوم الدين، طبعة دار المنهاج سنة 2011، المجلّد الرابع، 69، 25، 37(. 
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?
 1. לפי אבי שגיא, כלפי מי מופנית הסולידריות המטפיזית וכלפי מי הסולידריות הריאליסטית?

     תנו דוגמה למצבים ולפעולות שאפשר לשייך לכל אחד מסוגי הסולידריות.

 2. מתי עלולה להיות התנגשות בין שני סוגי הסולידריות? במקרה כזה, לאיזו סולידריות אתם.ן
     מחויבים ומחויבות יותר, ומדוע?

 3. סכמו במילים שלכם.ן את גישתו של אל-ע'זאלי לנושא האחווה. מה ההבדל שהוא רואה
     בין "אחוות עולם" ו"אחוות אלוהים"?

 4. האם אתם.ן מסכימים.ות עם אל-ע'זאלי שאחווה היא כמו נישואין? מהן נקודות הדמיון
     ומהם ההבדלים בין השניים?

 5. לאור מה שכתב אל-ע'זאלי, כיצד ניתן להבין את האבחנה של שגיא בין סולידריות
     מטפיזית וסולידריות ריאליסטית? מהן נקודות הדמיון ומהם ההבדלים ביניהם? 

אבו חאמד אל-ע'זאלי )1058–1111(, מחשובי פוסקי ההלכה, הפילוסופים והתיאולוגים 
המוסלמים בכל הזמנים. אל-ע'זאלי השתייך לזרם השאעפי באסלאם הסוני, ובהמשך חייו 
הפך לבעל השקפה מיסטית סופית. 4 שנים עמד אל-ע'זאלי בראש המדרסה: 'נטאמיה' 
בבגדד, עיר הבירה של ממלכת בית עבס. ב-1095, לאחר לבטים, עזב את תפקידו ומעמדו 
הרם על מנת לצאת למסע חיפוש ולימוד רוחני במעמקי המחשבה הדתית. מסע זה השפיע 
רבות על הגותו הרוחנית ודרכו האישית באסלאם הסופי. בעולם האסלאם יש המכנים 
אותו: "מופת האסלאם ופאר הדת", ומייחסים לו קרוב ל-75 ספרי הגות אסלאמית, ועוד 
רבים המושפעים ממנו. בין ספריו החשובים ניתן למנות את: 'החייאת מדעי הדת', 'מפלת 
הפילוסופים', 'גומחת האורות', 'הפודה מן התעייה והטעות'. הגותו הענפה השפיעה על הוגים 
חשובים בעולם האסלאם ואף מחוצה לו. אחד ההוגים היהודים הבולטים שהושפעו מאל 
ע'זאלי הוא הפילוסוף ואיש ההלכה היהודי הרמב"ם. ספריו של אל-ע'זאלי נלמדו בישיבות 

איטליה בימי הרנסנס.
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?
هان؟ أعطوا أمثلة عن أوضاع  1. حسب "آڤي ساچي"، التضامن المجّرد والتضامن الواقعي لِمن هما موجَّ

     ونشاطات لكّل نوع منهما.

2. متى قد يَحدث تضارب أو تناقض بين النوعين؟ ألّي منهما أنتم/ن أكثر التزاًما؟ لماذا؟

3. لَّخصوا بكلماتكم/ن نظرة الغزالّي لموضوع األُُخّوة. ما الفرق بين "أُُخّوة الدنيا" َو "أُُخّوة هللا"؟

 4. هل تُوافقون الغزالّي في رأيه أّن رباط األُُخّوة يشبه رباطَ الزواج؟ ما هي أوجه الّشبه واالختالف بين
     الّرباطين؟

 5. كيف تفهمون التّمييز الذي أقامه "آڤي ساچي" بين التّضامن المجّرد والتّضامن الواقعّي على ضوء ما
     كتبه الغزالّي؟ ما هي أوُجه الّشبه واالختالف بين الغزالّي َو"ساچي"؟

أبو حامد محّمد الغزالّي )1058-1111 م( هو أحد أشهَر المفّكرين المسلمين. اشتغل في الفقه والفلسفة 
والتصّوف، ترأس في بغداد المدرسة "النّظامية" ألربع سنواٍت ثّم خرج منها في رحلٍة روحانيّة صوفيّة 
تركت أثًرا على فلسفته. لُقّب بـِ "حّجة اإلسالم محّجة الّدين"، وألّف ما يقارب 75 كتابًا. من أهّم أعماله: 
بفكره  تأثّر  ولقد  الضالل”.  من  و"المنقذ  األنوار"  "مشكاة  الفالسفة”،  ”تهافُت  الدين"،  علوم  "إحياء 
وبفلسفته مفّكرون ُعظماء من العالم اإلسالمّي وخارجه، كالفيلسوف الكبير ورجل الّدين اليهودّي رمبام. 
تُرجم قسٌم من مؤلّفاته للغة العبريّة ككتاب المنقذ من الّضالل الذي ترجمه حفا لتسروس يفه، كما وترجم 

أبو القيّم كتاب مشكاة األنوار.
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مهّمة משימה
 בחרו שלוש כתבות או תמונות מהִמרשתת )אינטרנט( המתארות מצבי מצוקה, אסון או

סכנה של א.נשים שאינכם.ן מכירים.ות, מישראל או ממקומות אחרים בעולם. 

1. תארו את המצב המופיע בכתבה או בתמונה.
2. מהם רגשות הא.נשים הבאים לידי ביטוי בכתבה או בתמונה?

3. מהם הרגשות המתעוררים אצלכם.ן?
4. כיצד הייתם.ן מבטאים.ות אחווה וסולידריות כלפי א.נשים אלה? 

 5. חשבו על מסר שהייתם.ן רוצים.ות להעביר לאחד.ת הא.נשים המתוארים.ות בכתבה או
    המצולמים.ות בתמונה. צלמו את עצמכם.ן בסרטון וידיאו והעבירו את המסר.

اختاروا/ن ثالثة تقارير صحفيّة أو ثالث صور من اإلنترنت تصف أوضاع ضائقة، كارثة أو خطر 
ألشخاص ال تعرفونهم/ن، سواء من الّدولة أو من أماكن أخرى في العالم. 

1. صفوا الوضع الّذي يظهر أمامكم/ن في التّقرير الّصحفّي أو الّصورة؟

2. ما هي المشاعر التي يتّم التّعبير عنها في التّقرير أو الّصورة؟

3. ما هي المشاعر الّتي تشعرون بها في هذا الحين؟

4. كيف كنتم/ن تعبّرون عن األخّوة والتّضامن تجاه هؤالء األشخاص؟ 

 5. فّكروا برسالة كنتم/ن ترغبون في نقلها إلى أحد األشخاص المذكورين في التقرير الصحفّي أو الّذين
    في الصورة. صّوروا أنفسكم/ن في فيلم فيديو قصير وانقلوا/ن الرسالة. 
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ד"ר מרטין לותר קינג הבן, כומר בפטיסטי אפרו-אמריקאי, היה מנהיג ציבור ולוחם למען זכויות 
האדם של אפרו-אמריקאים בארצות הברית. על פועלו למען שוויון ועל אומץ ליבו הוא זכה 

בפרס נובל לשלום ב-1965. 
קראו את הקטע מנאומו המפורסם "יש לי חלום", שאותו נשא בהפגנה ב-28.8.1963 למרגלות 

אנדרטת לינקולן בוושינגטון בירת ארה"ב, ובצעו את המשימה בהמשך.

יש לי חלום – מרטין לותר קינג 
"לפני 100 שנה חתם אמריקאי דגול, אדם שבצילו הסמלי אנו עומדים היום, על 'הצהרת 
השחרור'. צו רב חשיבות זה היה משואת תקווה אדירה למיליוני עבדים שחורים, אשר נחרכו 
בלהבות העוולה המצמיתה... ואולם 100 שנה לאחר מכן, האדם השחור עדיין איננו חופשי. 
מאה שנה לאחר מכן עדיין כובלים אזיקי ההפרדה הגזעית ושלשלאות האפליה את האדם 
השחור... ואולם דבר אחד עליי לומר לבני עמי, אלה העומדים על מפתנו החמים של היכל 
הצדק. בדרכנו אל מקומנו ההוגן אל לנו לשגות בעוולות. אל לנו לבקש להרוות את צמאוננו 
לחירות בשתייה מכוס המרורים והשנאה. עלינו לנהל את מאבקנו תמיד ברוממות הכבוד 
והשליטה העצמית. אל לנו להניח למחאתנו היצירתית להידרדר לכלל אלימות גופנית. פעם 
אחר פעם עלינו להגביה עוף אל הררי הפאר ולענות לכוח הזרוע בכוח הנפש... רבים מאחינו 
הלבנים, כפי שתעיד נוכחותכם כאן היום, מבינים כעת כי גורלם כרוך בגורלנו. עוד מבינים הם 

עתה כי חירותם כרוכה לבלי היתר בחירותנו...

יש לי חלום, כי יום אחד תקום האומה הזאת ותקיים את משמעות האמת של האמונה שעליה 
קמה:... שכל בני אדם נבראו שווים.

יש לי חלום, כי יום אחד על הגבעות האדומות של ג'ורג'יה יוכלו בני עבדים לשעבר ובני בעלי 
עבדים לשעבר לשבת יחד על שולחן האחווה...

יש לי חלום, כי ארבעת ילדיי הקטנים יחיו יום אחד באומה שבה לא ישפטו על פי צבע עורם, 
אלא על פי תכונות אופיים. 

יש לי חלום היום".
)מרטין לותר קינג, "יש לי חלום", מתוך: נאומים ששינו את העולם, עורכת רוזלינד סטון וסלי 
סימונס. עורך המהדורה העברית: אורן נהרי. מתרגמת: ענבל שגיב-נקדימון. הוצאת מטר 

2008, עמ' 164–168(
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ا زعيًما أمريكيًا من أصول إفريقيّة، ناشطًا سياسيًّا إنسانيًّا ُمناضاًل في  د. مارتن لوثر كينغ االبن، كان قّسً
سبيل حقوق األفارقة األمريكيّين في أمريكا. حصل على جائزة نوبل للّسالم عام 1965 لعمله في تحقيق 
الجماهير  ألقاه على  الّذي  الّشهير "لدّي حلم"،  أمامكم من خطابه  الّذي  النّص  اقرأوا  المساواة والعدل. 
التذكاري في الواليات  الغفيرة بالمظاهرة في تاريخ 28.8.1963 عند نصب الرئيس أبراهام لينكولن 

المتحدة األمريكيّة، ثّم نفّذوا المهّمة.

لدّي حلم - مارتن لوثر كينغ
قبل 100 عام، قام أميركّي عظيم، في ظلّه الرمزّي الذي نقف عليه اليوم، بالتوقيع على 'إعالن التحّرر'. 
جاء هذا المرسوم من منبّه عظيم كمنارة كبيرة من األمل لماليين العبيد الزنوج الذين كانوا محروسين 
في لهيب الذبح... لكن بعد مائة عام، ما زال الزنجّي غير حّر. بعد مرور مائة عام، ال تزال حياة الزنوج 
تعاني من شلل حزبّي بسبب حاالت التفرقة العنصريّة وسالسل التمييز... علّي أن أقول ألبناء شعبي، 
أولئك الّذين يقفون على عتبات العدل.  "في عملية الحصول على مكاننا الصحيح، يجب أال نكون مذنبين 
في األعمال الخاطئة. دعونا ال نسعى إلشباع عطشنا للحرية بالشرب من فنجان المرارة والكراهية. يجب 
علينا أن ندير نضالنا إلى األبد على مستوى عال من الكرامة واالنضباط. يجب علينا أال نسمح لتظاهرنا 
الخالق أن ينحدر إلى مستوى العنف البدني. مراًرا وتكراًرا، يجب علينا أن نرتقي إلى المرتفعات المهيبة 
من لقاء القوة الجسدية بقوة الروح... بالنسبة للعديد من إخواننا البيض، كما يتضح من وجودهم هنا اليوم، 

فقد أدركوا أن مصيرهم مرتبط بمصيرنا. حريّتنا مرتبطة حقاً بشكل ال ينفصل عن حريتهم.     
لدّي حلم أنه في يوم ما ستنهض هذه األمة وتعيش المعنى الحقيقي لعقيدتها الوطنية بأن كل الناس خلقوا 

سواسية".

لدّي حلم بأنه في يوم ما على تالل جورجيا الحمراء سيستطيع أبناء العبيد السابقون الجلوس مع أبناء 
أسياد العبيد السابقين معاً على منضدة اإلخاء...

لدّي حلم أن أطفالي األربعة سوف يعيشون في يوم واحد في دولة حيث ال يتم الحكم على لون بشرتهم 
بل على مضمون شخصيتهم.

أنا لدّي حلم اليوم.
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?
1. חפשו מידע על פועלו של מרטין לותר קינג, צפו בנאומו באינטרנט ולמדו את הנאום.

2. מהו חלומו? הסבירו אותו במילים שלכם.ן.

3. מהו הרקע ההיסטורי לתוכנו של נאום זה?  

4. הסבירו כיצד רעיון האחווה בא לידי ביטוי בנאומו של מרטין לותר קינג.

 5. "...יש לי חלום, כי יום אחד על הגבעות האדומות של ג'ורג'יה, יוכלו בני עבדים לשעבר
      ובני בעלי עבדים לשעבר לשבת יחד על שולחן האחווה..."

      קראו את הציטוט מהנאום וחשבו את מי הייתם.ן רוצים.ות להזמין לשבת יחד עמכם.ן
     בשולחן האחווה, והסבירו מדוע בחרתם.ן דווקא בו, בה או בהם?

?
1. ابحثوا عن نشاط مارتن لوثر كينغ، شاهدوا خطابه في االنترنت وادرسوه.

2. ما هو حلمه؟ اشرحوه بكلماتكم/ن.

3. ما هي الخلفيّة التّاريخيّة لهذا الخطاب؟

4. كيف يعبّر خطاب مارتن لوثر كينغ عن فكرة األخّوة؟

 5. "... لدّي حلم بأنه في يوم ما على تالل جورجيا الحمراء سيستطيع أبناء العبيد السابقون الجلوس مع
      أبناء أسياد العبيد السابقين مًعا على منضدة اإلخاء..."

      اقرأوا هذه االقتباس من الخطاب وفّكروا َمن كنتم/ن ستدعون للجلوس معه/ا على منضدة اإلخاء،
     واشرحوا لماذا اخترتهم/ن هذا الّشخص/ األشخاص بالّذات؟

مهّمة משימה
כתבו נאום או שיר מתוך מציאות חייכם.ן ברוח ובהשראת "יש לי חלום" של מרטין לותר קינג. 

התייחסו בכתיבתכם.ן למעגלי חיים שונים.

تطّرقوا في حلم".  "لدّي  كينغ  لوثر  مارتن  ِخطاب  وبإلهام  بروح  واقعكم/ن  من  قصيدةً  أو   اكتبوا خطابًا 
كتابتكم/ن لعّدة مناحي في الحياة.
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מרטין לותר קינג הבן, נולד ב-15.1.1929 באטלנטה, ג'ורג'יה. אביו היה מהפעילים הראשונים 
של התנועה לזכויות האזרח האפרו-אמריקאי. הוא היה תלמיד מבריק, תיאולוג שהוסמך 
לכמורה, קיבל דוקטורט בתאולוגיה מאוניברסיטת בוסטון ב-1955, ואת פרס נובל לשלום על 

מנהיגותו ופועלו קיבל ב-1964. 
קינג הבן היה דמות מרכזית בתנועה האמריקנית לזכויות האזרח ונואם מחונן וכריזמטי. את 
הנאום "יש לי חלום" נשא במצעד לזכויות האזרח בוושינגטון ב-1963, "ראיתי את הארץ 
המובטחת", היה נאומו האחרון של קינג, והוא נשא אותו לילה לפני הירצחו. קינג נרצח 

ב-4.4.1968 בממפיס טנסי. 
יום הזיכרון למרטין לותר קינג הוכר כיום לאומי בארה"ב ומצוין מידי שנה בחודש ינואר.  
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مارتن لوثر كينغ االبن، ولد في 15.1.1929 في أتالنتا، جورجيا. كان والده من أوائل نشطاء النّضال 
في حركة الحقوق المدنيّة لألفريقّي-األمريكّي. كان طالبًا المًعا، ورجل دين مؤهاًّل كقّس معمدانّي، حصل 
على درجة الّدكتوراه في علم الاّلهوت من جامعة بوسطن في عام- 1955، ونال جائزة نوبل للّسالم 
للحقوق  األمريكيّة  الحركة  أساسيّة في  االبن شخصيّة  كينغ  1964. كان  قيادته ونشاطاته في عام  عن 
المدنيّة وكان صاحب ِخطابة متفّوهًا وشخصيّة فّذة. ألقى خطابه في موكب الحقوق المدنيّة في واشنطن 
عام 1963، "رأيُت األرض الموعودة"، كان خطابة األخير الّذي ألقاه قبل ليلة من مقتله. اُغتيل كينغ في 
4.4.1968 في ممفيس. وتّم االعتراف بذكرى يوم مارتن لوثر كينع كيوم وطنّي في الواليات المتّحدة 

األمريكيّة، ويُحتفى به سنويًّا في شهر يناير.
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