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 נר -רבישי                                                                        

 

 פרק ראשון

 גירוש הגר וישמעאל -בראשית כ"א .1
  .א

( שרה היא שיזמה את גירוש הגר וישמעאל מבית אברהם, כאשר דרשה מאברהם: "גרש 1)
האמה הזאת ואת בנה." שרה הסבירה את דרישתה: "כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם 

יצחק". כוונתה היא למנוע מן הירושה של אברהם להתחלק בין ישמעאל לבנה יצחק. זאת 
 אין לראות בן שווה ליצחק בן הגבירה.  כיוון שישמעאל הוא בן אמה ולכן

שרה עשתה זאת לאחר שראתה במשתה לכבוד יצחק את ישמעאל מצחק.  -הסיבה לדרישה
שרה הבינה שישמעאל לועג לה כי הוא רואה את עצמו כבן הבכור שיקבל את עיקר הירושה 

 ולכך לא הייתה מוכנה בשום אופן.

ר ( יחסו של אברהם ליוזמת הגירוש היה צער 2) בָּ ַרע ַהדָּ גדול על הפרידה מבנו ישמעאל: "ַויֵּ
ם ַעל אֹוֹדת ְבנֹו." לכן בתחילה התנגד אברהם לדרישת שרה אך לאחר מכן ה'  הָּ י ַאְברָּ ינֵּ ְמֹאד ְבעֵּ

ֶליָך  ֶתָך ֹכל ֲאֶשר תֹאַמר אֵּ יֶניָך ַעל ַהַנַער ְוַעל ֲאמָּ ַרע ְבעֵּ שכנע אותו להקשיב בקול שרה: "ַאל יֵּ
ה ְש  רָּ י ַזְרֲעָך הּוא." כלומר שָּ יֶמנּו כִּ ה ְלגֹוי ֲאשִּ מָּ אָּ ַרע, ְוַגם ֶאת ֶבן הָּ א ְלָך זָּ רֵּ קָּ ק יִּ ְצחָּ י ְביִּ ּה כִּ ַמע ְבֹקלָּ

ה' אמר לאברהם שרק יצחק ראוי להקרא זרעו ולהיות יורשו, ועם זאת גם ישמעאל יבורך 
 בזכותו. 

 
  .ב

הגר יכולה להתבסס על כך ששילח אותה ( הביקורת על אברהם שנהג בחוסר אחריות כלפי 1)
מביתו רק עם לחם וחמת מים )מעין מימיה( ללא ליווי ומבלי שנתן לה חמור עליו תוכל לרכב: 

"ויקח לחם וחמת מים ויתן אל הגר שם על שכמה וישלחה." אברהם עשה זאת למרות שהגר 
יא תעתה והלכה לא ידעה לנווט ואכן מיד נאמר: "ותלך ותתע במדבר באר שבע." כלומר ה

 לאיבוד.

( הביקורת על תפקודה של הגר כאם יכולה להתבסס על כך שלאחר שהיא נקלעה למצוקה 2)
של צימאון במדבר וסכנת מוות מצמא היא השליכה את ישמעאל באזור השיחים והתרחקה 

ם, יחִּ ְך ֶאת ַהֶיֶלד ַתַחת ַאַחד ַהשִּ  ממנו כי לא רצתה לראות במותו: " ַוַתְשלֵּ
ֶלד."וַ  ה ַאל ֶאְרֶאה ְבמֹות ַהיָּ ְמרָּ י אָּ י ֶקֶשת כִּ ְמַטֲחוֵּ ק כִּ ֶנֶגד ַהְרחֵּ ּה מִּ ֶשב לָּ ֶלְך ַותֵּ  תֵּ

לדעתי הביקורת מוצדקת. נימוק: גם אם ישמעאל עומד למות בצמא עדיף שאימו הגר תהיה 
 לצידו והוא לא ייאלץ להישאר לבד ברגע הקשה ביותר של חייו.

 

 
 



 
 

   

  .ג

ט"ז מה שגרם להגר שלא להבחין בבאר הוא המצוקה של הצמא -פסוקים ט"ו( על פי 1)
שבההיא וישמעאל בנה היו שרויים. המים בחמת נגמרו להם והיא הייתה בטוחה שהוא עומד 

 למות. היא הייתה מיואשת לחלוטין וכבר השלימה עם מותו ולכן לא ראתה את הבאר.

ים ֶאל קֹול ַהַנַער ( ה' נתן דעת בהגר בכך שהבטיח לה שבנה ישמ2) ַמע ֱאֹלהִּ י שָּ עאל לא ימות: "כִּ
יֶמנּו דֹול ֲאשִּ י ְלגֹוי גָּ ְך בֹו כִּ י ֶאת יָּדֵּ יקִּ י ֶאת ַהַנַער ְוַהֲחזִּ י ְשאִּ ם. קּומִּ ." כלומר הוא ַבֲאֶשר הּוא שָּ

אומר לה שה' שומע לקול תפילת הנער ישמעאל ומעודד לחזור אליו ולהחזיק בידה אותו כי 
מעאל לא ימות אלא יהפוך לאביו של עם גדול. הבטחות מעודדות אלו גרמו לה לצאת מן יש

 היאוש וכך היא ראתה את הבאר שקודם, בגלל היאוש, היא לא הבחינה בה.

 

 חלום פרעה ופתרון יוסף -פרק מ"א .2
  .א

ֶעם רּוחֹו1) פָּ י ַבֹבֶקר ַותִּ )פסוק ח(  "( ראיה אחת המלמדת שפרעה היה נסער מן החלומות: "ַוְיהִּ
 .נפשו של פרעה נפעמה כלומר התרגשה

 
פרעה היה נסער מחלומו כיוון שראה אותו כנושא מסר נבואי. ניתן לראות זאת מסיום ( 2)

ֶהם ֶאת ֲחֹלמֹו  ר ַפְרֹעה לָּ ֶמיהָּ ַוְיַספֵּ ל ֲחכָּ ם ְוֶאת כָּ ְצַריִּ י מִּ ל ַחְרֻטמֵּ א ֶאת כָּ ְקרָּ ְשַלח ַויִּ פסוק ח: "ַויִּ
ין פֹו ם ְלַפְרֹעה." ניכר כי בגלל שהוא ראה בחלומות אלו כנושאים מסר נבואי חשוב ְואֵּ ר אֹותָּ תֵּ

הוא קרא לכל החרטומים והחכמים של מצרים בכדי לפתור את חלומותיו אך איש לא הצליח 
 בכך. ניכר שפרעה לא מוותר עד שמישהו ייתן לו את הפתרון הנכון.

 ב. 

את סמכותו כפותר חלומות. כבר בתחילת דבריו ( ראיה המלמדת שיוסף מבקש להוכיח 1)
ים ֹעֶשה  ֱאֹלהִּ ת ֲאֶשר הָּ ד הּוא, אֵּ קובע יוסף בביטחון שתי קביעות עקרוניות: "ֲחלֹום ַפְרֹעה ֶאחָּ

יד ְלַפְרֹעה". יוסף מבהיר לפרעה שלשני חלומותיו יש מסר זהה ומדובר בנבואה מאת  גִּ הִּ
גם מספק לפרעה את הסיבה לשני החלומות בעלי האלוהים אליו על מה שיקרה בעתיד. יוסף 

ר  ים ּוְמַמהֵּ ֱאֹלהִּ ם הָּ עִּ ר מֵּ בָּ כֹון ַהדָּ י נָּ ם כִּ יִּ נֹות ַהֲחלֹום ֶאל ַפְרֹעה ַפֲעמָּ שָּ המסר האחד: "ְוַעל הִּ
ים ַלֲעשתֹו." ניכר כי יוסף מוכיח מקצועיות בפתרון חלומותיו של פרעה. ֱאֹלהִּ  הָּ

 -את עצמו כמי שראוי לנהל את התוכנית הכלכלית לפרעהראיה טענה לפיה יוסף מציע ( 2)
ם."  יִּ ְצרָּ הּו ַעל ֶאֶרץ מִּ יתֵּ ישִּ ם וִּ כָּ בֹון ְוחָּ יש נָּ א ַפְרֹעה אִּ יוסף מדגיש שלא די יוסף אומר לפרעה: "יֵּרֵּ

בפקיד צייתן, אלא יש צורך באיש נבון וחכם, שידע לנהל ולהנהיג באופן נכון את איסוף האוכל 
ת המשבר בשנים הרעות. ברור שמפתרון חלומותיו יוסף ניכר כאותו איש נבון בשנים הטובות, וא

וחכם, היות והוא היה היחיד שידע לפתור את החלומות ולא אף אחד אחר מחרטומי וחכמי 
 מצרים.

 

 ג. 
ף -( דוגמא לכך שיוסף השתלב היטיב בתרבות מצרים מפסוקים מ"ב1) ם יֹוסֵּ א ַפְרֹעה שֵּ ְקרָּ מ"ו: "ַויִּ

ה." יוסף מקבל שם מצרי מאת פרעה:  שָּ ן ֹאן ְלאִּ י ֶפַרע ֹכהֵּ ְסַנת ַבת פֹוטִּ ֶתן לֹו ֶאת אָּ ַח ַויִּ ְפַנת ַפְענֵּ צָּ
 בתו של פוטיפרע כהן און. -"צפנת פענח" וכן מקבל כאשה את אסנת שהייתה ממשפחה מיוחסת

 
 -נ"ב-( אחד ממדרשי השם מפסוקים נ2)

י." כלומר יש כאן  יוסף קורא לבנו הראשון מנשה: בִּ ית אָּ ל בֵּ ת כָּ י ְואֵּ לִּ ל ֲעמָּ ים ֶאת כָּ י ֱאֹלהִּ י ַנַשנִּ "כִּ
הודיה לה' על שהשכיח מיוסף את כל סבלו ואת כל מה שעבר בבית אביו. ניכר כי יוסף רוצה 

 לשכוח את העבר ולהתחיל חיים חדשים במצרים ללא משקעי העבר הכואבים.
 



 
 

   

 
 

 סף ואחיובראשית פרק מ"ב המפגש בין יו .3

 א. 
( במפגש הראשון דרש יוסף מאחיו לשלוח אחד מהם לכנען ולהביא למצרים את בנימין: "ְבזֹאת 1)

ַקח ֶאת  ד ְויִּ ֶכם ֶאחָּ ְלחּו מִּ ה. שִּ נָּ ֹטן הֵּ יֶכם ַהקָּ ם ְבבֹוא ֲאחִּ י אִּ ֶזה כִּ ְצאּו מִּ ם תֵּ י ַפְרֹעה אִּ נּו חֵּ חֵּ בָּ תִּ
יֶכם." כל שאר האחים יישארו עד א  ז במאסר במצרים.ֲאחִּ

כעבור שלושה ימים דרש יוסף מאחיו שכולם, חוץ מאחד שישאר במאסר במצרים, יעלו לכנען 
יאּו ֶשֶבר ַרֲעבֹון  בִּ ְשַמְרֶכם ְוַאֶתם ְלכּו הָּ ית מִּ ר ְבבֵּ סֵּ ד יֵּאָּ יֶכם ֶאחָּ ויביאו למצרים את בנימין: "ֲאחִּ

ַלי יאּו אֵּ בִּ ֹטן תָּ יֶכם ַהקָּ יֶכם, ְוֶאת ֲאחִּ תֵּ  "בָּ
 
א." יתכן שאמירה זאת מסבירה את 2) י יָּרֵּ ים ֲאנִּ ֱאֹלהִּ ( בפסוק י"ח אומר יוסף לאחיו: "ֶאת הָּ

השינוי בהתנהגותו כלפי אחיו. יוסף מחליט לנהוג בהם באופן פחות קשה מתוך יראת אלוהים 
 ומחוייבות מוסרית שלא לנצל יתר על המידה את יכולתו לנקום בהם.

  .ב
את אחיו משום שציפה לכך שיגיעו למצרים כי תיאר לעצמו שהרעב  ( לפי הרמב"ן יוסף הכיר1)

 ששרר גם בכנען יחייב אותם להגיע למצרים בה ניתן היה לרכוש מזון.
מצד שני האחים לא הכירו את יוסף משום שלא תיארו לעצמם שיוסף שהם מכרו כעבד והורד כך 

 למצרים יעלה למעמד כה גבוה של משנה למלכות.
 
ט מסופר כי האחים הגיעו לפני יוסף מתוך כוונה תמימה לקנות אוכל אך -פסוקים ז ( בפרק מ"ב2)

ם כלפי אחיו יוסף נהג באחיו לא באחוה האופיינית לאח  תָּ ר אִּ יֶהם ַוְיַדבֵּ ר ֲאלֵּ ְתַנכֵּ אלא בנוקשות: "ַויִּ
שֹות" יוסף   האשים את אחיו כי הם מרגלים והביא אותם לחרדה. אף קָּ

כ שם דווקא יוסף הוא שחיפש בתמימות את -למצב המתואר בפרק ל"ז פסוקים טזמצב זה מנוגד 
ש."  י ְמַבקֵּ ֹנכִּ לעומת ניכר שיוסף רוצה להתקרב לאחיו ולהתפייס איתם ואחיו ואומר: "ֶאת ַאַחי אָּ

ְקַרב ֲאלֵּ : "ותולהרוג א יםממוזמתנכרים ליוסף ואף זאת האחים  ֹחק ּוְבֶטֶרם יִּ רָּ ְראּו ֹאתֹו מֵּ יֶהם ַויִּ
ה ְלכּו ְוַנַהְר  א. ְוַעתָּ ֶזה בָּ ה ַבַעל ַהֲחֹלמֹות ַהלָּ נֵּ יו הִּ חִּ יש ֶאל אָּ יתֹו. ַויֹאְמרּו אִּ ְתַנְכלּו ֹאתֹו ַלֲהמִּ הּו ַויִּ גֵּ

יו." ְהיּו ֲחֹלֹמתָּ ְרֶאה ַמה יִּ ְתהּו ְונִּ לָּ ה ֲאכָּ עָּ ַמְרנּו ַחיָּה רָּ הּו ְבַאַחד ַהֹברֹות ְואָּ כֵּ  ְוַנְשלִּ

  .ג
דש בנוגע ליוסף שנמסר בדברי האחים במצרים ולא הוזכר בסיפור המכירה הוא ( הפרט הח1)

שיוסף התחנן לאחיו מן הבור שיחוסו עליו ויצילו אותו אך הם התעלמו מתחנוניו. כך אומרים 
ינּו וְ  לֵּ ְתַחנֲנֹו אֵּ ַרת ַנְפשֹו ְבהִּ ינּו צָּ אִּ ינּו ֲאֶשר רָּ חִּ ים ֲאַנְחנּו ַעל אָּ מִּ ְענּו."האחים זה לזה: "ֲאשֵּ מָּ  לֹא שָּ

 
כי בכך הכתוב מעביר לנו מסר שהאחים ( לדעתי פרט זה מוזכר בפרק מ"ב ולא בסיפור המכירה 2)

בגלל חלומותיו  בזמנו הדחיקו את העניין כי ליבם היה אטום לאחיהם שבו קינאו ועליו כה כעסו
" החלומות הלזהבעל לכן באותו הזמן הם כלל לא קוראים לו בשם אח אלא בשם ". המתגרים

אבל עם השנים ההדחקה נעלמה וכעת הם בשלים יותר להזכר במה שקרה )כפי שכתוב בפרק ל"ז( 
והם אומרים  והאירוע מן העבר צף ועולה בזכרונם. כעת ניכר עד כמה הם שטופים ברגשות אשמה

ים ֲאַנְחנּו ַעל  מִּ ַרת ַנְפשֹו ְבהִּ ָאִחינּו זה לזה: "ֲאשֵּ ינּו צָּ אִּ ְענּו." ניכר שכעת ֲאֶשר רָּ מָּ ינּו ְולֹא שָּ לֵּ ְתַחנֲנֹו אֵּ
" המבטא את הרגשות שלהם כלפיו שרק כעת הם מוכנים אחינוהם מכנים את יוסף בכינוי "

 להודות בהם.
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   

 פרק שני
 

 שמות פרק י"ד קריעת ים סוף .4
  .א
היא להחזיר את העם אחורה ולחנות במקום הסמוך  ה-ההנחיה של ה' למשה בפסוקים א (1)

י ַבַעל ְצֹפן : "לים סוף ְפנֵּ ין ַהיָּם לִּ ְגֹדל ּובֵּ ין מִּ יֹרת בֵּ י ַהחִּ י פִּ ְפנֵּ ֻשבּו ְוַיֲחנּו לִּ ל ְויָּ אֵּ ְשרָּ י יִּ ר ֶאל ְבנֵּ ַדבֵּ
ְכחֹו ַתֲחנּו ַעל ַהיָּם  "נִּ

היא לגרום לפרעה לחשוב שבני ישראל אבודים כי הם לא יודעים  מטרתה של ההנחיה
לנווט במדבר ולכן לרדוף אחריהם. זה מה שיאפשר לנקום בפרעה ובכל חילו ולהטביע 

ר: "אותם בים ְדבָּ יֶהם ַהמִּ ַגר ֲעלֵּ ֶרץ סָּ אָּ ם בָּ ים הֵּ ל ְנֻבכִּ אֵּ ְשרָּ י יִּ ְבנֵּ ַמר ַפְרֹעה לִּ י ֶאת . ְואָּ ַזְקתִּ ְוחִּ
ב ַפְרעֹ  ילֹולֵּ ל חֵּ ה ְבַפְרֹעה ּוְבכָּ ְבדָּ כָּ יֶהם ְואִּ ַדף ַאֲחרֵּ כך גם המצרים יכירו בגדולת ה':  ."ה ְורָּ

י " י ֲאנִּ ם כִּ ְצַריִּ ְדעּו מִּ  ".ה'ְויָּ
 

על פי פסוק כ"ה המטרה אכן הושגה. זאת כיוון שלאחר שמרכבות המצרים נתקעו בתוך  (2)
יים סוף כתוב: " ְפנֵּ ה מִּ נּוסָּ ם אָּ ְצַריִּ י  ַויֹאֶמר מִּ ל כִּ אֵּ ְשרָּ ם ה'יִּ יִּ ְצרָּ ֶהם ְבמִּ ם לָּ ְלחָּ ." כלומר נִּ

 המצרים מבינים כעת כי ה' עצמו נלחם בהם היות שהוא אלוהי ישראל.
  .ב
שאלתו של ראב"ע: מדוע שמחנה כה גדול של עם ישראל שמנה שש מאות אלף איש לא  (1)

 נלחם במצרים על חייהם וחיי בניהם, הרי הם עלו במספרם בהרבה על המצרים.
בני ישראל לא העלו בדעתם להילחם עם מחנה מצרים למרות תשובתו של ראב"ע: 

שהייתה להם )לבני ישראל( עדיפות ברורה על המצרים בכמות כי הייתה להם מנטליות 
של עבדים. לכן גם הנס שנעשה להם לא הצריך מהם פעולה אלא השאיר אותם פסיביים 

 לחם על נפשם מול המצרים המשעבדים.כי בשלב הזה לא היה להם עוז נפשי לקום ולהי
 

י"ב בהם בני ישראל החרדים מפני מחנה -אפשר לבסס את תשובת ראב"ע על פסוקים י"א (2)
ר ַמה זֹאת מצרים אומרים למשה: " ְדבָּ מּות ַבמִּ נּו לָּ ם ְלַקְחתָּ ְצַריִּ ים ְבמִּ רִּ ין ְקבָּ י אֵּ ְבלִּ ֲהמִּ

ם יִּ ְצרָּ מִּ נּו מִּ יאָּ נּו ְלהֹוצִּ יתָּ לָּ שִּ ֶמנּו . עָּ אֹמר ֲחַדל מִּ ם לֵּ ְצַריִּ ֶליָך ְבמִּ ַבְרנּו אֵּ ר ֲאֶשר דִּ בָּ ֲהלֹא ֶזה ַהדָּ
ר ְדבָּ נּו ַבמִּ ֻמתֵּ ם מִּ ְצַריִּ נּו ֲעֹבד ֶאת מִּ י טֹוב לָּ ם כִּ יִּ ְצרָּ ה ֶאת מִּ ." בדבריהם אין אמונה שיש ְוַנַעְבדָּ

קנתם להם יכולת להלחם עם המצרים וברור להם שהם הולכים למות במדבר. לכן מס
 היא שהיה עדיף להשאר במצרים.

  .ג
 התהליך שעוברים בי ישראל: (1)

י"ג כאשר בני ישראל רואים את המחנה המצרי המתקרב הם מתמלאים -בפסוקים י'
יֶהם בפחד ויראה מפני המצרים: " ַע ַאֲחרֵּ ם ֹנסֵּ ְצַריִּ ה מִּ נֵּ יֶהם ְוהִּ ינֵּ ל ֶאת עֵּ אֵּ ְשרָּ י יִּ ְשאּו ְבנֵּ ַויִּ

ְתַיְצבּוִתיָראּו ַאל מרגיע את בני ישראל ואומר להם: " ." משהְמֹאד ַוִייְראּו ֶאת  ּוְראּו הִּ
י ֲאֶשר ה'ְישּוַעת  ֶכם ַהיֹום כִּ פּו ְרִאיֶתם  ֲאֶשר ַיֲעֶשה לָּ ם ַהיֹום לֹא ֹתסִּ ְצַריִּ עֹוד ַעד  ִלְרֹאָתםֶאת מִּ

ם משה מבטיח כי זוהי הפעם האחרונה בה הם רואים את המצרים המשעבדים ולכן ." עֹולָּ
 אין להם סיבה לפחד. 

ת ַעל ְשַפת ַוַיְרא ל"א הבטחת משה אכן מתגשמת: "-בפסוקים ל' ם מֵּ ְצַריִּ ל ֶאת מִּ אֵּ ְשרָּ יִּ
ה  ַוַיְרא. ַהיָּם שָּ ה ֲאֶשר עָּ ל ֶאת ַהיָּד ַהְגֹדלָּ אֵּ ְשרָּ ם  ה'יִּ ְצַריִּ ם ֶאת ִייְראּו וַ ְבמִּ עָּ כעת בני ." ה'הָּ

ישראל שראו את הישועה הגדולה אשר חולל ה' יראים דווקא ממנו ולא עוד מן המצרים 
 שמתו.

 
ל' מסייע לבני ישראל בתהליך הנפשי של הוצאתם -המראה של המצרים בפסוקים כ"ו (2)

מעבדות לחירות. ניתן לראות זאת בכך שהכתוב מדגיש כי בני ישראל ממש ראו את גופות 
ת ַעל ְשַפת ַהיָּם.המצרים שלאחר שטבעו נשטפו אל חוף הים:  ם מֵּ ְצַריִּ ל ֶאת מִּ אֵּ ְשרָּ " "ַוַיְרא יִּ

שאפשר להם להבין שסופית נפטרו מן המצרים ושהם יכולים להאמין בה' דבר זה הוא 
 שבאמת גאל אותם.



 
 

   

 שמות פרק ל"ד הברית שלאחר חטא העגל .5
  .א
ל ַעְמָך : ". ה' מבטיח למשההתחייבות אחת של ה' כלפי העם בברית המתחדשת (1) ֶנֶגד כָּ

ל ַהג ֶרץ ּוְבכָּ אָּ ל הָּ ְבְראּו ְבכָּ ֹאת ֲאֶשר לֹא נִּ ְפלָּ ְרבֹו ֶאֱעֶשה נִּ ה ְבקִּ ם ֲאֶשר ַאתָּ עָּ ל הָּ ה כָּ אָּ ם ְורָּ ֹויִּ
ה  ְך ה'ֶאת ַמֲעשֵּ מָּ י ֹעֶשה עִּ א הּוא ֲאֶשר ֲאנִּ י נֹורָּ ." כלומר לחולל לבני ישראל ניסים על כִּ

 טבעיים חסרי תקדים.
 

התחייבות אחת של בני ישראל כלפי העם בברית המתחדשת: שלא לכרות ברית עם  (2)
-יושפעו לרעה מתרבות עבודת האלילים שלהם אלא בדיוק להפךעמי כנען בכדי שלא 

ֶרץ העבודה הזרה שלהם: " תריא ללהשמיד את כ אָּ ב הָּ ית ְליֹושֵּ ְכֹרת ְברִּ ֶמר ְלָך ֶפן תִּ שָּ הִּ
ְרֶבָך ש ְבקִּ ְהֶיה ְלמֹוקֵּ ֶליהָּ ֶפן יִּ א עָּ ה בָּ ֹבתָּ . ֲאֶשר ַאתָּ ֹתצּון ְוֶאת ַמצֵּ ם תִּ ְזְבֹחתָּ י ֶאת מִּ ם כִּ

ְכֹרתּון יו תִּ רָּ רּון ְוֶאת ֲאשֵּ  ."ְתַשבֵּ
  .ב
ם ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמתז' )"-שבפסוקים ו'התכונות  (1) ים , ַרחּום ְוַחנּון ֶאֶרְך ַאַפיִּ פִּ ֲאלָּ ר ֶחֶסד לָּ ֹנצֵּ

ה אָּ ֶפַשע ְוַחטָּ ֹון וָּ א עָּ ."( מוזכרות בתפילות בחודש אלול ותשרי גם בכדי לבקש ֹנשֵּ
ל ַרחּום ְוַחנּון  ה' ה' יו: "רחמים מאת ה' שאלו תכונות וכו' " ולכן עליו לסלוח. אֵּ

בנוסף גם בכדי להזכיר את האירוע ההיסטורי של הסליחה על חטא העגל שקרה ביום 
כיפור, ולבקש שכפי שה' סלח אז הוא יעשה זאת גם כעת. זאת כפי שביקש אז משה: 

נּו" נּו ּוְנַחְלתָּ אתֵּ נּו ּוְלַחטָּ ַלְחתָּ ַלֲעֹונֵּ  ." ְוסָּ
 

מאת ה' שימשיך להנהיג את העם בהנהגה ישירה ולא על על פי פסוק ט' משה מבקש  (2)
נּו ידי מתווך כמו מלאך, וזאת אף על פי שהעם הוא קשה עורף:  " ְרבֵּ י ְבקִּ א ֲאֹדנָּ ֶלְך נָּ יֵּ

נּו נּו ּוְנַחְלתָּ אתֵּ נּו ּוְלַחטָּ ַלְחתָּ ַלֲעֹונֵּ ה ֹעֶרף הּוא ְוסָּ י ַעם ְקשֵּ ה' ימשיך להנהיג  . כלומר עם"כִּ
 את העם בהנהגה ישירה יוודע שהוא באמת סלח להם.

בקשה זאת באה מיד לאחר הצגת י"ג מידות הרחמים של ה' כי בשביל משה הביטוי 
המעשי של הרחמים המאפיינים את ה' צריך להיות בכך שיסלח לישראל ויחזור 

 להנהיגם בהנהגה ישירה.

  .ג
 בהוראה של הצמיח קרניים.מיכלאנג'לו הבין את הפועל קרן  (1)

 "ע הבין את הפועל קרן בהוראה של זהר כלומר הוציא קרני אור.ברא
 

מפחד בני ישראל נרתעו ממשה אהרון ול"ה. -ראייה לפירוש ראב"ע מפסוקים כ"ט (2)
ל ֶאת שהאור שקרן ממנו היה כה עוצמתי: "מכיוון וזאת  אֵּ ְשרָּ י יִּ ל ְבנֵּ ַוַיְרא ַאֲהֹרן ְוכָּ
יומֶשה  לָּ ֶגֶשת אֵּ יְראּו מִּ יו ַויִּ נָּ ַרן עֹור פָּ ה קָּ נֵּ חלק מן הזמן שם משה מסווה על ב". לכן ְוהִּ

י מֶשה פניו שיסתיר את האור מהם: " ַרן עֹור ְפנֵּ י קָּ י מֶשה כִּ ל ֶאת ְפנֵּ אֵּ ְשרָּ י יִּ אּו ְבנֵּ ְורָּ
יו נָּ יב מֶשה ֶאת ַהַמְסֶוה ַעל פָּ שִּ   ."ְוהֵּ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   

 פרק שלישי

 דברים פרק כ"ד -. חוק וחברה8

 א. 
 לשכנע את המלווה העשיר להחזיר ללווה העני את בגדו  -המטרה של הזכרת ה' בפסוק י"ג

היחיד לפני הלילה בכדי שיהיה לו במה לשכב. הכתוב מדגיש כי זה ייחשב בעיני ה' כמעשה של 
מלווה עשיר ישמח שאותו צדקה וחסד לאותו אדם שנהג ברגישות חברתית. מדובר בגמול 

 לקבל.

 לשכיר שלו לשכנע באמצעות איום את המעסיק לשלם  -המטרה של הזכרת ה' בפסוק ט"ו
עוד באותו היום בו עבד וזאת כפי שהתחייב המעסיק. הכתוב מאיים שעליך המעסיק לעשות 

ֶליָך ֶאל זאת: " א עָּ ְקרָּ ְטא ה'ְולֹא יִּ יָּה ְבָך חֵּ שכרו הוא יזעק ." כלומר אם השכיר לא יקבל את ְוהָּ
 לה' על העוול החברתי וזה ייחשב לך כחטא בעיני ה' שיעניש אותך.

 ב. 
בדברים פרק כ"ד הוא עקרון גמול אישי. הוא תובע מבית המשפט שלא להעניש בנים עקרון הגמול 

תּועל חטאי אבותיהם או אבות על חטאי בניהם אלא: " יש ְבֶחְטאֹו יּומָּ ". עקרון גמול אישי זה אִּ
מּותה בקנה אחד עם עקרון הגמול ביחזקאל פרק י"ח פסוק ד': "עול יא תָּ את הִּ  ." ַהֶנֶפש ַהֹחטֵּ

המופיע בשמות פרק כ' פסוק ה' לפיו יוענשו שלושה דורות הוא לא עולה עם עקרון הגמול לדורות 
יםעל חטאי הדור הראשון: " עִּ בֵּ ים ְוַעל רִּ שִּ לֵּ ים ַעל שִּ נִּ ֹבת ַעל בָּ ד ֲעֹון אָּ י ֹפקֵּ  ."ְלשְנאָּ

 

 ג. 
( המחוקק פונה אל קבוצת העשירים בעלי הנחלות המעסיקים בחברה. המחוקק מגן על 1)

 הקבוצות החלשות בחברה: הגר היתום האלמנה השכיר והעני.
 
 ( שתי סיבות להזכרת יציאת מצרים בקטע:2)

  הגרים. זאת ניתן לפרש את הנימוק כפניה חיובית להזדהות רגשית עם החלשים בחברה כמו
כי גם אנחנו היינו בעבר גרים בארץ מצרים, וידענו עד כמה כואב השיעבוד, ולכן צריך לסייע 

 לחלשים.

  ניתן לפרש את הנימוק גם כאזהרה למי שיפגע בחלשים בחברה. כי כמו שבעבר ה' היכה את
 המצרים קשות בעשר מכות בגלל שהמצרים פגעו בעברים שהיו גרים בארצם, כך בהווה ה'

יעשה למי שיפגע בגרים ובחלשים. מכאן שהמוטיווציה לקיום החוקים החברתיים נובעת לפי 
 פירוש זה מיראה מעונש.

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   

 קטע להבנה וניתוח -פרק רביעי

 ניסי הנביא אלישע -מלכים ב' פרק ד'

  .א

( אלישע סייע לאשה האלמנה שהייתה שקועה בחובות )והנושה רצה למכור את שני ילידיה 1)
לעבדים( בכך שחולל בעבורה נס. הוא אמר לה לשאול כלים רבים משכניה וכל הכלים הללו 

התמלאו בשמן. אלישע הנביא הורה לה למכור את השמן וכך לשלם את חובותיה.   מן הכסף 
 שנותר לה היה לה גם בכדי לחיות עם בניה.

ה בעליית הגג עם מיטה ( האשה השונמית סייעה לאלישע בכך שעשתה בעבורו חדר מיוחד בבית2)
 שולחן ומנורה שבו יכול היה להתארח כל פעם שהיה באזור.

 

  .ב
אלישע אומר לאישה שעליה לשאול כלים רבים וכי  -השפע הלא צפוי של השמןהנס של  -

ים כולם יתמלאו בשמן שהיא תיצוק מתוך כלי השמן הקטן שברשותה: " לִּ ל ַהכֵּ ַצְקְת ַעל כָּ ְויָּ
א  לֵּ ֶלה ְוַהמָּ אֵּ יהָּ יעִּ  "ַתסִּ

הכתוב מתאר כיצד בדיוק כאשר  -הפסקת זרימתו של השמן בדיוק בזמן המתאיםהנס ב -
ים התמלא הכלי האחרון ולא היה עוד כלי למילוי זרימת השמן נעצרה: " לִּ ְמלֹאת ַהכֵּ י כִּ ַוְיהִּ

ין עֹוד ֶכלִּ  ֶליהָּ אֵּ י ַויֹאֶמר אֵּ ַלי עֹוד ֶכלִּ ה אֵּ ישָּ ּה ַהגִּ ֶמןַותֹאֶמר ֶאל ְבנָּ  ." י ַוַיֲעֹמד ַהשָּ

 

  .ג
כולה ישאישה -משמעות התואר "גדולה" מהמיוחס לאישה שגרה בשונם היא עשירה (1)

הייתה להרשות לעצמה לבנות בעבור אלישע הנביא חדר אירוח מיוחד. זאת, כמו שנאמר 
הּו ַבַכְרֶמל גם בשמואל א' פרק כ"ה פסוק ב' ביחס לנבל הכרמלי: " עֹון ּוַמֲעשֵּ יש ְבמָּ ְואִּ

יש  אִּ ים ָגדֹולְוהָּ זִּ ים ְוֶאֶלף עִּ פִּ ". גדולתו היא עושרו הבא לידי ביטוי ְמֹאד ְולֹו צֹאן ְשֹלֶשת ֲאלָּ
 בריבוי בני הצאן והעיזים שלו.

אפשר ללמוד עוד מתגובת האישה על מעמדה הבכיר בחברה שהיא מקורבת לשלטונות.  (2)
ֶמה שכאשר אלישע מציע לה גמול על הכנסת האורחים הנדיבה שלה: " זאת מכיוון

א בָּ ְך ֶאל ַהֶמֶלְך אֹו ֶאל ַשר ַהצָּ ְך ֲהיֵּש ְלַדֶבר לָּ י היא עונה לו: " ?"ַלֲעשֹות לָּ ֹנכִּ י אָּ ְבתֹוְך ַעמִּ
ֶבת  ". כלומר אני מקושרת לשלטונות ולא צריכה בכך סיוע.ֹישָּ

  .ד

ניתן להבין מדוע לא ביקשה מאלישע שיחולל בעבורה נס דברי האשה בסוף פסוק ט"ז מ
שיסיר את עקרותה וכך היא תזכה לבן. כאשר אלישע מבטיח לה זאת )שבעוד שנה תחבוק בן( 

ֶתָךעונה האישה: " ְפחָּ ב ְבשִּ ים ַאל ְתַכזֵּ ֱאֹלהִּ יש הָּ י אִּ ." מכאן ניתן להבין שהיא השלימה ַאל ֲאֹדנִּ
מצב הניתן לשינוי. לכן היא לא ביקשה מיוזמתה דבר זה עם עקרותה ולא האמינה שזהו 

 מאלישע, וגם כאשר הוא מבטיח לה זאת מיוזמתו היא מתקשה להאמין בכך.

 

 

 

 


