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 פרק ראשון

 העקדה -בבראשית כ" .1
  .א

את יצחק למען  -הנסיון שניסה ה' את אברהם הוא האם יסכים להקריב את בנו יחידו שאהב (1)
ָיה ה' על הר המוריה: " ְצָחק ְוֶלְך ְלָך ֶאל ֶאֶרץ ַהמֹּרִּ יְדָך ֲאֶשר ָאַהְבָת ֶאת יִּ ְנָך ֶאת ְיחִּ ַקח ָנא ֶאת בִּ

ה ם ְלֹעלָׁ ים ֲאֶשר אַֹּמר ֵאֶליָך ְוַהֲעֵלהּו שָׁ  ." ַעל ַאַחד ֶהָהרִּ

י ְנֻאם אברהם עמד בנסיון וזאת כפי שאומר לו ה' במפורש לאחר הנסיון: " (2) ְשַבְעתִּ י נִּ י ַיַען  ה'בִּ כִּ
יֶדָךֲאֶשר  ְנָך ֶאת ְיחִׂ ַשְכתָׁ ֶאת בִׂ ר ַהֶזה ְולֹא חָׁ בָׁ יתָׁ ֶאת ַהדָׁ שִׂ י ָבֵרְך ֲאָבֶרְכָך ְוַהְרָבה ַאְרֶבה ֶאת . עָׁ כִּ

ְיָביו ַרש ַזְרֲעָך ֵאת ַשַער אֹּ ם ְוַכחֹול ֲאֶשר ַעל ְשַפת ַהָים ְויִּ ְתָברֲ . ַזְרֲעָך ְככֹוְכֵבי ַהָשַמיִּ כּו ְבַזְרֲעָך כֹּל ְוהִּ
י  ."ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ ֵעֶקב ֲאֶשר ָשַמְעָת ְבקֹּלִּ

אברהם הגיע עם יצחק להר המוריה הקים מזבח ועקד עליו את בנו. אברהם כבר שלח ידו אל 
אך אז ברגע האחרון מלאך ה' אמר לאברהם: "אל  ,המאכלת כדי לשחוט את בנו-הסכין

 תשלח ידך אל הנער".

 

  .ב

 החזקה יותר באה לידי ביטוי בבראשית כ"ב. לדעתי האמונה

בבראשית י"ח אברהם איננו מתבטל בפני ה' אלא מתווכח איתו על גורל סדום ואף  נימוק:
יק ָכָרָשע מטיח בו דברים קשים: " ם ָרָשע ְוָהָיה ַכַצדִּ יק עִּ ית ַצדִּ ָלה ְלָך ֵמֲעשת ַכָדָבר ַהֶזה ְלָהמִּ ָחלִּ

ָלה ָלְך ֲהשֹּפֵ  ְשָפטָחלִּ ֹּא ַיֲעֶשה מִּ ." ניכר כי אברהם מערער על דרך משפטו של ה' ט ָכל ָהָאֶרץ ל
 כלומר ניתן לפרש כי ניכרת פה חולשה באמונה. שפועל לפי אברהם בניגוד לצדק.

להעלות את בנו לקורבן ובמצב  -לעומת זאת בבראשית כ"ב ה' מציג לאברהם ציווי קשה מאד
אך באופן מפתיע אברהם איננו מתווכח אלא  ,עם ה' כזה ממש מתבקש שאברהם יתווכח

ַוַיְשֵכם ַאְבָרָהם ַבבֶֹּקר ַוַיֲחבש ֶאת מציית לה' בשתיקה מתוך התבטלות גמורה בפני צו ה': "
ָלה ַוָיָקם ַוֵיֶלְך ֶאל הַ  ְצָחק ְבנֹו ַוְיַבַקע ֲעֵצי עֹּ תֹו ְוֵאת יִּ ַקח ֶאת ְשֵני ְנָעָריו אִּ ָמקֹום ֲאֶשר ָאַמר ֲחמֹּרֹו ַויִּ

ים גם אם הוא לא מבין מה עומד  ,." אברהם עושה זאת מתוך אמונה בה' שלפיהלֹו ָהֱאֹלהִּ
וכי ה' מוביל אותו  ,מתוך אמונה שה' יודע מה הוא עושה ,מאחורי הציווי הוא יעשה אותו

 בסופו של דבר למקום טוב.

  .ג
ַקח ַאְבָרָהם בנו להר המוריה: "הולך עם יצחק אברהם  ים ו', ח'ניתן לראות כי בפסוק (1) ַויִּ

ְצָחק ְבנֹו חוזר פעמיים גם בפסוק ." ַוֵיְלכּו ְשֵניֶהם ַיְחָדו." הביטוי: "ֶאת ֲעֵצי ָהעָֹּלה ַוָיֶשם ַעל יִּ
רק אברהם חוזר אל הנערים וליצחק אין זכר.  י"טלעומת זאת בפסוק ו' וגם בפסוק ח'. 

אברהם בגלל האירוע של העקידה. לאחר האירוע  ניתן להבין שיצחק לא חזר עם אביו
 הטראומטי יצחק לא רצה לחזור עם אביו והלך למקום אחר.



 
 

   

מסופר כיצד העבד מביא לארץ כנען את רבקה והיא פוגשת  ס"ד-פרק כ"ד, פסוקים ס"בב( 2)
י ְוהּוא ילראשונה את יצחק. בפסוק ס"ב נאמר: " בֹוא ְבֵאר ַלַחי רֹּאִּ ְצָחק ָבא מִּ ֹוֵשב ְבֶאֶרץ ְויִּ

." עצם זה שאברהם כלל לא מוזכר בתמונה, למרות שהוא זה ששלח את העבד, ועצם זה ַהֶנֶגב
שמסופר על יצחק כמי שגר לבדו בארץ הנגב יכול לרמז כי דרכיהם של אברהם ושל יצחק 

 נפרדו לאחר העקידה. כנראה בגלל השפעתה הטראומתית. 

 

 סולם יעקב -כ"חפרק  .2
  .א

 י"ד-שהבטיח ה' ליעקב בפסוקים י'שתי הבטחות  (1)

 " ָכח, י"ג( שארץ כנען שעליה הוא כעת שוכב ָאֶרץ ֲאֶשר ַאָתה שֵֹּכב ָעֶליָה ְלָך ֶאְתֶנָנה ּוְלַזְרֶעָךה( "
 הממלכה העצמאית של צאצאיו.הארץ ( ובעתיד תהיה אחיו תהיה הנחלה שלו )ולא של עשו

 "י"ד( שצאצאיו שבעתיד יהיו רבים כמו גרגירי העפר. כלומר  " )כ"ח,ְוָהָיה ַזְרֲעָך ַכֲעַפר ָהָאֶרץ
 ברכת ריבוי הזרע.

 
יָך ְבכֹּל ֲאֶשר ֵתֵלְך הבטחה אישית של ה' ליעקב מפסוק ט"ו: "( 2) ָמְך ּוְשַמְרתִּ י עִּ ֵנה ָאנֹּכִּ ְוהִּ

ֹּאת יָך ֶאל ָהֲאָדָמה ַהז בֹּתִּ ." ה' יהיה עם יעקב וישמור עליו בכל מקום אליו ילך ויחזיר אותו ַוֲהשִּ
 חזרה לארצו לכנען.בסופו של דבר 

 ב. 

והיוזמים שלו הם אנשי  ,בבראשית י"א האמצעי לחיבור בין שמים לארץ הוא מגדל בבל( 1)
בבל שהיו אז למעשה כל האנושות. הם אומרים זה לזה: "הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו 

 ים."בשמ

בבראשית כ"ח האמצעי לחיבור בין שמים לארץ הוא מגדל בבל והיוזם שלו הוא ה' הנמצא 
ים בראש הסולם: " ים עֹּלִּ ֵנה ַמְלֲאֵכי ֱאֹלהִּ יַע ַהָשָמְיָמה ְוהִּ ֹּאשֹו ַמּגִּ ֵנה ֻסָלם ֻמָצב ַאְרָצה ְור ַוַיֲחֹלם ְוהִּ

ים בֹו ֵנה . ְויְֹּרדִּ ָצב ָעָליו ה'ְוהִּ  ."נִּ

בעקבות הקשר בין השמיים לארץ יעקב מרגיש שנוצר קשר בינו ובין שתי ראיות לטענה לפיה ( 2)
 :ה'

 " :י ה'ָאֵכן ֵיש כאשר יעקב מקיץ משנתו הוא אומר בפליאה ֹּא ָיָדְעתִּ י ל ." ַבָמקֹום ַהֶזה ְוָאנֹּכִּ
זאת אומרת ניתן לפרש שעד אז יעקב חשב כי ה' נמצא בשמים אבל לאחר החלום הוא 

מכאן  .ולכן ה' נמצא גם בארץ במקום בו נמצא יעקב ,קשר בין השמים לארץ נוין שישהב
 קשור ליעקב. שה'

 " :ְקָרא ֶאת ֵשם ַהָמקֹום ַההּוא ֵבית ֵאליעקב נותן שם למקום בו שכב וחלם את חלומו ." ַויִּ
השם מבטא את רצונו לבנות בעתיד לה' מקדש במקום זה. קריאת השם מבטאת את 

כתוצאה מן ההבנה שה' שורה גם זאת  .של יעקב לעבוד את האל כי יש לו קשר לה'הרצון 
בארץ ולכן ניתן לעבוד אותו במקדש הנמצא על הארץ והתפילות והקורבנות יעלו לשמים 

 באמצעות הסולם המחבר את הארץ לשמים.
 

 ג. 
יים את כ"ב יעקב מצטייר כספקן המבקש לכפות על ה' לק-בפסוקים כ'הסבר הטענה לפיה 

 :הבטחותיו
י ַבֶדֶרְך ַהֶזה בפסוקים אלו נודר יעקב נודר: " י ּוְשָמַרנִּ ָמדִּ ים עִּ ְהֶיה ֱאֹלהִּ ם יִּ ַדר ַיֲעקֹּב ֶנֶדר ֵלאמֹּר אִּ ַויִּ

ְלבֹּש י ֶלֶחם ֶלֱאכֹּל ּוֶבֶגד לִּ י הֹוֵלְך ְוָנַתן לִּ י ְוָהָיה . ֲאֶשר ָאנֹּכִּ י ְבָשלֹום ֶאל ֵבית ָאבִּ יםלִּ  ה'ְוַשְבתִּ ." י ֵלאֹלהִּ
ליעקב שהוא ישמור עליו ויהיה איתו וידאג שהוא יחזור הבטיח זה עתה זאת אומרת שלמרות שה' 

לכנען, בכל זאת יעקב ספקן והוא אומר שאם ה' אכן יעשה זאת, אז ה' יהיה לו לאלוהים. מכאן 
 שיתכן וזה לא יקרה וכך מודגש הספק. 



 
 

   

מעצם זה שהוא מבטיח לה'  ה' לקיים את הבטחותיולכפות על בנוסף ניתן לפרש כי יעקב מנסה 
ים ה'ְוָהָיה את הבטחותיו: "מצידו הרבה דברים שיעקב יעשה במידה וה' יקיים  י ֵלאֹלהִּ  .לִּ

י ַעֵשר ֲאַעְשֶרנּו ָלְך ֶתן לִּ ים ְוכֹּל ֲאֶשר תִּ ְהֶיה ֵבית ֱאֹלהִּ י ַמֵצָבה יִּ ֹּאת ֲאֶשר ַשְמתִּ יעקב  ." כלומרְוָהֶאֶבן ַהז
 גם להאמין בה' גם לבנות לו באותו אתר מקדש וגם להפריש לה' מעשר מכל רווחיו. מבטיח

 
 

 יוסף ואחיו מ"ה-דבראשית פרק מ" .3

 א. 
הייתה להשאיר אצלו במצרים רק את בנימין  על פי פרק מ"ד, פסוק י"ז, ההחלטה של יוסף( 1)

)זאת מכיוון שבנימין היה היחיד מבין אחיו שהיה אחיו גם מאב וגם מאם( ולתת לשאר האחים 
יֶכםלחזור לכנען: " י ָעֶבד ְוַאֶתם ֲעלּו ְלָשלֹום ֶאל ֲאבִּ ְהֶיה לִּ יַע ְבָידֹו הּוא יִּ ְמָצא ַהָּגבִּ יש ֲאֶשר נִּ  ."ָהאִּ

מר יוסף שבינימין יישאר כעבד אך למעשה רצה שפשוט בינימין יחיה איתו כלומר שלאחים א
 במצרים.

 
מבחינה רגשית בכך שגרם לו  על יוסףהשפיע ג', הנאום של יהודה -על פי פרק מ"ה פסוקים א'( 2)

לפרוץ בבכי כי לא יכול היה עוד להתאפק, נאומו של יהודה גרם לו לגלות לאחיו שהוא יוסף 
י יֹוֵסףולהתפייס איתם: " ֹּאֶמר יֹוֵסף ֶאל ֶאָחיו ֲאנִּ  ."ַוי

 
  .ב

 .  שלוש דוגמאות לכך:על פי הנאום, נראה כי יהודה מבין את רגשותיו של אביו וחומל עליו

 ּמֹו ֶיש ָלנּו "מספר ליוסף:  יהודה ֵתר הּוא ְלַבדֹו ְלאִׂ ּוָׁ יו ֵמת ַויִׂ חִׂ ן ְואָׁ טָׁ ים קָׁ ֵקן ְוֶיֶלד ְזֻקנִׂ ב זָׁ אָׁ
יו ֲאֵהבֹו בִׂ ." כלומר הוא מכיר ברגשות האהבה המיוחדת של יעקב לבנימין כבן זקונים ְואָׁ

בעת  שאחיו יוסף לכאורה מת, ורק הוא נותר לאביו יעקב מאשתו האהובה הרחל שמתה
לכן חשוב ליהודה שבינימין לא יישאר במצרים כי הוא חומל על אביו  שילדה את בנימין.

 הזקן.

  יהודה מצטט את אביו יעקב שאמר לו ולשאר האחים )חוץ מיוסף ושמעון( בנוגע
י לבינימין: " תִׂ סֹון ְוהֹוַרְדֶתם ֶאת ֵשיבָׁ הּו אָׁ רָׁ ַני ְוקָׁ ם פָׁ הּוְלַקְחֶתם ַגם ֶאת ֶזה ֵמעִׂ ה ְשֹאלָׁ עָׁ ." ְברָׁ

זאת אומרת הוא מבין את חרדתו של יעקב לבנימין שאם יקרה לו אסון זה פשוט יגמור 
 את יעקב מבחינה רגשית ויוביל למותו.

 " :י ֶאל יהודה מתאר ליוסף איזה אסון יהיה אם הוא ואחיו יחזרו לכנען ללא בינימין ְכבֹּאִּ
ָת  י ְוַהַנַער ֵאיֶננּו אִּ ה ְבַנְפשֹונּו ַעְבְדָך ָאבִּ ." זאת אומרת הקשר הנפשי העמוק בין ְוַנְפשֹו ְקשּורָׁ

יעקב ובינימין יביא את יעקב לכזה כאב שהוא יוכל למות מן הבשורה שבינימין נשאר 
 כעבד במצרים.

 
  .ג

על פי פרק מ"ד יהודה נהג באחריות כלפי בנימין, ואילו על פי פרק ל"ז יהודה נהג בחוסר ( 1)
 ניתן לבסס קביעה זו על שני הפרקים. יוסף.אחריות כלפי 

בפרק ל"ז מציע יהודה לאחיו בנוגע ליוסף הנמצא בבור מסיבות כלכליות ומשפחתיות למכור אותו 
ינּו ֶאת ָדמֹולעבד: " סִּ ינּו ְוכִּ י ַנֲהרֹּג ֶאת ָאחִּ י . ַמה ֶבַצע כִּ ים ְוָיֵדנּו ַאל ְתהִּ ְשְמֵעאלִּ ְמְכֶרנּו ַליִּ י ְלכּו ְונִּ בֹו כִּ

ינּו ְבָשֵרנּו הּוא ." זוהי חוסר אחריות כי הוא מפקיד את יוסף בידי זרים שמובילים אותו ָאחִּ
ים להימכר כעבד במצרים: " ים ְבֶעְשרִּ ְשְמֵעאלִּ ְמְכרּו ֶאת יֹוֵסף ַליִּ ן ַהבֹור ַויִּ ְמְשכּו ַוַיֲעלּו ֶאת יֹוֵסף מִּ ַויִּ

צְ  יאּו ֶאת יֹוֵסף מִּ  ."ָרְיָמהָכֶסף ַוָיבִּ
לעומת זאת בפרק מ"ד נוהג יהודה באחריות ביוסף בכך שהוא מציע את עצמו כעבד במקום 

ֵיֶשב ָנא ַעְבְדָך ַתַחת ַהַנַער בינימין והכל בכדי להחזיר את בן הזקונים בינימין לאביו האוהב יעקב: "
ם ֶאָחיו י ְוַהַנַער ַיַעל עִּ נִּ  ."ֶעֶבד ַלאדֹּ

 
הנובע מן החמלה על  , אפשר להסביר את השינוי שחל ביהודהל"ה-ל"בסוקים פפרק ל"ז על פי ( 2)

אביו שהתאבל בצער ובמרירות על בנו יוסף ולא הפסיק את מנהגי האבלות למרות שכל בניו ניסו 



 
 

   

יםלנחמו: " ים ַרבִּ ְתַאֵבל ַעל ְבנֹו ָימִּ ְמֹלָתיו ַוָיֶשם ַשק ְבָמְתָניו ַויִּ ְקַרע ַיֲעקֹּב שִּ ַוָיֻקמּו ָכל ָבָניו ְוָכל  ,ַויִּ
יו י ָאֵבל ְשאָֹּלה ַוֵיְבְך אֹּתֹו ָאבִּ י ֵאֵרד ֶאל ְבנִּ ֹּאֶמר כִּ ְתַנֵחם ַוי כאשר ראה יהודה  ."ְבנָֹּתיו ְלַנֲחמֹו ַוְיָמֵאן ְלהִּ

עד כמה כואבת לאביו הידיעה על מות יוסף הוא קיבל על עצמו שלא לצער עוד את אביו באופן 
 שכזה.

 פרק שני
 

 שמות פרק י"ד קריעת ים סוף .4
  .א
 .ותוקף את המצרים ,כ"ה ה' מגן על בני ישראל-על פי פסוקים י"ט (1)
עמוד הענן שהיה בדרך כלל לפני בני ישראל )כדי להוביל אותם( עבר  דרך הגנה אחת: (2)

התקרב להיות מאחוריהם וכך חצץ בין בני ישראל לבין המצרים ולא אפשר למצרים ל
ֵלְך : "לאורך כל הלילה שלפני קריעת ים סוף פגוע בבני ישראלול ים ַההֹּ ַסע ַמְלַאְך ָהֱאֹלהִּ ַויִּ

ְפֵניֶהם ַוַיֲעמֹּד ֵמַאֲחֵריֶהם ַסע ַעמּוד ֶהָעָנן מִּ ְשָרֵאל ַוֵיֶלְך ֵמַאֲחֵריֶהם ַויִּ ְפֵני ַמֲחֵנה יִּ ֹּא ֵבין . לִּ ַוָיב
י  ְשָרֵאל ַוְיהִּ ם ּוֵבין ַמֲחֵנה יִּ ְצַריִּ ל ֶהָעָנן ְוַהחֶשְך ַוָיֶאר ֶאת ַהָלְיָלה ַמֲחֵנה מִּ ַרב ֶזה ֶאל ֶזה כָׁ ְולֹא קָׁ

ה ְילָׁ ." יש מפרשים שבצד של המצרים היה עמוד הענן ובצד של בני ישראל עמוד האש ַהלָׁ
חושך ולכן נאמר : "ויהי הענן והחושך ויאר את מצרים לכך שלבני ישראל היה אור ו

 הלילה".
מרכבות של המצרים שרדפו אחרי בני ישראל בכך שהוריד ה' פגע ב דרך תקיפה אחת:

מהן את הגלגלים וזה גרם להאטת התנועה שלהם כך שלא הצליחו לתפוס את בני ישראל 
י ְבַאְשמֶֹּרת ַהבֶֹּקר ַוַיְשֵקף וגם לא הצליחו לברוח לחוף: " ם ְבַעמּוד  ה'ַוְיהִּ ְצַריִּ ֶאל ַמֲחֵנה מִּ

םֵאש ְוָעָנן ַוָיָהם ֵאת מַ  ְצָריִּ יו, ֲחֵנה מִּ ם  ַויַָׁסר ֵאת ֹאַפן ַמְרְכֹבתָׁ ְצַריִּ ֹּאֶמר מִּ ְכֵבֻדת ַוי ַוְיַנֲהֵגהּו בִּ
י  ְשָרֵאל כִּ ְפֵני יִּ ם ה'ָאנּוָסה מִּ ְצָריִּ ְלָחם ָלֶהם ְבמִּ  ." נִּ

  .ב
 ל"א:-ני משפטים המעידים על עוצמת הפגיעה של ה' במצרים מפסוקים כ"וש (1)

 " ים ַאֲחֵריֶהם ַבָים ים ְלכֹּל ֵחיל ַפְרעֹּה ַהָבאִּ ם ַוְיַכסּו ֶאת ָהֶרֶכב ְוֶאת ַהָפָרשִּ לֹא ַוָיֻשבּו ַהַמיִּ
ד ֶהם ַעד ֶאחָׁ ְשַאר בָׁ " )שמות י"ד,כ"ח( הפסוק מדגיש שכל המצרים טבעו ולא נשאר נִׂ
 אפילו אחד בחיים.

 " ְשָרֵאל ֶאת ה אֲ ַוַיְרא יִּ ה ַהיָׁד ַהְגֹדלָׁ שָׁ ם ה'ֶשר עָׁ ְצַריִׂ יְראּו ָהָעם ֶאת  ְבמִׂ ינּו בַ  ה'ַויִּ  ה'ַוַיֲאמִּ
ַהָיד כלומר בני ישראל ראו את עוצמתו האדירה של ה' )"." )שמות י"ד,ל"א( ּוְבמֶשה ַעְבדֹו

"( באופן בו הוא גרם לכל המצרים לטבוע והעוצמה הזאת גרמה להם להאמין בה' ַהְּגדָֹּלה
 ובמשה נביאו.

ל פי המדרש ה' איננו שמח בטביעת המצרים כי למרות שהם אויבים של בני ישראל הם ע (2)
בכל זאת ברואיו. הוא זה שעשה זאת כדי להציל את בני ישראל וכדי לנקום במצרים 

שהטביעו את ילדי בני ישראל אך עם זאת הוא לא רוצה שמלאכיו ישירו שירות והלל על 
 כך.

  .ג
י תוכניתו: "בפסוק י"ז אומר ה' למשה את  (1) םַוֲאנִּ ְצַריִׂ י ְמַחֵזק ֶאת ֵלב מִׂ ְננִׂ ְוָיבֹּאּו ַאֲחֵריֶהם  הִׂ

ְכבֹו ּוְבָפָרָשיו ָכְבָדה ְבַפְרעֹּה ּוְבָכל ֵחילֹו ְברִּ ." כלומר ה' לא יותיר בחירה למצרים אלא ְואִּ
לטבוע בים  כל המצריםיחזק את ליבם ויגרום להם לרדוף אחרי בני ישראל וכך יגרום ל

ים ְלכֹּל זאת כפי שאכן מתואר בפסוק כ"ח:  סוף. ם ַוְיַכסּו ֶאת ָהֶרֶכב ְוֶאת ַהָפָרשִּ "ַוָיֻשבּו ַהַמיִּ
ְשַאר ָבֶהם ַעד ֶאָחד" ֹּא נִּ ים ַאֲחֵריֶהם ַבָים ל . הקושי המוסרי הוא שה' מנע מן ֵחיל ַפְרעֹּה ַהָבאִּ

י לנסות לתפוס אותם. אם המצרים בחירה ובעצם חייב אותם לרדוף אחרי בני ישראל כד
 ?כן מדוע ה' מעניש את המצרים על דבר שהוא הכריח אותם לעשות

( היא שהמצרים אומנם לא בחרו לרדוף אחרי 1תשובת הרמב"ם לקושי שצוין בתת סעיף ) (2)
בני ישראל אבל הם כן בחרו לפגוע בבני ישראל כאשר שיעבדו אותם בעבודת פרך ועשקו 

לכן ה' מנע מן המצרים לחזור בתשובה וחייב אותם לרדוף את בני ישראל בעוול גמור. 
 אחרי בני ישראל כדי שיבואו על עונשם על העוול שעשו מבחירה.



 
 

   

 חטא העגל בשמות פרק ל" .5
  .א

 ל"ה:-שתי פעולות שעשה משה לאחר חטא העגל מפסוקים ט"ו (1)

 " :י ַכֲאֶשר משה שבר את לוחות הברית מתוך זעם על בני ישראל החוטאים ָקַרב ֶאל ַהַמֲחֶנה ַוְיהִּ
ָיָדו ֶאת ַהֻלחֹּת ַוְיַשֵבר אָֹּתם ַתַחת ָהָהר ַחר ַאף מֶשה ַוַיְשֵלְך מִּ " )שמות ַוַיְרא ֶאת ָהֵעֶגל ּוְמחֹֹּלת ַויִּ

 ל"ב,י"ט(

 " :ְטחַ משה השמיד את פסל העגל שעשו בני ישראל ְשרֹּף ָבֵאש ַויִּ ַקח ֶאת ָהֵעֶגל ֲאֶשר ָעשּו ַויִּ ן ַעד ַויִּ
 כלומר הוא שורף אותו באש וטוחן אותו לפירורים.." )שמות ל"ב,כ( ֲאֶשר ָדק

 
ם ְוַעָתה : ה' אומר למשה בפסוק ל"ד: "החלטה אחת של ה' בעקבות חטא העגל (2) עָׁ ֵלְך ְנֵחה ֶאת הָׁ

ֶניָך י ֵיֵלְך ְלפָׁ כִׂ ֵנה ַמְלאָׁ ְך הִׂ י לָׁ ַבְרתִׂ י ּוָפַקְד  ֶאל ֲאֶשר דִׂ י ֲעֵלֶהם ַחָטאָתםּוְביֹום ָפְקדִּ ." כלומר משה תִּ
יוביל את בני ישראל לארץ ישראל אבל זה לא יהיה בהנהגה ישירה של ה', כמו שהיה עד כה, 

אלא על ידי מלאך שישמש כמתווך בין ה' לעם. ה' מחליט שבעתיד הוא יעניש את העם על 
 חטא העגל באופן יותר מלא.

  
  .ב

של משה המתואר בפסוק  מעורר קושי בנוגע למעשהט"ז -בפסוקים ט"ותיאור לוחות הברית  (1)
ים ֵהָמה הסבר: בפסוק ט"ז מודגש ערכם העצום של לוחות הברית: ". י"ט ְוַהֻלחֹּת ַמֲעֵשה ֱאֹלהִּ

ְכָתב  רּות ַעל ַהֻלֹחתְוַהמִּ ים הּוא חָׁ ְכַתב ֱאֹלהִׂ ." כלומר מדובר בכתיבה שנעשתה על ידי ה' מִׂ
הדיברות על הלוחות, אז כיצד משה העיז בפסוק י"ט בכבודו ובעצמו שחרט את עשרת 
ָיָדו ֶאת ַהֻלחֹּת ַוְיַשֵבר אָֹּתם ַתַחת ָהָהרלהשליך אותם ולשבור אותם: " ַחר ַאף מֶשה ַוַיְשֵלְך מִּ  ."ַויִּ

 
מלכים במזרח הקדום נהגו לכרות בריתות עם עמים שכבשו ולהנציח את הבריתות על לוחות  (2)

המנהג הזה יכול להסביר  האלה במלכים, שברו המלכים את הלוחות. אם מרדו העמים אבן.
כי חטא העגל מבטא מרד של העם בה' ולכן משה  את המעשה של משה המתואר בפסוק י"ט

שבר את הלוחות כדי להבהיר שהברית שכרת ה' עם העם במעמד הר סיני בטלה. כך הוא 
 מבהיר לעם עד כמה החטא שלהם חמור.

 
  .ג

ן מאשים את העם בחטאראיה אחת המלמד (1) ַאָתה ָיַדְעָת ֶאת אהרון אומר למשה: " :ת שאהרֹּ
ע הּוא י ְברָׁ ם כִׂ עָׁ ים. הָׁ נּו ֱאֹלהִׂ י ֲעֵשה לָׁ ." כלומר העם הוא בעל יצר  ֲאֶשר ֵיְלכּו ְלָפֵנינּו ַויֹאְמרּו לִׂ

רע והוא זה שיזם את החטא כאשר דרש מאהרון לעשות להם אלוהים מוחשיים שינהיגו 
 אותם.

ן מאשים את  אהרון ממשיך ואומר למשה את דברי : בחטא משהראיה אחת המלמדת שאהרֹּ
ים ֲאֶשר ֵיְלכּו ְלָפֵנינּו העם: " ם לֹא ֲעֵשה ָלנּו ֱאֹלהִּ ְצַריִׂ נּו ֵמֶאֶרץ מִׂ יש ֲאֶשר ֶהֱעלָׁ אִׂ י ֶזה מֶשה הָׁ כִׂ

יָׁה לֹו ַדְענּו ֶמה הָׁ אל העם אלא התנתק מהם  ." זאת אומרת בגלל שמשה לא ירד מראש ההריָׁ
העם חש נטוש. הם לא ידעו מה עלה בגורלו של משה ולכן חיפשו תחליף בדמות העגל. מכאן 

 שמשה אשם בחטא כי אילו היה יותר בקשר עם העם החטא לא היה מתחולל.
 

: על פי פסוק כ"ד, נראה שאהרֹּן מנסה להפחית את מידת אחריותו לביצוע החטא. הסבר (2)
ֵעֶגל אהרון: "בפסוק זה אומר  ֵאש ַוֵיֵצא הָׁ ֵכהּו בָׁ ַאְשלִׂ י וָׁ ְתנּו לִׂ ְתפרקּו ַויִׂ ב הִׂ הָׁ י זָׁ ֶהם ְלמִׂ ֹאַמר לָׁ וָׁ

." כלומר אהרון ביקש מבני ישראל להתפרק מן הזהב היקר שלהם כי ציפה שזה יעכב ַהֶזה
. את העניין היות והם לא יצליחו לוותר על זהבם כל כך מהר אך הם נתנו לו מיד את הזהב

ָיָדם ַוָיַצר אֹּתֹו בנוסף אהרון הוא שהכין את צורת העגל )זאת כפי שנאמר בפסוק ד': " ַקח מִּ ַויִּ
."( אבל מדבריו כאן בפסוק כ"ד עולה שהוא כאילו השליך את ַבֶחֶרט ַוַיֲעֵשהּו ֵעֶגל ַמֵסָכה

 הזהב לאש הכבשן והעגל יצא משם מאליו בלי שאהרון עיצב את צורתו. 

 
 



 
 

   

 שלישיפרק 

  כ'-י"ז פסוקים ח'דברים פרק  -. חוק וחברה8

 בית הדין העליון וחוק המלך

 א. 
הוא שופט מבית דין זוטר שאיננו יודע כיצד  פונה אל בית הדין הגבוה יותרשעל פי פסוק ח', מי ( 1)

ין לפסוק במקרה משפטי מסובך שהובא לפניו: " ין ְלדִּ ְשָפט ֵבין ָדם ְלָדם ֵבין דִּ ְמָך ָדָבר ַלמִּ ָפֵלא מִּ י יִּ כִּ
ְבַחר  יָת ֶאל ַהָמקֹום ֲאֶשר יִּ ְשָעֶריָך ְוַקְמָת ְוָעלִּ יבֹּת בִּ ְבֵרי רִּ ." כלומר בשערי ֱאֹלֶהיָך בֹו ה'ּוֵבין ֶנַגע ָלֶנַגע דִּ

צד להכריע בו, ולכן השופט מבית הדין העיר הקטנה ישנה מריבה בנוגע למשפט שלא יודעים כי
 .הזוטר פונה לבית הדין הגבוה היושב בעיר הבירה שבה בחר ה'

 
יש ֲאֶשר הוא מוות: " העונש שיוטל על מי שיפר את פסק הדין של בית הדין הגבוה יותר (2) ְוָהאִּ

ַע ֶאל ַהכֵֹּהן ָהעֵֹּמד ְלָשֶרת ָשם ֶאת  י ְשמֹּ ְלתִּ יש ַההּואֱאֹלֶהיָך אֹו ֶאל ַהשֵֹּפט  ה'ַיֲעֶשה ְבָזדֹון ְלבִּ אִׂ  ." ּוֵמת הָׁ
העם  הסיבה לעונש החמור היא בכדי לחזק את ההרתעה של בית הדין העליון באופן שימנע מן

ְשְמעלחטוא: " ידּון עֹודְוָכל ָהָעם יִּ ֹּא ְיזִּ ָראּו ְול  ."ּו ְויִּ
 

 ב. 
 : בית המשפט העליון והמלךהקטע דן בשני מוסדות השלטון( 1)

מאשר למלך. הסבר: בנוגע לבית המשפט וסמכות ניכר כי לבית המשפט העליון יש יותר כח 
להפך מתואר כי מי שמערער על סמכות הפסיקה האחרונה  העליון לא מתוארת כל הגבלה על כוחו

ֵהן ָהעֵֹּמד ְלָשֶרת ָשם ֶאת שלו דינו מוות: " ַע ֶאל ַהכֹּ י ְשמֹּ ְלתִּ יש ֲאֶשר ַיֲעֶשה ְבָזדֹון ְלבִּ ֱאֹלֶהיָך אֹו  ה'ְוָהאִּ
יש ַההּואֶאל ַהשֵֹּפט  אִׂ ת השונות ." לעומת זאת בנוגע למלך הקטע דווקא מתמקד בהגבלוּוֵמת הָׁ

ְצַרְיָמה ְלַמַען ַהְרבֹות החלות על המלך: " יב ֶאת ָהָעם מִּ ֹּא ָישִּ ים ְול ֹּא ַיְרֶבה לֹו סּוסִּ ֹּא ַיְרֶבה לֹו ...וְ ל ל
ֹּא ַיְרֶבה לֹו ְמאֹּד ֹּא ָיסּור ְלָבבֹו ְוֶכֶסף ְוָזָהב ל ים ְול  ."ָנשִּ

( כלומר 1י בתת סעיף )ציינת ניתנים כוח וסמכות רבים יותר למוסד השלטוני שאותו( לדעתי 2)
לבית המשפט כי בניגוד למלך השופטים בבית המשפט העליון לא מחזיקים בכח צבאי. לכן יש 

צורך לחזק את כח ההרתעה של בית המשפט העליון כדי להשליט חוק וסדר בממלכה, ואילו את 
ח ישחית המלך יש דווקא לרסן משום שכוחות הצבא נמצאים תחת פיקודו ולכן יש חשש שהכ

 אותו.
 

 ג. 
היא להגביל את כוחו של המלך מתוך חשש שהעוצמה שלו תביא ליצירת חצר המחוקק מגמת ( 1)

יסור  לאמלכות מסואבת וחוטאת שמורדת בה'. לכן למשל אסור למלך להרבות נשים כדי שליבו 
בכדי לחזק את אמונתו  יתנשא על העם. לאויתרחק מה', וכן אסור למלך להרבות כסף וזהב כדי ש

ספר תורה )יש מפרשים שהכוונה לספר דברים בלבד( לו של המלך ואת נאמנותו לה' עליו לכתוב 
 וללמוד תורה וכך הוא יישמר מן החטא.

 
 "לו".-המילים המנחות הן "לא" ו( שתי 2)

על מן המילה "לא" ניתן לראות את מגמת המחוקק כי היא מדגישה את האיסורים הרבים החלים 
י ֲאֶשר לֹאהמלך: " יש ָנְכרִּ יָך הּוא לֹא תּוַכל ָלֵתת ָעֶליָך אִּ ים לֹא ַרק . ָאחִּ יב ֶאת  ְולֹאַיְרֶבה לֹו סּוסִּ ָישִּ

ְצַרְיָמה ְלַמַען ַהְרבֹות סּוס וַ  פּון ָלשּוב ַבֶדֶרְך ַהֶזה עֹודלֹא ָאַמר ָלֶכם  ה'ָהָעם מִּ ים  ְולֹא. תֹּסִּ ַיְרֶבה לֹו ָנשִּ
האיסורים שלא למנות מלך נכרי וכי המלך לא ירבה  ."ַיְרֶבה לֹו ְמאֹּד לֹאָיסּור ְלָבבֹו ְוֶכֶסף ְוָזָהב  ְולֹא

סוסים נשים וכן לא ירבה כסף וזהב מדגישים את החרדה של המחוקק מפני ייסוד חצר מלכות 
 נהנתנית ומסואבת שתביא את המלך לריחוק מאת ה'.

 

 ניתוחקטע להבנה ו -פרק רביעי



 
 

   

 התבוסה של בני ישראל במלחמה עם הפלשתים -פרק ד' שמואל א'

  .א

מלוחמי ישראל:  4444הפסד, אך יחסית מצומצם, שבו נפלו הייתה  התוצאה של הקרב הראשון( 1)
יש" ים אִּ ים ַוַיכּו ַבַמֲעָרָכה ַבָשֶדה ְכַאְרַבַעת ֲאָלפִּ ְשתִּ ְפֵני ְפלִּ ְשָרֵאל לִּ ָנֶגף יִּ  ."ַויִּ

 :שתיים מן התוצאות של הקרב השני( 2)

 34,444 " :ילוחמים נפלו ים ֶאֶלף ַרְגלִּ ְשָרֵאל ְשֹלשִּ יִּ פֹּל מִּ י ַהַמָכה ְּגדֹוָלה ְמאֹּד ַויִּ  ."ַוְתהִּ

 " :ְלָקחארון הברית נלקח בשבי על ידי הפלישתים ים נִּ   ."ַוֲארֹון ֱאֹלהִּ

 " :יְנָחסּוְשֵני בְ שני בניו של הכהן הגדול עלי נהרגו י ּופִּ י ֵמתּו ָחְפנִּ  ."ֵני ֵעלִּ
 

  .ב

נראה שמה שהיה אמור להוביל את בני ישראל לניצחונם, הוביל דווקא  י"א-ב'על פי פסוקים 
 לתבוסתם.

הסבר: בני ישראל, שהפסידו בקרב הראשון מול הפלישתים, רצו חיזוק ולכן יזמו את הבאת ארון 
ית הברית לשדה הקרב: " ֹלה ֶאת ֲארֹון ְברִּ שִּ ְקָחה ֵאֵלינּו מִּ ְיֵבינּו ה'נִּ ַכף אֹּ יֵענּו מִּ ְרֵבנּו ְויֹּשִּ ֹּא ְבקִּ ." ְוָיב

י ניכר כי בני ישראל סמכו על ארון הברית שהביאו חופני ופנחס לשדה הקרב לכן הם הריעו: " ַוְיהִּ
ית  ְשָר  ה'ְכבֹוא ֲארֹון ְברִּ עּו ָכל יִּ  ."ֵאל ְתרּוָעה ְגדֹוָלה ַוֵתהֹּם ָהָאֶרץֶאל ַהַמֲחֶנה ַוָירִּ

מנגד דווקא ארון הברית הוא שגרם לפלישתים לנצח כי הם הבינו שמצבם נואש ועליהם לחזק את 
ֹּאְמרּו אֹוי כל כוחם ולהלחם במלוא עוצמתם: " ים ֶאל ַהַמֲחֶנה ַוי י ָאְמרּו ָבא ֱאֹלהִּ ים כִּ ְשתִּ ְראּו ַהְפלִּ ַויִּ

ֹּא  י ל ְלשֹּםָלנּו כִּ ֹּאת ֶאְתמֹול שִּ ים ַכֲאֶשר ... ָהְיָתה ָכז ְברִּ ים ֶפן ַתַעְבדּו ָלעִּ ְשתִּ ים ְפלִּ ְהיּו ַלֲאָנשִּ ְתַחְזקּו וִּ הִּ
ְלַחְמֶתם ים ְונִּ יֶתם ַלֲאָנשִּ ְהיִּ  ."ָעְבדּו ָלֶכם וִּ

  .ג
 :שתי מגבלות שהיו לעלי הכוהן, שייתכן שמנעו ממנו לצאת עם הארון לשדה הקרב (1)

  ֶנה ָשָנה: "89אדם זקן מאד בן עלי היה ים ּוְשמֹּ ְשעִּ י ֶבן תִּ   ."ֵעלִּ

 " :ְראֹותעלי היה עיוור ֹּא ָיכֹול לִּ  ."ְוֵעיָניו ָקָמה ְול
התרחש אסון נוראי. זאת באמצעות חוש השמיעה שלו  בקרבשלמרות מגבלותיו ידע עלי  (2)

ירהיות ששמע קול של זעקת שבר בעירו: " ְזַעק ָכל ָהעִּ י ֶאת קֹול ַהְצָעָקה, ַותִּ ְשַמע ֵעלִּ ." ַויִּ
ֹּאֶמר ֶמה קֹול ֶהָהמֹון לאחר מכן השליח המבשר מספר לעלי במפורט את כל מה שקרה: " ַוי

י ֹּא ַוַיֵּגד ְלֵעלִּ ַהר ַוָיב יש מִּ  ."ַהֶזה ְוָהאִּ
 

  .ד

התוצאה הקשה ביותר היא ההפסד במלחמה מול הפלישתים לכן הוא  איש בינימין המבשר בעיני
מציין את ההפסד ראשון ורק לבסוף את מות בני עלי ואת השבי של ארון הברית. כך אומר 

יְנָחס המבשר: " י ּופִּ ים ְוַגם ַמֵּגָפה ְגדֹוָלה ָהְיָתה ָבָעם ְוַגם ְשֵני ָבֶניָך ֵמתּו ָחְפנִּ ְשתִּ ְפֵני ְפלִּ ְשָרֵאל לִּ ָנס יִּ
ְלָקָחה ים נִּ  ."ַוֲארֹון ָהֱאֹלהִּ

שהיה כהן גדול השבי של ארון הברית הוא החמור ביותר. לכן רק כאשר הוא שומע על  בעיני עלי
ָשֵבר כך הוא נופל ומת: " ית ְבַעד ַיד ַהַשַער ַותִּ ַרנִּ ֵסא ֲאחֹּ פֹּל ֵמַעל ַהכִּ ים ַויִּ ירֹו ֶאת ֲארֹון ָהֱאֹלהִּ י ְכַהְזכִּ ַוְיהִּ

 ."ַמפרקתֹו ַוָימֹּת



 
 

   

החמורה ביותר היא שבי ארון הברית. לכן היא קוראת לבנה אי כבוד התוצאה בעיני כלתו של עלי 
ָלַקח ומזכירה בראשונה את שבי הארון: " ְשָרֵאל ֶאל הִּ יִּ י ָכבֹוד ֵלאמֹּר ָּגָלה ָכבֹוד מִּ ְקָרא ַלַנַער אִּ ַותִּ

יָשּה יָה ְואִּ ים ְוֶאל ָחמִּ  ."ֲארֹון ָהֱאֹלהִּ

 

 

 

 


