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 פרק ראשון

 בראשית פרק ד' 22

( סיבה אפשרית להתעלמות של ה' ממנחת קין ולהעדפת מנחת הבל: הבל הביא: 2) 2א

ותו, "מבכורות צאנו ומחלביהן2 ניכר כי הבל התאמץ להביא את המובחר ביותר שהיה ברש

השומן שלהן, ואילו קין הביא סתם "מפרי האדמה"2 מכאן ניתן -את הבכורים ואת החלב

 להבין שקין לא הביא מן המובחר ביותר2

את דברי ה' לקין: "לפתח חטאת רובץ ואליך תשוקתו ואתה תמשול בו" ניתן לראות ב( 1)

את קין האם יכנע העמדה לפיה אי קבלת המנחה שלו הייתה נסיון שה' ניסה אותו2 ה' בחן 

ליצר הרע שרובץ לפתח ליבו ומבקש לגרום לו לחטוא, או האם יתגבר וימשול באותו יצר 

רע של קנאה המביאה אותו לכעס ולרצון להרוג את אחיו הבל2 ה' ממש הסביר זאת לקין 

 ואמר לו שזהו נסיון כדי לחזק את קין בעמידה בנסיון אך למרות זאת קין לא עמד בכך2

 

מאת הפירוש הראשון קין אמר לה': "גדול עווני מנשוא" והתכוון שהעונש שקיבל ( לפי 2) 2ב

ְהֶיה ָבָאֶרץ"  ה': י ַתֲעֹבד ֶאת ָהֲאָדָמה לֹא ֹתֵסף ֵתת ֹכָחּה ָלְך ָנע ָוָנד תִּ הוא קשה מדי2 זאת  ",כִּ

כפי שהוא מפרט בהמשך: "הן גרשת אותי מעל פני האדמה222 והייתי נע ונד בארץ והיה 

מוצאי יהרגני2" כלומר הוא טוען שמשמעות העונש שניתן לו הוא למעשה מותו וזאת  כל

 אות הגנה2 -הסיבה שה' נותן לו בתגובה לדבריו הקלה בעונש

לפי הפירוש השני קין אמר לה': "גדול עווני מנשוא" והתכוון שחטאו חמור וקשה מנשוא2 

את חומרת הרצח בפני ה' נים בכך שרצח את אחיו ומפלראשונה כלומר הוא למעשה מודה 

 שביצע2

( לדעתי הפירוש הראשון )עווני=עונשי( הוא שהולם יותר את פסוק י"ד בו קין אומר לה': 1)

י " י ָנע ָוָנד ָבָאֶרץ ְוָהָיה ָכל ֹמְצאִּ יתִּ ָפֶניָך ֶאָסֵתר ְוָהיִּ י ַהּיֹום ֵמַעל ְפֵני ָהֲאָדָמה ּומִּ ֵהן ֵגַרְשָת ֹאתִּ

י  לומר קין מתאונן על העונש הקשה שקיבל שיגרום למותו22" כַיַהְרֵגנִּ

 

( נקודת דמיון בין העונש של קין ושל אדם: שניהם קיבלו עונש הקשור לקללת האדמה 2) 2ג

2 לאדם נאמר: "ארורה כלומר העונש יצר נתק מסוים בינם לבין האדמה שתהיה ארורה



 
 

   

שני הנאשמים מקבלים ארור אתה מן האדמה"2 בנוסף לקין נאמר: " ,האדמה בעבורך"

עונש בדרך של "מידה כנגד מידה": אדם אכל מהפרי האסור לכן עונשו קשור לאכילה, וקין 

 שפך דם על האדמה לכן האדמה לא תתן לו עוד תבואה2

לאדם נאמר שיהיה לו קשה לעבוד את לדעתי העונש שניתן לקין חמור יותר2 נימוק: ( 1)

, לעומת : "בזעת אפיך תאכל לחם"מנה את מזונוהאדמה אך בכל זאת הוא יוכל להוציא מ

: "כי תעבוד את האדמה לא תיתן לו יותר כלום -זאת אצל קין הנתק מהאדמה הוא מוחלט

האדמה לא תוסף תת כוחה לך2" עונש זה חמור בעבור קין במיוחד היות והוא היה עובד 

 אדמה2

 בראשית פרק ט' .2

ְהֶיה ְלָאְכָלה ְכֶיֶרק ָכל ( ההיתר החדש הוא אכילת בשר: "2א2 ) ֶרֶמׂש ֲאֶשר הּוא ַחי ָלֶכם יִּ

י ָלֶכם ֶאת ֹכל 2" ַאְך ָבָׂשר ְבַנְפשֹו ָדמֹו לֹא תֹאֵכלּוההגבלה היא על אכילת הדם: "2" ֵעֶׂשב ָנַתתִּ

 הסיבה לכך היא שהדם מסמל את הנפש של החיה2

בפרק ט' ת של ירק ואילו ( ההבדל הוא שבפרק א' הותר לאדם לאכול רק אכילה צמחוני1)

 הותרה גם אכילת בשר2

לדעתי הדבר מעיד על ירידה מוסרית2 במצבו האידיאלי האדם חי בהרמוניה עם החיות 

ולא פוגע בהן אך החטאים שהביאו למבול יצרו מציאות מוסרית ירודה ובמסגרת מציאות 

 יתר לאכילת בשרהה לאדם ןנית זאת אין מקום לציפייה מוסרית גבוהה של צמחונות2  לכן

 ולא לרצח בני אדם2 ןבשביל להפנות את יצריו התוקפניים לציד חיות ואכילת בשר

 

ו הוא איסור על רצח2 איסור על אדם אחד לשפוך את דמו -( האיסור על פי פסוקים ה2ב2 )

ה' עשה בצלם אלוקים את של אחר2 הנמוק לאיסור: "כי בצלם אלוהים עשה את האדם"2 

 2כך חמור כי הוא בעצם פגיעה בה' עצמו-ה הרצח כלהנרצח, ולכן מעש

( העונש על רצח הוא עונש מוות2 המוציא לפועל של עונש זה הוא ה' בפסוק ה )בית דין 1)

יו ֶאְדרש ֶאת ֶנֶפש ָהָאָדםשל מעלה(: " יש ָאחִּ ַּיד אִּ ַּיד ָהָאָדם מִּ השופט בפסוק ו': -2" והאדםּומִּ

ָשֵפְךֹשֵפְך ַדם ָהָאָדם ָבָאָדם "  2" )בית דין של מטה(2ָדמֹו יִּ

 

( הפסוקים רומזים לצורך בהקמת מערכת משפט כאשר הם מתייחסים לעבירת 2ג2 )

ים ָעָׂשה ֶאת ָהָאָדםהרצח: " י ְבֶצֶלם ֱאֹלהִּ ָשֵפְך כִּ 2" יש המפרשים ֹשֵפְך ַדם ָהָאָדם ָבָאָדם ָדמֹו יִּ

י ְבֶצֶלם ֱאֹלהִּ  שהכוונה בביטוי: " ה' עשה את האדם " היא לשופט2 ים ָעָׂשה ֶאת ָהָאָדםכִּ

בצלם אלוקים במובן שהוא נותן לו את היכולת להיות שופט ולשפוט את הרוצח למות2 

 פירוש זה מסתמך על כך שאחת המשמעויות של המילה אלוקים בתורה היא שופט2

 

 ם2 נימוק:( לדעתי המצווה של הקמת בתי דין מרחיבה את הסמכויות שנתן האל לאד1)

האדם מקבל סמכות שהייתה עד כאן שמורה רק לאל עצמו2 סמכות שיפוט תוך הוצאת 

 פסק דין ואף הוצאה להורג2 



 
 

   

 אשת חיל -משלי ל"א .3

 ( אשת חיל פעילה בתחומים הבאים:2) 2א

 :ְמֹכר" פרנסה ין ָעְׂשָתה ַותִּ  " היא מוכרת את הסדין שהכינה וכך תורמת לפרנסת ביתה2ָסדִּ

 :ישֹור ְוַכֶפיָה ָתְמכּו ָפֶלְך" מלאכת יד ְלָחה ַבכִּ היא עוסקת בטווית חוטים ואריגת  2"ָיֶדיָה שִּ

 בדים במלאכת ידה2

 :ְלָחה ָלֶאְביֹון" תרומה לחברה י ְוָיֶדיָה שִּ " היא מסייעת לעניים ולאביונים ַכָפּה ָפְרָׂשה ֶלָענִּ

 ונותנת להם צדקה2

ים לה הם מבני המעמד הגבוה בחברה: "( הוכחה מן הכתוב שאשת החיל ובע1) נֹוָדע ַבְשָערִּ

ְקֵני ָאֶרץ ם זִּ ְבתֹו עִּ ניכר כי בעלה של אשת החיל איננו נדרש לעבוד כחקלאי בשדהו,  2"ַבְעָלּה ְבשִּ

אלא יש לו אפשרות לשבת בקרב זקני הארץ, יתכן שישיבתו איתם נועדה ללימוד תורה ויתכן 

 המשפט ישב בשערי העיר2 שהוא משמש כשופט היות שבית

( השקפת העולם שבאה לידי ביטוי במשפט "שקר החן והבל היופי" היא תפיסה רוחנית 2) 2ב

לפיה העיקר באישה איננה צורתה החיצונית שיכולה לחפות על תוכן פנימי דל ואולי אף 

האם היא יראת ה' או  -מכוער2 העיקר הן תכונות האופי הנובעות ממידותיה הפנימיות

לכן החן והיופי החיצוניים הם שקר והבל היות ואין להם חשיבות אמיתית והם עלולים שלא2 

 להסיט את תשומת ליבו של הגבר מן העיקר2

 

 ( אני מסכים עם הטענה12)

נימוק: בחיינו היום ישנו דגש על צורה החיצונית ואף שאיפה לחיי זוהר ללא עבודה קשה2 

ה נובע ממעשיה הרבים ותכונת החריצות לעומת זאת בשיר על אשת החיל מודגש שערכ

האם היא יפת תואר אלא רק על דרך  -שלה2 אין מילה אחת על המראה החיצוני שלה

 החיים שלה2

 

 

 

 


