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 (6א1 ) 61
ֹּאתה' לאברם היא: "ההתחייבות של  י ֶאת ָהָאֶרץ ַהז 1" כלומר ְלַזְרֲעָך ָנַתתִּ

לעם ויכבשו את ארץ כנען בכדי להפוך אותה שצאצאיו של אברהם יהפכו 

 לממלכתם1

 

 (2א1 ) 61
יָרֶשָנהבפסוק ח' אברם שאל את ה': " י אִּ ?" כלומר כיצד אדע בוודאות ַבָמה ֵאַדע כִּ

רש את הארץ1 התחייבותו של ה' היא שדבר זה אכן יקרה אבל עוד כמה דורות ישא

 לצאצאיו של אברם1

 

 (6ב1 ) 61
הושלמה מכסת החטאים של העם האמורי שתצדיק את הסיבה לעיכוב: עוד לא 

על פי גמול  ,זאת 1והעברת הבעלות עליה לצאצאי אברהם ,גירושו מארץ כנען

י ַעד ֵהָנהמצטבר לדורות: " רִּ ֹּא ָשֵלם ֲעֹון ָהֱאמֹּ י ל  1"כִּ

 

 (2ב1 ) 61
  :י"ד, ט"ז-י"גקושי אמוני העולה מפסוקים 

ְהֶיה ַזְרֲעָך ישעבד אותם )" ,שבני ישראל יהיו בארצו ,אם ה' קבע מראש שהעם ֵגר יִּ

ָתם נּו אֹּ ֹּא ָלֶהם ַוֲעָבדּום ְועִּ "(, ומכאן שאין לעם זה יכולת בחירה, אז מדוע ה' ְבֶאֶרץ ל

יויעניש אותו )"עם אותו את ידון  כִּ דּו ָדן ָאנֹּ "(, הרי הוא היה ְוַגם ֶאת ַהּגֹוי ֲאֶשר ַיֲעבֹּ

 ?חייב לשעבד אותם
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 (6ג1 ) 61

 ,שהארץ איננה שלהם ללא תנאי לצמיתות ,הלקח שעל צאצאי אברהם ללמוד הוא

כפי שקרה לעמי כנען  1 זאת,אלא שאם יחטאו הם יכולים להיות מגורשים ממנה

 האמורי והחיתי לפניהם1
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 הדרישה המפורשת מצאצאי אברם בבראשית י"ח היא שאם הם רוצים לקבל את

ארץ כנען שהובטחה לאברהם עליהם לשמור את דרך הצדקה ומשפט שהנחיל 

יא  ’הְוָשְמרּו ֶדֶרְך להם אברהם: " ְשָפט ְלַמַען ָהבִּ ַעל ַאְבָרָהם ֵאת  ’הַלֲעׂשֹות ְצָדָקה ּומִּ

ֶבר ָעָליו  1"ֲאֶשר דִּ

 

 א1  21

 הסבר הקביעות וביסוסן בפסוקים:

 מנת להרים את האבן הכבדה מעל פי הבאר : על בין הרועים נדרשת עבודת צוות

 נדרשו הרועים להתאסף ולהרים אותה יחד כדי להשקות את הצאן ולאחר מכן

ים ְוָגֲללּו ֶאת ָהֶאֶבן : " להחזיר את האבן למקומה על הבאר ְוֶנֶאְספּו ָשָמה ָכל ָהֲעָדרִּ

יבּו ֶאת ָהֶאבֶ  ֹּאן ְוֵהשִּ ְשקּו ֶאת ַהצ י ַהְבֵאר ְוהִּ ָמּהֵמַעל פִּ ְמקֹּ י ַהְבֵאר לִּ  1"ן ַעל פִּ

 :כאשר ראה יעקב את רחל הוא התאהב בה ממבט  אהבה ממלאת את האדם בכח

ראשון, הוא התמלא בכח בלתי רגיל  והרים לבדו את האבן הכבדה מעל פי הבאר: 

מֹו  " י אִּ ֹּאן ָלָבן ֲאחִּ מֹו ְוֶאת צ י אִּ ב ֶאת ָרֵחל ַבת ָלָבן ֲאחִּ ב ַוָיֶגל ַכֲאֶשר ָרָאה ַיֲעקֹּ ַּגש ַיֲעקֹּ ַויִּ

מֹו י אִּ ֹּאן ָלָבן ֲאחִּ י ַהְבֵאר ַוַיְשְק ֶאת צ  1"ֶאת ָהֶאֶבן ֵמַעל פִּ

 לאחר מכן יעקב נשק לרחל ופרץ בבכי כי  :אדם אוהב נוהג ברכות וברגשנות

לֹו ַוֵיְבךְ גשה אותו: "יר לרחלהאהבה  ָשא ֶאת קֹּ ב ְלָרֵחל ַויִּ ַשק ַיֲעקֹּ  1"ַויִּ

 על לבן נאמר במפורש שהוא האח של אימו של יעקב  ורחל הם בני דודים: יעקב

מֹו)רבקה( ומכאן שיעקב ורחל הם בני דודים: " י אִּ ב ֶאת ָרֵחל ַבת ָלָבן ֲאחִּ  "1ָרָאה ַיֲעקֹּ

 

 (6ב1 ) 21

ראיות לכך שלבן גרם ליעקב לחוש שהוא מגיע למקום בטוח שבו הוא מתקבל 

 ברצון:

ַע ָלבָ " ְשמֹּ י כִּ יֵאהּו ַוְיהִּ ְקָראתֹו ַוְיַחֶבק לֹו ַוְיַנֶשק לֹו ַוְיבִּ תֹו ַוָיָרץ לִּ ב ֶבן ֲאחֹּ ן ֶאת ֵשַמע ַיֲעקֹּ

 1" כלומר לבן מקבל את יעקב בקבלת פנים חמה הכוללת חיבוק ונשיקהֶאל ֵביתֹו

 מביא אותו לביתו כדי לארח אותו1לבן אף 
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י ָאָתהלבן אמר ליעקב: " י ּוְבָׂשרִּ מכיר בקרבה המשפחתי לבן 1" כלומר ַאְך ַעְצמִּ

י אומר ליעקב: " זמן של כחודשביניהם1 לאחר  יָדה לִּ ָנם ַהּגִּ י חִּ י ַאָתה ַוֲעַבְדַתנִּ י ָאחִּ ֲהכִּ

?" כלומר בגלל שאתה קרוב משפחתי אני לא רוצה שתעבוד בשבילי ַמה ַמְׂשכְֻּרֶתָך

שנותן לבן  "אחי"י מר לי מה יהיה השכר שלך על עבודתך1 הכינואבחינם אלא שת

צל יעקב את התחושה שהוא מגיע למקום בטוח שבו הוא מתקבל אחיזק ליעקב 

 ברצון1

 (2ב1 ) 21
 שתי ראיות לכך שלבן מרמה את יעקב השוהה בביתו:

  כאשר יעקב מבקש לקבל את רחל לאישה ומתחייב לעבוד בעבורה שבע שנים

ָתּה עונה לו לבן בתשובה מתחמקת: " י אֹּ תִּ יש ַאֵחר טֹוב תִּ ָתּה ְלאִּ י אֹּ תִּ תִּ ָלְך מִּ

י ָמדִּ אך למעשה הוא  ,סכמה לבקשת יעקב" לכאורה לבן מבטא כאן הְשָבה עִּ

 ורק אחר כך את רחל1 ,פותח לעצמו פתח לתת לו קודם את לאה

 :י ָמְלאּו " כאשר הסתיימו שבע השנים נאמר שיעקב אמר ללבן י כִּ ְשתִּ ָהָבה ֶאת אִּ

ף ָלָבן ֶאת ָכל ַאְנֵשי " לבן מארגן את נשף החתונה: "ֵאֶליהָ ָיָמי ְוָאבֹוָאה  ַוֶיֱאסֹּ

ְשֶתה 1" לבן מנצל את החשיכה והשפעת היין על יעקב ומביא לו ַהָמקֹום ַוַיַעׂש מִּ

ָתּה ֵאָליו ַוָיבֹּא את לאה במקום את רחל: " תֹו ַוָיֵבא אֹּ ַקח ֶאת ֵלָאה בִּ י ָבֶעֶרב ַויִּ ַוְיהִּ

 בכך מרמה לבן את יעקב1 1"ֵאֶליהָ 
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ההבדל בין התגובה של יעקב על מעשי לבן בפסוק כ"ה ובין תגובתו בפסוק כ"ח 

 :על מעשים אלה

ֹּא בפסוק כ"ה מתמרמר יעקב ובא בטענות כלפי לבן: " י ֲהל יָת לִּ ֹּאת ָעׂשִּ ַמה ז

י יָתנִּ מִּ ָמְך ְוָלָמה רִּ י עִּ  ?!"ְבָרֵחל ָעַבְדתִּ

כ"ח יעקב מתרצה ומסכים לדרישת לבן שיחכה עד סיום לעומת זאת בפסוק 

שבעת ימי המשתה של החתונה עם לאה, ואז יישא את רחל בעבור עוד שבע 

ֶתן לֹו ֶאת שנים שיעבוד לאחר מכן בשביל לבן: " ֹּאת ַויִּ ַע ז ב ֵכן ַוְיַמֵלא ְשבֻּ ַוַיַעׂש ַיֲעקֹּ

ָשה תֹו לֹו ְלאִּ  1"ָרֵחל בִּ
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 ימדרש עשויים ליישב את ההבדל בין תגובותיו של יעקב שהסברתדברי לאה ב

כי יעקב הבין שהוא לא יכול לבוא בטענות כלפי לבן על רמאות,  ,(6) בתת־סעיף

בעוד שהוא עצמו רימה את אביו יצחק כאשר התחזה לעשו על מנת לקבל את 

 הברכות1
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המשרתים את פרעה, ושיחה יוסף פוגש בבית הסוהר שני אישים חשובים 

ושר האופים של פרעה1  ,שר המשקים :שני אישים אלו הם מתפתחת בינם לבינו1

החלום  :הוא התפתחה שיחה בינם לבין יוסףהנושא המשותף לשניהם שבעניינו 

 שכל אחד מהם חלם, וההצעה של יוסף לפתור את החלום של כל אחד מהם1
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המשקים הוחזר בסופו של דבר לתפקידו בחצר המלכות שר כ"ב, –על פי פסוקים כ'

של פרעה וחזר להגיש לפרעה את משקאותיו, ואילו שר האופים הוצא להורג בדרך 

 מזעזעת: הוא נתלה על עץ, והעוף אכל את בשרו1
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פרט אחד מדברי כל אחד מן האישים בנוגע לאופן שבו מילאו את תפקידם בבית 

 :פרעה

  ומגיש  ,המשקים הוא מתאר כיצד הוא סוחט את הענבים לכוסבחלומו של שר

 אותה ליד של פרעה1

  בחלומו של שר האופים הוא מתרשל במילוי תפקידו ובמקום שפרעה יאכל מן

 המאפים העוף אוכל אותם מן הסלים שמעל ראשו1

 :הסבר כיצד כל אחד מן הפרטים יכול לרמוז ליוסף על גורלו של כל אחד מהם

 המקפיד למלא את  ,הבין שהיות ששר המשקים הוא אדם חרוץ ואקטיבייוסף יכול ל

 שרתו1ילכן פרעה יחון אותו על פשעו וישיב אותו למ ,רצון פרעה

 כי כך כנראה גם  ,באופן מרושלבחלומו קד פלעומת זאת היות ששר האופים מת

 יוסף יכול היה לצפות שגורלו יהיה שיוצא להורג1לכן פקד במציאות, ית
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לחלומות השרים יתגשם בעוד שלושה ימים1 זאת על פי פתרון היוסף קבע כי 

המספר שלוש המופיע באופן בולט בכל אחד משני החלומות1 בחלום שר המשקים 

 שלושת השריגים )הענפים( בגפן, ובחלום שר האופים שלושת הסלים שמעל ראשו1
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1 ניתן לראות זאת בפרק מ' תםמשבר עשוי לחדד את הרגישות של בני האדם לזול

הוא  ,היות שנזרק לכלא בהאשמת שווא של אשת פוטיפר ,שכאשר יוסף נמצא במשבר

לכן יוסף  1ושם לב שפניהם של שרי פרעה נראים רע ,בעל רגישות מחודדת לזולת

יםשואל אותם אודות כך: " ֲעפִּ ָנם זֹּ ָתם ְוהִּ ֶקר ַוַיְרא אֹּ ְשַאל ֶאת 1 ַוָיבֹּא ֲאֵליֶהם יֹוֵסף ַבבֹּ ַויִּ

ר ָניו ֵלאמֹּ ְשַמר ֵבית ֲאדֹּ תֹו ְבמִּ ה ֲאֶשר אִּ יֵסי ַפְרעֹּ ים ַהיֹום :ְסרִּ  ?"ַמדּוַע ְפֵניֶכם ָרעִּ

שם יוסף עוד לא היה במשבר אלא  ,י'–בראשית, פרק ל"ז, פסוקים ה'ל בניגוד ,זאת

ר רגישות חוסהתאפיין בזכה לאהבת אביו ולהעדפתו על פני האחים1 ניכר שאז יוסף 

 קיצוני כלפי האחים, בכך שסיפר להם את חלמותיו המתריסים ופגע בהם1

 

 (2ג1 )1 3     

 :כיצד בזמנים טובים בני אדם נוטים להיות פחות קשובים לזולתםהדגמה 

בפסוק י"ד ביקש יוסף משר המשקים שכאשר יתגשם פתרון חלומו ויוטב מצבו הוא 

ם  : "יסייע ליוסף י אִּ י ֶאל כִּ ְזַכְרַתנִּ י ָחֶסד ְוהִּ ָמדִּ יָת ָנא עִּ יַטב ָלְך ְוָעׂשִּ ְתָך ַכֲאֶשר יִּ י אִּ ְזַכְרַתנִּ

ת ַהֶזה ן ַהַביִּ י מִּ ה ְוהֹוֵצאַתנִּ   1"ַפְרעֹּ

ַוָיֶשב ֶאת ופרעה החזיר אותו לתפקידו הרם )" אך כאשר דבר זה אכן קרה בפסוק כ"א

ים ַעל ַמְשֵקהּו ַויִּ  הַׂשר ַהַמְשקִּ 1"( שר המשקים חש שהוא בזמן טוב, ֵתן ַהכֹוס ַעל ַכף ַפְרעֹּ

ולכן הפסיק להיות קשוב ליוסף שבמצוקה ושכח אותו1 זאת כפי שנאמר בפסוק כ"ג: 

ְשָכֵחהּו" ים ֶאת יֹוֵסף ַויִּ ֹּא ָזַכר ַׂשר ַהַמְשקִּ  1"ְול

 

 שמות –פרק שני 

 ההכנה למעמד הר סיני שמות י"ט 4שאלה 

 (6א1 ) 41

 :שהם עתידים להיות שותפים בוהר סיני מגבלות שהוטלו על העם לקראת מעמד  שתי

 " :ָשְמרּו ָלֶכם ֲעלֹות ָבָהראסור להם לעלות להר סיני בזמן ההתגלות סור להם 1" ואהִּ

ַּגע בֹו ָידאפילו לנגוע בהר בידם: " ֹּא תִּ  1"ל

  בשלושת הימים לקראת המעמד אסור להם לגשת אל אישה כלומר לקיים יחסי מין

ים שלפני מעמד הר סיני1 זאת כפי שאומר משה לבני העם: " נִּ ֹּאֶמר ֶאל ָהָעם ֱהיּו ְנכֹּ ַוי

ָשה ְּגשּו ֶאל אִּ ים ַאל תִּ ְשלֶשת ָימִּ  1"לִּ
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 :על העם לקראת מעמד זהשהוטלו מגבלות להסבר 

שהוא אומר להתגלות לכל העם1 זאת כפי באופן חסר תקדים במעמד זה ה' תכנן 

ָמְך ְוַגם למשה בפסוק ט': " י עִּ ְשַמע ָהָעם ְבַדְברִּ י ָבא ֵאֶליָך ְבַעב ֶהָעָנן ַבֲעבּור יִּ כִּ ֵנה ָאנֹּ הִּ

ינּו ְלעֹוָלם את כל  התגלות הזאת1" ה' מבהיר למשה בפסוק י"א כי יש להכין לְבָך ַיֲאמִּ

יבני העם: " י כִּ ישִּ ים ַליֹום ַהְשלִּ נִּ י ֵיֵרד  ְוָהיּו ְנכֹּ שִּ יָני ’הַביֹום ַהְשלִּ 1" ְלֵעיֵני ָכל ָהָעם ַעל ַהר סִּ

לכן היה חשש שהעם לא יגיע למעמד באופן מספיק טהור וינזק מן ההתגלות, וכך 

מעמד הר סיני יסתיים חלילה באסון של מות של חלק מבני העם1 זו הסיבה שמשה 

ינסו לעלות להר או לנגוע בו  דרש מבני העם להטהר מכל תאווה, וכן הזהיר אותם שלא

 כי אז ההתגלות תהיה מעבר לכוחות ההכלה שלהם והם עלולים להינזק ולמות1

 

 (6ב1 ) 41

העם זוכה ליחס מיוחד של ה', אולם ה' גם הטיל על העם חובות ח' -בפסוקים ג'

 1 הדגמת הטענה:מיוחדות

י " -העם זוכה ליחס מיוחד של ה' יתִּ יֶתם ֲאֶשר ָעׂשִּ ם ָוֶאָשא ֶאְתֶכם ַעל ַאֶתם ְראִּ ְצָריִּ ְלמִּ

א ֶאְתֶכם ֵאָלי ים ָוָאבִּ  1" ַכְנֵפי ְנָשרִּ

אתם ראיתם את העונשים שנתתי למצרים כלומר ה' אמר למשה להסביר לבני ישראל: 

)על השעבוד ששעבדו אתכם(, וכמו שנשרים לוקחים את בניהם בדרך שאף עוף אחר 

אני העברתי אתכם בדרך מיוחדת וניסית  לא מסוגל לה )כי הם עפים הכי גבוה(, כך

 )דרך הים(, והבאתי אתכם אל מקום התגלותי1

 :ה' גם הטיל על העם חובות מיוחדות

ים" ָכל ָהַעמִּ י ְסגָֻּלה מִּ יֶתם לִּ ְהיִּ י וִּ יתִּ י ּוְשַמְרֶתם ֶאת ְברִּ לִּ ְשְמעּו ְבקֹּ ם ָשמֹוַע תִּ  1"ְוַעָתה אִּ

 וכעת אם תסכימו לשמוע בקולי,בני ישראל: כלומר ה' ממשיך ואומר למשה לומר ל

 1אז תהיו לי אוצר מיוחד מכל העמיםלקיים את כל מצוותי, -ולשמור את בריתי

 

 (2ב1 ) 41

ים ְוגֹוי ָקדֹוש"הסיבה לדרישות המיוחדות מבני ישראל:  ֲהנִּ י ַמְמֶלֶכת כֹּ ְהיּו לִּ 1" ְוַאֶתם תִּ

ה' הטיל על בני ישראל חובות מיוחדות כיוון שהוא רוצה שבני ישראל יהיו כלומר 

שמשו כמו כהנים לשאר העמים, ועם מקודש בהתנהגותו יממלכה שבה  ובעבור

מכאן שלעם ישנו ייעוד אוניברסלי שיתקיים באמצעות  1"אור לגוים"-שישמש כ

 הדרישות המיוחדות ממנו1

 

 



njnjnjjninikjkjjjjjj 

 (6ג1 ) 41

"ביום הזה" הוא שהיה צריך להיות כתוב "ביום ההוא" י לדברי המדרש, הקושי בביטו

 שהיה בעבר )היות שזהו סיפור מן העבר1( ולא "ביום הזה" )כלומר בהווה(

 (2ג1 ) 41

התחושה בלימוד התורה איננה צריכה על פי המדרש הביטוי "ביום הזה" מדגיש כי 

להיות כאילו אנו עוסקים בסיפור היסטורי מן העבר, אלא בדבר שקורה כאן ועכשיו 

כי  הזמנה לעם להרגיש שותפות והתחדשות בלימוד התורהבהווה1 לכן הביטוי הוא 

 1ממש כעת הם לוקחים בה חלק כעת בהווה כאילו הם אלו שמקבלים אותה

 

 מות ל"בחטא העגל ש 5שאלה 

 (6א1 ) 51

מה שגרם למצוקה של בני העם היא ההעדרות של משה שעלה לראש הר סיני ולא ירד 

ן ָהָהרימים רצופים: " 44לבני העם במשך  י בֵשש מֶשה ָלֶרֶדת מִּ  1"ַוַיְרא ָהָעם כִּ

העם התמודד עם המצוקה בדרישה לעשות להם אלוהים מוחשיים בדמות פסל 

י ֶזה העם מאהרון: "ומסכה1 כך דורשים בני  ים ֲאֶשר ֵיְלכּו ְלָפֵנינּו כִּ קּום ֲעֵׂשה ָלנּו ֱאֹלהִּ

ֹּא ָיַדְענּו ֶמה ָהָיה לֹו ם ל ְצַריִּ יש ֲאֶשר ֶהֱעָלנּו ֵמֶאֶרץ מִּ  1"מֶשה ָהאִּ

 

 (2א1 ) 51

כי העגל לא היה תחליף אמיתי להנהגת משה אלא רק  ,לא נפתרה המצוקה של העם

אמצעי חיצוני ומלאכותי להרגעת הפחדים1 העם עצמו מבין שזוהי רק פרודיה על 

מּו ְלַצֵחקהנהגה אמיתית ולכן נאמר: " ל ְוָשתֹו ַוָיקֻּ 1" הצחוק מבהיר ַוֵיֶשב ָהָעם ֶלֱאכֹּ

 צוקת העם1שמדובר בחיקוי נלעג ולא בדבר שאכן יכול לתת מענה למ

 

 (16 )ב 51

 :שתי תשובות לשאלה מי העלה את העם מארץ מצרים

העם אומר לאהרון שמשה הוא שהעלה אותם מארץ מצרים והם לא יודעים  א'בפסוק 

מה קרה לו כיוון שהוא נעלם ולכן הם מבקשים מאהרון שיעשה להם "אלוהים אשר 

 ילכו לפנינו" וינהיגו אותם במקום משה1

בני ישראל אומרים על העגל: "אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ  ד'בפסוק 

 מצרים" זוהי כפיות טובה נוראית כי ה' הוא שעשה זאת אבל הם מייחסים זאת לעגל1
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י ז' מבקש ה' ממשה לומר לבני העם: "-בשמות ו' פסוקים ו' ְׂשָרֵאל ֲאנִּ ְבֵני יִּ ר לִּ  ’הֱאמֹּ

ְבֹל ַתַחת סִּ י ֶאְתֶכם מִּ ְזרֹוַע ְוהֹוֵצאתִּ י ֶאְתֶכם בִּ ָדָתם ְוָגַאְלתִּ י ֶאְתֶכם ֵמֲעבֹּ ַצְלתִּ ם ְוהִּ ְצַריִּ ת מִּ

ים לִּ ים ְּגדֹּ ְשָפטִּ י 1 ְנטּוָיה ּובִּ י ֲאנִּ יַדְעֶתם כִּ ים וִּ י ָלֶכם ֵלאֹלהִּ יתִּ י ְלָעם ְוָהיִּ י ֶאְתֶכם לִּ  ’הְוָלַקְחתִּ

ם ְצָריִּ ְבלֹות מִּ ַתַחת סִּ יא ֶאְתֶכם מִּ  1" ֱאֹלֵהיֶכם ַהמֹוצִּ

כלומר לה' חשוב במיוחד שבני ישראל יכירו ויבינו שהוא זה שגואל אותם מן הסבל של 

העבדות במצרים1 אבל הם חוטאים ומייחסים את כל הגאולה הזאת לפסל העגל1 דבר 

 זה מגדיל את חומרת חטאם1

 

 (2ב1 ) 51

בנוגע לנס של קריעת ים סוף  כ"ז ופסוק ל"א–שמות, פרק י"ד, פסוקים כ"והנאמר ב

 עגל1מעצים את החומרה של חטא ה וטביעת המצרים,

הסבר: בתיאור של טביעת המצרים בים סוף נאמר כי הנס הגדול גרם לעם להאמין 

ְׂשָרֵאל ֶאת ַהָיד ַהְּגדָֹּלה ֲאֶשר ָעָׂשה בה' ובמשה עבדו: " יְראּו ָהָעם ֶאת  ’הַוַיְרא יִּ ם ַויִּ ְצַריִּ ְבמִּ

ינּו בַ וַ  ’ה אז איך יתכן שלאחר חווייה של נס אדיר כזה, ולאחר  1"ּוְבמֶשה ַעְבדֹו ’הַיֲאמִּ

 אמונה גדולה כזאת, העם נופל לחטא של עבודה זרה עלובה1

 

 (6ג1 ) 51

, המעיד על חוכמתו י"ב-בפסוקים י"א אחד מן הטיעונים של משה כלפי ה'של הסבר 

 :המשבר ה בפתרוןבהר

משה אומר לה': "למה יאמרו מצרים לאמר ברעה הוציאם להרוג אותם בהרים 

מבקש מן ה' שיסלח לעמו כדי ששמו  זאת אומרת שמשהולכלותם מעל פני האדמה" 

מבין  משהכלומר  יתקדש בעולם ולא יאמרו שהוציא את העם רק כדי להרוג אותם1

סביר לה' כי חיסול שכעת אין מקום לסנגוריה על העם החוטא ומעדיף להבחכמתו 

 העם איננו אפשרי בגלל ההשפעות השליליות שזה יגרום כלפי חוץ1

 

 (2ג1 ) 51

ְשַבְעָת ָלֶהם )"הטיעון של משה בפסוק י"ג  ְׂשָרֵאל ֲעָבֶדיָך ֲאֶשר נִּ ְצָחק ּוְליִּ ר ְלַאְבָרָהם ְליִּ ְזכֹּ

י ֶאֵתן ָבְך ַוְתַדֵבר ֲאֵלֶהם ַאְרֶבה ֶאת ַזְרֲעֶכם ְככֹוְכֵבי ַהשָ  ֹּאת ֲאֶשר ָאַמְרתִּ ם ְוָכל ָהָאֶרץ ַהז ָמיִּ

ָלם כי לאחר נסיון העקדה המתואר בבראשית  הוא חזק במיוחד"( ְלַזְרֲעֶכם ְוָנֲחלּו ְלעֹּ

ם שירבה את זרעו: "במפורש פרק כ"ב ה' נשבע לאברהם  י ְנאֻּ ְשַבְעתִּ י נִּ י ַיַען ֲאֶשר  ’הבִּ כִּ

יֶדָך ְנָך ֶאת ְיחִּ ֹּא ָחַׂשְכָת ֶאת בִּ יָת ֶאת ַהָדָבר ַהֶזה ְול י ָבֵרְך ֲאָבֶרְכָך ְוַהְרָבה ַאְרֶבה ֶאת 1 ָעׂשִּ כִּ

ְיָביו ַרש ַזְרֲעָך ֵאת ַשַער אֹּ ם ְוַכחֹול ֲאֶשר ַעל ְׂשַפת ַהָים ְויִּ  1" אברהם ַזְרֲעָך ְככֹוְכֵבי ַהָשַמיִּ
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אז, למרות חטא העגל, בניסיון הקשה מכל וה' נשבע לו על כך שירבה את זרעו1  עמד

שאין מקום  ,זאת היות ששבועה היא הבטחה להפר את שבועתו?כעת יכול ה'  כיצד

 להפר בשום אופן1

 

 נושאי הבחירה –פרק שלישי 

 

 ויקרא י"ט -חוק וחברה  8שאלה 

 (16 א1 )8

 :כיצד הן מוכוונות לעזרה לחלשיםודרישות מן החקלאי, הי' -על פי פסוקים ט'

  לפיה אין לקצור את השדה עד סופו  מצוות הפאהבתחילת פסוק ט' מופיעה

יר ַאְרְצֶכם ": ולגרים אלא יש להשאיר את קצה השדה לעניים ְצְרֶכם ֶאת ְקצִּ ּוְבקֻּ

ְקצֹּר ֹּא ְתַכֶלה ְפַאת ָׂשְדָך לִּ   1"ל

  לפיה אם נופלות לקרקע שיבולים בודדות  הלקט מצוותבסיום פסוק ט' מופיעה

ְוֶלֶקט או גרגרי תבואה אין להרים אותם אלא יש להשאיר אותם לעניים ולגרים: "

ֹּא ְתַלֵקט יְרָך ל  1"ְקצִּ

  ֹּא ְתעֹוֵלל" העוללות הם מצוות עוללותבתחילת פסוק י' מופיעה : "ְוַכְרְמָך ל

הענבים הבודדים הגדלים על צמח הגפן ללא אשכולות1 בזמן בציר הענבים 

אסור לקטוף את העוללות אלא יש להשאיר אותם לגר ליתום ולאלמנה שהם 

 יקטפו ויאכלו מהם1 

  ֹּא ְתַלֵקט" משמעומצוות הפרטבהמשך פסוק י' מופיעה ת מצווה : "ּוֶפֶרט ַכְרְמָך ל

זו היא שאסור לאסוף מהקרקע את הענבים הבודדים שנופלים אלא יש להשאיר 

 אותם לעניים1

 

 (12 א1 )8

ֹּא  י"ח-י"זבפסוקים  יֶתָך ְול יַח ֶאת ֲעמִּ ְלָבֶבָך, הֹוֵכַח תֹוכִּ יָך בִּ ְׂשָנא ֶאת ָאחִּ ֹּא תִּ נאמר: "ל

ָשא ָעָליו ֵחְטא1 ר ֶאת ְבֵני עַ  תִּ טֹּ ֹּא תִּ ם ְול קֹּ ֹּא תִּ י ה' "ל  ֶמָך, ְוָאַהְבָת ְלֵרֲעָך ָכמֹוָך ֲאנִּ

הכתוב דורש כי גם אם החבר עשה מעשה רע עליך לא לשנוא אותו ולהתנתק ממנו: 

ְלָבֶבָך",  אלא להוכיח אותו כלומר לדבר איתו ולהסביר לו מה  יָך בִּ ְׂשָנא ֶאת ָאחִּ ֹּא תִּ "ל

יַח ֶאת מפריע ורע במה שעשה1 כך אתה נותן לו הזדמנות לכפר על  חטאיו: "הֹוֵכַח תֹוכִּ

ָשא ָעָליו ֵחְטא"1 אין לך לחכות לרגע בו תוכל לנקום בו או לנטור לו טינה:  ֹּא תִּ יֶתָך ְול ֲעמִּ

ר ֶאת ְבֵני ַעֶמָך" אלא להפך טֹּ ֹּא תִּ ם ְול קֹּ ֹּא תִּ  לאהוב אותו כמו שאתה אוהב את עצמך1 -"ל
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ות היחסים ולא להגיע למצב של באופן זה על ידי דיבור ושיח ניתן לתקן את מערכ

 כך נוצרת חברת מופת שיש בה יחסים חברתיים מתוקנים1 שנאה ונתק בין בני ישראל1

 

 (16 ב1 )8

מופיע בפסוק י"ג חוק חברתי האוסר על המעסיק את הלנת שכר  בתחום יחסי העבודה

ַלת השכיר: " ין ְפעֻּ ֹּא ָתלִּ ל ל ְגזֹּ ֹּא תִּ ק ֶאת ֵרֲעָך ְול ֹּא ַתֲעשֹּ ֶקרל ְתָך ַעד בֹּ יר אִּ  1"ָׂשכִּ

התורה רואה מקום להזהיר מפני חטא זה בגלל התפיסה של "יצר לב האדם רע 

ולכן יש מקום  מנעוריו" כלומר יש נטייה רעה של המעסיק לפגוע בשכיר שעבד בעבורו

 להזהיר אותו מלעשות את המעשה הפוגעני והחמור הזה1

ֵתן : "מופיע בפסוק י"ד החוק בתחום היחס למוגבל ֹּא תִּ ֵּור ל ְפֵני עִּ ֹּא ְתַקֵלל ֵחֵרש ְולִּ ל

ל ְכשֹּ 1" כלומר לא לקלל את החרש מתוך הנחה שהוא לא שומע אותך ולכן לא יכול מִּ

לתבוע ממך את עלבונו, ולא להניח מכשול לפני העיוור מתוך מחשבה שהוא לא יכול 

לב האדם רע לראות ולכן לא ידע מי עשה זאת1 גם כאן ניכרת התפיסה של "יצר 

מנעוריו" כלומר יש נטייה רעה של אנשים לפגוע במוגבלים ולכן התורה רואה מקום 

להזהיר מפני מעשים חמורים אלו ולומ כי ה' רואה הכל והוא יעניש את הפוגעים 

 בנכים1
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' " עשויה לסייע להתמודדות עם נטיית לב האדם להתנהגות ההחזרה על הביטוי "אני 

שאני ה' מבטיח לכם שכר טוב אם תקיימו את מצוותי, ומצד שני כי היא מדגישה  רעה

אם לא תקיימו אותם אני ה' הוא העד שיראה זאת, והתובע שיתבע אתכם למשפט, 

 1החברתיות והשופט שיעניש אתכם בחומרה על הפרת המצוות
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ְלָבֶבָך"בפסוק י"ז נאמר:  יָך בִּ ְׂשָנא ֶאת ָאחִּ ֹּא תִּ ָשא ָעָליו  ,ל ֹּא תִּ יֶתָך ְול יַח ֶאת ֲעמִּ הֹוֵכַח תֹוכִּ

הפסוק עוסק בתגובה הנכונה לאדם חוטא1 הקשר בין על פי פירוש הרשב"ם " ֵחְטא

תחילת הפסוק לסופו הוא שלילת תגובה מוטעית כלפי החוטא, ולאחר מכן הנחייה 

הרשב"ם על פי פירוש  1)בבחינת "סור מרע ועשה טוב"( לתגובה הנכונה כלפיו

בתחילת הפסוק ישנה שלילה של תגובה של שנאה פנימית כלפי החוטא, כאשר כלפי 

חוץ אתה נראה כאילו אתה עדיין אוהב אותו1 בסיום הפסוק מובאת התגובה הנכונה: 

 הצפת הבעיה של החטא ודיבור פתוח עליה עם החוטא כדי לתקן אותה1
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 :הנאמר בויקרא, פרק י"ט, פסוק י"ז יוסף פעלו שלא לפיגם יוסף וגם אחיו 

יוסף ראה התנהגות שלילית אצל אחיו אבל הוא לא דיבר איתם על כך, אלא במקום זה 

יֶהםסיפר לאביו את הדיבה שלהם: " ָבָתם ָרָעה ֶאל ֲאבִּ 1" בכך הראה ַוָיֵבא יֹוֵסף ֶאת דִּ

 יוסף בפני אביו עד כמה הוא יותר טוב מהם, אך לא פעל לתיקונם1

אחיו של יוסף שנאו את יוסף כיוון שהוא התנשא עליהם והם קנאו בו על ההעדפה של 

ֹּא ָיְכלּו ַדְברֹו יעקב אותו: " תֹו ְול ְׂשְנאּו אֹּ ָכל ֶאָחיו ַויִּ יֶהם מִּ תֹו ָאַהב ֲאבִּ י אֹּ ְראּו ֶאָחיו כִּ ַויִּ

וכך  ם1" גם כאן ניכר שהם בחרו שלא לדבר איתו ולהסביר לו מה מפריע להְלָשֹלם

 לתקן את דרכו, אלא בחרו לשנוא אותו בליבם ולא לומר לו אפילו שלום1 

 

 קטע להבנה ולניתוח –פרק רביעי 

 יהושע פרק ו'

 1 א661

 : הנס שנעשה בעת כיבוש יריחו

ְפֵני יריחו הייתה עיר עם חומה מבוצרת שקשה היה לכובשה: " ֶּגֶרת מִּ ֶגֶרת ּוְמסֻּ יחֹו סֹּ ירִּ וִּ

ְׂשָרֵאל 1" הנס שה' חולל הוא שלאחר שבני ישראל הקיפו את יריחו עם ארון הברית ְבֵני יִּ

וביום השביעי  ,פעם אחתהקיפו את העיר כל יום  :פעמים רבות )שבעה ימים הקיפו

ַוָיַרע הריעו ותקעו בשופרות החומות של יריחו נפלו וקרסו: " ,שבע פעמים(הקיפו אותה 

ְתְקעּו ַבשֹוָפרֹות ַויְ  יעּו ָהָעם ְתרּוָעה ְגדֹוָלה ָהָעם ַויִּ ַע ָהָעם ֶאת קֹול ַהשֹוָפר ַוָירִּ ְשמֹּ י כִּ הִּ

ל ַהחֹוָמה ַתְחֶתיהָ  פֹּ  1"ַותִּ

 

 1 ב661

 שתי החריגות בהנחיה להחרים )להשמיד( את כל האנשים שביריחו:

 "ְחֶיה  "ַרק ָרָחב ַהזֹוָנה תִּ

 "ת ָתּה ַבַביִּ יא ְוָכל ֲאֶשר אִּ  "הִּ

לה להציל אותה ואת  נשבעוהסיבה לכך היא שרחב סייעה למרגלים של יהושע והם 

ים ֲאֶשר ָשָלְחנּובני משפחתה: " י ֶהְחְבַאָתה ֶאת ַהַמְלָאכִּ  1"כִּ
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 :הסיבה ליחס המיוחד כלפי רחב ומשפחתה ולשבועה שנשבעו לה

יָה ְוֶאת כָ " ְׂשָרֵאל ַעד ְוֶאת ָרָחב ַהזֹוָנה ְוֶאת ֵבית ָאבִּ ַע ַוֵתֶשב ְבֶקֶרב יִּ ל ֲאֶשר ָלּה ֶהֱחָיה ְיהֹושֻּ

יחֹו ַע ְלַרֵּגל ֶאת ְירִּ ים ֲאֶשר ָשַלח ְיהֹושֻּ יָאה ֶאת ַהַמְלָאכִּ י ֶהְחבִּ  1"ַהיֹום ַהֶזה כִּ

רחב אמנם חיה ביריחו אבל תמכה בבני ישראל וסייעה למרגלים ששלח יהושע ליריחו1 

בביתה וכך הצילה את חייהם1 לכן היא ובני משפחתה קבלו יחס  רחב החביאה אותם

 מיוחד והיא חיה ביחד עם בני ישראל ולמעשה הצטרפה לעם ישראל1
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יר : "ראיה אחת מן הכתוב להיותו של חורבן יריחו מוחלט ימּו ֶאת ָכל ֲאֶשר ָבעִּ ַוַיֲחרִּ

ַנַער ְוַעד ָזֵקן  ָשה מִּ יש ְוַעד אִּ י ָחֶרבֵמאִּ 1" כלומר מדובר בחיסול ְוַעד שֹור ָוֶׂשה ַוֲחמֹור ְלפִּ

 1מוחלט של כל בני האדם: נשים וגברים צעירים וזקנים וכן חיסול אפילו של הבהמות
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יהוע נשבע שבועה ומקלל  :ראיה אחת מן הכתוב להיותו של חורבן יריחו לדורות רבים

יריחו1 בכך הוא פועל למניעת בניית יריחו כדי את כל מי שינסה לחזור ולבנות העיר 

 להשאיר את חורבן יריחו לדורות רבים:

ְפֵני " יש לִּ ר ָארּור ָהאִּ יא ֵלאמֹּ ַע ָבֵעת ַההִּ ֹּאת  ’הַוַיְשַבע ְיהֹושֻּ יר ַהז ֲאֶשר ָיקּום ּוָבָנה ֶאת ָהעִּ

יחֹו  1"ֶאת ְירִּ

יב בניו: "כל יהושע מקלל כי מי שיבנה את יריחו יאבד את  ירֹו ַיצִּ ְצעִּ רֹו ְיַיְסֶדָנה ּובִּ ְבכֹּ בִּ

את בנו הצעיר ביותר 1" כלומר הוא יאבד את בנו בכורו כשיניח את יסודותיה וְדָלֶתיהָ 

 כאשר יסיים ויציב את דלתות העיר1


