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 ראשון פרק  

 ( 1א. ) .1

  ברהם שלח את עבדו לארץ הולדתו בארם נהרים כדי שיביא משם כלה ליצחק בנו.א

 זאת מפני שלא רצה שיצחק יתחתן עם אחת מבנות העם הכנעני. 

 ( 2א. ) .1

אולי האשה לא תרצה לעזוב את ביתה בארם  הבעיה שהעבד מעורר בנוגע לשליחות: 

 ללכת איתו ללארץ כנען. ונהרים 

כדי ששם יחיה עם    , באופן הבא: להחזיר את יצחק לארם נהריםהעבד מציע להתמודד  

 אשתו. 

ה' ישלח את המלאך שלו שיעזור   , שאם תתעורר הבעיה הזאת  , אברהם אומר לעבדו

העבד יהיה נקי מכל חטא של הפרת   , לו )לעבד( בשליחותו. ואם בכל זאת זה לא יצליח

 שבועה.ה

 .  ב .1

 הרמזים לכך שרבקה ראתה בעבד מועמד לשידוך איתה: 

ּה  ניהם בפסוק י"ח: "שבימיות יהאינט ּה ַעל יָּדָּ ֶרד ַכדָּ ַמֵהר ַותֹּ ִני ַותְׁ ֵתה ֲאדֹּ ַותֹּאֶמר שְׁ

ֵקהּו ממהרת למלא  היא מים מעט ב." לאחר שהעבד מבקש מרבקה שתשקה אותו ַוַתשְׁ

מים לפיו. זאת למרות   ת זגו מורידה את הכדה מראשה לידיה ומעצמה את רצונו. היא 

ג מי שחשה קרבה כלפי  כך הגיוני שתנהד מן הכד. שיכולה הייתה לומר לו שישתה לב

 מועמד לשידוך בעבורה. 

רמז שהיא רואה בו לא  יוכל לכ"ה: "האיש"  -כ"א פסוקים  בהכינוי שבו מכונה העבד 

 אישה. אותה לאלא איש שיכול לשאת  , סתם עבד הממלא שליחות
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 ( 1. )ג .1

 ראיה לעצמאות של רבקה:  

עזוב מיד את ביתה וללכת עם העבד  כאשר אחיה ואימה שאלו אותה אם תסכים ל

היסוס:  ללא  צאת לדרך עצמאיתהיא הסכימה ל ,בביתה  , מתוך רצון לעכב אותהלכנען

אִ  " ִכי ִעם הָּ רּו ֵאֶליהָּ ֲהֵתלְׁ ֹּאמְׁ ה ַוי קָּ ִרבְׁ אּו לְׁ רְׁ  ." יש ַהֶזה ַותֹּאֶמר ֵאֵלך ַוִיקְׁ

 ( 2. )ג .1

נחישותה של רבקה באה לידי ביטוי בכך שלא וויתרה ליעקב בנה וממש חייבה אותו  

ר  כאשר יעקב ניסה להשתמט ואמ להתחזות לאחיו עשו כדי לקבל את הברכות לעצמו. 

ק לה: " לָּ ִכי ִאיש חָּ נֹּ אָּ ִער וְׁ ִחי ִאיש שָּ ו אָּ ֵתַע  ,  ֵהן ֵעשָּ ַתעְׁ יו ִכמְׁ ֵעינָּ ִייִתי בְׁ הָּ ִבי וְׁ ֻמֵשִני אָּ אּוַלי יְׁ

כָּה רָּ לֹּא בְׁ ה וְׁ לָּ לָּ ַלי קְׁ ֵהֵבאִתי עָּ ֵלך ַקח  ." ענתה לו רבקה: "וְׁ ִלי וְׁ קֹּ ַמע בְׁ ִני ַאך שְׁ ָך בְׁ תְׁ לָּ ַלי ִקלְׁ עָּ

אך היא נחושה    ,על עצמה  ,שאולי תבוא  ,." כלומר היא מוכנה לקחת את הקללהִלי

 שיעקב יוציא לפועל את תוכניתה. 

 

 ( 1א. ) .2

לא ברכו אותו    ולכן ניתקו איתו קשר ואפילו   ,האחים התייחסו ליוסף בקנאה ושנאה

לֹּא  לשלום כאשר ראו אותו: " תֹו וְׁ אּו אֹּ נְׁ יו ַוִישְׁ ַהב ֲאִביֶהם ִמכָּל ֶאחָּ תֹו אָּ יו ִכי אֹּ אּו ֶאחָּ ַוִירְׁ

ֹלם שָּ רֹו לְׁ לּו ַדבְׁ  ." )בראשית ל"ז,ד( יָּכְׁ

 ( 2א. ).  2

 סיבות ליחס של האחים ליוסף: 

:  במתן כתונת הפסים שבאה לידי ביטוי על פי אחיו העדפת האב יעקב את יוסף  -

ַהב ֶאת יֹוֵסף מִ " ֵאל אָּ רָּ ִישְׁ ֶנת ַפִסיםוְׁ תֹּ ה לֹו כְׁ שָּ עָּ ֻקִנים הּוא לֹו וְׁ יו ִכי ֶבן זְׁ נָּ  ." כָּל בָּ
ַוַיֲחֹלם  סיפור החלומות על ידי יוסף לאחיו באופן שהעביר את עליונותו עליהם: " -

תֹו ֹּא אֹּ נ יו ַויֹוִספּו עֹוד שְׁ ֶאחָּ תו  השנאה נבעה מכך שבחלומו, או ". יֹוֵסף ֲחלֹום ַוַיֵגד לְׁ

והם לא יכלו    ת לאלומתוחוושתסיפר לאחיו, הוא תיאר את האלומות שלהם מ 

 בול זאת. סל

 הבדלים בין החלומות המלמדים שמעמדו בחלום השני גבוה יותר:  (1. ). ב 2

בחלום הראשון רק אחיו של יוסף משתחווים לו ואילו בחלום השני משתחווים לו גם  

 אביו ואימו שנמשלים לשמש וירח. 

ון כל אחד מהאחים מסמל אלומה )כולל יוסף( ויש ביניהם שוויון ואילו  בחלום הראש

בחלום השני יוסף איננו שווה לשאר הכוכבים אלא כולם משתחווים לו והוא כאילו  

 מעליהם. ניכר שהחלום השני יותר יומרני ומתנשא מהחלום הראשון. 
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 ( 2. ב. )2

. יעקב גער  עקב קיווה להוריד את עוצמת השנאה של האחים כלפי יוסף י בדבריו

יווה שהם יבינו כי הוא לא תומך בתחושת העליונות של  ביוסף בפני האחים ובכך ק

 יוסף וכך יגרום להם לקנא פחות.  

את  חקק ם שסיפר יוסף. כלומר יעקב המעשה יעקב עשה הוא לשמור את החלו

של החלום לא  ציפה להתגשמותו. יעקב קיווה באמצעות שמירה זו כרונו ובזהחלום 

כתונת הפסים  שהאחים הביאו ליעקב את  גם לאחר  ,להתייאש מלפגוש את יוסף

עדיין ישנה תקווה כי עוד יוסף   גשם החלוםהטבולה בדם. זאת כי כל זמן שלא הת

 חי. 

 . ג. 2

 ם הוא "עיזים".  שם העצם הנמצא בשני הקטעי

בכך שהלביש את עורות גדיי  השעיר יעקב רימה את אביו והתחזה לאחיו עשו 

העיזים על ידיו ועל אזור הצוואר. כך כאשר אביו יצחק מישש אותו הוא לא זיהה  

 אותו. 

הם עשו  בניו של יעקב רימו אותו.  ם" גמידה כנגד מידהגמול בדרך של "של  דרךב

הם שחטו שעיר עיזים  לפני כן  .ליעקבכאשר הם הביאו את כתונת הפסים זאת  

וטבלו את הכותנת בדם שעיר העיזים באופן שיעקב יחשוב כי מדובר בדמו של  

 יוסף. 

 

 ( 1א. ) .3

הנובעת  ג' הייתה בהלה -תגובת האחים על גילוי זהותו של יוסף בפסוקים א'

ֹּאֶמר יֹוֵסף ֶאל ֶאחָּ מתדהמה: " תֹו ִכי  ַוי יו ַלֲענֹות אֹּ לּו ֶאחָּ ֹּא יָּכְׁ ל י וְׁ ִבי חָּ יו ֲאִני יֹוֵסף ַהעֹוד אָּ

יו  נָּ ֲהלּו ִמפָּ  ו מסוגלים לדבר. ." כלומר מרוב בהלה ותדהמה האחים לא היִנבְׁ

 ( 2. א. )3

ַאל  ה': "-וסף לאחיו על מנת להרגיעם בפסוקים ד'דבר אחד שאומר י בּו וְׁ צְׁ ַאל ֵתעָּ

ֵניֶכם ַחִני ֱאֹלִהים ִלפְׁ לָּ יָּה שְׁ ִמחְׁ ִתי ֵהנָּה ִכי לְׁ ֶתם אֹּ ַכרְׁ ֵעיֵניֶכם ִכי מְׁ וא  ." כלומר הִיַחר בְׁ

הסביר להם שבעיניו מי שבאמת שלח אותו למצרים הוא ה' שעשה זאת למטרה  

יוכל לדאוג למחייתה של המשפחה    , כמשנה למלך מצרים,טובה: כדי שיוסף 

געתם של האחים כי הם  דבר זה יכול היה לתרום להר בתקופת הבצורת הקשה.

 הבינו שיוסף כלל לא כועס עליהם ולא מתכוון להתנקם בהם.
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 ( 1. )ב . 3

יָּה )" הוא ש.ל.ח ח' -בפסוקים ד'השורש המנחה  ִמחְׁ ָלַחִני  לְׁ ֵניֶכםשְׁ ָלֵחִני   ... ֱאֹלִהים ִלפְׁ ַוִישְׁ

שּום  ֵניֶכם לָּ ֶרץ  ֱאֹלִהים ִלפְׁ אָּ ֵאִרית בָּ ֶכם שְׁ ֹּא ַאֶתם   ... לָּ ם ל תֶּ ַלחְׁ ִתי ֵהנָּה שְׁ ֱאֹלִהים   אֹּ ִכי הָּ

ה עֹּ ַפרְׁ ב לְׁ אָּ ִשיֵמִני לְׁ  ."( ַויְׁ

התפיסה המקראית היא שהמניע העיקרי במוביל את המציאות איננו מעשי בני האדם  

רת עקרון  גבמס . הקובע לכל אדם מהי שליחותו תו הנסתרת של האלוהים ינאלא תוכ

טוען  התנך אבל  ומניעיהם  התנך מתאר את מעשי בני האדם ה לסיבתיות הכפוה

העיקרי הקובע את המציאות אלא הסיבה   גורםשהסיבה האנושית הנגלית היא לא ה

למצרים איננו   קבע כי הוא ירד העמוקה האלוהית. על פי תפיסה זו טוען יוסף כי מי ש

מראש כיצד לדאוג   בשחש אלא האלוהים שמכרו אותו לעבדות בגלל שנאתם האחים 

ם ועל האדם למלא  ה' הוא שנותן לאדם את שליחותו בעול למשפחה בתנאי הרעב.

 שליחות זאת. 

 ( 2. ). ב 3

על מעשיהם. כלומר הם חטאו  חריות אגם על פי תפיסת הסיבתיות הכפולה יש לאחים 

ליוסף כאשר זרקו אותו לבור ומכרו אותו לעבדות ולכן היו צריכים לעבור תהליך של  

גביע באמתחת בנימין. רק כאשר  תיקון אותו העביר אותם יוסף בפרשת הטמנת ה

לקחו האחים אחריות מלאה על האח בנימין )בנה של רחל( והוכיחו את חרטתם  

 התוודע אליהם. המלאה על מכירת יוסף יכול היה יוסף ל

 ( 1. ג. )3

בפני יוסף  יש גד הודה. יהודה ההיא הזכרת אביו יעקב בנאומו של יסיבת הבכי של יוסף 

זאת על רקע הסבל האיום   .מין לא יחזור אליו ינאם ב  יגרם ליעקבהסבל הנפשי שאת 

ה לִ שעבר מאז היעדרותו של יוסף: " דָּ ַנִים יָּלְׁ ֶתם ִכי שְׁ ַדעְׁ ִבי ֵאֵלינּו ַאֶתם יְׁ ָך אָּ דְׁ ֹּאֶמר ַעבְׁ י  ַוי

ִתי ִאיִתיו ַעד ֵהנָּה. ִאשְׁ ֹּא רְׁ ל ף וְׁ רָּ רֹּף טֹּ ַמר ַאך טָּ ד ֵמִאִתי וָּאֹּ ֶאחָּ ֶתם ַגם ֶאת ֶזה  . ַוֵיֵצא הָּ ַקחְׁ ּולְׁ

ה לָּ אֹּ ה שְׁ עָּ רָּ ִתי בְׁ ֶתם ֶאת ֵשיבָּ הֹוַרדְׁ סֹון וְׁ הּו אָּ רָּ קָּ ַני וְׁ ִבי  . ֵמִעם פָּ ָך אָּ דְׁ ִאי ֶאל ַעבְׁ בֹּ ה כְׁ ַעתָּ וְׁ

ַהַנַער אֵ  שֹו וְׁ ַנפְׁ ה בְׁ שּורָּ שֹו קְׁ ַנפְׁ נּו וְׁ ..." יוסף התרגש בגלל שנזכר באביו והבין יותר  יֶננּו ִאתָּ

מה עבר עליו כל השנים מאז שנמכר לעבדות. יוסף גם הבין שיהודה אחיו גם הוא  

 כי. הללו הם שהביאו את יוסף לפרוץ בבהמרגשים ברים חומל על אביו יעקב. כל הד 

 ( 2ג. ).  3

יו : "בפסוק ג' נאמר  נָּ ֲהלּו ִמפָּ תֹו ִכי ִנבְׁ יו ַלֲענֹות אֹּ לּו ֶאחָּ ֹּא יָּכְׁ ל ." ואילו בפסוק ט"ו נאמר:  וְׁ

יו ִאתֹו" רּו ֶאחָּ ַאֲחֵרי ֵכן ִדבְׁ ךְׁ ֲעֵלֶהם וְׁ יו ַוֵיבְׁ כָּל ֶאחָּ ַנֵשק לְׁ ." כלומר בתחילה האחים נבהלו  ַויְׁ

מאד כי חשבו שעל רקע מה שעוללו ליוסף והעובדה שהוא כעת בעמדה מאד בכירה  

מרוב פחד הם לא היו מסוגלים   בשלטון המצרי )המשנה למלך( הוא יוציא אותם להורג. 

 נישק אותם  כאשר במיוחד  ו , לאחר מכן כאשר הסביר שהוא לא כועס עליהםאך   לדבר.
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והיו מסוגלים   רעה כל הם רוצה לגרום לכתפם הם הבינו שהוא באמת לא  ובכה על  

 . לדבר איתו 

 פרק שני 

 ( 1א. ) .4

את  כלה  ואהאש לא שרפה באופן ניסי ועל טבעי אך  , הנס הוא שצמח הנס עלה באש

ל : "עוד ועוד בסנה כך המשיכה האש לדלוק  .הסנה ֶנה ֵאיֶננּו ֻאכָּ ַהסְׁ ֵאש וְׁ ֵער בָּ ֶנה בֹּ  ." ַהסְׁ

 ( 2א. ) .4

בכדי   , ישראל ניבשל  ם כמנהיג ,השליחות שהטיל ה' על משה היא לפנות לפרעה

ֵני  להוציא את בני ישראל ממצרים: " הֹוֵצא ֶאת ַעִמי בְׁ ה וְׁ עֹּ ֲחָך ֶאל ַפרְׁ לָּ ֶאשְׁ כָּה וְׁ ה לְׁ ַעתָּ וְׁ

ִים רָּ ֵאל ִמִמצְׁ רָּ  ." ִישְׁ

 ( 1. ב. )4

ראוי לייצג   ננו ולכן איבעל חשיבות   מנהיג  של משה היא שהוא איננו הטענה העקרונית 

ִכי אֹוצִ את בני ישראל בפני פרעה: " ה וְׁ עֹּ ִכי ִכי ֵאֵלך ֶאל ַפרְׁ נֹּ ֵאל  ִמי אָּ רָּ ֵני ִישְׁ יא ֶאת בְׁ

ִים רָּ כלומר משה טוען שהוא אדם חסר חשיבות ובטח שלא מתאים לשליחות כה   ." ִמִמצְׁ

 גדולה. 

ֶהם ֱאֹלֵהי  הטענה המעשית של משה היא: " ִתי לָּ ַמרְׁ אָּ ֵאל וְׁ רָּ ֵני ִישְׁ א ֶאל בְׁ ִכי בָּ נֹּ ִהֵנה אָּ

ַמר ֲאֵלֶהם ה אֹּ מֹו מָּ רּו ִלי ַמה שְׁ מְׁ אָּ ַחִני ֲאֵליֶכם וְׁ לָּ שהוא לא יודע כיצד   ." כלומר ֲאבֹוֵתיֶכם שְׁ

 לענות לשאלה שבוודאי תבוא מבני העם: מהו שמו של האל? 

  על פי פסוק ט"ו ניכר שמשה לא השתכנע מתשובת האלוהים על טענתו המעשית.

שאין לו  פי פירוש אחר "ד אמר ה' למשה כי לא משנה מהו שמו, או ל הסבר: בפסוק י 

שה לא השתכנע כי הבעיה המעשית  , אך ממשתנה בהתאם למעשיו  כי שמושם קבוע  

של הצורך להשיב לעם מהו שם האלוהים נותרה בעינה. לכן ה' נעתר לבקשת משה 

ֵאל  והודיע לו בפסוק ט"ו את שמו: "  רָּ ֵני ִישְׁ ה תֹּאַמר ֶאל בְׁ ֹּאֶמר עֹוד ֱאֹלִהים ֶאל מֶשה כֹּ ַוי

ֵתי וָּה ֱאֹלֵהי ֲאבֹּ הֹּ ַחִני ֲאֵליֶכםיְׁ לָּ ב שְׁ ק ֵואֹלֵהי ַיֲעקֹּ חָּ ם ֱאֹלֵהי ִיצְׁ הָּ רָּ  ." ֶכם ֱאֹלֵהי ַאבְׁ

 ( 2. ב. )4

על   מעיד דווקא לדעתי זה שמשה התווכח עם ה' ולא מיהר לקבל את ייעודו כמנהיג 

אדם בעל ענווה שחש   היכולת שלו להיות מנהיג ראוי. זאת מפני שמנהיג ראוי הוא 

שהוא לא באמת מתאים. שמבין את חשיבות התפקיד ודווקא משום כך חושש שהוא  

לא זה שיש לו את היכולת למלא את התפקיד הרם והנישא. בנוסף מנהיג שהוא גם  

)כמו   על העם החוטא כדי ללמד סנגוריה   נביא כמו משה נדרש לעיתים להתווכח מול ה'

   ן אופיו הווכחני של משה דווקא מראה שהוא מתאים. . לכלמשל לאחר חטא העגל(
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 ( 1). ג. 4

עימם אלא בסביבה אחרת.  משה חושש מתגובת בני ישראל מכיוון שהוא לא גדל 

הסבר: משה אמנם נולד כבן למשפחה מבני ישראל אבל לאחר שמצאה אותו בת  

)כפי שנאמר בשמות פרק ב' פסוק י':    פרעה בתוך התיבה ביאור היא אימצה אותו.

ֵבן " ּה לְׁ ִהי לָּ ה ַויְׁ עֹּ ַבת ַפרְׁ ִבֵאהּו לְׁ ַדל ַהֶיֶלד ַותְׁ של   לכן משה גדל כמו נסיך בארמון  "(. ַוִיגְׁ

בני עמו. לאחר מכן משה נאלץ לברוח ממצרים אחרי שהרג את  מלך מצרים ולא עם 

במדבר  כרועה של צאן יתרו אחד מן המצרים המשעבדים ומשה חי שנים רבות במדין 

יָּה רֶֹּעה ֶאת  : " סוק א'פשמות פרק ג' )כפי שנאמר ב מנותק מבני עמווהיה   ,סיני ּומֶשה הָּ

יָּן ֵהן ִמדְׁ נֹו כֹּ תְׁ רֹו חֹּ למשה חששות טבעיים שהעם לא יקבל אותו   היו . לכן "( צֹּאן ִיתְׁ

 .  ג היות והוא לא עבר את השיעבוד והסבל שהם עברוכמנהי

א אֶ  ש לה': " מר בחשלכן משה או ִכי בָּ נֹּ ֱאֹלִהים ִהֵנה אָּ ֹּאֶמר מֶשה ֶאל הָּ ֵאל  ַוי רָּ ֵני ִישְׁ ל בְׁ

ַמר ֲאֵלֶהם ה אֹּ מֹו מָּ רּו ִלי ַמה שְׁ מְׁ אָּ ַחִני ֲאֵליֶכם וְׁ לָּ ֶהם ֱאֹלֵהי ֲאבֹוֵתיֶכם שְׁ ִתי לָּ ַמרְׁ אָּ ?" כלומר  וְׁ

טי את מנהיגותו היות שהוא רואה בו דמות  ברור למשה שהעם לא יקבל באופן אוטומ

 זרה. 

 ( 2. ג. )4

 האחרת שבה גדל משה היא שהכשירה אותו לתפקידו: הסבר לטענה שדווקא הסביבה 

משה גדל כנסיך בארמון של מלך מצרים ולכן היה לו דימוי עצמי גבוה של מי שמוכן  

וכן    ,עברי מכיוון שהכה איש  להוביל מאבק ולהלחם. זה ניכר באופן בו הרג את המצרי 

הן.  מדיין לטובת בנות יתרו כאשר הרועים הציקו לבאר בבאופן בו התערב משה ב

משה הוא אדם רודף צדק שלא מהסס לפעול מכיוון שלא גדל כעבד אלא כבן חורין. לכן  

תוך קריאה:    הוא מתאים לתפקיד של עמידה מול מלך מצרים ללא רגשות נחיתות 

 "שלח את עמי!" 

 

 א.   .5

מן הסיבות    לרדוף אחרי בני ישראל החליט פרעה ז' -על פי שמות י"ד פסוקים א'

 הבאות: 

ַגר - ֶרץ סָּ אָּ ֻבִכים ֵהם בָּ ֵאל נְׁ רָּ ֵני ִישְׁ ה ִלבְׁ עֹּ ַמר ַפרְׁ אָּ ר" )פסוק ג'( ה'    "וְׁ בָּ ֲעֵליֶהם ַהִמדְׁ

בכוונה, הביא את בני ישראל למקום ליד ים סוף, באופן שפרעה יחשוב שהם  

הלכו לאיבוד במדבר, ואינם יודעים להתמצא. פרעה בטוח שבני ישראל נמצאים  

 ברגע של חולשה, וזה הזמן להכניע אותם ולהחזיר אותם למצרים כעבדים.
ם" )תחילת פסוק ה'( על פי בקשת משה ואהרון   - עָּ ַרח הָּ ַרִים ִכי בָּ ֶמֶלך ִמצְׁ "ַוֻיַגד לְׁ

בני ישראל היו אמורים לצאת ממצרים רק לשלושה ימים, וכעת עברו כבר ימים  

 רבים יותר )על פי חז"ל שבוע(, ופרעה מבין שהם הפרו את ההסכם וברחו. 
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ה  - עֹּ ַבב ַפרְׁ ֵפך לְׁ נּו ֶאת   "ַוֵיהָּ ִשינּו ִכי ִשַלחְׁ ֹּאת עָּ רּו ַמה ז ֹּאמְׁ ם ַוי עָּ יו ֶאל הָּ דָּ ַוֲעבָּ

ֵדנּו" )סוף פסוק ה'( פרעה ועבדיו שילחו את בני ישראל אחרי מכת   בְׁ ֵאל ֵמעָּ רָּ ִישְׁ

בכורות, כי הבינו שהמחיר להשארת בני ישראל במצרים הופך לכבד מנשוא.  

שעשו טעות כשוויתרו על בני   כעת הם הופכים את דעתם, מתחרטים, וחושבים

 ישראל כעבדיהם. 

 ( 1. ב. )5

  הייתה , שפת הים התוכנית של ה', שכדי לבצעה הוא ציווה על בני ישראל לחנות על 

אזור המדברי ולמעשה הם  שהמצרים יחשבו כי בני ישראל לא יודעים כיצד לנווט ב

דבר זה יחזק את ביטחונם של המצרים לצאת למרדף אחרי בני ישראל.  הלכו לאיבוד. 

הנבקע ולאחר שבני ישראל יסיימו לחצות  כו בני ישראל את המצרים לתוך הים כך ימש

כעונש בדרך של מידה   ים המצרים יטבעו בכך ויסגר על מצרים.  את הים הים יחזור 

  . אותם הטביעו ביאור במצוות פרעה ישראלי  כנגד מידה על מה שעשו לבנים של בנ

נֹו  זאת כפי שנאמר בפסוק כ"ז: "  ֵאיתָּ ֶקר לְׁ נֹות בֹּ ב ַהיָּם ִלפְׁ ַוֵיט מֶשה ֶאת יָּדֹו ַעל ַהיָּם ַויָּשָּ

תֹוך ַהיָּם ַרִים בְׁ הֹוָּה ֶאת ִמצְׁ ַנֵער יְׁ אתֹו ַויְׁ רָּ ַרִים נִָּסים ִלקְׁ  ." ּוִמצְׁ

 ( 2. ב. )5

על פי רבנו בחיי, מימוש התוכנית של ה' הוא שלב הכרחי בהפיכתם של בני ישראל  

מבחינת בני ישראל שהיו עבדים במצרים כל זמן שהמצרים    כי  מעבדים לבני חורין 

מא המצרים ירדפו  ויים בפחד שעבדו אותם עדיין בחיים הם )בני ישראל( שר אשר ש 

יתפסו אותם ויחזירו אותם לעבדות במצרים. לכן רק כאשר ראו בני ישראל כי   הם יראח

 . אשר שעבדו אותם אכן מתיםהמצרים  

ה שבפסוקים אלה מלמד  -א-א ומן השורש ר -ר- השימוש בפעלים מן השורש י ( 1. ג. )5

 ישראל.  מ יך אמוני שעברו בניעל תהל

 .  להושיע ולנצח ה'כוחו של לאמונה ב , יבמדובר על מעבר מפחד מפני האור: הסב

בתחילה כאשר ראו בני ישראל כי פרעה וכל צבא מצרים מתקרב אליהם הם פחדו  

ַרִים    : "כוחו של פרעה מפנימאד  ִהֵנה ִמצְׁ ֵאל ֶאת ֵעיֵניֶהם וְׁ רָּ ֵני ִישְׁ אּו בְׁ ִריב ַוִישְׁ ה ִהקְׁ עֹּ ּוַפרְׁ

ֵסַע ַאֲחֵריֶהם  אּו נֹּ ד ַוִיירְׁ אֹּ , אך  כלל יצאו ממצרים ל אף התלונן שבחלק מבני ישרא " .מְׁ

בני ישראל שלא יפחדו מן המצרים כי זאת הפעם האחרונה שבה הם   משה הרגיע את 

ֶכם ַהיֹום כִ ִתיָראּו ַאל  רואים אותם: " וָּה ֲאֶשר ַיֲעֶשה לָּ הֹּ אּו ֶאת יְׁשּוַעת יְׁ בּו ּורְׁ ַיצְׁ י ֲאֶשר  ִהתְׁ

ם  ִאיתֶּ ִספּו  רְׁ ַרִים ַהיֹום לֹּא תֹּ ֹאָתם ֶאת ִמצְׁ ם ִלרְׁ ." ואכן לאחר שבני ישראל ראו  עֹוד ַעד עֹולָּ

שפת הים הם הגיעו ליראת ה' כלומר לפחד  נסחפות להמצרים שטבעו בים גופות את 

א : "בו ובמשה נביאו  אמונהל ושל ה' העצום מכוחו  ַפת   ַוַירְׁ ַרִים ֵמת ַעל שְׁ ֵאל ֶאת ִמצְׁ רָּ ִישְׁ

א . ַהיָּם ַרִים ַוַירְׁ ִמצְׁ הֹוָּה בְׁ ה יְׁ שָּ ה ֲאֶשר עָּ לָּ דֹּ ֵאל ֶאת ַהיָּד ַהגְׁ רָּ אּו ִישְׁ הֹוָּה  ַוִיירְׁ ם ֶאת יְׁ עָּ   .הָּ

דֹו מֶשה ַעבְׁ וָּה ּובְׁ    "   .ַוַיֲאִמינּו ַביהֹּ
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 ( 2. ג. )5

  , להושיע ולנצח   ה'כוחו של לאמונה ב ,יב מעבר מפחד מפני האושל  , תהליך אמוני זה

 י"ב. –בא לידי ביטוי גם בתהלים, פרק ק"ו, פסוקים ו'

  שיע ו בכוחו של ה' להוניראל לא האמ בני יש לפני קריעת הים הפרק מתאר כיצד  הסבר:

רּו ַעל יָּם  אותם: "  ֶדיָך ַוַימְׁ רּו ֶאת רֹּב ֲחסָּ כְׁ ֹּא זָּ אֹוֶתיָך ל לְׁ ִכילּו ִנפְׁ ַרִים לֹּא ִהשְׁ ִמצְׁ ֲאבֹוֵתינּו בְׁ

ַים סּוף    ,דוע יצאנו ממצרים מ : למשה הם התלוננובא מצרים התקרב  כאשר צכלומר   ." בְׁ

בכדי להראות  אך למרות זאת ה' הושיע אותם  ן בכדי שנמות. אומדוע הבאת אותנו לכ 

תֹום את כוחו: "לה בּורָּ הֹוִדיַע ֶאת גְׁ מֹו לְׁ ַמַען שְׁ ראל ראו  ." רק לאחר שבני ישַויֹוִשיֵעם לְׁ

רו להאמין בה':  בהם עבים סוף שנסגר עליהם,  , את צבא מצרים שכולו טבע ומת

ֵלם ִמַיד אֹוֵיב" אָּ ר וַ .  ַויֹוִשיֵעם ִמַיד שֹוֵנא ַוִיגְׁ ד ֵמֶהם לֹּא נֹותָּ ֵריֶהם ֶאחָּ ַכסּו ַמִים צָּ ַוַיֲאִמינּו  .  יְׁ

יו רָּ בָּ      ..."ִבדְׁ

 ויקרא י"ט  8חוק וחברה: שאלה   -רק שלישיפ

 ( 1)א.   .8

ישנו חוק האוסר על המעסיק להשהות את תשלום    בפסוק י"ג :וק המונע עוול ח

ֶקרהשכר: " ָך ַעד בֹּ ִכיר ִאתְׁ ֻעַלת שָּ ִלין פְׁ ל לֹּא תָּ זֹּ ֹּא ִתגְׁ ל ק ֶאת ֵרֲעָך וְׁ ." כלומר  לֹּא ַתֲעשֹּ

לה שלאחר יום  אם הבטיח המעסיק לשלם לשכיר שעבד אצלו במשך היום בלי

. הלנת שכר  במשך הלילה אצלו בכיס"  כר "לישוןהעבודה אסור לו לאפשר לש

 תלוי בשכר לעצם קיומו. יש בה עושק היות שהשכיר השכיר היא עוול כי 

שנחשבים    , ולגרים  ישנו ציווי להשאיר לעניים  ' י-'ט יםבפסוק ש: חוק המסייע לחל

ֶכם   הבציר בכרם: " חלק מן הקציר בשדה ומתנות עניים:  , כחלשים בחברה רְׁ ֻקצְׁ ּובְׁ

ַלֵקט ָך לֹּא תְׁ ִצירְׁ ֶלֶקט קְׁ צֹּר וְׁ ָך ִלקְׁ דְׁ ַאת שָּ ַכֶלה פְׁ ֶכם לֹּא תְׁ צְׁ ִציר ַארְׁ ֹּא  .  ֶאת קְׁ ָך ל מְׁ ַכרְׁ וְׁ

ם תָּ ב אֹּ ַלֵגר ַתֲעזֹּ ִני וְׁ ַלֵקט ֶלעָּ ָך לֹּא תְׁ מְׁ עֹוֵלל ּוֶפֶרט ַכרְׁ הפאה  נמצאות כאן מצוות  " תְׁ

סופו )מצוות  לקצור את השדה עד אין  : והעוללות והפרט בכרם ,בשדה הלקטו

הפאה( אין להרים את השיבולים הבודדות שנפלו לארץ בעת הקציר )מצוות הלקט(  

אין לבצור את הענבים הבודדים הצומחים ללא אשכול על הגפן )מצוות עוללות( ואין  

. את כל אלו יש  להרים את הענבים הבודדים שנפלו על הארץ )מצוות הפרט( 

 להשאיר לעני ולגר באופן שמאפשר להם לשבור את רעבם. 

 ( 2)א.   .8

היא שמדובר במצוות חברתיות   י"ח -י"ג   בפסוקיםה על הביטוי אני ה' סיבה לחזרה

אף אחד לא רואה ולא יודע אם  כמעט חשובות ובציוויים שלפעמים נדמה לאדם כי 

אם   . החרש עצמו לא שומע זאת  ,אם הוא קלל חרש ,למשל  מקיים אותם.  אכןהוא 

כשול. אם הוא רואה  המ העיוור לא יודע שהוא שם את  , הוא שם מכשול לפני העיוור

 את חבירו במצוקה ולא מסייע לו האם מישהו יודע על כך?  
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,  והתובע שיתבע את מי שפוגע בחבירו  , הכתוב מדגיש כי ה' הוא העד שרואה זאת 

 והשופט שיעניש בחומרה את מי שיפר את אותן מצוות חברתיות חשובות. 

 ב. .8

ֹּא ִתֵתן מִ "פירוש הרלב"ג מרחיב את הציווי   ֵני ִעֵּור ל לִלפְׁ שֹּ לא מדובר  " כי הוא מסביר שכְׁ

ולכן    ,אלא לעיתים במי שאיננו מבין בתחום מסוים  , במי שאיננו רואה בעיניובהכרח 

הוא זקוק לעצה ממי שכן מבין בתחום הזה. אם מי שנתן לו עצה פעל במזיד כדי  

והוא חייב לפצות אותו על הנזק    ,י עיוור מכשולנאותו אדם שם לפ ,להכשילו ולפגוע בו 

 שגרם לו. 

 ( 1)ג.  .8

של  הפנימי הרגש על לאהוב את חבירו. הרי ציווי רגשי יצד לצוות על האדם קושי: כ ה

 או שאדם אינו אוהב. אדם אחר בליבו או שאדם אוהב , לא ניתן לצוות  האהבה

 ( 2ג. ).  8

זו כל התורה על    – מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך  : " מצד אחד הפירוש של הלל

 . ומצד אחר הוא מעצים את מעמדו של חוק זה   ,מגביל את הדרישה "רגל אחת 

אלא    ,הסבר: מצד אחד הלל מסביר כי אין בציווי ואהבת לרעך כמוך מצווה רגשית 

לחברך כל דבר שאתה שונא שעושים  להמנע מלעשות פשוט  :מעשית מוסרית ומצווה 

 . לתחום המעשי כלומר יש כאן הגבלהלך. 

מצד שני בכך שהלל אומר כי זאת כל התורה על רגל אחת הוא מעצים את מעמדו של  

  , כתמצית של כל התורהכי הוא מגדיר אותו  " ואהבת לרעך כמוך החברתי: "החוק 

 טעם לקיום מצוות שבין אדם למקום. למעשה  שבלעדיה אין 

 רביעי אנסין פרק  

 ( 1. א. )11

התלונה   .היא הרעב הנובע מכך שאין להם אוכל במדבר הבעיה שהעם מתלונן עליה

  יזמו הם אלו ש  נים המתלונ עדת בני ישראלהיות שלדעת  ,כלפי משה ואהרון  מופנית

 העם למדבר. הוצאת את 

 ( 2. א. )11

מצרים:  עת שהיו בב לחם ובשר לרובעם  ,היה של שובע  מצב העם בעבר לפי תלונתו

תֵ " ִשבְׁ שַבע בְׁ ֵלנּו ֶלֶחם לָּ כְׁ אָּ ר בְׁ שָּ כאשר העם   הו הבסיס לתלונה כי כעתז ." נּו ַעל ִסיר ַהבָּ

 במדבר אין לו את אותו השפע של המזון שהיה לו כאשר היה במצרים. 
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 ( 1) . ב. 11

סוף כמות מן  הוא האם יהיו מוכנים לא הניסיון שניסה ה' את העם במעשה המן 

.  כך שלא יישאר להם שום מן עד לבוקר   ,ה להם רק ליום אחד ולא יותר מכך שמספיק

 יומית. כלומר להאמין שגם מחר ירד מן ולכן לאסוף רק מנה 

 ( 2. ב. ) 11

עּו ֶאל מֶשה ַויֹוִתרּו ֲאנִָּשים ִמֶמנּו ַעד  מן הכתוב: " העם לא עמד בניסיון. הוכחה מְׁ לֹּא שָּ וְׁ

צֹּף ֲעֵלֶהם מֶשה ַאש ַוִיקְׁ ִעים ַוִיבְׁ ֶקר ַויָֻּרם תֹולָּ נה  ." כלומר היו אנשים שאספו יותר מן המבֹּ

 ים. עהיומית ולכן המן שלהם הרקיב והתמלא בתול 

 . ג.  11

הוא שביום שישי   אר ימי השבוע סי בנוגע למן, המתרחש רק בשבת ולא בשיהשינוי הנ

בניגוד לשאר ימי  אבל   ,המספיקה לו גם לשישי וגם לשבת  ,העם אוסף כמות כפולה

לשמור את השבת  מאפשר לעם דבר זה  .לא נשמר שבת המן איננו מרקיב אב ,ועהשב

ֶקר ַכֲאֶשר ִצּוָּה מֶשה   : " בתבשמן צטרך לצאת וללקט ולנוח ולא לה תֹו ַעד ַהבֹּ ַוַיִניחּו אֹּ

ה בֹו תָּ יְׁ ה לֹּא הָּ ִרמָּ ִאיש וְׁ ֹּא ִהבְׁ ל  ." וְׁ

 

 . ד. 11

ס  ס. ניתן לבבשולחן השבת מברכים על שתי חלות. מקור המנהג הזה הוא בסיפור המן 

ֶנהקביעה זאת על פסוק כ"ב: " טּו ֶלֶחם ִמשְׁ קְׁ ִהי ַביֹום ַהִשִשי לָּ ." כלומר בזמן המדבר  ַויְׁ

צר  לזכר זה נולקטו בני ישראל מנה כפולה ביום שישי שתספיק להם לשישי ולשבת ו 

 חלות הנקראות "לחם משנה". המנהג לפיו מברכים בשבת על שתי 

 

 

 

 

 

 

י ַבֲחמִּ  א ינָּ ם ּוֵבין סִּ ין ֲאֶשר ֵבין ֵאילִּ ְדַבר סִּ ֵאל ֶאל מִּ ְשרָּ ל ֲעַדת ְבֵני יִּ ם ַויָֹּבאּו כָּ ְסעּו ֵמֵאילִּ ר יֹום ַויִּ שָּ ה עָּ שָּ
ם יִּ ְצרָּ ם ֵמֶאֶרץ מִּ י ְלֵצאתָּ  :ַלֹחֶדש ַהֵשנִּ

ר ב ְדבָּ ֵאל ַעל מֶשה ְוַעל ַאֲהֹרן ַבמִּ ְשרָּ ל ֲעַדת ְבֵני יִּ ּלֹונּו[ כָּ ֹּלינּו( ]ַויִּ  :)ַויִּ
ם ג ְצַריִּ ה ְבֶאֶרץ מִּ ֵתן מּוֵתנּו ְבַיד ְיהֹוָּ י יִּ ֵאל מִּ ְשרָּ ר ְבָאְכֵלנּו  ַוֹיאְמרּו ֲאֵלֶהם ְבֵני יִּ שָּ יר ַהבָּ ְבֵתנּו ַעל סִּ ְבשִּ

ב עָּ רָּ ל ַהֶזה בָּ הָּ ל ַהקָּ ית ֶאת כָּ מִּ ר ַהֶזה ְלהָּ ְדבָּ נּו ֶאל ַהמִּ י הֹוֵצאֶתם ֹאתָּ שַבע כִּ  :ֶלֶחם לָּ
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