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 ראשון פרק  

 בראשית ט"ז  (1א. ) .1

הביא בן לאברם בעלה.  ולא מצליחה ל ,יא עקרה המצוקה ששרי סובלת ממנה היא שה

ויוליד ממנה בן.   ,היא מציעה לפתור זאת בכך שייקח את שפחתה הגר כאשה נוספת 

ַרי  כית: "ושלת המש וכך הוא יבנה לשרי ש ,רי ביחד את הבן הזה יגדלו הגר וש ַותֹּאֶמר שָׂ

ַרִני ְיהוָׂה ִמֶלֶדת בֹּא ם ִהנֵּה נָׂא ֲעצָׂ ֶנה ִמֶמנָׂה ֶאל ַאְברָׂ ִתי אּוַלי ִאבָׂ  ." נָׂא ֶאל ִשְפחָׂ

 ( 2א. ) .1

יהיא הסכמה: " תגובת אברם על הצעת שרי  רָׂ ם ְלקול שָׂ תגובתו   ילדעת." ַוִיְשַמע ַאְברָׂ

וכי הוא חשש שימות ללא   , כך שאין כן פגיעה בה, היא זאת שהציעה לו שרי כי  ראויה 

 הבטחת ה' לריבוי זרעו.  ביולוגי וכך לא תתממשצאצא 

 

 ( 1). ב .1

יקורת על התנהגותה של שרי היא בכך שהיא מענה את הגר שנמצאת כבר בהריון  ב

ֶניהָׂ לברוח מן הבית: " וגורמת לה ַרי ַוִתְבַרח ִמפָׂ  ." ַוְתַעֶנהָׂ שָׂ

היא על כך שלאחר שנכנסה להריון החלה לזלזל   ביקורת על התנהגותה של הגר 

יֶניהָׂ רי באופן שפגע מאד בשרי: " בגבירתה ש  ּה ְבעֵּ ַקל ְגִבְרתָׂ ה ַותֵּ תָׂ רָׂ ֶרא ִכי הָׂ  ." ַותֵּ

 ( 2). ב .1

היא  עקרה הייתה שהיא מכיוון : שיכול לעורר אהדהשל שרי אחד בהתנהגותה  עניין  

         .  הציעה מיוזמתה לאברם לקחת את הגר כאישה שנייה כדי שצליחו להביא ילד לעולם

יֶקָך: "כך היא אומרת לאברם ִתי ְבחֵּ ִכי נַָׂתִתי ִשְפחָׂ נֹּ  ". אָׂ
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היא בורחת מביתם של אברם   :שיכול לעורר אהדה הגר של אחד בהתנהגותה  עניין  

פלה וזאת למרות שהיא הייתה  ושרי למדבר כיוון שהיא מסרבת לחיות תחת עינוי והש

ַרַחת שפחה. כך היא אומרת למלאך: " ִכי בֹּ נֹּ ַרי ְגִבְרִתי אָׂ  ." ִמְפנֵּי שָׂ

 ( 1. )ג .1

: היא טוענת ששרי לא הייתה  הביקורת של נחמה ליבוביץ על התנהגותה של שרי 

לוותר על הבלעדיות  כמו  ,צעה כל כך מרחיקת לכת הברם צריכה מראש להציע לא

על כוחות  אבל היא מ , ולחלוק אותו עם הגר. זאת הייתה הצעה מאד נדיבה ,שלה

   .בזעם  החלה לזלזל בה היא התפרקה  כאשר הגר ולכן  , האנוש של אשת איש

 ( 2. )ג .1

.  להיות תקפים גם בנוגע לראובן  דברי הביקורת של נחמה ליבוביץ על שרי יכולים

בשביל לשכנע אותו  שישלח איתו את בנימין למצרים.  אביו יעקבב מפציר הסבר: ראובן 

תו ַעל יִָׂדי ַוֲאִני ֲאִשיֶבנּו  הוא אומר לאביו: " ֶליָך ְתנָׂה אֹּ ֹּא ֲאִביֶאנּו אֵּ ִמית ִאם ל ַני תָׂ י בָׂ ֶאת ְשנֵּ

ֶליָך  לא   , הוא כאבברור ש." ראובן אומר כאן אמירה שהוא לא יכול באמת לעמוד בה. אֵּ

 ואכן יעקב דוחה את דבריו על הסף.  רךופולכן זהו טיעון מ   ,יוכל לחזות במות שני בניו

   

 בראשית כ"ג  (1א. ) .2

ְתנּו ִלי  : "אחוזת קבר כדי שיוכל לקבור את שריאברהם ביקש מבני חת שיתנו לו לקנות 

י נָׂ ִתי ִמְלפָׂ ה מֵּ ֶכם ְוֶאְקְברָׂ מערות  להשתמש בבני חת מציעים לו  " . ֲאֻחַזת ֶקֶבר ִעמָׂ

ֶתָך ִאיש ִמֶמנּו ֶאת  : "הקבורה שלהם ולעשות זאת בחינם  ר ֶאת מֵּ ינּו ְקבֹּ רֵּ ְבִמְבַחר ְקבָׂ

ֶתָך ִקְברו  ר מֵּ ֹּא ִיְכֶלה ִמְמָך ִמְקבֹּ  ." ל

 ( 2א. ).  2

 שתי ראיות מן הכתוב המעידות על כבוד הדדי:  

לאחר שהם הציעו לו לקבור את שרי   :ראיה אחת המעידה שאברהם כיבד את בני חת

ם ַוִיְשַתחּו לְ הוא השתחווה בפניהם: " קבריהם בחינם ב הָׂ ם ַאְברָׂ תַויָׂקָׂ ֶרץ ִלְבנֵּי חֵּ אָׂ    ַעם הָׂ

אד  הם כינו אותו בתואר מ  : המעידה שבני חת נהגו בכבוד כלפי אברהם ראיה אחת 

ה ְבתוכֵּנּוכובד: "מ ִני ְנִשיא ֱאֹלִהים ַאתָׂ נּו ֲאדֹּ עֵּ ." כלומר הם מכירים בקדושתו ְשמָׂ

 קרבתו לה'. וב
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   ( 1. )ב .2

 : שהעסקה בין אברהם לבין עפרון נערכה כחוק שתי ראיות מן הפסוקים המוכיחות 

באופן מדויק:   , שעפרון דרש  שקלי כסף,  400-הכסףסכום אברהם שילם לעפרון את 

ר  " בֵּ אות ֶשֶקל ֶכֶסף עֹּ ת ַאְרַבע מֵּ י ְבנֵּי חֵּ ְזנֵּ ן ֶאת ַהֶכֶסף ֲאֶשר ִדֶבר ְבאָׂ ם ְלֶעְפרֹּ הָׂ ל ַאְברָׂ ַוִיְשקֹּ

ר חֵּ באופן שיהיה ברור כי התשלום נעשה על פי חוק   , ." אברהם שקל את הכסףַלסֹּ

 . צריך שבדיווק כפי 

ם  : "היושבים בשערי העיר  ם מקרב בני חת מכובדי המקוםקנייה היו עדי לתהליך ה ַויָׂקָׂ

ה אֲ  רָׂ ֶדה ְוַהְמעָׂ א ַהשָׂ י ַמְמרֵּ ה ֲאֶשר ִלְפנֵּ לָׂ ה ֶעְפרון ֲאֶשר ַבַמְכפֵּ ץ ֲאֶשר  ְשדֵּ עֵּ ֶשר בו ְוכָׂל הָׂ

ִביב ל ְגֻבלו סָׂ ֶדה ֲאֶשר ְבכָׂ י ַשַער ִעירו . ַבשָׂ אֵּ ל בָׂ ת ְבכֹּ י ְבנֵּי חֵּ ינֵּ ם ְלִמְקנָׂה ְלעֵּ הָׂ  " ְלַאְברָׂ

 ( 2. ב. )2 

היא למנוע   מטרת הפירוט של מרכיבי העסקה של אברהם עם עפרון לפי המדרש 

, ואיננו  ראל לפיהן המקום של מערת המכפלה גנוב טענות של עמים אחרים כלפי בני יש

של אברהם על המערה  ראל. זאת על ידי הדגשת בעלותו החוקית שייך באמת לבני יש

 תה.סביבו

 ( 1) . ג. 2

ן הדרך שבה הוא  ההבדל בין הדרך שבה התנהל אברהם במשא ומתן עם עפרון ובי

 : עם אלוהים   התנהל במשא ומתן

פרק י"ח התמקח אברהם עם ה' והוריד את כמות הצדיקים הנדרשת להצלת סדום  ב

ִעיר . " 10 ,20 , 30 ,40 , 45- ל 50,מ י  ...  אּוַלי יֵּש ֲחִמִשים ַצִדיִקם ְבתוְך הָׂ נָׂ ַאל נָׂא ִיַחר ַלאדֹּ

ה  רָׂ ם ֲעשָׂ ְצאּון שָׂ ה ַאְך ַהַפַעם אּוַלי ִימָׂ ." לעומת זאת בפרק כ"ג אברהם כלל לא  ַוֲאַדְברָׂ

ם  אלא מיד משלם לו את הסכום שדרש עפרון: "  , מתמקח עם עפרון הָׂ ל ַאְברָׂ ַוִיְשקֹּ

ן ֶאת ַהֶכֶסף  ר."  ְלֶעְפרֹּ חֵּ ר ַלסֹּ בֵּ אות ֶשֶקל ֶכֶסף עֹּ ת ַאְרַבע מֵּ י ְבנֵּי חֵּ ְזנֵּ  ֲאֶשר ִדֶבר ְבאָׂ

 ( 2) . ג. 2

ו את המקום  אברהם לא התמקח כלל עם עפרון כי הוא רצה למנוע מצב בו עפרון יתן ל

שש שקבלת מתנה בחינם תוביל ביום מן הימים לדרישת השטח בחזרה  הוא חבחינם. 

ולמרות שהיה זה   ,וכך לחילול קברה של שרה. לכן ברגע שעפרון נקב בסכום כסף 

על ההצעה   ץ אברהם מיד פסכום מופקע ויקר הרבה יותר ממה שמתקבל על הדעת ק

ת ֶשֶקל ֶכֶסף  : " לפני שיספיק עפרון להתחרט ,וקיבל אותה  אֹּ ִני ֶאֶרץ ַאְרַבע מֵּ עֵּ ִני ְשמָׂ ֲאדֹּ

ר ְתָך ְקבֹּ יְנָך ַמה ִהוא ְוֶאת מֵּ יִני ּובֵּ ן  . בֵּ ם ְלֶעְפרֹּ הָׂ ל ַאְברָׂ ם ֶאל ֶעְפרון ַוִיְשקֹּ הָׂ ֶאת  ַוִיְשַמע ַאְברָׂ

 ." ַהֶכֶסף
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 בראשית ל"ט  (1א. ) .3

: בתחילת הפרק הוא שימש כעבד בביתו  השינוי לרעה שחל בתנאי חייו של יוסף

ועד מהרה הפך לאחראי הראשי על כל ענייני  השר המצרי הבכיר של פוטיפר 

יו ַהִמְצִרי הבית: " נָׂ ית ֲאדֹּ יתו  ... ַוְיִהי ְבבֵּ הּו ַעל בֵּ . בסוף הפרק הושלך יוסף  "ַוַיְפִקדֵּ

ַהר" לכלא המצרי:  ית ַהסֹּ תו ַוִיְתנֵּהּו ֶאל בֵּ ף אֹּ י יוסֵּ נֵּ ַהר... ַוִיַקח ֲאדֹּ ית ַהסֹּ ם ְבבֵּ  " ַוְיִהי שָׂ

 

 ( 2. א. )3

למרות ההרעה בתנאי חייו של יוסף, נראה שיש דמיון בין מעמדו בסוף הפרק ובין  

ומקבל  בעיני אדוניו חן יוסף וצא מ. גם בתחילת הפרק מעמדו בתחילת הפרק

תו  הבית של פוטיפר: " ענייני ניהול אחריות מלאה על  ֶרת אֹּ יו ַוְישָׂ ינָׂ ן ְבעֵּ ף חֵּ א יוסֵּ ַוִיְמצָׂ

ית הּו ַעל בֵּ ל ֶיש לו נַָׂתן ְביָׂדו ַוַיְפִקדֵּ ." גם בסוף הפרק יוסף מוצא חן בעיני שר בית  ו ְוכָׂ

ַוְיִהי  : "סירים וכל הא הסוהר שנותן ליוסף את סמכויות הניהול בפועל של בית הכלא 

ַהר  ה' ית ַהסֹּ ינֵּי ַשר בֵּ ן ִחנו ְבעֵּ ֶסד ַוִיתֵּ יו חָׂ לָׂ ף ַויֵּט אֵּ ַהר ְבַיד  . ֶאת יוסֵּ ית ַהסֹּ ן ַשר בֵּ ַוִיתֵּ

ֶשה יָׂה עֹּ ם הּוא הָׂ ִשים שָׂ ת כָׂל ֲאֶשר עֹּ ַהר ְואֵּ ית ַהסֹּ ֲאִסיִרם ֲאֶשר ְבבֵּ ת כָׂל הָׂ ף אֵּ  ." יוסֵּ

 ( 1. ב. )3

.  אפשר לראות בסירובו של יוסף לאשת פוטיפר ניסיון למצוא "חן ושכל טוב" בעיני אדם

בכך  רואה תוי שלו על ידי אשת פוטיפר מכיוון שהוא  גד לניסיון הפיהסבר: יוסף מתנ

.  ן המוחלט שנתן בוואף מעילה באמוכפיות טובה כלפי אדוניו פוטיפר שנתן לו כל טוב 

ל ֲאֶשר ֶיש לו נַָׂתן ְביִָׂדי הֵּ כך אומר יוסף לאשת פוטיפר: " ִית ְוכֹּ ֹּא יַָׂדע ִאִתי ַמה ַבבָׂ ִני ל .  ן ֲאדֹּ

ְך ַבֲאֶשר ַאְת ִאְשתו  ה ִכי ִאם אותָׂ ַשְך ִמֶמִני ְמאּומָׂ דול ַבַבִית ַהֶזה ִמֶמִני ְולֹּא חָׂ יֶננּו גָׂ  ." אֵּ

 ( 2. ב. )3

ושכל טוב" בעיני  אפשר לראות בסירובו של יוסף לאשת פוטיפר ניסיון למצוא "חן 

מוסיף ואומר לאשת פוטיפר שבגידה איתה היא  . הסבר: יוסף האוסר על ניאוף לוהיםא

אֹלִהיםחטא חמור בעיני אלוהים: " אִתי לֵּ טָׂ ֹּאת ְוחָׂ ה ַהז לָׂ ה ַהְגדֹּ עָׂ רָׂ יְך ֶאֱעֶשה הָׂ  ." ְואֵּ

 ( 1ג. ).  3

. מטרת  " ִאיש ִעְבִריהוא " הכינוי שבו מכנה אשת פוטיפר את יוסף בדבריה לעבדי הבית

יגוד אליה ולשאר אנשי הבית שכולם מצריים.  נהכינוי היא להדגיש את זרותו של יוסף ב

ולחזק את האמון   , אנשי הבית כנגד יוסף פן זה מנסה אשת פוטיפר להסית את באו

 שלהם בגרסתה המפלילה.
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 ( 2. ג. )3

ִעְבִריהוא " וסף בדבריה לבעלההכינוי שבו מכנה אשת פוטיפר את י  ֶעֶבד הָׂ . מטרת  " הָׂ

הכינוי להוריד את מעמדו של יוסף בעיני פוטיפר. יש לציין כי פוטיפר, שיוסף מצא חן  

ל כל ענייני ביתו ונתן בו אמון מוחלט.  שמנהל  העלה את מעמדו מעבד פשוט לבעיניו, 

  חרסמך עליו ולא בדק א ה כיצד ברכת ה' שורה בביתו בגלל יוסף ולכן פוטיפר רא

ולכן   , מעם זרעבד למעשה בדבריה אשת פוטיפר מזכירה לבעלה כי יוסף הוא מעשיו. 

   . בקלות להפטרפוטיפר יכול  ממנה חסרת חשיבות נחותה ודמות הוא 

 פרק שני 

 שמות פרק ב' א.  .4

ם ַוַיְרא  "  :דוגמה אחת לאומץ  יו ַוַיְרא ְבִסְבֹלתָׂ א ֶאל ֶאחָׂ ם ַוִיְגַדל מֶשה ַויֵּצֵּ הֵּ ַוְיִהי ַביִָׂמים הָׂ

יו ִאיש ִמצְ  ֶאחָׂ ין ִאיש ַוַיְך ֶאת ַהִמְצִרי ַוִיְטְמנֵּהּו  .  ִרי ַמֶכה ִאיש ִעְבִרי מֵּ ה ַוַיְרא ִכי אֵּ ה וָׂכֹּ ַוִיֶפן כֹּ

שה מזדהה עם אחיו הסובלים וכאשר הוא רואה איש מצרי מכה את אחד  ." מַבחול

ץ לפעול למען  מאחיו הוא מכה את המצרי למוות וקובר אותו בחול. זהו מעשה של אומ

,  משה יש סיכוי כי זאת מכיוון ש  עבדים.שעם עבדים מדוכא ולחסל את אחד מן המ

 )כפי שאכן קרה(   ישלם על כך מחיר כבד. ומץ על ידי בת פרעה, המאסיך שגדל כנ

רוצים  כאשר משה מגיע למדיין הוא רואה כיצד הרועים   :דוגמה אחת לרגישות מוסרית 

ִעים  : "פועל למענן לא מהסס ומשה  . בנות יתרו לגנוב את המים ששאבו  רֹּ אּו הָׂ ַויָׂבֹּ

ן ם מֶשה ַויוִשעָׂ ֲרשּום ַויָׂקָׂ בגלל הרגישות  ובכל זאת  , ." משה רק הגיע לארץ זרהַוְיגָׂ

 שהרועים פגעו בהן. ותר החלשות יהבנות לטובת הוא מתערב המוסרית שלו 

 ( 1. ב. )4

סבר: בפסוק  ואר בפסוק י"ד היה יכול לגרום למשה להתרחק מאחיו העברים. ההמת

  והוא מעיר לרשע מביניהם שעונה  , הרואה משה שני אנשים עברים רבים זה עם זי"ג 

ינּובפסוק י"ד: " למשה לֵּ ט עָׂ פֵּ ְמָך ְלִאיש ַשר ְושֹּ ַרְגתָׂ   ?! ִמי שָׂ ר ַכֲאֶשר הָׂ מֵּ ה אֹּ ִני ַאתָׂ ְרגֵּ ַהְלהָׂ

ר ?! ֶאת ַהִמְצִרי בָׂ ן נוַדע ַהדָׂ כֵּ ֹּאַמר אָׂ א מֶשה ַוי מייצג את הקבוצה  ." האיש הרשע ַוִיירָׂ

בל את מנהיגותו של משה. יותר מכך הרשע  שלא הייתה מוכנה לקמאחיו העברים 

, הוא מפחד  משה נפגע מן היחס כפוי הטובה הזה מלשין על משה שהרג את המצרי. 

 במדין.  חק מאחיו העברים ולחיותרף מכאן והלאה להתדיומע ומבין שחייו בסכנה,

 ( 2. ב. )4

 . הוא של "איש מצרי"  זהותו של משה מנקודת מבטן של בנות יתרו 

ם ִכי  רא לבנו: "ו. נימוק: הוא קגם משה חושב כך בנוגע לזהותועל פי פסוק כ"ב,  ְרשֹּ גֵּ

ִייִתי ְבֶאֶרץ נְָׂכִריָׂה ר הָׂ ַמר גֵּ היות שמבחינת   , ". כלומר מבחינת משה מדין היא ארץ זרה אָׂ

 ששם גדל.  מכיווןנקודת מבטו האישית של משה מצרים היא ארצו האמיתית 
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 ( 1ג. ).  4

. הסבר של טענה זו על פי  מותו של מלך מצרים היה יכול לעורר ציפייה לשינוי לטובה

ט"ו: בפסוקים אלו מסופר כי משה שהרג את המצרי נקלע לסכנה גדולה כי  -י"בקים  פסו

ש  : "רצה להרוג אותו. לכן ברח משה למדייןפרעה   ר ַהֶזה ַוְיַבקֵּ בָׂ ה ֶאת ַהדָׂ ַוִיְשַמע ַפְרעֹּ

ה ַויֵֶּשב ְבֶאֶרץ ִמְדיָׂ  י ַפְרעֹּ ג ֶאת מֶשה ַוִיְבַרח מֶשה ִמְפנֵּ מותו של פרעה מבשר  ." ן ַלֲהרֹּ

ניתן לשער  . כי מי שחצה לחסל אותו כבר לא בחייםלמצרים מדיין משמשה יכול לחזור 

ל על  מה שיכול להק , בנו של פרעה שגדל ביחד עם משה בארמון עת במצרים שלט כ כי 

   משה לפנות אל השליט החדש של מצרים ולדרוש את טובת בני עמו. 

 ( 2. ג. )4

.  התגשמהלא  מדבר עליה בפירושו  " בכור שור הפרשן "הציפייה ש על פי פסוק כ"ג,

  , נימוק: ניכר מן הפסוק שגם לאחר מות פרעה ממשיכים להעביד אותם בעבודת פרך 

ת ֶמֶלְך ִמְצַרִים  : " לה' זועקים  קרתה הם ולכן בגלל שתקוותם לא  ְנחּו ַויָׂמָׂ ל   ַויֵּאָׂ אֵּ י ִיְשרָׂ ְבנֵּ

ה דָׂ ֲעבֹּ ֱאֹלִהים ִמן הָׂ ם ֶאל הָׂ תָׂ קּו ַוַתַעל ַשְועָׂ ה ַוִיְזעָׂ דָׂ ֲעבֹּ  ." ִמן הָׂ

בפסוקים הללו  כי  כ"ה היה יכול לעורר ציפייה לשינוי לטובה– הנאמר בפסוקים כ"ד 

ה' זוכר את הברית   .ויודע עד כמה הם סובלים   העם קתה' שומע את זעמודגש ש

מכאן  . אותה ומחוייב לממשכנען( )על כך שצאצאיהם ינחלו את ארץ שכרת עם האבות 

 וישנה את מצבם לטובה.  ן בני ישראליפעל למעכי ה'   הציפייה  פתחת אצל הקוראמת

 שמות ל"ג  (1)א.   .5

הוא של    השינוי שיחול ביחסים בין ה' ובין העם ב -על פי שמות ל"ג פסוקים א

ה' כבר לא ינהיג אותם באופן ישיר אלא על ידי   .ם ה' כבר לא ישרה בתוכ : התרחקות

ְךמלאך המתווך בינו לבינם: " ֶניָך ַמְלאָׂ ַלְחִתי ְלפָׂ  ".  ְושָׂ

 ( 2)א.   .5

ּומֶשה ִיַקח  "  ט'. הסבר:-בפסוקים ז' השינוי ביחסים בא לידי ביטוי במעשה שעשה משה

ק ִמן ַהַמֲחֶנה ה לו ִמחּוץ ַלַמֲחֶנה ַהְרחֵּ ֶהל ְונָׂטָׂ אֹּ ." הביטוי המעשי לכך שה' כבר לא  ֶאת הָׂ

. עמוד  ישראל מחוץ למחנה הרחק שורה בתוך העם הוא בכך שהאוהל של משה מוקם 

הענן המייצג את השכינה נמצא שם ליד אוהל משה והעם רואה את משה ואת עמוד  

   גיש את מגמת ההתרחקות.מד הענן מרחוק. הדבר 

 ( 1. ב. )5

ְלִכים  משה אומר לה': " ה.בדבריו של משה לה' בפסוק ט"ו יש תעוזה רב  ֶניָך הֹּ ין פָׂ ִאם אֵּ

נּו ִמֶזה  לא רוצים לעלות ממדבר  בכלל אנו  , כנו." כלומר אם אתה לא שורה בתוַאל ַתֲעלֵּ

דברים אלו סותרים את מה שה' אמר במפורש  סיני לארץ ישראל. יש בכך תעוזה כי 

ה' שהוא לא מוכן לקבל את דבריו ודורש שינוי: שה'  ב. משה אומר ל-בפסוקים אלמשה 

 . יחזור להיות קרוב לעם ולשרות בתוכו 
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 ( 2. ב. )5

לדרך שבה משה מנסה לפייס את ה' ולשכנע אותו לשנות   מפסוק ט"ז  שתי דוגמאות

 : את החלטתו 

נּו " • יֶניָך ֲאִני ְוַעֶמָך ֲהלוא ְבֶלְכְתָך ִעמָׂ ן ְבעֵּ אִתי חֵּ צָׂ פוא ִכי מָׂ ַדע אֵּ משה מנמק   -" ּוַבֶמה ִיּוָׂ

לכך שהוא  המעשי ה יהיה הביטוי בכך שז , את בקשתו שה' ישרה בתוך בני ישראל

 . אל מוצאים חן בעיני ה'ר ובני יש

ה" • מָׂ ֲאדָׂ ם ֲאֶשר ַעל ְפנֵּי הָׂ עָׂ ,  וז  דרךסביר כי רק במשה מ - ".ְוִנְפִלינּו ֲאִני ְוַעְמָך ִמכָׂל הָׂ

בין בני ישראל לשאר  ברור ווצר הבדל י , של התקרבות לעם וחזרה לשכון בתוכם

 נבחר. היה ניכר כי עם ישראל הוא העם ן שיההעמים באופ 

   ( 1ג. ).  5

 : כ"ג באות לידי ביטוי שתי תפיסות שונות בנוגע לאל–בפסוק כ' ובפסוקים כ"ב

ֹּא ִיְרַאִני  "  :ופשטתמות הת אלוהיא תפיס התפיסה בפסוק כ' י ִכי ל נָׂ ת ֶאת פָׂ לֹּא תּוַכל ִלְראֹּ

י  ם וָׂחָׂ דָׂ אָׂ ." כך אומר ה' למשה באופן שמדגיש כי בכלל לא ניתן לראות את ה' היות  הָׂ

 והוא לא מוחשי ואדם חי שרואה ראיה גשמית לא יכול לראותו. 

ה'   : גשמיתבה האנשה יותר  שיש היא תפיסת אלוהות  כ"ג - התפיסה בפסוקים כ"ב

ראות:  ניו לא יראה אבל את הצד האחורי שלו הוא כן יוכל ל כי אמנם את פ אומר למשה

אּו" ֹּא יֵּרָׂ ַני ל י ּופָׂ רָׂ ִאיתָׂ ֶאת ֲאחֹּ עצם גשמי שניתן  סוג של ה' הוא כן . מכאן עולה כי  " ְורָׂ

   לראות לפחות חלק ממנו בתנאים מסוימים.

 ( 2. ג. )5

בכך שמסביר כי   כ"ג –קאסוטו מיישב את הקושי שמעוררים דברי ה' בפסוקים כ"ב

מדובר במשל ולא בדבר ממשי. משמעות המשל היא כי משה לא יוכל לתפוס את  

מהותו של ה' )לכן נאמר שלא יוכל לראות את פניו( אבל כן יוכל להכיר קצת מתוך  

 ותיו של ה' )לכן נאמר שיוכל לראות את אחוריו(. מיד 

 

 חוק המלך  - דברים י"ז  8חוק וחברה: שאלה   -רק שלישיפ

   (1)א.   .8

   ט"ו שני תנאים לבחירת מלך בישראל –על פי פסוקים י"ד 

על המלך להבחר על ידי ה'. בפועל זה נעשה על ידי    "ֲאֶשר ִיְבַחר ְיהוָׂה ֱאֹלֶהיָך בו " •

 הנביא כפי שהנביא שמואל משח למלוכה את שאול ובהמשך את דוד. 

ִחיָך הּוא " • ֶליָך ִאיש נְָׂכִרי ֲאֶשר לֹּא אָׂ ת עָׂ תֵּ ֶליָך ֶמֶלְך לֹּא תּוַכל לָׂ ִשים עָׂ   " ִמֶקֶרב ַאֶחיָך תָׂ

 בני העם ולא מעם זר. מאחד  כלומר עליו להיות 
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 ( 2)א. .  8

 : שני איסורים החלים על המלךעל פי פסוק כ', 

יושלא יתנשא בגאווה מעל שאר אחיו בני עמו: " • ֶאחָׂ בו מֵּ  ."  ְלִבְלִתי רּום ְלבָׂ

 ." ּוְלִבְלִתי סּור ִמן ַהִמְצוָׂה יִָׂמין ּוְשמֹּאולשלא ינטה מדרך המצוות של התורה: "  •

אם ישמרו על כך הוא יציבות שלטונית של המלך   הגמול שיקבלו המלך ובניו

להקים שושלת  ו  ,ו מדור לדור שיוכל להעביר את המלוכה שלו לבניבממלכתו כך 

למלכות מפוארת: " אֵּ יו ְבֶקֶרב ִיְשרָׂ נָׂ  " ְלַמַען ַיֲאִריְך יִָׂמים ַעל ַמְמַלְכתו הּוא ּובָׂ

 ( 1) .ב .8

הכתוב מדגיש   :ט"ו  על פי פסוק "ראשון בין שווים "הוא   הטענה כי המלך תהוכח

  זה לזה,  שוויםהם , ולכן זה לזה הנוהגים באחווה אחים כמו שכל בני ישראל הם  

ֶליָך ֶמֶלְך לֹּא תּוַכל   ַאֶחיך ִמֶקֶרב "  חלט:באופן מו עליהםמשנמצא ואין אחד  ִשים עָׂ תָׂ

ְכִרי ֲאֶשר לֹּא  ֶליָך ִאיש נָׂ ת עָׂ תֵּ  ." הּוא ָאִחיךלָׂ

כמו שאר בני   :י"ט על פי פסוק  "ראשון בין שווים "הוא   הטענה כי המלך תהוכח

לגרום לו ליראת  היא  מטרת הלימוד גם המלך מחוייב במצוות לימוד התורה. ישראל 

רָׂ הוא וכל שאר בני העם שווים בערכם: "מול ה' המלך כי  כך יפנים ה' ו י  ְוקָׂ ל ְימֵּ א בו כָׂ

יו  ֹּאת  ֱאֹלָהיו ה' ְלַמַען ִיְלַמד ְלִיְרָאה ֶאת ַחיָׂ ה ַהז י ַהתורָׂ ל ִדְברֵּ ר ֶאת כָׂ ְוֶאת  ִלְשמֹּ

כמו כל אחד אחר מבני    מצוותבהמלך מחוייב מודגש כי ." ַהֻחִקים ָהֵאֶלה ַלֲעׂשָתם 

 העם. 

 ( 2) ב.   .8

. נימוק: העם שיראה כי המלך נוהג  חוק המלך מחזק את מעמדו של המלך לדעתי 

ויהיה נאמן   המסוגל לעמוד בניסיונות, ,ת אופיו של המלך יעריך א , לפי חוקי התורה

שהוא  כיוון הב את מלכו  עם יאהולא רק מאינטרס פוליטי.  לו ממקום ערכי עמוק

זאת  כך תיווצר יציבות שלטונית ארוכת טווח. מבני העם ולא מתנשא מעליו.  אחד 

יו ּוְלִבְלִתי סּור ִמן ַהִמְצוָׂה יִָׂמין ּוְשמֹּאול  כפי שאומר הכתוב: " ֶאחָׂ בו מֵּ ְלִבְלִתי רּום ְלבָׂ

לְלַמַען ַיֲאִריְך יָׂ  אֵּ יו ְבֶקֶרב ִיְשרָׂ נָׂ  ." ִמים ַעל ַמְמַלְכתו הּוא ּובָׂ

 ( 1). ג .8

דבר   םה  ריבוי נשים, רכוש וסוסים דברים ספר המלך בחוק הסבר ההבדל: לפי 

מיט עליו  ה. הם עלולים להרחיק אותו מן התורה וכך ללךלמ  ים אסורולכן הם שלילי 

  ריבוי נשים, רכוש וסוסיםלעומת זאת לפי המאמר  . נוראיים סונותועל ממלכתו א

ריבוי סוסים   , פוליטיים חוץ הם דבר חיובי למלך כיוון שריבוי נשים מקנה לו קשרי 

לצבא  בעת מצור לשלם שוחד מקנה לו עוצמה וריבוי כסף וזהב מאפשר למלך 

 המטיל מצור על עירו וכך להציל אותה. האויב 
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 ( 2ג. ).  8

הרב הנמצא ביד המלך  מכיוון שהכח השלטוני  הגבלות על המלךהטיל  המחוקק לדעתי 

  לרעה ולשחיתות.הכח שבידו ניצול ל  רדר את המלך ד היות שהוא יכול ל , הוא מסוכן 

מטרות המגבלות להזכיר למלך שהוא ראשון בין שווים וכי אסור לו להפר את חוקי  

בובוי נשים נאמר: "התורה. למשל בהקשר לאיסור ברי ֹּא יָׂסּור ְלבָׂ ֹּא ַיְרֶבה לו נִָׂשים ְול ."  ְול

ואת    ,כלומר אם ירבה המלך בנשים הן ישפיעו עליו לרעה וירחיקו אותו מקיום התורה

הפרעונים  כות בסגנון של . מטרת המגבלות היא למנוע הקמת חצר מלליבו מעם ה'

שלא להתחבר מחדש   כדי הרבות בסוסים לממצרים.  לכן גם אסור למלך מעם ישראל 

ה ְלַמַען ַהְרבות סּוס  : "לממלכה המצרית ם ִמְצַרְימָׂ עָׂ ֹּא יִָׂשיב ֶאת הָׂ ֹּא ַיְרֶבה לו סּוִסים ְול ל

שּוב ַבֶדֶרְך ַהֶזה עוד  ה'וַ  ִספּון לָׂ ֶכם לֹּא תֹּ ַמר לָׂ  ." אָׂ

 

 פרק רביעי אנסין 

 ( 1. א. )11

 שתי המכות: מכת ברד ומכת ארבה 

 ( 2. א. )11

הוטלה כל אחת מן המכות היא לגרום לפרעה להוציא את בני ישראל   המשהמטרה של

 ממצרים.  

ברד  את ה ויפסיקש ואהרון פרעה התחנן בפני משה כי    ברד המטרה לא הושגה במכת 

יה נראה  הו. משה נעתר לבקשת פרעה אך לאחר שהברד נפסק והוא ישלח את העם 

 ליבו והפך את החלטתו. חיזק פרעה את  לפרעה שהכל שב למצב רגיל 

  ואהרון שיפסיקו את  פרעה התחנן בפני משה  כי  , ארבהבמכת גם  המטרה לא הושגה  

ת אשר הובילה את כל הארבה  שיצר רוח מערבי מכת הארבה. משה התפלל לה'

  'ה , ארבה שוב לא איים על מצריםכאשר ה ,לטבוע בים סוף. לאחר הפסקת המכה

 לשלח את בני ישראל. לוותר ורב יס וכך הוא פרעה חיזק את לב  

 . ב.  11

לו   ה'ִמי אומר פרעה למשה ואהרון בגאווה: " פסוק ב' שמות, פרק ה', ב ֲאֶשר ֶאְשַמע ְבקֹּ

ל אֵּ ֹּא יַָׂדְעִתי ֶאת  ?! ְלַשַלח ֶאת ִיְשרָׂ חַ  ה'ל ֹּא ֲאַשלֵּ ל ל אֵּ אינו מכיר  ." ניכר כי הוא  ְוַגם ֶאת ִיְשרָׂ

  א אפילו ל ,על שילוח בני ישראל מעבודתםמסכים לוותר בשום אופן בכוחו של ה' ואיננו 

 שלושה ימים. לזמן קצר של 

עותי אצל פרעה כאשר הוא אומר  ניכר שינוי משמפסוק כ"ז לעומת זאת בפרק ט 

ִעים  ה'"הרון: למשה ולא ְרשָׂ ניכר שהוא מכיר בטעות שעשה.  " . ַהַצִדיק ַוֲאִני ְוַעִמי הָׂ

 כ"ח מבקש פרעה ממשה ואהרון להתפלל את ה' ולבקש ממנו להפסיק את  בפסוק 
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ואף   , המכהפרעה מכיר בכוחו של ה' לביטול שמכאן ולאחר מכן ישלח את העם.  הברד 

 לוח העם.  ימסכים לש

 . ג.  11

  . שיש לה תפקיד כפול: להביא את מכת ארבה ולהסיר אותה כח הטבע הוא הרוח 

ִדים   ה'וַ " : מביאה את הארבה לארץ מצריםזוהי רוח מזרחית שבתחילה  ִנַהג רּוַח קָׂ

ַאְרֶבה א ֶאת הָׂ ִדים נָׂשָׂ יָׂה ְורּוַח ַהקָׂ ֶקר הָׂ ה ַהבֹּ ְילָׂ ל ַהיום ַההּוא ְוכָׂל ַהלָׂ ֶרץ כָׂ אָׂ לאחר מכן   ".בָׂ

ע בים סוף:  מערבית שנושאת את הארבה ומביאה אותו לטבורוח   - הפוכהמדובר ברוח 

ְך " ד   ה'ַוַיֲהפֹּ ֹּא ִנְשַאר ַאְרֶבה ֶאחָׂ ה סּוף ל הּו יָׂמָׂ עֵּ ַאְרֶבה ַוִיְתקָׂ א ֶאת הָׂ ד ַוִישָׂ זָׂק ְמאֹּ רּוַח יָׂם חָׂ

ל  ִיםְבכֹּ  ". ְגבּול ִמְצרָׂ

 . ד. 11

ק   "  אולוגית בפרק י' פסוק כ': הבעיה התי ה  ה'ַוְיַחזֵּ ב ַפְרעֹּ ' מפרעה  הכיצד נטל    ": ֶאת לֵּ

ה חייב את פרעה שלא לאפשר את יציאתם  , חיזק את ליבו, ולמעשאת חופש הבחירה

של בני ישראל מארצו. זאת בניגוד להנחת היסוד הדתית לפיה חופש הבחירה שמור  

 לכל אדם בכל מצב.תמיד 
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