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 ( 1)  א. .1

 : שלושה תפקידים של המאורות 

"ִּ הְלַהְבד  ְילָּ יןִַּהלָּ יןִַּהּיֹוםִּּובֵּ היום בו השמש זורחת ללילה  לסייע בהבחנה בין  - "ילִּבֵּ

 בו מופיעים הירח והכוכבים. 

יםִּ" יּוְִּלֹאֹתתִּּוְלמֹוֲעד  כי על  בכל חודש סייעים בקביעת ימי החגים המאורות מ -"ְוהָּ

 דש. ע היום בו מתחיל החובפי מולד הירח נק

יםִּ"   נ  יםְִּושָּ יבוב מלא של כדור  יעת השנים כי בסהמאורות מסייעים גם בקב - "ּוְליָּמ 

 נגמרת השנה.ימים  365בתום ארץ מסביב לשמש 

ֶרץ" אָּ ירִַּעלִּהָּ א  ר את כדור  כשמם כן הם בכך שהם נותנים אור שמאימאורות ה  - "ְלהָּ

 אבל גם הירח והכוכבים בלילה. ביום, ץ, בעיקר השמש האר

 ( 2)  א. .1

.  תופס מקום מרכזי בסיפור הבריאה ביום הרביעי לבריאה  תיאור בריאת המאורות 

 י"ט: -לכך מפסוקים י"ד  שתי ראיות 

יִַּהְמֹאֹרתִִּּ"  :הכתוב מתאר כיצד ה' בורא את המאורותאמנם  • יםִֶּאתְִּשנֵּ ַוַּיַעׂשֱִּאֹלה 

יםִּ לא מסתפק באמירה כללית בנוגע למאורות אלא ממשיך  הכתוב אך   "ַהְגֹדל 

אֹוומפרט: " הִִֶּּאתִַּהמָּ ֹטןְִּלֶמְמֶשֶלתִַּהַלְילָּ אֹורִַּהקָּ ֹדלְִּלֶמְמֶשֶלתִַּהּיֹוםְִּוֶאתִַּהמָּ רִַּהגָּ

יםִּ ב  תִַּהּכֹוכָּ בפירוט הזה הוא נותן לבריאת המאורות מקום   )בראשית א,ט"ז(  ." ְואֵּ

 מרכזי. 

יןִִּּ  ט"ו :"-ים י"ד סוק תפקידם של המאורות גם בפאת  מאד  הכתוב מפרט  • ילִּבֵּ ְלַהְבד 

יםִּ נ  יםְִּושָּ יםִּּוְליָּמ  יּוְִּלֹאֹתתִּּוְלמֹוֲעד  הְִּוהָּ ְילָּ יןִַּהלָּ יַעִִּּ,ִַּהּיֹוםִּּובֵּ ְרק  ְמאֹוֹרתִּב  יּוִּל  ְוהָּ

ֶרץ אָּ ירִַּעלִּהָּ א  םְִּלהָּ ַמי  ֶרץי"ח: " - " וגם בפסוקים י"ז.ַהשָּ אָּ ירִַּעלִּהָּ א  ְמֹשלִַּבּיֹוםִִּּ,ְִִּּלהָּ ְול 

יןִַּהחֶשךִּ אֹורִּּובֵּ יןִּהָּ ילִּבֵּ הִּּוֲלַהְבד  ה פעמיים על התפקיד של  והחזר , ." הפירוטּוַבַלְילָּ

בסיפור   את המקום המרכזי של המאורות ים מדגישגם הם  " להאיר על הארץ"

 אה. יהבר
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 ( 1. )ב .1

י"ח ובין המתואר  –סתירה בין תיאור בריאת המאורות בפסוקים י"ד הסבר למהי ה

 :ה'–בפסוקים ג'

ה' נאמר כי כבר ביום הראשון ברא ה' את האור והבדיל אותו מן  -בפסוקים ג'

יִּאֹורִּ"החושך. כך נוצרו היום והלילה:   יִּאֹורִַּוְיה  יםְִּיה  יםִִּּ...ִַּוּיֹאֶמרֱִּאֹלה  לֱִּאֹלה  ַוַּיְבדֵּ

יןִַּהחֶשךִּ אֹורִּּובֵּ יןִּהָּ יִִִִּּּּ.בֵּ יִֶּעֶרבִַּוְיה  הִַּוְיה  ְילָּ אִּלָּ רָּ אֹורִּיֹוםְִּוַלחֶשךִּקָּ יםִּלָּ אֱִּאֹלה  ְקרָּ ַוּי 

ד שתפקידם   ,' את המאורותאז כיצד יתכן שרק ביום הרביעי בורא ה." ֹבֶקרִּיֹוםִֶּאחָּ

יןִִּּ")  יום ללילה?להבחין בין  יןִַּהּיֹוםִּּובֵּ ילִּבֵּ םְִּלַהְבד  ַמי  יַעִַּהשָּ ְרק  יְִּמֹאֹרתִּב  ְיה 

הִּ ְילָּ בין האור והחושך לאורך שלושת ימי הבריאה  כיצד התקיימה ההבחנה   "(ַהלָּ

 עי בו נבראו המאורות?הראשונים עד ליום הרבי

 ( 2ב. ) .1

אבל   , פתרון הרמב"ן לסתירה. המאורות נבראו כבר ביום הראשון ומהם נבע האור

בימים השני  הארץ נותרה חשוכה כך   .חסם את האור   ,שה' ברא  ,ביום השני הרקיע 

  , ביום הרביעי מה שעשה ה' הוא לגרום למאורות להופיע ברקיע  ,לכן והשלישי. 

שינוי מסוים שנעשה  להם יגיע לארץ. זאת כנראה על ידישבאופן שהאור 

 דור דרכה. יותר שקופה כך שהאור יח  תשר לה להיושאיפ ,באטמוספירה 

 (  1ג. ) .1

 : בתיאור בריאת המאורות באה לידי ביטוי מגמה של ביטול מיתוס 

וגם את בריאת    ניתן להסביר כי הכתוב תיאר גם את בריאת האור ביום הראשון

והכוכבים,  הירח  כדי להדגיש שהשמש  רביעי, באופן מפורט,המאורות ביום ה

כך   הם רק יצורים נבראים שה' ברא.  , האלילים כמו לאלים שלהם סגדו עובדי

 מיתוס האלילי ייחס למאורות תכונות של אלים נדחה ונשלל. ה

 ( 2ג. ) .1

  ואימוצו בתיאור המאורות באה לידי ביטוי מגמה של קבלת המיתוס הטענה שאת 

ְמֹשלִַּבּיֹוםִִּּידם: "תפקבין השאר על פי מה שנאמר על המאורות ש  ניתן לבסס ל 

ה כח של שליטה במציאות והם לא סתם עצמים   מאורות כלומר יש ל ." ּוַבַלְילָּ

 השמש מושלת ביום והירח מושל בלילה. מכאן מובן מדוע עובדים אותם.  חומריים. 
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 ( 1)א.   .2

הוא שפך את דמו של אחיו הבל על האדמה  קין נענש על פי עקרון מידה כגד מידה: 

לא תתן לו עוד   שעד כה עבד, ,אדמה. האדמהבכך טימא אותה לכן עונשו קשור לו

אלא הוא יאלץ להפסיק להיות עובד אדמה כפי שהיה עד כה ולהפוך    ,שום יבול 

ֶדָךִּלנודד: " ּיָּ יָךִּמ  ח  יִּאָּ ַקַחתִֶּאתְִּדמֵּ ִּלָּ יהָּ הִֶּאתִּפ  ְצתָּ הֲִּאֶשרִּפָּ מָּ ֲאדָּ ןִּהָּ הִּמ  תָּ רּורִּאָּ  ." אָּ

 האדמה נקשרה לעונשו של קין מכמה סיבות: 

בעבודה  זה מחמיר את העונש שמונע ממנו להמשיך כי הוא היה עובד אדמה וכך 

 וכל עוד להביא לה' מפרי האדמה.הוא לא י בנוסף כך שעד כה היה עסוק בה. 

כי כאמור הוא טימא את האדמה בשפיכת הדם של אחיו ויש כאן עונש של מידה  

 אותו ומגרשת אותו. כנגד מידה. לכן האדמה עצמה מקיאה 

   (2א. ) .2

 נש קין בעונש מוות: עיר מדוע לא נ דברי האשה מתקוע יכולים להסב

. כך נותר לה רק בן אחד ואם  השנית מבניה הרג א שני מיא מציגה מקרה בו אחד ה

. היא מבקש עזרה מדוד המלך כי בני משפחתה  ר לה יורששאיהוא יוצא להורג לא י

בּוִֶּאתִִּּ: "דורשים להוציא להורג את הבן שנותר לה שְִּוכ  הִַּגםִֶּאתִַּהּיֹורֵּ ידָּ ְוַנְשמ 

הִּ רָּ ְשאָּ יֲִּאֶשרִּנ  הוא  קין  ,לאחר אובדן הבל ,מכאן שקין לא הוצא להורג כי   ." ַגַחְלת 

 הבן היחיד שנותר לאדם ולחווה והיה חשש שכך תשמד האנושות. 

 ב.  . 2

תִּה' אומר לקין: " . המלצה על דרך החיים הרצויה פסוק ז' מבטא  יבְִּׂשאֵּ יט  םִּתֵּ ."  ֲהלֹואִּא 

  פניך לא יפלו עוד בזעם כלומר אם תטיב את דרכך תוכל לשאת את ראשך בשמחה ו

 וצער.  

הוא עלול   שאם לא ייטיב את דרכו  פסוק ז' מבטא אזהרה. ה' אומר בהמשך לקין 

תֹוִּוְִּ: "להדרדר ֶליָךְִּתשּוקָּ ץְִּואֵּ אתִֹּרבֵּ יבִַּלֶפַתחִַּחטָּ יט  םִּלֹאִּתֵּ   יצר הרע שלו " כלומר  א 

 להוביל אותו לחטאים חמורים.   משתוקק מחכה בפתח של הפצע הנפשי שלו ו

לִּבֹווְִּ"  בסוף דבריו:לקין  ירה חופשית. כי ה' אומרבחגם פסוק ז' מבטא   ְמשָּ הִּת    ."ַאתָּ

שבכל שלב הוא יכול להתגבר על הרע שנמצא בתוכו. למרות שיצר הרע  כלומר 

 . הוא יכול לשלוט בו ולבחור בטוב א אותו יטמשתוקק להח
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 ( 1. )ג.  2

". יש הטוענים כי בדברים אלה קין מתלונן  ְמנֹשואעווניִִּּגדולִּבפסוק י"ג קין אומר: ”

 כי הוא מודה בחטאו.   לפני ה' על חומרת עונשו, ויש הטוענים 

נש שקיבל, להיות נע ונד בארץ הוא כבד  ן שהעו: קין מתלונהטענה הראשונההסבר 

אומר  ש זאת כפי מדי. הוא לא יכול לשאת בעונש ולעמוד בו כי העונש יגרום לו למותו.  

רִִּּבפסוק י"ד: "בהמשך דבריו קין  תֵּ ֶניָךִֶּאסָּ פָּ הִּּומ  מָּ ֲאדָּ יִּהָּ ַעלְִּפנֵּ יִַּהּיֹוםִּמֵּ ִֹּאת  ַרְשתָּ ןִּגֵּ הֵּ

י נ  יִַּיַהְרגֵּ לִֹּמְצא  יָּהִּכָּ ֶרץְִּוהָּ אָּ עִּוָּנָּדִּבָּ יִּנָּ ית  י   . " ְוהָּ

: אמנם קין בתחילה כפר באחריותו לחטא ואמר לה' שהוא איננו  שנייההטענה ההסבר 

ֹנכ ִּיודע היכן נמצא אחיו הבל: " יִּאָּ ח  רִּאָּ יֲִּהֹשמֵּ ו  ." אך כעת הוא מודה בחטא ילֹאִּיַָּדְעת 

וזאת הסיבה שה'  " ְמנֹשואעווניִִּּגדולִּ” : ואף מכיר בחומרת מעשיו. לכן הוא אומר

לִִּּמפחית את עונשו ונותן לו אות הגנה: " יִַּהּכֹותִֹּאתֹוִּּכָּ ְלת  ןִּאֹותְִּלב  ֶׂשםְִּיהֹוָּהְִּלַקי  ַוּיָּ

 " .ֹמְצאֹוִּ

 (  1. )א.  3

 מגילת רות פרק א 

יש הטוענים כי נעמי מתייחסת בחמלה אל כלותיה, ואחרים טוענים כי היא מתייחסת  

 אליהן בריחוק. 

לא יבואו איתה כי היא מעריכה שהן  האלמנות כלותיה נעמי מעדיפה ש ה לחמלה: הוכח

בקלות להקים    ליחו ולכן עדיף להן להשאר במואב שם הן יצ , לא ימצאו חתן ביהודה

ןִּ: "פשן המיוסרת למצוא מנוחה לנ פחה חדשהשמ תֵּ ִִָּּּה'י  ֶכםִּּוְמֶצאן יתִִּּלָּ הִּבֵּ שָּ הִּא  ְִּמנּוחָּ

הִּ ישָּ  נעמי מברכת אותן ומסבירה שמתוך רחמים עליהן עדיף לא יבואו איתה.  " .א 

הִִּּ: "המקורי  עזוב אותה ולחזור לביתן נעמי מפציר בכלותיה ל: הוכחה לריחוק ְכנָּ לֵּ

ה מָּ יתִּא  הְִּלבֵּ שָּ ." כאשר הן מתעקשות ללכת איתה היא אומרת להן שוב:  ֹשְבנָּהִּא 

יִּ" מ  ַלְכנָּהִּע  הִּתֵּ מָּ הְִּבֹנַתיִּלָּ כר שנעמי רוצה שהן יעזבו אותה לנפשה. היא רוצה  ני ." ֹשְבנָּ

 תקופה הרעה שהייתה לה במואב. להתרחק מהן כי הן מסמלות בעבורה את ה

 

 (  2. )א.  3

המדרש טוען כי נעמי העדיפה שרות ועורפה לא יחזרו איתה לבית לחם כי הן יביישו  

אותה בפני אנשי העיר בית לחם ששם גרה בעבר. זאת מפני שהן זרות מעם אחר  

בואו  י פהר רות ועור אש כ ובלות על היהודים מבית לחם. בי( ולא יהיו מק)העם המוא

וזאת תהיה   עמי התחתנו במואב עם נשים לא יהודיותכולם ידעו שבניה של נ  ,איתה

 כן גם כי אנשי בית לחם יסבירו שבגלל חטא זה מתו בניה. ית   .לנעמי בושה גדולה
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שנשאו בניה של נעמי   רות ועורפה היו נשים מואביותח'. -הוכחה לכך מפסוקים א'

יתִּרּותִּ: "ן וכיליון מחלו נ  םִַּהשֵּ הְִּושֵּ ְרפָּ ַאַחתִּעָּ םִּהָּ ּיֹותִּשֵּ יםִֹּמֲאב  ש  ֶהםִּנָּ ְׂשאּוִּלָּ ֻמתּוִִִִּּּּ...ִַּוּי  ַוּיָּ

ְליֹון יֶהםִַּמְחלֹוןְִּוכ   " ַגםְִּשנֵּ

 

 (  1. )ב . 3

 . הוכחה לטענה: בדברי נעמי בפסוק י"ג באה לידי ביטוי ביקורת כלפי אלוהים

יִַּידִּנעמי אומרת לכלותיה: " הִּב  " כלומר ה' היכה אותי במכה קשה ביותר בכך    ה'יְָּצאָּ

חשה מרירות והיא גם  שהמית את בעלי אלימלך ואת שני בני מחלון וכיליון. נעמי 

יל עליהן ה'. מכאן ניתן  טהחוששת שגורל הכלות שלה בעתיד יהיה מר בגלל המכה ש

 שלא חמל על בעלה ובניה והמית את כולם.  לשמוע ביקורת כלפי ה' 
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אומרת לאנשי בית לחם הנדהמים  . נעמי כ"א תומך בטענה זו –הכתוב בפסוקים כ'

ְקר  למראה שלה: " ָ ַאל תִּ אן י ְקר  י ָנֳעמִּ י אָנה לִּ י ָמָרא כִּ יְִּמֹאד לִּ ַמרִַּשַדיִּל  ." כלומר היא  הֵּ

 מדגישה שה' הוא אשר מירר את חייה שהיו קודם לכן נעימים. 
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