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  -התהוות האומה -ספר שמות

 

ספר שמות הוא הספר השני בתורה. הוא נקרא כך על שם המילה  

 השנייה בפסוק הראשון בספר: "ואלה שמות".

  הרי םועל משפחותיההאבות ספר בראשית סופר על עוד שבב

. בספר שמות מסופר על התגבשות והתהוות האומהש  

 שמות א'

ה א   ּוֵביתֹו ִאיש, ַיֲעֹקב ֵאת:  ִמְצָרְיָמה, ַהָבִאים,  ִיְשָרֵאל ְבֵני ְשמֹות, ְוֵאלֶּ

  ָדן ד.   ּוִבְנָיִמן, ְזבּוֻלן ִיָששָכר ג.   ִויהּוָדה ֵלִוי, ִשְמעֹון ְראּוֵבן  ב.  ָבאּו

ש-ָכל, ַוְיִהי  ה.  ְוָאֵשר ָגד, ְוַנְפָתִלי ְך ֹיְצֵאי  נֶּפֶּ ש ִשְבִעים--ַיֲעֹקב-יֶּרֶּ ; ָנפֶּ

ָחיו-ְוָכל יֹוֵסף ַוָיָמת ו.  ְבִמְצָרִים  ָהָיה,  ֹוֵסףְוי   ּוְבֵני ז .  ַההּוא  ַהדֹור ְוֹכל , אֶּ

ץ   ַוִתָמֵלא; ְמֹאד ִבְמֹאד--ַוַיַעְצמּו ַוִיְרבּו  ַוִיְשְרצּו ָפרּו, ִיְשָרֵאל .  ֹאָתם, ָהָארֶּ } 

ְך ַוָיָקם ח לֶּ ר, ִמְצָרִים-ַעל, ָחָדש-מֶּ ת, ָיַדע-לֹא ֲאשֶּ ר ט .  יֹוֵסף-אֶּ ל, ַויֹאמֶּ -אֶּ

נּו, ְוָעצּום ַרב --ִיְשָרֵאל ְבֵני ַעם, ִהֵנה:  ַעמֹו :   לֹו,  ִנְתַחְכָמה  ָהָבה י.  ִממֶּ

ן ה -פֶּ אָנה-ִכי  ְוָהָיה, ִיְרבֶּ -ְוִנְלַחם, שְֹנֵאינּו-ַעל הּוא-ַגם ְונֹוַסף ִמְלָחָמה ִתְקרֶּ

ץ-ִמן ְוָעָלה, ָבנּו ;  ְבִסְבֹלָתם ַעֹנתֹו ְלַמַען, ִמִסים ָשֵרי ָעָליו ַוָיִשימּו יא .  ָהָארֶּ

ן ת--ְלַפְרֹעה,  ִמְסְכנֹות ָעֵרי ַוִיבֶּ ת, ִפֹתם-אֶּ ר יב .  ַרַעְמֵסס-ְואֶּ   ְיַענּו  ְוַכֲאשֶּ

ה  ֵכן, ֹאתֹו ת ִמְצַרִים ַוַיֲעִבדּו  יג.   ִיְשָרֵאל ְבֵני   ִמְפֵני, ַוָיֻקצּו; ִיְפֹרץ  ְוֵכן ִיְרבֶּ -אֶּ

ְך , ִיְשָרֵאל ְבֵני ת ַוְיָמְררּו יד.  ְבָפרֶּ ם-אֶּ ר,  ָקָשה ַבֲעֹבָדה ַחֵייהֶּ   ְבֹחמֶּ

ה,  ֲעֹבָדה-ּוְבָכל, ּוִבְלֵבִנים ר, ֲעֹבָדָתם-ָכל, ֵאת--ַבָשדֶּ ם ָעְבדּו-ֲאשֶּ ,  ָבהֶּ

ְך ר  טו.  ְבָפרֶּ ְך ַויֹאמֶּ לֶּ ר, ָהִעְבִרֹית ַלְמַיְלֹדת, ִמְצַרִים מֶּ   ָהַאַחת ֵשם ֲאשֶּ

ר טז .  פּוָעה ַהֵשִנית ְוֵשם, ִשְפָרה ן, ַויֹאמֶּ ְדכֶּ ת ְבַילֶּ ן , ָהִעְבִריֹות-אֶּ ,  ּוְרִאיתֶּ

ן הּוא ֵבן-ִאם:  ָהָאְבָנִים-ַעל ָ  יז .  ָוָחָיה ִהוא ַבת-ְוִאם, ֹאתֹו ַוֲהִמתֶּ אן   ַוִתירֶּ

ת, ַהְמַיְלֹדת ר, ָעשּו ְולֹא, ָהֱאֹלִהים-אֶּ ר  ַכֲאשֶּ ן ִדבֶּ ְך  ֲאֵליהֶּ לֶּ ;  ִמְצָרִים מֶּ

 ָ ין ת, ַוְתַחיֶּ ְך ַוִיְקָרא יח.  ַהְיָלִדים-אֶּ לֶּ ר, ַלְמַיְלֹדת, ִמְצַרִים -מֶּ ן ַויֹאמֶּ ,  ָלהֶּ

ן ַמדּועַ  ה  ַהָדָבר ֲעִשיתֶּ ָ ;  ַהזֶּ ין ת, ַוְתַחיֶּ ָ  יט.  ַהְיָלִדים-אֶּ   ְלֹדתַהְמיַ   ַותֹאַמְרן

ל ם, ֵהָנה   ָחיֹות-ִכי:  ָהִעְבִרֹית  ַהִמְצִרֹית ַכָנִשים לֹא  ִכי,  ַפְרֹעה-אֶּ רֶּ   ְבטֶּ

ן ָתבֹוא ת ֲאֵלהֶּ דֶּ ב  כ.  ְוָיָלדּו ַהְמַילֶּ ב ; ַלְמַיְלֹדת, ֱאֹלִהים  ַוֵייטֶּ   ָהָעם ַוִירֶּ

ת ַהְמַיְלֹדת  ָיְראּו-ִכי,  ַוְיִהי כא.  ְמֹאד, ַוַיַעְצמּו ם ַוַיַעש; ָהֱאֹלִהים-אֶּ ,  ָלהֶּ
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  ַהְיֹאָרה , ַהִילֹוד   ַהֵבן-ָכל:   ֵלאֹמר ַעמֹו-ְלָכל,  ַפְרֹעה ַוְיַצו כב.  ָבִתים

ְתַחיּון, ַהַבת-ְוָכל, ַתְשִליֻכהּו . 

'ז-א'פסוקים   

של בני  70המספר איש .  70בפסוקים אלה מתוארת התרבות בני ישראל. יש כרגע במצרים 

 שלמות.וברכה  ( והוא מבטא3,7,10,12,40הוא טיפולוגי)כמו המספרים  יעקב ומשפחותיהם 

 70קאסוטו אומר שמשפחת יעקב היא עולם קטן, מיקרוקוסמוס, המקביל למקרוקוסמוס, 

, כי זו יילך ויגדל בספר שמות ובכלללא יישאר. מספר בני ישראל  70המספר  אומות העולם.

" האלוהית: "ובני ישראל פרו וירצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד ותימלא הארץ אותם התכנית

.)פסוק ז'(  

 "פרו"= לידה טבעית

 "וישרצו"= ריבוי וולדות בכל לידה.

 "וירבו"= גידול מספרי. מספרם של בני ישראל גדל מאוד, משום שהתינוקות נשארו בחיים.

ההתרבות הייתה במספרים עצומים.  ב. התינוקות "ויעצמו במאוד מאוד"= שני פירושים: א. 

 היו בריאים וחזקים.

."ותימלא הארץ אותם"= לשון סיכום והכללה  

האלה: אמצעים אומנותייםלב ליש לשים   

שם של הם כבר   'ז הם בני יעקב, בני ישראל בפסוק א': בני ישראל בפסוק כינויים .1

בהפיכה מפרטים , מיחידים, מבניו של יעקב עד  הדרגתיותיש פה גם .קולקטיב, עם ישראל 

.'טכדי עם בפסוק   

על התפתחות, התרחבות והפיכה מפרטים לעם. הכינויים האלה מעידים  

.: פרו, וירצו, וירבו, ויעצמוריבוי פעלים .2  

 

ב"כ-'פסוקים ח  

"לא פסוקים אלה נפתחים בעובדה והיא, שיש מלך חדש במצרים "אשר לא ידע את יוסף". 

ידע את יוסף"= לא הכיר את יוסף, לא ידע מיהו, לא שמע על הטובה שעשה למצרים או 

פירוש אחר, המלך החדש הכיר את יוסף, אך התכחש לקשרים ולחובות המוסריים כלפי יוסף 

.חדש היה רעמסס השני, גדול פרעוני מצריםיש שמשערים שהמלך ה ומשפחתו.  

בפסוקים אלה מובע חששו של המלך החדש :"ויאמר אל עמו הנה עם בני ישראל רב ועצום 

ממנו. הבה נתחכמה לו פן ירבה והיה כי תקראנה מלחמה ונוסף גם הוא על שונאינו ונלחם 

ישראל מכונים כאן  יש לציין שזו הפעם הראשונה שבני(.'י-'בנו ועלה מן הארץ")פסוקים ט

 בשם "עם".
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 פרעה חושש משני דברים:

. מספרם של בני ישראל עולה על מספרם של המצרים : "הנה עם בני ישראל רב ועצום 1

(.')פסוק טממנו"  

. המלך החדש חושש שאם תיקרה מלחמה בין מצרים לאיזשהו אויב, בני ישראל שמתרבים 2

 ומתעצמים יצטרפו לאויב נגד מצרים.

מדוע חושש פרעה מבני ישראל?אם כך   

ומתרבים עד כי חשש שמספרם  בני ישראל מתעצמים-יה(יסוכלו)הרכב האמניע דמוגרפי.1

 יהיה רב ממנו.

בי מצרים ויילחמו נגדם. כלומר, הם ויבשעת מלחמה, יצטרפו בני ישראל לא -מניע צבאי. 2

.ולהזיק למצרים בשעת מלחמה יס חמישיימיעוט שעלול להפוך לג  

.לפי הרשב"ם בני ישראל יעזבו את מצרים -מניע לאומי. 3  

 לפי רש"י: בני ישראל יגרמו למצרים לעזוב את מצרים.

. כאשר הם יתחזקו ויעזבו, זה יפגע כעת הם עבדים שתורמים למצרים  -מניע כלכלי. 4

 בכלכלת מצרים.

.כדי להתמודד עם חששות אלה מלך מצרים מטיל גזרות על בני ישראל  

אלה ארבעת השלבים של הגזרות, כאשר בשני השלבים הראשונים מדובר בגזירת השעבוד 

 והעבדות, ואילו בשתי הגזרות האחרות מדובר בגזירת הבנים.

מהקל אל הכבד. מהגזרות של עבודת פרך לכל עבודה קשה שיש.   הדרגתיותיש פה 

א.המיילדות למלא, לגזרות שמתבקש כל העם למלרק  מהגזרות שהתבקשו  

עבודות כפייה. בשלב הראשון פרעה מטיל על בני ישראל עבודות כפייה: "וישימו  -'שלב א

א(."עליו שרי מיסים למען ענותו בסבלותם")פסוק י  

זהו שלב סמוי. בשלב זה הגזירה היא לבנות ערי מסכנות, פתם ורעמסס. ערי מסכנות שימשו 

הנראה מקובל להיעזר בגרים ככוח כמחסנים לאגירת מזון. מדוע שלב זה סמוי? כי ככל 

 עבודה. קשה להוכיח שיש כאן בעייתיות.

 יש בשלב זה שני אמצעים אומנותיים: מילה מנחה ואירוניה.

 מילה מנחה משורש רב"ה. היא חוזרת פעמיים.

חששו של פרעה הוא שהעם ירבה ולכן מחליט לשעבד אותו, אך ככל שמענים את  -אירוניה

מתרבה.העם, כך הוא יותר   

זהו שלב גלוי. "ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך וימררו...ובכל עבודה בשדה"  -'שלב ב

ד(."י-ג")פסוק י  

שלב השני אחראים בבשלב הראשון שרי המיסים היו אחראים לביצוע בניית ערי המסכנות, ו

 כל המצרים, כל הציבור המצרי.
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ברתו".*פרך= ע"פ רש"י: "בעבודה קשה המפרכת את הגוף ומש  

:האמצעי האומנותי בשלב זה הוא מילה מנחה ויש שתיים כאלה  

משורש עב"ד -  

המילה "פרך"-  

 שתי מילים אלה מעידות על מצב קשה של ישראל, על הידרדרות. הם עובדים קשה מאוד.

המיילדות הפעם אחראיות לגזרה החדשה שקשורה בהמתת הזכרים : "ויאמר מלך  -שלב ג'

ילדות...ויאמר בילדכן את העבריות וראיתן על האבנים אם בן הוא והמיתן ימצרים למ

ז(."ט-ו"אותו")פסוקים ט  

.ם= כיסא מיוחד ששימש ללידה בעת העתיקהי*אבני  

 מדוע מצווה פרעה להמית רק את הבנים?

לא היה מקפיד אלא על הזכרים, שאמרו לו איצטגניניו )חוזי עתידות( שעתיד לפי רש"י: "

  להיוולד בן המושיע אותם".

הגזרות הקודמות הקשורות  בניגוד לשרי המיסים ולציבור המצרי שביצעו את משימתם בשתי

מלך. הן החיו את הבנים, כאשר הסיבה הלשעבוד, הרי שהמיילדות לא קיימו את צו 

ידי -כשהמיילדות נשאלות עלז(."ילדות את האלוהים)פסוק ייא זו : "ותיראן המלהתנהגותן הי

ה ימלך מצרים מדוע הן מחיות את הבנים של העבריות, עונות המיילדות בחכמה ובתושי

שהנשים העבריות יולדות כמו חיות, כל כך מהר, שעד שמגיעה המיילדת, הן כבר יולדות את 

פירוש נוסף: הנשים העבריות הן כמו חיות, יולדות לבד בשדה לפי  הוולד ואפילו בורחות אתו.

 ללא צורך במיילדת.

והתוצאה של מעשיהן הפוכה  יהיאמיצות, בעלות תוש שיפרה ופועה אין ספק שהמיילדות

השכר להן : "וייטב אלוהים למיילדות ויעש להם . מהצו של פרעה : "ויירב העם ויעצמו מאוד"

הגמול ניתן כשם שהן דאגו לשאר האנשים והבתים להתקיים(.בתים" )אלוהים דאג לבתיהן 

פי העיקרון של מידה כנגד מידה.-להן על  

 יש הטוענים שהמיילדות עבריות ויש הטוענים שהן מיצריות.

יש הרואים את המילה "עבריות" בביטוי "למילדות העבריות" כלוואי המתאר  -מילדות עבריות

בריות.את המיילדות, ומכאן שאלה מיילדות ע  

יש הרואים את המילה "העבריות" כמושא פעולתן, כלומר כאילו נכתב  -מיילדות מיצריות

 "למיילדות את העבריות", ומכאן אפשר שאלה מיילדות מצריות.

מגוון פירושים ל"מיילדות"נצרף פה  :  

כתב: "והמלך פחד וצווה בעצתו של אותו אצטגנין להשליך היאורה ולהרוג יוסף בן מתיתיהו 

ל זכר שיולד לבני ישראל, ופקד שמיילדות מצריות תשגחנה בשעת חבליהן של נשי העברים כ

המיילדות,   ותקפדנה על לידותיהן. עליהן הייתה מוטלת החובה, לפי פקודת המלך, להיות
".הואיל ונדמה שהן לא תעבורנה על החלטת המלך מחמת היותן בנות עמו  
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שהמיילדות היו מצריות, והוסיפה נימוק משלה, המתבסס על הצטרפה לדעה נחמה ליבוביץ 

:מקומות נוספים בתורה שבהם מוזכרת יראת אלוהים מתבטאת בהתנגדות אל בן עם אחר,  

אם  –אל בן המיעוט. כי יחס זה אל הזר, אל חסר הכוח ונטול החסות, הוא הוא אבן הבוחן 

"ותיראנה המיילדות את האלקים" יש יראת אלקים בלב או אין. לכן גם בגלל הביטוי הזה 

.נראה, שעדיף הפירוש האומר: מצריות היו " 

 נחמה ליבוביץ מוסיפה עוד  מוסר השכל

ודווקא בסמוך  –ים של רשע ועריצות יש לתת את הדעת על כך שהתורה מראה לנו בתוך 

כיצד יכול הפרט לעמוד נגד  –ג המראה את מצרים )הממלכה והעם( ברשעותם "לפסוק י

הרשעות, להתקומם לפקודה, לא לציית לה, ואין צדיקות או רשעות תוצאה של השתייכות 

ה גזעית, וכשם שיצאו רות ונעמה ממואב ומעמון, כן היו שתי צדקניות אל לאומית או

. ממצרים  

.שיפרה ופועה ברשימה של נשים שהתגיירו :המשיךילקוט שמעוני    

  .לדות האלה מזרע ישראלידעת רז"ל )שמות רבא א' י"ז( ואונקלוס ורשב"ם ורמב"ן שהיו המי

גזרה זו כבר לא מוטלת על  השמדת כל התינוקות הזכרים של בני ישראל. -ד'שלב 

"כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו, וכל הבת תחיון" : המיילדות, אלא על העם המצרי כולו

.)פסוק כ"ב(  

 בהדרגתיות של גזרות פרעה, זו הקשה והחמורה מכולן.

 

 יש לשים לב למילים מנחות בפרק:

 השורש עב"ד.

 השורש יל"ד

 השורש חי"ה.

מטרת השימוש במילים מנחות אלה היא להציג באירוניה את המתרחש ולהעצים את כוח 

ריו. ככל שפרעה מטיל גזרות קשות יותר על וההישרדות של העם ואת אלוהים שעומד מאח

תרבה וחי.מהעם ומעביד אותם יותר קשה, כך גדלה הילודה והעם   

 

' שאלות על פרק א  

.ז"י-'קרא פרק א' פסוקים ו. 1  

 א. בפסוקים אלה מלך מצרים מביע חשש. הסבר מהו חשש זה.

ב. "הבה נתחכמה לו" )פסוק י'(. על-פי הקטע שלפניך, ציין שני ציוויים של מלך מצרים 

ר לראות בהם התחכמות כלפי בני ישראל, והסבר אותם.ששאפ  

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%A8_%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%9C
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האם לדעתך גזירות פרעה הן אסטרטגיה או רוע לב?. 2  

. מפרש רמב"ן:"הבה נתחכמה לו" . רמב"ן לפסוק י':3  

בגידה גדולה להכות חנם העם, אשר "לא ראה פרעה וחכמי יועציו להכותם בחרב, כי תהיה -

"באו בארץ במצוות המלך הראשון  

"ואף כי בני -"וגם עם הארץ לא יתנו רשות למלך לעשות חמס כזה, כי עמהם הוא מתייעץ".-

.ישראל עם רב ועצום ויעשו עמהם מלחמה גדולה"  

מס,  "אבל אמר שיעשו דרך חכמה שלא ירגישו ישראל כי באיבה יעשו בהם, ולכך הטיל בהם

בארץ להעלות מס למלך כמו שבא בשלמה". -כי דרך הגרים/זרים  

פירושי רמב"ן אלה מלך מצרים התכוון לפגוע בבני ישראל בדרך ישירה או  כל האם לפי

 עקיפה? 

 הסבר את שלוש הדרכים וציין אם כל אחת מהן היא דרך ישירה או עקיפה.

 

מצרים? האם הצליחה תכניתו? מה הייתה מטרת גזירותיו של מלך  . א.4  

ב. לו אתה היית היועץ של מלך מצרים והיית מבין את חששו, כיצד היית מציע לו לנהוג? 

 הסבר דבריך.

, פסוק י"ג.'. קרא שמות א5  

 בפסוק י"ג נאמר: "ויעבידו את בני ישראל בפרך". קרא את דברי הפרשנים למשפט זה:

 רש"י" מפרש: עבודה קשה שמפרכת את הגוף ומשברתו.

 מדרש לקח טוב מפרש: שהיו מחליפין עבודת גברים לנשים ושל נשים לגברים".

רבי אליעזר מפרש: בפרך=בפה רך. המצרים דיברו אל בני ישראל ברכות, אך הסתירו את 

 כוונותיהם הזדוניות. 

 א. מה לדעת רש"י רצו המצרים להשיג בעבודת פרך?

.שים האחרים? נמק דברךב. איזה משלושת הפירושים שונה משני הפירו  

 איזה מהפירושים מבטא לדעתך את מצבו של ישראל בצורה הכי קשה? נמק דבריך.

. קרא את דברי גילי זיוון לדמותן של המיילדות:6  

" המיילדות מתנגדות לגזר דין מוות לעבריים, גם במחיר חייהן בגלל רגישותן המוסרית, 

כוחן. המיילדות הן נשים חזקות שאינן  התנגדותן לרוע ו"יראת אלוהים" הייתה למקור

 נרתעות לעשות מעשה שיעלה בחייהן".

 מה הדילמה שעמדה בפני המיילדות? מהם הערכים המתנגשים בדילמה? הסבר דבריך.
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 שמות ב'

ְך א ת, ַוִיַקח; ֵלִוי  ִמֵבית, ִאיש ַוֵילֶּ ד, ָהִאָשה ַוַתַהר  ב.   ֵלִוי-ַבת-אֶּ ;  ֵבן  ַוֵתלֶּ

א ,  עֹוד ָיְכָלה-ְולֹא ג.  ְיָרִחים  ְשֹלָשה ַוִתְצְפֵנהּו, הּוא  טֹוב-ִכי ֹאתֹו ַוֵתרֶּ

א ֵתַבת  לֹו-ַוִתַקח, ַהְצִפינֹו ת ַבֵחָמר  ַוַתְחְמָרה, ֹגמֶּ ם; ּוַבָזפֶּ ת ָבּה ַוָתשֶּ -אֶּ

ד לֶּ ם,  ַהיֶּ ,  ְלֵדָעה, ֵמָרֹחק, ֲאֹחתֹו ַוֵתַתַצב ד.   ַהְיֹאר ְשַפת-ַעל ַבסּוף ַוָתשֶּ

ה-ַמה ד ה.  לֹו ֵיָעשֶּ יהָ , ַהְיֹאר-ַעל  ִלְרֹחץ ַפְרֹעה -ַבת  ַוֵתרֶּ -ַעל ֹהְלֹכת ְוַנֲעֹרתֶּ

א;  ַהְיֹאר ַיד ת ַוֵתרֶּ ת ַוִתְשַלח, ַהסּוף ְבתֹוְך ַהֵתָבה-אֶּ הָ  ֲאָמָתּה-אֶּ   ו.  ַוִתָקחֶּ

ת ַוִתְרֵאהּו ַוִתְפַתח ד-אֶּ לֶּ ה ַנַער-ְוִהֵנה, ַהיֶּ ר--ָעָליו ַוַתְחֹמל; ֹבכֶּ , ַותֹאמֶּ

ה ָהִעְבִרים ִמַיְלֵדי ר ז .  זֶּ ל, ֲאֹחתֹו ַותֹאמֶּ   ָלְך  ְוָקָראִתי  ַהֵאֵלְך, ַפְרֹעה-ַבת-אֶּ

ת ִאָשה ת, ָלְך  ְוֵתיִנק;  ָהִעְבִרֹית ִמן, ֵמינֶּקֶּ ד-אֶּ ר ח.  ַהָילֶּ -ַבת ָלּה-ַותֹאמֶּ

ְך; ִכילֵ ,  ַפְרֹעה ת, ַוִתְקָרא,  ָהַעְלָמה,  ַוֵתלֶּ ד ֵאם-אֶּ ר ט.  ַהָילֶּ -ַבת  ָלּה  ַותֹאמֶּ

ת ֵהיִליִכי ,  ַפְרֹעה ד-אֶּ לֶּ ה  ַהיֶּ ֵתן, ַוֲאִני, ִלי  ְוֵהיִנִקהּו ַהזֶּ ת אֶּ   ַוִתַקח; ְשָכֵרְך-אֶּ

ד ָהִאָשה לֶּ ד  ַוִיְגַדל י.   ַוְתִניֵקהּו, ַהיֶּ לֶּ ,  ָלּה-ַוְיִהי, ַפְרֹעה-ְלַבת ַוְתִבֵאהּו, ַהיֶּ

ה, ְשמֹו ַוִתְקָרא;  ְלֵבן ר, ֹמשֶּ  ַבָיִמים ַוְיִהי  יא.  ְמִשיִתהּו ַהַמִים-ִמן ִכי,  ַותֹאמֶּ

ה ַוִיְגַדל, ָהֵהם ל ַוֵיֵצא  ֹמשֶּ ָחיו-אֶּ ה, ִמְצִרי  ִאיש ַוַיְרא; ְבִסְבֹלָתם, ַוַיְרא, אֶּ   ַמכֶּ

ָחיו ִעְבִרי-ִאיש ן  יב.  ֵמאֶּ ת, ַוַיְך; ִאיש ֵאין  ִכי ַוַיְרא, ָוֹכה ֹכה ַוִיפֶּ ,  ַהִמְצִרי-אֶּ

;  ִנִצים ִעְבִרים ֲאָנִשים-ְשֵני  ְוִהֵנה,  ַהֵשִני ַביֹום  ַוֵיֵצא יג.  ַבחֹול, ַוִיְטְמֵנהּו

ר  מִ י ָשְמָך ְלִאיש ַשר ְוֹשֵפט,   ָך.  יד ַויֹאמֶּ ר, ָלָרָשע, ָלָמה  ַתכֶּה, ֵרעֶּ ַויֹאמֶּ

ר, ֹאֵמר  ַאָתה ַהְלָהְרֵגִני--ָעֵלינּו ת ָהַרְגתָ   ַכֲאשֶּ ה ַוִייָרא ; ַהִמְצִרי-אֶּ  ֹמשֶּ

ת  ַפְרֹעה ַוִיְשַמע טו .  ַהָדָבר נֹוַדע   ָאֵכן, ַויֹאַמר ה  ַהָדָבר-אֶּ   ַוְיַבֵקש,  ַהזֶּ

ת ַלֲהֹרג ה-אֶּ ה ַוִיְבַרח; ֹמשֶּ ב, ַפְרֹעה ִמְפֵני ֹמשֶּ ץ וֵַישֶּ רֶּ ב ִמְדָין-ְבאֶּ -ַעל ַוֵישֶּ

ַבע, ִמְדָין ּוְלֹכֵהן טז .  ַהְבֵאר ָנה ַוָתבֹאָנה; ָבנֹות  שֶּ אָנה, ַוִתְדלֶּ ת ַוְתַמלֶּ -אֶּ

ן צֹאן, ְלַהְשקֹות, ָהְרָהִטים ה ַוָיָקם; ַוְיָגְרשּום, ָהֹרִעים ַוָיֹבאּו יז .   ֲאִביהֶּ  ֹמשֶּ

ת ַוַיְשְק , ַויֹוִשָען ל, ַוָתבֹאָנה יח.  צֹאָנם-אֶּ ן ְרעּוֵאל-אֶּ ר; ֲאִביהֶּ   ַמדּועַ , ַויֹאמֶּ

ן ָ  יט .  ַהיֹום  בֹא ִמַהְרתֶּ -ְוַגם; ָהֹרִעים ִמַיד ִהִציָלנּו,  ִמְצִרי ִאיש--ַותֹאַמְרן

ת ַוַיְשְק , ָלנּו ָדָלה ָדֹלה  ר  כ.  ַהצֹאן-אֶּ ה  ָלָמה; ְוַאיֹו, ְבֹנָתיו-ל אֶּ  ַויֹאמֶּ   זֶּ

ן ת ֲעַזְבתֶּ ן, ָהִאיש-אֶּ ם ְויֹאַכל לֹו  ִקְראֶּ ל כא .   ָלחֶּ ה ַויֹואֶּ ת, ֹמשֶּ בֶּ ת ָלשֶּ -אֶּ

ת ַוִיֵתן; ָהִאיש ה, ִבתֹו ִצֹפָרה-אֶּ ד  כב.   ְלֹמשֶּ ת ַוִיְקָרא, ֵבן ַוֵתלֶּ  ְשמֹו-אֶּ

ץ, ָהִייִתי  ֵגר--ָאַמר ִכי :  ֵגְרֹשם רֶּ .  ָנְכִרָיה  ְבאֶּ } 
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ְך ַוָיָמת, ָהֵהם ָהַרִבים ַבָיִמים ַוְיִהי  כג לֶּ -ִמן ִיְשָרֵאל -ְבֵני ַוֵיָאְנחּו, ִמְצַרִים מֶּ

ל ַשְוָעָתם ַוַתַעל; ַוִיְזָעקּו, ָהֲעֹבָדה   ַוִיְשַמע כד.  ָהֲעֹבָדה -ִמן, ָהֱאֹלִהים -אֶּ

ת, ֱאֹלִהים ת ֱאֹלִהים ַוִיְזֹכר; ַנֲאָקָתם-אֶּ ת, ְבִריתֹו-אֶּ ת ַאְבָרָהם-אֶּ   ִיְצָחק-אֶּ

ת-ְבֵני ִיְשָרֵאל; ַוֵיַדע, ֱאֹלִהים ת-ַיֲעֹקב.  כה  ַוַיְרא ֱאֹלִהים, אֶּ  .ְואֶּ

 

'י-'פסוקים א  

הפסוקים מתחילים בסיפור פרטי על איש מבית לוי שלקח בת לוי, והיא הרתה וילדה בן 

צריכה להצפינו, להחביאו ולהסתירו במשך שלושה חודשים בגלל גזרות פרעה.והייתה   

יש לשים לב שבכל הפסוקים האלה אין שמות לאף אחד, אלא רק למשה. אין שמות לאיש 

מבית לוי)אנחנו יודעים שזה עמרם(, לאישה שלקח)אנחנו יודעים שזו יוכבד(, לאחות 

דברי הימים(. למה? פי-התינוק)מרים( ולבת פרעה)שנקראת בתיה על  

כי משה הוא החשוב כאן. הוא הדמות החשובה ביותר, וייחוסו משבט לוי זה גם הדבר 

.החשוב ביותר. שאר הדברים פחות חשובים  

היא מצפינה ומחביאה את בנה, תינוק רך, ביאור, בנהר  .אםל היש פה מעשה אמיץ וחכם ש

מטביעה ביאור ובהמשך כמובן וכך מצילה אותו גם , במשך שלושה חודשים המצרי,

מצד אחד נראה כי האם ממלאת אחרי צו פרעה, ולכן היא מביאה  המצרים.ידי -על מהשמדה

פי הרשב"ם האם פועלת באופן רציונאלי ומנסה להציל את בנה , -אותו ליאור. מצד שני, על

סמוך לשפת היאור אשר  ולכן היא מניחה אותו בין קני הסוף ולא במי היאור : "ותשם בסוף",

.ומטמינה אותו יפה, שההולכים על שפת היאור לא יוכלו לראות את התיבה  

כתוב: "ותרא כי טוב הוא ותצפנהו שלושה חודשים" 'בפסוק ב  

 "טוב הוא"=

.יפה-  

.חזק-  

.תינוק שאינו מרבה לבכות-  

 למה האם מצפינה את בנה שלושה חודשים?

חיל להשמיע רעשים )בכי וצחוק( וקשה כבר יהיה כי בסביבות גיל שלושה חודשים התינוק מת

 להסתירו.

 למה יש שים לב?

, שם מסופר שרחב הצילה את '"ותצפנהו"= הסתירה אותו. פועל זה מופיע גם ביהושע ב

 המרגלים. בשני ההקשרים פועל זה משמש בהצלת חיים.
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כדי שמים  "תיבת גומא" = תיבה העשויה מגומא, מצמח הפפירוס והיא מכוסה בחמר ובזפת

לא יחדרו לתוכה. זה מזכיר את תיבת נוח בזמן המבול. שוב, שני ההקשרים הם של הצלת 

אלו שני המקומות היחידים במקרא שבהם מוזכרת המילה "תיבה", ושוב שניהם  חיים.

 בהקשר של הצלת חיים.

ל את בפסוק ג' יש רצף פעלים של האם, המעידים על זריזות, חריצות, מהירות ונחישות להצי

 בנה הרך :ותיקח, ותשם, ותחמרה.

אחות התינוק ממתינה מהצד ומשגיחה עליו, לראות מה יקרה לו. גם היא אמיצה ואחראית 

. לא מזניחה את אחיה, אלא מגלה כלפיו אחריות ומשגיחה עליו.ימהכמו א  

תיה לרחוץ ביאור. היא ראתה את התיבה ובהמשך מסופר על בת פרעה שירדה עם נער

ושלחה את אחת המשרתות שלה למשוך את התיבה. היא פתחה את התיבה וראתה את 

 ילדי העברים.מהיא הבינה מיד כי התינוק המוחבא הוא  התינוק "ותחמול עליו", ריחמה עליו.

אביה  הפועלת לפי צו מצפונה והיוצאת נגד צו רחומה, א לאישה אמיצה,מפה יש דוג םג

יה ובחכמה רבה יאחותו ממשיכה לגלות מהירות ותוש פרעה וגורמת להציל את התינוק.

מציעה לבת פרעה, שהיא תלך ותביא אישה מן העבריות שתניק את התינוק. בת פרעה 

מסכימה לכך, וכמובן שאחות התינוק קוראת לאימה להניק את בנה/אחיה. בת פרעה מציעה 

בר באמו. ושכר לאמו של התינוק, בלי שהיא תדע כמובן שמד  

בפסוק ז' יש לשים לב למילה החוזרת "לך": "האלך וקראתי לך אישה מינקת מן העבריות, 

ותיניק לך את הילד? החזרה על מילה זו מטרתה להעביר לבת פרעה את המסר שהילד 

.שלה כעת והיא אחראית לו וכל מה שהיא עושה זה למען בת פרעה, ללא כל אינטרס אישי  

ל היא מחזירה את הילד לבת פרעה וזו מגדלת אמו של התינוק מניקה אותו ולאחר שהוא גד

 אותו.

 יש הטוענים כי השם מיצרי, אך יש לו משמעות בעברית. בת פרעה קוראת לילד "משה".

כי בת בשפה העברית מדרש שם הוא משמעות לשם, הסבר למקור השם. משה נקרא משה 

שתה אותו מן המים. שכה ומפרעה מ  

"בתיה", הבת של ה', בשל מעשה החסד שהיא עשתה עם בדברי הימים בת פרעה מכונה 

.משה היא מכונה בתו של ה'  

 

 אחר כך בןמשה מכונה בתחילה  יש לשים לב לכינויים השונים המשתנים, כל אחד בהקשרו:

. כאשר התרחקה בנה בהקשר של אמו. כשהיא ילדה אותו והייתה קרובה אליו הוא היה  ילד

.ילדוא ממנו ואחותו השגיחה עליו היה ה  

.כבןואז היא ממש רואה בו ילד בת פרעה דווקא מתקרבת לילד. בהתחלה היא מכנה אותו   

כשהיא אולם "אחותו", אחותו של משה, קרובה אליו, היא משגיחה עליו ולכן מכונה 

בלי שום קשר וזיקה  "עלמה",מתרחקת ממנו, והוא עובר לידיה של בת פרעה היא מכונה 

 למשה.
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בפסוקים אלה אם כך, מסופר על הולדת משה והצלתו שקשורה לשלוש נשים אמיצות:  אמו, 

.אחותו ובת פרעה. שלוש נשים שהצילו את חייו של משה שהיו בסכנה  

א"כ -א"פסוקים י  

ככל הנראה הכוונה היא לגדילה רוחנית,  -א נפתח בקביעת העובדה "ויגדל משה""פסוק י

כתוב "ויגדל הילד", שהכוונה היא לגדילה פיזית במעמד, בחכמה. זאת בניגוד לפסוק י' שם 

 של משה.

 בהמשך הפסוקים נראה כי משה חש את השייכות לבני עמו, למרות שגדל בארמון המצרי.

משה יוצא לאחיו, הוא מאוד ערני. הוא רואה את סבלם. משה מעורב בשלושה סכסוכים 

מוחלט והיותו  ד וצדקעשיית חסזה ל הסכסוכים כבפסוקים אלה, כאשר מה שמאפיין את 

.מושיע של ממש לאנשים בין אם מבני עמו או לא  

ב"י-א"פסוקים י -סכסוך ראשון  

משה יוצא לאחיו והוא רואה איש מיצרי מכה איש עברי. משה מגלה ערנות, בודק את השטח 

בולטת פה  היטב, רואה כי אין איש והוא מכה למוות את האיש המצרי וטומן את גופתו בחול.

.יה לבני עמותהאהבה והאמפ  

 

ד."י-ג"פסוקים י -סכסוך שני  

אחד מכה את השני )=ניצים(.משה שואל את  משה עד למריבה בין שני אנשים מבני ישראל.

פה בולט חוש הצדק של משה. הוא מתערב בין רשע לבין אדם  הרשע : "למה תכה רעך"?

יסיון של משה לקרב בין השימוש במילה "רעך" מביע את הנ שלא עשה דבר ככל הנראה.

 הלבבות, ולציין את העובדה ששני הניצים )=הרבים(הם מבני ישראל.

הרשע עונה למשה : "מי שמך לאיש שר ושופט עלינו? הלהרגני אתה אומר כאשר הרגת את 

 המצרי"?

פרעה שומע על  בסכסוך הראשון התגלה. כך משה מבין שהמעשה שעשה, הריגת המצרי 

.יןישה ורוצה להרוג את משה, ומשה בורח למדהריגת המצרי בידי מ  

ין היא ארץ ועם . המידיינים הם צאצאיהם של אדם שנקרא מדין, שהיה בנו השישי של ימד

.קטורה. המידיינים התיישבו באזור ים המלח ובערבה וכן באזור סיני אברהם מפילגשו  

ב"כ-ז"פסוקים ט -סכסוך שלישי  

מתרחש במידיין.סכסוך זה, שמשה מעורב בו   

בנות )מספר טיפולוגי( והן שואבות מים מהבאר כדי למלא את הרהטים,  7לכוהן מידיין יש 

את התעלות של השוקת כדי  להשקות את צאן אביהן. רועים מגיעים ומנסים לגרש את בנות 

הכהן, ומשה מחליט להושיע אותן מהם ולסייע להן בהשקיית הצאן. שוב, משה מתואר פה 

.סד וטוב ובא לעזרת החלשכעושה ח  
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 תפקיד שלושת הסיפורים בפרק:

הסיפורים משמשים מעין הקדמה לשליחותו של משה, לתשועת ישראל. הם מוכיחים 

 שבתכונותיו של משה, באומץ ליבו , בעזרתו לחלשים, בחוש הצדק שלו הוא ראוי ומוכשר

.ויושיען", "הצילנו"להיות מנהיג. הסיפור השלישי אף משתמש בלשונות ישועה והצלה : "  

 

מדיווח הבנות לאביהן רעואל נראה כי משה סייע להן רבות : "הצילנו מיד הרועים, וגם דלה 

כלומר משה גם הציל את הבנות מיד הרועים, גם שאב מים מהבאר  דלה לנו וישק את הצאן".

משה, תושייתו, וגם סייע להן להשקות את הצאן. יש ריבוי פעולות המעידות על זריזותו של 

 עשיית צדק וחסד כלפי הבנות.

מבקש מבנותיו להזמין את משה בכדי להודות לו על עזרתו  רעואל, אביהן של הבנות

. לבנותיו  

בפסוקים אלה באה לידי ביטוי "סצנת דפוס של אירוסין". למה הכוונה? לפי החוקר א' 

שהנושא הוא אירוסין. ישנם שלושה סיפורים בתנ"ך, שבהם יש רכיבים כמעט זהים כאלטר 

הסיפורים הם: מפגש עבד אברהם ורבקה, מפגש יעקב ורחל והמפגש בין משה לבנות 

 רעואל.

המאפיינים של כל סיפורי אירוסין אלה? םמה  

בסיפור שלנו משה מגיע לארץ זרה, למדיין. -. הגעת החתן או בא כוחו לארץ זרה1  

נפגש עם בנות רעואל ליד הבאר.. פגישה של החתן או בא כוחו ליד הבאר. משה 2  

כאן  -. הנערה או הנערות רצות לביתן ומספרות לאביהן על המפגש והחסד עם הזר בבאר3

 בנות רעואל מספרות לאביהן על הפגישה עם משה.

ידי רעואל לאכול.-. סעודה. משה מוזמן על4  

ו של רעואל.בנותי 7-פה בין משה לציפורה, אחת מ -הסכמת המשפחה לאירוסין/נישואין. 5  

 יש לציין עוד, כי ישנם רמזים מקדימים בסיפור משה ובנות רעואל:

משה מושיע את הבנות מידי הרועים, והוא עתיד להושיע את כל עם ישראל בעתיד.-  

משה שאב מים לנערות, כך בעתיד יושיע את עם ישראל במעבר המים, בקריעת ים סוף. -  

 

ושמו "גרשם", ומדרש השם: הוא נולד בהיותו של בהמשך מסופר שלמשה וציפורה נולד בן 

ןמשה גר, זר במדיי  

ה"כ-ג"פסוקים כ  
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בפסוקים אלה מסופר על כך שאלוהים זוכר את עמו. מלך מצרים מת, אבל השעבוד 

 והמצוקה של בני ישראל לא פוחתים. יש פה תגובות של צער ומצוקה:

קול חלש -"וייאנחו"  

קול חזק -"ויזעקו"  

צעקה גדולה ומרה לאלוהים -"שוועתם"  

גרמה לכך שאלוהים יזכור את הברית עם אברהם, יצחק ויעקב. -"נאקתם"  

:תגובת ה' למצוקה גם באה בארבע תגובות  

 "וישמע"

 "ויזכור" 

 "וירא" 

 "וידע" 

 

' שאלות על פרק ב  

('. "ויילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי" )פסוק א1  

"בני ישראל היו יושבים בערים רבות ובת לוי גרה בעיר אחרת מזו  רמב"ן אומר על פסוק זה:

 שבה גר איש משבט לוי, על כן קם והלך אליה".

רבי יהודה בר זניבא אומר: "כיוון שגזר פרעה "כל הבן הילוד היאורה תשליכהו" אמר עמרם: 

רק על רש את אשתו" , אבל כיוון שהעירה לו בתו שהגזירה היא י"לשווא אנו עמלים וג

 הזכרים ולא על הנקבות, הוא הלך והחזיר אותה".

 עם איזה קושי שני הפרשנים מתמודדים?

ריך.בכיצד כל אחד מהם פותר את הקושי? הסבר ד  

 איזה מבין שני הפירושים רומז לשיבוש בשגרת החיים בשל גזירות פרעה?

.עתך? נמקהאם זה יתרון או חיסרון לד מדוע לדעתך משה גדל דווקא בבית מצרי? .2  

קרא גם את דברי הפרשן אברהם אבן עזרא: "סיבב ה' שיגדל משה בבית המלכות, להיות 

גילה בבית עבדים...ואילו היה נפשו על מדרגה העליונה בדרך הלימוד ולא תהיה שפלה ור

.גדל בין אחיו...לא היו יראים ממנו, כי יחשבוהו כאחד מהם  

ר דבריך.צד עונה הפרשן אבן עזרא על השאלה? הסבכי  
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3.ציין שתי תכונות של משה כמנהיג שבאות לידי ביטוי בפרק. הסבר והדגם דבריך על 
 הכתוב.

.משה גדל אצל בת פרעה, ובכל זאת, לפי הכתוב, הוא חש ' ג בפרק ב"י-א". קרא פסוקים י4

 קשר אל אחיו המשועבדים. הבא מהכתוב שני עניינים המוכיחים טענה זו, והסבר אותם.

5. בשמות ב' מסופר על מעשיהן של נשים אחדות שתרמו להצלת משה. ציין שתיים 

 מהנשים, והסבר כיצד כל אחת מהן פעלה להצלת משה. בסס דבריך על הכתוב.

 . 

 שמות ג'

ה א ה  ָהָיה, ּוֹמשֶּ ת ֹרעֶּ ת ַוִיְנַהג;  ִמְדָין ֹכֵהן--ֹחְתנֹו ִיְתרֹו  צֹאן-אֶּ   ַהצֹאן -אֶּ

ל ַוָיבֹא, ַהִמְדָבר  ַאַחר ,  ֵאָליו  ְיהָוה  ַמְלַאְך ַוֵיָרא ב.  ֹחֵרָבה ָהֱאֹלִהים  ַהר-אֶּ

 ֵאינֶּנּו, ְוַהְסנֶּה, ָבֵאש ֹבֵער ַהְסנֶּה   ְוִהֵנה,  ַוַיְרא; ַהְסנֶּה  ִמתֹוְך--ֵאש-ְבַלַבת

ר ג.   ֻאָכל ה ַויֹאמֶּ ה ָנא -ָאֻסָרה--ֹמשֶּ ְראֶּ ת, ְואֶּ ה-אֶּ ה ַהָגֹדל  ַהַמְראֶּ :   ַהזֶּ

  ֱאֹלִהים ֵאָליו ַוִיְקָרא;  ִלְראֹות ָסר  ִכי,  ְיהָוה ַוַיְרא ד.   ַהְסנֶּה  ִיְבַער-לֹא, ַמדּועַ 

ר,  ַהְסנֶּה ִמתֹוְך ה ַויֹאמֶּ ה ֹמשֶּ ר--ֹמשֶּ ר ה .  ִהֵנִני ַויֹאמֶּ   ִתְקַרב-ַאל, ַויֹאמֶּ

יָך-ַשל; ֲהֹלם יָך ֵמַעל, ְנָעלֶּ ר ַהָמקֹום  ִכי--ַרְגלֶּ -ַאְדַמת, ָעָליו עֹוֵמד ַאָתה ֲאשֶּ

ש ר ו.  הּוא ֹקדֶּ ,  ִיְצָחק ֱאֹלֵהי  ַאְבָרָהם ֱאֹלֵהי , ָאִביָך ֱאֹלֵהי ָאֹנִכי, ַויֹאמֶּ

ה ַוַיְסֵתר ; ַיֲעֹקב  ֵואֹלֵהי ל ֵמַהִביט, ָיֵרא ִכי, ָפָניו, ֹמשֶּ ר ז .  ָהֱאֹלִהים-אֶּ   ַויֹאמֶּ

ת ָרִאיִתי ָרֹאה, ְיהָוה  ר ַעִמי ֳעִני-אֶּ ת; ְבִמְצָרִים ֲאשֶּ  ָשַמְעִתי ַצֲעָקָתם-ְואֶּ

ת ָיַדְעִתי ִכי , ֹנְגָשיו  ִמְפֵני ,  ִמְצַרִים ִמַיד ְלַהִצילֹו  ד ָוֵארֵ   ח.  ַמְכֹאָביו-אֶּ

ץ-ִמן ּוְלַהֲעֹלתֹו ל, ַהִהוא ָהָארֶּ ץ -אֶּ רֶּ ל, ּוְרָחָבה טֹוָבה אֶּ ץ-אֶּ רֶּ   ָחָלב  ָזַבת אֶּ

ל--ּוְדָבש   ט.  ְוַהְיבּוִסי ְוַהִחִּוי, ְוַהְפִרִזי ְוָהֱאֹמִרי, ְוַהִחִתי, ַהְכַנֲעִני ְמקֹום-אֶּ

ת, ָרִאיִתי-ְוַגם; ֵאָלי  ָבָאה ִיְשָרֵאל-ְבֵני ַצֲעַקת  ִהֵנה, ְוַעָתה ר , ַהַלַחץ-אֶּ   ֲאשֶּ

ְשָלֲחָך, ְלָכה  ְוַעָתה י.   ֹאָתם ֹלֲחִצים, ִמְצַרִים ל ְואֶּ ת ְוהֹוֵצא ; ַפְרֹעה-אֶּ -אֶּ

ר יא.  ִמִמְצָרִים, ִיְשָרֵאל-ְבֵני ַעִמי ה ַויֹאמֶּ ל, ֹמשֶּ   ִכי,  ָאֹנִכי ִמי, ָהֱאֹלִהים-אֶּ

ל ֵאֵלְך ת אֹוִציא  ְוִכי ;  ַפְרֹעה-אֶּ ר יב.  ִמִמְצָרִים,  ִיְשָרֵאל  ְבֵני-אֶּ -ִכי,  ַויֹאמֶּ

ְהיֶּה ה,  ִעָמְך אֶּ ת ְבהֹוִציֲאָך:  ְשַלְחִתיָך  ָאֹנִכי  ִכי,  ָהאֹות  ְלָך-ְוזֶּ ,  ָהָעם-אֶּ

ת ַתַעְבדּון, ִמִמְצַרִים ה ָהָהר  ַעל, ָהֱאֹלִהים-אֶּ ר יג .  ַהזֶּ ה ַויֹאמֶּ ל ֹמשֶּ -אֶּ

ל ָבא ָאֹנִכי  ִהֵנה, ָהֱאֹלִהים ם ְוָאַמְרִתי, ִיְשָרֵאל ְבֵני-אֶּ   ֲאבֹוֵתיכֶּם ֱאֹלֵהי, ָלהֶּ

ם ֹאַמר  ָמה, ְשמֹו-ַמה ִלי-ְוָאְמרּו; ֲאֵליכֶּם ְשָלַחִני ר יד.   ֲאֵלהֶּ   ֱאֹלִהים ַויֹאמֶּ

ל ה-אֶּ ְהיֶּה, ֹמשֶּ ר  אֶּ ְהיֶּה ֲאשֶּ ר; אֶּ ְהיֶּה, ִיְשָרֵאל ִלְבֵני  תֹאַמר ֹכה,  ַויֹאמֶּ ,  אֶּ

ר טו .  ֲאֵליכֶּם ְשָלַחִני ל ֱאֹלִהים עֹוד  ַויֹאמֶּ ה-אֶּ ל תֹאַמר-ֹכה, ֹמשֶּ   ְבֵני-אֶּ
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,  ַיֲעֹקב ֵואֹלֵהי ִיְצָחק ֱאֹלֵהי  ַאְבָרָהם ֱאֹלֵהי ֲאֹבֵתיכֶּם ֱאֹלֵהי ְיהָוה , ִיְשָרֵאל

ה; ֲאֵליכֶּם ְשָלַחִני ה, ְלֹעָלם ְשִמי-זֶּ ת ְוָאַסְפתָ  ֵלְך  טז .  ֹדר  ְלֹדר  ִזְכִרי ְוזֶּ -אֶּ

ם ְוָאַמְרתָ , ִיְשָרֵאל ִזְקֵני   ֱאֹלֵהי, ֵאַלי ִנְרָאה ֲאֹבֵתיכֶּם ֱאֹלֵהי ְיהָוה  ֲאֵלהֶּ

ְתכֶּם  ָפַקְדִתי ָפֹקד :  ֵלאֹמר , ְוַיֲעֹקב ִיְצָחק ַאְבָרָהם ת, אֶּ ָעשּוי-ְואֶּ   ָלכֶּם הֶּ

ה, ָוֹאַמר יז .  ְבִמְצָרִים ְתכֶּם ַאֲעלֶּ ל, ִמְצַרִים ֵמֳעִני אֶּ ץ-אֶּ רֶּ ,  ְוַהִחִתי  ַהְכַנֲעִני  אֶּ

ל--ְוַהְיבּוִסי ְוַהִחִּוי ְוַהְפִרִזי ְוָהֱאֹמִרי ץ -אֶּ רֶּ , ְוָשְמעּו יח.  ּוְדָבש, ָחָלב ָזַבת אֶּ

ָך ל ִיְשָרֵאל  ְוִזְקֵני ַאָתה ּוָבאתָ ; ְלֹקלֶּ ְך -אֶּ לֶּ ם, ִמְצַרִים מֶּ   ְיהָוה  ֵאָליו ַוֲאַמְרתֶּ

ְך  ָנא -ֵנְלָכה ְוַעָתה , ָעֵלינּו ִנְקָרה ָהִעְבִרִיים  ֱאֹלֵהי רֶּ ת דֶּ ,  ַבִמְדָבר ָיִמים ְשֹלשֶּ

ְתכֶּם ִיֵתן-לֹא  ִכי--ָיַדְעִתי  ַוֲאִני  יט.  ֱאֹלֵהינּו ַליהָוה ְוִנְזְבָחה ְך אֶּ לֶּ ,  ִמְצַרִים מֶּ

ת ְוָשַלְחִתי  כ.  ֲחָזָקה ְבָיד,  ְולֹא:  ַלֲהֹלְך ת ְוִהֵכיִתי, ָיִדי-אֶּ   ְבֹכל , ִמְצַרִים-אֶּ

ר, ִנְפְלֹאַתי ה ֲאשֶּ ֱעשֶּ ְתכֶּם ְיַשַלח,  ֵכן-ְוַאֲחֵרי; ְבִקְרבֹו  אֶּ ת ְוָנַתִתי כא .  אֶּ -אֶּ

ה-ָהָעם ֵחן   כב.   ֵריָקם ֵתְלכּו לֹא, ֵתֵלכּון ִכי  ְוָהָיה; ִמְצָרִים ְבֵעיֵני, ַהזֶּ

ְנָתּה  הִאשָ  ְוָשֲאָלה ף-ְכֵלי,  ֵביָתּה ּוִמָגַרת ִמְשכֶּ ; ּוְשָמֹלת ָזָהב  ּוְכֵלי כֶּסֶּ

ם ם, ְבֹנֵתיכֶּם-ְוַעל ְבֵניכֶּם-ַעל, ְוַשְמתֶּ ת,  ְוִנַצְלתֶּ ִמְצָרִים-אֶּ . 

'ו-'פסוקים א  

פסוקים אלה מתחילים בתיאור העובדה שמשה היה רועה צאן של יתרו, אביה של אשתו 

תיאור משה כרועה צאן הוא הכנה לתפקיד משה כמנהיג העם. לרועה צאן ולמנהיג  ציפורה.

הוא דרושות תכונות דומות: יכולת הובלה, הגנה, קבלת החלטות, חמלה, מנהיגות וכיו"ב. 

 שם בעתיד בני ישראל יקבלו את התורה..להר חורב שהוא הר סיני  מגיע עם הצאן

הוא רואה מחזה. רוחנית. משה מגיע להר חורב והיא גם פיזית וגם של משה ההתרחקות 

משה  הוא רואה סנה בוער שאיננו אוכל. סנה הוא שיח מדברי. שאיננו אוכל= לא נשרף.

במדבר, דווקא  מתקרב לסנה כדי לראות את המחזה המיוחד, ולבסוף ה' מדבר ומתגלה אליו

במקום המנותק מהגשמיות.  במדבר,  

ה, מתוך הבנה שזו ההתגלות הראשונה אליו. זו תי למשאם כך אלוהים מתגלה באופן הדרג

 ההדרגתיות:

(.'משה רואה בתחילה את הסנה שלא אוכל, לא נשרף )פסוק ב -  

(.'משה מתקרב לראות את המראה המיוחד )פסוק ג -  

.אלוהים אלוהים מדבר למשה ומצווה עליו לחלוץ את נעלו בשל היות המקום קדוש)פסוק ה( -

פעמיים "משה משה", בהכפלת שמו מודגשת דחיפות הקריאה קורא בשמו של משה 

. וחשיבותה  

חליצת הנעליים מלבד היותה כבוד למקום הקדוש יש בה גם קריאה למשה להתבוננות 

אדם החולץ נעליו מרגיש טוב יותר את המקום שעליו  מעמיקה במראה הגדול שהוא רואה.

קרב למקום הקדוש, אלא יש שית אי משמש רק פיתוי למשהלאין המראה הפ הוא עומד.

 במראה גם משמעות פנימית, אותה נדרש משה לפענח. 
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(.וככך משה נבחר להמשיך מסורת קדומה עצמו כאלוהי אבותיו של משה)פסוק ו'ה' מציג -

.של אמונה מונותיאיסטית המוכרת לעם מדורות קודמים  

 כיצד משה מגיב?

. הוא גם צנוע. משה מבין את גודל מההתגלותמשה מסתיר פניו. הוא חושש למות כתוצאה 

המעמד, תופס את עוצמתו ומתוך כבוד למעמד הגדול הוא מסתיר פנים : "ויסתר משה פניו 

.('כי ירא מהביט אל האלוהים" )פסוק ו  

 מה המשמעות הסמלית של הסנה הבוער?

ותם או איש לא יוכל לכל-כשם שהסנה הבוער לא נשרף לחלוטין, כך בני ישראל הסובלים

 לנצח אותם לעולם. 

 הסנה הבוער= מסמל את עם ישראל הסובל במצרים.

 האש= מסמלת את רצונם של המצרים להשמיד את בני ישראל במצרים.

ד את ישראל.יהסנה שלא אוכל= סמל לאי הצלחתם של המצרים להשמ  

, ההתגלות האלוהית בסנה, שהוא שיח קטן ופשוט, מסמלת את קיים פירוש אחר לפיו

  פשוטה ללא יהירות ושחצנות. דרישה מהאדם להקפיד על התנהגותה

 

המילה המנחה בפסוקים אלה ובפסוקים הבאים היא משורש רא"ה. השורש רא"ה מתאר את 

הראיה של משה ואת הראיה של אלוהים: אלוהים רואה את הסבל של בני ישראל במצרים, 

משה רואה את מראה הסנה הבוער ובעקבות הראיות האלה תתחיל ההצלה והגאולה של בני 

.יש פה קשר של סיבה ותוצאה ישראל ממצרים.  

ב"כ -'פסוקים ז  

 בפסוקים אלה אלוהים מבשר למשה את הבשורה על הצלת בני ישראל במצרים ועל גאולתם.

דבר בגוף ראשון : "וארד". אלוהים בעצמו ירד למצרים ויציל את בני ישראל ויביאם אלוהים מ

לארץ המובטחת. הארץ המובטחת טובה ורחבה, ארץ זבת חלב ודבש ויהיה בה שפע כלכלי, 

אך יושבים בה עמים כמו הכנעני, הפריזי וכו' שבני ישראל יצטרכו בעתיד להביסם כדי 

לי וגיאוגרפי של הארץ המובטחת.יש פה היבט כלכ להתיישב בארץ.  

 

שליח להוציא את בני ישראל ממצרים. בתנ"ך ישנם מנהיג וכאלוהים ממנה ומקדש את משה כ

מוטיבים החוזרים כאשר אלוהים ממנה ומקדש אדם לשליחות, בדרך כלל  נביא)כמו למשל 

.אצל ירמיה הנביא(  

:אלה המוטיבים להקדשת אדם לתפקיד שליח/נביא  
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1. מינוי לתפקיד: אלוהים מודיע למשה על המינוי. מופיע בפסוק י': "ועתה לכה ואשלחך אל 

 פרעה והוצא את עמי בני ישראל ממצרים".

2. התנגדות למינוי וניסיון להתחמק ממנו: משה כמו ירמיה הנביא מתנגד לתפקיד, חושש 
א בצורת "סוק יממנו, מגלה ענווה ואפילו חוסר ביטחון. ההתנגדות של משה מופיעה בפ

 שאלה: "מי אנוכי כי אלך אל פרעה וכי אוציא את בני ישראל ממצרים?".

 3. עידוד: אלוהים מעודד את משה, מבטיח לו שיהיה אתו וזה בפסוק י"ב: "אהיה עמך".

4. מתן אות: אלוהים נותן למשה סימן, אות .זה מופיע בפסוק י"ב. כשבני ישראל ייצאו 

ם על ההר הזה".ממצרים תעבדון את האלוהי  

מתן האות היא בעתיד. כשבני ישראל יגיעו להר סיני ויקבלו שם את התורה זה יהיה הסימן. 

לדעת את זהות יש פה בעיה בגלל שמדובר בעתיד. זה דורש אמונה מוחלטת. משה מבקש 

אלוהים בתשובתו מזכיר שניים משמותיו: "אהיה אשר  האלוהים, אם העם ישאל אותו.

כלומר אלוהים נצחי, תמיד קים ולכן יכול להוציא את בני  -ד("לחני" )פסוק יאהיה...אהיה ש

 ישראל ממצרים.

השם השני שאלוהים מציג בפני משה: "ה' אלוהי אבותיכם אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי 

ב יו(. אלוהים מזה דורי דורות הוא אביהם של האבות ומתוקף כך הוא מחו"יעקב" )פסוק ט

תיו להם )הבטחות כגון יציאת מצרים, כניסה לארץ המובטחת וכו'(.לממש את הבטחו  

 בהמשך הפסוקים , ט"ז- כ"ב אלוהים מצווה על משה שני דברים:

ת בני ישראל וגאולתם ממצרים.ל. משה צריך לאסוף את זקני ישראל ולהודיע להם על הצ1  

ממצרים לשלושה ימים . משה והזקנים צריכים ללכת לפרעה ולבקש שהם רוצים לצאת 2

 ולחזור.

 -)יהיה קשה לפרעה לוותר על כאלוהים אומר למשה, שפרעה לא יאפשר לבני ישראל לצאת

והוא רומז לכך שזה יתאפשר רק לאחר ה' יביא על פרעה את  עבדים מבני ישראל( 600,000

אשר אעשה בקרבו". יעשר המכות : "ושלחתי את ידי והכיתי את מצרים בכל נפלאותי  

ך בני ישראל ייצאו ממצרים?אי  

כן ייצאו ברכוש גדול לאחר שבנות -ועל ,"לא תלכו ריקם". בני ישראל ימצאו חן בעיני המצרים

.ישראל ישאלו תכשיטים משכנותיהן המצריות  

 

' שאלות על פרק ג  

ואת המדרש הבא: "אמרו רבותינו : כשהיה משה רבנו  ,ב-'פסוקים א '. קרא שמות פרק ג1

פי -ע"ה רועה צאנו של יתרו חותנו במדבר, ברח ממנו גדי, ורץ אחריו, עד שהגיע לחסית )על

שולחן ערוך מין ירק הגדל על המים(, נזדמנה לו בריכה של מים, ועמד הגדי לשתות. כיוון 

ת מפני צמא, עייף אתה!', הרכיבו על שהגיע משה אצלו אמר: 'אני לא הייתי יודע שרץ היי
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כתפו והיה מהלך. אמר הקדוש ברוך הוא: "יש לך רחמים לנהוג צאן של בשר ודם כך, כך 

ומשה היה רועה". -חייך, אתה תרעה צאני ישראל" "הוי  

 א. לפי המדרש, מדוע בחר אלוהים במשה כמנהיג העם?

 ב. ציין שתי תכונות נוספות על אלה שבאות לידי ביטוי במדרש שראוי שמנהיגים יישאו אותן.

ט"ו.-ב"ב ואת חוק העבד בדברים ט"ו פסוקים י"כ-א"כ '.קרא שמות  ג2  

מה מצווה החוק על האדון להעניק לעבד בשנה פי חוק העבד שבספר דברים, -עלא. 

 השביעית?

וש ספר דברים  יכול לסייע לנו להבין את יציאת בני ישראל ממצרים ברכב ב. כיצד חוק העבד

 גדול? הסבר דבריך.

3. קרא שמות ג' פסוקים ב'- ח'. יש בפסוקם אלה שלושה ניבים השגורים בעברית. ציין שניים 

מה משמעם כיום.הסבר פי הטקסט וגם -מהניבים. הסבר אותם על  

פסוק י"ח. 'קרא שמות ג. 4  

 בפסוק זה יש קושי.

 ו שיאמר בשמו כזב ושקר?מתייחס לקושי : ""איך ציווה )ה'( יתברך למשה רבנ אברבנאל

 ויותר טוב שיאמר בביאור )באופן ברור( שלח את העם מתחת סבלות מצרים!".

.אברבנאלא. הסבר במילים שלך את הקושי כפי שעולה מדבריו של   

ב. רד"ק אף פותר את הקושי : "עשה)אלוהים(...כן כדי להראות לבני אדם חוזק לב פרעה 

בראשונה...בקשתו דבר מועט דרך שלושה ימים  למשה...שתהיהוקשי ערפו...מפני זה ציווה 

 להבחין בו עורפו ומצחו הקשה".

.כיצד רד"ק פותר את הקושי? הסבר  

.'י-'פסוקים א '. קרא שמות ג5  

א. אלוהים קורא למשה מתוך הסנה ומשה מגיב על הקריאה בשתי דרכים שונות. הסבר 

התגובה שלו בפסוק ו'.במילים שלך את התגובה של משה בפסוק ד' ואת   

פי פסוקים אלה, מדוע החליט האל להתערב בנעשה ומה התכוון -. על'ח-'. קרא פסוקים ז1ב. 

 לעשות? בסס דבריך על הכתוב.

.'י-'. קרא פסוקים ט2  

.מהו התפקיד של משה בתכנית האלוהית? בסס דבריך על הכתוב  
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 שמות י"ב פסוקים כ"ט- מ"ב 

ץ  ְבכֹור-ָכל ִהָכה  ַויהָוה,  ַהַלְיָלה  ַבֲחִצי  ַוְיִהי כט רֶּ   ַפְרֹעה ִמְבֹכר, ִמְצַרִים ְבאֶּ

ר ַהְשִבי  ְבכֹור ַעד, ִכְסאֹו-ַעל ַהֹיֵשב .   ְבֵהָמה  ְבכֹור, ְוֹכל; ַהבֹור ְבֵבית   ֲאשֶּ

,  ְגֹדָלה  ְצָעָקה ַוְתִהי, ִמְצַרִים-ְוָכל ֲעָבָדיו -ְוָכל הּוא,  ַלְיָלה  ַפְרֹעה ַוָיָקם ל

ר, ַבִית  ֵאין-ִכי:   ְבִמְצָרִים ה ַוִיְקָרא לא.  ֵמת ָשם-ֵאין ֲאשֶּ   ּוְלַאֲהֹרן ְלֹמשֶּ

ר, ַלְיָלה  ם-ַגם--ַעִמי ִמתֹוְך ְצאּו קּומּו ַויֹאמֶּ   ִעְבדּו ּוְלכּו; ִיְשָרֵאל  ְבֵני-ַגם, ַאתֶּ

ת ְרכֶּם,  ְיהָוה-אֶּ ר ְקחּו ְבַקְרכֶּם-ַגם צֹאְנכֶּם-ַגם לב.  ְכַדבֶּ ם ַכֲאשֶּ ,  ִדַבְרתֶּ

ם; ָוֵלכּו ֱחַזק לג .  ֹאִתי-ַגם,  ּוֵבַרְכתֶּ  ְלַשְלָחם  ְלַמֵהר, ָהָעם-ַעל ִמְצַרִים ַותֶּ

ץ-ִמן ת ָהָעם ַוִיָשא לד .  ֵמִתים ֻכָלנּו,  ָאְמרּו ִכי:   ָהָארֶּ ם, ְבֵצקֹו-אֶּ רֶּ ;  יְֶּחָמץ  טֶּ

  ִכְדַבר , ָעשּו ִיְשָרֵאל-ּוְבֵני לה .  ִשְכָמם-ַעל, ְבִשְמֹלָתם ְצֻרֹרת ִמְשֲאֹרָתם

ה ף-ְכֵלי, ִמִמְצַרִים, ַוִיְשֲאלּו; ֹמשֶּ   ָנַתן ַויהָוה  לו.  ּוְשָמֹלת, ָזָהב  ּוְכֵלי  כֶּסֶּ

ת ת, ַוְיַנְצלּו; ַוַיְשִאלּום--ִמְצַרִים ְבֵעיֵני, ָהָעם ֵחן-אֶּ .  ִמְצָרִים-אֶּ  

ף ֵמאֹות-ְכֵשש,  ֻסֹכָתה, ֵמַרְעְמֵסס ִיְשָרֵאל -ְבֵני ַוִיְסעּו לז  לֶּ ,  ַהְגָבִרים  ַרְגִלי אֶּ

ב-ְוַגם לח.  ִמָטף ְלַבד .   ְמֹאד ָכֵבד  ִמְקנֶּה, ּוָבָקר ְוצֹאן, ִאָתם ָעָלה , ַרב  ֵערֶּ

ת ַויֹאפּו לט ר ַהָבֵצק-אֶּ :   ָחֵמץ לֹא ִכי--ַמצֹות ֻעֹגת,  ִמִמְצַרִים ּוהֹוִציא  ֲאשֶּ

ם ָעשּו-לֹא, ֵצָדה-ְוַגם, ְלִהְתַמְהֵמּהַ  ָיְכלּו ְולֹא , ִמִמְצַרִים ֹגְרשּו-ִכי  מ .  ָלהֶּ

ר, ִיְשָרֵאל ְבֵני ּומֹוַשב   ֵמאֹות ְוַאְרַבע, ָשָנה ְשֹלִשים--ְבִמְצָרִים ָיְשבּו ֲאשֶּ

ם,  ַוְיִהי; ָשָנה, ֵמאֹות  ְוַאְרַבע, ָשָנה ְשֹלִשים ִמֵקץ, ַוְיִהי מא.  ָשָנה צֶּ   ְבעֶּ

ה ַהיֹום ץ , ְיהָוה ִצְבאֹות-ָכל ָיְצאּו,  ַהזֶּ רֶּ   הּוא ִשֻמִרים ֵליל מב.  ִמְצָרִים ֵמאֶּ

ץ ְלהֹוִציָאם,  ַליהָוה רֶּ ה  ַהַלְיָלה-הּוא:   ִמְצָרִים ֵמאֶּ -ְלָכל ִשֻמִרים, ַליהָוה ַהזֶּ

.  ְלֹדֹרָתם ִיְשָרֵאל ְבֵני  

פרק י"ב הוא תחילת תהליך פרידתם של בני ישראל ממצרים ופנייתם אל דרך חדשה. בני 

.למעשה ניתן לראות בתהליך זה מעין לידה מחדש ישראל הופכים מעבדים לבני חורין.  
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.מ"ב-בפרק זה יילמדו לבגרות רק פסוקים כ"ט  

ל' -פסוקים כ"ט  

הקשה והכואבת  האיומה, אלוהים מכה את מצרים במכה העשיריתמתואר שבפסוקים אלה 

 ביותר: מכת בכורות.

בספר שמות פרעה  'פי העיקרון של מידה כנגד מידה: בפרק א-המצרים נענשים במכה זו על

, ובכך פגע בישראל שהיא בנו בכורו של אלוהים, ולכן ציווה להרוג את הבנים של בני ישראל

ה מידה אלוהים פוגע עכשיו בבנים הבכורים של המצרים.באות  

את כל באופן קולקטיבי בפסוק כ"ט מתוארת המכה העשירית הקשה במצרים. אלוהים היכה 

בכורי מצרים, מבנו בכורו של פרעה ועד לבכורות השפחות, האסירים והשבויים שנמצאים 

ט"ו בחודש ניסן: "ויהי  -י"ד ל ביןוזה התרחש בבית הבור)בית הכלא( ואפילו בכורות הבהמה 

בחצי הלילה וה' היכה כל בכור בארץ מצרים מבכור פרעה היושב על כסאו עד בכור השבי 

 בבית הבור וכל בכור בהמה".

במזמור תהלים ע"ח פסוק מ"ט. אמכת הבכורות מתוארת בעוד מקומות בתנ"ך כדוגמ  

ולה במצרים". קשה להתעלם :,ותהי צעקה גד המצרים צועקים, כי בכל בית יש בכור שמת

.מהדמיון בין זעקת בני ישראל בשל העבודה הקשה לזעקה פה של המצרים  

ג"ל-א"פסוקים ל  

בפסוקים אלה מסופר על כך שבעקבות מכת הבכורות פרעה נכנע והוא משחרר את בני 

פרעה מאפשר לבני ישראל לקחת את צאנם ובקרם  .לכו ויזבחו לאלוהיהםיכדי ש ישראל

ומבקש אפילו בחרדה גדולה שיתפללו עבורו : "וברכתם גם אותי". העם המצרי אף הוא 

מפוחד ומנסה לזרז את בני ישראל למהר ולצאת, כי הם פוחדים ממגפות נוספות : "ותחזק 

 מצרים על העם למהר לשלחם מן הארץ כי אמרו כולנו מתים".  

ווה/מנהג מזכירה ומנציחה את מכת הבכורות אצל המצרים והצלת בכורותיהם של איזו מצ

 בני ישראל?

יו נעשה טקס פדיון הבן, בו אב ,יום של התינוק הבכור 30מדובר במצוות "פדיון הבן". בגיל 

ידי תשלום סכום סמלי. במצווה זו יש הודיה  -התינוק פודה את התינוק מהכוהן על של

בבני ישראל. מצווה זו נמצאת בספר שמות פרק י"ג,  בנים הבכוריםלאלוהים על הצלת ה

.פסוק י"ג : "וכל בכור אדם בבניך תפדה"  

ו"ל -ד"פסוקים ל  

:מילים קשות  

 יחמץ=תפח 

 משארותם= בצק או כלי לבצק

 צרורות= נעטפו בצרורות
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 שכמם= כתפיהם

 וינצלו=לקחו הכל, רוקנו.

ערב רב= אלה קבוצות שנספחו לבני ישראל ביציאה ממצרים. נקראים גם אספסוף. או 

שמדובר בקבוצה של מיצרים או בחלקי עמים שגם אותם המצרים שיעבדו עם ישראל. בכל 

 אופן ערב רב זה הפך להיות חלק מעם ישראל.

בפסוקים אלה מסופר על כך שבני ישראל ממהרים לצאת ממצרים, ואות למהירותם ניתן 

ממצרים שאפילו לא הספיק לתפוח. הם ארזו את בצקם לראות בבצק שהם לקחו איתם 

בבגדיהם שאולי ימשיך לתפוח וכך תהיה להם צידה לדרך. בני ישראל צייתו למשה וביציאה 

ממצרים הם שאלו מהמצרים כלי כסף וכלי זהב ושמלות. איך זה יתאפשר? איך המצרים 

ים וישאילום וינצלו את הסכימו לתת לבני ישראל? כתוב: "וה' נתן את חן העם בעיני מצר

בדיוק כמו שה' הבטיח להם. -מצרים")פסוק ל"ה(  

פסוקים למה נושא הכלים והרכוש עולה פה ובפרקים נוספים בספר שמות: שמות ג'  

  ?'ג-'בפסוקים א "ב וכן שמות י" כ-א"כ

נושא הכלים עולה שלוש פעמים כי, אלוהים דואג לצדק לעמו. הם היו עבדים במצרים ונוצלו, 

וכעת כשהם משתחררים מגיע להם מהמירים, מענק שחרור כפי שחוק העבד בדברים ט"ו 

ח מצווה."י-ב"י  

כרגע, חופש הבחירה של ישראל אינו בא לידי ביטוי, עליהם להימלט, בלי שאלות, בלי 

. התלבטויות  

 

 

ט"ל -ז"פסוקים ל  

סעו בני ימים למראה רומזים למעבר של בני ישראל לספירה אחרת: "וימישני פסוקים ת

 ישראל מרעמסס סכתה כשש מאות אלף רגלי הגברים לבד מטף וגם ערב רב עלה איתם

ח(."ל -ז"וצאן ובקר מקנה כבד מאוד)פסוקים ל  

גברים, המתייחס רק ל 600,000אם נבין את הביטוי שש מאות אלף רגלי הגברים כמספר 

 שני מיליון בני אדםכמשמעות הדבר כי עם הנשים, הזקנים והטף, העם היוצא ממצרים מונה 

כזכור.  70 המצומצם במדבר, שהתחיל מהמספר ך. זהו מספר עצום של עם שהולואולי יותר

העם העצום הזה נושא עמו מקנה כבד המאט את הליכתו והוא מורכב ומרובד עם ערב רב 

ס לעולם נסי של השגחה אלוהית..מעכשיו הקורא נכנ  

בעובדה שבני ישראל אפו את הבצק שהוציאו במהרה ממצרים, לפני פסוקים אלה מסתיימים 

.שהספיק לתפוח ויש פה כמובן רמז למצוות אכילת מצות  
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רועים בעבר. היום יהוא סיפור סיבה. סיפור שמסביר בהווה תופעה על סמך איסוד אטיולוגי 

ל היציאה המהירה של בני ישראל ממצרים ולקיחת הבצק שלא להפסח בגאוכלים מצות בחג 

.תפח, שממנו אפו והכינו בני ישראל "עוגות מצות"  

ב"מ -'פסוקים מ  

שנה. 430בפסוקים אלה כתוב שמשך הזמן שבני ישראל שהו במצרים הוא   

 ישנן מספר שיטות ודעות לגבי זמן השהייה של ישראל במצרים:

, בברית בין הבתרים בכנען )בראשית 70מתחיל בהיות אברהם בן מניין זה  -שנה  430

 ט"ו(וכך לפי הפרשנים רמב"ן ואברבנאל.

הפרשן רס"ג.מתחיל מהולדת יצחק ועד יציאת מצרים וכך לפי  -שנה  400  

מספר השנים שבני ישראל היו במצרים ובתוכן העבדות.  -שנה  210  

 

בפסוק מ"ב כתוב: "ליל שימורים הוא לה' , להוציאם מארץ מצרים , הוא הלילה הזה לה', 

  שימורים לכל בני ישראל לדורותם".

ליל שימורים הוא אותו לילה שלפני יציאת מצרים, בו ה' שמר, השגיח והגן על בני ישראל כדי 

 שיציאתם ממצרים תהיה בשלום.

ליל מעכשיו ואילך לילה זה יהיה כל שנה "הלילה הזה לה'", כלומר כל שנה עם ישראל יקיים 

, אותו מציינים לזכר ליל השימורים של ה' ויציאת בני ישראל שימורים הוא ליל הסדר

שימורים"  כיום יש משמעות נוספת לביטוי "ליל .מעבדות לחירות, יציאת בני ישראל ממצרים

הוא לילה שלא ישנים ברובו.משמעו ו  

 

ב "שאלות על פרק י  

."מבכור פרעה בארץ מצרים . בפסוק כ"ט כתוב: "וה' היכה כל בכור1  

 רש"י מפרש:

אף פרעה בכור היה, ונשתייר מן הבכורות, ועליו הוא אומר "בעבור הראותך -"מבכור פרעה"

 את כוחי".

 א. מה הקושי אתו מתמודד רש"י?

כיצד הוא פותר אותו?ב.   

. קרא פסוק כ"ט. איזו שיטת גמול באה לידי ביטוי בפסוקים אלה? גמול אישי או גמול 2

 לדורות/קולקטיבי? הסבר דבריך ובסס אותם על הכתוב.

מ"ב . מהו האירוע המכונן שעיצב את זהות העם ומופיע בפסוקים  -קרא פסוקים  כ"ט . 3

אותו אירוע כיום?אלה? כיצד מנציחים את הזיכרון של   
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. מה הקשר שבא לידי 'ב פסוק ל"וכן שמות י 'פסוק ז ', פסוק כ"ג, שמות ג'קרא שמות ב. 4

מבטא? הביטוי בפסוקים אלה ואיזה עיקרון הקשר הז  

ידי אלוהים? הסבר דבריך ובסס -. קרא שמות ט"ו פסוק י"ד. מהי ההבטחה שניתנת שם על5

ל"ו? הסבר דבריך  -ת בפרק י"ב פסוקים ל"דאותם על הכתוב. הסבר כיצד היא מתממש

.ובסס אותם על הכתוב  

 

 

 שמות י"ג פסוקים י"ז- כ"ב

. כ"ב בלבד -פסוקים י"זלבגרות בפרק זה יילמדו   

ת ַפְרֹעה ְבַשַלח, ַוְיִהי יז  ְך ֱאֹלִהים ָנָחם-ְולֹא, ָהָעם-אֶּ רֶּ ץ  דֶּ רֶּ   ִכי , ְפִלְשִתים אֶּ

ן, ֱאֹלִהים ָאַמר ִכי :  הּוא ָקרֹוב  ְוָשבּו--ִמְלָחָמה ִבְרֹאָתם ָהָעם ִיָנֵחם-פֶּ

ת ֱאֹלִהים ַוַיֵסב  יח.  ִמְצָרְיָמה ְך ָהָעם-אֶּ רֶּ  ַוֲחֻמִשים; סּוף-ַים, ַהִמְדָבר  דֶּ

ץ, ִיְשָרֵאל-ְבֵני ָעלּו רֶּ ה ַוִיַקח יט.  ִמְצָרִים ֵמאֶּ ת ֹמשֶּ :   ִעמֹו, יֹוֵסף ַעְצמֹות-אֶּ

ת ִהְשִביעַ   ַהְשֵבעַ  ִכי ְתכֶּם ֱאֹלִהים ִיְפֹקד ָפֹקד, ֵלאֹמר,  ִיְשָרֵאל  ְבֵני-אֶּ ,  אֶּ

ם ת ְוַהֲעִליתֶּ ה ַעְצֹמַתי-אֶּ ,  ְבֵאָתם ַוַיֲחנּו; ִמֻסֹכת, ַוִיְסעּו כ .  ִאְתכֶּם ִמזֶּ

ם ֹהֵלְך ַויהָוה  כא.   ַהִמְדָבר   ִבְקֵצה   ַלְנֹחָתם, ָעָנן ְבַעמּוד יֹוָמם ִלְפֵניהֶּ

ְך רֶּ ם ְלָהִאיר , ֵאש ְבַעמּוד ְוַלְיָלה, ַהדֶּ כֶּת--ָלהֶּ -לֹא כב .   ָוָלְיָלה יֹוָמם, ָללֶּ

ָעָנן ַעמּוד ָיִמיש ָהָעם,  ִלְפֵני--ָלְיָלה, ָהֵאש ְוַעמּוד, יֹוָמם, הֶּ . 

 

פסוקים אלה פותחים במילה "ושלח", וזהו שמה של פרשה שנקראת בתורה בבתי הכנסת. 

ראל, הייתה לאלוהים האפשרות להחליט שבני ישראל מסופר שכאשר פרעה שלח את בני יש

ייכנסו לארץ בדרך הקרובה והקצרה ביותר, היא דרך ארץ פלישתים )ניתן לראות במפה(. 

הקרובה והקצרה ממצרים לארץ ישראל. דרך זו קישרה את דרך ארץ פלישתים היא הדרך 

ישראל בדרך הקצרה,  יאת בנ אולם, אלוהים החליט לא להכניס מצרים עם ארץ ישראל.

כאשר הנימוק הוא " כי אמר אלוהים פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה" )פסוק 

ן החזקים מאוד יגרמו חושש שמגע ומלחמה עם הפלישתים ותושבי כנע אלוהים י"ז(.כלומר

)ניתן להוציא את בני לבני ישראל להתייאש ואף להצטער שיצאו בכלל מהעבדות במצרים

לכן אלוהים .ישראל ממצרים, אך האם ניתן להוציא את מצרים מבני ישראל בשלב הזה?(

אלוהים מפנה את העם  ני ישראל בדרך הארוכה, היא דרך המדבר וים סוף.בהוביל את 

מסוכות לאיתם. איתם היא בקצה המערבי של מדבר סיני.לדרום מזרח,   

יש לציין שבמבחן המציאות בני ישראל כן נתקלו בסופו של דבר במלחמה עם המצרים למרות 

 שעברו בדרך הארוכה, אך אלוהים נלחם את מלחמתם והושיע אותם.
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ל אחיו בהמשך הפסוקים מסופר על העלאת עצמותיו של יוסף ממצרים, כי כך יוסף ציווה ע

נ' פסוק כ"ב: "והעליתם את עצמותיי מזה". פרק בבראשית  

את בני ישראל במדבר באמצעות עמוד ענן ועמוד בדאגה, בקרבה ובמסירות אלוהים מלווה 

. עמוד האש מאיר את דרכם בלילה.אש. עמוד הענן מכוונם בדרך במהלך היום  

 נדודי בני ישראל במדבר
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ג שאלות על פרק י"  

...דרך ארץ פלישתים הייתה דרך י"ח: "–לפסוקים י"ז נון -הרב יואל בן.קרא את פירושו של 1

ממלכתית צבאית שמצרים שלטה בה כמו בחלקים רבים של כנען עצמה. אילו הלכו בני 

ישראל בדרך פלישתים, היו מוכיחים בכך התנהגות טובה וידידותית כלפי פרעה והכרה 

אבל  צאו ממצרים בדרך זו, לא היה פרעה רודף אחריהם כלל.בהמשך חסותו עליהם...אילו י

יציאה כזו ממצרים הייתה שונה לחלוטין מכוונת ההתגלות של ה' למשה. העם אמנם היה 

ניצל מעבודה קשה, אבל לא יצא לחירות כלל, עם כזה אינו יכול לקבל את התורה, מפני 

אפשרית רק אחרי עול שעבדו מלכויות...לכן שאינו ריבוני, ואין השכינה שורה בו. מלכות ה' 

הכרח להובילם דרך המדבר ים סוף אל המרדף, אל המלחמה אל ההצלה ואל העצמאות  ההי

מקור האיסור לחזור מצרימה  -נון , דרך ארץ פלישתים מול המדברים סוף-המלאה" )יואל בן

 ומשמעותו(.

ישראל מדרך פלישתים דרומה?  נון בדבריו על הסבת בני-מהו החידוש שמחדש הרב יואל בן

 הסבר דבריך.

 

זהו שם של מבצע שבו ישראל לחמה מול ארגון החמאס בעזה בסוף שנת  -. "עמוד ענן"2

2012 .  

למבצע הצבאי?שם זה מדוע לדעתך נבחר דווקא   

כ"ב ומה הוא בא להדגיש?-'.מה האמצעי האומנותי המופיע בפסוקים כ3  

כ"ב? מה משמעותו בהקשרו, ומה משמעותו כיום?. מהו הביטוי/הניב המופיע בפסוק 4  

. בפסוקים אלה מתואר אלוהים, לא כאל משפחתי, אלא כאל לאומי בעל יכולת אוניברסלית 5

 -הפועל במציאות ומשתמש בה להגשמת רצונו. הסבר קביעה, ובסס אותה על פסוקים י"ז

.כ"ב  
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 שמות י"ד

 

ל, ְיהָוה ַוְיַדֵבר ה-אֶּ ל, ַדֵבר ב.   ֵלאֹמר ֹמשֶּ   ִלְפֵני ְוַיֲחנּו ְוָיֻשבּו, ִיְשָרֵאל  ְבֵני-אֶּ

  ג .  ַהָים-ַעל ַתֲחנּו ִנְכחֹו, ְצֹפן ַבַעל  ִלְפֵני:  ַהָים  ּוֵבין ִמְגֹדל  ֵבין , ַהִחיֹרת ִפי

ץ ֵהם ְנֻבִכים,  ִיְשָרֵאל ִלְבֵני ַפְרֹעה  ְוָאַמר ם ָסַגר ; ָבָארֶּ   ד.   ִמְדָברהַ ,  ֲעֵליהֶּ

ת ְוִחַזְקִתי ם ְוָרַדף, ַפְרֹעה-ֵלב-אֶּ ,  ֵחילֹו-ּוְבָכל ְבַפְרֹעה  ְוִאָכְבָדה, ַאֲחֵריהֶּ

ְך ַויַֻגד  ה.  ֵכן-ַוַיֲעשּו;  ְיהָוה ֲאִני -ִכי  ִמְצַרִים ְוָיְדעּו לֶּ   ָבַרח ִכי , ִמְצַרִים ְלמֶּ

ל, ַוֲעָבָדיו ַפְרֹעה ְלַבב   ַוֵיָהֵפְך; ָהָעם -ִכי, ָעִשינּו זֹאת-ַמה וַיֹאְמרּו, ָהָעם-אֶּ

ת ִשַלְחנּו ת, ַויְֶּאֹסר  ו.  ֵמָעְבֵדנּו ִיְשָרֵאל-אֶּ ת;  ִרְכבֹו-אֶּ  ז .  ִעמֹו ָלַקח, ַעמֹו-ְואֶּ

ב ֵמאֹות-ֵשש, ַוִיַקח כֶּ ב, ְוֹכל ,  ָבחּור רֶּ כֶּ  ח.  ֻכלֹו-ַעל, ְוָשִלִשם; ִמְצָרִים רֶּ

ת, ְיהָוה ַוְיַחֵזק ְך ַפְרֹעה ֵלב-אֶּ לֶּ   ּוְבֵני; ִיְשָרֵאל  ְבֵני ַאֲחֵרי, ַוִיְרֹדף, ִמְצַרִים מֶּ

ם ִמְצַרִים ַוִיְרְדפּו  ט.  ָרָמה ְבָיד ֹיְצִאים, ִיְשָרֵאל   אֹוָתם ַוַיִשיגּו, ַאֲחֵריהֶּ

ב   סּוס-ָכל, ַהָים-ַעל ֹחִנים כֶּ ,  ִלְפֵני, ַהִחיֹרת, ִפי-ַעל--ְוֵחילֹו  ּוָפָרָשיו, ַפְרֹעה רֶּ

ת ִיְשָרֵאל-ְבֵני ַוִיְשאּו; ִהְקִריב,  ּוַפְרֹעה י.  ְצֹפן ַבַעל ם-אֶּ   ְוִהֵנה ֵעיֵניהֶּ

ם ֹנֵסעַ  ִמְצַרִים ל, ִיְשָרֵאל-ְבֵני ַוִיְצֲעקּו, ְמֹאד ַוִייְראּו, ַאֲחֵריהֶּ   יא.   ְיהָוה-אֶּ

ל, ַויֹאְמרּו ה-אֶּ :  ַבִמְדָבר ָלמּות ְלַקְחָתנּו, ְבִמְצַרִים ְקָבִרים-ֵאין ִליֲהִמבְ , ֹמשֶּ

ר, ַהָדָבר זֶּה-ֲהלֹא יב .  ִמִמְצָרִים ְלהֹוִציָאנּו, ָלנּו ָעִשיתָ  זֹאת-ַמה    ֲאשֶּ

יָך  ִדַבְרנּו נּו ֲחַדל, ֵלאֹמר ְבִמְצַרִים ֵאלֶּ ת ְוַנַעְבָדה, ִממֶּ   טֹוב ִכי:  ִמְצָרִים-אֶּ

ת ֲעֹבד ָלנּו ר  יג.  ַבִמְדָבר ִמֻמֵתנּו, ִמְצַרִים-אֶּ ה ַויֹאמֶּ ל ֹמשֶּ -ַאל, ָהָעם-אֶּ

ת ּוְראּו ִהְתַיְצבּו--ִתיָראּו ר, ְיהָוה ְישּוַעת-אֶּ ה-ֲאשֶּ ,  ִכי :  ַהיֹום  ָלכֶּם ַיֲעשֶּ

ר ם ֲאשֶּ ת ְרִאיתֶּ   יד.   עֹוָלם-ַעד, עֹוד ִלְרֹאָתם ֹתִספּו לֹא--ַהיֹום ִמְצַרִים-אֶּ

ם; ָלכֶּם ִיָלֵחם, ְיהָוה  ר  טו ַתֲחִרשּון, ְוַאתֶּ ל ְיהָוה  ַויֹאמֶּ ה-אֶּ  ִתְצַעק-ַמה, ֹמשֶּ

ל ַדֵבר; ֵאָלי ת ָהֵרם  ְוַאָתה טז .  ְוִיָסעּו, ִיְשָרֵאל-ְבֵני-אֶּ ת ּוְנֵטה, ַמְטָך-אֶּ -אֶּ

,  ַוֲאִני יז .  ַבַיָבָשה , ַהָים ְבתֹוְך  ִיְשָרֵאל-ְבֵני ְוָיֹבאּו; ּוְבָקֵעהּו--ַהָים-ַעל ָיְדָך

ת ְמַחֵזק ִהְנִני ם, ְוָיֹבאּו, ִמְצַרִים ֵלב-אֶּ -ּוְבָכל ְבַפְרֹעה  ְוִאָכְבָדה; ַאֲחֵריהֶּ

,  ְבַפְרֹעה  ְבִהָכְבִדי, ְיהָוה ֲאִני-ִכי, ִמְצַרִים ְוָיְדעּו יח.  ּוְבָפָרָשיו  ְבִרְכבֹו, ֵחילֹו



26 
 

26 

 

,  ִיְשָרֵאל ַמֲחֵנה  ִלְפֵני ַהֹהֵלְך,  ָהֱאֹלִהים ַמְלַאְך  ַוִיַסע יט .  ּוְבָפָרָשיו  ְכבֹוְבִר 

ְך ם, ַוֵילֶּ ָעָנן  ַעמּוד ַוִיַסע;  ֵמַאֲחֵריהֶּ ם, הֶּ ם, ַוַיֲעֹמד, ִמְפֵניהֶּ   ַוָיבֹא כ .  ֵמַאֲחֵריהֶּ

ָעָנן  ַוְיִהי, ִיְשָרֵאל  ַמֲחֵנה ּוֵבין , ִמְצַרִים ַמֲחֵנה ֵבין ְך הֶּ ר, ְוַהֹחשֶּ ת ַוָיאֶּ -אֶּ

ה  ָקַרב-ְולֹא;  ַהָלְיָלה ל זֶּ ה ַוֵיט כא.   ַהָלְיָלה -ָכל,  זֶּה-אֶּ ת ֹמשֶּ -ַעל, ָידֹו-אֶּ

ְך, ַהָים ת ְיהָוה  ַויֹולֶּ ם, ַהַלְיָלה -ָכל  ַעָזה ָקִדים ְברּוחַ  ַהָים-אֶּ ת ַוָישֶּ  ַהָים-אֶּ

ָחָרָבה ;  ַבַיָבָשה, ַהָים ְבתֹוְך  ִיְשָרֵאל-ְבֵני ַוָיֹבאּו  כב.   ַהָמִים, ַוִיָבְקעּו; לֶּ

ם ְוַהַמִים  ַוָיֹבאּו,  ִמְצַרִים ַוִיְרְדפּו  כג.  ּוִמְשמֹאָלם ִמיִמיָנם, חֹוָמה ָלהֶּ

ם ל :  ּוָפָרָשיו  ִרְכבֹו, ַפְרֹעה  סּוס ֹכל--ַאֲחֵריהֶּ ,  ַוְיִהי  כד.   ַהָים, תֹוְך-אֶּ

ת ר ְבַאְשֹמרֶּ ל ְיהָוה ַוַיְשֵקף,  ַהֹבקֶּ ;  ְוָעָנן  ֵאש ְבַעמּוד, ִמְצַרִים ַמֲחֵנה-אֶּ

,  ַוְיַנֲהֵגהּו, ַמְרְכֹבָתיו ֹאַפן  ֵאת, ַוָיַסר  כה.  ִמְצָרִים ַמֲחֵנה ֵאת, ַוָיָהם

ר; ִבְכֵבֻדת ם ִנְלָחם,  ְיהָוה ִכי--ִיְשָרֵאל  ִמְפֵני ָאנּוָסה , ִמְצַרִים ַויֹאמֶּ   ָלהֶּ

ר כו  ְבִמְצָרִים ל ְיהָוה ַויֹאמֶּ ה-אֶּ ת ְנֵטה , ֹמשֶּ   ַהַמִים ְוָיֻשבּו; ַהָים-ַעל ָיְדָך-אֶּ

ה ַוֵיט כז .   ָפָרָשיו -ְוַעל ִרְכבֹו-ַעל, ִמְצַרִים-ַעל ת ֹמשֶּ   ַוָיָשב, ַהָים-ַעל ָידֹו-אֶּ

ר ִלְפנֹות ַהָים ת ְיהָוה ַוְיַנֵער; ִלְקָראתֹו ָנִסים, ּוִמְצַרִים, ְלֵאיָתנֹו ֹבקֶּ -אֶּ

ת  ַוְיַכסּו, ַהַמִים ַוָיֻשבּו כח.   ַהָים ְבתֹוְך , ִמְצַרִים כֶּב-אֶּ ת  ָהרֶּ ,  ַהָפָרִשים-ְואֶּ

ם ַהָבִאים,  ַפְרֹעה ֵחיל ְלֹכל ם ִנְשַאר-לֹא:   ַבָים ַאֲחֵריהֶּ ָחד-ַעד, ָבהֶּ   כט.   אֶּ

ם ְוַהַמִים; ַהָים ְבתֹוְך , ַבַיָבָשה ָהְלכּו ִיְשָרֵאל  ּוְבֵני   ִמיִמיָנם, ֹחָמה ָלהֶּ

ת, ַההּוא  ַביֹום ְיהָוה ַויֹוַשע ל.  ּוִמְשמֹאָלם   ַוַיְרא; ִמְצָרִים ִמַיד--ִיְשָרֵאל-אֶּ

ת ִיְשָרֵאל ת ִיְשָרֵאל ַוַיְרא  לא.  ַהָים ְשַפת-ַעל ֵמת, ִמְצַרִים-אֶּ   ַהָיד -אֶּ

ר, ַהְגֹדָלה ת, ָהָעם ַוִייְראּו,  ְבִמְצַרִים  ְיהָוה ָעָשה ֲאשֶּ ,  ַוַיֲאִמינּו; ְיהָוה-אֶּ

ה, ַביהָוה  . .   ַעְבדֹו, ּוְבֹמשֶּ

'ט-'פסוקים א  

בפסוקים אלה מסופר על כך, שאלוהים מצווה על משה ובני ישראל להחזיר את בני ישראל 

באופן מופלא לכיוון פי החירות, מקום שמזוהה כפי הנראה עם פיתום. בני ישראל מצייתים 

.המצרים רודפים אחרי בני ישראלש התוצאה היא ולא מתנגדים כלל וכלל, לאלוהים  

מצווים לחזור אחורה, למרות שכבר התקרבו למדבר?נשאלת השאלה מדוע בני ישראל   

 כמה תשובות:

יש פה  -: "ואמר פרעה לבני ישראל נבוכים הם בארץ סגר עליהם המדבר"'פסוק גלפי  .א

 רצון להטעות את פרעה. שיחשוב שבני ישראל נבוכים ומבולבלים וקל לפגוע בהם.

לפרעה להקשות את ליבו ושיחזור בו ה' יגרום -: "וחיזקתי את לב פרעה"פסוק ד' לפי . ב

 משחרור בני ישראל.
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, שכן התנ"ך דוגל בחופש בחירה, ופה נלקח חופש דתית(-אמונית)תיאולוגיתעולה פה בעיה 

 לפרעההוא זה שגורם  שולל מפרע את חופש הבחירה, ואלוהים הבחירה מפרעה. אלוהים

 לחיזוק הלב ולעקשנות.

 פתרונות הקושי התיאולוגי:

בחירה החופשית של פרעה כדי להענישו בשל הרש"י: אלוהים אכן מנע את פי -על-

 התנהגותו האכזרית מבחירתו לבני ישראל.

אלוהים לא שלל את הבחירה החופשית מפרעה. פרעה מאופיין  פי נחמה ליבוביץ:-על -

 בבחירות רעות, וזה מאפיין שמלווה אותו כל הזמן. גם פה.

המצרים יכירו בכוחו ובגדולתו של אלוהים.-: "וידעו מצרים כי אני ה'"פסוק ד'לפי . ג  

מה בינתיים, פרעה שומע על דבר הבריחה של ישראל ומצטער על הפסד כוח העבודה : "

זאת עשינו כי שילחנו את ישראל מעבדנו"?")פסוק ה(.פרעה יוצא עם כוח רב ומיומן לרדוף 

אחרי בני ישראל. פרעה לוקח את עמו)צבאו(, שש מאות רכב בחור וכל רכב מצרים)אנשים 

 מובחרים וכל מרכבות מצרים( וכן שלישים )חיילי צבא מאומנים(.

ישראל מבולבלים ונבוכים במדבר, ואילו בני  בנייש אירוניה בפסוקים אלה. פרעה חושב כי 

.ישראל יצאו ממצרים ביד רמה  

יד-פסוקים י  

לבני ישראל, ואלה אפילו רואים  בפסוקים אלה מסופר על כך שפרעה הקריב )ממש מתקרב(

 אותו ואת צבאו אחריהם ובתגובה בני ישראל זועקים לה'.

 אלה טענותיהם:

א("ם במצרים לקחתנו למות במדבר"? )פסוק י"ויאמרו אל משה המבלי אין קברי -  

(א""מה זאת עשית לנו להוציאנו ממצרים"? )פסוק י-  

"הלא זה הדבר אשר דיברנו אליך במצרים לאמר חדל ממנו ונעבדה את מצרים כי טוב לנו -

.ב("עבוד את מצרים ממותנו במדבר" )פסוק י  

ל מזכירים למשה משהו . בני ישראפלאשבק= הבטה לאחורהאמצעי האומנותי פה הוא 

 שהם אמרו לו בעבר במצרים.

 מה אפשר ללמוד מטענות אלה של בני ישראל?

שהם פוחדים והם במצוקה ובזמנים אלה הם מעדיפים את העבדות במצרים מאשר את 

 ההליכה במדבר.

 כיצד משה מגיב לזעקות בני ישראל?

היום, כי אשר ראיתם את מצרים היום "אל תיראו התיצבו וראו את ישועת ה' אשר יעשה לכם 

"אתם ד(."י-ג"יים לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. ה' ילחם לכם ואתם תחרישון" )פסוק

ציווי על שתיקה שמשמעו הבעת ביטחון בתשועת ה' שאליה לפי פירוש אחד זהו תחרישון"= 
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לפי סוק ז'(.לת ג' פהצריך העם לשאוף ולחנך עצמו כמאמר קהלת: "עת לחשות ועת לדבר")ק

פירוש שני של חזקוני: "כלומר תחרישו ואל תלינו עוד עלי לומר מה זאת עשית לנו להוציאנו 

 ממצרים", כלומר שתיקה שמטרתה מניעת תלונות של בני ישראל, כפי שהם נהגו עד כה.

, איפוק ושליטה. הוא מרגיע את חמשה מתגלה כאן כמנהיג מעולה. הוא שומר על קור רו

  ון אותו לבטוח באלוהים.ואותו ומכ העם, מעודד

 

כ"ח -פסוקים ט"ו  

בפסוקים אלה אלוהים פונה למשה בשאלה : "מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל ויסעו" 

)פסוק ט"ו(. אלוהים דורש ממשה שיפסיק לצעוק ויוביל את בני ישראל כדי שיתקדמו. מה 

ה על משה לוותר על אחד חסר פה? הזעקה, התפילה עצמה של משה. אלוהים בעצם מצוו

מתפקידי הנביאים והוא להתפלל על העם ולזעוק לה'. מוטיב זה מופיע גם אצל ירמיה הנביא. 

ישנו הבדל בין הנביאים. אלוהים פונה לירמיה הנביא שיפסיק להתפלל על העם כי העם 

זה פה, אלוהים פונה אל משה שיפסיק זעקתו ותפילתו, כי אין  חוטא מאוד ומכעיס את ה'.

 הזמן להתפלל ולזעוק, זה הזמן להיערך במהירות לקראת הישועה, לקראת חציית ים סוף.

הישועה היא : "ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה" )פסוק ט"ז(. כלומר הים יהפוך ליבשה. 

כדי שישועה זו תתרחש משה צריך לזוז עם בני ישראל ולהפסיק כאמור להתפלל וכמו כן 

.ולהטות אותו ואז הים ייבקעלהרים את המטה   

כ"ב  -'מוזכר עמוד הענן שוב. עמוד הענן הוזכר בשמות י"ג פסוקים ככ'  -בפסוקים י"ט

ותפקידו שם היה ללכת לפני בני ישראל ולהנחות אותם בדרך. עמוד הענן חוזר ומופיע 

רדה כ"ב , אך הפעם הוא נמצא אחרי בני ישראל ותפקידו ליצור הפ -בשמות י"ד פסוקים כ'

בין מחנה ישראל למחנה מצרים ובכך להגן על בני ישראל. הענן מונע ביחד עם החושך 

.ממחנה מצרים להתקרב למחנה בני ישראל  

בהמשך מסופר שאלוהים גייס לנס את הרוח, רוח קדים, מזרחית  חזקה שנשבה וסייעה 

הצו משה מילא אחר כאשר להעמיד את המים כחומה לבני ישראל, מימינם ומשמאלם. 

: "ויט משה את ידו...וישם את הים לחרבה ויבקעו המים" )פסוק כ"א(.  התרחש הנס האלוהי

 חרבה= יבשה.

רודף אחרי בני ישראל לתוך הים. באשמורת הבוקר, כלומר  הנס מתרחש, כשהצבא המצרי

מהומה בצבא המצרי וגלגלי המרכבות ל בלבול, אולי לפזור,עם עלות השחר ה' גורם ל

ו והצבא המצרי מתואר כמי שמתנהל בכבדות בגלל מעשהו של אלוהים: "ויהי המצריות נפל

באשמורת הבוקר וישקף ה' אל מחנה מצרים בעמוד אש וענן ויהם את מחנה מצרים ויסר את 

כ"ד(.המצרים מחליטים לברוח , ונימוקם הוא: -ו בכבדות") פסוקים כ"גגאופן מרכבותיו וינה

כאן המצרים מודים במפורש בכוחו של ה' אלוהי כ"ה(."כי ה' נלחם להם במצרים" )פסוק 

ישראל ובעליונותו עליהם, מה שלא הודו בכל פרשת המכות. ובזאת נתקיימו דברי ה': "וידעו 

מצרים כי אני ה'" )פסוק י"ח(, והמאבק בין ה' ובין המצרים ואלוהיהם נסתיים כאן בניצחון גלוי 

.של ה'  

בהמשך מתוארת טביעת המצרים בים, לאחר שה' מצווה על משה לנטות עם ידו על הים 

חוזרים, והמצרים טובעים: "וישובו המים על מצרים על רכבו ועל פרשיו")פסוק שוב. המים 
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כ"ו(. המים כיסו לא רק את הרכב, הפרשים אלא את כל חילו, את כל צבאו של פרעה. 

פסוק כ"ח(.עד וטוטאלית :"לא נשאר בהם עד אחד) הטביעה של המצרים הייתה מוחלטת

.אחד= לא נמצא אפילו איש אחד שנשאר חי   

ל"א -פסוקים כ"ט  

למצרים שהים כיסה אותם, בני ישראל הוסיפו ללכת  בניגודו' הניגוד.  -פסוק כ"ט פותח ב

 בחלקו המזרחי בתוך הים ביבשה והמים להם חומה מימינם ומשמאלם.

פסוק ל' הוא סיכום של כל הנס של קריעת ים סוף. כך הושיע ה' ביום ההוא את ישראל מיד 

התרחשה יום פלא מיוחד, יוצא מגדר הרגיל שבו  -ם ההוא"והמצרים הרודפים אחריהם. "בי

ידי ה' , ועל כך מעידים הפעלים הרבים שה' -התשועה כולה נעשתה על תשועה נפלאה מאוד.

באופן אקטיבי: "ויולך..וישם..וישקף ה'...ויהם..ויסר..,וינער וכן הלאה. עושה  

בנוסף למצרים שהכירו בכוחו של אלוהים, עכשיו בני ישראל רואים ומכירים בכוחו הרב של 

ו : "וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה ה' במצרים ויראו העם את ה' מאמינים בואלוהים 

  דו")פסוק ל"א(ויאמינו בה' ובמשה עב

 שאלות על פרק י"ד

.י"ד-.קרא פסוקים י'1  

 א. מהי תחושת בני ישראל נוכח המצרים? הסבר דבריך ובסס אותם על הכתוב.

של שש מאות אלף איש מהרודפים : יש לתמוה, איך יירא מחנה גדול אומר ראב"עהפרשן ב.

ועל בניהם? כי המצרים היו אדונים לישראל, וזה הדור  אחריהם, ולמה לא יילחמו על נפשם

 היוצא ממצרים למד מנעוריו לסבול עול מצרים ונפשו שפלה, ואיך יוכל עתה להילחם עם

 אדוניו...".

 כיצד ראב"ע מסביר את תחושת בני ישראל שציינת בסעיף א?

כ"ח.-כ"א מות י"ד, פסוקים ט"ו,.קרא ש2  

הוכח מפסוקים אלה את הפאסיביות של בני ישראל לעומת האקטיביות היתרה של אלוהים.  

 בסס דבריך על הכתובים

מנצחים זה  םקרא מסכת סוטה: "רבי מאיר אומר: כשעמדו בני ישראל על הים היו שבטי .3

."רד תחילה לים..את זה. זה אומר אני יורד לים תחילה, וזה אומר אני יו  

לא כך היה מעשה אלא, זה אומר אין אני יורד תחילה לים. קפץ נחשון בן  -אמר לו רבי יהודה

 עמינדב וירד לים תחילה" )סוטה ל"ו(.

א. רבי מאיר מתאר גישה אופטימית ובה ישנה גדלות רוח של העם 

יעה זו ובסס אותה על דבריו של רבי מאיר.בלהתנדב .הסבר ק  

, נולד הביטוי בן עמינדבעל שם המעשה שאותו ייחסו חז"ל לנחשון  ב.

 "קפיצה נחשונית". הסבר את הביטוי.
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ד."י-ג"קרא פסוקים י. 4  

מהו המשבר אליו נקלע משה? כיצד הוא פותר אותו? האם לדעתך זוהי 

 תגובה של מנהיג? הסבר דבריך ובסס אותם על הכתוב.

כ"ח. -.קרא פסוקים ט"ו5  

עולות שהאל עושה היא לגרום לישראל לעבור את ים סוף א. מטרת הפ

 בדרך בטוחה.

 פרט שלוש פעולות כאלה. בסס את דבריך על הכתוב.
י"ח, הסבר מטרה נוספת של האל.-פי פסוקים י"ז-ב. על  

.. בהגדה של פסח נאמר: "ויוציאנו ה' ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה"6  
באמצעות השימוש "ביד החזקה" השיג אלוהים שתי מטרות. אחת ביחס 

 למצרים ואחת ביחס לבני ישראל.

כ"ה , מהי המטרה הנוגעת למצרים שהשיג ה'? פסוקו פי פסוק י"ח-על א.  

פי פסוק ל"א, מהי המטרה הנוגעת לעם ישראל שהשיג ה'?-על ב.  

א."ל-'ל  ג;"י-'קרא פסוקים י.7  

יר"א. -המילים המנחות משורש רא"ה ו בפסוקים אלה חוזרות  

הסבר את השינוי האמוני שבני ישראל עוברים. בתשובתך התייחס לשתי 

 המילים המנחות האלה.

 

 מעמד הר סיני.  -שמות פרק י"ט  

 

ש, ַהְשִליִשי, ְלֵצאת ְבֵני א ץ ִמְצָרִים-ַבֹחדֶּ רֶּ ה, ָבאּו  --ִיְשָרֵאל, ֵמאֶּ ַביֹום ַהזֶּ

-ַוִיְסעּו ֵמְרִפיִדים, ַוָיֹבאּו ִמְדַבר ִסיַני, ַוַיֲחנּו, ַבִמְדָבר; ַוִיַחן ב.  ִמְדַבר ִסיָני

ל ג.  ָשם ִיְשָרֵאל, נֶּגֶּד ָהָהר  ה ָעָלה, אֶּ ָהֱאֹלִהים; ַוִיְקָרא ֵאָליו ְיהָוה,  -ּוֹמשֶּ

ם   ד.  ְבֵני ִיְשָרֵאלָהָהר ֵלאֹמר, ֹכה תֹאַמר ְלֵבית ַיֲעֹקב, ְוַתֵגיד לִ -ִמן ַאתֶּ

ְתכֶּם ַעל ָשא אֶּ ר ָעִשיִתי ְלִמְצָרִים; ָואֶּ ם, ֲאשֶּ ַכְנֵפי ְנָשִרים, ָוָאִבא  -ְרִאיתֶּ

ְתכֶּם ֵאָלי ת-ְוַעָתה, ִאם ה.  אֶּ ם, אֶּ --ְבִריִתי-ָשמֹוַע ִתְשְמעּו ְבֹקִלי, ּוְשַמְרתֶּ

ם ִלי ְסֻגָלה ִמָכל ץ-ִלי ָכל-יָהַעִמים, כִ -ִוְהִייתֶּ ם ִתְהיּו ו.  ָהָארֶּ ִלי  -ְוַאתֶּ

כֶּת ֹכֲהִנים, ְוגֹוי ָקדֹוש: ל  ַמְמלֶּ ר ְתַדֵבר, אֶּ ה, ַהְדָבִרים, ֲאשֶּ ְבֵני  -ֵאלֶּ

ם, ֵאת ָכל ז.  ִיְשָרֵאל ם ִלְפֵניהֶּ ה, ַוִיְקָרא ְלִזְקֵני ָהָעם; ַוָישֶּ -ַוָיבֹא ֹמשֶּ

ר ִצּוָ  ה, ֲאשֶּ ָהָעם ַיְחָדו ַויֹאְמרּו, ֹכל  -ַוַיֲענּו ָכל ח.  הּו, ְיהָוהַהְדָבִרים ָהֵאלֶּ

ר ת-ֲאשֶּ ה אֶּ ב ֹמשֶּ ה; ַוָישֶּ ר ְיהָוה ַנֲעשֶּ ל-ִדבֶּ ר   ט.  ְיהָוה-ִדְבֵרי ָהָעם, אֶּ ַויֹאמֶּ

ל ָעָנן, ַבֲעבּור ִיְשַמע ָהָעם -ְיהָוה אֶּ יָך ְבַעב הֶּ ה, ִהֵנה ָאֹנִכי ָבא ֵאלֶּ ֹמשֶּ

ת-ִרי ִעָמְך, ְוַגםְבַדבְ  ה אֶּ ל-ְבָך ַיֲאִמינּו ְלעֹוָלם; ַוַיֵגד ֹמשֶּ -ִדְבֵרי ָהָעם, אֶּ

ל י.  ְיהָוה  ר ְיהָוה אֶּ ל-ַויֹאמֶּ ה ֵלְך אֶּ ָהָעם, ְוִקַדְשָתם ַהיֹום ּוָמָחר; -ֹמשֶּ

ִכי ַביֹום ַהְשִלִשי, ֵיֵרד    ַהְשִליִשי:ְוָהיּו ְנֹכִנים, ַליֹום   יא.  ְוִכְבסּו, ִשְמֹלָתם

ת יב.  ַהר ִסיָני-ַעל--ָהָעם-ְיהָוה ְלֵעיֵני ָכל ָהָעם ָסִביב ֵלאֹמר,  -ְוִהְגַבְלָת אֶּ



31 
 

31 

 

ַהֹנֵגַע ָבָהר, מֹות  -ָכל   ִהָשְמרּו ָלכֶּם ֲעלֹות ָבָהר ּוְנֹגַע ְבָקֵצהּו:

ה-ָסקֹול ִיָסֵקל אֹו-ִתַגע בֹו ָיד, ִכי-לֹא יג.  יּוָמת -ְבֵהָמה ִאם-ִאם--ָיֹרה ִיָירֶּ

ה ִמן יד.  ִאיש, לֹא ִיְחיֶּה; ִבְמֹשְך, ַהֹיֵבל, ֵהָמה, ַיֲעלּו ָבָהר ד ֹמשֶּ ָהָהר,  -ַוֵירֶּ

ל ת-אֶּ ל טו.  ָהָעם, ַוְיַכְבסּו, ִשְמֹלָתם-ָהָעם; ַוְיַקֵדש, אֶּ ר, אֶּ ָהָעם, ֱהיּו  -ַויֹאמֶּ

ת ָיִמים:ְנֹכִנים, ִלְש  ל-ַאל  ֹלשֶּ ַוְיִהי ַביֹום ַהְשִליִשי   טז.  ִאָשה-ִתְגשּו, אֶּ

ר, ַוְיִהי ֹקֹלת ּוְבָרִקים ְוָעָנן ָכֵבד ַעל ָהָהר, ְוֹקל ֹשָפר, ָחָזק -ִבְהֹית ַהֹבקֶּ

ר ַבַמֲחנֶּה-ְמֹאד; ַויֱֶּחַרד ָכל ת יז.  ָהָעם, ֲאשֶּ ה אֶּ ַראת  ָהָעם ִלְק -ַויֹוֵצא ֹמשֶּ

ְוַהר ִסיַני, ָעַשן ֻכלֹו,   יח.  ַהַמֲחנֶּה; ַוִיְתַיְצבּו, ְבַתְחִתית ָהָהר-ָהֱאֹלִהים, ִמן

ר ָיַרד ָעָליו ן ַהִכְבָשן, ַויֱֶּחַרד ָכל ִמְפֵני ֲאשֶּ שֶּ -ְיהָוה, ָבֵאש; ַוַיַעל ֲעָשנֹו ְכעֶּ

ה ְיַדֵבר,  ַוְיִהי קֹול ַהֹשָפר, הֹוֵלְך   יט.  ָהָהר ְמֹאד ְוָחֵזק ְמֹאד; ֹמשֶּ

ד ְיהָוה ַעל כ.  ְוָהֱאֹלִהים ַיֲענֶּנּו ְבקֹול ל-ַוֵירֶּ רֹאש ָהָהר; ַוִיְקָרא  -ַהר ִסיַני, אֶּ

ל ה אֶּ ה-ְיהָוה ְלֹמשֶּ ל כא.  רֹאש ָהָהר, ַוַיַעל ֹמשֶּ ר ְיהָוה אֶּ ה, ֵרד  -ַויֹאמֶּ ֹמשֶּ

ן  ָהֵעד ָבָעם: ל-פֶּ ְרסּו אֶּ נּו ָרבְיהָוה לִ -יֶּהֶּ ְוַגם   כב.  ְראֹות, ְוָנַפל ִממֶּ

ל ן  ְיהָוה, ִיְתַקָדשּו:-ַהֹכֲהִנים ַהִנָגִשים אֶּ ם, ְיהָוה -פֶּ ר   כג.  ִיְפֹרץ ָבהֶּ ַויֹאמֶּ

ל ה, אֶּ ל-ְיהָוה, לֹא-ֹמשֶּ ַאָתה ַהֵעֹדָתה  -ִכי   ַהר ִסיָני:-יּוַכל ָהָעם, ַלֲעֹלת אֶּ

ת ְך כד.  ר, ְוִקַדְשתֹוָההָ -ָבנּו, ֵלאֹמר, ַהְגֵבל אֶּ ר ֵאָליו ְיהָוה לֶּ ֵרד,  -ַויֹאמֶּ

ל-ְוָעִליָת ַאָתה ְוַאֲהֹרן ִעָמְך; ְוַהֹכֲהִנים ְוָהָעם, ַאל ְרסּו ַלֲעֹלת אֶּ --ְיהָוה-יֶּהֶּ

ן ל כה.  ָבם-ִיְפָרץ-פֶּ ה, אֶּ ד ֹמשֶּ ם -ַוֵירֶּ ר, ֲאֵלהֶּ  ָהָעם; ַויֹאמֶּ

 

הפרק מתאר את טקס כריתת הברית בין ה' ובין עם ישראל. מעמד הר סיני הוא אירוע מכונן 

וחד פעמי שבו יתגלה ה' לכל העם . ה' והעם יכרתו ברית כשכל צד מתחייב למשהו. הפרק 

" , שהם יסודות אותה הברית.  מעמד הר סיני מתייחד בכך, עשרת הדברותשאחריו באים " 

לעם כולו והודיע את מצוותיו. ההתגלות החד פעמית והחגיגית שבו ורק בו התגלה ה' 

מתוארת בלשון ובסגנון חגיגיים . משה מתואר כאן כמתווך המביא את הצדדים לידי כריתת 

מתחילה עכשיו הפרשה הנשגבה ביותר שבכל הספר. נושאה ברית. מ.ד. קאסוטו כותב:" 

בות מכרעת בתולדות עם של פרשה זו הוא נושא העומד ברומו של עולם, בעל חשי

              ".                                                                                                                           ישראל ובתולדות האנושות כולה 

 -שר ונחגג בבחודש סיוון התרחש מעמד הר סיני. במסורת היהודית אירוע זה נק  -' פסוק א

ו' בסיוון כחג מתן תורה וחג השבועות.                                                                         

 ההר". ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני ויחנו במדבר ויחן שם ישראל נגד"  – פסוק ב'

. רש"י  ישראל" ויחן שםבמשפט זה יש קושי לשוני : מעבר מלשון  רבים ללשון יחיד " 

 " כלומר, במעמד זה העם חש לראשונה כעם אחד ומאוחדכאיש אחד בלב אחדמסביר :" 

   כאילו היה גוף אחד.

                             .                                     ה' מציג את תנאי הברית עם העם   -ו'   –פסוק ג' 

ותגיד  כה תאמר לבית יעקבמשה עלה אל הר סיני וה' פותח בלשון חגיגית : "  – פסוק ג'

                                                                   זו היא תקבולת נרדפת . הדיבור האלוהי מנוסח בסגנון שירי מובהק.                                                                  –"  לבני ישראל

 שהם בבחינת חסדים שעשה ה' לעם.  –הפסוק כולל שלושה חלקים  – פסוק ד'

 הכוונה לעשר המכות ולטביעת המצרים בים סוף. –" אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים" 
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זו מטאפורה שכוונתה לומר , שה' יציל אותם מכל צרה,  -"  ואשא אתכם על כנפי נשרים"

". כול הנושא גוזליו על כנפיוכמו הנשר הנושא את גוזליו על כנפיו. רש"י אומר :" כנשר 

העופות נותנים את בניהם בין רגליהם, לפי שמתייראים מעוף אחר . אבל הנשר הזה מתיירא 

 מבני אדם שיזרוק בו חץ לכן נותנו על כנפיו.

ה' דאג להביא אותם אל הר סיני , אל מקום המועד אשר קבע ה'  –" ואביא אתכם אלי"

: התחייבות העם :  לציית לה' ולהיות נאמן לברית עם ה'  -  ו' –פסוקים ה'  בדבריו אל משה.

המילה '  -"   והייתם לי סגולה מכול העמיםבאמצעות קיום מצוותיו.  התחייבות ה' : " 

פרושה בדרך כלל כאוצר, קרן מיוחדת, מ. ד. קאסוטו אומר : קניין מיוחד. המילה  סגולה'

" כי לי כול הארץזו ישנו נימוק :"  באכדית פרושה : צבירת רכוש. להכרזה סגולה''

". ה' אומר , אינני רק אלוהיכם בלבד, ממלכת כוהנים וגוי קדושוההתחייבויות שיהיו לו : "

אלא אלוהי העולם כולו. אבל אם אתם תסכימו להצעתי אבחר בכם במיוחד למילוי תפקיד 

ומה שתתפוס בתוך אומה שכולה כוהנים .א ממלכת כוהנים". :" ואתם תהיו לירוחני ,נשגב 

" , גוי מוקדש כולו  וגוי קדושהאנושות את המקום שבתוך כול אומה ואומה תופסים כוהניה. " 

               לשירות האלוהות כהקדשתם של הכוהנים.                                                                                           

העם נענה לברית ותנאיה.   משה ירד מן ההר וקרא לזקני העם, הציע   - ח' –פסוקים ז' 

ויענו כל העם לפניהם את כול הדברים האלה אשר ציוהו  ה' להציע. כולם השיבו בחיוב " 

כלומר מוכנים הם :" כל אשר דבר ה' נעשה"  כולם בלב אחד ובנפש אחת ,ויאמרויחדיו". 

לעשות.                                                                 לקבל את ההצעה ולעשות מה שיוטל עליהם 

הנה אנוכי בא אליך בעב הענן ה' מציג למשה את מטרות התגלותו לעם. "  – פסוק ט'

", כלומר , לחזק את מנהיגותו של ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם בעבור

                                                                                                        משה בפני העם.                       

ההכנות לטקס עצמו. זהו מאורע נשגב ולכן מן הראוי שיתכוננו אליו בני ישראל   - פסוק י'

 נהגותלך אל העם וקדשתם הכן אותם על ידי התהתכוננות מיוחדת במינה, לכן נאמר :" 

טהרת הבגדים תהיה סמל לטהרתה של הנפש.  – וכבסו שמלותם"". " בקדושה ובטהרה 

 " משכב עם אישה גורם לטומאה.  אל תגשו אל אישה משה דורש מהם גם :" 

השמרו לכם ביום השלישי ירד ה' על הר סיני , הוא מזהיר את העם:"   - י"ג –פסוקים  י"א 

ההתגלות האלוהית , אין פירושה טשטוש הגבולות שבין עולם עלות בהר ונגע בקצהו...". 

" כלומר אי אפשר  והגבלת את העםהאלוהות ובין עולם האנושות. הכתוב מדגיש וחוזר " 

ם להשאר מסביב להר ולא להתקרב אליו . הנוגע לפרוץ את הגבול שבינם לבין ה'. הם צריכי

    בהר דינו מוות.                                                                                                               

                                             .                                                  תיאור המעמד -י"ט  :   –פסוקים ט"ז 

ויהיו קולות וברקים התגלות ה' )  תיאופניה  =  התגלות ה' באמצעות תופעות הטבע ( " 

הסערה הפחידה אותו , הם עמדו וחיכו  –". העם נחרד כבד ... וקול שופר חזק מאוד וענן

 ו מפני אשר ירד עליו ה' באשוהר סיני עשן כולבשקט אבל כוחות הטבע עדיין לא שקטו  " 

" קולו המרעיש של הרוח  ויהי קול השופר". " ויעל עשנו כעשן הכבשן ויחרד כל ההר מאוד

הנושבת בין ההרים והדומה לקול שופר ,הולך וחזק מאוד. למרות כל הסערה יכול היה 

                                                להתנהל דו שיח בין אלוהים ומשה.                                            

:  כאן נאמר פרט שלא נאמר במפורש בתחילה, כדי למנוע כל אפשרות   כ"ה  –פסוקים כ' 

" , אף על פי שכרגיל הם האנשים של ה' לשרת בקודש ,  וגם הכוהניםשל אי הבנה :"  

יתקדשו אף הם. הם יתנהגו בקדושה וייזהרו מלהכנס אל המקום המוגבל.       פעמים רבות 

                                                                                        . התורה מתכוונת להכין אותנו לעניין עשרת הדברות.                                                  ד.ב.ר חוזרות בפרק מלים משורש 

הן מדגישות את תפקידו של משה כמתווך בין ה' לבין עמו.     -  י.ר.ד  ע.ל.המילים מנחות :  

 מדגיש את התחושה המרכזית במעמד.  - ח.ר.דהשורש 
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 שאלות על  שמות פרק י"ט

וק  ד' ואת הפירושים של רש"י ומלבי"ם למשפט :" ואשא אתכם על כנפי קרא פס .1
נשרים".   רש"י  :"  כנשר הנושא גוזליו על כנפיו שכל שאר העופות נותנים את 

בניהם בין רגליהם לפי שמתייראין מעוף אחר שפורח על גביהם , אבל הנשר הזה 
ף אחר פורח על גביו לכך אינו מתיירא אלא מן האדם שמא יזרוק בו חץ לפי שאין עו

נותנו על כנפיו אומר מוטב ייכנס החץ בי ולא בבני אף אני עשיתי כן " ויסע מלאך 
האלוהים" ... ויבא בין מחנה מצרים ובין מחנה ישראל" ,והיו מצרים זורקים חצים 
אבני בליסטראות והענן מקבלם. מלבי"ם  :" כי הייתם משוקעים בתהום טומאת 

 תכם מהעומק אל הרום כנשר הנושא את גוזליו לרום שמים".מצרים , ונשאתי א
א.  הסבר כיצד התמונה המטפורית בפירושו של רש"י מבטאת את הקירבה מיוחדת שבין ה' 

לעמו.) מלבי"ם = רבי מאיר ליבוש בן מיכל ויזר( לאור ההיסטוריה של עם ישראל מתקופת 
 כן התגשמה? נמק והדגם.האם וכיצד התמונה שרש"י מתאר א  -המקרא ועד היום  

ב. הסבר את ההבדל בין הפירוש של רש"י לפירושו של מלבי"ם להבנת הדימוי של עם 
 ישראל.

ט'?                                                                        –.  א.    מהו תפקידו של משה על פי הפסוקים  ז' 2
גלה ה' לכול עם ישראל.                                                                       ב.   במעמד הר סיני באופן חריג הת

.  מדוע לדעתך דווקא באירוע זה הייתה ההתגלות לעם כולו?                                                                   1
 ומהי מטרת שילובו בברית?   . מה לדעתך היה הפרט המרשים ביותר באירוע זה2

 

 .   קרא שמות י"ט פסוק ט', שמות כ' פסוק י"ז.3

בפסוקים אלה מובאים הסברים למטרות ההתגלות של ה' לעם )במעמד הר  .א

 סיני(. הסבר מהן מטרות ההתגלות לפי שמות י"ט ט' וכן שמות כ' י"ז.

העם כיצד לדעתך החוויה הקולקטיבית של התגלות ה' משפיעה ומעצבת את  .ב

 מבחינות שונות ) מוסרית ,דתית, חברתית ( הסבר.

שיהיו גם הגוף טהור ומוכן לנבואה, לא  -. קרא פסוק י"א ואת פרוש ספורנו : " והיו נכונים"  4

הנפש בלבד, וזה בהיות מדרגת הנבואה העתידה אז להם 'פנים בפנים' ". ) ספורנו= רבי 

 איטלקי(-פרשן מקרא יהודי –עובדיה ספורנו 

 סיני ?. לפי ספורנו , מהן שתי ההכנות של ישראל לקראת מעמד הר .א

ו' . נמק את  –לאיזה מסוגי ההכנות שהוא מציין משתייך הנאמר בפסוקים ג'  .ב

 דבריך. 
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 י"ח .  -. קרא פסוקים ט"ז5

 א.   ציין והדגם אמצעים הממחישים את עוצמת המעמד של ההתגלות האלוהית.

 ב.   מוסיף סוף פסוק כ"ד על הנאמר בפסוק כ"ב בעניין הכוהנים.
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 עשרת הדברות -י"ח   –שמות פרק כ' פסוקים א' 

פרק זה הוא שיא הספר כולו, העניין המרכזי והנשגב ביותר שכל מה שקדם היה  בבחינת 

הכנה עבורו, וכל מה שיבוא אחריו הוא התוצאה שלו. עשרת הדברות נמצאים בתוך הסיפור 

ו' .  –על כריתת הברית בין ה' ובין ישראל. הברית שהוצעה לישראל לפי פרק י"ט פסוקים ה' 

ייבות הדדית , העם מקבל עליו לשמוע בקול ה' כלומר לציית למצוותיו ברית זו פירושה התח

ולשמור את בריתו, ותמורת התחייבות זו מקבל ה' עליו להתייחס אליהם כאל עם סגולה 

מתוך עמי הארץ ולעשותם ממלכת כוהנים. כל המצוות האלה מובאות בצורת דיבור ה' אל 

הברית. עשרת הדברות באים בצורת  משה, המשרת כמתווך בינו ובין העם לשם כריתת

דיבור האלוהים אל העם כולו. עשרת הדברות הם הקדמה לברית. אלוהים מצהיר הצהרה 

מה צריך  –הקובעת את היסודות העיקריים שעליהם תבוסס הברית. ההצהרה קובעת  א ( 

בתור  להיות היחס של בני ישראל כלפי ה' כעם הנבחר.   ב (  מה צריך להיות היחס  ביניהם

 בני אדם.

 

ה ֵלאֹמר.-ַוְיַדֵבר ֱאֹלִהים, ֵאת ָכל א ָאֹנִכי ְיהָוה   * ב{  }ס  ַהְדָבִרים ָהֵאלֶּ

ץ ִמְצַרִים ִמֵבית ֲעָבִדים: רֶּ ר הֹוֵצאִתיָך ֵמאֶּ יָך, ֲאשֶּ ִיְהיֶּה ְלָך  -לֹא  ֱאֹלהֶּ

ל, ְוָכל-לֹא ג.  ָפָני-ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים, ַעל סֶּ ה ְלָך פֶּ ר  -ַתֲעשֶּ ְתמּוָנה, ֲאשֶּ

ץ ִמָתַחת ר ָבָארֶּ ר ַבַמִים, ִמַתַחת --ַבָשַמִים ִמַמַעל, ַוֲאשֶּ ַוֲאשֶּ

ץ ם, ְולֹא ָתָעְבֵדם:-לֹא ד.  ָלָארֶּ יָך, ֵאל    ִתְשַתֲחוֶּה ָלהֶּ ִכי ָאֹנִכי ְיהָוה ֱאֹלהֶּ

ה   ה.  ִרֵבִעים, ְלשְֹנָאי -ִשֵלִשים ְוַעל-ִנים ַעלבָ -ֹפֵקד ֲעֹון ָאֹבת ַעל--ַקָנא ְוֹעשֶּ

ד, ַלֲאָלִפים סֶּ ת ו{  }ס   ְלֹאֲהַבי, ּוְלֹשְמֵרי ִמְצֹוָתי.--חֶּ ְיהָוה  -ֵשם-לֹא ִתָשא אֶּ

יָך, ַלָשְוא: ר  ֱאֹלהֶּ ה ְיהָוה, ֵאת ֲאשֶּ ת-ִכי לֹא ְיַנקֶּ    ְשמֹו ַלָשְוא.-ִיָשא אֶּ

ת ז ת ָיִמים ַתֲעֹבד, ְוָעִשיָת ָכל ח.  יֹום ַהַשָבת, ְלַקְדשֹו-ָזכֹור אֶּ -ֵששֶּ

ָך יָך:--ְויֹום, ַהְשִביִעי ט.  ְמַלאְכתֶּ ה ָכל-לֹא  ַשָבת, ַליהָוה ֱאֹלהֶּ -ַתֲעשֶּ

ָך, ְוֵגְרָך, ֲאשֶּ  ְמתֶּ ָך, ַעְבְדָך ַוֲאָמְתָך ּוְבהֶּ ר  ְמָלאָכה ַאָתה ּוִבְנָך ּוִבתֶּ

יָך ת י.  ִבְשָערֶּ ת-ִכי ֵששֶּ ת-ָיִמים ָעָשה ְיהָוה אֶּ ת-ַהָשַמִים ְואֶּ ץ, אֶּ ַהָים -ָהָארֶּ

ת ר-ָכל-ְואֶּ ת-ָבם, ַוָיַנח, ַביֹום ַהְשִביִעי; ַעל-ֲאשֶּ יֹום  -ֵכן, ֵבַרְך ְיהָוה אֶּ

ת יא{  }ס  ַוְיַקְדֵשהּו.--ַהַשָבת ת-ַכֵבד אֶּ ְלַמַען, ַיֲאִרכּון  --ָךִאמֶּ -ָאִביָך, ְואֶּ

ר יָך, ַעל ָהֲאָדָמה, ֲאשֶּ יָך ֹנֵתן ָלְך.-ָימֶּ לֹא   יב{  }ס  ְיהָוה ֱאֹלהֶּ

ְבֵרֲעָך ֵעד   ַתֲענֶּה-לֹא  }ס{  לֹא ִתְגֹנב,  }ס{  לֹא ִתְנָאף;  }ס{  ִתְרָצח,

ר. ָך; יג{  }ס  ָשקֶּ ָך, וְ -לֹא   }ס{  לֹא ַתְחֹמד, ֵבית ֵרעֶּ ת ֵרעֶּ ַעְבדֹו  ַתְחֹמד ֵאשֶּ

ָך. ר ְלֵרעֶּ    ַוֲאָמתֹו ְושֹורֹו ַוֲחֹמרֹו, ְוֹכל, ֲאשֶּ

ת-ְוָכל יד ת-ָהָעם ֹרִאים אֶּ ת-ַהקֹוֹלת ְואֶּ -ַהַלִפיִדם, ְוֵאת קֹול ַהֹשָפר, ְואֶּ

ל טו.  ָהָהר, ָעֵשן; ַוַיְרא ָהָעם ַוָינֻעּו, ַוַיַעְמדּו ֵמָרֹחק ה, -ַויֹאְמרּו, אֶּ ֹמשֶּ

ן-ְוַאל ה ִעָמנּו, ְוִנְשָמָעה;ַאתָ -ַדֵבר -ְיַדֵבר ִעָמנּו ֱאֹלִהים, פֶּ

ל טז.  ָנמּות ה אֶּ ר ֹמשֶּ ִתיָראּו, ִכי ְלַבֲעבּור -ָהָעם, ַאל-ַויֹאמֶּ

ְתכֶּם, ָבא ָהֱאֹלִהים; ּוַבֲעבּור, ִתְהיֶּה ִיְרָאתֹו ַעל -ַנסֹות אֶּ

https://www.mechon-mamre.org/i/t/tupper10.htm#t0220
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ֱחָטאּוְלִבְלִתי --ְפֵניכֶּם ל יז.  תֶּ ה ִנַגש אֶּ -ַוַיֲעֹמד ָהָעם, ֵמָרֹחק; ּוֹמשֶּ

ר ל, ֲאשֶּ ל יח  ָשם ָהֱאֹלִהים.-ָהֲעָרפֶּ ר ְיהָוה אֶּ ל-ַויֹאמֶּ ה, ֹכה תֹאַמר אֶּ -ֹמשֶּ

ם  ְבֵני ִיְשָרֵאל: ם ְרִאיתֶּ  . ַהָשַמִים, ִדַבְרִתי ִעָמכֶּם-ִכי ִמן--ַאתֶּ

אין זה ציווי , אלא הכרזה הבאה להודיע מי הוא  –"  דיבר ראשון  :  " אנוכי ה' אלוהך

המדבר, אני אלוהיך שאתה הכרת והקדשת את חייך לעבודתו , ותמורת הקדשה זו ה' בחר 

" = כלומר  ה' הוציאך מארץ מצריםבישראל להיות לו לעם סגולה מבין כל עמי הארץ.  " 

 והכרת טובה.שחרר את ישראל מבית עבדים , לכן ראוי לעבוד אותו מתוך אהבה 

" לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני " " לא תעשה לך פסל וכל תמונה   -הדיבר השני  

האיסור כולל את  אשר בשמים ...בארץ...ואשר במים... לא תשתחווה להם ולא תעבדם".

ה' הוא מעל לתופעות הטבע הוא ברא אותן  שמים, ארץ, מים.שלושת התחומים הבאים : 

הרעיון המונותאיסטי המשתמע מדיבר זה הוא , שה' אחד ויחיד והוא ואינו כפוף להן.  

מופשט ולא גשמי. המחשת האל באמצעות פסל או תמונה מפחיתה מכבודו ולא מבטאת את 

כי אנוכי ה' אלוהך אל קנא פוקד עוון אבות על בנים על שלישים ועל מהותו. הגמול : " 

".  ה' מבטיח גמול לדורות עד רי מצוותירביעים לשונאי ועושה חסד לאלפים לאוהבי ולשומ

 דור רביעי .הוא מעניש על חטא . מי שמקיים את מצוות ה' , ה' שומר לו שכר לאלפי דורות.

" לא תשא את שם ה' אלוהך לשוא כי לא ינקה ) = יסלח( ה' את   -הדיבר השלישי  : 

רק לשבועת לא תשתמש בשם ה' לכל דבר שוא, לא  –". כלומר אשר ישא את שמו לשוא

שוא , אלא בכלל לכול מיני דברי שוא שבני אומות העולם משתמשים בעצם בשם אלוהיהם 

כגון : השבעות, ניחושים, כישופים. על עוון זה יטיל ה' עונש חמור אף אם לא יוכל או לא ירצה 

 בית דין של מטה להעניש את החוטא.

. מצווה זו נכללת בעשרת שו"" זכור את יום השבת לקודמצוות השבת.  -הדיבר הרביעי  

הדיברות משום כוונתה העיקרית שהוא להכיר ולהעיד כי ה' הוא בורא העולם. יום השבת יש 

לזוכרו ולקדשו, כלומר : להעלותו ולרוממו מעל ליום רגיל. ) לשון קדושה פירושה היבדלות 

וקדשת אצילות (. כל מלאכה הדרושה לפרנסתך תעשה בששת הימים וביום השביעי שבת מ

לה' אלוהך לזכר פעילותו כבורא העולם. ה' בירך את השבת , עשה אותו מקור ברכה לבני 

העלה אותו מעל דרגתם של יתר הימים. לכן עליך לקדש את יום  –" יקדשהוהאדם . " ו

 השבת כשם שה' קידשו ונח בו , תקדיש את יום השבת לנשמתך, לא לחומר אלא לרוח.

ר מן המצוות שבין אדם למקום אל המצוות שבין אדם לחברו. מעיו מעב  - הדיבר החמישי

הדיבר החמישי בא לצוות על כיבוד אב ואם. ההורים הם בני אדם השותפים לבורא ביצירת 

 למען יאריכון ימיך עלהילד, לכן אתה חייב בכבודם. הגמול או השכר על קיום מצווה זו, "

כנגד מידה, אם תכבד את מי שהוא  . השכר נקבע מידההאדמה אשר ה' אלוהך נותן לך "

מקור חייך , תזכה שיאריכון ימי חייך בעולם.                                                                             

 חז"ל אמרו :" שלושה שותפים הן באדם ) ביצירת האדם( , הקב"ה, אביו ואמו. 

. בכל חברה תרצח, לא תנאף לא תגנוב הדיברות : השישי, השביעי, והשמיני : לא

תרבותית הרצח הניאוף והגנבה נחשבים בין המעשים האסורים. צורתם מוחלטת בלי 

הגדרות ,ובלי הגבלות ,בלי פרטים ובלי תנאים. הם עקרונות יסוד, מופשטים ונצחיים. 

 מעמודיי התווך של חיי האנושות.

תעיד עדות נגד האמת כעד שקר בכל . לא  " לא תענה ברעך עד שקר"  -הדיבר התשיעי 

דבר הנוגע ברעך. גם כאן האיסור מובע בצורה מוחלטת והוא עלול לפגוע ברעך בעקיפין על 

 ידי ההשפעה שעדות שקר העלולה להשפיע על פסק דינו של השופט.
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. רבים סוברים שהכוונה היא לפעולה מעשית, לא תעשה  " לא תחמוד"  -הדיבר העשירי 

, דיבר על איסור  'לא תחמוד'לרכוש לך מה ששייך לרעך. אך אם האסור שום דבר כדי 

. לכן נראה שהפרוש הוא, לשון  לא תנאף' 'לא תגנוב'פעולה ,הרי שזו חזרה מיותרת על ' 

תאווה ותשוקה שבלב. אסור אף לחמוד בלב את אשת הזולת או את רכוש הזולת. החמדה 

לב השני את הניאוף או את הגנבה ואולי היא השלב הראשון העלול לגרור אחריו את הש

(. עשרת הדיברות לא תחמודבמקום  לא תתאווהאפילו את הרצח. )  בדברים ה' כתוב ' 

' מעין הקבלה לפתיחה. בחלק הראשון הוא אהבת ה' ובחלק השני רעךמסתימות במילה ' 

".                                                                  ואהבת לרעך כמוךהוא אהבת הזולת ," 

. ישנם כ"א –דברים ה' פסוקים ו' בספר התורה ישנה מהדורה נוספת של עשרת הדיברות. 

שינויים בצורה ושינויים בתוכן.  –הראשון  שמות כ' דברים ה' (,ות ) שינויים בין שתי המהדור

. שינויים בסדר  'עד שקר' –'שמור', 'עד שווא'  –'זכור' שינויי צורה : חילופי ביטויים נרדפים 

האדם מחקה את ה'  – בשמות הנימוק דתיהמילים. שינויים בתוכן : בנימוק מצוות השבת. 

 בדברים הנימוק הוא סוציאלימצווה בן ישראל לנוח בשבת.  כמו שה' נח ביום השביעי כך

כמו שהאדון נח בשבת עליו לאפשר לכל בני הבית כולל בעלי החיים , לנוח בשבת.  כמו כן 

שינוי בקבלת מתן השכר על כיבוד אב ואם.                                                                           

                                                       תגובת העם להתגלות ה'. –סיום הפרשה   -י"ח   –פסוקים ט"ו 

ההתגלות האלוהית וחווית הקדושה במעמד זה הטילו פחד על העם, לכן הוא  – פסוק ט"ו

, כיצד אפשר לראות  וכל העם רואים את הקולות..."מתרחק מהר סיני . יש קושי במשפט :" 

ולות? . הפתרון לכך : יש כאן עירוב של חושים : הראיה והשמיעה, הדבר מדגיש את ק

העוצמה של יראת העם מפני התגלות ה', או זהו ניסוח שבא להבהיר שבני ישראל לא ראו 

                       את ה' אלא שמעו רק את קולו.                                                                               

בני ישראל מבקשים ממשה שיתווך בינם לבין אלוהים. משה ידבר אליהם והם  בפסוק ט"ז

ישמעו לו. העם פוחד, כי ראיית ה' פנים אל פנים מביאה למוות.                                                        

" , הם לא ימותו בעקבות שמיעת קול ה', אל תיראומשה מרגיע את בני ישראל "  – פסוק י"ז

ההתגלות הייתה לטובתם. משה אומר לעם שבאמצעות התגלות ה' , הוא בחן אותם אם הם 

מוכנים לקבל את מרותו עליהם. אכן ה' הטיל עליהם מורא שיכירו בגדולתו. יראת כבוד ה' 

                                                            תמנע מהם מלחטוא.                                                

העם מתרחק מההר . ומשה הלך לקבל מה' מצוות נוספות.                                                      -  פסוק י"ח

הם סיפור אטיולוגי הבא להסביר מדוע אלוהים אינו מתגלה עוד  – י"ז –פסוקים ט"ו 

 ישירות לעם, אלא באמצעות נביאיו. 
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 י"ח –כ' פסוקים א' שאלות על שמות פרק 

1  . 

..." לא יהיה לך אלוהים אחריםיש הטוענים שהדיבר הראשון מתחיל בפסוק ג' "  .א

 ...". הסבר את הביסוס לטענה זו.  אנוכי ה' אלוהיךולא בפסוק ב' :" 

ו' ? האם תורת גמול  –מהי שיטת הגמול הבאה לידי ביטוי בשמות כ' פסוקים ה'  .ב

 זו סותרת או תואמת את הנאמר בדברים כ"ד פסוק ט"ז ? הסבר.

2   . 

 ". שבת לה' אלוהיך.  הסבר את הביטוי " 1    .א
 .     מהו הנימוק למצוות השבת? בתשובתך התייחס לקשר בין הפסוקים ט'   2

 י' , לפסוק י"א. –         
 .  י"ח –י"ד , ודברים ה' ו'  -ב.     קרא שמות כ' א'

.  כמה מהדיברות שבספר דברים מתאפיינים ברגישות חברתית גבוהה יותר לעומת אותם 1

 הדיברות שבספר שמות. הסבר טענה זו על פי הדיבר העוסק בשבת. 

חברתיים, כפי -.  כיצד לדעתך אפשר בתקופתנו להכיל במצוות השבת ערכים מוסריים2

 שמקפיד על כך ספר דברים.   

 בידך או בלשונך להעיד עליו שקר " כר : "  לא תרצחהדיבר "  .   אבן עזרא פירש את3
 להמיתו, או להיותך רכיל, או לתת עצה רעה בזדון , שתדע שייהרג. או שנגלה לך          

 " אתה כמו רוצח –סוד שתוכל להצילו ממוות אם תגלהו לו. ואם לא גילית         

תוב עם אדם שביצע את הסבר כיצד פירוש אבן עזרא מחמיר יותר מפשט הכ .א

 העברה.

 האם אתה מסכים לפרשנות של אבן עזרא ? נמק.   .ב

 י"ד.  –.    קרא שמות כ' א' 4

ערך החיים, ערך בעשרת הדיברות באים לידי ביטוי ערכים בסיסיים :  .א

 המשפחה, ערך הרכוש, השוויון בין בני האדם, טהרת הלב, ערך המשפט.

 לה בשמות.הדגם כל אחד מהערכים על פי פסוקים א

אילו ערכים החשובים מאוד בעיניכם הייתם רוצים שיתווספו לעשרת הדיברות?  .ב

 נמק.   

  י"ח. –.   קרא פסוקים ט"ו 5

 .  על פי המתואר בפסוקים אלה, התגלות ה' הפחידה את העם. מה הפחיד בהתגלות זו 1א 
 את העם ומפני מה הוא חשש? בסס את דבריך על הכתוב.         

 מעודד את העם שאל לו לפחוד, ומציין שתי מטרות להתגלות ה' אל העם באופן . משה 2
 ישיר. צטט כל מטרה והסבר אותה במילים שלך.    
  וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת קול השופר ואת. בפסוק ט"ו נאמר : " 1ב 

 מהם האמצעים בפסוק זה המדגישים את יראת העם מפני ההתגלות  ההר עשן ".       
 האלוהית.        

 .    על פי המתואר בקטע שלפניך, מהו התפקיד של משה? בסס את תשובתך על דוגמה  2
 אחת מן הקטע.        
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 פרשת חטא העגל.   מבוא. -שמות פרקים ל"ב ל"ג  ל"ד  

 

שובץ בין ההוראות לעשיית המשכן )כ"ד( ובין הדיווח בדבר ביצוען. חטא העם  מעשה העגל

בעגל הזהב, ולכן הופרה הברית שבין ה' לבינו. העונש הסמלי על הפרת הברית היא שבירת 

 הלוחות. הסיפור ) על מעשה העגל( נחלק לשלוש מערכות. 

העם העומד  –האחת  נחלק לשתי תמונות : י"ד, –המערכה הראשונה , ל"ב פסוקים א' 

על ההר, והמשתתפים בה הם  –לרגלי ההר, הנפשות הפועלות בה הן אהרון והעם. והשנייה 

 אלוהים ומשה.

. היא נחלקת אף היא לשתי תמונות בצורה ל"ה –המערכה השנייה ל"ב פסוקים ט"ו 

הפוכה מזו שבמערכה הראשונה. התמונה הראשונה מתרחשת למטה, במחנה בני ישראל 

 למעלה על ההר , בין משה לאלוהים.  –פים בה משה והעם. התמונה השנייה ומשתת

נחלקת לשתי תמונות. בראשונה משה והעם  ל"ד, –המערכה השלישית פרקים ל"ג 

משה ואלוהים.  ה' שהתכוון להשמיד את העם החוטא, נענה במערכה הראשונה  –,ובשנייה 

לתפילת משה , שלא להשמיד את העם. במערכה השנייה הוא נענה למשה להביא את העם 

לבסוף ה' נענה למשה לשוב  -אל הארץ המובטחת , אך באמצעות מלאך. במערכה השלישית

ו ובעצמו לארץ המובטחת.                                                             ולהשכין את כבודו בקרב העם, ולהוליכו בכבוד

בסיפור דרמתי זה שלוש דמויות מרכזיות : ה', העם, משה. אך הדמות הראשית המקשרת 

 והמגשרת היא, דמותו של משה. בסיפור בולטת דמותו הנעלה של משה המתפלל והמתחנן. 

 גות את מטרתן בהדרגהמשי שלוש תפילות של משה 

, מנסה משה לרכך את דעתו של האל י"ג – ל"ב פסוקים י"א –בתפילה הראשונה  .1

 . הזועם המתכוון להשמיד את העם

מעלה משה את הודאת העם בחטאו  ל"ב, –ל"ב פסוקים ל"א  –השנייה  בתפילה  .2

 ואת רצונו להיות בכפיפה אחת עם עמו. 

מעלה משה לטובת עמו את זכותו  - ז,ט" –ל"ג פסוקים י"ב  –בתפילה השלישית  .3

 האישית אצל ה' ומבקש ממנו שילך עם העם בדרכו למחוז חפצו.

 

 

 

 פרשת חטא העגל   -שמות פרק ל"ב  

 

ת ִמן-ַוַיְרא ָהָעם, ִכי א דֶּ ה ָלרֶּ ַאֲהֹרן,  -ָהָהר; ַוִיָקֵהל ָהָעם ַעל-ֹבֵשש ֹמשֶּ

ר ֵיְלכּו ְלָפֵנינּו-ֲעֵשהַויֹאְמרּו ֵאָליו קּום  ה ָהִאיש  -ִכי--ָלנּו ֱאֹלִהים ֲאשֶּ זֶּה ֹמשֶּ

ה ץ ִמְצַרִים, לֹא ָיַדְענּו מֶּ רֶּ ֱעָלנּו ֵמאֶּ ר הֶּ ם,   ב.  ָהָיה לֹו-ֲאשֶּ ר ֲאֵלהֶּ ַויֹאמֶּ

ר ְבָאְזֵני ְנֵשיכֶּם ְבֵניכֶּם ּוְבֹנֵתיכֶּם; ְוָהִביא ּו,  ַאֲהֹרן, ָפְרקּו ִנְזֵמי ַהָזָהב, ֲאשֶּ

ת-ָכל, ַוִיְתָפְרקּו ג.  ֵאָלי ם; ַוָיִביאּו,  -ָהָעם, אֶּ ר ְבָאְזֵניהֶּ ִנְזֵמי ַהָזָהב, ֲאשֶּ
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ל ל ַמֵסָכה;   ד.  ֲַהֹרןא-אֶּ ט, ַוַיֲעֵשהּו, ֵעגֶּ רֶּ ַוִיַקח ִמָיָדם, ַוָיַצר ֹאתֹו ַבחֶּ

ר --ַויֹאְמרּו יָך ִיְשָרֵאל, ֲאשֶּ ה ֱאֹלהֶּ ץ ִמְצָרִיםֵאלֶּ רֶּ ֱעלּוָך ֵמאֶּ ַוַיְרא   ה.  הֶּ

ן ִמְזֵבַח ְלָפָניו; ַוִיְקָרא ַאֲהֹרן ַויֹאַמר, ַחג ַליהָוה   ַאֲהֹרן, ַוִיבֶּ

ֱאֹכל   ו.  ָמָחר ב ָהָעם לֶּ ַוַיְשִכימּו, ִמָמֳחָרת, ַוַיֲעלּו ֹעֹלת, ַוַיִגשּו ְשָלִמים; ַוֵישֶּ

 {}פ  ְוָשתֹו, ַוָיֻקמּו ְלַצֵחק.

ל ז ה:-ַוְיַדֵבר ְיהָוה, אֶּ ְך  ֹמשֶּ ץ  --ֵרד-לֶּ רֶּ ֱעֵליָת ֵמאֶּ ר הֶּ ִכי ִשֵחת ַעְמָך, ֲאשֶּ

ר ִצִּויִתם-ָסרּו ַמֵהר, ִמן ח.  ִמְצָרִים ְך ֲאשֶּ רֶּ ל ַמֵסָכה;  --ַהדֶּ ם, ֵעגֶּ ָעשּו ָלהֶּ

יָך יִ -לֹו, ַוִיְזְבחּו-ַוִיְשַתֲחוּו ה ֱאֹלהֶּ ץ  לֹו, ַויֹאְמרּו, ֵאלֶּ רֶּ ֱעלּוָך ֵמאֶּ ר הֶּ ְשָרֵאל ֲאשֶּ

ל ט.  ִמְצָרִים ר ְיהָוה, אֶּ ה:-ַויֹאמֶּ ת  ֹמשֶּ ה, ְוִהֵנה ַעם-ָרִאיִתי אֶּ -ָהָעם ַהזֶּ

ף הּוא-ְקֵשה ה  -ְוַעָתה ַהִניָחה ִלי, ְוִיַחר י.  ֹערֶּ ֱעשֶּ ם ַוֲאַכֵלם; ְואֶּ ַאִפי ָבהֶּ

ה,  יא.  אֹוְתָך, ְלגֹוי ָגדֹול תַוְיַחל ֹמשֶּ ר, ָלָמה  -אֶּ ְפֵני ְיהָוה ֱאֹלָהיו; ַויֹאמֶּ

ץ ִמְצַרִים, ְבֹכַח ָגדֹול ּוְבָיד   רֶּ ר הֹוֵצאָת ֵמאֶּ ָך, ֲאשֶּ ה ַאְפָך ְבַעמֶּ ְיהָוה יֱֶּחרֶּ

ָלָמה יֹאְמרּו ִמְצַרִים ֵלאֹמר, ְבָרָעה הֹוִציָאם ַלֲהֹרג ֹאָתם   יב.  ֲחָזָקה

ָהִרים, ּוְלַכֹּלָתם, ֵמַעל ְפֵני ָך, ְוִהָנֵחם ַעל  בֶּ -ָהֲאָדָמה; שּוב ֵמֲחרֹון ַאפֶּ

ָך ר ִנְשַבְעָת   יג.  ָהָרָעה ְלַעמֶּ יָך, ֲאשֶּ ְזֹכר ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלִיְשָרֵאל ֲעָבדֶּ

ת ה אֶּ ם, ַאְרבֶּ ם ָבְך, ַוְתַדֵבר ֲאֵלהֶּ ץ  -ַזְרֲעכֶּם ְככֹוְכֵבי ַהָשָמִים; ְוָכל-ָלהֶּ ָהָארֶּ

ֵתן ְלַזְרֲעכֶּם, ְוָנֲחלּו, ְלֹעָלםַהזֹאת ֲאשֶּ  ם, ְיהָוה, ַעל יד.  ר ָאַמְרִתי, אֶּ -ַוִיָנחֶּ

ר ַלֲעשֹות ְלַעמֹו. ר ִדבֶּ  {}פ  ָהָרָעה, ֲאשֶּ

ה, ִמן טו ד ֹמשֶּ ן ַוֵירֶּ ֻלֹחת, ְכֻתִבים    ָהָהר, ּוְשֵני ֻלֹחת ָהֵעֻדת, ְבָידֹו:-ַוִיפֶּ

םִמְשֵני  ְבֵריהֶּ ה, ֵהם ְכֻתִבים--עֶּ ה ּוִמזֶּ ַמֲעֵשה ֱאֹלִהים, --ְוַהֻלֹחת טז.  ִמזֶּ

ַוִיְשַמע  יז.  ַהֻלֹחת-ָחרּות, ַעל--ֵהָמה; ְוַהִמְכָתב, ִמְכַתב ֱאֹלִהים הּוא

ת ל-ְיהֹוֻשַע אֶּ ר, אֶּ ה, קֹול ִמְלָחָמה,  -קֹול ָהָעם, ְבֵרֹעה; ַויֹאמֶּ ֹמשֶּ

ר, ֵאין קֹול ֲענֹות ְגבּוָרה, ְוֵאין קֹול, ֲענֹות ֲחלּוָשה; קֹול   יח.  ַבַמֲחנֶּה ַויֹאמֶּ

ל יט.  ַענֹות, ָאֹנִכי ֹשֵמעַ  ר ָקַרב אֶּ ת-ַוְיִהי, ַכֲאשֶּ ל,  -ַהַמֲחנֶּה, ַוַיְרא אֶּ ָהֵעגֶּ

ת-ּוְמֹחֹלת; ַוִיַחר ה, ַוַיְשֵלְך ִמָיָדו אֶּ ַתַחת  ַהֻלֹחת, ַוְיַשֵבר ֹאָתם, -ַאף ֹמשֶּ

ת כ.  ָהָהר  ר-ַוִיַקח אֶּ ר ָעשּו, ַוִיְשֹרף ָבֵאש, ַוִיְטַחן, ַעד ֲאשֶּ ל ֲאשֶּ ָדק;  -ָהֵעגֶּ

ר ַעל ת-ַוִיזֶּ ל כא.  ְבֵני ִיְשָרֵאל-ְפֵני ַהַמִים, ַוַיְשְק אֶּ ה אֶּ ר ֹמשֶּ ַאֲהֹרן,  -ַויֹאמֶּ

ה ה:-מֶּ ר  כב.  ָטָאה ְגֹדָלהֵהֵבאָת ָעָליו, חֲ -ִכי   ָעָשה ְלָך ָהָעם ַהזֶּ ַויֹאמֶּ

ת-ַאֲהֹרן, ַאל ָהָעם, ִכי ְבָרע  -ִיַחר ַאף ֲאֹדִני; ַאָתה ָיַדְעָת אֶּ

ר ֵיְלכּו ְלָפֵנינּו:-ֲעֵשה--ַויֹאְמרּו ִלי כג.  הּוא ה  -ִכי   ָלנּו ֱאֹלִהים, ֲאשֶּ זֶּה ֹמשֶּ

ץ ִמְצַרִים רֶּ ֱעָלנּו ֵמאֶּ ר הֶּ ָוֹאַמר   כד.  ָהָיה לֹו-הלֹא ָיַדְענּו, מֶּ --ָהִאיש, ֲאשֶּ

ם ְלִמי ָזָהב, ִהְתָפָרקּו ַוִיְתנּו ל  -ָלהֶּ ִלי; ָוַאְשִלֵכהּו ָבֵאש, ַוֵיֵצא ָהֵעגֶּ

ה ת כה.  ַהזֶּ ה אֶּ ְפָרֹעה ַאֲהֹרן, ְלִשְמָצה  -ִכי  ָהָעם, ִכי ָפֻרַע הּוא:-ַוַיְרא ֹמשֶּ

ם ה, ְבַשַער ַהמַ  כו.  ְבָקֵמיהֶּ ר, ִמי ַליהָוהַוַיֲעֹמד ֹמשֶּ ֵאָלי;   ֲחנֶּה, ַויֹאמֶּ
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ם, ֹכה כז.  ְבֵני ֵלִוי-ַוֵיָאְספּו ֵאָליו, ָכל ר ָלהֶּ ָאַמר ְיהָוה ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל,  -ַויֹאמֶּ

ְיֵרכֹו; ִעְברּו ָושּובּו ִמַשַער ָלַשַער, ַבַמֲחנֶּה, ְוִהְרגּו  -ַחְרבֹו, ַעל-ִשימּו ִאיש

ת-ִאיש ת-אֶּ ת ֵרֵעהּו, ְוִאיש-ָאִחיו ְוִאיש אֶּ ֵלִוי,  -ַוַיֲעשּו ְבֵני כח.  ְקֹרבֹו-אֶּ

ה; ַוִיֹפל ִמן ת ַאְלֵפי ִאיש-ִכְדַבר ֹמשֶּ ר כט.  ָהָעם ַביֹום ַההּוא, ִכְשֹלשֶּ  ַויֹאמֶּ
ה, ִמְלאּו ְוָלֵתת ֲעֵליכֶּם  --יְֶּדכֶּם ַהיֹום ַליהָוה, ִכי ִאיש ִבְבנֹו, ּוְבָאִחיו ֹמשֶּ

ל ל.  ַהיֹום, ְבָרָכה ה אֶּ ר ֹמשֶּ ם -ַוְיִהי, ִמָמֳחָרת, ַויֹאמֶּ ם ֲחָטאתֶּ ָהָעם, ַאתֶּ

ל ה אֶּ ֱעלֶּ ְיהָוה, אּוַלי ֲאַכְפָרה ְבַעד  -ֲחָטָאה ְגֹדָלה; ְוַעָתה אֶּ

ל לא.  ַחַטאְתכֶּם ה אֶּ ה  ָאָנא, ָחָטא ָהָעם הַ   ְיהָוה, ַויֹאַמר:-ַוָיָשב ֹמשֶּ זֶּ

ם, ֱאֹלֵהי ָזָהב  ִתָשא ַחָטאָתם; -ְוַעָתה, ִאם לב .  ֲחָטָאה ְגֹדָלה, ַוַיֲעשּו ָלהֶּ

ר ָכָתְבתָ --ַאִין-ְוִאם ל לג.  ְמֵחִני ָנא, ִמִסְפְרָך ֲאשֶּ ר ְיהָוה, אֶּ -ַויֹאמֶּ

ה: ר ָחָטא  ֹמשֶּ נּו ִמִסְפִרי-ִמי ֲאשֶּ ְמחֶּ תְוַעָתה ֵלְך ְנֵחה  לד.  ִלי, אֶּ ָהָעם,  -אֶּ

ר ל ֲאשֶּ ִהֵנה ַמְלָאִכי, ֵיֵלְך ְלָפנֶּיָך; ּוְביֹום ָפְקִדי, ּוָפַקְדִתי  --ִדַבְרִתי ָלְך-אֶּ

ם ַחָטאָתם ת לה.  ֲעֵלהֶּ ת-ַוִיֹגף ְיהָוה, אֶּ ר ָעשּו אֶּ ל,  -ָהָעם, ַעל ֲאשֶּ ָהֵעגֶּ

ר ָעָשה ַאֲהֹרן  .ֲאשֶּ

שאהרון וחור יישארו עם העם. יהושוע  שמות ל"ב הוא למעשה המשך פרק כ"ד שבו מסופר

מלווה את משה אל הר סיני ונשאר לרגלי ההר, להמתין למשה עד שיחזור. משה עולה אל 

ל"א  , עוסקים בהוראות ה'  –הר סיני ושוהה שם ארבעים יום וארבעים לילה. פרקים כ"ה 

למשה בעניין מלאכת המשכן, כליו ועיקר העבודה בו.                                                                  

                                                                                 ו'   עשיית עגל הזהב.              –פסוקים א' 

הסיפור פותח בתיאור מצב רוחו של העם . העם חיכה בכיליון עיניים לירידתו של   - פסוק  א'

" , מכוון שהעם  וירא העם כי בושש משה משה מן ההר ולבסוף התייאש מהיעדרותו. "   

חשש שמא לא ישוב עוד, רצה העם להעמיד במקומו משהו או מישהו שידריך אותם במדבר.  

וייקהל העם על אהרון ...קום עשה לנו אלוהים ולכן הוא פונה אל אהרון :" העם במצוקה 

".  העם  ילכו לפנינו כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים לא ידענו מה היה לו אשר

דורש מאהרון להכין עבורם דמות אלוהית שתראה להם את הדרך שבה ילכו. העם חיכה לו 

יאש. עגל הזהב לא נחשב כאל , אלא נחשב כמושב במשך כמה שבועות וביום הארבעים התי

האלוהות הסמויה מן העין.  ) בדומה לכרובים המסוככים על ארון הברית (.                                    

                .                                                                       תגובת אהרון לבקשת העם -ו'   –פסוקים ב' 

אהרון נענה מיד לדרישת העם. אהרון שלא היה אמיץ רוח כמשה , לא עצר את העם 

מדרישתו הנחשבת כמרד. הוא ראה שהעם דרש דבר במקומו של משה ולא במקום אלוהי 

". אהרון מתיך את הזהב ויוצק  פרקו נזמי הזהב...  והביאו אליישראל. אהרון אמר לעם :" 

לדעת העם העגל היה סמל לכבודו של ה'  ויעשהו עגל מסכה".רת עגל :" אותו לתבנית בצו

".                                                               אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצריםלכן אמרו :" 

אהרון אינו מתנגד  – בתחום הדתיהתנהגותו של אהרון מעוררת קושי דתי וקושי הנהגתי. 

" לא יהיה לך אלוהים אחרים על פנידרישת העם ואינו מוכיח אותו על הפרת הדיבר " ל

שזמן קצר קודם לכן ניתן לעם במעמד הר סיני. אהרון בעצמו יוצר את העגל, הוא עבר על 

    ". אהרון חטא ומחטיא את העם שאותו הוא מנהיג.                           לא תעשה לך פסל וכל תמונה הדיבר " 

משה מינה את אהרון למנהיג במקומו ) שמות כ"ד י"ד ( . בהעדר משה    - בתחום ההנהגה 

העם רוצה מנהיג. מדוע לא החליף אהרון את משה כמנהיג אלא עשה עגל ? .                                          

קהל סביבו על פניית העם אל אהרון ,נראה שאהרון חשש מפני העם שהת  -הסבר הקשיים  

ותבע ממנו לעשות לו אל.  רש"י מנסה להצדיק את אהרון ואומר , בקשתו לפרוק את זהבם, 
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נועד לעכב את בניית העגל עד שיגיע משה. הוא סבר שהנשים והילדים לא יוותרו מהר על 

תכשיטיהם , הם יתנגדו , הזמן יעבור עד שמשה יגיע. תוכניתו נכשלה, כיוון שמיד העם הגיש 

 חג לה'הזהב.  אהרון לא התכוון לבנות את העגל לשם עבודה זרה, הוא אומר לעם :" לו את 

הוא ראה בעגל סמל לאלוהות.                                                                              מחר"

                                              דו שיח בין ה' למשה על הר סיני                            -י'   –פסוקים ז' 

לאחר ארבעים יום וארבעים לילה, באותו בוקר שהעם התמסר להפקרות   -  פסוק ז'

האלילית, ירד משה מן ההר עם לוחות העדות והיה שמח ושקט. ה' הודיע לו הודעה 

ומשתמש " , ה' כועס על העם לך רד כי שחת עמך אשר העלית מארץ מצרים"  -מדהימה

' הוא לא מחשיב  את עמך' המבטא מעשה מתועב ורע. הוא מכנה את העם 'שיחתבמילה ' 

ישראל כעמו, הוא מיחס אותו למשה.                                                                                             

מצוות ה' ששמעו את קולו בעשרת העם סטה מ -" " סרו מן הדרך אשר ציוותים  -  פסוק ח'

   עשו להם עגל מסכה וישתחוו לו ויזבחו לו , ויאמרו אלה אלוהך ישראל אשרהדיברות. " 

לו. שתיקתו מבטאת את הזעזוע הנפשי שלו.                                                                             

העם ". הכינוי '  ראיתי את העם הזה והנה עם קשה עורף הואה' אומר למשה :"  -  פסוק ט'

                                                ' מביע את הזלזול שה' מפגין כלפי בני ישראל ואת כעסו עליו.  הזה 

אל כעונש על הפרת הברית ה' מתכוון להשמיד את העם. ה' אומר למשה , "  -  פסוק י'

" ה' ישמיד את העם החוטא, ומשה יקים עם ויחר אפי בהם ואכלם" "  תפילה בעדם תשא

                                                                        חדש ויהיה , אבי האומה החדשה.                             

                                                 משה מתפלל למען העם לביטול גזרת ההשמדה  -י"ד   -פסוקים  י"א  

מדוע לא להשמיד  שלושה נימוקיםמשה מתפלל ומתחנן לרחמי ה' שיסלח לעם. הוא מציג 

    ת העם.                                                                                                                       א

" , כלומר , איך ה' " למה ה' יחרה אפך בעמך אשר הוצאת מארץ מצרים    - פסוק י"א

וח גדול ?                                                     מתכוון להשמיד את עמו לאחר הוצאתו ממצרים בדרך נס ובכ

הנימוק של קידוש השם, כלומר, אתה רצית שילמדו המצרים להכירך, השמדת   -  פסוק י"ב

העם תחלל את כבוד ה' בפני המצרים. לכן מבקש משה שה' יסיר את כעסו ולא יממש את 

נו.                                                                        כוונתו. אומר משה לה' עשה למענך אם לא למענ

מבטא את הנימוק של זכות אבות. כלומר ה' מחויב לשבועתו להרבות את זרעם  – פסוק י"ג

של עם ישראל כפי שהבטיח לאבות האומה, וכן הבטיח לתת להם את ארץ כנען.                             

 וינחם ) התחרט( ה' על הרעה אשר דבר לעשותה' מקבל את תפילת משה. "   -  פסוק י"ד

עמו של ה'. זהו השלב הראשון  עמו' .ה' מבטל את רוע הגזרה. עכשיו נאמר '  לעמו"

. 1בתהליך הסליחה. מכאן מלמדת התורה :" שלושה דברים מעבירים את רוע הגזרה : 

 כות אבות. . ז3. כבוד שם ה' 2אהבתו של ה' לנבראיו. 

.                                                                   משה שב למחנה ומתחיל בפעילותו  -כ"ט   –פסוקים ט"ו 

משה יורד  – " ויםן וירד משה מן ההר ושני לוחות העדות בידו" -  ט"ז –פסוקים ט"ו 

מההר ובידיו לוחות העדות עליהם נכתבו עשרת הדיברות. מקור הלוחות הוא אלוהי, הם 

".                                                והלוחות מעשה אלוהים המה נעשו ונכתבו בדרך פלאית על ידי האל. " 

שמע את ההתהוללות " כלומר, " וישמע יהושוע את קול העם ברעה   -י"ח   –פסוקים י"ז 

" כלומר יהושוע דאג שמא התנפלו שודדי מדבר קול מלחמה במחנה של העם לכבוד העגל. " 

" כלומר אין אין קול ענות גבורה ואין קול ענות חלושה על מחנה ישראל. משה משיב לו "  

 "קול ענות אנוכי שומעזה קול קריאת ניצחון ואין זה קול קריאת אנשים מנוצחים אלא זהו " 

כלומר קול שירה וזמרה.                                                                                                 

ישלך משה רואה במו עיניו את מה שראה ה' מן השמים, הוא כועס מאוד " ו -  פסוק י"ט

ת הברית על דעת " , הואיל והעם הפר את הברית, משה מבטל את תעודמידיו את הלוחות

" , במקום שבו נכרתה הברית. מדוע שבר משה את הלוחות וישבר אותם תחת ההרעצמו. " 

) רבי שמואל בן  רשב"םא. שבירת הלוחות מבטא את מצבו הנפשי הקשה של משה.  -?  
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...". ב.  כך מביע משה תשש כוחו ולא היה בו כוח והשליכם רחוק ממנו קצתמאיר( אמר : " 

ל בגידת העם באלוהיו. ג.  העם הפר את הברית עם ה', שבירת הלוחות את מחאתו ע

    מסמלת את ביטול הברית מצד ה'.                                                                                                 

 ף אותו באש".וישרומשה נוקט פעולה נמרצת, הוא ניגש אל העגל להשמידו "   - פסוק כ'

גופו של העגל היה עשוי עץ וחיצוניותו מצופה בזהב. משה עושה מספר פעולות כדי להסיר 

את הטומאה מהעם, שורף את העגל , טוחן את הנותר ממנו, מפזר את מה שנשאר על 

                המים, ובמים האלה הוא משקה את העם, סמל לביזוי הפסל ועובדיו.                                   

.                     משה מזמין את אהרון למסור דין וחשבון על מה שקרה  -כ"ה   –פסוקים כ"א 

מה עשה לך העם הזה כי הבאת עליו חטאה משה שואל את אהרון :"   - פסוק כ"א

                                         כלומר, מה עשה לך העם שמיהרת לבנות לו את העגל ?                             גדולה?"

אהרון פנה אל אחיו בשם אדוני, מכוון שהוא חייב  -תשובת אהרון :    -  כ"ה  –פסוקים כ"א 

לתת דין וחשבון ולהצטדק לפני משה, וכן מנסה לפייסו. כדי להתנצל מתחיל אהרון ואומר :" 

על העם. אהרון אומר שהעם  " . אהרון מגלגל את האשמהאתה ידעת את העם כי ברע הוא

ביקש ממנו לעשות להם דמות שתעמוד במקומו ולא במקום ה', ומשום כך לא סרב לעם. הוא 

קיווה להרוויח זמן בכך שבקש מהם את זהבם, אך הם נענו לו מיד והתפרקו מזהבם.                   

ואת האחריות  משה מבין את העניין ומכיר באחריות המוגבלת של אהרון   - פסוק כ"ה 

                  הרבה של העם.                                                                                                                 

מכוון שהעם פרוע, יש לרסנו ולהחזירו אל הדרך הישרה. לשם כך נוקט משה   - פסוק כ"ו

", שבטו של משה  ויקרא בקול גדול מי לה' אלי ויאספו אליו כל בני לויבאמצעים חמורים. " 

                    מוכנים לשמוע את פקודותיו ולבצען.                                                                       

כלומר לכו מכל צד , מקצה המחנה  – " שימו איש חרבו על ירכו עברו ושובו" – פסוק כ"ז

ועד קצהו, והרגו את כל אלה שאתם יודעים בברור שחטאו בעגל, אל תחמלו על כל איש, 

        אפילו אם יהיה אחיכם או קרוביכם. שיהרגו נפשות אחדות מישראל ולא יאבד כל עם ישראל.  

 ויעשו בני לויהדבר נורא ואיום ולכן הכתוב לא מפרט , אלא רומז בלבד. "   -  פסוק כ"ח

". הם הורגים שלושת אלפים איש.                                                                                    כדבר משה 

ם קידשה אותם לעבוד את ה' ,לכן הם משה משבח את פעולות בני לוי . פעולת  - פסוק כ"ט

זוכים בברכת ה' להיות השבט הרוחני המוביל בעם ישראל.                                                                     

                                .משה מתפלל פעם נוספת לרחמים וסליחה לכלל העם –ל"ה   -פסוקים ל' 

משה רוצה לעלות שוב אל ה' ומציג לעם את מטרת עלייתו. על אף הריגת עובדי   - פסוק ל'

העגל , החטא עדיין רובץ על העם, ומשה חש צורך לפנות אל ה' כדי לכפר על חטאו של 

                        העם.                                                                                                          

משה מצדיק את הדין. אמנם חטא העם חטא גדול, ובכל זאת הוא מבקש את   - פסוק ל"א

   סליחת ה'.                                                                                                                    

משה מציב תנאי : אם ה' לא יסלח על חטאי העם , על ה' למחוק אותו מספר   - פסוק ל"ב

החיים, כלומר , משה מבקש למות כדי לכפר על חטאי העם.                                                              

ה' משיב למשה ואומר כי הוא ימית את החוטאים בלבד , ומשה   -  ל"ד –פסוקים ל"ג 

                                                                                                  משיך בהנהגת העם, מלאך ה' יוביל את העם והוא יפעל על פי מידת הדין.                                                             י

 

 שאלות  על שמות פרק ל"ב 

ו' .                                                                                                            –סוקים א קרא פ.  1

. יש טוענים כי אהרון ניסה לעכב בעד העם לחטוא. הסבר טענה זו תוך ביסוס על שני 1א. 

ממעשה שעשה.                                                                          -מדבריו אל העם . שני –פרטים. אחד 

.  האם אתה מסכים עם פרשנויות מעין אלה שמנסות להצדיק את אהרון? נמק.                       2

 ציא לעם מעין סמלאף על פי שלא התכוון אהרון אלא להמ.  מ.ד. קאסוטו אמר:"  1ב.  
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".                         והתייחס אליה כאל אלוהות ממש...טעה העם אחרי התמונה המוחשית  מוחשי

ו( לכל אחת מהטענות של קאסוטו המסומנות בקו והסבר כל -הבא ביסוס מהקטע ) פסוקים א

                                                             אחת מהן.                                                              

 

. אהרון מנסה להצדיק את מעשה העגל ותולה את  כ"ד –קרא שמות ל"ב  פסוקים כ"א .  2

                          החטא בעם.                                                                                                            

.  הבא ראיה מהכתוב לכך שאהרון  תולה את החטא בעם והסבר אותה.                                         1א. 

.  האם לדעתך התנהגות העם ודבריו בפסוק א' מנקים את אהרון מאשמת החטא? נמק.              2

". מדברי לי ואשלכהו באש ויצא העגל הזה  ויתנוב. בפסוק כ"ד אהרון אומר למשה :  " 

ד', השוללת -אהרון עולה שהעגל נוצר באופן מקרי וללא תכנון מוקדם. הבא ראיה מפסוקים ב'

 טענה זו של אהרון, והסבר כיצד היא שוללת את טענתו. 

 

                                        ל"ד.                                                              –קרא פסוקים ל' .  3

הסבר מדוע הוא מוזכר.                                     צידוק הדין".א. הבא מפסוקים אלה ראיה לרעיון " 

   .  הסבר על פי פסוק ל"ג את אהבתו העזה של משה לעם.                                                              1ב. 

.  כיצד נענה ה' לבקשת משה? התבסס על הכתוב, והסבר את שיטת הגמול הבאה לידי 2

 ביטוי בהחלטתו זו. 

.                                                                                                               כ' –קרא פסוקים ט"ו .  4

מש פעמים בקטע. הסבר מהי משמעותה בכל אחת מהופעותיה.               מופיעה חקול' א.  המילה ' 

ב.  ציין שתי פעולות עיקריות שעשה משה לאחר שראה את מעשה העם. הסבר מדוע עשה 

 אותן.                                                                            

 בקשות משה מה' -שמות פרק ל"ג  

 

ל א ה-ַוְיַדֵבר ְיהָוה אֶּ ה, ֵלְך ֲעֵלה ִמזֶּ ץ  --ֹמשֶּ רֶּ ֱעִליָת ֵמאֶּ ר הֶּ ַאָתה ְוָהָעם, ֲאשֶּ

ל  ִמְצָרִים: ר ִנְשַבְעִתי ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעֹקב ֵלאֹמר,  -אֶּ ץ, ֲאשֶּ ָהָארֶּ

ְתנֶָּנה ת ְוָשַלְחִתי ְלָפנֶּיָך, ַמְלָאְך; ְוֵגַרְשִתי, ב.  ְלַזְרֲעָך, אֶּ ַהְכַנֲעִני  -אֶּ

ל ג.  ָהֱאֹמִרי, ְוַהִחִתי ְוַהְפִרִזי, ַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי ץ ָזַבת ָחָלב, ּוְדָבש:-אֶּ רֶּ ִכי    אֶּ

ה ְבִקְרְבָך, ִכי ַעם ֱעלֶּ ף ַאָתה-ְקֵשה-לֹא אֶּ ן--ֹערֶּ ְך-פֶּ ְלָך, ַבָדרֶּ ַוִיְשַמע  ד.  ֲאכֶּ

ת ה-ָהָעם, אֶּ ְדיֹו, -ְתַאָבלּו; ְולֹאַויִ --ַהָדָבר ָהָרע ַהזֶּ ָשתּו ִאיש עֶּ

ל ה.  ָעָליו ר ְיהָוה אֶּ ל-ַויֹאמֶּ ה, ֱאֹמר אֶּ ם ַעם-ְבֵני -ֹמשֶּ -ְקֵשה-ִיְשָרֵאל ַאתֶּ

ף יָך,  --ֹערֶּ ְדְיָך ֵמָעלֶּ ה ְבִקְרְבָך, ְוִכִליִתיָך; ְוַעָתה, הֹוֵרד עֶּ ֱעלֶּ ָחד אֶּ ַגע אֶּ רֶּ

ה ֱעשֶּ ת-ְתַנְצלּו ְבֵניַויִ  ו.  ָלְך-ְוֵאְדָעה, ָמה אֶּ ְדָים, ֵמַהר  -ִיְשָרֵאל אֶּ עֶּ

ת ז.  חֹוֵרב ה ִיַקח אֶּ ל ְוָנָטה-ּוֹמשֶּ -לֹו ִמחּוץ ַלַמֲחנֶּה, ַהְרֵחק ִמן-ָהֹאהֶּ

ל מֹוֵעד; ְוָהָיה, ָכל ל-ַהַמֲחנֶּה, ְוָקָרא לֹו, ֹאהֶּ ל  -ְמַבֵקש ְיהָוה, ֵיֵצא אֶּ ֹאהֶּ

ר ִמחּוץ ַלַמֲחנֶּה לוְ  ח.  מֹוֵעד, ֲאשֶּ ה אֶּ ל, ָיקּומּו ָכל-ָהָיה, ְכֵצאת ֹמשֶּ -ָהֹאהֶּ

ה, ַעד ַתח ָאֳהלֹו; ְוִהִביטּו ַאֲחֵרי ֹמשֶּ ֹבאֹו  -ָהָעם, ְוִנְצבּו ִאיש פֶּ

ַתח   ט .  ָהֹאֱהָלה ָעָנן, ְוָעַמד פֶּ ה ָהֹאֱהָלה, ֵיֵרד ַעמּוד הֶּ ְוָהָיה, ְכבֹא ֹמשֶּ
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ר, ִעם ל; ְוִדבֶּ ה-ָהֹאהֶּ ת-ְוָרָאה ָכל י.  ֹמשֶּ ַתח  -ָהָעם אֶּ ָעָנן, ֹעֵמד פֶּ ַעמּוד הֶּ

ל; ְוָקם ָכל ַתח ָאֳהלֹו-ָהֹאהֶּ ל יא.  ָהָעם ְוִהְשַתֲחוּו, ִאיש פֶּ ר ְיהָוה אֶּ -ְוִדבֶּ

ל ה ָפִנים אֶּ ל-ֹמשֶּ ר ְיַדֵבר ִאיש אֶּ ל-ָפִנים, ַכֲאשֶּ ַהַמֲחנֶּה,  -ֵרֵעהּו; ְוָשב, אֶּ

ל. -ןּוְמָשְרתֹו ְיהֹוֻשַע בִ   {}פ  נּון ַנַער, לֹא ָיִמיש ִמתֹוְך ָהֹאהֶּ

ל יב ה אֶּ ר ֹמשֶּ ת-ַויֹאמֶּ ה,  -ְיהָוה, ְרֵאה ַאָתה ֹאֵמר ֵאַלי ַהַעל אֶּ ָהָעם ַהזֶּ

ר ִתְשַלח ִעִמי; ְוַאָתה ָאַמְרָת ְיַדְעִתיָך ְבֵשם,  -ְוַאָתה לֹא הֹוַדְעַתִני, ֵאת ֲאשֶּ

ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְבֵעינֶּיָך, הֹוִדֵעִני ָנא  -ְוַעָתה ִאם יג.  ָמָצאָת ֵחן ְבֵעיָני-ְוַגם

ת ְמָצא-אֶּ ָך, ְוֵאָדֲעָך, ְלַמַען אֶּ ֵחן ְבֵעינֶּיָך; ּוְרֵאה, ִכי ַעְמָך ַהגֹוי  -ְדָרכֶּ

ה ר, ֵאָליו: טו.  ָפַני ֵיֵלכּו, ַוֲהִנֹחִתי ָלְך  ַויֹאַמר: יד.  ַהזֶּ ֵאין ָפנֶּיָך  -ִאם  ַויֹאמֶּ

ה-ְלִכים, ַאלהֹ  ה ִיָּוַדע ֵאפֹוא טז.  ַתֲעֵלנּו ִמזֶּ ָמָצאִתי ֵחן ְבֵעינֶּיָך  -ִכי ,ּוַבמֶּ

ָך ְכְתָך ִעָמנּו; ְוִנְפִלינּו, ֲאִני ְוַעְמָך, ִמָכל--ֲאִני ְוַעמֶּ ר  -ֲהלֹוא, ְבלֶּ ָהָעם, ֲאשֶּ

 {}פ  ְפֵני ָהֲאָדָמה.-ַעל

ל יז ר ְיהָוה אֶּ ה, ַגם אֶּ -ַויֹאמֶּ ה:-תֹמשֶּ ֱעשֶּ ר ִדַבְרָת אֶּ ה ֲאשֶּ -ִכי  ַהָדָבר ַהזֶּ

ת  ַויֹאַמר: יח.  ָמָצאָת ֵחן ְבֵעיַני, ָוֵאָדֲעָך ְבֵשם -ַהְרֵאִני ָנא, אֶּ

ָך ר, ֲאִני ַאֲעִביר ָכל יט.  ְכֹבדֶּ ָפנֶּיָך, ְוָקָראִתי ְבֵשם ְיהָוה,  -טּוִבי ַעל-ַויֹאמֶּ

ת תֲאשֶּ -ְלָפנֶּיָך; ְוַחֹנִתי אֶּ ר ֲאַרֵחם-ר ָאֹחן, ְוִרַחְמִתי אֶּ ר, לֹא   כ.  ֲאשֶּ ַויֹאמֶּ

ת ר ְיהָוה, ִהֵנה   כא.  ִיְרַאִני ָהָאָדם, וָָחי-ִכי לֹא   ָפָני:-תּוַכל ִלְרֹאת אֶּ ַויֹאמֶּ

ְוָהָיה ַבֲעֹבר ְכֹבִדי, ְוַשְמִתיָך ְבִנְקַרת   כב.  ַהצּור -ָמקֹום ִאִתי; ְוִנַצְבָת, ַעל

יָך, ַעדַהצּו ת כג.  ָעְבִרי-ר; ְוַשֹכִתי ַכִפי ָעלֶּ ת-ַוֲהִסֹרִתי, אֶּ -ַכִפי, ְוָרִאיָת, אֶּ

 .ֲאֹחָרי; ּוָפַני, לֹא ֵיָראּו

 

.                                                                                          תחילת תשובת העם –ו '   -פסוקים א' 

הפיוס עם העם בפרק הקודם, עדיין ה' כועס על העם ומודיע למשה שהוא אמנם יקיים על אף 

 את הבטחתו וישמור על העם בדרך, אך לא ישכון בתוכו.

...אשר נשבעתי ה' יקיים את הבטחתו לאבות האומה וינחיל להם את הארץ.  "   - פסוק א'

 לאברהם ליצחק וליעקב לאמר לזרעך אתננה".  

ה' ישלח את המלאך שלו לפניהם כדי לשמור עליהם, לגרש את תושבי  – 'ג –פסוקים ב' 

". אבל, ה' מודיע שהוא עצמו לא יהיה עם ארץ זבת חלב ודבשכנען ולתת לבני ישראל את " 

העם, מכוון שהעם הוא עם קשה עורף, מרדן. אם ה' יהיה בקרבו והעם שוב יחטא ה' עלול 

 אשר " ". ה' משייך את העם למשהעמי" ולא "העםלהשמיד אותו. ה' מכנה את בני ישראל " 

 א העגל. . לכן אפשר להבין שהוא עדיין כועס על בני ישראל שחטאו בחטהעלית"

העם מתאבל ומסיר את תכשיטיו ,לשמע העובדה שה' לא יהיה בקרבם.   -  פסוק ד'

 בתכשיטים הם חטאו כשנתנו את נזמיהם לעשיית העגל, וכאן הם מסירים אותם לאות אבל.

פסוקים אלה חוזרים על הפסוקים הקודמים. אך הסרת התכשיטים   - ו' –פסוקים ה' 

לה הם ענדו במעמד הר סיני, הם היו מעין בפסוקים אלה היא דרישת ה'. מדוע ? תכשיטים א

תכשיטים למאורע הנשגב ולכריתת הברית, עכשיו , לאחר שהפרו את הברית הם אינם 
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ראויים לשאת את סימן הברית שהופרה. הסרת התכשיטים מקבילה לשבירת הלוחות בידי 

 משה.

                                                            . משה מרחיק את אוהל מועד אל מחוץ למחנה   -י"א   –פסוקים ז' 

המשכן לא נבנה על פי התוכנית, מפני שלא היו בני ישראל ראויים לכך. לכן משה הגה רעיון 

 להכין אוהל שיוכל לעמוד מחוץ למחנה עד יעבור זעם.

 משה ו" . "  אוהל מועדמשה מרחיק מהמחנה את אוהל מועד הארעי, וקורא לו "   - פסוק ז'

". משה עושה זאת משום שה'  יקח את האוהל ונטה לו מחוץ למחנה הרחק מן המחנה

 איננו בקרבו של העם. מההמשך נראה שה' לא נטש את העם וכל מי שרוצה לגשת אליו יוכל. 

העם רואה את משה יוצא אל האוהל . עם הגעתו לאוהל , עמוד הענן   - י"א –פסוקים ח' 

המסמל את כבודה', ניצב בפתח האוהל וה' דיבר עם משה. עם הופעת עמוד הענן השתחווה 

העם לכבוד ה'. ה' מדבר אל משה פנים אל פנים . משה הוא הנביא היחיד שה' דיבר אליו , 

, יש קושי פנים אל פנים'בביטוי '  ר איש אל רעהו".כאשר ידבפנים אל פנים באופן ישיר. "  

תאולוגי ) דתי(, שהרי לה' אין פנים. לכן , יש להבין ביטוי זה כדיבור ישיר של ה' עם משה 

 ולא באמצעות חלום או חזיון.  

בתוך האוהל מחוץ למחנה מתפלל משה לה' שיסלח סליחה שלמה לעם. משה   - פסוק י"ב

א' האומר שהמלאך ילך לפני העם. משה מתנגד לרעיון זה ומציג  מתייחס לדברי ה' בפסוק

אתה ה' אמרת   -אתה ה' יודע את שמי ומהותי ולכן בחרת בי כשליח שלך.   -שתי טענות : 

 לי שמצאתי חן בעיניך , אתה בחרת בי להנהיג את העם ,ובזכותי, צריך לסלוח לכל העם. 

                                                                     .      הבקשה הראשונה של משה   -פסוק י"ג  

משה מבקש לאפשר לו לדעת את הדרכים שבהן ה' מנהל את העולם, את עקרונות הנהגתו 

 ".הודעני נא את דרכך ואדעך למען אמצא חן בעיניךאת העולם. " 

ה' בכבודו ובעצמו ילך עמם ולא ".  פני ילכו והנחותי לךה' מקבל את תחינתו "   -פסוק י"ד 

 מלאכו , ובכך ה' מביא מנוחה ומרגוע למשה. 

 בקשתו השנייה של משה.    -פסוקים ט"ו   

משה אומר , שהליכת ה' בראש המחנה היא תנאי הכרחי לעליית העם לארץ   -פסוק ט"ו 

 כנען. אם לא יתקיים התנאי , עדיף שה' לא יעלה את העם לשם.

                                                                              תו השלישית של משה.בקש   -פסוק ט"ז 

משה מבקש שעם ישראל יופלה לטובה משאר העמים, ואם ילך ה' עמם  ייודע שעמו הוא 

 . העם הנבחר

חן מצאת  .  " גם את הדבר הזה אשר דברת אעשה כיה' נענה לבקשת משה  -פסוק י"ז 

 ה' ילך עם העם וכן עם ישראל יהיה עם מיוחד.  –", כלומר  בעיני ואדעך בשם

.                                                                          בקשתו הרביעית של משה    -פסוק י"ח 

את  ".  משה רוצה שה' יגלה לפניו הראני נא את כבודךמשה מבקש לראות את כבוד ה' , " 

 עומק מהותו וכבודו.

 .תשובת ה' לבקשת משה   -כ"ג   –פסוקים י"ט 

 ה' יגלה למשה את מידותיו, את תכונותיו שהן ערכי המוסר המאפיינים את שמו.   - פסוק י"ט

", האדם מוגבל ואינו יכול  לא תוכל לראות את פני כי לא יראני האדם וחי"    - פסוק כ'

תפוס את מהותו העמוקה. ה' יכול להענות לבקשת משה :" לראות את פני ה', אינו יכול ל
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". הראני נא את כבודך", אך, אינו יכול להענות לבקשתו באופן מלא :" הודעני נא את דרכך

 ה' נענה באופן חלקי לבקשת משה לראות את כבודו.

הנה מקום אתי ונצבת על הצור והיה בעבור כבודי ושמתיך "   -  כ"ג  -פסוקים כ"א 

כלומר הפנים, מסמלות את המהות העמוקה של  -"  הצור ושכתי כפי עליך עד עברי בנקרת

מסמל את מעשי ה' ואת התערבותו  –' אחוריהאל שאותה לא יוכל האדם לדעת.  ' 

בהיסטוריה שהאדם יבחין בהם במבט לאחור, האדם יוכל להבין בתפיסתו האנושית את 

. המילה תורמת להבנת ' פנים '  -בפרק היא    מהות האל ואת עקרונותיו.  המילה המנחה

 היחסים המיוחדים בין ה' למשה.
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 שאלות על שמות פרק ל"ג

 .  ה'-.  קרא פסוקים א'  1

 א.  על פי דברי ה' בפסוקים אלה , במה יהיה שונה מכאן ואילך האופן שבו ינהיג ה' את העם 
 עד כה? ציין את הסיבה לשינוי. מהאופן שבו הנהיג אותם      

 ב.  הסבר אם לבסוף יצא לפועל שינוי זה ומדוע. 
 
 " . מהי בקשתו ומדוע הוא  הראני נא את כבודךמשה מבקש מה' "  פסוק י"ח. 1. א 2

 מבקש זאת?           
 עונה ה' למשה  ובתשובתו יש מענה חיובי לבקשתו אך גם   כ' –. בפסוקים י"ט 2       

 הסתייגות. הסבר את שני חלקים אלה בתשובת ה' במילים שלך.            
 יכולות   –שאותן משה רצה לדעת  –ב. האם לדעתך ידיעת ה' או דרך הנהגתו בעולם 

 להפוך את המנהיג לטוב יותר ? נמק.     
 
 שמות ל"ג פסוק י"א לשמות ל"ג  פסוק כ'.                                                א. הסבר את הסתירה בין  3

 "    ודבר ה' אל משה פנים אל פנים כאשר ידבר איש אל רעהושמות ל"ג י"א :"         
 " ויאמר לא תוכל לראות את פני כי לא יראני האדם וחישמות ל"ג כ' :"          
 ...בלי אמצעי , שלא היה מדבר עם          -פנים אל פנים " ת דברי עמוס חכם :" ב.  קרא א        

 " משה לא במראית חלום ולא בחיזיון ולא בחידות, אלא מודיע את הדבר עצמו             
 הסבר כיצד עמוס חכם מיישב את הסתירה שהצגת בסעיף א.                

 .כ"ג –.  קרא פסוקים י"ב 4

", והאחרת  הודעני נא את דרכך ואדעךא. משה מבקש מה' שתי בקשות אישיות. האחת , :" 
".מהי משמעות כל אחת מהן? . לאיזו בקשה נענה ה'? על איזו מהן  הראני נא את כבודך: " 

 אדם אינו יכול לקבל מענה ? הסבר.
 ב. מהי תשובת ה' לכל אחת מהבקשות הללו? .   

 
  ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, אשר ידעו ה'' נאמר על משה :"  .  בדברים ל"ד פסוק י5

 " .  חזקוני ) בן מנוח נודע על שם ספרו " החזקוני" על חמישה חומשי   פנים אל פנים     
 ה' ידעו פנים אל פנים , אבל משה לא ידעו פנים אל פנים , כדכתיב , '  תורה(  פירש :"       
 '.  מהי ההבנה של הפסוק בדברים שחזקוני שולל בפירושו, ומדוע  יהאדם וח כי לא יראני     
                                   הוא שולל אותה ?.                                                                                                                  
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 ל"ה  -ט"ז , כ"ז    -שמות פרק ל"ד פסוקים  א' 

 

 ט"ז -פסוקים א'

ל א ר ְיהָוה אֶּ ה, ְפָסל-ַויֹאמֶּ ֻלֹחת ֲאָבִנים ָכִראֹשִנים; ְוָכַתְבִתי,  -ְלָך ְשֵני-ֹמשֶּ

ת-ַעל ר ָהיּו ַעל-ַהֻלֹחת, אֶּ ר  -ַהְדָבִרים, ֲאשֶּ ַהֻלֹחת ָהִראֹשִנים ֲאשֶּ

ל ב.  ִשַבְרתָ  ר אֶּ ר; ְוָעִליָת ַבֹבקֶּ ַהר ִסיַני, ְוִנַצְבָת ִלי ָשם -וְֶּהֵיה ָנכֹון, ַלֹבקֶּ

ה ִעָמְך, ְוַגם-ְוִאיש לֹא ג.  רֹאש ָהָהר -ַעל -ָהָהר; ַגם-ֵיָרא ְבָכל-ִאיש ַאל-ַיֲעלֶּ

ל-ַהצֹאן ְוַהָבָקר ַאל ָבִנים  ֻלֹחת אֲ -ַוִיְפֹסל ְשֵני ד.  מּול ָהָהר ַההּוא-ִיְרעּו, אֶּ

ל ר ַוַיַעל אֶּ ה ַבֹבקֶּ ר ִצָּוה ְיהָוה, ֹאתֹו;  -ָכִראֹשִנים, ַוַיְשֵכם ֹמשֶּ ַהר ִסיַני, ַכֲאשֶּ

ָעָנן, ַוִיְתַיֵצב ִעמֹו ָשם; ַוִיְקָרא  ה.  ַוִיַקח ְבָידֹו, ְשֵני ֻלֹחת ֲאָבִנים ד ְיהָוה בֶּ ַוֵירֶּ

--ָפָניו, ַוִיְקָרא, ְיהָוה ְיהָוה, ֵאל ַרחּום ְוַחנּון-ַעלַוַיֲעֹבר ְיהָוה  ו.  ְבֵשם, ְיהָוה 

ְך ַאַפִים, ְוַרב רֶּ ת-אֶּ ד וֱֶּאמֶּ סֶּ ַשע  ז.  חֶּ ד ָלֲאָלִפים, ֹנֵשא ָעֹון ָופֶּ סֶּ ֹנֵצר חֶּ

ה -ְבֵני ָבִנים, ַעל-ָבִנים ְוַעל-ֹפֵקד ֲעֹון ָאבֹות ַעל--ְוַחָטָאה; ְוַנֵקה, לֹא ְיַנקֶּ

ה; ַוִיֹקד ַאְרָצה, ַוִיְשָתחּו ח.  ִרֵבִעים-ַעלִשֵלִשים וְ  ר  ט.  ַוְיַמֵהר, ֹמשֶּ ַויֹאמֶּ

ְך-ִאם -ְקֵשה-ִכי ַעם  ָנא ֲאֹדָני, ְבִקְרֵבנּו:-ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְבֵעינֶּיָך, ֲאֹדָני, ֵילֶּ

ף הּוא, ְוָסַלְחָת ַלֲעֹוֵננּו ּוְלַחָטאֵתנּו ּוְנַחְלָתנּו ֹ  י.  ֹערֶּ ר, ִהֵנה ָאֹנִכי ֹכֵרת  ַוי אמֶּ

ר לֹא-ְבִרית, נֶּגֶּד ָכל ה ִנְפָלֹאת, ֲאשֶּ ֱעשֶּ ץ ּוְבָכל-ִנְבְראּו ְבָכל-ַעְמָך אֶּ -ָהָארֶּ

ר-ַהגֹוִים; ְוָרָאה ָכל ת-ָהָעם ֲאשֶּ נֹוָרא הּוא,  -ַמֲעֵשה ְיהָוה, ִכי-ַאָתה ְבִקְרבֹו אֶּ

ה ִעָמְך ר ֲאִני, ֹעשֶּ ר ָאֹנִכי, ְמַצְּוָך ַהיֹום; ִהְנִני  --ְלָך-ְשָמר יא.  ֲאשֶּ ֵאת ֲאשֶּ

ת ָהֱאֹמִרי ְוַהְכַנֲעִני, ְוַהִחִתי ְוַהְפִרִזי, ְוַהִחִּוי  -ֹגֵרש ִמָפנֶּיָך, אֶּ

ן יב.  ְוַהְיבּוִסי  ר ְלָך, פֶּ ר ַאָתה, ָבא  -ִהָשמֶּ ץ, ֲאשֶּ ִתְכֹרת ְבִרית ְליֹוֵשב ָהָארֶּ

יָה: ן  ָעלֶּ ָךִיְהיֶּה לְ -פֶּ ת יג.  מֹוֵקש, ְבִקְרבֶּ ת-ִכי אֶּ -ִמְזְבֹחָתם ִתֹתצּון, ְואֶּ

ת ִכי לֹא ִתְשַתֲחוֶּה, ְלֵאל   יד.  ֲאֵשָריו, ִתְכֹרתּון-ַמֵצֹבָתם ְתַשֵברּון; ְואֶּ

ן טו.  ִכי ְיהָוה ַקָנא ְשמֹו, ֵאל ַקָנא הּוא:  ַאֵחר ִתְכֹרת ְבִרית, ְליֹוֵשב  -פֶּ

ץ; וְ  ם, ְוָקָרא ְלָך, ְוָאַכְלָת  ָהָארֶּ ם, ְוָזְבחּו ֵלאֹלֵהיהֶּ ָזנּו ַאֲחֵרי ֱאֹלֵהיהֶּ

ן, ְוִהְזנּו   טז.  ִמִזְבחֹו ְוָלַקְחָת ִמְבֹנָתיו, ְלָבנֶּיָך; ְוָזנּו ְבֹנָתיו, ַאֲחֵרי ֱאֹלֵהיהֶּ

ת ן-אֶּ  . ָבנֶּיָך, ַאֲחֵרי ֱאֹלֵהיהֶּ

 

 ל"ה -פסוקים כ"ז

ר ְיהָוה  כז לַויֹאמֶּ ה, ְכָתב-אֶּ ת-ֹמשֶּ ה:-ְלָך אֶּ ִפי  -ִכי ַעל   ַהְדָבִרים ָהֵאלֶּ

ה, ָכַרִתי ִאְתָך ְבִרית ת--ַהְדָבִרים ָהֵאלֶּ ְיהָוה,  -ָשם ִעם-ַוְיִהי כח.  ִיְשָרֵאל-ְואֶּ

ם לֹא ָאַכל, ּוַמִים לֹא ָשָתה; ַוִיְכֹתב ַעל--ַאְרָבִעים יֹום ְוַאְרָבִעים ַלְיָלה חֶּ -לֶּ
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ת, ַהְדָבִרים--ֻלֹחת, ֵאת ִדְבֵרי ַהְבִריתהַ  רֶּ ה ֵמַהר   כט.  ֲעשֶּ ת ֹמשֶּ דֶּ ַוְיִהי, ְברֶּ

ה, ְבִרְדתֹו ִמן-ִסיַני, ּוְשֵני ֻלֹחת ָהֵעֻדת ְבַיד ה לֹא-ֹמשֶּ ָיַדע, ִכי  -ָהָהר; ּוֹמשֶּ

ת ְבֵני-ַוַיְרא ַאֲהֹרן ְוָכל ל.  ְבַדְברֹו ִאתֹו--ָקַרן עֹור ָפָניו ה,  -ִיְשָרֵאל, אֶּ ֹמשֶּ

ת ֵאָליו ה, ַוָיֻשבּו   לא.  ְוִהֵנה ָקַרן, עֹור ָפָניו; ַוִייְראּו, ִמגֶּשֶּ ם ֹמשֶּ ַוִיְקָרא ֲאֵלהֶּ

ם-ֵאָליו ַאֲהֹרן ְוָכל ה, ֲאֵלהֶּ ֵכן ִנְגשּו,  -ְוַאֲחֵרי לב.  ַהְנִשִאים ָבֵעָדה; ַוְיַדֵבר ֹמשֶּ

ר ְיהָוה ִאתֹו, ְבַהר ִסיָני-ֵאת ָכל--ִיְשָרֵאל; ַוְיַצֵּוםְבֵני -ָכל ר ִדבֶּ ַוְיַכל   לג.  ֲאשֶּ

ה, ִמַדֵבר ִאָתם; ַוִיֵתן ַעל ה ִלְפֵני ְיהָוה,   לד.  ָפָניו, ַמְסוֶּה-ֹמשֶּ ּוְבבֹא ֹמשֶּ

ת ל-ַהַמְסוֶּה, ַעד-ְלַדֵבר ִאתֹו, ָיִסיר אֶּ ר אֶּ ְבֵני ִיְשָרֵאל, ֵאת,  -ֵצאתֹו; ְוָיָצא, ְוִדבֶּ

ר ְיֻצּוֶּה ת-ְוָראּו ְבֵני לה.  ֲאשֶּ ה, ִכי ָקַרן, עֹור ְפֵני-ִיְשָרֵאל, אֶּ ה;   ְפֵני ֹמשֶּ ֹמשֶּ

ת ה אֶּ  .  ֹבאֹו ְלַדֵבר ִאתֹו -ָפָניו, ַעד-ַהַמְסוֶּה ַעל-ְוֵהִשיב ֹמשֶּ

 הכנות לחידוש הברית והתגלות ה' למשה

ות העדות השניים                                                                                           ה'  : לוח  -פסוקים א'  

ה' מצווה על משה לפסול שני לוחות אבנים במקום אלה ששיבר. לוחות אלה יהיו מעשה ידי 

"  שיבראדם , לא כראשונים שהיו מעשה ידי ה'. משמעותו הסמלית של הדבר הוא, שהעם " 

את הברית ושבירה זו שוב אינה ניתנת לתיקון. אבל ה' יחזור ויכתוב את עשרת הדיברות גם 

על הלוחות השניים כשם שכתבם על הראשונים.                                                                      

יני. במפגש זה בין ה' המעמד שבו יתגלה ה' למשה על הר סיני, יהיה דומה לזה של ברית ס

למשה יסתיים הדו שיח ביניהם. אחרי שעלה משה להר ובידיו שני לוחות , ירד ה' בענן 

 התייצב עם משה שם ועבר על פניו בהכריזו את מידותיו.

.  בשני פסוקים אלה נמצאת הנוסחה המלאה של תוארי ה'. לנוסחה זו שתי  ז'  -פסוקים  ו'  

)  נמצאת נוסחה דומה בספר נחמיה   מידת הדין  -והשני  מידת הרחמים –פנים : האחת 

י"ח ( .                                                                                               –פרק ט' פסוקים י"ז 

 –מידת הרחמים .  – אל רחום וחנון -:  אלה שלוש עשרה המידות של ה' במסורת היהודית

חסד של אמת. חסד   - רב חסד ואמת  -איננו ממהר להטיל עונש על החוטא.  – פייםארך א

את חסדו   - חסד לאלפים נוצר  -אמיתי ונאמן מקיים את הבטחות החסד והטוב שהבטיח. 

פוקד   -סולח על עוון פשע וחטא   - נושא עוון ופשע וחטאה   -הוא שומר אפילו לאלפי דורות. 

, ה' יפקוד על בני הבנים את עוון אבותיהם. רעה זו פועלת בני בנים עוון אבות על בנים ועל

 על דורות מעטים, שלישים ורביעים.

.                                                                 משה מבקש סליחה על חטאיי העם  -ט'   –פסוקים ח' 

יקוד יעזוב את עמו למשל  : " ו משה משתמש בדרכי שכנוע מגוונות כדי לשכנע את ה' שלא

".                 ארצה וישתחוו"  " אם נא מצאתי חן בעיניך" ,  " וסלחת לעווננו ולחטאתנו

                                                                                          חידוש הברית  -ט"ז    -פסוקים י'  

". ה' עומד הנה אנוכי כורת בריתהתשובה על בקשת משה נאמרת בפסוקי', "   -  פסוק י'

לכרות פעם שניה את בריתו עם בני ישראל כעם נחלתו. ה' יעשה נפלאות בהגנתם בפני 

 סכנות בדרך, בהספקת מים ומזון במדבר, בהתגברותם על אויביהם ובכיבוש הארץ.

כדי להדגיש  ש.מ.רוא משתמש פעמיים בשורש באזהרת ה' לעם ה  -  י"ב –י"א  -פסוקים  

את תוקף דרישתו. עמי כנען היושבים בארץ הם עובדי אלילים ואסור לכרות עמם ברית כי הם 

 עלולים להיות למכשול לעם ישראל.
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את מזבחותם עם ישראל חייב להשמיד את כול מתקני האלילים למיניהם. "   - פסוק י"ג

" יש לשבור ולהרוס את מצבותם.   את מצבותם תשברון. " " , יש להרוס את מזבחותם תתצון

 " , יש להשמיד את אלי האשרה.  ואת אשריו תכרתון" 

שבתחילת פסוק י"ד מביאה את סיבת הציוויים שבפסוק י"ג. פעמיים  כי'המילה '   -  פסוק י"ד

א מודגשת קנאות האל, זו מידת ה' שהופיעה גם בעשרת הדיברות. ה' מדומה לגבר המקנ

 לאשתו ) ישראל( ודורש ממנה נאמנות מוחלטת כלפיו ואיסור לעבוד אל אחר. 

התחברות עם עמי כנען האליליים תוביל לתהליך הדרגתי של  – ט"ז  -פסוקים ט"ו  

הידרדרות בני ישראל. התיאור מלמד איך יהיו העמים האלה למכשול לעם ישראל.           

מתוך  –" . ההמשך וזנו אחרי אלוהיהםהאלילים ,"  כריתת ברית עם עובדי  -התהליך הוא 

אחווה יזמינו הגויים את העם להיות נוכחים בטקס פולחני אלילי. ומכאן יתחיל תהליך הכישלון 

". בני ישראל יאכלו מזבחי אלוהיהם. ההתקרבות תביא לנישואי תערובת.  מוקש בקרבך, " 

בני ישראל יגררו לזנות אחרי אלוהיהן של הנשים שתערוכנה טקסי פולחן לאליליהם. הפעלים 

וזנו ', 'וזבחו ', ' וקרא ' ' ואכלת ', ולקחת ', ' וזנו ', הבאים בתיאור תהליך זה הם שבעה : ' 

 ' והזנו '.

 .פני משה קרנו עם רדתו מן ההר –ל"ה  –"ז פסוקים כ

משה יורד מהר סיני עם שני לוחות העדות, כעדות לברית שנכרתה במעמד הר סיני בין ה' 

 לישראל.

 . כ"ח –פסוקים כ"ז 

".  ויאמר ה' אל משה לאחר שנגמרו ההוראות לשמירת הברית, מתחיל כאן דיבור אחר. " 

המצווה הניתנת למשה היא,  כתוב לך על ספר , על מגילה מיוחדת לשם מזכרת לדורות. 

) פרשן  עמוס חכםמפסוק כ"ז , ניתן להבין שה' דורש ממשה לכתוב את הדיברות.            

זה התכוון ה' שמשה יכתוב את תנאי הברית שכרת עם העם,  שבפסוק מקראי ( אומר , "

 . " ואת עשרת הדיברות יכתוב ה' בעצמו

על סמך פסוק כ"ז , עם מתן הלוחות השניים שעליהם נכתבו עשרת "  – חז"ל טענו

 ".  הדיברות, ניתנה גם התורה שבעל פה

נה ( לא אכל ולא נאמר שמשה שהה ארבעים יום ולילה ) כמו בעליה הראשו  -  פסוק כ"ח

 שתה , הדבר מדגיש את היותו רוחני במעמד זה.

.                                                             פני משה קרנו עם רדתו מהר סיני –ל"ה   -פסוקים כ"ט  

 פיסקה זו כתובה בסגנון נשגב ובאריכות. 

על לוחות העדות שהביא משה אתו ברדתו מן   א(מדובר כאן על שני עניינים   -  פסוק כ"ט

על היות עור פניו של משה קורנים. שלוש פעמים ביחידה זו ישנה חזרה על היות    ב(ההר.  

"  ) פסוקים : כ"ט, ל' ל"ה ( . הקרן הוא קרן אור , והמשמעות היא שהיה  קרן עור פניומשה " 

מבהיק שקרן ממנו. ) בתרגום התנ"ך ללטינית תורגמה המילה ' קרן' כקרניים בפניו אור אלוהי 

 ממש, כמו קרניי שור. מיכאל אנג'לו פיסל את משה כשלראשו זוג קרניים(.  

כשראו אהרון וכל בני ישראל את פני משה אשר קרנו פניו, כלומר נתמלאו יראת   -  פסוק ל'

 כבוד פחדו להתקרב אליו.

קרא לעם מתוך ענוה, כדי שייגשו אליו. אהרון  אחיו ונשיאי העדה ניגשו  משה  - פסוק ל"א

 אליו ומשה דיבר אליהם באופן רגיל.

לאחר שניגשו אליו , אהרון והנשיאים באו אחריהם שאר בני העם ומשה מסר   - פסוק ל"ב

 להם את דבריי ה'. 
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סווה , מעין מסכה לאחר שגמר למסור להם את דברי ה', הוא שם על פניו מ  - פסוק ל"ג

להסתיר מסביבתו את האור שעל פניו, כדי שלא יפחדו ממנו וכדי לא לסכן אותם, שכן 

 מקטעים שונים במקרא משתמע שההתבוננות באל עלולה לגרום סכנת מוות. 

ובבוא משה "     -משה הסיר את המסווה מעל פניו בשני מקרים :      - ל"ה –פסוקים ל"ד 

בצאתו משם לומר בפני   -" .   ד( לדבר אתו יסיר את המסווה עד צאתולפני ה' ) באוהל מוע

". כנראה שקרני וראו בני ישראל את פני משה כי קרן עור פני משה העם את דברי ה' : " 

 ההוד על פניו לא היו עניין חד פעמי, אלא עניין תמידי שבשגר

 

 

 : בזכות הנהגתו של משה זכה העם לשלושה דברים

 משה מנע את השמדת העם.                                                                                                     .1
 ה' סלח על חטאי העם. .2
 ה' כרת ברית מחודשת עם העם.                                                                         .3

 

     על פי פרקים ל"ב, ל"ג, ל"ד.   -מנהיג אידיאלי  דמותו של משה כ

בפרשה זו , שעסקה בחטא העגל ובהשלכותיה משה מצטייר כמנהיג שראוי לשמש   מודל 

לחיקוי בכל הדורות הבאים. בפרשה זו מובאים עקרונות הנהגה. ואלו הם  :                                          

ניו של המנהיג היא , טובת כל ישראל.                                                        .  המטרה העומדת לנגד עי1

  .  המנהיג עם העם ולא מעליו.                                                                                                  2

יו ועל מחדלים שנעשו בימי הנהגתו.                                           .  מנהיג ראוי יקבל אחריות על כישלונות3

 .  מנהיג טוב יכול להציל את העם מפורענויות.  4
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 ל"ה. –ט"ז  , כ"ז  –שאלות על שמות ל"ד א' 

 .  ז' –.  קרא פסוקים  א' 1

בהשוואה בין שני הלוחות, בהכנות לקראת קבלתם, ואיזה פרשנים חלוקים בשאלות העוסקות 

הטקס יהיה דומה לטקס הראשון , מעמד מורם ונעלה יותר. לפניך פרשנותו של קאסוטו :  "

אבל לא חגיגי כמוהו, כשם שהנישואין השניים של מי שמחזיר גרושתו אינם שווים 

העובדה, שבזמן מן  לנישואין הראשונים. הקרע אמנם מתאחה, אבל אי אפשר לבטל את

 .   הזמנים היה הקרע קיים"

 א. כיצד קאסוטו מסביר את ההבדל בין שתי הפעמים בעניין הלוחות ? מה ההשוואה שהוא 
 עושה? איזה מעמד עדיף בעיניו, הראשון או השני? התבסס על דבריו.    

 חווה דעתך על השאלה איזה מעמד עדיף בעיניך מבחינת חשיבותו והשפעתו על העם,   .ב

 נמק .         
 

 י' .   –.   קרא פסוקים ו' 2

ויאמר אם נא מיד לאחר שה' מציג בפני משה את י"ג מידותיו, משה אומר לה' :"  .א

מצאתי חן בעיניך אדוני ילך נא אדוני בקרבנו כי עם קשה עורף הוא וסלחת 

 לעוונו ולחטאתנו ונחלתנו". 

 .  הסבר את המטאפורה בדברי משה. מדוע לדעתך הוא מזכיר אותה בבקשתו 1
 מה'?      

 .  מדוע לדעתך משה מציג את בקשתו למען העם מה', דווקא לאחר שה' הציג 2
 את י"ג מידותיו        

ענים ". יש הטו עם קשה עורףמשה מזכיר את התכונה הבולטת של העם שהוא "  .ב

ש"קשיות עורף" יכולה להיות תכונה חיובית אצל אדם. האם אתה מסכים לכך ? 

 נמק. 

 .ל"ה  –כ"א ושמות ל"ד  כ"ט  –.  קרא שמות ל"ב  י"ח 3

בקטעים אלה מובאים צדדים שונים בדמותו של משה. הסבר צדדים מנוגדים אלה  .א

 באישיותו, בהתייחס לנסיבות שבהן נחשפות תכונותיו בכל קטע. 

 איזה צד בדמותו שציינת בסעיף הקודם היית מעדיף לראות אצל מנהיג ? נמק.    .ב

 ל"ה .   –קרא פסוקים כ"ט .   4

" , ובגלל חרדת האנשים ממנו שם  קרן עור פניובקטע זה נאמר על משה שלוש פעמים " 

הקורנות של משה, אם הוא  משה מסווה על פניו, עולה כאן השאלה מדוע היה צורך בפנים

עניין המסווה אצלי הוא, שכאשר נאלץ להסתיר אותן?  על שאלה זאת עונה אברבנאל כך : " 

ע שלא היה דבר הגון  וראוי שישתמש בזוהר ההוא בדבר חולין כמו ידע כי קרן אור פניו, יד

בעת אכילה והמשתה והשינה... אבל בעת תיתו השפע לבני ישראל ללמד אותם התורה 

 ".  והמצוות לא היה נותן על פניו המסווה, כדי שיהיו עיניהם רואות את מוריהם

 א.  מהי תשובת אברבנאל לשאלה שנשאלה בפתיחה?.  
 הסבר משלך לשאלה בסעיף א'.    ב. הבא
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