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                                בס"ד  
 

 : ב'-בראשית פרקים א' .1
 . מדוע חוזרים על סיפור בריאת האדם גם בפרק ב'? 1א.

 הוסיפו פרטים חדשים על הבריאה, כגון:  –סופר על בריאתו באופן כללי, ובפרק ב'  -. בפרק א'2   
 באפיו נשמה. עפר מן האדמה, ויפח       

 . מפרק א' משתמע שהקב"ה ברא את הצומח, כפי שהוא נראה היום. 1ב. 

 אך בפרק ב' נאמר שבעצם עדיין כלום לא יצא מעל פני האדמה?!        

          ' הכוונה שעדיין אין מי שעובד את היישוב:  בפרק א' אכן הכל נברא כראוי, אך בפרק ב       
 חדשה".צמחייה "האדמה, ומוציא        

 . חשיבות התפילה, הכרת הטוב, חשיבות עבודת האדמה, וכד'.  2    

 .לב'-בראשית יב' .2
 . כל מה שקרה לאבות עתיד לקרות גם לבנים בדורות הבאים, פחות או יותר. 1א.

 אברהם יורד מצרימה גם יעקב ובניו יעשו כן. . 2   

 . גם בנ"י ייתענו במצרים  –שרה "מתענה" אצל פרעה        

 גם בנ"י יצאו ברכוש גדול.  -פרעה נותן לאברהם רכוש       

 

       . בני ישראל עלולים לסבול פה ושם מפגיעות שונות ע"י צאצאי עשיו, אבל בסה"כ הקב"ה 1ב. 
     תמיד ירשה שייפגעו בהם. ובוודאי שלא ירשה להשמידם כליל. גם אם שומר עליהם , ולא         
 ייפגעו לבסוף יוושעו.          

 שלקראת סכנה צריך לנקוט בשילוב של צעדים שונים: תפילה, מתנות "לריכוך האויב", וגם  .2    
 למלחמה, אם תהיה. להתכונן          

 בראשית ט"ו:  .3
 . הכיצד אברהם לא מאמין לכאורה, להבטחת ה', ורוצה הוכחה?!.1א.

 תרוץ: הוא חשש שמא יחטאו בניו בעתיד, ואז לא יזכו לרשת את הארץ.       

 או: רצה לדעת באיזו זכות הן יזכו להישאר בה לאורך זמן.        
 או: הוא באמת גילה כאן חוסר אמונה.        

 
 שנה.  210שנה, אך על פי המסורת הם שועבדו רק  400שהם התענו כי מהפסוק משתמע . 2   

 



 

 

 אשית פרק כב:בר .4

 את אברהם, הרי הקב"ה מכיר את אברהם גם בלי זה?  . מדוע הקב"ה בכלל צריך לנסות 1א.  

 או: הקב"ה יודע מה יהיו תוצאות הניסיון...        

 כדי שיוציא את אמונתו מהכוח אל הפועל ואז יהיה ראוי לשכר רב.. ע"פ רמב"ן : 2     

      את צדיקותו של אברהם ויבינו למה הוא ראוי להבטחות  ע"פ אחר: להראות לכל העולם         
 ( ישנם פירושים נוספים). שקיבל.         

    השמים ועפר כוכבי . הרי הקב"ה הבטיחו, כי ביצחק ייקרא לך זרע, והבטיחו שזרעו יהיה כ1ב. 
 הוא עומד להקריב את יצחק...?!הארץ, והנה עתה        

כג' מסופר על הולדת רבקה, אשתו -הזמן לחתן את יצחק, ובקטע כ'עתה נזכר אברהם שהגיע . 2    

 לעתיד.       

 

  מד': –בראשית פרקים מב'  .5

       מרגלים אתם?! אלא הוא נזכר  –מה הקשר בין  זכירת החלומות, לעלילה שהחל לרקום  . 1א.
 כוכבים / אלומות, והבין שגם בנימין צריך להיות אצלו עם האחים, כדי   11שבחלומותיו היו         
 בעלילה, כדי לגרום להבאת בנימין. להגשים את החלום. לכן פתח         

 שערים, וזה מחשיד. ( ישנן דעות נוספות).  10 -ע"פ רש"י הוא ידע שהם נכנסו ב  .2   

 

  דברים פרק ה': .6

מות" והם צוטטו מפי ה' ן שום הבדל בין המקור הזה למקור ב"ש. בשני הדברות הראשונים אי1א.

 מעו בשאר הדיברות יש הבדלי ניסוח. בין המקור כאן ל"שמות". הסיבה: הם שכפי שאמרם.         
 ישירות. ה' את השניים הראשונים מפי        

 דיבור ישיר.  בשאר הדברות משה אמר.  –.." תיךביסוס: " אנוכי... אשר הוצא        

 ביסוס: " כאשר ציווך ה'" , וכו'.         

 

 .  לזכור שה' הוא האל שהוציאם ממצרים, והם חוו את זה בעצמם. לכן הם חייבים לו תודה על 2  
 אותו כאל שלהם.  כך, ולקבל        

 

         ל כך, שהוא ברא אותו. ( כי רק מי . במצרים הקב"ה "שיחק" בטבע כרצונו, וזה מוכיח ע1ב. 
      העולם,  שבת היא זכר לבריאתכרצונו , מעיד על כך שהוא יצר זאת.) שיכול לשנות בטבע         
 וניסי מצרים גם הם הוכחה.         

 תיתן מנוחה לעבדך. אתה עבד רוצה מנוחה כך מצרים.  כמו ש. כי עבד היית ב2    

 



 

 

  דברים פרק ט': .7

דקתם, כי אדרבא, הם אף ו' אומר משה שבנ"י לא יחשבו שהם זוכים בארץ בזכות צ-. בפס' ד'1א. 

 ה'.  סו אתהכעי         

     . כי בגלל חטא זה לא נכנסו לארץ, המשיכו במדבר , ולא היה להם עוד הזדמנויות להמשיך 2    
 ולחטוא.         

 

       אם פנוייה שככה  ין ה' לישראל, ולכןכי כל עוד לא היו לוחות, לא היה קשר "נישואין" ב. 1ב. 
  חמור מאשת איש , והעונש קל יותר. גם עתה הקב"ה לא יעניש קשות את דרכיה , זה פחות          
 ישראל.          

       להם. לא יכול היה להתאפק נוכח מה להראות , שהם לא ראויים  –. רצה לזעזע את העם 2                
 שראה.                    


