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                                בס"ד  
 

 : 1שאלה 

  .א

מדוע כל העם עונה, והלוא משה דבר אל הזקנים  -השאלה העולה מהשוואת פסוק ז לפסוק ח  )1(

 .בלבד

 .מעלת ישראל הם שהם לא המתינו להחלטת הזקנים אל הביעו הסכמה פה אחד )2(

חותו , גם כשהמשלח כבר יודע אותה הנהגת דרך ארץ ששליח ימסור למשלחו את תוצאת שלי    .ב

 מעצמו.

 
 : 2שאלה 

 לא כתוב שהעם הגיב אז כיצד משה מסר את תגובת העם לה'? -הקושי אותו רש"י מיישב  .א

  .ב

 העם השיב שהוא רוצה לשמוע את קול ה' ואז לשמור בריתו )1(

 הוא ידבר עם משה ישירות העם ישמע את קולו (בצורה עמומה)ה' השיב שכש )2(

דיבורו אל ה' אלא ישירות בדיבור  משה השיב לה' שאין רצון העם לשמוע בעקיפין דרך )3(

אליהם. משה השיב כך כי חשש שישראל לא יסיכמו ל"פשרה" שהציע הקב"ה שישמעו קולו 

 דרך דיבורו אל משה.

 
 : 3שאלה 

ר"א היא שהעם יאמין בכך שיש יכולת לאדם להינבא, וממילא שמשה היה מטרת ההתגלות לפי     .א

נביא. לפי רמב"ן מטרת ההתגלות היא שישראל יתנבאו וישמעו את דברי ה' ישירות ולא מפי 

 משה.

 לדעת רמב"ן כל ישראל היו נביאים, ואילו לדעת הרמב"ם לא.    .ב

 

 : 4שאלה 

וד ה'". רמב"ן נמנע מלפרש הכתוב לדעת רמב"ם העם ראה אש בראש ההר ובזה נתגלה "כב    .א

 כמשתמע מפשוטו כי אין לה' גוף ותמונה, ולכן לא שייך לומר לגביו "וירד ה' לעיני כל העם".

מדוע ציוה הקב"ה את משה להזהיר את העם מלעלות להר "פן יהרסו  -הקושי שמיישב אברבנאל     .ב

הר, כלומר לגדר אותו ולמנוע עלייה אל ה' לראות" והרי כבר נצטווה משה קודם לכן להגביל את ה

 להר? 

       ציווי בפסוק כ"א אינו אזהרה מעלייה פיזית להר, אלא אזהרתם על מחשבת  -אברבנאל מיישב 

 הגשמה פסולה.  



 

 

 

 : 5שאלה 

נביא מוגדר נביא  שקר כאשר קורא לעבוד אלהים אחרים ככתוב: "... אשר דבר אליך לאמור     .א

ע אל דברי הנביא ההוא" (יג,ג) או כאשר מתנבא בשם נלכה אחרי אלהים אחרים ...לא תשמ

והיה האיש אשר לא ישמע אלהים אחרים או שמתנבא מה שממציא או שמע מנביא אחר ככתוב "

את אשר לא ציויתיו לדבר ואשר את דברי אשר ידבר בשמי... אך הנביא אשר יזיד לדבר דבר בשמי 

 . כ)-יטידבר בשם אלהים אחרים ומת הנביא ההוא" (יח,

   .ב

הנסיון הוא לא להאמין לנביא שקר אפילו שעושה אות או מופת . מטרתו להוציא מן הכח את  )1(

 אהבתם הגדולה של ישראל לקב"ה, שנאמנים לו למרות הפיתוי.

חומרתו של הנביא מועצמת בכך שבזה שמדבר סרה על ה' הוא כופר בטובה שעשה הקב"ה  )2(

 לישראל שגאלם  ממצרים.

 

 : 6שאלה 

   .א

 -. פירוט של חבלי ארץ שמשה ראה "כל ארץ הגלעד עד דן ואת כל נפתלי וכו' 1הכתוב הוסיף:  )1(

.  פירוט מדוייק של מקום עליתו של משה לא רק ל"הר 2ולא רק באופן כללי "את ארץ כנען". 

. אמירתו של ה' למשה "זאת הארץ אשר 3נבו" אלא ל "ראש הפסגה אשר על פני ירחו" 

. 6.  העובדה ש"איש לא ידע את קבורתו, 5. הקבורה של משה ע"י ה' 4הם..." נשבעתי לאבר

 . שמשה היה בן מאה ועשרים במותו

עמו לנחול, ומכך יש ללמוד על מעלת  ה' הראה למשה את הארץ כדי לשמחו בטובה שעתידין )2(

משה שאהבתו לישראל הייתה כה גדולה שיכול היה לשמוח במה שהעם יקבל למרות שהוא 

 לא שותף לנחלה.

החזקוני שולל ההבנה שמשה ידע את ה' פנים בפנים, שהרי משה לא יכול לראות "פני ה'" ככתוב     .ב

  . "כי לא יראני האדם וחי"

 

 

 

 



 

 

 : 7שאלה 

  .א

מדוע חובה על אדם מישראל לנהוג כהוראת החכמים למרות שהוא חושב  -ני הקושי הרעיו )1(

  שהם טועים?

. כי אילו כל אחד היה 2. כי הקב"ה משגיח עליהם  שמה שהם פוסקים זה רצונו 1 -הטעם  )2(

 נתו התורה הייתה נעשית כמה תורות.עושה כהב

 שהשופטים עומדים "לפני ה'"מדוע כתוב  -הקושי בפסוק יז שאותו מיישב רמב"ן  .ב

 ה' משגיח בצורה מיוחדת על השופטים ולכן פסקיהם מבטאים את רצונו המוחלט. .ג

 

 : 8שאלה 

דוע התורה מזהירה דווקא בשעת יציאה למחנה  להישמר מכל דבר רע והרי תמיד מ -השאלה    .א

 צריך להישמר מדבר רע?

גדול יותר ולכן צריך להישמר באופן  במחנה יש סכנה ובמקום סכנה הקיטרוג -תשובת רש"י 

 . מיוחד

 במחנה יש יצרים גדולים יותר ולכן צריך להישמר באופן מיוחד -תשובת רמב"ן 

  .ב

רע" לפי דרך הפשט  הכוונה לכל מעשה חטא, ולפי המדרש הכוונה למעשים שבגינן   דבר"כל  )1(

 . גלו הכנענים, כדוגמת איסורי ערווה ואפילו דיבור רע

 . חיזוקים למדרש: "ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך"; או "להצילך ולתת אויבך לפניך" )2(

 

 : 9שאלה 

  .א

 "ארמי" = לבן'; ""אבד" = ביקש להאביד, להשמיד; "אבי" = את יעקב. )1(

"ארמי" = יעקב; "אבד אבי" = היה אובד, כלומר עני או "ארמי" = אברהם";  "אבד אבי"  )2(

 . היא גולה



 

 

ראב"ע שולל את פירוש רש"י, מפני שלשיטת רש"י הנושא של המשפט הוא לבן, ואילו מהמשך  )3(

המשפט "וירד מצרימה" ברור שהנושא הוא יעקב, ואין שום קשר בין לבן לירידתו של יעקב 

 למצרים.

אם לארץ י מביא הביכורים מודה לה' על כך שגאל את ישראל משעבוד מצרים והבי-בפסוקים ה   .ב

להכיר תודה לקב"ה על פרי אדמתו שה'  -טובה, וזוהי עיקר מגמתה של מצוות הבאת הביכורים 

 נתן לו.

 

 : 10שאלה 

  .א

את העם והלאומיות לערכי התורה ולעבודת ה' , להתמקד  ייעודו של מלך ישראל הוא ללכד )1(

במדיניות "פנים", בניגוד למלכי הגויים שמלכדים את העם בעיקר במלחמות כלפי "חוץ" ולא 

 עה ערכית .בהשפ

לטונו של המלך בשמירת התורה והמצוות "לבלתי סור מן בדברים יז התורה תולה את אורך ש )2(

ו תימשך מזרעו תהמצוה ימין ושמאל", ובאופן דומה נתן תולה את הבטחתו לדוד שמלכו

"אשר בהעוותו והוכחתיו בשבט אנשים לנצח, בהתנהגותו הנאותה של המלך בדרך התורה, 

 עי בני אדם".ובנג

  .ב

 . עליו לכתוב שני ספרי תורה (רש"י) )1(

המלך נדרש לכתוב ס"ת, ולקרוא בו, ואפילו לענוד אותו באופן קבוע בכל מקום, כדי שיחוש  )2(

כל העת שהוא רק שליחו של הקב"ה שהוא המלך האמיתי, ובכך ימנע מלהגיע לגאוה שקל 

של מלך שראוי באמת לגדולה וכבוד. נמצא שהאמירה "לבלתי  מאוד להיגרר אליה במעמד

 מוק למצוות שקדמו לה.ירום לבבו" היא נ

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 : 11שאלה 

 שלושת סוגי ההורגים בשוגג:  .א

 גולה. -פטור מגלות. שוגג רגיל  -פטור מגלות; שוגג קרוב למזיד  -שוגג קרוב לאונס          

  .ב

ט ופרט ולכן כדי למנוע מעשי רצח חובה להעניש לציבור יש אחריות לשמירה על כל פר )1(

בחומרה את הרוצחים ובכך הם עצמם ימנעו מלעשות כן בעתיד, ואף אחרים יירתעו מלעשות 

 מעשים כאלו. הענשת הרוצחים מביאה טובה לעולם.

 בפרק כא פסוק יט בהקשר של הענשת עד זומם נאמר "ובערת הרע מקרבך והנשארים יראו )2(

ישה הרתעה, שתמנע נוייראו ולא יוסיפו לעשות עוד כדבר הזה" . התורה מבקשת להשיג בע

הישנות מעשים כאלו לטובת החברה כולה. בדומה לזה הסביר חז"ל שבן סורר ומורה נענש 

בחומרה "על שם סופו" , כלומר כדי למנוע מצב שבעתיד הוא יזיק יותר לחברה מענישים 

 אותו בצעירותו.

 

 : 12שאלה 

  .א

מדוע הדגישה התורה איסור עושק דווקא לעני ואביון וכי עשיר מותר  -הקושי בפסוק  )1(

 לעשוק?!

לפי הספרי יש באמת הבדל בדין בין עני לעשיר למרות שאת שניהם   -ההבדל ביישוב הקושי  )2(

אלא  אסור לעשוק, הקב"ה נפרע מהעושק עני מיידית. לפי רמב"ם אין הבדל בין עני לעשיר,

התורה נקטה דוגמא שכיחה אך באמת הוא הדין בעשיר. "דיבר הכתוב בהווה" = במציאות 

 השכיחה , הקיימת תמיד.

  .ב

לא שתכב בעבוטו; השב תשיב לו את העבוט כבא השמש ושכב בשלמתו;  -הגנת קיומו הפיזי  )1(

 תעמוד; לא תבוא אל ביתו לעבוט עבוטו; בחוץ -ביומו תתן שכרו. הגנת כבודו 

 לא תחבול בגד אלמנה (פיזי); וזכרת כי עבד היית במצרים (כבוד). )2(

 

 

 



 

 

 : 13שאלה 

 הנביא פונה אל מנהיגי העם בגלות, ומטרתו לעוררם לחזק את אלו המיואשים מלהיגאל מהגלות .    .א

   .ב

לא מצליחים לעבוד ה'  -ב   לא מתאמצים בעבודת ה' (כי נתייאשו) -התגובות למלבי"ם: א  )1(

 לא מאמינים לנבואה כי הגאולה מתמהמהת. -כראוי (מחמת עומס צרות ושעבו) ד ג

התגובה הראשונה מעידה על מצב רוחני ירוד מכיון שהיאוש גורם להתנתקות מעשית  )2(

 . ואמונית גם יחד

 

 : 14שאלה 

וחדל אישים" וכו' השתקם ומצליח הדוברים הם הגויים. הם שמעו ש"עבד ה'" שהיה בעבר "נבזה     .א

קשה  -מאוד כי "זרוע ה'  עליו נגלתה", ועל כך הם משתוממים ואומרים "מי האמין לשמועתנו"  

  אודותיו נכונה. הלהאמין שהשמוע

שעבד ה' הינו "נגוע מוכה ומעונה" כלומר שטבעו הוא כזה. התובנה שנתחדשה  -הסברא המוטעית     .ב

 ל בגללנו ולא בגללו.כלומר הוא סב -חליינו הוא נשא" "הוא מחולל מפשענו" " 

לפי פשט הכתובים הגויים טוענים שעבד ה' נענש בגלל עוונותיהם, ומשתמע שמצד עצמו לא ראוי    .ג

היה לעונש. מלבי"ם מוסיף שעבד ה' נענש על עוונותיו, שכן הוא עצמו עבד ע"ז, ומה שהגויים 

 . לעשות עוונותטוענים זה שהם גרמו לו לעבוד ע"ז ו

 

 : 15שאלה 

   .א

לפי פשט הפסוקים הפורענות שהגיע לאיוב בפרק א' בוצעה בידי בני אדם באופן טבעי (כדים,  )1(

שבא וכדו') ואילו לפי פירוש רמב"ן הפורענות התבצעה על ידי ה"שטן" באופן על טבעי. או לפי 

רגו, ולפי פירוש פשט הפסוקים הפורענות התרחשה במציאות ורכושו של איוב נשדד ועבדיו נה

 רמב"ן נכסיו נותרו כשהיו אלא שהורחקו למקום מסתור.

 . טוב לו) -רמב"ן מחזק את הגישה שלצדיק לא יאונה רע. (צדיק  )2(

 

 

 



 

 

  .ב

 - מצד טבע ההויה וההפסדאפשר לשייך את הצרות של איוב לשני סוגי הרעיות הראשונים:  )1(

מה שייארע לבני אדם זה לה באה מן המדבר" ; ; "רוח גדולהים נפלה מן השמים"-"אש א

 . "ותפל שבא ותקחם..."; "כשדים שמו שלושה ראשים ..." - מזה

 . ..."מה שיארע לאדם ממנו מפעולתו הוא עצמוסוג: "לפי דברי אליפז יש לשייך את הצרות ל )2(

 

 : 16שאלה 

  .א

 ולחזק אנשים נרפים בעבר, איוב נהג לתת מוסר -"הנה ייסרת רבים וידיים רפות תחזק"  )1(

 בעבר איוב עודד את הנכשלים ונוסך בהם כח. -"כושל יקימון מילך וברכיים כורעות תאמץ" 

מעשים שלא נובעים ממניעים חכמים  -מלשון כסילות, אווילות, כלומר  -"כסלתיך" לרשי  )2(

מניעים פסולים, וטהורים. אליפז מאשים את איוב שצדיקותו לא הייתה טהורה אלא נבעה מ

 לקבל שכר טוב מה'.

  .ב

ה "האנוש מאלוה יצדק?!!! לא יתכן שבן אנוש יהיה צודק יותר האליפז אומר זאת בתמי )1(

מאשר הקב"ה. מחשבתו של איוב שהקב"ה מעניש אותו למרות שהוא צדיק ולא ראוי לכך 

 הינה מחשבה פסולה ומוטעית.

ל". אליפז משתמש בו כדי לטעון שאיוב לא צודק, -עם א הביטוי הדומה "ומה יצדק אנוש )2(

ואילו איוב משתמש בו כדי לטעון שבן אדם לא יכול לצאת זכאי בדין במשפט מול הקב"ה 

 (אפילו כשהוא צודק באמת).

 

 : 17שאלה 

זה שאיוב מדבר הרבה לא אומר שהוא  -צופר לעג לאיוב בציניות "אם איש שפתים יצדק" כלומר    .א

כלומר "אין ספק שהחכמה  -צודק. כנגד זה איוב עונה בציניות "אתם עם ועמכם תמות חכמה" 

צופר טוען שהחכמה מצויה אצל הקב"ה בלבד "ויגד לך תעלומות  נמצאת רק אצלכם.....". 

כביכול היא נמצאת רק אצל הרעים... צופר  -איוב טוען "עמכם תמות חכמה"  חכמה" וכנגד זה

 -טען איוב מספר שקרים "בדיך מתים יכלימו" וכנגד זה איוב טוען "את מי אין כמו אלה" 

צופר טען "איש נבוב ילבב", כלומר, ליבו של האדם הטענות של הרעים שדופות אין בהם כל חדש. 

ל (ריק מחכמה), ומתוך כך יש לו ביקורת על איוב שחושב עצמו חכם (כלומר מקור מחשבתו) חלו

 יותר מהקב"ה. כנגד זה איוב טוען "גם לי לבב כמוכם" חכמת איוב לא נופלת מחכמת רעיו.



 

 

   .ב

 מטרת איוב בפסוקים אלו להראות שהקב"ה מנצל כחו וחכמתו הרבים להרע ולא להיטיב. )1(

הקב"ה גורם להטעות את המנהיגים. וכן "שופטים יהולל". וכן  -"מוליך יועצים שולל"  )2(

 "מוסר מלכים פיתח" הקב"ה גורם לאסירים שהשלטון אוסר להשתחרר...  ועוד .
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הוראה לאמו: להישמר מלשתות יין ושכר ולאכול טמא; לא להעלות מורה על בנה  -פסוק ג  )1(

 שיוולד

מכל אשר יצא  מה שציוה לאשה בהדגשה לא רק מיין אלא  לקייםהוראה לאביו:  -פסוק יג      

 מגפן

 הוראה לאביו: לא להזמינו לסעודה אלא לזבוח עולה לה' -פסוק טו      

בכך שלא יעלה מורה על  ייעודו של שמשון להושיע את ישראל והתנאים לכך שיהיה נזיר )2(

 ראשו.

  .ב

ולת להתגבר על תכונותיו הטבעיות לתור על אמו להימנע משתיית יין כדי שיהיה לשמשון יכ )1(

 . אחר עיניו

מכאן יש ללמוד שראוי לרסן את יצר העריות על ידי פרישות ממשכה משכר. או מכאן יש  )2(

ללמוד שראוי לאשה בהריון לשים לב שיש השפעה להליכותיה על תכונות העובר שעתיד 

 להיוולד.
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לא ראוי שמלך בשר ודם ישב בבית קבע כשהקב"ה יושב  -מכיוון שארמון המלך כבר בנוי  )1(

 . באהל זמני

איסור לבנות כי לא הגיעה השעה. הגורם  -היתר לבנות; תשובתו השנייה  -תשובתו הראשונה  )2(

 . נבואה שנתן קיבל בלילה שבין התשובות שבה נאמר לו שדוד לא יבנה את בית ה' -לשינוי 

 

 דוד עתיד להוליד ילד שיירשו במלכות -רעך אחריך אשר יצא ממעיך" הבטחות: "והקימותי את ז   .ב

 הקב"ה ישגיח עליו  -ו" ק   "וחסדי לא יסור ממנ"בן זה עתיד לבנות ביהמ -"הוא יבנה בית לשמי" 

 . י דוד לנצחאמלכות תימשך מצאצ -" ונאמר ביתך וממלכתך עד עולם" לטובה  

 מבקש ברכה שביתו יהיה "לעולם לפניך" והרי הקב"ה כבר הבטיח לו זאת? מדוע דוד -הקושי  .ג

דוד מבקש לא רק שביתו יתקיים אלא שביתו ימשיך להיות עובד ה' בטהרה וראוי לקבל  -היישוב 

 . הברכה
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 הנחת היסוד היא שה' הינו טוב. )1(

שבהמשך הוא עתיד לערער עליה ולתהות האם  וןוהנחת יסוד זו נצרכת בפתיחת המזמור מכי )2(

אכן ה' גומל טוב ליראיו. רק אחרי הצהרה נחרצת שה' טוב, ניתן לשאול כדי להבין כיצד זה 

 מתבטא במציאות שבה אין רואים זאת.

  .ב

ואילו בפסוק כז המשורר  בפסוק ג' המשורר קינא ברשעים שגורלם שפר עליהם בניגוד אליו. )1(

רשעים, כלומר אלו שרחוקים מה',  מקבלים עונשם ון שהוהייתה שגויה מכימבין שתפיסתו 

 לבסוף.

 

 



 

 

המהפך במזמור חל בפסוק יח שם המשורר מתאר את סופם המר של הרשעים "אך בחלקות  )2(

כל הטוב שהיה להם אינו אלא אשליה ומלכודת שבסופה  -תשית למו הפלתם למשואות" 

הגעתו של המשורר אל "מקדשי אל" שהם נביאים או חכמים יפלו. המהפך התחולל בעקבות 

 שביארו לו התשובה, או השגות רוחניות נעלות.
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בזכות  -בפסוק ב' מתואר המניע של הקב"ה לעשות את הניסים המתוארים בפסוקים הבאים  )1(

 ישראל שיצאו ממצרים הראה הקב"ה שליטתו בטבע.

ו כי יש בהם פריצה של הטבע -האירועים המתוארים בפסוקים ההמשורר שאל רק על  )2(

 ה. שמעוררת תמיה

 הםח -ו שואל המשורר את הים, הירדן, ההרים והגבעות לפשר תנועתם, ופסוקים ז-בפסוקים ה   .ב

 עונים שהם עשו זאת מפני "אדון חולי ארץ" (חולי ארץ =כינו לקב"ה מחולל הארץ".

 שהארץ חוללה מלפני האדון.  עונה  רהמשורח -או: בפסוקים ז       

 


