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 קטעים שנלמדו  -פרק ראשון

 
 מלכים ב' כ"ד -היסטוריוגרפיה  .1

  .א
כל "גיבורי החיל" כל החרשים וכל  )14הקבוצות שהוגלו בגלות יהויכין הן "כל השרים" ( )1(

עבדיו שריו  ימוע). ו"אילי הארץ" בראש הגולים הוגלה המלך יהויכין 14המסגרים (

 לבבל. – 597וסריסיו. כל המעמד הגבוה ביהודה הוגלה בשנת 

מלך בבל מבקש לשלוט על ירושלים ולכן מטרתו לזעזע אותה ולהוציא ממנה את כל בעלי  )2(

כדנצר מלך בבל מגלה את ו. בנוסף נבשלא ימרדו בוהתפקידים הבכירים בממלכה כדי 

 ים ומסגרים).בעלי המקצוע שיכולים להכין כלי נשק (חרש

  .ב

 .9הפרט הוא "ויעש הרע בעיני ה' ככל אשר עשה אביו" פס'  )1(

לעם מדוע עונש הגלות והחורבן מגיע מגמת ההסטוריוגרף של ספר מלכים היא להסביר  )2(

 להם ומהווה תוצאה ישירה לחטאיהם. 

ולכן עונשם הוא  )גמול מצטבר ,גמול לדורות(יהיוכין עושה את הרע בעיני ה', כמו אביו 

 קרון של מידה כנגד מידה כפי שהבטיח האל דרך נביאיו.יהע עפ"י

 

ולה כין המלך עלה לגדימחבר ספר מלכים את ספרו הוא שיהוהפרט החיובי שאיתו מסיים  .ג

ו היה גבוה יותר משאר ב בכלא הבבלי הפך ליושב שולחן המלך החדש ומעמדשישומאסיר 

 בו ליד שולחן המלך.המלכים שיש

 אות לגולי בבל שיש תקווה וזה סימן לגאולה שתגיע.מטרת פרט זה הוא להר

  .ד

וכהוכחה לעליונותו עליו הוא משנה את  ,מלך בבל ממנה במקום יהויכין את דודו, מתניה )1(

 . )17"וימלך מלך בבל את מתניה דודו תחתיו ויסב את שמו צדקיהו" (.שמו לצדקיהו 

למוד שהעונש האכזרי לצדקיהו ניתן ל 7בפרקנו וכן במלכים כ"ה  20, 17קים ועפ"י פס )2(

הושת עליו משום שבגד במלך בבל וקשר קשר עם (שחיטת בניו מול עיניו ואח"כ עיוורונו) 

  מלך מצרים. 

 
 

 נבואה .2
  .א

כך ציווה אותו האל ומשום שעליו ירמיהו מנבא את נבואתו "בחצר בית ה'" משום ש )1(

ן כ. כמו ה' חרב אם הם ימשיכו לא לציית לדברילהבהיר לעם שבית המקדש עתיד לה

  של ירמיהו. ובות לנבואותיומצויה ההנהגה הדתית והיא אחת הכתובות החש בבית ה'

 



 

 

 ).8הכוהנים והנביאים דרשו להוציא את ירמיהו להורג "מות תמות" (פס'  )2(

"אין  16כוונתם לא מומשה משום שלירמיהו נערך משפט שבסופו פסקו השופטים בפס' 

 לאיש הזה משפט מוות" והנימוק לפסק הדין הוא "כי בשם ה' אלוהינו דיבר אלינו".

 

בו יותר (עלי הכהן ובניו נהרגו). כוהני ירושלים  וכוהני המקדש לא שרתוב ש שילה נחרדמק .ב

בקרב  מעמדםפוחדים שדברי ירמיהו יתגשמו והאירוע יחזור על עצמו וכך הם יאבדו את 

 .העם

  .ג

הכוהנים והנביאים מאשימים את ירמיהו שהוא נביא שקר וה' לא שלח אותו כי לא יתכן  )1(

ש דים עירו. גם לא תתכן ההשוואה בין המקשלת ירושה' ירצה להרוס את הבית שלו וא

 .בשילה לבין המקדש בירושלים שהוא קדוש וחשוב ממנו

שבו כתוב במפורש שנביא המדבר  20מאשימי ירמיהו מסתמכים על החוק בדברים יח'  )2(

 בשם ה' ומתחזה לשליחו, אך ה' לא שלח אותו באמת דינו יהיה מוות.

 

 מו וטיעוניו הם:ירמיהו מנסה להגן על עצ .ד
 

 אני נביא אמת, אני שליח של ה'. –) 12* "ה' שלחני להנבא אל הבית הזה..." (

ועתה היטיבו דרכיכם ומעללכם, ושמעתם בקול ה' אלוהיכם, וינחם ה' אל הרעה אשר דיבר "*

 אם תחזרו בתשובה ה' יחזור בו מהעונש וירושלים לא תחרב. -עליכם"

) ירמיהו אומר שהם יכולים לעשות לו 14וכישר בעיניכם" ("ואני הנני בידכם, עשו לי כטוב *

 כל מה שירצו אך אם הם ישפכו את דמו זה יתווסף על חטאיהם
 אני לא פוחד אני חף מפשע.היא בעצם,  טענתו

 

 חוק  .3
  .א

קריאת "שמע" על פי ההלכה היא הצהרה של כל יהודי בנוגע לאמונתו באלוהים, כל  )1(

 פעמיים ביום בתפילת שחרית ובתפילת ערבית.יהודי מצווה לומר קריאה זו 

הממצה את  4כתוב שאסור לעבוד עבודה אלילית. דרישה זו משלימה את פס'  14בפסוק  )2(

 עקרון המונותאיזם: היהודי צריך לדעת שה' הוא אחד!.

 המנהגים שנקבעו הינם: .ב

 חובה למסור את מצוות ה' לדורות הבאים בכל זמן ובכל מקום.לימוד התורה, ה – 7פס' 

ג תפילין ששמים על היד "וקשרתם לאות על ידך" ותפילין של ראש "והיו המנ – 8ס' פ
 לטוטפות בין עיניך".

 



 

 

על מזוזות הבית יש לכתוב את המצוות כדי לזכור את חובת היהודי המאמין כלפיו  – 4פס' 
 אלוהיו.

הקושי  ם הוא איך ניתן לצוות על אדם לאהוב את האל? פתרון"תו מתמודד הרמביאהקושי ש .ג

הוא שהאדם רואה את מה שעשה האל בעולם (את היופי והחכמה) הוא באופן אוטומטי אוהב 

 אותו ומהלל אותו.

 הסיבות האפשריות לאזהרת האל הינן: .ד

ה' יתן לעם ישראל שפע כלכלי ויתן להם את הארץ הגדולה והטובה. העם עלול  – טבע האדם
 עלולים לבגוד בו. ובשל כך  באללשכוח שהשפע וההצלה מקורם 

כשעם ישראל יגיע לכנען הם יהיו מוקפים בעובדי אלילים שעלולים להסית  – המצב בכנען
 אותם לעבודה זרה.

 

 חכמה  .4
  .א

 מצבו של איוב בתחילת הפרק שונה ממצבו בסוף הפרק בפרטים הבאים:  )1(
"ויולדו לו שבעה בנים ושלוש בנות" (פס'  בנות 3-בנים ו 7בתחילת הפרק היו לאיוב    -

 ). 19; "ויפול על הנערים וימותו" (פס' ק בניו מתו, בסוף הפר)2

בתחילת הפרק היו לאיוב צאן, בקר, גמלים ואתונות "ויהי מקנהו שבעת אלפי צאן,    -

), ואילו בסוף הפרק איוב נותר 3ושלשת אלפי גמלים וחמש מאות צמד בקר" (פס' 

 ). 16ותבער בצאן"... (פס' ללא רכוש כלל. "אש נפלה מן השמים 

), ובסוף הפרק הוא 3רבים "ועבדה רבה מאוד" (פס' בתחילת הפרק לאיוב היו עבדים   -

 ). 15,16,17נותר ללא עבדים "ואת הנערים הכו לפי חרב" (פס' 

שמו של איוב נזכר בביטוי "בשורת איוב" משום שאיוב קיבל בשורות רעות ומכות אחת  )2(

כלומר שעוד לפני שהסתיים הדיווח על בשורה רעה וזה בא" אחר השניה; "עד זה מדבר 

 . , ובשל כך נבחר שמו של איוב דווקאאחת, כבר החל דיווח על בשורה רעה אחרת

 

 הדרך בה איוב מתוודע לאסונות מעצימה את סבלו:  .ב

ביטוי זה חוזר אחרי כל בשורה ותפקידו להעצים את הטראגיות  -"עד זה מדבר וזה בא" )1(

 מלט מהן. של האסונות ואת חוסר היכולת של איוב להי

הביטוי שחוזר גם הוא לאחר כל בשורה מעצים את עוצמת  –"ואמלטה רק אני לבדי"  )2(

 האסונות שפקדו את איוב מאחר והוא מדגיש את היותו השורד היחידי. 

על הימצאות בניו של החזרה ועל ידי  " ל.פ."נבולט בעיקר ע"י השורש  –גורם ההפתעה  )3(

 ). 13איוב בבית אחיהם הבכור במשתה "אכלים ושתים יין בבית אחיהם הבכור" (פס' 

 

 



 

 

 אמירה רציונאלית ואמירה אמונית:  21בדברי איוב בפס'  .ג
איוב מציין את העובדה שנולד  –"ערם יצתי מבטן אמי וערם אשוב שמה"  -אמירה רציונאלית

 וש. ללא רכוש וכאשר ימות, ימות ללא רכ

איוב טוען שה' הינו משפיע החסד  –"ה' נתן וה' לקח יהיה שם ה' מברך"  -אמירה אמונית

בעולם ושבכוחו להעניק ובכוחו לקחת. זוהי אמירה אמונית משום שניבטת ממנה האמונה 

 שה' שולט בעולם. 

 

 שתי התשובות מופיעות בפרק באשר לשאלה "מה עשוי להניע את איוב להיות ירא ה', בדבריו .ד

 : של השטן

ה' הגן על איוב ועל בניו ובנותיו ועל כן איוב  – )9(פס'  בעדו ובעד ביתו" תכש"הלא את  )1(

 ירא את ה'. 

רכושו של איוב גדל ורבה מאוד ובשל  –) 9(פס' פרץ בארץ"  ומקנהו ברכתידיו מעשה " )2(

 הצלחתו הכלכלית עליו להאמין בה'. 

הדתי אופיו  –) 5"אולי חטאו בני וברכו אלהים בלבבם ככה יעשה איוב כל הימים" (פס'  )3(

 שהובילוהו להיות ירא ה'. ותומתו הם של איוב 

 

 סיפורי האבות  .5

  .א

יעקב הוא אחיינו של לבן "ויהי כשמע לבן את שמע  -הקרבה המשפחתית בין יעקב ללבן )1(

 ). 13יעקב בן אחתו" (פס' 

שנים "ויאמר אעבדך שבע  7יעקב ביקש מלבן את ידה של רחל והציע ללבן לעבוד בשבילו  )2(

 ). 18שנים ברחל בתך הקטנה" (פס' 

  .ב

תמה מדוע הרועים לא משקים את צאנם? מדוע ממתינים? שהרי יש עוד זמן לרעות יעקב  )1(

את הצאן. הצידוק למעשיהם היה חוסר היכולת שלהם להזיז את האבן הגדולה שהיתה 

 על פי הבאר. 

על פי חזקוני יעקב פנה אל הרועים משום רצונו לדבר עם רחל. יעקב חשש שמא רחל תלך  )2(

 עמו. עם הרועים ולא תשאר לדבר 

 אהבה עשויה להפיק כוח מן האדם וגם רכות ורגשנות:  .ג

), יעקב יכל לעשות בכוחו את מה 10"ויגל את האבן מעל פי הבאר" (פס'  -להפיק כוח -

שהרועים לא הצליחו לעשות בכוחות משותפים, הוא הצליח לגולל את האבן הגדולה 

 מעל פי הבאר. 

), יעקב התרגש למראה רחל והחל 11בך" (פס' יקלו ו את וישא" –לעורר רכות ורגשנות  -

  .לבכות



 

 

 

  .ד

מתחייב לעמוד בכל חלקי ההסכם שיעקב מציע. הוא אינו מתחייב לא לבן  19בפס'  )1(

לבן טוען שטוב יעקב מאחרים, "טוב למסגרת הזמן ולא מתחייב להעניק את רחל ליעקב. 

 מבלי ציין זמן ולכמה זמן.  -שבה עמדי"ר, י אותה לך מתתי אותה לאיש אחתת

האמירה "ברחל בתך הקטנה" מהווה אמירה מפורשת, יעקב אומר בפירוש ללבן בעבור  )2(

 בחר לציין את המילה יעקב  ךא המילה "רחל" היתה מספיקה,, לכאורה .דמי ברצונו לעבו

 "הקטנה" כדי להיות מדויק יותר ולוודא שלבן לא ירמהו. -להוסיף "בתך" ו
 

 

 קטע שלא נלמד  -פרק שני

6.  

בקטע מתואר משבר. המשבר הוא הפשיטה העמלקית אל הנגב ואל צקלג, במהלכה צקלג נשרפה     .א

באש, ונשות העיר נשבו ובהן נשות דוד ..."ויכו את צקלג וישרפו אותה באש. וישבו את הנשים 

 ). 2ן ועד גדל" (פס' אשר בה מקט

דוד הכה את הגדוד העמלקי שפשט על צקלג, הרג בהם ושחרר את המשבר הסתיים בכך ש   .ב

השבויים ואת הרכוש שנלקח "ויצל דוד את כל אשר לקח העמלקי ואת שתי נשיו הציל דוד" (פס' 

18 .( 

 

 דוד מוכיח כושר מנהיגות בעת משבר בשני ביטויים מרכזיים:     .7
עם לבכות ולהתאבל על דוד מגיע למקום האירוע, מאחד את העם ומאפשר ל -לאומיתמנהיגות 

וד והעם וישא דבי הנשים ובתוכן נשיו שלו, הוא מראה לעם שחלקם כחלקו "ועל ששריפת העיר 

 ). 3(פס'  ...אשר אתו את קולם ויבכו"
ין שבכוחו , ענהדתית ושואל בה' דתית: דוד מעודד את העם בכך שחובר להנהגה-מנהיגות רוחנית

וישאל דוד בה' לאמר ארדף אחרי הגדוד הזה לרומם את העם לאחר ההשפלה שבהפסד לעמלקים "

 ). 8" (פס' . האשגנו..

הוא דוד  וילךמלחמה לגדוד העמלקי שתקף את צקלג "איש ומשיב  600מנהיגות צבאית: דוד אוסף 

 ). 9אתו ויבאו עד נחל הבשור והנותרים עמדו..." (פס' ות איש ושש מא

 

"... איש אשת רק מי שלחם "יקבל שכרו מן השלל -העקרון של חלוקת השלל שקבעו הלוחמים הוא .8

רון שהנהיג דוד ). העיק22"ויאמרו יען אשר לא הלכו עמי לא ניתן להם מהשלל אשר הצלנו..." (פס' 

הישב על הכלים יחדיו יחלקו"  כחלקו היורד במלחמהחלק ל "כי כהוא שכל הלוחמים יקבלו מן השל

 ). 24(פס' 

 



 

 

 

. דוד מבטא במעשה זה את יהודהמנהיגי שבט  ,םמתואר שדוד מחלק מהשלל גם לזקני 26בפסוק  .9

תבונתו הפוליטית בכך שמנקודה זו הוא מציב עצמו כמנהיג ומעניק מתנות למי שעתידים להיות 

 בראשם. תומכיו הטבעיים, מנהיגי השבט ממנו בא. זקנים אלו בכוחם לתמוך בו ולהציבו 


