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 חוברת עבודה בתנ"ך לכיתות י'
 

ספרים  -ספר במדבר, ובנביא -חוברת זו תלווה את הלימוד במהלך השנה בתורה

 ב(. -שמואל ב', מלכים א', ומלכים ב' )פרקים א

 

החוברת ערוכה על פי תוכנית משרד החינוך לכיתו י', הנמצאת באתר האינטרנט 

 'ללמוד וללמד'.

 

בעיון: לימוד פשט הפסוקים, ולימוד המפרשים הפרקים בספר במדבר ילמדו 

הנמצאים בחוברת. לימוד בעיון משמעותו היא לימוד מפרשים ובעיקר ניתוח והבנת 

 תהליכים בספר במדבר, קשר בין הפרשות ועוד.

 

לימוד והבנת פשט הפסוקים, וחלקם  -חלקם ילמדו בבקיאות בלבד -הפרקים בעיון

ולימוד מפרשים בכדי לראות ראייה כוללת יותר לימוד פשט הפסוקים  -ילמדו בעיון

 של התהליכים שמתרחשים בפרקים.

 

במשך השנה התלמידים יגשו לבחינת בגרות )הערכה חלופית(. פירוט והסבר יהיו 

 במהלך השנה.

 

 מטרת הלימוד היא הבנת פשט התנ"ך, מיומנות בלימוד מפרשים והבנת תהליכים.

 

 

 

 לימוד פורה ומוצלח,

 

 ל.צביקה מנד
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 חומש במדברל הקדמה
 .'הפקודים חומש' ל"חז בפי נקרא במדבר חומש

 -הספר של השונים בחלקים בו המתוארים המפקדים שני שם על כך נקרא הוא

 .ממצרים לצאתם הארבעים ובשנת השנייה בשנה

 

 :ישראל על שכינה ובהשראת המשכן בהקמת מסתיים שמות חומש

נִית ַבָשנָה ָהִראׁשֹון ַבחֶֹדׁש וַיְִהי" :יז, מ שמות  "ַהִמְׁשָכן הּוַקם ַלחֶֹדׁש ְבֶאָחד ַהשֵּׁ
 

ד אֶֹהל ֶאת ֶהָענָן וַיְַכס" :לז-לד, מ שמות א' ה ּוְכבֹוד מֹועֵּׁ ָעלֹות]...[  ַהִמְׁשָכן ֶאת ָמלֵּׁ  ֶהָענָן ּוְבהֵּׁ

ַעל ל ְבנֵּׁי יְִסעּו ַהִמְׁשָכן מֵּׁ יֶהם ְבכֹל יְִשָראֵּׁ ָעֹלתֹו יֹום ַעד יְִסעּו וְֹלא ֶהָענָן יֵָּׁעֶלה ֹלא וְִאם. ַמְסעֵּׁ  "הֵּׁ

 

 איזו שנה ליציאת מצרים?. באיזה תאריך מסתיים ספר שמות? ב1

 ______________________________________________________________________  

 

 :סיני הר למרגלות מתרחש ויקרא חומש

: ַהְשָלִמים ּוְלֶזַבח וְַלִמּלּוִאים וְָלָאָׁשם וְַלַחָטאת ַלִמנְָחה ָלעָֹלה ַהּתֹוָרה זֹאת" :לח-לז, ז ויקרא

ל ְבנֵּׁי ֶאת ַצּוֹתֹו ְביֹום ִסינָי ְבַהר מֶֹׁשה ֶאת' ה ִצָּוה ֲאֶׁשר  ְבִמְדַבר' ַלה ָקְרְבנֵּׁיֶהם ֶאת ְלַהְקִריב יְִשָראֵּׁ

 "ִסינָי

ר" :א, כה ויקרא אמֹר ִסינַי ְבַהר מֶֹׁשה ֶאל' ה וַיְַדבֵּׁ  "לֵּׁ

ֶּלה" :לד, כז ויקרא ל ְבנֵּׁי ֶאל מֶֹׁשה ֶאת' ה ִצָּוה ֲאֶׁשר ַהִמְצֹות אֵּׁ  "ִסינָי ְבַהר יְִשָראֵּׁ

 

 :ואביהוא נדב בסיפור המשכן חנוכת גם נזכרת ויקרא בחומש

ל ּוְלזְִקנֵּׁי ּוְלָבנָיו ְלַאֲהרֹן מֶֹׁשה ָקָרא ַהְשִמינִי ַבּיֹום וַיְִהי" :א, ט ויקרא  ."יְִשָראֵּׁ

ן וַּיְִּתנּו ַמְחָּתתֹו ִאיׁש וֲַאִביהּוא נָָדב ַאֲהרֹן ְבנֵּׁי וַּיְִקחּו" :ב-א, י ויקרא  ְקטֶֹרת ָעֶליהָ  וַּיִָשימּו אׁש ָבהֵּׁ

ׁש' ה ִלְפנֵּׁי וַּיְַקִרבּו צֵּׁא: אָֹתם ִצָּוה ֹלא ֲאֶׁשר ָזָרה אֵּׁ ׁש וַּתֵּׁ  ' "ה ִלְפנֵּׁי וַּיָֻמתּו אֹוָתם וַּתֹאַכל' ה ִמִּלְפנֵּׁי אֵּׁ

 

 .זמנית-בו ויקרא חומש ושל שמות חומש של המשכם הוא במדבר שחומש להסיק כך -אם ניתן

 

 המשכן, סיני הר למרגלות חונים ישראל בני במדבר חומש של הראשון חלקו להלן שנראה כפי

 ישראל בני לצאת השנייה השנה של והשני הראשון החודש במהלך מתרחש והוא, תלו על עומד

 (:ישראל לארץ ישראל בני של מסעם החל בו באייר' כ תאריך עד) ממצרים

ר ה" :א, א במדבר ד ְבאֶֹהל ִסינַי ְבִמְדַבר מֶֹׁשה ֶאל' וַיְַדבֵּׁ נִי ַלחֶֹדׁש ְבֶאָחד מֹועֵּׁ נִית ַבָשנָה ַהשֵּׁ  ַהשֵּׁ

ֶאֶרץ ְלצֵּׁאָתם אמֹר ִמְצַריִם מֵּׁ  "לֵּׁ

 

 ז': בפרק הספר של הראשון בחלקו במדבר בחומש מתוארת המשכן חנוכת

ׁש אֹתֹו וַּיְִמַׁשח ַהִמְׁשָכן ֶאת ְלָהִקים מֶֹׁשה ַכּלֹות ְביֹום וַיְִהי: "ואילך א, ז במדבר  ָכל וְֶאת אֹתו וַיְַקדֵּׁ

חַ  וֶאת כֵָּׁליו ָליו ָכל וְֶאת ַהִמזְבֵּׁ ם כֵּׁ ׁש וַּיְִמָׁשחֵּׁ  .'וגו "אָֹתם וַיְַקדֵּׁ
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 ננסה לנתח את ספר במדבר, לפי ציר הזמן שבו, ולפי ציר המקום.

 הבאים וכתוב את התאריך המופיע ואת מיקומם של בני ישראל:עיין במקומות 

 מיקום זמן פרק, פסוק

   א, א

   ג -ט, א

   ט, יא

 )רש"י א'( כ, 

 
 

   כ"ב, א

 

 

 :הזמן ציר מבחינת

 בפרק; א, ט בפרק  בפירושו לדוגמא) במדבר לחומש ן"רמב של שיטתו פי על ללכת מציעים אנו

 יח -א פרקים את ורואים( קרח סיפור על א, טז וכן; המקושש סיפור תיארוך על לב, טו

 בשנה כמתרחשים לו -כ פרקים ואת, ממצרים ישראל בני לצאת השנייה בשנה כמתרחשים

 . ממצרים לצאתם הארבעים

 

 ציר המקום

 . סיני הר למרגלות חונים ישראל בני י-א בפרקים

 . השנייה בשנה מסעותיהם במהלך ישראל בני יח-יא בפרקים

 .הארבעים בשנה מסעותיהם במהלך ישראל בני כא-כ בפרקים

 .מואב בערבות חונים ישראל בני ואילך כב ומפרק

 

 ציר תכני

 .השנייה השנה של ואייר ניסן בחודשים, סיני הר למרגלות ישראל בני חנית: י-א פרקים

 .השנייה השנה במהלך אייר' כ למן ישראל בני מסעות: יח-יא פרקים

 .ומקום זמן של הקשר מכל לכאורה מנותק: יט פרק

 .הארבעים בשנה ישראל בני מסעות: כא-כ פרקים

 .הארבעים בשנה מואב בערבות ישראל בני חנית: לו-כב פרקים

 

 תובנות מרכזיות בספר במדבר

סים הנעשים להם יוהספר הזה כולו במצות שעה שנצטוו בהם בעמדם במדבר, ובנ  רמב"ן:

עשה עמהם להפליא ]...[ ואין בספר הזה מצות נוהגות לדורות לספר כל מעשה ה' אשר 

זולתי קצת מצות, ובענייני הקרבנות שהתחיל בהן בספר הכהנים ולא נשלם ביאורן שם 

 הזה.ר והשלימן בספ

 . אילו מצוות מופיעות בעיקר בספר במדבר לפי פירוש הרמב"ן?2

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

הליכות עם ה' בחיי העולם מאז שהגיעו משום דעיקר זה הספר הוא המחליף ומשנה  הנצי"ב:

לארץ ישראל, מן הדרך שהלכו במדבר. שבמדבר היו מתנהגים במידת תפארת שהלך לימין 

משה שהוא לגמרי למעלה מהליכות הטבע, ובארץ ישראל הלכו בדרך הטבע בסתרי השגחת 

 מלכות שמים ב"ה )הקדמת הנצי"ב לספר במדבר(
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 מדבר לפי דברי הנצי"ב?. מה התהליך שמתרחש לאורך ספר ב3

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 את לנו מראה הוא והרי, הלאומית המציאות אל עתה חוזר הרביעי החומשהירש:  ר"רש

 הספר בתחילת. ייעודה חזון אל ביחסה -הממשית האומה את מציג הוא: שהוא  כמו ישראל

 חבריה כל את באומה ומונים, המשותף ייעודה ידי על המאוחדת", עדה"כ האומה את מונים

 .אחד אחד,  העצמאיים

 . מהי ההתמודדות של עם ישראל בספר במדבר לדברי הרש"ר הירש?4

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  
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 ציר זמן

 

 ציר מקום

 

 ציר ספרותי

 

 ציר תוכן

 

 

 

 

 

 מבנה ספר במדבר

 בדרך בהר סיני

 השנה השנייה השנה הארבעים שנים 38

 בערבות מואב בדרך

פרק 

 י"ט

פרה 

 אדומה

 

פרה 

אדומ

 ה

-פרקים י'

 י"ח
-פרקים א'

 י'

-פרקים כ'

 כ"א

 מצוות ,המחנה: מפקדים
המשכן : חנוכתו, מנורה,   

 לווים                                     

הכנות למסע: פסח, ענן, 
חצוצרות, סדרי מסע, 

 יתרו

 

מתאוננים 
מתאווים                 

מרים חטא 
        מרגלים

מצוות          
קורח          

 מצוות

       מות מרים    
מי מריבה           
אדום              
מות אהרון        

מלך ערד   
הנחשים        

 סיחון ועוג

 בלק ובלעם מלחמת מדין  

הכנות לכניסה לארץ 
ולהתנחלות: מינוי יהושע, ערים 

 ונחלות.

 מצוות: מוספים, נדרים

–פרקים כ"ב 

 ל"ו



   בס"ד
 

6 
 

 עיון -חומש במדבר 
 

שעות  היקף הלימוד פרקי הנושאים

 מומלץ

 2 ט' פסח שני

 2 י'–ט' מסע בני ישראל לכיוון ארץ ישראל

 3 י"א תלונות בני ישראל ומינוי הזקנים

 3 י"ב דברי מרים ואהרן על משה

 5 י"ד–י"ג חטא המרגלים

 2 ט"ו )פסוקים נבחרים(  מצוות הפרשת חלה וציצית 

 6 י"ז–ט"ז קרח ועדתו

 2 י"ט פרה אדומה

 3 כ' מי מריבה ומות אהרון

 2 כ"א נחש הנחושת ומלחמת סיחון

 2 כ"ה פנחס

 1 כ"ו המפקד השני 

 4 כ"ז, ל"ו בנות צלפחד ומינוי יהושע

 1 כ"ט–כ"ח קרבנות ומוספים

 2 ל"ב  שניים וחצי השבטים
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 פסח שני -ט' במדבר פרק 

 : למידה מכוונות שאלות

 פותרים וכיצד -' א פרק בתחילת לתיארוך בהשוואה' ט פרק בתחילת  מתיארוך העולה הבעיה מהי. 1

 ? הפרשנים אותה

 ? שני פסח לעשות המבקשים  מיהם. 2

 ? זה מפרק הנלמד ישראל ושל משה של שבחם מהו. 3

 . מדוע מאפשרת התורה להקריב פסח שני?4

 

 כתוב מה הנושא שבכל קבוצת הפסוקים שלפניך:

 _____________________________________________________________ה: -פס' א

 ח: ______________________________________________________________-פס' ו

 יב: _____________________________________________________________-פס ט

 ____________________פס' יג: ___________________________________________

 פס' יד: _______________________________________________________________

 

 יד( -פסח שני )פסוקים א

 מהו התאריך עליו מדבר פרקנו? .1

____________________________________________________________________ 

 :עיין בפירוש של רש"י לפסוק א'

למדת שאין סדר מוקדם פרשה שבראש הספר לא נאמרה עד אייר,  -'בחדש הראשון' 

 . בתורהומאוחר 

ולמה לא פתח בזו, מפני שהוא גנותן של ישראל, שכל ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר לא 

 הקריבו אלא פסח זה בלבד.

 השאלה עליה עונה רש"י?. א. מהי 2

____________________________________________________________________ 

 מה כוונתו של רש"י: "פרשה שבראש הספר"? צטט וכתוב פרק ופסוק. ב.

  

 ?מהי תשובתוג. 

____________________________________________________________________ 

במצוות אנשים שהיו פטורים מקרבן הפסח עקב טומאתם, ביקשו ממשה רבינו להשתתף גם הם 

קרבן הפסח. בקשה זו מלמדת על האווירה המרוממת ששרתה במחנה ישראל ערב מסעם ארצה, 

 ומלמדת על שבחם של ישראל שרצו בקיום המצוות, ולא שמחו בפטור שהיה להם מן המצווה.

 .בזכות בקשתם התחדשה לישראל מצוות פסח שני

אמר להם עמדו ואשמעה, כתלמיד המובטח לשמוע מפי רבו. אשרי  -למה נגרע... י ]ז[:רש"

 ילוד אשה שכך מובטח. שכל זמן שהיה רוצה היה מדבר עם השכינה. 

על ידי משה כשאר כל התורה כולה, אלא שזכו אלו שתאמר  רלהיאמתה פרשה זו יוראויה הי

 על ידיהן, שמגלגלים זכות על ידי זכאי.

 פירוש רש"י עד איזו מילה אלו דברי משה לעם. . "אמר להם..." . סמן בתוך3

 על מדרגת נבואתו של משה רבנו? כיצד רש"י לומד זאת?לפס' ז' . מה לומד רש"י 3

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 , שלומד רש"י מפרשה זו?עם ישראלב. מה השבח לגבי 

____________________________________________________________________ 
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 יד( -תשובת ה' )פס' ט

 ?המבקשים, הוסיף הקב"ה דברו עליו שלא. מה הייתה תשובת ה' לבקשה? איזה מצב 4

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 יב(-דיני פסח שני וההבדל בינו לבין פסח ראשון )פסוקים יא

 שני בחלקם שווים ובחלקם שונים. . דיני פסח ראשון ופסח5

 נעמוד על חלק מן הדברים השווים והשונים ביניהם:

   פסח ראשון ופסח שני

  פסח שני פסח וחג המצות  

   מתי חוגגים?
   כמה זמן נמשך?

   האם יש איסור חמץ?
   שעת ההקרבה

   אכילת מצות ומרור
 

  שנייה'? האם אתם מכירים עוד מועד שבו ניתנת 'הזדמנות* 

 לאפשרות לפסח שני:חשיבותו של חג הפסח גורמת 

 בעל ספר החינוך כותב במצוה שפ:

משרשי המצוה: לפי שמצות הפסח הוא אות חזק וברור לכל רואי השמש בחידוש העולם, כי אז בעת 

ההיא עשה עמנו האל ברוך הוא נסים ונפלאות גדולות ושינה טבע העולם לעיני עמים רבים, וראו כל 

עמי הארץ כי השגחתו ויכלתו בתחתונים... וענין חידוש העולם הוא העמוד החזק באמונתנו 

רתנו... על כן היה מרצונו ברוך הוא לזכות במצוה זו הנכבדת כל איש מישראל ואל יעכבהו אונס ובתו

וריחוק מקום מעשותה, כי אם יקרהו עוון שבאונס בחדש הראשון ולא זכה בה עם הקודמין יעשה 

 אותה בחדש השני. 

 מהי חשיבותו של חג הפסח לפי ספר החינוך?. 6

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

תכן גם לומר כי פסח וברית מילה הן שתי מצוות ה'עשה' היחידות שיש עליהן חיוב כרת אם לא קיימו י

פסח  –ה אותה ניתן לתקן בכל רגע אותם. )כמופיע בפסוקים הבאים( אך בניגוד למצוות ברית מיל

קשור לתאריך וביטולו לא ניתן לתיקון. על כן ביקשו אותם אנשים אשר לא הורשו לקיים את הפסח 

 במועדו, לקבל הזדמנות שניה לקיום המצווה.
 

 המשמעות הרעיונית של פרשת הפסח לפני פרשת המסע בהמשך:

מצרים: הפרשה השנייה המובאת בפרק ט היא תיאור אפשר לראות כאן חזרה על אותו מהלך שהיה ביציאת 

 כג(.-מסעם של בני ישראל על פי ה' )ט, טו

 המסע יתחיל בתאריך כ' באייר, כפי שיילמד בהמשך בפרק י פסוק יא. 

 מבחינה כרונולוגית זהו מקומה של פרשת פסח שני,שהתרחשה ששה ימים לפני תחילת המסע, 

 בתאריך י"ד אייר.

 המטרה: מתן תורה בהר סיני← הליכה במדבר בעקבות הענן ←  הקרבת קרבן הפסח:  ביציאת מצרים
 

 המטרה: הגעה לארץ ישראל← הליכה במדבר בעקבות הענן ← מצוות פסח ופסח שני : בספר במדבר

 החזרה הזו משקפת את שתי המטרות של יציאת מצרים:

 ֹלִהים ַעל ָהָהר ַהֶזה" )שמות ג, יב(-ַּתַעְבדּון ֶאת ָהא  "ְבהֹוִציֲאָך ֶאת ָהָעם ִמִמְצַריִם  -. קבלת התורה 1

ד ְלַהִצילֹו ִמּיַד ִמְצַריִם ּוְלַהֲעֹלתֹו ִמן הָאֶרץ ַהִהוא ֶאל ֶאֶרץ טֹוָבה ּוְרָחָבה ֶאל ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב  -. כניסה לארץ ישראל 2 רֵּׁ "וָאֵּׁ

מִֹרי   וְַהְפִרִזי וְַהִחּוִי וְַהיְבּוִסי" )שמות ג, ח(ּוְדָבׁש ֶאל ְמקֹום ַהְכנֲַענִיוְ ַהִחִּתי וְָהא 
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 י' -ט' יםמדבר פרקב

 שאלות מכוונות למידה: 

 .מה ניתן ללמוד על עם ישראל מתיאור המסע בפרק ט'?1

 .לשם מה צריך את החצוצרות?2

 .מתי החל המסע ומדוע הפציר משה רבנו ביתרו שיצטרף אליו?3

 .במה התייחד תיאור מסע הארון?4

 כג: מסע ישראל בעקבות הענן והחצוצרות -פרק ט' פסוקים טו

 כג. בפסוקים אלה ישנם שני ביטויים/ מילים מנחות החוזרות על עצמן מס' פעמים. -. עיין פרק ט', פסוקים טו1

 פעמים בקטע ובא לתת משמעות והדגשה בפסוקים אלה(. )מילה מנחה= ביטוי החוזר מספר

 משמעות הדגשתן?מהם המילים המנחות, ומהי 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 הבאים: הספורנועיין בדברי 

אע"פ שהיה מקום תוהו . שהיו חונים במקום  -פר זכותן של ישראל על לכתם אחריו במדבר, ראשונה י"ס

לפעמים היתה חניתם במקום נאות להם  -ממתינים זמן ארוך אע"פ שהיה מקום רע..שלישית  -שנית 

היתה חניתם זמן בלתי משוער באופן שיהיה לילה בלבד . חמישית לא היה להם פנאי  -ולמקניהם . רביעית 

 עו בהעלות הענן גם אחר סדור עניניהם". לסדר עניניהם , על פי ה' יחנו גם בזמן הקצר , ועל פי ה' יס

 . מדוע יש פירוט רב בעניין המסע והחנייה של ישראל? מה הדבר בא ללמדנו?2

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

ְך" ת ְכלּוֹלָתיִּ ְך ַאֲהבִַ יִּ י ָלְך ֶחֶסד ְנעּורִַ ְרתִּ ר ה' ָזכִַ ם ֵלאֹמר ֹכה ָאמִַ  ָהֹלְך ְוָקָראָת ְבָאְזֵני ְירּוָשלִִַּ

י ְדָבר ְבֶאֶרץ ֹלא ְזרּוָעה ֶלְכֵתְך ַאֲחרִַ מִּ  ב', ב'( " )ספר ירמיה פרקבִַ

 החצוצרות
 מהו תפקיד החצוצרות?

נמצאת אתה אומר על פי שלשה היו נוסעים, על פי הקב"ה, וע"פ משה, ועל פי  רש"י )י, ב(:

 חצוצרות.
 

 אור החיים )שם(:

)ב( עשה לך וגו'. צריך לדעת למה הוצרך לחצוצרות למסע המחנות, הלא עיני כל ישראל על הענן 

 וכשיראוה ונוסע נוסעים?

ואולי כי לצד שלא היו נוסעים יחד אלא יקדים דגל יהודה ואחריו בני גרשון נושאי המשכן ואחריו 

 דגל ראובן וכו',

 לזה היה צריך לחצוצרות כדי שכל אחד ידע הזמן בדיוק שיסע בו בזה אחר זה.

 עוד נראה בדקדוק עוד אומרו תיבת 'לך' שלא היה צריך לומר, ויתבאר ע"פ דבריהם ז"ל שכתבנו

 בסמוך שלא היה מזדקף הענן עד שהיה משה אומר לו קומה וגו' והיה הדבר תלוי ביד משה.

ומעתה נוכל לומר גם כן שיצו ה', שכמו כן תהיה נסיעת ישראל על פי משה לכבודו של משה, 

כדרך שחלק לו כבוד למסע הענן שלא יסע עד שיאמר לו 'קומה'. והוא מה שרמז במאמר 'לך' 

 מאמרך.פירוש לרשותך ול

 

 

 

 



   בס"ד
 

10 
 

 ' '?ה קומה' משה וקריאת חצוצרות, הענן נסיעת - גורמים במספר צורך יש . מדוע3

 לפי פירוש רש"י ולפי דברי אור החיים?

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 נשים לב כי ישנן שתי דרכים להשתמש בחצוצרות: תקיעה ותרועה.

 . מתי השתמשו בתקיעה ומתי בתרועה?4

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 : רמב"ם הלכות תענית פרק א הלכה א

הצר הצורר אתכם והרעתם  על' רה לזעוק ולהריע בחצוצרות שנאמרעשה מן התומצוות 

 כל דבר שייצר לכם כגון בצורת ודבר וארבה וכיוצא בהן זעקו עליהן הריעו. כלומר 'בחצוצרות

 הפסוקים?. מה מדייק הרמב"ם מתוך לשון 5

______________________________________________________________ 

וביום שמחתכם ובמועדיכם ששבתם מארץ אויב או נצחתם האויב  :ראב"ע -ביום שמחתכם

 הבא עליכם וקבעתם יום שמחה כימי פורים ושבעת ימי חנוכה.

 . כיצד מפרש האבן עזרא את התקיעה ביום שמחתכם?6

______________________________________________________________ 

 חזקוני:  -ובמועדיכם

 כדי שישמעו ישראל וידעו כי הקרבנות קרבים ויכוונו לבם לשמים. )י( ותקעתם בחצצרת

 . מה המטרה שלשמה תוקעים במועדים, לפי חזקוני?7

____________________________________________________________________ 

להי, הבא לידי ביטוי בהעלות הענן מעל -דומה שנוכל ללמוד מן היחידה על השילוב בין הרצון הא

התקיעה בחצוצרות, המנחה את העם בהערכות  -המשכן, ובין ההשתמעות האנושית שלו 

 המעשית יציאה לדרך ,

 על הקשר בין היסודות שנבנים במדבר ובין ההנחיות לעתיד )ביחס לחצוצרות( 

 

 לד( -סדר המסעות והפנייה לחובב )פס' יא

כיון שנוסע דגל יהודה נכנסו אהרן ובניו ופרקו את הפרכת וכסו  -והורד המשכן  רש"י ]יז[:

גרשון ובני מררי בה את הארון, שנאמר )במדבר ד, ה( ובא אהרן ובניו בנסוע המחנה, ובני 

פורקין המשכן וטוענין אותו בעגלות ונוסעים, והארון וכלי הקדש של משא בני קהת עומדים 

 מכוסין ונתונין על המוטות עד שנסע דגל מחנה ראובן, ואחר כך ונסעו הקהתים:

 . מהו סדר פירוק המשכן?8

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

בני גרשון ובני  -נושאי הדברים המקודשים: והקימו את המשכן  -נשאי המקדש ]כא[  רש"י

מררי, שהיו קודמים להם מסע שני דגלים, היו מקימין את המשכן, כשהיה הענן שוכן, וסימן 

ונים, ועדיין בני קהת באים מאחריהם עם שני דגלים החנייה נראה בדגל מחנה יהודה והם ח

האחרונים, היו בני גרשון ובני מררי מקימין את המשכן, וכשבאים בני קהת מוצאים אותו על 

מכונו, ומכניסין בו הארון והשלחן והמנורה והמזבחות, וזהו משמעות המקרא והקימו מקימי 

 המשכן אותו עד טרם בואם של בני קהת:
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 הקמת המשכן? . מהו סדר9

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 מיהו חובב ומהי כוונת הפניה אליו?

 הפירושים הבאים: שני. מדוע מפציר משה ביתרו להישאר עם בני ישראל? ענה לפי 10

סבור  שלא יאמרו לא נתגייר יתרו מחיבה,אין נא אלא לשון בקשה,  -אל נא תעזב  ]לא[:רש"י 

 היה שיש לגרים חלק בארץ, עכשיו שראה שאין להם חלק ]בארץ[ הניחם והלך לו:
 

 אל נא תעזוב אותנו. ילכו בניך לפחות עמנו: ספורנו ]לא[:

את ה' בעיני האומות שיאמרו אילו  כי על כן ידעת חנותנו במדבר. ואם יעזבונו גם בניך תחללו

ראה יתרו בהם ענין אלהי באמת לא היה עוזב אותם הוא ובניו. ובזה הסכים משה ויתרו ובניו כי 

אמנם יתרו חזר אל ארצו כאמרו וישלח משה את חותנו וילך לו אל ארצו )שמות יח, כז( ובניו 

קיני חותן משה עלו מעיר הלכו עם ישראל בלי ספק כמו שהעיד בספר שופטים באמרו ובני 

 התמרים את בני יהודה )שופטים א, טז(: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

ְבנּו ָלְך" ָמנּו ְוֵהטִַ יב ה' עִּ הּוא, ֲאֶשר ֵייטִּ ּטֹוב הִַ  מהי הטובה? -"ְוָהָיה הִַ

מרו ]חכמים[: כשהיו ישראל מחלקין את [, אמה טובה הטיבו לו? ]ליתרו -'והיה הטובה הוא' וגו' : רש"י ]לב[

שיבנה בית המקדש הארץ היה דושנה של יריחו חמש מאות אמה על ת"ק אמה והניחוהו מלחלוק, אמרו מי 

בין כך ובין כך נתנוהו לבני יתרו ליונדב בן רכב, שנאמר 'ובני קני חותן משה עלו [ בחלקו הוא יטלנו, ]את יריחו

 מעיר התמרים ]יריחו[ וגו' )שופטים א, טז(.

 )פרשה ט"ז( מופיעה הגדרה רחבה יותר של הטוב:  במדרש משנת רבי אליעזר

לעתיד לבוא, שנ' והיה כי תלך עמנו והיה הטוב ההוא: זה בית המקדש, שנ'  "ובסוף הבטיחו הקדוש ברוך הוא

ההר הטוב הזה והלבנון. ד"א הטוב, זו התורה, שנ' כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזבו. ד"א הטוב, זו מתן 

 שכרן של צדיקים, שנ' מה רב טובך אשר צפנת ליראיך וגו'. הבטיחו שיש לבניו חלק בכל אלו."

 לפי פירוש רש"י? מהי הטובה שהובטחה ליתרו,א. . 11

  

 רבי אליעזר? מה הטובה שהובטחה ליתרו לפי מדרשב. 

 

  

 את דבריו? המדרשכיצד מוכיח ג. 

 

  

  

 

 לו( -המסע בעקבות הארון )פס' לג

 לד. מה המרחק שהיה בין העם לבין ארון ה'? -. עיין פס' לג12

____________________________________________________________________ 

מהלך שלשת ימים הלכו ביום אחד, שהיה  -דרך שלשת ימים  רש"י ]לג[: דרך שלושת ימים:

  הקדוש ברוך הוא חפץ להכניסם לארץ מיד:

 כיצד מסביר רש"י את הפסוק?. 13

____________________________________________________________________ 
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 לו(. פסוקים אלה תחומים בשני נו"נים הפוכים. -עיין פס' )לה

תנו רבנן: 'ויהי בנסע הארן ויאמר משה', פרשה זו   שבת דף קטו עמוד ב:תלמוד בבלי 

 זה מקומה. עשה לה הקדוש ברוך הוא סימניות מלמעלה ולמטה, לומר שאין

 רבי אומר: לא מן השם הוא זה, אלא מפני שספר חשוב הוא בפני עצמו. 

 האפשרויות להסביר את הנו"נים ההפוכים? שתימהם . 14

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

עשה לו סימן מלפניו ומלאחריו לומר שאין זה מקומו.  -)לה( ויהי בנסוע הארון  (: רמב"ן :רשות)

פורענות לפורענות, כדאיתא בכל כתבי הקדש )שבת קטז א(, ולמה כתב כאן, כדי להפסיק בין 

, כי לא נזכר כאן בכתוב . ולא פירש לנו הרב מה הפורענות הזו שהוצרך להפסיק בהלשון רש"י

פורענות קודם ויהי בנסוע הארון. ולשון הגמרא שם, פורענות שנייה ויהי העם כמתאוננים )להלן 

הר ה' )פסוק לג(, ואמר רבי חנינא מלמד שסרו מאחרי ה'. יא א(, פורענות ראשונה דכתיב ויסעו מ

וכתב הרב בפירושיו שם, בתוך שלשת ימים למסעם התאוו תאוה האספסוף להתרעם על הבשר 

כדי למרוד בה'. ואלו דברי תימה, שהרי פורענות ויהי העם כמתאוננים כתובה ראשונה ושל תאוה 

לא כסדרן, רמז על הראשונה באמרו "מהר ה'", שניה, ושתיהן סמוכות. אולי סבר הרב שנכתבו ש

כי שמא מעת נסעם חשבו לעשות כן, והפסיק וכתב את השניה ואחר כך חזר לראשונה. ואין בזה 

 טעם או ריח:

אבל ענין המדרש הזה מצאו אותו באגדה, שנסעו מהר סיני בשמחה כתינוק הבורח מבית 

מהר ה', שהיה מחשבתם להסיע עצמן הספר, אמרו שמא ירבה ויתן לנו מצות, וזהו ויסעו 

משם מפני שהוא הר ה', וזהו פורענות ראשונה. והפסיק, שלא יהיו שלש פורעניות סמוכות זו 

לזו ונמצאו מוחזקים בפורענות. וקרא החטא "פורענות" אף על פי שלא אירע להם ממנו 

 פורענות. ושמא אלמלא חטאם זה היה מכניסם לארץ מיד:

  

 הארון...""ויהי בנסוע 

 . מהו תפקיד הארון לפי פסוקים אלה, מלבד להראות להם את הדרך?15

____________________________________________________________________ 

 )לה( ויהי בנסוע הארון. ללכת ולהכנס לארץ ישראל:  :ספורנו

בזולת מלחמה שהיו האומות קומה ה' ויפוצו איביך. כי אמנם לולא שלחו מרגלים היו נכנסים 

 בורחים כעזובת החורש והאמיר אשר עזבו מפני בני ישראל )ישעיהו יז, ט(:

 א. מה ניתן ללמוד מדברי ספורנו על גודל המעמד של תחילת המסע של בני ישראל כעת? . 16

 מהי מטרת המסע וכיצד הוא אמור להסתיים?

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 ב. מה גרם לכך שהתכנית הנ"ל לא תתממש כמתוכנן?

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



   בס"ד
 

13 
 

 המתאוננים והמתאווים -א"במדבר פרק י

 :מכוונות למידהשאלות 

 ? מה שורש התלונות של ישראל. 1

 מה הקשר בין תלונות בני ישראל לשינוי בהנהגה? . 2

 מה גרם למשבר האמון בין משה רבינו לבין העם דווקא כאן ?. 3
 

 .ז-. עיין בפרק י"א, פסוקים א1

 התלונות.א. כמה תלונות של עם ישראל מופיעות בפסוקים אלה? ציין את חלוקת הפסוקים לפי 

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ?תב. כיצד ניתן לחלק את הפסוקים ולדעת שמדובר כאן על מספר תלונו

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________  

 ג'( -תלונת העם )א'

אין מתאוננים אלא לשון עלילה מבקשים עלילה האיך לפרוש מאחרי המקום  -: )א( כמתאוננים  רש"י

 וכן הוא אומר בשמשון )שופטים יד ד( כי תואנה הוא מבקש:

 היא מכעיסה כל כך את ה'? . מה התלונה, ומדוע2

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

: והנכון בעיני, כי כאשר נתרחקו מהר סיני שהיה קרוב לישוב ובאו בתוך המדבר הגדול והנורא רמב"ן

ע הראשון היו מצטערים בעצמם לאמר מה נעשה, ואיך נחיה במדבר הזה, ומה נאכל ומה נשתה, במס

ואיך נסבול העמל והענוי ומתי נצא ממנו, מלשון מה יתאונן אדם חי גבר על חטאיו )איכה ג לט(, שהוא 

 לשון כואב ומצטער על עצמו.

 . מה הסיבה לתלונה לפי רמב"ן?3

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 . מה היה החטא של ישראל, לפי רש"י ולפי רמב"ן?4

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

במוקצין שבהם לשפלות, אלו ערב רב. רבי שמעון בן מנסיא אומר  - רש"י בקצה המחנה

 בקצינים שבהם ובגדולים:

 פירושים ברש"י(מיהם המתלוננים בפסוקים אלה? )שני  .5

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 לה: המתאווים והזקנים -פסוקים ד
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 :הי תלונתם? היעזר ברש"י לפסוק ד'ו' ומ -מיהם המתלוננים בפסוקים ד'א. . 6

וכי לא היה להם בשר, והלא כבר נאמר )שמות יב, לח( וגם ערב  -יאכלנו בשר מי  רש"י ]ד[:

רב עלה אתם וצאן ובקר וגו'. ואם תאמר אכלום, והלא בכניסתם לארץ נאמר )במדבר לב, א( 

 ומקנה רב היה לבני ראובן וגו', אלא שמבקשים עלילה:

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

? )רש"י חינםכיצד ניתן להסביר כי הם זוכרים את האכילה במצרים כאכילה שניתנה להם  .ג

 לפסוק ה'(.

אם תאמר שמצריים נותנים להם דגים חנם, והלא כבר  -אשר נאכל במצרים חנם  ]ה[: רש"י

)שמות ה, יח( ותבן לא ינתן לכם, אם תבן לא היו נותנין להם חנם, דגים היו נותנין להם נאמר 

 נם מן המצות:יח ?נםיחנם, ומהו אומר ח

 

____________________________________________________________________ 

הדגים נשארים זכרנו את הדגה כשנילוס מתפשט כמנהגו ואחר כך חוזר למקומו  חזקוני ]ה[:

בגומות בשיחין ונשותיהם שואבות מאותן השיחים והדגים נכנסים בכדיהם וכן ארז"ל. אשר 

 נאכל במצרים חנם בלא טורח ובלא דמים.

 כיצד מסביר חזקוני את כוונת העם?ג. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

פרטים מהם ניתן ללמוד על האופי הניסי של  שניט' ובשמות פרק ט"ז וציין  -עיין בפסוקים ז'. ד

 המן. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

מי שאמר זה לא אמר זה, ישראל אומרים: בלתי אל המן עינינו, והקב"ה  -ז( והמן כזרע גד )-רש"י 

ננים בני, והמן כך וכך הוא הכתיב בתורה: והמן כזרע גד וגו', כלומר, ְראו באי עולם על מה מתלו

 חשוב:

  ________________________________ מי אומר פסוקים אלה? כיצד מבין זאת רש"י?ה. 

____________________________________________________________________ 

 איזו תלונה הייתה בפי העם לגבי המן?  .ו

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

ולמה לא מצאתי   )יא( "למה הרעות לעבדך. לשלחני בעל כרחי להוציא העם הזה ממצרים,  ספורנו

'שלח נא ביד תשלח' )שמות ד, יג(: לשום את משא כל העם הזה עלי. וזה  כשאמרתי:  חן בעיניך, 

משא כולם עלי כאילו לא היה לך מנהיג זולתי לפחות לשתפו עמי שיהיה טוב  עשית כדי לשים את

 להם".

 א. כיצד מסביר ספורנו את תלונתו של משה רבנו?. 7

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

, ומה הייתה טענתו מה הביא את משה לטעון "לא אוכל אנכי לבדי לשאת את כל העם הזה"ב. 

   ובקשתו?

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________  
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לא שיעזרוהו הזקנים לתת להם בשר, כי מאין להם.  -וטעם לא אוכל אנכי לבדי  רמב"ן ]יד[:

בהיות להם פרנסים רבים לא יתלוננו רק על משה רבינו שהוציאם ממצרים, ועוד, אפילו 

כמנהגם לאמר לו "למה העליתנו ממצרים", והוא שיתן להם בתפלתו כל משאלותם ותאותם 

יביא להם. אבל חשב משה, כי בהיות להם מנהיגים רבים ישככו חמתם וידברו על לבם בעת 

נאצל עליהם מן הרוח וידעו העם כי נאמנים הם תלונתם. ואפשר כי כאשר התנבאו הזקנים ש

 ותם גם מהם:ולנביאים, לא יתאספו כלם על משה, וישאלו תא

 כיצד אמורים הזקנים לעזור למשה לפי הרמב"ן? א. .8

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

ונשאו אתך. אחר שיהיו מוחזקים גם הם לנביאים יבטחו העם בהנהגתך  :ספורנו ]יז[

 בראותם הזקנים עמך ומסכימים במעשיך:

 ולפי ספורנו?ב. 

____________________________________________________________________ 

 מטענותיו? לכל אחת. מהי תשובת ה' למשה 9

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

והכל למה משה דומה באותה שעה לנר שמונח על גבי מנורה  -שמתי עליהםו : )י"ז( רש"י

 מדליקין ממנו ואין אורו חסר כלום.

 ?רבנו משה מדרגת גרעה הזקנים של נבואתם האם, ההאצלה של פירושה מה. 10

____________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________  

 . מה המידה כנגד מידה שיש בעונש לעם, המופיע בפסוק כ'?11

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 . מדוע התגובה כל כך חריפה דווקא במקרה זה? עיין בהסבר הרשב"ם:12

צרים', ולפי שאתם כפויי שאמרתם 'זכרנו את הדגה אשר נאכל במ -למה זה יצאנו ממצרים 

ואילו הייתם מתאוים בשר ולא נתרעמתם על יציאת מצרים, לא הייתם לוקים טובה תלקו. 

 כמו בשאר תלונות שיש מהם שלא לקו. כל כך,

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 כג( -תמיהת משה )פסוקים כא

 משה לדברי ה' מעוררת קושי:  תגובת 

 וכי משה לא יודע שיכולת ה' אינה מוגבלת? 

   מה תמיהתו בפס' כב'? ומה החידוש בתשובת ה''?

איך יספיק זה להסיר תלונותם מאחר הצאן ובקר ישחט להם ומצא להם.  ספורנו ]כב[:

שאינם שואלים בשר אלא כדי לנסות כאמרו וינסו אל בלבבם )שם שם יח( הלא אין ספק 

שכמו שנסו בזה ינסו במאכלים זולת זה לאין תכלית ואתה לא תסיר את בחירתם כאמרם ז"ל 

 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים )ברכות לג ב(:

 ו.. הסבר את דבריו של הספורנ13

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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זה אחד מארבעה דברים שהיה רבי עקיבא דורש ואין רבי  - רש"י : )כב( הצאן ובקר ישחט

שש מאות אלף רגלי, ואתה אמרת בשר אתן להם ואכלו  רבי עקיבא אומרשמעון דורש כמותו. 

חדש ימים, הצאן ובקר וגו', הכל כמשמעו, מי יספיק להם, כענין שנאמר )ויקרא כה, כו( ומצא כדי 

גאולתו. ואיזו קשה, זו או )במדבר כ, י( שמעו נא המורים, אלא לפי שלא אמר ברבים חיסך לו 

 ה בגלוי, לפיכך לא חיסך לו הכתוב. הכתוב ולא נפרע ממנו, וזו של מריבה הית

חס ושלום לא עלתה על דעתו של אותו צדיק כך, מי שכתוב בו )במדבר יב, ז( רבי שמעון אומר 

בכל ביתי נאמן הוא, יאמר אין המקום מספיק לנו, אלא כך אמר שש מאות אלף רגלי וגו' ואתה 

אן ובקר ישחט להם כדי אמרת בשר אתן לחדש ימים, ואחר כך תהרוג אומה גדולה כזו, הצ

שיהרגו, ותהא אכילה זו מספקתן עד עולם, וכי שבחך הוא זה, אומרים לו לחמור טול כור שעורים 

ונחתוך ראשך. השיבו הקדוש ברוך הוא ואם לא אתן יאמרו שקצרה ידי, הטוב בעינך שיד ה' 

 עה אחת:תקצר בעיניהם, יאבדו הם ומאה כיוצא בהם ואל תהי ידי קצרה לפניהם אפילו ש

 )לא חובה לדעת את פירוש רש"י, אלא רק כפירוש נוסף(

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 תגובת ה' למשה )פסוק כג(

עתה תראה היקרך דברי. תראה שיקרה זה שיאכלו מן הבשר בהמשכם אחר )כ"ג(:  ספורנו

התענוג עד שיצא מאפם וימאסו בו מבלי שאסיר בחירתם כלל כי אמנם יוכלו לשוב בתשובה 

 .מאהבה ומיראה אם ירצו

 כיצד מסביר הספורנו את תגובת ה'?א. . 14

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

יאמרו שקצרה ידי, : השיבו הקדוש ברוך הוא ואם לא אתן (סוף פירושו על פסוק כב)רש"י:  

ה' תקצר בעיניהם, יאבדו הם ומאה כיוצא בהם ואל תהי ידי קצרה לפניהם  הטוב בעינך שיד

 אפילו שעה אחת:

 כיצד מסביר זאת רש"י?ב. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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 מינוי הזקנים והתנבאות אלדד ומידד במחנה

 כט. -עיין פסוקים כד

 מה קרה לאלדד ומידד?א. . 15

____________________________________________________________________ 

 שנכתבו לצאת אל האהל ולא יצאו מתוך ענוה כמפורש בסנהדרין: - בכתובים

 ב. כיצד מסביר זאת רשב"ם?

____________________________________________________________________ 

 . מה אומר יהושע לעשות איתם?16

____________________________________________________________________ 

תנם אל בית  דבר אחרהטל עליהם צרכי צבור והם כלים מאליהם.  - כלאם ]כח[: רש"י

 הכלא, לפי שהיו מתנבאים משה מת ויהושע מכניס את ישראל לארץ:

  ____________________________ )שני פירושים(  כיצד מסביר רש"י את כוונת יהושע?ב. 

____________________________________________________________________ 

  הסיבה לדרישת יהושע לעונש כלפיהם?מה ג. 

____________________________________________________________________ 

... מדברי רבותינו נראה, כי היה המנהג בישראל שלא יתנבא אדם בעתידות  :רמב"ן ]כח[

נהדרין במקום נביא גדול ממנו, אבל הולכים אחריו כתלמידיו והם בני הנביאים. כך אמרו בס

)יז א(, בשלמא למאן דאמר "משה מת", היינו דקאמר יהושע אדני משה כלאם, אלא למאן 

דאמר על עסקי שליו, אמאי כלאם, דהוה ליה כמורה הלכה לפני רבו. וכן למאן דאמר על גוג 

 ומגוג נתנבאו.

 ובפירוש אחר , "כלא" , כפשוטו והסיבה נבואתם היתה קשה , אסור לגלותה או היא מהווה

  מרידה בשלטון משה. ,

 תשובות(? )שתי לפי פירוש הרמב"ן מדוע יהושע ראה במעשיהם דבר כה חמורד. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 על מה מעידה תגובתו של משה?ה. 
____________________________________________________________________ 

 לה: נתינת הבשר: -פס' לא

 כיצד מסתיימת הפרשה?

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  
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 חטא מרים ואהרון - "בפרק יבמדבר 

 שאלות מכוונות למידה: 

 איך יתכן שמרים הנביאה חטאה בלשון הרע?. 1

 מה חשיבותה של אבחנה זו? -הפרק מבחין בין נבואת משה ונבואת שאר הנביאים. 2

 
 הקשיים בכתוב רבים:

 מי דיבר על משה )מרים בלבד או מרים ואהרן(? -בפשט הכתובים •

 הדברים?מה היה תוכן •

 שה הכושית?יהא היא מי•

 מה הקשר בין הדיבור בפסוק א' לדיבור בפסוק ב'?•

 

 , מהם הדברים אותם דיברו מרים ואהרן על משה?לשון הפסוקים. מתוך 1

 ___________________________________________________________________  

ומלילת מרים ואהרן במשה על עיסק אתתא שפירתא דנסיב ארי אתתא  :]א[ אונקלוס

 שפירתא דנסיב רחיק:

 .שלקח כי את האשה היפה שלקח עזב : על ענין האשה היפהתרגום

 

היא פתחה בדבור תחילה, לפיכך הקדימה הכתוב תחלה,  -:ותדבר מרים ואהרן  ]א[ רש"י

ומנין היתה יודעת מרים שפרש משה מן האשה, רבי נתן אומר, מרים היתה בצד צפורה 

בשעה שנאמר למשה אלדד ומידד מתנבאים במחנה, כיון ששמעה צפורה, אמרה אוי 

שין מנשותיהן כדרך שפרש בעלי ממני, לנשותיהן של אלו אם הם נזקקים לנבואה שיהיו פור

ומשם ידעה מרים והגידה לאהרן. ומה מרים שלא נתכוונה לגנותו, כך נענשה, קל וחומר 

 למספר בגנותו של חבירו:

 

 ?אונקלוס, לפי על מה דברו מרים ואהרן .2

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 . על אילו שאלות עונה רש"י בפירושו?3

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 יו של רש"י?. מהם תשובות4

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 רש"י ]ב[:

 עמו לבדו דבר ה': -הרק אך 

 ולא פרשנו מדרך ארץ: -הלא גם בנו דבר 

 ?לפי הסבר רש"י . מה הטענה שטוענים מרים ואהרן בפסוק ב'5

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 א?"פרק י לסוףב קשור "איך פרק י .6

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

  ______________________________ . א. מי אומר את פסוק ג'? כיצד הגעת למסקנה זו?7

 ___________________________________________________________________  
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 זכור היות משה ענו מאד בתוך עניין זה כאן? אִּ של הטעם המה ב. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 ט: מעלת משה רבנו -פסוקים ג
 מעלת נבואתו של משה רבנו:

 רמב"ם הלכות יסודי התורה פרק ז , הלכה ו:

 משה לשאר כל הנביאים?"ומה הפרש יש בין נבואת 

 שכל הנביאים בחלום או במראה ומשה רבינו מתנבא והוא ער ועומד. 

 שנאמר 'ובבוא משה אל אהל מועד לדבר אתו וישמע הקול מדבר אליו'.

כל הנביאים על ידי מלאך, לפיכך רואים מה שהם רואים במשל וחידה, משה רבינו לא על ידי 

אמר 'ודבר ה' אל משה פנים אל פנים', ונאמר 'ותמונת ה' מלאך שנאמר 'פה אל פה אדבר בו', ונ

יביט'. כלומר שאין שם משל אלא רואה הדבר על בוריו בלא חידה ובלא משל, הוא שהתורה 

 מעידה עליו 'במראה ולא בחידות' שאינו מתנבא בחידה אלא במראה שרואה הדבר על בוריו.

ינו כן הוא שהכתוב אומר 'כאשר ידבר איש כל הנביאים יראים ונבהלים ומתמוגגין ומשה רבינו א

אל רעהו' כלומר כמו שאין אדם נבהל לשמוע דברי חבירו כך היה כוח בדעתו של משה רבינו 

 להבין דברי הנבואה והוא עומד על עומדו שלם.

כל הנביאים אין מתנבאים בכל עת שירצו משה רבינו אינו כן אלא כל זמן שיחפוץ רוח הקודש 

שורה עליו ואינו צריך לכוון דעתו ולהזדמן לה שהרי הוא מכוון ומזומן ועומד לובשתו ונבואה 

כמלאכי השרת, לפיכך מתנבא בכל עת שנאמר 'עמדו ואשמעה מה יצוה ה' לכם', ובזה הבטיחו 

 האל שנאמר 'לך אמור להם שובו לכם לאהליכם ואתה פה עמוד עמדי'.

ם לאהלם, שהוא צרכי הגוף כלם כשאר הא למדת שכל הנביאים כשהנבואה מסתלקת מהם חוזרי

העם, לפיכך אין פורשין מנשותיהם, ומשה רבינו לא חזר לאהלו הראשון, לפיכך פירש מן האשה 

לעולם ומן הדומה לו, ונקשרה דעתו לצור העולמים, ולא נסתלק מעליו ההוד לעולם וקרן עור פניו 

 ונתקדש כמלאכים".

 

 ?ב'-ט' לפסוקים א'-קים ג'ין פסולפי דברי הרמב"ם, מה הקשר ב .8

 ההבדלים בין מעלת נבואת משה לנביאי ישראל קשורים לדברי מרים ואהרן? כיצד

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 מהם ההבדלים בין נבואת משה לנבואת יתר הנביאים? . 9

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 מדוע מדגיש הכתוב הבדלים כאלו? . 10

____________________________________________________________________ 

 .[']פסוק ד למרים ואהרן? הפתאומיתמהי מטרתה של ההתגלות . 11

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 ט"ז צרעת מרים -פס' י' 

 לפיכך הקדימה הכתוב תחלה. היא פתחה בדבור תחילה, -ותדבר מרים ואהרן "י, ]א[: רש

 ?לפי רש"י . מדוע רק מרים נענשה12

____________________________________________________________________ 

 . מה הייתה תגובת אהרן לצרעת מרים?13

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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 כלומר לכבודך ובשבילך אל נא תהיה אתה בעצמך כמת ]...[  - אל נא תהי כמת רשב"ם:

 הרי נאכל חצי בשרו של משה:  מאחר שנולדה מרים מרחם אמו של משה והיא מתה,

 . הסבר את דברי אהרן לפי פירוש הרשב"ם.14

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 מה הייתה תגובת משה?א. . 15

____________________________________________________________________ 

 מה הייתה תגובת העם?ב. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

על כך שחיכתה למשה על שפת היאור כאשר  'מידה כנגד מידה'חז"ל מסבירים שמרים קיבלה שכר 

 היה בתיבה, לכך חיכו לה העם כאן עד שסיימה את תקופת הצרעת.
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 י"ד -"ג במדבר פרק י

 חטא המרגלים

 שאלות מכוונות למידה: 

 את הארץ? .מה היתה השליחות אליה נשלחו התרים1

 .מה היה חטאם של התרים )=המרגלים(?2

 .מה עמד בבסיס חטאם?3

 .מהו חטאו של עם ישראל?4

  .מהו העונש ומשמעותו?5

 .תגובת עם ישראל ומה נוכל ללמוד מחטא המעפילים?6

 

 כד(-)יג, א שליחת המרגלים

 ג.-יין פרק י"ג פס' אע. 1

 כג.-עיין גם בספר דברים פרק א', פס' כב

 מן המקורות? כל אחדלפי  -לשליחת המרגלים היוזמהשל מי הייתה א. 

__________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

לדעתך, אני איני מצווה לך, אם תרצה שלח, לפי שבאו ישראל ואמרו   -]ב[ שלח לך  רש"י:

)דברים א, כב( נשלחה אנשים לפנינו, כמה שנאמר )שם( ותקריבון אלי כולכם וגו', ומשה נמלך 

 בשכינה. 

אמר: אני אמרתי להם שהיא טובה, שנאמר )שמות ג, יז( אעלה אתכם מעני מצרים וגו', חייהם 

 ותן להם מקום לטעות בדברי המרגלים למען לא יירשוה:שאני נ

 ברשותו, שלא עכב על ידו:  -)ג( על פי ה' 

 . כיצד מסביר רש"י, של מי הייתה היוזמה לשליחת המרגלים?ב

 _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 מה הביא את רש"י לפרש כך?ג. 

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 

 השליחות מטרת. 2

ים ְלָפֵנינּו פסוק ) ְשְלָחה ֲאָנשִּ ֹתאְמרּו נִּ י כְֻּלֶכם וִַ ְקְרבּון ֵאלִַ תִּ בּו ֹאָתנּו  ְויְִַחְפרּו ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץכב( וִַ ְוָישִּ

ֲעֶלה ָבּהָדָבר ֶאת  ֶדֶרְך ֲאֶשר נִַ ים ֲאֶשר ָנֹבא ֲאֵליֶהןְוֵאת  הִַ  )דברים פרק א'( :ֶהָערִּ

 ?פרק א' דבריםמה מטרת השליחות לפי המופיע בספר א. 

_______________________________________________________________ 

 שליחת המרגלים? פרט! מטרתכ, מה -פרק י"ג פסוקים יז במדברעל פי ב. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 שאלות בדבר טיבה של הארץ:ג. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 שאלות בדבר כיבוש הארץ:ד. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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 :הרמב"ןבדברי  עיין

ישראל אמרו כדרך כל הבאים להלחם בארץ נכריה "אבל ישוב העניין בזה, כי  רמב"ן:

ובשובם ילכו התרים בראש הצבא  ומבוא הערים ששולחים לפניהם אנשים לדעת הדרכים

להורות לפניהם הדרכים, כעניין שנאמר )שופטים א, כד(: 'הראנו נא את מבוא העיר', ושיתנו 

לה ומאיזה צד יהיה נוח לכבוש את הארץ, וכך אמרו בפירוש להם עצה באיזו עיר ילחמו תח

)דברים א, כב(: 'וישיבו אותנו דבר את הדרך אשר נעלה בה ואת הערים' וגו'. כלומר הערים 

 אשר נבא אליהן תחילה ומשם נבא בכל הארץ.

וכן עשה עוד משה עצמו שנאמר )להלן כא, לב(: 'וישלח  ,וזו עצה הגונה בכל כובשי ארצות

 .ה לרגל את יעזר', וכן ביהושע בן נון )יהושע ב, א(: 'שנים אנשים מרגלים'מש

ועל כן היה טוב בעיני משה. כי הכתוב לא יסמוך בכל מעשיו על הנס, אבל יצווה בנלחמים 

להיחלץ ולהישמר ולארוב, כאשר בא הכתוב במלחמת העי )שם ח, ב(, שהייתה על פי 

כינה, ונתן לו השם רשות ואמר לו 'שלח לך אנשים אז נמלך משה בש .השם, ובמקומות רבים

 [...]:ויתורו' את ארץ כנען, וידעוה ויגידו לכם ועל פיהם תתייעצו בעניין הכבוש

ויתכן כי משה בעבור שידע כי היא שמנה וטובה כמו שנאמר לו )שמות ג, ח( 'אל ארץ טובה 

דו לעם וישמחו ויחליפו כוח כדי שיגיורחבה' וגו', בעבור כן אמר להם שיתנו לב לדעת כן, 

ולכך אמר להם 'והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ' )פסוק כ(, כדי שיראו  לעלות שם בשמחה,

 בעיניהם בשבח הארץ".

 

 בשליחת המרגלים? המטרות שתילפי הרמב"ן, מהם ה. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 כד(:-)כא ביצוע השליחות

הרמב"ן ז"ל ]...[ רק לדעת איך יכבשו. וזה ודאי ראוי ומוכרח  ו שכתבכמ (:רשות) עי' בדברי הנצי"ב

אם הכבישה היא בדרך הטבע. אבל אם היא מעל הטבע כאשר הלכו עד הנה במדבר אין מקום 

 לשליחות כלל. שאין דבר חוצץ בפני תפארת עוזו ית'.

אופן לא"י, ואין צורך בחורב ובתחילת נסיעתם משם היה באמת בדעתם ליכנס בזה הוהנה בעמדם 

 לשליחות כלל.

י"ב: תבערה, קברות התאווה וחצרות[ ראו והתבוננו כי -שלש מסעות הללו ]בפרקים י"א אבל בהליכה

קשה עליהם לעמוד בזה האופן. באשר עפ"י גילוי שכינה שבקרבם כל מה שמדברים שלא כהוגן הוא 

באזני ה' כמו שמדברים בפלטין של מלך ]...[ אינם יכולים לעמוד בזהירות יתרה כזו. ולא מצאו עצמם 

 רים לעמוד בהיכל מלך מלכי המלכים הקב"ה.מוכש

כן הסכימו לשלח מרגלים -על[...] .על כן בחרו לעמוד בחוץ והשכינה תהיה בקרבם במדת מלכות

 .ותהיה הכניסה בדרך הטבע
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 לג( -)יג, כה דיווח המרגלים בחזרתם וחטאם

 החלקים? שנימהם לג( לשני חלקים. -של המרגלים )כהאפשר לחלק את הדיווח . 3

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 ?אם כן במה חטאו -בדיווח הראשון דברי אמת  אמרוהמרגלים 

 דרך שנייה:

בעבור שצוה אותם לראות השמנה היא אם רזה,  -הוא : "וגם זבת חלב ודבש פסוק כז רמב"ן

השיבו לו כי היא שמנה וגם זבת חלב ודבש היא, ועל שאלתו היש בה עץ אם אין, השיבו לו "וזה 

 .פריה", כי כן צוה אותם להראותו

 .והנה בכל זה אמרו אמת והשיבו על מה שנצטוו

ש להם להשיב אמרי אמת לשולחם, והיה להם לאמר שהעם היושב עליה עז והערים בצורות, כי י

אבל רשעם במלת "אפס", שהיא  ,כי כן צוה אותם: החזק הוא הרפה הבמחנים אם במבצרים

מורה על דבר אפס ונמנע מן האדם שאי אפשר בשום ענין, כלשון האפס לנצח חסדו )תהלים עז 

חלב ודבש והפרי ט(, ואין עוד אפס אלהים )ישעיה מה יד(. והנה אמרו לו, הארץ שמנה וגם זבת 

טוב, אבל אי אפשר לבא אליהם כי עז העם והערים בצורות גדולות מאד וגם ילידי הענק ראינו 

 :שם
 

 מה היה חטאם של המרגלים לפי הרמב"ן?. 4

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 עמלק יושב וגו'. לפי שנכוו בעמלק כבר הזכירוהו מרגלים כדי לייראם:רש"י ]כט[: 

 של המרגלים, לפי רש"י?מה היה חטאם . 5

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 כח(-הדיווח הראשון של המרגלים )פס' כו כ(-ההוראות של משה למרגלים )פס' יז

ה  ַלח ֹאָתם ֹמשֶׁ שְׁ ָנַעןיז(ַויִּ  ָלתּור ֶאת ֶאֶרץ כְּ

ת ָהָהר.  ם אֶׁ יתֶׁ ב ַוֲעלִּ ה ַבנֶׁגֶׁ ם ֲעלּו זֶׁ ר ֲאֵלהֶׁ  ַוֹיאמֶׁ

  

ִאיֶתם ֶאת ָהָאֶרץ ַמה ִהואיח(   ּורְּ

ב ָעֶליהָ  ֶאת ָהָעם ַהיֹּשֵׁ  וְּ

ַעט הּוא ִאם ָרב  :ֶהָחָזק הּוא ֲהָרֶפה ַהמְּ

ב ָבּה ֲהטוָֹּבה ִהוא ּוָמה ָהָאֶרץ ֲאֶשר    )יט(   הּוא יֹּשֵׁ

 ִאם ָרָעה

ַמֲחִנים ִאם  ָנה ַהבְּ ב ָבהֵׁ ּוָמה ֶהָעִרים ֲאֶשר הּוא יוֹּשֵׁ

ָצִרים ִמבְּ  :בְּ

ץ    )כ(   ָנה ִהוא ִאם ָרָזה ֲהיֵׁש ָבּה עֵׁ מֵׁ ּוָמה ָהָאֶרץ ַהשְּ

 ִאם ַאִין

ִרי ָהָאֶרץ ֶתם ִמפְּ ַקחְּ ֶתם ּולְּ ַחַזקְּ ִהתְּ  וְּ

ים  ַהָימִּ יםוְׁ ּכּוֵרי ֲעָנבִּ ֵמי בִּ  יְׁ

ָרֵאל שְׁ ֵני יִּ ל ָּכל ֲעַדת בְׁ ל ַאֲהֹרן ואֶׁ אֶׁ ה וְׁ ל ֹמשֶׁ כּו ַוָיֹבאּו אֶׁ  )כו( ַוֵילְׁ

ת ָּכל ָהֵעָדה  אֶׁ יבּו אֹוָתם ָדָבר וְׁ ַבר ָפאָרן ָקֵדָשה ַוָישִּ דְׁ ל מִּ  אֶׁ

ִרי ָהָאֶרץ אּום ֶאת פְּ  :ַוַירְּ

  

רּו רּו לֹו ַוֹיאמְׁ ַספְׁ   )כז( ַויְׁ

ָתנּו ַלחְּ  ָבאנּו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר שְּ

ָיּה  ֶזה ִפרְּ ַבש ִהוא וְּ ַגם ָזַבת ָחָלב ּודְּ  :וְּ

  

ב ָבָאֶרץ)כח(   ֶאֶפס ִכי ַעז ָהָעם ַהיֹּשֵׁ

אֹּד דֹֹּלת מְּ ֻצרוֹּת גְּ ֶהָעִרים בְּ  וְּ

י ָהֲעָנק ָרִאינּו ָשם ִלדֵׁ ַגם יְּ  וְּ

ֶאֶרץ ַהֶנֶגב )כט( ב בְּ  ֲעָמלֵׁק יוֹּשֵׁ

ב ַעל ַהָים   ַנֲעִני יֹּשֵׁ ַהכְּ ב ָבָהר וְּ ִרי יוֹּשֵׁ ָהֱאמֹּ בּוִסי וְּ ַהיְּ ַהִחִתי וְּ וְּ

ן דֵׁ ַעל ַיד ַהַירְּ  וְּ

 (מסייםמשה את דבריו ובמה  מתחילא. מהם הדברים עליהם שם משה את הדגש? )במה . 6

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________   

 ________________________________________________________________  
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 הוכח דבריך מן הפסוקים. ם הדברים שאותם מדגישים המרגלים?מה ב.

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 הוא הגאוה והכבוד: -, פרק י"אהרמח"ל, מסילת ישרים

" יתרה עליה חמדת הכבוד כי כבר היה אפשר שיכבוש האדם את יצרו על הממון ועל שאר 

ההנאות, אך הכבוד הוא הדוחק, כי אי אפשר לו לסבול ולראות את עצמו פחות מחבריו, ועל דבר 

העולם הבא אלא בעבור הכבוד, הוא מה זה נכשלו רבים ונאבדו. הנה ירבעם בן נבט לא נטרד מ

שאמרו ז"ל )סנהדרין קב(: תפסו הקדוש ברוך הוא בבגדו ואמר לו, חזור בך ואני ואתה ובן ישי 

נטייל בגן עדן. אמר לו, מי בראש? אמר לו, בן ישי בראש. אמר לו, אי הכי לא בעינא. מי גרם 

לא הוא )במדבר טז(: ובקשתם גם לקרח שיאבד הוא וכל עדתו עמו? אלא מפני הכבוד, ומקרא מ

כהונה. וחכמים ז"ל )במדבר רבא יח( הגידו לנו כי כל זה נמשך מפני שראה אליצפן בן עוזיאל 

 נשיא והיה רוצה להיות הוא נשיא במקומו.

הוא שגרם לפי דעת חכמינו ז"ל אל המרגלים שיוציאו דבה על הארץ וגרמו מיתה להם ולכל דורם 

 בכניסת הארץ, שלא יהיו הם נשיאים לישראל ויעמדו אחרים במקומם."מיראתם פן ימעט כבודם 

 יסוד ושורש החטא, לפי פירוש הרמח"ל? מהוא.  .7

 ______________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 צטט מתוך דברי הרמח"ל מה היה החשש של המרגלים.ב. 

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 

 י(-)יד, א העם ומנהיגיו למרגלים תגובות

  שלבי התגובה של העם. שלושתד וכתוב את -בפסוקים א עיין. 8

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

כתרגומו נמני רישא, נשים עלינו  -נתנה ראש  ]ד[: ש"י ר

 לשון עבודה זרה:ורבותינו פירשו . מלך

 כיצד מפרש רש"י את חטא העם?ב. 

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 

 י[-תגובת המנהיגות, משה ואהרן , כלב ויהושע ]פרק יד פסוקים ו

כיצד הגיבו משה ואהרון? )פסוק ה(  הסבר את המעשה של משה ואהרון ונסה לנמק מדוע הם . 9

  _____________________________________________________________ נהגו כך.

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 ט. מה מקור החטא לפי דברי יהושע וכלב? -א. עיין פס' ח. 10

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 מה מביעים כלב ויהושע בדבריהם?ב. 

 ___________________________________________________________________  
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 יב( -)פס' י תגובת ה'

 מה רוצה העם לעשות ליהושע וכלב?. 11

 ___________________________________________________________________  

 מה תגובת ה'?. 12

 ___________________________________________________________________  

 עד אנה ינאצוני. עד איזה גבול מהבזוי אסבול שיבזוני: ספורנו ]יא[:

 ועד אנה לא יאמינו בי. עד איזה גבול מהפלאות אעשה קודם שיבטחו בי וישענו על דברי:

 כיצד מסביר ספורנו את תגובת ה'?  . 13

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 מה הטענה שהקב"ה מדגיש כנגד החוטאים בחטא המרגלים )פסוק יא(?   . 14

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 לח(-)יד, יגהעונש, תפילת משה והמתקתו 

 העניינים שבהם נקט משה בתפילתו? שניהם . מ15

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 משה רבינו מזכיר בתפילתו את י"ג מידות הרחמים. רש"י ואבן עזרא מסבירים את המשמעות של הדבר:

 יח-רש"י יד, יז

 כאשר דברת לאמר. ומהו הדבור: ה' ארך אפים, לצדיקים ולרשעים.

 להקב"ה שהיה יושב וכותב ה' ארך אפים.כשעלה משה למרום מצאו 

 אמר לו: לצדיקים.

 אמר לו הקב"ה: אף לרשעים.

 אמר לו: רשעים יאבדו.

 אמר לו: חייך שתצטרך לדבר.

 כשחטאו בני ישראל בעגל ובמרגלים נתפלל משה לפניו בארך אפים, 

 אמר לו הקב"ה: הלא אמרת לי לצדיקים. 

 אמר לו: והלא אמרת לי אף לרשעים.

 

 ראב"ע יד, יז

 קרוב מאריכות אפים. כי כל מי שהוא ארך אפים, יש לו כח גדול לשבור כעסו. -יגדל נא

 והעד: כאשר דברת, שאתה ארך אפים.

 . הסבר את משמעות הזכרת י"ג מידות הרחמים לפי רש"י ולפי אבן עזרא.16
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 לה(:-כטוהמתקת העונש )פרק יד פסוקים  -תשובת ה' לתפילת משה רבנו

 לז(.-! )פסוקים כווהסבר האם הקב"ה ענה לתפילת משה?  פרט. 17

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

פסוק כ"ח הוא פסוק פתיחה המציג את המשך דבר ה'. מה אומר ה' בפסוק זה? מה העיקרון . 18

 __________________________________________________________ של העונש?

 ______________________________________________________________  

 דברים! שלושההדגם זאת מרגלים, בתור "מידה כנגד מידה". הסבר את העונש על חטא המ. 19

  

 החטא

 :העונש

ן -ִאם ם ְבָאְזָני כֵּ ְרתֶׁ ר ִדבַּ ֲאשֶׁ ֹלא כַּ

ה ָלכֶׁם: ֱעשֶׁ  אֶׁ

 מוות במדבר

   :יד, ב

  

 

 

 :כט

 

 

 הבנים יכנסו לארץ ולא יהיו "לבז"

 :יד, ג

 

 

 

 

 יום 40שנה כנגד  40

  יג, כה

 

 

 

 

 

 

 השפעת תגובת העם לדורות: 

 כט.תענית  גמרא

 יבכו העם בלילה ההוא'.וכתיב 'ותשא כל העדה ויתנו את קולם ו

אותו הלילה ליל תשעה באב היה. אמר להם הקדוש ברוך הוא: אתם "אמר רבה אמר רבי יוחנן: 

 "ואני קובע לכם בכיה לדורות –בכיתם בכיה של חנם 
 

 בפסוק אומר רבה בשם רבי יוחנן את דרשתו? נסה לחשוב, מאיזה מקום/הכרח. 20

 .כז-הוכח את דרשת רבה בשם רבי יוחנן מתהלים פרק י"ד, פסוקים כד

  

  

  

  

  

 

 מה(-)יד, לט תגובת העם לעונש: חטא המעפילים

 הסבר את חטא המעפילים, מה קרה בחטא זה, מה הייתה הטעות שלהם?. 21

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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 מה קרה בסוף המעשה של המעפילים?. 22

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

וישכימו בבוקר וגו'. רצו לשוב מעין החטא. וקבלו על עצמם למסור נפשם על  העמק דבר ]מ[:

אע"ג שטוב הכניסה לארץ גם שלא בצירוף ארון ה' ומשה: )מא( למה זה אתם עוברים וגו'. 

 נגד דבר ה'ם כן לתקן החטא בדבר שחטא אבל לא מקום שהתשובה עצמה ג

 

 מה הם רצו לעשות? כיצד מסביר 'העמק דבר' את מעשה המעפילים?. א. 23

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 מה הייתה הבעיה במעשה שלהם?ב. 

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 יד(-מה התוצאות הנוגעות לכלב מחטא המרגלים? )יהושע יד, ו. 24

 ___________________________________________________________________  

 .כח; דברים ד, כא-דברים ג, כהל פי הכתוב בספר ע התוצאות הנוגעות למשה:. 25

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 . מדוע מצב זה דומה לחטא המרגלים?יד-במדבר לב, ה ספר עיין ב. 26

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 . א. מה המסר שאמור ללמוד העם לאחר חטא המעפילים?27

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ב. מה לדעתך תחושת העם לאחר חטא המרגלים? ממה הם עלולים לחשוש?

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  
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 הפרשת חלה ומצוות ציצית -במדבר פרק ט"ו

 שאלות מכוונות למידה:

 הפרק סמוך לחטא המרגלים ולעונשם כולל רצף של מצוות. 

 מדוע דווקא הן נאמרו מיד לאחר פרשת המרגלים? . 1

 באיזה סדר כתובות המצוות שבפרק?. 2
 

 טז(-מנחת נסכים )א

או אל הארץ, השלים להם תורת הקרבנות שיקריבו ואחר שהבטיח את הבנים שיב :(ב')רמב"ן 

 נסכים בבואם לארץ.

ואולי היה זה עתה, לנחמם ולהבטיחם, כי היו נואשים לאמר, מי יודע מה יהיה לאורך ימים לסוף 

ארבעים שנה, ואם יחטאו גם הבנים. ולכן ראה הקדוש ברוך הוא לנחמם, כי בצוותו אותם במצות 

 הארץ הבטיחם שגלוי לפניו שיבאו ויירשו אותה:
 

 . כיצד מסביר רמב"ן את סמיכות פרשת המרגלים לפרשת נסכים?1

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

ט"ו( : בבואם לארץ מצווים ישראל להקריב עם אשה לה' שלושה מן  -מצוות נסכים )פסוקים א 

 )=שמן(, ותירוש )=יין(.  דגן )=סולת(, יצהר התוצרים המובהקים של הארץ:

 

 כא(-יזפס' הפרשת חלה )

משונה ביאה זו מכל ביאות שבתורה, שבכולן נאמר 'כי תבא', 'כי  - "בבאכם אל הארץ": רש"י יח

תבאו', לפיכך כולן למדות זו מזו. וכיון שפרט לך הכתוב באחת מהן שאינה אלא לאחר ירושה 

 וישיבה, אף כולן כן. אבל זו נאמר בה 'בבואכם', משנכנסו בה ואכלו מלחמה נתחייבו בחלה.
 

בין תיאור הזמן לחיוב במצווה כאן לעומת תיאור הזמן במצוות אחרות ( הלשוניל )מה ההבד. 2

  _______________________________________________________ התלויות בא"י? 

 ___________________________________________________________________  

מסיק לגבי ההבדל בין זמן חיוב מצוות חלה לשאר מצוות התלויות בארץ איזו מסקנה הלכתית ב. 

  ________________________________________________________________  י?מכך רש"

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

כשתלושו כדי עיסתכם שאתם רגילין ללוש במדבר. וכמה היא,  - תכםוסיראשית ער רש"י כ:

 'וימודו בעומר עומר לגלגלת' )שמות טז, טז(.

 

 מהי הכמות של העיסה המחויבת בהפרשת חלה, ואיך לומד זאת רש"י?. 3

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

 

 מדיני המצווה:

 יש עומר של בכמות מקמח עיסה כשעושים: חלה בהפרשת המחייבת בעיסה הקמח  כמות. א

 עיסה איש החזון לפי. ביצים 43.2, שיעורו העומר ל"חז לפי. לכוהן ולתת מהעיסה חלק להפריש

 ללא חלה הפרשת מחייבת ג"ק 1.200 וממעל, בברכה הפרשה מחייבת ג"ק 2.250 של בכמות מקמח

 .בברכה להפריש יש קמח של ג"ק 1.650 של מכמות כבר נאה ח"רא לפי. ברכה

 גדולה שבתרומה כמו, שרוצים כמה מפרישים, שיעור אין: תורה מדין: שמפרישים החלה כמות. ב

 עיסה המכין, הבית בעל: שיעור לכך נתנו ל"חז'(. כ -"אותה תרימו כן גורן כתרומת)" שיעור אין

 . מהעיסה 1/24 ייתן - לעצמו

 .מהעיסה 1/48 ייתן - למכור כדי עיסה המכין(, אופה) נחתום
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 :לעשייתה ועובר .ג

ְדָשנּו ֲאֶשר: :... הנהוגה הברכה ְצֹוָתיו קִּ יָּונּו, ְבמִּ יש ְוצִּ ְפרִּ ָלה ְלהִַ  ( האשכנזים לדעת) העיסה מן חִַ

ְדָשנּו ֲאֶשר...  ְצֹוָתיו קִּ יָּונּו, ְבמִּ יש ְוצִּ ְפרִּ ָלה ְלהִַ  (הספרדים לדעת) ְתרּוָמה חִַ

 ".חלה זו הרי: "ואומרים אותה אוחזים, הבצק מן קטנה חתיכה מפרישים

 .לפח ולהשליכה עטיפות בשתי לעטפה או בתנור לשרוף ניתן המופרשת החלה את

 

 למבחן הבגרות. רשותוהיחיד ופרשת המקושש הינם פרשיות  שגגת הציבור
 

 מא(-לזפס' ציצית )פרשת 
 . מהי מטרת מצוות ציצית, לפי המופיע בפסוקים? בסס דבריך על הכתוב בפסוקים.4

____________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 תלמוד בבלי מסכת מנחות מג ע"ב:

ראיה מביאה לידי זכירה, זכירה מביאה לידי עשייה  -'וראיתם אותו וזכרתם' וגו' 'ועשיתם' 

כלת דומה ]...[ תניא, היה ר' מאיר אומר: מה נשתנה תכלת מכל מיני צבעונין? מפני שהת

 לים וים דומה לרקיע ורקיע לכסא הכבוד.

 איך הציצית תגרום לאדם להימנע מעבירות?

כמו 'מתור הארץ' )במדבר יג, כה(, הלב והעיניים הם  -ולא תתורו אחרי לבבכם רש"י לא:

 .מרגלים לגוף ומסרסרים לו את העבירות העין רואה והלב חומד והגוף עושה את העבירות

 

 ולפי הגמרא במנחות? לפי רש"י ,כך חשוב לשמור על עיניו ולבו של האדםמדוע כל . א. 5

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 ב. מדוע דווקא תכלת לפי דברי ר' מאיר?

____________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________  

 הקשר של פרשת ציצית לפרשת המרגלים:

 רש"ר הירש )שם(:

וה ואם נסקור עוד פעם את כל פרשת "שלח לך" המסתיימת במצות ציצית, הרי נראה מיד שמצ"

 –חריו זו קשורה בקשר הדוק למעשה המרגלים, וכבר ראינו שגם קבוצת המצוות הכתובה לא

כל אלה נובעים מאותו  –נסכים, חלה, שגגת עבודה זרה ומגדף וכן פרשת המקושש הנספחת אליו 

מאורע. המרגלים נשלחו לתור את הארץ, והכתוב אומר פעמים אחדות שזה היה תפקידם. 

כשנכשלו במילוי אותו תפקיד הגיעו לכלל מרד גלוי בה' וגררו גם את העם אחריהם. והנה עתה 

צות ציצית בסוף הפרשה, והיא מזהירה אותנו בכל יום ובכל שעה: "ולא תתורו אחרי מופיעה מ

 לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם". 

 רק הארץ את תרו הם? בו נכשלו הארץ את שהתרים חטא מאותו כלום אין זו אזהרה להתרחק

 דנו הם -"עיניהם אחרי" רק הארץ את חקרו והם. משאלותיהם סיפוק לצורך -"לבבם אחרי"

 הסיקו זה פי ועל האלה המשאלות סיפוק את להשיג היאך, החושנית עינם ראות פי על, בשכלם

 עליהם". לבבם אחרי" ולא -כלב כדוגמת -'"ה אחרי" ללכת שעליהם שכחו הם אולם. מסקנות

 הארץ". את ויירשו יבואו עבודתו ולצורך' ה וכעובדי' ה בשירות לעמוד

 

 הרש"ר הירש את הקשר בין פרשת ציצית לפרשת המרגלים?. כיצד מסביר 6

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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 מחלוקת קורח ועדתו -במדבר פרק טז 

 שאלות מכוונות למידה:

 הקבוצות הטוענות נגד משה?.מי הן 1

 .מהן הטענות שמעלה כל קבוצה?2

 .מהן השאיפות הסמויות של אותם אנשים?3

 .כיצד מתמודד משה עם הטענות הללו?4

 חלוקת הפרק

 קואליציית המורדים וטענתם    ג-א      

 הצעת מבחן המחתות -תשובת משה הראשונה אל קורח ואל כל עדתו       ז-ד     

 ?""ובקשתם גם כהונה -תשובת משה השנייה אל קורח ואל בני לוי      יא-ח    

 .קריאת משה לדתן ואבירם, נאום סירובם ותגובת משה על כך      טו-יב   

 .תחילת יישום הצעת המחתות. קורח מקהיל את כל העדה    יט-טז     

 כבוד ה' נראה אל כל העדה                

 על עונש העדה ותפילת משה ואהרון לביטולוהודעת ה'     כב-כ         

 משה מרחיק את העדה מעל אוהלי המורדים  1כז-כג         

 משה מודיע את עונשם והם נבלעים באדמה  לד -2כז       

 שריפת מאתיים וחמישים מקריבי הקטורת      לה           

 . "עשיית המחתות ציפוי למזבח " זיכרון לבני ישראל  ה-א  פרק י"ז
  

והנה ישראל בהיותם במדבר סיני לא אירע להם שום רעה, כי גם בדבר העגל שהיה  מב"ן ]א[: ר

החטא גדול ומפורסם היו המתים מועטים, ונצלו בתפלתו של משה שהתנפל עליהם ארבעים יום 

וארבעים לילה. והנה היו אוהבים אותו כנפשם ושומעים אליו, ואילו היה אדם מורד על משה בזמן 

ההוא היה העם סוקלים אותו, ולכן סבל קרח גדולת אהרן וסבלו הבכורים מעלת הלוים וכל מעשיו 

 של משה.

ונשרפו באש תבערה ומתו בקברות התאווה רבים, וכאשר חטאו  אבל בבואם אל מדבר פארן

במרגלים לא התפלל משה עליהם ולא בטלה הגזרה מהם, ומתו נשיאי כל השבטים במגפה לפני 

והיו אומרים בלבם  אז היתה נפש כל העם מרהה', ונגזר על כל העם שיתמו במדבר ושם ימותו, 

כי יבואו להם בדברי משה תקלות, ואז מצא קרח מקום לחלוק על מעשיו וחשב כי ישמעו אליו 

 העם...

 מדוע דווקא כאן יש המערערים על מנהיגותו של משה רבנו? הרמב"ן,. לפי הסברו של 1

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 הרבה יותר מדאי לקחתם לעצמכם גדולה: -רב לכם   רש"י ]ג[:

 כולם שמעו דברים בסיני מפי הגבורה: -כלם קדושים  

 . מהי טענתו של קורח לפי דברי רש"י?2

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

מה עשה, עמד וכנס מאתים חמישים ראשי סנהדראות... והלבישן טליתות שכולן רש"י ]א[: 

שכולה של תכלת חייבת בציצית או פטורה?. אמר תכלת. באו ועמדו לפני משה. אמרו לו: טלית 

אפשר טלית של מין אחר, חוט אחד של תכלת פוטרה, זו  לשחק עליו, התחילולהם: חייבת. 

  שכולה תכלת לא תפטור את עצמה?

 . כיצד מצליח קורח לאחד את האנשים?3

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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מה ראה קרח לחלוק עם משה, נתקנא על נשיאותו של אליצפן בן עוזיאל שמינהו  רש"י ]א[:

משה נשיא על בני קהת על פי הדבור. אמר קרח: אחי אבא ארבעה היו, שנאמר 'ובני קהת' 

וגו' )שמות ו, יח(. עמרם הבכור נטלו שני בניו גדולה, אחד מלך ואחד כהן גדול, מי ראוי ליטול 

י בן יצהר שהוא שני לעמרם, והוא מינה נשיא את בן אחיו הקטן את השניה, לא אני שאנ

 מכולם, הריני חולק עליו ומבטל את דבריו.

 יעה לשיוויון?לפי דברי רש"י? האם יש כאן באמת תב. מהי דרישתו של קורח, 4

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 המצטרפים לקורח

עמד וכנס מאתים חמישים ראשי סנהדראות, רובן משבט ראובן שכיניו, והם  רש"י: )א(

 אליצור בן שדיאור וחביריו וכיוצא בו, שנאמר 'נשיאי עדה קראי מועד'.

 שמצטרפת לקורח? הראשונה. מי הקבוצה 5

____________________________________________________________________ 

ן לקהת ובניו החונים  -ודתן ואבירם  רש"י ]א[: בשביל שהיה שבט ראובן שרוי בחנייתם תימנה, ָשכֵּׁ

 .אוי לרשע אוי לשכנותימנה, נשתתפו עם קרח במחלוקתו, 

 לבין בני ראובן? הקשר בין קורחשמצטרפת לקורח, וכיצד מסביר רש"י את  השנייה. מי הקבוצה 6

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 הצעת מבחן המחתות -שובת משה הראשונה אל קורח ואל כל עדתו תז:  -ד פס' 

 שכבר זה בידם סרחון רביעי, מפני המחלוקת, ויפל על פניו.  רש"י ]ד[:

 חטאו בעגל: "ויחל משה" 

 במתאוננים: "ויתפלל משה,"

  במרגלים: "ויאמר משה אל ה' ושמעו מצרים",

  במחלוקתו של קרח נתרשלו ידיו.

שלש, כשסרח רביעית נתרשלו ידי משל לבן מלך שסרח על אביו ופייס עליו אוהבו, פעם ושתים ו

  האוהב ההוא, אמר: עד מתי אטריח על המלך שמא לא יקבל עוד ממני.

 ?אלו חטאים נוספים מזכיר רש"י בפרושו. א. 7

____________________________________________________________________ 

 ב. כיצד מבהיר רש"י את תגובת משה?

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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 ה על אחיו. ויפל על פניו, נתבייש: וישמע משה שחשדוהו שנתכוין לשום השררחזקוני ]ד[

 שאמר לקרח.וכבש פניו בקרקע לתפלה. ושם נאמר לו מה 

 . כיצד מסביר חזקוני את תגובת משה?8

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 הפירושים? נישכיצד ניתן להוכיח מהפסוקים את  מהפירושים? כל אחד. מה פירוש 'ויפול' לפי 9

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 ניסיונות משה להניא את המצטרפים לקורח

 ח( -שלב א': מבחן המחתות )פס' ה

 . מהי מטרת המבחן לפי הפסוקים?10

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

... היא הקטרת החביבה מכל הקרבנות וסם המוות  -זאת עשו קחו לכם מחתות  רש"י ]ו[:

נתון בתוכו שבו נשרפו נדב ואביהוא, לפיכך התרה בהם: "והיה האיש אשר יבחר ה' הוא 

אלא אמר להם  אנו יודעים שמי שיבחר הוא הקדוש? הקדוש", כבר הוא בקדושתו. וכי אין 

 משה: הריני אומר לכם שלא תתחייבו, מי שיבחר בו יצא חי, וכולכם אובדים.

 . מדוע נבחר דווקא מבחן זה, לפי רש"י?11

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 יא( -שלב ב': משה מול קורח ובני לוי )פס' ח

 . מהי טענת משה בפס' ט?12

____________________________________________________________________ 

בשביל כך אתה וכל עדתך הנועדים אתך על ה', כי בשליחותו ]של ה'[ עשיתי  -לכן  ]יא[: רש"י

 לתת כהונה לאהרן, ולא לנו היא המחלוקת הזו.
 

על ה'. דעו שאני משליך על ה'  -לכן אתה וכל עדתך הנועדים. אני אומר לכם  ספורנו ]יא[:

  יהבי, שיתבע הוא עלבוני, ולא אתקומם אני עליכם כלל:

 הפירושים בהסבר טענת משה? לשני משותף. מהי 13

____________________________________________________________________ 

 מהפירושים? כל אחד. מדוע מכנה משה את קורח ועדתו "הנועדים על ה'", לפי 14

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 יד( -שלב ג': ניסיון לפנות גם אל דתן ואבירם )פס' יב

מחתותם, כי אף שיקחו גם הם  -וישלח משה לקרא לדתן ולאבירם,  רבי יוסף בכור שור ]יב[:

הם מן המעוררים, ויאמרו לא נעלה אחת שאין אנו צריכים הכהונה, כי אנו יודעים שהדין 

עמנו. ועוד שאין מחזיקים אותך לגדול שנלך אליך, כי מאיזה טעם תהיה שר עלינו, בשביל 

שהרעתה לנו תהיה לראש? המעט הרעה שעשית לנו שהעליתנו מארץ זבת חלב ודבש 

 שנגזר עלינו שנמות במדבר, )יג( כי תשתרר עלינו. בשביל שהרעות לנו:להמיתנו במדבר 

 מדוע פונה משה לדתן ולאבירם?. 15

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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, שהיה משה מחזר אחריהם מכאן שאין מחזיקין במחלוקת-וגו'  וישלח משה  רש"י ]יב[:

 להשלימם בדברי שלום:

 . מה ניתן ללמוד מפנייתו של משה לדתן ולאבירם?16

____________________________________________________________________ 

  פירוש בעלי התוספות ]יא[:

שה לקרח ואין אתה מוצא שהשיבו דבר כי היה לכן אתה וכל עדתך. כל הדברים האלה פייס מ

פקח ברשעו אמר יודע אני שהוא חכם גדול אם אשיבנו יפקחני בדברים ובעל כרחי מתרצה לו 

 ראה משה שאין בו תועלת פירש הימנו ושלח לדתן ולאבירם ואף הם עמדו ברשעם ולא באו:

 ת?. מהי תגובת קורח לדברי משה? כיצד מסבירים זאת בעלי התוספו17

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 כב. מה כוונתם ב"ארץ זבת חלב ודבש בפס' יג, ומה כוונתן בפס' יד? -. עיין בפס' כא18

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 חז"ל מחברים בין דתן ואבירם, לבין שני האנשים הניצים במצרים:

ר וַּיֹאֶמר ִמי ָשְמָך ְלִאיׁש  ינּו ַהְלהָ שַּ ט ָעלֵּׁ ר ַכֲאֶׁשר ָהַרְגָּת ֶאת ַהִמְצִרי.וְׁשֹפֵּׁ )שמות  ְרגֵּׁנִי ַאָּתה אֹמֵּׁ

 יב, ד(

 

 כי תשתרר עלינו גם השתרר. אמרו לו מדרש לקח טוב: במדבר פרשת קרח דף קטו עמוד א :

 עלינו במדבר. במצרים מה הוא אומר )שמות ב( ויאמר נשתררתעלינו במצרים.  השתררתה

 ושופט עלינו שרלרשע למה תכה רעך ויאמר מי שמך לאיש 

 י הפעמים?מה מאשימים דתן ואבירם את משה בשת. א. ב19

____________________________________________________________________ 

 ב. כיצד טענתם עומדת בסתירה להתנהגות משה בפרקנו?

____________________________________________________________________ 

 ?שלפניך"לא נעלה"? כיצד מסביר זאת מדרש תנחומא . מה כוונתם של דתן ואבירם בפס' י"ב: 20

, כשם עלייהפתחו פיהם בירידה, לומר שאין להם  :  מדרש תנחומא פרשת קרח סימן ו

 הם וכל אשר להם חיים שאולה וירדושאמרו, כך מתו, 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 . הסבר את דברי משה בפס' ט"ו.21

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 לה( -במי בחר ה' )פס' טז -הבירור

 יח. מהו מבחן המחתות? -. פס' טז22

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

בדברי ליצנות. כל הלילה ההוא הלך אצל השבטים ופתה אותם:  -ויקהל עליהם קרח  רש"י ]יט[:

כסבורין אתם שעלי לבדי אני מקפיד, איני מקפיד אלא בשביל כלכם. אלו באין ונוטלין כל 

 הגדולות, לו המלכות ולאחיו הכהונה, עד שנתפתו כלם:

 חתות?. כיצד התנהג קורח באותו לילה שלפני מבחן המ23

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

העושה  נתגלית שכינתו יתברך לכל העדה, כדי שיכירו כי הוא -וירא כבוד ה' וגו'  אור החיים ]יט[:

  הראוי לשרת לפניו:משפט כתוב, והוא הבורר 
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 . מה תפקידו של פס' י"ט? מהי מטרת התגלות ה'?24

____________________________________________________________________ 

 .ולאחר מכן בדברי רש"י שלפניך עיין בתגובת משה ואהרן בפס כ"ב

יודע מחשבות. אין מדתך כמדת בשר ודם. מלך בשר ודם  - להי הרוחות-אל א רש"י ]כב[:

מדינה אינו יודע מי לפניך גלויות כל המחשבות ויודע אתה מי החוטא.שסרחה עליו מקצת 

 החוטא, לפיכך כשהוא כועס נפרע מכולם. אבל אתה 

 כיצד מסביר רש"י את תגובתם של משה ואהרן?. 25

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 . מהי אזהרת משה בפס' כו?26

____________________________________________________________________ 

 אבירם בפס' כז? מה ניתן ללמוד מכאן עליהם?. כיצד מתנהגים דתן ו27

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 ל? -. הסבר את דברי משה בפס' כח28

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 לה. -לא עיין פסוקים. 29

 העונשים לנועדים על ה'? שניא. מה היו 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 ב. כיצד התאים כל עונש לקבוצה שנענשה בו?

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 יפור המתאוננים )פרק י"א( יוצאת אש אלוקית. מהי מטרתה בכל מקרה?. גם בס30

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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 המשך סיפור קורח , ומבחן המטות -"ז במדבר פרק י

 שאלות מכוונות למידה 

  ? אם המחתות היו כלי במרידה כנגד הנהגת משה ואהרון, כיצד ייתכן שהפכום לחלק מכלי הקודש 

  המורדים נענשים בחומרה?  כיצד יתכן שהעם ממשיך להתלונן כנגד משה ואהרון לאחר שראו כי 

  ?מדוע נעצרה המגפה דווקא על ידי קטורת 

 ?מדוע היה צורך במבחן המטות  

  

 ה'[-המחתות כציפוי למזבח ]פס' א'

אמר עליהם 'כי  ואיךיתברך שיקחו מחתות קרח ועדתו וירקעום ציפוי למזבח  מה ראה אברבאנל :

 קדשו'?

 על פי משה היו קודש.נשיאי העדה[  250] בעבור שעשו כןאבל יש לומר, כי  ותירוצו:

באש ותהיינה המחתות האלה כלי  לפי שחשבו שיענה אותם האלוקיםהם הקדישו אותם לשמים כי 

 שרת באהל מועד לעולם; 

אני כי יאמר הכתוב 'כי הקריבום לפני ה' ויקדשו ויהיו לאות לבני ישראל', כלומר  והנכון בעיני,

 מעת שהקריבו אותם לפני כדי שיהיו לאות לבני ישראל. הקדשתי אותם

 ציפוי למזבח?ל? מדוע שלא יעשו מהם א. א. מה היה קשה לאברבנ1

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

המקדיש? )מי גרם  לגורםהסבריו? מה ההבדל המהותי בין שני ההסברים באשר  שניב. מהם 

 .להקדש(

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

אמר אונקלוס 'אתון גרמתון דמית עמא דה' '. יפתור, כי  -אתם המתם את עם ה' : )פסוק ו( רמב"ן

שהמקריבים אותם  מדעתםיאשימו אותם על שנתנו העצה הזאת להקטיר קטורת זרה לפני ה', 

, והוא לא אמר לישראל בשם ה' השם לא אמר למשה להקריב הקטורת הזאתכי נשרפים. 

לעשות כן, אם כן מעצמם נתנו העצה הזאת אשר מתו בה העם, והיו יכולין לתת אות ומופת אחר 

 במטה או בזולתו.

מתלונן על משה ואהרון עדיין שעם ישראל, אחרי שראה את הנסים הגלויים האלה,  כיצד יתכן. 2

 "?ה'"אתם המיתם את עם 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 כח( -הצלת העם ע"י אהרן ומבחן המחתות  )פס' ט

 לתגובה לאחר חטא העגל? ]שמות לב',י'[ דומהי'[? ובמה תגובה זו -. מה תגובת ה' לרצון העם ]ט'3

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 בין תגובותיו? ההבדלמהמקרים המקרים? מה  בכל אחד. כיצד מגיב משה 4

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 ? הצלחת העם על ידימדוע נעצרה המגפה דווקא ע"י הקטורתעיין במקורות הבאים וכתוב 

 ישורים, כל פירוש מהפירושים שלפניך עונה על מישור אחד:הקטורת מהווה תשובה לעם בשני מ
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דבר אחר למה בקטורת, לפי שהיו ישראל מליזין ומרננים אחר הקטורת לומר סם  רש"י פסוק יג:

המוות הוא, על ידו מתו נדב ואביהוא, על ידו נשרפו חמשים ומאתים איש. אמר הקדוש ברוך 

 הוא: תראו שעוצר מגפה הוא, והחטא הוא הממית:
 

להודיע שהקטורת הממיתה בשאינם כהנים, היא הנותנת חיים  - ושים קטרתפסוק יא:   רשב"ם

 ביד כהנים, לדעת שהן ראויים לעבודה.

מה מלמד אותנו רש"י ומה מלמד אותנו רשב"ם? לאיזו תלונה מתייחס רש"י ולאיזו רשב"ם, . 5

 ומהי התשובה הניתנת לכל אחת מן התלונות?

________________________רש"י:________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

רשב"ם:_______________________________________________________________

____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 

 כו( -מבחן המטות )פס' טז

 . מדוע נדרש גם מבחן המטות לאחר הכפרה באמצעות הקטורת?6

 על מה ענה מבחן הקטורת ועל מה ענה מבחן המטות?

-מבחן הקטורת

__________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

-מבחן המטות

___________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

יך, עם איזו הרגשה יצאו עם ישראל לאחר כל הפרשיות כח' וברשב"ם שלפנ-. עיין  בפסוקים כז'7

 שלמדנו?

כן כולנו אובדים מדי יום ביום. כיצד?! "כל הקרב -אבדנו. "ויאבדו מתוך הקהל" אם רשב"ם ]כז[:

שעדיין לא  הקרב" כל איש ואיש אשר יקרב אל המשכן לשומרו או אל כלי המשכן עם הלוים ימות.

ולכך הוא מזהירם בפרשה זו "וזר לא  "והזר הקרב יומת".התרה בם הקב"ה שעדיין לא נכתב 

 יקרב אליכם, והזר הקרב יומת". שמכאן ואילך לא יקרבו כלל ולא ימותו.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

. כיצד הדברים הנאמרים ה'[-לאור השאלה הקודמת הסבר את תחילת פרק י"ח ]פסוקים א'. 8

 בתחילת הפרק הינם מענה לחשש של העם בסוף פרק י"ז?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 לסיכום:
o הקטורת ומבחן האדמה בליעת: ניסים מספר נעשו טז בפרק תלונתם על ועדתו לקרח לענות בכדי. 
o ולכן -' ה בציווי ולא משה של ביוזמה שמדובר טענו הם ן"רמב לפי - הקטורת מבחן על העם התרעם יז בפרק 

 .המגפה את ולעצור להציל יכולה והיא מוות סם איננה שהקטורת לעם להוכיח צורך היה
o למצב לחזור רצו הם ן"רמב שלפי כיון – לוי שבט בחירת על ישראל של דעתם התיישבה לא עדיין, מקום-מכל 

 .המטות במבחן צורך היה ולכן – במקדש לעבודה שותף( הבכורים ידי על) ישראל עם כל שבו

 אינו הדבר, ואולם '. ה קהל למות אחראים שהם וטען נגדם יצא העם כאשר גם העם להגנת יצאו ואהרון משה
 . מיד זאת לעשות ומאהרון ישראל בני את להציל לרוץ אהרון את לצוות ממשה מונע

 

 . מופלאה יכולת היא בהם מורד כשהוא גם מנהיגים הם אותו הציבור על להגן להמשיך מנהיגים של היכולת
 

 ?טובה כשהם כפויי גם אחרים עם חסד לעשות להמשיך כוחות לנו יש האם
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 פרה אדומה -ט "במדבר פרק י

 שאלות מכוונות למידה:
 מופיעה פרשת פרה אדומה בספר במדבר ולא בספר ויקרא, עם שאר דיני קרבנות ודיני טהרה?מדוע . 1

  לאחד מסודות התורה?  מדוע מצוות פרה אדומה נחשבת. 2
 

 טומאת מת

 טומאת המת נחשבת הטומאה החמורה ביותר.

טומאת המת. בלשון  -חומש במדבר עוסק בדרך בה ניתן להיטהר מהטומאה החמורה ביותר 

 ורה טומאה זו נקראת טומאה "לנפש אדם". הת

בפרק ט' בחומש במדבר מסופר על אנשים שלא יכלו להשתתף במצוות אכילת קרבן הפסח 

ִאים ְלנֶֶפׁש ָאָדם וְֹלא יְָכלּו ַלֲעשֹת ַהֶפַסח" )במדבר  בעבור טומאה זו: "וַיְִהי ֲאנִָׁשים ֲאֶׁשר ָהיּו ְטמֵּׁ

 ט, ו(.

טּומאה נוצרת בדרך כלל על ידי מגע של אדם וכלים עם אחד : המושגים טומאה וטהרה

מהטמאים. ההשלכה המרכזית של מצב הטומאה היא, שהטומאה מונעת מהאדם מלהגיע 

היא מצב הפוך, שמאפשר לאדם להגיע  -למקדש או לאכול קדשים )קרבנות, תרומה(. טהרה 

 למקדש ולאכול קדשים.
 

 מבנה הפרק

]החלוקה בפרק זה היא קשה, העזר בקריטריונים  חלקים. לשניהפרק פרק י"ט וחלק את עיין ב. 1

שלמדנו כיצד מחלקים פרק. ) להזכירכם: שינוי נושא. אנו נעזרים בחלוקת פרשיות, שינוי בדיבור, 

 שינוי בדמויות, שינוי במיקום ושינוי בזמן([

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 מיקומה של פרשת פרה אדומה

 ע"ב(:-אגמרא מסכת גיטין )דף ס ע"

 "אמר ר' לוי: שמונה פרשיות נאמרו ביום שהוקם בו המשכן... ופרשת פרה אדומה...". 

יוצא אם כך שפרשת פרה אדומה כבר נתנה עם הקמת המשכן המתואר בסוף חומש שמות. 

מקומה 'הטבעי' של פרשה זו צריך היה להיות יחד עם פרשיות הטומאה והטהרה של חומש 

 ויקרא. 

 

]העזר במה שלמדת בשיעור.  ?הנוכחי בהקשר דווקאפרשה פרה אדומה  מובאת, כך אם מדוע. 2

 סיבות[         שלוש

 ."ללמוד וללמד" בכדי ללמוד את שלושת הסיבות(האינטרנט )יש להיעזר באתר 

 : פרשת קרח )פרק יח( בסוף שנאמרו יש קשר בין מצווה זו לקובץ המצוותא. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 __________________________________________ :הבאותרשה קשורה לפרשיות ב. הפ

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

   של הספר: ציר הזמןמשמעות מקום הפרשה מבחינת ג. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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 מצד אחד היאמהבנתנו:  . יש במצווה זו דברים הנסתריםבטהרהמצוות פרה אדומה עוסקת . 4

ומצד שני השותפים לטהרה שהיו  מטהרת את האדם מהטומאה החמורה ביותר, טומאת המת, 

 .טהורים לפני כן נטמאים בעטיה

 הוכחות מתוך הפסוקים לעניין זה. שתיהבא 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 מצווה ללא הסבר -התורה"  "זאת חוקת

אמר שלמה: על כל אלה עמדתי, ופרשה של פרה אדומה חקרתי  במדבר רבה, פרשה יט:

 ושאלתי ופשפשתי "אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני" )קהלת ז, כג(

 . הסבר את דבריו של שלמה המלך על מצווה זו.5

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

לפי שהשטן ואומות העולם מונין )מעליבים( את ישראל  -"זאת חקת התורה  ב: וקרש"י פס

לומר מה המצווה הזאת ומה טעם יש בה לפיכך כתב בה חקה גזירה היא מלפני ואין לך 

 רשות להרהר אחריה.

 . מה פירוש 'חוקה'?6

____________________________________________________________________ 

 קיום המצוות? לכללחס הנלמד מתוך דברי רש"י ב. מה הי
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : זכאי בן יוחנן רבן את ששאל אחד בגוי מעשה
 פרה מביאים אתם!! כשפים כמין נראין( אדומה בפרה עושים שאתם מה)= עובדין דאתון מילייא אלין"

 טפין שלש שנים עליו מזין, למת מטמא מכם אחד ואם אפרה את ונוטלין אותה וכותשין אותה ושורפין
". לאו: "לו אמר?" מימיך  תזזית רוח בך נכנסה ולא: "זכאי בן יוחנן' ר לו אמר!" טהרת: לו אומרים ואתם

: לו אמר?" לו עושין אתם ומה: "לו אמר". הן: "לו אמר?" תזזית רוח בו שנכנסה אדם ראית" לו אמר
 מה אזניך ישמעו: "לו אמר". בורחת( הרוח)= והיא, מים עליה ומרביצים תחתיו ומעשנין עקרין מביאין"

 !".בורח והוא נידה מי עליו מזין,... הוא טומאה רוח הזו הרוח כך! מפיך מוצא שאתה
 לא! חייכם: "להם אמר" אומר אתה מה לנו, בקש דחית לזה, רבנו: "תלמידיו לו אמרו, הגוי שיצא לאחר

 אי, גזרתי גזירה, חקקתי חוקה: "ה"הקב אמר אלא. מטהרין המים ולא מטהרה פרה ולא מטמא המת
 ".גזרתי על לעבור רשאי אתה
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 מריבה, אדום ומות אהרן מות מרים, מי - פרק כ'

 שאלות מכוונות למידה:

 . כיצד אנו יודעים שאירועים אלו הם אירועי שנת הארבעים, ובני ישראל הם הדור שיכנס לארץ? 1

 . מה מלמדת אותנו סמיכות הפרשיות בין פרה אדומה, מות מרים ומי מריבה? 2

החטא שהביא לעונש הקשה שבא . חטאם של משה ואהרון לא נתפרש בכתוב, כיצד מפרשים את 3

 בעקבותיו?

. תחילת המסע: באיזו דרך מנסים בני ישראל לשכנע את אדום לעבור בארצם? ומדוע בני ישראל אינם 4

 נלחמים באדום? 

 ?מה אנו לומדים ממנו -. מותו של אהרון 5
 

 הפרשיותשנת הארבעים, מות מרים וסמיכות 

 דה השלמה, שכבר מתו מתי מדבר ואלו פרשו לחיים:ע -כל העדה   רש"י ]א[:

 , וכיצד מוכיח זאת רש"י?ישראל יקופה בה נמצאים בנמהי הת . א. 1

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 הסבר את כוונת רש"י מיהם 'מתי מדבר', ומיהם 'ואלו פרשו לחיים'?ב. 

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

בשנת הארבעים, והנה אין בתורה כלל שום מעשה או נבואה  -: "בחדש הראשון אבן עזרא

 בשנה הראשונה ובשנת הארבעים". רק

 מוכיח אבן עזרא את התקופה בה אני נמצאים כעת?כיצד ב. 

____________________________________________________________________ 

 . עם ישראל נמצאים כעת ב________.2

 עיין מפס'  כ"ב והלאה. מקדש בני ישראל נוסעים ל_________. שם מת ___________.

 במדבר קרו כל האירועים הנ"ל? ____________________.לח. באיזו שנה -עיין פרק ל"ג פס' לז
 

בחודש הראשון של סוף ארבעים שנה ]של שנת הארבעים[. שהרי  -ותמת שם מרים רשב"ם : 

 אהרן אחריה בחדש החמישי בשנת ארבעים לצאת בני ישראל, כדכתיב בפרשת אלה מסעי: מת

 מתאריך_________ עד תאריך ____________.. אם כן, פרק כ' מדבר על שנת __________ 3
 

 ו( -סמיכות הפרשיות )פס' א -מות מרים ומי מריבה 

שכל ארבעים שנה היה להם  )=מסמיכות הפרשיות(מכאן  -ולא היה מים לעדה  :)ב'( רש"י 

 הבאר בזכות מרים:

 מדוע נסמכה פרשת מי מריבה למות מרים לפי רש"י?. 4

____________________________________________________________________ 

 רש"ר הירש על בארה של מרים )רשות(:

"הבאר שליוותה אותם מחורב דרך כל המדבר באה להם בזכות מרים, פעילותה השקטה של מרים 

ודבר זה ניכר מיד לעתידו המוסרי של העם נודעה עתה לעין כל. מותה היה בו משום אבידה לאומית, 

 אחרי מותה, כאשר פסקו מי הבאר של חורב".

 סיפור מי מריבה 

 . א. מהי תגובת משה ואהרן בפס' ו' לתלונת העם?5

____________________________________________________________________ 

 כדמות בורחים. -ויבא משה ואהרן מפני הקהל אבן עזרא ]ו[:

   להתפלל. וי"א, לדרוש את השם בנבואה: -ויפלו על פניהם 

 כיצד מסביר אבן עזרא את מעשה משה ואהרן ומה הייתה מטרתם?ב. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 פירושי מילים:

 -בעירנו

 -המורים

 -מקני

 -ויט
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 ביצוע ע"י משה ואהרון ה'ציווי 

ח ֶּטה קִַ מִַ ח ֶאת הִַ קִַ יִּ ָּוהּו  וִַ ֲאֶשר צִּ ְפֵני ה' כִַ לִּ ֶּטה מִּ מִַ  ֹמֶשה ֶאת הִַ

ְקֵהל   ֶאת ָהֵעָדה ְוהִַ

ֹיאֶמר ָלֶהם - ֶזה  וִַ ע הִַ ֶסלִַ ן הִַ ים ֲהמִּ ֹמרִּ ְמעּו ָנא הִַ  שִּ

ם: יא ָלֶכם ָמיִּ  נֹוצִּ

ְרֶתםו בִַ ע ְלֵעיֵניֶהם דִּ ֶסלִַ ָיֶרם ֹמֶשה ֶאת ָידֹו ו ֶאל הִַ ךוִַ ֵּטהּו  יִַ ע ְבמִַ ֶסלִַ ֶאת הִַ

ם ֲעָמיִּ  פִַ

ע הֹוֵצאתו ֶסלִַ ן הִַ ם מִּ יִּ   ָלֶהם מִַ

יתָ  ְשקִּ יָרם ְוהִּ   ֶאת ָהֵעָדה ְוֶאת ְבעִּ

ן ְשָרֵאל יִַעִַ י ְלֵעיֵני ְבֵני יִּ יֵשנִּ ְקדִּ י ְלהִַ ְנֶתם בִּ  ֹלא ֶהֱאמִַ

ָקָהל ָלֵכן  יאּו ֶאת הִַ י ָלֶהם:ֹלא ָתבִּ תִּ ֶזה ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ָנתִַ  הִַ

 בפשט הפסוקים. לא מתפרסם. חטאם של משה ואהרן 6

 , ומתוך השוואה בין צו לה' לבין מעשיהם.פשט הפסוקיםננסה לראות מהו חטאם מתוך עיון ב

 .)נסו 'לשכוח' את כל הידע שיש לכם לגבי פרשה זו, ולמדו את הפסוקים כאילו זו הפעם הראשונה(

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 לפי שלא צוה המקום להכותולפי שבראשונה לא הוציא אלא טיפין,  - יםיפעמ  (יא) :רש"י

 אחר ולא הוציא, אמרו שמא צריך 'ודברתם אל הסלע' ]והמה דברו אל סלע אלא 

 כבראשונה, שנאמר )שמות יז, ו( 'והכית בצור', ונזדמן להם אותו סלע והכהו[: להכות

 שאילו דברתם אל הסלע והוציא הייתי מקודש לעיני העדה ואומרים מה  - להקדישני (יב)

 לפרנסה מקיים דבורו של מקום, קל וחומר אנו: צריך זה שאינו מדבר ואינו שומע ואינו סלע

 החטא? חומרתשל משה ואהרן לפי רש"י? מה הייתה  חטאםיב. מה היה  -עיין רש"י לפס' יא. 7

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 :חומרתוואת  החטא. עיין בדברי הרמב"ם שלפניך וכתוב כיצד הוא מסביר את 8

 רמב"ם )מצוטט בפירוש רמב"ן(:

י מֶֹׁשה )סוף פ"ד משמנה פרקים(  ינּו ָעָליו ַהָשלֹום וְָהַרב ַרבֵּׁ ָסַבר בֹו ְסָבָרא, וְָאַמר ִכי מֶֹׁשה ַרבֵּׁ

ק ָעָליו השם יתברך ֶׁשּיְִהיֶה  ֶחְטאֹו הּוא ֶׁשנָָטה ְלַצד ָהַרְגָזנּות ְבָאְמרֹו 'ִׁשְמעּו נָא ַהמֹוִרים', ִדְקדֵּׁ

ל ְבָמקֹום ׁשֶ  ַדת ְבנֵּׁי יְִשָראֵּׁ ס ִלְפנֵּׁי עֵּׁ ין ָראּוי בֹו ַהַכַעס, וְָכל ְכיֹוצֵּׁא ְבֶזה ְבִדין ָהִאיׁש ָאַדם ָכמֹוהּו כֹועֵּׁ אֵּׁ

ִדין וְָהיּו ֶמָקוִין ְלַהִגיַע ָבֶהם אֵּׁ  ם, ִמְפנֵּׁי ֶׁשִמְתנּועֹוָתיו ֻכָּלם, ּוִמְדָבָריו ָהיּו ְלמֵּׁ ל ַההּוא ִחּלּול ַהשֵּׁ

יְך יְַרֶאה עָ  ָליו ַהַכַעס וְהּוא ִמן ַהְפֻעּלֹות ָהָרעֹות וְֹלא ָּתבֹא ַהְצָלחֹות ָהעֹוָלם ַהֶזה וְָהעֹוָלם ַהָבא, וְאֵּׁ

 ִכי ִאם ִמְּתכּונָה ָרָעה ִמְּתכּונֹות ַהנֶֶפׁש?

י  ין בֹו ְפִחיתּות ִמְדה, וְלּולֵּׁ ... וְַכֲאֶׁשר ָראּוהּו ֶׁשַכַעס, ָאְמרּו ֶׁשהּוא ]משה רבנו[ ָעָליו ַהָשלֹום אֵּׁ

ַע  שֵּ ֶׁשָהיָה יֹודֵּׁ הַּ סשֶׁ ְך ֹלא ֱהיֵּה כֹועֵּ ְסנּו אֹותֹו יְִתָברַּ ֲאנְַּחנּו ִהְכעַּ יִם וְשֶׁ מַּ ת הַּ ָקשַּ ינּו ְבבַּ ס ָעלֵּ  .ם כַּעַּ

ת  ָליו ְבֶזה ָהִענְיָן, ֲאָבל ָאַמר )ָפסּוק ח( 'ַקח אֵּׁ ם יְִתַעֶּלה ֶׁשַכַעס ִבְדָברֹו אֵּׁ וֲַאנְַחנּו ֹלא ָמָצאנּו ַלשֵּׁ

ת ָהעֵּׁ  ל אֵּׁ ינֵּׁיֶהם וְנַָתן ִמּיָָמיו וְהֹוצֵּׁאָת ַהַמֶטה וְַהְקהֵּׁ ל ַהֶסַלע ְלעֵּׁ ָדה ַאָּתה וְַאֲהרֹן ָאִחיָך וְִדַבְרֶּתם אֵּׁ

ת ְבִעיָרם'... ָדה וְאֵּׁ ת ָהעֵּׁ  ָלֶהם ַמיִם ִמן ַהֶסַלע וְִהְׁשִקיָת אֵּׁ

 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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 ?חומרתוובמה הייתה  החטא. עיין בדברי רבנו חננאל, וכתוב מה היה 9

ְטא הּוא ָאְמָרם )פסוק י( ֲהִמן ַהֶסַלע ַהֶזה  ם', ְכֶדֶרְך ֶׁשָאְמרּו ָלֶכם ַמיִ  'יֹוִציא ה'ָלֶכם ַמיִם', וְָראּוי ֶׁשּיֹאְמרּו  נֹוִציא"...ַהחֵּׁ

ת ה')שמות טז, ח(  ן ְבָכל ַהנִִסים יֹוִדיעּום ִכי ה' יֲַעֶשה ִעָמֶהם ְלַהְפִליא. 'ְבתַּ כֹל' וגו', וְכֵּׁ  ָלֶכם ָבֶעֶרב ָבָשר ֶלא 

ֶזה, וְֶזהּו 'ֹלא ִקַדְׁשֶּתם אֹוִתי' )דברים לב, הֹוִציאּו ָלֶהם ַמיִם ִמן ַהֶסַלע הַ  ְבָחְכָמָתםוְאּוַלי ָחְׁשבּו ָהָעם ִכי מֶֹׁשה וְַאֲהרֹן 

ב', וְִׁשְבִעים הַ  ד ְלָפנֶיָך ָשם ַעל ַהצּור ְבחֹורֵּׁ נִים רֹוִאים נא(. ּוַמֲעֶשה ָהִראׁשֹון ַבצּור ָאַמר )שמות יז, ו( 'ִהנֵּׁנִי עֹומֵּׁ ְזקֵּׁ

ם ִכי ד ַעל ַהצּור וְַהנֵּׁס ִמְתַפְרסֵּׁ ַמֲעֶשה ה' ַהָגדֹול הּוא, ֲאָבל ְבָכאן ֹלא ָראּו ָדָבר וְָטעּו ְבַמֲאָמר מֶֹׁשה  ַעמּוד ֶהָענָן עֹומֵּׁ

 וְַאֲהרֹן.

נֶה ִמן הַ  ן ֶׁשּיֹאַמר ְבֶזה 'ְמַעְלֶּתם ִבי' )דברים לב, נא(, ִכי ַהנֶה  ׁש נְִקָרא ְמִעיָלה ..."וְיִָּתכֵּׁ  ֶהְקדֵּׁ
 

____________________________________________________________________ 

  )רשות( המהר"ל בספרו גבורות ה':

ר' לוי אמר ]על משה[ כי במדבר מניחן ובמדבר עתיד להחזירן, פירוש מפני כי משה שהיה איש 

ם המדבר אלקים ראוי שיהיה מנהיג ישראל במדבר, שכבר אמרנו כי הדברים האלקיים שייך לה

ביותר... ואלו היה משה כמו שאר אדם שהיה טבעי היה שייך לו הנהגת הישוב, אבל משה איש 

 אלקים שייך לו המדבר בפרט.

 כיצד מסביר המהר"ל את העובדה שמשה ואהרן לא נכנסים להנהיג את משה בארץ ישראל?

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

 הבקשה מאדום ומות אהרון

 עשו לעבור בארצם. ו שלצאצאי -עם ישראל מבקש מאדום

 של אדום? הראשונה. א. מה הייתה התגובה 11

____________________________________________________________________ 

 , וכיצד מגיבים אז אדום?השנייהב. מה מוסיפים בני ישראל בבקשתם 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 נגד אדום שיצאו כאן לקראתו?ה. מדוע עם ישראל לא נלחם - ג. עיין בספר דברים פרק ב', ד

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 מות אהרון

 תו?לט. באיזה תאריך מת אהרן, ובן כמה הוא היה במו -. עיין בספר במדבר פרק ל"ג, פס' לח12

____________________________________________________________________ 

 

האנשים והנשים, לפי שהיה אהרן רודף שלום ומטיל אהבה בין  -]כט[:כל בית ישראל  רש"י

 בעלי מריבה ובין איש לאשתו:

 כיצד מגיב העם למותו של אהרון ומדוע? )השוואה למות משה בדברים ל"ד, ח(.. א. 13

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 מסכת אבות, פרק א, משנה י"ב

"הלל אומר הוי מתלמידיו של אהרן אוהב שלום ורודף שלום אוהב את הבריות ומקרבן 

 לתורה".

 מתקשרים דברי המשנה לדברי רש"י לעיל?ב. כיצד 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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 מלחמות ישראלשנת הארבעים,  - במדבר פרק כ"א

 שאלות מכוונות למידה:

 . מה מלמדים אותנו אירועי הפרק על שנת הארבעים ואופיו של דור הנכנסים לארץ? 1

 מהי משמעות התלונה של עם ישראל ובמה היא שונה מן התלונות של דור יוצאי מצרים?  .2

 . מה התורה מלמדת אותנו בנוגע לכיבושי עבר הירדן המזרחי? 3

  השירה שאומרים ישראל ומה אנו לומדים על אופי של הדור ממנה?. מהי 4

 המלחמה במלך ערד

 . כיצד מסביר רש"י )פס' א'( את סמיכות הפרשיות?1

 שמע שמת אהרן ונסתלקו ענני כבוד וכו'. -)א( וישמע הכנעני  רש"י:

 

____________________________________________________________________ 

 תענית ט ע"א תלמוד בבלי

רבי יוסי ברבי יהודה אומר: שלשה פרנסים טובים עמדו לישראל, אלו הן: משה, ואהרן, 

בזכות מרים, עמוד  -ומרים. ושלש מתנות טובות ניתנו על ידם, ואלו הן: באר, וענן, ומן. באר 

ם מרים' נסתלק הבאר. שנאמר 'ותמת ש -בזכות משה. מתה מרים  -בזכות אהרן, מן  -ענן 

 )במדבר כ, א(, וכתיב בתריה ]אחריו[ 'ולא היה מים לעדה'... 

, שנאמר 'וישמע הכנעני מלך ערד' )במדבר כא, א(, מה נסתלקו ענני כבוד -מת אהרן 

שמע שמת אהרן ונסתלקו ענני כבוד, וכסבור ניתנה לו רשות להילחם  -שמועה שמע 

 אהרן ' )שם כ, כט(.בישראל. והיינו דכתיב 'ויראו כל העדה כי גוע 
 

כיון שמת אהרן, נסתלקו ענני כבוד, ובאו הכנעניים להלחם עם סדר עולם רבה פרק ט:

ישראל, וישמע הכנעני מלך ערד וגו' )במדבר לג מ(, ומה שמועה שמע, שמע שמת אהרן, 

 והלך התייר הגדול שבהן, ונסתלק עמוד הענן, שהיה נלחם להם , ובא ונלחם עמהם.

 , מהם שלושת המתנות שקבלו ישראל, ובזכות מי קבלו כל מתנה?תעניתהגמרא ב. לפי דברי 2

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 מאפייני הדור הנכנס לארץ בסיפור המלחמה

 ב:-פסוקים אהעמק דבר, 

והצלחה ע"י תפילה  ללמדם מלחמה דרך הליכות עולםא ...והייתה בזה כוונה מן הקב"ה 

 ונדר.

-ב ... וכן במלחמות סיחון ועוג כתיב 'ויכהו ישראל לפי חרב' היינו במלחמות תנופה. ]מכל

 מקום[ רק את עוג בעצמו, שלא היה בכוח אנושי לפגוע בו, נעשה נס על ידי משה. כמו שהיה

נס בכמה דורות לצורך השעה. מכל שכן אז בחיי משה, אבל כאן ]במלחמה במלך ערד[ היה 

 בהשגחה פרטית בטבע ובכוח התפילה ]ולא מלחמה שנזקקו לניסים[.

 במלחמה זו עבור עם ישראל, לפי דברי הנצי"ב? מה הייתה המטרה של הקב"ה. 2

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 אקדיש שללם לגבוה. -והחרמתי  רש"י: 

 הסבר את התנאי )אם... אז....(. מהי משמעות הנדר של עם ישראל בפסוק ב', לפי רש"י?. 3

____________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________  

 סיפור התלונה בעקבות התארכות הדרך

  _____________________________ . עיין בפסוק ד'. מהי תלונת העם המופיע בפסוק זה?4

 ___________________________________________________________________  

 פירושי מילים:

 -בְ שְ וי

 -והחרמתי
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 ט.-* עיין היטב פסוקים ד

 שלא נתנם לעבור בארצו: - לסבב את ארץ אדום רש"י ]ד[:

בטורח הדרך שהוקשה להם. אמרו עכשיו היינו קרובים להיכנס  - ותקצר נפש העם בדרך

לארץ ואנו חוזרים לאחורינו! כך חזרו אבותינו ונשתהו שלשים ושמונה שנה עד היום, לפיכך 

 קצרה נפשם בעינוי הדרך.

 . עיין בפירוש רש"י. מה גרם לכך שעם ישראל היו צריכים להאריך את הדרך?ב

____________________________________________________________________ 

 מה הייתה תלונתם של בני ישראל לפי רש"י?ג. 

____________________________________________________________________ 

 . מבנה הסיפור:5

 _____________________________________________________________החטא:  -ה

 ____________________________________________________________העונש:  -ו

 ____________________________________________________________התיקון:  -ז

 ____________________________________________________________הריפוי:  -ח

, הנכם כפויי טובה משה לישראל,תניא, אמר להם  -ונפשנו קצה : "ע"ז ה ע"אמסכת בבלי 

 ".שנאמר 'ונפשנו קצה בלחם הקלקל

 'הלחם הקלוקל'? מהי כוונת העם באמרם. כיצד פירש משה את חטא העם? 6

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 העונש

 יבוא נחש שלקה על הוצאת דבה ויפרע ממוציאי דבה. -וינשכו את העם  רש"י ]ו[:

, שדבר אחד משתנה להם ויפרע מכפויי טובהיבוא נחש שכל המינין נטעמים לו טעם אחד 

 לכמה טעמים ]למן היו טעמים רבים[:

 . מהי המשמעות של 'מידה כנגד מידה' בעונש זה?7

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 התיקון

 . השווה בין תגובת בני ישראל במעפילים )יד, מ( לבין תגובתם כאן.8

____________________________________________________________________ 

בני ישראל מבקשים ממשה להתפלל עליהם ובכך הם מגלים ומחדשים קשר של תפילה 

 ותלות במשה ובה'.

 מכאן למי שמבקשים ממנו מחילה שלא יהא אכזרי מלמחול: -ויתפלל משה  רש"י ]ז[:

 הוא לומד זאת? וכיצד. מה לומד רש"י מכאן, 9

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 השוואת המבנה לסיפורי תלונה קודמים:

 ו על החטא.באף אחד מסיפורי תלונה הקודמים לא נמצא שכל בני ישראל שבו מחטאם והתווד

נּו  נֶׁ ל ֹראש ָהָהר ֵלאֹמר הִּ ר ַוַיֲעלּו אֶׁ מּו ַבֹבקֶׁ ּכִּ בתגובת חלק מן העם )המעפילים( בסיפור המרגלים "ַוַישְׁ

י ָחָטאנּו" )במדבר יד, מ, ובמקביל בדברים א, מא( אי אפשר  ר ָאַמר ה' ּכִּ ל ַהָמקֹום ֲאשֶׁ ינּו אֶׁ ָעלִּ וְׁ

ם לראות וידוי ותשובה שלמה, כיון  ה ַאתֶׁ ה ָלָמה זֶׁ ר ֹמשֶׁ שה' רואה בדבריהם דברי התרסה: "ַוֹיאמֶׁ

י ה'" )שם, מא ת פִּ ים אֶׁ רִּ  .(ֹעבְׁ

ועל השינוי לטובה שעבר העם ערב נמצינו למדים על גדולתו של אותו דור דווקא בסיפור נפילתו, 

 .בני ישראל רחוקים מן הכניסה ארצה בטווח של חצי שנה בלבד( ציר הזמן)מבחינת  כניסתו לארץ

 

 

http://sharvit.cet.ac.il/SharvitEditor/Files/ShowFile.asp?nFileID=526501
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 נחש הנחושת 

  :ראש השנה ג, ח נה מסכתמש

וכי ידיו של משה עושות  (יאוהיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל' וגומר )שמות יז, ' 

כל זמן שהיו ישראל מסתכלים כלפי מעלה  אלא לומר לך ?מלחמה או שוברות מלחמה

 .ומשעבדין את לבם לאביהם שבשמים היו מתגברים ואם לאו היו נופלין

כיוצא בדבר אתה אומר 'עשה לך שרף ושים אותו על נס והיה כל הנשוך וראה אותו וחי' 

אלא בזמן שישראל מסתכלין כלפי מעלה  ?נחש ממית או נחש מחיהוכי  ()במדבר כא, ח

 .ומשעבדין את לבם לאביהן שבשמים היו מתרפאים

 ? לאיזה נחש הכוונה כאן?"א. הסבר את שאלת המדרש: "וכי נחש ממית או נחש מחיה. 10

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 כיצד דברי המדרש עונים על השאלה? ב. כיצד התרפאו ישראל, לפי דברי המדרש?

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 שירת הבאר וכיבושי עבר הירדן המזרחי

 כלי יקר )פסוק יז(:

"אז ישיר ישראל את השירה הזאת". מאחר שלא נאמר 'אז ישיר משה ובני ישראל', ועוד 

, שמע מינה, שבני ישראל אמרו שירה זו על שלא שרו השירה הזאת בתחילת ארבעים

במיתת מרים, ומטעם זה לא נזכרה מרים בשירה  שפסקהשחזרה הבאר בזכותו, אחר  משה

זו ונזכר משה שנאמר 'באר חפרוה שרים כרוה נדיבי עם במחוקק', ואין מחוקק אלא משה 

 שנאמר 'כי שם חלקת מחוקק ספון' )דברים לג, כא(

 ה רבנו את השירה?. א. מדוע לא כתב מש11

____________________________________________________________________ 

 אר!שנה יש להם ב 40והלא כבר  ?על הבאר מדוע דווקא עכשיו שרו בני ישראלב. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 כה( -כיבוש סיחון מלך האמורי )פס' כא

 . א. מה הבקשה של בני ישראל מסיחון?12

____________________________________________________________________ 

 ב. כיצד מגיב סיחון, ומה תגובת ישראל לכך?

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 . א. מה הייתה תגובת ישראל במקרה דומה עם אדום? )במדבר כ, יד(13

____________________________________________________________________ 

 , מופיע איסור לעם ישראל להילחם עם אדום, עמון ומואב.דברים פרק בב. בספר 

כיצד היה מותר כעת לבני ישראל לכבוש שטחים שהיו שייכים למואב? היעזר ב'שירת המושלים' 

 המופיעה בפסוק כ"ו.

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 לב: כיבוש יעזר -פס' לא
 משה רבנו משתמש במרגלים, דבר המראה שמרגלים אין זו עבירה. 

 בעית )הנצי"ב(וכן, יש כאן מעבר מהנהגה ניסית להנהגה ט

המרגלים לכדוה. אמרו לא נעשה כראשונים ]כמו  - וישלח משה לרגל את יעזר רש"י )לב(:

 המרגלים של פרשת שלח[, בטוחים אנו בכוח תפלתו של משה להילחם:
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 ?לפי רש"י למרגלים שהלכו לתור את הארץ ,מה היה ההבדל בין מרגלים אלו. 14

____________________________________________________________________ 

 לה: המלחמה בעוג מלך הבשן: -פס' לג

 . כיצד מעודד ה' את משה בפסוק ל"ד?11

____________________________________________________________________ 

כי אצל סיחון הקדים ה' לאמר להם ויאמר ה' אלי 'אל תירא אותו',  מלבי"ם דברים ג, ב:

 שיתגרו בו מלחמה ושינצחוהו, ומה שיצא לקראתם היה ע"י ששלחו מלאכים שנית כנ"ל.

אבל בעוג לא בא תחלה שום דבור שילחמו אתו והוא בא לקראתם למלחמה פתאום. לכן 

 אמר לו ה' 'אל תירא אותו', שזה נעשה מאתי שאימצתי את לבבו, שעל ידי כן בידך נתתי

אותו וכו' 'ועשית לו כאשר עשית לסיחון', שע"י שיצא מעריו הבצורות תכבוש את הערים בנקל 

 כנ"ל:
 

אל תירא אותו. שלא עמד גבור קשה ממנו שנא' "כי רק עוג מלך  פירוש הרא"ש על פרקנו:

 הבשן נשאר מיתר הרפאים". וא"ל הקב"ה אל תירא אותו אתה בידך תהרגנו:

 חושש דווקא מהמלחמה בעוג מלך הבשן, לפי הסבר המלבי"ם?מדוע משה רבנו א. . 11

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 ב. כיצד מסביר הרא"ש את סיבת החשש של משה מעוג מלך הבשן?

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 מסתיימת מלחמה זו? ג. כיצד

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 

הינו המשך לפרק כ. בפרק כ מתו מרים הנביאה ואהרון הכהן, והוא התרחש  פרק כא סיכום הפרק:

בשנה הארבעים לצאת בני ישראל ממצרים. הדור החדש שקם, הוא הדור העתיד להיכנס לארץ 

 יחד עם יהושע. 

שבעת עמי כנען? פרק כא  האם אכן קם דור חדש אשר אמונתו וכוחו יעמדו לו במלחמות עם

עונה על שאלות אלו בעזרת מספר אירועים: המלחמה עם מלך ערד, סיפור התלונה על התארכות 

מלכי עבר הירדן. בכל אחד מהאירועים הללו  -הדרך, שירת הבאר, והמלחמות עם סיחון ועוג 

ה להיכנס ראינו שמדובר בדור ששונה מדור יוצאי מצרים ומוכשר למשימתו ההיסטורית הגדול

 ולכבוש את ארץ ישראל מידי שבעת העממים.

לפי תפיסת הנצי"ב בא לידי ביטוי בפרקנו, כמו בפרק כ, השינוי של הנהגת ה' מהנהגה ניסית 

להנהגה טבעית לקראת הכניסה ארצה, ובמקביל בני ישראל הכינו עצמם בדרכי הטבע בכדי שיהיו 

 מוכנים לכניסה לארץ.
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 חטא בעל פעור -פרק כ"ה 

 שאלות מכוונות למידה:

 איש מישראל?  24,000מה הביא למותם של . 1

 מה ניתן ללמוד מאזכור שמותיהם של זמרי וכזבי?. 2

 מהי המשמעות של ברית שלום, וברית הכהונה? -מה היה שכרו של פינחס . 3

 ג מראים הדרגתיות בחטא של בני ישראל. הסבר. -. פסוקים א1

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

לת עניינם לא היה לעבוד ע"ז כלל אבל היה לזנות יויחל העם לזנות. תח ר"ע ספורנו ]א[:

כשאסרה להתחתן באומות כאמרו "וקרא לך בלבד. אמנם קרה להם כמו שהעידה התורה 

ואכלת מזבחו ולקחת מבנותיו וכו' וזנו בנותיו וכו' והזנו את בניך אחרי אלהיהן" )שמות לד, 

 טז(:-טו

ויאכל העם וישתחוו לאלהיהן. שכך דרכו של יצר הרע לצאת מרעה אל רעה כמו שהעידו 

 רבותינו ז"ל.

 שמות, פרק ל"ד:

יֶהם טו  אֹלהֵּׁ יֶהם וְזְָבחּו לֵּׁ ֹלהֵּׁ י א  ב ָהָאֶרץ וְזָנּו ַאֲחרֵּׁ ְלָת ִמִזְבחֹוֶפן ִּתְכרֹת ְבִרית ְליֹוׁשֵּׁ  :וְָקָרא ְלָך וְָאכַּ

ן: טז  יהֶׁ י ֱאֹלהֵּ ת ָבנֶׁיָך ַאֲחרֵּ ן וְִהְזנּו אֶׁ יהֶׁ י ֱאֹלהֵּ ְחָת ִמְבנָֹתיו ְלָבנֶׁיָך וְָזנּו ְבנָֹתיו ַאֲחרֵּ  וְָלקַּ

 ל"ד.פרק רי הספורנו המבוססים על האיסור מספר שמות . הסבר את דב2

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 ה: תגובת הקב"ה -פס' ד

 ה'? -ד'. כיצד צריך "להשיב את חרון אף ה'" לפי פסוקים 3

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 במדבר רבה )וילנא( פרשה כ: 

 ויאמר ה' אל משה קח את כל ראשי העם והוקע אותם

 .בבני אדםר' יודן אמר: ראשי העם תלה על שלא מיחו 

 למה היה צריך להעניש את ראשי העם, לפי דברי המדרש?א. . 4

____________________________________________________________________ 

 לשפוט את העובדים לפעור: -קח את כל ראשי העם  ]ד[: רש"י

 את העובדים: -והוקע אותם 

"והוקענום לה' " )שמואל ב כא, ו( ושם תליה היא תליה, כמו שמצינו בבני שאול  -והוקע 

 מפורשת בעבודה זרה בסקילה, וכל הנסקלין נתלין:

 לפי רש"י, האם ראשי האם נענשים? מה תפקידם של ראשי העם, מי נענש וכיצד?ב. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 ג. מה ההבדל בין דברי המדרש לפירוש רש"י לגבי היחס לראשי העם?

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 

 ט: מעשה זמרי ותוצאותיו-פסוקים ו

פסוק ו מעורר שאלות רבות: מיהו האיש? מה הוא עושה? מדוע הוא עושה את זה לעיני ישראל 

 ולעיני עדת ישראל? מי בכו ומדוע?

טו(. כאן בחרה התורה להביא -על זהותם של המעורבים במעשה נעמוד רק בסוף הפרק )פסוקים יד

 את המקרה בלי הפירוט. 
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 . מה תגובת משה ועדת ישראל למעשה? מה תגובתו של פנחס?5

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

נתקבצו שבטו של שמעון אצל זמרי שהיה נשיא  - והנה איש מבני ישראל בא)ו(  : רש"י

שלהם, אמרו לו אנו נדונין במיתה ואתה יושב וכו', ]כדאיתא באלו הן הנשרפין )סנהדרין דף 

 פב א([

אמרו לו : משה, זו אסורה או מותרת, אם תאמר אסורה, בת יתרו מי התירה  - לעיני משה

 לך?

 געו כלם בבכיה.  נתעלמה ממנו הלכה 'כל הבועל ארמית קנאים פוגעים בו'.  - המה בוכיםו

וכאן רפו  ,כ( ויטחן עד אשר דק וגו' ,ששים רבוא, שנאמר )שמות לב דבעגל עמד משה כנג

 חס ויטול את הראוי לו:אלא כדי שיבא פינ ידיו? 

 למעשה של זמרי? משה לא יכול היה להגיב מדוע. א. לפי הסבר רש"י, 6

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 נתעלמה ההלכה ממשה רבנו? לשם מהב. 

____________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________  

 שכר פנחס
 יב: ברית שלום -פסוקים י

לו אני נותן לו את בריתי שלום,  :לכן אמור, מבטיח לו בשכרו שני דברים אחד מלבי"ם ]יב[:

 לו ולזרעו ברית הכהונה, :והב'

 ,שלוםמפני שעמדו נגדו שבט שמעון וגואלי דם זמרי, הבטיח לו  - הראב"עופירש 

 .הכהונהומפני שאמרו שכהן שהרג את הנפש נפסל מעבודה הבטיח לו 

תה אתו החיים והשלום" )מלאכי א( יוהאמת שברית שלום הלז מפורש במקום אחר "בריתי הי

נדרו של יפתח, וכ"ש כי פינחס האריך ימים מאד שנמצא בעת פלגש בגבעה ולחז"ל בעת  -

 לדעת המדרשות שפינחס זה אליהו...
 

 השכר להם זוכה פנחס, לפי המלבי"ם? סוגי שני. מהם 7

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 ?'ברית שלום'ההסברים )ראב"ע, מלבי"ם( לפירוש של  שני. מהם 8

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

שאע"פ שכבר נתנה כהונה לזרעו של אהרן, לא נתנה אלא לאהרן  -ברית כהונת עולם  :רש"י

פינחס שנולד קודם לכן , אבל ולתולדותיהם שיולידו אחר המשחתןולבניו, שנמשחו עמו 

. וכן שנינו בזבחים )בבלי קא ע"ב( 'לא נתכהן פינחס לא בא לכלל כהונה עד כאן, ולא נמשח

 עד שהרגו לזמרי'. 

 א. לשם מה היה צריך להבטיח לפנחס את הכהונה לפי פירוש רש"י?. 9

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 ב. ולפי פירוש המלבי"ם?

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 
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וחמתו של הקב"ה בירכו במידת השלום, שלא יקפיד  בשכר שהניח כעסו )שם(:  העמק דבר

בידו היה נותן להשאיר בלב   ולא ירגיז. ובשביל כי טבע המעשה שעשה פנחס להרוג נפש

הרגש עז גם אחר כך, אבל באשר היה לשם שמים משום הכא ]כך[ באה הברכה שהיא תמיד 

 בנחת ובמידת השלום.

 את ברית השלום שקיבל פנחס? 'העמק דבר'הנצ"יב בפירושו . כיצד מסביר 10

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 טו את שמות החוטאים ולא בפסוק ו?-מדוע מזכירים כאן בפסוקים יד

 שלפניך: הרמב"ןעיין בדברי 

להודיע כי ראוי היה  -שה המכה יוהזכיר ושם איש ישראל המוכה, ושם הא" :)יב(רמב"ן 

 ".יוקלשכר הגדול הזה, שהרג נשיא בישראל ובת מלך גוים ולא ירא מהם בקנאתו לאל
 

 טו מוזכרים שמות החוטאים. מדוע, לפי רמב"ן? -רק בפסוקים יד. 12

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 שלפניך: רש"יבסוף הפרק יש ציווי מאת ה' "צרור את המדינים". עיין בדברי 

של מדינים שהפקירו בת מלך להודיעך שנאתם  -ושם האשה המכה וגו' " :)ט"ו(  רש"י

 ".לזנות, כדי להחטיא את ישראל

 כיצד עולה מתוך דבריו של רש"י, הצורך 'לצרור את המדיינים'?. 13

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

עוד נראה כי טעם שלא הזכיר ה' שמו ]של זמרי[ למעלה לפי שעדיין לא  (:ט"ו) החיים אור

, וכל עוד שלא עשה לא תבזהו התורה להזכיר שמו, ואחר חשב לעשותמעשה אלא עשה 

 שכבר עשה מעשה פרסם ה' שמו כי מצוה לפרסם הרשעים

 החיים'?בהתחלה, לפי דברי 'אור כבר . מדוע לא הוזכר שמו של זמרי 14

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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 המפקד בשנת הארבעים -פרק כ"ו 

 שאלות מכוונות למידה

 ו?"מהן מטרות המפקד בפרק כ -

 הדמוגרפיים הבולטים בין המפקד הראשון למפקד השני בחומש במדבר? מהם השינויים -
 

 

 תוצאות המפקד ומטרותיו

איש  24,000המפקד מתקיים לאחר המגפה שפרצה בישראל בעטיו של חטא בעל פעור, שבה מתו 

ים ָאֶלף" )במדבר כה, ט(. כפי  ֵגָפה ַאְרָבָעה ְוֶעְשרִּ מִַ ים בִַ ֵמתִּ ְהיּו הִַ יִּ שלמדנו לאחר כיבושי מישראל: "וִַ

 .עבר הירדן התמקמו בני ישראל בערבות מואב, עד הכניסה לארץ

 

 מטרת המפקד

הוא מונה אותן לידע מנין משל לרועה שנכנסו זאבים לתוך עדרו והרגו בהן ו" :)פס' א( רש"י

 ת.הנותרו

צאנו, ין, עכשיו שקרב למות ולהחזיר יכשיצאו ממצרים ונמסרו למשה, נמסר לו במנ דבר אחר

 ".ןימחזירם במני

 , וכיצד?הראשוןלאיזה אירוע קושר רש"י את המפקד, בפירוש  .1

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 , וכיצד?השניב. לאיזה אירוע קושר רש"י את המפקד בפירוש 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

שימנו חייליהם כדרך המלכים כדי להכין אותם להיכנס לארץ ולכבשה " :)ב( האברבנאל

 ".לבוא למלחמה
 

במספר  תחלק הארץ בנחלהשים ושבע משפחות המנויין כאן ילאלה לחמ" :)נ"ג( חזקוני

 ."שמות חמשים ושבעה חלקים כנגד חמשים ושבע ראשי משפחות

 ג. מה מטרת המפקד, לפי פירוש אברבנאל, ולפי פירוש חזקוני?

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 : ( והשני בפרקנו )פרק כו(בספר במדבר היו שני מפקדים האחד בשנה השניה )פרק א
פקדים, לגבי מטרותיהם, תאריך, המקום,  נערוך השוואה )בטבלה המופיע בעמוד הבא( בין שני המִּ

 מי פקד ואת מי, והם יש הבדלים ושינויים בין המפקדים ותוצאותיהם:
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 פרק א -השנה השנייה  

  
 פרק כו–השנה הארבעים

  

 המפקד מטרת

 ישראל מתוך חיבתן שלא. 

רש"י :מתוך חיבתן לפניו מונה 

אותם כל שעה, כשיצאו ממצרים 

מנאן, וכשנפלו בעגל מנאן לידע 

מנין הנותרים. כשבא להשרות 

 שכינתו עליהן מנאן.

ָפה" )א(א.  גֵּ מַּ י הַּ  "וַּיְִהי ַאֲחרֵּ

משל לרועה שנכנסו זאבים לתוך עדרו והרגו  רש"י:

 בהן והוא מונה אותן לידע מנין הנותרות.

כשיצאו ממצרים ונמסרו למשה, נמסר לו  דבר אחר

במנין, עכשיו שקרב למותו להחזיר צאנו, מחזירם 

 במנין.

 תאריך

    

 מקום

  
  ְבִמְדַבר ִסינַי

 הפוקדים

  
  נשיאי העדה 12משה, אהרון ו

 הנפקדים

  
 )ב(  ִמֶבן ֶעְשִרים ָׁשנָה וַָמְעָלה )יח(

השינוי הגדול 

בין שני 

  המפקדים:

 במדבר פרק כו סד

 

 

 תוצאות המפקד:

 התפלגות השבטים במפקד הראשון:                           התפלגות השבטים במפקד השני:      

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . מה היה מספרם של בני ישראל בשני המפקדים? שים לב למספר הכמעט זהה:2

אֹות וֲַחִמִשים  :מו, במדבר פרק א ׁש מֵּׁ אֹות ֶאֶלף ּוְׁשֹלֶׁשת ֲאָלִפים וֲַחמֵּׁ ׁש מֵּׁ  .וַּיְִהיּו ָכל ַהְפֻקִדים ׁשֵּׁ

אֹות ּוְׁשֹלִׁשים  :נא, במדבר פרק כו אֹות ֶאֶלף וָָאֶלף ְׁשַבע מֵּׁ ׁש מֵּׁ ל ׁשֵּׁ י ְבנֵּׁי יְִשָראֵּׁ ֶּלה ְפקּודֵּׁ  .אֵּׁ

 

____________________________________________________________________ 

 סה. מי היו הפקודים בפרק שלנו? -. עיין בפסוקים סד3

____________________________________________________________________ 

 . א. מה היה ההבדל בכמות הנמנים בשבט  שמעון בשני המפקדים?4

____________________________________________________________________ 
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ורבי תנחומא דרש שמתו במגפה בדבר בלעם, אבל לפי החסרון שחסר משבט  ]יג[: רש"י

 :, נראה שכל כ"ד אלף נפלו משבטו של שמעוןבמנין זה ממנין הראשון שבמדבר סיני שמעון

 

פקדים וב כיצד קרה ששבט שמעון קטןב. עיין בדברי רש"י לפסוק י"ג, וכת  ?בתקופה שבין המִּ

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 . בכמה גדל שבט מנשה בין שני המפקדים?5

____________________________________________________________________ 

 

פקדים גם בטבלה שלפניך:  ניתן לראות את ההבדלים בין המִּ

 השבטים:

  
 40שנה  2שנה 

 43,730 46,500 ראובן

 22,200 59,300 שמעון

 40,500 45,650 גד

 76,500 74,600 יהודה

 64,300 54,400 יששכר

 60,500 57,400 זבולון

 32,500 40,500 אפרים

 52,700 32,200 מנשה

 45,600 35,400 בנימין

 64,400 62,700 דן

 53,400 41,500 אשר

 45,400 53,400 נפתלי

 23,000 22,300 לוי

 603,550 סה"כ

)עם שבט לוי: 

625,850) 

601,730 

)עם שבט לוי: 

624,730) 
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 צלפחד ומינוי יהושע בנות -במדבר פרק כ"ז 

 שאלות מכוונות למידה:

 מה הייתה תביעתן של בנות צלפחד? ועל מה היא מבוססת?. 1

 מדוע היה צורך להקריב את משפטן לפני ה'?. 2

 מה הייתה טענת בני מכיר בני מנשה )בפרק לו(? וכיצד היא נפתרה?. 3

ניתן ללמוד על התכונות הנדרשות מהי סמיכות הפרשיות בין בנות צלפחד ומינוי יהושע? מה . 4

 ממנהיג של עם ישראל מבקשת משה?

 ד( -בקשת בנות צלפחד )פס' א

 ד( -היא באה? )פס' ג ובעקבות מה. מה הייתה בקשתן של בנות צלפחד, 1

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

נד. מה הייתה מטרת מפקד בני ישראל לפי פסוקים אלה, וכיצד זה קשור  -ו, פס' נג". עיין בפרק כ2

 לבקשת בנות צלפחד?

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 ייחוסן של בנות צלפחד

 עד ליוסף, לפי רש"י לפס' א', "משפחת מנשה בן יוסף"?בפסוקים . מדוע בנות צלפחד מיוחסות 3

למה נאמר, והלא כבר נאמר בן מנשה, אלא לומר לך  -למשפחת מנשה בן יוסף  רש"י ]א[:

חבב את הארץ, שנאמר )בראשית נ כה( והעליתם את עצמותי וגו', ובנותיו חבבו את  יוסף

לפי שהיו באות  -הארץ, שנאמר )במדבר כז, ד( תנה לנו אחוזה.רש"י ]ג[ הוא לא היה וגו' 

לומר "בחטאו מת", נזקקו לומר לא בחטא מתלוננים ולא בעדת קרח שהצו על ]שרבו עם[ 

 לבדו מת, ולא החטיא את אחרים עמו. הקדוש ברוך הוא, אלא בחטאו

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 טענת בנות תלפחד

 לפסוק ד' מסביר את טענתן של בנות צלפחד: רש"י

אנו במקום בן עומדות, ואם אין הנקבות חשובות זרע,   -אבינו למה יגרע שם  רש"י ]ד[:

 תתיבם אמנו ליבם:

 הא אם היה לו בן לא היו תובעות כלום. מגיד שחכמניות היו:  -כי אין לו בן 

 

 . כיצד נעזרו בנות צלפחד בדיני פרשת ייבום בכדי לבסס את בקשתן לנחלה?4

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

 תשובת משה לבנות צלפחד

 . עיין פסוק ה' וברש"י ד"ה "ויקרב משה את משפטן":5

נתעלמה הלכה ממנו. וכאן נפרע על שנטל עטרה לומר  -משה את משפטן  ויקרב ]ה[: רש"י

 אלי" )דברים א, יז(. תקריבון "והדבר אשר יקשה מכם

יתה פרשה זו להיכתב על ידי משה, אלא שזכו בנות צלפחד ונכתבה על יראויה ה דבר אחר

 ידן:

 

 הפירושים? שניהסבר לפי רש"י מדוע נתעלמה ההלכה ממשה רבנו, לפי א. 
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 ידע לא מה לשם השניההלכה,  את משה ידע לא מדוע האחד פרושים: שני מציג י"שרש לב שימו

 ההלכה. את משה

1.__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2 .__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

חייב" ואת הקשר שלו לאחד  ידי על וחובה זכאי יד על זכות את המושג "מגלגלין ב. הסבר

 מפירושי רש"י. 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

דבר אחר, ויקרב משה את משפטן. ריש לקיש אמר, יודע היה  כא, יג:במדבר פנחס :( העמקה) 

משה רבינו את הדין הזה, אלא באו ]בנות צלפחד[ לפני שרי עשרות תחלה. אמרו ]שרי העשרות[ 

להן, דין של נחלה הוא ואין זה שלנו אלא של גדולים ממנו. באו אצל שרי חמשים. ראו שכבדו 

, אף אנו יש גדולים ממנו. וכן לשרי מאות, וכן לשרי אלפים, אותם שרי עשרות, אמרו שרי חמשים

וכן לנשיאים, השיבו כולן כענין הזה, שלא רצו לפתוח פה לפני מי שגדול מהם. הלכו לפני אלעזר. 

אמר להם, הרי משה רבינו. באו אלו ואלו לפני משה. ראה משה שכל אחד ואחד כבד את מי 

דין ואטול את גדולתם. אמר להם, אף אני יש גדול שגדול ממנו. אמר משה, אומר להם את ה

 ממני. לפיכך, ויקרב משה.

 ג. במה שונה דברי המדרש כאן מהפירושים הקודמים? מה בא ללמדנו המדרש על משה רבנו?

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ז( -הנחלה שקבלו בנות צלפחד )פס' ו

 המילה "כן"?. עיין רש"י לפס' ז' ד"ה כן בנות צלפחד דוברות". כיצד מסביר רש"י את 6

____________________________________________________________________ 

 . עיין רש"י ד"ה "נתון תתן". מה הייתה הנחלה שקבלו בנות צלפחד?7

____________________________________________________________________ 

 ההלכה לדורות

 בעקבות מקרה בנות צלפחד. לדורות. הסבר את הדין שנקבע 8

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 השלמת בנות צלפחד מפרק ל"ו
משה, בעקבות הדין ד בפרק ל"ו. מה החשש שמעלים אנשי שבט מנשה לפני  -. עיין פסוקים א9

 שניתן לבנות צלפחד?

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 שי בני יוסףתשובת משה לרא

 תרון שמעלה משה בפסוק ח'?יב. מה הפ -. עיין פס' ה10

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 מספר מלכים: משה מדגיש את חשיבות השמירה על נחלה האבות. עיין במקרו הבא

 מלכים א פרק כא 

יִתי ב ֶצל בֵּׁ אמֹר ְּתנָה ִּלי ֶאת ַכְרְמָך וִיִהי ִלי ְלַגן יָָרק ִכי הּוא ָקרֹוב אֵּׁ ר ַאְחָאב ֶאל נָבֹות לֵּׁ  וַיְַדבֵּׁ

ינֶיָך ֶאְּתנָה ְלָך ֶכֶסף ְמִחיר ֶזה:  וְֶאְּתנָה ְלָך ַּתְחָּתיו ֶכֶרם טֹוב ִמֶמנּו ִאם טֹוב ְבעֵּׁ

ה' ִמִּתִּתי ֶאת נֲַחַלת ֲאבַֹתי ָלְך: ג  וַּיֹאֶמר נָבֹות ֶאל ַאְחָאב ָחִליָלה ִּלי מֵּׁ
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 . כיצד עולה מכאן העיקרון של שמירה על נחלת האבות?11

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 ו, ה.". השווה בין תגובת משה בפרק כ"ז, ה', לבין תגובתו בפרק ל12

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 למי הותרו בנות צלפחד להינשא?

 בפסוק ו'. . עיין13

 א. הסבר את הסתירה המופיעה בתוך פסוק ו'.

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 מן שבט שלהם, לפי הפשט: -לטוב בעיניהם  ]ו[: רשב"ם
 

 : כ ע"א"קדף בבלי בבא קמא 

אמר רב יהודה אמר שמואל, בנות צלפחד הותרו להינשא לכל השבטים,  -לטוב בעיניהם "

שנאמר "לטוב בעיניהם תהיינה לנשים". אלא מה אני מקיים "אך למשפחת אביהן תהיינה 

 ".עצה טובה השיאן הכתוב שלא תינשאנה אלא להגון להן -לנשים" 
 

 הפירושים? שנילמי יכולות להינשא בנות צלפחד, לפי ב. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 על הסתירה? כל פירושג. כיצד עונה 

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 יב? -יא, לפי המסופר בפס' בפועל. למי נישאו בנות צלפחד 14

____________________________________________________________________ 

 

 כג( -)פרק כ"ז, יב למשה רבנומינויו של יהושע כמחליף 
 יג מכריזה התורה על מותו הצפוי של משה רבנו. -בפסוקים יב

למה נסמכה לכאן, כיון שאמר הקדוש ברוך הוא 'נתן תתן  -]יב[ :עלה אל הר העברים  רש"י

להם' )במדבר כז, ז(, אמר: אותי צוה המקום להנחיל, שמא הותרה הגזירה ואכנס לארץ. 

  אמר לו הקדוש ברוך הוא גזרתי במקומה עומדת.

 למשה? כאן. עיין רש"י לפסוק י"ב, ד"ה "עלה אל הר העברים" וכתוב מדוע נאמרים הדברים 15

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

מגיב משה כאשר הוא שומע על הבשורה הקשה שהוא לא יכנס יז. כיצד  -. א. עיין פסוקים טו16

  ______________________________________________________________ לארץ?

____________________________________________________________________ 

להודיע שבחן של צדיקים שכשנפטרין מן העולם מניחין  -וידבר משה אל ה' וגו'  ]טו[: רש"י

 ר:צרכן ועוסקין בצרכי צבו

 ט"ו. מה השבח שיש כאן למשה רבנו?עיין רש"י לפסוק ב. 

____________________________________________________________________ 
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למה נאמר, אמר לפניו רבש"ע גלוי וידוע לפניך דעתו של כל אחד ואחד  -י הרוחות קל-א ]טו[: רש"י

 :דעתומנה עליהם מנהיג שיהא סובל כל אחד ואחד לפי ואינן דומין זה לזה, 

 ". מדוע משתמש כאן משה בביטוי חריג זה?אלוקי הרוחותעיין רש"י לפסוק ט"ו ד"ה ". 17

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 ואשר יבוא לפניהם". מה כוונת ביטוי זה לאור הפסוקים הבאים:. פסוק י"ז: "אשר יצא לפניהם 18

 שמואל א פרק יח: 

הּו לֹו ַשר ָאֶלף  יג ִעמֹו וַיְִשמֵּׁ הּו ָׁשאּול מֵּׁ א וַָּיבֹאוַיְִסרֵּׁ  ִלְפנֵּׁי ָהָעם: וַּיֵּצֵּ

ב ֶאת ָדוִד ִכי הּוא  טז ל וִיהּוָדה אֹהֵּׁ א וָָבאוְָכל יְִשָראֵּׁ  ִלְפנֵּׁיֶהם: יֹוצֵּ
 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

מיכיהו בן ימלה מתאר לפני מלך ישראל ומלך יהודה את העתיד מסופר ש מלכים א' פרק כ"ב. ב19

 :במלחמה בארם, ומותו של מלך ישראל הכישלוןלקרות בעקבות 

ל " הוַּיֹאֶמר ָרִאיִתי ֶאת ָכל יְִשָראֵּׁ ם רֹעֶׁ ין ָלהֶׁ ר אֵּ ָהִרים כַּצֹאן ֲאשֶׁ ל הֶׁ  ְנפִֹצים אֶׁ

יתֹו ְבָׁשלֹום ֶּלה יָׁשּובּו ִאיׁש ְלבֵּׁ  ".וַּיֹאֶמר ה' ֹלא ֲאדֹנִים ָלאֵּׁ
 

 "?אין להם רועהולא יהיו כצאן אשר  כיצד ניתן להבין מכאן את בקשת משה מה': "

____________________________________________________________________ 

 מפרט את בקשתו של משה מה': רש"י לפסוק י"ז

לא כדרך מלכי האומות שיושבים בבתיהם ומשלחין את חיילותיהם  -אשר יצא לפניהם  .1

בסיחון ועוג, שנאמר "אל תירא אותו" )במדבר למלחמה, אלא כמו שעשיתי אני שנלחמתי 

כא, לד(. וכדרך שעשה יהושע, שנאמר "וילך יהושע אליו ויאמר לו הלנו אתה" וגו' )יהושע ה, 

יג(. וכן בדוד הוא אומר "כי הוא יוצא ובא לפניהם" )שמואל א יח, טז(, יוצא בראש ונכנס 

 בראש:

 ותיו. בזכוי -בזכויותיו: ואשר יביאם  -ואשר יוציאם  .2

 דבר אחר "ואשר יביאם" שלא תעשה לו כדרך שאתה עושה לי, שאיני מכניסן לארץ: .3
 

 הדברים הנדרשים מהמנהיג, לפי הסבר רש"י בבקשת משה? שלושתמהם . 20

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 כג( -)פסוקים יח מינוי יהושע במקום משה

 )פסוק יט(: ספורנו

 ".כדי שיקבלוהו וישמעו בקולו לעיניהם. תמנה אותו לנגיד עליהם לעיניהםוצויתה אותו "
 

 מדוע חשוב שמשה יצווה את יהושע לעיני כל העם?. 21

____________________________________________________________________ 

 כג? -משה לפי הנאמר בפס' כב. למנות מנהיג במקומך, זה דבר לא פשוט. כיצד מגיב 22

____________________________________________________________________ 

בעין יפה יותר ויותר ממה שנצטווה. שהקב"ה אמר לו "וסמכת את ידך"  -:ויסמך את ידיו רש"י ]כג[

 )פסוק יח(, והוא עשה בשתי ידיו, ועשאו ככלי מלא וגדוש ומלאו חכמתו בעין יפה:

עיין בציווי ה' למשה בפסוק י"ח, ובביצוע של משה בפסוק כ"ג. מה הוסיף משה יותר מציווי . 23

 ה', ומה זה בא ללמדנו?

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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 כט: קרבן תמיד וקרבנות המוספים -במדבר פרקים כח

 שאלות מכוונות למידה:

 כט בחומש במדבר?-מה פשר מיקומה של פרשת הקרבנות בפרקים כח. 1

 מהו מבנה הרשימה ומה ניתן ללמוד ממנה?. 2
 

 מיקומה של פרשיית קרבנות המוספים

כט חוזרת התורה על קרבן עולה שנזכר כבר בחומש שמות, ומפרטת רשימה ארוכה של -בפרקים כח *

 קרבנות שיש להוסיף על קרבן התמיד במהלך החגים. מה מקומה של פרשה זו בתוך חומש במדבר?

כי אחרי שאמר "לאלה תחלק  -את בני ישראל ואמרת אליהם את קרבני לחמי וטעם צו  ]ב[: רמב"ן

וה להשלים תורת הקרבנות שיעשו כן בארץ. כי במדבר לא הקריבו המוספים... יוהאר בר כו, נג(, צ

 ".ועכשיו חייב באי הארץ לעשות שם הכל, התמידין והמוספין ומנחתם ונסכיהם

 מלמדת אותנו את פרשת הקרבנות דווקא כאן?רמב"ן, מדוע התורה פירוש ה. לפי 1

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

  _____________________________ . מדוע נקרא קרבן "מוסף" בשם זה, ומתי מקרבים אותו?2

 ______________________________________________________________________  

 * בני ישראל למדים על המצוות בשעה המתאימה ביותר לכך *
 הקשר בין רשימת הקרבנות הללו לבין התפילה שלנו 

 :כו ע"ב בבלי ברכות

 רבי יהושע בן לוי אמר: תפלות כנגד תמידין תקנום ]רש"י: אנשי הכנסת הגדולה[.

 א. מתוך דברי ר' יהשוע בן לוי בגמרא, מהם "תמידין"?. 2

____________________________________________________________________ 

 ב. מה הקשר בין "תמידין", לבין סדר התפילות בימינו?

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 

 הציווי בפרקנו על קרבן מוסף של שבת:

 פרק כח 

 :ּוְביֹום ַהַשָבת ְׁשנֵּׁי ְכָבִשים ְבנֵּׁי ָׁשנָה ְּתִמיִמם ּוְׁשנֵּׁי ֶעְשרֹנִים סֶֹלת ִמנְָחה ְבלּוָלה ַבֶשֶמן וְנְִסכֹו ט

 עַֹלת ַׁשַבת ְבַׁשַבּתֹו ַעל עַֹלת ַהָּתִמיד וְנְִסָכּה: י

 קטע מתפילת מוסף של שבת:

י נְָסֶכיָה ְמַענְֶגיָה ְלעוָלם ָכבוד יִנְָחלּו טוֲעֶמיָה ַחּיִים ִּתַכנְָּת ַׁשָבת ָרִציָת ָקְרְבנוֶתי ירּוֶׁשיָה ִעם ִסדּורֵּׁ ָה ִצּוִיָת פֵּׁ

י ְדָבֶריָה ְגדּוָלה ָבָחרּו. ָאז ִמִסינַי נְִצַטּוּו ִצּוּויֵּׁי ְפָעֶליָה ָכָראּוי:   ָזכּו וְַגם ָהאוֲהבֵּׁ

ינּו וֵּׁאל להֵּׁ נּו וְָׁשם נֲַעֶשה יְִהי ָרצון ִמְּלָפנֶיָך ה' א  נּו ִבְגבּולֵּׁ נּו וְִתָטעֵּׁ נּו ְבִשְמָחה ְלַאְרצֵּׁ ינּו, ֶׁשַּתֲעלֵּׁ י ֲאבותֵּׁ הֵּׁ

ינּו ְּתִמיִדים ְכִסְדָרם ּומּוָסִפים ְכִהְלָכָתם. ֶאת מּוַסף יום ַהַשָבת ַהֶזה נֲַעֶשה  ְלָפנֶיָך ֶאת ָקְרְבנות חובותֵּׁ

ְבָדְך ָכָאמּורִמְצוַת ְרצונְָך. וְנְַקִריב ְלָפנֶיָך ְבַאֲהָבה כְ  ה עַּ י משֶׁ ל יְדֵּ ינּו ְבתוָרָתְך עַּ ְבָת ָעלֵּ ָכתַּ  :ְכמו שֶׁ

ן וְִנְסכו:  מֶׁ שֶׁ ת ִמנְָחה ְבלּוָלה בַּ ְשרִנים סלֶׁ ָבת ְשנֵּי ְכָבִשים ְבנֵּי ָשָנה ְתִמיִמים ּוְשנֵּי עֶׁ שַּ  ּוְביום הַּ

ל עלַּ  תו עַּ בַּ ָבת ְבשַּ ת שַּ ָתִמיד וְִנְסָכּה:עלַּ  ת הַּ

 

 . מהם הקרבנות המופיעים בפסוקים הבאים:3

 פרק כ"ח:

    _________________________________________________________________ -ג,ד 

  __________________________________________________________________  -ט

  _________________________________________________________________  -יא

  __________________________________________________________________ -טז

  __________________________________________________________________ -יז

  __________________________________________________________________ -כו



   בס"ד
 

57 
 

 פרק כ"ט

  ____________________________________________________________________ -א

  _____________________________________________________________________ -ז

  ____________________________________________________________________ -יב

  ___________________________________________________________________ -לה

  ___________________________________________________________________ -לט

 

 ?כ"ט -, בפרקים כ"חהקרבנות כאן. א. לפי איזה סדר מסודרים 4

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 ?בתנ"ךב. לפי איזה סדר מסודרים המועדים 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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 בקשת בני גד וראובן -במדבר פרק ל"ב 

 שאלות מכוונות למידה:

 . מה עומד מאחורי בקשתם של בני גד ובני ראובן להתיישב בעבר הירדן? 1

 ומדוע היא עוררה תגובה כה חריפה?

 לג(-התחייבו שני השבטים? )פס' כ . על מה2

 בקשתם וכוונתם של בני גד ובני ראובן
 ה(-בקשת שני השבטים, והרקע לבקשה )פס' א

 . א. מיהם השבטים שבאים לבקש ממשה בפסוקים אלה, ומהו תוכן הבקשה?1

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 כמה פעמים חוזרת בדברים המילה "מקנה"? על מה הדבר מעיד?ב. 

____________________________________________________________________ 

  כב, ז: במדבר רבה

וישבו להם אתה מוצא בבני גד ובני ראובן שהיו עשירים והיה להם מקנה וחיבבו את ממונם 

לפיכך גלו תחילה מכל השבטים: "ויגלם לראובני לגדי ולחצי שבט  - חוצה לארץ ישראל

 .שהפרישו עצמם מן אחיהם בשביל קניינםמנשה" )דה"א ה, כו(. ומי גרם להם? על 

 , לפי דברי המדרש?בעקבות כךשקרו . לבני גד וראובן הייתה גישה חומרית. מהם שני הדברים 2

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 תשובת משה לבקשת השבטים

 ו, ז(. שמוצא משה בבקשת גד וראובן? )פסוקים הרעות שתי. מהן 3

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 . הסבר את טענותיו של משה:4

ֶתם ֵתְשבּו ֹפה" א.  ְלָחָמה ְואִַ מִּ ַאֵחיֶכם ָיֹבאּו לִַ  ___________________________________ -"הִַ

____________________________________________________________________ 

ן ָלֶהם ה'"ב.  ְשָרֵאל ֵמֲעֹבר ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ָנתִַ יאּון ֶאת ֵלב ְבֵני יִּ  __________________ -"ְוָלָמה ְתנִּ

____________________________________________________________________ 

יראים לעבור שיהיו סבורים שאתם בם מעבור יתסירו ותמניעו ל -ולמה תניאון "רש"י )ז'(:

 וחוזק הערים והעם". מפני המלחמה

 כיצד מסביר רש"י את כעסו של משה? האם משנה מה הייתה כוונת השבטים? הסבר.. 5

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 לשון תוספת . –לספות רש"י ]יד[:

 . הסבר את דברי משה בפס' י"ד? העזר ברש"י הנ"ל.6

____________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________  

 ההסכם והתנאי הכפול עליו התחייבו השבטים
שבטים גד וראובן פונים בבקשתם והצעתם למשה רבנו. משה רבנו מתקן מספר פעמים את 

דבריהם. נשים לב לתיקונים, לשינויים ולהדגשות בדבריו של משה לשבטים, עד שלבסוף מתקבל 

 ההסכם איתם:

 השלם את הטבלה הבאה, המתארת את סדרי העדיפויות של השבטים ושל משה.

השבטים על פי סדר הזכרתן )כפי שמופיע בעמודה הראשונה  כתוב בטבלה את דברי משה/

 בדברי השבטים(.
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 כז( השבטים-)כה כד(משה:-)כ יז(השבטים-)טז 

  

לב( -)לא ל(משה-)כט

 השבטים

  

סדר 

 המושגים

  

  

     [ מקנה1]

     [ משפחה2]

     מלחמה

  

סדר 

 העדיפויות

  

זכויות לפני 

 חובות

רכוש לפני 

 משפחה

    

 

 הצעת השבטים 

 יט(-)טז

 הצעת משה רבנו

 כג(-)כ

 תגובת השבטים 

 כז(-)כה להצעה

 הוראת משה 

 ל(-)כח

הסכמת 

 השבטים

 לב(-)לא

ָליו וַּיֹאְמרּו  וַּיְִגׁשּו אֵּׁ

ִגְדרֹת צֹאן ִנְבנֶׁה 

ְלִמְקנֵּנּו פֹה וְָעִרים 

נּו פֵּ : וֲַאנְַחנּו ְלטַּ

ץ ִלְפנֵּי ֻחִׁשים  נֵָּחלֵּ

ל ַעד  ְבנֵּי יְִשָראֵּ

ֲאֶׁשר ִאם ֲהִביאֹנֻם 

ֶאל ְמקֹוָמם וְיַָׁשב 

י ַהִמְבָצר  נּו ְבָערֵּׁ ַטפֵּׁ

י ָהָאֶרץ:  ִמְפנֵּׁי יְֹׁשבֵּׁ

ינּו  ֹלא נָׁשּוב ֶאל ָבּתֵּׁ

ל ְבנֵּׁי  ַעד ִהְתנַחֵּׁ

ל ִאיׁש  יְִשָראֵּׁ

נֲַחָלתֹו: ִכי ֹלא נִנְַחל 

ן ֶבר ַלּיְַרדֵּׁ עֵּׁ  ִאָּתם מֵּׁ

 וָָהְלָאה.

יֶהם  וַּיֹאֶמר ֲאלֵּׁ

 ֹ ֲעשּוןֶׁשה מ  ִאם תַּ

ֶאת ַהָדָבר ַהֶזה ִאם 

ָחְלצּו  ִלְפנֵּי ה' תֵּ

 ַלִמְלָחָמה: וְָעַבר

ָלֶכם ָכל ָחלּוץ ֶאת 

ן  ַעד  ִלְפנֵּי ה'ַהּיְַרדֵּׁ

הֹוִריׁשֹו ֶאת אֹיְָביו 

 ִמָפנָיו: וְנְִכְבָׁשה

  ִלְפנֵּי ה'ָהָאֶרץ 

 וְַאַחר ָּתֻׁשבּו

ה' וְִהיִיֶתם נְִקּיִים  מֵּ

ל  וְָהיְָתה ּוִמִיְשָראֵּ

ָהָאֶרץ ַהזֹאת ָלֶכם 

 :ִלְפנֵּי ה'ַלֲאֻחָזה 

ן  ֲעשּון כֵּ  וְִאם ֹלא תַּ

ה'ִהנֵּׁה ֲחָטאֶתם   לַּ

 ּוְדעּו ַחַטאְתֶכם

 ֲאֶׁשר ִּתְמָצא

 ְבנּו ָלכֶׁם ֶאְתֶכם: 

ְפכֶׁם   ָעִרים ְלטַּ

רֹת ְלצֹנֲַּאכֶׁם  ּוְגדֵּ

 וְַהּיֹצֵּׁא ִמִפיֶכם

 ַּתֲעשּו.

וַּיֹאֶמר ְבנֵּׁי ָגד ּוְבנֵּׁי 

ן ֶאל מֶֹׁשה  ְראּובֵּׁ

אמֹר ֲעָבֶדיָך  לֵּׁ

ַכֲאֶׁשר ֲאדֹנִי  יֲַּעשּו

נּו ְמַצּוֶה:  פֵּ  טַּ

ינּו ִמְקנֵּנּו וְָכל   ָנשֵּ

נּו ְמתֵּ יְִהיּו ָׁשם  ְבהֶׁ

י ַהִגְלָעד:  ְבָערֵּׁ

וֲַעָבֶדיָך יַַעְברּו ָכל 

 ִלְפנֵּי ה'ָצָבא  ֲחלּוץ

 ַלִמְלָחָמה

ר:ַכאֲ   ֶׁשר ֲאדֹנִי דֹבֵּׁ

ת  וַיְַצו ָלֶהם מֶֹׁשה אֵּׁ

ת  ן וְאֵּׁ ֶאְלָעזָר ַהכֹהֵּׁ

יְהֹוֻׁשַע ִבן נּון וְֶאת 

י ֲאבֹות  ָראׁשֵּׁ

 ַהַמטֹות ִלְבנֵּׁי

ל: וַּיֹאֶמר  יְִשָראֵּׁ

ֶהם   ִאםמֶֹׁשה ֲאלֵּׁ

יַַעְברּו ְבנֵּׁי ָגד ּוְבנֵּׁי 

ן ִאְּתֶכם ֶאת  ְראּובֵּׁ

ן ָכל ָחלּוץ  ַהּיְַרדֵּׁ

 ִלְפנֵּי ה'ָמה ַלִמְלחָ 

 וְנְִכְבָׁשה ָהָאֶרץ

 ִלְפנֵּׁיֶכם ּונְַתֶּתם

 ָלֶהם ֶאת ֶאֶרץ

 ַהִגְלָעד ַלֲאֻחָזה:

 יַַעְברּו וְִאם ֹלא

 ִאְּתֶכם ֲחלּוִצים

 וְנֹאֲחזּו ְבתְֹכֶכם

 ְבֶאֶרץ ְכנַָען:

וַּיֲַענּו ְבנֵּׁי ָגד ּוְבנֵּׁי 

ת  אמֹר אֵּׁ ן לֵּׁ ְראּובֵּׁ

ֲאֶׁשר ִדֶבר ה' ֶאל 

הֲעָבֶדיָך  ן נֲַּעשֶׁ  :כֵּ

 נְַחנּו נֲַעבֹר

 ִלְפנֵּי ה' ֲחלּוִצים

ֶאֶרץ ְכנַָען וְִאָּתנּו 

נּו  ֲאֻחַזת נֲַחָלתֵּׁ

ן: ֶבר ַלּיְַרדֵּׁ עֵּׁ  מֵּׁ
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 רבנו את הדברים: בה מציג משה השינויים הבולטים בין ההצעה המקורית של השבטים לדרך

 . מה באה לבטא ההדגשה של משה, שהמלחמה היא "לפני ה'"?1

______________________________________________________________ 

ומישראל" ואם לא  מה'למעשי השבטים: אם ינהגו נכון יהיו "נקיים  משמעות דתית. משה מקנה 2

ֵנה ֲחָטאֶתם  ה'יחשבו חוטאים "הִּ  ." לִַ

 

ְקֵננּו ֹפה את מה שבקשו עבור עצמם  - סדר הדברים. משה רבנו הפך את 3 ְבֶנה ְלמִּ ְדֹרת ֹצאן נִּ "גִּ

ֵפנּו ים ְלטִַ ְבנּו "בני האדם קודמים לבעלי החיים: -הוא שם בסוף הדברים וגם הופך את הסדר  "ְוָערִּ

ים ֲאֶכם ָלֶכם ָערִּ ְפֶכם ּוְגֵדֹרת ְלֹצנִַ  ". ְלטִַ

 מסביר את משמעות שינוי הסדר בדרך הבאה: רש"י )ט"ז(

. לטפם מקניהם שהקדימו, ובנותיהם מבניהם יותר ממונם על היו חסים - פה למקננו נבנה

 כך ואחר לטפכם ערים תחלה לכם בנו, טפל והטפל עיקר העיקר, עשו כן לא משה להם אמר

 :לצאנכם גדרות

 

ֵפנּו בני גד וראובן אכן הבינו את הרמז בדברי משה, ובדבריהם הם מתקנים את הסדר הפנימי:  "טִַ

ְקֵננּו ְוָכל ְבֶהְמֵתנּו" ובכל זאת הם שמים הבטחה זאת בראש הדברים, ללמדנו  )פסוק כו(, ָנֵשינּו מִּ

רכושם לב( הם מוותרים על הזכרת -שרק חלק מהמסר הובן. רק בדבריהם בסוף )פס' לא

 ומתמקדים בעיקר.

 

"תנאי בני גד ובני ראובן"  , המכונה בלשון התלמודכתנאי כפול משה רבנו מנסח את הדברים. 4

ֲעשּון ֵכן". –)משנה קידושין ג, ד(  ם ֹלא תִַ ֲעשּון" "ְואִּ ם תִַ  "אִּ

 הסבר מהו "תנאי כפול"?

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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 נביאים ראשונים
 

 
היקף שעות  דרישות לימודיות  פרקי הלימוד הנושאים

 מומלץ

 שמואל ב'

 4 עיון  ו'–ה' דוד מולך על ישראל

מלוכת דוד ומעשה דוד 

 ובת שבע

 8 בקיאות  י"ד -ז'

 8 עיון כ'–ט"ו מרד אבשלום 

 2 עיון כ"ד מפקד העם

 מלכים א'

 2 בקיאות ב'–א' ימי דוד האחרונים

 2 עיון  ג' מלוכת שלמה

 3 בקיאות י' –ד' מלכות שלמה בשיאה

 4 עיון  י"ב–י"א פילוג הממלכה

 8 עיון כ"אי"ט, –י"ז אליהו הנביא

 מלכים ב'

 4 עיון  ב'–א' עליית אליהו 
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 עיון -שמואל ב' פרק ה'פר ס

 שאלות מכוונות הוראה:

 מדוע עובר דוד מחברון לירושלים?          -

 מהי משמעות בחירת ירושלים לעיר בירה?           -

 בחירתו למלך?מדוע ממהרים פלישתים להלחם בדוד עם           -

 מה נוכל ללמוד על דוד מהנהגת המלחמה שלו?          -

 דוד מולך בירושלים

 השלבים בהמלכת דוד? שלושתעיין במקורות הבאים וכתוב מהם  .1

 שמ"א ט"ז: ______________________________________________________

 ___________שמ"ב, ב', ד': _________________________________________

 ה': __________________________________________________-שמ"ב, ה', א'

 

 שמ"ב, ה' ו': _____________________________________________________

ואעפ"י שכבר היה נמשח ע"י שמואל אעפ"י כן בעת  -וימשחו שם את דוד  )ד( רד"ק :

 שקבלוהו עליהם למלך משחוהו:

 היה צורך בהמלכה הנוספת המתוארת בשמואל ב', ב', לפי דבר רד"ק? ב. מדוע

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

דוד מנסה לאחד את שבטי ישראל כולל שבט בנימין . נעמוד בקצרה על מספר פעולות שדוד  .2

 עושה כדי לאחות את הקרע בינו ובין בית שאול. ]נבחר מספר מקורות לדוגמא[

 'ט"ז: _________________________-שמ"ב, א', יד 

 'ג': ______________________________-שמ"ב ב 

 כ"ז: __________________________-שמ"ב, א', י"ז 

 כ"א: __________________________-שמ"ב, ג', י"ב 

 ד': ___________________________-שמ"א, י"ח, א 
 

 כיבוש ירושלים והפיכתה לעיר הבירה

וילך המלך ואנשיו. אחר שעתה התאחדו שני ממלכות ישראל, שהיו עד עתה שבט  מלבי"ם:

יהודה תחת דוד, ויתר השבטים ובנימין שבט שאול בראשם תחת איש בושת, ושבו כולם 

למלכות אחת תחת דוד, היה מן העצה, וכן הופיע רצון ה', שעיר המלוכה תהיה בגבול השייך 

 היה בירושלים. לשני השבטים שהיו שבטי מלכות, וזה

 ?של מלכותו בירההעיין במלבי"ם ונסה להבין מדוע בחר דוד את ירושלים כעיר  .3
 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 כיצד נקראת ירושלים לפי המקורות הבאים? )סמן בפסוק( .4

ה: יד,בראשית פרק כב ר ה' יֵָּראֶׁ יֹום ְבהַּ ר הַּ ר יֵָּאמֵּ ה ֲאשֶׁ הּוא ה' יְִראֶׁ ָמקֹום הַּ ם הַּ  וִַּיְקָרא ַאְבָרָהם שֵּ
 

 ויקרא רבה )וילנא( פרשה כ ד:

 הייתה שם אבן שתייה ולמה נקראת כן? א"ר יוסי ב"ר חלפתא שממנה הושתת העולם.

___________________________________________________________________ 

 האם ירושלים ידועה כבר בתורה כמקום הקדוש? עיין לפי המקור הבא מספר דברים והסבר.

ל  יב:דברים פרק  יכֶׁם)ה( ִכי ִאם אֶׁ ר ה' ֱאֹלהֵּ ר יְִבחַּ ָמקֹום ֲאשֶׁ ת ְשמֹו  הַּ יכֶׁם ָלשּום אֶׁ ִמָכל ִשְבטֵּ

 ָשם ְלִשְכנֹו ִתְדְרשּו ּוָבאָת ָשָמה:

______________________________________________________________ 
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 ט( -כיבוש ירושלים )פרק ה, פס ו

ב ַהיְֻבִסי ֶאל יְרּוָׁשִלַם וֲַאנָָׁשיו ַהֶמֶלְך וּיֵֶּׁלְך" ':ו פסוק אמֹר ְלָדוִד ָהָאֶרַץ וּיֹאֶמר יֹוׁשֵּׁ ָנה ָתבֹוא ֹלא לֵּׁ  הֵּ

ִעוְִרים ֱהִסיְרָך ִאם ִכי ִפְסִחים הַּ אמֹר וְהַּ ָנה ָדוִד יָבֹוא ֹלא לֵּ  ".הֵּ

 פירושים מיהם העיוורים והפיסחים? שניעיין ברד"ק  וכתוב . 5

 פירושים:  מספרמביא  רד"ק 

מצאנו בדרש, אמרו אנשי יבוס לאברהם: כרות עמנו ברית שאין זרעך יורש את עיר היבוס ואנו מוכרין לך את מערת 

המכפלה, ועשה כן. ואנשי יבוס עשו צלמי נחשת והעמידום ברחוב העיר וכתבו עליהם ברית השבועה. וכשבאו 

'ואת היבוסי יושב ירושלם לא יכלו בני ישראל להורישם'. ישראל לארץ לא יכלו להכנס שם מפני השבועה שנא' 

וכשמלך דוד , רצה להכנס שם ולא הניחוהו שנאמר: 'ויאמרו אנשי יבוס לא תבא הנה'. אמרו לו: אין אתה יכול, עד 

שתסיר הצלמים הללו שכתוב עליהם ברית השבועה שנאמר: 'כי אם הסירך העורים והפסחים' ואלו הם הצלמים 

 ם ולא יראו אזנים להם ולא ישמעו רגליהם לא יהלכו.שעינים לה

 בשם הראב"ע מביא רד"ק פירוש הקרוב יותר לפשט:

והחכם ר' אברהם א"ע פירש: כי אם הסירך כמו הסיר כלומר אם תסיר למלחמתך אפילו העורים והפסחים אז 

 ימנעוך שלא תבא הנה, כי המגדל הזה חזק מאד ולא נירא אותך למלחמה:

 (כנסיאה בדבריהם ליגלוג, אפילו עיוורים ופסחים יעצרו אותך כי העיר מבוצרת ולא תוכל להראב"ע רו)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

ֹיאֶמר. א. 6 ד בתגובה מכריז דוד: " וִַ יֹום ָדוִּ הּוא בִַ ֵכה ָכל הִַ י מִַ סִּ ע ְיבֻּ גִַ נֹור".... ְויִּ צִּ  ... אז? בִַ

 מה חסר בפסוק שלנו?

___________________________________________________________________ 

 הימים א' פרק י"א והשלם את הפסוק.עיין בדברי ב. 

___________________________________________________________________ 
 

 כנראה חלק ממערכת המים של העיר. הצינור כשמו הוא ויגע בצינור:

 : אמר דוד ביום ההוא כל מי שיכה יבוסי ויגע בצנור והוא המרזב שנשפכים ממנו המים.רלב"ג

בעיר דוד נמצא פיר וורן, שהוא, משערים החוקרים אותו צינור ]מחילה[ בה ירדו יושבי העיר 

 .לשאוב מים ודרכה הצליחו לוחמי דוד לכבוש את העיר

 פלישתיםדוד נלחם ב

כ"ה וכתוב כמה מלחמות מתוארות בפרקנו בין דוד -כ"ב -כ"א, ו-עיין בפסוקים י"זא. . 7

 לפלישתים?

____________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________  

  לפני צאתו לקרב דוד שואל בה'. מה ניתן ללמוד מכך על יחסו של דוד למלחמות?ב. 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 סיכום

בפרק זה הופך דוד ממלך על יהודה למלך על כל ישראל. המלוכה על ישראל אינה נתפסת בכוח אלא 

דוד לחברון ומבקשים שימלוך. עם ישראל מכיר בכך שהקב"ה בהסכמה. כל שבטי ישראל באים אל 

בחר בדוד למלך. כדי לחזק את האחדות בוחר דוד לעזוב את חברון הנמצאת בנחלת יהודה, ולעבור 

 לירושלים הנמצאת בגבול המשותף ליהודה ובנימין.

ומושיע את  הפלישתים מנסים למנוע את המצב החדש בו דוד הוא מלך על כל ישראל. דוד נועץ בה'

 .עם ישראל
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 העלאת הארון לירושלים -שמואל ב' פרק ו 

 שאלות בהן נעסוק בעיון בפרק זה:

 א. מדוע מת עוזא בזמן העלאת הארון? 

 ב. מהו התיקון שעושה דוד על מנת להעלות את הארון בשניה?

 תה של מיכל ומה היא מלמדת אותנו?ג. מה פשר התנהגו

 

עדיין ידועה כ"מקום אשר יבחר ה'". דוד מחליט להעלות ארון ה'  כפי שלמדנו, ירושלים לא הייתה

 לירושלים. מדוע?

דוד רוצה להפוך אותה לעיר בירה רוחנית הסובבת סביב ארון ה' השוכן בה,  -מצודת דוד

והוא רואה חשיבות להביא את הארון למקום מרכזי בחיי העם גם על מנת לכבד את הארון 

 כראוי
 

' לעשות תיקון למה שאירע בימי שאול קודמו, כאשר לא דרש העם את הדוד רוצה  -רד"ק

 )בעקבות הריגת שאול את כהני נוב(

 לירושלים )מצודות/ רד"ק( )דברי הימים יג,ג( כוונותיו של דוד המלך בהעלאת הארון מה היו.1

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

בארון,  . אחר ששגו בכל אלה הוסיף עוזא לפשוע במה ששלח ידו לאחוזויבואו: מלבי"ם ]ו[

בחשבו שצריך סמך בל יתמוטט, והיה לו לדעת כי ה' השוכן בו נושא לא נישא, ואמרו חז"ל 

)סוטה לה א( נושאיו נשא, את עצמו לא כל שכן, והסבה לזה היתה כי שמטו הבקר מתחת 

 העגלה, והיה לו להבין שזה היה משאתם ופחדם:

 של מי היה החטא? המלבי"ם?לפי דברי הארון כלפי הארון היחס השגוי היה . מה 2

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

טעה בדבר שאפי' תינוקות של בית רבן יודעין אותו כי עבודת  -)ג( אל עגלה חדשה  רש"י :

הקדש עליהם בכתף ישאו )במדבר י"ט( ולפי שאמר זמירות היו לי חקיך בבית מגורי )תהלים 

 קי"ט נ"ד( נענש לבא לידי כך ומת עוזא על ידו

 . מה הייתה הטעות שבגללה מת עוזה, לפי רש"י?3

____________________________________________________________________ 

 הושיט את ידו: -)ו( וישלח עוזה  מצודת דוד

 נענעוהו ממקומו וחשב עוזה שיפול מן העגלה: -כי שמטו הבקר 

 לחשוב שיפול ארונו לארץ: על מיעוט האמנתו בה' -)ז( ויחר 

 הוא:על המעשה שעשה בשגגה וכאלו שכח שארון ה'  -על השל 

 . מה היה חטאו של עוזה לפי הסבר מצודת דוד?4

____________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________  
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 העלאת הארון השניה:

רד"ק מפרש כי עובד אדום הגיתי היה לוי שגר בגת )ולכן שמו( וכיוון שראה דוד כי בהשגחת 

פרץ ה' ואת הנדרש ממנו, ובעקבות זאת ידע מה לא עשה הלויים הארון מסב ברכה, הוא הבין את 

 .כשורה ומתקן את הדבר

 טו: -ספר דברי הימים א טו, יב

ל וְַעמִ   יא  ִליאֵּׁ ל ְׁשַמְעיָה וֶא  ל ֲעָשיָה וְיֹואֵּׁ   ינָָדבוַּיְִקָרא ָדוִיד ְלָצדֹוק ּוְלֶאְביָָתר ַהכֲֹהנִים וְַלְלוִּיִם ְלאּוִריאֵּׁ

י ָהָאבֹות ַלְלוִּיִםוַּיֹאֶמר ָלֶהם:   יב ֹל ַאֶּתם ָראׁשֵּׁ ת ֲארֹון ה' א  יֶכם וְַהֲעִליֶתם אֵּׁ י קֵּׁ ִהְתַקְדׁשּו ַאֶּתם וֲַאחֵּׁ

ל  ֶאל ֲהִכינֹוִתי לֹו: יְִשָראֵּׁ

ֹל   יג  ינּו ָבנּו ִכי ֹלא ְדַרְׁשנֻהּו ַכִמְׁשָפט:קֵּׁ ִכי ְלַמָבִראׁשֹונָה ֹלא ַאֶּתם ָפַרץ ה' א 

ֹל   יד ל: קֵּׁ וַּיְִתַקְדׁשּו ַהכֲֹהנִים וְַהְלוִּיִם ְלַהֲעלֹות ֶאת ֲארֹון ה' א   י יְִשָראֵּׁ

ֹל   טו ת ֲארֹון ָהא  יֶהם:קִ וַּיְִשאּו ְבנֵּׁי ַהְלוִּיִם אֵּׁ ָפם ַבמֹטֹות ֲעלֵּׁ  ים ַכֲאֶׁשר ִצָּוה מֶֹׁשה ִכְדַבר ה' ִבְכתֵּׁ

 

., לפי השנייה את הטעויות שהיו בפעם הראשונה כיצד מתקן דוד בהעלאת הארון בפעםא. . 5

 .דברים( שני) ?הנאמר בספר דברי הימים

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ב. אילו עוד דברים עושה בכדי לכבד את הארון, בהעלאה השנייה לפי הנאמר בפרקנו בשמואל ב'?

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 

 כב( -השיחה בין מיכל לדוד )כ

אבי היו צנועין כ"כ ואת וכך אמרה לו מיכל: של בית : פרשת במדבר פרשה ד במדבר רבה

עומד ומגלה לבושך כאחד הריקים?! כיון שגמרה דבריה אמר לה: וכי לפני מלך בשר ודם 

 שחקתי ולא לפני מלך מלכי המלכים שחקתי אשר בחר בי מאביך ומכל ביתו ...

אמר לה: של בית אביך היו מבקשין כבוד עצמן ומניחין כבוד שמים ואני איני עושה כן אלא 

 כבוד עצמי ומבקש כבוד שמים.מניח 

 

 המדרש את הריב בין מיכל לבין דוד? לשם מה מזכיר דוד בדבריו את בית אביה של מיכל?. כיצד מסביר 6

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 עונשה של מיכל:

 ים:קל-בעון שבזתה את דוד על שהקל בכבודו לפני ארון הא -לא היה לה ילד מצודת דוד: 

 כיצד מסביר מצודת דוד את עונשה של מיכל?. 7

____________________________________________________________________ 

מה שאמר אחר זה ולמיכל בת שאול לא היה לה ולד עד יום מותה כאילו יאמר שזה  רלב"ג ]כג[:

 המאמר היה סבה להימנע ממנה פרי בטן כי לא אהב אותה דוד באופן שהיה אוהב אותה קודם זה:

 את העונש? ב. כיצד מסביר רלב"ג

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

שיח בין דוד -ולא עונש. בעקבות הפער הרוחני שהתברר בדו תוצאהרואה בפסוק זה,   רלב"ג

 .ומיכל התערערה מערכת היחסים ביניהם
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 )בקיאות( פרק ז'

ֹיאֶמרפסוק ב': א. . 1 ֶמֶלְך וִַ יא ָנָתן ֶאל הִַ ָנבִּ י ָנא ְרֵאה הִַ ים ְבֵבית יֹוֵשב ָאֹנכִּ ֲארֹון ֲאָרזִּ  ֹיֵשב יםָהֱאֹלקִּ  וִַ

יָעה ְבתֹוְך ְירִּ  ". הסבר את בקשתו של דוד מנתן הנביא. הִַ

 "בתוך היריעה"?-מה כוונתו של דוד במילים 'בית ארזים' וב. 

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________   

 . מה הייתה תשובתו )הראשונה( של נתן לדוד?2

 ___________________________________________________________________  

 יג? -. מה הנימוק לסירובו של ה' לבקשתו של דוד המופיע בפסוקים יב3

 ___________________________________________________________________  

  _________________ לבן..." על מי מדובר בפסוק י"ד?.א.  "אני אהיה לו לאב והוא יהיה לי 4

  _________________ ב. הסבר את היחסים שיהיו בין הקב"ה לבין האדם עליו מדובר בפסוק.

 ___________________________________________________________________  

 מה תגובתו של דוד לנבואת ה' על ידי נתן הנביא?. 5

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

  _________________________________________ . מהי בקשתו של דוד מאת הקב"ה?6

 ___________________________________________________________________  

 

קב"ה לכך שדוד י מופיע הסבר נוסף לסירובו של ה -בספר דברי הימים פרק א', פרק כ"ב, זא. . 7

  ________________________________ יבנה את בית המקדש. מה הסיבה המופיעה שם?

 ___________________________________________________________________  

ב. כיצד מסביר שלמה לחירם מלך צור את הסיבה לכך שדוד לא בנה את בית המקדש, על פי 

  _________________________________________ הכתוב בספר מלכים א', פרק ה', י"ז?

 ___________________________________________________________________  

 

 פרק ח'

  ____________________________________ את מי מנצח דוד לפי הנאמר בפס' א, ב'?. 1

  ___________________________________________ ב. כיצד הורג דוד את אנשי מואב?

 ___________________________________________________________________  

  ___________________________________________ ח? -. א. את מי מנצח דוד בפס' ג2

  __________________________________ ב. כיצד מתייחס תועי מלך חמת לדוד, ומדוע?

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

  _______________________________________________ א. מי שר הצבא של דוד?. 3

  ______________________________________________________ ב. מיהם הכהנים?

 ג. מיהם ה'כרתי והפלתי'? עיין במפרשים.

 ___________________________________________________________________  

 ט'פרק 

  _______________________________________ . מה מחפש דוד בפסוק א', ולשם מה?1

 ___________________________________________________________________  

 מיהו האדם הזה?. אל מי פונה דוד בכדי לעזור לו למצוא את מבוקשו? 2

 ___________________________________________________________________  

 . מה היה מצבו הגופני של מפיבושת? כיצד נגרם לו הדבר )העזר בשמואל  ב', פרק ד'(3

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________  
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 מה החסד שגומל דוד עם מפיבושת? ומהי תגובתו?. 4

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

  _______________________________________________ . מה מצווה דוד את ציבא?5

 ___________________________________________________________________  

 

 י'פרק 

  ____________________________ אל חנון בן נחש? ,לשם מה שולח דוד שליחים לעמון. 1

 ___________________________________________________________________  

 השליחים חנון בן נחש, ומה גורם לו להתייחס אליהם בצורה זו?. כיצד מתייחס אל 2

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

ְראּו . פסוק ו': "3 יִּ מֹון ְבֵני וִַ י עִַ ְבֲאשּו כִּ ד נִּ  מה ראו בני עמון, ומה הם עשו בעקבות זאת? -..." ְבָדוִּ

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 . כיצד מגיב דוד למעשהו של נחש העמוני?4

 ___________________________________________________________________  

 כל חלק?. כיצד מחלק יואב את העם, מי עומד בראש 5

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

ק. "6 ק ֲחזִַ זִַ ְתחִַ ד ְונִּ ֵמנּו ְבעִַ ד עִַ ּטֹוב יֲִַעֶשה וה' ינּוֱאֹלקֵ  ָעֵרי ּוְבעִַ  ", מי אמר למי ובאיזה הקשר?ְבֵעיָניו הִַ

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 מי מנצח במלחמה זו, ומה הייתה תגובת "כל המלכים עבדי הדרעזר" בעקבות כך?. 7

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 

 

 

 י"אפרק 

 זו )פסוק א'(?מה היה המצב המדיני בתקופה . 1

 ___________________________________________________________________  

 . אל מי דוד קורא אליו, ומה הייתה התוצאה מכך?2

 ___________________________________________________________________  

 . אל מי דוד קורא אליו חזרה מן המלחמה? מה דוד מצווה אותו לעשות?3

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

  _______________________________ מה הייתה תגובתו של אוריה, וכיצד נימק זאת?. 4

 ___________________________________________________________________  

 כיצד מנסה דוד בפעם השנייה לנסות לגרום לאוריה ללכת לביתו?. 5

 ___________________________________________________________________  

 באיגרת, וכיצד מגיעה האיגרת אל יואב שר הצבא? מה דוד כותב. 6

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 . כיצד מתקיימים הדברים שכתב דוד בספר?7

 ___________________________________________________________________  

  ____________________________ . א. מה מצווה יואב את השליח לומר לדוד )פס' י"ט(?8
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 ב. מה השאלה שדוד עלול לשאול את השליח )פסוק כ'(, ומה הקשר לאירוע המוזכר בפסוק כ"א?

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

  _____________________________ אם ישראל שאלה זו? ג. מה צריך השליח לענות לדוד

  _________________________________________________ . מה תגובת דוד לשליח?9

 ___________________________________________________________________  

 מה תגובתה של בת שבע? כיצד דוד לוקח אחריות על מעשהו?. 10

 ___________________________________________________________________  

 

 הבאנו לקמן מספר מקורות להעמקה והבנה למעשה דוד ובת שבע:

 תלמוד בבלי מסכת שבת נ"ו ע"א: "כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה"

 

 שבע לדוד מששת ימי בראשית, אלא שבאה אליו במכאוב"סנהדרין ק"ז ע"א: "ראויה הייתה בת 

 

 "כל היוצא למלחמת בית דוד, גט כריתות כותב לאשתו" )שבת נ"ו ע"א(

 "מורד במלכות היה" -אוריה

 

ְיינּותלמוד בבלי עבודה זרה דף ב' ע"א: " ר ְוהִַ י ְדָאמִַ בִּ ּׁשּום יֹוָחָנן רִּ י מִּ בִּ ְמעֹון רִּ  ָהָיה ֹלא יֹוָחאי ֶבן שִּ

ד ֲעֶשה ְלאֹותוֹ  ָראּוי ָדוִּ ְשָרֵאל ָהיּו ְוֹלא. מִַ ין יִּ ֲעֶשה ְלאֹותוֹ  ְראּויִּ ר ָעשּו ְוָלָמה ...מִַ ם ָלְך לֹומִַ  ָחָטא ֶשאִּ

יד ים ָיחִּ ְך לוֹ  אֹוְמרִּ יד ֵאֶצל ְכלִַ ם. ָיחִּ בּור ָחָטא ְואִּ ים צִּ ְך לוֹ  אֹוְמרִּ בּור ֵאֶצל ְכלִַ  ...צִּ

ְיינּו י ְוהִַ בִּ ר ְשמּוֵאל ְדרִּ י בִַ ְחֵמנִּ ר נִַ י ְדָאמִַ בִּ ר ְשמּוֵאל רִּ י בִַ ְחֵמנִּ יב ָמאי נִַ ְכתִּ ם" דִּ ֶגֶבר ְנאֻּ ם הִַ ם "?ָעל הּוקִַ  ְנאֻּ

ד י ֶבן ָדוִּ ּׁשִַ ים יִּ  .ְתשּוָבה ֶשל עּוָלה ֶשֵהקִּ

 

 י"בפרק 

 מה הסיפור שמספר נתן הנביא לדוד?. 1

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 הדין שהוא חורץ לו?. כיצד מגיב דוד כלפי האדם במשפט, ומה 2

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 . כיצד מסביר נתן לדוד על מי מדובר במשל? מהו הנמשל? )העשיר, העני, הכבשה(3

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

  _______________________________ . מה המעשה עליו מוכיח נתן את דוד בפסוק ט'?4

  ___________________________________ יא(? -מה העונשים שמקבל דוד )פסוקים י. 5

 ___________________________________________________________________  

  _____________________________________________ . א. מהי תגובת דוד לדברים?6

  ______________________________________________ ב. מה תגובת נתן לדברי דוד?

 מתנהג דוד כאשר הילד שנולד לו מבת שבע חלה? כיצד הוא מתנהג לאחר שהוא מת?. א. כיצד 7

 ___________________________________________________________________  

  _____________________________________________ ב. כיצד מסביר דוד את מעשיו?

 ___________________________________________________________________  

 . מי הילד הנוסף שנולד לדוד מבת שבע? כיצד קרא לו הקב"ה?8

 ___________________________________________________________________  

  __________________ כיצד מנמק יואב את קריאתו לדוד שיבואו להילחם על העיר רבה?. 9

 ___________________________________________________________________  
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 י"גפרק 

  ________________________________ יונדב בן שמעה לאמנון?מה הייתה שאלתו של . 1

  ______________________________________ . מה הייתה הצעתו של שמעה לאמנון?2

 ___________________________________________________________________  

  ___________________________ כיצד מנסה תמר לדחות את בקשתו של אמנון ממנה?. 3

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

  _______________________________ מה הרגיש אמנון כלפי תמר לאחר שאנס אותה?. 4

  _______________________________ מה מבקשת ממנו תמר, ומהי תגובתו של אמנון?. 5

 ___________________________________________________________________  

  ___________________________ מה עושה תמר לאחר שהיא יוצאת מחדרו של אמנון?. 6

 ___________________________________________________________________  

  _______________________________________ כיצד אומר אבשלום לתמר להתנהג?. 7

 ___________________________________________________________________  

  __________________________ . כמה זמן חיכה אבשלום עד שהחליט לפעול נגד אמנון?8

  ______________________________ למי קורא אבשלום להגיע לחגיגת גז הצאן שלו? . 9

  _____________________________________________ גם לדוד?קרא ב. מדוע לדעתך 

  ______________________________________ מי הורג את אמנון וחגיגת הגז וכיצד?. 10

 ___________________________________________________________________  

  ___________________________________________ . מה השמועה שהגיעה אל דוד?11

  _________________________________ השמועה האמתית, ומהי?. מי אומר לדוד את 12

 ___________________________________________________________________  

  _____________________________________ . לאן ברח אבשלום לאחר מות אמנון?13 

 

 י"דפרק 

עפסוק א': . 1 ֵידִַ ָיה ֶבן יֹוָאב וִַ י ְצרֻּ ֶמֶלְך ֵלב כִּ ל הִַ  ". הסבר.ַאְבָשלֹום עִַ

 ___________________________________________________________________  

  ______________________________________________ . את מי שולח יואב אל דוד?2

  _______________________________________________ . מה מספרת האישה לדוד?3

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

  ________________________________________________ מה מבטיח דוד לאישה?. 4

  _________________________________ יז? -האישה לדוד בפסוקים יגהסבר את דברי . 5

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

  _________________ דברי האישה מעוררים את חשדו של דוד. מה שואל דוד את האישה?. 6

 ___________________________________________________________________  

  __________________________ . בעקבות דברי האישה, מה מצווה דוד את יואב לעשות?7

 ___________________________________________________________________  

  _______________________________ . מה ההגבלה שמציב דוד על חזרתו של אבשלום?8

  __________________________ . כמה זמן נמצא אבשלום בירושלים בלי לראות את דוד?9

  ______________________________ אבשלום לעשות בכדי לראות את דוד?. מה מנסה 10

  _________________ מה עושה אבשלום בכדי לקרוא ליואב לאחר שהוא לא הגיע אליו?. 11

 ___________________________________________________________________  

  ______________________________ מה בקשתו של דוד מיואב וכיצד היא מתממשת?. 12

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  
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 מרד אבשלום -ט"ז  -שמואל ב' פרק ט"ו

 שאלות מכוונות למידה:

 א. מה היו המניעים למרד אבשלום? 

 אבשלום כדי "לגנוב את לב העם" ולהוציא את המרד לפועל?ב. באילו פעולות נקט 

 .ג. מהן פעולותיו של דוד, מדוע אינו פונה להלחם באבשלום בירושלים
 

 מניעי המרד

מה ראה אבשלום למרוד באביו? והנה הוא היה הגדול מאחיו ולו משפט הבכורה  :אברבנאלר"י 

שנה ולא יאריך ימים, ולמה אם כן עשה אבשלום והוא היה יורש עצר ודוד אביו היה זקן קרוב לשבעים 

את המרד הגדול הזה מבלי צורך? כל שכן לא עשאו בהיותו נזוף ממנו אם בארץ גשור ואם בירושלם 

שעמד שתי שנים שלא ראה פני המלך, ואם אז לא עשאו מה ראה עתה לעשותו אחרי היותו אתו 

 בשלום ובמישור כבן יכבד אב ועבד אדוניו?

 הקשיים שמעלה אברבנאל ביחס לנחיצות המרד? ישנמהם  .1

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

המרד הפסוקים הבאים הם כדמות הקדמה להודיע הסבה שהניעה את לב אבשלום אל  מלבי"ם:

הגדול הזה למרוד באביו, הנה אבשלום היה בן הבכור אחרי מות אמנון, וכן מצד יפיו ומעלותיו חשב 

כי לו יאתה המלוכה. ואביו היה בדעתו להמליך את שלמה, וכאשר הרגיש אבשלום זאת ע"... הקדים 

 למרוד טרם ימליך את שלמה בחייו כמו שהיה אח"כ באמת.

ם. וכולם מתו בעת ההיא, כמ"ש )לקמן יח, יח( שלכן הציב לו מצבה בחייו )כז( וגם נולדו לו שלשה בני

ושיקרא שמו כי אין לו בן... )כח( וישב אבשלום בירושלים שנתים ימים ופני המלך לא ראה. ולא בא 

 המלך לנחמו על מיתת בניו. והנה זה עורר אותו שנית אל המרד...
 

 ?ום דווקא בעיתוי זההסיבות שמביא המלבי"ם למרד אבשל שתי. מהן 2

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 למרד אבשלום: נוספותסיבות  3

אבשלום ביקש לתפוס את השלטון בימי דוד, על מנת למנוע את  –מאבק על הירושה . 1

 פירוש מלבי"ם( הבטחת דוד לבת שבע, ששלמה ימלוך תחתיו )ע"פ קיום

אבשלום כועס על דוד אביו ומבקש לנקום בדוד על התנהלותו בסיפור אמנון  –נקמה וכעס. 2 

ואחריו )המלבי"ם על פסוק כא ותמר, לפני הרצח )שלא הוכיח דוד את אמנון על המעשה בתמר( 

  'והמלך דוד. חרה לו מאד, אולם לא הוכיחו על זה, וכל זה עורר שנאת אבשלום'(. בפרק יג:

בן סורר ומורה. אבשלום הוא בנה של מעכה בת תלמי מלך גשור )שמ"ב  - אופיו של אבשלום. 3

אלים בא לידי ביטוי ברצח ג,ג(. חז"ל רואים בו בן סורר ומורה )מדרש לקח טוב כי תצא(, אופיו ה

 אמנון , בהצתת שדה יואב ומאוחר יותר במעשה הפלגשים, ויתכן שגם במרידה באביו.
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 . באילו פעולות נקט אבשלום בכדי לגנוב את לב העם? מה הייתה המטרה בכל אחד מהם?3

 המטרה התכסיס

 

 איש רצים לפניו. 50-מרכבה וסוסים ו

 

 

 בשער המיוחד למשפט.התייצבות בבוקר 

 

 

"אי מזה עיר אתה ... שמע אין לך מאת 

 ג(-המלך." )ט"ו, ב

 

 "מי ישימני שופט בארץ..." )ט"ו,ד(

 

 

"והיה בקרב איש להשתחוות לו, ושלח את ידו 

 והחזיק לו ונשק לו." )ט"ו,ה(

 

 

 ההכנות למרד

  מדוע נבחרה חברון לעיר שבה התחיל המרד?

 בחברון ישנה במה, בה ניתן לזבוח לה' )רד"ק(  -קו גלוי של אבשלום

חברון נובעת מהעובדה שזו העיר בה נמשח גם דוד  בחירתה של א -קו נסתר של אבשלום 

על שבט יהודה. כך שניתן לראות בכך מעשה סמלי,  למלך )רד"ק(, ומתחיל את מלוכתו בה

 בבחירתו של אבשלום להכריז על מלוכתו בחברון דוקא. 

 אבשלום מוצא את כוחו בעיר המרכזית של שבט יהודה.  ב

 

 כיצד הופץ רעיון המרד בישראל?. 4

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 מדוע דבר זה היה תכסיס? יודעים דבר? הקרואים שהולכים לתומם ולא 200. מיהם 5

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 )העזר בפרק ט"ז, כ"ג( מה מיוחד בו? -. גיוס אחיתופל 6

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 פרק ט"ז, יד( -בריחת דוד מירושלים )פרק ט"ו, יג -פרוץ המרד
 . עיין פסוק י"ד. מדוע מחליט דוד לברוח מירושלים?7

____________________________________________________________________ 

דוד מחליט לא להעמיד את ירושלים בלב המרד, להשאיר אותה כבירת העם, ולהתמודד עם 

 אבשלום מחוץ לעיר.

היציאה ברגל ולא רכובים על סוסים נועדה לא למשוך את תשומת ליבם של תושבי ירושלים 

 .למלך דוד. )רלב"ג טז(

של אבשלום. מה שמעיד מצד אחד על למרכבתו כמקבילה ברגליו ניתן לראות את היציאה של דוד 

 עוצמה מול חולשה אבל מצד שני על ענווה מול גאווה.

 תומכי דוד

 . מי היו הכרתי והפלתי?8

____________________________________________________________________ 

 . מי היו "הגיתים"?9

____________________________________________________________________ 
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 כ( -מצודת דוד יטהעזר ב. א. מדוע מנסה דוד לומר לאיתי הגיתי שלא להצטרף אליו? )10

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

פשט הפסוקים כיצד מנמק דוד לאיתי שלא להצטרף אליו, ומה מחליט איתי לעשות לפי  ב.

 לבסוף?

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 ון ה'. כיצד מגיב דוד?. צדוק ואביתר הכוהנים לוקחים איתם את אר11

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 . מה תפקידם של אחימעץ בן צדוק ויהונתן בן אביתר?12

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

י הארכי?13  . מה היה תפקידו של חושִַ

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 כו. -. עיין פסוקים כה14

 א. כיצד מקבל דוד את הדין על המציאות בה הוא נמצא?

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 כיצד תפס דוד את ירושלים? אינו רוצה לקחת איתו את ארון ה'? דוד מדועב. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 דרך פעולתו של דוד בתוך מחנה אבשלום

 לד. -לא -. עיין פס15

 שתי דרכי פעולותיו של דוד בתוך מחנהו של אבשלום?מהן 

  _________________________________________________________ כ"ח:  -פס' כ"ז

 ___________________________________________________________________  

  ________________________________________________________ ל"ד:  -פס' ל"א

 ___________________________________________________________________  

 נערו של מפיבושת את סיבת היעדרותו של מפיבושת? ציבא. כיצד מסביר 16

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 שמעי בן גרא. -פרק ט"ז, ז 

 -הרלב"ג

 על מעשה בת שבע אשת אוריה החתי. -איש בליעל. כי דמים רבים שפך - איש הדמים

 במפרשים.מה היו טענותיו של שמעי בן גרא כלפי דוד? היעזר  -"הבליעלואיש  הדמים"איש . 17

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 . כיצד הציע אבישי בן צרויה לנהוג בשמעי, ומה הייתה תגובת דוד?18

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 מהלך אנושי והשגחה אלוקית: -התגשמות נבואת נתן הנביא

י " תִּ חִּ ָיה הִַ ח ֶאת ֵאֶשת אּורִּ קִַ תִּ י וִַ ָתנִּ י ְבזִּ ד עֹוָלם ֵעֶקב כִּ ֵביְתָך עִַ ָתה ֹלא ָתסּור ֶחֶרב מִּ ְהיֹות ְלָך ְועִַ לִּ

י ְלֵרֶעיָך וְ  תִּ י ֶאת ָנֶשיָך ְלֵעיֶניָך ְוָנתִַ ְחתִּ ֵביֶתָך ְוָלקִַ ים ָעֶליָך ָרָעה מִּ י ֵמקִּ ְננִּ ר ה' הִּ ָּׁשה: ֹכה ָאמִַ ם ְלאִּ ב עִּ ָשכִַ

ֶזה נֶ  ָדָבר הִַ י ֶאֱעֶשה ֶאת הִַ ֲאנִּ ָסֶתר וִַ יָת בִַ ָתה ָעשִּ י אִַ ֹזאת: כִּ ֶּׁשֶמש הִַ ְשָרֵאל ְוֶנֶגד ָנֶשיָך ְלֵעיֵני הִַ ֶגד ָכל יִּ

ָּׁשֶמש  יב( -" )שמואל ב' פרק י"ב, יהִַ
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 )תפילה שיֵפר ה' את עצת אחיתופל(מזמור ג' בתהילים 

ְפֵני ַאְבָשלֹום ְבנֹו:  ד ְבָבְרחֹו מִּ ְזמֹור ְלָדוִּ  מִּ

ים ָעָלי: ים ָקמִּ בִּ בּו ָצָרי רִַ  ה' ָמה רִַ

י ֵאין  ְפשִּ ים ְלנִַ ים ֹאְמרִּ בִּ ים ֶסָלה:-ְישּוָעָתה לֹו ֵבארִַ  ֹלהִּ

י: ים ֹראשִּ י ּוֵמרִּ י ְכבֹודִּ ֲעדִּ ָתה ה' ָמֵגן בִַ  ְואִַ

ר ָקְדשֹו ֶסָלה: י ֵמהִַ ֲעֵננִּ יִַ י ֶאל ה' ֶאְקָרא וִַ  קֹולִּ

י: ְסְמֵכנִּ י ה' יִּ י כִּ יצֹותִּ יָשָנה ֱהקִּ י ָואִּ ְבתִּ י ָשכִַ  ֲאנִּ

יב ָשתּו ְבבֹות ָעם ֲאֶשר ָסבִּ יָרא ֵמרִּ  ָעָלי: ֹלא אִּ

ְרָת: בִַ ים שִּ ֵני ְרָשעִּ י שִּ י ֶלחִּ יָת ֶאת ָכל ֹאְיבִַ כִּ י הִּ י כִּ י ֱאֹלהִַ יֵענִּ  קּוָמה ה' הֹושִּ

ְרָכֶתָך ֶסָלה: ְמָך בִּ ל עִַ ְישּוָעה עִַ  לה' הִַ

 

 

 ועצת אחיתופל הראשונה הגעת חושי במחנה אבשלוםכד: -פרק ט"ז, טו

 :למידה מכוונות שאלות
 ?לו בנאמנותו  אבשלום את שכנע כיצד,  אבשלום לשורות הארכי חושי הצטרפות.1

 ?עצותיו מטרת מה? אחיתופל מיהו – אחיתופל עצת.2

 ?אחיתופל עצת נגד חושי פעל כיצד - ועצתו חושי נאום.3

 ?היועצים במלחמת הכפולה הסיבתיות של משמעותה מהי.4

 עצת אחיתופל הראשונה

 מדוע הוא בחר להיות בצד שלו?. כיצד מסביר חושי הארכי לאבשלום 19

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 מסביר את דברי חושי לאבשלום: המלבי"ם

 .ה' בחר בו 

  'הסנהדרין בחרו בו. -'העם הזה 

  ישראל' בחרו בו.'כל איש 

  של מלכו הקודם. לבנוחושי נאמן 

 __________________________ ?הראשונהכד. מה הייתה עצת אחיתופל  -פסוקים כאא. . 20

____________________________________________________________________ 

 )כב( רלב"ג:

 מפותת האב שהיא מותרת לבן:ולפי שהפילגשים בלא כתובה ובלא קדושין דינן כדין ...

 ב. לפי פירוש רלב"ג אבשלום לא ראה את עצמו כרשע בביצוע עצת אחיתופל. הסבר.

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 _____________________________________האם אבשלום מקבל את עצת אחיתופל? ג. 

 איזה נבואה מדברי נתן לדוד מתקיימת כאן?ד. 

____________________________________________________________________ 

"ועצת אחיתפל אשר יעץ בימים ההם כאשר ישאל איש בדבר האלוקים, כן כל עצת אחיתפל 

 גם לדוד גם לאבשלם". )ט"ז, כ"ג (

עצת אחיתופל היתה עצה נכונה שמתגשמת ואין מפקפקים בה כשם שאין מערערים על דבר 

 ה'. )מצודות דוד(
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 עצת אחיתופל השנייה מול עצת חושי הארכייד:  -פרק י"ז, פס' א

 . מה הייתה עצת אחיתופל השנייה, ומה הייתה המטרה בהצעתו?21

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 ומה הייתה מטרתו?. מה הייתה עצת חושי, 22

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

. כיצד מצליח חושי לשכנע את אבשלום לקבל את הצעתו? באילו אמצעים הוא נוקט בכדי 23

 ______________________________________________________________לשכנע? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 איזו הצעה מתקבלת ע"י אבשלום?א. . 24

____________________________________________________________________

שיש בקבלת סיבתיות הכפולה מדוע דווקא עצה זו מתקבלת ע"י אבשלום? )יז, יד( הסבר את הב. 

 עצת חושי על ידי אבשלום? )שתי סיבות שונות(

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 נאום חושי ועצתו עצת אחיתופל 

 העומד בראש הלוחמים

 שיקטוף את תהילת הניצחון

 אחיתופל

 פעלים בגוף ראשון 7 –הראיה

 אבשלום

 "ופניך הולכים בקרב"

 כל ישראל מדן ועד באר שבע 12,000 *מספר הלוחמים

המתנה עד שכל הלוחמים  התקפת פתע בלילה זמן ודרך הלחימה

 יתאספו למחנה ישראל

 רק אחר כך יציאה לקרב.

 גיבורים ומרי נפש חולשה ועייפות תיאור מצבם של דוד ואנשיו

 דוד ואנשיו דוד בלבד היעד למתקפה
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 כט( -הערכות דוד למלחמה בהר אפרים )פרק יז, טו
 כא( -מבחורים )פרק י"ז, טושליחת המרגלים אל דוד והצלתם בידי האישה 

 עוזר לדוד בבחורים, כיצד ובעקבות מה?מי . 25

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 . כיצד מגיב אחיתופל כשראה שעצתו לא התקבלה?26

____________________________________________________________________ 

 )העמקה( כט( -תומכי דוד בעבר הירדן, נקודת המפנה במרד )פס' כד
 אנשים יוצאים לקראתו של דוד בעוברו את הירדן: שלושה

 ח( –)שמואל ב י, א  -. שבי בן נחש 1

 הוא חנון בן נחש'. -רש"י )י"ז,כ"ז( 'ושבי בן נחש 

 במדרש תהילים ג' אומרים חז"ל שהוא שב בתשובה ונתגייר.

 משפחת נחש גילו אכזריות רבה כלפי דוד ואנשיו, והנה בפרקנו הם מציעים עזרה לדוד.

הרד"ק )י"ז, כ"ז( טוען שהפירוש הזה רחוק מהפשט, הוא מפרש ששובי בן נחש היה ישראלי שישב ברבת 

 בני עמון אחרי שנכבשה בידי דוד.
 

 )שמואל ב ט, ד( -. מכיר בן עמיאל מלא דבר 2

 מכיר היה האפוטרופוס של צאצאי שאול, ואף הוא מגלה נאמנות כלפי דוד.
 

 יח, יח ושמואל ב כא, ח( )שמואל א -. ברזלי הגלעדי 3

 מרב בת שאול היתה נשואה כנראה לבנו של ברזלי הגלעדי, והנה מחותנו של שאול תומך ומסייע לדוד.

 מדרש תהילים ג:

 'כיון שראה דוד כן, אמר מאלו הייתי מתיירא ועתה השלימו לי,

 אינו מהם אלא הקב"ה השלימם לי, 

 אויביו ישלים אתו, התחיל לומר:שנאמר )משלי י"ז,ז( ברצות ה' דרכי איש גם 

 "מזמור לדוד בברחו מפני אבשלום בנו".

 לתומכים בדוד יש קשר מסוים לבית שאול, או אויבים קודמים לדוד. .27

 מדוע דבר זה יכול לחזק את דוד כעת?

____________________________________________________________________ 

 שלפניך:עיין בדברי המלבי"ם 

"ויהי כבוא דוד מחנימה. הנה עד עתה לא מצא תומך וסועד כנ"ל, ועתה התעוררו  מלבי"ם:

כי אחר שבא אבשלום אל פלגשי אביו ודוד ברח מן הארץ, קבל ענשו, וכאור  רבים לתמכו,

 בוקר יזרח שמש".

 מדוע דווקא מנקודה זו? מה עתיד לקרות מרגע בואו של דוד למחניים, לפי המלבי"ם?. 28

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 

 ז(י-אפס' פרק יח, ) המלחמה בהר אפרים ומות אבשלום

 המלחמה בהר אפרים

 . כיצד מנמקים לוחמי דוד את סירובם ליציאתו של דוד לקרב?29

)יח, ג(: " כי הנפילה בידם וההצלה מידם שווה בעיניהם" גם אם יהיו קהל גדול  מצודת דוד

  פי עשרת אלפים "לא יחושו עלינו כשאינך ביננו."

____________________________________________________________________ 

 לכמה קבוצות מחלק דוד את לוחמיו? מיהם עומד בראש כל קבוצה?. 30

____________________________________________________________________ 

 . מה ההוראה שנתן דוד ללוחמים ביחס לאבשלום? )פס' ה'(31

____________________________________________________________________ 
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 . מה הסיבה לדברי דוד לגבי אבשלום לפי המפרשים שלפניך:32

)למרות כל מעשיו( ,חושש לחיי אבשלום ומבקש שינהגו  המרחם על בנו, האב רד"ק: דוד

 באבשלום בחמלה למענו = "לי", ולא יכוהו.

  ______________________________________________________________ רד"ק: 

 ___________________________________________________________________  

כלי רלב"ג: "כי הוא חשב שעוונו בבת שבע סבב את כל זה וכאילו היה אבשלום בזה הפועל, 

מביתך', ולזה ראה , במה שאמר לו: 'הנני מקים עליך רעה להביא גזירת ה' יתברך על דוד

 שאין לאבשלום פשע על זה והשתדל מפני זה בהצלתו."

  ______________________________________________________________ רלב"ג: 

 ___________________________________________________________________  

 עומד על הסיבה לעונשם: רד"קבמלחמה נהרגים עשרים אלף נופלים. 

 "העונש הזה על שמרדו בדוד שהיה מלך על פי ה' וכל שכן שהחזיקו יד בנו המורד בו."
 

 יח( -מות אבשלום )פס' ט

  _________________________________________________  . כיצד נהרג אבשלום?33

____________________________________________________________________ 

 . מה המסמלת תקיעת השופר של יואב בפסוק ט"ז?34

____________________________________________________________________ 

 "ויקרא אבשלום לפני עבדי דוד" )יח, ט(

' והנה סבב השם שנקרא אבשלום לבדו לפני עבדי דוד מפני רוב פיזור חילו והוא  רלב"ג:

 היה רוכב על הפרד...'

  _____________________________________________  ב. הסבר את דברי רלב"ג הנ"ל.

____________________________________________________________________ 

 :מסכת סוטה

 אבשלום התגאה בשערו, לפיכך נתלה בשערו"; 

 לפיכך נתנו בו עשר לונכייות )חניתות(,--עשר פילגשי אביוולפי שבא על 

 שנאמר "ויסובו עשרה נערים, נושאי כלי יואב; ויכו את אבשלום, וימיתוהו" )יח ,יט(. 

 לב אביו, ולב בית דין, ולב אנשי ישראל,--ולפי שגנב שלוש גניבות

 שנאמר "ויגנב, אבשלום, את לב, אנשי ישראל" )טו, ו(

-ו שלושה שבטים, שנאמר "וייקח שלושה שבטים בכפו, ויתקעם בלב אבשלוםלפיכך נתקעו ב

 עודנו חי, בלב האלה".)יח, יד(

 . מה העיקרון העומד מאחורי דברי חז"ל לעונשו של אבשלום?35

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 (ט פרק יט, -יט פרק יח,) הבשורה על מות אבשלום
 כז( -פס' יטאחימעץ והכושי )פרק י"ח, 

 . א. מדוע אחימעץ רוצה להיות זה שמבשר לדוד על מות אבשלום?36

____________________________________________________________________ 

 ב. מדוע יואב לא רוצה שאחימעץ יבשר זאת לדוד, ועל מי הוא פוקד לעשות זאת?

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 ג. כיצד מגיב דוד כאשר הוא רואה את אחימעץ רץ אליו?

____________________________________________________________________ 

 

 

http://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=40c3e50a-9ee3-4212-9601-3661288efacc&lang=HEB
http://lilmod.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=40c3e50a-9ee3-4212-9601-3661288efacc&lang=HEB
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 בשורת אחימעץ ובשורת הכושי:

 . א. מה מבשר אחימעץ לדוד?37

____________________________________________________________________ 

 ב. מה תשובת אחימעץ לדוד בקשר לאבשלום?

____________________________________________________________________ 

 ה לאבשלום?רי הכושי את מה שקרבין דוד מתוך דבג. כיצד מ

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 ה( -קינת דוד על אבשלום )פרק ט, א

 ? למרות שאבשלום מרד בו. מהםת לקינתו של דוד על אבשלום, סיבו שתימביא  המלבי"ם. 38

ר"ל שהגם שמרד ומרה, הוא בוכה עליו משתי  -וכה אמר בלכתו בני אבשלום, : מלבי"ם

טעמים, א( מפני שלא היה בדעתו להרוג את אביו, רק למלוך תחתיו, ועז"א בני אבשלום בני 

העקרי הראוי ר"ל היית בני לא כאכזר וזר להרגני, והיית בני בני, ר"ל בני  -בני אבשלום, 

למלוך תחתי, ב( מפני שידע שמעשה זו נסבב ע"י חטאו וע"י יעוד הנביא, ועז"א מי יתן מותי 

 לא אתה תחתי... -אני תחתיך 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

"והנה בכה דוד בזה האופן הנפלא על מיתת אבשלום לפי שהיה יודע כי   הרלב"ג:וכן אומר 

 עונותיו סבבו זה".
 

 דוד על אבשלום, ולכאורה צריך הוא לשמוח על סיכול המרד של אבשלום?מדוע מקונן . א. 39

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 צחון במרד אבשלום?ב. מה ניתן לומר על רצון ה' לגבי מלוכת דוד, כעת לאחר הני

____________________________________________________________________ 
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 ח( -)יט, ו תוכחת יואב את דוד

. א. מהם הטיעונים שמביא יואב לפני דוד כאשר הוא משכנע אותו לנהוג כמלך על ישראל ולא 40

 להתאבל על אבשלום?

 ענה לאחר עיון בדברי המלבי"ם שלפניך:

  לבי"ם: מ

 אמר לו שהוביש היום פני עבדיו הלוחמים בעדו מארבעה צדדים, -הובשת היום 

, שהיה הורג את אביו ואת אחיו ומענה א( שבאמת היה אבשלום מבקש את נפשו ונפש בניו ונשיו

את נשיו, כדי שיקום במלכותו, כמו שהחל ועינה פלגשי אביו, וא"כ עבדיך הם הממלטים את נפשך 

וכו', ואיך תעצב על מיתתו, שאם היה חי היית אתה וכל ביתך תמיד בסכנה,  -נפש בניך  היום ואת

 והרגוהו להציל אותך כדין רודף:

ואם  שלא רצה להרגך רק לתפוש מלכות לבד, הלא עשה זה בעזרת אויביך,ם תאמר ב( שאף א

כי אז היה נוקם  -היה נשאר בחיים ותמלא רצונו היה נסבה לאהבה את שונאיך ולשנא את אוהביך, 

 באוהבי המלך שלחמו אתו, ומגדיל את אויביו,

ג( שהגם אם זה טוב בעיניך מצד אהבתך לבנך, המלך ראוי להשקיף בענין כזה על שריו ועבדיו 

, כי עניני המלוכה והכלל יקר בעיני המלכים יותר שהם עמודי מלכותו, ולא יחוס על אהבת בניו

עד שתביט על עניני בנך  -א"כ הגדת היום כי אין לך שרים ועבדים, מעניני ביתם ועניניהם הפרטים, ו

 יותר מעניני הכלל,

וא"כ גלית דעתך כי טוב יותר  ד( הלא אם היה חי היתה המלחמה נמשכת עד שאחד ינצח בהכרח,

אחר שרע בעיניך מה שנצחנו אנחנו, וכולנו חיים והוא מת  -בעיניך, שיהיה הוא חי ואנחנו מתים, 

 תחתינו:

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 ב. כיצד נוהג דוד לאחר תוכחתו של יואב?

____________________________________________________________________ 

ְך וַּיָָקם " ט לֶׁ מֶׁ אמֹר ִהנֵּׁה הַּ ְך וַּיֵֶּׁׁשב ַבָשַער ּוְלָכל ָהָעם ִהִגידּו לֵּׁ לֶׁ מֶׁ ב ַבַשַער וַּיָבֹא ָכל ָהָעם הַּ יֹוׁשֵּׁ

ְך ִלְפנֵּׁי  לֶׁ מֶׁ ל נָס ִאיׁש ְלאָֹהָליוהַּ  ".וְיְִשָראֵּׁ

 מה המשמעות בחזרה על המילה 'מלך' בפסוק זה מספר פעמים?ג. 

____________________________________________________________________ 
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 מ( -וחזרתו של דוד )פרק יט, טז -סיום המרד
 שאלות מכוונות למידה:

 מה ניתן ללמוד מן המקבילות בין יציאתו של דוד מירושלים ובין חזרתו? .1

 סיכום ?  -מה ניתן ללמוד מדוד מאירועי המרד  .2

 כיצד אנו לומדים על שובה של מלכות דוד לתפקוד מלא?  .3

 מה מדוע מתעכב דוד מלחזור לירושלים לאחר המרד?  .4

 כיצד הסתיים מרד שבע בן בכרי? .5
 

שמעי בן גרא שמיהר לקלל את דוד כאשר ברח, הוא הראשון שממהר להגיע ולבקש סליחה 

 מדוד. 

 . שמעי בן גרא מנצל את הזמן בו דוד עדיין לא שב למלכותו.1

"ושמעי בן גרא נפל לפני המלך בעברו שמעי ממהר לבקש כפרה מדוד לפני מעבר הירדן: 

 את הירדן" )י"ט, י"ט(

: 'ולכן בעת רצה המלך לעבור נפל לפניו, כי אחרי עברו הירדן יתפוש מלכות, ומלך המלבי"ם

 שמחל על כבודו אין כבודו מחול, לא כן טרם עבר עודנו דינו כהדיוט ויוכל למחול.'

 יש מבנימין וציבא ובניו ועבדיו.א 1000. שמעי בן גרא יוצא בראש משלחת המונה 2

)י"ט,י"ח(: "כדי שדוד יפחד מהענישו פן יהפכו לאויבים כל הבאים עמו, וגם כדי  אברבנאל

 שיעמוד לו זכות ציבא והמנחה אשר הביא לדוד."

 דרכים נוקט שמעי בן גרא בכדי לפייס את דוד בחזרתו?א. באילו שתי . 1

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

  _______________  ב. כיצד מקבל שמעי בן גרא את דוד בחזרתו? מדוע? )מלבי"ם, אברבנאל(

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 ב. כיצד רוצה אבישי לנהוג בשמעי, ומה הייתה תגובת דוד?

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 הסבר את נימוקי דוד לאחר עיון בדברי המלבי"ם שלפניך:

 מלבי"ם ]כג[ :

 השיב שאין להמיתו משני פנים -מה לי ולכם 

ושיעניש ]א[ שבקל יצמח מזה נזק שכאשר יראו שנוקם במכעיסיו. יאמרו שכן יטור חמה לאויביו 

 כל הקושרים ולא ישובו אליו, וזה שאמר "כי תהיו לי היום לשטן".

כי היום קבלוהו עליהם, מנהג המלכים שביום  ,]ב[ שאחר שמחשיב היום ההוא כאילו מלך מחדש

מלכם יעשו חסד ויפטרו כל אסירי המלך ממות, ואף כי שאין לגזור מיתה באותו היום, וזה שאמר 

 "."היום יומת איש בישראל

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 עמוד לצד דוד בזמן מרד אבשלום?. כיצד מסביר מפיבושת לדוד את סיבת היעדרותו מל2

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 . א. מה הייתה תגובת דוד לדברי מפיבושת?3

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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"ולרב נמי שאמר קבל דוד לשון הרע... דאמר רב יהודה אמר רב: בשעה שאמר דוד למפיבושת 

'אתה וציבא תחלקו את השדה' יצתה בת קול ואמרה לו: רחבעם וירבעם יחלקו את המלוכה." 

 )מסכת שבת נ"ו, ע"ב(.

  כיצד רואה הגמרא את פסיקתו של דוד שגם ציבא יקבל מהשדה?ב. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 . א. מה מציע דוד לברזילי כשכר על שכלכל אותו במחניים בזמן המרד?4

____________________________________________________________________ 

...וכלכלתי אותך. והגם שאין אתה צריך לזה, יהיה זה עמדי. שתהיה מאוכלי שולחני  מלבי"ם :

 לכבוד, בירושלים. בעיר המלוכה ולא תשב בעיר קטנה ברוגלים:

 ב. כיצד מסביר המלבי"ם את הצעת דוד לברזילי הגלעדי?

____________________________________________________________________ 

 ג. מה הייתה תגובת ברזילי וכיצד הוא מנמק את דבריו?

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 . מיהם "כל איש ישראל" ומהי טענתם )פס' מ"ב(?5

 ___________________________________________________________________  

  _____________________________________ יהודה לאיש ישראל?. מהי תשובת אנשי 6

 ___________________________________________________________________  

 . מה טוענים שוב איש ישראל כלפי איש יהודה? מהי כוונתם בדברים: "עשר ידות לי במלך"?7

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 לסיכום: דרכי התנהלותו של דוד המלך במהלך מרד אבשלום
 במהלך המרד מתגלות שוב תכונותיו הנדירות של דוד ההופכות אותו למלך ישראל הנצחי. 

 ופועל באופן ברור בשני המישורים: במישור האנושי, הצבאי חלק ממהלך אלוקיכל המתרחש דוד רואה ב

והלאומי )השתדלות( ובמישור הרוחני אלוקי )בטחון(. דוד רואה בהתרחשויות מבחן עבורו והוא מתפלל 

 למהפך שיוכיח שה' מקבל אותו. הוא מתפלל לסיכול עצת אחיתופל בידיעה שיש בכך רווח והצלה מעשיים

 ך לא פחות מכך גם ביטוי לרצון ה' שמלווה אותו. עבורו א

: כך מול שמעי בן גרא, כך מול אבשלום וכך גם מול עמשא. הוא ביחסו לאויביוהדבר בא לידי ביטוי גם 

 רואה בהתנהגותם את ביטוי הרצון האלוקי ולכן אינו פועל נגדם באופן אישי, סולח לשמעי על קללותיו,

 ה את עמשא לשר צבאו. מתאבל על אבשלום במותו וממנ

 לפיכך הוא יוצא מירושלים אלא עם ישראל, ירושלים וארון ה'.דוד בבריחתו אינו רואה את עצמו העיקר 

 על מנת שלא תהפך לעיר מלחמה, מסרב להוציא איתו את ארון האלוקים לגלות ומפקיד את עצמו בידי ה'

 אם ישיבנו לירושלים ואם לא. 

 העמוקה. לידי ביטוי בשעה קשה זו מלמדות אותנו את גדולתו, עוצמתו ואמונתותכונותיו של דוד הבאות 
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 הדמויות המרכזיות בפרקי מרד אבשלום:
 

: בנו השלישי של דוד ממעכה בת מלך גשור. אחותו תמר עונתה על ידי אמנון אחיו הגדול אבשלום

ובעקבות מעשה זה, נוקם אבשלום באמנון והורג אותו. אבשלום בורח לגשור וחוזר לירושלים 

 כ בשמואל ב' מתואר מרד אבשלום ותוצאותיו. -אחרי התערבות של יואב. בפרקים טו

 

 היועצים:
ר –)מגילה  (  ניאחיתופל הגילו  יועצו של דוד הידוע בחכמתו הרבה ובעיצותיו הטובות שהן "ַּכֲאשֶׁ

ַאל שְׁ יש)-יִּ ַבר(, אִּ דְׁ ים בִּ ל" ֲעַצת-ָּכל ֵּכן; ָהֱאֹלהִּ יֹתפֶׁ  ֲאחִּ

ידידו של דוד ורעו הטוב הנותן את עצתו לאבשלום במטרה להכשילו ולהביא  – חושי הארכי

 לנצחון דוד. 

 

 נאמני דוד: 
לוחמי של דוד )הקשתים והקלעים על פי תרגום יהונתן( המלווים לדוד ביציאתו  – והפלתיהכרתי 

 איש.  600מירושלים, כ

 מאנשי צבאו הנאמנים של דוד – אתי הגיתי

 הכהנים המשרתים לפני הארון בירושלים – צדוק ואביתר

ים לדוד בניהם המשמשים כמעבירי מידע על ירושל – אחימעץ בן צדוק ויהונתן בן אביתר

 בבריחתו ומצטרפים אח"כ למלחמה נגד אבשלום.

 עבדו של מפיבושת בן יונתן המציע לדוד צידה לדרך.  – ציבא

 בנו הנכה של יונתן הסמוך על שולחנו של דוד.  – מפיבושת

 שר צבאו של דוד.  - יואב בן צרויה

 אחיו של יואב, מנאמניו של דוד.  – אבישי בן צרויה

שלושת תושבי  – בני עמון, מכיר בן עמיאל מלא דבר, ברזילי הגלעדי מרוגליםשובי בן נחש מרבת 

עבר הירדן המספקים מזון לדוד ואנשיו בבריחתם. )כמהם בנו של ברזילי הופך להיות אח"כ 

 מאוכלי שולחנו של דוד כחסד לאביו על עזרתו( .

 

 מתנגדי דוד:
 מבית שאול מהעיר בחורים, המקלל את דוד בבריחתו מירושלים – שמעי בן גרא

בן דודו של יואב, ממונה להיות שר צבאו של אבשלום ואח"כ ממונה על ידי דוד  – עמשא בן יתר

 להיות שר צבאו במקום יואב. נהרג על ידי יואב. 

 משבט בנימין המורד בדוד לאחר תבוסת אבשלום.  – שבע בן בכרי
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 כ'פרק 

 . את איזה אירוע מנצל שבע בן בכרי בכדי למרוד בדוד?1

 ___________________________________________________________________  

  _________________________________________ . מהי קריאתו לעם ישראל בפס' א'?2

 ___________________________________________________________________  

  ___________________________________ מי הולך אחרי דוד ומי אחרי שבע בן בכרי?. 3

 ___________________________________________________________________  

  ______________________ . את מי ממנה דוד על הצבא, ומה המשימה שהוא מטיל עליו?4

 ___________________________________________________________________  

  ________________________________________ ב. האם הוא מצליח במשימתו? מדוע?

 ___________________________________________________________________  

  ___________________ לאבישי את רצונו לדכא את מרד שבע בן בכרי?כיצד מסביר דוד . 5

 ___________________________________________________________________  

  _____________________________________________ . כיצד הורג יואב את עמשא?6

 ___________________________________________________________________  

  ___________________________________ על איזה עיר עושה יואב מצור, ולשם מה?. 7

 ___________________________________________________________________  

ָתה". 8 ֵקש אִַ ית ְמבִַ יר ְלָהמִּ ְשָרֵאל ְוֵאם עִּ ע ָלָמה ?!ְביִּ לִַ ת ְתבִַ ֲחלִַ  ה'?"  נִַ

 הצליחה להציל את כל אנשי העיר?מה הייתה הצעתה של האישה בחכמה ליואב, וכיצד היא 

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 מהם המינויים שעושה דוד בסוף תקופה זו של מרד אבשלום?. 9

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  
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 שמואל ב' פרק כ"ד

 :למידהשאלות מכוונות 
 מה היה חטאו של דוד במניית העם?  -

 מה משמעות בחירת העונש על ידי דוד? -

 היבוסי, שבו נעצרה המגפה ודוד מצווה לבניית מזבח?מה ייחודו של גורן ארונה  -

 ט(-מפקד העם )פס' א

 מדוע חרה אף ה', ומה המשמעות לכך שה' מסית את דוד לדבר עבירה? .1

 כיצד יכל להענישו? -. אם ה' אמר לדוד למנות את העם2

 . מה היה החטא במניית העם?3

 לא ידעתי על מה חרה בישראל. רש"י ]א[:

 בלשון הפסוקים מדוע חרה אף ה' בישראל? כיצד רש"י הבין את חרון ה'? האם מפורש .1

____________________________________________________________________ 

על נסתרות שהיו ביניהם, כי אילו היו גלויות, לא הניחם דוד. ולפי שלא היו גלויות,  רד"ק ]א[:

יו צדק ואמת, והסית את דוד, ונתן בלבו שימנה ל על ידי סבה, כי כל משפט-הענישם הא

 אותם.

. לפי הסבר רד"ק, על אילו חטאים העניש ה' את העם? מדוע דוד לא הוכיח את העם על חטאים 2

 ________________________________________________________________אלו? 

____________________________________________________________________ 

 הקב"ה מעניש את דוד, הרי הקב"ה הוא שהסית את דוד?ש האם יתכן

היה  -כלומר, ששם בלבו למנותם. ומה שאמר 'לאמר לך מנה את ישראל' -ויסת רד"ק ]א[:

. אמר לו בנבואה" 'לך מנה'לא שהאל בלב דוד שיאמר לאחד משריו: לך מנה את ישראל, 

 ל אמר לו, מה חטא?-ואם הא  שאם כן, איך אמר דוד "חטאתי מאד"?

 למנותם בעון ישראל, ודוד לא ידע כי מה' הוא. ששם בלבואלא 

 לך מנה את ישראל'? 'לאמר. כיצד מסביר רד"ק את המילה 3

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 ט( -מפקד העם )פס' א -מניית ישראל 

 ט? ומפס' י' והלאה? -. א. מה הכינוי שמופיע כלפי דוד פעמים רבות בפס' א4

____________________________________________________________________ 

 . נעמוד על ההבדל, והדבר יעזור לנו להבנת משמעות החטא:5

 הסבר בלשונך את ההסברים השונים לחטא דוד: 

וכבר היה דבר זה נודע בישראל מן התורה, כי אם ימנו את ישראל שלא יתנו איש  רד"ק ]א[:

ואפילו תמנה אותם לצורך. וצוה דוד את יואב שימנה אותם, כפר נפשו, שיהיה בהם נגף, 

והיה קשה בעיני יואב לעשות זה הדבר, לפי שידע שיחסרו, וכן אמר בדברי הימים: "למה 

כיון שימנה אותם שלא לצורך,  יהיה להאשמה לישראל" ואע"פ שיקח מהם כסף או שום דבר, 

ואמרו רבותינו ז"ל: "כל זמן שנמנו  יחסרו, כמו שפירשנו למעלה פסוק 'ויפקדם בטלאים'.

 חסרו, בימי דוד".-ישראל לצורך לא חסרו, שלא לצורך

 ___________________________________________________________________א.

____________________________________________________________________ 

לא הורשו למנותם כי אם בעת הצורך במלחמה, כמו כי  -חטאתי לה' ר' ישעיה מטראני ]י[:

שעשה שאול "ויפקדם בטלאים, ]ש"א טו,ד[, כדי למנות עליהם שרי צבאות. וכל זה לא 

 אלא שלא לצורך, אסור אפילו על ידי דבר אחר. -לגלגלת 

 ___________________________________________________________________ב.

____________________________________________________________________ 
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אומר אני שלא היה גודל החטא מצד עצמו כי אם כפי החוטא ומעלתו, כי דוד  אברבנאל ]א[:

"ה' לא גבה ליבי ולא רמו עיני" והיה נשען באלוקיו, כמו  שבטבעו היה שפל רוח, כמו שאמר

"ח( "טוב לחסות בה' מבטח באדם", ומאשר "בך ה' חסיתי ובה' בטחתי" ואמר )שם קי שאמר

שימש בשלמות גדול ודבקות נמרץ שבעים שנה ולבסוף נעשה גבה עינים ורחב לבב ויבטח 

ברב עמו ויתהלל במתת שקר בצוואתו את יואב שימנה את העם להתגאות בו על אויביו, לכן 

 היה ראוי לעונש גדול.

 ___________________________________________________________________ג. 

____________________________________________________________________ 

 יז( -העונש )פס' י

 . כיצד מגיב דוד בפס' י' לחטא?6

____________________________________________________________________ 

 ההצעות שמציע גד הנביא לפני דוד? שלושתמהם . 7

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 באיזה עונש בוחר דוד בפסוק יד? כיצד מנמק דוד את בחירתו?. 8

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

עשירים אוצרי הדבר, ולא החרב והרעב, שגם הוא מסור ל -נפלה נא ביד ה' רש"י ]יב[:

פירות. אמר רבי אלכסנדרי: אמר דוד: אם אני בורר לי החרב, עכשיו ישראל אומרים: הוא 

בוטח בגיבוריו, שהוא לא ימות, והאחרים ימותו. ואם אני בורר הרעב, יאמרו: הוא בוטח 

 בעושרו. אברור לי דבר שהכל שוין בו.

יר את המעבר בלשון הפסוקים . כיצד מסביר רש"י את בחירתו של דוד? כיצד הדבר מסב9

  _______________________________________________________  מ'המלך' ל'דוד'?

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 . כמה נהרגים במגיפה? איפה המגיפה נעצרת?10

____________________________________________________________________ 

, כלומר חטאתי ועשיתי את הישר למעוות יתיוהנה אנכי חטאתי ואנכי העו: "דעת מקרא"

מה חטא חטאו שיענשו  מה עשו , דוד הוא הרועה וישראל צאנו...אלה הצאןועקום... אבל 

כלומר תהא המגפה בי  - הי נא ידך בי ובבית אביתעליו? אין האשמה בצאן אלא ברועם, 

ובבני משפחתי, וכל הכתוב בא כאן מעין מאמר מוסגר המסביר מדוע ראה ה' להנחם על 

הרעה, ועוד משהתוודה דוד ונטל על עצמו את כל העון , הקים את עולה של תשובה והוכשר 

 .שראללבנות את המזבח ולהניח את היסודות לבית עולמים הבא לכפר על י

 . כיצד מבין 'דעת מקרא' את דברי דוד למלאך?11

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 כה( -דוד בונה מזבח לה' בגורן ארוונה )פס' יח

 כאשר ציווה אותו ה'. -בפס' י"ט דוד בונה מזבח

כדי שיראהו דוד שם ויתפלל, ויעתר לו האל במקום ההוא,  -גרן ארונה היבוסי רד"ק ]טז[:

ותעצר המגיפה, ויהיה סימן לדוד כי שם הוא מקום העתרה, ושם יהיה בית המקדש שהוא 

ושם נעתר לו באש שירד  בית התפילה והעבודה, כמו שצוה לו על ידי גד להקים שם מזבח.

 מן השמים על העולה, כמו שנאמר בדברי הימים ]דה"א כא,כו[.
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 . מה תגובת ה' לתפילת דוד בגורן ארוונה היבוסי? מה מבין מכאן דוד?12

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

', ועל פי דרכו אמר לו כי על ידי קנות מעמו המקום יכפר בו לבנות מזבח להוזהו  אלשיך :

כו'  לקנות מעמךעל ישראל מה שאין כן אם יבנה המזבח בהיות של ארונה היבוסי, וזהו 

 ה יש למקום בהיותו של ישראל,, כי קימותעצר המגפה מעל העם

 מה מציע ארוונה לדוד לגבי קניית המקום? מהי תשובת דוד?. 13

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

ל, ובפרק כב, א להרחיב את מעמדו וחשיבותו של בית  -פס' כופרק כא, דברי הימים א עיין בספר 

 המקדש.
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 ספר מלכים א'

 פרק א' )בקיאות(

  ___________________________ . מה הייתה הצעת עבדי דוד, ובעקבות מה הציעו זאת?1

 ___________________________________________________________________  

  _________________________ את מי מביאים בפני דוד? מה הכוונה "והמלך לא ידעה"?. 2

 ___________________________________________________________________  

  ___________________________________ נוהג אדוניה בן חגית?באילו גינוני מלכות . 3

 ___________________________________________________________________  

 . כתוב שלוש סיבות לכך שאדוניה רואה את עצמו מתאים למלוך? )פס' ו'(4

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

     ערוך טבלה !נעדר ולא הוזמן ? מי הוזמן ע"י אדוניה לטקס ההכתרה ו מי. 5

 לא הוזמן    }ציין שם! {  הוזמן  }ציין שם! {      

   כהן 

                  איש צבא

   נביא 

אנשים 

 נוספים 

1. 

2. 

1. 

2. 

 

  __________________________________________ מה מייעץ נתן הנביא לבת שבע?. 6

 ___________________________________________________________________  

  ____________________ . מה אומרת בת שבע לדוד, וכיצד נתן הנביא משלים את דבריה?7

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

  _______________________________________________ מה נשבע דוד לבת שבע?. 8

  ____________________________ . אילו פעולות עושה דוד בכדי להמליך את שלמה בנו?9

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

  ______________________________________ . מה שומע יואב, וכיצד הוא מגיב לכך?10

 ___________________________________________________________________  

  _____________________________________ מי מבשר לאדוניה על המלכת שלמה? .11

  _______________________________________ . כיצד מגיב אדוניה לשמע בשורה זו?12

  _________________________________________ . מה שולח שלמה לומר לאדוניה?13

 ___________________________________________________________________  

 

 פרק ב'

 צוואת דוד לשלמה בנו

 מה התנאי להבטחה ה': "לא יכרת לך איש מעל כסא ישראל" לפי דברי דוד לשלמה?. 1

 ___________________________________________________________________  

 אלו מעשים של יואב?כיצד מצווה דוד את שלמה לנהוג ביואב? בעקבות . 2

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  
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 מדוע שלמה צריך לגמול חסד לבני ברזילי הגלעדי?. 3

 ___________________________________________________________________  

 כיצד מצווה דוד את שלמה לנהוג בשמעי בן גרא? מדוע שלמה צריך לעשות זאת בחכמה?. 4

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

  ________________________________________ כמה זמן מלך דוד והיכן הוא נקבר?. 5

 ___________________________________________________________________  

  ____________________________________ מה בקשת אדוניה מבת שבע אם שלמה?. 6

 ___________________________________________________________________  

  __________________________________ בקשתו של אדוניה?. כיצד מפרש שלמה את 7

  __________________________________________ . כיצד מעניש שלמה את אדוניה?8

  _____________________________________ מה העונש שנותן שלמה לאביתר הכהן?. 9

  _______________________ . כיצד מנמק שלמה את הסיבה שהוא לא הורג את אביתר?10

 ___________________________________________________________________  

  _____________________________________ . מהן שתי הסיבות לעונשו של אביתר?11

 ___________________________________________________________________  

 . כיצד מגיב יואב כאשר הוא חושד שהוא הולך להיענש על ידי שלמה?12

 ___________________________________________________________________  

  _______________________________________________ את יואב והיכן?. מי הורג 13

  _________________________________________ . את מי ממנה שלמה לשר הצבא?14

  ________________________________ כיצד מעניש שלמה את שמעי בן גרא בחכמה?. 15

 ___________________________________________________________________  

  ________________________ . לאחר כמה זמן ומדוע מפר שמעי את ההסכם עם שלמה?16

 ___________________________________________________________________  

  _______________________________ . מה תגובת שלמה על הפרת ההסכם של שמעי?17

 ר קרה?. "והממלכה נכונה ביד שלמה" )פסוק מ"ו(. הסבר פסוק זה, ובעקבות מה הדב18

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  
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 -מלכים א', פרק ג' 

 בת פרעה, החלום בגבעון ומשפט שלמה

 שאלות מכוונות למידה: 

 א. מהי בקשתו של שלמה מהקב"ה וכיצד היא מתקבלת?

  ב. כיצד מתבטאת חכמת שלמה במשפטו, ולשם מה הובא סיפור המשפט?
 

ְמָלָכה ָנכֹוָנה ְביִַד "סוף פרק ב':  מִַ  ".ְשֹלֹמהְוהִַ

אנו יודעים ששלמה עלה לשלטון כנער צעיר )כעדותו של שלמה בהמשך הפרק על עצמו וכעדותו של 

ֹלִהים נַַער וָָרְך(,  דוד בדברי הימים א כט א: וַּיֹאֶמר ָדוִיד ַהֶמֶלְך ְלָכל ַהָקָהל ְׁשֹלמֹה ְבנִי ֶאָחד ָבַחר בֹו א 

ני הכוחות הפנימיים שיכולים לעמוד מולו )אדוניה, ובכל זאת מצליח שלמה לבסס את מלכותו מפ

 יואב, שמעי(. 

 פרק ג', א: "ויתחתן שלמה את פרעה מלך מצרים, ויקח את בת פרעה..."

אחרי שזכר ששלמה הסיר את המונעים שהיו לו במלכותו מפאת אויביו האברבנאל )א(: 

ו ובהתחתנו עם פרעה אשר בארץ, זכר שעשה עוד עזר שני להתמיד ולהכין מלכותו בהשלימ

 מלך מצרים שהיה מלך גדול והיה קרוב אליו. )וכן המלבי"ם לפסוקנו(
 

 . מדוע התחתן שלמה עם בת פרעה דווקא עכשיו, לפי דברי אברבנאל?1

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 כיצד מתחתן שלמה עם פרעה שאיננה בת ישראל?

עבדו מאהבה כלומר אף על פי שלקח בת פרעה, לא סר  -)ג( ויאהב שלמה את ה'  :רד"ק

בעבורה מה' עד לעת זקנתו שהרבה נשים נכריות ובת פרעה והאחרות הטו את לבבו 

]אף על פי כן היתה אסורה לו לפי  נראה שהשיב אותה לדת ישראל מאהבת ה' . ובאמת

שהיתה מצרית ראשונה ומרז"ל שאמרו כי מותרת היתה לו , כי מה שאמר בנים אשר ילדו 

להם דור שלישי בנים ולא בנות ואף על פי שלא נקבעה ההלכה כדברי זה החכם, אף על פי 

כי לא ראינו בכתוב שחטא שלמה על שלקח בת  נראין דבריו[ שאמר, כי קבלה היתה בידו 

והניח נשיו הנכריות  אלא על שהרבה נשים ודבק בהם באהבה עד שהסירו את לבבו,  פרעה

לעבוד אלהים אחרים. והנה בשנה הרביעית למלכו לקח בת פרעה והכתוב מעיד ויאהב 

ועד עת  שלקח בת פרעה.  שלמה את ה' וגו' רק בבמות הוא מזבח ומקטיר ] ולא אמר רק

זקנתו לא הטו את לבבו , ואז זכר בת פרעה לגנאי עם האחרות לפי שהסירו את לבבו כלם 

ואז בהרבות הנשים לא היה שומר להשיבם לדת ישראל אלא היה לוקחן בגיותן לתאות לבו 

  ומניחן לעשות כמשפטי הגוים וע"כ נענש עליהם[.

 

י פשט הכתובים ששלמה לא עבר על דת ולא חטא הנה התבאר מכל זה כפ )א(: אברבנאל

כלל בלקחו את בת פרעה, לפי שגיירה וטבלה ונכנסה תחת כנפי השכינה, כל שכן שלקחה 

כדי להשלים עם פרעה רביה, ולהיות כשלקחה כוונתו רצויה ומעשיו לשם שמים אמר אחרי 

 זה ויאהב שלמה את ה' ללכת בחוקות דוד אביו. 
 

 התחתן עם בת פרעה שלא הייתה יהודיה, לפי פירושי רד"ק ואברבנאל?איך יתכן ששלמה . 2

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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 ג בפרק ג'. -. עיין פסוקים ב3

 הרוצה בונה מזבח בראש גגו או בחצרו.לשם שמים, כל  רש"י ]ב[:

 לפס' ב' את העובדה שבני ישראל מקריבים בבמות? רש"יא. כיצד מסביר 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 קודם שנבנה הבית כי אחר שנבנה הבית לא ראינ -א מזבח ומקטיר רק בבמות הורד"ק ]ב[:

לפי שאמר  , והלא מותרות היו הבמות עד שבנה הבית? למה אמר רקו שזבח בבמות. וא"כ 

או בבמה אשר  ים'בחקות דוד אביו 'ודוד לא זבח אלא במזבח אשר לפני הארון בירושל

  בגבעון ולא ראינו לו שזבח וקטר בבמות אחרות.

 ?רד"'קכיצד מסביר זאת ב. 

____________________________________________________________________ 
 

אנו רגילים להזכיר את הבמות בספר מלכים לשלילה ואולם, כאן בא הפסוק להסביר שעם ישראל 

 ושלמה המלך עובדים את ה' באהבה ומזבחים רק בבמות.

 אמונתו של שלמה: אוהב את ה' כדוד אביו שזו המעלה הגדולה.וכאן מדגיש הפסוק את גדולת 
 

 טו( -החלום בגבעון )פס' ד

הוא מזבח הנחושת שעשה משה במדבר, והוקבעה בשילה,  -:היא הבמה הגדולה רש"י ]ד[

 לנוב, חרבה נוב בימי שאול ובאו לגבעון.  ובא חרבה שילה בימי עלי

 אליה הולך שלמה המלך )רש"י פס' ד'(מהי "הבמה הגדולה" המוזכרת בפסוק ד' ש. 4

____________________________________________________________________ 

)ד(: לא נקראה גדולה לגודל מידתה כי הוא מזבח הנחושת שעשה משה רד"ק:  רשות:

במדבר... אלא נקראה גדולה למעלתה על האחרות כי הוא מזבח שעשה בצלאל במצות 

ל, ובו הייתה תמיד האש העליונה שירדה ביום השמיני למילואים. -שציווהו האמשה כמו 

והאחרות היו נעשות על ידי הדיוט איש הישר בעיניו והן היו במות קטנות במעלה כנגד אותה 

 אשר בגבעון.

 ?ט - ייתה בקשת שלמה מאת ה' בפסוקים ה. מה ה5

____________________________________________________________________ 

 ב. כיצד הוא מנמק את בקשתו?

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 ה שנה היה, וזה לך החשבון...בן שתים עשר רש"י ]ז[: 

 מדוע מכנה שלמה את עצמו "נער קטון" בפסוק ה', לפי פירוש רש"י?. א. 6

____________________________________________________________________ 

 ולא למדתי חכמה שזה לא יושג רק בשנים ובשקידה רבה.-)ז(מלבי"ם: 

 שלמה?את בקשת ב. כיצד מסביר המלבי"ם 

____________________________________________________________________ 

 . מדוע מצא חן בעיני ה' בקשתו של מה לפי דברי המלבי"ם הבאים:7

שלמה על תשובתו זאת חן בעיני ה' יפלא מאד...אמנם שלמה ע"ה  המשמצא-)י( מלבי"ם:

החמודות הרצופות עמה, שהגם שידע החכמה לא עלה בלבו מאומה מיתר  מרוב חשקו אל

זמניות לא פעלו אלה בלבו שום התפעלות, כי רק את החכמה בקש  שימצא עמה גם טובות

 אפילו יצוייר בלבו שימשך לו ממנה עוני וקוצר ימים. ורק בעבור החכמה בעצמה

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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 הבטחת ה' לשלמה לעושר וכבוד לעומת אריכות ימים

 . א. איזו הבטחה הובטחה לשלמה בתנאי, ואיזו ללא תנאי?8

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 ב. כיצד מסביר זאת רש"י שלפניך?

: העושר והכבוד שלא התניתי בתורתי לתת למלך אתן לך, בין זכאי בין חייב, אבל רש"י )יד(

ה למען והמצוכ( לבלתי סור מן , ומלכות הדורות, כבר התניתי בתורתי )דברים יז אורך הימים

ממלכתו וגו', ועל אותו תנאי לא אשנה, ואם תלך בדרכי והארכתי וגו'... כך  יאריך ימים על

 שנויה בספרי.

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 כט( -)פס' טזמשפט שלמה 

סיפר הכתוב כי בדברם, אמרה הנתבעת בלשון בני החי ובנך המת, והתובעת  מלבי"ם )כב(:

אמרה בהפך: בנך המת ובני החי, וכלל בלשון שהאדם יקדים תמיד מה שהוא העיקר ויאחר 

 את הטפל,

הסברא נותנת שהאשה שדקדקה להקדים בלשונה 'בני החי' קודם, עיקר מגמתה  ולפי זה 

שיהיה החי בנה, והמקדמת בלשונה 'בנך המת' עיקר מגמתה שיהיה המת בן חברתה, לא 

 שיהיה החי בנה, 

ולברר זאת אמר קחו לי חרב כי בזה יבורר מי  ומזה כבר היה יכול להבין ולהכריע מי אמו,

 ה ומי תתרצה שימות.הרוצה שיחי
 

 )בתועליות סוף פרק יא, תועלת שמינית(: הרלב"ג

להודיע שהוא ראוי לשופט שיתחכם בתחבולות לעמוד על אמיתת הדברים אשר תהיה בהם 

טענה בין איש לרעהו הדברים רחוקים שיביאו לעמוד על זה מזולת שירגישו בעלי הריב 

 שמאלו הדברים יעמדו על אמיתת זה.
 

 ?המלבי"ם, לפי פירוש האמתית. א. כיצד הכריע שלמה בחכמתו מי האם 9

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 ?הרלב"גמשפט שלמה לפי דברי  מטרתב. מהי 

____________________________________________________________________ 

 בת קול הופיעה ואמרה היא אמו: -היא אמו  רש"י :

 מו"?ת הדין לפי רש"י לפס' כ"ז "היא אִּ הכריע א מי ג.

____________________________________________________________________ 

 שלפניך?. לשם מה הובא משפט שלמה לפי המפרשים 10

אז כאשר שב מגבעון ובא לו לירושלים בא לו זה הדין לידו ונראתה בו  ירושופ -רד"ק )טז( 

 לו הקדוש ברוך הוא חכמה ובינה. המתנה הטובה שנתן
 

 זיון אמת.יה' לפניו משפט שיתברר ממנו כי מלא ה' שאלתו, והח הקרה -מלבי"ם )טז(

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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ְראּו"ב.  יִּ ְפֵני וִַ ֶמֶלְך מִּ י הִַ י ָראּו כִּ ת כִּ ים-אֱ  ָחְכמִַ ְרבוֹ  ֹלקִּ  )פסוק כ"ח(.  "ְבקִּ

 משפט שלמה? מהי מטרת סיפורובדברי הרד"ק שלפניך, וכתוב עיין בפסוק כ"ח 

לפיכך יראו מפניו לעשות רעה אפילו בסתר כי ראו כי ברוב חכמתו יוציא לאור -רד"ק )כח(

 משפט כמו שנעשה בזה המשפט.

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 מלכים א' פרק ד'

  __________________________________________________ על מה מספר פרק ד'?. 1

  ________________________________ . מה מצבם של ישראל עפ"י הכתוב בסוף הפרק?2

 ___________________________________________________________________  

 

 פרק ה'

  _________________________ שלמה בפרק? הבא דוגמאות.. כיצד מתוארת עוצמתו של 1

 ___________________________________________________________________  

  ________________________ אילו עוד דברים מתוארים בפרק על שלמה, מלבד עושרו?. 2

 ___________________________________________________________________  

  _____________________ מה מבקש שלמה מחירם מלך צור? מה הוא מציע לי בתמורה?. 3

 ___________________________________________________________________  

  __________________________________________ מה נותן שלמה לחירם בתמורה?. 4

 ___________________________________________________________________  

  ____________________________________________ ם?רני. מה היה תפקידו של אדו5

 

 פרק ו'

  _________________________________ מה התאריך של תחילת בניית בנית המקדש?. 1

 ___________________________________________________________________  

  ______________________________________ יג. -סכם את דברי ה' לשלמה בפס' יא. 2

 ___________________________________________________________________  

  ______________________________ . מהו תאריך סיום בניית בית המקדש? )סוף הפרק(3

 ___________________________________________________________________  

 

 

 פרק ח'

  ___________________________ מה האירוע עליו מדובר בפרק, ובאיזה תאריך זה היה?. 1

 ___________________________________________________________________  

  ______________________________________________ להיכן מעלים את ארון ה'?. 2

  _________________________________ . אילו דברים מבקש שלמה מאת ה' בתפילתו?3

 ___________________________________________________________________  

י. פסוק כ"ז: "4 ְמָנם כִּ אֻּ ל יםֱאֹלקִּ  ֵיֵשב הִַ ֵנה ָהָאֶרץ עִַ ם הִּ יִּ ָּׁשמִַ ם ּוְשֵמי הִַ יִּ ָּׁשמִַ ְלְכלּוָך ֹלא הִַ י ַאף ְיכִַ ת כִּ יִּ בִַ  הִַ

ֶזה י ֲאֶשר הִַ יתִּ  ". ָבנִּ

  ___________________________________________ הסבר את דברי שלמה בפסוק זה.

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

  ______________________________אילו מטרות יש לבית המקדש, לפי תפילת שלמה?. 5

 ___________________________________________________________________  
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 לתפילות ישראל בבית המקדש?. באילו מצבים בעם ישראל, מבקש שלמה מה' לשמוע 6

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

 . אל מי עוד מבקש שלמה שה' ישמע לתפילתו בבית המקדש? )פסוק מ"א(7

 ___________________________________________________________________  

  ________________________________ . אילו דברים עושה שלמה ביום חנוכת המקדש?8

 ___________________________________________________________________  

 

 פרק ט'

  _____________________________מה תוכן דברי ה' לשלמה בהתגלות השנייה בגבעון?. 1

 ___________________________________________________________________  

  _____________ מצוות?. מה יקרה לעם ישראל ולבית המקדש אם לא ילכו בדרך התורה וה2

 ___________________________________________________________________  

  _______________________________________ . מה עוד נתן שלמה לחירם מלך צור?3

 ___________________________________________________________________  

 

 פרק י'

  _____________________________________ . לשם מה הגיעה מלכת שבא אל שלמה?1

 ". מה רואה מלכת שבא אצל שלמה ומהי תגובתה?רּוחִַ  עֹוד ָבּה ָהָיה ְוֹלאפסוק ה': "... . 2

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

  ___________________________________________ . מה נותנת מלכת שבא לשלמה?3

 ___________________________________________________________________  

  ________________________ כ"ג, כ"ט?. מה ניתן ללמוד על מלכות שלמה, מתוך פסוקים 4

 ___________________________________________________________________  
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 עיון -מלכים א' פרק י"א 

 שאלות מכוונות למידה: 

 א. מה היו מעשיו של שלמה המלך המובילים לביקורת נגדו?

 ב. מהי התוצאה ומי מתבשר על כך במהלך הפרק?

 ג. מיהם העומדים מול שלמה ומה מקומה של מצרים בחיזוק השטנים של שלמה? 

 

 י( -)פסוקים א מעשיו של שלמה

 -אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן: כל האומר שלמה חטא : שבת דף נו עמוד ב

יו כלבב דוד אביו', כלבב דוד אביו הל-אינו אלא טועה, שנאמר 'ולא היה לבבו שלם עם ה' א

אלא מפני שהיה לו  -מיחטא נמי לא חטא... 'ויעש שלמה הרע בעיני ה'  -הוא דלא הוה 

 בנשיו, ולא מיחה, מעלה עליו הכתוב כאילו חטא.למחות 
 

 . לפי דברי הגמרא שלמה המלך לא חטא. מה ההשוואה שעושה הגמרא בין שלמה לבין דוד?1

____________________________________________________________________ 

 . מדוע מיוחס לשלמה החטא, אם הוא לא חטא?2

____________________________________________________________________ 

: ויהי לעת זקנת שלמה. גברה ההטיה עד שהטו את לבבו אחרי אלהים אחרים. מלבי"ם

ובאר הדבר שלא תחשוב שהוא עצמו עבד ע"ז ח"ו, רק שלא מיחה בנשיו שעבדו אלהים 

יו כלבב דוד אביו, שאז היה אהבת ה' קאלאחרים, ובזה נתגלה שלא היה לבבו שלם עם ה' 

 גוברת על אהבת נשיו והיה מגרש אותן מעל פניו:
 

 . לפי הכתוב בפסוק ח', האם שלמה חטא? מי היה החוטא?3

____________________________________________________________________ 

 התגלה שלבבו של שלמה לא היה שלם עם ה' כליבו של דוד? מתוך דבר המלבי"ם, כיצדא. . 4

____________________________________________________________________ 

 ציפייה משלמה?ב. לפי פירוש המלבי"ם, מה הייתה ה

____________________________________________________________________ 

 ילה נשים נכריות?מדוע שלמה נושא מלכתח

: שבחר בנכריות רבות להיות שוטר ומושל בהן והם רבות מכל אומה ואומה כדי )א'(כלי יקר 

שתהיה נכנעת אל ישראל ... ואת בת פרעה אהב לזה התכלית להיכנע תחתיו. וכן מואביות 

 שיהיה מואב נכנע אליו וזהו שאמר: 'מן הגויים אשר אמר ה' אל בני ישראל' שלא היה ראוי

... להכניעם תחת ' יתברךלאיש חכם מכל אדם לידבק בהם, אבל התכלית היה לאהבת את ה

 עבודת ה' ויראתו כדי שיהיו כל העמים קורים בשם ה' ונכנעים אל המלך שלמה עבד ה'.
 

ויתחתן שלמה. אחר שהכין מלכותו בקרב עמו, הכין אותה גם נגד מלכי  מלבי"ם פרק ג )א(:

ארץ אשר סביב לו במה שהתחתן עם מלך גדול מושל ממשל רב בימים ההם, ובזה ימצא 

 עזר מצריו מבחוץ:
 

והמלך שלמה  פרש הכתוב את תארו )המלך( כדי לרמוז שלנישואי  :פירוש דעת מקרא 

 -ודאי עם בנות מלכיהם וגדוליהם של הארצות השכנות שנמנו -שלמה עם הנשים הנכריות 

 היתה משמעות מדינית )נישואין דיפלומטיים בלשון ימינו(.
 

מה ההבדל בין פירוש הכלי יקר ופירוש המלבי"ם )ודעת מקרא( ביחס לסיבות של שלמה . 5

 לנישואין עם נשים נכריות רבות?

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 



   בס"ד
 

94 
 

 "א פסוק א'.כז, ובתחילת פרק י -. עיין בסוף פרק י', פסוקים כו6

 יז? -באילו דברים עבר כאן שלמה על 'משפט המלך' מספר דברים יז, טו

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

שהרי שתי  -: ואמר רבי יצחק: מפני מה לא נתגלו טעמי תורה  סנהדרין דף כא עמוד ב

מקראות נתגלו טעמן נכשל בהן גדול העולם. כתיב 'ולא ירבה לו נשים', אמר שלמה: אני 

ארבה ולא אסור, וכתיב ' ויהי לעת זקנת שלמה נשיו הטו את לבבו'. וכתיב ' לא ירבה לו 

 ' ותצא מרכבה ממצרים בשש'. סוסים', ואמר שלמה: אני ארבה ולא אשיב וכתיב
 

מה הלקח שאנו לומדים מן החיבור בין המקורות הללו )פרקי מלכים, ספר דברים והגמרא . 7

 ?בסנהדרין(

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 יג( -דבר ה' אל שלמה )פסוקים יא

י ישראל הנראה אליו ק: )ט( ויתאנף ה' בשלמה. וזה היה מצד כי נטה לבבו מעם ה' אל מלבי"ם

 פעמים: )י( וצוה אליו על הדבר הזה. והדבר ששמע מפי ה' בעצמו ועבר עליו בזה אין לו תרופה,

בפועל, עברת על קיום אליל תה זאת עמך. רצה לומר, הגם שלא עבדת ע"ז י)יא( יען אשר הי

ברשותך ובירושלים, כי היתה הע"ז ברשותך: ולא שמרת בריתי. לבער הע"ז, לכן קרוע אקרע את 

הממלכה ונתתיה לעבדך. והיה העונש הזה מדה כנגד מדה, כאשר עבדו הם את צבא השמים 

 שהם עבדי האל והסירו הממלכה מהאל יתברך, כן יסיר המלוכה ממנו אל עבדו.

ה לא יהיה בימיך, וזה למען דוד אביך. וזה יובן ...שה' יאך בימיך לא אעשנה. שגמר העשי )יב(

 נתן המלכות לבנו של דוד בלא תנאי, רק לזרע זרעו של דוד נתנה המלכות בתנאי.
 

 . נשים לב כי שלמה אינו מגיב כאן לדברי ה'.8

 מדוע יש בעונשו של שלמה מידה כנגד מידה, לפי המלבי"ם?

____________________________________________________________________ 

 קריעת הממלכה לא בימיו של שלמה, היא למען דוד?לפי המלבי"ם מדוע עניין . 9

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 כד( -השטנים של שלמה מבחוץ )פסוקים יד

פסוק י"ח אומר שלמה כי "אין שטן ואין פגע רע". לפי הפסוקים הנ"ל רואים שהשטן  ,. בפרק ה'10

 בדברי המלבי"ם: היה קיים עוד בימי עליית שלטון שלמה. כיצד אפשר להסביר זאת? נעיין
 

נקם מישראל. יכא( כאשר שמע. שמת יואב ודוד איננו, שאל רשות לשוב אל ארצו לה)מלבי"ם

 אולם כל זמן שהלך שלמה בדרכי ה' לא יכול להרים ראש, אולם עתה שחטא שלמה. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 מ( -השטן מבית )פסוקים כו

 מהו 'המילוא המוזכר בעבודתו של ירבעם, ומדוע הוא מרד במלך?

  :אשר הוכיחו עליו -וזה הדבר  רש"י )כז(:

אחורי המלוא אמר ן זה סגר את פרץ העיר דוד שהיה הפרץ יובבני -שלמה בנה את המלוא 

לו אביך פרץ פרצות בחומה ליכנס בו עולי רגלים ואתה גדרת אותה לעשות אנגריא לבת 

 :פרעה להושיב שם עבדיה ומשרתיה

. א. מדוע בניית המילוא היוותה סיבה לכעס של ירבעם על שלמה? מה הייתה תוכחת ירבעם 11

 _____________________________________________________________לשלמה? 

____________________________________________________________________ 
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יש משערים שהכוונה לאוכף שבין הר המוריה לבין עיר  -: המלוא דעת מקרא מל"א ט', ט"ו

 .דוד היושבת לדרומו שמלאוהו עפר ואבנים

שעליו הוקם הבית ל'רודים בעם : וסמך בנין ביתה ]של בת פרעה[ ובנין המלוא שם, ט', כ"ד

העושים במלאכה' לרמוז שגם המלוא וגם הבית נבנה בידי אנשי המס ומן הכתוב לקמן )יא, 

כח( משמע שירבעם בן נבט שהיה מופקד על כל סבל בית יוסף הוא שבנה את המילה -כו

 ושם פרש שדבר בנין זה שימש לו ולאנשי סיעתו גורם מזמן ועילה למרד שמרד בשלמה.

 אותו מילוא?של ב. מה היה המיקום 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 נבואת אחיה הנביא

 .על פי פירוש רד"ק קדמה למרידה גם הנבואה שקיבל ירבעם מאחיה השילוני

 פי פירוש דעת מקרא, נבואת אחיה מאוחרת לכל סיפור המרד:על 

מרד בו שדבר בו ולא ירא ממנו וכבר הפקיד אותו שלמה לכל  -וירם יד במלך :  )כו( רד"ק

סבל בית יוסף לקבל המס ממנשה ואפרים כי ראה כי עושה מלאכה כלומר ראהו זריז 

השילוני ובשרהו במלכות על כן במלאכתו ובעת ההוא קודם שהרים יד במלך מצא אותו אחיה 

על הפקידות שהיה לו מתחילה ועל בשורת המלכות שאמר לו אחיה גבה לבו ודבר מה שדבר 

ין הזה אבל בין יבשלמה ושלמה כאשר הוגד לו בקש להמיתו וברח למצרים כן הוא סדר הענ

ם יד וירם יד במלך ובין ויבקש שלמה להמית את ירבעם הושמו הדברים למה גבה לבו להרי

 במלך:

 . א. מתי הייתה המרידה לפי רד"ק?12

____________________________________________________________________ 

לאחר  – וירבעם יצא מירושלים, כלומר לעת זקנת שלמה, ויהי בעת ההיא:  דעת מקרא

 .במפתיע בלא שיצפה ירבעם לכך -וימצא אותושהוכיח בפומבי את שלמה. 

 מתי הייתה המרידה לפי פירוש דעת מקרא?ב. 

____________________________________________________________________ 

 ?לעומת מרידתו של ירבעם ג. מה משמעות הפירושים בעניין זמנה של נבואת אחיה

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

א עמה איזה פעולה היא מוכרחת וויקרעה. ומבואר אצלנו שדבר הנבואה שתב מלבי"ם )ל(

להתקיים ולא תבוטל בשום אופן ובמה שקרע הבגד נחרץ הדבר מבלי השנות ואף אם ישוב 

 שלמה בתשובה:

 על פילוג הממלכה: כמעשה של אבלותקריעת השמלה 
 

או אחיה או ירבעם אין לו הכרע וכן בדברי רז"ל רב ולוי חד אמר  -והוא מתכסה רד"ק: 

שמלתו של אחיה וחד אמר שמלתו של ירבעם. אמר ר' שמואל מסתבר כמאן דאמר של אחיה 

 שכן דרך של צדיקים להיות קורעים במחלוקת של בית דוד:
 

 מהפירושים הנ"ל? אחדכל . מה מבטאת קריעת השמלה לפי 13

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 . המלכות של ירבעם היא זמנית, אך תתקיים בתנאי. עיין בפסוק ל"ח וכתוב מהו התנאי.14

____________________________________________________________________ 
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 מ'? עפ"י הנאמר בפסוק. א. מהו רוצה שלמה לעשות לירבעם, 15

____________________________________________________________________ 

 ב. האם ניתן לראות הבדל בין תגובת שלמה לבין תגובת דוד בתוכחת נתן הנביא ב'כבשת הרש'?

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

בר דברים יולכן אחרי שסיפר כל זה זכר ששלמה, כאשר ראה שירבעם מרד ודאברבנאל: 

 עוד אחיה הנביא, בקש להורגו והוא ברח לשישק מלך מצרים.ינגדו ואולי שידע דבר מי
 

 ג. לשם מה שלמה מבקש להמית את ירבעם, לפי אברבנאל?

____________________________________________________________________ 

 

 יחזקאל פרק לז : 

יֶהם כֹה ָאַמר ה' א ר ֲאלֵּׁ ין ַהגֹויִם ֲאֶׁשר ָהְלכּו -)כא( וְַדבֵּׁ ל ִמבֵּׁ ַח ֶאת ְבנֵּׁי יְִשָראֵּׁ לוקים ִהנֵּׁה ֲאנִי ֹלקֵּׁ

אִתי  בֵּׁ  אֹוָתם ֶאל ַאְדָמָתם:ָׁשם וְִקַבְצִּתי אָֹתם ִמָסִביב וְהֵּׁ

ל ּוֶמֶלְך ֶאָחד יְִהיֶה ְלֻכָּלם ְלֶמֶלְך וְֹלא יהיה יְִהיּו  י יְִשָראֵּׁ )כב( וְָעִשיִתי אָֹתם ְלגֹוי ֶאָחד ָבָאֶרץ ְבָהרֵּׁ

י ַמְמָלכֹות עֹוד:  עֹוד ִלְׁשנֵּׁי גֹויִם וְֹלא יֵָּׁחצּו עֹוד ִלְׁשּתֵּׁ

יֶהם  כּו וְֻחקַֹתי יְִׁשְמרּו וְָעשּו אֹוָתם:)כד( וְַעְבִדי ָדוִד ֶמֶלְך ֲעלֵּׁ  וְרֹוֶעה ֶאָחד יְִהיֶה ְלֻכָּלם ּוְבִמְׁשָפַטי יֵּׁלֵּׁ

ָמה  יֶכם וְיְָׁשבּו ָעֶליָה הֵּׁ )כה( וְיְָׁשבּו ַעל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר נַָתִּתי ְלַעְבִדי ְליֲַעקֹב ֲאֶׁשר יְָׁשבּו ָבּה ֲאבֹותֵּׁ

 ם וְָדוִד ַעְבִדי נִָשיא ָלֶהם ְלעֹוָלם:ּוְבנֵּׁיֶהם ּוְבנֵּׁי ְבנֵּׁיֶהם ַעד עֹולָ 
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 מלכים א' פרק י"ב

 :למידה מכוונות שאלות

 ? העם עם שלו הדיאלוג מן רחבעם של וטיבו אופיו על ללמד ניתן מה. 1

 ( האנושי והמהלך להית-הא התכנית) הממלכה לפילוג גורם מה. 2

  ?  נובעים הם וממה מלוכתו בתחילת ירבעם חטאי מהם. 3
 

 המלכת רחבעם

 ה( -דרישת העם מרחבעם )פס' א

העם מגיע אל רחבעם למשוך אותו למלך. אמנם הרמב"ם בהלכות מלכים כותב שאין מושחין מלך 

 בן מלך )אין צורך במשיחה(.

כי באמת עת מלך שלמה זכה רחבעם במלכות ולא היה צריך משיחה והמלכה,  המלבי"ם :

מושחין מלך בן מלך... אך ישראל בקשו תואנה ובאו להמליכו, שבזה הודיעו לו שעדין שאין 

אינו מלך עד שימליכוהו מרצונם ועד יקיים התנאים שיתנו עמו, ולכן באו לשכם ולא לירושלים 

 ששם יתחזק על ידי בית יהודה שבטו, אבל שכם הייתה ראש יוסף ומתנגדת ליהודה...

  ____________________ משיחת רחבעם למלך ע"י העם? הצורך באת . כיצד מסביר המלבי"ם 1

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

  _______________________________________________ . א. מהי בקשת העם מרחבעם?2

 -אביך הקשה את עלנו, לכלכל בני ביתו הרב ומרבית הסוסים, ואתה עתהמצודת דוד )ד(:

הואיל ואינך בגודל מעלת אביך, אשר באו לראות פניו מאפסי ארץ, אם כן מה לך להרבות 

 והקל עלינו.באנשי בית וסוסים, עזוב אותם 

מהו העול הכבד עליו התלונן העם? מדוע הם לא התלוננו על כך בימי  'מצודת דודמסביר 'ב. כיצד 

  ________________________________________________________________ שלמה? 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 יא( -הצעת הזקנים והילדים )פס' ו

  _____________________________________________ . א. מהי הצעת הזקנים לרחבעם?3

  _____________________________________________________ ב. מהי הצעת הילדים? 

עד הנה קראו רחבעם, כי העם לא החזיקו אותו למלך, אבל הוא  : )על הזקנים( המלבי"ם

בעצתו החזיק את עצמו כמולך בעצמו ובלתי צריך אל המלכת העם ולמלאות בקשתם, 

אתם נועצים ולא אמר מה אתם נועצים, איך וזה שאמר  ובהשקפה זו התייעץ עם הזקנים...

ועל זה לא התייעץ  היא שאלה על גוף העצה, אם למלאות בקשת העם או לא.  מהשמילת 

כלל, כי החליט בדעתו שלא ימלא שאלתם רק ישתרר בממלכה בלתי מוגבלת, רק רצה 

 באיזה אופן ידחם מעל פניו.להתייעץ 

  ____________________________ . א. מה מדגיש המלבי"ם על האופן בו מכונה כאן רחבעם?4

 ______________________________________________________________________  

  ________________________________ ם לפי המלבי"ם?ב. מה בעצם שאל רחבעם את הזקני

 ______________________________________________________________________  

אצבעי הקטן עבה היא משתי מתני אבי, רצה לומר אהיה עוד במעלה יותר  מצודת דוד :

מאבי. ועתה, הואיל ותגדל מעלתי, אוסיף עוד עולכם כי עוד יתרבו אנשי וסוסי ועליכם 

 לכלכלם.

  ___________________ . כיצד ממשיך מצודת דוד את פירושו לעיל? מהי תשובת רחבעם לעם?5

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  
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 יז( -את רחבעם )פס' יבהעם עוזב 

  _______________ . איזו עצה מקבל רחבעם )של הזקנים או של הילדים(? מה תגובת העם לכך?6

 ______________________________________________________________________  

 טז? -הקיימת בעזיבה של העם את רחבעם בפס' טוסיבתיות הכפולה . הסבר את ה7

 ______________________________________________________________________   

 ______________________________________________________________________  

 תגובת העם בפס' טז מחולקת לשלושה חלקים:

ה ק ְבָדוִד וְֹלא-מַּ לֶׁ ןנֲַּחָלה -ָלנּו חֵּ י-ְבבֶׁ דרך שאלה, כלומר מה לנו עוד בו כיון  -)טז( רד"ק :יִשַּ

שיכביד עולנו, מי יכריחנו להיות לנו חלק בו. ומה שזכר דוד לפי  שאינו שומע בקולנו ואמר

 היה תחילת המלוכה קורא בנו או בן בנו דוד. שהוא
  

ל: יָך יְִשָראֵּ    ְלאָֹהלֶׁ

   .יתו ואין אנו חפצים במלך ולא צריכים אליו)טז( רוצה לומר כל אחד ימלוך בבאברבנאל 
  

יְתָך ָדוִד: ה בֵּ ָתה ְראֵּ   עַּ

 )שם( ראה מי נשאר עמך ועל איזה בית תמלוך כי לא על בית ישראל. רד"ק

 תגובות העם לפי המפרשים לעיל. שלושת. הסבר את 8

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

הלשון היא מעין הלשון הבאה לעיל בחיתומה של פרשת חנוכת הבית: )מלכים  דעת מקרא:

י  א' ח', ס"ו( : ִחים וְטֹובֵּׁ יֶהם ְשמֵּׁ )סו( ַבּיֹום ַהְשִמינִי ִׁשַּלח ֶאת ָהָעם וַיְָבֲרכּו ֶאת ַהֶמֶלְך וַּיְֵּׁלכּו ְלָאֳהלֵּׁ

ב ַעל ָכל ַהטֹוָבה ֲאֶׁשר ָעָשה ה' ְלָדוִד ַעְבדֹו ּולְ  ל ַעמֹו: ואפשר שהיא ערוכה כאן על דרך לֵּׁ יְִשָראֵּׁ

הניגוד לשם. שם שלח שלמה את העם לאהליהם והם הלכו 'שמחים וטובי לב' ואילו כאן הם 

המשלחים את רחבעם לביתו אבל הם עצמם הולכים לבתיהם ממורמרים וזועפים ובסופו של 

  דבר מורדים ברחבעם בן שלמה.

 פילוג הממלכה
 כד( -רחבעם )פס יח של תגובותיו

 כ. -יח עיין פסוקים

  _________________ מרידה של העם ברחבעם מופיעים בפסוקים אלה?מעשים של  שני. איזה 9

 ______________________________________________________________________  

)יז( ובני ישראל וכו'. רצה לומר הגם שנפרדו מאתו בחרי אף לא התקבצו לבחור  : מלבי"ם

לא ועדין מלך אחר, כי התפרדו איש לאהלו, לא קבלו את מלכותו ולא בחרו אחר על פניו... 

 פשעו בו, ואם היה מניח אותם היה עדיין תקוה, אבל:

 -'וישלח את אדורם'

 .שלחו לגבות המס להראות שרוצה לקחת מהם המס ביד חזקה כמו מקודם

 . א. מה הייתה תגובתם הראשונה של העם לפי המלבי"ם? מה ניתן היה עדיין לעשות?10

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

  _____________________________________ ב. לשם מה שלח רחבעם את אדורם אל העם?

 ______________________________________________________________________  

  _________ כד. את מי ממליכים עליהם ישראל למלך? כיצד מגיב רחבעם? -כא. א. עיין פסוקים 11

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  
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  ___________________________________________ ב. כיצד נמנעת המלחמה של רחבעם?

 ______________________________________________________________________  

 לג( -מעשי ירבעם )פס' כה
  ____________________________ . א. מה המעשה הראשון שעושה ירבעם בתור מלך? )כה(12

הימים, כי בטח לא הוצרך לבנות ערי מצור כמו שעשה רחבעם כנזכר בדברי  -מלבי"ם )כה(

 לו עיר מלכות ואת פנואל. ברוב עמו, רק בנה

  ___________________________________________________ ב. מדוע דווקא מעשה זה?

 ______________________________________________________________________  

  _______________________________________ ו?". א. מה החשש שמעלה ירבעם בפס' כ13

 ______________________________________________________________________  

כיוון שהם צריכים על כל פנים לעלות לירושלים שלש פעמים בשנה כל ישראל...  )כז(: רד"ק

אי אפשר שלא יטה רחבעם לבבם אליו ושבו אל אדוניהם מלך בן מלך ונקל הוא להטות 

לבבם אליו, וצריך שאקח עצה שלא יעלו לירושלים, שאם יעלו, ישובו אל אדוניהם והרגוני, 

 שלא אפקפק עוד במלוכה.

  _______________________________________ כיצד מסביר רד"ק את חששו של ירבעם? ב.

 ______________________________________________________________________  

  ____________________ הפתרונות של ירבעם בכדי למנוע את החשש שלו? ארבעת. א. מהם 14

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

ולמה עגלים? פיתה אותם בדברים אמר להם הלא ידעתם כי המלכות נחלקה  :רד"ק )כח(

ברצון האל כמו שאמר לי אחיה השלוני הנביא אם כן האל לא רצה במלכות בית דוד ולא רצה 

 ג"כ בירושלם שהוא מלכות בית דוד אם כן נעשה מקום אחר שתבואו ותזבחו שם. 

להשרות השכינה בו במקום משה  הלא אהרן עשה לישראל עגלולמה עגל? אמר להם 

גם אתם עתה שאין לכם מקום השכינה שהוא ירושלם נעשה עגל במקומו שלא היה להם 

להשרות שכינה בו לפיכך אמר 'אלה אלהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים' כמו שאמר 

 בעגל המדבר כי לא היתה כוונתו לע"ג. 

  כדי שלא להטריח ישראל שיבאו כלם למקום אחד:  ם?יולמה עשה שני
 

וידמה שאמר להם מה לכם לעלות לירושלים ובה האלוהים אשר עובדים  )כח(: רלב"ג

הגויים, טוב שנעבוד האלוהים שעבדו אבותינו שהיה נעשה על ידי אהרון שהיה נביא להיות 

 ישראל תמורת משה.

הוא משתמש בהקבלה לעגל שעשה אהרון בכדי  ב. מדוע עושה ירבעם דווקא שני עגלים, וכיצד

  ________________________________________ להצדיק את מעשיו, לפי רד"ק ולפי רלב"ג?

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

בית גדול שמרוכזות בו כמה במות ומזבחות כתחליף לעבודת * ירבעם בונה גם 'בית במות'= 

 הקורבנות בבית המקדש.

 

המקדש אחר גם עשה להם כהנים מאיזה שיהיה מהשבטים, כי קודם בנין בית  )כח(: רלב"ג

חורבן משכן שילה הייתה העבודה מותרת בזרים, וכאילו הטעה אותם, ואמר שבזה יוכלו 

לעשות עתה בזולת בית המקדש, והזה יתרצו יותר כדי שלא יהיה כל הכבוד והגדולה בזה 

 לשבט לוי.
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  ___________________ . א. את מי ממנה ירבעם לכהנים, וכיצד הוא מסביר זאת, לפי רלב"ג?15

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ?(ו"ט-ג"י, א"י' ב) הימים ירבעם ללווים מעם ישראל, לפי הכתוב בדברי ב. כיצד מתייחס

 ______________________________________________________________________  

 של ירבעם: ממציא חג חדש מליבו. הרביעיהמעשה 

החליף החודש השביעי בשמיני להרחיק ישראל עוד מחוקות ירושלים או אם יהיה  : רד"ק

 הימים במישראל שירצו ללכת בחג הסוכות ירושלים )כמו שאכן התרחש כמתואר בדברי 

יא/טז(... עשה הוא חג בחודש השמיני כי כבר שבו לביתם ההולכים לירושלים ויהיו שם בבית 

 אל בחג אשר עשו מיראת המלך.

  _________________ מה הייתה המטרה של ירבעם במעשה זה? את איזה חג זה בא להחליף?. 16

 ______________________________________________________________________  

 

 איך יתכן שעם ישראל הסכימו ללכת אחרי מעשיו של ירבעם?

לא עסקו ישראל בתורה אך היו אוכלים ושותים ושמחים כמו שקדם  וידמה כי )כח(: רלב"ג

בתחילת מלכות שלמה וזה היה סבת נפילתם באלו החטאים, עם שכבר ראו בימי שלמה 

שנעשו תועבות בירושלים מתועבות הגויים אשר התחתן עמם שלמה, ומזה המקום פרצו 

 החטאים האלו בכל ישראל.

 

  ________________________________________________ . א. כיצד מסביר זאת רלב"ג?17

 ______________________________________________________________________  

כי טבע האדם להתחייב את עצמו באיזה עבודה לה', וכל שהדת תעמוס עליו  )ל(: מלבי"ם

 עבודות קשות ומצות רבות כן יטה יותר אחריה ויעשה ברצון.

  ________________________________________________ ב. כיצד מסביר זאת המלבי"ם?

 ______________________________________________________________________  

  __________________ תפיסות יש במפרשים כאן ביחס לסיבות החטא של ישראל? שתיג. אילו 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  
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 פרק י"זמלכים א' 

 :למידה מכוונות שאלות

 ?   ושבועתו אליהו של הופעתו ובין(  ז"ט פרק סוף) יריחו בניית בין הקשר מהו. 1

 ? ודבריו הופעתו מתוך אליהו של ודמותו אישיותו על ללמוד ניתן מה. 2

 ?מהם לומדים אנו ומה הבצורת בזמן אליהו את המלווים הניסים מהם. 3
 

 הרקע לנבואת אליהו: 

עמרי הוא אבי השושלת השלישית בין מלכי ישראל )בית ירבעם, בית בעשא, בית עמרי(. עמרי המולך 

 עשרים ושתיים שנים בונה בירה חדשה לממלכת ישראל את שומרון ומעמיק את האלילות בישראל.

 אחאב בנו של עמרי, נושא לאשה בת מלך נכרית המביאה איתה את עבודת הבעל לשומרון. 

 בית ומזבח לבעל בשומרון ומכעיס את ה' יותר מכל מלכי ישראל שהיו לפניו.אחאב בונה 
 

עד עתה הגם שעבדו העגלים לא פקרו עדיין  -בימיו בנה חיאל  מלבי"ם פרק טז פסוק לד:

בכל שרשי האמונה והיו יראים מפני השבועה והאלה של יהושע, ועתה שראו שאחאב עושה 

כל התועבות ואין ה' מענישו, כפרו בהשגחה ובנבואה ולא חשו על קללת יהושע ולכן בנה את 

ם לזאת ותלהו יריחו. והגם שראה שקללת יהושע נתקיימה באבירם בנו, לא שת לבו ג

עד שבשגוב צעירו הציב דלתיה. ודבר זה הוצעה אל הספור הבא אחריו מענין  ,במקרה

 אליהו:

 בסוף פרק ט"ז אנו קוראים על בניית העיר יריחו.

  _____________________________ . א. מדוע בניית העיר יריחו מתאר מצב רע בעם ישראל?1

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

  ___________________________ ב. כיצד קשור עניין בניית העיר להופעתו של אליהו בפרקנו?

 ______________________________________________________________________  

  ________________________________________ א. פרק י"ז, א. מה הגזירה שגוזר אליהו?. 2

 מדוע גזר אליהו שלא יהיה גשם?

ִרים   (טז) פרק יא דברים ֹלִהים ֲאחֵּׁ ִהָשְמרּו ָלֶכם ֶפן יְִפֶּתה ְלַבְבֶכם וְַסְרֶּתם וֲַעַבְדֶּתם א 

ן וְָחָרה ַאף ה' ָבֶכם וְָעַצר ֶאת ַהָשַמיִם וְֹלא   (יז) וְִהְׁשַּתֲחוִיֶתם ָלֶהם: יְִהיֶה ָמָטר וְָהֲאָדָמה ֹלא ִתּתֵּׁ

ן ָלֶכם: ֶאת יְבּוָלּה ַעל ָהָאֶרץ ַהטָֹבה ֲאֶׁשר ה' נֹתֵּׁ ָרה מֵּׁ  וֲַאַבְדֶּתם ְמהֵּׁ

אמֹר ָארּור ָהִאיׁש ִלְפנֵּׁי ה' ֲאֶׁשר יָקּום ּוָבנָה ֶאת  פרק ו יהושע ת ַהִהיא לֵּׁ )כו( וַּיְַׁשַבע יְהֹוֻׁשַע ָבעֵּׁ

 חֹו ִבְבכֹרֹו יְיְַסֶדנָה ּוִבְצִעירֹו יִַציב ְדָלֶתיָה:ָהִעיר ַהזֹאת ֶאת יְִרי

  _______________________ וקים הנ"ל לסיבת הגזירה של אליהו?ב. כיצד קשורים לדעתך הפס

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

  בעקבות חז"ל מחבר בין סוף פרק טז ותחילת פרק יז: רש"י 

אלא שהלכו אליהו ואחאב לנחם את חיאל באבלו. אמר  ?למה ְסמכו כאן - "חי ה'" רש"י:

אחאב לאליהו אפשר שקללת התלמיד נתקיימה וקללת משה רבינו לא נתקיימה, שנאמר 

)דברים י"א ט"ז( וסרתם ועבדתם אלהים אחרים והשתחויתם להם וחרה אף ה' בכם ועצר 

 אליהו וגו': את השמים, והרי כל ישראל עובדין ע"ג ואין גשמים נעצרים מיד ויאמר

 ג. כיצד מסביר רש"י את הסיבה לגזירתו של אליהו הנביא?

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  
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 אליהו בנחל כרית ואצל האשה מצרפת

 ז( -נחל כרית )פס' ב

  ___________________ א. מה ציווה ה' את אליהו לעשות )פסוק ג( ומי יאכיל את אליהו שם?. 3

 ______________________________________________________________________  

אמר כי מן הנחל ישתה והעורבים יכלכלוהו במה שיביאו לו מלחם ובשר  ]ד[: המלבי"ם

כמו שעצר בעד הנמצא... רק שישתה מנחל שכבר מימיו בתוכו אשר סופו ליבש וליחרב, 

וכן הזמין פרנסתו ע"י עורבים  העם שלא יתפרנסו רק מהמזון והמים הנמצא לפני קללתו,

אשר זה מטבע  תאכזר על העם להמיתם ברעבלמען יזכור כי כן השהם אכזרים בטבעם 

 העורב.

כדי שידע צורך הגשמים ויטריח לגלות, שהיה קשה בעיני הקדוש ברוך  -ויבש הנחל רש"י: 

 הוא שישראל שרוין מתים ברעב:

 ב. למה הקב"ה נתן לאליהו להתפרנס דווקא בשני דרכים אלה, לפי המלבי"ם ורש"י?

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 )שנה(? האם אליהו משנה את דרכו בעקבות כך?מה קורה לאחר ימים  -ג. פס' ז

 ______________________________________________________________________  

 טז( -)פס' ח סיפור שני: אליהו מתארח בבית האשה מצרפת

 . מה המשותף בין כלכלתו של אליהו בנחל כרית לבין כלכלתו אצל האישה מצרפת?4

 ______________________________________________________________________  

 שימו לב לשבועת אליהו בתחילת הפרק על הגשם, לבין שבועתה של האשה כאן לאליהו:

 האשה אליהו

ל ֲאֶׁשר ָעַמְדִּתי ְלָפנָיו ַחי ה'  י יְִשָראֵּׁ ֹלהֵּׁ  א 

ֶּלה ַטל ּוָמָטר  ִאם יְִהיֶה ַהָשנִים ָהאֵּׁ

 ִכי ִאם ְלִפי ְדָבִרי:

ֹלֶהיָך  ַחי ה' א 

 ִאם יֶׁש ִלי ָמעֹוג

ִכי ִאם ְמֹלא ַכף ֶקַמח ַבַכד ּוְמַעט ֶׁשֶמן ַבַצָפַחת 

ִצים ּוָבאִתי וֲַעִשיִתיהּו ִלי  וְִהנְנִי ְמקֶֹׁשֶׁשת ְׁשנַיִם עֵּׁ

 וְִלְבנִי וֲַאַכְלנֻהּו וָָמְתנּו:

 

  ________________________________________ . מה ההקבלה הזו באה להדגיש לאליהו?4

 ______________________________________________________________________  

  _____________________________ . א. מה מבקש אליהו מהאישה בהתחלה ומהי תשובתה?5

 ______________________________________________________________________  

 ב. מה מבקש ממנה אליהו בפעם השנייה, וכיצד עליה לחלק את העוגה? מה הוא מבטיח לה?

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

   רואה בכך את גדולת אליהו: הרלב"ג

וה לה אליהו זה כי מפני כלכלה אותו יביא יוהנה צ -אך עשי לי משם עוגה קטנה בראשונה 

 השם ית' הברכה בקמח ההוא ובשמן ואם תעשה לה ולבנה תחלה וכלה הקמח והשמן בו:

 

ולכן עליה להתחיל ולכלכל אותו  הקמח והשמן מגיעים אל האשה בזכותוכלומר, כיוון ש -

 תחילה, אחרת יכלו הקמח והשמן. 

. א. כיצד מסביר הרלב"ג את הברכה שתבוא לאישה? למה היא צריכה להביא קודם לאליהו מן 6

  ____________________________________________ העוגה? האם היא תבוא בכל מקרה?

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  
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. כי לא היה אפשר שיתרבה הקמח לצורך אליהו, שהיה הפך אך עשי לי ]יג[: מלבי"ם

הכנתו, ואם היתה עושה לה ולבנה תחלה שזה היה מן הקמח הנמצא היה מוכרח שהעוגה 

אשר לצורך אליהו תהיה מן הברכה, כי כל עוד היה נמצא קמח לצורך חיותה וחיות בנה לא 

יעשה נס לבטלה ולא התרבה, ... לכן צוה שעוגתו תעשה בראשונה מן הקמח הנמצא, ועי"ז 

בהכרח תבא בו הברכה למזון סעודתה וסעודת בנה, ו בקמח הנשאר לא יהיה די ספק

שכד הקמח לא כלתה,  ובאר, ואז אחר שימצא בו הברכה יוזן ממנה גם אליהו... בשבילה,

 .הברכה על הכד, וזה כדבר ה', לא עפ"י דבר אליהו וכוחו ]שהייתה[ששרה 

אליהו קודם מן הגיעה הברכה לאישה לפי פירוש המלבי"ם? מדוע היה צורך לתת ל מיב. בגלל 

  _________________________________________________________________ הקמח?

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 כד( -בן האשה האלמנה )פס' יז

ניתן אולי לראות את סיפור הילד כמשל לעם ישראל: העם צמא, צמאונו חזק מאד, עד שלא 

 נותרה בו נשמה. הילד הופך להיות המשל של עם ישראל הזקוק לנביא שיתפלל בעדו

  ____________________________________________ שה כלפי אליהו?י. א. מה טענת הא7

 ______________________________________________________________________  

אמרה זה כי מפני היות אליהו נקי  - אלי להזכיר את עוני ולהמית את בניבאת  רלב"ג ]יח[:

מן החטאים הנה בהיותו עמה יוכר עונה לפי שאינה צדקת כמוהו ואפשר שאמרה זה מפני 

 מאד ויענישהו יותר על חטאו ממה שיעניש איש אחר. ' יתברךשהאיש השלם ידקדק עמו ה

  ________________________________________ שה?יב. כיצד מסביר הרלב"ג את טענת הא

 ______________________________________________________________________  

רצונו לומר וכי בעבור שאתה כועס עלי ורוצה להרע לי, גדלה כעסך עד  -הגם)כ(  מלבי"ם:

שתריע גם לאלמנה בעבור שאני מתגורר עמה, כאילו חמתך עלי נתהפכה לעברה המעניש 

 גם אשר בשכונתי.

  __________________________ . א. מה טענת אליהו כלפי ה' בפסוק כ', לפי פשט הפסוקים?8

 ______________________________________________________________________  

  __________ ת אליהו כלפי ה'? מה מבין אליהו ביחס של ה' כלפיו?ב. לפי דברי המלבי"ם ,מה טענ

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

  _______________ . א. מה ההבדל בין פנייתו של אליהו לה' בפס' כ' לבין פנייתו לה' בפס' כ"א?9

 ______________________________________________________________________  

ר ה' ִאיש ֱאֹלִהים ָאָתהַעָּתה ֶזה יַָדְעִּתי ִכי  ֶמת ּוְדבַּ  ְבִפיָך א 

 (האלשיךמידת הרחמים. )לפי פירוש  -מידת הדין, ה'  -אלוקים 

 ב. כיצד מסביר האלשיך את שני סוגי הפניות של אליהו לה'?

 ______________________________________________________________________  

אמר רבי יוחנן: שלשה מפתחות בידו של הקדוש ברוך הוא שלא   :תענית דף ב עמוד א

 נמסרו ביד שליח, ואלו הן: מפתח של גשמים, מפתח של חיה, ומפתח של תחיית המתים.

 

הנמצאים בידי הקב"ה, בברכת 'גבורות' )מחיה מתים( . כיצד באין לידי ביטוי שלושת המפתחות 10

  ____________________________________________________ בתפילת 'שמונה עשרה'?

 ______________________________________________________________________  
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: 'אם יהיה השנים האלה טל ומטר' .. ביקש מתוך הגמרא בסנהדרין קי"ג ע"א )מתורגם(

)אליהו( רחמים ונתנו לו מפתח של מטר... וכתוב: 'ויהי אחר הדברים האלה חלה בן האשה 

שיתנן לו מפתח של תחיית המתים. אמרו לו: שלוש מפתחות לא בעלת הבית'.. ביקש רחמים 

נמסרו לשליח, של חיה )יולדת( ושל גשמים ושל תחית המתים. יאמרו שתיים ביד תלמיד 

 ו)אליהו( אחד ביד הרב )הקב"ה(. הבא זה )של גשמים( וקח זה )של תחית המתים(.

  ______________________ תי?. איזה מפתח נמסר בתחילה לאליהו? מדוע נדרש להחזירו ומ11

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

ידוע שכאשר הוצרך למפתח של תחיה היה מוכרח להחזיר מפתח של גשמים. מלבי"ם: 

וע"פ דרכי: הנה תחלה סתם אליהו כל צינורות השפע מהריק מטר וחיות, ולכן לא היה בכוחו 

אולם בעת החיה את הילד היה מוכרח לשוב מדרכו זה  עד עתה להריק חיות על איזה דבר... 

השפע, נהפך הוא כי הוצרך להוריד שפע חיות וחיים על הילד, ובזה נפתחו  העוצר וסוגר בעד

כל מקורות החיים אשר נסגרו ע"י עצירת הגשמים שמביאים חיים לעולם על החי ושיח 

  השדה...

  _______________________________ . מה השינוי המתחולל באליהו, לפי פירוש המלבי"ם?12

 ______________________________________________________________________  

 לבין הנס שהוא עושה כעת?ב. מה ההבדל בין הנס שעשה בהתחלה אליהו בעצירת הגשם, 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  
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 מעמד הר הכרמל - מלכים א' פרק י"ח

 :למידה מכוונות שאלות

 ? אחאב עם נפגש שאליהו לפני, ועובדיה אליהו של המקדים המפגש מן ללמוד נוכל מה. 1

 ?אלוקים אל העם את להחזיר מנת על אליהו נוקט בהם האמצעים מהם. 2

 הזמן של הפרקנקודת 

בשנה השלישית לעצירת הגשמים. כלומר שנה אליהו מסתתר בנחל כרית ועוד  רד"ק )א(:

 שנתיים הוא שוהה אצל האלמנה בצרפת.

  

פר הכתוב שבשנה השלישית לעצירת הגשמים אמר ה' לאליהו לך הראה יס האברבנאל )א(:

אל אחאב... רוצה לומר אתה אליהו נשבעת על עצירת הגשמים ועברו כבר שלוש שנים והיה 

לך לרחם על האדמה, כי בעבור השוטים אין ראוי שתחרב הארץ וכיוון שאתה לא תתעורר 

 לזה אני מעיר אותך. 

 בר אל אליהו בשנה ה_____________. מה הכוונה?. לפי פס' א', הקב"ה מד1

  ___________________________________________________ א. כיצד מסביר זאת רד"ק?

  ________________________________________________ ב. כיצד מסביר זאת אברבנאל?

  _______________________________________ ג. מה הדבר מלמד אותנו, לאור הפירושים?

 ______________________________________________________________________  

 טז( -המפגש בין אליהו לעובדיה )פס' א

  _______________________________ . א. מי היה עובדיה? מה המעשה שעשה כנגד איזבל?2

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

  ______________________________________ לעשות? )ח(. א. מה מבקש אליהו מעובדיה 3

  _________________________________________ ב. מה תשובת עובדיה? ממה הוא חושש?

 ______________________________________________________________________  

 ._____________ניתן ללמוד מכאן שאחאב תולה את הבצורת ב 

 )וכן שאליהו יכול להיעלם בצורה ניסית ע"י רוח ה' )פס' י"ב 

 וזכר עובדיה כל זה, להגיד הסכנה ההיא.  האברבנאל )ח(:

היה ירא את ה' והחיה את מאה הנביאים  לה פני אליהו שלא יתן לפניו מכשול כי הואולכן חִ 

 במערות ואם הוא החייה אותם לא היה ראוי שהנביא יהיה סיבת מיתתו.

  ________________________________ . כיצד מסביר אברבנאל את תשובת עובדיה לאליהו?4

 ______________________________________________________________________  

  ______________________________________ . א. מהי תשובת אליהו לעובדיה בפס' ט"ו?5

  ? העולה על רוחך כי ירא אני ממנו ועל כן רוח ה' תשאני להמלט ממנו :האלשיך

 לא כן הוא, כי חי ה' אשר עמדתי לפניו כי היום אראה אל אחאב.

  _______________________________________ ב. כיצד מסביר האלשיך את תשובת אליהו?

 ______________________________________________________________________   
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 פגישת אליהו ואחאב ומעמד הר הכרמל
 כ( -פגישת אליהו ואחאב )פס' טז

  _________________________________________ . א. במה מאשים את אחאב את אליהו?6

כשנשבע אם יהיה השנים האלה טל כשראה אחאב שנתקיימו דברי אליהו   אברבנאל:ה

ומטר... תפש ואמר: הקב"ה לא היה מקפיד לולא שלימד חובה אליהו, ולזה כשנגלה אליו 

כלומר צלולה הייתה החבית ועכרתה כי שלום היה לו עם  -אמר לו האתה זה עוכר ישראל

 )=המלשינות( של אליהו. אלוהיו לולא דילטוריא

 

  __________________________________ אחאב לאליהו?ב. כיצד מסביר אברבנאל את דברי 

 ______________________________________________________________________  

'בדומה לאליהו שנמנע בשיחתו עם עובדיה לקרוא לאחאב בשמו או בתוארו  דעת מקרא:

גם אחאב נמנע מלקרוא לאליהו בשמו או בכינויו )הנביא( והלשון  ,אלא בכינויו )אדוניך(

האתה זה עוכר : האתה זה אדני אליהו ]מול האתה זה, ערוך על דרך הניגוד ללשון עובדיהו:

 [ ישראל

 ג. מה היחסים בין אחאב המלך לבין אליהו הנביא? איך הם מודגשים בפסוקים, לפי 'דעת מקרא?'

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

  ____________________________________ . א. מהי תשובת אליהו להאשמתו של אחאב?7

  ______________________________________________ ב. מהי הצעתו של אליהו לאחאב?

 ______________________________________________________________________  

 אחאב אינו עונה לדברי אליהו אך מקיים את הנחיותיו ואוסף את עם ישראל ואת נביאי הבעל לכרמל.

 מ( -הכרמל )פס' כא מעמד

ד י "... עִַ ֶתם ָמתִַ ים אִַ ל ֹפְסחִּ ים ְשֵתי עִַ פִּ ְסעִּ ם הִַ ים-ָהאֱ  ה' אִּ ם ַאֲחָריו ְלכּו ֹלהִּ ל ְואִּ עִַ בִַ  .ַאֲחָריו..." ְלכּו הִַ

  _______________________ א? מהי תגובת העם?". א. במה מאשים אליהו את העם בפסוק כ8

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

יודעים לאי זה צד יפנו כי מפני מה שראו יתכן שכבר היו נבוכים בזה ולא היו   -רלב"ג )כא(

תה נוטה ישנעצר הטל והמטר מהם בסבת הרעות שעשו ללכת אחרי אלהים אחרים הי

תה מחשבתם נוטה כי ילהים ולרוב הסתות נביאי הבעל והאשרה הי-מחשבתם כי ה' הוא הא

 .הבעל הוא האלהים

  __________________________________________ ב. כיצד מסביר רלב"ג את תגובת העם?

 ______________________________________________________________________  

  ________________________________ כיצד מהתל אליהו בנביאי הבעל? כט. -. עיין פס' כה9

 ______________________________________________________________________  

  _________________________________ . אילו דברים עושה אליהו בכדי להגדיל את הנס?10

 ______________________________________________________________________  

  ________________________ אליהו מקים את המזבח מחדש בעזרת _________ אבנים כנגד 

או להראותם כי שנים עשר שבטי בני יעקב עליהם להיות מחוברים ודבקים בה'  רד"ק :

השבטים היו מעלים עולה במזבח ה'  להעלות במזבח אחד לא כמו שהיו עושים עתה כי שני

 .והשאר במזבח הבעל לפיכך בנה לעיניהם המזבח משנים עשר אבנים

  _________________________________ . איזה מסר רוצה להעביר אליהו לעם במעשה זה?11

 ______________________________________________________________________  

"ואתה הסיבות את ליבם , בנימוק של מהשמייםאליהו מתפלל לה' שיענה אותו ויוריד אש 

 )פס' ל"ז(. אחורנית"
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 נתת להם מקום לסור מאחריך ובידך הי' להכין לבבם אליך. -ואתה הסבות את לבם  רש"י :

 

פירש הגאון רב סעדיה לבם שהיה אחורנית תסב  -ואתה הסיבות את לבם אחורנית  רד"ק :

אותו אליך עתה אם תענני ויש מפרשים לבם אחורנית מאמונת הבעל וידעו כי שקר נסכם ויש 

ים לבדך ואתה שלא הראית להם עד עתה מופת גלוי קל-לומר אם תענני ידעו כי אתה הא

 הסיבות את לבם אחרונית. ים ידמה שאתהקל-שיכירו כי אתה א

 

 . כיצד מסביר כל מפרש את כוונת אליהו בדברים אלה?12

  __________________________________________________________________ רש"י:

  __________________________________________________________________ רד"ק:

 ______________________________________________________________________  

  __________________ ? הסבר.העתיד, ואיזה כלפי העברב. איזה  פירוש מסביר את הפסוק כלפי 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 אנו מוצאים כאן מקבילה למה שנאמר במעמד השראת שכינה במשכן:

ׁש   צֵּׁא אֵּׁ ַח ֶאת ָהעָֹלה וְֶאת ַהֲחָלִבים וַּיְַרא ָכל ָהָעם וַּיָרֹנּו וַּיְִפלּו ַעל ְפנֵּׁיהֶ ויקרא פרק ט )כד( וַּתֵּׁ  ם:ִמִּלְפנֵּׁי ה' וַּתֹאַכל ַעל ַהִמזְבֵּׁ

  ___________________________________ . א. תאר את הנס שמתרחש. מה תגובת העם?13

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

  _________________________ ב. מה מצווה אליהו את העם לעשות? מהו תהליך השינוי העם?

 ______________________________________________________________________  

 מו( -מתן הגשם )פס' מא

  ____________________________ א? במה בטוח אליהו?". מה אומר אליהו לאחאב בפס' מ14

 ______________________________________________________________________  

  _____________________________________________ . א. מה עושה אליהו בפס' מ"ב?15

ולפי שהגשמים היו נעצרים מפני חטאת העם הנה כששבו בתשובה השתדל  אברבנאל )מ(:

אליהו שמיד באותה שעה ימטיר ה' יתברך על הארץ דרך נס, לא שתסור עצירת הגשמים 

ל בידי שמים ומאתו היו הגשמים ועצירתם, וכי בזה יכירו וידעו כי הכויבא המטר דרך טבעי... 

 ולזה הוצרך להתפלל על הגשמים.

  ________________________________ ב. מדוע ממהר אליהו להתפלל, לפי הסבר אברבנאל?

 ______________________________________________________________________  
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 בריחת אליהו אל המדבר והשליחות המוטלת עליו - מלכים א' פרק י"ט

 :למידה מכוונות שאלות

  אליהו אל המדבר?מדוע/לשם מה גלה 

 ?מה משמעות המראה שראה במערה בהר חורב 

 ?האם המראה במערה מחזק את אליהו, או מהווה ביקורת על דרכו הנבואית 

 מהי הזיקה ביניהם, ומה נוכל ללמוד ממנה?  -אליהו ומשה רבנו  

 ח( -הליכת אליהו אל המדבר )פס' א

  ________________________________________________ א. מה מספר אחאב לאיזבל?. 1

  ________________________________________________________ ב. מה עושה איזבל?

 ______________________________________________________________________  

  ___________________________________ ג. האם משהו ישתנה בעקבות מעמד הר הכרמל?

 .ראה עצמו בסכנה והלך ונמלט אל נפשו רד"ק: וירא ויקם.

  ________________________________________________ . א. לאן בורח אליהו, ומדוע?2

 ב. מעבר לבריחה של אליהו, מה ניתן ללמוד על תחושתו של אליהו מהכתוב בפסוק ד'?

 ______________________________________________________________________  

אכילות, מהי  שתי. לאחר שאליהו שואל נפשו למות, מצווה אותו מלאך לאכול פעמיים. מדוע 3

  _________________________________________________________ ? כל אכילהמטרת 

 ______________________________________________________________________  

  ________________________________________________________ ?רצפים'מהי 'עוגת 

 יד( -רעש, רוח אש, קול דממה דקה )פס' ט
 . עיין פס' ט': "מה לך פה אליהו?".4

 הבל אחיך..."על דרך אמרו לקין אי   ,' יתברך"ואף על פי שכבר ידע זה ה רלב"ג:

  _________________________________ א. מהי מטרת שאלת ה' לאליהו לפי הסבר הרלב"ג?

 ______________________________________________________________________  

  __________________________ ב. הסבר את כוונת רלב"ג: "על דרך אומרו לקין אי הבל אחיך".

 ______________________________________________________________________  
 

 טעם השאלה תחילת הדברים לשמוע המענה כדרך לשון בני אדם - רד"ק: מה לך פה אליהו

 ... וכן ענין מה לך פה למה יצאת ממקומך מה יש לך פה:

  

 ך מה שהיה פה,פֶ ועל כן אמר לו הוא יתברך מה לך פה אליהו, כי מדתך הֶ פירוש האלשיך: 

 כלומר האם שְבַת מאותה מדה ותבקש רחמים ואריכות אפים על בני,

 והיה חפצו יתברך שיתהפך ממדתו ויאמר שיעשה כן הוא יתברך ויאריך אפו ויחון את עמו.

  ______________________________________________ ב. מהי מטרת השאלה לפי רד"ק?

  ________________________________________ רת השאלה לפי פירוש האלשיך?ג. מהי מט

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

  __________________________________ . הסבר את תשובתו של אליהו, המופיעה בפס' י.5

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 עליך להבין את ההבדל בין לקנא ב.... לבין לקנא ל.....

 המראה ומשמעותו

 לשתימה הדברים שרואה אליהו בהתגלות שלו? כיצד ניתן לחלק אותם  יב. -. א. עיין פסוקים יא6

  ________________________________________________ קבוצות, עפ"י דברי ה' לאליהו?

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  
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אין ה' בם,  -"ויאמר צא וכו' ... אולם כפי הנגלה הראה לו כי במחנה רוח ורעש ואשמלבי"ם: 

 וממנו ילמדו שלוחיו ונביאיו בל יסערו סער בל ירעשו רעש ובל יבעירו אש רק בקול דממה,

 נביאי הבעל,כמו שעשה אליהו בקנאתו לה' צבאות שעצר את השמים ושחט את 

כי ה' ישלח את נביאיו שיבואו אליהם בקול דממה, וימשכו את העם בעבותות אהבה ובדברים 

 רכים".

 ב. מהי מטרת ההתגלות, לפי המלבי"ם? מה המסר שרוצה ה' להעביר לאליהו?

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

  _________________ יד. האם אליהו חוזר בו מדרכו? כיצד אתה למד זאת? -. א. עיין פסוקים יג7

 ______________________________________________________________________  

  פרשה ח' מדרש אליהו זוטא

 אמר לו הקב"ה לאליהו: 'מה לך פה אליהו' )שם שם מלכים א' י"ט ט'(,

שיאמר לפניו, רבונו של עולם, בניך הם, בני בחוניך הם, בני אברהם יצחק ויעקב  היה לו

 שעשו לך רצונך בעולם,

 (,ות וגו' ' )שם מלכים א' י"ט י'-, אלא אמר לפניו, 'קנוא קנאתי לה' אלוקי צבאולא עשה כן

 התחיל הקב"ה לדבר עמו דברי תנחומים, אמר לו:

 כשנגליתי ליתן להם תורה על הר סיני, לא נגלו עמי אלא מלאכי השרת שהן רוצין בטובתן,

 שנאמר 'ויאמר צא ועמדת בהר לפני ה' וגו' ' )שם מלכים א' י"ט י"א(,

 י"ט י"ב(,ואומר 'ואחר הרעש אש לא באש ה' ואחר האש קול דממה דקה' )שם מלכים א' 

ות' -המתין לו שלש שעות, ועדיין בדבריו הראשונים הוא עומד, 'קנוא קנאתי לה' אלוקי צבא

 )שם מלכים א' י"ט י"ד(,

'לך שוב לדרכך מדברה דמשק וגו' 'ואת יהוא בן : באותה שעה אמרה לו רוח הקודש לאליהו

 נמשי תמשח למלך על ישראל ואת אלישע בן שפט וגו' ".

 במדרש, מה הציפייה שהייתה מאליהו? מה אומר לו הקב"ה בעקבות תשובתו?ב. לאחר עיון 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 

 יח( -השליחות המוטלת על אליהו )פסוקים טו

  __________________________________ . א. מהן שלושת המשימות שמטיל ה' על אליהו?8

 ______________________________________________________________________  

  ___________________________________________ ב. לפי דברי ה', מהי מטרת המשימות?

 ______________________________________________________________________  

ה' ויעניש את העם  אז אמר לו כי הנהו ממלא רצונו מה שמקנא על כבוד-ויאמר : ם"המלבי

 ע"י חזאל ויהוא ואלישע,

ֶלה יהיו נגד הג' מחנות שראה שמורים פורעניות רוח רעש ואש,  אֵּׁ  -ג' החטאים שחשב  ונגדשֵּׁ

את מזבחותיך הרסו יכם  ונגד שנגד מה שאמר: אשר עזבו בריתך, יכם חזאל שאינו בן ברית.

במה שאמר שאינו רוצה  אולם את נביאך הרגו יהרגם אלישע, ונגד יהוא שהרס מזבח הבעל.

 וה שימשח את אלישע אחר שא"י לנבאות ע"י קנאתו.יולשוב לנבאות עוד כי מקנא הוא, צ

 ג. כיצד המינויים שאומר ה' לאליהו למנות, הם תשובה על קנאותו של אליהו לה'?

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  
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 כא( -"וימצא את אלישע" )פס' יט

  ______________________________________ . א. מה השליחות הראשונה שמבצע אליהו?9

  ___________________________________________ מה המשמעות של השלכת האדרת?ב. 

ׁש, ְׁשנֵּׁים ָעָשר ְצָמִדים ְלָפנָיו וְהּוא ִבְׁשנֵּׁים ֶהָעָשר""וְהּוא   )פס' יט( חרֵּׁ

ואחשוב שזכר זה להעיר כי אבי אלישע היה עשיר מאד, ועם כל זה נפרד אלישע  רלב"ג:

 מבית אביו לשרת אליהו מפני חוזק אהבתו החכמה.

  _____________________________ דמותו של אלישע מדברי רלב"ג? . א. מה ניתן ללמוד על10

 ______________________________________________________________________  

  __________________________________ ב. מה היה עיסוקו של אלישע, ומה זה מלמד עליו?

 ______________________________________________________________________  

  ______________________ . א. מה תגובתו של אלישע להשלכת האדרת אליו על ידי אליהו?11

 ______________________________________________________________________  

  ________________________________________________ ב. מה עונה לו אליהו )פס' כ'(?

 ______________________________________________________________________  

  ____________________________ ג. מה עושה אלישע לאחר מכן, לפני שהוא הולך עם אליהו?

 אלישע, נערו ומחליפו של אליהו, הולך בדרכו אך גם נבדל ממנו, 

  )אולי מכאן נוכל ללמוד מהי בחירתו של ה' ומהי ציפיתו מנביאיו?(
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 כרם נבות -מלכים א' פרק כ"א 

 :למידה מכוונות שאלות

 ?נבות של מענהו את אחאב מקבל כיצד. 1

 ?איזבל של תוכניתה על אחאב ידע מה. 2

ְחתָ ". 3  ?איזבל שליחי בידי לכאורה שבוצע, הכרם לגזל אחאב אחראי מידה באיזו -"ָיָרְשתָ -ְוגִַם ֲהָרצִַ

 ? זה מעשה אחרי לתשובה אפשרות ישנה האם. 4

 

 ז( -)פס' א החוזר ותיאורו האירוע

שונה ומה בפעם מה אחאב הציע לו בתמורה בפעם הרא. א. מה הייתה הצעת אחאב לנבות? 1

  _____________________________________________________________ השנייה?

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

  ____________________________________________ ב. כיצד מנמק נבות את סירובו?

  _________________________________________________ ג. כיצד מגיב לכך אחאב?

  ______________________________________________ ד. מה אומרת איזבל לאחאב?

 ___________________________________________________________________  

  נשים לב כי התיאור אודות בקשת אחאב וסירוב נבות חוזר שלוש פעמים:

 העתק את הפסוקים:

סיפור  -סירובו של נבות

 המעשה

 -סירובו של נבות

כפי שנתפס בתודעתו של 

  אחאב

 -סירובו של נבות

 כפי שאחאב מדווח לאיזבל

  ג

 

 

 

 

  ד

 

 

 

  ו

נבות לסירובו. מה השינוי ומדוע לדעתך אחאב  משנה מנימוקו שלבדבריו לאיזבל ה. אחאב 

  ________________________________________________________________ משנה? 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 

 טז( -תכניתה של איזבל )פס' ח

נבות ה איזבל אינה מפרה את החוק, אלא משתמשת בו על מנת לתפוס בדרך חוקית את שד

 .עבור אחאב כמורד במלכות

  _______________________________________________ י( -. מה תכניתה של איזבל? )ח2

 ______________________________________________________________________  

היה נהוג להכריז צום לרגל אירוע, שהיה בו כדי לסכן את שלום החברה  -קראו צום" דעת מקרא: 

כדי לדון אחד  -ואת שלום הממלכה... וביחוד כדי 'לבדוק את העבירות שבידם' )רש"י(... וכאן

 )כביכול( כנגד 'אלוקים ומלך'. ...מגדולי העיר על חטא שחטא 

מסתבר, שאין הכוונה לאנשים שידועים במקום כבני בליעל,  -והושיבו שנים אנשים בני בליעל

 אלא לאנשים האמנם נמנים עם גדולי המקום, אבל הם מוכנים לעשות גם מעשים של בני בליעל...

  __________________________ . א. כיצד מסביר דעת מקרא את הצום שעליו מכריזה איזבל?3

 ______________________________________________________________________  

  _________________________________________ ב. מי היו אנשי בליעל שיעידו נגד נבות?

 ______________________________________________________________________  
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 מהי ההאשמה שמטילים על נבות? 

ְך" לֶׁ ְכָת ֱאֹלִהים וָמֶׁ רַּ  הקללה: כנוי הוא - ברכת :מצודת דוד  -"בֵּ

 הכתוב משתמש בלשון "ברכת " במקום "קללת", כלשון כבוד כלפי הקב"ה.  * 

ֹלִהים ֹלא  המקור בתורה להאשמה: שמות כב כז:     ל וְנִָשיא ְבַעְמָך ֹלא ָתאֹר""א   ְתַקּלֵּׁ

  _____________________________ . א. במה מואשם נבות לפי הפסוקים והסבר מצודת דוד?4

 ____________________________________________________________________  

ברכת אלוקים ומלך, בעוד שכל אישום בפני  -לשם מה מואשם נבות בשני אישומים *

 עצמו חמור מספיק? 

 מהר: לסקלו הקצף להגדיל - ומלך מצודת דוד: אלהים

נאמר, כדי שיחרם רכושו למלך, וכן ההלכה: כל הרוגי  זה -דעת מקרא )בהערה(: ומלך

  המלך )שמרדו בו ונתחייבו מיתה( ממונם למלך )רמב"ם(".

 ב. מדוע מואשם נבות בשני האישומים, לפי פירושי מצודת דוד ודעת מקרא?

  _____________________________________________________________ -מצודת דוד

  _____________________________________________________________ -דעת מקרא

 טז. -. עיין פסוקים טו5

  ________________________________________________ ?כאן אחאב של תגובתו א. מהי

 ______________________________________________________________________  

  _______________________________ ?למתרחש אחאב של אחריותו על מלמד הדבר ב. כיצד

 ______________________________________________________________________  

 

 כט( -"הרצחת וגם ירשת" )פס' יז

  _________________ . א. מה מצווה ה' את אליהו לעשות? מה האשמה שעליו להטיל אל נבות?6

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ב. מדוע אחאב אשם במה שקרה? ענה לפי התנהגותו של אחאב בפסוקים הבאים:

  __________________________________________________________________ פס' ו'

  __________________________________________________________________ פס' ז'

  _________________________________________________________________ טז -טו

 

 כג( -עונשו של אחאב )יט

  ______________________________________________ מהו עונשו של אחאב כמלך?. א. 7

  ____________________________________________________________ וכאדם פרטי?

. הגילולים אחרי הליכתו את ומציינים, אחאב של פועלו את ומעריכים מסכמים כו -כה ב. פסוקים

 ?מכך ללמוד נוכל מה. נבות פרשת על דווקא נגזרו מלכותו וסיום האישי עונשו, ואולם

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 

 כט( -"הראית כי נכנע אחאב מלפני?" )כז

  _______________________________________________ אחאב לעונשו? . א. מה תגובת8

 ______________________________________________________________________  

  ________________________________________ ב. מה אומר ה' לאליהו על תגובת אחאב?

 ______________________________________________________________________  

 מדוע אחאב מגיב בדרך זו?
 יש לכך שני הסברים:

 העונש. את להפחית רצון מתוך, העונש מפחד•

  :אמיתית חרטה מתוך: או•
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לא  ורצונו לומר האם נותן אתה לב לראות אשר נכנע אחאב מלפני -)כט( הראית  מצודת דוד

 .מגדולת האדון ה'י אם מפחד העונש כ

  היכן? -"מידה כנגד מידה"של אחאב בעונשו 

  חוזר פעמיים בעונש, בתחילתו  -המוות שיש בו ביזוי חוזר-תיאור הכלבים הלוקקים את הדם

 ובסופו. מהי הסמליות בתיאור הזה? כיצד הוא התקיים בפועל?

  

 .ו"ל-'כ פסוקים ,'ט פרק, ב מלכיםספר וב ח"ל-ד"ל פסוקים, ב"כ פרק, א מלכיםספר ב עיין. 9

  __________________________________  ?אליהו נבואת התגשמה אופן ובאיזה מי בידי

 ___________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  
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 ספר מלכים ב'

 אליהו ואחזיה מלך ישראל -פרק א'

 :למידה מכוונות שאלות

 לשם מה ביקש אחזיה להביא את אליהו אליו?. 1

 וחמישיהם?מה מטרתו של אליהו בהריגת שרי החמישים . 2

 תמצית המאבק בין אליהו לאחזיה, ומה חשיבותו?  מהי. 3

 

 נד: אחזיה מולך על ישראל -מלכים א, כב, נב

ְזָיהּו ֶבן ל-נב ֲאחִַ ְך עִַ ל-ַאְחָאב ָמלִַ ְמֹלְך עִַ יִּ יהֹוָשָפט ֶמֶלְך ְיהּוָדה וִַ ע ֶעְשֵרה לִּ ת ְשבִַ ְשנִַ ְשָרֵאל ְבֹשְמרֹון בִּ -יִּ

ְשָרֵאל ְשָנָתיִּ   ם:יִּ

מֹו ּוְבֶדֶרְך ָיָרְבָעם ֶבן יו ּוְבֶדֶרְך אִּ ֵיֶלְך ְבֶדֶרְך ָאבִּ ע ְבֵעיֵני ה' וִַ ש ָהרִַ יִַעִַ יא ֶאת-נג וִַ ְשָרֵאל:-ְנָבט ֲאֶשר ֶהֱחטִּ  יִּ

ֲעֹבד ֶאת יִַ ְכֵעס ֶאת-נד וִַ יִַ ֲחֶוה לֹו וִַ ְשתִַ יִּ ל וִַ עִַ בִַ ְשָרֵאל ְכֹכל ֲאֶשר-הִַ יו-ה' ֱאֹלֵהי יִּ  :ָעָשה ָאבִּ

  ___________________________________ . א. כמה זמן מלך אחזיה, בנם של אחאב ואיזבל?1

  _______________________________________________ ב. מה הייתה התנהגותו הרוחנית?

 _______________________________________________________________________  

 ח: אחזיה מבקש נבואה )ורפואה( מבעל זבוב, ואליהו מוסר לו את הנבואה על מותו -אפס' 

  ______________________________________ . א. מה היה המצב המדיני לאחר מות אחאב?2

  _________________________________________ ב. מה עושה אחזיה בכדי להינצל מחוליו?

 _______________________________________________________________________  

  _________________________________ מלאך ה' את אליהו לומר למלך לאחזיה?ג. מה מצווה 

 _______________________________________________________________________  

 

  __________________ . א. כיצד מסבירים שליחי אחזיה את חזרתם אליו ללא ביצוע שליחותם?2

 _______________________________________________________________________  

  _____________________________________ ב. מה יקרה לאחזיה לפי הנבואה שהם שומעים?

  ________________________ ג. מי היה אותו נביא שדיבר אל השליחים? כיצד יודע זאת אחזיה?

 _______________________________________________________________________  

 את שרי החמישים וחמישיהם  יב: אליהו שורף -ט

  _______________ א. את מי שולח אחזיה אל אליהו? היכן יושב אליהו ומה הוא עושה לשליח?. 3

 _______________________________________________________________________  

  ___________________________________ ב. מה קורא לשליח הבא ששולח אחזיה אל אליהו?

 _______________________________________________________________________  

 

 יד: אליהו יורד עם המשלחת השלישית, ומנבא לאחזיה -יג

  ____________________________________________ . א. מה אומר השר השלישי לאליהו?4

 _______________________________________________________________________  

  __________________________________________ ב. מה גורם לאליהו לרדת אל המשלחת?

 שליחים אל אליהו? . מדוע אחזיה שולח5

  _________________________ א. לפי מלכים א' פרק י"ח )כפי כוונת אחאב שם( -שתי אפשרויות

  ________________________________________ ב )כפי כוונת אימו שם(-ב. מלכים א' י"ט, א

כי מתיירא היה שיוליכנו למלך והיה ירא מן המלך מפני -אל תירא מפניו ]א, טו[ רד"ק 

 שהתנבא עליו רע שימות, או היה ירא מפני איזבל אמו.

  ________________________________________ אומר לאליהו שלא לפחד מהשר? מדוע ה'ג. 

 _______________________________________________________________________  

  _______ ד. מה ההבדל בין לשונות הדיבור של שתי המשלחות הראשונות לבין המשלחת השלישית?

 _______________________________________________________________________  
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 ר' משה אלשיך

והנה השר חמשים שני תכפל אשמתו שהיה לו  אם איש אלקים אני תצא אש כו',לכן )י( 

 לקבל מוסר ולעשות כאשר עשה השלישי,

 סיף ואמר )יא( מהרה רדהואדרבה העיז פניו יותר והו

לומר לא כבתחלה שהיה אפשר לרדת לאט, כי אם על שלא רצית עתה הוחלטה הגזרה 

 בנחיצות, וזהו מהרה רדה,

 יתה יותר גבוה וממהרת לשרוף,יעל כן אש זו של השני ה

יח( ותרד אש אלקים  -כי על כן בראשון נאמר )פסוק י( ותרד אש מן השמים, ובשני נאמר )יב 

 ים:מן השמ

 

 . א. ענה לפי פירוש האלשיך: מדוע עונש המשלחת השנייה צפוי להיות גדול יותר?6

 _______________________________________________________________________  

  ____________________________________ היה חמור יותר? ב. כיצד רואים בפסוקים שעונשו

 _______________________________________________________________________  

 :ם"מלבי

עלה לבדו ובא לבדו, רצה לומר לא בא כבא עם צבא ומחנה  -]א, יג[ ויעל ויבא שר החמשים 

 להורידו בחזקה רק כבא לבדו לפייסו.

רצה לומר שאם תכלית ירידת האש להפיל מוראך עליהם הלא כבר  -]א, יד[ הנה ירדה אש 

 ראו כחך שני פעמים,

 ואם היה זה מצד שדברו עזות הלא אני מתחנן תיקר נפשי בעיניך

 וגם כפל תיקר נפשי בראשון בקש בל ישרף אותו ואותם, ועל זה אמר נפשי ונפש עבדיך,

כן יהרגנו המלך על שלא הביאו בחזקה, ועל זה אמר: תיקר ובשני בקש שילך אתו שאם לא 

 נפשי בעיניך.

 

  ______________________________________ . א. מדוע השר השלישי עלה לבדו אל אליהו?7

  __________________________________________ ב. כיצד מתחנן השר השלישי אל אליהו?

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  
 

  ___________________________________________ . א. מה אומר אליהו בשם ה' לאחזיה?8

  ___________________________ ב. כיצד מתגשמת נבואת אליהו? מי מולך אחרי אחזיה ומדוע?

 _______________________________________________________________________  
 

חוזרת בפרק נבואת אליהו על העתיד לקרוא לאחזיה? מה הדבר מלמד על הוויכוח . כמה פעמים 9

  ______________________________________________________________ בימים ההם?

 _______________________________________________________________________  

 מילים מנחות בפרק: ד.ב.ר

  ___________________ . הדבר מלמד על הוויכוח בין דבר ה' לבין דבר המלך. מי מהם מתגשם?10

 י.ר.ד.-. שורשים נוספים המופיעים באופן בולט: ע.ל.ה  ו11

  ______________________________ י ביחסים בין המלך לנביא?הסבר כיצד הדבר בא לידי ביטו

 _______________________________________________________________________  
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 :אלחנן סמט בהרעיין בדבריו של 

 "כל חלקיו )של הפרק( מתאחדים סביב נושא אחד: 'ניצחונו של דבר ה' את מתנגדיו'.

אירועי המחצית השנייה של הסיפור אינם עניין צדדי בו, אלא חלק מן המאבק לקראת ניצחונו 

 של דבר ה'...

ים אחר כך: ניצחונו קלו-במאבק זה מהווה הקדמה לניצחונו של דבר האים קלו-ניצחון איש הא

ם את מתנגדיו הוא אות נבואי המבשר את ניצחונו הקרוב של דבר ה' קישל איש האלו

 שבפיו".

 

  ________________ . הוויכוח בין אליהו לבין אחזיה הוא לא וויכוח אישי. מהו הוויכוח ביניהם?12

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

  אליהו, את הגזירה על הבצורת ומעמד הר הכרמל:הוויכוח כאן מזכיר את תחילת תקופת 

הנביא מסכל את המפגש עם המלך, ומסכים לבסוף לבוא אל , הנביא מדבר עם המלך בתקיפות

 .הנביא מוריד אש מן השמייםנקודת הדמיון המרכזית: , הנביא נלחם בבעל, המלך

והנה, בחר אליהו להוריד האש עליהם ולשרפם, לפי שבהר הכרמל הוריד  ר"י אברבנאל:

 האש מן השמים, לעיני אחאב ולעיני כל עבדיו.

ואחרי שהמה ראו הנס האלוהי ההוא בעיניהם, ולא שתו לב אליו, ובאו לפניו בזדון ובגובה 

ְקדש והנביא היה מִ  כי 'כל הקרב אל מקדש השם יומת', לב, היה מעונשם שישרפו באש,

 השם.

 

  __________________ . כיצד מסביר אברבנאל, מדוע בחר אליהו דווקא בהורדת אש מהשמיים?13

 _______________________________________________________________________  
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 עלייתו של אליהו בסערה השמימה -מלכים ב' פרק ב' 

 :למידה מכוונות שאלות      

 ואלישע אליהו של מסעם בתיאור הכתובים מטרת מה? 

 אליהו לו משיב ומה -אלישע מבקש מה? 

 ופרשיו ישראל רכב אבי אבי" אלישע של קריאתו פשר מה?" 

 אליהו מת האם? 

 

 הירדן קריעת נס, הירדן עבר אל ואלישע אליהו של מסעם: ח -א פסוקים

 עלייתו של אליהו בסערה השמימה. -פסוק א' חושף את שהולך לקרות בפרק

  ________________________________ התחנות בהם עוברים אליהו ואלישע? שלושת. מהם 1

  ________________________ המקומות אליהו מבקש בקשה דומה מאלישע. מהי?. א. בשלושת 2

 _______________________________________________________________________  

  ____________________________________________ ב. מהי תשובת אלישע בכל המקרים?

  _________________ . את מי פוגשים אליהו ואלישע בכל פעם? מה הם אומרים לאלישע בסתר?3

 _______________________________________________________________________  

  _________________________________ . א. האם אליהו יודע שאלישע יהיה מחליפו? כיצד?4

 _______________________________________________________________________  

 

וכן על של אלישע לגבי  ניתן ללמוד מכאן על כוונותיו של אליהו ביחס לאלישע כממשיך דרכו,

 כוונותיו לדרך בה הוא ימשיך את אליהו.

 

? )מה הציפיות שלו ביחס לדרך ב. מה למדים על הדרך בה מנסה אליהו להיפרד בכל פעם מאלישע

  _________________________________ בדרך אליהו או בדרך אחרת?( -בה אלישע ימשיך אותו

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 (צה להחליף את אליהו?)באיזו דרך הוא רו ג. מה למדים על אלישע מסירובו להיפרד מאליהו?

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 ד. מה ההבדל בין פניית המלאכים לאלישע בפעמיים הראשונות, לבין הפעם השלישית?

 _______________________________________________________________________  

  _______________________ ה. מה הדבר מלמד על תפיסתם בהתחלה את אלישע, ומאוחר יותר?

 _______________________________________________________________________  

 הירדן קריעת נס

 . אליהו חוצה את הירדן. הדבר מזכיר את יהושע, אך גם את משה.5

  __________________________ הנוסף שיש במקום ההסתלקות של משה ואליהו? הדמיוןא. מה 

  ______________________________________________ בין הסתלקות שניהם? השוניב. מה 

 _______________________________________________________________________  

 

מה שהיו הולכים מעבר הירדן, נראה כי כן נאמר לו לאליהו בנבואה כי מעבר לירדן  רד"ק א':

 יילקח.

אולי היה הילקחו במקום אשר נאסף משה רבנו, לכבודו. כי מעלתו הייתה קרובה למעלת 

וצם ארבעים יום  הראה לו הכבוד בהר חורב כמו שהראה לו למשה רבנו; וכן משה רבנו.

 וארבעים לילה כמו שצם משה רבנו.

  __________________________ . מהם נקודות הדמיון שמביא רד"ק בין אליהו לבין משה רבנו?6

 _______________________________________________________________________  
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 אליהו תשובת, אלישע של בקשתו: י-ט

 אליהו נותן לאלישע את האפשרות לבקש ממנו מה שהוא רוצה לפני הסתלקותו. 

י7 יהִּ י ָנא . "וִּ ם פִּ יִּ  מהי בקשתו של אלישע? ענה לפי המפרשים הבאים: -ֵאָלי"  ְברּוֲחָך ְשנִַ

  שתשרה עלי רוח הנבואה, במעלה כפולה על מה ששרתה עליך". - : "פי שניםמצודת דוד

 

  _____________________________________________________________________ א. 

וכן הוא  ם שני חלקים שאל שיהיה לו מרוח אליהו.יפי שני "ואדוני אבי ז"ל פירש: רד"ק:

אומר: פי שנים בכל אשר ימצא לו שני חלקי נכסיו, כי הבכור נוטל שני חלקים מן הנכסים 

 והפשוט נוטל החלק השלישי".

  _____________________________________________________________________ ב. 

 _______________________________________________________________________  

  מלבי"ם:

קש )לפי הפשט( שרוח אליהו תנוח עליו, כמו שאמר נחה יים בי...ויהי נא פי שנ- ויהי כעברם

 הקודמת שהיה לו עד עתה,שאר לו גם ההשגה יושבכל זאת ת רוח אליהו על אלישע,

 ובזה יהיה לו פי שנים, רוח עצמו, ורוח אליהו המצטרפת עמו...

  _____________________________________________________________________ ג. 

 _______________________________________________________________________  

יתָ :  אליהו תשובת ְקשִּ ְשאֹול הִּ ם, לִּ ְרֶאה אִּ י תִּ ָתְך לָֻּקח ֹאתִּ י ֵמאִּ ם ֵכן ְלָך ְיהִּ ן ְואִּ ְהֶיה )פסוק י(. ֹלא ַאיִּ  יִּ

 אי אפשר לתת לך יותר ממה שיש לי בידי - הקשית לשאולרש"י: 

 אז אוכל לעשות לך יותר ויותר - אם תראה אותי לוקח מאתך

 שאין היכולת בידי - יהי לך כן ואם אין לא יהיה

  _________________________________ . כיצד מסביר רש"י את תשובתו של אליהו לאלישע?8

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 לבדו שב אלישע, השמיימה בסערה אליהו עליית: טו-פס' יא

 היא גמול ושכר? -אליהו בצורה זו לשמייםהאם עלייתו של 

 האם עלייתו באש, היא ביקורת על דרכו של אליהו שפעל באמצעות אש?

 תגובתו של אלישע

דטב להון לישראל בצלותיה מרתיכין ופרשין  תרגום יונתן: -"אבי, אבי, רכב ישראל ופרשיו"

  )= שהיה טוב לישראל בתפילותיו יותר מאשר הרכב והפרשים(.

  ________________ את קריאתו של אלישע לאחר הסתלקות אליהו? 'תרגום יונתןיצד מסביר 'כ. 9

 _______________________________________________________________________  

  ________________________ יד? מה הניגוד שבתגובותיו? -. מה תגובותיו של אלישע בפס' יב10

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  
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 דמותו של אליהו -לסיום 

 כד-מלאכי ג', כג

ִלּיָה ַהנִָביא ִלְפנֵּׁי בֹוא יֹום ה'  ת אֵּׁ ַח ָלֶכם אֵּׁ   ַהָגדֹול וְַהנֹוָרא.ִהנֵּׁה ָאנִֹכי ׁשֹלֵּׁ

ב ִׁשיב לֵּׁ ב ָבנִים ַעל-ָאבֹות ַעל-וְהֵּׁ ֶרם.-ָאבֹוא וְִהכֵּׁיִתי ֶאת-ֲאבֹוָתם ֶפן-ָבנִים וְלֵּׁ  ָהָאֶרץ חֵּׁ

 

  משנה, מסכת עדויות, פרק ח' משנה ז':

 אמר רבי יהושוע, מקובל אני מרבן יוחנן בן זכאי ששמע מרבו ורבו מרבו, הלכה למשה מסיני,

אליהו בא לטמא ולטהר, לרחק ולקרב, אלא לרחק את המקורבין בזרוע, ולקרב את שאין 

 המרוחקין בזרוע...

  רבי שמעון אומר, להשוות את המחלקות.

שנאמר "הנה אנוכי שולח ם, וחכמים אומרין, לא לרחק ולא לקרב, אלא לעשות שלום בעול

   והשיב לב אבות על בנים"  לפני, בוא יום ה', הגדול, והנורא.--לכם, את אלייה הנביא

 

  ________________________________ . א. מה תפקידו של אליהו לפי הכתוב בספר מלאכי?11

 _______________________________________________________________________  

 מהם תפקידיו של אליהו לפי המשנה בעדויות?ב. 

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 

"אמר באגדה, שאליהו קנא על ברית מילה שמנעה מהם מלכות אפרים,  רד"ק מלאכי ג' א':

 טיםיישראל, אמר לו: קנאת בשי ישראל כי עזבו בריתך בני קל-שנאמר קנא קנאתי לה' א

וכאן אתה מקנא על המילה, חייך שאין ישראל עושים ברית מילה עד שאתם רואה  )פנחס(

בעיניך. מכאן התקינו לעשות כסא הכבוד לאליהו, שנקרא מלאך הברית, שנאמר "ומלאך 

  הברית אשר אתם חפצים הנה בא אמר ה' צבאות".

 

  ______________________________ לפי דברי רד"ק? מדוע?. מה ה'גזירה' שנגזרה על אליהו 12

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

 


