
  )ב"י-'כיתות י( ניביםמאגר 
  

            
  

ִּכי ִמי יּוַכל   :טֹוב ְלָרע-ֵּבין, ְלָהִבין, ַעְּמָך-ִלְׁשּפֹט ֶאת, ֵלב ׁשֵֹמַעְוָנַתָּת ְלַעְבְּדָך " 9' ג' מלכים א

 ."ַעְּמָך ַהָּכֵבד ַהֶּזה-ֶאת, ִלְׁשּפֹט

  ב"י' מלכים א
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תֹאַמר ָלָעם ַהֶּזה ֲאֶׁשר ִּדְּברּו -ּכֹה, ַהְיָלִדים ֲאֶׁשר ָּגְדלּו ִאּתֹו ֵלאמֹר, וְַיַדְּברּו ֵאָליו"

ָקָטִּני ,  ּכֹה ְּתַדֵּבר ֲאֵליֶהם :ְו2ָּתה ָהֵקל ֵמָעֵלינּו, ֻעֵּלנּו-ֵאֶליָך ֵלאמֹר .ִביָך ִהְכִּביד ֶאת

, )ִבי; ֻעְּלֶכם-אֹוִסיף ַעל, ַוֲאִני, ְעִמיס ֲעֵליֶכם עֹל ָּכֵבד.ִבי ֶה,  ְוַעָּתה.ָעָבה ִמָּמְתֵני )ִבי

 ."ֲאַיֵּסר ֶאְתֶכם ָּבַעְקַרִּבים, ַוֲאִני, ִיַּסר ֶאְתֶכם ַּבּׁשֹוִטים

ַהֶּמֶלְך ָּדָבר ֵלאמֹר -וַָּיִׁשבּו ָהָעם ֶאת, ַהֶּמֶלְך ֲאֵלֶהםָׁשַמע -ִּכי לֹא, ִיְׂשָרֵאל-וַַּיְרא ָּכל" 16ב "י' מלכים א

; ַעָּתה ְרֵאה ֵביְתָך ָּדִוד, ִיַׁשי ְלאָֹהֶליָך ִיְׂשָרֵאל-ַנֲחָלה ְּבֶבן-ָּלנּו ֵחֶלק ְּבָדִוד ְולֹא-ַמה

 ."ְלאָֹהָליו, וֵַּיֶלְך ִיְׂשָרֵאל

ְיהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר -ַחי, 2ְח.ב-ֶאל, ִּבי ִמּתָֹׁשֵבי ִגְלָעדוַּיֹאֶמר ֵאִלָּיהּו ַהִּתְׁש" 1ז "י' מלכים א

 ."ְלִפי ְדָבִרי-ִאם, ִּכי--ִיְהֶיה ַהָּׁשִנים ָהֵאֶּלה ַטל ּוָמָטר-ִאם, ָעַמְדִּתי ְלָפָניו

לֹא , ְוַצַּפַחת ַהֶּׁשֶמן, ַּכד ַהֶּקַמח לֹא ִתְכָלה, ִּכי כֹה .ַמר ְיהָוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל" 14ז "י' מלכים א

 ."ְּפֵני ָהֲאָדָמה-ַעל--ֶּגֶׁשם, ְיהָוה) -ֵּתת (- ַעד יֹום תתן :ֶתְחָסר

 ."ַה;ָּתה ֶזה עֵֹכר ִיְׂשָרֵאל, וַּיֹאֶמר 2ְח.ב ֵאָליו; ֵאִלָּיהּו-ֶאת, וְַיִהי ִּכְראֹות 2ְח.ב" 17ח "י' מלכים א

-ִאם--ְׁשֵּתי ַהְּסִעִּפים-ָמַתי ;ֶּתם ּפְֹסִחים ַעל-ַעדוַּיֹאֶמר , ָהָעם-ָּכל-וִַּיַּגׁש ֵאִלָּיהּו ֶאל" 21ח "י' מלכים א

  ."ָּדָבר, ָענּו ָהָעם אֹתֹו-ְולֹא; ַהַּבַעל ְלכּו 2ֲחָריו-ְוִאם, ְיהָוה ָהֱאלִֹהים ְלכּו 2ֲחָריו

 ."קֹול ְּדָמָמה ַדָּקה, ְו2ַחר ָהֵאׁש; לֹא ָבֵאׁש ְיהָוה, ַעׁש ֵאׁשְו2ַחר ָהַר" 12ט "י' מלכים א

, ֵלאמֹרְוִדַּבְרָּת ֵאָליו ; ָיָרְׁשָּת-ְוַגם, ֲהָרַצְחָּת, ּכֹה .ַמר ְיהָוה, ְוִדַּבְרָּת ֵאָליו ֵלאמֹר" 19א "כ' מלכים א

ָּדְמָך -ָילֹּקּו ַהְּכָלִבים ֶאת, ַּדם ָנבֹות-ִּבְמקֹום ֲאֶׁשר ָלְקקּו ַהְּכָלִבים ֶאת, ּכֹה .ַמר ְיהָוה

 .".ָּתה-ַּגם

ַּביהָוה , ֲאֶׁשר לֹא ֶהֱאִמינּו, ְּכעֶֹרף ֲאבֹוָתם, ָעְרָּפם-ַוַּיְקׁשּו ֶאת; ָׁשֵמעּו, ְולֹא" 14ז "י' מלכים ב

 ."ֱאלֵֹהיֶהם

ֲאֶׁשר ִיָּסֵמְך ִאיׁש , ִמְצַרִים-ַעל,  ַהֶּזהִמְׁשֶעֶנת ַהָּקֶנה ָהָרצּוץ-ַעָּתה ִהֵּנה ָבַטְחָּת ְּלָך ַעל" 21ח "י' מלכים ב

 ."ַהּבְֹטִחים ָעָליו-ְלָכל, ִמְצַרִים-ֵּכן ַּפְרעֹה ֶמֶלְך; ּוָבא ְבַכּפֹו ּוְנָקָבּה, ָעָליו

-ֵאת ָּכל, ָׁשָּמה ָתִביאּו-- ֱאלֵֹהיֶכם ּבֹו ְלַׁשֵּכן ְׁשמֹו ָׁשםִיְבַחר ְיהָוה-ֲאֶׁשר, ְוָהָיה ַהָּמקֹום" 11ב "דברים י

 :"ֲאֶׁשר .נִֹכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם

  ב"תהלים קכ
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  .ְירּוָׁשָלִם,  ִּבְׁשָעַרִיְך   --ָהיּו ַרְגֵלינּו, עְֹמדֹות"

 ."ָּלּה ַיְחָּדו-ֶׁשֻחְּבָרה, ִעיר ְּכ   --ְירּוָׁשַלִם ַהְּבנּוָיה

  ב "תהלים קכ
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  .אֲֹהָבִיְך,  ִיְׁשָליּו  ; ְׁשלֹום ְירּוָׁשָלִם, ַׁשֲאלּו"

  .ְּב;ְרְמנֹוָתִיְך,  ַׁשְלָוה  ; ָׁשלֹום ְּבֵחיֵלְך-ְיִהי

 ."ָּנא ָׁשלֹום ָּבְך- ֲאַדְּבָרה   --;ַחי ְוֵרָעי, ְלַמַען

 :'יכיתות 



 ."יְֹׁשֵבי ָה.ֶרץ-ַעל ָּכל, ִמָּצפֹון ִּתָּפַתח ָהָרָעה  :ֵאָלי, ְיהָוה" 14' ירמיה א

, ָזַכְרִּתי ָלְך ֶחֶסד ְנעּוַרִיְך, ּכֹה .ַמר ְיהָוה, ָהלְֹך ְוָקָראָת ְב.ְזֵני ְירּוָׁשַלִם ֵלאמֹר" 2' ירמיה ב

 ."ץ לֹא ְזרּוָעהְּבֶאֶר, ֶלְכֵּתְך ;ֲחַרי ַּבִּמְדָּבר--;ֲהַבת ְּכלּולָֹתִיְך

ַמּדּוַע ֶּדֶרְך ְרָׁשִעים , ֲאַדֵּבר אָֹתְך, 2ְך ִמְׁשָּפִטים; ִּכי .ִריב ֵאֶליָך, ַצִּדיק 2ָּתה ְיהָוה 1ב "ירמיה י

 .ּבְֹגֵדי ָבֶגד- ָׁשלּו ָּכל,ָצֵלָחה

ָעֻצר , ְוָהָיה ְבִלִּבי ְּכֵאׁש ּבֶֹעֶרת ,ֲאַדֵּבר עֹוד ִּבְׁשמֹו-ְולֹא, ֶאְזְּכֶרּנּו-ְ.ַמְרִּתי לֹא" 9' ירמיה כ

 ."ְולֹא אּוָכל, ְוִנְלֵאיִתי ַּכְלֵכל; ְּבַעְצמָֹתי

ּופֲֹעלֹו , ְּבֵרֵעהּו ַיֲעבֹד ִחָּנם; ַוֲעִלּיֹוָתיו ְּבלֹא ִמְׁשָּפט, ֶצֶדק-הֹוי ּבֶֹנה ֵביתֹו ְּבלֹא" 13ב "ירמיה כ

 ."לֹו-לֹא ִיֶּתן

; ָּבֶניָה-ְמַבָּכה ַעל, ָרֵחל--קֹול ְּבָרָמה ִנְׁשָמע ְנִהי ְּבִכי ַתְמרּוִרים,  .ַמר ְיהָוהּכֹה" 14א "ירמיה ל

 ."ִּכי ֵאיֶנּנּו, ָּבֶניָה-ֵמֲאָנה ְלִהָּנֵחם ַעל

 ."ִלְגבּוָלם, ְוָׁשבּו ָבִנים; ְיהָוה-ְנֻאם, ִּתְקָוה ְל;ֲחִריֵתְך-וְֵיׁש" 16א "ירמיה ל

, ֵּכן-ַעל; ָזכֹר ֶאְזְּכֶרּנּו עֹוד, ִמֵּדי ַדְּבִרי ּבֹו- ִּכיִאם ֶיֶלד ַׁשֲעֻׁשִעים, ֲהֵבן ַיִּקיר ִלי ֶאְפַרִים" 19א "ירמיה ל

 ."ְיהָוה-ְנֻאם, ַרֵחם ֲאַרֲחֶמּנּו--ָהמּו ֵמַעי לֹו

 . ִּתְקֶהיָנה, ְוִׁשֵּני ָבִנים; )בֹות )ְכלּו בֶֹסר, יֹאְמרּו עֹוד-לֹא--ַּבָּיִמים ָהֵהם" 28-א "ירמיה ל

   

 

  :עלילות הראשית •

  

ָּבָרא ,  ָזָכר ּוְנֵקָבה :ְּבֶצֶלם ֱאלִֹהים ָּבָרא אֹתֹו, ָה)ָדם ְּבַצְלמֹו-ַוִּיְבָרא ֱאלִֹהים ֶאת" 27' בראשית א

 ."אָֹתם

, ְמַלאְכּתֹו- ִּכי בֹו ָׁשַבת ִמָּכל :וְַיַקֵּדׁש אֹתֹו, יֹום ַהְּׁשִביִעי-ַוְיָבֶרְך ֱאלִֹהים ֶאת"   3' בראשית ב

 ."ָּבָרא ֱאלִֹהים ַלֲעׂשֹות-ֲאֶׁשר

 ."ְּכֶנְגּדֹו, ּלֹו ֵעֶזר-ֶאֱעֶׂשה; ֱהיֹות ָה)ָדם ְלַבּדֹוטֹוב -לֹא, וַּיֹאֶמר ְיהָוה ֱאלִֹהים" 18' בראשית ב

ָעָפר - ִּכי :ִּכי ִמֶּמָּנה ֻלָּקְחָּת, ָהֲאָדָמה-ַעד ׁשּוְבָך ֶאל, ּתֹאַכל ֶלֶחם, ְּבֵזַעת ;ֶּפיָך" 19' בראשית ג

 ."ָעָפר ָּתׁשּוב-ְוֶאל, 2ָּתה

, ְּתׁשּוָקתֹו, ְוֵאֶליָך; ַלֶּפַתח ַחָּטאת רֵֹבץ, ְוִאם לֹא ֵתיִטיב, ְׂשֵאת, ֵּתיִטיב-ֲהלֹוא ִאם" 7' בראשית ד

 ."ּבֹו-ִּתְמָׁשל, ְו;ָּתה

 ."ֲהׁשֵֹמר )ִחי )נִֹכי, וַּיֹאֶמר לֹא ָיַדְעִּתי; ֵאי ֶהֶבל .ִחיָך, ַקיִן-וַּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל" 9' בראשית ד

 ."ָהֲאָדָמה-צֲֹעִקים ֵאַלי ִמן, קֹול ְּדֵמי )ִחיָך; ֶמה ָעִׂשיָת, ַוּיֹאֶמר" 10' בראשית ד

ַקּלּו ַהַּמִים - ִּכי,וֵַּיַדע נַֹח; ַזִית ָטָרף ְּבִפיָה-ְוִהֵּנה ֲעֵלה, ַוָּתבֹא ֵאָליו ַהּיֹוָנה ְלֵעת ֶעֶרב" 11' בראשית ח

 ."ֵמַעל ָה)ֶרץ

 ."ָה)ָדם-ָעָׂשה ֶאת,  ִּכי ְּבֶצֶלם ֱאלִֹהים :ָּב)ָדם ָּדמֹו ִיָּׁשֵפְך, ׁשֵֹפְך ַּדם ָה)ָדם" 6' בראשית ט

 ."ֲאָחִדים, ּוְדָבִרים, ָׂשָפה ֶאָחת, ָה)ֶרץ-ַוְיִהי ָכל" 1א "בראשית י

 :ב"י-א"יכיתות 



  ;ְּבָחְכָמה ָעִׂשיָת,  ֻּכָּלם  ְיהָוה , ַרּבּו ַמֲעֶׂשיָך-ָמה" 24ד "תהלים ק

 ." ִקְנָיֶנָך  , ָמְל.ה ָה.ֶרץ

   ּוְרָׁשִעים עֹוד ֵאיָנם  , ָה)ֶרץ-ִיַּתּמּו ַחָּטִאים ִמן" 35ד "תהלים ק

  ;ְיהָוה- ֶאת  , ָּבְרִכי ַנְפִׁשי

 ."ָיּה-ַהְללּו

   

   :גלות וגאולה, ןבחור •

  

ָׂשָרִתי , ַרָּבִתי ַבּגֹוִים; ְּכ2ְלָמָנה, ָהְיָתה--ָהִעיר ַרָּבִתי ָעם, ֵאיָכה ָיְׁשָבה ָבָדד" 1' איכה א

 ."ָלַמס, ָהְיָתה--ַּבְּמִדינֹות

 ."ִצּיֹון-ֶאת,  ְּבָזְכֵרנּו  : ָּבִכינּו-ַּגם, ָׁשם ָיַׁשְבנּו--ָּבֶבל, ַעל ַנֲהרֹות" 1ז "תהלים קל

  ז "תהלים קל
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  . ִּתְׁשַּכח ְיִמיִני  ֶאְׁשָּכֵחְך ְירּוָׁשָלִם-ִאם"

  :לֹא ֶאְזְּכֵרִכי- ִאם  ְלִחִּכי , ְלׁשֹוִני-ִּתְדַּבק

 ."רֹאׁש ִׂשְמָחִתי,  ַעל  ְירּוָׁשַלִם-ֶאת, לֹא ;ֲעֶלה-ִאם

 ."ֱאלֵֹהיֶכם, ַעִּמייֹאַמר, ַנֲחמּו ַנֲחמּו" 1' ישעיה מ

, ֵיֵצא ַכּנַֹגּה ִצְדָקּה-ַעד, ּוְלַמַען ְירּוָׁשַלִם לֹא ֶאְׁשקֹוט, ְלַמַען ִצּיֹון לֹא ֶאֱחֶׁשה" 1ב "ישעיה ס

 ."וִיׁשּוָעָתּה ְּכַלִּפיד ִיְבָער

; לֹא ֶיֱחׁשּו, ַהַּלְיָלה ָּתִמיד-ַהּיֹום ְוָכל-ָּכל--ִהְפַקְדִּתי ׁשְֹמִרים, חֹומַֹתִיְך ְירּוָׁשַלִם-ַעל" 6ב "ישעיה ס

 ."ָלֶכם, ֳּדִמי-2ל--ְיהָוה-ֶאת, ַהַּמְזִּכִרים

ְוִאיׁש ; ִּבְרחֹבֹות ְירּוָׁשָלִם, עֹד ֵיְׁשבּו ְזֵקִנים ּוְזֵקנֹות, ְיהָוה ְצָבאֹות, ּכֹה .ַמר" 5-4' זכריה ח

, ַׂשֲחִקיםְמ, ְיָלִדים וִיָלדֹות, ּוְרחֹבֹות ָהִעיר ִיָּמְלאּו. ֵמרֹב ָיִמים, ִמְׁשַעְנּתֹו ְּבָידֹו

 ."ִּבְרחֹבֶֹתיָה

  :ַהַּמֲעלֹות, ִׁשיר" ו"תהלים קכ

  .ְּכחְֹלִמים,  ָהִיינּו  ֶאת ִׁשיַבת ִצּיֹון , ְּבׁשּוב ְיהָוה

  :ִּפינו  ּוְלׁשֹוֵננּו ִרָּנה, )ז ִיָּמֵלא ְׂשחֹוק

  .ֵאֶּלה-ַלֲעׂשֹות ִעם,  ִהְגִּדיל ְיהָוה  יֹאְמרּו ַבּגֹוִים, )ז

  . ָהִיינּו ְׂשֵמִחים  ַלֲעׂשֹות ִעָּמנּו , ִהְגִּדיל ְיהָוה

  . ַּכֲאִפיִקים ַּבֶּנֶגב  )ְׁשִביֵתנּו(שבותנו -ֶאת, ׁשּוָבה ְיהָוה

 . ְּבִרָּנה ִיְקצֹרּו  ַהּזְֹרִעים ְּבִדְמָעה 

  



  :אדם וגורלו בספרות החכמה •

  

 ."ּתּוַגת ִאּמֹו,  ּוֵבן ְּכִסיל  ; )ב-ְיַׂשַּמח, ֵּבן ָחָכם" 1' ימשלי 

 ."ֵּבן ֵמִביׁש,  ִנְרָּדם ַּבָּקִציר  ; ֵּבן ַמְׂשִּכיל, אֵֹגר ַּבַּקִיץ" 5' משלי י

 ." ְוֵׁשם ְרָׁשִעים ִיְרָקב  ; ִלְבָרָכה, ֵזֶכר ַצִּדיק" 7' משלי י

ְיִהי ֵׁשם ; וַיהָוה ָלָקח,  ְיהָוה ָנַתןְוָערֹם )ׁשּוב ָׁשָּמה, ַוּיֹאֶמר ָערֹם ָיָצִתי ִמֶּבֶטן ִאִּמי" 21' איוב א

 ."ְמבָֹרְך, ְיהָוה

 ."ִיְׂשֶּגה ְמאֹד,  ְו;ֲחִריְתָך  ; ְוָהָיה ֵראִׁשיְתָך ִמְצָער" 7' איוב ח

  .ְמקֹום ִּביָנה,  ְוֵאי ֶזה  ; אֵמ;ִין ִּתָּמֵצ, ְוַהָחְכָמה" 13-12ח "איוב כ

 ."ְּבֶאֶרץ ַהַחִּיים,  ְולֹא ִתָּמֵצא  ; ָיַדע ֱאנֹוׁש ֶעְרָּכּה-לֹא

 ." ְוסּור ֵמָרע ִּביָנה   ;ִהיא ָחְכָמה, ָל)ָדם ֵהן ִיְר;ת ֲאדָֹני, ַוּיֹאֶמר" 28ח "איוב כ

 ."ֲהָבִלים ַהּכֹל ָהֶבלֲהֵבל , ֲהֵבל ֲהָבִלים )ַמר קֶֹהֶלת" 2' קהלת א

--ֶׁשַהְּנָחִלים הְֹלִכים, ְמקֹום-ֶאל; ְוַהָּים ֵאיֶנּנּו ָמֵלא, ַהָּים-ַהְּנָחִלים הְֹלִכים ֶאל-ָּכל" 7' קהלת א

 ."ָלָלֶכת, ָׁשם ֵהם ָׁשִבים

ַּתַחת , ָחָדׁש-ָּכלְוֵאין ; הּוא ֶׁשֵּיָעֶׂשה, ֶּׁשַּנֲעָׂשה-ּוַמה, הּוא ֶׁשִּיְהֶיה, ֶּׁשָהָיה-ַמה" 9' קוהלת א

 ."ַהָּׁשֶמׁש

ֶׁשִּמְקֶרה ֶאָחד ִיְקֶרה , .ִני-וְָיַדְעִּתי ַגם; ְוַהְּכִסיל ַּבחֶֹׁשְך הֹוֵלְך, ֶהָחָכם ֵעיָניו ְּברֹאׁשֹו" 14' קוהלת ב

 ."ֻּכָּלם-ֶאת

 ."ַּתַחת ַהָּׁשָמִים, ֵחֶפץ-ְוֵעת ְלָכל; ְזָמן, ַלּכֹל" 1' קוהלת ג

, ְּכמֹות ֶזה ֵּכן מֹות ֶזה--ּוִמְקֶרה ֶאָחד ָלֶהם, ָה.ָדם ּוִמְקֶרה ַהְּבֵהָמה-ִּכי ִמְקֶרה ְבֵני" 19' קוהלת ג

 ."ִּכי ַהּכֹל ָהֶבל, ַהְּבֵהָמה )ִין-ּומֹוַתר ָה)ָדם ִמן; ְורּוַח ֶאָחד ַלּכֹל

  

  :חיי הפרט והכלל בראי השירה •

  

' שיר השירים ב

3-1 

ֵּכן ַרְעָיִתי ֵּבין , ְּכׁשֹוַׁשָּנה ֵּבין ַהחֹוִחים. ׁשֹוַׁשַּנת ָהֲעָמִקים, ֲאִני ֲחַבֶּצֶלת ַהָּׁשרֹון"

ּוִפְריֹו ָמתֹוק , ְּבִצּלֹו ִחַּמְדִּתי וְָיַׁשְבִּתי; ֵּכן ּדֹוִדי ֵּבין ַהָּבִנים, ְּכַתּפּוַח ַּבֲעֵצי ַהַּיַער. ַהָּבנֹות

 ."ְלִחִּכי

' שיר השירים ח

7-6 

ָקָׁשה ִכְׁשאֹול , ַעָּזה ַכָּמֶות ;ֲהָבה-ִּכי--ְזרֹוֶעָך-ַּכחֹוָתם ַעל, ִלֶּבָך-ִני ַכחֹוָתם ַעלִׂשיֵמ"

-לֹא יּוְכלּו ְלַכּבֹות ֶאת, יםַמִים ַרִּב. ֵאׁש ַׁשְלֶהֶבְתָיה, ִרְׁשֵּפי-- ְרָׁשֶפיָה :ִקְנ)ה

ָיבּוזּו , ּבֹוז--ָּב2ֲהָבה, הֹון ֵּביתֹו-ָּכל-ִיֵּתן ִאיׁש ֶאת-ִאם; לֹא ִיְׁשְטפּוָה, ּוְנָהרֹות, ָה;ֲהָבה

 ."לֹו

      :ְלָדִוד, ִמְזמֹור" 2-1ו "תהלים ט

  .ְּבַהר ָקְדֶׁשָך, ִיְׁשּכֹן-ִמי; ָיגּור ְּב)ֳהֶלָך-ִמי, ְיהָוה

 ."ִּבְלָבבֹו,  ְודֵֹבר ֱאֶמת  ; ּופֵֹעל ֶצֶדק, הֹוֵלְך ָּתִמים

  :ָה)ֶרץ- ְמׂשֹוׂש ָּכל  , ְיֵפה נֹוף" 3ח "תהלים מ

 ."ֶמֶלְך ָרב,  ִקְרַית  ; ַיְרְּכֵתי ָצפֹון, ִצּיֹון-ַהר



 ."ִמְגָּדֶליָה,  ִסְפרּו  ; ְוַהִּקיפּוָה, סֹּבּו ִצּיֹון" 13ח "תהלים מ

  :ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות" 1ל "תהלים ק

 ." ְיהָוה  ִמַּמֲעַמִּקים ְקָראִתיָך 

 ."ָנְפלּו ִגּבֹוִרים,  ֵאיְך :ָחָלל, ָּבמֹוֶתיָך-ַעל, ִיְׂשָרֵאל, ַהְּצִבי" 19' א' שמואל ב

ָמֵגן ,  ִּכי ָׁשם ִנְגַעל :ּוְׂשֵדי ְתרּומֹת--ָמָטר ֲעֵליֶכם-ַטל ְו;ל-;ל, ַבִּגְלּבַֹעָהֵרי " 21' א' שמואל ב

 ."ְּבִלי ָמִׁשיַח ַּבָּׁשֶמן, ָמֵגן ָׁשאּול--ִּגּבֹוִרים

ִמְּנָׁשִרים ; ִנְפָרדּולֹא , ּוְבמֹוָתם, ַהֶּנֱאָהִבים ְוַהְּנִעיִמם ְּבַחֵּייֶהם, ָׁשאּול וִיהֹוָנָתן" 23' א' שמואל ב

 ."ֵמֲאָריֹות ָּגֵברּו, ַקּלּו

 ."ַוּיֹאְבדּו ְּכֵלי ִמְלָחָמה, ֵאיְך ָנְפלּו ִגּבֹוִרים" 27' א' שמואל ב

 ."ַחֵּדׁש ָיֵמינּו ְּכֶקֶדם, )ְוָנׁשּוָבה(ֲהִׁשיֵבנּו ְיהָוה ֵאֶליָך ונשוב " 21' איכה ה

 ."ִהְקִריָבה ֶחְמ.ה,  ְּבֵסֶפל 2ִּדיִרים;ָחָלב ָנָתָנה, ָׁש;ל ַמִים" 25' שופטים ה

  .לֹא ֶאְחָסר,  ְיהָוה רִֹעי  : ִמְזמֹור ְלָדִוד" 3-1ג "תהלים כ

  .ֵמי ְמֻנחֹות ְיַנֲהֵלִני- ַעל  ; ַיְרִּביֵצִני, ִּבְנאֹות ֶּדֶׁשא

 ."ְלַמַען ְׁשמֹו, ֶצֶדק- ַיְנֵחִני ְבַמְעְּגֵלי  ; ַנְפִׁשי ְיׁשֹוֵבב

 ."ִיְׂשָרֵאל,  ׁשֹוֵמר   --ְולֹא יִיָׁשן, ָינּום-ִהֵּנה לֹא" 4א "תהלים קכ

  
 
 

  :ערכים ודילמות,  מאפיינים–חוק וחברה במקרא  •

  

  14-2' שמות כ

 

ִיְהֶיה ְלָך -לֹא  :ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדים, )נִֹכי ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך

, ֲאֶׁשר ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל, ְּתמּוָנה-ְוָכל, ַתֲעֶׂשה ְלָך ֶפֶסל-לֹא .ָּפָני-ַעל, ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים

ְולֹא , ִתְׁשַּתֲחֶוה ָלֶהם-לֹא. ִמַּתַחת ָל.ֶרץ, ֶׁשר ַּבַּמִיםַוֲא--ַוֲאֶׁשר ָּב.ֶרץ ִמָּתַחת

ִׁשֵּלִׁשים -ָּבִנים ַעל-ֹן .בֹת ַעל ּפֵֹקד ֲעו--ֵאל ַקָּנא,  ִּכי .נִֹכי ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך :ָתָעְבֵדם

לֹא ִתָּׂשא . ָֹתי ּוְלׁשְֹמֵרי ִמְצו, ְלאֲֹהַבי--ַלֲאָלִפים, ְועֶֹׂשה ֶחֶסד .ְלׂשְֹנ.י, ִרֵּבִעים-ְוַעל

. ְׁשמֹו ַלָּׁשְוא-ִיָּׂשא ֶאת-ֵאת ֲאֶׁשר,  ִּכי לֹא ְיַנֶּקה ְיהָוה :ַלָּׁשְוא, ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך-ֵׁשם-ֶאת

, וְיֹום. ְמַלאְכֶּתָך-ְוָעִׂשיָת ָּכל, ֵׁשֶׁשת ָיִמים ַּתֲעבֹד. ְלַקְּדׁשֹו, יֹום ַהַּׁשָּבת-ָזכֹור ֶאת

ַעְבְּדָך , ְמָלאָכה 2ָּתה ּוִבְנָך ּוִבֶּתָך-ַתֲעֶׂשה ָכל- לֹא :ה ֱאלֶֹהיָךַליהָו, ַׁשָּבת--ַהְּׁשִביִעי

-ַהָּׁשַמִים ְוֶאת-ָיִמים ָעָׂשה ְיהָוה ֶאת-ִּכי ֵׁשֶׁשת. ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶריָך, ְוֵגְרָך, ַוֲאָמְתָך ּוְבֶהְמֶּתָך

יֹום -ֵּבַרְך ְיהָוה ֶאת, ֵּכן-ַעל; ְּׁשִביִעיַּבּיֹום ַה, וַָּיַנח, ָּבם-ֲאֶׁשר-ָּכל-ַהָּים ְוֶאת-ֶאת, ָה.ֶרץ

, ַעל ָהֲאָדָמה, ַיֲאִרכּון ָיֶמיָך, ְלַמַען--ִאֶּמָך-ְוֶאת, )ִביָך-ַּכֵּבד ֶאת. וְַיַקְּדֵׁשהּו--ַהַּׁשָּבת

ַתֲעֶנה -לֹא ,לֹא ִתְגנֹב; לֹא ִתְנ)ף, לֹא ִתְרָצח .ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ָלְך-ֲאֶׁשר

ְוַעְבּדֹו ַוֲאָמתֹו , ַתְחמֹד ֵאֶׁשת ֵרֶעָך-לֹא; ֵּבית ֵרֶעָך, לֹא ַתְחמֹד .ָׁשֶקרְבֵרֲעָך ֵעד 

 ."ֲאֶׁשר ְלֵרֶעָך, ְוכֹל, ְוׁשֹורֹו ַוֲחמֹרֹו

 ."ֲאִני ְיהָוה,  וְָיֵראָת ֵּמֱאלֶֹהיָך;לֹא ִתֵּתן ִמְכׁשֹל, ְוִלְפֵני ִעֵּור--ְתַקֵּלל ֵחֵרׁש-לֹא" 14ט "ויקרא י

 ."ְיהָוה,  ֲאִני :ַּדם ֵרֶעָך-לֹא ַתֲעמֹד ַעל, ֵתֵלְך ָרִכיל ְּבַעֶּמיָך-לֹא" 16ט " יויקרא

 ."ְיהָוה,  ֲאִני :ְו)ַהְבָּת ְלֵרֲעָך ָּכמֹוָך, ְּבֵני ַעֶּמָך-ִתּטֹר ֶאת-ִתּקֹם ְולֹא-לֹא" 18ט "ויקרא י



ִּכי ַהּׁשַֹחד ְיַעֵּור ֵעיֵני --ִתַּקח ׁשַֹחד-ְולֹא; ָּפִניםלֹא ַתִּכיר , ַתֶּטה ִמְׁשָּפט-לֹא" 19ז "דברים ט

 ."ִויַסֵּלף ִּדְבֵרי ַצִּדיִקם, ֲחָכִמים

   

  

  : ערך מרכזי בנבואה–מאבק לחברה מוסרית ה •

  

ִמְכָרם - ַעל :;ְרָּבָעה לֹא ֲאִׁשיֶבּנּו-ְוַעל, ְׁשלָֹׁשה ִּפְׁשֵעי ִיְׂשָרֵאל-ַעל, .ַמר ְיהָוה, ּכֹה" 6' עמוס ב

 ."ְוֶאְביֹון ַּבֲעבּור ַנֲעָלִים, ַּבֶּכֶסף ַצִּדיק

וְַיַעְּזֵקהּו  .ָׁשֶמן-ְּבֶקֶרן ֶּבן,  ֶּכֶרם ָהָיה ִליִדיִדי :ְלַכְרמֹוִׁשיַרת ּדֹוִדי , .ִׁשיָרה ָּנא ִליִדיִדי" 2-1' ישעיה ה

, ַוְיַקו ַלֲעׂשֹות ֲעָנִבים; ֶיֶקב ָחֵצב ּבֹו-ְוַגם, וִַּיֶבן ִמְגָּדל ְּבתֹוכֹו, וִַּיָּטֵעהּו ׂשֵֹרק, וְַיַסְּקֵלהּו

 ."ַוַּיַעׂש ְּבֻאִׁשים

וְַיַקו ְלִמְׁשָּפט ְוִהֵּנה ; ְנַטע ַׁשֲעׁשּוָעיו, ְוִאיׁש ְיהּוָדה, ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, תִּכי ֶכֶרם ְיהָוה ְצָבאֹו" 7' ישעיה ה

 ."ִלְצָדָקה ְוִהֵּנה ְצָעָקה, ִמְׂשָּפח

ְוהּוַׁשְבֶּתם ְלַבְּדֶכם  , ַעד ֶאֶפס ָמקֹום :ַיְקִריבּו, ָׂשֶדה ְבָׂשֶדה--ַמִּגיֵעי ַבִית ְּבַבִית, הֹוי" 8' ישעיה ה

 ."ְּבֶקֶרב ָה.ֶרץ

ְוֵאין , ָנפֹצּו צֹאִניְּפֵני ָה.ֶרץ -ְוַעל ָּכל; ִּגְבָעה ָרָמה-ְוַעל ָּכל, ֶהָהִרים-ִיְׁשּגּו צֹאִני ְּבָכל" 6ד "יחזקאל ל

 ."ּדֹוֵרׁש ְוֵאין ְמַבֵּקׁש

ָּבָניו -ַוִּתְגַּדל ִעּמֹו ְוִעם, וְַיַחֶּיָה,  ֲאֶׁשר ָקָנהִּכְבָׂשה ;ַחת ְקַטָּנה-ִּכי ִאם, ּכֹל-ֵאיןְוָלָרׁש " 3ב "י' שמואל ב

 ."ְּכַבת, לֹו-ַוְּתִהי, ּוְבֵחיקֹו ִתְׁשָּכב, ִמִּפּתֹו תֹאַכל ּוִמּכֹסֹו ִתְׁשֶּתה; ַיְחָּדו

 ."ִריבּו ;ְלָמָנה, ִׁשְפטּו ָיתֹום; רּו ָחמֹוץ;ְּׁש, ִלְמדּו ֵהיֵטב ִּדְרׁשּו ִמְׁשָּפט" 17' ישעיה א

ֵהיַכל ְיהָוה ,  ֵהיַכל ְיהָוה ֵהיַכל ְיהָוה :ִּדְבֵרי ַהֶּׁשֶקר ֵלאמֹר-ֶאל, ִּתְבְטחּו ָלֶכם-2ל" 4' ירמיה ז

 ."ֵהָּמה

ֲעׂשֹות ִמְׁשָּפט ְו;ֲהַבת -ִּכי ִאם, ְיהָוה ּדֹוֵרׁש ִמְּמָך-ּוָמה; ּטֹוב-ַמה, ִהִּגיד ְלָך .ָדם" 8' מיכה ו

 ."ֱאלֶֹהיָך-ִעם, ְוַהְצֵנַע ֶלֶכת, ֶחֶסד

ְוַנַער ָקטֹן , ְוֵעֶגל ּוְכִפיר ּוְמִריא ַיְחָּדו; ְּגִדי ִיְרָּבץ-ְוָנֵמר ִעם, ֶּכֶבׂש-ְוָגר ְזֵאב ִעם" 6א "ישעיה י

 ."נֵֹהג ָּבם

, ַּכַּמִים, ְיהָוה-ֵּדָעה ֶאת, ָמְל)ה ָה)ֶרץ-ִּכי  :ַהר ָקְדִׁשי-ְּבָכל, ַיְׁשִחיתּו-ָיֵרעּו ְולֹא-לֹא" 9א "ישעיה י

 ."ַלָּים ְמַכִּסים

 


