
 הקונקורדנציה': ז בכיתה לימוד מיומנויות

 

 קונקורדנציה עם עבודה

 ירדן ליאת

 

 הקונקורדנציה מהי

 את רק לא לקורא מגישה הקונקורדנציה .ך"בתנ המילים של הכתובות ספר היא קונקורדנציה

 בנביאים, בתורה המקומות כל את אלא, המילה של המדויק מקומה ואת המילה של משמעה

 נטיותיה, והחורגות התקניות צורותיה, והקשריה צירופיה כל על, מצויה זו שמלה, ובכתובים

 .התכתיב דרכיו

 שהיא שושן אבן של הקונקורדנציה היא לעבודה והמומלצת ך"לתנ קונקורדנציות מספר יש

 (.נט מקרא באתר למשל) ממוחשב חיפוש באמצעות או, להתמצאות פשוטה

 בפעלים) שורשיהם פי על ערוכים הפעליםו ,היסודי בצורתם אותיותיהם סדר לפי רשומים השמות

 (רמיזה יש מכשול מהווה שנטיתם

, עבר המקובל הזמנים סדר לפי מוצגים הפעלים; רבות רבים יחידה, יחידב ניתנים התואר שמות

 .ציווי עתיד, הווה

 (.א"ש' = א שמואל) בקיצור ניתנו המורכבים השמות רק קיצורים וללא נמסרים המקומות מראי

 .לאלה אלה בין הבחנה לשם, במספרים והפסוקים באותיות סומנו הפרקים 

 הפריט של הסופי המספר ועד 1 מ  סודר מספר נרשם המובא פסוק כל בצד: שושן אבן של השיטה 

 ותהמתאימ מיליםה מספרי את ותמשמע כל ליד צוין המילה של משמעויותה בפירוט. האחרון

 .המילה של שכיחותה על לעמוד הקורא על קלמ גם הסודרים במספרים השימוש .ותמשמע הלאות

 .הערכים מרבית ליד אלפביתי בסדר הערוך הצירופים מפתח יש בנוסף

 .בקונקורדנציה מעיון רבות ללמוד יכולים תלמידינו

 בגדר הן הדוגמאות הקונקורדנציה עם  ועבודה היכרות מאפשרות זה במאמר הניתנות דוגמאותה 

 '.ז לכיתה החומר מתוך יוצאות הדוגמאות,   המלצה

 .שנה מדי בקונקורדנציה להשתמש וכדאי שאפשר כמובן אך 

 

  ומשמעותה מילה

, שונות משמעויות יש במקרא רבות למילים

 המשמעויות את נלמד הקונקורדנציה בעזרת

 .למילה השונות

 

ְרֵאהּו ֶאת ְפַתח ַותִּ ֵמה-ַותִּ  ַנַער-ַהֶיֶלד ְוהִּ

ים  ְברִּ ַיְלֵדי ָהעִּ ֹבֶכה ַוַתְחֹמל ָעָליו ַותֹאֶמר מִּ

 .6 ב שמות .ֶזה

 

 



 :כיתה לעבודת הצעה

 

 ך"בתנ מופיעה" נער" המילה

 .שונות במשמעויות

 הקונקורדנציה בדף התבוננו

 העתיקו". נער" במילה

 ברור ממנו פסוק למחברתכם

 פסוק, תינוק משמעותו נער כי

 כי ללמוד ניתן שממנו

 אדם היא המילה משמעות

 לבגרות הגיע לא שעוד צעיר

 כי נלמד ממנו ופסוק מלאה

 או משרת משמעותו' נער'

 .עבד

 

 נער במילה הכוונה למה

 ? 6' ב בשמות

 הקשרו על קביעתכם בססו

 .9 – 6' בפס הסיפור של

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ָמן - הקונקורדנציה בעזרת נושא לימוד

 

ְראּו ְבֵני יׁש ֶאל-ַויִּ ְשָרֵאל ַויֹאְמרּו אִּ יו -יִּ הּוא  ָמןָאחִּ

י לֹא ָיְדעּו ַמה הּוא ַויֹאֶמר ֹמֶׁשה ֲאֵלֶהם הּוא -כִּ

  .ַהֶלֶחם ֲאֶׁשר ָנַתן ְיהָוה ָלֶכם ְלָאְכָלה

 .במדבר ישראל בני שאכלו הלחם, מן הנושא

 על שונים פרטים ללמוד תוכל הקונקורדנציה בעזרת

 .המן

 .הבאות השאלות על וענה בקונקורדנציה העזר 

 15 ז"ט שמות?  המן מהו .1

 15:ז"ט שמות? המן של טעמו היה מה  .2

 31 ז"ט שמות? לדורות המן את שמרו איך .3

 35:ז"ט שמות?  המן את אכלו שנים כמה .4

 שמות? המן את לאכול יפסיקו ואיפה מתי .5

 35:ז"ט

 פי על .6

 באיזה, צבעו, המן של טעמו היה מה -במדבר

 ?אותו נוכיה אופן

 ?ממנו הכינו מאכל איזה

 ?המן ירד היום של שעה באיזו

 בני אכלו ומה המן פסק מתי -יהושע פי על .7

 ?המן במקום ישראל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  – למצרי משה עשה ומה לעברי המצרי עשה מה: 22 – 11' ב שמות

 ַוַיְך המילה  משמעות

 מגידוב רוני

 

 השנים עשרות ובייחוד, במצרים השתקעותו שנות מהלך ישראל לעם הקורה על קראנו' א בפרק

 מי של הולדתו לסיפור רקע משמשות אלה התרחשויות. לכנען וחזרתם זו מארץ ליציאתם שקדמו

 במשה או ברקע עוסקים אינם כבר' ב בפרק 22 – 11 פסוקים. משה – ויושיעו העם את שינהיג

 הזה האיש האם – הסיפור כקוראי נתעניין בה המרכזית השאלה. המבוגר במשה אלא התינוק

 ?לכך ראוי אותו עושה מה – כן ואם? התורה את ולתת להנהיג ראוי

 :זו בשאלה העוסקים הסיפור של ניתוחים בשני לעיין ראוי

 .40 – 34' עמ, ח"תשל ירושלים, שמות בספר עיונים, ליבוביץ נחנה

 - עציון הר ישיבת שליד הוירטואלי המדרש בית", מדין לארץ פרעה מבית: משה, "ביק עזרא

http://www.etzion.org.il/vbm 

 -ראו נעוריו סיפור לבין משה לידת סיפור בין הקשר על

 וכהכנה לידתו לסיפור כהמשך( כב – יא' ב) משה של נעוריו סיפור – האיש משה זה, "סמט אלחנן

 - עציון הר ישיבת שליד הוירטואלי המדרש בית, "בעתיד לשליחותו

http://www.etzion.org.il/vbm 

 

י-ֶאת ַוַיְך ְצרִּ  ַהמִּ

 הפעולה כי העובדה לאור מתחדדת התורה את ולתת העם את להנהיג משה ראוי אם השאלה

 . רצח היא הבוגר משה על המסופרת הראשונה

 ?ואימפולסיבי פזיז מעשה זה היה האם

 את להכות מהמצרי למנוע רצונו מתוך הגיב משה – חיובית היא התשובה כי נראה, לכאורה

יׁשה י ֵמֶאָחיו-אִּ ְברִּ  11ופועל ללא משפט מתוך חימה ונקמה. בן כמה משה בעת האירוע? פס' , עִּ

ים  הפותח את סיפור המעשה מתחיל במילים י ַבָימִּ ְגַדל ֹמֶׁשה ַוֵיֵצא ֶאלַוְיהִּ  , ֶאָחיו-ָהֵהם ַויִּ

אולם לא ברור בכמה שנים גדל? המעשה, שפירשנו כרגע כאימפולסיבי אולי עשוי להיתפס ביתר 

 . אלא שהכתוב איננו מספק מידע זה.40או  30וביותר ביקורתיות בגיל  20או  18בסלחנות בגיל 

ֶפן ֹכה ָוֹכה : כי משה נהג באימפולסיביות אולם ניתנים פרטים היכולים לערער על פירושנו ַויִּ

יׁש ַוַיְך ֶאת י ֵאין אִּ ְטְמֵנהּו ַבחֹול-ַוַיְרא כִּ י ַויִּ ְצרִּ משה נוקט באמצעי זהירות ומוודא שאין  .ַהםִּ

 מי שיראה אותו, ולאחר המעשה דואג להעלים את גופת המצרי.

 מונה חיובית של משה?האם הפירוש לפיו לא נהג משה בפזיזות מסייע לצייר ת

עדיין אנו תוהים איך ללא משפט ובירור הרג משה בן אדם. נוכל, כמובן, להזכיר לעצמנו כי המצרי 

שהרג משה איננו מחסידי אומות העולם, וכי הוא עצמו עשה מעשה קשה של חוסר צדק, אולם 

 עדיין השאלה לגבי מעשהו של משה מהדהדת. 

 ?שיפוטנו על משפיע הדבר ואיך המצרי עשה בעצם מה

יׁש י ַמֶכה אִּ ְצרִּ יׁש מִּ י ֵמֶאָחיו.-ַוַיְרא אִּ ְברִּ  האם המצרי פשוט הכה את העברי? או אולי הרג אותו? עִּ

http://www.etzion.org.il/vbm
http://www.etzion.org.il/vbm
http://www.etzion.org.il/vbm
http://www.etzion.org.il/vbm


י -ַוַיְך ֶאתהפועל להכות מופיע שוב בפסוק הבא ומיוחס למשה, שם ברור כי משמעותו להרוג:  ְצרִּ ַהםִּ

ְטְמֵנהּו ַבחֹול גי שאם אמנם הרג משה מצר .ַויִּ ר איש עברי מאחיו, אפשר שאנו מוכנים לסלוח למשה  ה

 על מעשהו ואולי אף להללו כמעשה גבורה.

 בקונקורדנציה השימוש לימוד תוך בכיתה דיון לניהול הצעה

כדי להבין את פעולת המצרי נבדוק אם בדרך כלל במקרא הפועל להכות משמעותו הריגה? ניעזר 

ניווכח שכדי להשתמש בכלי זה, נצטרך ידע לשוני נוסף, גם אם איננו  בקונקורדנציה; מייד

 עורך הקונקורדנציה, יציע עזרה.  –בקיאים בלשון אבן שושן 

 :ַיְךהנה אנו פותחים את הקונקורדנציה בפועל 

מסתבר שכדי לקבל את כל המופעים של הפועל להכות, עלינו לדעת את שורש הפועל ולחפש לפי 

הוא פועל חריג. ויך הוא קיצור של "ויכה". כלומר שתי האותיות ַוַיְך הפועל  אותיות השורש.

האחרונות של השורש הן כ.ה. 

אולם מהי האות הראשונה? היא 

איננה ו"ו של "ויך" כי ו"ו זו היא 

ו"ו ההיפוך, כמו "ויגדל" ההופך 

את "יגדל" שבעתיד ל "ויגדל" 

שבשפה המקראית ועל פי 

בר. האו הדקדוק המקראי הוא ע

הראשונה של הפועל "ןיך" גם 

איננה יו"ד, כי היו"ג היא חלק 

מצורת העתיד לגוף נסתר כמו 

"יגדל". אנו מתקשים, אפוא, 

לאתר מהי האות הראשונה של 

הפועל "ויך" ולחפש על פי 

אותיות השורש את מופעיו של הפועל במקרא. בשל הקושי לגלות את אותיות השורש סייע לנו 

 א מפנה אותנו אל נ.כ.ה. אבן שושן והו

המתאר את מעשה משה היא וודאי 'להרוג', שהלוא משה – 12שבשמות ב' ַוַיְך משמעות הפועל 

י ַאָתה ֹאֵמר ַכֲאֶׁשר  -טומן את המצרי בחול, ולמחרת אף מטיח בו העברי המכה  ַהְלָהְרֵגנִּ

י-ֶאת ָהַרְגתָ  ְצרִּ ְלכּו  :1נוסף בהושע ו  ַיְךוַ ל בעזרת הקונקורדנציה אנו מתוודעים א. ַהםִּ

ְרָנֵאנּו ַיְך ְוַיְחְבֵׁשנּו-ְוָנׁשּוָבה ֶאל י הּוא ָטָרף ְויִּ יכולה להיות  ַוַיְךמכאן ברור שמשמעות  . ה' כִּ

ניווכח  גם הכאה הנדרשת לחבישה ולא המתה. ואמנם אם נפתח בקונקורדנציה בערך נ.כ.ה

שלפועל שתי משמעויות. נוכל לראות זאת הן מהסברו של בעל הקונקורדנציה והן מהפסוקים 

 עצמם.

 –כדאי לשים לב לנתונים נוספים שהקונקורדנציה מספקת, גם אם לא נשתמש בהם בשלב זה 

פירוש המילה ומשמעויותיה השונות. ואמנם בין משמעויות המילה מציין אבן שושן גם 'המית' 

  'ספג מכות'. וגם



ציון מראי המקום במקרא של כל אחת 

מהמשמעויות. מציון מראי המקום למדנו על 

 המשמעות הנוספת של "ויך" בהושע ו'.

ביטויים וצירופי מילים בהם משולבת המילה 

שוב תוך ציון מראי המקום בהם מופיעים  –

 צרופים אלה.

ציון מופעיה של המילה במקרא על פי סדר 

 קבוע.דקדוקי 

לעניינינו העלתה החקירה הקטנה שערכנו כי 

הפועל נ.כ.ה משמעותו גם הריגה וגם הכאה, 

 פציעה.

אם נדון את מעשה המצרי על פי ההקשר של 

המציאות של בני ישראל במצרים, קרוב 

לוודאי כי מדובר בנוגש מצרי, מאותם נוגשים 

ששם פרעה על בני ישראל כפי שמסופר בפרק 

ימּוא':  ים ְלַמַען ַעֹמתֹו  ַוָישִּ ןִּ ָעָליו ָשֵרי מִּ

ְבֹלָתם וככל הנראה הכה, הלקה מצרי זה . ְבסִּ

את אחד העבדים העבריים כדי לדרבנו לעבוד, 

או כדי להתעלל בו. אם כן, במקרה של הפועל 

"נ.כ.ה" עלינו להחליט מהי משמעותו בשמות 

מהן הנסיבות שבהן פעל  –על פי ההקשר  11ב' 

ל רקע נסיבות אלה נבין את המכה וכיצד ע

 מעשיו.

בין  –אנו חוזרים, אפוא, לשאלה המקורית 

אם נהג משה באימפולסיביות, ועוד יותר 

בחדות אם נהג בשיקול דעת. המאמר 

העוסק בפרק ב' נמצא באתר המלא הדידקטי 

  –תנ"ך ממלכתי 

http://cms.education.gov.il/EducationC

MS/Units/Tochniyot_Limudim/MikraMa

m/Ezer/Kitot/ 

 

 

 

 

 

 

 

  ?במדין בהיותו למנהיגות משה הוכשר האם: 1' ג שמות



ְדָבר הביטוי  משמעות  ַאַחר ַהםִּ
 מגידוב רוני

 

 במדין בשנותיו משה על שעברו תהליכים? לתפקידו משה את הכשירו במדיין החיים האם

בדיוננו נציג פירוש לפיו משה עומד לפני אלוהים כשחייו כרועה במדיין אינם מכינים אותו 

להתגלות בסנה. אולם אפשר שיש מרכיבים בעשייתו במדיין שמכינים אותו לקראת השליחות 

שאלוהים הטיל עליו. כך למשל במישור הקונקרטי של היכרות עם שבילי מדבר סיני )שם נמצאת 

 אותו מדבר שבו יעבור העם בדרכו לארץ המובטחת.מדין(, 

ואולי גם במישור של דאגה לאנשים וטיפול בצרכיהם. אגדות רבות מספרות על תכונותיו של משה 

כמנהיג המשקפות את חכמתו, חמלתו והיותו קשוב לצרכי מונהגיו. חז"ל יוצרי אגדות אלה 

 גם שיקוף של התאמתו לתפקיד. ביקשו לראות ברעיית הצאן דרך להכנת משה לתפקידו כמו

 נביא שתיים  מהאגדות היפות והמוכרות הללו:

 רדף, קטן גדי ממנו ברח, במדבר יתרו של צאנו רועה השלום עליו רבינו משה כשהיה

. לשתות הגדי ועמד מים בריכת לגדי שנזדמנה אחד למקום שהגיעו עד אחריו משה

. אתה עייף עכשיו, הצמא מפני היית שרץ ידעתי לא אני: אמר אצלו משה שהגיע כיוון

 רחמים לך יש: ה"הקב אמר. שהחזירו עד עמו מהלך והיה כתפיו על והרכיבו עמד

 היה ומשה: "שכתוב הוא. ישראל צאני תרעה אתה חייך כך, ודם בשר של צאנו לנהוג

 (.ב סימן ב פרשה רבה שמות". )רועה

 ומצאו בצאן לדוד בדק. הצאן במרעה? הצדיקים את' ה בוחן במה", יבחן צדיק' ה" 

 הגדולים הצאן מונע דוד שהיה", הצאן ממכלאות ויקחהו" שנאמר ,יפה יפה שרועה

 כך ואחר הרך עשב שיאכלו כדי לרעות הקטנים מוציא והיה קטנים לפני למרעה לצאת

 (שם) החזקים מוציא ולבסוף הבינוני עשב שירעו כדי הזקנים מוציא

 

עם זאת החשש המוצדק להתמודד עם ַעם חסר אמונה מסבירים את הרתיעה העיקשת של משה 

מתפקיד ההנהגה. אפשר שגם משה עצמו עבר תהליכים במדין שהרחיקו אותו מהדאגה לאחיו, 

שאפיינה אותו בצעירותו ושעליה שילם מחיר כבד. שני רמזים מצויים בסיפור היכולים להעיד על 

 שניהם פורשו בדרכים נוספות על הצעתנו:התרחקותו של משה ו

 גרשם השם מדרש: ראשון רמז

בסוף פרק ב' מסופר על נישואי משה עם בת רעואל ועל הולדת בנו. נשים לב למדרש השם שנתן 

נשות יעקב הן  –משה לבנו )מעניין כי משה הוא המשיים ולא אשתו כמקובל בסיפורים אחרים 

 השם משה, וחנה אם שמואל מעניקה לבנה את שמו(.נותנות השמות, בת פרעה נותנת את 

ְקָרא ֶאת ָיה.  ְׁשמֹו ֵגְרֹׁשם-ַוֵתֶלד ֵבן ַויִּ י ְבֶאֶרץ ָנְכרִּ יתִּ י ָאַמר ֵגר ָהיִּ למה מתייחס משה  כִּ

ָיה באומרו האחת שכוונתו למדיין בה הוא מרגיש גר. ולפי  –שתי אפשרויות לפנינו ? ְֶאֶרץ ָנְכרִּ

 . בו געגועים לחייו הקודמים ואין הוא חש שייך במדייןפירוש זה חיים 

יֵגר : ולם אם משמעות השם מתייחסת למצריםא יתִּ ָיה,  ָהיִּ אז מרגיש משה שבעבר ְבֶאֶרץ ָנְכרִּ

כהן מדיין )על יחסי  –ובמדיין הוא מרגיש "בבית": הוא זכה בדמות אב  חי בארץ בה חש נכרי

 הקרבה ביניהם נוכל ללמוד משמות י"ח(, באשתו, בבנו ובחיי רועה פשוטים.



קשה להכריע למה מכוון מדרש השם גרשם, ועל ההתלבטות מוסיף מדרש שמו של הבן השני 

מדרש השם נמסר בשמות (. ָבָניומדין עם  משה עוזב את – 20שנולד למשה במדיין )ראו שמות ד' 

י: 4י"ח  יֶעֶזר כִּ י ֵמֶחֶרב ַנְרֹעה-ְוֵׁשם ָהֶאָחד ֱאלִּ ֵלנִּ י ַוַיסִּ י ְבֶעְזרִּ האם מעיד . ֱאֹלֵהי ָאבִּ

מדרש השם על הודייה לאל המאפשרת פרידה בתודעה ממצרים? או שמא מלמדת ההודייה לאל 

 ו של משה?על החיות והחיוניות שיש למצרים בתודעת

ְדָבר ַאַחר פירוש מה: שני רמז  ַהמִּ

-ּוֹמֶׁשה ָהָיה ֹרֶעה ֶאתבפתיחת פרק ג' מתואר משה 

ְנַהג ֶאת ְדָין ַויִּ ְתרֹו ֹחְתנֹו ֹכֵהן מִּ ַהסֹאן -צֹאן יִּ

ְדָבר כי משה היה  7אנו יודעים משמות ז' . ַאַחר ַהםִּ

בן שמונים כשעמד לפני פרעה. כלומר עשרות שנים 

מש כרועה צאן. לפי המדרש באה לידי ביטוי הוא מש

בתקופה זו תכונתו כמגן על חלשים. הכתובים 

ַאַחר המקראיים אינם מוסרים זאת, אולם הביטוי 

ְדָבר  יכול לרמוז על חיי משה. ַהםִּ

 רש"י בעקבות חז"ל מפרש את הביטוי כך:

להתרחק מן הגזל שלא ירעו  . אחר המדבר 

       בשדות אחרים
גם בהיותו רועה נשמר מאד משה שלא לגרום ואם כך 

לנזק עם צאנו, אפילו שלא בכוונה, בשדות זרים 

ומרחיק אותו אל המדבר. יש אף שראו בנדודיו כרועה  

רש"י מפרש את המילה  1דרך להתבודדות רוחנית.

לקצה, ואפשר שהמילה 'מדבר,  –כ"מאחרי"  -'אחר" 

 מתפרשת על ידו כמקום שממה.

אי? ניעזר בקונקורדנציה, כלי מהו המדבר המקר

שהצענו להכירו ללומדים ביחידה קודמת. המילה 

פעמים במקרא ולא נביא במסגרת זו את  271מופיעה 

כל מופעיה. אולם נציג את הנתונים שמספק בעל הכלי 

 המחקרי החשוב הזה:

לפי אבן שושן 'מדבר' במקרא הוא מקום מרעה; ראו 

לה. היות ובדרך א. זוהי משמעותה הראשונית של המי

כלל הצאן אינם רועים במקומות יישוב הושאל הכינוי 

'מדבר' לתיאור מקום שומם ובימינו זוהי משמעותו 

 העיקרית.

                                                           
 מול ראב"ע הארוך על אותו פסוק. 1ראו למשל הספורנו על ג'  1

 



אם בשפה המקראית המדבר הוא מקום מרעה, אפשר שיש בידינו נתון שמלמד על התמסרותו של 

 משה לרעיית הצאן ועל התרחקות מחייו הקודמים.

 : החזקוני מפרש

       שם מצוי דשא מרעה בהמות.  .המדבר אחר

על פי פירוש זה הולך משה אחר המרעה. אין הוא עסוק בהתבודדות או בחיי רוח או בחיפוש אחר 

המופלא, אלא שקוע כולו בהוויית רועה צאן המחפש מרעה עבור צאנו. חזקוני מפרש את המילה 

 "אחרי" כ"בעקבות" ואת המילה 'מדבר' כמקום מרעה.

 ההקשר של הסיפור יכול לחזק פירוש זה?האם 

 

 רואה שאינו הרועה

מעיד אף הוא על ריחוקו של משה מחיים רוחניים ועל העדר קרבה אל  2אפשר שהפסוק בג' 

 וירא.  –שני חלקים, כל אחד פותח באותיות  2אלוהים. לפס' 

תֹוְך ַהְןֶנה -ַוֵיָרא ַמְלַאְך ה' ֵאָליו ְבַלַבת  ֵאׁש מִּ

ֵמה ַהְןֶנה ֹבֵער ָבֵאׁש ְוַהְןֶנה ֵאיֶנמּו ֺאָכל  ַוַיְרא ְוהִּ

תופעת טבע משונה.  –מלאך בלבת אש לבין מה שמשה רואה  –יש פער בין האופן בו אלוהים נראה 

הנתק של אלוהים מעם ישראל במשך שנות הישיבה במצרים קיים גם בחייו של משה, רועה הצאן 

 של כהן מדיין.

ים זאת, משה מעיד על עצמו כי הוא יתירה מ יׁש ְדָברִּ . ֶנה ּוְכַבד ָלׁשֹון-ְכַבדוכי הוא לֹא אִּ

( היא מפי משה עצמו. 30ו  12העדות היחידה בתורה להיות משה כבד פה או ערל שפתיים )ראו ו' 

ה ַויֹאֶמר ֹמׁשֶ : משה מדבר 3אפשר שכוונת משה היא לחוסר ניסיונו במשא ומתן עם אנשים. בפס' 

ְבַער ַהְןֶנה-ַמדּוַע לֹא  ַהַםְרֶאה ַהָגֹדל ַהֶזה-ָמא ְוֶאְרֶאה ֶאת-ָאֺסָרה אל מי הוא מדבר? אל  יִּ

כרועה משה נודד שבועות ארוכים עם העדר,  –עצמו, כנראה. אפשר שהדבר משקף את בדידותו 

ננו רגיל דואג למקום מרעה מתאים, ועובר הלאה כששדה המרעה שמצא נאכל או נבל. משה אי

 בשיח עם אנשים, בקרבתם ובהתדיינות עימהם. 

אין למשה, אפוא, הכנה או קרבה אל עולם הנבואה. זוהי התגלות ראשונה שמייד מטילה עליו את 

 התפקיד הקשה מנשוא של הנהגה , ומשה דוחה את השליחות.

 

  –' נמצא באתר תנ"ך ממלכתי גהעוסק בפרק המלא המאמר הדידקטי 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/MikraMam/Ezer/
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