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  ָמב�אָמב�אָמב�אָמב�א              

 ִמ��( ַהַ)ֲעָבִרי� ְ�ֶאְמָצע�ת ַעִלְק�ֹ ִנָ"! ַהְ א�ִמי� ְ�ב�ל�ת ֶאת. ַרִ�י� ְנא�ִמי� ֵמִכיל ֶ�ה�א �ְ�ָכ ְמי�ָחד ְ�ָבִרי� ֵסֶפר

   .)מֶֹ�ה ִ�ְבֵרי (ִרא��! ְלג�() הָרַה"� ִ�ְבֵרי (ְ�ִליִ�י

 ֶזה ְ�ָפס�ק( ו ָ/ס�ק 'א ְ�ֶפֶרק ַמְתִחיל ָהִרא��! ַהְ א��. מֶֹ�ה ֶ�ל ָהִרא��! ַהְ א�� ֶאת מ�ְצִאי� .נ� 'א ְ�ֶפֶרק

  ). ַלְ א�� ְ/ִתיָחה ֵה� 'א ִמֶ/ֶרק ה3א ְ/ס�ִקי� (מ ָ/ס�ק 'ד ְ�ֶפֶרק �ִמְסַ"2ֵ�) ִרא��! ְ�ג�( ְלַדֵ�ר מֶֹ�ה ַמְתִחיל

 א�ָת� �ְלַהְזִהיר, ֶ�ָחְטא� ;( ַעל, ה"ָה8ָָ� �ָ"ִא ֶ�ָע7ָה ְוַהֶחֶסד ַ�ִ)ְדָ�ר ַהֲחָטִאי� ַהְז6ָָרת: ָהִרא��! ַהְ א�� ַמְטַרת

   .6ְִבָעָבר ִיְתַנֲהג� ֶ�=ֹא ִי7ְָרֵאל ְלֶאֶר> ָסָת�י6ְִנ ִלְפֵני
    

      ַהֶ/ֶרקַהֶ/ֶרקַהֶ/ֶרקַהֶ/ֶרק    "ֶֹכ!"ֶֹכ!"ֶֹכ!"ֶֹכ! ����

. א�ָת? ְוִייְר�� ִי7ְָרֵאל ֶאֶר> לֶא ִמָ<� ַיֲעל� 6ִי, בְ�ח�ֵר �ָ�ִצֶ� 'ה ְ�ִמְצַות ָחהַה"�ֵכ ֶאת /�ֵתַח המֶֹ�  

 ֶר>ְלֶא ִלְכִניָסה ֵמַהֲהָכנ�ת 6ְֵחֶלק, ִיְתר� ְ�ָפָרַ�ת ָה.מ�ר, ַה<�ְפִטי� ִמ �י ְ�ַבר ֶאת ְ�ת�ַכְח"� ְמַסֵ/ר מֶֹ�ה

ָ� ַע� 6ִי ,ִי7ְָרֵאל  ָלֵצאת ל� .ס�ר ,;ְחד�ת �� ֶ�ֵאי! ְוַע�, ;ְחד�ת �� ֵאי!, �!�ָמד ִריב ְ�ִעְנְיֵני �ֶ�ְ)ס�

 ַהר ַעד, ב�ָל?ְ� ַעד ָ�א� �ְכָבר, ִי7ְָרֵאל ְלֶאֶר> ְקר�ִבי� 6ְֶ�ָהי� ִמִ)ְצַרִי�ִמִ)ְצַרִי�ִמִ)ְצַרִי�ִמִ)ְצַרִי�    ְלֵצאָת�ְלֵצאָת�ְלֵצאָת�ְלֵצאָת�    ַהְ<ִנ2ָהַהְ<ִנ2ָהַהְ<ִנ2ָהַהְ<ִנ2ָה    ְ�ָ�ָנהְ�ָ�ָנהְ�ָ�ָנהְ�ָ�ָנה. ְלִמְלָחָמה

 ָנְפל� ֶזה ְ�ֶרַגע ַ�ְוָקא ֲאָבל, ְלת�ָכ? ְלִה6ֵָנס ְמז�ָ)ִני� ְוָהי�, ִי7ְָרֵאל ֶאֶר> ִ�ְתח�� ֶ�ה�א ָהֱאמ�ִרי

, ָרָעה ָה.ֶר> תַ�ִד ה�ִציא� ֶ�ַהְמַרְ�ִלי� 6ֵיָו!. ְמַרְ�ִלי� ִלְ�לַֹח ��וִב8ְ, 'הַ� ִ�ְטח�ָנ� 7ִי�ָ=ִמ, �ָתָגֵרְדַ)ִמ

 ַהַ)ְעִ/יִלי� ְוָיְצא� ִהְתָחְרט� מֶֹ�ה ֶ�ל "�ַכְחת� ִמְ/ֵני. ָה.ֶר> ֶאל תָלֲעל� ב�ֵסְרְו ִי7ְָרֵאל ְ�ֵני ָמְרד�

 ִמְצַרִי� י�ְצֵאי ��ר י�!ִכְלְל ָ�ַר� ַהְמַרְ�ִלי� ֵחְטא. ְוָנְפל� ִנְלֲחמ� ,ָיְצא�, 'ה צ�!ִ�ְר ֶ�=ֹא ֱאמ�ִריָ� ְלִהָ=ֵח�

 ְוָנכ�! ֶ�ֱאמ�ָנת� ִ���ר, ָחָד� ��ר 8ָ�ֶ� ְל;ַחר ַעָ"ה. ָ�ִני� �ְ�מ�ֶנה ְ�לִֹ�י� �ְ�ֶמֶ� ִמְדָ�רַ� ְוִלְנד�ִדי�

 "�ָרה מֶֹ�ה ָד�ְ)ִל, ָנַע!6ְ מ�ל �ח�ִני ְוֵה�, ְוע�ג ִסיח�! צ�תְר; ֶאת 6ָ�ְֶב�� �ְל;ַחר ָה.ֶר> ֶאת ֶרֶ�תָל

  . ִמְצַרִי� י�ְצֵאי ��ר ֶ�ָע7ָה ַהAָע�ת ַעל ְזר�ַיְח ְולֹא, 'הַ� הָמֶ�ֵל ֱאמ�ַנָת� ֶ�ִ"ְהֶיה ְוִהְזִהיָר� �ִמְצו�ת

  ְמִ�ימ�ת �

תֹב ֶאת ַהְ�ס�ִקי� ַהַ�ְתִאיִמי� ַל�ָתר�ת  .1ְ.  
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  )ה  אְ�ס�ִקי�( ְ*ָבִרי� ְלֵסֶפר ְ)ִתיָחה
 מ�ל ָ�ֲעָרָבה ַ�ִ)ְדָ�ר ַה2ְַרֵ�! ְ�ֵעֶבר ִי7ְָרֵאל 6ָל ֶאל מֶֹ�ה ִ�ֶ�ר ֲאֶ�ר ַהְ�ָבִרי� ֵאֶ=ה"      אָ)ס"ק

  "ָזָהב ְוִדי ַוֲחֵצרֹת ְוָלָב! "ֶֹפל �ֵבי! !ָ/אָר ֵ�י! ס�(

  .ַהְ.ֵאל�ת ַעל ַוֲעֵנה, Cְלָפֶני ַה��ָבא א�רֵ'�ַב י"ַרִ(ְ' ,א ְ'ָפס�ק ַעֵ%#  .2

ת מ�ק�ְמַה לא! 6ָה ָכָנָמ�, תח�ֵכי ת�ֵרְב! ִ�ֵהי ֶ�ִפ ְל3' ַהְ�ָבִרי� ֵאֶ=ה'"  3י "ִ�ַר

! ָדב�ְכי ֵנְ/ז ִמֶמֶר� ְ�יָר6ְִזִהי� ְוִרָבְ�ת ַה� ֶאַתָס �יָכִפְל, !ֶה� ָ�ק�ָ) ַהת ֶאיס�ִעְכִהֶ�

   ."לֵאָר7ל ִיֶ�

 ֲאֶ�ר ַהְ�ָבִרי� ֵאֶ=ה  "3 א ְ�ָפס�ק ֶנֱאַמר ֶ�ֲהֵרי, ַהָ/ס�ק ַ�ֲהָבַנת ִהְתַקָ<ה א ָ/ס�ק ֶאת י"ַרִ� 6ְֶ�ָ=ַמד ::::ֵ�א�רֵ�א�רֵ�א�רֵ�א�ר

ְז6ָר לֹא �;, ..."ֶ�המֹ ִ�ֶ�ר   .מֶֹ�ה ִ�ֵ�ר ֶ�א�ָת� ַהְ�ָבִרי� ֵה�ה ַמ ַהְ/ס�ִקי� �ְ�ֶהְמֵ� מ�

ְז6ִָרי� ַהְ)ק�מ�ת ::::>>>>ְמָתֵרְמָתֵרְמָתֵרְמָתֵר    יייי""""ַרִ�ַרִ�ַרִ�ַרִ�  ,ִי7ְָרֵאל 6ָל ;ל מֶֹ�ה ִ�ֵ�ר ָ�ֶה� י�ִיִפָרְגיא�ֵג ְמק�מ�ת ֵאיָנ� א ְ�ָפס�ק ַה)�

 ִ�ְגַלל, ֶרֶמזְ� ֶאָ=א ִ�ְמפָֹר� ַהֲחָטִאי� ֶאת ִהְז6ִיר לֹא מֶֹ�ה. ִי7ְָרֵאל ָ�ֶה� ֶ�ָחְטא� ָטִאי�ַלֲח ְרָמִזי� ֵה� ֶאָ=א

        .ִי7ְָרֵאל ֶ�ל ִ�ְכב�ָד� ִלְפגַֹע ָרָצה ֶ�=ֹא

   ______________________________________________? ָ�ס�קַ' י"ִ(ְלַר ָקֶ(ה ָהָיה ָמה  .א

  ________________________________________________________?י"ַרִ( ְמָתֵר1 ָמה  .ב

  _____________________________________________________________________  

  ____________________."ִי5ְָרֵאל ָל ֶאל"ה " די"ַרִ.ְ' ַעֵ%# ?ִי5ְָרֵאל ָל ֶאת מֶֹ(ה סִ4ֵ ַמ�3ַע  .ג  

    _____________________________________________________________________      

78ָ ָמה.  אָ�ס�ק י"ַרִ(ְ' ַעֵ%#  .ד   ְזִָרי� ַהְ�ק�מ�ת ְלָכל  ַהְמ(9   _________________? אְ'ָפס�ק ַה�9

  :Cֶ(ְ=ָפֶני ַהַ>ְבָלה ֶאת ֵל�ַהְ.  .ה  
  

 ִהְכִעיס" ֶ+ָ$ֶה� ְמק�מ�ת
  ה" הקבֶאת ִיְ�ָרֵאל

  ?ִהְכִעיס" ַ$ֶ%ה

  ).טז',  גְ(מ�ת ('� ַלֲהִמיָת� ְֵדי ַהִ�ְדָ'ר ֶאל ה�ִצי?� '5ֶה ,ִ'ְתל�ָנָת� ִהְכִעיס�ה�  ַ�ִ)ְדָ�ר

    ָ�ֲעָרָבה

    ס�( מ�ל
    ָ/אָר!
    ְוָלָב! "ֶֹפל

  ___________________________________________:ִרא(�# ֵ�ר�(  ֲחֵצרֹת

 ֶ(ל ֵמָהעֶֹנ( ָלְמד� ְולֹא, ַהְמַרBְִלי� ְ'ָפָרַ(ת 'ה ַעל ַרעָה (�#ָל �ְ'ר3ִ :.ֵחר ָ*ָבר

  .ַרעָה ָל(�# ֶ(3ְִ'ָרה ַעל, ַ'ֲחֵצר�ת ֶ(ָהָיה ִמְרָי�

  ָזָהב ִדי
  

  

   בָ)ס"ק

  :ַהָ'א�ת ַהְ.ֵאל�ת ַעל ַוֲעֵנה ," ֵמחֵֹרב י�� ָע7ָר ;ַחד"ה  " די"ַרִ(ְ' ַעֵ%#  .3

  _______________________________________?ַ'ְרֵנַע 3ֵ(ְלָק בֵמחֵֹר ֵי( ֲהִליָכה ְיֵמי ַָ�ה  .א  
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ל ִהBִיע� ַמ�3ַע ?ַ'ְרֵנַע ְלָק3ֵ( ֵמחֵֹרב 5ְָרֵאלִי ָהְלכ� ָיִמי� ְ'ַכָ�ה  .ב  ָ   ?ַמֵהר �ָ

    _____________________________________________________________________  

  ?ַמ�3ַע? ִי5ְָרֵאל ְלֶאֶר1 '�?� ַעד ִמְדָ'רַ' ִי5ְָרֵאל ָהְלכ� ְזַמ# ַָ�ה  .ג  

    _____________________________________________________________________  

  .צָֹר7ַהְ� ְ'ַתְרִ(י� ְדָר(ַה4ִ ֶאת ַהְ(ֵל�. 3ְָבִרי� ְלֵסֶפר #"ָהַרְמַ' ֵמַהְקַדָמת Hְ�ִָקה Gְלָפֶני  .4

 ,6ַָ)ה ַיְמר�ה� ַ�ִ)ְדָ�ר, ְוֶטֶר� 2ַ�ְֶתִחיל ְ�ֵבא�ר ַה"�ָרה ִהְתִחיל ְלה�ִכיָח� �ְלַהְז6ִיר ָלֶה� ֲעו�נ�ֵתיֶה�"

  : ְוֶזה,  ה�א ְ�ִמַ�ת ָהַרֲחִמי��ְוַכָ)ה ִהְתַנֵהג ִעָ)ֶה� ַה8ָד�� ָ�ר�

   ,יַע ֲחָסָדיו ִעָ)ֶה�ְלה�ִד  )א(

  . )כו, ז" טַ'ִ�ְדָ'רי ל ִ�ַע( ְוע�ד �2�ְֶכח� ִ�ְדָבָריו ֶ�=ֹא ַיְחְזר� ְלִקְלק�ָל� ֶ/! ִיDָפ� ְ�ָכל ַחAֹאָת�  )ב(

לֹא נ�ַכל : =ֹא יֹאַמר .ָד� ֶ�,�ְלַחEֵק ִלָ�� ְ�ה�ִדיע� א�ָת� 6ִי ְ�ִמַ�ת ַרֲחִמי� ִיְתַנֵהג ִעָ)ֶה� ְלע�ָל�  )ג(

 �ִמ2ָד ִ"ְהֶיה ִמַ�ת ַהִ�י! ְמת�ָחה ,)כ', ת זֶלֶה קִֹ�י ַעל(  6ִי ֵאי! .ָד� ֲאֶ�ר לֹא ֶיְחָטא,ָלֶרֶ�ת ֶאת ָה.ֶר>

6ִי ַהDְִליָחה , ִמי� ה�א ַרְחָמ! ָמֵלא ַרֲח�נ� 6ִי ַה8ָד�� ָ�ר� ְוָלֵכ! ה�ִדיָע� מֶֹ�ה ַרֵ�, ְונֹאַבדד�6ְֶנְג

 ַהDְִליָחה 6ִCי ִעְ)": �ְכִעְנָי! ֶ�.ַמר ַה6ָת�ב,  ִס�2ַע ְוֵעֶזר ִלְבֵני .ָד� ַ�ֲעב�ָדת��ְוַהְ)ִחָ=ה ִמֶ) � ִיְתָ�ַר

  . ")ד, ל" ק8ְִהִ=י�(ְלַמַע! ִ"ָ�ֵרא 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   גָ)ס"ק

ְזָר) ָ(ָנה, חֶֹד(, י��( �ַה8ֲַאִרי ַמה�ב תְֹ  .א  .5  ַ'חֶֹד( ַהַָ�ָנה "חֶֹד� ָע7ָר ְ�ַעְ�ֵ"י" (?ַ'ָ�ס�ק ַה�9

  _______________________________________________.)ֲאָדר חֶֹד( ה�א, ָע5ָר ָהJַחד

  _____________________________?ְמאָֹרע ֵמֵאיֶזה ָ(ָנה Jְרָ'ִעי�..". ה ָני� ָ(ִעָ'ְרJי ְ'ִהְיַו"  .ב  

  ______________________________? �ַה8ֲַאִרי ֶאת ַהָת�ב ִצֵ%# ַמ�3ַע . גְלָפס�ק י"ַרִ(ְ' ַעֵ%#  .ג  

  ________________________________?יָתהַלִמ �ָסמ� ֶאָ=א ָה?ָד� ֶאת מ�ִכיִחי# ֵאי# ַמ�3ַע  .ד  

    _____________________________________________________________________  

  _______________________?ַלִמיָתה Kָסמ� ֶאָ=א ָה?ָד� ֶאת מ�ִכיִחי# ֶ(ֵאי#, מֶֹ(ה ָלַמד ִמִ�י  .ה  

  ____________________________________?יָתהַלִמ �ָסמ� ה�ִכיח� נ�ָסִפי� ַמְנִהיִגי� ֵאיל�  .ו  

�ירבד רפס

תוחכותב

  

חתופ

/תרטמש
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  ד ָ)ס"ק

  ?".ֲחֵרי ַה1ֹת�"ה " די"ַרִ( ְלִפי, ְוע�ג ִסיח�# ֶאת ַהָת�ב ִהְזִיר ַמ�3ַע  א  .6

    _____________________________________________________________________  

    _____________________________________________________________________  

   ?"ֲאֶ+ר י�ֵ+ב ְ$ֶחְ+$�/" ְ'ִמִ=י� י"ַרִ(ְל ָקֶ(ה ָמה. לד, א" כַ'ִ�ְדָ'ר ְ'ֵסֶפר ַעֵ%#  .ב  ����  

    _____________________________________________________________________  

  ?"ֲאֶ+ר י�ֵ+ב ְ$ֶחְ+$�/" ַהִ�ִ=י� ֶאת (�ב �ָרהַה8 ְָתָבה ַמ�3ַע, י"ַרִ( ְלִפי  .ג  

     _____________________________________________________________________  
  
  

  )ח  וְ�ס�ִקי�( א�ָת4 ְוָלֶרֶ+ת ִיְ�ָרֵאל ְלֶאֶר� ִלְנסַֹע ַה3ִ""י
   זָ)ס"ק

ְז6ִָרי�יד ',  בְ�ֵראִ�ית ְ�ֵסֶפר ::::ַהְקָ�ָמהַהְקָ�ָמהַהְקָ�ָמהַהְקָ�ָמה  .7    ִמֵ�י! 8ָָט!8ָָט!8ָָט!8ָָט!הַהַהַַה ַהָ ָהר ה�א ַרתְ/ ָנָהר. ְנָהר�ת ;ְרָ�ָעה מ�

ְז6ִָרי� ַהְ ָהר�ת    . ַ�ָ/ס�ק ַה)�

  . �ַבַהְק3ָָמה" לד6ַָֹהר ָה4ָד ַהַע"ה " די"ְ'ַרִ. ַעֵ%#   

      ________________________________________________________?י"ְלַרִ( ָקֶ(ה ָמה  .א   

ד ַע"ה "ז ד', י א"ִ<ְ�ַר )�ָבאַה )ָהַע� ְ�ִפי ��רַהָ< ִ/ְתָ�� א� ֲעָמִמי ִס/�ר (=ַהֶהְדי�ט ָ�לְמ ַעל ִמְסַ"ֵ)F י"ִ�ַר  

ר ָוְחַ�ק ְלֵבָ�ִה, )ָח��ב .ָד� ה�א ַ�� ַנֲע7ֶה, �ֶמֶל ֶעֶבד ֶ�ה�א .ָד� 6ְל�ַמר (�ֶל ֶמ3 �ֶלד ֶמֶבֶע " :"לדָֹ�ר ַהָהָ ַה

 ֶאל ִמְתַחֵ�ר ָ/��ט .ָד� 6ֲַאֶ�ר ).6ָב�ד ֶתרְ�ֶי ֵאָליו ;( ִיְתַיֲחס� ְל7ַר ֶ�ִ)ְתָקֵרב ִמי= ("� ָלו�ֲחַ"ְ�ִיְו) ר7ַַל(=

  . ָח��ב 6ֵ! ַ�� ַנֲע7ֶה ה�א ,ָח��ב .ָד�

  .ִי7ְָרֵאל ֶאֶר> ֶ�ל ְ�ד�ָ=ָת? ִמְ/ֵני 3333    """"ללללדֹדֹדֹדֹ�ָ�ָ�ָָ�הַהַהַַה"""" ַה6ָת�ב ה�ְמַכֵ  ִי7ְָרֵאל ְלֶאֶר> ַ�ֶהְקֵ�ר ִנְז6ַר ַרתְ/ ֶ�ָ ָהר ִמְ/ֵני  

  ________________________________________________________?י"ִ(ַר ְמָתֵר1 הָמ  .ב   
    

  )יח פסוקי� ט( ְוַתְפִקיֵדיֶה� ַה�8ְפִטי� ִמ7"י
   יבָ)ס"ק

   .י"ִ(ְ'ַר ַעֵ%#  .8

  ?)ַלֲאֵחִרי� ְוִטְרָחה ְיִגיָעה B�ְרִמי�" (=ַטְרָחִני# "ִי5ְָרֵאל ֶ(ל ֱהי�ָת� ִ'>�י ִליֵדי ָ'א ֵיַצד  .א  

    _____________________________________________________________________  

  ).ַחְ(ָדִני� (=י#ִסְריק�ִ� ֶאֶ(ָהי� ְמַלֵ�ד   '�ֶכֲאOַַמ�'"  :י"ִ(ַר  .ב  

  __________________________________________:?ְמר�, ָלֵצאת מֶֹ(ה ִהְק3ִי� :ַהְ+ֵל�    

  ______________________________________________________:?ְמר�, ָלֵצאתר ַחֵא    

   יגָ)ס"ק
א# ְפִטי�ַה.� ִמ�4י ִס��ר ֵ'י# ֶהְב3ִֵלי�ַ' ָהע�ֵסק, Gְלָפֶני ַה��ָבא ַ'8ְַרִ(י� ַה4ְִדָר( ֶאת ַהְ(ֵל�  .א  .9ָ 

  :ְלַהָ=# ַה��ֵבאת ַ'ַ>ְבָלה ֵהָעֵזר. ְ(מ�ת ְ'ֵסֶפר ַה.�ְפִטי� ִמ�4י ְלֵבי#
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  ' אֶ)ֶרק ְ*ָבִרי�  ח" יֶ)ֶרק ְ+מ�ת

  פסוק כה

  מֶֹ�ה ַו2ְִבַחר"

  ִי7ְָרֵאל ִמ6ָל ַחִיל ;ְנֵ�י

  

 "  ...ָהָע� ַעל ָראִ�י� אָֹת� ַו2ִֵ"! 

 

  יגפסוק 

  ָהב� ָלֶכ�"

י� בִֹנ ִמי� �ְנ ָכ ִ�י� ֲח   ֲאָנ

יֶכ� ְבֵט �ִ ִעי� ְל יד�   ִו

ֲא7ִיֵמ� ְ�ָראֵ�יֶכ�   ."ַו

    

  

  

  

  

  

  

  

    

  
  

  .ְלַקָ�# ַה��ֵבאת ַהְ.ֵאָלה ַעל ַוֲעֵנה, Cְלָפֶני ַה��ָבִאי� �"ַהַ�ְלִ'י ְ'ִדְבֵרי ַעֵ%#  .ב  

  .�ְנב�ִני� ֲחָכִמי� ֶ�ֵה� ָ�ֶה� 2ָ�ְֶדע� ֲאָנִ�י� ִלְבחֹר ְ�ָיָד� ָיהָה ַהְ<ָבִטי� "ְ�ָבִרי�" ְ�ֵסֶפר"

 ִמ��ת ֶ�ֵה! ְלִפי, ֵליַדע ָיכֹל .ָד� ֵאי!, ֶ�ַצע �ֹ�ְנֵאי ,ֱאֶמת ;ְנֵ�י ,ֱאלִֹהי� ִיְרֵאי ֵה� ִמי ֲאָבל 

 ֶ�ָ�ֲחר� ָהֲאָנִ�י� �ִמ"� ַה8ֶֹד� ְ�ר�ַח ֶ�המֹ ָ�ַחר ַהָ=ל� ַהִ)��ת ַ�ֲעֵלי ֶאת. ְלֵלב ַהְמס�ר�ת

  ."ִי7ְָרֵאל

  ):ֱאלִֹקי� ִיְרֵאי / "ְנב�ִני� ֲחָכִמי�: ַהְ(ֵל� (ְ(ַלִ'י� ְ(ֵני ָהי� ַה.�ְפִטי� ִ'ְבִחיַרת, �"ַהַ�ְלִ'י ְלִפי    

  _____________________________________________________ָ'ֲחר� ַהְ.ָבִטי� :א ְ(ַלב    

  _______________________ ֶאת ִי5ְָרֵאל ֶ(ָ'ֲחר� ָהֲאָנִ(י� �ִמ8� ַהPֶֹד( ְ'ר�ַח ָ'ַחר מֶֹ(ה : בְ(ַלב    

 ְלַקֵ'ל ֶ(ר�ֶצה ?ָד�=( יַנָפא ְל� ָ�ִאֶ�, �ֶכי� ָלִר6ָ ֶ�ֵה� ִנ3 '�יֶכֵטְבִ�י� ְלִעיד�ִו'"  3 י"ִ�ַר                  .10

Aְָמ )(�ֵפט ֶ(ל ִמ�4י  ִויֵרא ִמְצו�ת ַהְמַקֵ%� ?ָד� ֶ(ל ָעהַ'ה�ָפ ַה��ִפיַע ?ָד�(= ית�ִלַט( ְ�ע�

, א! ה�ג�� ָהִאְו, אט ה�ֶבה ֵ�יֶזֵאֵמ�, אי ה� ִמַעֵדי� ייִנֵא )ַהִחיצ�ִנית ְ'ה�ָפָעת� ְלָפח�ת ָ(ַמִי�

  ." 'ִויד�ִעי� ְלִ�ְבֵטיֶכ�': רָמֱא ֶ �ָכְל, ת�� א�ֶ"ְלַ�� ִ�ֶ"; ֶ��י! �יִר6ִ� ַמֶ"ל ;ָבֲא

  י"ִ+ַר ֵ)ר"+ ַעל ְ+ֵאל�ת  

  _________________________ ?ָ�א ְלָפַניָ�א ְלָפַניָ�א ְלָפַניָ�א ְלָפַניֶ� ֶזה ה�א ִמי ....""""שא� ָ�א ְלָפַנישא� ָ�א ְלָפַנישא� ָ�א ְלָפַנישא� ָ�א ְלָפַני"""" ָת�ב י"ִ(ַר ְ'ִדְבֵרי  .א  

Aָ( ְ�ַטִלית�" ַהִ'>�י ֵ�ר�( ָמה  .ב     ___________________________________________????"ְמע�

   טו ָ)ס"ק

  . ַהְמצָֹרפ�ת ַהְ.ֵאל�ת ַעל ַוֲעֵנה, טו ָ�ס�ק ָל ַעל י"ַרִ(ְ' ַעֵ%#  .11

ֵבָדה ֹה Jֲחָרי�ת ְלַקָ'ַלת ַה.�ְפִטי� ִהְסִימ� ַמ�3ַע  .א  ְ?______________________________  

    _____________________________________________________________________  

�יטפושה יונימ 

�ירבד רפסבתומש רפסב

ידי לע השענ
�עה  / השמ
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  _________________________________________?ַ'.�ְפִטי� מֶֹ(ה ָמָצא לֹא 8ְכ�ָנה ֵאיז�  .ב  

  __________________________________________?ַה.�ְפִטי� ְַלֵ�י �ָהָע ח�ב�ת ֵה# ָמה  .ג  
  

   ז טָ)ס"ק

  ".�יֶכֵטְפת (ֹה ֶאצֶ�ֲאָו"ה " ד טזָ�ס�קי "ַרִ(ְ' ַעֵ%#  .12

  _________________________________________________?ַה.�ְפִטי� ֶאת מֶֹ(ה ִצָ�ה ָמה  

  _______________________________________________________________________    
  

  "לֹא ַת6ִיר� ָפִני� ַ�ִ)ְ�ָ/ט 8ָ6ַטֹ! 6ַָ�דֹל ִ"ְ�ָמע�!"    ----פסוק יז 

ֶ ה ֶזה 3 'לֹא ַת6ִיר� ָפִני� ַ�ִ)ְ�ָ/ט'"  3 י"ַרִ�      .13  :יֹאַמר ֶ�=ֹא ,ַהַ�ָיִני! )לַמנ�ת (=ְלה�ִ�יב ַהְממ�

 ֵאינ� ְוה�א 3 ִעירָ� א�ִ�יֶבנ� 2ָ�ַ! ,יְקר�ִב ְ/ל�ִני ִאי�, 2ָ�ַ! א�ִ�יֶבנ� ,ִ���ר א� ,ָנֶאה ְ/ל�ִני ִאי�

 �ֵק(ז, …ל ֲאִני ח�ֵ�ב3 (ֲאִני ַמֲעֶלה .ַהַח2ָב ֶאת �ְמַז6ֶה ַה6ַEַאי ֶאת ְמַח2ֵב ִנְמָצא ,בִדיִני! ָ�ִקי

=� ָנה�ֶ�ִ) ִמי ַעל )ְלח�ָבת� ֲאִני ִא   ".ְ�ִדי! ָ/ִני� ִה6ִיר 6ְ

 .ַהַ*ָ;ִני� ֶאתי� 7ִַמְ%ַל / ְלַדָ;ִני� ֶנֱאַמר "לֹֹא ַת6ִיר� ָפִני� ַ�ִ)ְ�ָ/ט"  ָהִא�Hר : ַה4ָכ�# ֶאת ַה7Pֵ  .א  

  __________________________?י"ִ(ַר ֵ�ר�( ְלִפי ,"ִ)ְ�ָ/טלֹֹא ַת6ִיר� ָפִני� ַ�"  ָהִא�Hר ַמה�  .ב  

    _____________________________________________________________________  

  ?ַעְצָמ� ַדָ%ִני�ַ' ְולֹא %ָ3ִַני� ְלה�ִ(יב מ�ֶנהְ�ַ' ס�קָ�ַ' ֶ(ְ�ד9ָ'רי "ִ(ַר ְמָפֵר( ַמ�3ַע  .ג ����  

 ____________________________________________.טז ָ�ס�ק" קֶד� ֶצ8ְֶטַפְ(�": ֶרֶמז

 ,ָמֶנה ֵמ.ה ֶ�ל 6ְִדי! ְ/ר�ָטה ֶ�ל ִ�י! Cָעֶלי ָחִביב 2ְ�ֵֶהא 3 '8ָ6ַטֹ! 6ַָ�דֹל ִ"ְ�ָמע�! '" 3 י"ִ�ַר      .14

  .)ה�ַפְע�8ֶ ְֵסֶדר 8ָד�# ֶאָ=א( ָל;ֲחר�! ֶק �ְתַסְ= לֹא Cְלָפֶני �ָבא ָקַד� ֶ�ִא�

 ֶ�ֵאי!( "ֹאַמר ֶ�=ֹא ,)ְנְקל�סא� ֶ(ֵ�ֵר( ְִפי(= 6ְַתְר��מ�, 8ָ6ַטֹ! 6ַָ�דֹל ִ"ְ�ָמע�!: ;ֵחר ָ�ָבר

ֶ�ְמ� ,ָעִ�יר ַוֲחֵבר� ה�א ָעִני ֶזה 3) ַלֲח�ֹב 2ָ!ַ�ַל  ִמְתַ/ְרֵנס ְוִנְמָצא ֶהָעִני ֶאת ֲאַז6ֶה, ס�ְלַפְרְנ הצ�

  .)ָקֶ(ה לָעָמ ְללֹא(= �תִ�ְנִק2

  ____________________________________________?"ֶק � ָל;ֲחר�!לֹא ְתַסְ=" ֵ�ר�( ָמה  .א  

  _______________________________________________?"מ���ְרַת6ְ" ַה��ָנח ר�(ֵ� ָמה  .ב  

  _______________________________?י"ַרִ( ְ'ִדְבֵרי "ִמְתַ/ְרֵנס ִ�ְנִקי�ת"  ַהִ�ִ=י� ֵ�ר�( ָמה  .ג  

  .Cְלָפֶני ַה��ֵבאת ַהַ>ְבָלה ֶאת ַהְ(ֵל�  .ד  
    

  6ַָ�דֹל  8ָ6ַטֹ!   ְלִמְתַיֲחִסי� 8ָ6ַטֹ! 6ַָ�דֹל  ַהֵ)ר"+

  ֵמ<ה  / ְ)ר"ָטה 3ִי#  ֵמ<ה  / ְ)ר"ָטה 3ִי#  ַהִ*י/ ַ$ֲעֵלי / הַהְ=ִביָע ְסכ"�  פירוש א

  ָעִ+יר / ָעִני  ָעִ+יר / ָעִני  ַהִ*י/ ַ$ֲעֵלי / ַהְ=ִביָעה ְסכ"�  ).ֵחר ָ*ָבר (ב ֵ)ר"+

    

 ְו7J, ֶחֶסד ַרק ַיֲע5ֶה ַה3ִי# ֶאת ֶ>הַי ֶ(ִא� ל� ֶ(4ְִרֶאה 7J, ֱאֶמת ִמְ(ָ�ט ִלְ(�ֹט �ָצִרי ַה#%ָ3ַ :ַמְסָקָנה  

  .ִיָ�ַגע לֹא ֶאָחד
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   ."ֵאַלי ַ"ְקִרב�!"ה "יז ד ָ�ס�קי "ַרִ(ְ' ַעֵ%#  .15

  ?" �ְ�ַמְעִ"יוֵאַלי ַ"ְקִרב�! ִמ6ֶ� ִיְקֶ�ה ֲאֶ�ר ְוַהָ�ָבר"� ק�ְמ ִ'ְל(�ְפִטי� ל�ַמר מֶֹ(ה Kָצִרי ָהָיה ֵיַצד  .א  

    _____________________________________________________________________  

  __________________________________________________________?ְנ(�ָע ָהָיה הֶמ  .ב  

  ____________________________________?ֵחְטא ֶ(ל ס�ג ְ'א�ת� ִנְכָ(ל Jֵחר ָנִביא ֵאיֶזה  .ג  

  __________________________________________________________?ָעְנ(� ָהָיה ֶמה  .ד  

    _____________________________________________________________________  
  

  )א', ב; מו יט( ַהְמַר6ְִלי�
  

  )כה כב( "ָח�ְוִדו ַהְמַר6ְִלי� ְ+ִליַחת
   כבָ)ס"ק

  ."ַלי 9ְ=ֶכ�ַו8ְִקְרב�# ֵא"ה " כב דָ�ס�קי "ְ'ַרִ( ַעֵ%#  .16

  ____________________________________________?"AְB1ֶכ�" ֵמַהִ�ָ=הי "ִ(ַר ל�ֵמד ָמה  .א  

    _____________________________________________________________________  

  . "תֶנֶגה�ה ָתְיָהה יָבִר ְקהָתא� ) ...יט ָ�ס�ק'  הְ'ֶפֶרק(=ר ֵמא א�# ה�ָ=ַהְל�: "�ֵתבי "ִ(ַר  .ב  

  __________________________________________ .תֶנֶגה� ְקִריָבה ַמִהי י"ִ(ַר ְלִפיַהְסֵ'ר     

    _____________________________________________________________________  

   כגָ)ס"ק

 א�ָת� ה�ִכיַח ָלָ�ה, ט�ב ָהָיה מֶֹ(ה ְ'ֵעיֵני ְוִא�: לֵא ש�"רָב3ָי ַהיַנֵעב ְ'יַטִ%ַו"ה " ד כגָ�ס�קי "ִ(ַר  .17

  .ַהְ.ֵאל�ת ַעל ַוֲעֵנה Gֶ(ְ=ָפֶני ְרִ(י�8ַַ' ֵהָעֵזר. ָמָ(ל ְיֵדי ַעל ַהְ.ֵאָלה ַעל ֵמִ(יבי "ִ(ַר ?מֶֹ(ה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

י””””שר לש לשמה

Cרומח תא יל רוכמ

/ויסינל ותוא יל /ת

הכילהל ותוא יל /ת
תועבגבו �ירהב

./ה :ול רמא
)�יכסה(

בוט רומחה יאדווב
�ומ וב /יאו

רכומה תבושת:הנוקה רמא

./ה :ול רמא
)�יכסה(

./ה :ול רמא
)�יכסה(

�גו

�גו

תונקל יל הווש
יכ ותוא
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  ?ְלק�ֶנה ִנְמָ(ל �ִמי ַל��ֵכר ִנְמָ(ל ִמי   ְמַרBְִלי� ִלְ(לַֹח ִי5ְָרֵאל ְ'ֵני תַ'Pַָ( ִעְנָי#ְ'  .א

  _____________________________________________________________________  

  _______________________________________________________.ַה4ְִמָ(ל ֶאת ַהְסֵ'ר  .ב

  _____________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________  

  _____________________________________________________________________  

ַּוִיְקחו"     פסוק כה ַּויֹוִרדו ָהָאֶרץ ִּמְפִרי ְבָיָדם ּ ַּויֹאְמרו ... ֵּאֵלינו ּ  .".. ָהָאֶרץ טֹוָבה ּ

  ".ָהֲאָרצ�ת ִמָל Bְב�ָהה ִי5ְָרֵאל ֶ(ֶאֶר1 ַמBִיד  'ֵאֵלינ� ַו�2ִרד�'"     י"ַרִ(  .א  .18

  ______________________________________?�ק�ִד% ֶאתי "ִ(ַר ל�ֵמד ס�קָ�ַ' ִמָ=ה ֵמֵאיז�    

  "' ט�ָבה ָה?ֶר1 :ַו%ֹאְמר�'"    י"ִ(ַר  .ב  

  ________________________?"ֱאלֵֹהינ� נֵֹת# ָלנ�' 1 ֲאֶ(ר הט�ָבה ָה?ֶר "?ְמר� ִמי, י"ִ(ַר ְלִפי  

 ְלָפֵר(י "ִ(ַר ֶאת ֵמִביא ָמה  .גָK ?ח ז, ד" יִמְדָ'רַ' ְ'ֵסֶפר ֵ%#ַע.  

    _____________________________________________________________________  

  )לג  כו (מֶֹ+ה "ְתג"ַבת ַהְמַר6ְִלי� ְלִדְבֵרי �ָהָע ְ=ג"ַבת

  .כח  כדִ'ְפס�ִקי� ַעֵ%#  .19

  .ַהְמַרBְִלי� ְלִדְבֵרי ְ'ִנ�Bד ֶ(ָ�ֲעל� ַעל ָרֵאלִי5ְ ֶאת מֶֹ(ה מ�ִכיַח ֶזה ְ'ֶקַטע  

   ? כהס�קְ'ָפ ָה?ֶר1 ַעל ַהְמַרBְִלי� ?ְמר� ַמה  .א  

    _____________________________________________________________________    

  ?ַהְמַרBְִלי� ְלִדְבֵרי ִי5ְָרֵאל ְ'ֵני ֶ(ל ְתג�ָבָת� ָהְיָתה הֶמ, זכ כו ְ�ס�ִקי� ְלִפי  .ב  

    _____________________________________________________________________  

    _____________________________________________________________________  

  ___________________________. כחָ�ס�ק ?ָרָעהָה ִהְתַנֲהג�ָת� ֶאת 5ְָרֵאלִי ַמְצ3ִיִקי� ֵיַצד  .ג  

    _____________________________________________________________________  
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 ִס��ר ְלֵבי# ְ'ִמְדָ'ר ְ'ֵסֶפר ַהְמַרBְִלי� ִס��ר ֵ'י# ַהֶהְב3ִֵלי� ֶאת ַהָ'א ְ'ַע��ד ַה��ָבא ְרִ(י�8ַַ' ְתֹב    .20

  .ֵאֶ=ה מ�ל ֵאֶ=ה ַהַ�ְקִ'יִלי� ַהְ�ס�ִקי� ֶאת ִמידַנֲע Gיֶנָפְ= ֶ(ְ'ַטְבָלה. 3ְָבִרי� ְ'ֵסֶפר ַהְמַרBְִלי�
   

  כח ְ)ס"ִקי� כב'  אֶ)ֶרק ְ*ָבִרי�  ג" יֶ)ֶרק ַ$ִמְדָ$ר

  ג 3 ְ/ס�ִקי� א

  .ֶאל מֶֹ�ה ֵ=אמֹר' ַוְיַדֵ�ר ה

ר� ֶאת ֶאֶר> 6ְַנַע!Cְ�ַלח ְל    ֲאָנִ�י� ְוָית�

  ֵאל ֲאֶ�ר ֲאִני נֵֹת! ִלְבֵני ִי7ְָר

ִאי� ֶאָחד ִאי� ֶאָחד ְלַמAֵה ֲאבָֹתיו ִ"ְ�ָלח� 6ֹל 

  .ָנ7ִיא ָבֶה�

�6ָ=� ' ַו2ְִ�ַלח אָֹת� מֶֹ�ה ִמִ)ְדַ�ר ָ/אָר! ַעל ִ/י ה

  .ֲאָנִ�י� ָראֵ�י ְבֵני ִי7ְָרֵאל ֵהָ)ה

  

  

  

  ) לב- כז ְ/ס�ִקי� (ַהְמַרְ�ִלי� יֵרְבִ�

  :אְמר�ַוְיַסְ/ר� ל� ַו2ֹ

  ָ�אנ� ֶאל ָה.ֶר> ֲאֶ�ר ְ�ַלְחָ"נ�

  ְוַג� ָזַבת ָחָלב �ְדַב� ִהוא

  .ְוֶזה ִ/ְרָי?

  ֶאֶפס 6ִי ַעז ָהָע� ַה2ֵֹ�ב ָ�.ֶר>

ר�ת ְ�דֹלֹת ְמאֹד   ְוֶהָעִרי� ְ�צ�

  .ְוַג� ְיִלֵדי ָהֲעָנק ָרִאינ� ָ��

  ֲעָמֵלק י�ֵ�ב ְ�ֶאֶר> ַהֶ ֶגב

   ְוַהְיב�ִסי ְוָהֱאמִֹרי י�ֵ�ב ָ�ָהרְוַהִחִ"י

  .ְוַה6ְַנֲעִני יֵֹ�ב ַעל ַה2ָ� ְוַעל ַיד ַה2ְַרֵ�!

...   

  :ְוָהֲאָנִ�י� ֲאֶ�ר ָעל� ִע)� .ְמר�

  לֹא נ�ַכל ַלֲעל�ת ֶאל ָהָע�

  .6ִי ָחָזק ה�א ִמֶ) �

  ַו�2ִציא� ִ�ַ�ת ָה.ֶר> ֲאֶ�ר ָ"ר� אָֹת?

  ְ�ֵני ִי7ְָרֵאל ֵלאמֹרֶאל 

  ָה.ֶר> ֲאֶ�ר ָעַבְרנ� ָב? ָלת�ר אָֹת?

  ֶאֶר> אֶֹכֶלת י�ְ�ֶביָה ִהוא

  .ְוָכל ָהָע� ֲאֶ�ר ָרִאינ� ְבת�ָכ? ;ְנֵ�י ִמ��ת

  כג 3 ְ/ס�ִקי� כב

  :ַוִ"ְקְרב�! ֵאַלי �6ְ=ֶכ� ַו"ֹאְמר�

  ִנְ�ְלָחה ֲאָנִ�י� ְלָפֵנינ�

  ַיְחְ/ר� ָלנ� ֶאת ָה.ֶר>ְו

  ְוָיִ�ב� אָֹתנ� ָ�ָבר 

   ֲאֶ�ר ַנֲעֶלה ָ�?�ֶאת ַהֶ�ֶר

  .ְוֵאת ֶהָעִרי� ֲאֶ�ר ָנבֹא ֲאֵליֶה!

  ַו2ִיַטב ְ�ֵעיַני ַהָ�ָבר

  ָוֶא8ַח ִמ6ֶ� ְ�ֵני� ָע7ָר ֲאָנִ�י�

  .ִאי� ֶאָחד ַלָ<ֶבט

  

  ) כהָ/ס�ק( י ַהְמַרְ�ִלי�ֵרְבִ�

  :ַו2ֹאְמר�

  ט�ָבה ָה.ֶר>

  .ֱאלֵֹהינ� נֵֹת! ָלנ�' ֲאֶ�ר ה

...  

  

  

  

  ִי7ְָרֵאל ִ�ְבֵרי

  : ַוֵ"ָרְגנ� ְב.ֳהֵליֶכ� ַו"ֹאְמר�

  אָֹתנ� ' 7ִ�ְְנ;ת ה

  ה�ִצי.נ� ֵמֶאֶר> ִמְצָרִי�

  .ָלֵתת אָֹתנ� ְ�ַיד ָהֱאמִֹרי ְלַהְ�ִמיֵדנ�

   

  �.ָנה ֲאַנְחנ� עִֹלי

  .;ֵחינ� ֵהַמ�D ֶאת ְלָבֵבנ� ֵלאמֹר

  ַע� ָ�ד�ל ָוָר� ִמֶ) � 

  ָעִרי� ְ�דֹלֹת �ְבצ�רֹת ַ�ָ<ָמִי�

  .ְוַג� ְ�ֵני ֲעָנִקי� ָרִאינ� ָ��
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,�יאישנ
לארשי ישאר

תביד ואיצוה
הער �ראה

הפיגמב ותמ
’’’’ה ינפל 

רכזומ אל

�ילגרמה רופיס

�ראה תא רותל
לע הבבחל ידכ

לארשי
תיאבצ

ב קוספ ג””””י קרפ

ב עיפומ

�ירבד רפסברבדמב רפס

קוספה תא טטצ
�יאתמה

יביכרמ
האוושהה

�זוי
תוחילשה

תרטמ
תוחילשה

ויה ימ
�ילגרמה

תדמע
�ילגרמה

לש �פוס
�ילגרמה
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  ֶה?ָרה���� 

  . ַהְ<ִליח�ת י�ֵז� ִ�ְקִביַעת ה�א ַהְ)ק�מ�ת ְ�ֵני ֵ�י! ַה��ֵלט ַהֶהְבֵ�ל

 ָלַדַעת ֲאָנִ�י� ִלְפֵניֶה� ֶ�<�ְלִחי� ,ָזָרה ְ�ֶאֶר> ְלִהָ=ֵח� ַהָ�ִאי� 6ָל �6ְֶדֶר ְמַרְ�ִלי� ִלְ�לַֹח ��8ְ�ִ 7ְ2ִָרֵאל: !"ָהַרְמַ� ַמְסִ�יר

ַע ָע7ָה ְוֵכ!) לב, א"כ רַ�ִמְדָ� (ַעְצמ� מֶֹ�ה ָע7ָה ְוֵכ!. ֶהָעִרי� �ְמב�א ַהְ�ָרִכי� ַע (נ�! ִ�! ְיה���  ט�ָבה 6ֵ! ְוַעל). א, 'ב ְיה���

 ְו.ַמר ��תְר 'ה ל� ְוָנַת! ,ַ�ְ<ִכיָנה מֶֹ�ה �ִנְמַל ְוָלֵכ!, ִ)ְלָחָמהְ� ַהֵ ס ַעל �ִלְסמֹ ְצִריִכי� לֹא 6ִי, מֶֹ�ה ְ�ֵעיֵני 8ָ�ַָ�ָת� ָהְיָתה

ר� ֶאתCְל חְ�ַל": ל�   ."ֶאֶר> 6ְַנַע!  ֲאָנִ�י� ְוָית�

  . ֵמֵאֶליָה �מ�ֶבֶנת ִטְבִעית 8ָ�ַָ�ה זֹאת ֶ�ָהְיָתה ִמְ/ֵני ְמַרְ�ִלי� ִלְ�לַֹח ָהַע� 8ָ�ַַ�ת ֶאת מֶֹ�ה ִהְז6ִיר לֹא ִמְדָ�רַ� ְ�ֵסֶפר

 ִלְ�ִליַחת ָה;ֲחָרי�תָה;ֲחָרי�תָה;ֲחָרי�תָה;ֲחָרי�ת ֶאת ַהָ�ִני� ��ר ְ�ֵעיֵני ְלַהְבִליט ר�ֶצה ה�א 6ִי ֶזה ְ/ָרט המֶֹ� ַמְז6ִיר ַה"�ֵכָחה ְ�ִדְבֵרי ְ�ָבִרי� ְ�ֵסֶפר

 ִקְלְקל� 6ֲַאֶ�ר ְלַקְלֵקל ְולֹא, מ�ָסר ָלַקַחת ֶאָ=א ַלָ�ִני� ֵאי! ְוַעְכָ�ו. ַהְ<ִליח�תי ֵמְז י�ֵ�י! ֶ�ָהי� ֲאב�ֵתיֶה� ַעל ַהְמַרְ�ִלי�

 ִלְלמֹד ֶאת ַהָ�ִני� ��ר ְלַהְ�ִ/יַע �ְלע�ֵרר ֶאת ְ�ַמAָָרה ָה.ב�ת ��ר ֶאת ְלה�ִכיַחְלה�ִכיַחְלה�ִכיַחְלה�ִכיַח: : : : יאיאיאיאהִהִהִִה ְ�ָבִרי� ְ�ֵסֶפר מֶֹ�ה ַ)ְטַרת .ֵתיֶה�ֲאב�

  ..ָבִרי�ְ� ֵסֶפר ְלֵבי! ַ�ִמְדָ�ר ֵסֶפר ֵ�י! ַהִ< �ִיי� ֶיֶתר ֶאת ְלַהְסִ�יר ֶאְפָ�ר ֶזה �ְלִפי, ַהֶ=ַקח

    ?ִי5ְָרֵאל ַע� ֶ(ל ָהְיָתה ַהְמַרBְִלי� תַחיִלְ(ִל הֶ(ַה%�ְזָמ 3ְָבִרי� ְ'ֵסֶפר ָת�ב ַמ�3ַע. ְלֵעיל ְ'ֶה?ָרה ַעֵ%# .א.21   ����

    _____________________________________________________________________  

  ______________________?ִי5ְָרֵאל ְ'ֵני ָראֵ(י ָהי� ֶ(ַהְמַרBְִלי� 3ְָבִרי� ְ'ֵסֶפר ָת�ב לֹא ַמ�3ַע  .ב  

    _____________________________________________________________________  

  )מ לד( ָהעֶֹנ+, 'ה ִ*ְבֵרי
  מד  לדְ)ס"ִקי�

  _________________? לזְ'ָפס�ק יוִ'ְדָבָר מֶֹ(ה ר�ֵמז ֵאר�ַע ְלֵאיֶזה .יג י',  כִמְדָ'רַ' ְ'ֵסֶפר ַעֵ%#  .א .22

  _____________________________________________________?מֶֹ(ה ִקֵ'ל עֶֹנ( ֵאיֶזה  .ב  

  _______________________________________? לזְ'ָפס�ק "�ֶכְלַלְגִ�"  ְ'ִמיָלה ַהPִֹ(י ָמה  .ג  

    _____________________________________________________________________  

ִּיׁשוב ִקׁשיַה ּ ֹ ֵׁשבני ֵרֹומז ֶֹמׁשה: ּ ְ ִָיׂשרֵאל ֶּ ּגרמו ְ ְ ָ ָמריבה יֵמ ְלֵחְטא ּ ִ ְבגַלל ְ ִ ְָתלונָתם ּ ּ ָומריבָתם ּ ִ ְ ּעמֹו ּ ִ . 

  ?ַהְמַרBְִלי� ֵחְטא ִ'ְגַלל ִי5ְָרֵאל ֶ(ל ָהעֶֹנ( ָהָיה ָמה,  להָ�ס�ק ְלִפי  .23

  _______________________________________________________________________  

  )א', ב; מו מא( ְוע�ְנָ+� ִ)יִלי�ַ%ְעַה
         מא קָ)ס"

  :ַהָ'א�ת ַהְ.ֵאל�ת ַעל ַוֲעֵנה, מו יט ִ'ְפס�ִקי� ַעֵ%#  .24

  . כוָ�ס�ק? ִי5ְָרֵאל ְ'ֵני מ�ִדי�)  "'ָחָטאנ� ַלה" (מֶֹ(ה ֶ(ל ָמהַהֲאָ( ְ'ֵאיז�  .א  

     _____________________________________________________________________      

   . כאְ'ָפס�ק #ַעֵ%? ְלַקֵ%� ר�ִצי� ֶ(ֵה�)  "'ְכֹל ֲאֶ(ר ִצָ�נ� ה" (ַה��Sִי ַמה�  .ב  

     _____________________________________________________________________  

    ..."ַו2ֵֵצא ָהֱאמִֹרי ַה2ֵֹ�ב ָ�ָהר ַהה�א ִלְקַראְתֶכ�"          פסוק מד 

  .ַהְ.ֵאל�ת ַעל ַוֲעֵנה, מה לט, ד" יִמְדָ'רַ' �ְבֵסֶפר ,מד  מבִ'ְפס�ִקי� ַעֵ%#  .25

      ____________________________________________?ְוע�ְנָ(� ַהַ�ְעִ�יִלי� ֵחְטא ָהָיה ָמה  .א  

    _____________________________________________________________________  

  .מד, ד" יְדָ'רַ'ִמ ְ'ֵסֶפר ַעֵ%# . ַמְעִ�יִלי� ִנְקָרִאי� �ְלִהָ=ֵח� ַלֲעל�ת ֶ(ָרצ� ָהֲאָנִ(י� �ַעַמ3  .ב  

    _____________________________________________________________________  


