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 בעקבות כלי הנגינה במקדש, השמחה -"בשמחה' עבדו את ה"

 

ד ַעל. 1 ֶרא ְוִהנֵּה ַהֶמֶלְך ֹעמֵּ חַ -ְוָכל, ַהֶמֶלְך-ְוַהָשִרים ְוַהֲחֹצְצרֹות ֶאל, ָהַעמּוד ַכִמְשָפט-ַותֵּ , ַעם ָהָאֶרץ ָשמֵּ

ַע ַבֲחֹצְצרֹות מיהי _______  ? מיהו המלך. ַוִתְקָרא ֶקֶשר ָקֶשר, ָגֶדיהָ בְ -ֶאת... ַוִתְקַרע; ְוֹתקֵּ

 __________  ?אשהה

 

ְך-ִכי ִהְנִני--ִצּיֹון-ַבת, ָרִני ְוִשְמִחי. 2  _____________ :אלו דברי הנביא .'ה-ְנֻאם, ָבא ְוָשַכְנִתי ְבתֹוכֵּ

 

ב שָ , ִהְתַנְדָבם-ַעל, ַוִּיְשְמחּו ָהָעם. 3 ִכי .... ָשַמח ִשְמָחה ְגדֹוָלה, ַהֶמֶלְך... ְוַגם; 'ִהְתַנְדבּו ַלה, לֵּםִכי ְבלֵּ

ָבב ן לֵּ יָשִרים ִתְרֶצה, ַאָתה ֹבחֵּ ֶלה-ְבֹיֶשר ְלָבִבי ִהְתַנַדְבִתי ָכל, ֲאִני; ּומֵּ ָרִאיִתי , ֹפה-ְוַעָתה ַעְמָך ַהִנְמְצאּו, אֵּ

 _____________ ?ההתנדבות מה מטרת. ָלְך-ְבִשְמָחה ְלִהְתַנֶדב

 

י ַהְלִוִּים, ַוֹּיאֶמר ָדִויד. 4 יֶהם ַהְמֹשְרִרים-ְלַהֲעִמיד ֶאת, ְלָשרֵּ י, ֲאחֵּ --ִשיר ְנָבִלים ְוִכֹנרֹות ּוְמִצְלָתִים-ִבְכלֵּ

 _____________ ?באיזה אירוע מדובר  .ְלִשְמָחה, ְבקֹול-ַמְשִמיִעים ְלָהִרים

 

ן ָחָכם, ַהּיֹום 'ָברּוְך ה, ַוֹּיאֶמר; ַוִּיְשַמח ְמֹאד.... ַע ַוְיִהי ִכְשמֹ . 5 ָהָעם ָהָרב -ַעל, ֲאֶשר ָנַתן ְלָדִוד בֵּ

 _____________ ?מיהו ששמח מאוד .ַהֶזה

 

א ָלֶהם, ְרצֹוָנם ִבְקֻשהּו-ּוְבָכל, ְלָבָבם ִנְשָבעּו-ִכי ְבָכל, ַהְשבּוָעה-ְיהּוָדה ַעל-ַוִּיְשְמחּו ָכל. 6  'ַוָּיַנח ה; ַוִּיָמצֵּ

 _____________ ?בימי מי נשבעו שבועה זו .ִמָסִביב, ָלֶהם

 

יֶהם; ַהֶמֶלְך-ַוְיָבְרכּו ֶאת, ָהָעם-ַבּיֹום ַהְשִמיִני ִשַלח ֶאת. 7 ְלכּו ְלָאֳהלֵּ ב, ַוּיֵּ י לֵּ ִחים ְוטֹובֵּ -ַעל ָכל, ְשמֵּ

ל ַעמוֹ , ְבדוֹ ְלָדִוד עַ  'ַהּטֹוָבה ֲאֶשר ָעָשה ה  _____________ :האירוע הוא .ּוְלִיְשָראֵּ

 

ית, ְצָבאֹות 'ָאַמר ה-ֹכה. 8 ְיהּוָדה -צֹום ָהְרִביִעי ְוצֹום ַהֲחִמיִשי ְוצֹום ַהְשִביִעי ְוצֹום ָהֲעִשיִרי ִיְהֶיה ְלבֵּ

 ________ :הבטיח הנביא  .ָהבּואֱ , ְוָהֱאֶמת ְוַהָשלֹום; טֹוִבים, ּוְלֹמֲעִדים, ְלָששֹון ּוְלִשְמָחה

 

י ה, ִיְשַמח. 9 ב ְמַבְקשֵּ ל ָהָאֶרץ, ַהָשַמִים ִיְשְמחּו ...'לֵּ  _____ :אלו דברי .ָמָלְך 'ה, ְוֹיאְמרּו ַבּגֹוִים - ְוָתגֵּ

 

נִ ; ְבִשְמָחה ְגדֹוָלה--ַבּיֹום ַההּוא, 'ַוֹּיאְכלּו ַוִּיְשתּו ִלְפנֵּי ה. 11  'ַוִּיְמְשחּו ַלה_______, ית לַוַּיְמִליכּו שֵּ

ן_____ ְלָנִגיד ּולְ   _____________ ?מיהם הממונים כמלך וככוהן באירוע זה .ְלֹכהֵּ

 

י . 11 יֶכם 'ה-ִכי, ְוָיַדְעָת ; ְוָיָדיו ְתַבַצְעָנה--ִיְסדּו ַהַבִית ַהֶזה_____, ְידֵּ , ִכי ִמי ַבז י,ד  .ְצָבאֹות ְשָלַחִני ֲאלֵּ

ֶלה-ִשְבָעה______, ָהֶאֶבן ַהְבִדיל ְבַיד-ְוָשְמחּו ְוָראּו ֶאת, ְקַטנֹותְליֹום  ינֵּי ה; אֵּ ָמה ְמשֹוְטִטים , 'עֵּ הֵּ

 _____________ (?מהו השם החסר)=? על מי ניבא זכריה נבואה זו .ָהָאֶרץ-ְבָכל

 

ל ַרִבים. 12 ִחים, ֹאְכִלים ְוֹשִתים ,ַהָּים ָלֹרב-ַעל-ַכחֹול ֲאֶשר, ְיהּוָדה ְוִיְשָראֵּ  ______ :בימי המלך .ּוְשמֵּ
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 "ושימחתים בבית תפילתי, והביאותים אל הר קדשי"      המקדש

 
ה ַעָתה. 13 ה--ַבִית ַלִמְקָדש-ָבַחר ְבָך ִלְבנֹות 'ה-ִכי, ְראֵּ  ______________  ?מי אמר למי  .ֲחַזק ַוֲעשֵּ

 
ינּו ָרָעה-ִאם  .ְלִשְמָך לֵּאֹמר, ְבנּו ְלָך ָבּה ִמְקָדשַוּיִ ; ָבּה-ַוּיְֵּשבּו. 14 , ֶחֶרב ְשפֹוט ְוֶדֶבר ְוָרָעב, ָתבֹוא ָעלֵּ

נּו; ִכי ִשְמָך ַבַבִית ַהֶזה, ַנַעְמָדה ִלְפנֵּי ַהַבִית ַהֶזה ּוְלָפֶניָך ֶליָך ִמָצָרתֵּ אלו  .ְוִתְשַמע ְותֹוִשיעַ , ְוִנְזַעק אֵּ
 ______________ :דברי

 
 ______________ :נאמר בהקשר ל .ְבתֹוָכם, ְוָשַכְנִתי; ִמְקָדש, ְוָעשּו ִלי. 15

 
את ַהֹכֲהִנים ִמן, ַוְיִהי. 16 ין--ִהְתַקָדשּו, ַהֹכֲהִנים ַהִנְמְצִאים-ִכי ָכל  :ַהֹקֶדש-ְבצֵּ ִלְשמֹור , אֵּ

 ______________ :ר הואהאירוע בו מדוב .ְלַמְחְלקֹות

 
יֶכם-אֱ  'הלַ , ִלְדרֹוש, ְתנּו ְלַבְבֶכם ְוַנְפְשֶכם, ַעָתה. 17 ְלָהִביא , להים-אהָ  'הִמְקַדש -ּוְבנּו ֶאת, ְוקּומּו; ֹלהֵּ

י ֹקֶדש הָ  'ה-ֲארֹון ְבִרית-ֶאת ם, להים-אּוְכלֵּ  ______________ :אלו דברי  .'ה-ַלַבִית ַהִנְבֶנה ְלשֵּ
 

 (זמן מתן תורתנו, לכבוד חג השבועות)       מתן תורה
 

ינֵּי ה, ַהּטֹוב ְוַהָּיָשר____ ַוַּיַעש  .18 ר; ְוַהָבמֹות, ִמְזְבחֹות ַהנֵָּכר-ַוָּיַסר ֶאת .ֱאֹלָהיו 'ְבעֵּ -ֶאת, ַוְיַשבֵּ
בֹות ִרים-ֶאת, ַוְיַגַדע, ַהַמצֵּ יֶהם 'ה-ֶאת, ִלְדרֹוש, ִליהּוָדה, ַוֹּיאֶמר  .ָהֲאשֵּ י ֲאבֹותֵּ ַהתֹוָרה , ְוַלֲעשֹות--ֱאֹלהֵּ
 ______________ :המלך הוא .ְוַהִמְצָוה

 
ַהְנִביִאים , ְבַיד, ְצָבאֹות ְברּוחוֹ  'ַהְדָבִרים ֲאֶשר ָשַלח ה-ַהתֹוָרה ְוֶאת-ִמְשמֹוַע ֶאת, ְוִלָבם ָשמּו ָשִמיר .19

ת ה, ֶקֶצף ָּגדֹול ַוְיִהי; ָהִראֹשִנים אֵּ  ______________ :אלו דברי התוכחה של .ְצָבאֹות 'מֵּ

 
ם ֹעִשים .21 ִאים  :ַכִמְשָפִטים ָהִראֹשִנים, ַעד ַהּיֹום ַהֶזה הֵּ יָנם ְירֵּ יָנם ֹעִשים ְכֻחֹקָתם , 'ה-ֶאת, אֵּ ְואֵּ

ל-ְבנֵּי ַיֲעֹקב ֲאֶשר-ֶאת 'ְוַכתֹוָרה ְוַכִמְצָוה ֲאֶשר ִצָּוה ה, ּוְכִמְשָפָטם  _______ :נאמר על .ָשם ְשמֹו ִיְשָראֵּ
 

א... להים-רּוַח א, ָהְיָתה ָעָליו____________, ו. 21 -ְשָמעּוִני ָאָסא ְוָכל, ַוֹּיאֶמר לוֹ , ִלְפנֵּי ָאָסא, ַוּיֵּצֵּ
א ָלֶכם ִתְדְרֻשהּו-ְוִאם, ִבְהיֹוְתֶכם ִעמוֹ , ִעָמֶכם 'ה  :ְיהּוָדה ּוִבְנָיִמן ַתַעְזֻבהּו ַיֲעֹזב -ְוִאם, ִיָמצֵּ

ל, ְוָיִמים ַרִבים .ֶאְתֶכם י ֱאֶמת  :ְלִיְשָראֵּ ן מֹוֶרה, ְלֹלא ֱאֹלהֵּ -ַעל, לוֹ -ַבַצר, ַוָּיָשב. ּוְלֹלא תֹוָרה--ּוְלֹלא ֹכהֵּ
ל, 'ה י ִיְשָראֵּ א ָלֶהם, ַוְיַבְקֻשהּו; ֱאֹלהֵּ  ______________ ?סא ועמומיהו הנביא שיצא לפני א  .ַוִּיָמצֵּ
 

, ֹכה ָאַמר  .לֵּאֹמר, ַהָנִביא.... -ֶאל, 'ה-ְדַבר, ָהָיה--ִבְשַנת ְשַתִים ְלָדְרָיֶוש, ְבֶעְשִרים ְוַאְרָבָעה ַלְתִשיִעי .22
 ______________ ?מיהו הנביא .לֵּאֹמר, ַהֹכֲהִנים תֹוָרה-ָנא ֶאת-ְשַאל  :ְצָבאֹות 'ה
 

 ___________ :נאמר ל  .ְלהֹוֹרָתם, ֲאֶשר ָכַתְבִתי, ְוַהתֹוָרה ְוַהִמְצָוה, ֻלֹחת ָהֶאֶבן-ְתָנה ְלָך ֶאתְואֶ  .23
 

ן ַהָּגדֹול .24 ר___ -ַעל, ַוֹּיאֶמר ִחְלִקָּיהּו ַהֹכהֵּ ֶפר ַהתֹוָרה ָמָצאִתי, ַהֹספֵּ ית ה, סֵּ ן ִחְלִקָּיה ֶאת; 'ְבבֵּ -ַוִּיתֵּ
ֶפר ֶאל הּו, ....-ַהסֵּ  ______________ ?מיהו הסופר .ַוִּיְקָראֵּ

 
יֶהם-ִריב ֲאֶשר-ְוָכל .25 יֶכם ַהֹּיְשִבים ְבָערֵּ ֲאחֵּ יֶכם מֵּ ין, ָיבֹוא ֲעלֵּ ין-בֵּ תֹוָרה ְלִמְצָוה ְלֻחִקים -ָדם ְלָדם בֵּ

יֶכם-ְוָהָיה 'ְוֹלא ֶיְאְשמּו ַלה, ְוִהְזַהְרֶתם ֹאָתם, ּוְלִמְשָפִטים יֶכם-ְוַעל ֶקֶצף ֲעלֵּ ְוֹלא , ֹכה ַתֲעשּון  :ֲאחֵּ
יֶכם ְלֹכל ְדַבר  .ֶתְאָשמּו ן ָהֹראש ֲעלֵּ ית-ּוְזַבְדָיהּו ֶבן, 'ה-ְוִהנֵּה ֲאַמְרָיהּו ֹכהֵּ אל ַהָנִגיד ְלבֵּ ְיהּוָדה -ִיְשָמעֵּ

 :אמר  .ַהּטֹוב-ִעם 'הִויִהי , ִחְזקּו ַוֲעשּו  :ִלְפנֵּיֶכם, ְוֹשְטִרים ַהְלִוִּים, ַהֶמֶלְך-ְלֹכל ְדַבר
______________ 
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 __________:שבט   ______________:שם    לשבטים הבוגרים

 

 בעקבות כלי הנגינה במקדש, השמחה -"בשמחה' עבדו את ה"

 

ד ַעל. 1 ֶרא ְוִהנֵּה ַהֶמֶלְך ֹעמֵּ חַ -לְוכָ , ַהֶמֶלְך-ְוַהָשִרים ְוַהֲחֹצְצרֹות ֶאל, ָהַעמּוד ַכִמְשָפט-ַותֵּ , ַעם ָהָאֶרץ ָשמֵּ

ַע ַבֲחֹצְצרֹות מיהי _______  ? מיהו המלך. ַוִתְקָרא ֶקֶשר ָקֶשר, ְבָגֶדיהָ -ֶאת... ַוִתְקַרע; ְוֹתקֵּ

 __________  ?אשהה

 

ְך-ִכי ִהְנִני--ִצּיֹון-ַבת, ָרִני ְוִשְמִחי. 2  _____________ :אלו דברי הנביא .'ה-ְנֻאם, ָבא ְוָשַכְנִתי ְבתֹוכֵּ

 

ב ָשלֵּם, ִהְתַנְדָבם-ַעל, ַוִּיְשְמחּו ָהָעם. 3 ִכי .... ָשַמח ִשְמָחה ְגדֹוָלה, ַהֶמֶלְך... ְוַגם; 'ִהְתַנְדבּו ַלה, ִכי ְבלֵּ

ָבב ן לֵּ יָשִרים ִתְרֶצה, ַאָתה ֹבחֵּ ֶלה-ְבֹיֶשר ְלָבִבי ִהְתַנַדְבִתי ָכל, ֲאִני; ּומֵּ ָרִאיִתי , ֹפה-ָך ַהִנְמְצאּוְוַעָתה ַעְמ , אֵּ

 _____________? מה מטרת ההתנדבות. ָלְך-ְבִשְמָחה ְלִהְתַנֶדב

 

י ַהְלִוִּים, ַוֹּיאֶמר ָדִויד. 4 יֶהם ַהְמֹשְרִרים-ְלַהֲעִמיד ֶאת, ְלָשרֵּ י, ֲאחֵּ --ִשיר ְנָבִלים ְוִכֹנרֹות ּוְמִצְלָתִים-ִבְכלֵּ

 _____________? באיזה אירוע מדובר  .ְלִשְמָחה, לְבקוֹ -ַמְשִמיִעים ְלָהִרים

 

ן ָחָכם, ַהּיֹום 'ָברּוְך ה, ַוֹּיאֶמר; ַוִּיְשַמח ְמֹאד.... ַוְיִהי ִכְשֹמַע . 5 ָהָעם ָהָרב -ַעל, ֲאֶשר ָנַתן ְלָדִוד בֵּ

 _____________? מיהו ששמח מאוד .ַהֶזה

 

א ָלֶהם, ְרצֹוָנם ִבְקֻשהּו-ּוְבָכל, ְלָבָבם ִנְשָבעּו-ִכי ְבָכל, בּוָעהַהְש -ְיהּוָדה ַעל-ַוִּיְשְמחּו ָכל. 6  'ַוָּיַנח ה; ַוִּיָמצֵּ

 _____________ ?בימי מי נשבעו שבועה זו .ִמָסִביב, ָלֶהם

 

יֶהם; ַהֶמֶלְך-ַוְיָבְרכּו ֶאת, ָהָעם-ַבּיֹום ַהְשִמיִני ִשַלח ֶאת. 7 ְלכּו ְלָאֳהלֵּ בְש , ַוּיֵּ י לֵּ ִחים ְוטֹובֵּ -ַעל ָכל, מֵּ

ל ַעמוֹ , ְלָדִוד ַעְבדוֹ  'ַהּטֹוָבה ֲאֶשר ָעָשה ה  _____________ :האירוע הוא .ּוְלִיְשָראֵּ

 

ית, ְצָבאֹות 'ָאַמר ה-ֹכה. 8 ְיהּוָדה -צֹום ָהְרִביִעי ְוצֹום ַהֲחִמיִשי ְוצֹום ַהְשִביִעי ְוצֹום ָהֲעִשיִרי ִיְהֶיה ְלבֵּ

 ________ :הבטיח הנביא  .ֱאָהבּו, ְוָהֱאֶמת ְוַהָשלֹום; טֹוִבים, ּוְלֹמֲעִדים, שֹון ּוְלִשְמָחהְלשָ 

 

י ה, ִיְשַמח. 9 ב ְמַבְקשֵּ ל ָהָאֶרץ, ַהָשַמִים ִיְשְמחּו ...'לֵּ  _____: אלו דברי .ָמָלְך 'ה, ְוֹיאְמרּו ַבּגֹוִים - ְוָתגֵּ

 

ִנית ל; ְבִשְמָחה ְגדֹוָלה--ַבּיֹום ַההּוא, 'ְפנֵּי הַוֹּיאְכלּו ַוִּיְשתּו לִ . 11  'ַוִּיְמְשחּו ַלה_______, ַוַּיְמִליכּו שֵּ

ן_____ ְלָנִגיד ּולְ   _____________? מיהם הממונים כמלך וככוהן באירוע זה .ְלֹכהֵּ

 

י . 11 יֶכם 'ה-ִכי, ְוָיַדְעָת ; ְוָיָדיו ְתַבַצְעָנה--ִיְסדּו ַהַבִית ַהֶזה_____, ְידֵּ , ִכי ִמי ַבז י,ד  .ְצָבאֹות ְשָלַחִני ֲאלֵּ

ֶלה-ִשְבָעה______, ָהֶאֶבן ַהְבִדיל ְבַיד-ְוָשְמחּו ְוָראּו ֶאת, ְליֹום ְקַטנֹות ינֵּי ה; אֵּ ָמה ְמשֹוְטִטים , 'עֵּ הֵּ

 _____________( ?מהו השם החסר)=? על מי ניבא זכריה נבואה זו .ָהָאֶרץ-ְבָכל

 

ל ַרִבים. 12 ִחים, ֹאְכִלים ְוֹשִתים, ַהָּים ָלֹרב-ַעל-ַכחֹול ֲאֶשר, ְיהּוָדה ְוִיְשָראֵּ  ______ :בימי המלך .ּוְשמֵּ
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 "ושימחתים בבית תפילתי, והביאותים אל הר קדשי"      המקדש

 
ה ַעָתה. 13 הֲחַזק ַועֲ --ַבִית ַלִמְקָדש-ָבַחר ְבָך ִלְבנֹות 'ה-ִכי, ְראֵּ  ______________  ?מי אמר למי  .שֵּ

 
ינּו ָרָעה-ִאם  .ְלִשְמָך לֵּאֹמר, ַוִּיְבנּו ְלָך ָבּה ִמְקָדש; ָבּה-ַוּיְֵּשבּו. 14 , ֶחֶרב ְשפֹוט ְוֶדֶבר ְוָרָעב, ָתבֹוא ָעלֵּ

נּווְ ; ִכי ִשְמָך ַבַבִית ַהֶזה, ַנַעְמָדה ִלְפנֵּי ַהַבִית ַהֶזה ּוְלָפֶניָך ֶליָך ִמָצָרתֵּ אלו  .ְוִתְשַמע ְותֹוִשיעַ , ִנְזַעק אֵּ
 ______________ :דברי

 
 ______________ :נאמר בהקשר ל .ְבתֹוָכם, ְוָשַכְנִתי; ִמְקָדש, ְוָעשּו ִלי. 15

 
את ַהֹכֲהִנים ִמן, ַוְיִהי. 16 ין--ִהְתַקָדשּו, ְצִאיםַהֹכֲהִנים ַהִנְמ -ִכי ָכל  :ַהֹקֶדש-ְבצֵּ ִלְשמֹור , אֵּ

 ______________ :האירוע בו מדובר הוא .ְלַמְחְלקֹות

 
יֶכם-אֱ  'ַלה, ִלְדרֹוש, ְתנּו ְלַבְבֶכם ְוַנְפְשֶכם, ַעָתה. 17 ְלָהִביא , להים-ָהא 'ִמְקַדש ה-ּוְבנּו ֶאת, ְוקּומּו; ֹלהֵּ

י קֹ  'ה-ֲארֹון ְבִרית-ֶאת ם, להים-ֶדש ָהאּוְכלֵּ  ______________ :אלו דברי  .'ה-ַלַבִית ַהִנְבֶנה ְלשֵּ
 

 (זמן מתן תורתנו, לכבוד חג השבועות)       מתן תורה
 

ה, ֱאֹלֶהיָך 'ִכי ְיָבֶרְכָך ה  :'ִיְבַחר ה-ֲאֶשר, ַבָמקֹום, ֱאֹלֶהיָך 'ָתֹחג ַלה. 18 , ָיֶדיָך ְבֹכל ְתבּוָאְתָך ּוְבֹכל ַמֲעשֵּ

חַ , ְוָהִייתָ   ______________ :נאמר בהקשר ל .ַאְך ָשמֵּ

 
י .19 ִוי ֲאֶשר ִבְשָעֶריָך, ַאָתה ּוִבְנָך ּוִבֶתָך ְוַעְבְדָך ַוֲאָמֶתָך, ֱאֹלֶהיָך 'הְוָשַמְחָת ִלְפנֵּ ר ְוַהָּיתֹום , ְוַהלֵּ ְוַהּגֵּ

ן ְשמוֹ , ֱאֹלֶהיָך 'הֲאֶשר ִיְבַחר , ֹוםַבָמק--ְוָהַאְלָמָנה ֲאֶשר ְבִקְרֶבָך - :לנאמר בהקשר  .ָשם, ְלַשכֵּ

______________ 

 

אֶתָך ____ְשַמח , ָאַמר _____ְול. 21 י, ָשם--ִיְקָראּו-ַהר, ַעִמים .ְבֹאָהֶליָך, _____וְ ; ְבצֵּ -ִיְזְבחּו ִזְבחֵּ

 ______________ :זוהי הברכה ל {ס}  .נֵּי ְטמּונֵּי חֹולּוְשפֻ , ִכי ֶשַפע ַיִמים ִייָנקּו  :ֶצֶדק

 

ן. 21 ֶבר ַהַּיְרדֵּ ר ֶאת, הֹוִאיל ֹמֶשה, ְבֶאֶרץ מֹוָאב, ְבעֵּ אֵּ באיזה תאריך אירע  ַהתֹוָרה ַהֹזאת לֵּאֹמר-בֵּ

 ______________ ?הדבר

 

םֲאֶשר יִ ______, -ְוֶאל_____ ______, -ֶאל, ּוָבאתָ . 22 ת ְדַבר , ְוָדַרְשָת ְוִהִּגידּו ְלָך; ְהֶיה ַבָּיִמים ָההֵּ אֵּ

ַהָדָבר -ִמן, ֹלא ָתסּור  :ַתֲעֶשה--ֹיאְמרּו ְלָך-ַהִמְשָפט ֲאֶשר-ְוַעל, ִפי ַהתֹוָרה ֲאֶשר יֹורּוָך-ַעל... ַהִמְשָפט

 (המילים החסרותהשלם את )? מי יורוך .ָיִמין ּוְשֹמאל--ַיִּגידּו ְלָך-ֲאֶשר

 

' ה, ֹכה ָאַמר. לֵּאֹמר, ַהָנִביא.... -ֶאל', ה-ְדַבר, ָהָיה--....ִבְשַנת ְשַתִים לְ , ְבֶעְשִרים ְוַאְרָבָעה ַלְתִשיִעי. 23

 ______________? למי נאמרה הנבואה .לֵּאֹמר, ַהֹכֲהִנים תֹוָרה-ָנא ֶאת-ְשַאל  :אֹות-ְצבָ 

 

ן ַהָּגדֹול.... ֶמרַוֹּיא. 24 ר-ַעל, ַהֹכהֵּ ֶפר ַהתֹוָרה ָמָצאִתי, ָשָפן ַהֹספֵּ ית , סֵּ ן; 'הְבבֵּ ֶפר ֶאל-ֶאת.... ַוִּיתֵּ -ַהסֵּ

הּו, ָשָפן  ______________ ?מי מצא את ספר התורה .ַוִּיְקָראֵּ

 

ֶפר-ַעל, ִמְשנֵּה ַהתֹוָרה ַהֹזאת-ְוָכַתב לֹו ֶאת. 25 י ַחָּייו-ְוָקָרא בֹו ָכל, ִעמוֹ  ְוָהְיָתה... סֵּ , ְלַמַען ִיְלַמד--ְימֵּ

י ַהתֹוָרה ַהֹזאת-ָכל-ִלְשֹמר ֶאת, ֹלָהיו-אֱ ' ה-ְלִיְרָאה ֶאת  _____________ :ציווי זה נאמר ל... ִדְברֵּ
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