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 התשובות לכולם בשני העמודים האחרונים
 שם:    "בדרכי אבותינו" -תנועת אריאל -ן התנך המחוזיחידו  אסרו חג שבועות 

  שבט:

 סניף:     נבטים -זרעים     
 

 שאלות המהווה שלב בדרך לחידון התנועתי. 52לפניכם חידון בן 
יקאיות( יש להקיף תשובה אחת אפשרויות )שאלות אמר 4יש לענות על כל השאלות. בחלק מהשאלות יש לבחור מבין 

 "פתוחות" יש לענות תשובה אחת בלבד לכל סעיף אלא אם נתבקשתם אחרת. בלבד. גם בשאלות
מי אמר ולמי נאמר( ודאו כי עניתם על שני  -שימו לב: בחלק מהשאלות אתם נדרשים לענות על שני חלקים )למשל

 החלקים.
 חידון.הוא בידיעת התנ"ך עצמה. הרבה לפני ה -הניצחון -דקות, נצלו את הזמן בנחת, וזכרו 42לרשותכם 
 בהצלחה!

 
 "זמן מתן תורתנו"

 
ְלַמַען ַּתְׂשִכיל,   ָּתסור ִמֶמּנו ָיִמין וְׂשֹמאול:-ֲאֶשר ִצְוָך ֹמֶשה ַעְבִדי, ַאל--ַהּתֹוָרה-ַרק ֲחַזק ֶוֱאַמץ ְמֹאד, ִלְשֹמר ַלֲעׂשֹות ְכָכל. 1

ְך לֵּ  נאמר ל: . ְבֹכל ֲאֶשר ּתֵּ
 
יֶכם ְוָלֶלֶכת ְבָכל 'ה-, ְלַאֲהָבה ֶאת'ה-ַהּתֹוָרה ֲאֶשר ִצָוה ֶאְתֶכם ֹמֶשה ֶעֶבד-ַהִמְצָוה ְוֶאת-ֹות ֶאתַרק ִשְמרו ְמֹאד, ַלֲעׂש. 5 -ֱאֹלהֵּ

 נאמר ל: .ַנְפְשֶכם-ְלַבְבֶכם וְבָכל-בֹו; וְלָעְבדֹו, ְבָכל-ָֹתיו, וְלָדְבָקהְדָרָכיו ְוִלְשֹמר ִמְצו
 א. העולים בשיבת ציון

 יים בימי נחמיהב. הלוו
 ג. שניים וחצי השבטים

 ד. בני ישראל כולם
 
ְדוֱאֹלֶהיָך, ָלֶלֶכת ִבְדָרָכיו ִלְשֹמר ֻחֹקָתיו ִמְצו 'הִמְשֶמֶרת -ְוָשַמְרָּת ֶאת. 3 ְלַמַען --ָֹתיו, ַכָכתוב, ְבתֹוַרת ֹמֶשהָֹתיו וִמְשָפָטיו ְועֵּ

ת ָכל ת ָכלֲאֶשר ַּתֲעׂשֶ -ַּתְׂשִכיל, אֵּ  נאמר ל: . ֲאֶשר ִּתְפֶנה, ָשם-ה, ְואֵּ
 יהושע.א
 שלמה.ב

 גדעון.ג

 דוד.ד
 
ר ָמִהיר ְבתֹוַרת ֹמֶשה, ֲאֶשר-, ָעָלה ִמָבֶבל, ְוהוא...הוא  . 4 ל; ַוִיֶּתן 'הָנַתן -ֹספֵּ י ִיְׂשָראֵּ ֹכל, --ֱאֹלָהיו ָעָליו 'ה-לֹו ַהֶמֶלְך, ְכַיד-ֱאֹלהֵּ

 נאמר על: ַבָקָשתֹו.
 

 בתנך ויותדמ
 

 זהו מי מתואר בכל פסוק:
ת2 אֵּ הו ִלְשֹאל מֵּ ַעל ַהֲחמֹור; ַוֹיאֶמר-. ַוְיִהי ְבבֹוָאּה, ַוְּתִסיתֵּ ִלי ְבָרָכה, -ַוֹּתאֶמר לֹו ָהָבה ָלְך.-ָלּה ... ַמה-ָאִביָה ַהָשֶדה, ַוִּתְצַנח, מֵּ

ת, ֻגֹּלת ַּתְחִּתית. מיהי האישה המתוארת בפסוק? -ם; ַוִיֶּתןִכי ֶאֶרץ ַהֶּנֶגב ְנַתָּתִני, ְוָנַתָּתה ִלי, ֻגֹּלת ָמיִ  ת ֻגֹּלת ִעִלית, ְואֵּ ָלּה... אֵּ
 ומיהו אביה?

 
הו ַבַכְרֶמל, ְוָהִאיש ָגדֹול ְמֹאד, ְולֹו ֹצאן ְשֹלֶשת .6  ֹצאנֹו,-ֲאָלִפים, ְוֶאֶלף ִעִזים; ַוְיִהי ִבְגֹזז ֶאת-ְוִאיש ְבָמעֹון וַמֲעׂשֵּ

 ֶׂשֶכל ִויַפת ֹּתַאר, ְוָהִאיש ָקֶשה ְוַרע ַמֲעָלִלים ְוהוא ָכִלִבי. מה שם האיש? ומה שם אשתו?-ְוָהִאָשה טֹוַבת ַבַכְרֶמל.
 
ם, ַכֲאֶשר ִיְשַאל. 7  להים; מיהו היועץ החכם המתואר כך?-ִאיש, ִבְדַבר ָהא -ַוֲעַצת... ֲאֶשר ָיַעץ ַבָיִמים ָההֵּ
 
ש-ַאֲחָריו ָהָיה..., ַוַיְך ֶאתוְ . 8 אֹות ִאיש, ְבַמְלַמד ַהָבָקר; ַויֹוַשע ַגם-ְפִלְשִּתים שֵּ ל. השופט המתואר בפסוק -הוא, ֶאת-מֵּ ִיְׂשָראֵּ

 הוא:
 עותניאל.א
 יפתח.ב

 שמגר.ג

 עבדון בן הלל.ד
 
ְבְך ַעל . 9 עֹוֶתיָה, ַוּתֵּ ֶלְך ִהיא ְורֵּ ץ ְשַנִים ֳחָדִשים, ַוָּתָשב ֶאלוַ  ֶהָהִרים.-ְבתוֶליָה ַעל-ַוּתֵּ ִנְדרֹו ֲאֶשר -ָאִביָה, ַוַיַעׂש ָלּה, ֶאת-ְיִהי ִמקֵּ

ל. מיהי האישה התוארת בפסוק?-ָיְדָעה ִאיש, ַוְּתִהי-ָנָדר; ְוִהיא ֹלא  ֹחק ְבִיְׂשָראֵּ
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 מיהו המתואר? . ... ַקל ְבַרְגָליו, ְכַאַחד ַהְצָבִים ֲאֶשר ַבָשֶדה. 11
 

י ָבִנים, ֹרְכִבים, ַעל-. ַוְיִהי11 ר -ִשְבִעים ֲעָיִרם; ַוִיְשֹפט ֶאת-לֹו ַאְרָבִעים ָבִנים, וְשֹלִשים ְבנֵּ ל, ְשֹמֶנה ָשִנים ַוָיָמת ... ַוִיָקבֵּ ִיְׂשָראֵּ
ִקי. השופט המתואר בפסוק הוא:  ְבִפְרָעתֹון ְבֶאֶרץ ֶאְפַרִים, ְבַהר ָהֲעָמלֵּ

 בולוניאילון הז.א
 עבדון בן הלל.ב

 אבצן .ג

 תולע בן פואה.ד
 

ה ַנְפָּתִלי, ְוָאִביו ִאיש-ֶבן. 15 ש ְנֹחֶשת, ַוִיָמלֵּא ֶאת-ִאָשה ַאְלָמָנה הוא ִמַמטֵּ ַהַדַעת, ַלֲעׂשֹות -ַהְּתבוָנה ְוֶאת-ַהָחְכָמה ְוֶאת-ֹצִרי ֹחרֵּ
 ְמָלאָכה ַבְּנֹחֶשת... כך מתואר:-ָכל

 
ד ְמֹאד, ְגַמִלים ֹנְׂשִאים ְבָׂשִמים ְוָזָהב ַרבַוָּתֹבא  .13 ָמה, ְבַחִיל ָכבֵּ ת ָכל-ְירוָשַלְ ָליו, אֵּ ר אֵּ -ְמֹאד, ְוֶאֶבן ְיָקָרה; ַוָּתֹבא... ַוְּתַדבֵּ

 ְלָבָבּה. כך מתוארת:-ֲאֶשר ָהָיה ִעם
 

 מי אמר כל אחד מהמשפטים הבאים?
 

יֶהם, . 14 ין ָיִמין; ְוַׂשְמִּתיָה ֶחְרָפה, ַעל-ְכֹרת ָלֶכם, ִבְנקֹור ָלֶכם ָכלְבֹזאת אֶ ... ַוֹיאֶמר ֲאלֵּ ל-ָכל-עֵּ יש,  .ִיְׂשָראֵּ י ָיבֵּ ָליו ִזְקנֵּ ַוֹיאְמרו אֵּ
ל; ְוִאם ֶליָך-ֶהֶרף ָלנו ִשְבַעת ָיִמים, ְוִנְשְלָחה ַמְלָאִכים, ְבֹכל ְגבול ִיְׂשָראֵּ ין מֹוִשיַע ֹאָתנו, ְוָיָצאנו אֵּ מי המלך שאיים כך על  . אֵּ

 יושבי יבש גלעד?
 

ָלי  ֲעָבָדיו:-ֶאל... ַוֹיאֶמר . 12 ַע, ָלָמה ָּתִביאו ֹאתֹו אֵּ אֶתם ֶאת-ֲחַסר ְמֻשָגִעים, ָאִני, ִכי .ִהּנֵּה ִתְראו ִאיש ִמְשַּתגֵּ ַע -ֲהבֵּ ֶזה, ְלִהְשַּתגֵּ
יִתי.-ָעָלי; ֲהֶזה, ָיבֹוא ֶאל  אלו דברי: בֵּ

 
יֶהם ְמֻקָצִצים ָהיו ְמַלְקִטים ַּתַחת ֻשְלָחִניִש . 16 יֶהם ְוַרְגלֵּ ן ִשַלם--ְבִעים ְמָלִכים ְבֹהנֹות ְידֵּ להים; אלו -ִלי א-ַכֲאֶשר ָעִׂשיִתי, כֵּ

 דברי:
 

ת ֲאֶשר .17 ָלי; ֲאִני ֶאֱעֶׂשה ֶאת-ָשַמְעִּתי, אֵּ י ֲאָרִזים ו-ָכל-ָשַלְחָּת אֵּ י ְברֹוִשיםֶחְפְצָך, ַבֲעצֵּ ַהְלָבנֹון ָיָמה, ַוֲאִני -ֲעָבַדי ֹיִרדו ִמן .ַבֲעצֵּ
ם ֹדְברֹות ַבָים ַעד ַלי ְוִנַפְצִּתים ָשם-ַהָמקֹום ֲאֶשר-ֲאִׂשימֵּ יִתי-ְוַאָּתה ִתָשא; ְוַאָּתה ַּתֲעֶׂשה ֶאת--ִּתְשַלח אֵּ ת ֶלֶחם בֵּ . בין ֶחְפִצי, ָלתֵּ

 אלו שני מלכים נחתם הסכם זה?
 

י ַהָשָמִים; ְוהוא 'הֹכל ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ, ָנַתן ִלי . 18 ם ֲאֶשר ִביהוָדה-ָפַקד ָעַלי ִלְבנֹות-ֱאֹלהֵּ ַעמֹו, -ָבֶכם ִמָכל-ִמי .לֹו ַבִית, ִבירוָשַלִ
ם ֲאֶשר ִביהוָדה; ְוִיֶבן, ֶאת ית -ְיִהי ֱאֹלָהיו ִעמֹו, ְוַיַעל, ִלירוָשַלִ לֱאֹלהֵּ  'הבֵּ םלהים-אהוא הָ --י ִיְׂשָראֵּ   . אלו דברי:, ֲאֶשר ִבירוָשָלִ

 
 בכל פסוק: החסרות והדמויותהשלימו את בני המשפחה  לכל איש יש שם שנתנו לו אביו ואמו ונתנו לו אחיו...

 
ן ֹמֶשה, ֶאת____ַוִיַקח,  .19 ֶשת ֹמֶשה _____-ֹחתֵּ י בָ . ַאַחר, ִשלוֶחיהָ --אֵּ ת, ְשנֵּ ם ָהֶאָחד  ֶניָה:ְואֵּ ר --_____ֲאֶשר שֵּ ִכי ָאַמר, גֵּ

ם ָהֶאָחד,  .ָהִייִתי ְבֶאֶרץ ָנְכִרָיה ֶחֶרב ַפְרֹעה-ֱאל-ִכי--_____ְושֵּ ִני מֵּ י ָאִבי ְבֶעְזִרי, ַוַיִצלֵּ  . ֹהֵּ
 

ל ֶבן .51 ם, ְבַצְלאֵּ ה, ָקָראִתי ְבשֵּ ה ְיהוָדה_____-ֶבן _____-ְראֵּ ֹלִהים, ְבָחְכָמה וִבְתבוָנה וְבַדַעת, -לֵּא ֹאתֹו, רוַח אֱ ָוֲאמַ  ., ְלַמטֵּ
ץ; ַלֲעׂשֹות, ְבָכל .ַלְחֹשב, ַמֲחָשֹבת; ַלֲעׂשֹות ַבָזָהב וַבֶכֶסף, וַבְּנֹחֶשת .ְמָלאָכה-וְבָכל . ְמָלאָכה-וַבֲחֹרֶשת ֶאֶבן ְלַמֹּלאת, וַבֲחֹרֶשת עֵּ
ת _____ ִהּנֵּה ָנַתִּתי ִאּת ַוֲאִני ה_____-ֶבןֹו, אֵּ ב ָכל-ְלַמטֵּ ת ָכל-ֲחַכם-ָדן, וְבלֵּ ב, ָנַתִּתי ָחְכָמה; ְוָעׂשו, אֵּ  . ֲאֶשר ִצִויִתָך-לֵּ

 
י מֹוָא. 51 ית ֶלֶחם ְיהוָדה, ָלגור ִבְׂשדֵּ ֶלְך ִאיש ִמבֵּ י ְשֹפט ַהֹשְפִטים, ַוְיִהי ָרָעב, ָבָאֶרץ; ַויֵּ י  הוא--בַוְיִהי, ִבימֵּ ְוִאְשּתֹו, וְשנֵּ

ם ָהִאיש .ָבָניו ם ִאְשּתֹו _____ ְושֵּ ם ְשנֵּי _____ְושֵּ י--ֶאְפָרִתים ____ ו_____ָבָניו -ְושֵּ ית ֶלֶחם, ְיהוָדה; ַוָיֹבאו ְׂשדֵּ מֹוָאב, -ִמבֵּ
  .ָשם-ַוִיְהיו

 
יָקּה, ַוְּתִהי-ֶאת ______ַוִּתַקח. 55 הו ְבחֵּ ם לֵּאֹמר,  .לֹו ְלֹאֶמֶנת-ַהֶיֶלד ַוְּתִשתֵּ נֹות שֵּ ַוִּתְקֶראָנה ְשמֹו  ...ַוִּתְקֶראָנה לֹו ַהְשכֵּ

  _____.ֲאִבי _____ -הוא ֲאִבי, ______
 

א ֶאת-ַוָיבֹוא ֶאל ____ ַוִיְתַאַפק  .53 יתֹו; ַוִיְשַלח ַוָיבֵּ ר ָלֶהם .ִאְשּתוֹ  ____-ֹאֲהָביו, ְוֶאת-בֵּ ֹוד ָעְשרֹו, ְוֹרב ָבָניו; ְכב-ֶאת ...ַוְיַספֵּ
ת ָכל ת ֲאֶשר ִנְשאֹו, ַעל-ְואֵּ י ַהֶמֶלְך-ֲאֶשר ִגְדלֹו ַהֶמֶלְך ְואֵּ  .ַהָשִרים ְוַעְבדֵּ

 
-ָהְגָלה, ִמירוָשַלִים, ִעם ֲאֶשר .ִאיש ְיִמיִני--ִקיש-ִשְמִעי ֶבן-ֶבןָרה; וְשמֹו ָמְרֳדַכי, ֶבן ____ ִאיש ְיהוִדי, ָהָיה ְבשוַשן ַהִבי .54

ן ֶאת .ֲאֶשר ֶהְגָלה, ְנבוַכְדֶנַצר ֶמֶלְך ָבֶבל--ְיהוָדה-ַהֹגָלה ֲאֶשר ָהְגְלָתה, ִעם ְיָכְנָיה ֶמֶלְך ר ַבת_____-ַוְיִהי ֹאמֵּ ִכי --ֹדדוֹ -, ִהיא ֶאְסּתֵּ
ם; ְוַהַּנֲעָרה ְיַפת ין ָלּה, ָאב ָואֵּ  . ה, וְבמֹות ָאִביָה ְוִאָמּה, ְלָקָחּה ָמְרֳדַכי לֹו ְלַבתֹּתַאר, ְוטֹוַבת ַמְראֶ -אֵּ
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ר ַבת-וְבַהִגיַע ֹּתר .52 ֲאֶשר ֹיאַמר -ִכי ִאם ֶאת--ַהֶמֶלְך, ֹלא ִבְקָשה ָדָבר-לֹו ְלַבת ָלבֹוא ֶאל-ֹדד ָמְרֳדַכי ֲאֶשר ָלַקח____ -ֶאְסּתֵּ
ר ַהָּנִשים-ְסִריס ______ ינֵּי ָכלַהֶמֶלְך, ֹשמֵּ ן, ְבעֵּ את חֵּ ר ֹנׂשֵּ  . ֹרֶאיהָ -; ַוְּתִהי ֶאְסּתֵּ

 בהצלחה רבה!!           
 שם:    "בדרכי אבותינו" -תנועת אריאל -חידון התנך המחוזי  בס"ד אסרו חג שבועות  

  שבט:

 סניף:    מעלות -ניצנים     
 שאלות המהווה שלב בדרך לחידון התנועתי. 52לפניכם חידון בן 

אפשרויות )שאלות אמריקאיות( יש להקיף תשובה אחת  4נות על כל השאלות. בחלק מהשאלות יש לבחור מבין יש לע
 בלבד. גם בשאלות "פתוחות" יש לענות תשובה אחת בלבד לכל סעיף אלא אם נתבקשתם אחרת.

עניתם על שני  מי אמר ולמי נאמר( ודאו כי -שימו לב: בחלק מהשאלות אתם נדרשים לענות על שני חלקים )למשל
 החלקים.

 הוא בידיעת התנ"ך עצמה. הרבה לפני החידון. -הניצחון -דקות, נצלו את הזמן בנחת, וזכרו 42לרשותכם 
 בהצלחה!

 
 "זמן מתן תורתנו"

 
ְלַמַען ַּתְׂשִכיל,   ּנו ָיִמין וְׂשֹמאול:ָּתסור ִממֶ -ֲאֶשר ִצְוָך ֹמֶשה ַעְבִדי, ַאל--ַהּתֹוָרה-. ַרק ֲחַזק ֶוֱאַמץ ְמֹאד, ִלְשֹמר ַלֲעׂשֹות ְכָכל1

ְך לֵּ  נאמר ל: . ְבֹכל ֲאֶשר ּתֵּ
 
יֶכם ְוָלֶלֶכת ְבָכל-ה', ְלַאֲהָבה ֶאת-ַהּתֹוָרה ֲאֶשר ִצָוה ֶאְתֶכם ֹמֶשה ֶעֶבד-ַהִמְצָוה ְוֶאת-. ַרק ִשְמרו ְמֹאד, ַלֲעׂשֹות ֶאת5 -ה' ֱאֹלהֵּ

 נאמר ל: .ַנְפְשֶכם-ְלַבְבֶכם וְבָכל-בֹו; וְלָעְבדֹו, ְבָכל-יו, וְלָדְבָקהֹתָ ְדָרָכיו ְוִלְשֹמר ִמְצו
 א. העולים בשיבת ציון
 ב. הלוויים בימי נחמיה
 ג. שניים וחצי השבטים

 ד. בני ישראל כולם
 
ְדוֹתָ ִמְשֶמֶרת ה' ֱאֹלֶהיָך, ָלֶלֶכת ִבְדָרָכיו ִלְשֹמר ֻחֹקָתיו ִמְצו-. ְוָשַמְרָּת ֶאת3 ְלַמַען --ָֹתיו, ַכָכתוב, ְבתֹוַרת ֹמֶשהיו וִמְשָפָטיו ְועֵּ

ת ָכל ת ָכל-ַּתְׂשִכיל, אֵּ  נאמר ל: . ֲאֶשר ִּתְפֶנה, ָשם-ֲאֶשר ַּתֲעֶׂשה, ְואֵּ
 יהושע.א
 שלמה.ב
 גדעון.ג

 דוד.ד
 
ר ָמִהיר ְבתֹוַרת ֹמֶשה, ֲאֶשר-הוא ..., ָעָלה ִמָבֶבל, ְוהוא . 4 ל; ַוִיֶּתן ָנַתן-ֹספֵּ י ִיְׂשָראֵּ ֹכל, --ה' ֱאֹלָהיו ָעָליו-לֹו ַהֶמֶלְך, ְכַיד-ה' ֱאֹלהֵּ

 ַבָקָשתֹו. נאמר על:
 

 דמויות בתנך
 

 זהו מי מתואר בכל פסוק:
ת2 אֵּ הו ִלְשֹאל מֵּ ַעל ַהֲחמֹור; ַוֹיאֶמר-. ַוְיִהי ְבבֹוָאּה, ַוְּתִסיתֵּ ִלי ְבָרָכה, -ַוֹּתאֶמר לֹו ָהָבה ָלְך.-... ַמהָלּה -ָאִביָה ַהָשֶדה, ַוִּתְצַנח, מֵּ

ת, ֻגֹּלת ַּתְחִּתית. מיהי האישה המתוארת בפסוק? -ִכי ֶאֶרץ ַהֶּנֶגב ְנַתָּתִני, ְוָנַתָּתה ִלי, ֻגֹּלת ָמִים; ַוִיֶּתן ת ֻגֹּלת ִעִלית, ְואֵּ ָלּה... אֵּ
 ומיהו אביה?

 
הו ַבכַ 6 ֹצאנֹו, -ֲאָלִפים, ְוֶאֶלף ִעִזים; ַוְיִהי ִבְגֹזז ֶאת-ְרֶמל, ְוָהִאיש ָגדֹול ְמֹאד, ְולֹו ֹצאן ְשֹלֶשת. ְוִאיש ְבָמעֹון וַמֲעׂשֵּ

 ֶׂשֶכל ִויַפת ֹּתַאר, ְוָהִאיש ָקֶשה ְוַרע ַמֲעָלִלים ְוהוא ָכִלִבי. מה שם האיש? ומה שם אשתו?-ְוָהִאָשה טֹוַבת ַבַכְרֶמל.
 
ם, ַכֲאֶשר ִיְשַאלַוֲעַצת... אֲ . 7  להים; מיהו היועץ החכם המתואר כך?-ִאיש, ִבְדַבר ָהא -ֶשר ָיַעץ ַבָיִמים ָההֵּ
 
ש-. ְוַאֲחָריו ָהָיה..., ַוַיְך ֶאת8 אֹות ִאיש, ְבַמְלַמד ַהָבָקר; ַויֹוַשע ַגם-ְפִלְשִּתים שֵּ ל. השופט המתואר בפסוק -הוא, ֶאת-מֵּ ִיְׂשָראֵּ

 הוא:
 עותניאל.א
 יפתח.ב
 שמגר.ג

 עבדון בן הלל.ד

 

ְבְך ַעל . 9 עֹוֶתיָה, ַוּתֵּ ֶלְך ִהיא ְורֵּ ץ ְשַנִים ֳחָדִשים, ַוָּתָשב ֶאל ֶהָהִרים.-ְבתוֶליָה ַעל-ַוּתֵּ ִנְדרֹו ֲאֶשר -ָאִביָה, ַוַיַעׂש ָלּה, ֶאת-ַוְיִהי ִמקֵּ
 ל. מיהי האישה התוארת בפסוק?ֹחק ְבִיְׂשָראֵּ -ָיְדָעה ִאיש, ַוְּתִהי-ָנָדר; ְוִהיא ֹלא
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 מיהו המתואר? . . ... ַקל ְבַרְגָליו, ְכַאַחד ַהְצָבִים ֲאֶשר ַבָשֶדה11
 

ה ַנְפָּתִלי, ְוָאִביו ִאיש-. ֶבן11 ש ְנֹחֶשת, ַוִיָמלֵּא ֶאת-ִאָשה ַאְלָמָנה הוא ִמַמטֵּ ַעת, ַלֲעׂשֹות ַהַד -ַהְּתבוָנה ְוֶאת-ַהָחְכָמה ְוֶאת-ֹצִרי ֹחרֵּ
 ְמָלאָכה ַבְּנֹחֶשת... כך מתואר:-ָכל

 
י ָבִנים, ֹרְכִבים, ַעל-. ַוְיִהי15 ר -ִשְבִעים ֲעָיִרם; ַוִיְשֹפט ֶאת-לֹו ַאְרָבִעים ָבִנים, וְשֹלִשים ְבנֵּ ל, ְשֹמֶנה ָשִנים ַוָיָמת ... ַוִיָקבֵּ ִיְׂשָראֵּ

ִקי. השופט המתואר בפסוק הוא:ְבִפְרָעתֹון ְבֶאֶרץ ֶאְפַריִ   ם, ְבַהר ָהֲעָמלֵּ
 אילון הזבולוני.א
 עבדון בן הלל.ב
 אבצן .ג

 תולע בן פואה.ד
 

ד ְמֹאד, ְגַמִלים ֹנְׂשִאים ְבָׂשִמים ְוָזָהב ַרב .13 ָמה, ְבַחִיל ָכבֵּ ת ָכל-ַוָּתֹבא ְירוָשַלְ ָליו, אֵּ ר אֵּ -ְמֹאד, ְוֶאֶבן ְיָקָרה; ַוָּתֹבא... ַוְּתַדבֵּ
 ְלָבָבּה. כך מתוארת:-ֲאֶשר ָהָיה ִעם

 
 מי אמר כל אחד מהמשפטים הבאים?

 
יֶהם, ... ְבֹזאת ֶאְכֹרת ָלֶכם, ִבְנקֹור ָלֶכם ָכל14 ין ָיִמין; ְוַׂשְמִּתיָה ֶחְרָפה, ַעל-. ַוֹיאֶמר ֲאלֵּ ל.-ָכל-עֵּ יש,  ִיְׂשָראֵּ י ָיבֵּ ָליו ִזְקנֵּ ַוֹיאְמרו אֵּ

ל; ְוִאם ֶהֶרף ָלנו ִשְבַעת ֶליָך-ָיִמים, ְוִנְשְלָחה ַמְלָאִכים, ְבֹכל ְגבול ִיְׂשָראֵּ ין מֹוִשיַע ֹאָתנו, ְוָיָצאנו אֵּ מי המלך שאיים כך על  . אֵּ
 יושבי יבש גלעד?

 
ָלי.  ֲעָבָדיו:-. ַוֹיאֶמר ... ֶאל12 ַע, ָלָמה ָּתִביאו ֹאתֹו אֵּ אֶתם ֶאת-ֻשָגִעים, ָאִני, ִכיֲחַסר ְמ  ִהּנֵּה ִתְראו ִאיש ִמְשַּתגֵּ ַע -ֲהבֵּ ֶזה, ְלִהְשַּתגֵּ

יִתי.-ָעָלי; ֲהֶזה, ָיבֹוא ֶאל  אלו דברי: בֵּ
 

יֶהם ְמֻקָצִצים ָהיו ְמַלְקִטים ַּתַחת ֻשְלָחִני. 16 יֶהם ְוַרְגלֵּ ן ִשַלם--ִשְבִעים ְמָלִכים ְבֹהנֹות ְידֵּ  להים; אלו-ִלי א-ַכֲאֶשר ָעִׂשיִתי, כֵּ
 דברי:

 
ת ֲאֶשר .17 ָלי; ֲאִני ֶאֱעֶׂשה ֶאת-ָשַמְעִּתי, אֵּ י ְברֹוִשים.-ָכל-ָשַלְחָּת אֵּ י ֲאָרִזים וַבֲעצֵּ ַהְלָבנֹון ָיָמה, ַוֲאִני -ֲעָבַדי ֹיִרדו ִמן ֶחְפְצָך, ַבֲעצֵּ

ם ֹדְברֹות ַבָים ַעד ַלי ְוִנַפְצִּתים ָשם-ַהָמקֹום ֲאֶשר-ֲאִׂשימֵּ יִתי. בין -ְוַאָּתה ִתָשא; ְוַאָּתה ַּתֲעֶׂשה ֶאת--ִּתְשַלח אֵּ ת ֶלֶחם בֵּ ֶחְפִצי, ָלתֵּ
 אלו שני מלכים נחתם הסכם זה?

 
י ַהָשָמִים; ְוהוא. ֹכל ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ, ָנַתן לִ 18 ם ֲאֶשר ִביהוָדה.-ָפַקד ָעַלי ִלְבנֹות-י ה' ֱאֹלהֵּ ַעמֹו, -ָבֶכם ִמָכל-ִמי לֹו ַבִית, ִבירוָשַלִ

ם ֲאֶשר ִביהוָדה; ְוִיֶבן, ֶאת ל-ְיִהי ֱאֹלָהיו ִעמֹו, ְוַיַעל, ִלירוָשַלִ י ִיְׂשָראֵּ ית ה' ֱאֹלהֵּ ם. אלו דברי:להים, ֲאֶשר בִ -הוא ָהא--בֵּ   ירוָשָלִ
 

 לכל איש יש שם שנתנו לו אביו ואמו ונתנו לו אחיו... השלימו את בני המשפחה והדמויות החסרות בכל פסוק:
 

א ֶאת-ַוִיְתַאַפק ____  ַוָיבֹוא ֶאל .19 יתֹו; ַוִיְשַלח ַוָיבֵּ ר ָלֶהם... ֶאת ____ ִאְשּתֹו.-ֹאֲהָביו, ְוֶאת-בֵּ ד ָעְשרֹו, ְוֹרב ָבָניו; ְכבוֹ -ַוְיַספֵּ
ת ָכל ת ֲאֶשר ִנְשאֹו, ַעל-ְואֵּ י ַהֶמֶלְך-ֲאֶשר ִגְדלֹו ַהֶמֶלְך ְואֵּ  .ַהָשִרים ְוַעְבדֵּ

 
-ָהְגָלה, ִמירוָשַלִים, ִעםֲאֶשר  ִאיש ְיִמיִני.--_____-ִשְמִעי ֶבן-ִאיש ְיהוִדי, ָהָיה ְבשוַשן ַהִביָרה; וְשמֹו ָמְרֳדַכי, ֶבן ____ ֶבן .51

ן ֶאת ֲאֶשר ֶהְגָלה, ____ ֶמֶלְך ָבֶבל.--ְיהוָדה-ַהֹגָלה ֲאֶשר ָהְגְלָתה, ִעם ְיָכְנָיה ֶמֶלְך ר ַבת-ַוְיִהי ֹאמֵּ   ֹדדֹו...-_____, ִהיא ֶאְסּתֵּ
 

ר ַבת-וְבַהִגיַע ֹּתר .51 ֲאֶשר ֹיאַמר -ִכי ִאם ֶאת--ַהֶמֶלְך, ֹלא ִבְקָשה ָדָבר-ת ָלבֹוא ֶאללֹו ְלבַ -____ ֹדד ָמְרֳדַכי ֲאֶשר ָלַקח-ֶאְסּתֵּ
ינֵּי ָכל-______ ְסִריס ן, ְבעֵּ את חֵּ ר ֹנׂשֵּ ר ַהָּנִשים; ַוְּתִהי ֶאְסּתֵּ  . ֹרֶאיהָ -ַהֶמֶלְך, ֹשמֵּ

 
 בעקבות מלכים

 
ְדעו, ִכי .55 ָהָעם -ִדֶבר ָעַלי ְלֶמֶלְך, ַעל-הוא--ָשם ...-....; ְוָהַלְכְּת ִשֹלה, ִהּנֵּהאת-ַוֹיאֶמר ... קוִמי ָנא ְוִהְשַּתִּנית, ְוֹלא יֵּ

ְך ֲעָׂשָרה ֶלֶחם ְוִנֻקִדים, וַבְקֻבק ְדַבש ַהֶזה. ָליו; הוא ַיִגיד ָלְך, ַמה--ְוָלַקַחְּת ְבָידֵּ מי הצטוותה ללכת כך  . ִיְהֶיה ַלָּנַער-וָבאת אֵּ
 מחופשת? ואל מי הלכה?

ִשים, ִמן .53 ר ַהְקדֵּ ָעְׂשָתה -ַמֲעָכה ִאמֹו, ַוְיִסֶרָה ִמְגִביָרה, ֲאֶשר-ַהִגֻלִלים, ֲאֶשר ָעׂשו, ֲאֹבָתיו ְוַגם ֶאת-ָכל-ָהָאֶרץ; ַוָיַסר, ֶאת-ַוַיֲעבֵּ
ָרה; ַוִיְכֹרת...ֶאת -ָכל--ה'-... ָהָיה ָשלֵּם ִעם-ָסרו; ַרק ְלַבב-ָבמֹות, ֹלאְוהַ  ִמְפַלְצָּתּה, ַוִיְׂשֹרף ְבַנַחל ִקְדרֹון.-ִמְפֶלֶצת, ָלֲאשֵּ

 מיהו המלך המתואר כך בצדקותו? והיכן מלך? ָיָמיו.
ים ָעָׂשר ֹחֶדש, ְבֶעְׂשִרים ְוִשְבָעה ַלֹחֶדש; ָנָׂשא ... ֶמֶלְך-ַוְיִהי ִבְשֹלִשים ָוֶשַבע ָשָנה, ְלָגלות... ֶמֶלְך .54 ָבֶבל ִבְשַנת  ְיהוָדה, ִבְשנֵּ

ית ֶכֶלא.--ְיהוָדה-ֹראש... ֶמֶלְך-ָמְלכֹו, ֶאת ן, ֶאת ִמבֵּ ר ִאּתֹו, ֹטבֹות; ַוִיּתֵּ א ַהְמָלִכים ֲאֶשר ִאּתֹו, -ַוְיַדבֵּ ַעל ִכסֵּ ִכְסאֹו, מֵּ
י ִכְלאֹו; ְוָאַכל ֶלֶחם ָּתִמיד ְלָפָניו, ָכל ְבָבֶבל. ת ִבְגדֵּ י ַחיָ -ְוִשָּנא, אֵּ ת ַהֶמֶלְך-ַוֲאֻרָחתֹו, ֲאֻרַחת ָּתִמיד ִנְּתָנה יו.ְימֵּ אֵּ יֹום -ְדַבר--לֹו מֵּ

י ַחָיו.  ְביֹומֹו:  מלך יהודה ומלך בבל? -מיהם שני המלכים ֹכל, ְימֵּ
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ן ְוֶאת-. ַוְיַצו ַהֶמֶלְך ֶאת52 ת שָ -ַעְכבֹור ֶבן-ָשָפן ְוֶאת-ֲאִחיָקם ֶבן-ִחְלִקָיה ַהֹכהֵּ ת ֲעָׂשָיה ֶעֶבדִמיָכָיה ְואֵּ ר, ְואֵּ —ַהֶמֶלְך-ָפן ַהֹספֵּ

ֶפר ַהִּנְמָצא, ַהֶזה:-ְיהוָדה, ַעל-ָהָעם, וְבַעד ָכל-ה' ַבֲעִדי וְבַעד-ְלכו ִדְרשו ֶאת לֵּאֹמר. י ַהסֵּ ִהיא -ְגדֹוָלה ֲחַמת ה', ֲאֶשר-ִכי  ִדְברֵּ
ינו עַ -ִנְצָתה ָבנו, ַעל ֲאֶשר ֹלא ֶפר ַהֶזה, ַלֲעׂשֹות ְכָכל-לָשְמעו ֲאֹבתֵּ י ַהסֵּ ינו-ִדְברֵּ   . ַהָכתוב ָעלֵּ

        אל מי הלכו האנשים? מיהו המלך?
 בהצלחה!! 

 שם:     "בדרכי אבותינו" -תנועת אריאל -חידון התנך המחוזי  בס"ד אסרו חג שבועות 
  שבט:

 סניף:   איתן-הרא"ה-מעפילים     
 
 

 המהווה שלב בדרך לחידון התנועתי. שאלות 52לפניכם חידון בן 
אפשרויות )שאלות אמריקאיות( יש להקיף תשובה אחת  4יש לענות על כל השאלות. בחלק מהשאלות יש לבחור מבין 

 בלבד. גם בשאלות "פתוחות" יש לענות תשובה אחת בלבד לכל סעיף אלא אם נתבקשתם אחרת.
מי אמר ולמי נאמר( ודאו כי עניתם על שני  -חלקים )למשלשימו לב: בחלק מהשאלות אתם נדרשים לענות על שני 

 החלקים.
 הוא בידיעת התנ"ך עצמה. הרבה לפני החידון. -הניצחון -דקות, נצלו את הזמן בנחת, וזכרו 42לרשותכם 
 בהצלחה!

 
 "זמן מתן תורתנו"

 
ְלַמַען ַּתְׂשִכיל,   ָּתסור ִמֶמּנו ָיִמין וְׂשֹמאול:-ָך ֹמֶשה ַעְבִדי, ַאלֲאֶשר ִצוְ --ַהּתֹוָרה-. ַרק ֲחַזק ֶוֱאַמץ ְמֹאד, ִלְשֹמר ַלֲעׂשֹות ְכָכל1

ְך לֵּ  נאמר ל: . ְבֹכל ֲאֶשר ּתֵּ
 
יֶכם ְוָלֶלכֶ -ה', ְלַאֲהָבה ֶאת-ַהּתֹוָרה ֲאֶשר ִצָוה ֶאְתֶכם ֹמֶשה ֶעֶבד-ַהִמְצָוה ְוֶאת-. ַרק ִשְמרו ְמֹאד, ַלֲעׂשֹות ֶאת5 -ת ְבָכלה' ֱאֹלהֵּ

 נאמר ל: .ַנְפְשֶכם-ְלַבְבֶכם וְבָכל-בֹו; וְלָעְבדֹו, ְבָכל-ָֹתיו, וְלָדְבָקהְדָרָכיו ְוִלְשֹמר ִמְצו
 א. העולים בשיבת ציון
 ב. הלוויים בימי נחמיה
 ג. שניים וחצי השבטים

 ד. בני ישראל כולם
 
ְדוְדָרָכיו ִלְשֹמר ֻחֹקָתיו ִמְצוִמְשֶמֶרת ה' ֱאֹלֶהיָך, ָלֶלֶכת בִ -. ְוָשַמְרָּת ֶאת3 ְלַמַען --ָֹתיו, ַכָכתוב, ְבתֹוַרת ֹמֶשהָֹתיו וִמְשָפָטיו ְועֵּ

ת ָכל ת ָכל-ַּתְׂשִכיל, אֵּ  נאמר ל: . ֲאֶשר ִּתְפֶנה, ָשם-ֲאֶשר ַּתֲעֶׂשה, ְואֵּ
 יהושע.ה
 שלמה.ו
 גדעון.ז

 דוד.ח
 
ר-הוא ..., ָעָלה ִמָבֶבל, ְוהוא . 4 ל; ַוִיֶּתן-ָמִהיר ְבתֹוַרת ֹמֶשה, ֲאֶשר ֹספֵּ י ִיְׂשָראֵּ ֹכל, --ה' ֱאֹלָהיו ָעָליו-לֹו ַהֶמֶלְך, ְכַיד-ָנַתן ה' ֱאֹלהֵּ

 ַבָקָשתֹו. נאמר על:
 
 

 דמויות בתנך
 

 זהו מי מתואר בכל פסוק:
ת2 אֵּ הו ִלְשֹאל מֵּ ַעל ַהֲחמֹור; ַוֹיאֶמרָאִביָה ַהָשֶדה, ַוִּת -. ַוְיִהי ְבבֹוָאּה, ַוְּתִסיתֵּ ִלי ְבָרָכה, -ַוֹּתאֶמר לֹו ָהָבה ָלְך.-ָלּה ... ַמה-ְצַנח, מֵּ

ת, ֻגֹּלת ַּתְחִּתית. מיהי האישה המתוארת בפסוק? -ִכי ֶאֶרץ ַהֶּנֶגב ְנַתָּתִני, ְוָנַתָּתה ִלי, ֻגֹּלת ָמִים; ַוִיֶּתן ת ֻגֹּלת ִעִלית, ְואֵּ ָלּה... אֵּ
 ומיהו אביה?

 
הו ַבַכְרֶמל, ְוָהִאיש ָגדֹול ְמֹאד, ְולֹו ֹצאן ְשֹלֶשת6 ֹצאנֹו, -ֲאָלִפים, ְוֶאֶלף ִעִזים; ַוְיִהי ִבְגֹזז ֶאת-. ְוִאיש ְבָמעֹון וַמֲעׂשֵּ

 שם האיש? ומה שם אשתו?ֶׂשֶכל ִויַפת ֹּתַאר, ְוָהִאיש ָקֶשה ְוַרע ַמֲעָלִלים ְוהוא ָכִלִבי. מה -ְוָהִאָשה טֹוַבת ַבַכְרֶמל.
 
ם, ַכֲאֶשר ִיְשַאל. 7  להים; מיהו היועץ החכם המתואר כך?-ִאיש, ִבְדַבר ָהא -ַוֲעַצת... ֲאֶשר ָיַעץ ַבָיִמים ָההֵּ
 
ש-. ְוַאֲחָריו ָהָיה..., ַוַיְך ֶאת8 אֹות ִאיש, ְבַמְלַמד ַהָבָקר; ַויֹוַשע ַגם-ְפִלְשִּתים שֵּ ל. השופט המתואר בפסוק -תהוא, אֶ -מֵּ ִיְׂשָראֵּ

 הוא:
 עותניאל.ה
 יפתח.ו
 שמגר.ז

 עבדון בן הלל.ח
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ְבְך ַעל . 9 עֹוֶתיָה, ַוּתֵּ ֶלְך ִהיא ְורֵּ ץ ְשַנִים ֳחָדִשים, ַוָּתָשב ֶאל ֶהָהִרים.-ְבתוֶליָה ַעל-ַוּתֵּ ִנְדרֹו ֲאֶשר -ָאִביָה, ַוַיַעׂש ָלּה, ֶאת-ַוְיִהי ִמקֵּ
ל. מיהי האישה התוארת בפסוק?-ָיְדָעה ִאיש, ַוְּתִהי-ָנָדר; ְוִהיא ֹלא  ֹחק ְבִיְׂשָראֵּ

 
 מיהו המתואר? . . ... ַקל ְבַרְגָליו, ְכַאַחד ַהְצָבִים ֲאֶשר ַבָשֶדה11
 

י ָבִנים, ֹרְכִבים, ַעל-. ַוְיִהי11 ר -ט ֶאתִשְבִעים ֲעָיִרם; ַוִיְשפֹ -לֹו ַאְרָבִעים ָבִנים, וְשֹלִשים ְבנֵּ ל, ְשֹמֶנה ָשִנים ַוָיָמת ... ַוִיָקבֵּ ִיְׂשָראֵּ
ִקי. השופט המתואר בפסוק הוא:  ְבִפְרָעתֹון ְבֶאֶרץ ֶאְפַרִים, ְבַהר ָהֲעָמלֵּ

 אילון הזבולוני.ה
 עבדון בן הלל.ו
 אבצן .ז

 תולע בן פואה.ח
 

ה ַנְפָּתִלי, ְוָאִביו ִאיש-. ֶבן15 ש ְנֹחֶשת, ַוִיָמלֵּא ֶאת-ִאָשה ַאְלָמָנה הוא ִמַמטֵּ ַהַדַעת, ַלֲעׂשֹות -ַהְּתבוָנה ְוֶאת-ַהָחְכָמה ְוֶאת-ֹצִרי ֹחרֵּ
 ְמָלאָכה ַבְּנֹחֶשת... כך מתואר:-ָכל

 
ד ְמֹאד, ְגַמִלים ֹנְׂשִאים ְבָׂשִמים ְוָזָהב ַרב .13 ָמה, ְבַחִיל ָכבֵּ ת ָכלְמֹאד, ְוֶאֶבן ְיָקָרה; וַ -ַוָּתֹבא ְירוָשַלְ ָליו, אֵּ ר אֵּ -ָּתֹבא... ַוְּתַדבֵּ

 ְלָבָבּה. כך מתוארת:-ֲאֶשר ָהָיה ִעם
 

 מי אמר כל אחד מהמשפטים הבאים?
 

יֶהם, ... ְבֹזאת ֶאְכֹרת ָלֶכם, ִבְנקֹור ָלֶכם ָכל14 ין ָיִמין; ְוַׂשְמִּתיָה ֶחְרָפה, ַעל-. ַוֹיאֶמר ֲאלֵּ ל.-ָכל-עֵּ ָלי ִיְׂשָראֵּ יש, ַוֹיאְמרו אֵּ י ָיבֵּ ו ִזְקנֵּ
ל; ְוִאם ֶליָך-ֶהֶרף ָלנו ִשְבַעת ָיִמים, ְוִנְשְלָחה ַמְלָאִכים, ְבֹכל ְגבול ִיְׂשָראֵּ ין מֹוִשיַע ֹאָתנו, ְוָיָצאנו אֵּ מי המלך שאיים כך על  . אֵּ

 יושבי יבש גלעד?
 

ַע,  ֲעָבָדיו:-. ַוֹיאֶמר ... ֶאל12 ָלי. ִהּנֵּה ִתְראו ִאיש ִמְשַּתגֵּ אֶתם ֶאת-ֲחַסר ְמֻשָגִעים, ָאִני, ִכי ָלָמה ָּתִביאו ֹאתֹו אֵּ ַע -ֲהבֵּ ֶזה, ְלִהְשַּתגֵּ
יִתי.-ָעָלי; ֲהֶזה, ָיבֹוא ֶאל  אלו דברי: בֵּ

 
יֶהם ְמֻקָצִצים ָהיו ְמַלְקִטים ַּתַחת ֻשְלָחִני. 16 יֶהם ְוַרְגלֵּ ן ִשַלםַכֲאֶשר --ִשְבִעים ְמָלִכים ְבֹהנֹות ְידֵּ להים; אלו -ִלי א-ָעִׂשיִתי, כֵּ

 דברי:
 

ת ֲאֶשר .17 ָלי; ֲאִני ֶאֱעֶׂשה ֶאת-ָשַמְעִּתי, אֵּ י ְברֹוִשים.-ָכל-ָשַלְחָּת אֵּ י ֲאָרִזים וַבֲעצֵּ ַהְלָבנֹון ָיָמה, ַוֲאִני -ֲעָבַדי ֹיִרדו ִמן ֶחְפְצָך, ַבֲעצֵּ
ם ֹדְברֹות ַבָים ַעד ַלי ְוִנַפְצִּתים ָשם-ֲאֶשר ַהָמקֹום-ֲאִׂשימֵּ יִתי. בין -ְוַאָּתה ִתָשא; ְוַאָּתה ַּתֲעֶׂשה ֶאת--ִּתְשַלח אֵּ ת ֶלֶחם בֵּ ֶחְפִצי, ָלתֵּ

 אלו שני מלכים נחתם הסכם זה?
 

י ַהָשָמִים; ְוהוא18 ם ֲאֶשר ִביהוָדה.לֹו ַבִית, ִביר-ָפַקד ָעַלי ִלְבנֹות-. ֹכל ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ, ָנַתן ִלי ה' ֱאֹלהֵּ ַעמֹו, -ָבֶכם ִמָכל-ִמי וָשַלִ
ם ֲאֶשר ִביהוָדה; ְוִיֶבן, ֶאת ל-ְיִהי ֱאֹלָהיו ִעמֹו, ְוַיַעל, ִלירוָשַלִ י ִיְׂשָראֵּ ית ה' ֱאֹלהֵּ ם. אלו דברי:-הוא ָהא--בֵּ   להים, ֲאֶשר ִבירוָשָלִ

 
ָצה  .19 ָדע :ָדַעת-ְבִלי  --ִמי ֶזה, ַמְעִלים עֵּ ן ִהַגְדִּתי, ְוֹלא ָאִבין; ִנְפָלאֹות ִמֶמִּני, ְוֹלא אֵּ  אלו דברי: .ָלכֵּ
 

ֹרִעים, ְוֹנאְכָלה-ָלנו ִמן-ֲעָבֶדיָך, ָיִמים ֲעָׂשָרה; ְוִיְּתנו-ָנא ֶאת-. ַנס51 ה ַהְיָלִדים,  וַמִים ְוִנְשֶּתה.--ַהזֵּ ינו, וַמְראֵּ ָראו ְלָפֶניָך, ַמְראֵּ ְויֵּ
ת ַפת ָהֹאְכִלים ה ִעם-אֵּ ה, ֲעׂשֵּ  מי ביקש ומי התבקש כך? . ֲעָבֶדיָך-ַבג ַהֶמֶלְך; ְוַכֲאֶשר ִּתְראֵּ

 
ם ַהְשִליִשית, ֶקֶרן ַהפוְך . ַוְיִהי לֹו ִשְבָעָנה ָבִנים, ְוָשלֹוש ָבנֹות.51 ִנית ְקִציָעה; ְושֵּ ם ַהשֵּ ם ָהַאַחת ְיִמיָמה, ְושֵּ  מי קרא . ַוִיְקָרא שֵּ

 כך לבנותיו?
 
 בעקבות מלכים... 

ְדעו, ִכי .55 ָהָעם -ִדֶבר ָעַלי ְלֶמֶלְך, ַעל-הוא--ָשם ...-את....; ְוָהַלְכְּת ִשֹלה, ִהּנֵּה-ַוֹיאֶמר ... קוִמי ָנא ְוִהְשַּתִּנית, ְוֹלא יֵּ
ְך ֲעָׂשָרה ֶלֶחם ְוִנֻקִדים, וַבְקֻבק ְדַבש ַהֶזה. ָליו; הוא ַיִגיד ָלְך, ַמה--ְוָלַקַחְּת ְבָידֵּ מי הצטוותה ללכת כך  . ִיְהֶיה ַלָּנַער-וָבאת אֵּ

 מחופשת? ואל מי הלכה?
 

ִשים, ִמן .53 ר ַהְקדֵּ ָעְׂשָתה -ַמֲעָכה ִאמֹו, ַוְיִסֶרָה ִמְגִביָרה, ֲאֶשר-ַהִגֻלִלים, ֲאֶשר ָעׂשו, ֲאֹבָתיו ְוַגם ֶאת-ָכל-ָהָאֶרץ; ַוָיַסר, ֶאת-ַוַיֲעבֵּ
ָרה; ַוִיְכֹרת...ֶאת -ָכל--ה'-... ָהָיה ָשלֵּם ִעם-ָסרו; ַרק ְלַבב-ְוַהָבמֹות, ֹלא ִמְפַלְצָּתּה, ַוִיְׂשֹרף ְבַנַחל ִקְדרֹון.-ִמְפֶלֶצת, ָלֲאשֵּ

 מיהו המלך המתואר כך בצדקותו? והיכן מלך? ָיָמיו.
ְיהוָדה, ִבְשנֵּים ָעָׂשר ֹחֶדש, ְבֶעְׂשִרים ְוִשְבָעה ַלֹחֶדש; ָנָׂשא ... ֶמֶלְך ָבֶבל ִבְשַנת -ת... ֶמֶלְךַוְיִהי ִבְשֹלִשים ָוֶשַבע ָשָנה, ְלָגלו .54

ית ֶכֶלא.--ְיהוָדה-ֹראש... ֶמֶלְך-ָמְלכֹו, ֶאת ן, ֶאת ִמבֵּ ר ִאּתֹו, ֹטבֹות; ַוִיּתֵּ א ַהְמָלִכים ֲאשֶ -ַוְיַדבֵּ ַעל ִכסֵּ ר ִאּתֹו, ִכְסאֹו, מֵּ
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י ִכְלאֹו; ְוָאַכל ֶלֶחם ָּתִמיד ְלָפָניו, ָכל ְבָבֶבל. ת ִבְגדֵּ י ַחָייו.-ְוִשָּנא, אֵּ ת ַהֶמֶלְך-ַוֲאֻרָחתֹו, ֲאֻרַחת ָּתִמיד ִנְּתָנה ְימֵּ אֵּ יֹום -ְדַבר--לֹו מֵּ
י ַחָיו.  ְביֹומֹו:  מלך יהודה ומלך בבל? -מיהם שני המלכים ֹכל, ְימֵּ

ן ְוֶאת-ו ַהֶמֶלְך ֶאת. ַוְיצַ 52 ת ֲעָׂשָיה ֶעֶבד-ַעְכבֹור ֶבן-ָשָפן ְוֶאת-ֲאִחיָקם ֶבן-ִחְלִקָיה ַהֹכהֵּ ר, ְואֵּ ת ָשָפן ַהֹספֵּ —ַהֶמֶלְך-ִמיָכָיה ְואֵּ
ֶפר ַהִּנְמָצא-ְיהוָדה, ַעל-ָהָעם, וְבַעד ָכל-ה' ַבֲעִדי וְבַעד-ְלכו ִדְרשו ֶאת לֵּאֹמר. י ַהסֵּ ִהיא -ְגדֹוָלה ֲחַמת ה', ֲאֶשר-ִכי  , ַהֶזה:ִדְברֵּ

ינו ַעל-ִנְצָתה ָבנו, ַעל ֲאֶשר ֹלא ֶפר ַהֶזה, ַלֲעׂשֹות ְכָכל-ָשְמעו ֲאֹבתֵּ י ַהסֵּ ינו-ִדְברֵּ   . ַהָכתוב ָעלֵּ
  בהצלחה!!        אל מי הלכו האנשים? מיהו המלך?
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