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 התשובות לכולם בשני העמודים האחרונים

 
 י ורבי עקיבא * לג בעומר תשע"בבדרכי אבותינו: רבי שמעון בר יוחא

 

 נבטים -זרעים
 
 

 והיו מים של וכד לחם אישתו להם מביאה היתה יום כל .  המדרש בית אל וברחו ובנו, )רשב"י( הוא הלך
 .  במערה והתחבאו הלכו. . .  הגזירה כשנתחזקה .  אוכלים

 ל"ג( שבת, למסכת )תרגום

ה ַהּיֹום ִהנֵּה.  1 יָך, ָראּו ַהזֶּ ינֶּ ת עֵּ ר אֵּ יָך; ַוָתָחס ַלֲהָרְגָך, ְוָאַמר ַבְמָעָרה, ְבָיִדי ַהּיֹום 'ה ְנָתְנָך-ֲאשֶּ  ָעלֶּ
ְשַלח-ֹלא ָוֹאַמר,  למי? אמר מי.    הּוא ,'ה ְמִשיחַ -ִכי--ַבאֹדִני ָיִדי אֶּ

י ַוַּיֲעׂשּו.  2 ל-ְבנֵּ י ָהַרע, ִיְׂשָראֵּ ינֵּ ל;-ַעל ,. . . . -ַיד ַוָתָעז .  ָשִנים ַבעשֶּ . . . .  -ְבַיד 'ה ַוִּיְתנֵּם ;'ה ְבעֵּ  ִיְׂשָראֵּ
י ם ָעׂשּו. . . .   ִמְפנֵּ ל, ְבנֵּי ָלהֶּ ת ִיְׂשָראֵּ ר ַהִמְנָהרֹות-אֶּ ָהִרים, ֲאשֶּ ת בֶּ ת ַהְמָערֹות,-ְואֶּ  מיהו.    ַהְמָצדֹות-ְואֶּ

 במערות? ישראל נחבאו בגללו האויב
 
ת ַוָּינֻסּו,.  3 שֶּ לֶּה; םַהְמָלִכי ֲחמֵּ ָחְבאּו ָהאֵּ ָדה ַבְמָעָרה, ַוּיֵּ ר. . .  . ְבַמקֵּ ל ְגֹדלֹות ֲאָבִנים ֹגלּו ,. . .  ַוֹּיאמֶּ -אֶּ

יהָ  ְוַהְפִקידּו ַהְמָעָרה, ִפי ם,.    ְלָשְמָרם ֲאָנִשים, ָעלֶּ י ִרְדפּו--ַתֲעֹמדּו-ַאל ְוַאתֶּ ם, ַאֲחרֵּ יכֶּ ם ֹאְיבֵּ  ְוִזַנְבתֶּ
ל ָלבֹוא נּום,ִתְת -ַאל  אֹוָתם: ם,-אֶּ יהֶּ ם, 'ה ְנָתָנם ִכי ָערֵּ יכֶּ ם ֱאֹלהֵּ ְדכֶּ  זו? במלחמה המצביא מיהו  .    ְביֶּ

 
 ?מלך( בה העיר שם את או המלך שם את לציין )די המלכים חמשת מיהם.  5-4
 
 
 
 

 היו םהיו כל ,בחול צואריהם עד יושבים והיו ,בגדיהם פושטים והיו .  ומעין חרוב להם ונברא נס נתרחש
 .  ויתבל שלא כדי בגדיהם פושטים מכן  ולאחר .  והתפללו התלבשו התפילה ובשעות  ,לומדים

 לג( שבתל תרגום)
 

.  יןמתפלל שהצבור בשעה רצון? עת אימתי רצון? עת ה' לך תפלתי ואני דכתיב מאי יוחאי: בר שמעון רבי אמר
         

 ז( )ברכות
 
 
 
ת…, . ַוְיַחל 7-6 ר, ָלָמה האֱ  'ְפנֵּי ה-אֶּ ץ ִמְצַרִים,  'ֹלָהיו; ַוֹּיאמֶּ רֶּ אֶּ אָת מֵּ ר הֹוצֵּ ָך, ֲאשֶּ ה ַאְפָך ְבַעמֶּ ֱחרֶּ יֶּ

י …, ְבֹכַח ָגדֹול ּוְבָיד ֲחָזָקה.  ָלָמה ֹיאְמרּו ַעל ְפנֵּ ָהִרים, ּוְלַכֹּלָתם, מֵּ ְבָרָעה הֹוִציָאם ַלֲהֹרג ֹאָתם בֶּ
ָך, ְוִהנָ  ֲחרֹון ַאפֶּ ם ַעלָהֲאָדָמה; שּוב מֵּ ָך.  -חֵּ  ָהָרָעה ְלַעמֶּ

 
 מי התפלל תפילה זו? .א
 באיזה אירוע? .ב

 
ל-. ַוֹּיאְמרּו ָכל8 ל ְבַעד-ָהָעם אֶּ ל-...., ִהְתַפלֵּ יָך אֶּ יָך 'ה-ֲעָבדֶּ -ָכל-ָיַסְפנּו ַעל-ָנמּות:  ִכי-ְוַאל--ֱאֹלהֶּ

ְך.   ממי ביקש העם להתפלל? לֶּ ינּו ָרָעה, ִלְשֹאל ָלנּו מֶּ  ַחֹטאתֵּ
 
ל. וַ 9 ָך.  -; ָרַחב ִפי ַעל', ָרָמה ַקְרִני ַבה', ַוֹתאַמר, ָעַלץ ִלִבי ַבה....ִתְתַפלֵּ  אֹוְיַבי, ִכי ָׂשַמְחִתי ִבישּוָעתֶּ

 המתפללת היא:
 

ת 'ַאָתה ה-. ִכי11 ל, ָגִליָתה אֶּ י ִיְׂשָראֵּ ְבנֶּה-ְצָבאֹות ֱאֹלהֵּ ן ַעְבְדָך לֵּאֹמר, ַבִית, אֶּ ן, ָמָצא -לָלְך; עַ -ֹאזֶּ כֵּ
ת ת-ַעְבְדָך אֶּ יָך, אֶּ לֶּ ל אֵּ  ַהְתִפָלה ַהֹזאת.  המתפלל הוא:-ִלבֹו, ְלִהְתַפלֵּ

 
 
 

כל אותו היום לא פסקה האש .   .   .   אמר רבי אבא: לא סיים המאור הקדוש לומר "חיים" עד שנדמו דבריו
לאחר .   .   .   סביבו כל אותו יום מן הבית ולא היה מי שיגיע אליו, שלא יכלו לגשת, שהאור והאש היו
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שהאש הלכה ראיתי את המאור הקדוש, קודש הקודשים, שנסתלק מן העולם, שוכב מעוטף על ימינו ופניו 
 )הסתלקותו של רשב"י: תרגום תשבי לזוהר(         שוחקות.    

 
ת'ַוִּיְשַלח ַמְלַאְך ה.  11 ר ְבָידֹו, וַ -, אֶּ נֶּת ֲאשֶּ ה ַהִמְשעֶּ ש ִמןְקצֵּ ַהּצּור, -ִּיַגע ַבָבָׂשר, ּוַבַמּצֹות; ַוַתַעל ָהאֵּ

ת ת-ַוֹתאַכל אֶּ יָניו.   'ַהַמּצֹות, ּוַמְלַאְך ה-ַהָבָׂשר ְואֶּ עֵּ  מיהו שפגש את מלאך ה'?, ָהַלְך מֵּ
 

ל.    12 ן ָזָנב אֶּ פֶּ ין-ַוִּיַקח ַלִפִדים, ַוּיֶּ ָחד בֵּ ם ַלִפיד אֶּ ְך.   ְשנֵּי הַ -ָזָנב, ַוָּיׂשֶּ ר ְזָנבֹות, ַבָתוֶּ ש ַבַלִפיִדים, -ַוַּיְבעֶּ אֵּ
 ַוְיַשַלח ְבָקמֹות ְפִלְשִתים. . .  נאמר על:

 
ת.  13 ן שֹוָפרֹות ְבַיד-ְשֹלש-ַוַּיַחץ אֶּ אֹות ָהִאיש, ְשֹלָשה ָראִשים; ַוִּיתֵּ יִקים, ְוַלִפִדים -מֵּ ֻכָלם ְוַכִדים רֵּ

ן ַתֲעׂשּו; ים.  ְבתֹוְך ַהַכִד  ִני ִתְראּו ְוכֵּ ם, ִממֶּ יהֶּ ר ֲאלֵּ  מנהיג המלחמה כאן הוא: ַוֹּיאמֶּ
 

ל.  14 ר ָהָאָטד, אֶּ ם, ֹבאּו ֲחסּו ְבִצִלי; ְוִאם-ַוֹּיאמֶּ יכֶּ ְך ֲעלֵּ לֶּ ם ֹמְשִחים ֹאִתי ְלמֶּ ת ַאתֶּ ֱאמֶּ ִצים, ִאם בֶּ -ָהעֵּ
ש ִמן--ַאִין א אֵּ צֵּ ת-תֵּ  י ַהְלָבנֹון.     בדברי מי מופיע משל זה?ַאְרזֵּ -ָהָאָטד, ְוֹתאַכל אֶּ

 
ץ, מֹוְסדֹות ַהָשַמִים ִיְרָגזּו; ַוִּיְתָגֲעשּו, ִכי.  15 ש ִמִפיו  ָחָרה לֹו.  -ַוִּיְתָגַעש ַוִתְרַעש ָהָארֶּ ָעָלה ָעָשן ְבַאפֹו, ְואֵּ

נּו.  ָחִלים, ָבֲערּו ִממֶּ ל; גֶּ  אלו דברי: ֹתאכֵּ
 

ף הַוְיִהי. 16 ל ', ב_________     __________, ַוַּיְשקֵּ ת -אֶּ ש ְוָעָנן; ַוָּיָהם, אֵּ ַמֲחנֵּה ִמְצַרִים, ְבַעמּוד אֵּ
 ַמֲחנֵּה ִמְצָרִים.    באיזה זמן ביממה אירע הדבר? )השלם את החסר בפסוק(

 
ה ְכבֹוד ה. 17 י ִיְׂש 'ּוַמְראֵּ י, ְבנֵּ ינֵּ לֶּת ְבֹראש ָהָהר, ְלעֵּ ש ֹאכֶּ ל, ְכאֵּ ָעָנן, ַוַּיַעל אֶּ ה ְבתֹוְך הֶּ ל. ַוָּיֹבא ֹמשֶּ -ָראֵּ

 ָהָהר; מיהם השניים שנשארו במקומו להנהיג את העם?   
 
ת81 ה אֶּ הּו, ַעל-. ַוּיֵּט ֹמשֶּ ש ָאְרָצה; באיזו ממכות מצרים  'ַהָשַמִים, ַוה-ַמטֵּ ָנַתן ֹקֹלת..., ַוִתֲהַלְך אֵּ

 מדובר?
 

נּו-. ַאל19 ל ְמֻבָשל ַבָמִים:  ִכי ִאם ֹתאְכלּו ִממֶּ ש, ֹראשֹו ַעל-ְצִלי-ָנא, ּוָבשֵּ במה  ִקְרבֹו.    -ְכָרָעיו ְוַעל-אֵּ
 מדובר?

 
 תורתא:-בן יוחנן רבי לו אמר.  המשיח!" המלך "זהו אומר: היה כוזבא,-בר את רואה כשהיה , עקיבא ר'

 )איכה רבה ב(                " יבוא לא דוד-בן ועדיין בלחייך עשבים יעלו "עקיבא,
 

ם '. ה21 י'ה--יֵַּחתּו ְמִריָבו, ָעָלו ַבָשַמִים ַיְרעֵּ ן-, ָיִדין ַאְפסֵּ ץ; ְוִיתֶּ ן ְמִשיחֹו.  -ָארֶּ רֶּ ם קֶּ  ֹעז ְלַמְלכֹו, ְוָירֵּ
 אלו דברי:

 
ד ה21 ת '. ִהְנִני ֲענּו ִבי נֶּגֶּ ד ְמִשיחֹו, אֶּ גֶּ תשֹור ִמי ָלַקְחִתי ַוֲחמֹור ִמ -ְונֶּ ת-י ָלַקְחִתי ְואֶּ ִמי -ִמי ָעַשְקִתי אֶּ

ם.  אמר:-ַרּצֹוִתי, ּוִמַּיד יַני בֹו; ְוָאִשיב, ָלכֶּ ר, ְוַאְעִלים עֵּ  ִמי ָלַקְחִתי ֹכפֶּ
 

ה22 ת-; ְוַעָתה ַקח', ִמְשֹלַח ָיִדי ִבְמִשיַח ה'. ָחִליָלה ִלי מֵּ ת-ָנא אֶּ ר ְמַרֲאֹשָתו, ְואֶּ  ַצַפַחת-ַהֲחִנית ֲאשֶּ
 ָלנּו.  אלו דברי:-ְונְֵּלָכה--ַהַמִים

 
ת '. ַוה23 ת-ָיִשיב ָלִאיש, אֶּ ר ְנָתְנָך ה--ֱאֻמָנתוֹ -ִצְדָקתֹו ְואֶּ ַהּיֹום, ְבָיד, ְוֹלא ָאִביִתי, ִלְשֹלַח ָיִדי  'ֲאשֶּ

 .   נאמר ל:'ִבְמִשיַח ה
 

אָת, ִלְשֹלַח יָ . 24 יְך, ֹלא ָירֵּ ָליו, ָדִוד:  אֵּ ר אֵּ תַוֹּיאמֶּ ת אֶּ ַוִּיְקָרא ָדִוד, ְלַאַחד  .  'ְמִשיַח ה-ְדָך, ְלַשחֵּ
ר, ַגש ְפַגע ַהְנָעִרים, ַוֹּיאמֶּ הּו, ַוָּיֹמת. מיהו שנידון למוות ומדוע?-מֵּ  בֹו; ַוַּיכֵּ

 
ה. 25 ד ִלְמִשיחֹו, ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו, ַעד-ִמְגדֹול, ְישּועֹות ַמְלכֹו; ְוֹעׂשֶּ סֶּ  ברי:עֹוָלם. אלו ד-חֶּ
 

מגבת עד אנטיפרס וכולן מתו בפרק אחד, מפני  רבי עקיבאמרו: שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו ל"א
, אצל רבותינו שבדרום ושנאה )לימדה( להם רבי עקיבא שלא נהגו כבוד זה בזה.  והיה העולם שמם, עד שבא

 והם הם העמידו תורה אותה שעה. . .  ".  ,ן שמועאלעזר ב ורבי רבי שמעון, רבי יוסי, רבי יהודה, רבי מאיר
 )סב  יבמות )מסכת

 
שבעצם למידתכם לחידון זכיתם, מפני שהמשכתם  חניכים יקרים, עוד לפני שתקבלו ניקוד, הרי

 בהצלחה רבה!   את שושלת לימוד התורה בישראל. אשריכם! 
 בדרכי אבותינו: רבי שמעון בר יוחאי ורבי עקיבא * לג בעומר תשע"ב
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 מעלות -ניצנים
 
 

מים כל יום היתה מביאה להם אישתו לחם וכד של  הלך הוא )רשב"י( ובנו, וברחו אל בית המדרש.  
 כשנתחזקה הגזירה. . .  הלכו והתחבאו במערה.   והיו אוכלים.  

 )תרגום למסכת שבת, ל"ג(
ר.  1 ת ֲאשֶּ יָך, אֵּ ינֶּ ה ָראּו עֵּ יָך;  'ְנָתְנָך ה-ִהנֵּה ַהּיֹום ַהזֶּ ַהּיֹום ְבָיִדי ַבְמָעָרה, ְוָאַמר ַלֲהָרְגָך, ַוָתָחס ָעלֶּ

ְשַלח ָיִדי ַבאֹדִני-ָוֹאַמר, ֹלא  , הּוא.    מי אמר למי?'ְמִשיַח ה-ִכי--אֶּ

י.  2 ינֵּי ה-ַוַּיֲעׂשּו ְבנֵּ ל ָהַרע, ְבעֵּ ַבע ָשִנים.  -ְבַיד '; ַוִּיְתנֵּם ה'ִיְׂשָראֵּ ל; -. . . . , ַעל-ַוָתָעז ַיד . . . .  שֶּ ִיְׂשָראֵּ
ת ל, אֶּ ם ְבנֵּי ִיְׂשָראֵּ י . . . .  ָעׂשּו ָלהֶּ תַהִמְנָהרֹות ֲאשֶּ -ִמְפנֵּ ָהִרים, ְואֶּ ת-ר בֶּ ַהְמָצדֹות.    מיהו -ַהְמָערֹות, ְואֶּ
 האויב בגללו נחבאו ישראל במערות?

 
ָדה. 3 ָחְבאּו ַבְמָעָרה, ְבַמקֵּ לֶּה; ַוּיֵּ ת ַהְמָלִכים ָהאֵּ שֶּ ל. . .  .  ַוָּינֻסּו, ֲחמֵּ ר . . . , ֹגלּו ֲאָבִנים ְגֹדלֹות אֶּ -ַוֹּיאמֶּ

ם, ַאלִפי ַהְמָעָרה, ְוַהפְ  יָה ֲאָנִשים, ְלָשְמָרם.    ְוַאתֶּ ם --ַתֲעֹמדּו-ִקידּו ָעלֶּ ם, ְוִזַנְבתֶּ יכֶּ י ֹאְיבֵּ ִרְדפּו ַאֲחרֵּ
ל-אֹוָתם:  ַאל ם, ִכי ְנָתָנם ה-ִתְתנּום, ָלבֹוא אֶּ יהֶּ ם.     'ָערֵּ ְדכֶּ ם, ְביֶּ יכֶּ  מיהו המצביא במלחמה זו?  ֱאֹלהֵּ

 
 ?את שם המלך או את שם העיר בה מלך( .  מיהם חמשת המלכים )די לציין5-4

 
 

כל  ,והיו יושבים עד צואריהם בחול ,והיו פושטים בגדיהם נתרחש נס ונברא להם חרוב ומעין.  
ולאחר  מכן פושטים בגדיהם כדי שלא  ובשעות התפילה התלבשו והתפללו.    ,היום היו לומדים

 ו.  יתבל
 )תרגום לשבת לג(

 
אי דכתיב ואני תפלתי לך ה' עת רצון? אימתי עת רצון? בשעה שהצבור מאמר רבי שמעון בר יוחאי: 

         ין.  מתפלל
 )ברכות ז(

 
ר. 6 ת ִקְבצּו ,.... ַוֹּיאמֶּ ל-ָכל-אֶּ ל ַהִמְצָפָתה; ִיְׂשָראֵּ ְתַפלֵּ ם, ְואֶּ ל ַבַעְדכֶּ -ַוִּיְשֲאבּו ַהִמְצָפָתה ַוִּיָקְבצּו.  'ה-אֶּ

יִלפְ  ַוִּיְשְפכּו ַמִים ת...  ַוִּיְשֹפט ;'הלַ  ָחָטאנּו ָשם, ַוֹּיאְמרּו ַההּוא, ַבּיֹום ַוָּיצּומּו ,'ה נֵּ ל, ְבנֵּי-אֶּ  ִיְׂשָראֵּ
 .   מיהו שהתפלל בעד ישראל?ַבִמְצָפה

 
ית ַעְבְדָך..., ִיְהיֶּה-להים ַעל-ְצָבאֹות, א 'עֹוָלם, לֵּאֹמר, ה-ְוִיְגַדל ִשְמָך ַעד. 7 ל; ּובֵּ -ִכי ָנכֹון ְלָפנֶּיָך.   ִיְׂשָראֵּ

ת 'ַאָתה ה ל, ָגִליָתה אֶּ י ִיְׂשָראֵּ ְבנֶּה-ְצָבאֹות ֱאֹלהֵּ ן ַעְבְדָך לֵּאֹמר, ַבִית, אֶּ ת-ָלְך; ַעל-ֹאזֶּ ן, ָמָצא ַעְבְדָך אֶּ -כֵּ
ת יָך, אֶּ לֶּ ל אֵּ  ַהְתִפָלה ַהֹזאת.  המתפלל הוא:-ִלבֹו, ְלִהְתַפלֵּ

 
ל. 8 ה ַוֹדתֹו,ּוְכִהְת  ,...ּוְכִהְתַפלֵּ ל, ֹבכֶּ י ּוִמְתַנפֵּ ית ִלְפנֵּ ָליו ִנְקְבצּו  :להים-אהָ  בֵּ ל אֵּ  ְמֹאד,-ַרב ָקָהל ִמִּיְׂשָראֵּ

ה ָהָעם, ָבכּו-ִכי--ִויָלִדים ְוָנִשים ֲאָנִשים ה-ַהְרבֵּ כֶּ  .  המתפלל הוא:בֶּ
 
ר. 9 ְך, ִלי ַוֹּיאמֶּ לֶּ ה-ַמה-ַעל ַהמֶּ ש; ַאָתה זֶּ ְתַפלֵּ  ְמַבקֵּ ל ל,ָואֶּ י-אֶּ ְך ָוֹאַמר. ַהָשָמִים ֱאֹלהֵּ לֶּ -ַעל-ִאם--ַלמֶּ

לְֶּך ר  ְלָפנֶּיָך: ַעְבְדָך ִייַטב-ְוִאם טֹוב, ַהמֶּ ִני ֲאשֶּ ל ִתְשָלחֵּ ל ְיהּוָדה,-אֶּ ָנה--ֲאֹבַתי ִקְברֹות ִעיר-אֶּ ְבנֶּ  .  ְואֶּ
 מיהו שהתפלל ולאחר מכן ביקש זאת?

 
ם אָלבוֹ  ַיְחָדו, ֻכָלם ַוִּיְקְשרּו. 11 ם, ְלִהָלחֵּ ל, . תֹוָעה לֹו, ְוַלֲעׂשֹות ִבירּוָשָלִ ל ַוִנְתַפלֵּ ינּו;-אֶּ  ַוַנֲעִמיד ֱאֹלהֵּ

ם ִמְשָמר יהֶּ ם ָוַלְיָלה, יֹוָמם ֲעלֵּ  . באיזו תקופה מדובר?ִמְפנֵּיהֶּ
 

 . השלם את מילות התפילה הבאה:11
ל   ַוֹתאַמר, ַחָנה, ַוִתְתַפלֵּ

ָך ָׂשַמְחִתי ִכי אֹוְיַבי,-ַעל ִפי ָרַחב ;'הבַ ______  ָרָמה ,'הבַ  ִלִבי ָעַלץ   .ִבישּוָעתֶּ
ין ין ִכי ,'הכַ  ָקדֹוש-אֵּ ָך; אֵּ ין ִבְלתֶּ ינּו צּור, ְואֵּ אֹלהֵּ  . כֵּ
א ְגֹבָהה, ְגֹבָהה ְתַדְברּו ַתְרבּו-ַאל ם:_____  יֵּצֵּ ל ִכי  ִמִפיכֶּ עֹות אֵּ   .  ֲעִללֹות ְתְכנּונִ  )ְולֹו( ולא ,'ה דֵּ

 .........ָחִיל ָאְזרּו ְוִנְכָשִלים, ַחִתים; ִגֹבִרים,_______ 
ִמית ,'ה   .  ַוָּיַעל ְשאֹול, מֹוִריד ּוְמַחּיֶּה; מֵּ
 _______. ..........-ַאף ַמְשִפיל, ּוַמֲעִשיר; מֹוִריש ,'ה
 

כל אותו היום לא .   .   .   דמו דבריואמר רבי אבא: לא סיים המאור הקדוש לומר "חיים" עד שנ
פסקה האש מן הבית ולא היה מי שיגיע אליו, שלא יכלו לגשת, שהאור והאש היו סביבו כל אותו 



 בעזרתו יתברך * חידון התנ"ך הסניפי * תנועת הנוער אריאל * ל"ג בעומר 

לאחר שהאש הלכה ראיתי את המאור הקדוש, קודש הקודשים, שנסתלק מן העולם, .   .   .   יום
 שוכב מעוטף על ימינו ופניו שוחקות.    

 שב"י: תרגום תשבי לזוהר()הסתלקותו של ר
 
ת'ַוִּיְשַלח ַמְלַאְך ה.  21 ש ִמן-, אֶּ ר ְבָידֹו, ַוִּיַגע ַבָבָׂשר, ּוַבַמּצֹות; ַוַתַעל ָהאֵּ נֶּת ֲאשֶּ ה ַהִמְשעֶּ ַהּצּור, -ְקצֵּ

ת ת-ַוֹתאַכל אֶּ יָניו.   'ַהַמּצֹות, ּוַמְלַאְך ה-ַהָבָׂשר ְואֶּ עֵּ  ה'?מיהו שפגש את מלאך , ָהַלְך מֵּ
 
ר.    31 ש ַבַלִפיִדים, ַוְיַשַלח ְבָקמֹות ְפִלְשִתים. . .  נאמר על:-ַוַּיְבעֶּ  אֵּ
 
ת.  41 ן שֹוָפרֹות ְבַיד-ְשֹלש-ַוַּיַחץ אֶּ אֹות ָהִאיש, ְשֹלָשה ָראִשים; ַוִּיתֵּ יִקים, ְוַלִפִדים -מֵּ ֻכָלם ְוַכִדים רֵּ

ן ַתֲעׂשּו;ַוֹּיאמֶּ  ְבתֹוְך ַהַכִדים.   ִני ִתְראּו ְוכֵּ ם, ִממֶּ יהֶּ  מנהיג המלחמה כאן הוא: ר ֲאלֵּ
 
ל.  51 ר ָהָאָטד, אֶּ ם, ֹבאּו ֲחסּו ְבִצִלי; ְוִאם-ַוֹּיאמֶּ יכֶּ ְך ֲעלֵּ לֶּ ם ֹמְשִחים ֹאִתי ְלמֶּ ת ַאתֶּ ֱאמֶּ ִצים, ִאם בֶּ -ָהעֵּ

ש ִמן--ַאִין א אֵּ צֵּ ת-תֵּ י ַהְלָבנֹון-ָהָאָטד, ְוֹתאַכל אֶּ  .     בדברי מי מופיע משל זה?ַאְרזֵּ
 
ץ, מֹוְסדֹות ַהָשַמִים ִיְרָגזּו; ַוִּיְתָגֲעשּו, ִכי.  61 ש ִמִפיו  ָחָרה לֹו.  -ַוִּיְתָגַעש ַוִתְרַעש ָהָארֶּ ָעָלה ָעָשן ְבַאפֹו, ְואֵּ

נּו.  ָחִלים, ָבֲערּו ִממֶּ ל; גֶּ  אלו דברי: ֹתאכֵּ
 

 
-כוזבא, היה אומר: "זהו המלך המשיח!".  אמר לו רבי יוחנן בן-בר ר' עקיבא , כשהיה רואה את

 דוד לא יבוא" -תורתא: "עקיבא, יעלו עשבים בלחייך ועדיין בן
 ()איכה רבה ב

 
לֶּה. 17 י ְואֵּ ר ּוְנֻאם ,.... ְנֻאם  ָהַאֲחֹרִנים: ,... ִדְברֵּ בֶּ י ְמִשיחַ --ָעל ֻהַקם ַהגֶּ  תְזִמרוֹ  ּוְנִעים ַיֲעֹקב, ֱאֹלהֵּ

ל  .  אלו דברי:ִיְׂשָראֵּ
 

ר. 18 ה-ִאם ,'המֵּ  ִלי ָחִליָלה ַלֲאָנָשיו ַוֹּיאמֶּ ֱעׂשֶּ ת אֶּ ה ַהָדָבר-אֶּ -ִכי  בֹו: ָיִדי, ִלְשֹלחַ --'ה ִלְמִשיחַ  ַלאֹדִני ַהזֶּ
 .  היכן נאמרו הדברים? הּוא ,'ה ְמִשיחַ 

 
ן ִלי ַוֲהִקיֹמִתי. 19 ֱאָמן, ֹכהֵּ ר נֶּ ה; ּוְבַנְפִשי ִבְלָבִבי ַכֲאשֶּ ְך נֱֶּאָמן, ַבִית לוֹ  ּוָבִניִתי ַיֲעׂשֶּ י ְוִהְתַהלֵּ  ְמִשיִחי-ִלְפנֵּ
 .  נבואת קללה זו נאמרה ל:ַהָּיִמים-ָכל

 
ד ה12 ת '. ִהְנִני ֲענּו ִבי נֶּגֶּ ד ְמִשיחֹו, אֶּ ת-ְונֶּגֶּ ת-שֹור ִמי ָלַקְחִתי ַוֲחמֹור ִמי ָלַקְחִתי ְואֶּ  ִמי-ִמי ָעַשְקִתי אֶּ

ם.  אמר:-ַרּצֹוִתי, ּוִמַּיד יַני בֹו; ְוָאִשיב, ָלכֶּ ר, ְוַאְעִלים עֵּ  ִמי ָלַקְחִתי ֹכפֶּ
 
ה12 ת-; ְוַעָתה ַקח', ִמְשֹלַח ָיִדי ִבְמִשיַח ה'. ָחִליָלה ִלי מֵּ ת-ָנא אֶּ ר ְמַרֲאֹשָתו, ְואֶּ ַצַפַחת -ַהֲחִנית ֲאשֶּ

 :נאמר לָלנּו.  -ְונְֵּלָכה--ַהַמִים
 
ת '. ַוה22 ת-ָיִשיב ָלִאיש, אֶּ ר ְנָתְנָך ה--ֱאֻמָנתוֹ -ִצְדָקתֹו ְואֶּ ַהּיֹום, ְבָיד, ְוֹלא ָאִביִתי, ִלְשֹלַח ָיִדי  'ֲאשֶּ

 .   נאמר ל:'ִבְמִשיַח ה
 

ן ֲאִביַשי ַוַּיַען. 23 ר, ְצרּוָיה,-בֶּ ל, ִכי  :____ יּוַמת ֹלא ֹזאת, ֲהַתַחת ַוֹּיאמֶּ ת ִקלֵּ . מיהו 'ה ְמִשיחַ -אֶּ
 המקלל?

 
ָליו. 24 ר אֵּ ת  ...ַוֹּיאמֶּ ת אֶּ אָת, ִלְשֹלַח ָיְדָך, ְלַשחֵּ יְך, ֹלא ָירֵּ ַהְנָעִרים,  ...ַוִּיְקָרא  .  'ְמִשיַח ה-אֵּ ְלַאַחד מֵּ

ר, ַגש ְפַגע הּו, ַוָּיֹמת. מיהו שנידון למוות ומדוע?-ַוֹּיאמֶּ  בֹו; ַוַּיכֵּ
 

הִמְגדֹול, ְישּועֹות ַמלְ . 25 ד ִלְמִשיחֹו, ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו, ַעד-כֹו; ְוֹעׂשֶּ סֶּ  עֹוָלם. אלו דברי:-חֶּ
 

וכולן מתו בפרק מגבת עד אנטיפרס  רבי עקיבאמרו: שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו ל"א
אצל רבותינו שבדרום  רבי עקיבא אחד, מפני שלא נהגו כבוד זה בזה.  והיה העולם שמם, עד שבא

והם הם  ,אלעזר בן שמוע ורבי רבי שמעון, רבי יוסי, רבי יהודה, רבי מאיר, ושנאה )לימדה( להם
 העמידו תורה אותה שעה. . .  ". 

 )סב  יבמות )מסכת
 

חניכים יקרים, עוד לפני שתקבלו ניקוד, הרי שבעצם למידתכם לחידון זכיתם, מפני שהמשכתם 
 בהצלחה רבה! לת לימוד התורה בישראל. אשריכם!את שוש

 איתן -הרא"ה -מעפילים
 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%91%D7%99_%D7%A2%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%90
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%91%D7%99_%D7%A2%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%90
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%91%D7%99_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%91%D7%99_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%91%D7%99_%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%91%D7%99_%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%A2%D7%96%D7%A8_%D7%91%D7%9F_%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A2
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%91%D7%9E%D7%95%D7%AA
http://pshita.cet.ac.il/sheet.aspx?SheetID=1660
http://pshita.cet.ac.il/sheet.aspx?SheetID=1660
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לחם וכד של מים  כל יום היתה מביאה להם אישתו הלך הוא )רשב"י( ובנו, וברחו אל בית המדרש.  
 כשנתחזקה הגזירה. . .  הלכו והתחבאו במערה.   והיו אוכלים.  

 )תרגום למסכת שבת, ל"ג(

ר.  1 ת ֲאשֶּ יָך, אֵּ ינֶּ ה ָראּו עֵּ יָך;  'ְנָתְנָך ה-ִהנֵּה ַהּיֹום ַהזֶּ ַהּיֹום ְבָיִדי ַבְמָעָרה, ְוָאַמר ַלֲהָרְגָך, ַוָתָחס ָעלֶּ
ְשַלח ָיִד -ָוֹאַמר, ֹלא  , הּוא.    מי אמר למי?'ְמִשיַח ה-ִכי--י ַבאֹדִניאֶּ

י.  2 ינֵּי ה-ַוַּיֲעׂשּו ְבנֵּ ל ָהַרע, ְבעֵּ ַבע ָשִנים.  -ְבַיד '; ַוִּיְתנֵּם ה'ִיְׂשָראֵּ ל; -. . . . , ַעל-ַוָתָעז ַיד . . . .  שֶּ ִיְׂשָראֵּ
ת ל, אֶּ ם ְבנֵּי ִיְׂשָראֵּ י . . . .  ָעׂשּו ָלהֶּ תַהִמנְ -ִמְפנֵּ ָהִרים, ְואֶּ ר בֶּ ת-ָהרֹות ֲאשֶּ ַהְמָצדֹות.    מיהו -ַהְמָערֹות, ְואֶּ
 האויב בגללו נחבאו ישראל במערות?

 
ָדה. 3 ָחְבאּו ַבְמָעָרה, ְבַמקֵּ לֶּה; ַוּיֵּ ת ַהְמָלִכים ָהאֵּ שֶּ ל. . .  .  ַוָּינֻסּו, ֲחמֵּ ר . . . , ֹגלּו ֲאָבִנים ְגֹדלֹות אֶּ -ַוֹּיאמֶּ

ם, ַאלִפי ַהְמעָ  יָה ֲאָנִשים, ְלָשְמָרם.    ְוַאתֶּ ם --ַתֲעֹמדּו-ָרה, ְוַהְפִקידּו ָעלֶּ ם, ְוִזַנְבתֶּ יכֶּ י ֹאְיבֵּ ִרְדפּו ַאֲחרֵּ
ל-אֹוָתם:  ַאל ם, ִכי ְנָתָנם ה-ִתְתנּום, ָלבֹוא אֶּ יהֶּ ם.     'ָערֵּ ְדכֶּ ם, ְביֶּ יכֶּ  מיהו המצביא במלחמה זו?  ֱאֹלהֵּ

 
 ?ים )די לציין את שם המלך או את שם העיר בה מלך(.  מיהם חמשת המלכ5-4

 
 
 

כל  ,והיו יושבים עד צואריהם בחול ,והיו פושטים בגדיהם נתרחש נס ונברא להם חרוב ומעין.  
ולאחר  מכן פושטים בגדיהם כדי שלא  ובשעות התפילה התלבשו והתפללו.    ,היום היו לומדים

 ו.  יתבל
 )תרגום לשבת לג(

 
מאי דכתיב ואני תפלתי לך ה' עת רצון? אימתי עת רצון? בשעה שהצבור ן בר יוחאי: אמר רבי שמעו

         ין.  מתפלל
 )ברכות ז(

 
 
ר. 6 ת ִקְבצּו ,שמואל ַוֹּיאמֶּ ל-ָכל-אֶּ ל ;.... ִיְׂשָראֵּ ְתַפלֵּ ם, ְואֶּ ל ַבַעְדכֶּ  ַמִים-ַוִּיְשֲאבּו... ַוִּיָקְבצּו.  'ה-אֶּ

י ַוִּיְשְפכּו תשמואל  ַוִּיְשֹפט ;'הלַ  ָחָטאנּו ָשם, ַוֹּיאְמרּו ַההּוא, ַבּיֹום ַוָּיצּומּו ,'ה ִלְפנֵּ ל, ְבנֵּי-אֶּ ....   בַ  ִיְׂשָראֵּ
 היכן נערכה תפילה זו?

 
ת 'ַאָתה ה-ִכי. 7 ל, ָגִליָתה אֶּ י ִיְׂשָראֵּ ְבנֶּה-ְצָבאֹות ֱאֹלהֵּ ן ַעְבְדָך לֵּאֹמר, ַבִית, אֶּ ן,-ָלְך; ַעל-ֹאזֶּ ָמָצא ַעְבְדָך  כֵּ

ת ת-אֶּ יָך, אֶּ לֶּ ל אֵּ  ַהְתִפָלה ַהֹזאת.  המתפלל הוא:-ִלבֹו, ְלִהְתַפלֵּ
 
ל. 8 ה ּוְכִהְתַוֹדתֹו, ,...ּוְכִהְתַפלֵּ ל, ֹבכֶּ י ּוִמְתַנפֵּ ית ִלְפנֵּ ָליו ִנְקְבצּו  :להים-אהָ  בֵּ ל אֵּ  ְמֹאד,-ַרב ָקָהל ִמִּיְׂשָראֵּ

ה ָהָעם, ָבכּו-ִכי--ִויָלִדים ְוָנִשים ֲאָנִשים ה-ַהְרבֵּ כֶּ  .  המתפלל הוא:בֶּ
 
ת ְכָשְמִעי ַוְיִהי. 9 לֶּה, ַהְדָבִרים-אֶּ ה, ָיַשְבִתי ָהאֵּ ְבכֶּ ְתַאְבָלה, ָואֶּ ל, ָצם ָוֱאִהי ָיִמים; ָואֶּ י ּוִמְתַפלֵּ י ִלְפנֵּ  ֱאֹלהֵּ

י 'ה ָאָנא ָוֹאַמר,.  ַהָשָמִים ל--ַהָשַמִים ֱאֹלהֵּ ר  ְוַהנֹוָרא: ֹול,ַהָגד ָהאֵּ ד, ַהְבִרית ֹשמֵּ סֶּ י ְלֹאֲהָביו ָוחֶּ  ּוְלֹשְמרֵּ
ת-ָאְזְנָך ָנא ְתִהי. ָֹתיוִמְצו בֶּ ינֶּיָך ַקשֶּ ל ִלְשֹמעַ  ְפתּוחֹות ְועֵּ ר ַעְבְדָך ְתִפַלת-אֶּ  ְלָפנֶּיָך ִמְתַפלֵּל ָאֹנִכי ֲאשֶּ
 ם... המתפלל הוא:ַהּיוֹ 

 
ם ָלבֹוא ָדו,ַיְח  ֻכָלם ַוִּיְקְשרּו. 11 ם, ְלִהָלחֵּ ל, . תֹוָעה לֹו, ְוַלֲעׂשֹות ִבירּוָשָלִ ל ַוִנְתַפלֵּ ינּו;-אֶּ  ַוַנֲעִמיד ֱאֹלהֵּ

ם ִמְשָמר יהֶּ ם ָוַלְיָלה, יֹוָמם ֲעלֵּ  . באיזה מפעל עסקו המתפללים?ִמְפנֵּיהֶּ
 

 . השלם את מילות התפילה הבאה:11
ל   ַוֹתאַמר, ַחָנה, ַוִתְתַפלֵּ

ָך ָׂשַמְחִתי ִכי אֹוְיַבי,-ַעל ִפי ָרַחב ;'הבַ ______  ָרָמה ,'הבַ  ִלִבי ַלץעָ    .ִבישּוָעתֶּ
ין ין ִכי ,'הכַ  ָקדֹוש-אֵּ ָך; אֵּ ין ִבְלתֶּ ינּו צּור, ְואֵּ אֹלהֵּ  . כֵּ
א ְגֹבָהה, ְגֹבָהה ְתַדְברּו ַתְרבּו-ַאל ם:_____  יֵּצֵּ ל ִכי  ִמִפיכֶּ עֹות אֵּ   .  ֲעִללֹות ִנְתְכנּו )ְולֹו( ולא ,'ה דֵּ

 .........ָחִיל ָאְזרּו ְוִנְכָשִלים, ַחִתים; ִגֹבִרים,_______ 
ִמית ,'ה   .  ַוָּיַעל ְשאֹול, מֹוִריד ּוְמַחּיֶּה; מֵּ
 _______. ..........-ַאף ַמְשִפיל, ּוַמֲעִשיר; מֹוִריש ,'ה

כל אותו היום לא .   .   .   לומר "חיים" עד שנדמו דבריואמר רבי אבא: לא סיים המאור הקדוש 
פסקה האש מן הבית ולא היה מי שיגיע אליו, שלא יכלו לגשת, שהאור והאש היו סביבו כל אותו 

לאחר שהאש הלכה ראיתי את המאור הקדוש, קודש הקודשים, שנסתלק מן העולם, .   .   .   יום
   שוכב מעוטף על ימינו ופניו שוחקות.  
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 )הסתלקותו של רשב"י: תרגום תשבי לזוהר(
 
ת'ַוִּיְשַלח ַמְלַאְך ה.  21 ש ִמן-, אֶּ ר ְבָידֹו, ַוִּיַגע ַבָבָׂשר, ּוַבַמּצֹות; ַוַתַעל ָהאֵּ נֶּת ֲאשֶּ ה ַהִמְשעֶּ ַהּצּור, -ְקצֵּ

ת ת-ַוֹתאַכל אֶּ יָניו.   'ַהַמּצֹות, ּוַמְלַאְך ה-ַהָבָׂשר ְואֶּ עֵּ  יהו שפגש את מלאך ה'?מ, ָהַלְך מֵּ
 
ר.    31 ש ַבַלִפיִדים, ַוְיַשַלח ְבָקמֹות ְפִלְשִתים. . .  נאמר על:-ַוַּיְבעֶּ  אֵּ
 
ן שֹוָפרֹות ְבַיד.  41 יִקים, ְוַלִפִדים ְבתֹוְך ַהַכִדים.  -ַוִּיתֵּ ן  ֻכָלם ְוַכִדים רֵּ ִני ִתְראּו ְוכֵּ ם, ִממֶּ יהֶּ ר ֲאלֵּ ַוֹּיאמֶּ

 מנהיג המלחמה כאן הוא: ׂשּו;ַתעֲ 
 
ל.  51 ר ָהָאָטד, אֶּ ם, ֹבאּו ֲחסּו ְבִצִלי; ְוִאם-ַוֹּיאמֶּ יכֶּ ְך ֲעלֵּ לֶּ ם ֹמְשִחים ֹאִתי ְלמֶּ ת ַאתֶּ ֱאמֶּ ִצים, ִאם בֶּ -ָהעֵּ

ש ִמן--ַאִין א אֵּ צֵּ ת-תֵּ י ַהְלָבנֹון.     בדברי מי מופיע משל זה?-ָהָאָטד, ְוֹתאַכל אֶּ  ַאְרזֵּ
 
ץ, מֹוְסדֹות ַהָשַמִים ִיְרָגזּו; ַוִּיְתָגֲעשּו, ִכיַוּיִ .  61 ש ִמִפיו  ָחָרה לֹו.  -ְתָגַעש ַוִתְרַעש ָהָארֶּ ָעָלה ָעָשן ְבַאפֹו, ְואֵּ

נּו.  ָחִלים, ָבֲערּו ִממֶּ ל; גֶּ  אלו דברי: ֹתאכֵּ
 

יָך ְוַאָתה. 17 ת ַבִמְדָבר; ֲעַזְבָתם ֹלא ָהַרִבים, ְבַרֲחמֶּ ָעָנן ַעמּוד-אֶּ ם ָסר-ֹלא הֶּ יהֶּ ֲעלֵּ  ְלַהְנֹחָתם ְביֹוָמם, מֵּ
ְך, רֶּ ת ְבַהדֶּ ש ַעמּוד-ְואֶּ ם, ְלָהִאיר ְבַלְיָלה ָהאֵּ ת ָלהֶּ ְך-ְואֶּ רֶּ ר ַהדֶּ ְלכּו ֲאשֶּ  ָנַתָת, ַהטֹוָבה, ְורּוֲחָך,.  ָבּה-יֵּ

ם, ָמַנְעָת -ֹלא ּוַמְנָך ְלַהְׂשִכיָלם; ם ָתהָנתַ  ּוַמִים ִמִפיהֶּ אלו דברי:.    ִלְצָמָאם ָלהֶּ
 

-כוזבא, היה אומר: "זהו המלך המשיח!".  אמר לו רבי יוחנן בן-ר' עקיבא , כשהיה רואה את בר
 דוד לא יבוא" -תורתא: "עקיבא, יעלו עשבים בלחייך ועדיין בן

 ()איכה רבה ב
 

לֶּה. 18 י ְואֵּ רהַ  ּוְנֻאם ,.... ְנֻאם  ָהַאֲחֹרִנים: ,... ִדְברֵּ בֶּ י ְמִשיחַ --ָעל ֻהַקם גֶּ  ְזִמרֹות ּוְנִעים ַיֲעֹקב, ֱאֹלהֵּ
ל  .  אלו דברי:ִיְׂשָראֵּ

 
ר. 19 ה-ִאם ,'המֵּ  ִלי ָחִליָלה ַלֲאָנָשיו ַוֹּיאמֶּ ֱעׂשֶּ ת אֶּ ה ַהָדָבר-אֶּ -ִכי  בֹו: ָיִדי, ִלְשֹלחַ --'ה ִלְמִשיחַ  ַלאֹדִני ַהזֶּ

"השדה בבית אל" ולא רק  -)יש לציין מקום בארץ, לדוג' .  היכן נאמרו הדברים?הּוא ,'ה ְמִשיחַ 
 "השדה"(

 
ן ִלי ַוֲהִקיֹמִתי. 21 ֱאָמן, ֹכהֵּ ר נֶּ ה; ּוְבַנְפִשי ִבְלָבִבי ַכֲאשֶּ ְך נֱֶּאָמן, ַבִית לוֹ  ּוָבִניִתי ַיֲעׂשֶּ י ְוִהְתַהלֵּ  ְמִשיִחי-ִלְפנֵּ
 .  נאמר ל:ַהָּיִמים-ָכל

 
ה12 ת-; ְוַעָתה ַקח'ְשֹלַח ָיִדי ִבְמִשיַח ה, ִמ '. ָחִליָלה ִלי מֵּ ת-ָנא אֶּ ר ְמַרֲאֹשָתו, ְואֶּ ַצַפַחת -ַהֲחִנית ֲאשֶּ

 :נאמר לָלנּו.  -ְונְֵּלָכה--ַהַמִים
 

ר,....  ַוַּיַען. 22 ל, ִכי  :____ יּוַמת ֹלא ֹזאת, ֲהַתַחת ַוֹּיאמֶּ ת ִקלֵּ . מיהו המקלל? ומי הציע 'ה ְמִשיחַ -אֶּ
 להרגו?

 
ת '. ַוה32 ת-ָיִשיב ָלִאיש, אֶּ ר ְנָתְנָך ה--ֱאֻמָנתוֹ -ִצְדָקתֹו ְואֶּ ַהּיֹום, ְבָיד, ְוֹלא ָאִביִתי, ִלְשֹלַח ָיִדי  'ֲאשֶּ

 .   נאמר ל:'ִבְמִשיַח ה
 

ָליו. 24 ר אֵּ ת  ...ַוֹּיאמֶּ ת אֶּ אָת, ִלְשֹלַח ָיְדָך, ְלַשחֵּ יְך, ֹלא ָירֵּ ַהְנָעִרים,  ...ַוִּיְקָרא  .  'ְמִשיַח ה-אֵּ ְלַאַחד מֵּ
ר, ַגש ְפַגע הּו, ַוָּיֹמת. מיהו שנידון למוות ומדוע?-ַוֹּיאמֶּ  בֹו; ַוַּיכֵּ

 
ה. 25 ד ִלְמִשיחֹו, ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו, ַעד-ִמְגדֹול, ְישּועֹות ַמְלכֹו; ְוֹעׂשֶּ סֶּ  עֹוָלם. אלו דברי:-חֶּ

 
מגבת עד אנטיפרס וכולן מתו בפרק  רבי עקיבאמרו: שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו ל"א

אצל רבותינו שבדרום  רבי עקיבא אחד, מפני שלא נהגו כבוד זה בזה.  והיה העולם שמם, עד שבא
והם הם  ,אלעזר בן שמוע ורבי רבי שמעון, רבי יוסי, רבי יהודה, רבי מאיר, ושנאה )לימדה( להם

 העמידו תורה אותה שעה. . .  ". 
 )סב  יבמות ת)מסכ

חניכים יקרים, עוד לפני שתקבלו ניקוד, הרי שבעצם למידתכם לחידון זכיתם, מפני שהמשכתם 
 בהצלחה רבה!   ימוד התורה בישראל. אשריכם! את שושלת ל
 זרעים נבטים

 המקור+ הערות תשובה 
 שמואל א כד י דוד לשאול 1
 ב-שופטים ו א מדיין 2

 נק'. 2 -יהושע יהושע 3
 2לכל מלך 

 נקודות.
די בציון שם המלך 

ְך -ֲאֹדִני 4 לֶּ ק מֶּ דֶּ צֶּ
ם   ְירּוָשַלִ

ְך  לֶּ הֹוָהם מֶּ
5 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%91%D7%99_%D7%A2%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%90
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%91%D7%99_%D7%A2%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%90
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%91%D7%99_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%91%D7%99_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%91%D7%99_%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%91%D7%99_%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%A2%D7%96%D7%A8_%D7%91%D7%9F_%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A2
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%91%D7%9E%D7%95%D7%AA
http://pshita.cet.ac.il/sheet.aspx?SheetID=1660
http://pshita.cet.ac.il/sheet.aspx?SheetID=1660
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ְברֹון  חֶּ
ְך  לֶּ ִפְרָאם מֶּ

 ַיְרמּות 
ְך ָלִכיש לֶּ  ָיִפיַע מֶּ
ְגלֹון ְך עֶּ לֶּ  ְדִביר מֶּ

 שם העיר. או
נק'  12סה"כ 

 .3-5לשאלות 
 המקור: יהושע י

 שמות לב יא משה 6
 שמות לב חטא העגל 7
 שמואל א יב יט שמואל 8
 שמואל א ב א חנה 9

 שמואל ב ז כז דוד 11
 שופטים ו כא גדעון 11
 טו דשופטים  שמשון 12
 יח-שופטים ז טז גדעון 13
 שופטים ט יותם 14
 שמואל ב כב ח דוד 15
 שמות יד כד אשמורת הבוקר 16
 שמות כד אהרון וחור 17

 נק' לכל שם. 2
 כד-שמות ט כג מכת ברד 18
 שמות יב קרבן פסח 19
 י-שמואל א ב א חנה 21
 ג-שמואל א יב א שמואל 21
 שמואל א כו יא דוד 22
 שמואל א כו כג  לשאו 23
 הנער העמלקי, 24

מפני שאמר 
שהרג את משיח 

 ה' )שאול(

 שמואל ב א 
 נק' לכל חלק. 2

 שמואל ב כב א, נא דוד 25
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 יצנים מעלותנ

 המקור+ הערות תשובה 
 שמואל א כד י דוד לשאול 1
 ב-שופטים ו א מדיין 2
 נק'. 2 -יהושע יהושע 3

 2לכל מלך 
 קודות.נ

די בציון שם המלך 
 שם העיר. או

ְך -ֲאֹדִני 4 לֶּ ק מֶּ דֶּ צֶּ
ם   ְירּוָשַלִ

ְך  לֶּ הֹוָהם מֶּ
ְברֹון  חֶּ

5 

ְך  לֶּ ִפְרָאם מֶּ
 ַיְרמּות 

ְך ָלִכיש לֶּ  ָיִפיַע מֶּ
ְגלֹון ְך עֶּ לֶּ  ְדִביר מֶּ

נק'  12סה"כ 
 .3-5לשאלות 

 המקור: יהושע י

 ו-שמואל א ז ה שמואל 6
 כז-ושמואל ב ז כ דוד 7
 עזרא י א עזרא 8
 ה-נחמיה ב ד נחמיה 9

שיבת ציון/  11
עזרא ונחמיה/ 

כל  -בית שני
תשובה 

המגדירה את 
התקופה 

 מתקבלת.

 ג-נחמיה ד א

קרני, עתק,  11
 קשת, מרומם.

 י-שמואל א ב א
 לכל מילה נקודה.

 שופטים ו כא גדעון 12
 שופטים טו ד שמשון 13
 יח-שופטים ז טז גדעון 14
 שופטים ט יותם 15
 שמואל ב כב ח דוד 16
 שמואל ב כג א דוד 17
 במערה 18

)ניתן לקבל גם: 
 במדבר עין גדי(

 ו-שמואל א כד א

 שמואל א ב לה עלי 19
 ג-שמואל א יב א שמואל 21
 שמואל א כו יא אבישי  21
 שמואל א כו כג שאול 22
 שמואל ב יט כב שמעי 23
 הנער העמלקי, 24

מפני שאמר 
שהרג את משיח 

 ה' )שאול(

 שמואל ב א 
 נק' לכל חלק. 2

 שמואל ב כב א, נא דוד 25
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 איתןמעפילים הרא"ה 
 
 המקור+ הערות תשובה 
 שמואל א כד י דוד לשאול 1
 ב-שופטים ו א מדיין 2
 נק'. 2 -יהושע יהושע 3

 2לכל מלך 
 נקודות.

די בציון שם המלך 
 שם העיר. או

נק'  12סה"כ 
 .3-5לשאלות 

 המקור: יהושע י

ְך -ֲאֹדִני 4 לֶּ ק מֶּ דֶּ צֶּ
ם   ְירּוָשַלִ

ְך  לֶּ הֹוָהם מֶּ
ְברֹון  חֶּ

ְך  לֶּ ִפְרָאם מֶּ
 ַיְרמּות 

ְך ָלִכיש לֶּ  ָיִפיַע מֶּ
ְגלֹון ְך עֶּ לֶּ  ְדִביר מֶּ

5 

 ו-שמואל א ז ה במצפה 6
 כז-שמואל ב ז כו דוד 7
 עזרא י א עזרא 8
 ה-נחמיה ב ד נחמיה 9

ום/שבניית/שיק 11
יפוץ חומת 

 ירושלים 
)ניתן לקבל גם 

"חומת 
 ירושלים"(

 ג-נחמיה ד א

קרני, עתק,  11
 קשת, מרומם.

 י-שמואל א ב א
 לכל מילה נקודה.

 שופטים ו כא גדעון 12
 שופטים טו ד שמשון 13
 יח-שופטים ז טז גדעון 14
 שופטים ט יותם 15
 שמואל ב כב ח דוד 16
הלויים/ נחמיה  17

ובות )שתי התש
 מתקבלות(

 נחמיה ט א,יט

 שמואל ב כג א דוד 18
במערה במדבר  19

 עין גדי.
 ו-שמואל א כד א

 -)שימו לב
רק  -"המערה"

שתי נקודות, 
הדרישה כאן שונה 
 מהשאלון הקודם(

 שמואל א ב לה עלי 21
 שמואל א כו יא אבישי  21
 שמעי -המקלל 22

אבישי הציע 
להרגו, כמורד 

 במלכות.

 ט כבשמואל ב י

 שמואל א כו כג שאול 23
 הנער העמלקי, 24

מפני שאמר 
שהרג את משיח 

 ה' )שאול(

 שמואל ב א 
 נק' לכל חלק. 2

 שמואל ב כב א, נא דוד 25
 
 

  
 


