ְׁשאֵ לֹות חֲ ז ָָרה
אשית פֶּ ֶּרק א
ְׁשאֵ לֹות – ְׁב ֵר ִׁ
אשית בָּ ָּרא אֱ ֹל ִׁקים ֵּאת הַ שָּ מַ יִׁם וְ ֵּאת הָּ ָּא ֶרץ".
 )1הַ ְסבֵּ ר" :בְ ֵּר ִׁ
 )2מֶ ה הָּ יָּה בָּ עֹולָּם לִׁפְ נֵּי שֶ ה' בָּ ָּרא ֶאת הַ שָּ מַ יִׁם וְ ֶאת הָּ ָּא ֶרץ?
 )3הַ ְסבֵּ ר" :תֹהּו ָּובֹהּו".
יאת הַ שָּ מַ יִׁם וְ הָּ ָּא ֶרץ?
 )4מַ ה ל ֹא הָּ יָּה בַ מַ יִׁם שֶ כִׁ ּסּו ֶאת הָּ ָּא ֶרץ לִׁפְ נֵּי בְ ִׁר ַ
יאת הַ שָּ מַ יִׁם וְ הָּ ָּא ֶרץ? כֵּיצַ ד הָּ יָּה עֹושֶ ה ז ֹאת?
 )5מֶ ה הָּ יָּה עֹושֶ ה כִׁ ְּסאֹו שֶ ל ה' לִׁפְ נֵּי בְ ִׁר ַ
ַ " )6וי ְַרא אֱ ֹל ִׁקים ֶאת הָּ אֹור כִׁ י טֹוב":
א .מָּ הֵּ ם ְשנֵּי הַ ְדבָּ ִׁרים שֶ ָּר ָּאה ה' בָּ אֹור?
ב .מֶ ה עָּ שָּ ה ה' עִׁ ם הָּ אֹור ל ְַאחַ ר שֶ ָּר ָּאה שֶ הּוא טֹוב?
 )7כֵּיצַ ד ָּק ָּרא ה' לָּאֹור וְ כֵּיצַ ד ָּק ָּרא ה' ַלחֹשֶ ְך?
 )8הַ ְסבֵּ רַ " :וי ְִׁהי עֶ ֶרב ַוי ְִׁהי ב ֶֹקר".
 )9מָּ ה ָּאמַ ר ה' ל ָָּּר ִׁקיעַ ַלעֲשֹות בַ יֹום הַ שֵּ נִׁי? מֶ ה הָּ י ְָּתה הַ מַ טָּ ָּרה בְ כְָּך?
 )10כֵּיצַ ד ָּק ָּרא ה' ל ָָּּר ִׁקיעַ ? מַ דּועַ ?
 )11מָּ ה ָּאמַ ר ה' לַמַ יִׁם ַלעֲשֹות בַ יֹום הַ שֵּ נִׁי? מַ ה ָּק ָּרה כְ תֹוצָּ ָּאה ִׁמכְָּך?
 )12הַ ְסבֵּ ר" :י ִָּׁקוּו הַ מַ יִׁם".
 )13כֵּיצַ ד ָּק ָּרא ה' ַליַבָּ שָּ ה וְ כֵּיצַ ד ָּק ָּרא לַמָּ קֹום ֵּאלָּיו נ ֶֶא ְספּו הַ מַ יִׁם?
 )14הַ ְסבֵּ רַ " :ת ְדשֵּ א הָּ ָּא ֶרץ".
 )15מַ הּו דֶ שֶ א ּומַ הּו עֵּ שֶ ב?
 )16מַ ִׁהי הַ ְתכּונָּה שֶ מֻּ זְ כ ֶֶרת בְ "מַ זְ ִׁריעַ ז ֶַרע"?
 )17מָּ הֵּ ם הַ ְדבָּ ִׁרים שֶ ָּאמַ ר ה' לָּאֲ דָּ מָּ ה ְלהֹוצִׁ יא?
" )18עֹשֶ ה פְ ִׁרי ל ְִׁמינֹו" – מַ הּו צִׁ ּוּוי ה' ל ִָּׁאילָּנֹות בְ פָּסּוק זֶה?
 )19הַ ְסבֵּ ר" :אֲ שֶ ר ז ְַרעֹו בֹו".
יאה הָּ ָּא ֶרץ ,שֶ כָּל סּוג מֵּ הֶ ם גָּדֵּ ל בְ מָּ קֹום נִׁפְ ָּרד?
 )20מָּ הֵּ ם ְשנֵּי הַ ְדבָּ ִׁרים שֶ הֹוצִׁ ָּ
ארֹת בִׁ ְר ִׁקיעַ הַ שָּ מַ יִׁם" – מֶ ה עָּ שָּ ה ה' ל ְַמאֹורֹות בַ יֹום הָּ ְרבִׁ יעִׁ י?
" )21י ְִׁהי ְמ ֹ
ידים הַ מֻּ טָּ לִׁים עַ ל הַ ְמאֹורֹות?
 )22מָּ הֵּ ם שֵּ שֶ ת הַ ַתפְ ִׁק ִׁ
 )23מָּ הֵּ ם ְשנֵּי הַ ְמאֹורֹות הַ גְ דֹולִׁים ּו ְלצ ֶֹרְך מָּ ה הֵּ ם ְמשַ ְמ ִׁשים?
נֹוסף ל ְִׁשנֵּי הַ ְמאֹורֹות הַ גְ דֹולִׁים כְ דֵּ י לְהָּ ִׁאיר?
 )24מַ ה בָּ ָּרא ה' בְ ָּ
 )25מַ ִׁהי הַ מֶ ְמשָּ לָּה בַ יֹום ּובַ ַל ְילָּה?
 )26הַ ְסבֵּ ר" :י ְִׁש ְרצּו".
ישי?
 )27מַ ה צִׁ ּוָּה ה' ֶאת הַ מַ יִׁם בַ יֹום הַ חֲ ִׁמ ִׁ
 )28מַ הּו שֶ ֶרץ?
 )29הֵּ יכָּן יָּעּופּו הָּ עֹופֹות?
 )30מָּ הֵּ ם הַ ַתנִׁינִׁים הַ גְ דֹולִׁים שֶ בָּ ָּרא ה'?
 )31מַ ה בֵּ ֵּרְך ה' ֶאת בַ ֲעלֵּי הַ חַ יִׁים שֶ חַ יִׁים בַ מַ יִׁם וְ ֶאת הָּ עֹופֹות?
 )32הַ ְסבֵּ ר" :פְ רּו ְּורבּו".
 )33מָּ ה ָּאמַ ר ה' ל ָָּּא ֶרץ ְלהֹוצִׁ יא בַ יֹום הַ ִׁש ִׁשי? פ ֵָּּרט.

תֹורה " ַנעֲשֶ ה ָּאדָּ ם"? הֲ ֵּרי ַרק ה' בָּ ָּרא ֶאת הָּ ָּאדָּ ם?
 )34מַ דּועַ כָּתּוב בַ ָּ
מּותנּו".
 )35הַ ְסבֵּ ר" :בְ צַ לְמֵּ נּו כִׁ ְד ֵּ
 )36עַ ל מָּ ה נ ַָּתן ה' ל ָָּּאדָּ ם ְשלִׁיטָּ ה (ְ 5דבָּ ִׁרים)? הַ ְסבֵּ ר בַ מָּ קֹום שֶ יֵּש צ ֶֹרְך ְלכְָּך.
ֹלקים?
לֹומ ִׁדים ָּאנּו ִׁמכְָּך שֶ ה' בָּ ָּרא ֶאת הָּ ָּאדָּ ם בְ צֶ לֶם אֱ ִׁ
 )37מַ ה ְ
 )38הַ ְסבֵּ רָּ " :זכָּר ּונ ְֵּקבָּ ה בָּ ָּרא א ָֹּתם".
 )39בְ מַ ה בֵּ ֵּרְך ה' ֶאת ָּאדָּ ם וְ חַ ּוָּה?
 )40מַ הּו הַ הֶ ֵּתר ל ָָּּאדָּ ם לִׁכְ בֹש ֶאת הָּ ָּא ֶרץ?
 )41מַ ה ִׁה ִׁתיר ה' ל ְָּאדָּ ם ,לְחַ ּוָּה וְ לַחַ יֹות לֶאֱ כֹל?
ַ " )42וי ְַרא אֱ ֹל ִׁקים ֶאת כָּל אֲ שֶ ר עָּ שָּ ה" – עַ ל מָּ ה ִׁהבִׁ יט ה' ּומָּ ה ָּר ָּאה כַ אֲ שֶ ר ִׁהבִׁ יט עַ ל כְָּך?
 )43ל ְִׁסכּום – מַ ה בָּ ָּרא ה' ְבכָּל ֶאחָּ ד מֵּ הַ י ִָּׁמים?
יאה
הַ בְ ִׁר ָּ
יֹום

אשית פֶּ ֶּרק ב
ְׁשאֵ לֹות – ְׁב ֵר ִׁ
 )1הַ ְסבֵּ רַ " :ו ְיכֻּלּו הַ שָּ מַ יִׁם וְ הָּ ָּא ֶרץ".
 )2מָּ הֵּ ם "צְ בָּ ָּאם"?
 )3מַ ה ִּׁסיֵּם ה' בַ יֹום הַ ְשבִׁ יעִׁ י?
 )4מָּ הֵּ ם ְשנֵּי הַ ְדבָּ ִׁרים שֶ עָּ שָּ ה ה' לַיֹום הַ ְשבִׁ יעִׁ י ל ְַאחַ ר שֶ הּוא שָּ בַ ת בַ יֹום הַ ְשבִׁ יעִׁ י ִׁמכָּל ְמלַאכְ תֹו?
 )5הַ ְסבֵּ ר" :אֲ שֶ ר בָּ ָּרא אֱ ֹל ִׁקים ַלעֲשֹות".
 )6מָּ הֵּ ן תֹולְדֹות הַ שָּ מַ יִׁם וְ הָּ ָּא ֶרץ?
 )7בְ יֹום עֲשֹות ה' אֱ ֹל ִׁקים ֶא ֶרץ וְ שָּ מָּ יִׁם – בְ ֵּאיזֶה יֹום ְמדֻּבָּ ר בְ פָּסּוק זֶ ה?
 )8עַ ד ֵּאיזֶה יֹום ל ֹא צָּ ְמחּו הַ צְ מָּ ִׁחים וְ גִׁ דּולֵּי הַ ַק ְר ַקע? מַ דּועַ ?
 )9מַ הּו הָּ ֵּאד שֶ הָּ יָּה עֹולֶה מֵּ הָּ ָּא ֶרץּ ,ומֶ ה הָּ יָּה ַתפְ ִׁקידֹו?
ִׁ )10ממַ ה יָּצַ ר ה' ֶאת הָּ ָּאדָּ ם?
 )11כֵּיצַ ד נֹוצְ ָּרה בָּ ָּאדָּ ם נְשָּ מָּ ה שֶ יֵּש בָּ ּה חַ יּות?
 )12מַ ה ְמיַחֵּ ד ֶאת ֶנפֶש הַ חַ יָּה שֶ ל הָּ ָּאדָּ ם ִׁמ ֶנפֶש הַ חַ יָּה שֶ ל הַ בְ הֵּ מֹות?
 )13הֵּ יכָּן נָּטַ ע ה' גַן? ֶאת ִׁמי שָּ ם בְ תֹוְך הַ גַן?
 )14מָּ הֵּ ם ְשֹלשֶ ת הַ ְדבָּ ִׁרים שֶ מֻּ זְ כ ִָּׁרים שֶ נָּטַ ע ה' בְ גַן עֵּ דֶ ן? פ ֵָּּרט.
 )15מֶ ה הָּ יָּה מַ ְש ֶקה ֶאת גַן עֵּ דֶ ן?
יֹותר:
 )16הַ נָּהָּ ר שֶ הָּ יָּה יֹוצֵּ א מֵּ עֵּ דֶ ן הָּ יָּה ִׁמ ְתפַצֵּ ל ְלכַמָּ ה נְהָּ רֹות ְקטַ נִׁים ֵּ
אְ .לכַמָּ ה נְהָּ רֹות הָּ יָּה הַ נָּהָּ ר הַ גָּדֹול ִׁמ ְתפַצֵּ ל?
ב .מָּ הֵּ ם ְשמֹות הַ נְהָּ רֹות שֶ ִׁה ְתפַצְ לּו מֵּ הַ נָּהָּ ר הַ גָּדֹול וְ הֵּ יכָּן הָּ יָּה ָּכל נָּהָּ ר?

 )17מָּ הֵּ ם ְשנֵּי אֹוצְ רֹות הַ טֶ בַ ע הַ ְמיֻּחָּ ִׁדים שֶ הָּ יּו בְ ֶא ֶרץ הַ חֲ וִׁ ילָּה?
ידים שֶ ִׁה ִׁטיל ה' עַ ל הָּ ָּאדָּ ם בְ גַן עֵּ דֶ ן?
 )18מָּ הֵּ ם ְשנֵּי הַ ַתפְ ִׁק ִׁ
 )19מָּ ה ָּאסַ ר ה' עַ ל הָּ ָּאדָּ ם בְ שָּ עָּ ה שֶ ִׁהנִׁיחֹו בְ גַן עֵּ דֶ ן? מַ ה י ְִׁהיֶה עָּ נְשֹו שֶ ל הָּ ָּאדָּ ם ִׁאם ַי ֲעבֹר עַ ל ִׁאּסּור זֶה?
" )20עֵּ זֶר כְ נֶגְ דֹו".
א .מַ דּועַ ָּר ָּאה ה' צ ֶֹרְך ַלעֲשֹות עֵּ זֶר כְ נֶגְ דֹו?
ב .מַ הּו הָּ עֵּ זֶר כְ נֶגְ דֹו?
ג.

הַ ְסבֵּ ר :עֵּ זֶר כְ נֶגְ דֹו.

 )21מַ דּועַ הֵּ בִׁ יא ה' ֶאת כָּל בַ ֲעלֵּי הַ חַ יִׁים שֶ בָּ ָּא ֶרץ ֶאל הָּ ָּאדָּ ם?
 )22הַ ְסבֵּ ר" :וְ כֹל אֲ שֶ ר י ְִׁק ָּרא לֹו הָּ ָּאדָּ ם ֶנפֶש חַ יָּה הּוא ְשמֹו".
 )23מָּ ה ָּר ָּאה הָּ ָּאדָּ ם בְ שָּ עָּ ה שֶ ה' הֵּ בִׁ יא ְל ָּפנָּיו ֶאת בַ ֲעלֵּי הַ חַ יִׁים כְ דֵּ י ל ְִׁקר ֹא לָּהֶ ם בְ שֵּ מֹות?
 )24כֵּיצַ ד בָּ ָּרא ה' ֶאת הָּ ִׁאשָּ ה? (ְ 3שלַבִׁ ים)
 )25מָּ ה ָּאמַ ר הָּ ָּאדָּ ם ל ְַאחַ ר שֶ ה' הֵּ בִׁ יא ְל ָּפנָּיו ֶאת הָּ ִׁאשָּ ה?
 )26מַ דּועַ ָּק ָּרא הָּ ָּאדָּ ם ל ִָּׁאשָּ ה בְ שֵּ ם זֶ ה?
 )27מַ דּועַ ָּאדָּ ם ַי ֲעזֹב בֶ עָּ ִׁתיד ֶאת ִׁאמֹו וְ ָּאבִׁ יו?
 )28כֵּיצַ ד נ ְִׁהיִׁים הָּ ִׁאיש וְ הָּ ִׁאשָּ ה לְבָּ שָּ ר ֶאחָּ ד?
ֲרּומים?
 )29מַ דּועַ ל ֹא הָּ יּו ָּאדָּ ם וְ חַ ּוָּה ִׁמ ְתבַ י ְִׁשים ל ְַמרֹות שֶ ְשנֵּיהֶ ם הָּ יּו ע ִׁ
אשית פֶּ ֶּרק ג
ְׁשאֵ לֹות – ְׁב ֵר ִׁ
" )1וְ הַ נָּחָּ ש הָּ יָּה עָּ רּום":
א .הַ ְסבֵּ ר ֶאת הַ ִׁמלָּה עָּ רּום.
ב .לְפִׁ י טַ ֲענַת הַ נָּחָּ ש :מֶ ה הָּ יָּה הָּ ִׁאּסּור שֶ ה' ָּאסַ ר עַ ל ָּאדָּ ם וְ חַ ּוָּה?
ּסּורים ָּאסַ ר ה' עָּ לֶיהָּ וְ עַ ל ָּאדָּ ם?
 )2לְפִׁ י ִׁדבְ ֵּרי חַ ּוָּהֵּ :אלּו ְשנֵּי ִׁא ִׁ
 )3מַ ה י ְִׁק ֶרה ל ְָּאדָּ ם וְ חַ ּוָּה בְ ִׁמ ְק ֶרה וְ י ֹאכְ לּו מֵּ עֵּ ץ הַ דַ עַ ת ,לְפִׁ י ְדבָּ ֶריהָּ שֶ ל חַ ּוָּה?
 )4מַ ה י ְִׁק ֶרה ל ְָּאדָּ ם וְ חַ ּוָּה בְ ִׁמ ְק ֶרה וְ י ֹאכְ לּו מֵּ עֵּ ץ הַ דַ עַ ת לְפִׁ י ִׁדבְ ֵּרי הַ נָּחָּ ש?
ִׁיתם כֵּאֹל ִׁקים" .בְ מַ ה יָּבֹוא דָּ בָּ ר זֶה לִׁידֵּ י בִׁ טּוי?
 )5הַ ְסבֵּ ר" :וִׁ ְהי ֶ
 )6מַ ִׁהי פְ ִׁקיחַ ת הָּ עֵּ י ַניִׁם הַ מֻּ זְ כ ֶֶרת בְ ִׁדבְ ֵּרי הַ נָּחָּ ש?
 )7מָּ הֵּ ם ְשֹלשֶ ת הַ ְדבָּ ִׁרים שֶ ָּראֲ ָּתה חַ ּוָּה לִׁפְ נֵּי שֶ ִׁהיא הֶ ְחלִׁיטָּ ה לֶאֱ כֹל מֵּ עֵּ ץ הַ דַ עַ ת?
 )8מֶ ה עָּ ְש ָּתה חַ ּוָּה עִׁ ם פְ ִׁרי עֵּ ץ הַ דַ עַ ת ל ְַאחַ ר שֶ ִׁהיא ָּאכְ לָּה ִׁממֶ נּו?
 )9מַ ה הֵּ בִׁ ינּו ָּאדָּ ם וְ חַ ּוָּה בָּ ֶרגַע שֶ נִׁפְ ְקחּו עֵּ ינֵּיהֶ ם כְ תֹוצָּ ָּאה מֵּ אֲ כִׁ ילָּה מֵּ עֵּ ץ הַ דַ עַ ת? מֶ ה עָּ שּו כְ תֹוצָּ ָּאה ִׁמכְָּך?
ֵּ )10אילּו ְשנֵּי סּוגֵּי בְ ג ִָּׁדים ָּתפְ רּו ָּאדָּ ם וְ חַ ּוָּה?
 )11דּו הַ ִׁשיחַ בֵּ ין ה' ל ְָּאדָּ ם:
א .מַ ה שָּ ְמעּו ָּאדָּ ם וְ חַ ּוָּה ל ְַאחַ ר שֶ ָּתפְ רּו ֶאת ֲעלֵּי הַ ְת ֵּאנָּה וְ ֶאת הַ חֲ גֹורֹות?
ב .מֵּ ֵּאיזֶה כִׁ ּוּון שָּ ְמעּו ָּאדָּ ם וְ חַ ּוָּה ֶאת הַ קֹול?
ג.

מֶ ה עָּ שּו ָּאדָּ ם וְ חַ ּוָּה כַאֲ שֶ ר שָּ ְמעּו ֶאת קֹולֹו שֶ ל ה' ִׁמ ְתהַ לְֵּך בַ גַן?

ד .מַ ה שָּ ַאל ה' ֶאת הָּ ָּאדָּ ם כְ שֶ פ ַָּתח עִׁ מֹו בְ ִׁשיחָּ ה? מֶ ה עָּ נָּה לֹו ָּאדָּ ם?
ה .מֶ ה הָּ י ְָּתה ְתגּובַ ת ה' ל ְִׁתשּובָּ תֹו שֶ ל ָּאדָּ ם?
ו.

כֵּיצַ ד ִׁה ְסבִׁ יר ָּאדָּ ם ֶאת הַ מַ עֲשֶ ה שֶ הּוא ָּאכַל מֵּ עֵּ ץ הַ דַ עַ ת?

ירה חַ ּוָּה ֶאת עֻּבְ דַ ת אֲ כִׁ יל ָָּּתּה מֵּ עֵּ ץ הַ דַ עַ ת?
 )12כֵּיצַ ד ִׁה ְסבִׁ ָּ
יאנִׁי".
 )13הַ ְסבֵּ ר" :הַ נָּחָּ ש ִׁה ִׁש ַ
 )14מָּ הֵּ ם ַא ְרבַ עַ ת הַ מַ ְרכִׁ יבִׁ ים בְ עָּ נְשֹו שֶ ל הַ נָּחָּ ש עַ ל כְָּך שֶ הֵּ ִׁסית ֶאת הָּ ִׁאשָּ ה לֶאֱ כֹל מֵּ עֵּ ץ הַ דַ עַ ת?
 )15הַ ְסבֵּ ר" :הּוא יְשּופְ ָך ר ֹאש וְ ַא ָּתה ְתשּופֶנּו עָּ ֵּקב".
 )16מָּ הֵּ ם ְשֹלשֶ ת הַ מַ ְרכִׁ יבִׁ ים בָּ ֹענֶש שֶ ִׁה ִׁטיל ה' עַ ל חַ ּוָּה ל ְַאחַ ר שֶ ָּאכְ לָּה מֵּ עֵּ ץ הַ דַ עַ ת?
 )17מַ הּו הָּ ֹענֶש שֶ ִׁה ִׁטיל ה' עַ ל הָּ ָּאדָּ ם ל ְַאחַ ר שֶ ָּאכַל מֵּ עֵּ ץ הַ דַ עַ ת?
 )18כַאֲ שֶ ר יִׁזְ ַרע הָּ ָּאדָּ ם ְש ִׁתילִׁים בַ שָּ דֶ ה ,מַ ה ִׁיגְ דַ ל לֹו כְ ֹענֶש עַ ל הָּ אֲ כִׁ ילָּה מֵּ עֵּ ץ הַ דַ עַ ת? (ְ 3דבָּ ִׁרים).
אפֶן ָּקשֶ ה כְ דֵּ י ְלהֹוצִׁ יא ִׁדבְ ֵּרי ַמאֲ כָּל?
 )19עַ ד מָּ ַתי יִׁצְ טָּ ֵּרְך הָּ ָּאדָּ ם ַל ֲעבֹד ֶאת הָּ אֲ דָּ מָּ ה בְ ֹ
 )20בְ ֵּאיזֶה שֵּ ם ָּק ָּרא הָּ ָּאדָּ ם ל ְִׁא ְשתֹו? מַ דּועַ ?
 )21בְ מַ ה ִׁהלְבִׁ יש ה' ֶאת ָּאדָּ ם וְ חַ ּוָּה?
 )22מֶ ה הָּ יָּה חֲ שָּ שֹו שֶ ל ה' שֶ י ְִׁק ֶרה ִׁאם ָּאדָּ ם יִׁשָּ ֵּאר בְ גַן עֵּ דֶ ן? מַ דּועַ הָּ יָּה חֲ שָּ ש ָּכזֶה?
 )23לְשֵּ ם מָּ ה ִׁשלֵּחַ ה' ֶאת הָּ ָּאדָּ ם ִׁמגַן עֵּ דֶ ן?
ֵּרֹותיו?
שֹומ ִׁרים שָּ ם ה' עַ ל עֵּ ץ הַ חַ יִׁים כְ דֵּ י שֶ ל ֹא יָּבֹואּו לֶאֱ כֹל ִׁמפ ָּ
ֵּ )24אילּו ְשנֵּי ְ

אשית פֶּ ֶּרק ד
ְׁשאֵ לֹות – ְׁב ֵר ִׁ
 )1מַ ה ָּק ָּרה ִׁראשֹוןָּ :אדָּ ם ִׁה ְתחַ ֵּתן עִׁ ם חַ ּוָּה אֹו חֵּ ְטא הָּ אֲ כִׁ ילָּה מֵּ עֵּ ץ הַ דַ עַ ת?
ִׁ )2מיהֵּ ם ְשנֵּי הַ בָּ נִׁים שֶ הֹולִׁידּו ָּאדָּ ם וְ חַ ּוָּה?
 )3מַ דּועַ נ ְִׁק ָּרא ַקיִׁן בְ שֵּ ם זֶה?
 )4בְ ֵּאיזֶה ִׁמ ְקצֹועַ עָּ סַ ק ַקיִׁן ְלפ ְַרנָּסָּ תֹו? בְ ֵּאיזֶה ִׁמ ְקצֹועַ עָּ סַ ק הֶ בֶ ל?
 )5מַ ה הֵּ בִׁ יא ַקיִׁן ל ְָּק ְרבָּ ן לַה' ּומַ ה ֵּהבִׁ יא הֶ בֶ ל ל ְָּק ְרבָּ ן לַה'?
 )6הַ ְסבֵּ רּ" :ומֵּ חֶ לְבֵּ הֶ ן".
 )7הַ ְסבֵּ רַ " :ויִׁשַ ע ה' ֶאל הֶ בֶ ל וְ ֶאל ִׁמנְחָּ תֹו" .כֵּיצַ ד ָּק ָּרה הַ דָּ בָּ ר?
 )8מֶ ה הָּ י ְָּתה ְתגּובַ ת ַקיִׁן ל ְַאחַ ר שֶ ה' ל ֹא ָּפנָּה ֶאל ִׁמנְחָּ תֹו (ְ 2דבָּ ִׁרים)?
 )9ל ְַאחַ ר שֶ ָּר ָּאה ה' ֶאת ְתגּובָּ תֹו שֶ ל ַקיִׁן – מָּ ה ָּאמַ ר ה' ל ְַקיִׁן?
 )10הַ ְסבֵּ ר ֶאת הַ פָּסּוק הַ בָּ א:
יטיב ְש ֵּאת -
הֲ לֹוא ִׁאם ֵּת ִׁ
יטיב -
וְ ִׁאם ל ֹא ֵּת ִׁ
ַלפ ֶַתח חַ טָּ את רֹבֵּ ץ -
שּוקתֹו -
וְ ֵּאלֶיָך ְת ָּ
וְ ַא ָּתה ִׁת ְמשָּ ל בֹו -
" )11וַי ֹאמֶ ר ַקיִׁן ֶאל הֶ בֶ ל ָּא ִׁחיו" – מָּ ה ָּאמַ ר ַקיִׁן ל ְָּא ִׁחיו הֶ בֶ ל?
 )12הֵּ יכָּן הָּ ַרג ַקיִׁן ֶאת הֶ בֶ ל?
 )13מַ ה שָּ ַאל ה' ֶאת ַקיִׁן ל ְַאחַ ר שֶ הָּ ַרג ֶאת הֶ בֶ ל? מַ דּועַ ?
 )14מֶ ה עָּ נָּה ַקיִׁן לַה' עַ ל ְש ֵּאלָּתֹו הֵּ יכָּן נ ְִׁמצָּ א ָּא ִׁחיו הֶ בֶ ל?
 )15ה' ָּאמַ ר ל ְַקיִׁן שֶ יֵּש ִׁמי שֶ צֹועֵּ ק ֵּאלָּיו מֵּ הָּ אֲ דָּ מָּ ה – ִׁמי?
אֹותּה ל ְַאחַ ר חֵּ ְטא ָּאדָּ ם וְ חַ ּוָּה?
יֹותר ִׁממַ ה שֶ ִׁקלֵּל ָּ
 )16מַ דּועַ ִׁקלֵּל ה' ֶאת הָּ אֲ דָּ מָּ ה עַ כְ שָּ ו ֵּ
יֹותר ִׁממַ ה שֶ ֻּק ְללָּה ל ְַאחַ ר חֵּ ְטא ָּאדָּ ם וְ חַ ּוָּה?
 )17בְ מַ ה ֻּק ְללָּה הָּ אֲ דָּ מָּ ה עַ כְ שָּ ו ֵּ

 )18מַ הּו עָּ נְשֹו שֶ ל ַקיִׁן עַ ל שֶ הָּ ַרג ֶאת הֶ בֶ ל ָּא ִׁחיו?
 )19מֶ ה הָּ יּו ְשנֵּי הַ מַ ְרכִׁ יבִׁ ים בְ טַ ֲענָּתֹו שֶ ל ַקיִׁן ֶאל ה' ל ְַאחַ ר שֶ ה' ָּאמַ ר לֹו ֶאת עָּ נְשֹו?
 )20מָּ ה ָּאמַ ר ה' שֶ ִׁי ְק ֶרה ְלכָּל ִׁמי שֶ יַהֲ רֹג ֶאת ַקיִׁן?
 )21מָּ ַתי י ִַׁמית ה' ֶאת ַקיִׁן בְ סֹופֹו שֶ ל דָּ בָּ ר כְ ֹענֶש עַ ל חֶ ְטאֹו?
 )22מֶ ה עָּ שָּ ה ה' כְ דֵּ י שֶ ל ֹא יַהַ ְרגּו ֶאת ַקיִׁן?
 )23כֵּיצַ ד נ ְִׁק ָּרא חֶ בֶ ל הָּ ָּא ֶרץ שֶ ַקיִׁן הָּ יָּה נָּע וְ נָּד שָּ ם? הֵּ יכָּן הָּ יָּה חֶ בֶ ל ֶא ֶרץ זֶה?
 )24כֵּיצַ ד נ ְִׁק ָּרא בְ נֹו שֶ ל ַקיִׁן?
 )25כֵּיצַ ד ָּק ָּרא חֲ נֹוְך לָּעִׁ יר שֶ בָּ נָּה?
ְשֹותיו שֶ ל לֶמֶ ְך?
ִׁ )26מי הָּ יּו ְש ֵּתי נ ָּ
ִׁ )27מי הָּ יּו בָּ נֶיהָּ שֶ ל עָּ דָּ ה? מֶ ה הָּ יָּה ִׁמ ְקצֹועָּ ם?
 )28יָּבָּ ל וְ יּובָּ ל הָּ יּו ְשנֵּיהֶ ם הָּ אֲ נ ִָּׁשים הָּ ִׁראשֹונִׁים בָּ עֹולָּם ַלעֲשֹות ְדבָּ ִׁרים ְמסֻּ י ִָּׁמים :מָּ הֵּ ם הַ ְדבָּ ִׁרים?
ּומי הָּ י ְָּתה בִׁ ָּתּה? מֶ ה הָּ יָּה ַתפְ ִׁקידֹו שֶ ל בְ נָּּה?
ִׁ )29מי הָּ יָּה בְ נָּּה שֶ ל צִׁ לָּה ִׁ
ְשֹותיו ל ֹא צְ ִׁריכֹות ַל ֲעזֹב אֹותֹו ּול ְִׁהמָּ נַע ִׁמלְהֹולִׁיד ְיל ִָּׁדים?
 )30מֶ ה הָּ יּו הַ מַ ְרכִׁ יבִׁ ים בְ טַ ֲענָּתֹו שֶ ל לֶמֶ ְך ְלכְָּך שֶ נ ָּ
הֲ ֵּרי הֵּ ן חָּ ְששּו שֶ ִׁאם הֵּ ן יֹולִׁידּו ְיל ִָּׁדים ,הַ ְיל ִָּׁדים יָּמּותּו בַ מַ בּול?
ִׁישי שֶ ל חַ ּוָּה? מַ דּועַ ָּק ְר ָּאה לֹו כְָּך?
 )31מֶ ה הָּ יָּה שֵּ ם בְ נָּּה הַ ְשל ִׁ
 )32מֶ ה הָּ יָּה שֵּ ם בְ נֹו שֶ ל אֱ נֹוש? מַ ה ִׁה ְת ִׁחילּו ַלעֲשֹות בְ יָּמָּ יו? מַ דּועַ ?

אשית פֶּ ֶּרק ה
ְׁשאֵ לֹות – ְׁב ֵר ִׁ
 )1מַ הּו "סֵּ פֶר תֹו ְלדֹת ָּאדָּ ם"?
 )2בֶ ן כַמָּ ה הָּ יָּה ָּאדָּ ם הָּ ִׁראשֹון כְ שֶ הּוא הֹולִׁיד ֶאת שֵּ ת? בֶ ן כַ מָּ ה הָּ יָּה כְ שֶ הּוא מֵּ ת?
יֹותר בָּ עֹולָּם?
 )3מֶ ה הָּ יָּה ְמיֻּחָּ ד בַ חֲ נֹוְך? מַ דּועַ ל ֹא הָּ יָּה ֵּ
 )4מַ דּועַ ָּק ָּרא לֶמֶ ְך לִׁבְ נֹו בְ שֵּ ם נֹחַ ?
 )5מֶ ה הָּ יּו ְשמֹות ְשֹלשֶ ת בָּ נָּיו שֶ ל נֹחַ ?

אשית פֶּ ֶּרק ו
ְׁשאֵ לֹות – ְׁב ֵר ִׁ
 )1מֶ ה הָּ יָּה חֶ ְט ָּאם שֶ ל בְ נֵּי הָּ ָּאדָּ ם ִׁמיָּד ל ְַאחַ ר שֶ הֵּ ם ִׁה ְת ִׁחילּו ל ְִׁה ְת ַרבֹות?
 )2הַ ְסבֵּ ר ֶאת הַ פָּסּוק הַ בָּ א:
רּוחי בָּ ָּאדָּ ם ְל ֹעלָּם -
ל ֹא יָּדֹון ִׁ
בְ שַ גַם הּוא בָּ שָּ ר -
 )3כַמָּ ה זְ מַ ן נ ַָּתן ה' ל ָָּּאדָּ ם ֶאפְ שָּ רּות ל ְַחזֹר בִׁ ְתשּובָּ ה לִׁפְ נֵּי שֶ הּוא י ְַש ִׁמיד אֹותֹו?
ִׁ )4מי הָּ יּו הַ נְפִׁ ילִׁים ּובְ ֵּאלּו דֹורֹות הָּ יּו חַ יִׁים?
עֹושים הַ נְפִׁ ילִׁים?
 )5מֶ ה הָּ יּו ִׁ
ִׁ )6מי הֵּ ם ַאנְשֵּ י הַ שֵּ ם?
 )7מָּ הֵּ ם ְשנֵּי הַ ְדבָּ ִׁרים שֶ ָּר ָּאה ה' בִׁ ְבנֵּי הָּ ָּאדָּ ם שֶ בָּ ָּרא עַ ל הָּ ָּא ֶרץ?
 )8מָּ הֵּ ם ְשנֵּי הַ ְדבָּ ִׁרים שֶ עָּ שָּ ה ה' ל ְַאחַ ר שֶ ָּר ָּאה ֶאת חֶ ְט ֵּאי הָּ ָּאדָּ ם?
 )9מַ דּועַ ה' י ְִׁמחֶ ה ֶאת כָּל בַ ֲעלֵּי הַ חַ יִׁים מֵּ עַ ל פְ נֵּי הָּ אֲ דָּ מָּ ה?

ִׁ )10מי מָּ צָּ א חֵּ ן בְ עֵּ ינֵּי ה' בְ נִׁגּוד ל ְִׁש ָּאר דֹורֹו?
ְדֹותיו שֶ ל נֹחַ ?
 )11מָּ הֵּ ם תֹול ָּ
תֹורה ֶאת נֹחַ ? הַ ְסבֵּ ר.
אּורים בָּ הֶ ם ְמ ָּת ֶא ֶרת הַ ָּ
 )12מָּ הֵּ ם ְשנֵּי הַ ֵּת ִׁ
ֹלהים ִׁה ְתהַ לְֶך נֹחַ ".
"את הָּ אֱ ִׁ
 )13הַ ְסבֵּ רֶ :
תֹורה?
ֵּ )14איזֶה חֵּ ְטא הָּ יָּה הַ חֵּ ְטא הַ מֶ ְרכָּזִׁ י שֶ ל הָּ אֲ נ ִָּׁשים בְ דֹור הַ מַ בּול? כֵּיצַ ד נ ְִׁק ָּרא חֵּ ְטא זֶה בִׁ לְשֹון הַ ָּ
 )15מַ הּו הַ חֹמֶ ר שֶ ִׁממֶ נּו צִׁ ּוָּה ה' ַלעֲשֹות ֶאת הַ ֵּתבָּ ה?
 )16מָּ הֵּ ם הַ ִׁקנִׁים שֶ יֵּש ַלעֲשֹות בַ ֵּתבָּ ה? לְמַ ה ִׁש ְמשּו?
ִׁימי וְ הַ צַ ד הַ ִׁחיצֹונִׁי שֶ ל הַ ֵּתבָּ ה?
 )17בְ מַ ה יֵּש ל ְִׁמרֹחַ ֶאת הַ צַ ד הַ פְ נ ִׁ
 )18מֶ ה הָּ יּו ִׁמדֹות הַ ֵּתבָּ ה?
 )19מַ הּו הַ צֹהַ ר שֶ יֵּש ַלעֲשֹות ל ֵַּתבָּ ה?
ּושל ִִׁׁשים ַתעֲשֶ הָּ ".
"ת ְח ִׁתיִׁם ְש ִׁניִׁם ְ
 )20הַ ְסבֵּ רַ :
 )21הֵּ יכָּן יֵּש ל ִָּׁשים ֶאת פ ֶַתח הַ ֵּתבָּ ה?
 )22מַ ה י ְִׁק ֶרה ְלכָּל בַ ֲעלֵּי הַ חַ יִׁים כְ תֹוצָּ ָּאה מֵּ הַ מַ בּול?
 )23מַ הּו הַ בְ ִׁרית שֶ כ ַָּרת ה' עִׁ ם נֹחַ ּובָּ נָּיו?
 )24כַמָּ ה בַ ֲעלֵּי חַ יִׁים ְלפָּחֹות ִׁמכָּל ִׁמין עַ ל נֹחַ לְהַ כְ נִׁיס לְתֹוְך הַ ֵּתבָּ ה? מַ הּו הַ צִׁ ּוּוי ְלגַבֵּ יהֶ ם?
 )25מָּ ה עֹוד צִׁ ּוָּה ה' ֶאת נֹחַ לְהַ כְ נִׁיס ֶאל הַ ֵּתבָּ ה (חּוץ ִׁמבַ ֲעלֵּי חַ יִׁים)?

אשית פֶּ ֶּרק ז
ְׁשאֵ לֹות – ְׁב ֵר ִׁ
 )1בְ ִׁדבְ ֵּרי ה' ֶאל נֹחַ  :כֵּיצַ ד מַ ְסבִׁ יר ה' ְלנֹחַ ֶאת הַ ִּׁסבָּ ה שֶ הּוא מַ צִׁ יל אֹותֹו מֵּ הַ מַ בּול?
 )2כַמָּ ה בְ הֵּ מֹות נֹחַ צָּ ִׁריְך לְהַ כְ נִׁיס ִׁאתֹו ֶאל הַ ֵּתבָּ ה?
 )3בֶ ן כַמָּ ה הָּ יָּה נֹחַ בְ שָּ עָּ ה שֶ הַ מַ בּול ִׁה ְת ִׁחיל ל ֶָּרדֶ ת?
ֵּ )4אלּו ְשנֵּי ְמקֹורֹות מַ יִׁם נִׁפְ ְתחּו כְ ֵּדי שֶ הָּ ָּא ֶרץ ִׁת ְתמַ לֵּא בְ מַ יִׁם?
 )5הַ ְסבֵּ רַ " :וי ְִׁסגֹר ה' בַ עֲדֹו".
רֹוממָּ ה הַ ֵּתבָּ ה מֵּ עַ ל הָּ ָּא ֶרץ? מַ ה ג ַָּרם ְלכְָּך?
 )6ל ְַאחַ ר כַמָּ ה יְמֵּ י גְ שָּ ִׁמים ִׁה ְת ְ
תֹורה ֶאת הַ גֹבַ ּה הָּ ַרב שֶ ל הַ מַ יִׁם שֶ י ְָּרדּו עַ ל הָּ ָּא ֶרץ בִׁ ְשעַ ת הַ מַ בּול?
 )7כֵּיצַ ד ְמ ָּת ֶא ֶרת הַ ָּ
 )8מַ ִׁהי הֶ חָּ ָּרבָּ ה ּומַ ה ָּק ָּרה ְלכָּל ִׁמי שֶ הָּ יָּה בָּ ּה?
 )9בִׁ ִׁירידַ ת הַ מַ יִׁם בַ מַ בּול הָּ יּו ְשנֵּי ְשלַבִׁ ים :מָּ הֵּ ם ְשנֵּי הַ ְשלַבִׁ ים ,וְ כַמָּ ה זְ מַ ן ָּא ַרְך כָּל שָּ לָּב?

אשית פֶּ ֶּרק ח
ְׁשאֵ לֹות – ְׁב ֵר ִׁ
ֻּיֹותיהֶ ם שֶ ל נֹחַ וְ שֶ ל בַ ֲעלֵּי הַ חַ יִׁים שֶ ִׁאתֹו בַ ֵּתבָּ ה?
 )1מֶ ה עָּ שָּ ה ה' ל ְַאחַ ר שֶ ָּזכַר ֶאת זְ כ ֵּ
 )2הַ ְסבֵּ רַ " :ו ָּישֹכּו הַ מָּ יִׁם".
אפֶן הַ פְ סָּ ַקת הַ מַ בּול הַ מֻּ זְ כ ִָּׁרים בַ פָּסּוק?
 )3מָּ הֵּ ם ְשֹלשֶ ת הַ מַ ְרכִׁ יבִׁ ים בְ ֹ
 )4הַ ְסבֵּ רַ " :ויָּשֻּ בּו הַ מַ יִׁם מֵּ עַ ל הָּ ָּא ֶרץ הָּ לֹוְך וָּשֹוב".
 )5ל ְַאחַ ר כַמָּ ה יְמֵּ י מַ בּול ִׁה ְת ִׁחילּו הַ מַ יִׁם ל ְִׁה ְתיַבֵּ ש?
 )6בְ ֵּאיזֶה ַתאֲ ִׁריְך נָּחָּ ה הַ ֵּתבָּ ה וְ הֵּ יכָּן ִׁהיא נָּחָּ ה?
יֹותר ִׁממֵּ י הַ מַ בּול?
 )7מָּ ַתי נ ְִׁראּו ָּראשֵּ י הֶ הָּ ִׁרים וְ הֵּ ם ל ֹא הָּ יּו ְמכ ִֻּּׁסים ֵּ

עֹורב?
 )8כַמָּ ה י ִָּׁמים ל ְַאחַ ר שֶ נ ְִׁראּו ָּראשֵּ י הֶ הָּ ִׁרים ִׁה ְמ ִׁתין נֹחַ לִׁפְ נֵּי שֶ שָּ לַח ֶאת הָּ ֵּ
 )9נֹחַ שָּ לַח עֹופֹות ִׁמ ֵּתבָּ תֹו ַא ְרבַ ע פְ עָּ ִׁמים :כְ תֹב ֵּאיזֶה עֹוף שָּ לַח בְ כָּל פַעַ םּ ,ומֶ ה הָּ י ְָּתה תֹוצָּ ַאת הַ ְשלִׁיחּות.
תֹוצָּ ַאת הַ ְשלִׁיחּות
הָּ עֹוף
1
2
3
4
 )10כֵּיצַ ד יָּדַ ע נֹחַ שֶ הַ מַ יִׁם ִׁה ְתיַבְ שּו מֵּ עַ ל הָּ ָּא ֶרץ?
" )11חָּ ְרבּו הַ מַ יִׁם מֵּ עַ ל הָּ ָּא ֶרץ":
א .מַ ִׁהי חֲ ִׁריבַ ת הַ מַ יִׁם מֵּ עַ ל הָּ ָּא ֶרץ?
ב .בֶ ן כַמָּ ה הָּ יָּה נֹחַ כְ שֶ הַ מַ יִׁם חָּ ְרבּו?
ג.

בְ ֵּאיזֶה ַתאֲ ִׁריְך חָּ ְרבּו הַ מַ יִׁם מֵּ עַ ל הָּ ָּא ֶרץ?

 )12בְ ֵּאיזֶה ַתאֲ ִׁריְך ִׁה ְתיַבְ שּו הַ מַ יִׁם ֶשעַ ל הָּ ָּא ֶרץ ְלג ְַמ ֵּרי?
יא ָּתם מֵּ הַ ֵּתבָּ ה?
 )13מָּ ה ָּאמַ ר ה' ְלנֹחַ ַלעֲשֹות לְבַ ֲעלֵּי הַ חַ יִׁים שֶ הָּ יּו ִׁאתֹו בַ ֵּתבָּ ה? מַ ה י ְִׁק ֶרה לָּהֶ ם ל ְַאחַ ר יְצִׁ ָּ
 )14הֵּ יכָּן בָּ נָּה נֹחַ ֶאת הַ ִׁמזְ בֵּ חַ לִׁפְ נֵּי ה'?
 )15הַ ָּק ְרבָּ ן שֶ ִׁה ְק ִׁריב נֹחַ :
אֵּ .אילּו בְ הֵּ מֹות הֶ ֱעלָּה נֹחַ לְשֵּ ם ָּק ְרבָּ ן עַ ל הַ ִׁמזְ בֵּ חַ שֶ בָּ נָּה?
נֹותיו?
ב .לְשֵּ ם ֵּאיזֶה ָּק ְרבָּ ן ִׁה ְק ִׁריב נֹחַ ֶאת ָּק ְרבְ ָּ
 )16הַ ְסבֵּ רַ " :וי ַָּרח ה' ֶאת ֵּריחַ הַ נִׁיחֹחַ ".
 )17מָּ ה ָּאמַ ר ה' ל ְַאחַ ר ֶש ִׁקבֵּ ל בְ ָּרצֹון ֶאת ָּק ְרבָּ נֹו שֶ ל נֹחַ ?
 )18מָּ הֵּ ם ְשנֵּי הַ ְדבָּ ִׁרים שֶ ה' ָּאמַ ר שֶ יִׁ מָּ נַע מָּ הֵּ ם ,ל ְַאחַ ר שֶ ִׁקבֵּ ל בְ ָּרצֹון ֶאת ָּק ְרבָּ נֹו שֶ ל נֹחַ ?
 )19מַ דּועַ ה' ל ֹא י ְַקלֵּל שּוב ֶאת הָּ אֲ ָּדמָּ ה כְ ֹענֶש עַ ל חֵּ ְטא הָּ ָּאדָּ ם?
ֵּ )20אילּו ְשנֵּי ִׁס ְד ֵּרי עֹולָּם ִׁה ְש ַתבְ שּו בִׁ ימֹות הַ מַ בּולּ ,ול ְַאחַ ר ָּק ְרבָּ נֹו שֶ ל נֹחַ  ,ה' ָּאמַ ר שֶ ִּׁס ְד ֵּרי עֹולָּם ֵּאלּו ל ֹא
יֹותר?
י ְִׁש ַתבְ שּו ֵּ
 )21ל ְִׁסכּום :מַ לֵּא ֶאת הַ טַ בְ לָּה הַ בָּ ָּאה ְלגַבֵּ י הַ ַתאֲ ִׁריכִׁ ים שֶ בָּ הֶ ם ֵּא ְרעּו ְשלַבֵּ י הַ מַ בּול הַ שֹונִׁים:
הַ ַתאֲ ִריְך
 40הַ י ִָּמים
 150הַ י ִָּמים
הַ ְתחָּ לַת ִחּסּור הַ מַ יִם
הַ ֵּתבָּ ה נָּחָּ ה
נ ְִראּו ָּראשֵּ י הֶ הָּ ִרים
פְ ִתיחַ ת הַ ֵּתבָּ ה
ִסיּום ְשלִיחַ ת הַ יֹונָּה
הֲ סָּ ַרת ִמכְ סֶ ה הַ ֵּתבָּ ה

אשית פֶּ ֶּרק ט
ְׁשאֵ לֹות – ְׁב ֵר ִׁ
 )1מַ ה בֵּ ֵּרְך ה' ֶאת נֹחַ ּובָּ נָּיו ל ְַאחַ ר שֶ יָּצְ אּו מֵּ הַ ֵּתבָּ ה?

ּומֹוראֲ כֶם וְ ִׁח ְתכֶם י ְִׁהיֶה עַ ל כָּל חַ יַת הָּ ָּא ֶרץ".
 )2הַ ְסבֵּ רַ " :
 )3מַ ה הֻּ ַתר לִׁבְ נֵּי הָּ ָּאדָּ ם לֶאֱ כֹל ל ְַאחַ ר הַ מַ בּול ,שֶ הָּ יָּה ָּאסּור לָּהֶ ם בַ אֲ כִׁ ילָּה עַ ד הַ מַ בּול?
"אְך בָּ שָּ ר בְ נַפְ שֹו דָּ מֹו ל ֹא ת ֹאכֵּלּו" – מַ הּו הָּ ִׁאּסּור בְ פָּסּוק זֶה?
ַ
)4
 )5בְ ֵּאיזֶה ִׁמ ְק ֶרה י ִַׁטיל ה' ֹענֶש עַ ל הָּ ָּאדָּ ם ,ל ְַמרֹות שֶ הֻּ ַתר ל ָָּּאדָּ ם לֶאֱ כֹל בַ ֲעלֵּי חַ יִׁים?
ִׁ " )6מיַד כָּל חַ יָּה ֶא ְד ְרשֶ נּו" – מַ ה הַ ִׁמ ְק ֶרה בַ פָּסּוק ,וְ ֶאת ִׁמי ַי ֲענִׁיש ה' בְ ִׁמ ְק ֶרה זֶה?
ּומיַד הָּ ָּאדָּ ם ִׁמיַד ִׁאיש ָּא ִׁחיו ֶא ְדרֹש ֶאת ֶנפֶש הָּ ָּאדָּ ם" – מַ הּו הַ ִׁמ ְק ֶרה (ֶ 2אפְ שָּ רֻּ יֹות) בַ פָּסּוק ּומַ ה
ִׁ " )7
י ְִׁהיֶה עָּ נְשֹו שֶ ל הַ חֹוטֵּ א בַ פָּסּוק?
שפְֵּך דַ ם הָּ ָּאדָּ ם בָּ ָּאדָּ ם":
ֹ " )8
א.

מַ הּו הַ ִׁמ ְק ֶרה בְ פָּסּוק זֶה?

ב.

"בָּ ָּאדָּ ם" – הַ ְסבֵּ ר.

ג.

מַ ה ִׁדינֹו שֶ ל הָּ ָּאדָּ ם בְ ִׁמ ְק ֶרה זֶה?

 )9מַ ִׁהי הַ בְ ִׁרית שֶ ה' י ְַקיֵּם עִׁ ם נֹחַ וְ עִׁ ם הַ יֹוצְ ִׁאים מֵּ הַ ֵּתבָּ ה?
 )10מַ ה יְשַ מֵּ ש לְאֹות שֶ ה' י ְַקיֵּם ֶאת בְ ִׁריתֹו?
" )11וְ הָּ יָּה בְ עַ ְננִׁי עָּ נָּן עַ ל הָּ ָּא ֶרץ" – מַ הּו הַ זְ מַ ן הַ ְמת ָֹּאר בַ פָּסּוק?
ּ" )12ומֵּ ֵּאלֶה נָּפְ צָּ ה כָּל הָּ ָּא ֶרץ":
אִׁ .מי הֵּ ם ֵּאלֶה?
ב .מַ ה ְמת ָֹּאר בַ פָּסּוק שֶ ָּק ָּרה עִׁ ם ֵּאלֶ ה?
 )13כֵּיצַ ד ִׁה ְת ִׁחיל נֹחַ ַל ֲעבֹד ֶאת הָּ אֲ דָּ מָּ ה?
 )14מַ ה ָּק ָּרה ְלנֹחַ בְ עִׁ ְקבֹות ְש ִׁתיַת הַ ַייִׁן ִׁמכ ְַרמֹו?
 )15מֶ ה עָּ שּו כָּל ֶאחָּ ד ִׁמבָּ נָּיו שֶ ל נֹחַ כְ שֶ י ְָּדעּו שֶ נֹחַ עָּ רּום בְ ָּאהֳ לֹו?
 )16כֵּיצַ ד נ ְִׁמנְעּו שֵּ ם וְ ֶיפֶת ִׁמל ְִׁראֹות ֶאת אֲ בִׁ יהֶ ם כְ שֶ הּוא עָּ רּום בְ שָּ עָּ ה שֶ כִׁ ּסּו אֹותֹו?
 )17כְ שֶ נֹחַ הֵּ ִׁקיץ הּוא ִׁקלֵּל ֶאת חָּ ם ּובֵּ ֵּרְך ֶאת שֵּ ם וְ ֶיפֶת .מָּ ה ָּאמַ ר נֹחַ לְ כָּל ֶאחָּ ד ִׁמבָּ נָּיו?
 )18כַמָּ ה שָּ נִׁים חַ י נֹחַ בְ סַ ְך הַ כֹל? ַכ ָּמה שָּ נִׁים ל ְַאחַ ר הַ מַ בּול ִׁה ְמ ִׁשיְך נֹחַ ל ְִׁחיֹות?
אשית פֶּ ֶּרק י
ְׁשאֵ לֹות – ְׁב ֵר ִׁ
 )1ל ְָּאן ִׁה ְתפַזְ רּו בָּ נָּיו שֶ ל ֶיפֶת ל ְַאחַ ר חֵּ ְטא דֹור הַ ַפ ָּלגָּה?
 )2מֶ ה הָּ יָּה ְמיֻּחָּ ד בְ נ ְִׁמרֹוד?
 )3הַ ְסבֵּ ר" :הּוא הָּ יָּה גִׁ בֹר צַ יִׁד לִׁפְ נֵּי ה'":
 )4בְ ֵּאיזֹו עִׁ יר ִׁה ְת ִׁחיל נ ְִׁמרֹוד ל ְִׁמֹלְך?
 )5מַ דּועַ יָּצָּ א ַאשּור ִׁמן הָּ ָּא ֶרץ הַ ִׁהיא?
שּורי?
ֵּ )6אילּו ַא ְרבַ ע עָּ ִׁרים מֶ ְרכָּזִׁ יֹות בָּ נָּה הָּ עָּ ם הָּ אֲ ִׁ
 )7מֶ ה הָּ יּו גְ בּולֹות ַא ְרצֹו שֶ ל הַ כְ ַנ ֲענִׁי?
תֹורה ֶאת ֵּשם? מַ ה פֵּרּוש ת ַֹאר זֶה?
 )8בְ ֵּאיזֶה ת ַֹאר כִׁ נ ְָּתה הַ ָּ
 )9מַ דּועַ ָּק ָּרא עֵּ בֶ ר לִׁבְ נֹו ֶפ ֶלג?
אשית פֶּ ֶּרק יא
ְׁשאֵ לֹות – ְׁב ֵר ִׁ
 )1בְ כַמָּ ה שָּ פֹות ִׁדבְ רּו עַ ל פְ נֵּי כַדּור הָּ ָּא ֶרץ לִׁפְ נֵּי חֵּ ְטא דֹור הַ ַפ ָּלגָּה?

ּודבָּ ִׁרים אֲ חָּ ִׁדים".
 )2הַ ְסבֵּ רְ " :
ִׁ )3מ ַניִׁן נ ְָּסעּו הָּ אֲ נ ִָּׁשים בְ דֹור הַ ַפ ָּלגָּה? מַ דּועַ ?
 )4הֵּ יכָּן מָּ צְ אּו ַאנְשֵּ י דֹור הַ ַפ ָּלגָּה מָּ קֹום שֶ יּוכַל לְהָּ כִׁ יל ֶאת ֻּכלָּם?
 )5כֵּיצַ ד הֵּ כִׁ ינּו ַאנְשֵּ י דֹור הַ ַפ ָּלגָּה ֶאת הַ לְבֵּ נִׁים?
 )6לְשֵּ ם מָּ ה ִׁשמֵּ ש הַ חֵּ מָּ ר ּולְשֵּ ם מָּ ה ִׁש ְמשּו הַ לְבֵּ נִׁים?
 )7מָּ ה ָּרצּו ַלעֲשֹות ַאנְשֵּ י דֹור הַ ַפ ָּלגָּה? מַ דּועַ ?
 )8הַ ְסבֵּ ר" :וְ ַנעֲשֶ ה לָּנּו שֵּ ם".
 )9הַ ְסבֵּ רַ " :וי ֵֶּרד ה' ל ְִׁראֹת ֶאת הָּ עִׁ יר וְ ֶאת הַ ִׁמגְ דָּ ל".
יֹושבֵּ י הָּ ָּא ֶרץ בֹונִׁים ֶאת הָּ עִׁ יר וְ ֶאת הַ ִׁמגְ דָּ ל?
 )10מֶ ה הָּ י ְָּתה ְתגּובַ ת ה' כַאֲ שֶ ר ָּר ָּאה שֶ ְ
 )11מַ ה ְמ ַאפְ שֵּ ר לִׁבְ נֵּי הָּ ָּאדָּ ם לִׁבְ נֹות ֶאת הָּ עִׁ יר וְ ֶאת הַ ִׁמגְ דָּ ל לְפִׁ י ִׁדבְ ֵּרי ה'?
 )12הַ ְסבֵּ ר" :וְ זֶה הַ ִׁחלָּם ַלעֲשֹות".
 )13הַ ְסבֵּ ר" :וְ עַ ָּתה ל ֹא יִׁבָּ צֵּ ר מֵּ הֶ ם כֹל אֲ שֶ ר יָּזְ מּו ַלעֲשֹות".
 )14כֵּיצַ ד ָּרצָּ ה ה' ל ְִׁמנֹעַ ִׁמבְ נֵּי הָּ ָּאדָּ ם לִׁבְ נֹות ֶאת הָּ עִׁ יר וְ ֶאת הַ ִׁמגְ דָּ ל?
ְיֹושבֵּ י הָּ ָּא ֶרץ?
 )15מָּ הֵּ ם ְשנֵּי הַ ְדבָּ ִׁרים שֶ עָּ שָּ ה ה' בְ סֹופֹו שֶ ל דָּ בָּ ר ל ְ
 )16מַ דּועַ נ ְִׁק ְר ָּאה בָּ בֶ ל בְ שֵּ ם זֶה?
 )17בֶ ן כַמָּ ה הָּ יָּה שֵּ ם כְ שֶ הּוא הֹולִׁיד ֶאת ַא ְרפַכְ שָּ ד? כַמָּ ה שָּ נִׁים ל ְַאחַ ר הַ מַ בּול הֹולִׁיד שֵּ ם ֶאת
ַא ְרפַכְ שָּ ד?
 )18מֶ ה הָּ יּו ְשמֹות ְשֹלשֶ ת בָּ נָּיו שֶ ל ֶת ַרח?
 )19מֹותֹו שֶ ל הָּ ָּרן:
א .הַ ְסבֵּ רַ " :ויָּמָּ ת הָּ ָּרן עַ ל פְ נֵּי ֶת ַרח ָּאבִׁ יו".
ב .הֵּ יכָּן מֵּ ת הָּ ָּרן?
ג.

מֶ ה הָּ יָּה ְמקֹום הֻּ ל ְַדתֹו שֶ ל הָּ ָּרן?

 )20מֶ ה הָּ יָּה שֵּ ם ִׁא ְשתֹו שֶ ל ַאבְ ָּרם ּומֶ ה הָּ יָּה שֵּ ם ִׁא ְשתֹו שֶ ל נָּחֹור?
ְשֹותיהֶ ם שֶ ל ַאבְ ָּרם וְ נָּחֹור?
ִׁ )21מי הָּ יָּה אֲ בִׁ יהֶ ם שֶ ל נ ֵּ
 )22מַ ה ְמסַ פֵּר הַ כָּתּוב עַ ל שָּ ַרי ֵּאשֶ ת ַאבְ ָּרם?
ַלֹותיו?
 )23ל ְָּאן ל ַָּקח ֶת ַרח ֶאת בָּ נָּיו וְ כ ָּ
 )24הֵּ יכָּן מֵּ ת ֶת ַרח ּובֶ ן כַ מָּ ה הָּ יָּה כְ שֶ מֵּ ת?

אשית פֶּ ֶּרק יב
ְׁשאֵ לֹות – ְׁב ֵר ִׁ
 )1צִׁ ּוּוי ה' ֶאל ַאבְ ָּרם:
א .מָּ הֵּ ם ְשֹלשֶ ת הַ ְמקֹומֹות שֶ מֵּ הֶ ם ָּאמַ ר ה' ל ְַאבְ ָּרם ל ְִׁה ְת ַרחֵּ ק?
ב .ל ְָּאן ָּאמַ ר ה' ל ְַאבְ ָּרם ָּל ֶלכֶת?
 )2מָּ הֵּ ם ִׁשבְ עַ ת הַ ְדבָּ ִׁרים שֶ ִׁהבְ ִׁטיחַ ה' ל ְַאבְ ָּרם בְ ִׁמ ְק ֶרה וְ ֵּילְֵּך לַמָּ קֹום שֶ צִׁ ּוָּה ָּל ֶלכֶת ֵּאלָּיו?
 )3בֶ ן כַמָּ ה הָּ יָּה ַאבְ ָּרם בְ שָּ עָּ ה שֶ יָּצָּ א מֵּ חָּ ָּרן?
 )4מָּ הֵּ ם ַא ְרבַ עַ ת הַ ְדבָּ ִׁרים שֶ ל ַָּקח ִׁאתֹו ַאבְ ָּרם בְ צֵּ אתֹו ל ְֶא ֶרץ כְ נַעַ ן?
 )5ל ְָּאן ִׁהגִׁ יעַ ַאבְ ָּרם בְ מַ ּסָּ עֹו הָּ ִׁראשֹון בְ ֶא ֶרץ י ְִׁש ָּר ֵּאל?
ִׁ )6מי שָּ לַט בָּ ָּא ֶרץ בַ זְ מַ ן שֶ ַא ְב ָּרם נִׁכְ נַס ל ְֶא ֶרץ כְ נַעַ ן?

מֹורה:
ִׁ )7ה ְתגַלּות ה' ֶאל ַאבְ ָּרם בְ ֵּאלֹון ֶ
מֹורה?
תכֶן ִׁה ְתגַלּות ה' ֶאל ַא ְב ָּרם בְ עֹודֹו בְ ֵּאלֹון ֶ
א .מֶ ה הָּ יָּה ֹ
מֹורה בְ עִׁ ְקבֹות ִׁה ְתגַלּות ה' ֵּאלָּיו?
ב .מֶ ה עָּ שָּ ה ַאבְ ָּרם בְ ֵּאלֹון ֶ
ַ " )8ויַעְ ֵּתק ִׁמשָּ ם":
א .הַ ְסבֵּ ר ֶאת הַ ִׁמלִׁים " ַויַעְ ֵּתק ִׁמשָּ ם".
תֹורה כְ "שָּ ם"?
ב .מַ הּו הַ מָּ קֹום שֶ מֻּ זְ כָּר בַ ָּ
ג.

גּוריו?
לְבֵּ ין ֵּאילּו ְש ֵּתי עָּ ִׁרים הֶ עְ ִׁתיק ַאבְ ָּרם ֶאת ְמ ָּ

ד .הַ ְסבֵּ ר " ִׁמ ֶקדֶ ם".
גּוריו יַחֲ ִׁסית לְבֵּ ית ֵּאל?
ה .הֵּ יכָּן נ ְִׁמצָּ א הָּ הָּ ר שֶ ֵּאלָּיו הֶ עְ ִׁתיק ַאבְ ָּרם ֶאת ְמ ָּ
ו.

גּוריו?
מֶ ה עָּ שָּ ה ַאבְ ָּרם בַ מָּ קֹום שֶ ֵּאלָּיו הֶ עְ ִׁתיק ֶאת ְמ ָּ

עֹותיו שֶ ל ַאבְ ָּרם ל ְַאחַ ר שֶ עָּ זַב ֶאת הָּ ֵּאזֹור שֶ בֵּ ין בֵּ ית ֵּאל ְלעַ י?
 )9ל ְֵּאיזֶה כִׁ ּוּון הָּ יּו מַ ְּס ָּ
 )10הַ ְסבֵּ ר" :הָּ לֹוְך וְ נָּסֹועַ הַ נֶגְ בָּ ה".
 )11מַ דּועַ י ַָּרד ַאבְ ָּרם ל ְִׁמצְ ַריִׁם?
 )12כַאֲ שֶ ר ַאבְ ָּרם ִׁה ְת ָּק ֵּרב ל ְִׁמצְ ַריִׁם – מַ ה בִׁ ֵּקש ִׁמשָּ ַרי ּומַ דּועַ ?
ַ " )13ויְהַ לְלּו א ָֹּתּה ֶאל פ ְַרעֹה".
א .הַ ְסבֵּ ר ֶאת הַ פָּסּוק.
בִׁ .מי ִׁהלֵּל ֶאת שָּ ָּרה ֶאל פ ְַרעֹה?
 )14מָּ הֵּ ם הַ ְדבָּ ִׁרים שֶ נ ַָּתן פ ְַרעֹה ל ְַאבְ ָּרם עַ ל כְָּך שֶ הּוא ל ַָּקח ֶאת שָּ ַרי?
 )15מֶ ה עָּ שָּ ה ה' ְלפ ְַרעֹה ל ְַאחַ ר שֶ ל ַָּקח ֶאת שָּ ַרי?
 )16מַ ה טָּ עַ ן פ ְַרעֹה ל ְַאבְ ָּרם ל ְַאחַ ר שֶ ה' ִׁהכָּה אֹותֹו בְ מַ כֹות גְ דֹולֹות?
 )17מַ ה צִׁ ּוָּה פ ְַרעֹה ֶאת ַאבְ ָּרם ל ְַאחַ ר שֶ הֶ ְחזִׁ יר ֶאת שָּ ַרי ֵּאלָּיו?
 )18מֶ ה עָּ שּו הָּ אֲ נ ִָּׁשים שֶ צִׁ ּוָּה פ ְַרעֹה עַ ל עִׁ ְניָּנֹו שֶ ל ַאבְ ָּרם? מַ דּועַ ?
אשית פֶּ ֶּרק יג
ְׁשאֵ לֹות – ְׁב ֵר ִׁ
 )1ל ְֵּאיזֶה מָּ קֹום ָּפנָּה ַאבְ ָּרם בְ שָּ עָּ ה שֶ עָּ לָּה ֶאל ֶא ֶרץ י ְִׁש ָּר ֵּאל ִׁמ ִׁמצְ ַריִׁם?
 )2הַ ְסבֵּ ר" :וְ ַאבְ ָּרם כָּבֵּ ד ְמאֹד בַ ִׁמ ְקנֶה בַ כֶסֶ ף ּובַ זָּהָּ ב".
 )3הַ ְסבֵּ רַ " :ו ֵּילְֶך לְמַ ּסָּ עָּ יו ִׁמ ֶנגֶב וְ עַ ד בֵּ ית ֵּאל".
עֹותיו ִׁמ ִׁמצְ ַריִׁם?
 )4עַ ד הֵּ יכָּן ִׁהגִׁ יעַ ַאבְ ָּרם בְ שָּ עָּ ה שֶ הּוא יָּצָּ א לְמַ ְּס ָּ
" )5וְ ל ֹא נָּשָּ א א ָֹּתם הָּ ָּא ֶרץ לָּשֶ בֶ ת י ְַחדָּ ו".
א .הַ ְסבֵּ ר ֶאת הַ פָּסּוק.
ב .מַ דּועַ ל ֹא הָּ י ְָּתה הָּ ָּא ֶרץ ְמסֻּ ֶגלֶת לָּשֵּ את ֶאת ַאבְ ָּרם וְ לֹוט?
 )6עַ ל מָּ ה ָּרבּו רֹועֵּ י לֹוט וְ רֹועֵּ י ַאבְ ָּרם?
 )7מֶ ה הָּ יָּה הַ פִׁ ְתרֹון שֶ ל ַאבְ ָּרם כְ דֵּ י שֶ ל ֹא י ְִׁהיּו ְמ ִׁריבֹות בֵּ ין רֹועָּ יו לְרֹועֵּ י לֹוט?
ימנָּה".
"אם הַ ְשמ ֹאל וְ ֵּא ִׁ
ִׁ
)8
א .מַ הּו ְשמ ֹאל ּומַ הּו י ִָּׁמין בְ פָּסּוק זֶ ה?
ב .מָּ ה ָּאמַ ר ַאבְ ָּרם לְלֹוט בְ פָּסּוק זֶה?
 )9הֵּ יכָּן בָּ חַ ר לֹוט ל ְִׁה ְתיַשֵּ ב? מַ דּועַ בָּ חַ ר לֹוט ל ְִׁה ְתיַשֵּ ב דַ וְ ָּקא שָּ ם?

 )10כִׁ כַר הַ י ְַרדֵּ ן:
א .מַ ִׁהי כִׁ כַר הַ י ְַרדֵּ ן?
תֹורה ֶאת ִׁטיב כִׁ כַר הַ י ְַר ֵּדן?
אּורים שֶ בָּ הֶ ם ֵּתאֲ ָּרה הַ ָּ
ב .מָּ הֵּ ם ְשֹלשֶ ת הַ ֵּת ִׁ
 )11עַ ד הֵּ יכָּן הָּ יָּה צָּ ִׁריְך לֹוט לִׁפְ רֹס ֶאת אֹהָּ לָּיו מֵּ רֹב ִׁמ ְקנֶה שֶ הָּ יָּה לֹו?
עּותם שֶ ל ַאנְשֵּ י ְסדֹום?
תֹורה ֶאת ִׁר ְש ָּ
 )12בְ ֵּאלֶה ְשנֵּי ְדבָּ ִׁרים ְמצַ ֶינֶת הַ ָּ
ִׁ )13ה ְתגַלּות ה' ֶאל ַאבְ ָּרם ל ְַאחַ ר הַ פְ ֵּרדָּ ה ִׁמלֹוט:
א .מָּ הֵּ ם ְשנֵּי הַ מַ ְרכִׁ יבִׁ ים בְ ִׁה ְתגַלּות ה' ֶאל ַאבְ ָּרם ל ְַאחַ ר הַ פְ ֵּרדָּ ה ִׁמלֹוט?
ב .מָּ ה ָּאמַ ר ה' ל ְַא ְב ָּרם ַלעֲשֹות כְ דֵּ י שֶ י ְִׁר ֶאה ֶאת כָּל הָּ ָּא ֶרץ הַ נ ִֶׁתנֶת לֹו?
 )14הֵּ יכָּן ִׁה ְתיַשֵּ ב ַאבְ ָּרם ל ְַאחַ ר ִׁה ְתגַלּות ה' ֵּאלָּיו? בְ ֵּאיזֹו עִׁ יר הָּ יָּה מָּ קֹום זֶה?
 )15מֶ ה עָּ שָּ ה ַאבְ ָּרם בַ מָּ קֹום שֶ בֹו ִׁה ְתיַשֵּ ב ל ְַאחַ ר ִׁה ְתגַלּות ה' ֵּאלָּיו?
 )16עַ ד עַ ָּתה – מָּ הֵּ ם ְשֹלשֶ ת הַ ְמקֹומֹות שֶ בָּ הֶ ם בָּ נָּה ַאבְ ָּרם ִׁמזְ בֵּ חַ ִׁמשָּ עָּ ה שֶ נִׁכְ נַס ל ְֶא ֶרץ י ְִׁש ָּר ֵּאל?

אשית פֶּ ֶּרק יד
ְׁשאֵ לֹות – ְׁב ֵר ִׁ
ִׁ )1מלְחֶ מֶ ת ַא ְרבַ עַ ת הַ ְמלָּכִׁ ים ֶאת הַ חֲ ִׁמשָּ ה:
אִׁ .מיהֵּ ם ַא ְרבַ עַ ת הַ ְמלָּכִׁ ים וְ עַ ל ִׁמי מָּ לְַך כָּל ֶאחָּ ד מֵּ הֶ ם?
עַ ל ִׁמי מָּ לְַך

הַ מֶ לְֶך
1
2
3
4

בִׁ .מיהֵּ ם חֲ מֵּ שֶ ת הַ ְמלָּכִׁ ים וְ עַ ל ִׁמי מָּ לְַך כָּל ֶאחָּ ד מֵּ הֶ ם?
עַ ל ִׁמי מָּ לְַך

הַ מֶ לְֶך
1
2
3
4
5

 )2ל ְָּאן נ ֶֶא ְספּו הַ ְמלָּכִׁ ים כְ דֵּ י ל ְִׁהלָּחֵּ ם?
 )3מַ ה ָּק ָּרה ְלעֵּ מֶ ק הַ ִׁש ִׁדים ל ְַאחַ ר שֶ עָּ בְ רּו ִׁמ ְספָּר שָּ נִׁים מֵּ ָּאז שֶ הַ ִׁמלְחָּ מָּ ה ִׁה ְת ַרחֲ שָּ ה שָּ ם?
 )4כַמָּ ה שָּ נִׁים עָּ בְ דּו חֲ מֵּ שֶ ת הַ ְמלָּכִׁ ים ֶאת כְ דָּ ְר ָּלעֹמֶ ר?
 )5בְ ֵּאיזֹו שָּ נָּה מָּ ְרדּו חֲ מֵּ שֶ ת הַ ְמלָּכִׁ ים בִׁ כְ דָּ ְר ָּלעֹמֶ ר?
 )6מַ ה ָּק ָּרה ל ְַאחַ ר שֶ עָּ בְ רּו ַא ְרבַ ע עֶ ְש ֵּרה שָּ נִׁים מֵּ עֵּ ת שֶ ִׁה ְת ִׁחילּו חֲ מֵּ שֶ ת הַ ְמלָּכִׁ ים ַל ֲעבֹד ֶאת ַא ְרבַ עַ ת
הַ ְמלָּכִׁ ים?
אֹותם?
ֵּ )7אילּו ִׁששָּ ה עַ ִׁמים שֶ ִּׁס ְיעּו לַחֲ מֵּ שֶ ת הַ ְמלָּכִׁ יםִׁ ,הכּו ֶאת ַא ְרבַ עַ ת הַ ְמלָּכִׁ ים ,וְ הֵּ יכָּן ִׁהכּו ָּ
ָּארן:
ֵּ )8איל פ ָּ
ָּארן?
א .מַ ה ָּק ָּרה בְ ֵּאיל פ ָּ

ָּארן?
ב .מֶ ה הָּ יָּה בְ סָּ מּוְך ְל ֵּאיל פ ָּ
ֲמֹורה בְ שָּ עָּ ה שֶ הֵּ ם בָּ ְרחּו ִׁמפְ נֵּי ַא ְרבַ עַ ת הַ ְמלָּכִׁ ים?
 )9ל ְָּאן נָּפְ לּו מֶ לְֶך ְסדֹום ּומֶ לְֶך ע ָּ
ידים
ֲמֹורה) ל ְַאחַ ר שֶ ָּראּו שֶ הֵּ ם מַ פְ ִׁס ִׁ
 )10מֶ ה עָּ שּו ְשֹלשֶ ת הַ ְמלָּכִׁ ים הָּ אֲ חֵּ ִׁרים (חּוץ ִׁממֶ לְֶך ְסדֹום ַוע ָּ
בַ ִׁמלְחָּ מָּ ה?
 )11מָּ הֵּ ם ַא ְרבַ עַ ת הַ ְדבָּ ִׁרים הַ מֻּ זְ כ ִָּׁרים בַ פָּסּוק שֶ ל ְָּקחּו ַא ְרבַ עַ ת הַ ְמלָּכִׁ ים?
ִׁ )12מיהּו הַ ָּפלִׁיט ּומֶ ה עָּ שָּ ה?
 )13הֵּ יכָּן הָּ יָּה ַאבְ ָּרם בַ שָּ עָּ ה שֶ הַ ָּפלִׁיט בָּ א ֵּאלָּיו?
ִׁ )14מי הָּ יּו ֶאחָּ יו שֶ ל מַ ְמ ֵּרא?
ַ " )15וי ֶָּרק ֶאת חֲ נִׁיכָּיו ְילִׁידֵּ י בֵּ יתֹו":
א .הַ ְסבֵּ ר ֶאת הַ פָּסּוק.
הֹוריק ֶאת חֲ נִׁיכָּיו?
בִׁ .מי ִׁ
ג.

ִׁמיהֵּ ם הַ חֲ נִׁי ַכיִׁם וְ כַמָּ ה מָּ הֵּ ם הָּ יּו?

 )16הַ ְסבֵּ רַ " :ויֵּחָּ לֵּק ֲעלֵּיהֶ ם ַל ְילָּה הּוא ַועֲבָּ דָּ יו".
 )17עַ ד הֵּ יכָּן ָּרדַ ף ַאבְ ָּרם ַאחֲ ֵּרי ַא ְרבַ עַ ת הַ ְמלָּכִׁ ים? הֵּ יכָּן נ ְִׁמצָּ א מָּ קֹום זֶ ה יַחֲ ִׁסית לָּעִׁ יר דַ מֶ שֶ ק?
 )18עֵּ מֶ ק שָּ וֵּה:
א .מַ דּועַ נ ְִׁק ָּרא עֵּ מֶ ק שָּ וֵּה בְ שֵּ ם זֶה?
ב .מַ ה ָּק ָּרה בְ עֵּ מֶ ק שָּ וֵּה?
ג.

מָּ ה עֹוד הָּ יָּה בְ עֵּ מֶ ק שָּ וֵּה?

 )19מַ לְכִׁ י צֶ דֶ ק:
ידים שֶ ל מַ לְכִׁ י צֶ דֶ ק?
א .מֶ ה הָּ יּו ְשנֵּי הַ ַתפְ ִׁק ִׁ
ב .מַ ה הֹוצִׁ יא מַ לְכִׁ י צֶ דֶ ק ל ְַאבְ ָּרםְ ,בשָּ עָּ ה שֶ ַאבְ ָּרם יָּצָּ א מֵּ הַ ִׁמלְחָּ מָּ ה?
ג.

מַ ה בֵּ ֵּרְך מַ לְכִׁ י צֶ דֶ ק ֶאת ַא ְב ָּרם?

ד .מַ ה בֵּ ֵּרְך מַ לְכִׁ י צֶ דֶ ק ֶאת ה'?
 )20כֵּיצַ ד ָּקנָּה ה' ֶאת הַ שָּ מַ יִׁם וְ ֶאת הָּ ָּא ֶרץ?
 )21הַ ְסבֵּ ר" :אֲ שֶ ר ִׁמגֵּן צָּ ֶריָך בְ יָּדֶ ָך".
 )22מַ ה נ ַָּתן ַאבְ ָּרם לְמַ לְכִׁ י צֶ דֶ ק?
 )23מַ הּו הַ הֶ ְסכֵּם שֶ ָּרצָּ ה מֶ לְֶך ְסדֹום לְהַ גִׁ יעַ ֵּאלָּיו עִׁ ם ַאבְ ָּרם?
קנֵּה שָּ מַ יִׁם ו ָָּּא ֶרץ":
" )24הֲ ִׁרימ ִֹׁתי י ִָּׁדי ֶאל ה' ֵּאל עֶ לְיֹון ֹ
א .מַ ִׁהי הֲ ָּרמַ ת הַ יָּד הַ ְמת ֶֹא ֶרת בַ פָּסּוק?
ב .מָּ ה ָּאמַ ר ַאבְ ָּרם בְ שָּ עָּ ה שֶ הֵּ ִׁרים ֶאת יָּדֹו?
 )25מַ דּועַ ל ֹא ָּרצָּ ה ַאבְ ָּרם ל ַָּקחַ ת מֵּ ָּה ְרכּוש שֶ ִׁהצִׁ יל ִׁמידֵּ י ַא ְרבַ עַ ת הַ ְמלָּכִׁ ים?
 )26מַ ה מֵּ הָּ ְרכּוש ל ֹא הֶ ְחזִׁ יר ַאבְ ָּרם לְמֶ לְֶך ְסדֹום? (ְ 3דבָּ ִׁרים)
אשית פֶּ ֶּרק טו
ְׁשאֵ לֹות – ְׁב ֵר ִׁ
"אחַ ר הַ ְדבָּ ִׁרים הָּ ֵּאלֶה הָּ יָּה ְדבַ ר ה' ֶאל ַאבְ ָּרם בַ מַ חֲ ֶזה":
ַ
)1
אַ .אחֲ ֵּרי ֵּאלֶה ְדבָּ ִׁרים הָּ יָּה ְדבַ ר ה' ֶאל ַאבְ ָּרם?
ב .מַ הּו הַ מַ חֲ זֶה שֶ בֹו ִׁה ְת ַגלָּה ה' ֶאל ַאבְ ָּרם?

ג.

תכֶן הַ ִׁה ְתגַלּות שֶ ל ה' ֶאל ַאבְ ָּרם בַ מַ חֲ זֶה?
מֶ ה הָּ יָּה ֹ

 )2הַ ְסבֵּ ר" :וְ ָּאנֹכִׁ י הֹולְֵּך ע ֲִׁר ִׁירי".
יתי":
ּ" )3ובֶ ן מֶ שֶ ק בֵּ ִׁ
א .מַ הּו בֶ ן הַ מֶ שֶ ק?
בִׁ .מיהּו בֶ ן ִׁמ ְשקֹו שֶ ל ַאבְ ָּרם?
ג.

מַ ִׁהי טַ ֲענָּתֹו שֶ ל ַאבְ ָּרם לַה' בִׁ ְדבָּ ִׁרים ֵּאלֶה?

 )4לְמַ ה ִׁדמָּ ה ה' ֶאת ִׁרבּוי ז ְַרעֹו שֶ ל ַאבְ ָּרם?
" )5וְ הֶ אֱ ִׁמן בַ ה'" – בְ מַ ה הֶ אֱ ִׁמין ַא ְב ָּרם לַה'?
ַ " )6וי ְַח ְשבֶ הָּ לֹו צְ דָּ ָּקה":
אִׁ .מי הֶ חֱ ִׁשיב ל ְִׁמי צְ דָּ ָּקה?
ב .מַ ִׁהי צְ דָּ ָּקה?
ג.

מַ דּועַ הֶ חֱ ִׁשיב ז ֹאת כִׁ צְ דָּ ָּקה?

 )7מַ ה שָּ ַאל ַא ְב ָּרם ֶאת ה' ל ְַאחַ ר שֶ ה' ָּאמַ ר לֹו שֶ הֹוצִׁ יא אֹותֹו מֵּ אּור כ ְַש ִׁדים כְ דֵּ י ל ֵָּּתת לֹו ֶאת ֶא ֶרץ כְ נַעַ ן
לִׁירֻּ שָּ ה?
 )8בְ ִׁרית בֵּ ין הַ בְ ָּת ִׁרים:
אֵּ .אילּו בַ ֲעלֵּי חַ יִׁים ָּאמַ ר ה' ל ְַאבְ ָּרם ל ַָּקחַ ת כְ דֵּ י לִׁכְ רֹת ֶאת הַ בְ ִׁרית עַ ל הָּ ָּא ֶרץ?
פֹורים?
ב .מֶ ה עָּ שָּ ה ַאבְ ָּרם עִׁ ם הַ בְ הֵּ מֹות שֶ ל ֹא עָּ שָּ ה עִׁ ם הַ צִׁ ִׁ
ג.

כֵּיצַ ד הֶ ע ֱִׁמיד ַאבְ ָּרם ֶאת ִׁב ְת ֵּרי בַ ֲעלֵּי הַ חַ יִׁים?

ד .מָּ ה ָּרצָּ ה הָּ עַ יִׁט ַלעֲשֹות וְ כֵּיצַ ד נ ְִׁמנַע ִׁממֶ נּו הַ דָּ בָּ ר?
ה .כַאֲ שֶ ר כְ בָּ ר שָּ ְקעָּ ה הַ שֶ מֶ ש ,מָּ ה עָּ בַ ר בֵּ ין בִׁ ְת ֵּרי בַ ֲעלֵּי הַ חַ יִׁים שֶ בָּ ַתר ַאבְ ָּרם?
ַ " )9וי ְִׁהי הַ שֶ מֶ ש לָּבֹוא":
יאת הַ שֶ מֶ ש?
א .מַ ִׁהי בִׁ ַ
יאת הַ שֶ מֶ ש?
ב .מֶ ה עָּ שָּ ה ַאבְ ָּרם בְ בִׁ ַ
ג.

מַ ה ָּנפַל עַ ל ַאבְ ָּרם בְ שָּ עָּ ה שֶ יָּשַ ן?

ד .מָּ ה ָּאמַ ר ה' ל ְַא ְב ָּרם בְ שָּ עָּ ה שֶ יָּשַ ן?
 )10כַמָּ ה שָּ נִׁים י ְִׁהיּו צֶ אֱ צָּ ָּאיו שֶ ל ַאבְ ָּרם בְ ֶא ֶרץ ל ֹא לָּהֶ ם?
 )11ל ְַאחַ ר כַמָּ ה דֹורֹות י ְַחזְ רּו צֶ אֱ צָּ ָּאיו שֶ ל ַאבְ ָּרם ל ְֶא ֶרץ י ְִׁש ָּר ֵּאל? מַ דּועַ דַ וְ ָּקא ָּאז?
 )12מַ ה ַיעֲשֶ ה ה' לָּעָּ ם שֶ יְשַ עְ בֵּ ד ֶאת בְ נֵּי י ְִׁש ָּר ֵּאל?
ָּלּותם?
 )13עִׁ ם מָּ ה יֵּצְ אּו צֶ אֱ צָּ ָּאיו שֶ ל ַאבְ ָּרם ִׁמג ָּ
 )14מָּ ה ָּאמַ ר ה' ל ְַא ְב ָּרם שֶ י ְִׁק ֶרה לֹו בְ נִׁגּוד לְצֶ אֱ צָּ ָּאיו?
 )15מָּ הֵּ ם גְ בּולֹות הָּ ָּא ֶרץ הַ מֻּ בְ טַ חַ ת שֶ כ ַָּרת ה' עִׁ ם ַאבְ ָּרם?
ַ )16א ְרצָּ ם שֶ ל ֵּאילּו עֲשָּ ָּרה עַ ִׁמים ִׁהבְ ִׁטיחַ ה' ל ֵָּּתת ל ְַאבְ ָּרם?

אשית פֶּ ֶּרק טז
ְׁשאֵ לֹות – ְׁב ֵר ִׁ
ּומ ַניִׁן ִׁהגִׁ יעָּ ה?
 )1מֶ ה הָּ יָּה ְשמָּ ּה שֶ ל ִׁשפְ חַ ת שָּ ַרי ִׁ
 )2הַ ְסבֵּ רִׁ " :הנֵּה נָּא עֲצָּ ַרנִׁי ה' ִׁמלֶדֶ ת".
 )3מַ דּועַ ָּרצְ ָּתה שָּ ַרי שֶ ַאבְ ָּרם י ְִׁתחַ ֵּתן עִׁ ם הָּ גָּר?

 )4הַ ְסבֵּ ר" :אּולַי ִׁאבָּ נֶה ִׁממֶ נָּה".
 )5ל ְַאחַ ר כַמָּ ה שָּ נִׁים שֶ בָּ הֶ ם יָּשַ ב ַאבְ ָּרם בְ ֶא ֶרץ כְ נַעַ ןִׁ ,ה ְתחַ ֵּתן ַאבְ ָּרם עִׁ ם הָּ גָּר?
 )6מַ ה ָּק ָּרה ל ְַאחַ ר שֶ הָּ גָּר הָּ ְר ָּתה? מַ דּועַ ?
" )7חֲ מָּ ִׁסי עָּ לֶיָך":
א .הַ ְסבֵּ ר ֶאת ִׁד ְב ֵּרי שָּ ַרי.
ב .מַ ִׁהי הַ טַ ֲענָּה שֶ הָּ יָּה לְשָּ ַרי עַ ל ַאבְ ָּרם?
ג.

מֶ ה עָּ נָּה ַאבְ ָּרם ֶאל שָּ ַרי ל ְַאחַ ר שֶ שָּ מַ ע ֶאת טַ ֲענ ָָּּתּה?

 )8מֶ ה עָּ ְש ָּתה שָּ ַרי לְהָּ גָּר? מֶ ה עָּ ְש ָּתה הָּ גָּר בְ עִׁ ְקבֹות כְָּך?
 )9הֵּ יכָּן מָּ צָּ א מַ ל ְַאְך ה' ֶאת הָּ גָּר?
 )10מַ הּו הָּ עַ יִׁן בְ דֶ ֶרְך שּור?
 )11מַ ה שָּ ַאל הַ מַ ל ְָּאְך ֶאת הָּ גָּר ּומֶ ה עָּ נ ְָּתה לֹו הָּ גָּר?
 )12מֵּ הֶ ם ְשנֵּי הַ צִׁ ּוּויִׁם שֶ צִׁ ּוָּה הַ מַ ל ְָּאְך ֶאת הָּ גָּר?
 )13מַ ִׁהי כַמּות הַ צֶ אֱ צָּ ִׁאים שֶ ִׁהבְ ִׁטיחַ הַ מַ ל ְָּאְך לְהָּ גָּר?
עאל?
 )14מַ דּועַ צִׁ ּוָּה הַ מַ ל ְָּאְך ֶאת הָּ גָּר ל ְִׁקר ֹא לַבֵּ ן שֶ ִׁי ָּּולֵּד לָּּה בַ שֵּ ם י ְִׁשמָּ ֵּ
עאל?
אּורים שֶ בָּ הֶ ם ֵּת ֵּאר הַ מַ ל ְָּאְך לְהָּ גָּר ֶאת י ְִׁשמָּ ֵּ
 )15מָּ הֵּ ם ַא ְרבַ עַ ת הַ ֵּת ִׁ
יתי ַאחֲ ֵּרי ר ִֹׁאי".
 )16הַ ְסבֵּ ר" :ו ִַׁת ְק ָּרא שֵּ ם ה' הַ דֹבֵּ ר ֵּאלֶיהָּ ַא ָּתה ֵּאל רֳ ִׁאי כִׁ י ָּא ְמ ָּרה הֲ גַם הֲ ֹלם ָּר ִׁא ִׁ
 )17כֵּיצַ ד נ ְִׁק ְר ָּאה הַ בְ ֵּאר שֶ עָּ לֶיהָּ ִׁה ְת ַגלָּה מַ ל ְַאְך ה' ֶאל הָּ גָּר? מַ דּועַ ?
 )18הֵּ יכָּן נ ְִׁמצְ ָּאה הַ בְ ֵּאר שֶ עָּ לֶיהָּ ִׁה ְת ַגלָּה מַ ל ְַאְך ה' ֶאל הָּ גָּר?
עאל בְ שֵּ ם זֶה?
ִׁ )19מי ָּק ָּרא ְלי ְִׁשמָּ ֵּ
עאל?
 )20בֶ ן כַמָּ ה הָּ יָּה ַאבְ ָּרם בְ שָּ עָּ ה שֶ נֹולַד לֹו י ְִׁשמָּ ֵּ
אשית פֶּ ֶּרק יז
ְׁשאֵ לֹות – ְׁב ֵר ִׁ
 )1בְ ֵּאיזֶה שֵּ ם ִׁה ְת ַגלָּה ה' ֶאל ַאבְ ָּרם כְ שֶ הָּ יָּה בֶ ן ִׁת ְשעִׁ ים וְ ֵּתשַ ע?
 )2מַ ה צִׁ ּוָּה ה' ֶאת ַאבְ ָּרם כַאֲ שֶ ר ִׁה ְת ַגלָּה ֵּאלָּיו בְ עֹודֹו בֶ ן ִׁת ְשעִׁ ים וְ ֵּתשַ ע?
 )3מָּ הֵּ ם ְשנֵּי הַ ְדבָּ ִׁרים שֶ ִׁהבְ ִׁטיחַ ה' ל ְַאבְ ָּרם בִׁ זְ כּות ִׁקיּום הַ בְ ִׁרית בֵּ ינֵּיהֶ ם?
 )4מֶ ה עָּ שָּ ה ַאבְ ָּרם בִׁ ְשעַ ת ִׁה ְתגַלּות ה' ֵּאלָּיו?
 )5מַ דּועַ ִׁשנָּה ה' ֶאת ְשמֹו שֶ ל ַאבְ ָּרם ל ְַאבְ ָּרהָּ ם?
ֵּ )6אילּו ְשנֵּי עַ ִׁמים נֹוסָּ פִׁ ים ָּאמַ ר ה' ל ְַאבְ ָּרהָּ ם שֶ יֵּצְ אּו ִׁממֶ נּו?
ֵּ )7אילּו ְשנֵּי ְדבָּ ִׁרים ָּאמַ ר ה' ל ְַאבְ ָּרהָּ ם שֶ יֵּצְ אּו ִׁממֶ נּו?
 )8מַ ִׁהי הַ בְ ִׁרית שֶ כ ַָּרת ה' עִׁ ם ַא ְב ָּרהָּ ם?
ִׁ )9מי חַ יָּב בְ ִׁמילָּה?
ּומיהּו ִׁמ ְקנַת כֶ ֶסף?
ִׁ )10מיהּו ְילִׁיד בַ יִׁת ִׁ
 )11מַ הּו עָּ נְשֹו שֶ ל ָּאדָּ ם שֶ ָּאבִׁ יו ל ֹא מָּ ל אֹותֹו וְ הּוא ִׁה ְתבַ גֵּר וְ ל ֹא מָּ ל עַ צְ מֹו? מַ דּועַ ?
 )12מָּ הֵּ ם ְשנֵּי הַ ְדבָּ ִׁרים שֶ עָּ שָּ ה ַאבְ ָּרהָּ ם בְ שָּ עָּ ה שֶ ה' בִׁ שֵּ ר לֹו שֶ ִׁי ָּּולֵּד לֹו בֵּ ן ִׁמשָּ ָּרה?
 )13הַ ְסבֵּ ר ֶאת מַ ה שֶ ָּאמַ ר ַאבְ ָּרהָּ ם ְבלִׁבֹו ל ְַאחַ ר שֶ שָּ מַ ע שֶ שָּ ָּרה ע ֲִׁתידָּ ה לְהֹולִׁיד לֹו בֵּ ן.
 )14מָּ ה ָּאמַ ר ַאבְ ָּרהָּ ם לַה' כְ שֶ שָּ מַ ע שֶ שָּ ָּרה ע ֲִׁתידָּ ה לְהֹולִׁיד לֹו בֵּ ן?
 )15הַ ְסבֵּ ר ֶאת הַ ִׁמלָּה "אֲ בָּ ל" שֶ בְ פָּסּוק יט.

 )16בְ ֵּאיזֶה שֵּ ם צִׁ ּוָּה ה' ֶאת ַאבְ ָּרהָּ ם ל ְִׁקר ֹא לַבֵּ ן שֶ ִׁי ָּּולֵּד לֹו ִׁמשָּ ָּרה?
עאל ,מַ ה הּוא (ה') ַיעֲשֶ ה?
 )17מֵּ ַאחַ ר וְ ה' ִׁקבֵּ ל ֶאת ְתפִׁ לָּתֹו שֶ ל י ְִׁשמָּ ֵּ
עאל?
יאים עָּ ִׁתיד לְהֹולִׁיד י ְִׁשמָּ ֵּ
 )18כַמָּ ה נ ְִׁש ִׁ
יתי ִׁאתֹו לִׁבְ ִׁרית עֹולָּם ְלז ְַרעֹו ַאחֲ ָּריו".
 )19הַ ְסבֵּ ר" :וַהֲ ִׁקמ ִֹׁתי ֶאת בְ ִׁר ִׁ
 )20מָּ ַתי תֹולִׁיד שָּ ָּרה ֶאת הַ בֵּ ן?
 )21מֶ ה עָּ שָּ ה ה' ל ְַאחַ ר שֶ ִּׁסיֵּם לְדַ בֵּ ר עִׁ ם ַאבְ ָּרהָּ ם?
ַ )22פעֲמַ יִׁם מֹופִׁ יעַ בְ סֹוף הַ פ ֶֶרק "בְ עֶ צֶ ם הַ יֹום הַ זֶה" .מַ ה בָּ א כָּל פָּסּוק ְללַמֵּ ד?
עאל בִׁ ְשעַ ת הַ ִׁמילָּה?
 )23בֶ ן כַמָּ ה הָּ יָּה ַאבְ ָּרהָּ ם ּובֶ ן כַמָּ ה ָּהיָּה י ְִׁשמָּ ֵּ
ְׁשאֵ לֹות פֶּ ֶּרק יח
ִׁ )1ה ְתגַלּות ה' ֶאל ַאבְ ָּרהָּ ם:
א .בְ ֵּאיזֶה מָּ קֹום ִׁה ְת ַגלָּה ה' ֶאל ַא ְב ָּרהָּ ם?
ב .הֵּ יכָּן יָּשַ ב ַאבְ ָּרהָּ ם בִׁ ְשעַ ת ִׁה ְתגַלּותֹו שֶ ל ה' ֵּאלָּיו?
ג.

תֹורה?
בְ ֵּאיזֶה זְ מַ ן בַ יֹום ִׁה ְת ַגלָּה ה' ֶאל ַאבְ ָּרהָּ ם? כֵּיצַ ד נ ְִׁק ָּרא זְ מַ ן זֶה בִׁ לְשֹון הַ ָּ

ד .מַ דּועַ ִׁה ְת ַגלָּה ה' ֶאל ַאבְ ָּרהָּ ם?
 )2מָּ ה ָּר ָּאה ַאבְ ָּרהָּ ם בְ שָּ עָּ ה שֶ הּוא ז ַָּקף ֶאת עֵּ ינָּיו?
ְאֹותּה ִׁמלָּה .מַ ִׁהי הַ ִׁמלָּה
 )3בְ פָּסּוק ב ,י ְֶשנָּּה ִׁמלָּה הַ מֹופִׁ יעָּ ה ַפעֲמַ יִׁם ,כַאֲ שֶ ר יֵּש ְש ֵּתי מַ ְשמָּ עֻּיֹות שֹונֹות ל ָּ
אֹותּה הַ ִׁמלָּה?
ּומָּ הֵּ ם הַ הֶ ְסבֵּ ִׁרים הַ שֹונִׁים שֶ ל ָּ
עֹומ ִׁדים בְ סָּ מּוְך ְל ָּאהֳ לֹו?
 )4מֶ ה עָּ שָּ ה ַאבְ ָּרהָּ ם בְ שָּ עָּ ה שֶ ָּר ָּאה ֶאת הָּ אֲ נ ִָּׁשים ְ
אתי חֵּ ן בְ עֵּ ינֶיָך ַאל נָּא ַת ֲעבֹר מֵּ עַ ל עַ בְ דֶ ָך".
" )5אֲ ֹדנָּי ִׁאם נָּא מָּ צָּ ִׁ
א .ל ְִׁמי ָּפנָּה ַאבְ ָּרהָּ ם כְ דֵּ י לֹומַ ר לֹו ז ֹאת?
ב .הַ ְסבֵּ ר ֶאת ִׁד ְב ֵּרי ַאבְ ָּרהָּ ם ֵּאלֶה.
ג.

מַ ה בִׁ ֵּקש ַאבְ ָּרהָּ ם ֵּמ ֵּאת הָּ אֲ נ ִָּׁשים שֶ ָּר ָּאה ,שֶ י ְַאפְ ְשרּו לֹו ַלעֲשֹות?

ד .מֶ ה הָּ י ְָּתה ְתשּובַ ת הָּ אֲ נ ִָּׁשים ְלבַ ָּקשָּ תֹו שֶ ל ַאבְ ָּרהָּ ם? ל ְָּאן ִׁמהֵּ ר ַאבְ ָּרהָּ ם ָּל ֶלכֶת ל ְַאחַ ר
שֶ שָּ מַ ע ֶאת ְתשּובָּ ָּתם?
"אחַ ר ַת ֲעבֹרּו".
 )6הַ ְסבֵּ רַ :
 )7הַ ְסבֵּ ר" :כִׁ י עַ ל כֵּן עֲבַ ְר ֶתם עַ ל עַ בְ ְדכֶם".
 )8ל ְַאחַ ר הַ ְסכָּמַ ת הָּ אֲ נ ִָּׁשים לֶאֱ כֹל ֵּאצֶ ל ַאבְ ָּרהָּ םְ ,לכָּל ֶאחָּ ד ִׁמבְ נֵּי בֵּ יתֹו שֶ ל ַאבְ ָּרהָּ ם הָּ יָּה ַתפְ ִׁקיד בַ הֲ ָּכנַת
הַ ְּסעֻּדָּ ה .כְ תֹב מֶ ה הָּ יָּה ַתפְ ִׁקידֹו שֶ ל כָּל ֶאחָּ ד.
א .שָּ ָּרה –
עאל –
ב .י ְִׁשמָּ ֵּ
ג.

ַאבְ ָּרהָּ ם –

סלֶת".
 )9הַ ְסבֵּ רְ " :שֹלש ְס ִׁאים ֶקמַ ח ֹ
 )10הַ ְסבֵּ ר" :בֶ ן בָּ ָּקר ַרְך וָּטֹוב".
 )11הַ ְסבֵּ ר" :וְ הּוא עֹמֵּ ד ֲעלֵּיהֶ ם" .הֵּ יכָּן עָּ שָּ ה ז ֹאת ַאבְ ָּרהָּ ם?
 )12מַ ה שָּ אֲ לּו הָּ אֲ נ ִָּׁשים ֶאת ַאבְ ָּרהָּ ם ּומֶ ה עָּ נָּה לָּהֶ ם ַאבְ ָּרהָּ ם?
 )13הַ ְסבֵּ ר" :שֹוב ָּאשּוב ֵּאלֶיָך כָּעֵּ ת חַ יָּה" .מַ ה י ְִׁק ֶרה כְ שֶ יַגִׁ יעַ "כָּעֵּ ת"?
 )14הֵּ יכָּן עָּ ְמדָּ ה שָּ ָּרה בְ שָּ עָּ ה שֶ ַאחַ ד הָּ אֲ נ ִָּׁשים ָּאמַ ר שֶ י ְִׁהיֶה לָּּה בֵּ ן בְ עֹוד שָּ נָּה?

 )15הַ ְסבֵּ ר" :וְ הּוא ַאחֲ ָּריו".
נּותּה?
 )16מָּ ה ָּאמַ ר הַ פָּסּוק שֶ ָּק ָּרה לְשָּ ָּרה מֵּ רֹב זִׁ ְק ָּ
 )17מָּ הֵּ ן ְש ֵּתי הַ ִּׁסבֹות שֶ בִׁ גְ ָּללָּן חָּ ְשבָּ ה שָּ ָּרה שֶ ִׁדבְ ֵּרי הָּ ִׁאיש שֶ ָּאמַ ר שֶ ִׁהיא תֹולִׁיד בְ עֹוד שָּ נָּה ל ֹא י ְִׁת ַקיְמּו?
ֹלתי הָּ י ְָּתה לִׁי עֶ ְדנָּה".
"אחֲ ֵּרי בְ ִׁ
 )18הַ ְסבֵּ רַ :
 )19מַ ה שָּ ַאל ה' ֶאת ַאבְ ָּרהָּ ם ל ְַאחַ ר שֶ שָּ ָּרה ָּא ְמ ָּרה שֶ ִׁהיא ֵּאינָּּה מַ אֲ ִׁמינָּה שֶ ִׁהיא וְ ַאבְ ָּרהָּ ם יּוכְ לּו לְהֹולִׁיד בֵּ ן?
 )20הַ ְסבֵּ ר" :הֲ ִׁי ָּפלֵּא מֵּ ה' דָּ בָּ ר".
 )21מַ דּועַ שָּ ָּרה ִׁה ְתכַחֲ שָּ ה וְ ָּא ְמ ָּרה שֶ ִׁהיא ל ֹא צָּ חֲ ָּקה? מֶ ה עָּ נָּה לָּּה ַאבְ ָּרהָּ ם עַ ל כְָּך?
 )22מֶ ה עָּ שּו ְשֹלשֶ ת הָּ אֲ נ ִָּׁשים בְ שָּ עָּ ה שֶ הֵּ ם ָּקמּו מֵּ ָּאהֳ לֹו שֶ ל ַאבְ ָּרהָּ ם?
 )23מֶ ה עָּ שָּ ה ַאבְ ָּרהָּ ם בְ שָּ עָּ ה שֶ ְשֹלשֶ ת הָּ אֲ נ ִָּׁשים ָּקמּו מֵּ הָּ אֹהֶ ל?
 )24מַ ה שָּ ַאל ה' ֶאת צְ בָּ א הַ שָּ מַ יִׁם?
 )25מֵּ הֶ ן ְש ֵּתי הַ ְטעָּ נֹות שֶ ָּאמַ ר ה' ֶאל צְ בָּ א הַ שָּ מַ יִׁם שֶ בִׁ גְ ָּללָּן עָּ לָּיו לֹומַ ר ל ְַאבְ ָּרהָּ ם שֶ הּוא הֹולְֵּך לַהֲ פְֹך ֶאת
ְסדֹום?
 )26הַ ְסבֵּ ר כָּל ַאחַ ת ִׁמצַ לְעֹות הַ פָּסּוק הַ בָּ אֹות:
א .וְ נִׁבְ ְרכּו בֹו כֹל גֹויֵּי הָּ ָּא ֶרץ -
ב .כִׁ י יְדַ עְ ִׁתיו -
 )27כֵּיצַ ד נִׁמֵּ ק ה' לִׁצְ בָּ א הַ שָּ מַ יִׁם ֶאת חֲ בִׁ יבּותֹו שֶ ל ַאבְ ָּרהָּ ם ְל ָּפנָּיו?
 )28מַ דּועַ יְצַ ּוֶה ַאבְ ָּרהָּ ם ֶאת צֶ אֱ צָּ ָּאיו ל ְִׁשמֹר ֶאת חֻּ ֵּקי ה'? ֵּאלּו חֻּ ֵּקי ה' צִׁ ּוָּה ַאבְ ָּרהָּ ם ֶאת צֶ אֱ צָּ ָּאיו ל ְַקיֵּם?
אתם כִׁ י כָּבְ דָּ ה ְמאֹד".
 )29הַ ְסבֵּ רַ " :זע ֲַקת ְסדֹם ַו ֲעמ ָֹּרה כִׁ י ָּרבָּ ה וְ חַ טָּ ָּ
"ארֲ דָּ ה נָּא וְ ֶא ְר ֶאה הַ כְ צַ ע ֲָּק ָּתּה הַ בָּ ָּאה ֵּאלַי עָּ שּו ָּכלָּה וְ ִׁאם ל ֹא ֵּאדָּ עָּ ה".
 )30הַ ְסבֵּ רֵּ :
 )31מֶ ה עָּ שָּ ה ַאבְ ָּרהָּ ם בְ שָּ עָּ ה שֶ הָּ אֲ נ ִָּׁשים הָּ לְכּו ֶאל ְסדֹום?
 )32מֶ ה הָּ י ְָּתה טַ ֲענָּתֹו שֶ ל ַאבְ ָּרהָּ ם ֶאל ה' כְ דֵּ י שֶ ל ֹא י ְַש ִׁמיד ֶאת ְסדֹום?
ֲמֹורה בְ ִׁאם יֵּש ִׁמ ְספָּר
יקים שֶ בִׁ ֵּקש ַאבְ ָּרהָּ ם מֵּ ה' שֶ ל ֹא לְהַ ְש ִׁמיד ֶאת ְסדֹום ַוע ָּ
 )33מָּ הֵּ ם ִׁמ ְספְ ֵּרי הַ צַ ִׁד ִׁ
יקים זֶה בֶ עָּ ִׁרים ,בְ כָּל פַעַ ם שֶ ִׁה ְמ ִׁשיְך ל ְִׁה ְת ַפלֵּל לִׁפְ נֵּי ה'?
צַ ִׁד ִׁ
ֲמֹורה
 )34מָּ ה ָּאמַ ר ַא ְב ָּרהָּ ם לִׁפְ נֵּי שֶ ִׁה ְמ ִׁשיְך ל ְִׁה ְת ַפלֵּל ֶאל ה' ,ל ְַאחַ ר שֶ ה' ָּא ַמר לֹו שֶ ל ֹא י ְַש ִׁחית ֶאת ְסדֹום ַוע ָּ
יקים?
בְ ִׁאם י ְִׁהיּו חֲ ִׁמ ִׁשים צַ ִׁד ִׁ
ֲמֹורה?
 )35ל ְָּאן הָּ לְַך ַאבְ ָּרהָּ ם ל ְַאחַ ר שֶ ִּׁסיֵּם ל ְִׁה ְת ַפלֵּל ֶאל ה' שֶ ל ֹא י ְַש ִׁמיד ֶאת ְסדֹום ַוע ָּ

ְׁשאֵ לֹות פֶּ ֶּרק יט
יאת הַ מַ ל ְָּאכִׁ ים ֶאל ְסדֹום:
 )1בִׁ ַ
א .בְ ֵּאיזֶה זְ מַ ן בַ יֹום בָּ אּו הַ מַ ל ְָּאכִׁ ים ֶאל ְסדֹום?
ב .הֵּ יכָּן הָּ יָּה לֹוט בְ שָּ עָּ ה שֶ הַ מַ ל ְָּאכִׁ ים ִׁהגִׁ יעּו ֶאל ְסדֹום?
ג.

מֶ ה עָּ שָּ ה לֹוט בְ שָּ עָּ ה שֶ ָּר ָּאה ֶאת הַ מַ ל ְָּאכִׁ ים?

אֹותם?
ד .מָּ ה ָּאמַ ר לֹוט לַמַ ל ְָּאכִׁ ים בְ שָּ עָּ ה שֶ ָּר ָּאה ָּ
ה .מֶ ה הָּ י ְָּתה ְתשּובַ ת הַ מַ ל ְָּאכִׁ ים ֶאל לֹוט?
ו.

מַ דּועַ ִׁה ְסכִׁ ימּו הַ מַ ל ְָּאכִׁ ים בְ סֹופֹו שֶ ל דָּ בָּ ר ל ְִׁה ָּכנֵּס וְ ָּללּון ֵּאצֶ ל לֹוט?

 )2הַ ְסבֵּ רַ " :ו ִׁיפְ צַ ר בָּ ם ְמאֹד".
 )3מֶ ה עָּ שָּ ה לֹוט לַמַ ל ְָּאכִׁ ים כַאֲ שֶ ר בָּ אּו לְבֵּ יתֹו?

 )4מֶ ה עָּ שּו ַאנְשֵּ י ְסדֹום לִׁפְ נֵּי שֶ הַ מַ ל ְָּאכִׁ ים ִׁה ְספִׁ יקּו ָּל ֶלכֶת לִׁישֹן בְ בֵּ יתֹו שֶ ל לֹוט?
ִׁ )5מי ִׁמבֵּ ין ַאנְשֵּ י ְסדֹום ִׁה ְש ַת ְתפּו ְבהַ ָּקפַת בֵּ יתֹו שֶ ל לֹוט?
 )6הַ ְסבֵּ ר" :כָּל הָּ עָּ ם ִׁמ ָּקצֶ ה" .מֶ ה עָּ שּו?
אֹורחָּ יו?
 )7מַ ה ִׁהצִׁ יעַ לֹוט ֶאל ַאנְשֵּ י ְסדֹום ַלעֲשֹות בִׁ ְמקֹום ְלהֹוצִׁ יא אֲ לֵּיהֶ ם ֶאת ְ
 )8הַ ְסבֵּ ר" :כִׁ י עַ ל כֵּן בָּ אּו בְ צֵּ ל ק ָֹּר ִׁתי".
נֹותיו?
 )9מֶ ה הָּ י ְָּתה ְתשּובַ ת ַאנְשֵּ י ְסדֹום לְ הַ צָּ עָּ תֹו לְהֹוצִׁ יא אֲ לֵּיהֶ ם ֶאת בְ ָּ
 )10מַ ה נִּׁסּו ַאנְשֵּ י ְסדֹום ַלעֲשֹות ל ְַאחַ ר ִׁדבְ ֵּריהֶ ם ֶאל לֹוט? כֵּיצַ ד נ ְִׁמנַע מֵּ הֶ ם הַ דָּ בָּ ר?
 )11הַ ְסבֵּ רַ " :ו ִׁילְאּו ל ְִׁמצ ֹא הַ פ ַָּתח" .מַ דּועַ ?
 )12מָּ הֵּ ם ְשֹלשֶ ת סּוגֵּי ְקרֹובֵּ י הַ ִׁמ ְשפָּחָּ ה שֶ שָּ אֲ לּו הַ מַ ל ְָּאכִׁ ים ֶאת לֹוט ִׁאם יֵּש לֹו מֵּ הֶ ם בְ תֹוְך הָּ עִׁ יר ְסדֹום?
מָּ ה ָּא ְמרּו לְלֹוט ַלעֲשֹות ִׁא ָּתם?
 )13מֶ ה הָּ י ְָּתה ְתגּובַ ת חֲ ָּתנָּיו שֶ ל לֹוט כַאֲ שֶ ר לֹוט ָּאמַ ר לָּהֶ ם שֶ ה' הֹולְֵּך לַהֲ פְֹך ֶאת הָּ עִׁ יר ְסדֹום?
 )14בְ ֵּאיזֹו שָּ עָּ ה בְ יֹום ז ְֵּרזּו הַ מַ ל ְָּאכִׁ ים ֶאת לֹוט לָּצֵּ את מֵּ הָּ עִׁ יר ְסדֹום?
 )15מָּ ה ָּא ְמרּו הַ מַ ל ְָּאכִׁ ים ֶאל לֹוט שֶ יִׁ ְק ֶרה ִׁאם הּוא ל ֹא יִׁזְ דָּ ֵּרז לָּצֵּ את מֵּ הָּ עִׁ יר? מַ דּועַ ?
 )16מֶ ה עָּ שּו הַ מַ ל ְָּאכִׁ ים ל ְַאחַ ר שֶ לֹוט ִׁה ְתמַ ְהמֵּ ּהַ ִׁמלָּצֵּ את מֵּ הָּ עִׁ יר ְסדֹום?
תֹורה ֶאת הַ צָּ לָּתֹו שֶ ל לֹוט?
 )17כֵּיצַ ד ְמנַמֶ ֶקת הַ ָּ
 )18מָּ הֵּ ם ְשֹלשֶ ת הַ ְדבָּ ִׁרים שֶ צִׁ ּוָּה ַאחַ ד הַ מַ ל ְָּאכִׁ ים ֶאת לֹוט בְ שָּ עָּ ה שֶ הַ מַ ל ְָּאכִׁ ים הֹוצִׁ יאּו ֶאת לֹוט ֶאל ִׁמחּוץ
לָּעִׁ יר ְסדֹום?
 )19מַ דּועַ ל ֹא ָּרצָּ ה לֹוט לִׁבְ רֹחַ ֶאל הָּ הָּ ר? מַ ה בִׁ ֵּקש ַלעֲשֹות בְ מָּ קֹום ז ֹאת?
" )20הֲ ל ֹא ִׁמצְ עָּ ר ִׁהוא" – מַ ִׁהי טַ ֲענָּתֹו שֶ ל לֹוט ְלכְָּך שֶ הַ מַ ל ְָּאכִׁ ים יְכֹולִׁים ל ְִׁהמָּ נַע מֵּ הַ ְשמָּ דַ ת הָּ עִׁ יר צֹעַ ר?
 )21מַ דּועַ ָּאמַ ר הַ מַ ל ְָּאְך לְלֹוט ל ְִׁהזְ דָּ ֵּרז ּולְהַ גִׁ יעַ ֶאל צֹעַ ר?
 )22בְ ֵּאיזֶה זְ מַ ן בִׁ ימָּ מָּ ה ָּקרּו הַ ְדבָּ ִׁרים הַ בָּ ִׁאים:
יאת לֹוט ִׁמ ְּסדֹום –
א .יְצִׁ ַ
ב .הֲ גָּעַ ת לֹוט ְלצֹעַ ר –
ג.

ֲמֹורה –
ְהֹוריד גָּפְ ִׁרית וְ ֵּאש עַ ל ְסדֹום ַוע ָּ
ה' ִׁה ְת ִׁחיל ל ִׁ

ֲמֹורה מֵּ הַ שָּ מַ יִׁם?
הֹוריד ה' עַ ל ְסדֹום ַוע ָּ
 )23מָּ הֵּ ם ְשנֵּי הַ ְדבָּ ִׁרים שֶ ִׁ
ֲמֹורה גָּפְ ִׁרית וְ ֵּאש?
הֹוריד עַ ל ְסדֹום ַוע ָּ
 )24מֶ ה עָּ שָּ ה ה' ל ְַאחַ ר שֶ ִׁ
חֹורנִׁית?
 )25מַ ה ָּק ָּרה ל ְִׁא ְשתֹו שֶ ל לֹוט כַאֲ שֶ ר ִׁה ְסתֹובְ בָּ ה אֲ ַ
ֲמֹורה בַ ב ֶֹקר לְמָּ חֳ ָּרת ְתפִׁ לָּתֹו ֶאל ה'?
 )26ל ְָּאן הָּ לְַך ַאבְ ָּרהָּ ם כְ דֵּ י לְהַ ְש ִׁקיף עַ ל ְסדֹום ַוע ָּ
ֲמֹורה?
 )27מָּ ה ָּר ָּאה ַאבְ ָּרהָּ ם בְ שָּ עָּ ה שֶ ִׁה ְס ַתכֵּל לְעֵּ בֶ ר ְסדֹום ַוע ָּ
 )28מֶ ה עָּ שָּ ה ה' בְ שָּ עָּ ה שֶ הָּ פְַך ֶאת ְסדֹום שֶ ג ַָּרם לֹו לְהַ צִׁ יל ֶאת לֹוט?
 )29ל ְָּאן ִׁה ְמ ִׁשיְך לֹוט ָּל ֶלכֶת ְל ַאחַ ר שֶ הּוא הָּ לְַך ֶאל צֹעַ ר?
נֹותיו שֶ ל לֹוט כְ דֵּ י שֶ הֵּ ן יּוכְ לּו לְהֹולִׁיד ְיל ִָּׁדים?
 )30מֶ ה הָּ י ְָּתה עֲצַ ת בְ ָּ
נֹותיו שֶ ל לֹוט?
 )31מֶ ה הָּ יּו ְשמֹות ְשנֵּי הַ בָּ נִׁים שֶ הֹולִׁידּו בְ ָּ
ְׁשאֵ לֹות פֶּ ֶּרק כ
 )1ל ְָּאן נָּסַ ע ַאבְ ָּרהָּ ם מֵּ ֵּאֹלנֵּי מַ ְמ ֵּרא?
 )2מָּ ה ָּאמַ ר ַאבְ ָּרהָּ ם עַ ל שָּ ָּרה ּומַ דּועַ ?

 )3מָּ ה ָּאמַ ר מַ ל ְַאְך ה' ֶאל אֲ בִׁ ימֶ לְֶך בְ שָּ עָּ ה שֶ אֲ בִׁ ימֶ לְֶך חָּ לַם בַ ַל ְילָּה?
 )4מַ ה טָּ עַ ן אֲ בִׁ ימֶ לְֶך כְ ַלפֵּי ה' ל ְַאחַ ר שֶ ה' ִׁהזְ ִׁהיר אֹותֹו שֶ הּוא הֹולְֵּך לָּמּות עַ ל כְָּך שֶ הּוא ל ַָּקח ֶאת שָּ ָּרה?
אֹותָך מֵּ חֲ טֹו לִׁי"ִׁ .מי ָּאמַ ר ז ֹאת ּול ְִׁמי?
 )5הַ ְסבֵּ ר" :ו ֶָּא ְחשְֹך גַם ָּאנֹכִׁ י ְ
 )6מָּ ה ָּאמַ ר מַ ל ְַאְך ה' לַאֲ בִׁ ימֶ לְֶך ַלעֲשֹות כְ דֵּ י שֶ ל ֹא יָּמּות?
" )7כִׁ י נָּבִׁ יא הּוא" :מָּ ה ָּרצָּ ה מַ ל ְַאְך ה' ְלנַמֵּ ק בְ דָּ בָּ ר זֶה וְ כֵּיצַ ד נִׁמֵּ ק ז ֹאת?
 )8מַ ה י ְִׁק ֶרה בְ ִׁמ ְק ֶרה ַואֲ בִׁ ימֶ לְֶך ל ֹא י ְַחזִׁ יר ֶאת שָּ ָּרה ל ְַאבְ ָּרהָּ ם?
 )9מֶ ה הָּ י ְָּתה ְתגּובַ ת עֲבָּ דָּ יו שֶ ל אֲ בִׁ ימֶ לְֶך בְ שָּ עָּ ה שֶ הּוא ִׁס ֵּפר לָּהֶ ם ֶאת ִׁדבְ ֵּרי הַ מַ ל ְָּאְך שֶ ִׁה ְת ַגלָּה ֵּאלָּיו בַ חֲ לֹום
הַ ַל ְילָּה?
 )10מַ ה טָּ עַ ן אֲ בִׁ ימֶ לְֶך כְ ַלפֵּי ַאבְ ָּרהָּ ם כַאֲ שֶ ר הּוא הֶ ְחזִׁ יר ֶאת שָּ ָּרה ְל ַאבְ ָּרהָּ ם?
 )11כֵּיצַ ד ִׁה ְסבִׁ יר ַאבְ ָּרהָּ ם לַאֲ בִׁ ימֶ לְֶך ֶאת הָּ עֻּבְ דָּ ה שֶ ָּאמַ ר עַ ל שָּ ָּרה שֶ ִׁהיא אֲ חֹותֹו?
 )12כֵּיצַ ד ִׁה ְסבִׁ יר ַאבְ ָּרהָּ ם שֶ הּוא ל ֹא ִׁש ֵּקר בְ שָּ עָּ ה שֶ ָּאמַ ר עַ ל שָּ ָּרה שֶ ִׁהיא אֲ חֹותֹו?
ֹלהים ִׁמבֵּ ית ָּאבִׁ י" .מַ ה ָּק ָּרה כַאֲ שֶ ר ה' ִׁה ְתעָּ ה ֶאת ַאבְ ָּרהָּ ם ִׁמבֵּ ית
 )13הַ ְסבֵּ רַ " :וי ְִׁהי כַאֲ שֶ ר ִׁה ְתעּו א ִֹׁתי אֱ ִׁ
ָּאבִׁ יו?
 )14מַ ה נ ַָּתן אֲ בִׁ ימֶ לְֶך ל ְַאבְ ָּרהָּ ם כַאֲ ֶשר הֶ ְחזִׁ יר ֵּאלָּיו ֶאת שָּ ָּרה? מַ דּועַ ?
 )15הֵּ יכָּן ִׁה ְרשָּ ה אֲ בִׁ ימֶ לְֶך ל ְַאבְ ָּרהָּ ם ל ְִׁה ְתיַשֵּ ב?
ֲבּורּה ל ְַאבְ ָּרהָּ ם? מַ דּועַ ?
 )16מָּ ה ָּאמַ ר אֲ בִׁ ימֶ לְֶך לְשָּ ָּרה שֶ הּוא נ ַָּתן ע ָּ
"הנֵּה הּוא לְָּך כְ סּות עֵּ י ַניִׁם ְלכֹל אֲ שֶ ר ִׁא ָּתְך".
 )17הַ ְסבֵּ רִׁ :
 )18הַ ְסבֵּ ר" :וְ ֵּאת כֹל וְ ֹנכָּחַ ת".
 )19מֶ ה הָּ יָּה עָּ נְשָּ ם שֶ ל אֲ בִׁ ימֶ לְֶך ּובְ נֵּי בֵּ יתֹו עַ ל כְָּך שֶ אֲ בִׁ ימֶ לְֶך ל ַָּקח ֶאת שָּ ָּרה? כֵּיצַ ד ִׁה ְתבַ טֵּ ל ֹענֶש זֶה?
ְׁשאֵ לֹות פֶּ ֶּרק כא
ַ " )1וה' פ ַָּקד ֶאת שָּ ָּרה" :מַ ִׁהי הַ פְ ִׁקידָּ הּ ,ומֶ ה עָּ שָּ ה ה' בְ שָּ עָּ ה שֶ פ ַָּקד ֶאת שָּ ָּרה?
 )2בְ ֵּאיזֶה זְ מַ ן נֹולַד הַ בֵּ ן לְשָּ ָּרה וְ ַאבְ ָּרהָּ ם?
 )3כֵּיצַ ד ָּק ָּרא ַאבְ ָּרהָּ ם ֶאת שֵּ ם בְ נֹו שֶ נֹולַד לֹו? מָּ ַתי מָּ ל ַאבְ ָּרהָּ ם ֶאת בְ נֹו?
 )4בֶ ן כַמָּ ה הָּ יָּה ַאבְ ָּרהָּ ם בְ שָּ עָּ ה שֶ נֹולַד יִׁצְ חָּ ק?
 )5מָּ הֵּ ם ְשנֵּי הַ ְדבָּ ִׁרים שֶ ָּא ְמ ָּרה שָּ ָּרה בְ שָּ עָּ ה שֶ יִׁצְ חָּ ק נֹולַד?
ִׁיקה בָּ נִׁים שָּ ָּרה".
"מי ִׁמלֵּל ל ְַאבְ ָּרהָּ ם הֵּ ינ ָּ
 )6הַ ְסבֵּ רִׁ :
 )7מַ ִׁהי גְ ִׁמילָּתֹו שֶ ל יִׁצְ חָּ קּ ,ומֶ ה עָּ שָּ ה ַאבְ ָּרהָּ ם כַאֲ שֶ ר יִׁצְ חָּ ק ִׁנגְ מַ ל?
עאל?
 )8מָּ ה ָּראֲ ָּתה שָּ ָּרה שֶ ג ַָּרם לָּּה ל ְִׁרצֹות שֶ ַאבְ ָּרהָּ ם ְיג ֵָּּרש ֶאת י ְִׁשמָּ ֵּ
עאל?
ירה שָּ ָּרה ל ְַאבְ ָּרהָּ ם שֶ ֵּאין שּום חֲ שָּ ש בְ גֵּרּוש י ְִׁשמָּ ֵּ
 )9כֵּיצַ ד ִׁה ְסבִׁ ָּ
עאל? מַ דּועַ בְ כָּל ז ֹאת ִׁה ְסכִׁ ים ַא ְב ָּרהָּ ם
 )10מֶ ה הָּ י ְָּתה ְתגּובַ ת ַא ְב ָּרהָּ ם ל ְִׁד ִׁרישָּ ָּתּה שֶ ל שָּ ָּרה ְלג ֵָּּרש ֶאת י ְִׁשמָּ ֵּ
עאל בְ סֹופֹו שֶ ל דָּ בָּ ר?
ְלג ֵָּּרש ֶאת י ְִׁשמָּ ֵּ
 )11מָּ הֵּ ם ְשנֵּי הַ מַ ְרכִׁ יבִׁ ים בִׁ ְדבָּ ָּריו שֶ ל ה' ל ְַאבְ ָּרהָּ ם ,בָּ הֶ ם הֵּ פִׁ יג ה' ֶאת חֲ שָּ שֹו שֶ ל ַאבְ ָּרהָּ ם ְלג ֵָּּרש ֶאת
עאל?
י ְִׁשמָּ ֵּ
אֹותּה?
ָּ
 )12מָּ הֵּ ם ְשֹלשֶ ת הַ ְדבָּ ִׁרים שֶ שָּ ם ַאבְ ָּרהָּ ם עַ ל כְ ֵּתפָּּה שֶ ל הָּ גָּר לִׁפְ נֵּי שֶ ִׁשלֵּחַ
אֹותּה ִׁמבֵּ יתֹו?
ָּ
 )13הֵּ יכָּן ִׁה ְסתֹובְ בָּ ה הָּ גָּר ל ְַאחַ ר שֶ ַאבְ ָּרהָּ ם ִׁשלֵּחַ
 )14הַ ְסבֵּ ר" :ו ֵַּתלְֶך ו ֵַּת ַתע".
אֹותּה?
ָּ
עאל ל ְַאחַ ר שֶ ִׁנגְ ְמרּו הַ מַ יִׁם מֵּ הַ כְ לִׁי שֶ ַאבְ ָּרהָּ ם שָּ ם עַ ל ִׁשכְ מָּ ּה לִׁפְ נֵּי שֶ ִׁשלֵּחַ
 )15מֶ ה עָּ ְש ָּתה הָּ גָּר ְלי ְִׁשמָּ ֵּ

עאל? מַ דּועַ ?
 )16הֵּ יכָּן י ְָּשבָּ ה הָּ גָּר ל ְַאחַ ר שֶ ִׁה ְשלִׁיכָּּה ֶאת י ְִׁשמָּ ֵּ
עאל?
יֹותר ִׁמי ְִׁשמָּ ֵּ
 )17מֶ ה עָּ ְש ָּתה הָּ גָּר ל ְַאחַ ר שֶ ִׁה ְת ַרחֲ ָּקה ֵּ
עאל?
 )18מָּ ה ָּאמַ ר מַ ל ְַאְך ה' לְהָּ גָּר ,ל ְַאחַ ר שֶ ה' שָּ מַ ע ֶאת קֹול בִׁ כְ יֹו שֶ ל י ְִׁש ָּמ ֵּ
עאל?
 )19מַ ה צִׁ ּוָּה הַ מַ ל ְָּאְך ֶאת הָּ גָּר ל ְַאחַ ר שֶ ָּאמַ ר לָּּה שֶ יֵּש ְמקֹור מַ יִׁם ְליַד יִׁ ְשמָּ ֵּ
 )20מַ ה ִׁהבְ ִׁטיחַ מַ ל ְַאְך ה' לְהָּ גָּר?
ֹלהים ֶאת הַ נַעַ ר".
 )21הַ ְסבֵּ רַ " :וי ְִׁהי אֱ ִׁ
עאל:
 )22י ְִׁשמָּ ֵּ
א .הֵּ יכָּן ִׁה ְתיַשֵּ ב?
ב .מֶ ה עָּ שָּ ה בַ מָּ קֹום שֶ ִׁה ְתיַשֵּ ב?
ג.

עאל?
ִׁמ ַניִׁן ל ְָּקחָּ ה הָּ גָּר ִׁאשָּ ה ְלי ְִׁשמָּ ֵּ

ְ )23שבּועַ ת ַאבְ ָּרהָּ ם וַאֲ בִׁ ימֶ לְֶך:
א .עִׁ ם ִׁמי בָּ א אֲ בִׁ ימֶ לְֶך ֶאל ַאבְ ָּרהָּ ם ּומֶ ה הָּ יָּה ַתפְ ִׁקידֹו?
ב .מַ דּועַ בָּ א אֲ בִׁ ימֶ לְֶך ֶאל ַאבְ ָּרהָּ ם? ֵּאיזֶה ְמא ָֹּרע ג ַָּרם ְלכְָּך שֶ אֲ בִׁ ימֶ לְֶך בָּ א ֶאל ַא ְב ָּרהָּ ם?
ג.

מּורת חֶ סֶ ד זֶה?
מַ הּו הַ חֶ סֶ ד שֶ עָּ שָּ ה אֲ בִׁ ימֶ לְֶך עִׁ ם ַאבְ ָּרהָּ ם ּומַ ה בִׁ ֵּקש מֵּ ַאבְ ָּרהָּ ם ְת ַ

ד .הַ ְסבֵּ ר" :וְ עִׁ ם הָּ ָּא ֶרץ אֲ שֶ ר ג ְַר ָּתה בָּ ּה".
 )24עַ ל מָּ ה ִׁה ְת ַוכֵּחַ ַאבְ ָּרהָּ ם עִׁ ם אֲ בִׁ ימֶ לְֶך? מֶ ה הָּ י ְָּתה ְתגּובָּ תֹו שֶ ל אֲ בִׁ ימֶ לְֶך ְלכְָּך?
 )25מַ ה נ ַָּתן ַאבְ ָּרהָּ ם לַאֲ בִׁ ימֶ לְֶך?
 )26מַ דּועַ ִׁהצִׁ יב ַאבְ ָּרהָּ ם שֶ בַ ע כְ בָּ שֹות בְ נִׁפְ ָּרד ִׁמ ְש ָּאר בַ ֲעלֵּי הַ חַ יִׁים שֶ נ ַָּתן לַאֲ בִׁ ימֶ לְֶך?
 )27מַ דּועַ הָּ עִׁ יר בְ ֵּאר שֶ בַ ע ְקרּויָּה ָּכְך?
 )28מַ ה נָּטַ ע ַאבְ ָּרהָּ ם בִׁ בְ ֵּאר שֶ בַ ע? ֶמה עָּ שָּ ה שָּ ם ַאבְ ָּרהָּ ם ְליַד נ ְִׁטיעָּ תֹו?
 )29כַמָּ ה זְ מַ ן יָּשַ ב ַאבְ ָּרהָּ ם ְב ֶא ֶרץ פְ ל ְִׁש ִׁתים?

ְׁשאֵ לֹות פֶּ ֶּרק כב
 )1הֵּ יכָּן ָּאמַ ר ה' ל ְַאבְ ָּרהָּ ם לְהַ עֲלֹות ֶאת יִׁצְ חָּ ק בְ נֹו לְעֹולָּה?
 )2מֶ ה עָּ שָּ ה ַאבְ ָּרהָּ ם מֻּ ְקדָּ ם בַ ב ֶֹקר לְמָּ חֳ ָּרת צִׁ ּוּוי ה'?
מֹוריָּה?
 )3ל ְַאחַ ר כַמָּ ה יְמֵּ י הֲ לִׁיכָּה ָּר ָּאה ַא ְב ָּרהָּ ם ֶאת ֶא ֶרץ הַ ִׁ
 )4מָּ ה ָּאמַ ר ַאבְ ָּרהָּ ם ֶאל ְשנֵּי נְעָּ ָּריו שֶ לִּׁוּו אֹותֹו?
 )5מָּ הֵּ ם הַ ְדבָּ ִׁרים שֶ ל ַָּקח ַאבְ ָּרהָּ ם בְ יָּדָּ יו ֶאל ְמקֹום הָּ ע ֲֵּקדָּ ה ּומַ ה שָּ ם עַ ל יִׁצְ חָּ ק בְ נֹו?
 )6מַ ִׁהי הַ מַ אֲ ֶכלֶת?
 )7מַ ה שָּ ַאל יִׁצְ חָּ ק ֶאת ַאבְ ָּרהָּ ם בְ ָּשעָּ ה שֶ הָּ לְכּו ֶאל ְמקֹום הָּ ע ֲֵּקדָּ הּ ,ומֶ ה עָּ נָּה ַאבְ ָּרהָּ ם ְליִׁצְ חָּ ק?
 )8מָּ הֵּ ן שָּ ֹלש הַ פְ עֻּלֹות שֶ עָּ שָּ ה ַאבְ ָּרהָּ ם ל ְַאחַ ר שֶ בָּ נָּה ֶאת הַ ִׁמזְ בֵּ חַ בִׁ ְמקֹום הָּ ע ֲֵּקדָּ ה?
 )9מַ ִׁהי ע ֲֵּקדָּ ה?
 )10מַ ה צִׁ ּוָּה מַ ל ְַאְך ה' ֶאת ַאבְ ָּרהָּ ם ְבשָּ עָּ ה שֶ ל ַָּקח בְ יָּדֹו ֶאת הַ מַ אֲ ֶכלֶת?
 )11כֵּיצַ ד נִׁמֵּ ק מַ ל ְַאְך ה' ֶאת הַ צִׁ ּוּוי שֶ ל ֹא ַלעֲשֹות ְליִׁצְ חָּ ק דָּ בָּ ר?
ידָך ִׁממֶ נִׁי".
 )12הַ ְסבֵּ ר" :וְ ל ֹא חָּ שַ כְ ָּת ֶאת בִׁ נְָך ֶאת י ְִׁח ְ
 )13מָּ ה ָּר ָּאה ַאבְ ָּרהָּ ם בְ שָּ עָּ ה שֶ ז ַָּקף ֶאת עֵּ ינָּיו ל ְַאחַ ר ִׁדבְ ֵּרי הַ מַ ל ְָּאְך? מֶ ה עָּ שָּ ה ִׁאתֹו?
 )14הַ ְסבֵּ ר" :וְ ִׁהנֵּה ַאיִׁל ַאחַ ר נֶאֱ חַ ז בַ ְּסבַ ְך בְ ַק ְרנָּיו".

 )15כֵּיצַ ד ָּק ָּרא ַאבְ ָּרהָּ ם לַמָּ קֹום שֶ בֹו עָּ ַקד ֶאת יִׁצְ חָּ ק? מַ ה מַ ְשמָּ עּות שֵּ ם זֶה?
 )16הַ ְסבֵּ ר" :אֲ שֶ ר י ֵָּּאמֵּ ר הַ יֹום בְ הַ ר ה' י ֵָּּר ֶאה".
 )17מָּ הֵּ ם ְשנֵּי הַ ְדבָּ ִׁרים שֶ ַיעֲשֶ ה ה' ל ְַאבְ ָּרהָּ ם בִׁ ְשכַר שֶ ִׁה ְסכִׁ ים לְהַ עֲלֹות ֶאת יִׁצְ חָּ ק לְעֹולָּה וְ עָּ מַ ד בַ נִּׁסָּ יֹון?
 )18מָּ הֵּ ם ְשנֵּי הַ ִׁדמּויִׁים שֶ בָּ הֶ ם ִׁדמָּ ה מַ ל ְַאְך ה' ֶאת ִׁרבּוי ז ְַרעֹו שֶ ל ַאבְ ָּרהָּ ם?
 )19ל ְָּאן הָּ לְַך ַאבְ ָּרהָּ ם ל ְַאחַ ר הָּ ע ֲֵּקדָּ ה כְ דֵּ י ל ְִׁה ְתיַשֵּ ב?
 )20מַ ה נֹודַ ע ל ְַאבְ ָּרהָּ ם ל ְַאחַ ר עִׁ ְניַן הָּ ע ֲֵּקדָּ ה?
ְׁשאֵ לֹות פֶּ ֶּרק כג
 )1בְ מֶ שֶ ְך כַמָּ ה שָּ נִׁים חָּ י ְָּתה שָּ ָּרה ִׁאמֵּ נּו וְ הֵּ יכָּן נִׁפְ ְט ָּרה?
 )2לְשֵּ ם ֵּאילּו ְשנֵּי ְדבָּ ִׁרים ִׁהגִׁ יעַ ַאבְ ָּרהָּ ם לְחֶ בְ רֹון?
 )3ל ְִׁמי ָּפנָּה ַאבְ ָּרהָּ ם בִׁ ְת ִׁחלָּה כְ דֵּ י ל ְִׁמצ ֹא חֶ ל ְַקת אֲ דָּ מָּ ה ל ְִׁקבֹר שָּ ם ֶאת שָּ ָּרה?
 )4הַ ְסבֵּ ר" :גֵּר וְ תֹושָּ ב ָּאנֹכִׁ י עִׁ מָּ כֶם".
ְ )5תשּובַ ת בְ נֵּי חֵּ ת ל ְַאבְ ָּרהָּ ם:
א .כֵּיצַ ד ֵּתאֲ רּו בְ נֵּי חֵּ ת ֶאת ַא ְב ָּרהָּ ם בִׁ ְתשּובָּ ָּתם?
ב .מֶ ה הָּ י ְָּתה ְתשּובַ ת בְ נֵּי חֵּ ת ל ְַאבְ ָּרהָּ ם עַ ל בַ ָּקשָּ תֹו ל ְַקבֵּ ל מֵּ הֶ ם חֶ ל ְַקת ֶקבֶ ר?
ג.

"איש ִׁממֶ נּו ֶאת ִׁקבְ רֹו ל ֹא יִׁכְ לֶה ִׁמ ְמָך ִׁמ ְקבֹר ֵּמ ֶתָך".
הַ ְסבֵּ רִׁ :

ד .מֶ ה עָּ שָּ ה ַאבְ ָּרהָּ ם ל ְַאחַ ר שֶ שָּ מַ ע ֶאת ְתשּובָּ ָּתם שֶ ל בְ נֵּי חֵּ ת?
 )6מַ ה בִׁ ֵּקש ַאבְ ָּרהָּ ם ֵּמ ֵּאת בְ נֵּי חֵּ ת בְ ִׁמ ְק ֶרה וְ הֵּ ם ֵּכנִׁים בְ ִׁדבְ ֵּריהֶ ם שֶ הֵּ ם רֹוצִׁ ים ַל ֲעזֹר לֹו ל ְִׁקבֹר ֶאת ָּש ָּרה?
 )7הַ ְסבֵּ רְ " :שמָּ עּונִׁי".
 )8מַ דּועַ נ ְִׁק ֵּראת ְמעָּ ַרת הַ מַ כְ ֵּפלָּה בְ שֵּ ם זֶה?
ירת ְשדֵּ ה הַ מַ כְ ֵּפלָּה לְפִׁ י ְדבָּ ָּריו שֶ ל ַאבְ ָּרהָּ ם?
 )9מַ ה י ְִׁהיֶה ַתפְ ִׁקידָּ ם שֶ ל בְ נֵּי חֵּ ת בְ מַ עֲמַ ד ְמכִׁ ַ
ְ )10תשּובַ ת עֶ פְ רֹון ל ְַאבְ ָּרהָּ ם:
א .הֵּ יכָּן יָּשַ ב עֶ פְ רֹון בְ שָּ עָּ ה שֶ ַאבְ ָּרהָּ ם ִׁדבֵּ ר ֶאל בְ נֵּי חֵּ ת?
ירה שֶ ל ְמעָּ ַרת הַ מַ כְ ֵּפלָּה?
בִׁ .מי הָּ יָּה בְ מַ עֲמַ ד הַ ְמכִׁ ָּ
ג.

מָּ הֵּ ם ְשנֵּי הַ ְדבָּ ִׁרים שֶ ָּאמַ ר ַאבְ ָּר ָּהם לְעֶ פְ רֹון שֶ י ִֵּׁתן לֹו בְ מַ ָּתנָּה?

ד .מֶ ה עָּ שָּ ה ַאבְ ָּרהָּ ם ל ְַאחַ ר שֶ שָּ מַ ע ֶאת ְתשּובָּ תֹו שֶ ל עֶ פְ רֹון? מַ דּועַ ?
מּורת ְק ִׁניַת הַ שָּ דֶ ה עַ ל יְדֵּ י ַאבְ ָּרהָּ ם?
 )11כַמָּ ה ִׁש ְקלֵּי כֶסֶ ף דָּ ַרש עֶ פְ רֹון בְ סֹופֹו שֶ ל דָּ בָּ ר ְת ַ
"א ֶרץ ַא ְרבַ ע מֵּ אֹת שֶ ֶקל כֶסֶ ף בֵּ ינִׁי ּובֵּ ינְָך מַ ה ִׁהוא".
 )12הַ ְסבֵּ רֶ :
מּורת ְק ִׁניַת ְמעָּ ַרת הַ מַ כְ ֵּפלָּה? כֵּיצַ ד נ ְִׁק ָּרא
 )13מֶ ה הָּ יָּה ְמיֻּחָּ ד בַ מַ ְטבְ עֹות שֶ בָּ ֶהם ִׁשלֵּם ַאבְ ָּרהָּ ם לְעֶ פְ רֹון ְת ַ
תֹורה?
הַ דָּ בָּ ר בִׁ לְשֹון הַ ָּ
ַ " )14וי ָָּּקם ְשדֵּ ה עֶ פְ רֹון":
א .מַ ִׁהי הַ ִׁקימָּ ה הַ ְמת ֶֹא ֶרת בַ פָּסּוק?
ב .מָּ הֵּ ם הַ ְדבָּ ִׁרים הַ ְמת ָֹּא ִׁרים בַ פָּסּוק שֶ ָּקמּו ל ְַאבְ ָּרהָּ ם?
 )15מָּ הֵּ ם ְשנֵּי הַ ְשלַבִׁ ים בְ ִׁק ְניַן ְמעָּ ַרת הַ מַ כְ ֵּפלָּה עַ ל יְדֵּ י ַאבְ ָּרהָּ ם?
ְׁשאֵ לֹות פֶּ ֶּרק כד
 )1הַ ְסבֵּ ר" :וְ ַאבְ ָּרהָּ ם ז ֵָּּקן בָּ א בַ י ִָּׁמים".
 )2בְ מַ ה בֵּ ֵּרְך ה' ֶאת ַא ְב ָּרהָּ ם?

 )3הַ ְשבָּ עַ ת עַ בְ דֹו שֶ ל ַאבְ ָּרהָּ ם:
א .כֵּיצַ ד ְמת ָֹּאר הָּ עֶ בֶ ד שֶ מַ ְשבִׁ יעַ ַא ְב ָּרהָּ ם?
ב .מַ ה צִׁ ּוָּה ַאבְ ָּרהָּ ם ֶאת עַ בְ דֹו ַלעֲשֹות בִׁ ְשעַ ת הַ ְשבּועָּ ה?
ג.

מַ ה ִׁה ְשבִׁ יעַ ַאבְ ָּרהָּ ם ֶאת עַ בְ דֹו?

 )4מֶ ה הָּ יָּה חֲ שָּ שֹו שֶ ל הָּ עֶ בֶ ד בְ שָּ עָּ ה שֶ נ ְִׁשבַ ע ל ְַאבְ ָּרהָּ ם שֶ ל ֹא י ִַׁקח ִׁאשָּ ה ְליִׁצְ חָּ ק ִׁמבְ נֹות הַ כְ ַנ ֲענִׁי? מֶ ה עָּ נָּה לֹו
עַ ל כְָּך ַאבְ ָּרהָּ ם?
 )5כַמָּ ה גְ מַ לִׁים ל ַָּקח ִׁאתֹו הָּ עֶ בֶ ד?
 )6מַ ה ל ַָּקח ִׁאתֹו הָּ עֶ בֶ ד בְ שָּ עָּ ה שֶ הָּ לְַך לְחַ פֵּש ִׁאשָּ ה ְליִׁצְ חָּ ק?
 )7ל ְָּאן הָּ לְַך הָּ עֶ בֶ ד לְחַ פֵּש ִׁאשָּ ה ְליִׁצְ חָּ ק?
ַ " )8ויַבְ ֵּרְך הַ גְ מַ לִׁים":
א .הַ ְסבֵּ ר ִׁמ ְשפָּט זֶה.
ב .הֵּ יכָּן ִׁהבְ ִׁריְך הָּ עֶ בֶ ד ֶאת הַ גְ מַ לִׁים?
ג.

בְ ֵּאיזֶה זְ מַ ן בַ יְמָּ מָּ ה ִׁהגִׁ יעַ הָּ עֶ בֶ ד לַמָּ קֹום שֶ ֵּאלָּיו ִׁהבְ ִׁריְך ֶאת הַ גְ מַ לִׁים? מַ דּועַ דַ וְ ָּקא בִׁ זְ מַ ן
זֶה?

 )9הַ ְסבֵּ ר" :ה' אֱ ֹלהֵּ י אֲ ֹדנִׁי ַאבְ ָּרהָּ ם הַ ְק ֵּרה נָּא ְל ָּפנַי הַ יֹום".
 )10מֶ ה הָּ יָּה הַ ִׁמבְ חָּ ן שֶ ִׁה ְת ַפלֵּל הָּ עֶ בֶ ד לַה' שֶ ַיעֲשֶ ה כְ דֵּ י לְבָּ ֵּרר ִׁאם הַ ַנע ֲָּרה הֲ גּונָּה ְליִׁצְ חָּ ק?
 )11מַ ה ָּק ָּרה בְ ֶא ְמצַ ע ְדבָּ ָּריו שֶ ל הָּ עֶ בֶ ד ֶאל ה'?
ּומי הָּ יָּה סָּ בָּ ּה?
ִׁ )12מי הָּ יָּה ָּאבִׁ יהָּ שֶ ל ִׁרבְ ָּקה ִׁ
" )13ו ֵַּת ֶרד הָּ עַ ְינָּה" – ל ְָּאן י ְָּרדָּ ה ִׁרבְ ָּקה ּומַ דּועַ ?
יאינִׁי נָּא ְמעַ ט מַ יִׁם ִׁמכַדֵּ ְך".
 )14הַ ְסבֵּ ר" :הַ גְ ִׁמ ִׁ
 )15הַ ְסבֵּ ר" :ו ְַתעַ ר כַדָּ ּה ֶאל הַ ש ֶֹקת".
 )16הַ ְסבֵּ ר" :וְ הָּ ִׁאיש ִׁמ ְש ָּת ֵּאה לָּּה".
 )17מַ דּועַ הָּ עֶ בֶ ד שָּ ַתק ְלא ֶֹרְך הַ זְ מַ ן ֶשבֹו ִׁרבְ ָּקה ִׁה ְש ְק ָּתה אֹותֹו וְ ֶאת גְ ַמלָּיו?
 )18מֶ ה עָּ שָּ ה הָּ עֶ בֶ ד ל ְַאחַ ר שֶ ִׁרבְ ָּקה ִׁה ְש ְק ָּתה אֹותֹו וְ ֶאת גְ מַ לָּיו ּול ְַאחַ ר שֶ שָּ ַאל ֶאת ִׁרבְ ָּקה ל ְִׁמ ְשפ ְַח ָּתּה?
ידים שֶ שָּ ם
 )19מֶ ה הָּ יָּה ִׁמ ְש ַקל הַ ֶנזֶם שֶ שָּ ם הָּ עֶ בֶ ד בְ ַאפָּּה שֶ ל ִׁרבְ ָּקה ּומֶ ה הָּ יָּה ִׁמ ְש ַקל כָּל ֶאחָּ ד ִׁמ ְשנֵּי הַ צְ ִׁמ ִׁ
עַ ל יָּדֶ יהָּ שֶ ל ִׁרבְ ָּקה?
 )20מָּ הֵּ ן ְש ֵּתי הַ ְש ֵּאלֹות שֶ שָּ ַאל הָּ עֶ בֶ ד ֶאת ִׁרבְ ָּקה ל ְַאחַ ר שֶ ִׁה ְש ְק ָּתה ֶאת גְ מַ לָּיו? מֶ ה עָּ נ ְָּתה ִׁר ְב ָּקה עַ ל כָּל
ַאחַ ת מֵּ הַ ְש ֵּאלֹות הַ לָּלּו?
שּובֹותיהָּ שֶ ל ִׁרבְ ָּקה?
ֶ
 )21מֶ ה עָּ שָּ ה הָּ עֶ בֶ ד ל ְַאחַ ר שֶ שָּ מַ ע ֶאת ְת
שּובֹותיהָּ שֶ ל ִׁרבְ ָּקה?
ֶ
 )22מָּ ה ָּאמַ ר הָּ עֶ בֶ ד ל ְַאחַ ר שֶ שָּ מַ ע ֶאת ְת
 )23ל ְָּאן ָּרצָּ ה ִׁרבְ ָּקה ל ְַאחַ ר דּו הַ ִׁשיחַ עִׁ ם הָּ עֶ בֶ ד?
 )24ל ְַאחַ ר ֵּאילּו ְדבָּ ִׁרים ָּרץ לָּבָּ ן ֶאל הָּ עֶ בֶ ד? הֵּ יכָּן הָּ יָּה הָּ עֶ בֶ ד בְ שָּ עָּ ה שֶ ָּרץ ֵּאלָּיו לָּבָּ ן?
 )25מָּ ה ָּאמַ ר לָּבָּ ן לָּעֶ בֶ ד ל ְַאחַ ר שֶ ָּפגַש אֹותֹו?
 )26מָּ הֵּ ם ְשֹלשֶ ת הַ ְדבָּ ִׁרים שֶ עָּ שָּ ה לָּבָּ ן בְ שָּ עָּ ה שֶ ִׁהגִׁ יעַ עִׁ ם עַ בְ דֹו שֶ ל ַאבְ ָּרהָּ ם לְבֵּ יתֹו שֶ ל בְ תּו ֵּאל?
אכֶל ,מַ דּועַ ל ֹא ִׁה ְת ִׁחיל הָּ עֶ בֶ ד לֶאֱ כֹל ִׁמיָּד?
 )27ל ְַאחַ ר שֶ שָּ מּו לִׁפְ נֵּי הָּ עֶ בֶ ד ֹ
ּומ ְשפ ְַח ָּתּה שֶ ל ִׁרבְ ָּקה ל ֹא ִׁת ֵּתן ל ְִׁרבְ ָּקה ְרשּות ל ְַחזֹר ִׁאתֹו ֶאל ֶא ֶרץ כְ נַעַ ן
 )28מָּ ה ָּאמַ ר הָּ עֶ בֶ ד שֶ ַיעֲשֶ ה בְ ִׁמ ְק ֶרה ִׁ
וְ ל ְִׁהיֹות ִׁאשָּ ה ְליִׁצְ חָּ ק?
תּואל ל ְִׁש ֵּאלָּתֹו שֶ ל הָּ עֶ בֶ ד ִׁאם י ְִׁתנּו ל ְִׁרבְ ָּקה ְרשּות ל ְִׁהצְ טָּ ֵּרף ֵּאלָּיו וְ ל ְִׁהיֹות ִׁאשָּ ה ְליִׁצְ חָּ ק?
 )29מֶ ה עָּ נּו לָּבָּ ן ּובְ ֵּ

תּואל?
 )30מָּ הֵּ ם ְשֹלשֶ ת הַ ְדבָּ ִׁרים שֶ עָּ שָּ ה הָּ עֶ בֶ ד ל ְַאחַ ר שֶ שָּ מַ ע ֶאת ְתשּובָּ ָּתם שֶ ל לָּבָּ ן ּובְ ֵּ
 )31מָּ הֵּ ן הַ ִׁמגְ דָּ נֹות?
 )32מַ ה בִׁ ְקשּו ָּא ִׁחיהָּ וְ ִׁאמָּ ּה שֶ ל ִׁרבְ ָּקה ל ְַאחַ ר שֶ הָּ עֶ בֶ ד בִׁ ֵּקש שֶ י ְִׁתנּו לֹו ָּל ֶלכֶת בַ יֹום לְמָּ חֳ ָּרת?
 )33הַ ְסבֵּ ר" :י ִָּׁמים אֹו עָּ שֹור".
 )34מַ ה ָּאמַ ר הָּ עֶ בֶ ד ל ְִׁמ ְשפ ְַח ָּתּה שֶ ל ִׁרבְ ָּקה כַאֲ שֶ ר בִׁ ְקשּו ִׁממֶ נּו שֶ ִׁהיא ִׁת ְתעַ כֵּב ֶאצְ לָּם?
 )35מֶ ה הָּ י ְָּתה ְתשּובַ ת ִׁמ ְשפ ְַח ָּתּה שֶ ל ִׁרבְ ָּקה ל ְִׁד ִׁרישָּ תֹו שֶ ל הָּ עֶ בֶ ד שֶ י ְִׁתנּו לֹו ָּל ֶלכֶת ִׁמיָּד?
 )36מֶ ה הָּ י ְָּתה ְתשּובָּ ָּתּה שֶ ל ִׁרבְ ָּקה?
ֶ )37את ִׁמי ִׁשלְחּו ִׁמ ְשפ ְַח ָּתּה שֶ ל ִׁרבְ ָּקה יַחַ ד עִׁ ם ִׁרבְ ָּקה?
 )38מָּ הֵּ ן ְש ֵּתי הַ בְ ָּרכֹות שֶ בָּ הֶ ן בֵּ ְרכּו ִׁמ ְשפ ְַח ָּתּה שֶ ל ִׁרבְ ָּקה ֶאת ִׁרבְ ָּקה לִׁפְ נֵּי שֶ הָּ ְלכָּה?
 )39מֵּ הֵּ יכָּן חָּ זַר יִׁצְ חָּ ק לִׁפְ נֵּי שֶ ָּפגַש ֶאת הָּ עֶ בֶ ד וְ ֶאת ִׁר ְב ָּקה? הֵּ יכָּן יָּשַ ב יִׁצְ חָּ ק בְ אֹותֹו הַ זְ מַ ן?
 )40מַ דּועַ יָּצָּ א יִׁצְ חָּ ק לַשָּ דֶ הּ ,ובְ ֵּאיזֶה זְ מַ ן בַ יְמָּ מָּ ה עָּ שָּ ה ז ֹאת?
 )41מֶ ה עָּ ְש ָּתה ִׁרבְ ָּקה כַאֲ שֶ ר ָּראֲ ָּתה ֶאת יִׁצְ חָּ ק וְ הָּ עֶ בֶ ד ָּאמַ ר לָּּה שֶ זֶהּו הָּ ָּאדֹון שֶ לֹו (ְ 2דבָּ ִׁרים)? מַ דּועַ ?
 )42מַ ה ִּׁספֵּר הָּ עֶ בֶ ד ְליִׁצְ חָּ ק ל ְַאחַ ר שֶ חָּ זַר עִׁ ם ִׁרבְ ָּקה?
 )43ל ְָּאן ִׁהכְ נִׁיס יִׁצְ חָּ ק ֶאת ִׁרבְ ָּקה? ַמה ָּק ָּרה ל ְַאחַ ר ִׁמכֵּן?

ְׁשאֵ לֹות פֶּ ֶּרק כה (עַ ד סֹוף פָ ָר ַשת חַ יֵי ָש ָרה)
 )1מֶ ה הָּ יָּה ְשמָּ ּה שֶ ל הָּ ִׁאשָּ ה הַ נֹוסֶ פֶת שֶ ִׁא ָּתּה ִׁה ְתחַ ֵּתן ַא ְב ָּרהָּ ם?
 )2מַ ה נ ַָּתן ַאבְ ָּרהָּ ם ְליִׁצְ חָּ ק?
אֹותם?
ָּ
 )3מַ ה נ ַָּתן ַאבְ ָּרהָּ ם לִׁבְ נֵּי הַ פִׁ י ַלגְ ִׁשים ּול ְָּאן ִׁשלֵּחַ
ּומי ָּקבַ ר אֹותֹו ל ְַאחַ ר מֹותֹו?
 )4כַמָּ ה שָּ נִׁים חַ י ַאבְ ָּרהָּ םִׁ ,
 )5מַ ה בָּ א הַ בִׁ טּוי " ַו ִׁיגְ ַוע" לֹומַ ר לָּנּו?
עאל ֶאת ַאבְ ָּרהָּ ם?
 )6הֵּ יכָּן ָּקבְ רּו יִׁצְ חָּ ק וְ י ְִׁשמָּ ֵּ
 )7מֶ ה עָּ שָּ ה ה' ְליִׁצְ חָּ ק ל ְַאחַ ר מֹותֹו שֶ ל ַאבְ ָּרהָּ ם?
 )8הֵּ יכָּן ִׁה ְתיַשֵּ ב יִׁצְ חָּ ק ל ְַאחַ ר מֹותֹו שֶ ל ַאבְ ָּרהָּ ם?
עאל?
 )9כַמָּ ה שָּ נִׁים חַ י י ְִׁשמָּ ֵּ

תֹולדֹות)
ְׁשאֵ לֹות פֶּ ֶּרק כה ( ִׁמ ְׁת ִׁחלַ ת פָ ָר ַשת ְׁ
 )1הַ ְסבֵּ ר" :וְ ֵּאלֶה תֹו ְלדֹת יִׁצְ חָּ ק בֶ ן ַאבְ ָּרהָּ ם".
 )2בֶ ן כַמָּ ה הָּ יָּה יִׁצְ חָּ ק בְ שָּ עָּ ה שֶ ִׁה ְתחַ ֵּתן עִׁ ם ִׁרבְ ָּקה?
ּומי הָּ יָּה ָּא ִׁחיהָּ ?
ִׁ )3מי הָּ יָּה ָּאבִׁ יהָּ שֶ ל ִׁרבְ ָּקה ִׁ
 )4מֵּ הֵּ יכָּן ל ַָּקח יִׁצְ חָּ ק ֶאת ִׁרבְ ָּקה?
 )5הַ ְסבֵּ רַ " :ויֶעְ ַתר יִׁצְ חָּ ק ַלה' ְל ֹנכַח ִׁא ְשתֹו".
 )6מַ דּועַ הָּ יָּה צָּ ִׁריְך יִׁצְ חָּ ק ל ְִׁה ְת ַפלֵּל עַ ל ִׁרבְ ָּקה?
 )7הַ ְסבֵּ רַ " :ויֵּעָּ ֶתר לֹו ה'".
 )8הַ ְסבֵּ רַ " :וי ְִׁת ֹרצֲצּו הַ בָּ נִׁים בְ ִׁק ְרבָּ ּה":
 )9מַ ה שָּ אֲ לָּה ִׁרבְ ָּקה ל ְַאחַ ר שֶ הַ בָּ נִׁים שֶ בְ ִׁק ְרבָּ ּה ִׁה ְת ִׁחילּו ל ְִׁה ְתרֹוצֵּ ץ?

"אם כֵּן לָּמָּ ה זֶה ָּאנֹכִׁ י".
 )10הַ ְסבֵּ רִׁ :
 )11מֶ ה עָּ ְש ָּתה ִׁרבְ ָּקה ל ְַאחַ ר שֶ הַ בָּ נִׁים ִׁה ְת ִׁחילּו ל ְִׁה ְתרֹוצֵּ ץ בְ ִׁק ְרבָּ ּה?
 )12מֶ ה הָּ י ְָּתה ְתשּובַ ת ה' ֶאל ִׁר ְב ָּקה?
 )13הַ ְסבֵּ ר:
ּושנֵּי לְאֻּ ִׁמים ִׁממֵּ עַ יְִׁך ִׁיפ ֵָּּרדּו
אְ .
בּ .ו ְלאֹם ִׁמ ְלאֹם יֶאֱ מָּ ץ

ג.

וְ ַרב ַי ֲעבֹד צָּ עִׁ יר

 )14הַ ְתאֹום הָּ ִׁראשֹון:
אּורים ְמת ָֹּאר הַ ְתאֹום הָּ ִׁראשֹון שֶ יָּצָּ א ִׁמבִׁ ְטנָּּה שֶ ל ִׁרבְ ָּקה? ל ְַאחַ ר שֶ כ ַָּתבְ ָּת
א .בְ ֵּאלֶה ְשנֵּי ֵּת ִׁ
תֹורה.
אּורים בִׁ לְשֹונְָך ,כְ תֹב ֶאת הַ ְדבָּ ִׁרים בִׁ לְשֹון הַ ָּ
ֶאת הַ ֵּת ִׁ
בִׁ .מי ָּק ָּרא לְעֵּ שָּ ו בִׁ ְשמֹו?
 )15הַ ְתאֹום הַ שֵּ נִׁי:
א .מֶ ה עָּ שָּ ה הַ ְתאֹום הַ שֵּ נִׁי בְ שָּ עָּ ה שֶ יָּצָּ א ִׁמבִׁ ְטנָּּה שֶ ל ִׁרבְ ָּקה?
בִׁ .מי ָּק ָּרא ְל ַי ֲעקֹב בְ שֵּ ם זֶה?
 )16בֶ ן כַמָּ ה הָּ יָּה יִׁצְ חָּ ק בְ שָּ עָּ ה שֶ נֹולְדּו לֹו ַי ֲעקֹב וְ עֵּ שָּ ו? כַמָּ ה שָּ נִׁים עָּ בְ רּו עָּ לָּיו מֵּ ָּאז שֶ הָּ יָּה נָּשּוי ל ְִׁרבְ ָּקה וְ עַ ד
שֶ נֹולְדּו בָּ נָּיו?
 )17מֶ ה עָּ שָּ ה כָּל ֶאחָּ ד ִׁמבָּ נָּיו שֶ ל יִׁצְ חָּ ק ל ְַאחַ ר שֶ ג ְָּדלּו?
 )18הַ ְסבֵּ רִׁ " :איש יֹדֵּ עַ צַ יִׁד ִׁאיש שָּ דֶ ה".
 )19הַ ְסבֵּ רִׁ " :איש ָּתם ישֵּ ב אֹהָּ לִׁים".
ּומדּועַ ?
יֹותר ַ
ֵּ )20איזֶה ִׁמבָּ נָּיו ָּאהַ ב יִׁצְ חָּ ק ֵּ
יֹותר? מַ דּועַ ?
ֵּ )21איזֶה ִׁמבֵּ ין בָּ נֶיהָּ ָּאהֲ בָּ ה ִׁרבְ ָּקה ֵּ
ַ " )22ו ָּיזֶד ַי ֲעקֹב נָּזִׁ יד":
א .הַ ְסבֵּ ר פָּסּוק זֶה.
ב .מַ ה ָּק ָּרה בְ שָּ עָּ ה שֶ ַי ֲעקֹב הֵּ זִׁ יד ֶאת הַ נָּזִׁ יד?
 )23מַ ה בִׁ ֵּקש עֵּ שָּ ו ִׁמ ַי ֲעקֹב בְ שָּ עָּ ה שֶ בָּ א מֵּ הַ שָּ דֶ ה?
 )24הַ ְסבֵּ ר" :הַ לְעִׁ יטֵּ נִׁי נָּא ִׁמן הָּ ָּאדֹם הָּ ָּאדֹם הַ זֶה".
 )25כֵּיצַ ד ִׁה ְסבִׁ יר עֵּ שָּ ו ֶאת ְרצֹונֹו שֶ ַי ֲעקֹב י ְִׁשפְֹך לְתֹוְך פִׁ יו ֶאת הַ ַתבְ ִׁשיל?
קֹור ִׁאים הָּ אֲ נ ִָּׁשים לְעֵּ שָּ ו ּומַ דּועַ ?
 )26כֵּיצַ ד הָּ יּו ְ
 )27מֶ ה הָּ יָּה הַ ְתנַאי שֶ ל ַי ֲעקֹב ִׁלנ ְִׁתינַת חֵּ לֶק מֵּ הַ ַתבְ ִׁשיל לְעֵּ שָּ ו?
כֹורה?
 )28כֵּיצַ ד ִׁה ְסבִׁ יר עֵּ שָּ ו ֶאת הָּ עֻּבְ דָּ ה שֶ ֵּאינֹו צָּ ִׁריְך ֶאת הַ בְ ָּ
כֹורה?
ירת הַ בְ ָּ
 )29מַ ה דָּ ַרש ַי ֲעקֹב מֵּ עֵּ שָּ ו ַלעֲשֹות כְ דֵּ י לְחַ זֵּק ֶאת עִׁ ְניַן ְמכִׁ ַ
כֹורה?
מּורת הַ בְ ָּ
 )30מָּ הֵּ ם ְשנֵּי הַ מַ אֲ ָּכלִׁים שֶ נ ַָּתן ַי ֲעקֹב לְעֵּ שָּ ו ְת ַ
כֹורה?
תֹורה שֶ עֵּ שָּ ו בִׁ זָּה ֶאת הַ בְ ָּ
 )31מַ דּועַ אֹומֶ ֶרת הַ ָּ
ְׁשאֵ לֹות פֶּ ֶּרק כו
 )1הָּ ָּרעָּ ב בִׁ ימֵּ י יִׁצְ חָּ ק:
תֹורה שֶ הָּ ָּרעָּ ב בְ י ָָּּמיו שֶ ל יִׁצְ חָּ ק הּוא
א .כְ תֹב בִׁ לְשֹון הַ פָּסּוק ֶאת הַ ִׁמלִׁים בָּ הֶ ן אֹומֶ ֶרת הַ ָּ
הָּ ָּרעָּ ב הַ שֵּ נִׁי שֶ כְ בָּ ר הָּ יָּה ל ָָּּאבֹות.

ב .ל ְָּאן הָּ לְַך יִׁצְ חָּ ק כְ שֶ ִׁה ְת ִׁחיל הָּ ָּרעָּ ב? ִׁמי הָּ יָּה הַ מֶ לְֶך שָּ ם?
ג.

מַ דּועַ הָּ לְַך לְשָּ ם יִׁצְ חָּ ק?

תכֶן הַ ִׁה ְתגַלּות שֶ ל ה' ְליִׁצְ חָּ ק לִׁפְ נֵּי שֶ הּוא י ַָּרד ִׁלגְ ָּרר?
 )2מֶ ה הָּ יָּה ֹ
 )3מַ ה י ְִׁק ֶרה ְליִׁצְ חָּ ק כַאֲ שֶ ר הּוא יִׁשָּ ֵּאר בְ ֶא ֶרץ גְ ָּרר?
 )4מַ ה הַ ְשבּועָּ ה שֶ נ ְִׁשבַ ע ה' ל ְַאבְ ָּרהָּ ם שֶ י ְַקיֵּם ְליִׁצְ חָּ ק?
 )5מָּ הֵּ ן שָּ ֹלש הַ הַ בְ טָּ חֹות שֶ ִׁהבְ ִׁטיחַ ה' ְליִׁצְ חָּ ק כַאֲ שֶ ר ִׁה ְת ַגלָּה ֵּאלָּיו וְ ָּאמַ ר לֹו שֶ ל ֹא י ֵֵּּרד ל ְִׁמצְ ַריִׁם?
 )6מַ ִׁהי הַ ִּׁסבָּ ה שֶ ה' י ְַקיֵּם ֶאת שָּ ֹלש הַ הַ בְ טָּ חֹות שֶ הּוא ִׁהבְ ִׁטיחַ ְליִׁצְ חָּ ק?
אֹותם שָּ מַ ר ַאבְ ָּרהָּ ם? כְ תֹב ֶאת הַ ְדבָּ ִׁרים בִׁ לְשֹון הַ פָּסּוק ּול ְַאחַ ר
ֵּ )7אלֶה חֲ ִׁמשָּ ה ִׁדבְ ֵּרי ה' כְ תּובִׁ ים בַ פָּ סּוק שֶ ָּ
ִׁמכֵּן כְ תֹב ֶאת הַ פֵּרּוש.
 )8מַ דּועַ ָּאמַ ר יִׁצְ חָּ ק ל ְַאנְשֵּ י גְ ָּרר שֶ ִׁרבְ ָּקה ִׁהיא אֲ חֹותֹו?
 )9כֵּיצַ ד יָּדַ ע אֲ בִׁ ימֶ לְֶך בְ סֹופֹו שֶ ל דָּ בָּ ר שֶ ִׁרבְ ָּקה ִׁהיא ִׁא ְשתֹו שֶ ל יִׁצְ חָּ ק?
 )10מַ ה י ְִׁהיֶה ִׁדינֹו שֶ ל ִׁמי שֶ יָּצִׁ יק ְליִׁצְ חָּ ק אֹו ל ְִׁרבְ ָּקה לְפִׁ י ְדבָּ ָּריו שֶ ל אֲ בִׁ ימֶ לְֶך?
 )11מֶ ה הָּ י ְָּתה כַמּות הַ יְבּול שֶ ִׁהצְ לִׁיחַ יִׁצְ חָּ ק לְהַ צְ ִׁמיחַ ?
 )12הַ ְסבֵּ ר" :מֵּ ָּאה ְשעָּ ִׁרים".
 )13בְ ֵּאיזֹו בְ ָּרכָּה ָּזכָּה יִׁצְ חָּ ק שֶ ג ְָּרמָּ ה לֹו ל ְִׁה ְתעַ שֵּ ר?
 )14הַ ְסבֵּ רַ " :ו ֵּילְֶך הָּ לֹוְך וְ גָּדֵּ ל עַ ד כִׁ י גָּדַ ל ְמאֹד" – עַ ל ִׁמי נֶאֱ מַ ר פָּסּוק זֶ ה?
תֹורה שֶ הָּ יּו ְליִׁצְ חָּ ק?
כֹותבֶ ת הַ ָּ
ֵּ )15אלּו ְשֹלשָּ ה ְרכִׁ יבֵּ י ְרכּוש ֶ
 )16הַ ְסבֵּ רַ " :ו ֲעבֻּדָּ ה ַרבָּ ה".
 )17מֶ ה עָּ שּו הַ פְ ל ְִׁש ִׁתים לִׁבְ ֵּארֹות שֶ חָּ פְ רּו עֲבָּ דָּ יו שֶ ל ַאבְ ָּרהָּ ם?
 )18מַ דּועַ ָּאמַ ר אֲ בִׁ ימֶ לְֶך ְליִׁצְ חָּ ק ָּל ֶלכֶת ִׁמגְ ָּרר?
 )19הֵּ יכָּן ִׁה ְתיַשֵּ ב יִׁצְ חָּ ק ל ְַאחַ ר שֶ אֲ בִׁ ימֶ לְֶך ג ֵֵּּרש אֹותֹו?
 )20מֶ ה עָּ שָּ ה יִׁצְ חָּ ק בְ נַחַ ל גְ ָּרר?
 )21בְ ֵּאלֶה שֵּ מֹות ָּק ָּרא יִׁצְ חָּ ק לַבְ ֵּארֹות שֶ חָּ פַר בְ נַחַ ל גְ ָּרר?
 )22מַ דּועַ ָּרבּו רֹועֵּ י גְ ָּרר עִׁ ם הָּ רֹועִׁ ים שֶ ל יִׁצְ חָּ ק? מֶ ה הָּ י ְָּתה טַ ֲענ ָָּּתם?
 )23כֵּיצַ ד נ ְִׁק ְראּו ְש ֵּתי הַ בְ ֵּארֹות שֶ ֲעלֵּיהֶ ן ָּרבּו רֹועֵּ י גְ ָּרר עִׁ ם רֹועָּ יו שֶ ל יִׁצְ חָּ ק?
ִׁישית שֶ עֲבָּ דָּ יו חָּ פְ רּו? מַ דּועַ ?
 )24כֵּיצַ ד ָּק ָּרא יִׁצְ חָּ ק לַבְ ֵּאר הַ ְשל ִׁ
 )25ל ְָּאן הָּ לְַך יִׁצְ חָּ ק ִׁמנַחַ ל גְ ָּרר?
 )26מָּ הֵּ ם ְשֹלשֶ ת הַ מַ ְרכִׁ יבִׁ ים שֶ בְ תֹוכָּם ִׁה ְתגַלּות ה' ֶאל יִׁצְ חָּ ק בִׁ בְ ֵּאר שֶ בַ ע?
 )27מֶ ה עָּ שָּ ה יִׁצְ חָּ ק בִׁ בְ ֵּאר שֶ בַ ע ל ְַאחַ ר ִׁה ְתגַלּות ה' ֵּאלָּיו?
ִׁ )28מי הָּ לְַך ֶאל יִׁצְ חָּ ק יַחַ ד עִׁ ם אֲ בִׁ ימֶ לְֶך?
אֹותם מַ גִׁ יעִׁ ים ֵּאלָּיו?
 )29מָּ ה ָּאמַ ר יִׁצְ חָּ ק לַאֲ בִׁ ימֶ לְֶך וַאֲ נָּשָּ יו כְ שֶ ָּר ָּאה ָּ
יא ָּתם ְליִׁצְ חָּ ק?
 )30כֵּיצַ ד ִׁה ְסבִׁ ירּו אֲ בִׁ ימֶ לְֶך וַאֲ נָּשָּ יו ֶאת בִׁ ָּ
 )31כֵּיצַ ד ִׁה ְסבִׁ ירּו הַ פְ ל ְִׁש ִׁתים ְליִׁצְ חָּ ק ֶאת ְמחֻּ יָּבּותֹו לִׁכְ רֹת ִׁא ָּתם ְב ִׁרית?
"א ָּתה עַ ָּתה בְ רּוְך ה'".
 )32הַ ְסבֵּ רַ :
 )33מֶ ה עָּ שָּ ה יִׁצְ חָּ ק לִׁכְ בֹוד אֲ בִׁ ימֶ לְֶך וַאֲ נָּשָּ יו בַ יֹום שֶ בָּ אּו ֵּאלָּיו?
 )34מַ ה ָּק ָּרה בְ אֹותֹו יֹום שֶ אֲ בִׁ ימֶ לְֶך וַאֲ נָּשָּ יו הָּ לְכּו מֵּ עַ ל יִׁצְ חָּ ק?
 )35כֵּיצַ ד ָּק ָּרא יִׁצְ חָּ ק לַבְ ֵּאר שֶ מָּ צְ אּו עֲבָּ דָּ יו בַ יֹום שֶ בֹו הָּ לְכּו ִׁממֶ נּו אֲ בִׁ ימֶ לְֶך וַאֲ נָּשָּ יו? מַ דּועַ ?

 )36מֶ ה הָּ יּו ְשמֹות ְש ֵּתי הַ נ ִָּׁשים שֶ ִׁא ָּתן ִׁה ְתחַ ֵּתן עֵּ שָּ ו בְ גִׁ יל ַא ְרבָּ עִׁ ים? כֵּיצַ ד ִׁהכְ עִׁ יסּו נ ִָּׁשים ֵּאלֶה ֶאת יִׁצְ חָּ ק
וְ ִׁרבְ ָּקה?

ְׁשאֵ לֹות פֶּ ֶּרק כז
 )1מַ ִׁהי כְ ִׁהיַת עֵּ ינָּיו שֶ ל יִׁצְ חָּ ק ּומַ ה ג ַָּרם ְלכְָּך?
" )2וְ עַ ָּתה שָּ א נָּא ֵּכלֶיָך ֶת ְליְָך וְ ַק ְש ֶתָך":
"ת ְליְָך וְ ַק ְש ֶתָך".
א .הַ ְסבֵּ ר ֶ
ב .מַ ה בִׁ ֵּקש יִׁצְ חָּ ק מֵּ עֵּ שָּ יו ַלעֲשֹות?
ג.

הֵּ יכָּן בִׁ ֵּקש יִׁצְ חָּ ק מֵּ עֵּ שָּ ו ַלעֲשֹות ֶאת בַ ָּקשָּ תֹו?

מּורת ִׁקיּום ְדבָּ ָּריו?
ד .מַ ה ַיעֲשֶ ה יִׁצְ חָּ ק לְעֵּ שָּ ו ְת ַ
ה .מַ דּועַ הָּ יָּה הַ דָּ בָּ ר דָּ חּוף ְליִׁצְ חָּ ק?
 )3הַ ְסבֵּ ר" :וַאֲ בָּ ֶרכְ כָּה לִׁפְ נֵּי ה'".
 )4מַ ה צִׁ ּוְ ָּתה ִׁרבְ ָּקה ֶאת ַי ֲעקֹב ַלעֲשֹות ל ְַאחַ ר שֶ שָּ ְמעָּ ה ֶאת יִׁצְ חָּ ק ְמצַ ּוֶה ֶאת עֵּ שָּ ו לְהָּ בִׁ יא לֹו ֶאת
הַ מַ ְטעַ ִׁמים?
 )5מֶ ה הָּ יָּה חֲ שָּ שֹו שֶ ל ַי ֲעקֹב ל ְִׁשמֹעַ בְ קֹול ִׁאמֹו?
ִׁיתי בְ עֵּ ינָּיו כִׁ ְמ ַתעְ ֵּתעַ ".
 )6הַ ְסבֵּ ר" :וְ הָּ י ִׁ
 )7כֵּיצַ ד ִׁה ְרגִׁ יעָּ ה ִׁרבְ ָּקה ֶאת ַי ֲעקֹב ֵּמחֲ שָּ שֹו?
 )8מָּ הֵּ ם בִׁ גְ דֵּ י עֵּ שָּ ו הַ "חֲ מּודֹות"? מֶ ה עָּ ְש ָּתה ִׁא ָּתם ִׁרבְ ָּקה? מַ דּועַ ?
 )9הֵּ יכָּן שָּ מָּ ה ִׁרבְ ָּקה ֶאת עֹורֹות גְ דָּ יֵּי הָּ עִׁ זִׁ ים שֶ הֵּ בִׁ יא לָּּה ַי ֲעקֹב? מַ דּועַ ?
אכֶל? מֶ ה עָּ נָּה
 )10מַ ה שָּ ַאל יִׁצְ חַ ק ֶאת ַי ֲעקֹב בְ שָּ עָּ ה שֶ ַי ֲעקֹב (שֶ ִׁה ְתחַ זָּה לְעֵּ שָּ ו) בָּ א ְל ָּפנָּיו וְ ִׁהגִׁ יש לֹו ֶאת הָּ ֹ
ַי ֲעקֹב עַ ל כְָּך?
 )11הַ ְסבֵּ ר" :כִׁ י ִׁה ְק ָּרה ה' אֱ ֹל ֶקיָך ְל ָּפנָּי".
 )12ל ְַאחַ ר שֶ ַי ֲעקֹב ָּאמַ ר ְליִׁצְ חָּ ק שֶ ה' זִׁ מֵּ ן ְל ָּפנָּיו בַ עַ ל חַ יִׁים לְצֵּ ידָּ ה ,מָּ ה ָּאמַ ר יִׁצְ חָּ ק ְל ַי ֲעקֹב ַלעֲשֹות? מַ דּועַ ?
 )13מָּ ה ָּאמַ ר יִׁצְ חָּ ק ל ְַאחַ ר שֶ ִׁמשֵּ ש ֶאת ַי ֲעקֹב?
 )14מַ דּועַ ל ֹא ִׁהכִׁ יר יִׁצְ חָּ ק שֶ הָּ עֹומֵּ ד מּולֹו ֵּאינֹו עֵּ שָּ ו?
 )15מַ דּועַ בֵּ ֵּרְך יִׁצְ חָּ ק ֶאת ַי ֲעקֹב ל ְַא ַחר שֶ ִׁמשֵּ ש אֹותֹו?
 )16מַ ה ִׁהגִׁ יש ַי ֲעקֹב לְעֵּ שָּ ו ל ְִׁשתֹות יַחַ ד עִׁ ם הַ מַ ְטעַ ִׁמים שֶ ָּאכַל?
 )17מֶ ה עָּ שָּ ה יִׁצְ חָּ ק בְ שָּ עָּ ה שֶ נִׁשֵּ ק ֶאת ַי ֲעקֹב?
 )18לְמַ ה ִׁדמָּ ה יִׁצְ חָּ ק ֶאת הָּ ֵּריחַ הַ נָּעִׁ ים שֶ ל ַי ֲעקֹב?
 )19מָּ הֵּ ם עֲשֶ ֶרת הַ ְדבָּ ִׁרים שֶ בָּ הֶ ם בֵּ ֵּרְך יִׁצְ חָּ ק ֶאת ַי ֲעקֹב בְ שָּ עָּ ה שֶ חָּ שַ ב שֶ ַי ֲעקֹב הּוא עֵּ שָּ ו?
 )20מַ ה ָּק ָּרה בְ ִׁדיּוק בַ שָּ עָּ ה שֶ ַי ֲעקֹב יָּצָּ א ִׁמלִׁפְ נֵּי ָּאבִׁ יו ל ְַאחַ ר שֶ יִׁצְ חָּ ק בֵּ ֵּרְך אֹותֹו?
צּורת הַ ִׁדבּור שֶ עֵּ שָּ ו ִׁדבֵּ ר ֶאל יִׁצְ חָּ ק?
צּורת הַ ִׁדבּור שֶ ַי ֲעקֹב ִׁדבֵּ ר ֶאל יִׁצְ חָּ ק לְבֵּ ין ַ
 )21מַ הּו הַ הֶ בְ דֵּ ל בֵּ ין ַ
 )22הַ ְסבֵּ רַ " :ויֶחֱ ַרד יִׁצְ חָּ ק חֲ ָּרדָּ ה גְ ֹדלָּה עַ ד ְמאֹד" – מַ ה ג ַָּרם לַחֲ ָּרדָּ ה זֹו?
 )23מַ ה שָּ ַאל יִׁצְ חָּ ק בְ שָּ עָּ ה שֶ הּוא חָּ ַרד ֶאת הַ חֲ ָּרדָּ ה הַ גְ דֹולָּה?
אכַל ִׁמכֹל בְ טֶ ֶרם ָּתבֹוא".
"מי ֵּאפֹוא הּוא הַ צָּ ד צַ יִׁד ַויָּבֵּ א לִׁי ָּו ֹ
 )24הַ ְסבֵּ רִׁ :
 )25מָּ ה ָּאמַ ר יִׁצְ חָּ ק ל ְַאחַ ר שֶ הֵּ בִׁ ין שֶ ִׁמי שֶ עָּ מַ ד ְל ָּפנָּיו בַ הַ ְתחָּ לָּה ֵּאינֹו בֶ אֱ מֶ ת עֵּ שָּ ו?
 )26מֶ ה עָּ שָּ ה וְ ָּאמַ ר עֵּ שָּ ו בָּ ֶרגַע שֶ שָּ מַ ע ֶאת ְדבָּ ָּריו שֶ ל יִׁצְ חָּ ק שֶ גַם ִׁמי ֶשבָּ א ְל ָּפנָּיו י ְִׁהיֶה ְמב ָֹּרְך?

ַ " )27ויַעְ ְקבֵּ נִׁי זֶה ַפעֲמַ יִׁם":
א .הַ ְסבֵּ ר פָּסּוק זֶה.
ב .עַ ל ֵּאילּו ְש ֵּתי פְ עָּ ִׁמים ְמדַ בֵּ ר עֵּ שָּ ו?
 )28הַ ְסבֵּ ר" :הֲ ל ֹא ָּאצַ ל ְָּת לִׁי בְ ָּר ָּכה".
 )29מָּ הֵּ ם הַ ְדבָּ ִׁרים שֶ בָּ הֶ ם אֹומֵּ ר יִׁצְ חָּ ק לְעֵּ שָּ ו שֶ הּוא בֵּ ֵּרְך ֶאת ַי ֲעקֹב?
 )30מַ דּועַ טֹועֵּ ן יִׁצְ חָּ ק שֶ ל ֹא יֹועִׁ יל לֹו לְבָּ ֵּרְך ֶאת עֵּ שָּ ו בִׁ כְ לָּל?
 )31מֶ ה עָּ שָּ ה עֵּ שָּ ו ל ְַאחַ ר שֶ יִׁצְ חָּ ק ָּאמַ ר לֹו שֶ ֵּאין בְ ֶאפְ שָּ רּותֹו לְבָּ ֵּרְך אֹותֹו בְ שּום בְ ָּרכָּה?
 )32מַ דּועַ ִׁה ְסכִׁ ים יִׁצְ חָּ ק לְבָּ ֵּרְך ֶאת עֵּ שָּ ו ל ְַאחַ ר שֶ עֵּ שָּ ו בָּ כָּה?
 )33בְ ֵּאלֶה ְדבָּ ִׁרים בֵּ ֵּרְך יִׁצְ חָּ ק ֶאת עֵּ ָּשו?
ָּארָך".
 )34הַ ְסבֵּ ר" :וְ הָּ יָּה כַאֲ שֶ ר ָּת ִׁריד ּופ ַָּר ְק ָּת עֻּלֹו מֵּ עַ ל צַ ּו ֶ
 )35מַ דּועַ שָּ נָּא עֵּ שָּ ו ֶאת ַי ֲעקֹב ּומָּ ה ָּאמַ ר בְ לִׁבֹו בְ שָּ עָּ ה שֶ ִׁה ְתמַ לֵּא בְ ִׁשנ ְָּאה?
 )36הַ ְסבֵּ רַ " :וי ְִׁשטֹם".
 )37מָּ ה ָּא ְמ ָּרה ִׁרבְ ָּקה ְל ַי ֲעקֹב ַלעֲשֹות בְ עִׁ ְקבֹות ְרצֹונֹו שֶ ל עֵּ שָּ ו לַהֲ רֹג אֹותֹו?
 )38ל ְָּאן ָּא ְמ ָּרה ִׁרבְ ָּקה ְל ַי ֲעקֹב לִׁבְ רֹחַ ? לְמֶ שֶ ְך כַמָּ ה זְ מַ ן ָּא ְמ ָּרה ְל ַי ֲעקֹב לִׁבְ רֹחַ לְשָּ ם?
 )39הַ ְסבֵּ ר" :עַ ד אֲ שֶ ר ָּתשּוב חֲ מַ ת ָּא ִׁחיָך".
ִׁיחים כְ דֵּ י לְהַ ְחזִׁ יר ֶאת ַי ֲעקֹב מֵּ חָּ ָּרן?
 )40מָּ ַתי ִׁת ְשלַח ִׁרבְ ָּקה ְשל ִׁ
 )41הַ ְסבֵּ ר" :לָּמָּ ה ֶא ְשכַל גַם ְשנֵּיכֶם יֹום ֶאחָּ ד" .מָּ ה ָּרצְ ָּתה ִׁרבְ ָּקה לְהַ ְסבִׁ יר בִׁ ְדבָּ ֶריהָּ ?
מֹואסֶ ת בְ חַ יֶיהָּ ּומַ הּו חֲ שָּ שָּ ּה?
 )42לְפִׁ י ִׁדבְ ֵּרי ִׁרבְ ָּקה ְליִׁצְ חָּ ק :מַ דּועַ ִׁהיא ֶ

ְׁשאֵ לֹות פֶּ ֶּרק כח
 )1מֶ ה עָּ שָּ ה יִׁצְ חָּ ק לִׁפְ נֵּי שֶ הּוא צִׁ ּוָּה ֶאת ַי ֲעקֹב שֶ ל ֹא ל ְִׁה ְתחַ ֵּתן עִׁ ם ַאחַ ת ִׁמבְ נֹות כְ נַעַ ן?
 )2מֵּ ֵּאיזֹו ִׁמ ְשפָּחָּ ה צִׁ ּוָּה יִׁצְ חָּ ק ֶאת ַי ֲעקֹב ל ַָּקחַ ת לֹו ִׁאשָּ ה?
 )3בְ ֵּאלֶה ִׁששָּ ה ְדבָּ ִׁרים בֵּ ֵּרְך יִׁצְ חָּ ק ֶאת ַי ֲעקֹב לִׁפְ נֵּי שֶ ִׁשלֵּחַ אֹותֹו ְלפַדַ ן אֲ ָּרם?
 )4מָּ הֵּ ם ְשֹלשֶ ת הַ ְדבָּ ִׁרים שֶ ָּר ָּאה עֵּ שָּ ו שֶ ָּקרּו לִׁפְ נֵּי שֶ ִׁה ְתחַ ֵּתן עִׁ ם נ ִָּׁשים נֹוסָּ פֹות?
 )5עִׁ ם ֵּאיזֹו ִׁאשָּ ה נֹוסֶ פֶת ִׁה ְתחַ ֵּתן עֵּ שָּ ו ל ְַאחַ ר שֶ ָּר ָּאה שֶ בְ נֹות כְ נַעַ ן ָּרעֹות בְ עֵּ ינֵּי יִׁצְ חָּ ק?
 )6מֵּ ֵּאיזֹו עִׁ יר יָּצָּ א ַי ֲעקֹב כְ דֵּ י ָּל ֶלכֶת לְחָּ ָּרן?
ַ " )7ויִׁפְ גַע בַ מָּ קֹום".
א .מַ הּו מָּ קֹום זֶה שֶ בֹו ָּפגַע ַי ֲעקֹב?
ב .מַ ִׁהי הַ פְ גִׁ יעָּ ה שֶ ָּפגַע ַי ֲעקֹב בְ מָּ קֹום זֶה?
ג.

מַ דּועַ יָּשַ ן שָּ ם ַי ֲעקֹב?

מֹוריָּה?
 )8מֶ ה עָּ שָּ ה ַי ֲעקֹב עִׁ ם ַאחַ ת מֵּ הָּ אֲ בָּ נִׁים שֶ הָּ יּו עַ ל הַ ר הַ ִׁ
 )9הַ ְסבֵּ רַ " :ויָּשֶ ם ְמ ַראֲ ש ָֹּתיו".
מֹוריָּה?
 )10מָּ הֵּ ם פְ ָּרטֵּ י הַ חֲ לֹום שֶ חָּ לַם ַי ֲעקֹב בְ עֹודֹו יָּשֵּ ן בְ הַ ר הַ ִׁ
" )11וְ ִׁהנֵּה ה' נִׁצָּ ב עָּ לָּיו" – מַ דּועַ הָּ יָּה כְ בֹוד ה' נִׁצָּ ב עַ ל ַי ֲעקֹב?
 )12מָּ הֵּ ם הַ ְדבָּ ִׁרים שֶ ִׁהבְ ִׁטיחַ ה' ְל ַי ֲעקֹב בַ חֲ לֹום?
יתי ֵּאת אֲ שֶ ר ִׁדבַ ְר ִׁתי לְָּך".
 )13הַ ְסבֵּ ר" :כִׁ י ל ֹא ֶא ֱעזָּבְ ָך עַ ד אֲ שֶ ר ִׁאם עָּ ִׁש ִׁ
מֹוריָּה?
עֹורר ִׁמ ְשנָּתֹו שֶ יָּשַ ן בְ הַ ר הַ ִׁ
 )14מָּ ה ָּאמַ ר ַי ֲעקֹב ל ְַאחַ ר שֶ הּוא ִׁה ְת ֵּ

 )15מַ ה ָּק ָּרה ְל ַי ֲעקֹב ל ְַאחַ ר שֶ הּוא הֵּ בִׁ ין שֶ בַ מָּ קֹום שֶ הּוא יָּשֵּ ן יֵּש ְשכִׁ ינָּה?
מֹוריָּה הּוא מָּ קֹום שֶ יֵּש בֹו ְשכִׁ ינָּה שֶ ל ה'?
 )16מָּ ה ָּאמַ ר ַי ֲעקֹב בְ שָּ עָּ ה שֶ הָּ יָּה י ֵָּּרא עַ ל כְָּך שֶ הַ ר הַ ִׁ
נֹורא הַ מָּ קֹום הַ זֶה ֵּאין זֶה כִׁ י ִׁאם בֵּ ית אֱ ֹל ִׁקים וְ זֶה שַ עַ ר הַ שָּ מָּ יִׁם".
 )17הַ ְסבֵּ ר" :מַ ה ָּ
עֹורר בַ ב ֶֹקר?
שֹותיו ל ְַאחַ ר שֶ ִׁה ְת ֵּ
 )18מֶ ה עָּ שָּ ה ַי ֲעקֹב עִׁ ם הָּ ֶאבֶ ן שֶ שָּ ם ְמ ַראֲ ָּ
 )19כֵּיצַ ד ִׁקדֵּ ש ַי ֲעקֹב ֶאת הָּ ֶאבֶ ן שֶ ִׁה ִׁניחַ לְשֵּ ם מַ צֵּ בָּ ה?
מֹוריָּה? מֶ ה הָּ יָּה שֵּ ם הָּ עִׁ יר לִׁפְ נֵּי שֶ ַי ֲעקֹב ָּק ָּרא
 )20כֵּיצַ ד ָּק ָּרא ַי ֲעקֹב בַ ב ֶֹקר ֶאת שֵּ ם הָּ עִׁ יר שֶ הָּ י ְָּתה עַ ל הַ ר הַ ִׁ
לָּעִׁ יר בְ שֵּ ם זֶה?
עֹורר? מָּ הֵּ ם הַ ְדבָּ ִׁרים שֶ ה' ַיעֲשֶ ה ּומָּ הֵּ ם הַ ְדבָּ ִׁרים שֶ ַי ֲעקֹב ַיעֲשֶ ה?
 )21מֶ ה הָּ יָּה נ ְִׁדרֹו שֶ ל ַי ֲעקֹב ל ְַאחַ ר שֶ ִׁה ְת ֵּ
ְׁשאֵ לֹות פֶּ ֶּרק כט
 )1הַ ְסבֵּ רַ " :ויִׁשָּ א ַי ֲעקֹב ַרגְ לָּיו".
 )2מַ דּועַ נ ְִׁק ֵּראת ֶא ֶרץ אֲ ָּרם בְ שֵּ ם " ֶא ֶרץ בְ נֵּי ֶקדֶ ם"?
 )3מָּ ה ָּר ָּאה ַי ֲעקֹב כְ שֶ ִׁהגִׁ יעַ לַבְ ֵּאר שֶ הָּ י ְָּתה סָּ מּוְך לְחָּ ָּרן?
 )4מַ דּועַ ל ֹא הָּ יּו יְכֹולִׁים רֹועֵּ י הָּ עֲדָּ ִׁרים שֶ ָּרבְ צּו ,לְהַ ְשקֹות ֶאת צ ֹאנָּם מֵּ הַ בְ ֵּאר?
 )5מָּ הֵּ ן שָּ ֹלש הַ ְש ֵּאלֹות שֶ שָּ ַאל ַי ֲעקֹב ֶאת רֹועֵּ י הַ צ ֹאן שֶ הָּ יּו ְסמּוכִׁ ים לַבְ ֵּאר? מֶ ה עָּ נּו לֹו הָּ רֹועִׁ ים עַ ל כָּל
ְש ֵּאלָּה?
אֹותם?
 )6מַ דּועַ חָּ שַ ב ַי ֲעקֹב שֶ הָּ רֹועִׁ ים צְ ִׁריכִׁ ים לְהַ ְשקֹות ֶאת הַ צ ֹאן ּולְהַ ְמ ִׁשיְך ל ְִׁרעֹות ָּ
 )7מַ הּו הַ הֶ ְסבֵּ ר שֶ ִׁה ְסבִׁ ירּו הָּ רֹועִׁ ים ְל ַי ֲעקֹב ּובֹו נ ְִׁמקּו ֶאת ִׁאי הַ ְש ָּקיַת הַ צ ֹאן?
 )8מֶ ה עָּ שָּ ה ַי ֲעקֹב בָּ ֶרגַע שֶ ָּר ָּאה ֶאת ָּרחֵּ ל בָּ ָּאה עִׁ ם הַ צ ֹאן?
 )9מָּ הֵּ ם ְשנֵּי הַ ְדבָּ ִׁרים שֶ עָּ שָּ ה ַי ֲעקֹב ל ְַאחַ ר שֶ ִׁה ְש ָּקה ֶאת צ ֹאן לָּבָּ ן?
 )10מָּ הֵּ ם ְשנֵּי הַ ְדבָּ ִׁרים שֶ ָּאמַ ר ַי ֲעקֹב ל ְָּרחֵּ ל ל ְַאחַ ר שֶ בָּ כָּה? מֶ ה עָּ ְש ָּתה ִׁרבְ ָּקה בְ שָּ עָּ ה שֶ שָּ ְמעָּ ה ְדבָּ ִׁרים ֵּאלּו?
 )11מָּ הֵּ ם ַא ְרבַ עַ ת הַ ְדבָּ ִׁרים שֶ עָּ שָּ ה לָּבָּ ן כְ שֶ שָּ מַ ע שֶ ַי ֲעקֹב בָּ א ֵּאלָּיו?
 )12מַ ה ִּׁספֵּר ַי ֲעקֹב ְללָּבָּ ן ל ְַאחַ ר שֶ לָּבָּ ן ִׁהכְ נִׁיס אֹותֹו לְבֵּ יתֹו?
"אְך עַ צְ ִׁמי ּובְ שָּ ִׁרי ָּא ָּתה".
 )13הַ ְסבֵּ רַ :
נהכְ מּו בֵּ ינֵּיהֶ ם ֶאת ְתנ ֵָּּאי הַ עֲסָּ ָּקתֹו
 )14בְ מֶ שֶ ְך כַמָּ ה זְ מַ ן הָּ יָּה ַי ֲעקֹב רֹועֶ ה ֶאת צ ֹאנֹו שֶ ל לָּבָּ ן לִׁפְ נֵּי שֶ ּסענה ִׁ
שֶ ל ַי ֲעקֹב?
 )15הַ ְסבֵּ ר" :הֲ כִׁ י ָּא ִׁחי ַא ָּתה ַועֲבַ ְד ַתנִׁי ִׁחנָּם הַ גִׁ ידָּ ה לִׁי מַ ה מַ ְשכ ְֻּר ֶתָך".
נֹותיו שֶ ל לָּבָּ ן?
תֹורה ֶאת כָּל ַאחַ ת ִׁמבְ ָּ
 )16כֵּיצַ ד ֵּתאֲ ָּרה הַ ָּ
 )17מֶ ה הָּ י ְָּתה הַ צָּ עָּ תֹו שֶ ל ַי ֲעקֹב ל ְִׁתנ ֵָּּאי הַ עֲסָּ ָּקתֹו? מֶ ה הָּ י ְָּתה ְתשּובָּ תֹו שֶ ל לָּבָּ ן לְהַ צָּ עָּ תֹו שֶ ל ַי ֲעקֹב?
 )18כֵּיצַ ד נ ְִׁראּו ְשנֹות הָּ עֲבֹודָּ ה בְ עֵּ ינֵּי ַי ֲעקֹב? מַ דּועַ ?
 )19מֶ ה עָּ שָּ ה לָּבָּ ן ל ְַאחַ ר שֶ ַי ֲעקֹב בָּ א ֵּאלָּיו בְ ִׁסיּום שֶ בַ ע ְשנֹות הָּ עֲבֹודָּ ה ּובִׁ ֵּקש ֶאת ָּרחֵּ ל?
נֹותיו ִׁח ֵּתן לָּבָּ ן ֶאת ַי ֲעקֹב?
 )20בִׁ ְשעַ ת הַ ִׁמ ְש ֶתה ,עִׁ ם ִׁמי ִׁמבְ ָּ
 )21מַ דּועַ לָּבָּ ן הָּ יָּה צָּ ִׁריְך ל ַָּקחַ ת ֶאת ל ֵָּּאה בְ כֹחַ כְ דֵּ י ל ְִׁה ְתחַ ֵּתן עִׁ ם ַי ֲעקֹב?
ֶ )22את ִׁמי נ ַָּתן לָּבָּ ן ְלל ֵָּּאה כְ דֵּ י שֶ ִׁת ְהיֶה לָּּה ל ְִׁשפְ חָּ ה?
 )23כֵּיצַ ד ִׁה ְסבִׁ יר לָּבָּ ן ְל ַי ֲעקֹב ֶאת ִׁסבַ ת ַרמָּ אּותֹו ל ְַאחַ ר שֶ ִׁה ְתבָּ ֵּרר ְל ַי ֲעקֹב שֶ הּוא בְ עֶ צֶ ם ִׁה ְתחַ ֵּתן עִׁ ם ל ֵָּּאה?
 )24מֶ ה הָּ יָּה הַ פִׁ ְתרֹון שֶ ל לָּבָּ ן ְלכְָּך שֶ ַי ֲעקֹב י ְִׁתחַ ֵּתן גַם עִׁ ם ָּרחֵּ ל?
 )25הַ ְסבֵּ ר" :מַ לֵּא ְשבֻּעַ ז ֹאת וְ נ ְִׁתנָּה לְָך גַם ֶאת ז ֹאת".
ֶ )26את ִׁמי נ ַָּתן לָּבָּ ן ל ְָּרחֵּ ל כְ דֵּ י שֶ ִׁהיא ִׁת ְהיֶה הַ ְמשָּ ֶר ֶתת שֶ לָּּה?

נּואה ל ֵָּּאה":
ַ " )27וי ְַרא ה' כִׁ י ְש ָּ
נּואה?
א .מַ דּועַ נ ְֶח ְשבָּ ה ל ֵָּּאה ל ְִׁאשָּ ה ְש ָּ
נּואה?
ב .מֶ ה עָּ שָּ ה ה' ל ְַאחַ ר שֶ ָּר ָּאה שֶ ל ֵָּּאה ִׁהיא ְש ָּ
 )28מַ דּועַ ָּק ְר ָּאה ל ֵָּּאה ֶאת שֵּ ם בְ נָּּה ָּה ִׁראשֹון בְ שֵּ ם " ְראּובֵּ ן"?
ישי".
 )29הַ ְסבֵּ ר" :כִׁ י ָּר ָּאה ה' בְ עָּ ְניִׁי כִׁ י עַ ָּתה יֶאֱ הָּ בַ נִׁי ִׁא ִׁ
 )30מַ דּועַ ָּק ְר ָּאה ל ֵָּּאה ֶאת שֵּ ם בְ נָּּה ַהשֵּ נִׁי ִׁש ְמעֹון?
ִׁישי לֵּוִׁ י?
 )31מַ דּועַ ָּק ְר ָּאה ל ֵָּּאה ֶאת שֵּ ם בְ נָּּה ַה ְשל ִׁ
ישי ֵּאלַי כִׁ י ָּיל ְַד ִׁתי לֹו ְשֹלשָּ ה בָּ נִׁים".
 )32הַ ְסבֵּ ר" :עַ ָּתה הַ פַעַ ם ִׁי ָּלוֶה ִׁא ִׁ
 )33מַ דּועַ ָּק ְר ָּאה ל ֵָּּאה ֶאת שֵּ ם בְ נָּּה ָּה ְרבִׁ יעִׁ י בְ שֵּ ם יְהּודָּ ה?
 )34מַ ה ָּק ָּרה ל ְַאחַ ר שֶ ל ֵָּּאה הֹולִׁידָּ ה ֶאת יְהּודָּ ה?
ְׁשאֵ לֹות פֶּ ֶּרק ל
 )1מַ דּועַ ִׁקנ ְָּאה ָּרחֵּ ל בְ ל ֵָּּאה?
 )2מָּ ה ָּא ְמ ָּרה ָּרחֵּ ל ְל ַי ֲעקֹב שֶ י ְִׁק ֶרה ִׁאם הּוא ל ֹא י ִֵּׁתן לָּּה בָּ נִׁים?
 )3מֶ ה הָּ י ְָּתה ְתשּובָּ תֹו שֶ ל ַי ֲעקֹב ל ְִׁד ִׁרישָּ ָּתּה שֶ ל ָּרחֵּ ל ִׁממֶ נּו לְבָּ נִׁים?
 )4מֶ ה הָּ י ְָּתה הַ צָּ עָּ ָּתּה שֶ ל ָּרחֵּ ל ל ְַאחַ ר שֶ ַי ֲעקֹב עָּ נָּה לָּּה שֶ ה' הּוא שֶ מָּ נַע ִׁממֶ נָּה בָּ נִׁים?
 )5הַ ְסבֵּ ר" :וְ ֵּתלֵּד עַ ל בִׁ ְרכַי".
 )6הַ ְסבֵּ ר" :וְ ִׁאבָּ נֶה גַם ָּאנֹכִׁ י ִׁממֶ נָּה".
 )7מַ דּועַ ָּק ְר ָּאה ָּרחֵּ ל ֶאת שֵּ ם בְ נָּּה ָּה ִׁראשֹון שֶ ל בִׁ לְהָּ ה בְ שֵּ ם דָּ ן?
 )8מַ דּועַ ָּק ְר ָּאה ָּרחֵּ ל ֶאת שֵּ ם בְ נָּּה ַהשֵּ נִׁי שֶ ל בִׁ לְהָּ ה בְ שֵּ ם נַפְ ָּתלִׁי?
 )9הַ ְסבֵּ ר" :נַפְ תּולֵּי אֱ ֹל ִׁקים נִׁפְ ַתל ְִׁתי עִׁ ם אֲ ח ִֹׁתי גַם ָּי ֹכל ְִׁתי".
יקה ָּללֶדֶ ת?
 )10מֶ ה עָּ ְש ָּתה ל ֵָּּאה ל ְַאחַ ר שֶ הֵּ בִׁ ינָּה שֶ ִׁהיא ִׁהפְ ִׁס ָּ
 )11מַ דּועַ ָּק ְר ָּאה ל ֵָּּאה לַבֵּ ן הָּ ִׁראשֹון שֶ הֹולִׁידָּ ה זִׁ ְלפָּה בַ שֵּ ם גָּד?
 )12מַ דּועַ ָּק ְר ָּאה ל ֵָּּאה לַבֵּ ן הַ שֵּ נִׁי שֶ הֹולִׁידָּ ה זִׁ ְלפָּה בַ שֵּ ם ָּאשֵּ ר?
 )13מַ ה מָּ צָּ א ְראּובֵּ ן בְ שָּ עָּ ה שֶ הָּ לְַך בַ שָּ דֶ ה? מֶ ה עָּ שָּ ה ִׁא ָּתם?
 )14מַ ה טָּ ֲענָּה ל ֵָּּאה ל ְַאחַ ר בַ ָּקשָּ ָּתּה שֶ ל ָּרחֵּ ל ל ְַקבֵּ ל ֶאת הַ דּודָּ ִׁאים? מֶ ה הָּ י ְָּתה ְתשּובַ ת ָּרחֵּ ל לְטַ ֲענָּה זֹו שֶ ל
ל ֵָּּאה?
ישי בַ שֵּ ם יִׁשָּ ְשכָּר?
 )15מַ דּועַ ָּק ְר ָּאה ל ֵָּּאה לִׁבְ נָּּה הַ חֲ ִׁמ ִׁ
 )16מַ דּועַ ָּק ְר ָּאה ל ֵָּּאה לִׁבְ נָּּה הַ ִׁש ִׁשי בַ שֵּ ם זְ בּולּון?
ישי כִׁ י ָּיל ְַד ִׁתי לֹו ִׁששָּ ה בָּ נִׁים".
 )17הַ ְסבֵּ ר" :הַ פַעַ ם יִׁזְ בְ ֵּלנִׁי ִׁא ִׁ
 )18כֵּיצַ ד ָּק ְר ָּאה ל ֵָּּאה לַבַ ת שֶ נֹולְדָּ ה לָּּה?
 )19מָּ הֵּ ם ְשנֵּי הַ ְדבָּ ִׁרים שֶ ָּזכַר ה' ל ְָּרחֵּ ל?
 )20מָּ ה ָּא ְמ ָּרה ָּרחֵּ ל בְ שָּ עָּ ה שֶ ִׁהיא הֹולִׁידָּ ה ֶאת בְ נָּּה הָּ ִׁראשֹון?
 )21מַ דּועַ ָּק ְר ָּאה ָּרחֵּ ל לִׁבְ נָּּה יֹוסֵּ ף?
 )22מָּ ה ָּאמַ ר ַי ֲעקֹב ְללָּבָּ ן בְ שָּ עָּ ה שֶ נֹולַד לֹו יֹוסֵּ ף?
 )23הַ ְסבֵּ ר" :נִׁחַ ְש ִׁתי ַויְבָּ רֲ ֵּכנִׁי ה' בִׁ גְ ָּללֶָך".
 )24הַ ְסבֵּ ר" :נ ְָּקבָּ ה ְשכ ְָּרָך עָּ לַי וְ ֶא ֵּתנָּה".
 )25מָּ ה ָּאמַ ר ַי ֲעקֹב ְללָּבָּ ן ל ְַאחַ ר שֶ לָּבָּ ן שָּ ַאל אֹותֹו מַ ה י ְִׁהיֶה ְשכָּרֹו?

 )26מֶ ה ָּאמַ ר ַי ֲעקֹב ְללָּבָּ ן שֶ י ְִׁהיֶה ְשכָּרֹו?
 )27הַ ְסבֵּ רַ " :ויְבָּ ֶרְך ה' א ְֹתָך ל ְַרגְ לִׁי".
 )28מַ הּו הַ צ ֹאן הַ ָּנקֹד ּומַ הּו הַ צ ֹאן הַ טָּ לּוא?
 )29הַ ְסבֵּ ר" :וְ עָּ נ ְָּתה בִׁ י צִׁ ְד ָּק ִׁתי בְ יֹום מָּ חָּ ר".
ֵּ )30אלֶה סּוגִׁ ים שֶ ל כְ בָּ ִׁשים הֹוצִׁ יא לָּבָּ ן ִׁמתֹוְך עֶ ְד ֵּרי הַ צ ֹאן שֶ לֹו ּומָּ סַ ר בְ יַד בָּ נָּיו?
 )31מֶ ה הָּ יָּה מֶ ְרחַ ק הַ הֲ לִׁיכָּה בֵּ ין הַ צ ֹאן שֶ ִׁהפְ ִׁריש לָּבָּ ן ִׁמ ַי ֲעקֹב לְבֵּ ין הַ צ ֹאן שֶ הָּ יָּה ַתחַ ת הַ ְשגָּחָּ תֹו שֶ ל ַי ֲעקֹב?
ֵּ )32אלֶה ְשֹלשָּ ה סּוגֵּי מַ ְקלֹות ל ַָּקח ִׁאתֹו ַי ֲעקֹב ּומֶ ה עָּ שָּ ה בְ מַ ְקלֹות ֵּאלֶ ה? מַ דּועַ עָּ שָּ ה כֵּן?
 )33הַ ְסבֵּ רַ " :ו ְיפַצֵּ ל בָּ הֵּ ן פְ צָּ לֹות לְבָּ נֹות מַ ְחשֹף הַ לָּבָּ ן אֲ שֶ ר עַ ל הַ מַ ְקלֹות".
 )34הַ ְסבֵּ רַ " :ויַצֵּ ג ֶאת הַ מַ ְקלֹות אֲ שֶ ר פִׁ צֵּ ל בָּ רֳ הָּ ִׁטים בְ ִׁש ֲקתֹות הַ מָּ יִׁם".
 )35מָּ הֵּ ם ְשנֵּי הַ ְדבָּ ִׁרים שֶ ַי ֲעקֹב עָּ שָּ ה כְ דֵּ י שֶ צ ֹאן לָּבָּ ן יֹולִׁיד לֹו צ ֹאן ָּנקֹד וְ טָּ לּוא?
 )36הַ ְסבֵּ רַ " :ויָּשֶ ת לֹו עֲדָּ ִׁרים לְבַ דֹו וְ ל ֹא שָּ ָּתם עַ ל צ ֹאן לָּבָּ ן".
 )37מּול ֵּאיזֶה צ ֹאן הָּ יָּה ַי ֲעקֹב שָּ ם ֶאת הַ מַ ְקלֹות ּומּול ֵּאיזֶה צ ֹאן ל ֹא הָּ יָּה שָּ ם ַי ֲעקֹב ֶאת הַ מַ ְקלֹות?
ַ " )38וי ְִׁהי לֹו צ ֹאן ַרבֹות" – מֶ ה הָּ יָּה ְל ַי ֲעקֹב לְפִׁ י הַ ְמת ָֹּאר בַ פָּסּוק?
ירת הַ צ ֹאן שֶ לֹו?
 )39מָּ הֵּ ם הַ ְדבָּ ִׁרים שֶ ָּקנָּה ַי ֲעקֹב בַ ֶכ ֶסף שֶ ִׁקבֵּ ל עַ ל ְמכִׁ ַ

ְׁשאֵ לֹות פֶּ ֶּרק לא
 )1מַ ה שָּ מַ ע ַי ֲעקֹב ֶאת בָּ נָּיו שֶ ל לָּבָּ ן ְמדַ בְ ִׁרים בֵּ ינֵּיהֶ ם?
 )2מָּ ה ָּר ָּאה ַי ֲעקֹב בְ סֵּ בֶ ר ָּפנָּיו שֶ ל לָּבָּ ן?
 )3מָּ ה ָּאמַ ר ה' ְל ַי ֲעקֹב שֶ י ְִׁק ֶרה בְ שָּ עָּ ה שֶ הּוא י ְַחזֹר ל ְֶא ֶרץ כְ נַעַ ן?
 )4מֶ ה עָּ שָּ ה ַי ֲעקֹב ל ְַאחַ ר שֶ ה' ָּאמַ ר לֹו ל ְַחזֹר ל ְֶא ֶרץ כְ נַעַ ן?
 )5מָּ ה ָּאמַ ר ַי ֲעקֹב ְלל ֵָּּאה וְ ָּרחֵּ ל עַ ל עֲבֹודָּ תֹו ְללָּבָּ ן ּומָּ ה ָּאמַ ר עַ ל ַרמָּ אּותֹו שֶ ל לָּבָּ ן כְ שֶ ִׁהגִׁ יעַ הָּ עֵּ ת לְשַ לֵּם ֶאת
הַ מַ ְשכ ֶֹרת?
 )6כֵּיצַ ד ִׁרמָּ ה לָּבָּ ן ֶאת ַי ֲעקֹב עַ ל פִׁ י ְדבָּ ָּריו ְלל ֵָּּאה וְ ָּרחֵּ ל?
מנִׁים".
 )7הַ ְסבֵּ ר" :וְ הֶ חֱ לִׁף ֶאת מַ ְשכ ְֻּר ִׁתי עֲשֶ ֶרת ֹ
 )8כֵּיצַ ד ִׁקבֵּ ל ַי ֲעקֹב בְ כָּל ז ֹאת ֶאת ְשכָּרֹו?
 )9כֵּיצַ ד דָּ ַאג ה' שֶ לָּבָּ ן ל ֹא יּוכַל ל ְַרמֹות ֶאת ַי ֲעקֹב?
ֹלהים ֶאת ִׁמ ְקנֵּה אֲ בִׁ יכֶם".
 )10הַ ְסבֵּ רַ " :ויַצֵּ ל אֱ ִׁ
 )11מָּ ה ָּר ָּאה ַי ֲעקֹב בַ חֲ לֹום שֶ עָּ לָּיו ִׁספֵּר ְלל ֵָּּאה וְ ָּרחֵּ ל?
 )12הַ ְסבֵּ ר :עָּ קֹד ,בָּ ֹרד.
 )13מָּ ה ָּאמַ ר הַ מַ ל ְָּאְך ְל ַי ֲעקֹב בִׁ ְשעַ ת הַ חֲ לֹום (ְ 3דבָּ ִׁרים)?
 )14מֶ ה הָּ י ְָּתה ְתשּובַ ת ָּרחֵּ ל וְ ל ֵָּּאה ל ְִׁש ֵּאלָּתֹו שֶ ל ַי ֲעקֹב ִׁאם הֵּ ן מַ ְסכִׁ ימֹות ָּל ֶלכֶת ִׁאתֹו ל ְֶא ֶרץ כְ נַעַ ן?
 )15הַ ְסבֵּ ר" :הַ עֹוד לָּנּו חֵּ לֶק וְ נַחֲ לָּה בְ בֵּ ית ָּאבִׁ ינּו".
 )16מַ ִׁהי ְר ָּאי ָָּּתן שֶ ל ָּרחֵּ ל וְ ל ֵָּּאה שֶ הֵּ ן נ ְֶחשָּ בֹות ְלנָּכְ ִׁריֹות בְ עֵּ ינֵּי לָּבָּ ן?
 )17הַ ְסבֵּ ר" :וַי ֹאכַל גַם ָּאכֹול ֶאת כ ְַספֵּנּו".
 )18הֵּ יכָּן הָּ יָּה לָּבָּ ן בְ שָּ עָּ ה שֶ ַי ֲעקֹב ִׁהנ ְִׁהיג ֶאת כָּל ְרכּושֹו כְ דֵּ י ל ְַחזֹר ל ְֶא ֶרץ כְ נַעַ ן?
 )19מַ ה ָּגנְבָּ ה ָּרחֵּ ל מֵּ ָּאבִׁ יהָּ לִׁפְ נֵּי שֶ יָּצְ ָּאה ִׁמבֵּ ית לָּבָּ ן ּומַ דּועַ ?
 )20כֵּיצַ ד " ָּגנַב" ַי ֲעקֹב ֶאת לִׁבֹו שֶ ל לָּבָּ ן הָּ אֲ ַר ִׁמי?

ֵּ )21איזֶה נָּהָּ ר עָּ בַ ר ַי ֲעקֹב בְ דַ ְרכֹו חֲ ָּז ָּרה ל ְֶא ֶרץ כְ נַעַ ן?
 )22כַמָּ ה י ִָּׁמים עָּ בְ רּו עַ ד שֶ נֶאֱ מַ ר ְללָּבָּ ן שֶ ַי ֲעקֹב בָּ ַרח? מַ דּועַ ?
תֹורה?
ֶ )23את ִׁמי ל ַָּקח ִׁאתֹו לָּבָּ ן כְ דֵּ י ל ְִׁרדֹף ַאחֲ ֵּרי ַי ֲעקֹב? כֵּיצַ ד הֵּ ם נ ְִׁק ָּר ִׁאים בִׁ לְשֹון הַ ָּ
 )24הֵּ יכָּן ִׁה ִׁשיג לָּבָּ ן ֶאת ַי ֲעקֹב?
תכֶן ִׁה ְתגַלּות מַ ל ְַאְך ה' ֶאל לָּבָּ ן בַ חֲ לֹום הַ ַל ְילָּה?
 )25מֶ ה הָּ יָּה ֹ
 )26הֵּ יכָּן פ ַָּרס ַי ֲעקֹב ֶאת הַ מַ חֲ נֶה שֶ לֹו וְ הֵּ יכָּן פ ַָּרס לָּבָּ ן ֶאת הַ מַ חֲ נֶה שֶ לֹו?
 )27מֶ ה הָּ י ְָּתה טַ ֲענַת לָּבָּ ן ֶאל ַי ֲעקֹב?
נֹותיו עַ ל יְדֵּ י ַי ֲעקֹב?
 )28כֵּיצַ ד ִׁדמָּ ה לָּבָּ ן ֶאת ל ְִׁקיחַ ת בְ ָּ
 )29הַ ְסבֵּ ר" :וְ ל ֹא נְטַ ְש ַתנִׁי ְלנַשֵּ ק לְבָּ נַי וְ לִׁבְ נ ָֹּתי עַ ָּתה ִׁה ְס ַכל ְָּת עֲשֹו".
 )30הַ ְסבֵּ ר" :יֶש ל ְֵּאל י ִָּׁדי ַלעֲשֹות עִׁ מָּ כֶם ָּרע".
ּומ ְשפ ְַחתֹו ,ל ְַמרֹות שֶ לְפִׁ י טַ ֲענָּתֹו יֵּש לֹו כֹחַ ַלעֲשֹות ז ֹאת?
 )31מַ דּועַ ל ֹא ַיעֲשֶ ה לָּבָּ ן דָּ בָּ ר ָּרע ְל ַי ֲעקֹב ִׁ
ּורה שֶ בָּ ּה נָּהַ ג ַי ֲעקֹב בַ הֲ לִׁיכָּתֹו?
 )32מֶ ה הָּ י ְָּתה טַ ֲענָּתֹו שֶ ל לָּבָּ ן ְלגַבֵּ י הַ צ ָּ
 )33הַ ְסבֵּ ר" :נִׁכְ סֹף נִׁכְ סַ פְ ָּתה לְבֵּ ית ָּאבִׁ יָך".
ֲנֹותיו שֶ ל לָּבָּ ן וְ ֶאת ְתשּובָּ תֹו שֶ ל ַי ֲעקֹב עַ ל כָּל ַא ַחת ִׁמ ְטעָּ נֹות ֵּאלֶה?
 )34כְ תֹב ֶאת ְש ֵּתי טַ ע ָּ
 )35הַ ְסבֵּ רֶ " :נגֶד ַאחֵּ ינּו הַ כֶר לְָך מָּ ה עִׁ מָּ ִׁדי וְ ַקח לְָּך".
 )36בְ ֵּאלֶה אֹהָּ לִׁים ִׁחפֵּש לָּבָּ ן ֶאת הַ ְת ָּרפִׁ ים שֶ לֹו?
 )37הֵּ יכָּן שָּ מָּ ה ָּרחֵּ ל ֶאת הַ ְת ָּרפִׁ ים שֶ ָּגנְבָּ ה מֵּ ָּאבִׁ יהָּ ?
ירה ָּרחֵּ ל ְללָּבָּ ן ֶאת ִׁאי ְי ָּכל ְָּתּה ַל ֲעמֹד? מַ דּועַ בֶ אֱ מֶ ת ל ֹא עָּ ְמדָּ ה מֵּ עַ ל הַ גָּמָּ ל?
 )38כֵּיצַ ד ִׁה ְסבִׁ ָּ
 )39מָּ ה ָּאמַ ר ַי ֲעקֹב ְללָּבָּ ן בְ ַכעֲסֹוְ ,ל ַאחַ ר שֶ לָּבָּ ן ל ֹא מָּ צָּ א ֶאצְ לֹו ֶאת הַ ְת ָּרפִׁ ים?
אתי כִׁ י דָּ ל ְַק ָּת ַאחֲ ָּרי".
 )40הַ ְסבֵּ ר" :מַ ה פִׁ ְשעִׁ י מַ ה חַ טָּ ִׁ
 )41הַ ְסבֵּ ר" :וְ יֹוכִׁ יחּו בֵּ ין ְשנֵּינּו".
מּורת כָּל ְקבּוצַ ת שָּ נִׁים שֶ עָּ בַ ד?
 )42בְ מֶ שֶ ְך כַמָּ ה שָּ נִׁים עָּ בַ ד ַי ֲעקֹב בְ בֵּ יתֹו שֶ ל לָּבָּ ן? מֶ ה הָּ יָּה ְשכָּרֹו ְת ַ
 )43כֵּיצַ ד ֵּת ֵּאר ַי ֲעקֹב ֶאת ְמ ִׁסירּותֹו ְללָּבָּ ן בִׁ ְשנֹות עֲבֹודָּ תֹו?
סּוקים הַ בָּ ִׁאים:
 )44הַ ְסבֵּ ר ֶאת הַ פְ ִׁ
אְ .רחֵּ לֶיָך וְ עִׁ זֶיָך ל ֹא ִׁשכֵּלּו
ב .וְ ֵּאילֵּי צ ֹאנְָך ל ֹא ָּא ָּכל ְִׁתי
ג.

אתי ֵּאלֶיָך
ְט ֵּרפָּה ל ֹא הֵּ בֵּ ִׁ

דָּ .אנֹכִׁ י אֲ חַ טֶ נָּה ִׁמי ִָּׁדי ְתבַ ְקשֶ נָּה
ה .גְ נֻּבְ ִׁתי יֹום ּוגְ נֻּבְ ִׁתי ָּל ְילָּה
ו.

ִׁיתי בַ יֹום אֲ ָּכ ַלנִׁי ח ֶֹרב וְ ֶק ַרח בַ ָּל ְילָּה
הָּ י ִׁ

ז.

ו ִַׁתדַ ד ְשנ ִָּׁתי מֵּ עֵּ ינָּי

 )45מֶ ה הָּ יָּה ְשכָּרֹו שֶ ל ַי ֲעקֹב לּולֵּי שֶ ה' הָּ יָּה עֹוזֵּר לֹו?
"את עָּ ְניִׁי וְ ֶאת ְיגִׁ יעַ ַכפַי ָּר ָּאה אֱ ֹל ִׁקים וַיֹוכַח ָּאמֶ ש".
 )46הַ ְסבֵּ רֶ :
" )47הַ בָּ נֹות בְ נ ַֹתי" – מָּ ה ָּרצָּ ה לָּבָּ ן לֹומַ ר ְל ַי ֲעקֹב בִׁ ְדבָּ ִׁרים ֵּאלֶה?
אֹורה הֹוכִׁ יחַ ְל ַי ֲעקֹב שֶ ֵּאינֹו רֹוצֶ ה לְהַ זִׁ יק לֹו?
 )48מַ ה ִׁהצִׁ יעַ לָּבָּ ן ְל ַי ֲעקֹב ַלעֲשֹות ,ל ְַאחַ ר שֶ לִׁכְ ָּ
 )49מֶ ה עָּ שָּ ה ַי ֲעקֹב כְ דֵּ י לְהַ ְראֹות ֶשהַ בְ ִׁרית בֵּ ינֹו ְללָּבָּ ן ִׁת ְהיֶה יַצִׁ יבָּ ה וְ ַקיֶמֶ ת ּומָּ ה ָּאמַ ר ַי ֲעקֹב לְבָּ נָּיו לַ עֲשֹות
כְ דֵּ י ל ְַקיֵּם ֶאת הַ בְ ִׁרית?

ּוקרֹובֵּ יהֶ ם ְליַד גַל הָּ אֲ בָּ נִׁים הַ גָּדֹול שֶ הֵּ ִׁקימּו?
 )50מַ דּועַ ָּאכְ לּו לָּבָּ ןַ ,י ֲעקֹב ְ
 )51כֵּיצַ ד ָּק ָּרא לָּבָּ ן ְלגַל הָּ אֲ בָּ נִׁים שֶ הֵּ ִׁקימּו לְשֵּ ם הַ בְ ִׁרית עִׁ ם ַי ֲעקֹב וְ כֵּיצַ ד ָּק ָּרא ַי ֲעקֹב ְלגַל אֲ בָּ נִׁים זֶה?
 )52מַ דּועַ ָּק ָּרא לָּבָּ ן בְ סֹופֹו שֶ ל דָּ בָּ ר לַ ַגלְעֵּ ד בִׁ ְשמֹו הָּ עִׁ בְ ִׁרי?
 )53מַ דּועַ נ ְִׁק ָּרא הַ מָּ קֹום שֶ בֹו הֵּ ִׁקים ַי ֲעקֹב ֶאת הָּ ֶאבֶ ן לְמַ צֵּ בָּ ה בַ שֵּ ם " ִׁמצְ פָּה"?
נֹותיו שֶ ל לָּבָּ ן עַ ל פִׁ י הַ בְ ִׁרית?
 )54מָּ הֵּ ם ְשנֵּי הַ ְדבָּ ִׁרים שֶ ָּאסּור ְל ַי ֲעקֹב ַלעֲשֹות לִׁבְ ָּ
 )55עַ ל מָּ ה יָּעִׁ יד גַל הָּ אֲ בָּ נִׁים שֶ הֵּ ִׁקימּו?
 )56בְ ִׁמי ָּרצָּ ה לָּבָּ ן לְהַ ְשבִׁ יעַ ֶאת כָּל הַ נֹוכְ ִׁחים כְ דֵּ י שֶ ל ֹא יַעַ בְ רּו עַ ל הַ בְ ִׁרית שֶ כ ְָּרתּו? בְ ִׁמי נ ְִׁשבְ עּו בְ סֹופֹו שֶ ל
דָּ בָּ ר?
 )57בְ מַ ה הֶ אֱ כִׁ יל ַי ֲעקֹב ֶאת מַ חֲ נֵּהּו וְ ֶאת מַ חֲ נֵּה לָּבָּ ן?

ְׁשאֵ לֹות פֶּ ֶּרק לב
נֹותיו לִׁפְ נֵּי שֶ הּוא חָּ זַר לְדַ ְרכֹו?
 )1מָּ הֵּ ם ְשנֵּי הַ ְדבָּ ִׁרים שֶ עָּ שָּ ה לָּבָּ ן לִׁבְ ָּ
 )2מַ ה ָּק ָּרה בְ שָּ עָּ ה שֶ ַי ֲעקֹב ִׁה ְמ ִׁשיְך בְ דַ ְרכֹו ל ְֶא ֶרץ כְ נַעַ ן?
 )3מָּ ה ָּאמַ ר ַי ֲעקֹב בַ שָּ עָּ ה שֶ הּוא ָּפגַש ֶאת מַ לְאֲ כֵּי ה' שֶ בָּ אּו ל ְִׁשמֹר עָּ לָּיו?
 )4כֵּיצַ ד ָּק ָּרא ַי ֲעקֹב לַמָּ קֹום שֶ בֹו ָּפגַש ֶאת הַ מַ ל ְָּאכִׁ ים? מַ דּועַ ?
ִׁיחים ֶאל עֵּ שָּ ו ָּא ִׁחיו?
 )5מַ דּועַ שָּ לַח ַי ֲעקֹב ְשל ִׁ
ִׁיחים?
 )6ל ְָּאן בְ שֵּ עִׁ יר שָּ לַח ַי ֲעקֹב ֶאת הַ ְשל ִׁ
ִׁיחים שֶ שָּ לַח לֹומַ ר לְעֵּ שָּ ו?
 )7מַ ה צִׁ ּוָּה ַי ֲעקֹב ֶאת הַ ְשל ִׁ
 )8הַ ְסבֵּ ר" :ו ֵָּּאחַ ר עַ ד עָּ ָּתה".
ִׁיחים שֶ שָּ לַח ַי ֲעקֹב?
 )9מֶ ה הָּ י ְָּתה ְתשּובַ ת הַ ְשל ִׁ
 )10מַ דּועַ חָּ צָּ ה ַי ֲעקֹב ֶאת הַ מַ חֲ נֶה שֶ לֹו ל ְִׁשנֵּי מַ חֲ נֹות?
ַ )11י ֲעקֹב אֹומֵּ ר לַה' שֶ הּוא ל ֹא הָּ יָּה ָּראּוי ְלכָּל הַ טֹוב שֶ עָּ שָּ ה לֹו ה' עַ ד עַ ָּתה .כֵּיצַ ד ְמ ָּת ֵּאר ַי ֲעקֹב ֶאת ַהחֶ סֶ ד
הַ גָּדֹול שֶ עָּ שָּ ה ִׁאתֹו ה'?
 )12מַ ה חֹושֵּ ש ַי ֲעקֹב שֶ עֵּ שָּ ו ַיעֲשֶ ה?
 )13הַ ְסבֵּ ר" :פֶן יָּבֹוא וְ ִׁה ַכנִׁי ֵּאם עַ ל בָּ נִׁים".
 )14מָּ הֵּ ם ְשנֵּי הַ ְדבָּ ִׁרים שֶ ָּאמַ ר ַי ֲעקֹב לַה' שֶ ה' ִׁהבְ ִׁטיחַ לֹו לִׁפְ נֵּי כֵּן?
ִׁיחים שֶ לֹו מֵּ עֵּ שָּ ו?
 )15הֵּ יכָּן יָּשַ ן ַי ֲעקֹב בַ ַל ְילָּה ל ְַאחַ ר שֶ חָּ זְ רּו הַ ְשל ִׁ
 )16מַ ִׁהי הַ ִׁמנְחָּ ה שֶ שָּ לַח ַי ֲעקֹב לְעֵּ שָּ ו?
 )17מַ דּועַ ִׁהפְ ִׁריד ַי ֲעקֹב ֶאת סּוגֵּי הַ בְ הֵּ מֹות שֶ ל הָּ עֲדָּ ִׁרים?
 )18כֵּיצַ ד צִׁ ּוָּה ַי ֲעקֹב ֶאת עֲבָּ דָּ יו לְהָּ בִׁ יא ֶאת הַ ִׁמנְחָּ ה לְעֵּ שָּ ו?
 )19מַ דּועַ שָּ לַח ַי ֲעקֹב ֶאת הַ ִׁמנְחָּ ה ְל ָּפנָּיו?
ה ֶלכֶת ְל ָּפנָּי".
 )20הַ ְסבֵּ ר" :כִׁ י ָּאמַ ר אֲ כַפְ ָּרה ָּפנָּיו בַ ִׁמנְחָּ ה הַ ֹ
ֵּ )21איזֶה נַחַ ל הֶ עֱבִׁ יר ַי ֲעקֹב ֶאת כָּל ִׁמ ְשפ ְַחתֹו?
 )22מַ דּועַ נֹוצְ ָּרה ְמצִׁ יאּות שֶ ַי ֲעקֹב נ ְִׁש ַאר לְבַ דֹו עַ ל גָּדָּ ה ַאחַ ת שֶ ל נַחַ ל ַיבֹק?
 )23מַ ה ָּק ָּרה ְל ַי ֲעקֹב כַאֲ שֶ ר נ ְִׁש ַאר ְלבַ דֹו עַ ל הַ גָּדָּ ה שֶ ל נַחַ ל ַיבֹק?
 )24עַ ד מָּ ַתי ִׁנלְחַ ם ַי ֲעקֹב עִׁ ם שָּ רֹו שֶ ל עֵּ שָּ ו?
 )25מַ ה ָּק ָּרה ל ְַאחַ ר שֶ הָּ ִׁאיש שֶ ַי ֲעקֹב נֶאֱ בַ ק ִׁאתֹוָּ ,נגַע בְ כַף י ְֵּרכֹו שֶ ל ַי ֲעקֹב?

 )26מַ דּועַ דָּ ַרש הָּ ִׁאיש שֶ ַי ֲעקֹב יְשַ ְח ֵּרר אֹותֹו? מֶ ה הָּ י ְָּתה ְתשּובַ ת ַי ֲעקֹב ל ִָּׁאיש?
 )27בְ מַ ה בֵּ ֵּרְך הָּ ִׁאיש ֶאת ַי ֲעקֹב? מַ ה מַ ְשמָּ עּות בְ ָּרכָּה זֹו?
 )28מֶ ה הָּ י ְָּתה ְתשּובַ ת שָּ רֹו שֶ ל עֵּ שָּ ו ל ְִׁש ֵּאלָּתֹו שֶ ל ַי ֲעקֹב מַ הּו ְשמֹו?
 )29כֵּיצַ ד ָּק ָּרא ַי ֲעקֹב לַמָּ קֹום שֶ בֹו נֶאֱ בַ ק עִׁ ם הַ מַ ל ְָּאְך? מַ דּועַ ?
 )30מַ ה ָּק ָּרה ְל ַי ֲעקֹב בְ שָּ עָּ ה שֶ הַ שֶ מֶ ש ז ְָּרחָּ ה? מַ דּועַ ?
 )31מַ ִׁהי הַ ִׁמצְ וָּה שֶ ִׁה ְתחַ ְדשָּ ה לִׁבְ נֵּי י ְִׁש ָּר ֵּאל בְ עִׁ ְקבֹות מַ אֲ בָּ קֹו שֶ ל ַי ֲעקֹב עִׁ ם שָּ רֹו שֶ ל עֵּ שָּ ו?

ְׁשאֵ לֹות פֶּ ֶּרק לג
 )1כֵּיצַ ד ִׁחלֵּק ַי ֲעקֹב ֶאת בָּ נָּיו בְ שָּ עָּ ה שֶ ָּר ָּאה ֶאת עֵּ שָּ ו? מַ דּועַ ?
 )2בְ ֵּאיזֶה סֵּ דֶ ר ִׁסדֵּ ר ַי ֲעקֹב ֶאת ע ֲִׁמידַ ת בָּ נָּיו לִׁפְ נֵּי עֵּ שָּ ו?
 )3כַמָּ ה פְ עָּ ִׁמים ִׁה ְש ַתחֲ וָּה ַי ֲעקֹב עַ ד שֶ ִׁהגִׁ יעַ ֶאל עֵּ שָּ ו?
 )4מָּ הֵּ ם ַא ְרבַ עַ ת הַ ְדבָּ ִׁרים שֶ עָּ שָּ ה עֵּ שָּ ו בְ שָּ עָּ ה שֶ ָּרץ ֶאל ַי ֲעקֹב?
 )5מַ ה שָּ ַאל עֵּ שָּ ו ֶאת ַי ֲעקֹב בְ שָּ עָּ ה שֶ ָּר ָּאה ֶאת כָּל ְילָּדָּ יו שֶ ל ַי ֲעקֹב?
"מי לְָך כָּל הַ מַ חֲ נֶה הַ זֶה אֲ שֶ ר ָּפג ְָּש ִׁתי" – מַ ה שָּ ַאל עֵּ שָּ ו בְ ִׁמ ְשפָּט זֶה ּומֶ ה עָּ נָּה לֹו ַי ֲעקֹב עַ ל כְָּך?
ִׁ
)6
 )7מַ דּועַ ל ֹא ָּרצָּ ה עֵּ שָּ ו ל ְַקבֵּ ל בִׁ ְת ִׁחלָּה ֶאת הַ ִׁמנְחָּ ה שֶ שָּ לַח לֹו ַי ֲעקֹב? מַ דּועַ בְ סֹופֹו שֶ ל דָּ בָּ ר ִׁה ְסכִׁ ים לְ ַקבֵּ ל
ֶאת הַ ִׁמנְחָּ ה?
 )8מָּ הֵּ ן ְש ֵּתי הַ ִּׁסבֹות שֶ בִׁ גְ ָּללָּן חֹושֵּ ב ַי ֲעקֹב שֶ עֵּ שָּ ו צָּ ִׁריְך ל ַָּקחַ ת ֶאת הַ ִׁמנְחָּ ה?
 )9מַ ה ִׁהצִׁ יעַ עֵּ שָּ ו ְל ַי ֲעקֹב ל ְַאחַ ר שֶ ל ַָּקח ִׁממֶ נּו ֶאת הַ ִׁמנְחָּ ה? מֶ ה הָּ י ְָּתה ְתשּובָּ תֹו שֶ ל ַי ֲעקֹב?
ּודפָּקּום יֹום ֶאחָּ ד וָּמֵּ תּו כָּל הַ צ ֹאן".
 )10הַ ְסבֵּ ר" :כִׁ י הַ ְיל ִָּׁדים ַרכִׁ ים וְ הַ צ ֹאן וְ הַ בָּ ָּקר עָּ לֹות עָּ לָּי ְ
 )11הַ ְסבֵּ ר" :וַאֲ נִׁי ֶא ְתנָּהֲ לָּה ל ְִׁא ִׁטי ל ְֶרגֶל הַ ְמלָּאכָּה אֲ שֶ ר ְל ָּפנַי ּול ְֶרגֶל הַ ְיל ִָּׁדים".
 )12מַ ה ִׁהצִׁ יעַ עֵּ שָּ ו ְל ַי ֲעקֹב ,ל ְַאחַ ר שֶ ַי ֲעקֹב ָּאמַ ר לֹו שֶ ֵּאינֹו רֹוצֶ ה לְעַ כְ בֹו? מֶ ה עָּ נָּה ַי ֲעקֹב לְהַ צָּ עָּ תֹו שֶ ל עֵּ שָּ ו?
גּורים?
 )13מַ הּו הַ מָּ קֹום הָּ ִׁראשֹון שֶ בֹו ִׁה ְתיַשֵּ ב ַי ֲעקֹב כְ שֶ נִׁכְ נַס ל ְֶא ֶרץ כְ נַעַ ן? ַמה בָּ נָּה שָּ ם ל ְִׁמ ִׁ
 )14הֲ גָּעַ ת ַי ֲעקֹב ל ְִׁשכֶם:
אֹומ ִׁרים שֶ ַי ֲעקֹב ִׁהגִׁ יעַ ֶאל הָּ עִׁ יר ְשכֶם לְל ֹא
א .כְ תֹב בִׁ לְשֹון הַ פָּסּוק ֶאת ִׁדבְ ֵּרי הַ פָּסּוק הָּ ְ
פ ְֻּרעָּ נּות.
ב .הֵּ יכָּן הֵּ ִׁקים ַי ֲעקֹב ֶאת הַ מַ חֲ נֶה שֶ לֹו בְ שָּ עָּ ה שֶ ִׁהגִׁ יעַ לָּעִׁ יר ְשכֶם?
ג.

ּומידֵּ י ִׁמי ָּקנָּה ֶאת חֶ ל ְַקת
כַמָּ ה ִׁשלֵּם ַי ֲעקֹב עַ ל חֶ ל ְַקת הַ שָּ דֶ ה שֶ בָּ ּה הֵּ ִׁקים ֶאת מַ חֲ נֵּהּו ִׁ
הַ שָּ דֶ ה?

ד .מַ ה בָּ נָּה ַי ֲעקֹב בְ חֶ ל ְַקת הַ שָּ דֶ ה שֶ בָּ נָּה בִׁ ְשכֶם?
 )15הַ ְסבֵּ רַ " :וי ְִׁק ָּרא לֹו ֵּאל אֱ ֹלהֵּ י י ְִׁש ָּר ֵּאל".
ְׁשאֵ לֹות פֶּ ֶּרק לד
 )1מַ דּועַ יָּצְ ָּאה ִׁדינָּה ל ְִׁה ְסתֹובֵּ ב בְ ֵּאזֹור הָּ עִׁ יר ְשכֶם?
מּורת חֲ תֻּ נָּה עִׁ ם ִׁדינָּה?
ּומ ְשפ ְַחתֹו ְת ַ
 )2מַ ה ִׁה ְסכִׁ ים ְשכֶם ל ֵָּּתת ְל ַי ֲעקֹב ִׁ
 )3הַ ְסבֵּ רַ " :ו ַיעֲנּו בְ נֵּי ַי ֲעקֹב ֶאת ְשכֶם וְ ֶאת חֲ מֹור ָּאבִׁ יו בְ ִׁמ ְרמָּ ה".
 )4מֶ ה הָּ יָּה ְתנ ָָּּאם שֶ ל בְ נֵּי ַי ֲעקֹב ְלכְָּך שֶ הֵּ ם י ְִׁת ַרצּו ל ֵָּּתת ֶאת ִׁדינָּה לִׁ ְשכֶם?
 )5מַ דּועַ ל ֹא ִׁה ְתעַ כֵּב ְשכֶם ִׁמלָּמּול ֶאת עַ צְ מֹו?

ּושכֶם ֶאת תֹושָּ בֵּ י הָּ עִׁ יר ְשכֶם לָּמּול עַ צְ מָּ ם?
 )6כֵּיצַ ד ִׁשכְ נְעּו חֲ מֹור ְ
 )7בְ ֵּאיזֶה יֹום ל ְִׁמילַת ַאנְשֵּ י ְשכֶם ,יָּצְ אּו ִׁש ְמעֹון וְ לֵּוִׁ י לַהֲ רֹג ֶאת תֹושָּ בֵּ י הָּ עִׁ יר? מַ דּועַ דַ וְ ָּקא בְ יֹום זֶה?
 )8מָּ ה ָּאמַ ר ַי ֲעקֹב ל ְִׁש ְמעֹון וְ לֵּוִׁ י ל ְַאחַ ר שֶ הָּ ְרגּו ֶאת כָּל תֹושָּ בֵּ י הָּ עִׁ יר ְשכֶם?
 )9הַ ְסבֵּ רֲ " :עכ ְַר ֶתם א ִֹׁתי לְהַ בְ ִׁאישֵּ נִׁי בְ יֹשֵּ ב הָּ ָּא ֶרץ בַ כְ ַנ ֲענִׁי ּובַ פְ ִׁרזִׁ י וַאֲ נִׁי ְמ ֵּתי ִׁמ ְספָּר וְ נ ֶֶא ְספּו עָּ לַי וְ ִׁהכּונִׁי".
 )10מֶ ה הָּ י ְָּתה ְתשּובַ ת ִׁש ְמעֹון וְ לֵּוִׁ י ְל ַי ֲעקֹב?

ְׁשאֵ לֹות פֶּ ֶּרק לה
 )1מַ ה צִׁ ּוָּה ה' ֶאת ַי ֲעקֹב ַלעֲשֹות ל ְַאחַ ר הֲ ִׁריגַת תֹושָּ בֵּ י הָּ עִׁ יר ְשכֶם?
 )2מַ דּועַ צִׁ ּוָּה ה' ֶאת ַי ֲעקֹב ָּל ֶלכֶת דַ וְ ָּקא לְבֵּ ית ֵּאל?
 )3מָּ הֵּ ם ְשֹלשֶ ת הַ ְדבָּ ִׁרים שֶ ָּאמַ ר ַי ֲעקֹב ל ְַאנְשֵּ י ִׁמ ְשפ ְַחתֹו ַלעֲשֹות לִׁפְ נֵּי שֶ הָּ לְכּו לְבֵּ ית ֵּאל?
יאה לְבֵּ ית ֵּאל?
 )4מַ דּועַ צִׁ ּוָּה ַי ֲעקֹב ֶאת ִׁמ ְשפ ְַחתֹו לְהַ ְחלִׁיף בְ ג ִָּׁדים לִׁפְ נֵּי הַ יְצִׁ ָּ
 )5בְ ֵּאלֶה ְשנֵּי ְת ָּא ִׁרים ְמ ָּת ֵּאר ַי ֲעקֹב ֶאת ה' לִׁפְ נֵּי בְ נֵּי בֵּ יתֹו?
ּוש ָּאר הַ ְדבָּ ִׁרים שֶ הֵּ בִׁ יאּו לֹו ַאנְשֵּ י ִׁמ ְשפ ְַחתֹו?
 )6הֵּ יכָּן טָּ מַ ן ַי ֲעקֹב ֶאת הַ ְנז ִָּׁמים ְ
ּומ ְשפ ְַחתֹו?
יֹושבֵּ י הָּ ָּא ֶרץ ֶאת ַי ֲעקֹב ִׁ
 )7מַ דּועַ ל ֹא ָּת ְקפּו ְ
ַ " )8וי ְִׁק ָּרא לַמָּ קֹום ֵּאל בֵּ ית ֵּאל".
א .הַ ְסבֵּ ר פָּסּוק זֶה.
ב .מַ דּועַ ָּק ָּרא ַי ֲעקֹב לְבֵּ ית ֵּאל בְ שֵּ ם " ֵּאל בֵּ ית ֵּאל"?
בֹורה:
ְ )9ד ָּ
בֹורה?
אִׁ .מי הָּ י ְָּתה ְד ָּ
ב .הֵּ יכָּן נ ְִׁקבְ ָּרה?
ג.

בֹורה ּומַ דּועַ ?
כֵּיצַ ד נ ְִׁק ָּרא הַ מָּ קֹום שֶ בֹו נ ְִׁק ְב ָּרה ְד ָּ

 )10מָּ ה ָּאמַ ר ה' ְל ַי ֲעקֹב בַ ִׁה ְתגַלּות הַ נֹוסֶ פֶת שֶ ִׁה ְת ַגלָּה ֵּאלָּיו מֵּ ָּאז שֶ ַי ֲעקֹב חָּ זַר ִׁמפַדַ ן אֲ ָּרם?
 )11מַ ִׁהי הַ מַ ְשמָּ עּות שֶ ה' ְמבָּ ֵּרְך ֶאת ַי ֲעקֹב בַ שֵּ ם " ֵּאל שַ דַ י"?
 )12מָּ הֵּ ן ַא ְרבַ ע הַ הַ בְ טָּ חֹות שֶ ִׁהבְ ִׁטיחַ ה' ְל ַי ֲעקֹב בְ שָּ עָּ ה שֶ ִׁה ְת ַגלָּה ֵּאלָּיו בַ פַעַ ם הַ ְש ִׁניָּה?
 )13הַ ְסבֵּ רַ " :ויַעַ ל מֵּ עָּ לָּיו אֱ ֹל ִׁקים בַ מָּ קֹום אֲ שֶ ר ִׁדבֶ ר ִׁאתֹו".
 )14מָּ הֵּ ם ְשנֵּי הַ ְדבָּ ִׁרים שֶ עָּ שָּ ה ַי ֲעקֹב עַ ל הַ מַ צֵּ בָּ ה שֶ הֵּ ִׁקים בְ בֵּ ית ֵּאל?
ַ " )15וי ְִׁהי עֹוד כִׁ בְ ַרת הָּ ָּא ֶרץ לָּבֹוא ֶאפְ ָּר ָּתה":
א .מַ ִׁהי כִׁ בְ ַרת הָּ ָּא ֶרץ?
בֵּ .איזֶה שֵּ ם נֹוסָּ ף יֵּש לָּעִׁ יר ֶאפְ ָּרת?
ג.

מַ ה ָּק ָּרה בְ שָּ עָּ ה שֶ ַי ֲעקֹב הָּ יָּה בְ מֶ ְרחָּ ק שֶ ל כִׁ בְ ַרת ֶא ֶרץ מֵּ הָּ עִׁ יר ֶאפְ ָּרת?

 )16מָּ ה ָּא ְמ ָּרה הַ ְמ ַילֶדֶ ת ל ְָּרחֵּ ל בְ שָּ עָּ ה שֶ ָּרחֵּ ל ִׁה ְת ַק ְש ָּתה בְ ל ְִׁד ָּתּה?
 )17כֵּיצַ ד ָּק ְר ָּאה ָּרחֵּ ל לִׁבְ נָּּה הַ שֵּ נִׁי שֶ נֹולַד וְ כֵּיצַ ד ָּק ָּרא לֹו ַי ֲעקֹב? מַ ה ַמ ְשמָּ עּות כָּל ֶאחָּ ד מֵּ הַ שֵּ מֹות הָּ ֵּאלֶ ה?
 )18מַ ה הֵּ ִׁקים ַי ֲעקֹב מֵּ עַ ל ִׁקבְ ָּרּה שֶ ל ָּרחֵּ ל?
 )19הֵּ יכָּן פ ַָּרס ַי ֲעקֹב ֶאת ָּאהֳ לֹו ל ְַאחַ ר שֶ ָּקבַ ר ֶאת ָּרחֵּ ל?
ּומ ְשפ ְַחתֹו הָּ יּו בְ ִׁמגְ דַ ל עֵּ דֶ ר?
 )20מֶ ה הָּ יָּה חֶ ְטאֹו שֶ ל ְראּובֵּ ן בְ שָּ עָּ ה שֶ ַי ֲעקֹב ִׁ
 )21מֶ ה הָּ יָּה ְמקֹום חֲ ָּניָּתֹו שֶ ל ַי ֲעקֹב ל ְַאחַ ר ִׁמגְ דַ ל עֵּ דֶ ר?
יתתֹו?
 )22בֶ ן כַמָּ ה הָּ יָּה יִׁצְ חָּ ק בְ שָּ עָּ ה שֶ מֵּ ת? ִׁמי ָּקבַ ר ֶאת יִׁצְ חָּ ק ל ְַאחַ ר ִׁמ ָּ

ְׁשאֵ לֹות פֶּ ֶּרק לו
 )1מַ דּועַ הָּ יָּה עֵּ שָּ ו צָּ ִׁריְך לְחַ פֵּש לֹו ֶא ֶרץ ַאחֶ ֶרת ל ְִׁה ְתיַשֵּ ב בָּ ּה? הֵּ יכָּן ִׁה ְתיַשֵּ ב עֵּ שָּ ו?
 )2מַ דּועַ ֶא ֶרץ כְ נַעַ ן ל ֹא הָּ י ְָּתה יְכֹולָּה לָּשֵּ את גַם ֶאת עֵּ שָּ ו וְ גַם ֶאת ַי ֲעקֹב?
ְׁשאֵ לֹות פֶּ ֶּרק לז
גּורי ָּאבִׁ יו":
ַ " )1ויֵּשֶ ב ַי ֲעקֹב בְ ֶא ֶרץ ְמ ֵּ
א .הַ ְסבֵּ ר ֶאת הַ פָּסּוק.
תֹורה שֶ יָּשַ ב ַי ֲעקֹב?
ב .בְ ֵּאיזֶה ֶא ֶרץ אֹומֶ ֶרת הַ ָּ
תלְדֹות ַי ֲעקֹב".
"אלֶה ֹ
 )2הַ ְסבֵּ רֵּ :
 )3מֶ ה הָּ יָּה עֹושֶ ה יֹוסֵּ ף כְ שֶ הָּ יָּה בֶ ן ְשבַ ע עֶ ְש ֵּרה שָּ נָּה?
 )4הַ ְסבֵּ ר" :וְ הּוא נַעַ ר ֶאת בְ נֵּי בִׁ לְהָּ ה וְ ֶאת בְ נֵּי זִׁ ְלפָּה נְשֵּ י ָּאבִׁ יו".
 )5מָּ ה ָּאמַ ר יֹוסֵּ ף ְל ַי ֲעקֹב בַ ִׁדבָּ ה הָּ ָּרעָּ ה שֶ הָּ יָּה מֵּ בִׁ יא ְל ַי ֲעקֹב עַ ל ֶאחָּ יו?
יֹוסף ִׁמכָּל בָּ נָּיו?
 )6מַ דּועַ ָּאהַ ב ַי ֲעקֹב ֶאת ֵּ
 )7מַ הּו "בֶ ן זְ קּונִׁים" לְפִׁ י הַ כָּתּוב בַ פָּסּוק שֶ לָּנּו?
 )8כְ תֹוצָּ ָּאה מֵּ ַאהֲ בָּ תֹו הָּ ַרבָּ ה לְיֹוסֵּ ף – ֵּאיזֶה בֶ גֶד הֵּ כִׁ ין ַי ֲעקֹב לְיֹוסֵּ ף? מַ דּועַ ?
תֹורה כְ דֵּ י לְהַ ְסבִׁ יר ֶאת ִׁשנ ְָּא ָּתם שֶ ל הָּ ַא ִׁחים לְיֹוסֵּ ף?
כֹותבֶ ת הַ ָּ
 )9מָּ הֵּ ן שָּ ֹלש הַ ִּׁסבֹות שֶ ֶ
 )10חֲ לֹומֹות יֹוסֵּ ף:
א .מַ הּו הַ חֲ לֹום הָּ ִׁראשֹון שֶ חָּ לַם יֹוסֵּ ף?
ב .מַ ה ָּק ָּרה כְ תֹוצָּ ָּאה ִׁמ ִּׁספּור הַ חֲ לֹום שֶ ל יֹוסֵּ ף ל ְֶאחָּ יו?
ג.

הַ ְסבֵּ רְ " :מ ַאל ְִׁמים אֲ ל ִֻּׁמים".

ד .מָּ ה ָּא ְמרּו הָּ ַא ִׁחים לְיֹוסֵּ ף ל ְַאחַ ר שֶ ִּׁספֵּר לָּהֶ ם ֶאת הַ חֲ לֹום הָּ ִׁראשֹון?
ה .מַ ה הַ הֶ בְ דֵּ ל בֵּ ין ְמלּוכָּה לְמֶ ְמשָּ לָּה?
ו.

מַ הּו הַ חֲ לֹום הַ שֵּ נִׁי שֶ חָּ לַם יֹוסֵּ ף?

ז.

מֶ ה הָּ י ְָּתה ְתגּובַ ת ַי ֲעקֹב כַאֲ שֶ ר ָּשמַ ע ֶאת חֲ לֹומֹו שֶ ל יֹוסֵּ ף?

ח .מַ דּועַ גָּעַ ר ַי ֲעקֹב בְ יֹוסֵּ ף ל ְַאחַ ר שֶ יֹוסֵּ ף ִׁספֵּר לֹו ֶאת הַ חֲ לֹום הַ שֵּ נִׁי?
 )11הַ ְסבֵּ ר" :וְ ָּאבִׁ יו שָּ מַ ר ֶאת הַ דָּ בָּ ר" .מַ הּו הַ דָּ בָּ ר?
 )12מַ דּועַ דָּ ַאג ַי ֲעקֹב כְ שֶ בָּ נָּיו הָּ לְכּו ל ְִׁשכֶם כְ דֵּ י ל ְִׁרעֹות ֶאת צ ֹאנֹו? מֶ ה עָּ שָּ ה ַי ֲעקֹב בְ דַ אֲ גָּתֹו לְבָּ נָּיו?
ִׁ )13מ ַניִׁן ל ְָּאן שָּ לַח ַי ֲעקֹב ֶאת יֹוסֵּ ף כְ דֵּ י ל ְִׁראֹות ֶאת ְשלֹום ֶאחָּ יו?
 )14הַ ְסבֵּ ר" :וְ ִׁה ֵּנה תֹעֶ ה בַ שָּ דֶ ה" .מַ דּועַ יֹוסֵּ ף " ָּתעָּ ה" בַ שָּ דֶ ה?
 )15מַ ה שָּ ַאל ֶאת יֹוסֵּ ף הָּ ִׁאיש ֶשמָּ צָּ א אֹותֹו?
 )16הָּ ִׁאיש ָּאמַ ר לְיֹוסֵּ ף שֶ ֶאחָּ יו נ ְִׁמצָּ ִׁאים בְ מָּ קֹום ְמסֻּ יָּם ,וְ שֶ כְ בָּ ר ֵּאינָּם נ ְִׁמצָּ ִׁאים בִׁ ְשכֶם.
א .מַ הּו מָּ קֹום זֶה?
ב .כֵּיצַ ד יָּדַ ע הָּ ִׁאיש ֶאת ְמקֹום אֲ חֵּ י יֹוסֵּ ף?
 )17מֶ ה עָּ שּו אֲ חֵּ י יֹוסֵּ ף כְ שֶ ָּראּו אֹותֹו ִׁמ ְת ָּק ֵּרב אֲ לֵּיהֶ ם?
 )18הַ ְסבֵּ רַ " :וי ְִׁתנַכְ לּו אֹתֹו לַהֲ ִׁמיתֹו".

 )19כֵּיצַ ד ֶאחָּ יו שֶ ל יֹוסֵּ ף ֵּתאֲ רּו אֹותֹו בְ שָּ עָּ ה שֶ הּוא ִׁה ְת ָּק ֵּרב אֲ לֵּיהֶ ם? כֵּיצַ ד ָּרצּו לַהֲ רֹג אֹותֹו?
 )20כֵּיצַ ד ָּרצּו הָּ ַא ִׁחים לְהַ ְסבִׁ יר ֶאת עֻּבְ דַ ת הֵּ עָּ לְמּותֹו שֶ ל יֹוסֵּ ף ל ְַאחַ ר שֶ יַהַ ְרגּו אֹותֹו?
" )21וְ נ ְִׁר ֶאה מַ ה י ְִׁהיּו חֲ ֹלמ ָֹּתיו" – מָּ ה ָּרצּו הָּ ַא ִׁחים לֹומַ ר בִׁ ְדבָּ ִׁרים ֵּאלֶה?
ַ " )22ויַצִׁ לֵּהּו ִׁמיָּדָּ ם" – מָּ ה ָּרצָּ ה ְראּובֵּ ן ל ְִׁמנֹעַ מֵּ ֶאחָּ יו ַלעֲשֹות?
תֹורה ְל ַכ ָּּונָּתֹו שֶ ל ְראּובֵּ ן בְ הַ צָּ עָּ תֹו?
נֹותנֶת הַ ָּ
 )23מַ ה ִׁהצִׁ יעַ ְראּובֵּ ן ַלעֲשֹות לְיֹוסֵּ ף? מַ הּו הַ הֶ ְסבֵּ ר שֶ ֶ
 )24מָּ הֵּ ם ְשנֵּי הַ ְדבָּ ִׁרים שֶ ִׁהפְ ִׁשיטּו הָּ ַא ִׁחים ִׁמיֹוסֵּ ף?
תֹורה לְהַ ְדגִׁ יש בְ ֵּתאּור זֶה שֶ ל הַ בֹור?
" )25וְ הַ בֹור ֵּרק ֵּאין בֹו מָּ יִׁם" – מָּ ה ָּרצְ ָּתה הַ ָּ
 )26מֶ ה עָּ שּו הָּ ַא ִׁחים ל ְַאחַ ר שֶ ִׁה ְשלִׁיכּו ֶאת יֹוסֵּ ף ֶאל הַ בֹור?
 )27א ְֹרחַ ת י ְִׁש ְמעֵּ אלִׁים:
אִׁ .מ ַניִׁן בָּ ָּאה א ְֹרחַ ת הַ ִׁי ְש ְמעֵּ אלִׁים? מָּ ַתי עֹוד לָּמַ ְדנּו עַ ל מָּ קֹום זֶה?
ב .מַ ה נ ְָּשאּו ִׁא ָּתם הַ י ְִׁש ְמעֵּ אלִׁים שֶ הָּ יּו בַ שַ י ָָּּרה?
ג.

ל ְָּאן הָּ ְלכָּה א ְֹרחַ ת הַ ִׁי ְש ְמעֵּ אלִׁים?

ִׁמּוקים)
 )28מַ ה ִׁהצִׁ יעַ יְהּודָּ ה ל ְֶאחָּ יו ַלעֲשֹות עִׁ ם יֹוסֵּ ף בִׁ ְמקֹום לְהָּ ְרגֹו? כֵּיצַ ד נִׁמֵּ ק יְהּודָּ ה ֶאת הַ צָּ עָּ תֹו? ( 2נ ִׁ
ִׁ )29מי הֶ ֱעלָּה ֶאת יֹוסֵּ ף מֵּ הַ בֹור?
ִׁ )30מיהֵּ ם הַ ִׁמ ְד ָּינִׁים הַ מֻּ זְ כ ִָּׁרים?
מּורתֹו מָּ כְ רּו הָּ ַא ִׁחים ֶאת יֹוסֵּ ף?
 )31מֶ ה הָּ יָּה הַ ְמ ִׁחיר שֶ ְת ָּ
 )32חֲ ז ָָּּרתֹו שֶ ל ְראּובֵּ ן ֶאל הַ בֹור:
ירה?
א .מַ דּועַ ל ֹא הָּ יָּה ְראּובֵּ ן עִׁ ם ְש ָּאר ֶאחָּ יו בִׁ ְשעַ ת הַ ְמכִׁ ָּ
ב .מֶ ה הָּ יָּה הַ דָּ בָּ ר הָּ ִׁראשֹון שֶ עָּ שָּ ה ְראּובֵּ ן ל ְַאחַ ר שֶ ָּר ָּאה שֶ יֹוסֵּ ף ֵּאינֶנּו בַ בֹור?
ג.

הַ ְסבֵּ ר" :וַאֲ נִׁי ָּאנָּה אֲ נִׁי בָּ א" – ֶמה הָּ יָּה חֲ שָּ שֹו שֶ ל ְראּובֵּ ן?

 )33מֶ ה עָּ שּו הָּ ַא ִׁחים כְ דֵּ י לְהַ ְטעֹות ֶאת ַי ֲעקֹב ּולְהַ ֲעלִׁים ֶאת ְדבַ ר ְמכִׁ ַירת יֹוסֵּ ף?
תנֶת יֹוסֵּ ף דַ וְ ָּקא בְ דַ ם שֵּ עִׁ יר?
 )34מַ דּועַ טָּ בְ לּו הָּ ַא ִׁחים ֶאת כְ ֹ
תנֶת יֹוסֵּ ף ְטבּולָּה בְ דַ ם הַ שֵּ עִׁ יר?
 )35מַ ה ּסָּ בַ ר ַי ֲעקֹב שֶ ָּק ָּרה לְיֹוסֵּ ף בְ ָּשעָּ ה שֶ הּוא ָּר ָּאה ֶאת כְ ֹ
 )36הַ ְסבֵּ ר" :טָּ רֹף ט ַֹרף יֹוסֵּ ף".
 )37מָּ הֵּ ם ְשֹלשֶ ת הַ ְדבָּ ִׁרים שֶ עָּ שָּ ה ַי ֲעקֹב לְאֹות אֲ בֵּ לּות עַ ל ָּאבְ דָּ נֹו שֶ ל יֹוסֵּ ף? ְלצ ֶֹרְך הַ ְתשּובָּ ה עָּ לֶיָך לְעַ יֵּן
סּוקים שֶ עַ ד סֹוף הַ פ ֶֶרק.
בַ פְ ִׁ
תֹורה לִׁ ְתקּופַת הַ זְ מַ ן הַ זֹו?
קֹוראת הַ ָּ
 )38בְ מֶ שֶ ְך כַמָּ ה זְ מַ ן ִׁה ְת ַאבֵּ ל ַי ֲעקֹב עַ ל יֹוסֵּ ף? כֵּיצַ ד ֵּ
ִׁ )39מי נִּׁסָּ ה ְלנַחֵּ ם ֶאת ַי ֲעקֹב? מָּ ה ָּאמַ ר לָּהֶ ם ַי ֲעקֹב בְ שָּ עָּ ה שֶ נִּׁסּו ְלנַחֲ מֹו?
יֹוסף? מֶ ה הָּ יָּה ַתפְ ִׁקידֹו בְ ִׁמצְ ַריִׁם?
 )40ל ְִׁמי מָּ כְ רּו הַ י ְִׁש ְמעֵּ אלִׁים ֶאת ֵּ

ְׁשאֵ לֹות פֶּ ֶּרק לח
 )1מַ דּועַ פ ַָּרש יְהּודָּ ה מֵּ ֵּאת ֶאחָּ יו ְבשָּ עָּ ה שֶ יֹוסֵּ ף נ ְִׁמכַר ל ְִׁמצְ ַריִׁם?
 )2עִׁ ם ִׁמי ִׁה ְש ַת ֵּתף יְהּודָּ ה בַ עֲסָּ ָּקיו? מֵּ ֵּאיזֶה מָּ קֹום הָּ יָּה ָּאדָּ ם זֶה?
 )3הַ ְסבֵּ רַ " :ויֵּט עַ ד ִׁאיש ֲע ֻּדל ִָּׁמי".
 )4עִׁ ם ִׁמי ִׁה ְתחַ ֵּתן יְהּודָּ ה? מָּ הֵּ ם ְשמֹות ְשֹלשֶ ת בָּ נָּיו שֶ ל יְהּודָּ ה שֶ הֹולִׁידָּ ה לֹו ִׁא ְשתֹו?
ִׁ )5מי ָּק ָּרא ֶאת ְשמֹות כָּל ֶאחָּ ד ִׁמבָּ נָּיו שֶ ל יְהּודָּ ה?
 )6הֵּ יכָּן הָּ יָּה יְהּודָּ ה בְ שָּ עָּ ה שֶ בַ ת שּועַ הֹולִׁידָּ ה לֹו ֶאת שֵּ לָּה?

 )7עִׁ ם ִׁמי ִׁח ֵּתן יְהּודָּ ה ֶאת עֵּ ר בְ נֹו ַהבְ כֹור?
תֹורה ְמסַ פ ֶֶרת שֶ עֵּ ר הָּ יָּה ָּרשָּ ע בְ עֵּ ינֵּי ה' .מֶ ה עָּ שָּ ה לֹו ה' כְ תֹוצָּ ָּאה מֵּ ִׁר ְשעּותֹו?
 )8הַ ָּ
 )9מַ הּו הַ יִׁבּום? מַ דּועַ ָּרצָּ ה יְהּודָּ ה שֶ אֹונֵּן ְייַבֵּ ם ֶאת ָּתמָּ ר?
 )10חֵּ ְטא אֹונֵּן:
א .מֶ ה הָּ יָּה חֶ ְטאֹו שֶ ל אֹונֵּן?
ב .מַ דּועַ חָּ טָּ א אֹונֵּן בְ חֵּ ְטא זֶה?
ג.

מֶ ה הָּ יָּה עָּ נְשֹו שֶ ל אֹונֵּן עַ ל חֵּ ְטא זֶה?

 )11כֵּיצַ ד ִׁה ְסבִׁ יר יְהּודָּ ה ל ְָּתמָּ ר ֶאת חֹסֶ ר ְרצֹונֹו לְחַ ֵּתן ֶאת שֵּ לָּה ִׁא ָּתּה? מֶ ה הָּ י ְָּתה הַ ִּׁסבָּ ה הָּ אֲ ִׁמ ִׁתית שֶ ל
יְהּודָּ ה ְלכְָּך שֶ הּוא ל ֹא ָּרצָּ ה שֶ שֵּ לָּה י ְִׁתחַ ֵּתן עִׁ ם ָּתמָּ ר?
יתּה?
ְחּומים ,ל ְַאחַ ר שֶ עָּ בַ ר הַ ְרבֵּ ה זְ מַ ן מֵּ ָּאז שֶ ָּתמָּ ר חָּ זְ ָּרה לְבֵּ ָּ
 )12מַ דּועַ הָּ יָּה יְהּודָּ ה צָּ ִׁריְך ל ְַקבֵּ ל ַתנ ִׁ
 )13מֶ ה עָּ שָּ ה יְהּודָּ ה ל ְַאחַ ר שֶ הּוא ִׁה ְתנַחֵּ ם עַ ל מֹות ִׁא ְשתֹו? הֵּ יכָּן עָּ שָּ ה ז ֹאת?
 )14מָּ הֵּ ם ַא ְרבַ עַ ת הַ ְדבָּ ִׁרים שֶ עָּ ְש ָּתה ָּתמָּ ר בְ שָּ עָּ ה שֶ נֶאֱ מַ ר לָּּה שֶ יְהּודָּ ה עֹולֶה ל ְִׁת ְמנַע? מַ דּועַ עָּ ְש ָּתה ז ֹאת?
 )15הַ ְסבֵּ ר ֶאת הַ ִׁמלִׁים הַ בָּ אֹות:
א .ו ִַׁת ְתעַ לָּף –
ב .בְ פ ֶַתח עֵּ י ַניִׁם –
 )16בְ מַ ה כִׁ ְּס ָּתה ָּתמָּ ר ֶאת ר ֹאשָּ ּה?
 )17מַ דּועַ ל ֹא ִׁהכִׁ יר יְהּודָּ ה ֶאת ָּתמָּ ר?
 )18מַ ה ִׁהבְ ִׁטיחַ יְהּודָּ ה ל ֵָּּתת ל ְָּתמָּ ר ִׁב ְשכַר שֶ י ְִׁתחַ ֵּתן ִׁא ָּתּה?
 )19מָּ הֵּ ם ְשֹלשֶ ת הַ ְדבָּ ִׁרים שֶ דָּ ְרשָּ ה ָּתמָּ ר כְ מַ ְשכֹון עַ ד שֶ יְהּודָּ ה י ְִׁשלַח ֵּאלֶיהָּ גְ ִׁדי עִׁ זִׁ ים בְ סֹופֹו שֶ ל דָּ בָּ ר?
 )20עִׁ ם ִׁמי שָּ לַח יְהּודָּ ה ֶאת גְ ִׁדי הָּ עִׁ זִׁ ים כְ דֵּ י לְשַ לֵּם ל ְָּתמָּ ר? מַ דּועַ ל ֹא ָּמצָּ א ָּאדָּ ם זֶה ֶאת ָּתמָּ ר?
 )21מַ דּועַ ל ֹא ִׁה ְמ ִׁשיְך יְהּודָּ ה לְחַ פֵּש ֶאת ָּתמָּ ר?
 )22מַ ה נֶאֱ מַ ר לִׁיהּודָּ ה ל ְַאחַ ר שֶ עָּ בְ רּו ְשֹלשָּ ה חֳ דָּ ִׁשים מֵּ ָּאז שֶ ִׁה ְתחַ ֵּתן עִׁ ם ָּתמָּ ר?
 )23מֶ ה הָּ יָּה הַ ִׁדין שֶ ל ָּתמָּ ר שֶ פָּסַ ק לָּּה יְהּודָּ ה עַ ל שֶ ִׁה ְתחַ ְתנָּה עִׁ ם ָּאדָּ ם ַאחֵּ ר?
אֹותּה ל ְִׁש ֵּרפָּה?
ִׁיחים שֶ שָּ לְחָּ ה ָּתמָּ ר לִׁיהּודָּ ה בְ שָּ עָּ ה שֶ הֹוצִׁ יאּו ָּ
 )24מָּ ה ָּא ְמרּו הַ ְשל ִׁ
 )25מַ דּועַ ל ֹא ָּא ְמ ָּרה ָּת ָּמר לִׁיהּודָּ ה בִׁ ְמפ ָֹּרש שֶ ִׁהיא בְ הֵּ ָּריֹון ִׁממֶ נּו?
חֹותמֶ ת ,הַ פְ ִׁתיל וְ הַ מַ טֶ ה הֵּ ם שֶ לֹו?
 )26מָּ ה ָּאמַ ר יְהּודָּ ה ל ְַאחַ ר שֶ ִׁהכִׁ יר שֶ הַ ֶ
יֹותר ִׁממֶ נּו?
 )27לְפִׁ י ְדבָּ ָּריו שֶ ל יְהּודָּ ה ,מַ דּועַ הָּ י ְָּתה ָּתמָּ ר צֹודֶ ֶקת ֵּ
 )28מֶ ה עָּ ְש ָּתה הַ ְמ ַילֶדֶ ת עִׁ ם הַ ִׁתינֹוק שֶ הֹוצִׁ יא ֶאת יָּדֹו ִׁראשֹונָּה ִׁמ ָּתמָּ ר? מַ דּועַ עָּ ְש ָּתה ז ֹאת?
אֹומים? מַ דּועַ ?
 )29כֵּיצַ ד ָּק ָּרא יְהּודָּ ה ְלכָּל ֶאחָּ ד ִׁמבָּ נָּיו הַ ְת ִׁ
ְׁשאֵ לֹות פֶּ ֶּרק לט
 )1מַ הּו סָּ ִׁריס?
 )2הַ ְסבֵּ ר ֶאת הַ פָּסּוק הַ בָּ א:
אַ .וי ְִׁהי ה' ֶאת יֹוסֵּ ף.
בַ .וי ְִׁהי ִׁאיש מַ צְ לִׁיחַ .
ג.

ַוי ְִׁהי בְ בֵּ ית אֲ ֹדנָּיו הַ ִׁמצְ ִׁרי.

פֹוטיפַר ֶאת יֹוסֵּ ף? ַמדּועַ עָּ שָּ ה ז ֹאת?
 )3כֵּיצַ ד ִׁקדֵּ ם ִׁ
פֹוטיפַר ִׁמנָּה ֶאת יֹוסֵּ ף ל ְִׁהיֹות ַאחֲ ָּר ִׁאי עַ ל בֵּ יתֹו?
 )4מַ ה ָּק ָּרה ל ְַאחַ ר שֶ ִׁ

פֹוטיפַר לְיֹוסֵּ ף ֶאת הָּ ַאחֲ ָּריּות
פֹוטיפַר שֶ עָּ לָּיו ל ֹא הָּ יָּה יֹוסֵּ ף ְממֻּ נֶה? מַ דּועַ ל ֹא נ ַָּתן ִׁ
 )5מַ הּו הַ דָּ בָּ ר הַ י ִָּׁחיד שֶ ל ִׁ
עַ ל כְָּך?
פֹוטיפַר ָּרצְ ָּתה ל ְִׁה ְתחַ ֵּתן עִׁ ם יֹוסֵּ ף?
 )6מַ דּועַ ֵּאשֶ ת ִׁ
פֹוטיפַר ֶאת ֵּסרּובֹו ל ְִׁה ְתחַ ֵּתן ִׁא ָּתּה?
 )7כֵּיצַ ד ִׁה ְסבִׁ יר יֹוסֵּ ף ל ְֵּאשֶ ת ִׁ
פֹוטיפַר ִׁמיֹוסֵּ ף ל ְִׁה ְתחַ ֵּתן ִׁא ָּתּה ,ל ֹא הָּ יָּה ַאף ָּאדָּ ם בַ בַ יִׁת?
 )8מַ דּועַ בַ יֹום שֶ בֹו דָּ ְרשָּ ה ֵּאשֶ ת ִׁ
יקה בֹו כְ דֵּ י לְהַ כְ ִׁריחַ אֹותֹו ל ְִׁה ְתחַ ֵּתן ִׁא ָּתּה?
פֹוטיפַר בְ שָּ עָּ ה שֶ הֶ ְחזִׁ ָּ
 )9כֵּיצַ ד ִׁהצְ לִׁיחַ יֹוסֵּ ף לִׁבְ רֹחַ מֵּ ֵּאשֶ ת ִׁ
יתּה ֶאת הַ ְחז ָָּּק ָּתּה בְ בִׁ גְ דֹו שֶ ל יֹוסֵּ ף?
פֹוטיפַר ל ְַאנְשֵּ י בֵּ ָּ
ירה ֵּאשֶ ת ִׁ
 )10כֵּיצַ ד ִׁה ְסבִׁ ָּ
אֹותּה ל ְִׁה ְתחַ ֵּתן ִׁאתֹו?
ָּ
פֹוטיפַר לְיֹוסֵּ ף ל ְַאחַ ר שֶ הּוא שָּ מַ ע מֵּ ִׁא ְשתֹו שֶ יֹוסֵּ ף נִּׁסָּ ה לְ הַ כְ ִׁריחַ
 )11מֶ ה עָּ שָּ ה ִׁ
פֹוטיפַר ֶאת יֹוסֵּ ף?
ִׁ )12מיהֵּ ם הָּ אֲ נ ִָּׁשים שֶ הֻּ כְ נְסּו לְבֵּ ית הַ ּסֹהַ ר שֶ בֹו שָּ ם ִׁ
 )13מַ הּו הַ חֶ סֶ ד שֶ נָּטָּ ה ה' עַ ל יֹוסֵּ ף?
 )14עַ ל מָּ ה ִׁמנָּה שַ ר בֵּ ית הַ ּסֹהַ ר ֶאת יֹוסֵּ ף?
 )15הַ ְסבֵּ ר" :וְ ֵּאת כָּל אֲ שֶ ר ע ִֹׁשים שָּ ם הּוא הָּ יָּה עֹשֶ ה".
 )16מַ דּועַ ל ֹא הָּ יָּה שַ ר בֵּ ית הַ ּסֹהַ ר ְמפ ֵַּקחַ עַ ל מַ ה שֶ הָּ יָּה יֹוסֵּ ף עֹושֶ ה?
ְׁשאֵ לֹות פֶּ ֶּרק מ
ִׁ )1מיהֵּ ם ְשנֵּי שָּ ָּריו שֶ ל פ ְַרעֹה שֶ חָּ ְטאּו לֹו? מֶ ה הָּ יָּה חֶ ְט ָּאם?
 )2מֶ ה הָּ יָּה עָּ נְשָּ ם שֶ ל ְשנֵּי שָּ ֵּרי פ ְַרעֹה שֶ חָּ ְטאּו?
לּואים בְ בֵּ ית
פֹוטיפַר לְשַ מֵּ ש ֶאת שַ ר הַ מַ ְש ִׁקים וְ ֶאת שַ ר הָּ אֹופִׁ ים בְ מֶ שֶ ְך הַ זְ מַ ן שֶ הָּ יּו כְ ִׁ
ֶ )3את ִׁמי ִׁמנָּה ִׁ
הַ ּסֹהַ ר?
" )4וְ ִׁהנָּם ֹזעֲפִׁ ים":
א .מַ ה פֵּרּוש זֹועֲפִׁ ים?
ב .מַ דּועַ הָּ יּו הַ שָּ ִׁרים זֹועֲפִׁ ים?
יֹודעִׁ ים ֶאת פִׁ ְתרֹונֹו?
 )5מֶ ה ָּאמַ ר יֹוסֵּ ף לַשָּ ִׁרים ל ְַאחַ ר שֶ שָּ מַ ע שֶ חָּ לְמּו חֲ לֹום וְ ֵּאינָּם ְ
 )6מֶ ה הָּ יָּה הַ חֲ לֹום שֶ ל שַ ר הַ מַ ְש ִׁקים?
 )7הַ ְסבֵּ ר ֶאת הַ פָּסּוק הַ בָּ א:
אּ .ובַ ֶגפֶן ְשֹלשָּ ה שָּ ִׁריגִׁ ם
ב .וְ ִׁהיא כְ פ ַֹרחַ ת עָּ ל ְָּתה נִׁצָּ ּה
ג.

ֹלתיהָּ ֲענָּבִׁ ים
ִׁהבְ ִׁשילּו ַא ְשכְ ֶ

 )8מָּ הֵּ ם ְשנֵּי הַ ְשלַבִׁ ים בִׁ גְ ִׁדילַת הָּ ֲענָּבִׁ ים שֶ ֲעלֵּיהֶ ם ְמסַ פֵּר שַ ר הַ מַ ְש ִׁקים לְיֹוסֵּ ף שֶ חָּ לַם בַ חֲ לֹומֹו?
 )9מֶ ה הָּ יָּה פִׁ ְתרֹון הַ חֲ לֹום שֶ ל שַ ר הַ מַ ְש ִׁקים לְפִׁ י ְדבָּ ָּריו שֶ ל יֹוסֵּ ף?
 )10מַ ה ְמבַ ֵּקש יֹוסֵּ ף מֵּ ֵּאת שַ ר הַ מַ ְש ִׁקים ל ְַאחַ ר פִׁ ְתרֹון הַ חֲ לֹום?
 )11כֵּיצַ ד ְמנַמֵּ ק יֹוסֵּ ף ֶאת ְרצֹונֹו שֶ פ ְַרעֹה יֹוצִׁ יא אֹותֹו ִׁמבֵּ ית הַ ּסֹהַ ר?
 )12הַ ְסבֵּ ר:
א .יִׁשָּ א פ ְַרעֹה ֶאת ר ֹאשֶ ָך
ב .וַהֲ ִׁשיבְ ָך עַ ל ַכנֶָך
 )13מַ דּועַ הֶ ְחלִׁיט שַ ר הָּ אֹופִׁ ים לְסַ פֵּר ֶאת חֲ לֹומֹו לְיֹוסֵּ ף?
 )14חֲ לֹומֹו שֶ ל שַ ר הָּ אֹופִׁ ים:
א .מֶ ה הָּ יָּה חֲ לֹומֹו שֶ ל שַ ר הָּ אֹופִׁ ים?

ב .מֶ ה הָּ יָּה פִׁ ְתרֹון הַ חֲ לֹום שֶ ל שַ ר הָּ אֹופִׁ ים לְפִׁ י ְדבָּ ָּריו שֶ ל יֹוסֵּ ף?
ֹאשי".
 )15הַ ְסבֵּ ר" :סַ לֵּי ח ִֹׁרי עַ ל ר ִׁ
 )16מַ ה ָּק ָּרה ל ְַאחַ ר שֶ שַ ר הַ מַ ְש ִׁקים ִׁה ְש ַת ְח ֵּרר ִׁמבֵּ ית הַ ּסֹהַ ר?
ְׁשאֵ לֹות פֶּ ֶּרק מא
 )1מַ ה ָּק ָּרה ְשנ ַָּתיִׁם ל ְַאחַ ר שֶ שַ ר הַ ַמ ְש ִׁקים ִׁה ְש ַת ְח ֵּרר ִׁמבֵּ ית הַ ּסֹהַ ר?
 )2מָּ הֵּ ם ְשנֵּי הַ חֲ לֹומֹות שֶ חָּ לַם פ ְַרעֹה בְ אֹותֹו הַ ַל ְילָּה?
 )3הַ ְסבֵּ ר" :בְ ִׁריאֹות בָּ שָּ ר".
 )4מַ הּו הָּ ָּאחּו שֶ בֹו ָּרעּו הַ פָּרֹות הַ טֹובֹות?
 )5מֶ ה עָּ שָּ ה פ ְַרעֹה בֵּ ין ְשנֵּי הַ חֲ לֹומֹות שֶ חָּ לַם?
 )6הַ ְסבֵּ רְ " :שדֻּפֹות ָּק ִׁדים".
עֹורר בַ ב ֶֹקר ִׁמ ְשנָּתֹו שֶ בָּ ּה חָּ לַם ֶאת הַ חֲ לֹומֹות?
 )7מַ ה ָּק ָּרה ְלפ ְַרעֹה ּומֶ ה עָּ שָּ ה ,ל ְַאחַ ר שֶ ִׁה ְת ֵּ
 )8הַ ְסבֵּ ר" :ו ִַׁתפָּעֶ ם רּוחֹו".
 )9ל ְִׁמי ָּק ָּרא פ ְַרעֹה לִׁפְ תֹר ֶאת הַ חֲ לֹומֹות? מַ דּועַ ל ֹא ִׁקבֵּ ל פ ְַרעֹה ֶאת פִׁ ְתרֹון הַ חֲ לֹומֹות שֶ הֵּ ם ִׁהצִׁ יעּו?
ִׁ )10מי ִׁהצִׁ יעַ ְלפ ְַרעֹה ל ְִׁקר ֹא לְיֹוסֵּ ף כְ דֵּ י שֶ ִׁיפְ תֹר לֹו ֶאת הַ חֲ לֹום? כֵּיצַ ד ִׁשכְ נֵּעַ ָּאדָּ ם זֶה ֶאת פ ְַרעֹה ל ְִׁקר ֹא
לְיֹוסֵּ ף?
 )11כֵּיצַ ד ָּק ָּרא שַ ר הַ מַ ְש ִׁקים לְיֹוסֵּ ף בְ שָּ עָּ ה שֶ ִּׁספֵּר עָּ לָּיו ְלפ ְַרעֹה?
יֹותר?
צּורה ְמכֻּבֶ דֶ ת ֵּ
 )12מָּ הֵּ ם ְשנֵּי הַ ְדבָּ ִׁרים שֶ עָּ שָּ ה יֹוסֵּ ף כְ דֵּ י שֶ הּוא ַי ֲעמֹד בִׁ פְ נֵּי פ ְַרעֹה בְ ָּ
 )13הַ ְסבֵּ רַ " :וי ְִׁריצֻּהּו ִׁמן הַ בֹור".
 )14מֶ ה עָּ נָּה יֹוסֵּ ף ְלפ ְַרעֹה ל ְַאחַ ר שֶ פ ְַרעֹה ָּאמַ ר לֹו שֶ שָּ מַ ע שֶ הּוא יֹודֵּ עַ לִׁפְ תֹר ֶאת הַ חֲ לֹומֹות?
 )15הַ ְסבֵּ ר" :וְ ַרקֹות בָּ שָּ ר".
 )16כֵּיצַ ד ֵּת ֵּאר פ ְַרעֹה בִׁ פְ נֵּי יֹוסֵּ ף ֶאת הַ ֶפלֶא הַ גָּדֹול שֶ בַ אֲ כִׁ ילַת הַ פָּרֹות הַ ְשמֵּ נֹות עַ ל יְדֵּ י הַ פָּרֹות הָּ ָּרזֹות?
 )17מַ דּועַ ִׁספֵּר פ ְַרעֹה לְיֹוסֵּ ף ַרק עַ ל הַ חַ ְרטֻּ ִׁמים שֶ ל ֹא י ְָּדעּו ֶאת פִׁ ְתרֹון הַ חֲ לֹום וְ ל ֹא ִׁספֵּר לְיֹוסֵּ ף גַם עַ ל ִׁחכְ ִׁמי
ִׁמצְ ַריִׁם שֶ ל ֹא י ְָּדעּו ֶאת פִׁ ְתרֹון הַ חֲ לֹום?
 )18מֶ ה הָּ יָּה פִׁ ְתרֹון חֲ לֹומֹות פ ְַרעֹה לְפִׁ י ְדבָּ ָּריו שֶ ל יֹוסֵּ ף?
 )19מַ דּועַ חָּ לַם פ ְַרעֹה ֶאת חֲ לֹומֹו ַפעֲמַ יִׁםִׁ ,אם הַ פִׁ ְתרֹון הּוא אֹותֹו פִׁ ְתרֹון ל ְִׁשנֵּי הַ חֲ לֹומֹות?
 )20הַ ְסבֵּ ר" :כִׁ י נָּכֹון הַ דָּ בָּ ר מֵּ עִׁ ם הָּ אֱ ֹל ִׁקים".
 )21מַ ה ִׁהצִׁ יעַ יֹוסֵּ ף ְלפ ְַרעֹה ַלעֲשֹות כְ דֵּ י ל ְִׁה ְתכֹונֵּן ל ְִׁשנֹות הָּ ָּרעָּ ב?
 )22מָּ הֵּ ן ְש ֵּתי הַ ְתכּונֹות שֶ ל הָּ ָּאדָּ ם שֶ ִׁהצִׁ יעַ יֹוסֵּ ף ְלפ ְַרעֹה לְמַ נֹות אֹותֹו עַ ל ִׁמצְ ַריִׁם?
יתהּו עַ ל ֶא ֶרץ ִׁמצְ ָּריִׁם".
יש ֵּ
 )23הַ ְסבֵּ ר" :וִׁ ִׁ
ִׁ )24מי ַי ֲעזֹר לַשַ לִׁיט לֶאֱ סֹף ֶאת הָּ אֹכֶ ל בִׁ ְשנֹות הַ שֹבַ ע?
 )25הַ ְסבֵּ ר" :וְ ִׁחמֵּ ש ֶאת ֶא ֶרץ ִׁמצְ ַריִׁם".
אכֶל בִׁ ְשנֹות ַהשֹבַ ע?
 )26ל ְָּאן י ַַא ְספּו ֶאת הָּ ֹ
 )27מַ ה שָּ ַאל פ ְַרעֹה ֶאת עֲבָּ דָּ יו ל ְַאחַ ר שֶ שָּ מַ ע ֶאת פִׁ ְתרֹון הַ חֲ לֹומֹות ִׁמיֹוסֵּ ף?
 )28מֶ ה ָּאמַ ר פ ְַרעֹה לְיֹוסֵּ ף ל ְַאחַ ר פִׁ ְתרֹון הַ חֲ לֹומֹות?
 )29הַ ְסבֵּ ר" :וְ עַ ל פִׁ יָך יִׁשַ ק כָּל עַ ִׁמי".
יֹותר ִׁמיֹוסֵּ ף?
 )30בְ מַ ה י ְִׁהיֶה פ ְַרעֹה גָּדֹול ֵּ
 )31מָּ הֵּ ם ַא ְרבַ עַ ת הַ ְדבָּ ִׁרים שֶ עָּ שָּ ה פ ְַרעֹה כְ דֵּ י לְהַ ְראֹות שֶ יֹוסֵּ ף הּוא הַ שַ לִׁיט עַ ל ִׁמצְ ַריִׁם?

ִׁ )32ממָּ ה הָּ יּו עֲשּויִׁים הַ בְ ג ִָּׁדים שֶ ִׁהלְבִׁ יש פ ְַרעֹה ֶאת יֹוסֵּ ף?
 )33מַ ה ָּק ְראּו תֹושָּ בֵּ י ִׁמצְ ַריִׁם לִׁפְ נֵּי יֹוסֵּ ף? מַ דּועַ ?
 )34לְפִׁ י ִׁדבְ ֵּרי פ ְַרעֹה :מַ ה ל ֹא ַיעֲשֶ ה ָּאדָּ ם בְ כָּל ֶא ֶרץ ִׁמצְ ַריִׁם לְל ֹא ְרשּותֹו שֶ ל יֹוסֵּ ף?
 )35כֵּיצַ ד ָּק ָּרא פ ְַרעֹה לְיֹוסֵּ ף? מַ דּועַ ?
ֶ )36את ִׁמי נ ַָּתן פ ְַרעֹה לְיֹוסֵּ ף ל ְִׁאשָּ ה?
פֹוטיפ ֶַרע?
ִׁ )37מי הָּ יָּה ִׁ
 )38הַ ְסבֵּ רַ " :ויֵּצֵּ א יֹוסֵּ ף עַ ל ֶא ֶרץ ִׁמצְ ָּריִׁם".
 )39בֵּ ן כַמָּ ה הָּ יָּה יֹוסֵּ ף בְ שָּ עָּ ה שֶ עָּ מַ ד לִׁפְ נֵּי פ ְַרעֹה? כַמָּ ה שָּ נִׁים עָּ בְ רּו עַ ל יֹוסֵּ ף מֵּ עֵּ ת שֶ נ ְִׁמכַר?
 )40הַ ְסבֵּ ר" :ו ַַתעַ ש הָּ ָּא ֶרץ בְ שֶ בַ ע ְשנֵּי הַ שָּ בָּ ע ל ְִׁקמָּ צִׁ ים".
אכֶל וְ ִׁא ְחסֵּ ן אֹותֹו בְ מֶ שֶ ְך שֶ בַ ע ְשנֹות הַ שֹבַ ע?
 )41כֵּיצַ ד ָּאסַ ף יֹוסֵּ ף ֶאת הָּ ֹ
אּורים)
אכֶל שֶ ָּאסַ ף יֹוסֵּ ף ְבמֶ שֶ ְך שֶ בַ ע ְשנֹות הַ שֹבַ ע? (ֵּ 2ת ִׁ
תֹורה ֶאת ִׁרבּוי הָּ ֹ
 )42כֵּיצַ ד ְמ ָּת ֶא ֶרת הַ ָּ
 )43מַ ה ְשמֹות ְשנֵּי בָּ נָּיו שֶ ל יֹוסֵּ ף שֶ נֹולְדּו לֹו לִׁפְ נֵּי ְשנֹות הָּ ָּרעָּ ב? מַ דּועַ ָּק ָּרא לָּהֶ ם יֹוסֵּ ף בְ שֵּ מֹות ֵּאלֶה?
 )44מָּ ה ָּאמַ ר פ ְַרעֹה לְתֹושָּ בֵּ י ִׁמצְ ַריִׁם בְ שָּ עָּ ה שֶ ֵּאלֶה ִׁה ְתלֹונְנּו ֵּאלָּיו שֶ ֵּאין לָּהֶ ם לֶחֶ ם?
ירה הַ מֻּ זְ כ ֶֶרת בַ פָּסּוק?
ַ " )45וי ְִׁשבֹר ל ְִׁמצְ ַריִׁם" – מַ ִׁהי הַ ְשבִׁ ָּ

ְׁשאֵ לֹות פֶּ ֶּרק מב
 )1הַ ְסבֵּ רַ " :וי ְַרא ַי ֲעקֹב כִׁ י יֶש שֶ בֶ ר בְ ִׁמצְ ָּריִׁם".
 )2מָּ ה ָּאמַ ר ַי ֲעקֹב לְבָּ נָּיו ל ְַאחַ ר שֶ ָּר ָּאה שֶ יֵּש שֶ בֶ ר בְ ִׁמצְ ַריִׁם?
 )3הַ ְסבֵּ ר" :לָּמָּ ה ִׁת ְת ָּראּו".
 )4מַ דּועַ ל ֹא שָּ לַח ַי ֲעקֹב ֶאת בִׁ ְני ִָּׁמין יַחַ ד עִׁ ם ְש ָּאר ֶאחָּ יו ל ְִׁמצְ ַריִׁם?
 )5הַ ְסבֵּ ר" :הּוא הַ מַ ְשבִׁ יר ְלכָּל עַ ם הָּ ָּא ֶרץ".
 )6מֶ ה עָּ שּו אֲ חֵּ י יֹוסֵּ ף בָּ ֶרגַע שֶ הֵּ ם ָּראּו ֶאת יֹוסֵּ ף?
אֹותם? דַ יֵּק בִׁ ְתשּובָּ ְתָך!
 )7כֵּיצַ ד ִׁה ְתנַהֵּ ג יֹוסֵּ ף עִׁ ם ֶאחָּ יו ל ְַאחַ ר שֶ ִׁהכִׁ יר ָּ
 )8הַ ְסבֵּ רַ " :וי ְִׁת ַנכֵּר אֲ לֵּיהֶ ם".
ירם ּומֶ ה עָּ נּו לֹו?
 )9מַ ה שָּ ַאל יֹוסֵּ ף ֶאת ֶאחָּ יו ל ְַאחַ ר שֶ ִׁהכִׁ ָּ
 )10בְ מָּ ה נִׁזְ כַר יֹוסֵּ ף לִׁפְ נֵּי שֶ ָּאמַ ר ְל ֶאחָּ יו שֶ הֵּ ם ְמ ַרגְ לִׁים?
אתם".
 )11הַ ְסבֵּ ר" :ל ְִׁראֹות ֶאת עֶ ְרוַת הָּ ָּא ֶרץ בָּ ֶ
 )12כֵּיצַ ד ִׁה ְסבִׁ ירּו הָּ ַא ִׁחים לְיֹוסֵּ ף ֶאת הֲ לִׁיכ ָָּּתם יַחַ ד ִׁאם הֵּ ם ֵּאינָּם ְמ ַרגְ לִׁים?
 )13כֵּיצַ ד ָּאמַ ר יֹוסֵּ ף ל ְֶאחָּ יו שֶ הֵּ ם ְיכֹולִׁים לְהֹוכִׁ יחַ שֶ הֵּ ם דֹובְ ִׁרים אֱ מֶ ת וְ שֶ ֵּאינָּם ְמ ַרגְ לִׁים?
 )14מֶ ה עָּ שָּ ה יֹוסֵּ ף בְ שָּ עָּ ה שֶ הּוא ָּאמַ ר "חֵּ י פ ְַרעֹה"? מַ דּועַ ָּאמַ ר ז ֹאת יֹוסֵּ ף?
 )15כֵּיצַ ד ִׁהצִׁ יעַ יֹוסֵּ ף לְבַ צֵּ עַ ֶאת הַ הֹוכָּחָּ ה שֶ הֵּ ם דֹובְ ִׁרים אֱ מֶ ת?
אֹותם יֹוסֵּ ף לְ ַאחַ ר זְ מַ ן זֶה?
 )16כַמָּ ה י ִָּׁמים שָּ הּו הָּ ַא ִׁחים בְ בֵּ ית הַ ּסֹהַ ר? מַ דּועַ ִׁש ְח ֵּרר ָּ
ֹלקים? מַ ה י ְִׁק ֶרה
 )17כֵּיצַ ד ִׁהצִׁ יעַ יֹוסֵּ ף ל ְֶאחָּ יו לְהֹוכִׁ יחַ שֶ ֵּאינָּם ְמ ַרגְ לִׁים ל ְַאחַ ר שֶ ָּאמַ ר לָּהֶ ם שֶ הּוא י ְֵּרא אֱ ִׁ
ִׁאם ל ֹא יַצְ לִׁיחּו לְהֹוכִׁ יחַ ֶאת טַ ֲענ ָָּּתם?
 )18כֵּיצַ ד ִׁה ְסבִׁ ירּו הָּ ַא ִׁחים ֶאת ְדבַ ר בֹוא הַ צָּ ָּרה ֲעלֵּיהֶ ם?
 )19מָּ ה ָּאמַ ר ְראּובֵּ ן ל ַָּא ִׁחים ל ְַאחַ ר שֶ הֵּ בִׁ ינּו שֶ הַ צָּ ָּרה בָּ ָּאה ֲעלֵּיהֶ ם כִׁ י הֵּ ם מָּ כְ רּו ֶאת יֹוסֵּ ף?
 )20מַ דּועַ ל ֹא חָּ ְשבּו הָּ ַא ִׁחים שֶ יֹוסֵּ ף מֵּ בִׁ ין ֶאת מַ ה שֶ הֵּ ם ְמדַ בְ ִׁרים בֵּ ינֵּיהֶ ם?

אֹומ ִׁרים שֶ הַ צָּ ָּרה בָּ ָּאה ֲעלֵּיהֶ ם כִׁ י הֵּ ם ל ֹא ִׁה ְק ִׁשיבּו לְיֹוסֵּ ף
ְ
 )21מֶ ה עָּ שָּ ה יֹוסֵּ ף ל ְַאחַ ר שֶ שָּ מַ ע ֶאת הָּ ַא ִׁחים
בְ שָּ עָּ ה שֶ ִׁה ְתחַ נֵּן אֲ לֵּיהֶ ם?
ֶ )22את ִׁמי מֵּ הָּ ַא ִׁחים שָּ ם יֹוסֵּ ף בְ בֵּ ית הַ ּסֹהַ ר?
 )23מָּ הֵּ ם ְשֹלשֶ ת הַ ְדבָּ ִׁרים שֶ צִׁ ּוָּה יֹוסֵּ ף ַלעֲבָּ דָּ יו ַלעֲשֹות עִׁ ם ֶאחָּ יו?
 )24כֵּיצַ ד ָּק ָּרה הַ דָּ בָּ ר שֶ ַאחַ ד הָּ ַא ִׁחים שָּ ם לֵּב שֶ כ ְַספֹו נ ְִׁמצָּ א בְ תֹוְך הָּ ַא ְמ ַתחַ ת שֶ לֹו?
 )25מַ ִׁהי ַא ְמ ַתחַ ת?
 )26הַ ְסבֵּ רַ " :ויֵּצֵּ א לִׁבָּ ם".
 )27מֶ ה הָּ י ְָּתה ְתגּובַ ת הָּ ַא ִׁחים ל ְַאחַ ר שֶ נֹודַ ע לָּהֶ ם שֶ הַ כֶסֶ ף הָּ יָּה בְ ַא ְמ ַתחַ ת ֶאחָּ ד מֵּ הֶ ם?
 )28מֶ ה הָּ י ְָּתה ְתגּובַ ת ַי ֲעקֹב ּובָּ נָּיו ל ְַאחַ ר שֶ ָּראּו שֶ ְלכָּל ֶאחָּ ד הָּ יָּה ֶאת כַ ְספֹו בְ תֹוְך הָּ ַא ְמ ַתחַ ת שֶ לֹו?
 )29מָּ ה ָּאמַ ר ַי ֲעקֹב לְבָּ נָּיו ל ְַאחַ ר שֶ ָּראּו שֶ צְ רֹורֹות הַ כֶסֶ ף הָּ יּו בְ תֹוְך ַהשַ ִׁקים שֶ לָּהֶ ם?
 )30הַ ְסבֵּ ר" :עָּ לַי הָּ יּו ֻּכ ָּלנָּה".
 )31מַ ה ִׁהצִׁ יעַ ְראּובֵּ ן ְל ַי ֲעקֹב ַלעֲשֹות ִׁאם הּוא ( ְראּובֵּ ן) ל ֹא י ְַחזִׁ יר ֶאת בִׁ ְני ִָּׁמין חַ י ֶאל ַי ֲעקֹב? כֵּיצַ ד נִׁמֵּ ק ַי ֲעקֹב
ֶאת סֵּ רּובֹו ל ֵָּּתת לְבִׁ ְני ִָּׁמין ָּל ֶלכֶת עִׁ ם הָּ ַא ִׁחים גַם ל ְַאחַ ר הַ צָּ עָּ תֹו שֶ ל ְראּובֵּ ן?
ְׁשאֵ לֹות פֶּ ֶּרק מג
אכֶל?
 )1מֶ ה הָּ יָּה הַ ְתנַאי שֶ ל יְהּודָּ ה ל ֶָּרדֶ ת ל ְִׁמצְ ַריִׁם ל ְַאחַ ר שֶ ִׁנגְ מַ ר הָּ ֹ
 )2מֶ ה הָּ י ְָּתה טַ ֲענַת ַי ֲעקֹב לְבָּ נָּיו עַ ל כְָּך שֶ הֵּ ם ג ְָּרמּו לְיֹוסֵּ ף ל ְִׁדרֹש ֵּמהֶ ם ֶאת הֲ בָּ ַאת בִׁ ְני ִָּׁמין ֵּאלָּיו? ֶמה עָּ נּו
הָּ ַא ִׁחים לְטַ ֲענָּה זֹו שֶ ל ַי ֲעקֹב?
 )3כֵּיצַ ד ִׁשכְ נֵּעַ יְהּודָּ ה ֶאת ַי ֲעקֹב ל ְִׁשֹלחַ ִׁאתֹו ֶאת בִׁ ְני ִָּׁמין? מַ ה י ְִׁק ֶרה ִׁאם ל ֹא י ְַחזִׁ יר יְהּודָּ ה ֶאת בִׁ ְני ִָּׁמין
ְל ַי ֲעקֹב?
 )4כֵּיצַ ד ִׁה ְסבִׁ יר יְהּודָּ ה ְל ַי ֲעקֹב שֶ ֵּאין זֶה טֹוב שֶ הֵּ ם ִׁה ְמ ִׁתינּו וְ ל ֹא י ְָּרדּו ל ְִׁמצְ ַריִׁם?
"אפֹוא ז ֹאת עֲשּו".
 )5הַ ְסבֵּ רֵּ :
"קחּו ִׁמזִׁ ְמ ַרת הָּ ָּא ֶרץ בִׁ כְ לֵּיכֶם".
 )6הַ ְסבֵּ רְ :
ְהֹוריד ל ְִׁמנְחָּ ה לְיֹוסֵּ ף? בְ מָּ קֹום שֶ דָּ רּוש ,הַ ְסבֵּ ר ֶאת הַ דָּ בָּ ר.
 )7מָּ הֵּ ם שֵּ שֶ ת הַ ְדבָּ ִׁרים שֶ ָּאמַ ר ַי ֲעקֹב לְבָּ נָּיו ל ִׁ
 )8מַ דּועַ ָּאמַ ר ַי ֲעקֹב לְבָּ נָּיו ל ַָּקחַ ת כֶ סֶ ף ִׁמ ְשנֶה בְ יָּדָּ ם?
 )9מַ דּועַ ָּאמַ ר ַי ֲעקֹב לְבָּ נָּיו לְהַ ְחזִׁ יר ֶאת הַ כֶסֶ ף שֶ הֶ ְחזִׁ ירּו לְתֹוְך הָּ ַא ְמ ַתחַ ת שֶ לָּהֶ ם?
 )10מַ ה ִׁה ְת ַפלֵּל ַי ֲעקֹב לַה' בְ שָּ עָּ ה שֶ ִׁשלֵּחַ ֶאת בִׁ ְני ִָּׁמין יַחַ ד עִׁ ם בָּ נָּיו הָּ אֲ חֵּ ִׁרים?
 )11הַ ְסבֵּ ר" :וַאֲ נִׁי כַאֲ שֶ ר שָּ ֹכל ְִׁתי שָּ ָּכל ְִׁתי".
 )12מָּ ה ָּאמַ ר יֹוסֵּ ף ל ְַממֻּ נֶה עַ ל בֵּ יתֹו ל ְַאחַ ר שֶ ָּר ָּאה ֶאת בִׁ ְני ִָּׁמין יַחַ ד עִׁ ם ְש ָּאר הָּ ַא ִׁחים?
ּוטבֹחַ טֶ בַ ח" .מַ דּועַ צִׁ ּוָּה יֹוסֵּ ף ֶאת הַ ְממֻּ נֶה עַ ל בֵּ יתֹו ל ְִׁטבֹחַ טֶ בַ ח?
 )13הַ ְסבֵּ רְ " :
 )14מַ ִׁהי הַ ִּׁסבָּ ה בְ גִׁ ינָּּה חָּ ְשבּו הָּ ַא ִׁחים שֶ הֵּ ם הּובְ אּו לְבֵּ יתֹו שֶ ל יֹוסֵּ ף?
 )15הַ ְסבֵּ ר" :ל ְִׁה ְת ֹגלֵּל עָּ לֵּינּו".
גֹורלָּם מֵּ ַאחַ ר שֶ הַ ִׁמצְ ִׁרים מַ ֲע ִׁלילִׁים ֲעלֵּיהֶ ם שֶ הֵּ ם ל ְָּקחּו ֶאת הַ כֶסֶ ף?
 )16מֶ ה חָּ ְשבּו הָּ ַא ִׁחים שֶ ַי ֲעלֶה בְ ָּ
 )17מֶ ה עָּ שּו הָּ ַא ִׁחים ל ְַאחַ ר שֶ חָּ ְששּו שֶ הַ ִׁמצְ ִׁרים מַ ֲעלִׁילִׁים ֲעלֵּיהֶ ם?
 )18הַ ְסבֵּ ר" :בִׁ י אֲ ֹדנִׁי".
 )19מֶ ה עָּ נָּה הַ ְממֻּ נֶה עַ ל בֵּ יתֹו שֶ ל יֹוסֵּ ף ל ַָּא ִׁחים ל ְַאחַ ר שֶ ָּא ְמרּו לֹו ֶשהֵּ ם רֹוצִׁ ים לְהַ ְחזִׁ יר ֶאת הַ ֶכ ֶסף? מֶ ה
עָּ שָּ ה הַ ְממֻּ נֶה עַ ל בֵּ יתֹו שֶ ל יֹוסֵּ ף ל ְַאחַ ר שֶ עָּ נָּה לָּהֶ ם?
 )20מָּ הֵּ ם ְשנֵּי הַ ְדבָּ ִׁרים שֶ עָּ שָּ ה הַ ְממֻּ נֶה עַ ל בֵּ יתֹו שֶ ל יֹוסֵּ ף ל ְַאחַ ר שֶ הֹוצִׁ יא אֲ לֵּיהֶ ם ֶאת ִׁש ְמעֹון?

 )21מֶ ה עָּ שּו הָּ ַא ִׁחים עַ ד שֶ יֹוסֵּ ף ִׁהגִׁ יעַ ֶאל בֵּ יתֹו?
 )22מַ ה שָּ ַאל יֹוסֵּ ף ֶאת ֶאחָּ יו ל ְַאחַ ר שֶ הֵּ ם ִׁה ְש ַתחֲ וּו לֹו וְ הֵּ בִׁ יאּו לֹו ֶאת הַ ִׁמנְחָּ ה?
 )23מָּ ה ָּאמַ ר יֹוסֵּ ף לְבִׁ ְני ִָּׁמין ל ְַאחַ ר שֶ ָּר ָּאה אֹותֹו וְ וִׁ דֵּ א שֶ זֶהּו בִׁ ְני ִָּׁמין?
ֹלקים י ְָּחנְָך בְ נִׁי".
 )24הַ ְסבֵּ ר" :אֱ ִׁ
 )25מַ דּועַ ִׁמהֵּ ר יֹוסֵּ ף לָּקּום ִׁמ ְמקֹומֹו?
 )26הַ ְסבֵּ ר" :כִׁ י נִׁכְ ְמרּו ַרחֲ מָּ יו".
 )27הֵּ יכָּן בָּ כָּה יֹוסֵּ ף ּומֶ ה עָּ שָּ ה ל ְַאחַ ר שֶ בָּ כָּה?
 )28הַ ְסבֵּ רַ " :וי ְִׁת ַאפַק".
 )29כֵּיצַ ד עָּ ְרכּו עֲבָּ דָּ יו שֶ ל יֹוסֵּ ף ֶאת הַ לֶחֶ ם עַ ל שֻּ לְחָּ נֹו? מֶ ה הָּ יָּה הַ צ ֶֹרְך בְ כְָּך?
 )30מַ דּועַ הָּ יָּה ְמתֹעָּ ב בְ עֵּ ינֵּי הַ ִׁמצְ ִׁרים לֶאֱ כֹל לֶחֶ ם יַחַ ד עִׁ ם הָּ עִׁ בְ ִׁרים?
הֹושיב יֹוסֵּ ף ֶאת ֶאחָּ יו ְליַד הַ שֻּ לְחָּ ן?
 )31כֵּיצַ ד ִׁ
אֹותם? מַ דּועַ ?
הֹושיב ָּ
 )32מֶ ה הָּ י ְָּתה ְתגּובַ ת הָּ אֲ נ ִָּׁשים ל ְִׁסדּור הַ י ְִׁשיבָּ ה שֶ עַ ל פִׁ יו ִׁ
 )33הַ ְסבֵּ רַ " :ויִׁשָּ א מַ ְשאֹת מֵּ ֵּאת ָּפנָּיו אֲ לֵּהֶ ם".
 )34בְ כַמָּ ה הָּ י ְָּתה גְ דֹולָּה ְמנָּתֹו שֶ ל בִׁ ְני ִָּׁמין מֵּ הַ מָּ נָּה שֶ ְש ָּאר ֶאחָּ יו ִׁקבְ לּו?
 )35מֶ ה עָּ שּו הָּ ַא ִׁחים יַחַ ד עִׁ ם יֹוסֵּ ף בְ שָּ עָּ ה שֶ ּסָּ עֲדּו ִׁאתֹו?
ְׁשאֵ לֹות פֶּ ֶּרק מד
 )1מָּ הֵּ ם הַ ְדבָּ ִׁרים שֶ צִׁ ּוָּה יֹוסֵּ ף ֶאת הַ ְממֻּ נֶה עַ ל בֵּ יתֹו ַלעֲשֹות לִׁפְ נֵּי שֶ הָּ ַא ִׁחים יָּצְ אּו ִׁמבֵּ יתֹו?
 )2בְ ֵּאיזֶה זְ מַ ן בַ יֹום עָּ זְ בּו ֶאחָּ יו שֶ ל יֹוסֵּ ף ֶאת הָּ עִׁ יר?
 )3מַ דּועַ ָּאמַ ר יֹוסֵּ ף ַל ְממֻּ נֶה עַ ל בֵּ יתֹו ל ְִׁרדֹף ַאחֲ ֵּרי ֶאחָּ יו ל ְַאחַ ר שֶ הֵּ ם ַרק ִׁה ְספִׁ יקּו לָּצֵּ את מֵּ הָּ עִׁ יר?
 )4מַ דּועַ טָּ עַ ן הַ ְממֻּ נֶה עַ ל בֵּ יתֹו שֶ ל יֹוסֵּ ף כְ ַלפֵּי הָּ ַא ִׁחים שֶ הֵּ ם ג ְָּמלּו ָּרעָּ ה ַתחַ ת טֹובָּ ה?
 )5מֶ ה הָּ יָּה יֹוסֵּ ף עֹושֶ ה בַ גָּבִׁ יעַ לְדַ עַ ת הַ ְממֻּ נֶה עַ ל בֵּ יתֹו?
 )6מַ ה נִּׁסּו הָּ ַא ִׁחים ל ְִׁטעֹן כְ דֵּ י לְהֹוכִׁ יחַ שֶ ל ֹא הֵּ ם ָּגנְבּו ֶאת הַ גָּבִׁ יעַ ?
 )7מַ ה ִׁהצִׁ יעּו הָּ ַא ִׁחים ל ְַממֻּ נֶה עַ ל בֵּ יתֹו שֶ ל יֹוסֵּ ף שֶ י ְִׁהיֶה ִׁדינָּם בְ ִׁמ ְק ֶרה וְ הַ גָּבִׁ יעַ יִׁמָּ צֵּ א ֶאצְ לָּם?
 )8מֶ ה עָּ נָּה הַ ְממֻּ נֶה עַ ל בֵּ יתֹו שֶ ל יֹוסֵּ ף ל ַָּא ִׁחים עַ ל גְ זַר הַ ִׁדין שֶ הֵּ ם ִׁהצִׁ יעּו?
 )9בְ ֵּאיזֶה סֵּ דֶ ר ִׁחפֵּש הַ ְממֻּ נֶה עַ ל בֵּ יתֹו שֶ ל יֹוסֵּ ף ֶאת הַ גָּבִׁ יעַ בְ שַ ֵּקי הָּ ַא ִׁחים?
 )10מָּ הֵּ ם ְשֹלשֶ ת הַ ְדבָּ ִׁרים שֶ עָּ שּו הָּ ַא ִׁחים ל ְַאחַ ר שֶ הַ גָּבִׁ יעַ נ ְִׁמצָּ א בְ ַא ְמ ַת ְחתֹו שֶ ל בִׁ ְני ִָּׁמין?
 )11לְפִׁ י ְדבָּ ָּריו שֶ ל יֹוסֵּ ף ,כֵּיצַ ד יָּדַ ע שֶ הַ גָּבִׁ יעַ נ ְִׁמצָּ א ֵּאצֶ ל הָּ ַא ִׁחים?
 )12מַ ה ִׁהצִׁ יעּו הָּ ַא ִׁחים לְיֹוסֵּ ף שֶ י ְִׁהיֶה גְ זַר ִׁדינָּם ל ְַאחַ ר שֶ הַ גָּבִׁ יעַ נ ְִׁמצָּ א ֵּאצֶ ל בִׁ ְני ִָּׁמין?
 )13מַ דּועַ ל ֹא ָּרצָּ ה יֹוסֵּ ף ל ְַקבֵּ ל ֶאת ַהצָּ עַ ת הָּ ַא ִׁחים ְלגַבֵּ י גְ זַר הַ ִׁדין שֶ הֵּ ם ִׁהצִׁ יעּו?
 )14מַ הּו אֹפִׁ י הַ ְדבָּ ִׁרים שֶ ָּאמַ ר יְהּודָּ ה לְיֹוסֵּ ף?
 )15יְהּודָּ ה ָּאמַ ר לְיֹוסֵּ ף ,שֶ ל ְַמרֹות ְדבָּ ָּריו הַ ָּק ִׁשים ,הּוא עֲדַ יִׁן ְמכַבֵּ ד אֹותֹו .כֵּיצַ ד ֵּת ֵּאר יְהּודָּ ה ֶאת הַ כָּבֹוד
הָּ ַרב שֶ הּוא רֹוכֵּש לְיֹוסֵּ ף?
שּורה בְ נַפְ שֹו".
 )16הַ ְסבֵּ ר" :וְ נַפְ שֹו ְק ָּ
יֹותר ִׁמ ְש ָּאר
 )17כֵּיצַ ד ִׁה ְסבִׁ יר יְהּודָּ ה לְיֹוסֵּ ף ֶאת הָּ עֻּבְ דָּ ה שֶ הּוא ִׁמ ְתעָּ ֵּרב בִׁ ְדבַ ר ִׁש ְחרּורֹו שֶ ל בִׁ ְני ִָּׁמין ֵּ
הָּ ַא ִׁחים?
 )18מַ ה ִׁהצִׁ יעַ יְהּודָּ ה ַלעֲשֹות בִׁ ְמקֹום שֶ בִׁ ְני ִָּׁמין יִׁשָּ ֵּאר כְ עֶ בֶ ד ֵּאצֶ ל יֹוסֵּ ף?

ְׁשאֵ לֹות פֶּ ֶּרק מה
 )1מֶ ה עָּ שָּ ה יֹוסֵּ ף לִׁפְ נֵּי שֶ ִׁה ְתוַדַ ע ל ְֶאחָּ יו כְ דֵּ י שֶ ל ֹא י ְִׁהיֶה ָּאדָּ ם ַאחֵּ ר שֶ י ְִׁשמַ ע אֹותֹו אֹומֵּ ר לָּהֶ ם ֶאת
הַ ְדבָּ ִׁרים?
 )2מַ דּועַ ל ֹא הָּ יּו יְכֹולִׁים ֶאחָּ יו שֶ ל יֹוסֵּ ף ַלעֲנֹות לֹו כַאֲ שֶ ר ָּאמַ ר לָּהֶ ם שֶ הּוא יֹוסֵּ ף?
 )3מַ ה שָּ ַאל יֹוסֵּ ף ֶאת ֶאחָּ יו כַאֲ שֶ ר ִׁספֵּר לָּהֶ ם שֶ הּוא יֹוסֵּ ף?
 )4כֵּיצַ ד ִׁה ְסבִׁ יר יֹוסֵּ ף ל ְֶאחָּ יו שֶ ֵּאין הֵּ ם צְ ִׁריכִׁ ים ל ְִׁהצְ טַ עֵּ ר עַ ל שֶ מָּ כְ רּו אֹותֹו ל ְִׁמצְ ַריִׁם?
 )5כַמָּ ה ְשנֹות ָּרעָּ ב עָּ בְ רּו עַ ד שֶ יֹוסֵּ ף ִׁה ְתוַדַ ע ֶאל ֶאחָּ יו וְ כַמָּ ה ְשנֹות ָּרעָּ ב נ ְִׁשאֲ רּו?
אּורים שֶ בָּ הֶ ם ְמ ָּת ֵּאר יֹוסֵּ ף בִׁ פְ נֵּי ֶאחָּ יו ֶאת ַתפְ ִׁקידָּ יו בְ ִׁמצְ ַריִׁם? הַ ְסבֵּ ר.
 )6מֵּ הֶ ם ְשֹלשֶ ת הַ ֵּת ִׁ
 )7הַ ְסבֵּ רְ " :רדָּ ה ֵּאלַי ַאל ַת ֲעמֹד".
ִׁיחים) שֶ י ְִׁק ֶרה ִׁאם ַי ֲעקֹב ל ֹא י ֵֵּּרד ל ְִׁמצְ ַריִׁם?
 )8מָּ ה ָּאמַ ר יֹוסֵּ ף ְל ַי ֲעקֹב (עַ ל יְדֵּ י הַ ְשל ִׁ
 )9מָּ הֵּ ן ְש ֵּתי הַ ְד ָּרכִׁ ים שֶ בָּ הֶ ן הֹוכִׁ יחַ יֹוסֵּ ף ל ְֶאחָּ יו שֶ הּוא בֶ אֱ מֶ ת יֹוסֵּ ף?
רֹואה שֶ הּוא יֹוסֵּ ף .הֲ ֵּרי בִׁ ְני ִָּׁמין נִׁ כְ לַל
רֹואים שֶ הּוא יֹוסֵּ ף וְ גַם בִׁ ְני ִָּׁמין ֶ
 )10מַ דּועַ ָּאמַ ר יֹוסֵּ ף ל ְֶאחָּ יו שֶ הֵּ ם ִׁ
בִׁ כְ לָּל ְש ָּאר הָּ ַא ִׁחים?
 )11מֶ ה עָּ שּו יֹוסֵּ ף ּובִׁ ְני ִָּׁמין בְ שָּ עָּ ה שֶ יֹוסֵּ ף ָּנפַל עַ ל צַ ּוָּארֹו שֶ ל בִׁ ְני ִָּׁמין?
 )12מָּ הֵּ ם ְשנֵּי הַ ְדבָּ ִׁרים שֶ יֹוסֵּ ף עָּ שָּ ה ְלכָּל ֶאחָּ ד מֵּ ֶאחָּ יו ,שֶ ג ְָּרמּו ְלכְָּך שֶ הָּ ַא ִׁחים יָּבִׁ ינּו שֶ הּוא ֵּאינֹו כֹועֵּ ס
ֲעלֵּיהֶ םּ ,ול ְַאחַ ר ְדבָּ ִׁרים ֵּאלֶה ,הָּ ַא ִׁחים הָּ יּו יְכֹולִׁים לְדַ בֵּ ר עִׁ ם יֹוסֵּ ף?
 )13מֶ ה הָּ יָּה הַ קֹול שֶ נ ְִׁשמַ ע בְ בֵּ יתֹו שֶ ל פ ְַרעֹה?
 )14מַ דּועַ שָּ ְמחּו פ ְַרעֹה וַאֲ נָּשָּ יו שֶ אֲ חֵּ י יֹוסֵּ ף י ְָּרדּו ל ְִׁמצְ ַריִׁם?
 )15הַ ְסבֵּ ר" :טַ עֲנּו ֶאת בְ עִׁ ְירכֶם".
 )16מַ ה ִׁהבְ ִׁטיחַ פ ְַרעֹה ל ֵָּּתת ל ְִׁמ ְשפ ְַחתֹו בְ ִׁמ ְק ֶרה וְ הֵּ ם י ְָּרדּו ל ְֶא ֶרץ ִׁמצְ ַריִׁם?
 )17הַ ְסבֵּ ר" :וְ ִׁאכְ לּו ֶאת חֵּ לֶב הָּ ָּא ֶרץ".
 )18מַ ה צִׁ ּוָּה פ ְַרעֹה ֶאת יֹוסֵּ ף לֹומַ ר ל ְֶאחָּ יו ַלעֲשֹות?
ְהֹוריד ֶאת כְ לֵּיהֶ ם ל ְִׁמצְ ַריִׁם?
 )19מַ דּועַ ָּאמַ ר פ ְַרעֹה לְיֹוסֵּ ף לֹומַ ר ל ְֶאחָּ יו שֶ ֵּאינָּם צְ ִׁריכִׁ ים ל ְִׁה ְתעַ כֵּב כְ דֵּ י ל ִׁ
 )20מַ ה נ ַָּתן יֹוסֵּ ף ְלכָּל הָּ ַא ִׁחים לִׁפְ נֵּי שֶ עָּ לּו חֲ ז ָָּּרה ל ְַא ְרצָּ ם ּומַ ה נ ַָּתן לְבִׁ ְני ִָּׁמין?
 )21מַ ה שָּ לַח יֹוסֵּ ף ל ְָּאבִׁ יו עִׁ ם ֶאחָּ יו שֶ עָּ לּו כְ דֵּ י לְהָּ בִׁ יאֹו?
 )22מָּ ה ָּאסַ ר יֹוסֵּ ף עַ ל ֶאחָּ יו ַלעֲשֹות בַ חֲ ז ָָּּר ָּתם ל ְֶא ֶרץ כְ נַעַ ן?
"אל ִׁת ְרגְ זּו בַ דָּ ֶרְך".
 )23הַ ְסבֵּ רַ :
 )24הַ ְסבֵּ רַ " :ו ָּיפָּג לִׁבֹו כִׁ י ל ֹא הֶ אֱ ִׁמין לָּהֶ ם".
 )25כֵּיצַ ד ִׁה ְש ַתכְ נֵּעַ ַי ֲעקֹב שֶ יֹוסֵּ ף בֶ אֱ מֶ ת עֹודֶ נּו חַ י?
 )26הַ ְסבֵּ ר" :ו ְַת ִׁחי רּוחַ ַי ֲעקֹב אֲ בִׁ יהֶ ם".
 )27מָּ ה ָּאמַ ר ַי ֲעקֹב ל ְַאחַ ר שֶ ִׁה ְש ַתכְ נֵּעַ שֶ יֹוסֵּ ף עֹודֶ נּו חַ י?
ְׁשאֵ לֹות פֶּ ֶּרק מו
 )1מַ ה נָּטַ ל ַי ֲעקֹב יַחַ ד ִׁאתֹו בְ שָּ עָּ ה שֶ הָּ לְַך לִׁבְ ֵּאר שֶ בַ ע?
 )2מֶ ה עָּ שָּ ה ַי ֲעקֹב בְ שָּ עָּ ה שֶ הָּ יָּה בִׁ בְ ֵּאר שֶ בַ ע?
ִׁירא ִׁמל ֶָּרדֶ ת לְ ִׁמצְ ַריִׁם?
 )3מָּ הֵּ ם ְשנֵּי הַ ְדבָּ ִׁרים שֶ ִׁהבְ ִׁטיחַ ה' ְל ַי ֲעקֹב כְ דֵּ י שֶ ל ֹא י ָּ
 )4הַ ְסבֵּ ר" :וְ יֹוסֵּ ף י ִָּׁשית יָּדֹו עַ ל עֵּ ינֶיָך".

 )5כַמָּ ה ְנפָּשֹות ִׁמ ִׁמ ְשפ ְַחתֹו שֶ ל ַי ֲעקֹב בְ סַ ְך הַ כֹל י ְָּרדּו ל ְִׁמצְ ַריִׁם? הַ ִׁאם ִׁמ ְניָּן זֶה כֹולֵּל ֶאת יֹוכֶבֶ ד?
 )6מַ דּועַ שָּ לַח ַי ֲעקֹב ֶאת יְהּודָּ ה ְל ָּפנָּיו ֶאל ֶא ֶרץ גֹשֶ ן?
 )7הֹוכֵּחַ שֶ יֹוסֵּ ף ָּרצָּ ה ל ְַקיֵּם ְמאֹד ֶאת ִׁמצְ וַת כִׁ בּוד ָּאב בְ שָּ עָּ ה שֶ ַי ֲעקֹב י ַָּרד ל ְִׁמצְ ַריִׁם?
 )8מֶ ה עָּ שָּ ה ַי ֲעקֹב בְ שָּ עָּ ה שֶ ָּר ָּאה ֶאת יֹוסֵּ ף?
עֹודָך חָּ י".
אֹותי ֶאת ָּפנֶיָך כִׁ י ְ
מּותה הַ פָּעַ ם ַאחֲ ֵּרי ְר ִׁ
"א ָּ
 )9הַ ְסבֵּ ר ֶאת ִׁד ְב ֵּרי ַי ֲעקֹב לְיֹוסֵּ ףָּ :
 )10מָּ הֵּ ם ְשנֵּי הַ ְדבָּ ִׁרים שֶ ָּרצָּ ה יֹוסֵּ ף ַלעֲלֹות וְ לֹומַ ר ְלפ ְַרעֹה ּול ְִׁמ ְשפ ְַחתֹו?
 )11מָּ ה ָּאמַ ר יֹוסֵּ ף ל ְֶאחָּ יו לֹומַ ר ְלפ ְַרעֹה? מַ דּועַ ָּאמַ ר לָּהֶ ם לֹומַ ר כֵּן ְלפ ְַרעֹה?
יֹושיב ֶאת ִׁמ ְשפ ְַחתֹו בְ ֶא ֶרץ גֹשֶ ן ִׁאם יֵּדַ ע שֶ הֵּ ם ַאנְשֵּ י ִׁמ ְקנֶה?
 )12מַ דּועַ חָּ שַ ב יֹוסֵּ ף שֶ פ ְַרעֹה ִׁ
ְׁשאֵ לֹות פֶּ ֶּרק מז
ּומ ְקצֵּ ה ֶאחָּ יו".
 )1הַ ְסבֵּ רִׁ " :
 )2מֶ ה עָּ שָּ ה יֹוסֵּ ף עִׁ ם ְקצָּ ת מֵּ ֶאחָּ יו? כַמָּ ה ַא ִׁחים הָּ יּו?
 )3מֶ ה עָּ נּו ֶאחָּ יו שֶ ל יֹוסֵּ ף ְלפ ְַרעֹה עַ ל ְש ֵּאלָּתֹו מַ ה מַ עֲשֵּ יהֶ ם?
 )4מַ ִׁהי הַ ִּׁסבָּ ה בְ גִׁ ינָּּה י ְָּרדּו אֲ חֵּ י יֹוסֵּ ף ל ְִׁמצְ ַריִׁם לְפִׁ י ִׁדבְ ֵּריהֶ ם ְלפ ְַרעֹה?
יאים ְמאֹד בִׁ ְמלֶאכֶת
 )5מָּ ה ָּאמַ ר פ ְַרעֹה לְיֹוסֵּ ף ַלעֲשֹות בְ ִׁמ ְק ֶרה וְ הּוא יֹודֵּ עַ שֶ בֵּ ין ֶאחָּ יו יֵּש אֲ נ ִָּׁשים שֶ בְ ִׁק ִׁ
ְרעִׁ יַת הַ צ ֹאן?
 )6פְ גִׁ ישַ ת פ ְַרעֹה וְ ַי ֲעקֹב:
א .מַ הּו הַ דָּ בָּ ר הָּ ִׁראשֹון שֶ עָּ שָּ ה ַי ֲעקֹב בְ שָּ עָּ ה שֶ ָּר ָּאה ֶאת פ ְַרעֹה?
ב .מַ ה שָּ ַאל פ ְַרעֹה ֶאת ַי ֲעקֹב כְ שֶ נִׁפְ גְ שּו? מֶ ה עָּ נָּה לֹו ַי ֲעקֹב?
ג.

מֶ ה עָּ שָּ ה ַי ֲעקֹב לִׁפְ נֵּי שֶ נִׁפְ ַרד ִׁמפ ְַרעֹה?

 )7לְפִׁ י מָּ ה ָּקבַ ע יֹוסֵּ ף כַמָּ ה לֶחֶ ם י ְַקבֵּ ל כָּל ֶאחָּ ד ִׁמ ִׁמ ְשפ ְַחתֹו?
 )8הַ ְסבֵּ ר" :ו ֵַּתלַּה ֶא ֶרץ ִׁמצְ ַריִׁם וְ ֶא ֶרץ כְ נַעַ ן ִׁמפְ נֵּי הָּ ָּרעָּ ב".
 )9מֶ ה עָּ שָּ ה יֹוסֵּ ף עִׁ ם הַ כֶסֶ ף שֶ ל ִֵּׁקט ִׁמתֹושָּ בֵּ י ִׁמצְ ַריִׁם?
 )10בְ ֵּאיזֶה שָּ נָּה ִׁמ ְשנֹות הָּ ָּרעָּ ב ִׁנגְ מַ ר הַ כֶסֶ ף שֶ ל ַאנְשֵּ י ִׁמצְ ַריִׁם?
 )11מָּ ה ָּא ְמרּו תֹושָּ בֵּ י ִׁמצְ ַריִׁם לְיֹוסֵּ ף ל ְַאחַ ר שֶ ִׁנגְ מַ ר לָּהֶ ם הַ כֶסֶ ף?
אכֶל ל ְַמרֹות שֶ ִׁנגְ מַ ר לָּהֶ ם הַ כֶסֶ ף?
בּואה וְ ֹ
 )12מֶ ה הָּ יָּה פִׁ ְתרֹונֹו שֶ ל יֹוסֵּ ף כְ דֵּ י שֶ הַ ִׁמצְ ִׁרים יּוכְ לּו ל ְִׁקנֹות ְת ָּ
ַ " )13ו ְינַהֲ לֵּם בַ לֶחֶ ם בְ כָּל ִׁמ ְקנֵּהֶ ם בַ שָּ נָּה הַ ִׁהוא" – כֵּיצַ ד ִׁחלֵּק יֹוסֵּ ף ֶאת הַ לֶחֶ ם ְלא ֶֹרְך הַ שָּ נָּה הַ ִׁש ִׁשית שֶ ל
ְשנֹות הָּ ָּרעָּ ב?
מֹותיהֶ ם?
 )14מַ ה ִׁהצִׁ יעּו תֹושָּ בֵּ י ִׁמצְ ַריִׁם לְיֹוסֵּ ף ַלעֲשֹות ל ְַאחַ ר שֶ יֹוסֵּ ף כְ בָּ ר ָּקנָּה מֵּ הֶ ם ֶאת כָּל בַ הֲ ֵּ
 )15הַ ְסבֵּ ר" :וְ הָּ אֲ דָּ מָּ ה ל ֹא ֵּתשָּ ם".
 )16כֵּיצַ ד הָּ י ְָּתה כָּל ֶא ֶרץ ִׁמצְ ַריִׁם ְלפ ְַרעֹה?
 )17מֶ ה עָּ שָּ ה יֹוסֵּ ף לְתֹושָּ בֵּ י ִׁמצְ ַריִׁם? מַ דּועַ עָּ שָּ ה ז ֹאת?
ֵּ )18אילּו אֲ דָּ מֹות ל ֹא ָּקנָּה יֹוסֵּ ף? מַ דּועַ ?
בּואה ָּאמַ ר יֹוסֵּ ף לְתֹושָּ בֵּ י ִׁמצְ ַריִׁם ל ֵָּּתת לֹו בִׁ ְשכַר שֶ נ ַָּתן לָּהֶ ם ֶאת הַ זְ ָּרעִׁ ים וְ כַמָּ ה הָּ יּו תֹושָּ בֵּ י
 )19כַמָּ ה מֵּ הַ ְת ָּ
ִׁמצְ ַריִׁם יְכֹולִׁים לְהַ ְש ִׁאיר ֶאצְ לָּם?
 )20ל ְֵּאלֶה ַא ְרבָּ עָּ ה ְדבָּ ִׁרים יְשַ ְמשּו הַ זְ ָּרעִׁ ים שֶ ִׁיגְ ְדלּו ֵּאצֶ ל תֹושָּ בֵּ י ִׁמצְ ַריִׁם?
חֹוקק יֹוסֵּ ף בְ ִׁמצְ ַריִׁם?
 )21מֶ ה הָּ יָּה הַ חֹק שֶ ֵּ
 )22בְ מֶ שֶ ְך כַמָּ ה שָּ נִׁים יָּשַ ב ַי ֲעקֹב בְ ֶא ֶרץ ִׁמצְ ַריִׁם?

 )23מֶ ה עָּ שָּ ה ַי ֲעקֹב כְ שֶ ִׁה ְרגִׁ יש שֶ ָּק ְרבּו יָּמָּ יו לָּמּות?
 )24הֵּ יכָּן בְ ִׁדיּוק ִׁה ְשבִׁ יעַ ַי ֲעקֹב ֶאת יֹוסֵּ ף ל ְָּקבְ רֹו?
 )25מֶ ה עָּ שָּ ה ַי ֲעקֹב ל ְַאחַ ר שֶ יֹוסֵּ ף נ ְִׁשבַ ע לֹו שֶ י ְִׁקבֹר אֹותֹו בִׁ ְמעָּ ַרת הַ ַמכְ ֵּפלָּה?
ְׁשאֵ לֹות פֶּ ֶּרק מח
 )1מֶ ה עָּ שָּ ה יֹוסֵּ ף ל ְַאחַ ר שֶ נֶאֱ מַ ר לֹו שֶ ַי ֲעקֹב חֹולֶה? מַ דּועַ ?
 )2מֶ ה עָּ שָּ ה ַי ֲעקֹב כְ שֶ נֶאֱ מַ ר לֹו שֶ יֹוסֵּ ף בָּ א ֵּאלָּיו? מַ דּועַ ?
 )3לְפִׁ י ִׁדבְ ֵּרי ַי ֲעקֹב לְיֹוסֵּ ף – מָּ ה ָּא ַמר לֹו ה' בְ לּוז?
ּומנַשֶ ה כְ מֹו ְראּובֵּ ן וְ ִׁש ְמעֹון?
 )4לְעִׁ ְניַן מָּ ה י ְִׁהיּו ֶאפְ ַריִׁם ְ
ּומנַשֶ ה לְעִׁ ְניַן ַקבָּ לַת נַחֲ לָּה?
 )5מַ ה י ְִׁהיֶה ִׁדינָּם שֶ ל הַ בָּ נִׁים שֶ נֹולְדּו לְיֹוסֵּ ף ל ְַאחַ ר ֶאפְ ַריִׁם ְ
 )6הַ ְסבֵּ רּ" :ומֹול ְַד ְתָך אֲ שֶ ר הֹול ְַד ָּת ַאחֲ ֵּריהֶ ם לְָך י ְִׁהיּו עַ ל שֵּ ם אֲ חֵּ יהֶ ם י ִָּׁק ְראּו בְ נַחֲ ל ָָּּתם".
ירת ָּרחֵּ ל וְ ֶאת הַ ִּׁסבָּ ה ל ְִׁקבִׁ יעַ ת
 )7מַ דּועַ חָּ ש ַי ֲעקֹב צ ֶֹרְך לְהַ ְסבִׁ יר לְיֹוסֵּ ף ֶאת הַ קֹורֹות אֹותֹו בִׁ ְשעַ ת פְ ִׁט ַ
הַ מָּ קֹום שֶ בֹו ָּקבַ ר ֶאת ָּרחֵּ ל?
 )8מַ דּועַ שָּ ַאל ַי ֲעקֹב ֶאת יֹוסֵּ ף ִׁמיהֵּ ם בָּ נָּיו? מֶ ה עָּ נָּה יֹוסֵּ ף ְל ַי ֲעקֹב?
 )9מָּ ה ָּאמַ ר ַי ֲעקֹב לְיֹוסֵּ ף לִׁפְ נֵּי שֶ בֵּ ֵּרְך ֶאת בָּ נָּיו שֶ ל יֹוסֵּ ף?
 )10הַ ְסבֵּ ר" :וַיֹוצֵּ א יֹוסֵּ ף א ָֹּתם מֵּ עִׁ ם בִׁ ְרכָּיו".
 )11כֵּיצַ ד ִׁהגִׁ יש יֹוסֵּ ף ֶאת בָּ נָּיו לִׁפְ נֵּי ָּאבִׁ יו?
 )12כֵּיצַ ד ִׁהנִׁיחַ ַי ֲעקֹב ֶאת יָּדָּ יו עַ ל בָּ נָּיו שֶ ל יֹוסֵּ ף?
 )13הַ ְסבֵּ ר ֶאת הַ פָּסּוק הַ בָּ א:
אַ .ויָּשֶ ת עַ ל ר ֹאש ֶאפְ ַריִׁם
ב .וְ הּוא הַ צָּ עִׁ יר
ג.

וְ ֶאת ְשמ ֹאלֹו עַ ל ר ֹאש ְמנַשֶ ה

דִׁ .שכֵּל ֶאת יָּדָּ יו
ה .כִׁ י ְמנַשֶ ה הַ בְ כֹור
ּומנַשֶ ה?
 )14מֶ ה עָּ שָּ ה ַי ֲעקֹב לִׁפְ נֵּי שֶ בֵּ ֵּרְך ֶאת ֶאפְ ַריִׁם ְ
עֹודי עַ ד הַ יֹום הַ זֶה".
 )15הַ ְסבֵּ ר" :הָּ אֱ ֹל ִׁקים הָּ רֹעֶ ה א ִֹׁתי מֵּ ִׁ
אּורים ֵּת ֵּאר ַי ֲעקֹב ֶאת ה' בְ שָּ עָּ ה שֶ בֵּ ֵּרְך ֶאת ְמנַשֶ ה וְ ֶאפְ ַריִׁם?
 )16בְ ֵּאלֶה ְשנֵּי ֵּת ִׁ
ּומנַשֶ ה?
 )17בְ ֵּאילּו ְשֹלשָּ ה ְדבָּ ִׁרים ְמבָּ ֵּרְך ַי ֲעקֹב ֶאת ֶאפְ ַריִׁם ְ
 )18מַ ה נִּׁסָּ ה יֹוסֵּ ף ַלעֲשֹות כְ שֶ ָּר ָּאה שֶ ַי ֲעקֹב ִׁהנִׁיחַ ֶאת יַד י ְִׁמינֹו עַ ל ר ֹאשֹו שֶ ל ֶאפְ ַריִׁם?
 )19מַ דּועַ סֵּ ֵּרב ַי ֲעקֹב לְהַ ְחלִׁיף ֶאת י ָָּּדיו?
 )20בְ מַ ה ִׁת ְתבַ ֵּטא גְ ֻּדלָּתֹו שֶ ל ֶאפְ ַריִׁם?
ּומנַשֶ ה בְ בִׁ ְרכָּ תֹו ַה ְש ִׁניָּה?
 )21מֶ ה הָּ י ְָּתה הַ בְ ָּרכָּה שֶ בָּ ּה בֵּ ֵּרְך ַי ֲעקֹב ֶאת ֶאפְ ַריִׁם ְ
 )22מַ הּו הַ " ְשכֶם ַאחַ ד עַ ל ַאחֶ יָך" שֶ ַי ֲעקֹב נ ַָּתן לְיֹוסֵּ ף?
 )23בְ ֵּאלֶה ְשנֵּי כְ לֵּי נֶשֶ ק י ְִׁש ַת ְמשּו צֶ אֱ צָּ ָּאיו שֶ ל ַי ֲעקֹב כְ דֵּ י לִׁכְ בֹש ֶאת ָּה ָּא ֶרץ ִׁמידֵּ י הָּ אֱ מ ִֹׁרי?

ְׁשאֵ לֹות פֶּ ֶּרק מט
יתתֹו? מַ דּועַ ל ֹא ָּאמַ ר לָּהֶ ם ְדבָּ ִׁרים ֵּאלֶה?
 )1מָּ ה ָּרצָּ ה ַי ֲעקֹב לֹומַ ר לְבָּ נָּיו בְ סָּ מּוְך ל ְִׁמ ָּ

 )2סָּ מּוְך לְמֹותֹו ,אֹומֵּ ר ַי ֲעקֹב ְדבָּ ִׁרים כְ ַלפֵּי כָּל ֶאחָּ ד ִׁמ ִׁשבְ טֵּ י י ְִׁש ָּר ֵּאל .כְ תֹב ְליַד כָּל שֵּ בֶ ט ֶאת הַ נ ְֻּקדֹות
הָּ עִׁ ָּק ִׁריֹות שֶ ָּאמַ ר ַי ֲעקֹב בִׁ ְדבָּ ָּריו ֶאל הַ ְשבָּ ִׁטים.
הַ שֵּ בֶ ט

ִׁדבְ ֵּרי ַי ֲעקֹב

ְראּובֵּ ן
ִׁש ְמעֹון
לֵּוִׁ י
יְהּודָּ ה
יִׁשָּ ְשכָּר
זְ בּולּון
גָּד
ָּאשֵּ ר
דָּ ן
נַפְ ָּתלִׁי
יֹוסֵּ ף
בִׁ ְני ִָּׁמין
ִׁ )3מיהֵּ ם הָּ אֲ נ ִָּׁשים שֶ כְ בָּ ר נ ְִׁקבְ רּו בִׁ ְמעָּ ַרת הַ מַ כְ ֵּפלָּה לְפִׁ י ְדבָּ ָּריו שֶ ל ַי ֲעקֹב לְבָּ נָּיו?
 )4מַ ה ָּק ָּרה ל ְַאחַ ר שֶ ַי ֲעקֹב ִׁסיֵּם לְצַ ּוֹות ֶאת בָּ נָּיו ל ְִׁקבֹר אֹותֹו ִׁב ְמעָּ ַרת הַ מַ כְ ֵּפלָּה?

ְׁשאֵ לֹות פֶּ ֶּרק נ
יתתֹו?
 )1מָּ הֵּ ם ְשֹלשֶ ת הַ ְדבָּ ִׁרים שֶ עָּ שָּ ה יֹוסֵּ ף ְל ַי ֲעקֹב ל ְַאחַ ר ִׁמ ָּ
לֹוקחַ ַתהֲ לִׁיְך זֶה?
 )2מַ ה צִׁ ּוָּה יֹוסֵּ ף ֶאת הָּ רֹופְ ִׁאים ַלעֲשֹות ְל ַי ֲעקֹב? כַמָּ ה זְ מַ ן ֵּ
 )3בְ מֶ שֶ ְך כַמָּ ה זְ מַ ן בָּ כּו הַ ִׁמצְ ִׁרים עַ ל מֹותֹו שֶ ל ַי ֲעקֹב? כֵּיצַ ד ִׁמ ְתחַ לֵּק זְ מַ ן זֶה?
ִׁיחים שֶ שָּ לַח לֹומַ ר ְלפ ְַרעֹה? מֶ ה הָּ י ְָּתה ְתשּובַ ת פ ְַרעֹה?
 )4מַ ה בִׁ ֵּקש יֹוסֵּ ף מֵּ הַ ְשל ִׁ
ִׁ )5מי עָּ לָּה יַחַ ד עִׁ ם יֹוסֵּ ף ל ְֶא ֶרץ כְ נַעַ ן כְ דֵּ י ל ְִׁקבֹר ֶאת ַי ֲעקֹב?
ירה ִׁמ ְשפ ְַחתֹו שֶ ל ַי ֲעקֹב בְ ֶא ֶרץ גֹשֶ ן?
ֶ )6את ִׁמי ִׁה ְש ִׁא ָּ
ּומ ְשפ ְַחתֹו שֶ ל ַי ֲעקֹב בְ ג ֶֹרן הָּ ָּאטָּ ד?
 )7מֶ ה עָּ שּו יֹוסֵּ ף ִׁ
 )8בְ מֶ שֶ ְך כַמָּ ה י ִָּׁמים ִׁה ְת ַאבְ לּו עַ ל ַי ֲעקֹב?
יֹושבֵּ י הָּ ָּא ֶרץ ל ְַאחַ ר ֶש ָּראּו ֶאת הָּ ֵּאבֶ ל הַ גָּדֹול שֶ ִׁה ְת ַאבְ לּו יֹוסֵּ ף וְ הָּ עֹולִׁים ִׁאתֹו בְ ג ֶֹרן הָּ ָּאטָּ ד?
 )9מָּ ה ָּא ְמרּו ְ
 )10מַ ה חָּ ְששּו ֶאחָּ יו שֶ ל יֹוסֵּ ף שֶ י ְִׁק ֶרה ל ְַאחַ ר מֹות אֲ בִׁ יהֶ ם? מֶ ה עָּ שּו כְ דֵּ י ל ְִׁמנֹעַ ֶאת הַ דָּ בָּ ר?
 )11בֶ ן כַמָּ ה הָּ יָּה יֹוסֵּ ף בְ מֹותֹו?
 )12כַמָּ ה דֹורֹות שֶ ל צֶ אֱ צָּ ִׁאים ָּר ָּאה יֹוסֵּ ף?
 )13מַ ה צִׁ ּוָּה יֹוסֵּ ף ֶאת ֶאחָּ יו ַלעֲשֹות לִׁפְ נֵּי שֶ מֵּ ת?

