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? ה ש ר פ ב ה  מ
ַּבָּפָשָׁשה:תתִמְצֹושתנֹוָסאֹושתַעלתֲהָכַנשתְּכֵל תַהִּמְׁשָּכן,תַהֵחְטפתַהּנֹוָשפת-תֵחְטפתָהֵעֶגל.

ֵ ׁשת ֶנֶגף.תַּכֲפֶׁששת ְּכֵד תֶׁשֹּלפתָּבֶהםת ִ ְׂשָשֵפלת ְּבֵנ ת ִמְצַושתַמֲחִצ שתַהֶּׁשֶקל:תָאסּושתִלְסּפֹשתֶפשת

צֶֹשְךתִלְסּפֹשתֶפשתְּבֵנ תִ ְׂשָשֵפל,תפֹוְסִא םתֲחִצ תֶׁשֶקלתִמָּכלתֶפָחד,תְוסֹוְאִש םתֶפשתַהַּמְטְּבעֹוש.ת

ִעםתַמְטְּבעֹושתַמֲחִצ שתַהֶּׁשֶקלתקֹוִנ םתֶפשתָקְשְּבנֹושתַהִּצּבּוש.ת

ֲהָכַנשתַהִּכּיֹוש:תַהִּכּיֹושתַּבִּמְׁשָּכןתָהָ התָעׂשּו תִמְּנחֶֹׁשש.תַהּכֲֹהִנ םתְמַקְּדִׁש םתּבֹותֶפשתְ ֵד ֶהםתְוֶפשת

ַשְגֵל ֶהםתִלְאֵנ תָהֲעבֹוָדה.ת

ה'תִצָּוהתַעלתֲהָכַנשתֶׁשֶמןתַהִּמְׁשָחהת)ֲפֶׁששתמֹוְׁשִח םתּבֹותֶפשתְּכֵל תַהִּמְקָּדׁשתְוֶפשתַהּכֲֹהִנ ם(,ת

ְוַעלתֲהָכַנשתַהְּקטֶֹשש.

ָּדןת ִמֵּׁשֶבטת ֲפִח ָסָמְךת ֶּבןת ְוֶפשתָאֳהִל ָאבת ְ הּוָדה,ת ִמֵּׁשֶבטת ֶּבןתפּוִש ת ְּבַצְלֵפלת ֶפשת ִמָּנהת ה'ת

ִלְה ֹושתָהַאֲחָשִפ םתַעלתֲעבֹוַדשתֲהָכַנשתַהִּמְׁשָּכן.

ִ ְׂשָשֵפלתָּדְשׁשּותֵמַאֲהשֹןתַלֲעׂשֹושתָלֶהםתֵעֶגלתָזָהב.תת ְּבֵנ ת ִס ַנ ת ַּכֲפֶׁששתמֶֹׁשהתִהְשַעֵּכבתְּבַהשת

ַּכֲפֶׁששתמֶֹׁשהתָ ַשדתֵמָהָהשתְוָשָאהתֶפשתָהֵעֶגל,תהּופתִהְׁשִל ְךתֶפשתַהּלּוחֹושתִמָּיָד ותְוָׁשַבשתפֹוָשם.ת

ַהְּלִוִּי םתָהְשגּותֶפשתָּכלתִמ תֶׁשִהְׁשַּתֵּתףתְּבֵחְטפתָהֵעֶגל.תת

ּוָמַסשת ִ ְׂשָשֵפלת ִלְבֵנ ת ָמַחלת ה'ת ִ ְׂשָשֵפל.ת ִלְבֵנ ת ֶׁשִּיְסַלחת ֵפָל ות ְוִהְשַּפֵּללת ה'ת ֶפלת ָּפָנהת מֶֹׁשהת

־ְלמֶֹׁשהתלּוחֹושתְׁשִנִּי ם.תה'תִצָּוהתׁשּובתַעלתִפּסּושתֲעבֹוָדהתָזָשהתְוַעלתַהּצֶֹשְךתְלִהָּׁשֵמשתֵמִהְשָק

ְשבּושתְלַעִּמ םתעֹוְבֵד תֲעבֹוָדהתָזָשה.תַּכֲפֶׁששתמֶֹׁשהתָׁשבתִלְבֵנ תִ ְׂשָשֵפלתָקַשןתעֹושתָּפָנ ו.
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תת

תת

ַמֲחִצ שתַהֶּׁשֶקלת)ל,ת פ-טז(

אשרשת"תִּכ תִשָּׂשפ"תנאשחשתבצ וו תעלתנש נשתַּמֲחִצ שתַהֶּׁשֶקלת.תמובפתבמדשרתשנחומפתעלתשח לשתהאשרה:ת
"תַשבתהּוָנפתָאַמש:תְצָדָקהתָוֶחֶסדתֶׁשֻפּמֹושתָהעֹוָלםתעֹוִׂש ן,תְמֻסָּכןתהּופתָלֶהםתְלִ ְׂשָשֵפלתְּכַאְשָסּהתֶׁשלתָנָחׁש.תִמִּמ תַאְּתת
ָלֵמד,תִמְּבֹשפַדְךתַּבְלֲפָדן,תֶׁשָהָ התָלמּודתְּבָכלת ֹוםתֶלֱפכֹלתְּבָׁשֹלׁשתָׁשעֹושתְוָ ֵׁשןתַעדתֵּתַׁשע.תֵּכ ָוןתֶׁשָחַזשתַּגְלַּגלתַחָּמהת

ִּב ֵמ תִחְזִקָּיה,תָ ַׁשןתלֹו.תְוָעַמדתּוָמָצפתֶׁשהּופתַׁשֲחִש ש.תִּבֵּקׁשתַלֲהשֹגתֶפשתָּכלתֲעָבָד ות)עלתכךתרלפתהע שותפושו(ת.תָאַמשת
ָלֶהם:תִהַּנְחֶּתםתפֹוִש תִל ׁשֹןתָּכלתַהּיֹוםתְוָכלתַהַּלְ ָלה.תֲפַמשּותֵלּה:ת ֹוָמפתהּופתַּדֲהַדשת)תה וםתהופתזהתרחזשתלפחוש(ת.תֲפַמשתְלהּו:תְוֵפ ת

ֶזהתֱפלֹוַּהתֶהֱחִז שֹו.תָאְמשּותלֹו:תֱפֹלָה ותֶׁשלתִחְזִקָּיהּו.תָאַמשתָלֶהם:תְוִכ תֵ ׁשתֱפלֹוַּהתָּגדֹולתֵמפֹלַה .תָאְמשּותלֹו:תֱפֹלָה ותֶׁשלתִחְזִקָּיהּותָּגדֹולת

ִמָּכלתֱפֹלהֹושתֶׁשָּבעֹוָלם.תִמָּיד,תָּבֵעשתַהִה פתָׁשַלחתְּבֹשפַדְךתַּבְלֲפָדןתֶּבןתַּבְלֲפָדןתֶמֶלְךתָּבֶבלתְסָאִש םתּוִמְנָחהתֶפלתִחְזִקָּיהּותְוגֹו'ת

)מלכ םתבתכ,ת ב(.תְוָכַשב:תָׁשלֹוםתְלִחְזִקָּיהּותַהֶּמֶלְך,תְוָׁשלֹוםתִל שּוָׁשַלִ ם,תְוָׁשלֹוםתָלֱפלֹוַּהתַהָּגדֹול.תְלַאַחשתֶׁשָּיְצפּותַהְּסָאִש םתֹלפת

ִנְשַ ֵּׁשבתַעלתַּדְעּתֹו,תָאַמש:תֹלפתָעִׂש ִש תַּכהֶֹגן,תֶׁשִהְקַּדְמִּת תְׁשלֹוםתִחְזִקָּיהּותְוִע שֹותִלְׁשלֹוםתֱפלֹוַּהתַהָּגדֹולת)השחשטתרכשבתקודםת

פשתחזק הותושקתפח"כתפשתהקב"ה(.תָעַמדתִמִּכְספֹותּוָאַסעתָׁשֹלׁשתְּפִס עֹושתְוֶהֱחִז שתֶפשתַהְּסָאִש םתְוָכַשבתֲפֵחִש םתַּתְחֵּת ֶהם,ת

ְוָכַשבתְּתִחָּלהתָׁשלֹוםתָלֱפלֹוַּהתַהָּגדֹול,תְוָׁשלֹוםתִל שּוָׁשַלִ ם,תְוָׁשלֹוםתְלִחְזִקָּיהּו.תָאַמשתלֹותַהָּקדֹוׁשתָּבשּוְךתהּופ:תַאָּתהתָעַמְדָּתתִמִּכְסֲפָךת

ּוָאַסְעָּתתָׁשֹלרתְּפִס עֹושתִלְכבֹוִד ,תֲפִנ תַמֲעִמ דתִמָּבֶנ ָךתְׁשֹלָׁשהתְמָלִכ םתַׁשִּל ִט ןתִמּסֹוףתָהעֹוָלםתְוַעדתסֹואֹו,תְוֵפּלּותֵהן:תְנבּוַכְדֶנַּצשת

ֶוֱפִו לתְמשֹוָדְךתּוֵבְלַׁשפַּצש.תֵּכ ָוןתֶׁשָעְמדּותְוֵחְשאּות)ְנבּוַכְדֶנַּצשתֶוֱפִו לתְמשֹוָדְךתּוֵבְלַׁשפַּצש(,תִקֲעַקעתַהָּקדֹוׁשתָּבשּוְךתהּופתֶפשתֵּב ָצָשןת

)ס לקתפושםתמהמלכוש(תְוֶהֱעִמ דתֲפֵחִש םתַּתְחֵּת ֶהם.תְוַשָּבָנןתָאְמִש ן:תְצָדָקהתְּתשֹוֵמםתּגֹו תִּבְנָדָבהתֶׁשֵהִב פּותִ ְׂשָשֵפלתְלִנְדַבשת

ַהִּמְׁשָּכן,תְלִא ָכְךתָנַשןתָלֶהםתִּתּלּו תשֹפׁשתַעלתְ ֵד תמֶֹׁשה,תְוָאַמשתלֹו:תִּכ תִשָּׂשפתֶפשתשֹפׁש.ת)משןתהצדקהתבעםת רשפלתמשומםת

פשתכלתהפומה(ת"

ת1 מהותלרוןת"ִּכ תִשָּׂשפ"תומהתבאועלתצש ךתלערושתמרהתבעקבושתכך?)שר" תל, ב(ת.
ת
ת

ת2 הקב"התמצווהתלמנושתפשתעםת רשפלתפךתלפתלסאושתפשתהפנר םתפלפתלששתפ רתכואשתנארותרהמנ ןת.
רולטתבותע ןתהשע.תמהתצש כ םתבנ ת רשפלתלהב פ?)תל, ג(תת

ת3 כשובתבאס'ת"ֶזהתִ ְּתנּו"תומוסבשתבמדשרתשנחומפתרמרהתשבנותהשקרהתבהכנשות.תכ צדתמסב שתשר" ת.
פשתהמ להת"ֶזה"?)שר" תל, ג(תת

מוסבשתבמדשרתשנחומפתמדועת:ת"ֶזהתִ ְּתנּו.תָאַמשתַשִּב תֵמִפ ש:תְּכִמ ןתַמְטֵּבַעתֶׁשלתֵפׁשתהֹוִצ פתַהָּקדֹוׁשתָּבשּוְךתהּופת
ִמַּתַחשתִּכֵּספתַהָּכבֹודתְוֶהְשָאהּותְלמֶֹׁשהתְוָאַמשתלֹו:תֶזהתִ ְּתנּו,תָּכֶזהתִ ְּתנּו"

ת4 מהתלומד םתמהאס'ת"תִמֶּבןתֶעְׂשִש םתָׁשָנהתָוָמְעָלה"?)שר" תל, ד(תת.
ת

ת5 מחצ שתהרקלתה פתששומהתמ וחדשתרמשפהתלכלתעםת רשפלתרהםתרוו םתבאנ תה'תולפתמרנהתב ןתער שת.
תִמַּמֲחִצ שתַהָּׁשֶקל"ת)תל,טו(ת ת ת ת תְוַהַּדלתת ת ת ת לב ןתענ .תהרל מו:"תֶהָעִׁש שתת

המנ ןתהשפרוןתרלתעםת רשפלתנערהתלפחשת וםתהכ אוש םתהשפרוןתבמדבשתוששומשתמחצ שתהרקלתנלקחהת
לעבודשתהמרכןתוממנהתנערותהפדנ ם.תהמנ ןתהרנ תנערהתבחודרתפ  שתרבעהתחודר םתפחש תכן.
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תת

תתתתתת
תת

מובפתבמדשרתשבהתמדועתהקב"התצ והתלהב פת"ַמֲחִצ שתַהֶּׁשֶקל"תומר בתהמדשרת:ת"ַעלתֶׁשָחְטפּותְּבֵׁשׁשתָׁשעֹושת
ַּבֲחִצ תַהּיֹום,תִ ְּתנּותַמֲחִצ שתַהֶּׁשֶקלתֶׁשהּופתִׁשָּׁשהתְּגַשִּמ ִס ן....תַשִּב תְ הּוָדהתַּבשתִס מֹוןתָאַמש:תְׁשֹלָרהתְּדָבִש םתָׁשַמעתמֶֹׁשהת

ִמִּפ תַהְּגבּוָשהתְוִנְבַהלתְוִנְשַּתעתַלֲפחֹוָש ו.תְּבָׁשָעהתֶׁשָאַמשתלֹותְוָעׂשּותִל תִמְקָּדׁשתְוָׁשַכְנִּת תְּבשֹוָכם,תָאַמש:תִשּבֹונֹותֶׁשלתעֹוָלם,ת
ִהֵּנהתַהָּׁשַמִ םתּוְׁשֵמ תַהָּׁשַמִ םתֹלפתְ ַכְלְּכלּוָךת)מלכ םתפתח,תכז(.ת..ּוְכֶׁשָאַמשתַצותֶפשתְּבֵנ תִ ְׂשָשֵפלתֶפשתָקְשָּבִנ תַלְחִמ ת)במדבשת
כח,תב(,תָאַמשתמֶֹׁשה:תִשּבֹונֹותֶׁשלתעֹוָלם,תִפםתַמְכִנ סתֲפִנ תָּכלתַהַחּיֹושתֶׁשָּבעֹוָלםתְוָכלתַהְּבֵהמֹושתֵפ ןתָּבֶהםתַהֲעָלָאהתַאַחש,תּוְבָכלת

ָהֵעִצ םתֶׁשָּבעֹוָלםתֵפ ןתָּבֶהםתַהְבָעָשהתַאַחש,תֶׁשֶּנֱפַמש:תּוְלָבנֹוןתֵפ ןתֵּד תָּבֵעשתְוַחָּישֹותֵפ ןתֵּד תעֹוָלהת) רע התמ,תטו(ת...תּוְכֶׁשָאַמשת

ְוָנְשנּותִפ ׁשתּכֶֹאשתַנְאׁשֹו,תָּתַמּהתְוָאַמש:תִמ ת ּוַכלתָלֵששתִּפְד ֹוןתַנְאׁשֹו,תֶׁשֶּנֱפַמש:תְוֵ ַקשתִּפְד ֹוןתַנְאָׁשםתְוָחַדלתְלעֹוָלםת)שהל םתמט,תט(ת...ת

ָאַמשתלֹו:תֹלפתְּכמֹותֶׁשַאְּתתָסבּוש,תֶפָּלפתֶזהתִ ְּתנּו,תָּכֶזהתִ ְּתנּו..."

הכ ושת)ל,ת ז-כפ(

ת1 הקב"התמצווהתפשתמרהתלבנושתכל תנוסףתלעבודשתהכוהנ םתהופתהכ וש.תלפ זהתצושךתמ ועדתהכ ושת?תתתתתתתתתת.
)תל, ח(תת

ת2 מהתה"ַּכן"תרלתהכ ושת)"ְוַכּנֹו.."(?)שר" תל, ח(תת.
ת3 הכהנ םתה ותשוחצ םת"תֶפשתְ ֵד ֶהםתְוֶפשתַשְגֵל ֶהם".תכ צדתה התמשבצעת"תִקּדּוׁש"ת)שח צה(ת ד הםתושגל הם?)שר" ת.

ל, ט(תבבשתפחשתה התמקדרת ד ותתושגל ו,תוכךתרנ נותבזבח םת) ט:(,תת

ת
ת4 מש תמצוו םתהכהנ םתלשחוץת ד םתושגל ם?)תל,כ(תת.

רמןתהמרחהת)ל,תכב-לג(

למדנותבאשרשתשצווהתעלתמר חשתפהשוןתהכהן,תבנ ותומזבחתהקטוששתברמןתהמרחהתובאשרשנותלומד םת
רכלתכל תהמרכןתנמרחותברמןתהמרחה.

רמןתהמרחהתנערהתשקתאעםתפחשתע" תמרהתשבנותופ שותמרחותפשתהכהנ םתוהמלכ םתמב שתדודתלפושךת
הדושושתומסב שתהשמב"םת"ומעולםתלפתנערהתרמןתפחשתחוץתממהתרערהתמרה".ת

המר חהתברמןתהמרחהתה  שהתנש נשתשוקףתלמ נו תהכהנ םתוהמלכ םתוכא תרמסב שתשב ת צחקתפבשבנפלת
"שפו תעשהתלבפשתבענ  ןתרמןתהמרחה...תב ד עשתהצושךתר רתבמר חהתלכל תהמקדר,תלכהנ םתולמלכ ם.ת

ופומשתפנ :תכ תהפ רתפרשת בחשתה'תבותלהבד לותול  חדותמרפשתהפנר ם,תה התשפו תר ערהתאועלתבו,תר  וחדת
ו ובדלתמפחש ם,תוהופת ה התהמושהתעלתה ושותנבחשתמפשתהפלה ם,תכפ לותפושהתמר חהתה שהתפושתוס מןת

עלתהבדלשותלגבוה.תולכןתה התנמרחתהכהןתהגדול,תלהוד עתרהופתנבחשתלמעלהתהה פת וששתמרפשתפח ותתתתתת
הכהנ ם.תוה התנמרחתהמלך,תלה ושתבח ששותעלתא תה'...תועלת ד תפושהתמר חהתשדבקתבותההרגחהתהעל ונה.."
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ת1 השושהתמאשטשתפשתהכנשתרמןתהמרחהתלכל תהמרכןתוהכהנ ם.תשרמותפשתהדבש םתרהשכ בותפשת.
רמןתהמרחה:ת)תל,כג-כד(תת

ת2 כשובתבאס'ת"תְּבָׂשִמ םתשֹפׁשת"תמהתהכוונהתבמ להת"תשֹפׁשת"?)שר" תל,כג(תת.
ת3 למהתנכשבתבאס'ת"ְוִקְּנָמןתֶּבֶׂשם"תולפתשקתקנמן?)שר" תל,כג(תת.

ת
ת4 מה ת"תִמְשַקַחשת"?)שר" תל,כה(תתת.
ת

ת5 מהתלמדותחכמ םתמהמ להת"תְלדֹשֵֹש ֶכםת"?)שר" תל,לפ(תת.
ת

ת6 מהתהא שורת"תּוְבַמְשֻּכְנּתֹות"תופםתכןתמהתהפ סושתרלת"תּוְבַמְשֻּכְנּתֹותֹלפתַשֲעׂשּותָּכמֹהּות"?)שר" תל,לב(תת.
ת
ת

ת7 כשובתבאס'ת"תַוֲפֶׁששתִ ֵּתןתִמֶּמּנּותַעלתָזשת"תמהתהא שורתעלת"ָזש"?)שר" תל,לג(תת.

קטוששתהסמ םת)ל,תלד-לח(

ת1 עלתמזבחתהזהבתבשוךתהמזבחתנרשאהתהקטוששתלש חתנ חוח.תפלותחומש םתה ותבקטושש?תהרל מו:ת.
ת)רושרתבורםתהקשו ת ת ת ת ת)רשףתהנוטףתמעצ תהקטף.תקשו ת"צש "(תת ת ת תתתַסִּמ םתתת

תת ת ת,תתַסִּמ םת)מושתקצ עה,תר בולשתנשד,תכשכוםת,הקורטת,ק לואה,תק נמון(ת ת ת גםתצ אושן(תת

תַזָּכהת"ת)תל,לד(ת ת

ת2 מה ת"תְׁשֵחֶלשת"?)שר" תל,לד(תת.
ת

ת3 מה תה"ֶחְלְּבָנה"תומהתפנותלומד םתמזהתרה פתבשוךתסממנ תהקטושש?)שר" תל,לד(תת.
ת
ת

ת4 מהתהא שורת"תְמֻמָּלחת"?)שר" תל,לה(תכששגומותמעושב,תר עשבתרח קשןת אהת אהתזהתעםתזה,תופומשתפנ תרדומהת.
לותו  שפותהמלח םת) ונהתפ,תה.(תת

ת
ת5 פשתהקטוששתה התצש ךתלרחוקת)לטחון(תה טבת.תופסושתה התלערושהתחוץתמעבודשתב שתהמקדרת.תמהתעונרות.

רלתמ תר ערהתקטוששתרלפתלעבודשתהמקדר?)תל,לח(תת
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מ נו תעור תהמלפכהת)לפ,תפ- פ(

ת1 מ תמונהתעלתב צועתבנ  שתהמרכןתוכלתכל ו?)תלפ,ב(תת.
ת2 ה'תממלפתפשתבצלפלתב"ְּבָחְכָמהתּוִבְשבּוָנהתּוְבַדַעשת"תכד תר וכלתלבנושתפשתהמרכןת.תהסב שותעא" ת.

שר" תפשתההבדלתב ןתָחְכָמה,תְשבּוָנה,תַדַעשת?)שר" תלפ,ג(ת
בחכמהת

ובשבונהת
ובדעשת

ת3 כשובתבאס'ת"ּוַבֲחשֶֹׁששתֶפֶבןת"תמהותלרוןתחשרש?)שר" תלפ,ה(תת.
ת4 מ תעבדת חדתעםתבצלפלתבןתפוש ?)תלפ,ו(תת.

הרבשת)לפ,ת ב- ז(

לאנ תשח לשתבנ  שתהמרכןת,תהקב"התמצווהתעלתרמ ששתהרבשתוקדורשהת
ת1 למהתנכשבתדווקפתאהתפחש תהצוו תעלתמלפכשתהמרכןת"ַאְךתֶפשתַׁשְּבשַֹש תִּתְׁשמֹשּות"?)שר" תלפ, פ(תת.
ת

ת2 ־כשובתבאס'ת"ִּכ תפֹושתִהופתֵּב ִנ תּוֵב ֵנ ֶכםתְלדֹֹשֵש ֶכםתָלַדַעשתִּכ תֲפִנ תְ הָֹוהתְמַקִּדְׁשֶכם"תמהתכוונשתהשושהתבמ .
להת"ָלַדַעש"?תמ תצש ךתלדעשת?)שר" תלפ, ג(תת

לוחושתהבש שת)לפ,ת ח(

לפחשתפשבע םת וםתופשבע םתל להתהקב"התנושןתפשתלוחושתהבש שתרה ותכשוב םתבפצבעתפלק םתלמרהת
שב נות.ת

ת1 למהתנכשבת"ְּכַכֹּלשֹו"תבכש בתחסשת)ללפתהפושת'ו'(?)שר" תלפ, ח(תת.
ת ת

ת2 כנגדתמהתנ שנותרנ תהלוחוש?)בעלתהטוש םתלפ, ח(תת.
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תת

חטפתהעגלת)לב,תפ-ו(

בזמןתרמרהתשבנותמקבלתפשתהשושהתבהשתס נ ת,תעםת רשפלתנגששתפחש תָה"ֵעֶשבתַשב"
ת1 מדועתָהֵעֶשבתַשבתרעלותעםתבנ ת רשפלתממצש םתאונ םתפלתפהשןתומבקר םת"תקּוםתֲעֵׂשהתָלנּותֱפֹלִה םת"ת?.

)תלב,פ(ת

ת2 כשובתבאסוקת"ַוַּיְשפתָהָעםתִּכ תבֵֹׁשׁשתמֶֹׁשהתָלֶשֶדשתִמןתָהָהש".תמהתא שורתהמ להת"תבֵֹׁשׁשת"?)שר" תלב,פ(תתת.
ת

ומובפתבמדשרתשבה:ת"כ תכרעלהתמרהתלהשתפמשתלהם,תלסוףתפשבע םת וםתפנ תבפתבשוךתו'תרעוש,תכסבוש םת
הםתרפושות וםתרעלהתמןתהמנ ןתהופ,תוהופתפמשתלהםתרל מ ם,תפשבע םת וםתול לותעמו,תו וםתעל  שותפ ןתל לותעמו,ת
רהש תבז'תבס וןתעלה,תנמצפת וםתפשבע םתברבעהתערשתבשמוז,תב "ותבפתהרטןתועשבבתפשתהעולם,תוהשפהת

דמושתחרךתופאלהתועשבוב פ,תלומשתודפ תמשתמרהתלכךתבפתעשבוב פתלעולם,תפמשתלהםתמשתמרהתרכבשת
בפותררתרעושתולפתבפתוכו',ת..ופ תפארשתלומשתרלפתטעותפלפתב וםתהמעונן,תב ןתקודםתחצושתב ןתלפחשתחצוש,ת

רהש תלפת שדתמרהתעדת וםתהמחשש,תרנפמשתו רכ מותממחששתו עלותעולושת"

ת3 מהתמרמעושתההדגרהת"ִּכ תֶזהתמֶֹׁשהתָהִפ ׁש"?ת)שר" תלב,פ(תת.
ת4 מהתמדג ר םתָהֵעֶשבתַשבתלפהשןתכרפומש םתעלתמרהת:"תֲפֶׁששתֶהֱעָלנּותֵמֶפֶשץתִמְצַשִ םת"?ת)שר" תלב,פ(תת.
ת

ת5 פהשוןתשופהתרהעשבתשבתגושש םתפשתעםת רשפלתלחטפתופףתהושג םתפשתחושתב ןתמש ם.תמהתפומשתלהםת.
פהשוןתלערוש?)תלב,ב(תת

ת6 מדועתפהשןתמבקרתפשתנזמ תהזהבת)השכר ט ם(תרבפזנ תהנר םתהבנ םתוהבנושתכפרשתהֵעֶשבתַשבתשוצהת.
לערושתפשתהעגל?)שר" תלב,ב(תת

ת
ת7 הנר םתמסשבושתלששתפשתהנזמ םתפךתהגבש םתהר גותזהבתמעצמם.תפהשןתלוקחתפשתכלתהזהבתומש ךת.

פושות.תכ צדתנוצשהתצוששתהעגל?)שר" תלב,ד(תת
ת
ת

ת8 לפחשת צ ששתהעגלתפומש םתהחוגג םת"ֵפֶּלהתֱפֹלק ָךתִ ְׂשָשֵפלתֲפֶׁששתֶהֱעלּוָךתֵמֶפֶשץתִמְצָשִ ם".תמהתלומד םת.
מהמ ל םת"ֵפֶּלהתֱפֹלק ָך"?)שר" תלב,ד(תת

ת
ת9 כ צדתמאשרתשר" תפשתהמ להת"ַמֵּסָכה"תבצ שוףת"ֵעֶגלתַמֵּסָכה"ת?)שר" תלב,ד(תת.

ת10 פהשוןתשופהתרבעגלתהזהבת רתשוחתח  םת)"ׁשֹושתֹפֵכלתֵערֶׂבת"(תומערהתהרטןתהצל חת.תפהשוןתמנסהתלדחושתפשת.
ה"חג גוש"ת,תבונהתמזבחתופומשתר ערותחגתמחש.תמדועת?)שר" תלב,ה(תת

ת
ת11 מהתעור םתָהֵעֶשבתַשבתוהנגשש םתמעםת רשפל?)תלב,ה(תת.
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תת

תת
ס אושתחטפתהעגלתמשופשתבמדשרתשנחומפת:ת"...ִנְשַּכְּנסּותַאְשָּבִע םתֶפֶלףתֶׁשָעלּותִעםתִ ְׂשָשֵפלתּוְׁשֵנ תַחְשֻטֵּמ ת

ִמְצַשִ םתִעָּמֶהם,תּוְׁשמֹוָשםת ּונּוסתְו ֹוְמְּבשּוס,תֶׁשָה ּותעֹוִׂש ןתִלְאֵנ תַּפְשעֹהתָּכלתפֹוָשםתְּכָׁשִא ם,תְּכמֹותֶׁשָּכשּוב:תַוַּיֲעׂשּותַגםתֵהםת
ַחְשֻטֵּמ תִמְצַשִ םתְּבַלֲהֵט ֶהםת)רמושתז,ת פ(.תְוִנְקֲהלּותֻּכָּלםתַעלתַאֲהֹשן,תֶׁשֶּנֱפַמש:תַוִּיָּקֵהלתָהָעםתַעלתַאֲהֹשןתַוּיֹפְמשּותְוגֹו',תֶׁשּמֶֹׁשהת
ׁשּובתֵפ נֹות ֹוֵשדתְּכָבש.תְופֹושֹותַהּיֹוםת ֹוםתַאְשָּבִע םתָהָ התְּבֵׁשׁשתָׁשעֹושתַּבּיֹום.תָאְמשּותָלֶהםתַאֲהשֹןתְוחּוש:תַעְכָׁשות ֹוֵשדתִמןתָהָהש,תֹלפת

ִהְׁשִּג חּו.תְוֵ ׁשתפֹוְמִש ם:תֶׁשָעַמדתָׂשָטןתְוֶהְשָאהתָלֶהםתְּדמּושתִמָּטשֹותִמןתָהָהש,תִמַּמהתֶּׁשָאְמשּו:תִּכ תֶזהתמֶֹׁשהתָהִפ ׁש.תִמָּידתָעַמדת

חּושתְוָגַעשתָּבֶהם.תָעְמדּותָעָל ותַוֲהָשגּוהּו.תְּכֶׁשָשָאהתַאֲהֹשןתָּכְך,תִנְשָ ֵשפתְוִהְשִח לתַמֲעִס ָקןתִּבְדָבִש ם,תְוֵהםתפֹוְמִש םתלֹו:תקּוםתֲעֵׂשהת

ָלנּותֱפֹלִה ם.תְוַהּכֹלתָּגלּו תִלְאֵנ תִמ תֶׁשָאַמשתְוָהָ התָהעֹוָלםתַמהתֵהםתְמַבְּקִׁש ם.תָאַמשתָלֶהםתַאֲהשֹן:תָּפְשקּותִנְזֵמ תַהָּזָהבתֲפֶׁששתְּבָאְזֵנ ת

ְנֵׁש ֶכם.תָאַמשתַאֲהשֹןתָלֶהםתָּדָבשתָקֶׁשה,תֶׁשַהָּנִׁש םתִמְשַעְּכבֹושתּבֹו,תֶׁשֵהםתָשפּותָּכלתַהִּנִּס םתְוַהְּגבּושֹושתֶׁשָעָׂשהתַהָּקדֹוׁשתָּבשּוְךת

הּופתְּבִמְצַשִ םתּוַבָּיםתּוְבִס ַנ .תָהְלכּותֵפֶצלתַהָּנִׁש ם.תָעְמדּותֲעֵל ֶהםתְוָאְמשּו:תַחסתְוָׁשלֹוםתֶׁשִּנְכּפֹשתְּבַהָּקדֹוׁשתָּבשּוְךתהּופתֶׁשָעָׂשהתָלנּות

ָּכלתַהִּנִּס םתּוְגבּושֹושתָהֵפּלּותְוַנֲעֶׂשהתֲעבֹוָדהתָזָשה.תֵּכ ָוןתֶׁשֹּלפתָׁשְמעּותָלֶהם,תַמהתְּכִש בתָׁשם:תַוִּיְשָּפְשקּותָּכלתָהָעםתֶפשתִנְזֵמ תַהָּזָהב.ת

ֲפֶׁששתְּבָאְזֵנ תְנֵׁש ֶהםתֹלפתֶנֱפַמש,תֶפָּלפתֲפֶׁששתְּבָאְזֵנ ֶהם.תָאַמשתַשִּב תִ ְשְמָ ה:תְּכֶׁשֵהִב פּותַהְּנָזִמ ם,תָּתָלהתַאֲהשֹןתֵע ָנ ותַלָּׁשַמִ םת

ְוָאַמש:תֵפֶל ָךתָנָׂשפִש תֶפשתֵע ַנ תַהּיְׁשִב תַּבָּׁשָמִ םת)שהל םתקכג,תפ(,תַאָּתהת ֹוֵדַעתֶפשתָּכלתַהַּמֲחָׁשבֹוש,תֶׁשְּבַעלתָּכְשִח תֲפִנ תעֹוֶׂשה.ת

־ִהְׁשִל ְךתָלֵפׁשתּוָבפּותַהַחְשֻטִּמ םתְוָעׂשּותְּבַחְשֻטֵּמ ֶהם.תְוֵ ׁשתפֹוְמִש ם:תֶׁשִּמ ָכהתָהָ התֶׁשִּנְשַמְכֵמְךתַּבִּבְנָ ן,תַמהתֶּׁשִהִּצ לתמֶֹׁשהתִמןתַהְּל

ֵבִנ ם.תָנַטלתַהּלּוַחתֶׁשָּכַשבתָעָל ותמֶֹׁשה,תֲעֵלהתׁשֹוש,תְּכֶׁשֶהֱעָלהתֲפשֹונֹותֶׁשלת ֹוֵסף.תִהְׁשִל כֹותְלשֹוְךתַהּכּושתֵּב ןתַהְּנָזִמ ם,תְוָ ָצפתָהֵעֶגלת

ּגֹוֶעהתְּכֶׁשהּופתְמַקְשֵטַע.תִהְשִח לּותפֹוְמִש ם:תֵפֶּלהתֱפֹלֶה ָךתִ ְׂשָשֵפל.תָּפְשחּותַמְלֲפֵכ תַהָּׁשֵששתְוָאְמשּו:תָׁשְכחּותֵפלתמֹוִׁש ָעםתעֶֹׂשהת

ְגדֹלֹושתְּבִמְצָשִ םת)שהל םתקו,תכפ(.תֶמהתָעָׂשהתַאֲהשֹן?תָאַמשתִ ָּדֶחהתַהָּדָבשתַעדתְלָמָחש,תֶׁשֶּנֱפַמש:תַוִּיְקָשפתַאֲהשֹןתַוּיֹפַמשתַחגתַלה'ת

ָמָחש.תְושּוַחתַהּקֶֹדׁשתצֹוַוַחש,תִמֲהשּותָׁשְכחּותַמֲעָׂש ות)שהל םתקו,ת ב(.תָאַמשתַהָּקדֹוׁשתָּבשּוְךתהּופ:תָּבעֹוָלםתַהֶּזה,תַעלתְ ֵד תֵ ֶצשתָהָשעת

ֲחָטפֶשם.תֶלָעִש ד,תֲפִנ תעֹוְקשֹותִמֶּכם,תֶׁשֶּנֱפַמש:תַוֲהִסשִֹש תֶפשתֵלבתָהֶפֶבןתִמְּבַׂשְשֶכםת) חזקפלתלו,תכו(.ת"

שח נושתמרהתבאנ תהקב"הת)לב,זת-תלג,תכג(

ת1 הקב"התמבקרתממרהתלשדשתמהשתס נ ת"ִּכ תִׁשֵחשתַעְּמָךתֲפֶׁששתֶהֱעֵל ָשתֵמֶפֶשץתִמְצָשִ ם"ת)פלותָהֵעֶשבתַשב(ת.
ומוד עתלמרהתעלתעגלתהזהבתרנערהתבמחנהת רשפל.תמהתהקב"התמצ עתלמרה?)תלב,ט- (תת

ת
ת2 מהתכוונשתהקב"התכרפומשתלמרהת"ֶלְךתֵשד"?)שר" תלב,ז(תת.

עלתהאסוקת"ֶלְךתֵשדתִּכ תִׁשֵחשתַעְּמָך"תמובפתבמדשרתשנחומפת:ת"תָהָעםתֹלפתֶנֱפַמשתֶפָּלפתַעְּמָך.תָאַמשתלֹותַהָּקדֹורת
ָּבשּוְךתהּופתְלמֶֹׁשה:תַעְּמָךתָעׂשּותֶפשתָהֵעֶגל.תֶׁשֲפִנ תָאַמְשִּת תְלָך,תְוהֹוֵצפִש תֶפשתִצְבפַֹש תֶפשתַעִּמ תְבֵנ תִ ְׂשָשֵפלת)רמושתז,ת

ד(.תְוַאָּתהתָהִ  ָשתּגֹוֵשםתְוִקַּבְלָּתתָהֵעֶשבתַשבתְוָאַמְשָּתתמּוָטבתְלַקֵּבלתֶפשתַהָּׁשִב ם.תַוֲפִנ תָהִ  ִש תשֹוֶפהתָמהתֵהםתֲעִש ִד םתַלֲעׂשֹוש,ת

ְוֵהםתֶׁשָעׂשּותֶפשתָהֵעֶגל,תֶׁשָה ּותעֹוְבֵד תֲעבֹוָדהתָזָשהתְוָגְשמּותְלַעִּמ תַלֲחטֹפתִעָּמֶהם.תְשֵפהתַמהתְּכִש ב:תַוִּיַּקחתִמָּיָדםתַוָּיַצשתפֹשֹות

ַּבֶחֶשט,תַוּיֹפְמשּותֵפֶּלהתֱפֹלֶה ָךת)רמושתלב,תד(.תֱפֹלֵה נּותֵפ ןתְּכִש ב,תֶפָּלפתֵפֶּלהתֱפֹלֶה ָךתִ ְׂשָשֵפל,תֶׁשַהֵּגִש םתֶׁשָּבפּותִעָּמֶהםת

ִמִּמְצַשִ םתֵהםתָעׂשּותפֹושֹו."ת
ובמדשרתשבהתכשובת:ת"ָּדָבשתַאֵחש,תֶלְךתֵשד,תְּבַזַעף...ָאַמשתַשִּב ת ֹוָחָנןתֵפ ןתִּדּבּושתָהָאמּושתָּכפןתֶפָּלפתְּדָבִש םתָקִׁש ם...ת

פֹוָשּהתָׁשָעהתָשָאהתמֶׁשהתְלַמְלֲפֵכ תַהָּׁשֵששתֶׁשֵהםתעֹוְמִד םתּוְמַבְּקִׁש םתָלֵצפשתּוְלַחֵּבלתָּכלתִ ְׂשָשֵפל,תָאַמשתמֶׁשהתִפםת
ַמִּנ ַחתֲפִנ תֶפשתִ ְׂשָשֵפלתְוֵפֵשדתֵפ ןתָלֶהםתְּתקּוָמהתְלעֹוָלם,תֵפ ִנ תָזזתִמָּכפןתַעדתֶׁשֲפַבֵּקׁשתֲעֵל ֶהםתַשֲחִמ ם,תִמָּידתִהְשִח לת
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תת
ְמַלֵּמדתֲעֵל ֶהםתָסֵנ גֹוְשָ פ,תָאַמשתְלַהָּקדֹוׁשתָּבשּוְךתהּופתֵ ׁשתִל תְזכּושתְלַלֵּמדתֲעֵל ֶהם,תָאַמשתלֹותִשּבֹוןתָהעֹוָלםתִהָּזֵכשתָלֶהםת
ְּכֶׁשִּבַּקְׁשָּתתִלֵּתןתּתֹוָשהתִלְבֵנ תֵעָׂשותְוֹלפתִקְּבלּוָהתְוִ ְׂשָשֵפלתִקְּבלּוָה,תֶׁשֶּנֱפַמשת)רמושת ט,תח(:תַוַּיֲענּותָכלתָהָעםתַ ְחָּדותוגו'.תָאַמשת

־ַהָּקדֹוׁשתָּבשּוְךתהּופתָעְבשּותַעלתָהֲעִׂשָּיה,תֶׁשֶּנֱפַמשת)רמושתלב,תח(:תָסשּותַמֵהשתִמןתַהֶּדֶשְךתוגו',תָאַמשתלֹותִהָּזֵכשתָלֶהםתְּכֶׁשָהַלְכ

ִּת תִּבְׁשִל חּוְשָךתְלִמְצַשִ םתְוָאַמְשִּת תָלֶהםתִׁשְמָך,תִמָּידתֶהֱפִמ נּותְוִהְׁשַּתֲחוּותִלְׁשֶמָך,תֶׁשֶּנֱפַמשת)רמושתד,תלפ(:תַוַּיֲפֵמןתָהָעם,תִמָּידת

־)רמושתד,תלפ(:תַוִ ְקדּותַוִּיְׁשַּתֲחוּו.תָאַמשתלֹותָעְבשּותַעלתִהְׁשַּתֲחָוָ ה,תֶׁשֶּנֱפַמשת)רמושתלב,תח(:תַוִּיְׁשַּתֲחוּותלֹו.תָאַמשתלֹותִהָּזֵכשתְלַב

חּוֵש ֶהםתֶׁשְּׁשַלְחִּת םתְוִהְקִש בּותְלָאֶנ ָךתְזָבִח ם,תֶׁשֶּנֱפַמשת)רמושתכד,תה(:תַוִּיְׁשַלחתֶפשתַנֲעֵש תְּבֵנ תִ ְׂשָשֵפל,תָאַמשתלֹותָעְבשּותַעלת

ַהְּזִב ָחה,תֶׁשֶּנֱפַמשת)רמושתלב,תח(:תַוִּיְזְּבחּותלֹו.תָאַמשתלֹותִהָּזֵכשתָלֶהםתַמהתֶּׁשָאַמְשָּתתְּבִס ַנ ת)רמושתכ,תב(:תָאנִֹכ תה'תֱפֹלֶה ָך,ת

ָאַמשתלֹותָעְבשּותָעָל ו,תֶׁשֶּנֱפַמשת)רמושתלב,תח(:תַוּיֹפְמשּותֵפֶּלהתֱפֹלֶה ָך,תֱהֵו :תְנִׂש ִפ םתְושּוַחתְוֶגֶׁשםתָאִ ן,תִּבֵּטלתמֶׁשהתִמָּידתֶפשת

ַהֻּפְשָענּוש,תֱהֵו :תְּבפֶֹשְךתַאַּפִ םתוגו'"

ת3 למהתה'תפומשתלמרהת"ַהִּנ ָחהתִּל "?תוכ תמרהתהאצ שתבה'תכבשתברלבתזה?)שר" תלב, (תת.
ת
ת

ת4 מרהתשבנות,תסנ גושםתרלת רשפלת,תאונהתפלתהקב"התבשא לשתמ וחדשת"ַוְ ַחלתמֶֹׁשה".תכ צדתמרהתשבנות.
"מרכנע"תפשתהקב"התלפתלאגועתבעםת רשפל?)תלב, ב- ג(תפ(תת

ת

ומובפתבמדשרתשבהתכ צדת"מרכנע"תמרהתשבנותפשתהקב"הת:ת"ָּדָבשתַאֵחש,תְזכֹשתְלַאְבָשָהם,תָלָּמהתַמְזִּכ שתָּכפןת
ְׁשלֶׁששתָאבֹוש,תָאְמִש ןתַשָּבָנןתָאַמשתמֶׁשהתִפםתְׂשֵשָאהתֵהםתַחָּיִב םתְזכֹשתְלַאְבָשָהםתֶׁשָּנַשןתַנְאׁשֹותְלִכְבַׁשןתָהֵפׁשתִלָּׂשֵֹשףת
־ַעלתְׁשֶמָך,תְוֵשֵצפתְׂשֵשָאשֹותִלְׂשֵשַאשתָּבָנ ו.תְוִפםתֲהִש ָגהתֵהםתַחָּיִב םתְזכֹשתְלִ ְצָחקתֲפִב ֶהםתֶׁשָּפַׁשטתַצָּופשֹותַעלתַּגֵּב תַהִּמְז

ֵּבַחתִלָּׁשֵחטתַעלתְׁשֶמָך,תְוֵשֵצפתֲהִש ָגשֹותַלֲהִש ַגשתָּבָנ ו.תְוִפםתָּגלּושתֵהםתַחָּיִב םתְזכֹשתְלַ ֲעקֹבתֲפִב ֶהןתֶׁשָּגָלהתִמֵּב שתָאִב ות
ְלָחָשןתְוֵ ְצפּותֵפּלּותְּבֵפּלּו,תֱהֵו :תְזכֹשתְלַאְבָשָהםתְלִ ְצָחקתּוְלִ ְׂשָשֵפל."

ת5 ־הקב"התנעששתלשא לשתמרהתולפתמכלהתפשתעםת רשפלת.תמרהת ושדתמןתההשתעםתלוחושתהבש שתהכ.
שוב םתמרנ תעבש הםת"תִמְכַּתבתֱפֹלק ם....תָחשּושתַעלתַהֻּלחֹש"ת.ת הורעתמרששתמרהתמלווהתפשתמרהתו חדתהםת

רומע םתקולוש.ת הורעתחוררתראשצהתמלחמהתבמחנהתוחורבתררומעתקולתמלחמה.תמהתעונהתלותמרה?ת
ת)קולושת ת ת ת)קולתהג בש םתהקושפ םתלנ צחון(תְוֵפ ןתקֹולתת ת ת הרל מו:ת"...תֵפ ןתקֹולתת

תת)קולושתח שוא ןתוג דוא ןת(תָאנִֹכ תׁשֵֹמַעת"תתתתתתתתת ת ת ת רצועק םתעלתהאסדתבמלחמה(ת.ת}פלפ{קֹולתת

ת)לב, ח(ת

ת6 מרהתמשקשבתלמחנהתושופהתפשתעגלתהזהבתופשתהמחולושתרעור םתהעשבתשבתומעטתמבנ ת רשפל.ת.
מהתעורהתמרהתשב נו?)תלב, ט-כ(ת

תמרל ךתפשתהלוחושתשחשתההש, ת ת ת ת
תרושףתפשתהעגל ת ת ת ת

תטוחןתפשתהעגל ת ת ת ת
זושהתעלתאנ תהמ םת ת ת ת ת

תומרקהתפשתעםת רשפל ת ת ת ת
ת7 ־פהשוןתמסאשתלמרהתפ ךתקשהתהחטפתהגדולתומרהתקושפתלנפמנ םתלקב"התלהשוגתפשתכלתהפנר םתרל.

קחותחלקתבחטפתהעגלת""ַוַּיֲעמֹדתמֶֹׁשהתְּבַׁשַעשתַהַּמֲחֶנהתַוּיֹפֶמשתִמ תַלה'תֵפָל "תמ תהש  צבתלמר מהתוכמהתפנר םת
ת הםתהשגו?)תלב,כח(תת
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תת

ת8 עא" תשר" ת,תמהתלומד םתמהמ ל םת"ַוֵּיָאְסאּותֵפָל ותָּכלתְּבֵנ תֵלִו ת"ת?)שר" תלב,כו(תת.

ת9 מרהתחוזשתלהשחנןתבאנ תה'תלפתלאגועתבעםת רשפלתולאנ תחזששותלקב"התפומשתלעםת רשפלת:"תפּוַל תתתתתתתתתתתתת.
ֲפַכְּפָשהתְּבַעדתַחַּטפְשֶכם".תהמ להת"ֲפַכְּפָשה"תכשובהתאעמ  םתבשושהתה כןתהאעםתהרנ  התומהתפארשתללמודת

מזה?)בעלתהטוש םתלב,ל(תת
ת

ת10 מרהתשב נותקובעתשנפ תלקב"ה:תהרל מות:"ְוַעָּתהתִפםתִּתָּׂשפתַחָּטפָשםת)כלומשת,תפםתשמחלתלהםת-תהכלת.
תֲפֶׁששתָּכָשְבָּת")תלב,לב(ת ת ת ת ת ת בסדש(תת

ת11 ־ה'תנענהתלדבש תמרהתשבנותוחסתעלתהעם,תכשובתבאס'ת"ּוְב ֹוםתָּפְקִד תּוָאַקְדִּת תֲעֵלֶהםתַחָּטפָשם"תמהתמו.
ד עתהקב"התלמרהתבאס'תהזה?)שר" תלב,לד(תת

ת
ת

ת12 לת:"תַוִּיְשַאָּבלּותְוֹלפתָׁששּותִפ ׁשתֶעְד ֹותָעָל ו"ת.ת. מרהתמוד עתלעםת רשפלתפשתדבש תהקב"התועםת רשפלתִמְשַאבֶּ
"ִפ ׁשתֶעְד ֹו"תמהות"תֲעִד ת"?)שר" תלג,ד(תתת

ת13 בעקבושתחטפתהעגלתוכעסותרלתהקב"הת,תמרהתלוקחתפשתפוהלותפלתמחוץתלמחנהת רשפלת,תורםתה הת.
)תלג,ז(ת ת ת ת ֵּב שתֲוַעדתלמבקר תשושהת.תלכןתנקשפתרםתהפוהל:תת

ת14 מרהתשבנותקבעתפשתמורבותמחוץתלמחנהתוכלתפדםתמעםת רשפלתרשצהתלרמועתפשתדבשתה'תמא ת.
מרהתשבנו,תצש ךתה התלצפשתפלתפהלתמועד,תכמותרכשובתבאס'ת"ָּכלתְמַבֵּקׁשתה'תֵ ֵצפתֶפלתפֶֹהלתמֹוֵעד".תמהתפנות

לומד םתמכפן?)שר" תלג,ז(תתת
ת15  הורעתבןתנוןתמלווהתפשתמרהתשבנותלכלתפושךתהדשךת.תכ צדתהשושהתמדג רהתפשתמס שושתנארותרלת.

תָהפֶֹהלת")תלג, פ(ת ת ת ת ת ת  הורע.תהרל מות:"תּוְמָׁשְששֹותְ הֹוֻׁשַעתִּבןתנּוןתַנַעשתת
ת16 מרהתשבנותאונהתבבקרהתמ וחדשתמהקב"הת:ת"ִפםתֵפ ןתָּפֶנ ָךתהְֹלִכ םתַאלתַּתֲעֵלנּותִמֶּזהת...תֲהלֹופתְּבֶלְכְּתָךת.

ִעָּמנּותְוִנְאִל נּותֲפִנ תְוַעְּמָךתִמָּכלתָהָעםתֲפֶׁששתַעלתְּפֵנ תָהֲפָדָמה".תמה תבקרשותרלתמרהתשבנותעא" תשר" ?ת)תשר" ת
לג,טז(תת

ת
ת17 הקב"התנעששתלבקרשתמרהתשבנותת"תַּגםתֶפשתַהָּדָבשתַהֶּזהתֲפֶׁששתִּדַּבְשָּתתֶפֱעֶׂשהת..ת"תבמהתמדובש?)שר" ת.

לג, ז(תת

ת
ת18 למהתדווקפתכפןתמרהתמבקרתמה'ת"ַהְשֵפִנ תָנפתֶפשתְּכבֶֹדָך"?)שר" תלג, ח(ת.

ת
ת19 מרהתשב נותמבקרתלשפושתפשתכבודתה'ת.תמהתפומשתהקב"התלמרה?תהרל מות:ת"ֹלפתשּוַכלתִלְשפֹשתֶפשת.

תָוָח ")תלג,כ(ת ת ת ת ת ָּפָנ תת

מדשרתשבהתמשפשתפשתהר חתב ןתהקב"התלמרהתשבנותעלתָהֵעֶשבתַשב:ת"ֶלְךתֵשדתִּכ תִׁשֵחשתַעְּמָך,תָהָעםתֵפ ןת
ְּכִש בתָּכפןתֶפָלפתַעְּמָך,תָאַמשתמֶׁשהתִשּבֹוןתָהעֹוָלםתִמַּנִ ןתֵהםתַעִּמ ,תָאַמשתלֹותַהָּקדֹוׁשתָּבשּוְךתהּופתַעְּמָךתֵהם,תֶׁשַעדתֶׁשָה ּות

ְּבִמְצַשִ םתָאַמְשִּת תְלָךת)רמושתז,תד(:תְוהֹוֵצפִש תֶפשתִצְבפַֹש תֶפשתַעִּמ ,תָאַמְשִּת תְלָךתֶׁשֹלפתְלָעֵשבתָּבֶהםתֵעֶשבתָשב,תַאָּתהת
ֶׁשָהִ  ָשתָעָנותְוָכֵׁששתָאַמְשָּתתִל תְלעֹוָלםתְמַקְּבִל םתַהָּׁשִב ם,תַוֲפִנ תָהִ  ִש ת ֹוֵדַעתַמהתֵהםתֲעִש ִד ןתַלֲעׂשֹוש,תָאַמְשִּת תְלָך,תָלפו,תְוָעִׂש ִש ת

ְשצֹוְנָך,תְוֵהםתֵהםתֶׁשָעׂשּותֶפשתָהֵעֶגל,תֶׁשָה ּותעֹוְבִד םתֲעבֹוַדשתּכֹוָכִב םתְוֵהםתָעׂשּותפֹושֹותְוָגְשמּותְלַעִּמ תַלֲחטֹפ.תְשֵפהתַמהתְּכִש בת

ֵפֶּלהתֱפֹלֵה נּותֵפ ןתְּכִש בתָּכפן,תֶפָּלפת)רמושתלב,תד(:תֵפֶּלהתֱפֹלֶה ָך,תֶׁשַהֵּגִש םתֶׁשָעלּותִעםתמֶׁשהתֵהםתֲעָׂשפּוהּותְוָאְמשּותתתתתתתתת
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תת

תת
ְלִ ְׂשָשֵפלתֵפֶלהתֱפֹלֶה ָך,תְלָכְךתַהָּקדֹוׁשתָּבשּוְךתהּופתָאַמשתְלמֶׁשה:תֶלְךתֵשדתִּכ תִׁשֵחשתַעְּמָך"

ובמדשרתשנחומפתמסב שתפשתהאסוקת"ֶלְךתֵשדתִּכ תִׁשֵחשתַעְּמָך"תתֶלְךתֵשדת)רמושתלב,תז(.תַשָּבָנןתָאְמֵש ,תְּבפֹוָשּהתָׁשָעהת
ִנְשַנָּדהתמֶֹׁשהתִמִּפ תֵּב שתִּד ןתֶׁשלתַמְעָלהת...תְוֵפ ןתֶלְךתֵשדתֶפָּלפתִנּדּו .תִמָּידתָעַמדתמֶֹׁשהתִלְאֵנ תַהָּקדֹוׁשתָּבשּוְךתהּופתְוָאַמש:תִשּבֹוִנ ,ת

ַמהתֻּסְשָחִנ .תָאַמשתלֹו:תִׁשֵחשתַעְּמָך.תָאַמשתלֹותמֶֹׁשה:תְוִכ תַעִּמ תֵהם?!תְוֵהםתַעְּמָךתְוַנֲחָלֶשָךתֲפֶׁששתָּפִד ָשתְּבכֲֹחָך!תָאַמשתלֹו:תֶמהת

ָחְטפּו?תָאַמשתלֹו:תַוָּיִמ שּותֶפשתְּכבֹוָדםתְּבַשְבִנ שתׁשֹושת)שהל םתקו,תכ(.תָאַמשתְלָאָנ ו:תִשּבֹונֹותֶׁשלתעֹוָלם,תּוְבָמהתַאָּתהתְמַקֵּנפ,ת

ְּבׁשֹוש.תְוִכ תהּופתְמַסְּיָעְך.תַאָּתהתַמִּׁש בתשּוחֹושתְוהּופתמֹוִש דתְּגָׁשִמ ם.תַאָּתהתַמְזִש ַחתַחָּמהתְוהּופתְלָבָנה.תַאָּתהתַמֲעֶלהת
ִפ ָלנֹושתְוהּופתַמְצִמ ַחתְצָמִח ם.תֵפ ןתּבֹותַמָּמׁש,תהּופתפֹוֵכלתֵעֶׂשב,תעֹוֵמדתִלָּׁשֵחט.תָלָּמהתה'תֶ ֱחֶשהתַאְּפָךתְּבַעֶּמָך...."

לוחושתרנ  םתו ש דשתמרהתמןתההשת)לד,תפ-לה(

הקב"התמצווהתפשתמרהתלאסלתרנ תלוחושתפבנ םתכשפרונ םתולעלושתחזשהתפלתהשתס נ ת.תבמעמדתהנרגבת
מרהתשב נותקושפתפלתה'תרלורתערשהתמ דושתבהםתהקב"התמנה גתפשתעולמות)ֵפלתַשחּוםתְוַחּנּוןתֶפֶשְךתַאַּפִ ם....(ת

רופלתהמדשרתעלתהאסוקת"ְּפָסלתְלָך"ת-תתֵפ ָמַש תָ ַשדתמֶֹׁשהתִמןתָהָהש?תָאַמשתַשִּב תְ הּוָדהתַּבשתַׁשּלּום,תֵמָאהתְוֶעְׂשִש םת
 ֹוםתָעָׂשהתמֶֹׁשהתֵפֶצלתַהָּקדֹוׁשתָּבשּוְךתהּופ.תֵּכ ַצד?תַּבחֶֹדׁשתַהְּׁשִל ִׁש תְלֵצפשתְּבֵנ תִ ְׂשָשֵפלתְוגֹו'ת)רמושת ט,תפ(.תְּבִׁשָּׁשהת

ַּבחֶֹדׁשתָנַשןתָלֶהםתֲעֶׂשֶששתַהִּדְּבשֹוש,תּוְכִש בתּבֹו:תּומֶֹׁשהתָעָלהתֶפלתָהֱפֹלִה םת)רמושת ט,תב(.תְוָעָׂשהתָׁשםתַאְשָּבִע םת ֹום,תֶעְׂשִש םת

ְוַאְשָּבָעהתִמִּס ָוןתְוִׁשָּׁשהתָעָׂששתִמַּתּמּוז,תֲהֵש תַאְשָּבִע םת ֹום.תָ ַשדתְּבִׁשְבָעהתָעָׂששתְּבַשּמּוז,תָשָאהתֶפשתָהֵעֶגלתְוִׁשֵּבשתֶפשתַהּלּוחֹוש,ת

ְוִשָּדהתֶפשתַהְּסשּוִח ןתְׁשמֹוָנהתָעָׂששתְוִשְׁשָעהתָעָׂשש.תְוָחַזשתְוָעָלהתְּבֶעְׂשִש ם,תֶׁשֶּנֱפַמש:תַוְ ִה תִמָּמֳחָששתַוּיֹפֶמשתמֶֹׁשהתֶפלתָהָעםת

ַאֶּתםתֲחָטפֶשםתֲחָטָאהתְגדָֹלהתְוַעָּתהתֶפֱעֶלהתֶפלתה'תְוגֹו'.תּוְכִש ב:תַוָּיָׁשבתמֶֹׁשהתֶפלתה'תַוּיֹפַמשתָאָּנפתָחָטפתָהָעםתַהֶּזהתֲחָטָאהת

ְגדָֹלהתְוגֹו',תָעָׂשהתָׁשםתֲעָׂשָשהתִמןתַּתּמּוזתְוָכלתחֶֹדׁשתָאב,תֲהֵש תַאְשָּבִע םת ֹום.תָעָלהתְּבשֹפׁשתחֶֹדׁשתֱפלּולתְּכֶׁשָאַמשתלֹותְּפָסלתְלָךת

ֶוְהֵ התָנכֹוןתַלּבֶֹקשתְוגֹו',תַוִּיְאסֹלתַוַּיְׁשֵּכםתמֶֹׁשהתַבּבֶֹקשתַוַּיַעל.תָעָׂשהתָׁשםתֱפלּולתֻּכּלֹותַוֲעָׂשָשהתִמִּתְׁשֵש תְוָ ַשדתֶּבָעׂשֹוש.תְוָה ּותִ ְׂשָשֵפלת

ְׁששּוִ  םתִּבְשִאָּלהתְוַשֲעִנ ש,תּובֹותַּבּיֹוםתֶנֱפַמשתלֹותְלמֶֹׁשה:תָסַלְחִּת תִּכְדָבֶשָךת)במדבשת ד,תכ(.תּוְקָבעֹותַהָּקדֹוׁשתָּבשּוְךתהּופתְסִל ָחהת

ּוְמִח ָלהתְלדֹושֹוש,תֶׁשֶּנֱפַמש:תִּכ תַבּיֹוםתַהֶּזהתְ ַכֵּפשתֲעֵל ֶכםתְלַטֵהשת)ו קשפתטז,תל(.תּוִמָּידתִצָּוהתלֹותְלמֶֹׁשה,תְוָעׂשּותִל תִמְקָּדׁשת"

ת1 כ צדתמסב שתשר" תפשתמ דשתהקב"הת"ֶפֶשְךתַאַּפִ ם"?)שר" תלד,ו(תת.
ת

ת2 ה'תנורפתנֵֹׂשפתָעֹוןתָוֶאַׁשע,תמהתההבדלתב ןתעוןתלארע?)שר" תלד,ז(תת.
ת

ת3 כשובתבאס'תרה'תרומשתחסדת)"נֵֹצשתֶחֶסד"(תפ זהתחסדתה'תרומש?)שר" תלד,ז(תת.
ת4 מש תה'תאוקדתעוןתהפבושתומרלםתפושותלבנ םת)"ּפֵֹקדתֲעֹוןתָאבֹושתַעלתָּבִנ ם"(?)שר" תלד,ז(תתת.
ת

ת5 ה'תפומשת"ֶנֶגדתָּכלתַעְּמָךתֶפֱעֶׂשהתִנְאָלפֹש"תמהתהכוונהתבמ להת"ִנְאָלפֹש"?)שר" תלד, (תת.
ת

הקב"התמצווהתפשתמרהתשבנותעלתפ סושתק שבהתפלתהגו  םתרמשח ק םתפשתעםת רשפלתמהקב"התומק וםת
מצוושתת

ת6 הקב"התחוזשתומצווהתעלתרלורתהשגל ם.תכ צדתמכונהתחגתאסחתת?)תלד, ח(תתת.
ת7 עםת רשפלתְמֻצֶּוהתבאד וןתבכושתחמושתזכשתל צ פשתמצש םתרהחמוש םתעזשותלעםת רשפלתבצפשםת.

ממצש םת.תכ צדתנער שתמצוושתהא ד ון?ת)שר" תלד,כ(תת
ת
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תת

ת8 כשובתבאס'ת"תּכֹלתְּבכֹושתָּבֶנ ָךתִּתְאֶּדהת"ת,תכ צדתנערהתהא דוןתרלתהבכושתבבנ תפדם?)שר" תלד,כ(תת.
ת

ת9 מדועתנקשפתחגתרבועושת"ִּבּכּוֵש תְקִצ שתִחִּט ם"?תפ זהתקושבןתה ותמב פ םתבאסחת?ת)שר" תלד,כב(תת.
ת
ת

ת10 למהתנקשפתחגתסוכוש-תחגת"ָהָאִס ף"ת?)שר" תלד,כב(תת.
ת

ת11 הקב"התמצווהתעלתעל התלשגלתלב שתמקדרתרלורתאעמ םתברנהתברלורשתהשגל םת.תמהתמבט חת.
הקב"ה?ת)תלד,כד(תת

ת12 כשובתבאס'ת:ת"ֵשפִׁש שתִּבּכּוֵש תַאְדָמְשָךתָּתִב פתֵּב שתה'תֱפֹלֶק ָך"ת.תפנותְמֻצִּו םתלהב פתפשתשפר שתב כוש ת.
פדמשנותל שורל ם.תפ זהתא שושתפנותצש כ םתלהב פתכב כוש ם?)שר" תלד,כו(תת

ת
ת13 לפחשתחטפתהעגלתרהששחרתב ז'תבשמוזתמרהתשב נותעולהתרובתבש"חתפלולתו ושדתב וםתהכ אוש םתעםת.

הלוחושתהרנ  םת.תכמהתזמןתה התמרהתשב נותבהשתהאעםתהרנ ה?)תלד,כח(תת
ת14 מהתקושהתלאנ ותרלתמרהתשב נותבשדשותמהשתס נ תעםתלוחושתהבש ש?)תלד,כט(תת.
ת15 מהתכוונשתהכשובתבאסוקתר"ָקַשן"תעושתאנ ותרלתמרהתומה כןתזכהתלזה?)שר" תלד,כט(תתת.

ת
ת

השושהתמלמדשתכ צדתמרהתשבנותל מדתפשתהשושהתלבנ ת רשפלת"...תַוָּיֻׁשבּותֵפָל ותַאֲהשֹןתְוָכלתַהְּנִׂשִפ םתָּבֵעָדהת
ַוְ ַדֵּבשתמֶֹׁשהתֲפֵלֶהםת:תְוַאֲחֵש תֵכןתִנְּגׁשּותָּכלתְּבֵנ תִ ְׂשָשֵפלתַוְ ַצֵּוםתֵפשתָּכלתֲפֶׁששתִּדֶּבשתה'תִפּתֹות...."

והגמשפתמאשטשת)מסכשתע שוב ןתנדתעמודתב(תכ צדתסדשתמרנה?תמרהתלמדתמא תהגבושה,תנכנסתפהשןתורנהתלות
מרהתא שקותנסשלקתפהשןתו רבתלרמפלתמרה,תנכנסותבנ ותורנהתלהןתמרהתא שקןתנסשלקותבנ ותפלעזשת רבתל מ ןתמרהת

ופ שמשתלרמפלתפהשןת...תנכנסותזקנ םתורנהתלהןתמרהתא שקןתנסשלקותזקנ ם,תנכנסותכלתהעםתורנהתלהןתמרהתא שקןת

נמצפותב דתפהשןתפשבעה)אעמ ם(תב דתבנ ותרלרהתוב דתהזקנ םתרנ םתוב דתכלתהעםתפחדתנסשלקתמרהתורנהת

להןתפהשןתא שקותנסשלקתפהשןתרנותלהןתבנ ותא שקןתנסשלקותבנ ותרנותלהןתזקנ םתא שקןתנמצפתב דתהכלתפשבעהת
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רורדרמסוהקאל

ערומחרטפדבבו

מתרוטקכיורוח

חחפלחחרתפחלו

צגנכיתתקשמבת

יהעיעכבאילהא

תמגתנגשלאלצב

הצלשסאשנמצבנ

שוזארוצהתרקנ

קתהקצירחיטימ

לטבנונבעשוהי

ששמ לון:
כ תתשרפת,מחצ שהרקל,תעגלתזהב,תרבש,תכ וש,תמשתדשוש,ת
משקחש,תקטושש,בצלפל,תפהל פב,תלוחושתפבן,תחוש,תברר

מחנ תנפ,תנקששתהצוש,תחגתהמצוש,תקצ שתח ט ם,תמסוה,תאטשתחמוש
 הורעתבןתנון
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תתהרל ךתפשתהזהבתלפרתו צפתהעגל. ת ת ת פתת
תהשמלפתבשוחתפלוק םתכד תלעסוקתבמלפכשתהמרכן.ת)אשקתל"פת,תב'( ת ת ת בתתת

תפ ןתלברלותבחלבתפמו.ת)אשקתל"דתאסוקתכ"ו(ת ת ת ת גתת
תתלפת מע טתממחצ שתהרקל.ת)אשקתל'תאסוקתט"ו( ת ת ת דתת

תמפשתבנ ת רשפל".ת)אשקתל'תאסוקתט"ז(. ת ת ת הת"ולקחשתפשתכסףתת
".ת)אשקתל"גתאסוקתכ'(. ת ת ת ת ות"כ תלפת שפנ תהפדםתת

תתממנותנערהתהעגל.ת)אשקתל"בתאסוקתב'(. ת ת ת זתת
תבות צשתפהשוןתפשתהעגל.ת)אשקתל"בתאסוקתד'( ת ת ת חתת

תעלתאנ ך...".ת)אשקתל"גתאסוקת "ט( ת ת ת טת"ו פמשתפנ תפעב שתכלתת
תרמעתפשתהעםתבחטפותוחרבתרקולתמלחמהתבמחנה.ת)אשקתל"בתאסוקת "ז( ת ת ת ת תת

תממנות שחצותפהשוןתובנ ותפשת ד הםתושגל הם.ת)אשקתל'תאסוק םת "ח- "ט( ת ת ת כתת
תרבטתרהצטשףתלמרהתלהשוגתפשתהחוטפ ם. ת ת ת לתת

תח  בתלששתכלתפחדתמבותערש םתרנהתומעלה.ת)אשקתל'תאסוקת "ג( ת ת תת ת ת מתת
תתממנות רתלערושתפשתהכ ושתוכנו.ת)אשקתל'תאסוקת "ח( ת ת ת נתתתתת
תתמהםת רתלערושתפשתהקטושש.ת)אשקתל'תאסוקתל"ד( ת ת ת סתת

תתלפת ששוםת וששתמפח ו.ת)אשקתל'תאסוקתט"ו( ת ת ת עתת
תכפרשת דבשתפ רתעלתשעהו...ת)אשקתל"גתאסוקת "פ(תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת ת ת תפלתת ת את"וד בשתה'תפלתמרהתת

תרםתנשגלהתה'תלמרה.ת)אשקתל"גתאסוקתכ"פ( ת ת ת צתת
תעושתאנ ו...".ת)אשקתל"דתאסוקתכ"ט( ת ת ת קת"ומרהתלפת דעתכ תת

תפושהתב קרתה'תלערושתלעםתלפחשתחטפם.ת)אשקתל"בתאסוקת "ד( ת ת ת שתת
תפושתב ןתבנ ת רשפלתלקדור-בשוך-הופ.ת)אשקתל"פתאסוקת "ג(. ת ת ת רתת

תתהרנה...".ת)אשקתל"דתאסוקתכ"ב( ת ת ת שת"וחגתהפס ףתת
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מפוזן

ת 2תמרקלתמחצ שתהרקלת

4תמצפתטסת"על תרוש"תתרבפמצעושותהעלהתעגלתהזהבת

ת 5תכלתהרבטתכרשת

ת 7תהקב"התמ לפתפושותת

ת 9תעושותרלתמרהתהבה קת

ת 10תפחדתממשכ ב תרמןתמרחשתקודרת

13תמצ שואותלקטוששתלומד םתלצשףתפשתאורע ת רשפלתפל נו

ת ת 15תכל תפומנושתלחש צשתזהבת

מפונך

1פושםתב קרתפהשוןתלאשקתמפוזנ תהנר ם

2ת"עמו"תרלתמרה

3תקושבןתעולהתבמקדרת.תמובפתרלורתאעמ םתברנה

6תתעמדתב ןתפוהלתמועדתוב ןתהמזבח

8תעל ותנ צבתמרהתלחזושתבהרגחשתה'

9תהקולתרפושותרמעתמרהתב ש דהתמהשתס נ 

10תממפנ םתלרמועתלמוכ ח הם

11תאנ  שותהמ וחדשתרלתמרהתשב נותלקב"התלמח להתתתתת

תתתתלעםת רשפל

12תתמגולה

14תכלתהשוצהתלה מנעתממנות שןתכאשתלנארו


