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יַני ל ּתֹוָרה ִמּסִ ה ִקּבֵ מׁשֶ
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ָנה א׳ ֶרק א׳ ִמׁשְ ּפֶ מסכת 

ָנה:  ׁשְ ֵאי ַהּמִ נֹוׂשְ
דֹוָלה.  ֶנֶסת ַהּגְ י ּכְ ִסיַני ַעד ַאְנׁשֵ א. ֵסֶדר ְמִסיַרת ַהּתֹוָרה ֵמה' ּבְ

דֹוָלה.  ֶנֶסת ַהּגְ י ּכְ ָאְמרּו ַאְנׁשֵ ָבִרים ׁשֶ ה ּדְ ֹלׁשָ ב. ׁשְ

ָמה:  ַהְקּדָ

לֹום ּוְבָרָכה. ְיָלִדים ְיָקִרים ׁשָ

ֶכת זֹו  ַמּסֶ דּונּו ֲאבֹוֵתינּו. ּבְ ּמְ ּלִ ִדְבֵרי מּוָסר ְוֶדֶרְך ֶאֶרץ ׁשֶ ִהיא עֹוֶסֶקת ּבְ ָכְך ׁשֶ ֶכת ָאבֹות ְמיֶֻחֶדת ּבְ ַמּסֶ
ְדָמה ַלּתֹוָרה.  ּקָ "ֶדֶרְך ֶאֶרץ" ׁשֶ יַצד ְלִהְתַנֵהג ּבְ ִנְלַמד ּכֵ

יַצד ָעְבָרה ַהּתֹוָרה  ם יֹוְדִעים ּכֵ ַהר ִסיַני, ַאְך ֹלא ּכּוּלָ ָרֵאל ּבְ ם יֹוְדִעים ִכי ֶאת ַהּתֹוָרה ָנַתן ה' ְלַעם ִיׂשְ ּכּוּלָ
לֹום ַעד ֵאֵלינּו ַהּיֹום.  ָ יו ַהּשׁ נּו ַעּלָ ה ַרּבֵ ִמֹמׁשֶ

ִאים: ָנֵתנּו ב' נֹוׂשְ ְבִמׁשְ

דֹוָלה.  ֶנֶסת ַהּגְ י ּכְ ַהר ִסיַני ַעד ִלְתקּוַפת ַאְנׁשֵ ַרְך ּבְ יַצד ָעְבָרה ַהּתֹוָרה ֵמה' ִיְתּבָ א. ּכֵ

דֹוָלה. ֶנֶסת ַהּגְ י ּכְ ָאְמרּו ַאְנׁשֵ ֹלׁש ַהְנָהגֹות ׁשֶ ב. ׁשָ

יַני, ל ּתֹוָרה ִמּסִ ה ִקּבֵ מׁשֶ

ַע,  ּוְמָסָרּה ִליהֹוׁשֻ

ַע ִלְזֵקִנים, ִויהֹוׁשֻ

ּוְזֵקִנים ִלְנִביִאים, 

דֹוָלה.  ֶנֶסת ַהּגְ י ּכְ ּוְנִביִאים ְמָסרּוָה ְלַאְנׁשֵ

ה ְדָבִרים, לׁשָ ֵהם ָאְמרּו ׁשְ

ין,  ּדִ ֱהוּו ְמתּוִנים ּבַ

ה, ְוַהֲעִמידּו ַתְלִמיִדים ַהְרּבֵ

ַוֲעׂשּו ְסָיג ַלּתֹוָרה:
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יַני ל ּתֹוָרה ִמּסִ ה ִקּבֵ מׁשֶ

 
יַני,  ל ּתֹוָרה ִמּסִ ה ִקּבֵ מׁשֶ

ַהר ִסיַני. ַרְך ּבְ ל ֶאת ַהּתֹוָרה ֵמה' ִיְתּבָ לֹום ִקּבֵ ָ יו ַהּשׁ נּו ַעּלָ ה ַרּבֵ ֹמׁשֶ

ַע,  ּוְמָסָרּה ִליהֹוׁשֻ

ָרֵאל ְלַאַחר  ְלִמידֹו ְוִהְנִהיג ֶאת ַעם ִיׂשְ ָהָיה ּתַ ַע ׁשֶ ל ֵמה', ִליהֹוׁשֻ ּבֵ ּקִ נּו ָמַסר ֶאת ַהּתֹוָרה, ׁשֶ ה ַרּבֵ ֹמׁשֶ
מֹותֹו. 

ַע ִלְזֵקִנים,  ִויהֹוׁשֻ

ְתקּוַפתֹו ְוֵהם ָמְסרּו ֶאת ַהּתֹוָרה  ָהיּו ּבִ ֵקִנים ׁשֶ ְבִעים ַהּזְ ה ְלׁשִ ל ִמֹמׁשֶ ּבֵ ּקִ ל ַהּתֹוָרה ׁשֶ ַע ָמַסר ֶאת ּכָ ְיהֹוׁשֻ
ִביִאים. ְך ַעד ִלְתקּוַפת ַהּנְ ַאֲחֵריֶהם, ּכָ ֵקִנים ׁשֶ ַלּזְ

ּוְזֵקִנים ִלְנִביִאים, 

לּו ֵמֲאבֹוֵתיֶהם.  ֵהם ִקּבְ ִביִאים ֶאת ַהּתֹוָרה ׁשֶ ִביִאים ָמְסרּו ַלּנְ ָסמּוְך ִלְתקּוַפת ַהּנְ ָחיּו ּבְ ֵקִנים ׁשֶ ַהּזְ

דֹוָלה.  ֶנֶסת ַהּגְ י ּכְ ּוְנִביִאים ְמָסרּוָה ְלַאְנׁשֵ

דֹוָלה. ֶנֶסת ַהּגְ י ּכְ ֵקִנים ְלַאְנׁשֵ לּו ֵמַהּזְ ּבְ ּקִ ִביִאים ֶאת ַהּתֹוָרה ׁשֶ ִביִאים, ָמְסרּו ַהּנְ קּוַפת ַהּנְ סֹוף ּתְ ּבְ

ַכי ַהְיהּוִדי  יֵניֶהם ָמְרּדְ ִביִאים )ּבֵ קּוַפת ַהּנְ סֹוף ּתְ ָחיּו ּבְ ִרים ֲחָכִמים ׁשֶ דֹוָלה ֵהם ֵמָאה ְוֶעׂשְ ֶנֶסת ַהּגְ י ּכְ ַאְנׁשֵ
נֹות ֲחׁשּובֹות.  ּקָ ר ּתַ ִביִאים( ְוִתְקנּו ִמְסּפָ י ּוְזַכְרָיה ַהּנְ ְוַחּגַ

ה ְדָבִרים,  לׁשָ ֵהם ָאְמרּו ׁשְ

ָבִרים.  ה ּדְ ֹלׁשָ ׁשְ ִריְך ְלִהּזֵָהר ּבִ ּצָ דֹוָלה ָהיּו ְרִגיִלים לֹוַמר ׁשֶ ֶנֶסת ַהּגְ י ּכְ ַאְנׁשֵ

ָבר ָהִראׁשֹון: ַהּדָ

ין, ּדִ ֱהוּו ְמתּוִנים ּבַ

א ִלְפֵני  ין, ֶאּלָ לֹוַמר ַסְבָלן, ְוֹלא ְלַמֵהר ִלְפֹסק ַהּדִ ין ָצִריְך ִלְהיֹות ָמתּון, ּכְ ַסק ַהּדִ ּפֹוֵסק ֶאת ּפְ ּיָן ׁשֶ ַהּדַ
ְקֶרה ְוַרק ָאז ִלְפֹסק ֶאת  ל ַהּמִ ָדִדים ׁשֶ ָרִטים ְוַהּצְ ל ַהּפְ ֹמַע ֶאת ּכָ יו ִלׁשְ ין ַעּלָ ַסק ַהּדִ הּוא ּפֹוֵסק ֶאת ּפְ ֶ ּשׁ

ין. ַהּדִ
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דֹוָלה: ֶנֶסת ַהּגְ י ּכְ ָאְמרּו ַאְנׁשֵ ִני ׁשֶ ֵ ָבר ַהּשׁ ַהּדָ

ה ְוַהֲעִמידּו ַתְלִמיִדים ַהְרּבֵ

מּוִרים, ּגְ יִקים  ַצּדִ ֵאיָנם  ֵהם  ִאם  ם  ּגַ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ַהּתֹוָרה  ֶאת  ְלִמיִדים  ּתַ ּיֹוֵתר  ׁשֶ ה  ּמָ ּכַ ד  ְלַלּמֵ  ָצִריְך 
ְפֵני ַעְצָמם.  ְפֵני ַעְצָמם ִיְהיּו ַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ַוּיַַעְמדּו ּבִ ֵהם ּבִ ַעד ׁשֶ

דֹוָלה: ֶנֶסת ַהּגְ י ּכְ ָאְמרּו ַאְנׁשֵ י ׁשֶ ִליׁשִ ְ ַבר ַהּשׁ ַהּדְ

ַוֲעׂשּו ְסָיג ַלּתֹוָרה:

ֵני ָהָאָדם  ּלֹא ָיבֹואּו ּבְ ֵדי ׁשֶ ּיְַרִחיקּו ֶאת ָהָאָדם ִמן ָהֲעֵביָרה ּכְ נֹות ּוְגֵזירֹות ׁשֶ ּקָ ֵדר ָעל ְיֵדי ּתַ ֲעׂשּו ּגָ ּתַ
ִאּסּוֵרי ּתֹוָרה.  ל ּבְ ׁשֵ ְלִהּכָ

נֹות  ּקָ ּתַ ַלֲעׂשֹות  ַהֲחָכִמים  ְצִריִכים  ְך  ּכָ ֵאֶליָה,  ְתָקְרבּו  ּיִ ׁשֶ רֹוִצים  ּלֹא  ׁשֶ יָון  ּכֵ ְלִגּנָה  ֵדר  ּגָ ים  עֹוׂשִ ׁשֶ מֹו  ּכְ
ֲעֹבר ָעל ִאּסּוֵרי ּתֹוָרה.  ים ִמּלַ ְרִחיקֹות ֶאת ָהֲאָנׁשִ ּמַ ֵדר, ׁשֶ ְקָראֹות ּגָ ּנִ ׁשֶ

ְיָלה, ַאְך  ל ַהּלַ ל ַעְרִבית ּכָ ַמע ׁשֶ ר ִלְקֹרא ֶאת ְקִריַאת ׁשְ ין ֶאְפׁשָ ר ַהּדִ ל ֲחָכִמים: ֵמִעּקָ ר ׁשֶ ְגָמה ְלַגּדֵ ּדֻ
ִאם ָהָיה  ָבר ִהיא ׁשֶ ה ַלּדָ ּבָ ְיָלה. ַהּסִ ַמע זֹו ַרק ַעד ֲחצֹות ַהּלַ ר ִלְקֹרא ְקִריַאת ׁשְ ֶאְפׁשָ ֲחָכִמים ָאְמרּו ׁשֶ
ּיָבֹוא ָאָדם ֵמָהֲעבֹוָדה ְוֹיאַמר: ֵיׁש ִלי עֹוד  ב ׁשֶ ְיָלה, ָעלּול ְלָקרֹות ַמּצָ ל ַהּלַ ַמע ּכָ ר ִלְקֹרא ְקִריַאת ׁשְ מּוּתָ

ָלל.  ַמע ּכְ ַמע, ְוהּוא ֵיָרֵדם ּוְלַבּסֹוף ֹלא ֹיאַמר ְקִריַאת ׁשְ ה ְזַמן ִלְקֹרא ְקִריַאת ׁשְ ַהְרּבֵ



ֶכת  ָאבֹותַמּסֶ

6

יַני ל ּתֹוָרה ִמּסִ ה ִקּבֵ מׁשֶ

ִאים ָנם ב׳ נֹוׂשְ ָנֵתנּו ֶיׁשְ ִמׁשְ ּבְ

יַצד ָעְבָרה  ּכֵ

ַהּתֹוָרה מה׳ 

ִסיַני ַעד  ַרְך ּבְ ִיְתּבָ

ֶנֶסת  י ּכְ ְלַאְנׁשֵ

דֹוָלה: ַהּגְ

ה  לֹוׁשָ ׁשְ
ָבִרים  ּדְ
ָאְמרּו  ׁשֶ

ֶנֶסת  י ּכְ ַאְנׁשֵ
דֹוָלה: ַהּגְ

ל ֶאת  ה ִקּבֵ ֹמׁשֶ
ַהּתֹוָרה ֵמה׳ 

ִסיַני  ַרְך ּבְ ִיְתּבָ
ַע. ּוְמָסָרּה ִליהֹוׁשֻ

ִביִאים ְמָסרּוָה  ַהּנְ
ֶנֶסת  י ּכְ ְלַאְנׁשֵ

דֹוָלה. ַהּגְ

א. 
ָצִריְך 

ִלְהיֹות ְמתּוִנים 
ין. ּדִ ּבַ

ב. 
ד  ָצִריְך ְלַלּמֵ
ּיֹוֵתר  ה ׁשֶ ּמָ ּכַ

ְלִמיִדים. ּתַ

ג. 
ָצִריְך 

ֵדרֹות  ַלֲעׂשֹות ּגְ
ּוְסָיִגים ַלּתֹוָרה.

ַע ְמָסָרּה  ְיהֹוׁשֻ
ִלְזֵקִנים.

ֵקִנים ְמָסרּוָה  ַהּזְ
ִביִאים. ַלּנְ
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ָנה?  ׁשְ ֶהם עֹוֶסֶקת ַהּמִ ִאים ּבָ ֵני ַהּנֹוׂשְ ָמֵהם ׁשְ 1 .

א א':  נֹוׂשֵ

א ב':  נֹוׂשֵ

אֹות ַמהּו ֵסֶדר ְנִתיַנת ַהּתֹוָרה: ים ַהּבָ ּלִ ֵלם ֵמַהּמִ ַהׁשְ 2 .

דֹוָלה, ְנִביִאים( ֶנֶסת ַהּגְ י ּכְ ה, ְזֵקִנים, ַאְנׁשֵ ַע, ֹמׁשֶ )ְיהֹוׁשֻ

ַרְך ה' ִיְתּבָ

דֹוָלה. ַהּגְ      

ים: ּלִ ַנת ַהּמִ ּוָ ָמה ּכַ 3 .

ין"  ּדִ א. "ֱהוּו ְמתּוִנים ּבַ

ה"  ְלִמיִדים ַהְרּבֵ ב. "ַהֲעִמידּו ּתַ

ג. "ֲעׂשּו ְסָיג ַלּתֹוָרה" 

ִאים: ְ ת. 4 ר ַהּמַ ְסּפָ ים ַלּמִ ין ָהֲאָנׁשִ ְמַתח ַקו ּבֵ

ה 70ֹמׁשֶ

120ְזֵקִנים

דֹוָלה ֶנֶסת ַהּגְ י ּכְ 1ַאְנׁשֵ

ל ֲחָכִמים  ְגָמה ִלְסָיג ׁשֶ ן ּדֻ ּתֵ 5 .
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ָׁשלוֹם ְיָלִדים ְיָקִרים ַוֲחמּוִדים, ְׁשִמי ְיַדְעָיה. ָּכְך ָקְראּו ִלי ְּכֶׁשּנוַֹלְדִּתי, ְוִנְרֶאה ֶׁשַהֵּׁשם ֶׁשִּלי ִהְׁשִּפיַע ָעַלי, ִּכי ּכֹל 

ַהְּזַמן ֲאִני אוֵֹהב ִלְׁשאֹל ְׁשֵאלוֹת ְוָלַדַעת ְּדָבִרים.

ְלַלֵּמד  ְוהּוא אוֵֹהב  ִהְׁשִּפיַע ַהֵּׁשם  ָעָליו  ֶׁשַּגם  ַּכִּנְרֶאה  נוַֹלד.  ְּכֶׁשהּוא  ָּכְך ָקְראּו לוֹ  ְמַלֵּמד,  ָחֵבר ּוְׁשמוֹ  ִלי  ֵיׁש 

ֲאֵחִרים ּכֹל ִמיֵני ְּדָבִרים.

ַּבחוֶֹבֶרת ְּתַגּלּו ֵּכיַצד ֲאִני וְמַלֵּמד לוְֹמִדים ּכֹל ִמיֵני ְּדָבִרים ַיַחד.

ָׁשלוֹם ְלָך ֲחֵבִרי ְמַלֵּמד, ֵיׁש ִלי ְׁשֵאָלה ֶׁשְּמאֹד ַמְפִריָעה ִלי.  ְיַדְעָיה:  

ָמה ַהְּׁשֵאָלה, ְמַלֵּמד? ִּבְׁשִביל ֶזה ֲאִני ּפֹה. ְמַלֵּמד:  

ְּכֶנֶסת  ַאְנֵׁשי  ִלְתקּוַפת  ַעד  ְּבִסיַני  ַהּתוָֹרה  ִמְּנִתיַנת  ַהּתוָֹרה  ְנִתיַנת  ֵסֶדר  ֶאת  ִהְסִּביָרה  ַהִּמְׁשָנה  ְיַדְעָיה:  

ַהְּגדוָֹלה.

ָנכוֹן ְמאֹד, ֲאִני ָׂשֵמַח ֶׁשֵהַבְנָּת ֶאת ַהִּמְׁשָנה. ְמַלֵּמד:  

ָמה ֶׁשֲאִני ֹלא ֵמִבין הּוא ֵּכיַצד ָעְבָרה ַהּתוָֹרה ִמְּתקּוַפת ַאְנֵׁשי ְּכֶנֶסת ַהְּגדוָֹלה ַעד ֵאֵלינּו ַהּיוֹם. ְיַדְעָיה:  

ֶזה ְמאֹד ָּפׁשּוט, ַאְנֵׁשי ְּכֶנֶסת ַהְּגדוָֹלה ָמְסרּו אוָֹתּה ְלַתָּנִאים, ְוֵהם ָלָאמוָֹרִאים, ְוֵהם ַלְּגאוִֹנים, ְוֵהם  ְיַדְעָיה:  

ְלִראׁשוִֹנים, ְוֵהם ָלַאֲחרוִֹנים, ְוֵהם ָמְסרּו אוָֹתּה ָּלנּו. 

ֹלא ֵהַבְנִּתי ׁשּום ָּדָבר. ִמי ֶזה ַהַּתָּנִאים, ָהָאמוָֹרִאים, ַהְּגאוִֹנים, ָהִראׁשוִֹנים ְוָהַאֲחרוִֹנים ּוָמה ֵהם  ְיַדְעָיה:  

ָּכְתבּו?

ֶזה נוֵֹׂשא ָארְֹך, ַאְך ְּבאֶֹפן ְּכָלִלי: ְמַלֵּמד:  

ַהַּתָּנִאים ֵהם ַהֲחָכִמים ֶׁשִּלְּמדּו ֶאת ַהִּמְׁשָנה ַהְמָפֶרֶׁשת ֶאת ִּדְבֵרי ַהּתוָֹרה, ָהָאמוָֹרִאים ֵהם ַהֲחָכִמים   

ִּדְבֵרי  ֶאת  יוֵֹתר  ִהְסִּבירּו  ַאֲחֵריֶהם  ֶׁשָּבאּו  ַהְּגאוִֹנים  ַהִּמְׁשָנה,  ֶאת  ַהְמָפֶרֶׁשת  ַהְּגָמָרא  ֶאת  ֶׁשִּלְּמדּו 

ֶאת  ּוֵפְרׁשּו  ִהְרִחיבּו  ָועוֹד,  ְוַהַרְמַּב״ם  ַרִּׁש״י  ְּכמוֹ  ַאֲחֵריֶהם,  ֶׁשָּבאּו  ָהִראׁשוִֹנים  ְוַהְּגָמָרא,  ַהִּמְׁשָנה 

ַהְּדָבִרים, ּוֵבֲארּו ַמִהי ַהֲהָלָכה ְלַמֲעֶׁשה ֶׁשָּבּה ָצִריְך ִלְנהֹג.

ָהַאֲחרוִֹנים ֶׁשָּבאּו ַאֲחֵריֶהם ֵהם ֲחָכִמים ֶׁשִהְסִּבירּו ְוִהְרִחיבּו ְמאֹד ֶאת ָּכל ַהִּנְלָמד ַעד ִלְתקּוַפָתם.   

ָאז ַּגם ָהַרָּבִנים ֶׁשָּלנּו ִנְקָרִאים ַאֲחרוִֹנים.  ְיַדְעָיה:  

ָהַרב  ֶאְלָיִׁשיב,  ָהַרב  ֵאִלָּיהּו,  ָמְרְּדַכי  ָהַרב  יוֵֹסף,  ָהַרב עוָֹבְדָיה  ְּכגוֹן  ֶׁשָּלנּו,  ַהּדוֹר  ְּגדוֵֹלי  ָנכוֹן ְמאֹד,  ְמַלֵּמד:  

ַׁשִּפיָרא ָועוֹד, ִנְקָרִאים ַאֲחרוֵֹני ָהַאֲחרוִֹנים.
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אֹות: ים ַהּבָ ּלִ א ֵמַהּמִ ַטע ַהּבָ ֵלם ֶאת ַהּקֶ ַהׁשְ 1 .

ינּו. דֹוָלה, ַאֲחרֹוֵני ְזַמּנֵ ֶנֶסת ַהּגְ ְנִתיַנת, ּכְ

ֵסֶדר  ֶאת  ְמָבֶאֶרת  ָנה  ׁשְ י ַהּמִ ַאְנׁשֵ ַעד  ה  ִמּמֹׁשֶ ַהּתֹוָרה 
י  קּוַפת ַאְנׁשֵ ד ְמָבֲאִרים ֶאת ֵסֶדר ְנִתיַנת ַהּתֹוָרה ִמּתְ ִויַדְעָיה ּוְמַלּמֵ

דֹוָלה ַעד  ֶנֶסת ַהּגְ .ּכְ

ָמָרא? ַתב ֶאת ַהּגְ ָנה ּוִמי ּכָ ׁשְ ַתב ֶאת ַהּמִ ִמי ּכָ 2 .

ָמָרא? ת ַהּגְ ָנה ְוֶאת ָמה ְמָפֶרׁשֶ ׁשְ ת ַהּמִ ֶאת ָמה ְמָפֶרׁשֶ 3 .

ינּו. ֵהם ַאֲחרֹוֵני ְזַמּנֵ ִנים ׁשֶ ה ַרּבָ ֹלׁשָ ְגָמה ִלׁשְ ֹתב ּדֻ ּכְ 4 .
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ה  ל ֹמׁשֶ ֹאל ַמּדּוַע ִקּבֵ ַהר ִסיַני. ְוֵיׁש ִלׁשְ ַרְך ּבְ ל ֶאת ַהּתֹוָרה ֵמה׳ ִיְתּבָ נּו ִקּבֵ ה ַרּבֵ ָנה ָלַמְדנּו ִכי ֹמׁשֶ ׁשְ ּמִ ּבַ
בֹור? גֹון ַהר ּתָ ּנּו ּכְ בֹוִהים ִמּמֶ ָהִרים ַהּגְ ַהר ִסיַני ְוֹלא ּבֶ ְוָקא ּבְ נּו ֶאת ַהּתֹוָרה ּדַ ַרּבֵ

אּו ֶהָהִרים  ָרֵאל, ּבָ א ה׳ ַהּטֹוב ָלֵתת ֶאת ַהּתֹוָרה ְלַעם ִיׂשְ ר ּבָ ֲאׁשֶ י ּכַ ִרים ּכִ ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ְמַסּפְ
ַהּתֹוָרה  ֵתן  ּנָ ּתִ ׁשֶ יו ָראּוי  ַעּלָ ְוָקא  ּדַ ִכי  ב  ָחׁשַ ל ֶאָחד  ּכָ ן  ּכֵ ׁשֶ ַהּתֹוָרה,  ֵתן  ּנָ ּתִ ֲעֵליֶהם  ׁשֶ ְוָרצּו  בֹוִהים  ַהּגְ

יבּותֹו. ַאת ֲחׁשִ ִמּפְ

ם  ַאּתֶ ֵני ׁשֶ ָבר ִהיא ִמּפְ ה ַלּדָ ּבָ א ַרק ָעל ַהר ִסיַני, ְוַהּסִ ״ה ֵאיִני נֹוֵתן ֶאת ַהּתֹוָרה ֶאּלָ ּבָ ָאַמר ָלֶהם ַהּקָ
ֶכם. ֻכּלְ ּבְ ֵפל ׁשֶ ָ ִאים ְוִאּלּו ַהר ִסיַני הּוא ַהּשׁ ֶכם ִמְתּגָ ּלְ ּכֻ

ֲאָוה,  ַהר ִסיַני ֵאין ׁשּום ּגַ ֲאָוה ְוֵאילּו ּבְ ֶכם ֵיׁש ּגַ ֻכּלְ ּבְ יָון ׁשֶ ַיַחס ְלַהר ִסיַני ּכֵ ָעֵלי מּום ּבְ ֶכם ִנְקָרִאים ּבְ ּלְ ּכֻ
ֵתן  ּנָ ּתִ יו ָראּוי ׁשֶ ְוָקא ַעּלָ ה ְלַהְבִליט ֶאת ַעְצמֹו. ּדַ ֶקט ְוֹלא ְמַנּסֶ ֶ ּשׁ ב ּבַ יַצד הּוא יֹוׁשֵ ְראּו ּכֵ ָבר ּתִ ּוְרָאָיה ַלּדָ

יַני״. ל ֶאת ַהּתֹוָרה ״ִמּסִ ה ִקּבֵ ַהּתֹוָרה, ּוְלֵכן ְלַבּסֹוף ֹמׁשֶ

יַני?  ל ּתֹוָרה ִמּסִ ה ִקּבֵ ים ֹמׁשֶ ּלִ רּוׁש ַהּמִ ָמה ּפֵ 1 .

ל ֶהָהִרים?  ָמה ָרצּו ּכָ 2 .

ַהר ִסיַני?  ְוָקא ּבְ ַחר ה׳ ַהּטֹוב ּדַ ַמּדּוַע ּבָ 3 .

ין  ּבֵ ף  ּתָ ה ַהְמׁשֻ ַכּנֶ ה ָעָנו ְמֹאד״. ַמהּו ַהּמְ ּתֹוָרה ֶנֱאַמר ״ְוָהִאיׁש ֹמׁשֶ ּבַ 4 .

נּו ְלַהר ִסיַני?  ה ַרּבֵ ֹמׁשֶ
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ְפֹזֶרת: ּתִ אֹות ּבַ ים ַהּבָ ּלִ ְמָצא ֶאת ַהּמִ

ין,  ּדִ דֹוָלה, ֱהוּו ְמתּוִנים ּבַ ֶנֶסת ַהּגְ י, ּכְ ַע, ְזֵקִנים, ְנִביִאים, ַאְנׁשֵ ה , ִסיַני , ְיהֹוׁשֻ ֹמׁשֶ

ה. ְלִמיִדים ַהְרּבֵ ּתַ

הוומתוניםמ

תלימידיםחן

הבהםהרבהיי

לכהיגםיעדד

וניאביעויב

דסשידנכשנה

גתנביקכהיש

הבאנןזכיסמ
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ָנה ַהּתֹוָרה:   ָעַלי ִנּתְ 1 .

י ֶאת ַהּתֹוָרה ֵמה׳:  ְלּתִ ִקּבַ 2 .

ֵקִנים:  ְלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה ֵמַהּזְ ִקּבַ 3 .

ָבִרים:  ה ּדְ ֹלׁשָ ָאַמְרנּו ׁשְ 4 .

ַהר  ָעל  ָנה  ִנּתְ ַהּתֹוָרה  ְלַבּסֹוף  ֲאָבל  ַהּתֹוָרה  ֵתן  ּנָ ּתִ ָעֵלינּו  ׁשֶ ָרִצינּו  5 .

ִסיַני:

ִאים:  ּנָ ְתבּו ַהּתַ אֹוִתי ּכָ 6 .

ְתבּו ָהָאמֹוָרִאים:  אֹוִתי ּכָ 7 .

קּוַפת ָהִראׁשֹוִנים:  ָאנּו ִמּתְ 8 .
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השלם את הציור:


