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רגע! רגע! אני לא 

 מבין!

 כשמשה רבנו נולד,

שנולדו לא למדנו 

 ִאתו עוד חמישה?

 בס"ד

 

 דף העשרה -ששה בכרס אחד

 לַּת ְתחִּ ּתֹוָרה ֹותׁשמ רפס בִּ ת הַּ רֶּ פֶּ ל ְמסַּ ְפָלָאה ההתרבות עַּ מֻּ ל הַּ ם ׁשֶּ ְשָרֵאל עַּ . יִּ

ְרֹעה ה פַּ ְגֹזר ְמנַּסֶּ ֹּלא ְכֵדי גזירות לִּ בּו ׁשֶּ ְתרַּ ׁש ְורּוחַּ  יִּ ֹקדֶּ ת הַּ רֶּ ְרבּו ֵכן אֹומֶּ  .יִּ

 התורה אומרת: 

 וישרצו..."  פרו ישראל ובני "

 ומפרש רש"י:

 :ישרצו

 כתוב בכתב ידך את דברי רש"י:

__________________________________ 

ר ת בֵרְך ה"הקב, ְכלֹומַּ ְשָרֵאל אֶּ בּוי יִּ רִּ ָהיּו ְמיָֻּחד בִּ ָשה יֹוְלדֹות ׁשֶּ ס ׁשִּ רֶּ ָחד ְבכֶּ  אֶּ

ים ְוֵיׁש)  (! ְויֹוֵתר ָעָשר ְׁשֵנים אֹוְמרִּ

   ְוָקא ָלְמדּו ֵמֵהיָכן ל דַּ ְסָפר עַּ מִּ  ?ֵׁשׁש הַּ

ְשָרֵאל ּוְבֵני: "ְלָפסּוק נֲַּחֹזר רו יִּ ֵלא מאד במאד ְוַיַעְצמּו ְוַיְרּבּו ְוִיְשְרצּו פֶּ  ּוְתמַּ

ץ  " אֹוָתם ָהָארֶּ

ים לִּ מִּ ְדָגׁשֹות הַּ מֻּ ְראֹות הַּ ל מַּ ם ָכְך עַּ עַּ ְשָרֵאל ׁשֶּ ָבה יִּ ְתרַּ  .ְמאֹוד הִּ

ָמה ים כַּ לִּ ק ֵיׁש מִּ ֵחלֶּ ְדָגׁש בַּ מֻּ  ? _________הַּ

י ְסָפר ְלפִּ ים מִּ לִּ מִּ ים, הַּ ּנֹוְלדּו ְמָפְרׁשִּ ָשה ׁשֶּ ס ׁשִּ רֶּ ָחד ְבכֶּ  .אֶּ

 

   .מצוינת ְׁשֵאָלה ָאֵכן

ם יְך אִּ ט נְַּמׁשִּ ים ְמעַּ יעַּ , בְפסּוקִּ גִּ ל ללידתו נַּ  ׁשֶּ

ה   .ֹמׁשֶּ

ם ְכמוֹ       ּתֶּ אַּ אי ׁשֶּ דַּ ּוַּ ים בַּ ה ֹלא יֹוְדעִּ ם נֹוָלד ֹמׁשֶּ   עִּ

ָשה      ים ֲחמִּ  .ַאחִּ

 א –א 

 ב –ב 

 ג –ג 

 ד –ד 

 ה –ה 

 ו –ו 

 ז –ז 

 ח –ח 

 ט –ט 

 י –י 

 כ –כ 

 ך –ך 

 ל –ל 

 מ –מ 

 ם –ם 

 נ –נ 

 ן –ן 
 ס –ס 

 ע –ע 

 פ –פ 

 ף –ף 

 צ –צ 

 ץ –ץ 

 ק –ק 

 ר –ר 

 ש –ש 

 ת –ת 



 2  ?באיזה שבט לא נולדו שישה בכרס אחד 

י ָדָבר, ן"הרמב ְלפִּ ט ָקׁשּור הַּ ֵשבֶּ ּנּו לַּ מֶּ ה ָהָיה מִּ  .נּורב ֹמׁשֶּ

 מאיזה שבט היה משה? ____________________________

 
 : (ג פרק במדבר) ן"רמבאומר ה

י ֲאנִּ ה, חֹוֵׁשב וַּ זֶּ זּוק ׁשֶּ ָאְמרּו ְלָמה חִּ בֹוֵתינּו ׁשֶּ  ( ו וארא תנחומא) רַּ

ל שבטו ִכי ְך ּוַבֲעבוַֹדת ִמְצַרִים מלאכת ְּבִשְעּבּוד ָהיּו ֹלא ֵלִוי שֶּ רֶּ  . פֶּ

ֵּנה ְשָרֵאל ְוהִּ ר, יִּ ים ָמְררּו ֲאׁשֶּ יִּ ְצרִּ מִּ ת הַּ ם אֶּ ֵייהֶּ ֲעבֹוָדה חַּ  ָהָיה, למעטם ְכֵדי ָקָׁשה בַּ

ָקדֹוׁש ה הּוא ָברוְך הַּ ְרבֶּ ד אֹוָתם מַּ ת ְכנֶּגֶּ ם ְגֵזרַּ יִּ ְצרַּ ר ְכמוֹ  מִּ ָאמַּ ( יב א ֵׁשמֹות) ׁשֶּ

ר ֲאׁשֶּ ֲענּו ְוכַּ ה ֵכן אֹותוֹ  יַּ ְרבֶּ ְפֹרץ ְוֵכן יִּ י... יִּ ָקדֹוׁש ָהָיה כִּ ה אֹוֵמר הּוא ָברוְך הַּ ְראֶּ  ְדָבר נִּ

י י ָיקּום מִּ ּנִּ מֶּ  , ֵמֵהם אוֹ  מִּ

ְך ְוָרִבים ָפִרים ָהיּו ֵלִוי ְשָבט ֲאָבל רֶּ ץ ָכל ְכדֶּ רֶּ  .ַהְשָבִטים ִכְשַאר ְלַמְעָלה ָעלּו ְוֹלא ָהאֶּ

 

יר ן"הרמב ְסבִּ ים: ש מַּ ְצרִּ מִּ ידּו הַּ ֱעבִּ ת הֶּ ְשָרֵאל אֶּ ְךב יִּ ֲעטּו ְכֵדי פרֶּ יְּתמַּ ְהיּו) ׁשֶּ  יִּ

ְוָקא(. ָפחֹות ל ְודַּ ְגלַּ ה בִּ ְרָבה אֹוָתם בֵרְך' ה, זֶּ ְמיָֻּחד אֹוָתם ְוהִּ  .בִּ

ת מַּ ט, ֹזאת ְלעֻּ הּוא___________,  ֵׁשבֶּ ל שבטו גַּם ׁשֶּ  ֹלא____________,  ׁשֶּ

ְך דּוָעבְ  בּו ֹלא ְוָלֵכן, ְבפרֶּ ְתרַּ ּצּוָרה הִּ ְפָלָאה בַּ  .זוֹ  מֻּ

 

  

 



 3  שמואל ב' פרק ו' -הצצה לפרק בתנ"ך 

ם יִּ ְצרַּ ְבָרָכה ָהְיָתה ְבמִּ ת ָהזו   הַּ פֶּ ּתֶּ ם ְלָכל ְמׁשֻּ ְשָרֵאל עַּ ד, יִּ ְלבַּ ל שבטו מִּ י ׁשֶּ  . ֵלוִּ

ל ְך"בָתנָ  ְמֹצא נּוכַּ ה לִּ ְקרֶּ ְׁשָפָחה ָכזוֹ  ְבָרָכה ָהְיָתה בוֹ  מִּ ת ְבמִּ  .ַאחַּ

 

ית ֲארֹון ְברִּ  -הַּ

ְכלי ַאֵחד ְׁשָכן מִּ מִּ י. הַּ ְכלִּ יד הַּ ָיחִּ ָהָיה הַּ ׁש ׁשֶּ  ְבֹקדֶּ

ית לּוחֹות ּוְבתֹוכוֹ  הקדשים ְברִּ ְבֵרי, הַּ ית לּוחֹות ׁשִּ ְברִּ  הַּ

ים אׁשֹונִּ  .ּתֹוָרה רפסו ָהרִּ

 

קּוָפה ִרית ֲארֹון ָהָיה ֹלא מסוימת תְּ קֹומוֹ  ַהבְּ ָכן ִבמְּ  ַבָמקֹום ֶאָלא, ַבִמשְּ

ָרא ַיית ַהִנקְּ  . ַיֲעִרים ִקרְּ

ִליט ַהֶמֶלךְּ  ָדִוד ַהֲעלֹות ֶהחְּ ֹרב ִלירּוָשַלִים ָהֲארֹון ֶאת לְּ ִגיָנה ִעם בְּ  . ּוִבנְּ

ַמן ַאךְּ  מוֹ  ֶאָחד ָאָדם. ָאסֹון ָקָרה, ָהָארֹון ַהֲעָלַאת ַבזְּ  ָחַשב, עוזה ֶששְּ

 .ָהרגוֹ ' וה, ִייּפול ֶשֹלא בוֹ  ֶלֱאֹחז ּוִבֵקש, ִלּפול עֹוֵמד ֶשָהָארֹון

בֹות ִעקְּ ִליטּו ָיֵרא ָדִוד, ֶזה ֵאירּוַע  בְּ ַתִיים ַמחְּ ַהֲעלֹות ֹלא ֵבינְּ  ָהֲארֹון ֶאת לְּ

. מהלוויים ֶאָחד-ָהִגיִתי ֵאדֹום עֹוֵבד ֵאֶצל להשאירו ֶאָלא, ִלירּוָשַלִים

ָכבֹוד ַבֲארֹון ָנַהג ֵאדֹום עֹוֵבד ָּפה ֶאת אמטאט ָהָיה-בְּ ִצדוֹ  ָהִרצְּ ִליק ֶשלְּ  ּוַמדְּ

ֵני ֵנרֹות ֶעֶרב ֹבֶקר ָהָארֹון ִבפְּ  .וְּ

יָתה -להיפך ֶאָלא, ֶנֶזק ָכל לוֹ  ָגַרם ֹלא ֶשָהָארֹון ָזָכה ֵאדֹום עֹוֵבד ָרָכה לוֹ  ָהיְּ  בְּ

ֻיֶחֶדת ַמן מְּ לוֹ  ָהָארֹון ָהָיה בוֹ  ַבזְּ ָרָכה:  ֶאצְּ ֹעֶשר, ַבָבִנים בְּ תֹוֶסֶפת בְּ  טֹוָבה וְּ

ָכל  .)רד"ק( ָדָבר בְּ

 

ים ים ֲחָכמִּ ְינִּ ְבָרָכה ְמצַּ הַּ ת ׁשֶּ דֶּ ְמיֻּחֶּ ְׁשּתוֹ  היא ָזָכה ָלּה הַּ אִּ  יְלדּו כלותיה ּוְׁשמֹונֶּה ׁשֶּ

שה שה ׁשִּ ס ׁשִּ רֶּ ָחד ְבכֶּ ת) אֶּ כֶּ סֶּ  (ָרכֹותב מַּ



ֵין) 4  ֵיׁש ְנצַּ ים ׁשֶּ ים ְמָפְרׁשִּ ֹּלא ָהאֹוְמרִּ ָבר ׁשֶּ ְבאֹותוֹ  ְמדֻּ ן ׁשֶּ שה ָהיּו ְזמַּ ינֹוקֹות ׁשִּ ד ּתִּ חַּ ָלא, יַּ ָכל אֶּ ת ׁשֶּ ְלָדה ַאחַּ  יַּ

שה ינֹוקֹות ׁשִּ ים ְׁשלֹוָׁשה ְבתֹוְך ּתִּ  !!(ֳחָדׁשִּ

ד ָדוִּ ע ְכׁשֶּ ל ָׁשמַּ ְבָרָכה עַּ ת הַּ דֶּ ְמיֻּחֶּ ָהְיָתה הַּ ת ׁשֶּ יִּ י ָאֹדם עֹוֵבד ְבבַּ יתִּ יט הּוא, ָהגִּ ְחלִּ  מַּ

ֲעלֹות ׁשּוב ת ְלהַּ ם ָהָארֹון אֶּ יִּ ירּוָׁשלַּ ּצּוָרה ָגדֹול ְבָכבֹוד לִּ ְּנכֹוָנה ּובַּ  !הַּ

 

 

 

ט____________  ֵשבֶּ ָשה נֹוְלדּו ֹלא בוֹ  הַּ ס ׁשִּ רֶּ ָחד ְבכֶּ ם אֶּ יִּ ְצרַּ  ְבמִּ

י____________  ד מִּ ָעבַּ ְבָרָכה ָזָכה_____ ________,  ׁשֶּ ל לַּ ָשה ׁשֶּ ס ׁשִּ רֶּ ָחד ְבכֶּ  אֶּ

י נֱֶּהָרג____________  ָסה כִּ ֱאֹחז נִּ ֲארֹון לֶּ ית בַּ ְברִּ  הַּ

ים בוֹ ____________  ָּנחִּ לּוחֹות מֻּ ר הַּ  ּתֹוָרה ְוֵספֶּ

יעַּ  ֵאָליו____________  גִּ ית ָארֹון הִּ ְברִּ  נֱֶּהָרג שעוזה ְלַאחר הַּ

ד ָרָצה ְלשם____________  ֲעלֹות ָדוִּ ת ְלהַּ ית ֲארֹון אֶּ ְברִּ  הַּ

ית ָארֹון ָהָיה שם____________  ְברִּ ְפֵני הַּ ד לִּ ָדוִּ ָסה ׁשֶּ ֲעלֹות נִּ ם אֹותוֹ  ְלהַּ יִּ ירּוָׁשלַּ  .לִּ

ְבָרָכה____________  ת הַּ דֶּ ְמיֻּחֶּ ָהְיָתה הַּ ְׁשּתוֹ  ׁשֶּ ל ְלאִּ י ָאֹדם עֹוֵבד ׁשֶּ יתִּ לֹות ָהגִּ כַּ ָלּה ְוהַּ  ׁשֶּ

ר____________  ֹבקֶּ ב בַּ רֶּ י ָאֹדם עֹוֵבד ָהָיה ּוָבעֶּ יתִּ ְפֵני_____ ______ ָהגִּ ית ֲארֹון לִּ ְברִּ  הַּ
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