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בס"ד

חידון התנ"ך למבוגרים
חוזרים לספר הספרים

חידון התנ"ך המחוזי בכתב תשע"א
מחוז: 

פרטי הנבחן/ת 

שם פרטי: 

שם משפחה: 

מס' ת.ז.:  תאריך לידה:  

כתובת פרטית )רחוב ומס' הבית(:

העיר:

מקצוע:   השכלה: 

טלפון בבית:   טלפון נייד: 

דואר אלקטרוני: 

דתי / מסורתי / לא דתי - נא הקיפו בעיגול את בחירתכם

זכר/נקבה - נא הקיפו בעיגול את בחירתכם

מה הניע אותך להשתתף בחידון התנ"ך?

התנ"ך עבורי הוא: 

הערות: 
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משרד החינוך 
 מינהל חברה ונוער

חידון התנ"ך למבוגרים 
חוזרים לספר הספרים

בסימן: ערכים ומידות 
             "ִּגּבֹור ָּבָאֶרץ ִיְהֶיה ַזְרעֹו ּדֹור ְיָׁשִרים ְיבָֹרְך" )תהלים קי"ב, ב'(

חידון מחוזי בכתב תשע"א

מבנה החידון
במבחן זה שני חלקים הכוללים 60 שאלות

בחלק הראשון 40 שאלות בשיטת התשובות לבחירה

בחלק השני 20 שאלות - שאלות קצרות פתוחות  

 העולים לשלב הבא 
18 המתמודדים שקיבלו את הציונים הגבוהים ביותר במחוז יעלו לשלב הבא:

חידון התנ"ך המחוזי הפומבי 

הניקוד
בחידון 60 שאלות. 2 נקודות לכל שאלה

בסך הכל ניתן לצבור בחידון זה: 120 נקודות

הזמן המוקצב
החידון יימשך 90 דקות. משעה 17:00 עד השעה 18:30 

מרכז החידון 
שלמה ונטורה 

עורך החידון 
נריה פנחס

ועדת שאלות 
הרב פרופ' נריה גוטל, דרורה הלוי, יוסף שער, שלמה ונטורה, נריה פנחס

ה ח ל צ ה ב



5

חידון מחוזי בכתב למבוגרים תשע"א

חלק ראשון: נא להקיף בעיגול את האות שליד התשובה הנכונה

שאלה מס' 1

מי אמר: "ְויֹוֵסף ה' ֱאֹלֶהיָך ֶאל ָהָעם ָּכֵהם ְוָכֵהם ֵמָאה ְפָעִמים ְוֵעיֵני ֲאדִֹני ַהֶּמֶלְך רֹאֹות"?
נתן הנביא א. 

בניהו בן יהוידע ב. 
יואב בן צרויה ג. 

גד הנביא ד. 

שאלה מס' 2

מי אמר למי: "ְוַעָּתה ִהָּׁשְבָעה ִּלי ֵבאֹלִהים ֵהָּנה ִאם ִּתְׁשקֹר ִלי ּוְלִניִני ּוְלֶנְכִּדי ַּכֶחֶסד ֲאֶׁשר 
ָעִׂשיִתי ִעְּמָך ַּתֲעֶׂשה ִעָּמִדי ְוִעם ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַּגְרָּתה ָּבּה"?

שאול לדוד א. 
אבימלך לאברהם ב. 

יהונתן לדוד ג. 
אבימלך ליצחק ד. 

שאלה מס' 3

למי נאמר: "ָהלֹוְך ְוָרַחְצָּת ֶׁשַבע ְּפָעִמים ַּבַּיְרֵּדן ְוָיׁשֹב ְּבָׂשְרָך ְלָך ּוְטָהר"?
חזאל  א. 
פרעה ב. 
גיחזי ג. 
נעמן ד. 

שאלה מס' 4

למי נאמר: "ָאמֹר ָאַמְרִּתי ִּכי ָׂשנֹא ְׂשֵנאָתּה ָוֶאְּתֶנָּנה ְלֵמֵרֶעָך ֲהֹלא ֲאחָֹתּה ַהְּקַטָּנה טֹוָבה 
ִמֶּמָּנה ְּתִהי ָנא ְלָך ַּתְחֶּתיָה"?

דוד א. 
שמשון  ב. 
אדוניהו ג. 

יעקב ד. 

שאלה מס' 5

למי נאמר: "ַאָּתה ִּתְהֶיה ַעל ֵּביִתי ְוַעל ִּפיָך ִיַּׁשק ָּכל ַעִּמי ַרק ַהִּכֵּסא ֶאְגַּדל ִמֶּמָּך"?
מרדכי א. 

דוד ב. 
יוסף  ג. 

הנער הלוי  ד. 

שאלה מס' 6

על מי נאמר: "הּוא ָהָיה ֲאִבי ָּכל ּתֵֹפׂש ִּכּנֹור ְועּוָגב"?
תובל קין א. 

יבל ב. 
למך ג. 

יובל  ד. 
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שאלה מס' 7

למי נאמר: "ִאם ַהּיֹום ִּתְהֶיה ֶעֶבד ָלָעם ַהֶּזה ַוֲעַבְדָּתם ַוֲעִניָתם ְוִדַּבְרָּת ֲאֵליֶהם ְּדָבִרים טֹוִבים 
ְוָהיּו ְלָך ֲעָבִדים ָּכל ַהָּיִמים"?

שלמה א. 
יהוא ב. 

רחבעם ג. 
אבשלום ד. 

שאלה מס' 8

בדברי מי נזכר הפסוק: "ָאז ָהְלמּו ִעְּקֵבי סּוס ִמַּדֲהרֹות ַּדֲהרֹות ַאִּביָריו"?
תפילת חנה  א. 

שירת דוד  ב. 
ברכת משה  ג. 

שירת דבורה  ד. 

שאלה מס' 9

"ְלַמַען ִייַטב ָלְך ְוַהֲאַרְכָּת ָיִמים" הוא השכר על קיום מצות:
ביכורים א. 

שילוח הקן  ב. 
השבת אבידה  ג. 
השבת העבוט  ד. 

שאלה מס' 10

מי אמר  למי: "ֵאֲלָכה ָּנא ְוָאׁשּוָבה ֶאל ַאַחי ... ְוֶאְרֶאה ַהעֹוָדם ַחִּיים"? 
יוסף לפרעה א. 
משה ליתרו ב. 
דוד לאכיש ג. 

נחמיה לארתחשסתא ד. 

שאלה מס' 11

למי נאמר: "ְוָהָיה ֲאֶׁשר אַֹמר ֵאֶליָך ֶזה ֵיֵלְך ִאָּתְך הּוא ֵיֵלְך ִאָּתְך ְוכֹל ֲאֶׁשר אַֹמר ֵאֶליָך ֶזה ֹלא 
ֵיֵלְך ִעָּמְך הּוא ֹלא ֵיֵלְך"?

אחאב  א. 
שאול  ב. 
גדעון  ג. 

ברק ד. 

שאלה מס' 12

על מי נאמר: "ַוָּתֶׂשם ַּבּפּוְך ֵעיֶניָה ַוֵּתיֶטב ֶאת רֹאָׁשּה ַוַּתְׁשֵקף ְּבַעד ַהַחּלֹון"?
אם סיסרא א. 

איזבל  ב. 
רחב ג. 

אסתר ד. 

שאלה מס' 13

עֵֹבד". נזכר בברכת  ְלַמס  ַוְיִהי  ִלְסּבֹל  ִׁשְכמֹו  ַוֵּיט  ָנֵעָמה  ִּכי  ְוֶאת ָהָאֶרץ  ִּכי טֹוב  ְמֻנָחה  "ַוַּיְרא 
יעקב לשבט:
יששכר א. 

יוסף ב. 
יהודה  ג. 

אשר ד. 
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שאלה מס' 14

"ַוָּיֻסרּו ֵאָליו ַוָּיבֹאּו ֶאל ֵּביתֹו ַוַּיַעׂש ָלֶהם ִמְׁשֶּתה ּוַמּצֹות ָאָפה ַוּיֹאֵכלּו" המארח הוא:
אברהם  א. 
שמואל ב. 

לוט  ג. 
האיש הזקן מן הגבעה  ד. 

שאלה מס' 15

מי ביקש :"ְּבֵנה ִלי ָבֶזה ִׁשְבָעה ִמְזְּבחֹת ְוָהֵכן ִלי ָּבֶזה ִׁשְבָעה ָפִרים ְוִׁשְבָעה ֵאיִלים"?
בלעם א. 
אחאב ב. 

אחז ג. 
מנשה ד. 

שאלה מס' 16

ַהּגֹוִים  ֵמֶחְרַּפת  ֵּתֵלכּו  ֱאֹלֵהינּו  ְּבִיְרַאת  ֲהלֹוא  עִֹׂשים  ַאֶּתם  ֲאֶׁשר  ַהָּדָבר  טֹוב  "ֹלא  אמר:  מי 
אֹוְיֵבינּו"?

יהושע  א. 
נחמיה ב. 

שכניה בן יחיאל ג. 
משה ד. 

שאלה מס' 17

על מי נאמר :"ַוִּתַּקח ... ֶאת ַהְּתָרִפים ַוָּתֶׂשם ֶאל ַהִּמָּטה ְוֵאת ְּכִביר ָהִעִּזים ָׂשָמה ְמַרֲאׁשָֹתיו 
ַוְּתַכס ַּבָּבֶגד"?

רחל א. 
רחב ב. 

האשה מבחורים  ג. 
מיכל  ד. 

שאלה מס' 18

על מי נאמר :"ַוְיִהי ... עֶֹׂשה ִמְׁשָּפט ּוְצָדָקה ְלָכל ַעּמֹו"?
שאול א. 

דוד ב. 
חזקיהו ג. 
שמואל ד. 

שאלה מס' 19

על מי נאמר: "ַוֵּיֶׁשב ... ִּבירּוָׁשַלם ְׁשָנַתִים ָיִמים ּוְפֵני ַהֶּמֶלְך ֹלא ָרָאה"?
אבשלום א. 

ירבעם ב. 
שמעי ג. 

אדוניהו  ד. 

שאלה מס' 20

על מי נאמר: "הּוא ִהָּכה ֶאת ְּפִלְׁשִּתים ַעד ַעָּזה ְוֶאת ְּגבּוֶליָה ִמִּמְגַּדל נֹוְצִרים ַעד ִעיר ִמְבָצר"?
שמשון  א. 

שאול  ב. 
חזקיהו ג. 
שמואל ד. 
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שאלה מס' 21

ֶאְהֶיה  ְוָאנִֹכי ֹלא  ֵלב ִׁשְפָחֶתָך  ַעל  ִדַּבְרָּת  ְוִכי  ִנַחְמָּתִני  ִּכי  ֲאדִֹני  ְּבֵעיֶניָך  ֵחן  מי אמרה: "ֶאְמָצא 
ְּכַאַחת ִׁשְפחֶֹתיָך "?

אביגיל א. 
האשה התקועית  ב. 

רות  ג. 
האשה השונמית ד. 

שאלה מס' 22

מי אמר: "ּוְכָׁשְמִעי ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ָקַרְעִּתי ֶאת ִּבְגִדי ּוְמִעיִלי ָוֶאְמְרָטה ִמְּׁשַער רֹאִׁשי
ּוְזָקִני ..."?

נחמיה א. 
עזרא ב. 

יהושע ג. 
מרדכי  ד. 

שאלה מס' 23

מי אמר: "ָזְכָרה ִּלי ֱאֹלַהי ַעל זֹאת ְוַאל ֶּתַמח ֲחָסַדי ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ְּבֵבית ֱאֹלַהי ּוְבִמְׁשָמָריו"?
חזקיהו א. 
יאשיהו ב. 

שלמה ג. 
נחמיה ד. 

שאלה מס' 24

מה אירע בתאריך: "ַּבחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי ְּבִׁשְבָעה ָעָׂשר יֹום ַלחֶֹדׁש"?
נעלה הענן מעל משכן העדות  א. 

נבקעו כל מעיינות תהום רבה  וארובות השמים נפתחו ב. 
עזרא מכנס את כל  העם לירושלים  ג. 

תיבת נח  נחה על הרי אררט  ד. 

שאלה מס' 25

על מי נאמר: "ַוַּיֶּצב ָׁשם ִמְזֵּבַח ַוִּיְקָרא לֹו ֵאל ֱאֹלֵהי ִיְׂשָראל"?
יעקב א. 
גדעון ב. 

אליהו ג. 
אברהם ד. 

שאלה מס' 26

ָׁשָּמה  ִקְּטרּו  ֲאֶׁשר  ַהָּבמֹות  ֶאת  ַוְיַטֵּמא  ְיהּוָדה  ֵמָעֵרי  ַהּכֲֹהִנים  ָּכל  ֶאת  "ַוָּיֵבא  נאמר:  מי  על 
ַהּכֲֹהִנים ִמֶּגַבע ַעד ְּבֵאר ָׁשַבע"? 

ירבעם  א. 
יהוידע ב. 

יאשיהו ג. 
יהואש ד. 

שאלה מס' 27

מי אמר: "ִּכי ְלַפּתְֹתָך ָּבא ְוָלַדַעת ֶאת מֹוָצֲאָך ְוֶאת מֹוָבֶאָך ְוָלַדַעת ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ַאָּתה עֶֹׂשה"?
אחיתופל  א. 

חושי הארכי ב. 
יואב  ג. 
זבול  ד. 
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שאלה מס' 28

על מי נאמר: "ְוֹלא ְיַחֶּיה ִאיׁש ְוִאָּׁשה ְוָלַקח צֹאן ּוָבָקר ַוֲחמִֹרים ּוְגַמִּלים ּוְבָגִדים"?
יואב בן צרויה  א. 

שמשון  ב. 
נבוזראדן רב טבחים ג. 

דוד   ד. 

שאלה מס' 29

מי אמר: "ַאל ִּתיָראּו ַאֶּתם ֲעִׂשיֶתם ֵאת ָּכל ָהָרָעה ַהּזֹאת ַאְך ַאל ָּתסּורּו ֵמַאֲחֵרי ה' ַוֲעַבְדֶּתם 
ֶאת ה' ְּבָכל ְלַבְבֶכם"?

משה א. 
שמואל ב. 
יהושע  ג. 
אליהו ד. 

שאלה מס' 30

על מי נאמר: "ְוֹלא הֹוִריׁש ... ֶאת ֵּבית ְׁשָאן ְוֶאת ְּבנֶֹתיָה ְוֶאת ַּתְעַנְך ְוֶאת ְּבנֶֹתיָה ְוֶאת יְֹׁשֵבי דֹור 
ְוֶאת ְּבנֹוֶתיָה..."?

אפרים  א. 
נפתלי ב. 
אשר ג. 

מנשה ד. 

שאלה מס' 31

מי אמר: "ִּכי ָקנֹו ֶאְקֶנה ֵמאֹוְתָך ִּבְמִחיר ְוֹלא ַאֲעֶלה ַלה' ֱאֹלַהי עֹלֹות ִחָּנם"?
דוד א. 

אברהם ב. 
יעקב ג. 

שלמה ד. 

שאלה מס' 32

על מי נאמר: "יֹוֵׁשב ִּבְקֵצה ַהִּגְבָעה ַּתַחת ָהִרּמֹון ֲאֶׁשר ְּבִמְגרֹון ְוָהָעם ֲאֶׁשר ִעּמֹו ְּכֵׁשׁש ֵמאֹות 
ִאיׁש"?

דוד א. 
שאול  ב. 
עמרי ג. 

געל בן עבד ד. 

שאלה מס' 33

מי אמר למי: "ִּכי ָמה ַאָּתה ָחֵסר ִעִּמי ְוִהְּנָך ְמַבֵּקׁש ָלֶלֶכת ֶאל ַאְרֶצָך"?
פרעה להדד א. 
לבן ליעקב ב. 

יתרו למשה  ג. 
אכיש לדוד ד. 

שאלה מס' 34

מי אמרה: "ְׁשֵאָלה ַאַחת ְקַטָּנה ָאנִֹכי ׁשֶֹאֶלת ֵמִאָּתְך ַאל ָּתֶׁשב ֶאת ָּפָני"?
דלילה א. 

חנה ב. 
בת שבע ג. 

רות ד. 
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שאלה מס' 35

על מי נאמר: "ְוֶיֶתר ִּדְבֵרי ... ְוָכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ּוְגבּוָרתֹו ֲאֶׁשר ִנְלָחם ַוֲאֶׁשר ֵהִׁשיב ֶאת ַּדֶּמֶׂשק 
ְוֶאת ֲחָמת ִליהּוָדה ְּבִיְׂשָרֵאל ֲהֹלא ֵהם ְּכתּוִבים ַעל ֵסֶפר ..."?

ירבעם א. 
יהואש ב. 
עוזיהו ג. 

אחז ד. 

שאלה מס' 36

על מי נאמר: "ַּגם ּדֹור ֲעִׂשיִרי ֹלא ָיבֹא ָלֶהם ִּבְקַהל ה' ַעד עֹוָלם"?
עמלקי א. 

עמוני ומואבי  ב. 
מצרי ואדומי ג. 

כנעני  ד. 

שאלה מס' 37

על מי נאמר: "ָיְצאּו ִנָּצִבים ֶּפַתח ָאֳהֵליֶהם ּוְנֵׁשיֶהם ּוְבֵניֶהם ְוַטָּפם"?
עכן ומשפחתו  א. 

דתן ואבירם ב. 
אנשי שכם ג. 

יעקב ובניו  ד. 

שאלה מס' 38

למי נאמר: "ִהָּכֵבד ְוֵׁשב ְּבֵביֶתָך ְוָלָּמה ִתְתָּגֶרה ְּבָרָעה ְוָנַפְלָּתה ַאָּתה ִויהּוָדה ִעָּמְך"?
אמציהו א. 
חזקיהו ב. 
יאשיהו ג. 

אחז ד. 

שאלה מס' 39

על מי נאמר: "ַוַּיְׁשַּבע ֶאת ָׂשֵרי ַהּכֲֹהִנים ַהְלִוִּים ְוָכל ִיְׂשָרֵאל ַלֲעׂשֹות ַּכָּדָבר ַהֶּזה"?
נחמיה א. 

יאשיהו ב. 
יהוידע ג. 

עזרא ד. 

שאלה מס' 40

ֲאֶׁשר  ָּכל  ֵאת  ַּתְׂשִּכילּו  ְלַמַען  אָֹתם  ַוֲעִׂשיֶתם  ַהּזֹאת  ַהְּבִרית  ִּדְבֵרי  ֶאת  "ּוְׁשַמְרֶּתם  אמר:  מי 
ַּתֲעׂשּון"?

משה א. 
יהושע ב. 

שמואל  ג. 
שלמה ד. 
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חלק שני : נא ענו על השאלה המצורפת לכל פסוק

מי אמר: "ְוֹלא ְנַטְׁשַּתִני ְלַנֵּׁשק ְלָבַני ְוִלְבנָֹתי ַעָּתה ִהְסַּכְלָּת ֲעׂשֹו"?  .41

תשובה: 

למי נאמר: "ֲעֵלה ֱאכֹל ּוְׁשֵתה ִּכי קֹול ֲהמֹון ַהָּגֶׁשם"?  .42

תשובה: 

למי נאמר: "ִהֵּנה ָנא ַאְּת ֲעָקָרה ְוֹלא ָיַלְדְּת ְוָהִרית ְוָיַלְדְּת ֵּבן"?  .43

תשובה: 

מי אמר: "ָלֵכן ׁשֵֹמר ְלרֹאִׁשי ֲאִׂשיְמָך ָּכל ַהָּיִמים"?  .44

תשובה: 

ַמְרְּכבֹות  ְוֶאת   ... ַלֶּׁשֶמׁש  ְיהּוָדה  ַמְלֵכי  ָנְתנּו  ֲאֶׁשר  ַהּסּוִסים  ֶאת  "ַוַּיְׁשֵּבת  נאמר:  מי  על   .45
ַהֶּׁשֶמׁש ָׂשַרף ָּבֵאׁש"?

תשובה: 

למי נאמר: "ַיַען ִׁשַּלְחָּת ֶאת ִאיׁש ֶחְרִמי ִמָּיד ְוָהְיָתה ַנְפְׁשָך ַּתַחת ַנְפׁשֹו ְוַעְּמָך ַּתַחת ַעּמֹו"?  .46

תשובה: 

47.  מי אמר: "ַאל ִיַחר ַאף ֲאדִֹני ַאָּתה ָיַדְעָּת ֶאת ָהָעם ִּכי ְבָרע הּוא"?

תשובה: 

48. למי נאמר: "ָלָּמה ֶּזה ַאְּת ִמְתַנֵּכָרה ְוָאנִֹכי ָׁשלּוַח ֵאַלִיְך ָקָׁשה"?

תשובה: 

למי נאמר: "ְואּוָלם ַּבֲעבּור זֹאת ֶהֱעַמְדִּתיָך ַּבֲעבּור ַהְראְֹתָך ֶאת ּכִֹחי ּוְלַמַען ַסֵּפר ְׁשִמי ְּבָכל   .49
ָהָאֶרץ"?

תשובה: 

ִלְׁשּתֹות  ְוַהַּיִין  ַהְּנָעִרים  ֶלֱאכֹול  ְוַהַּקִיץ  ְוַהֶּלֶחם  ִלְרּכֹב  ַהֶּמֶלְך  ְלֵבית  אמר:"ַהֲחמֹוִרים  מי   .50
ַהָּיֵעף ַּבִּמְדָּבר"?

תשובה: 
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מי אמרו: "ָּבאנּו ֶאל ַמֲחֵנה ... ְוִהֵּנה ֵאין ָׁשם ִאיׁש ְוקֹול ָאָדם ִּכי ִאם ַהּסּוס ָאסּור ְוַהֲחמֹור   .51
ָאסּור ְואָֹהִלים ַּכֲאֶׁשר ֵהָּמה"? 

תשובה: 

ְּבֶאֶרץ  ְלִבָּזה  ּוְתֵנם  רֹאָׁשם  ֶאל  ֶחְרָּפָתם  ְוָהֵׁשב  בּוָזה  ָהִיינּו  ִּכי  ֱאֹלֵהינּו  "ְׁשַמע  אמר:  מי   .52
ִׁשְבָיה"?

תשובה: 

על מי נאמר: "ַוְיַקֵּצץ ....ֶאת ַהִּמְסְּגרֹות ַהְּמכֹנֹות ַוָּיַסר ֵמֲעֵליֶהם ֶאת ַהִּכּיֹר ְוֶאת ַהָּים הֹוִרד   .53
ֵמַעל ַהָּבָקר ַהְּנחֶֹׁשת ֲאֶׁשר ַּתְחֶּתיָה ַוִּיֵּתן אֹתֹו ַעל ַמְרֶצֶפת ֲאָבִנים"? 

תשובה: 

מי אמר: "ִהֵּנה ְבֵני ַהֶּמֶלְך ָּבאּו ִּכְדַבר ַעְבְּדָך ֵּכן ָהָיה"?  .54

תשובה: 

מי אמר: "ָּברּוְך ַאָּתה ְּבִני... ַּגם ָעׂשה ַתֲעֶׂשה ְוַגם ָיכֹל ּתּוָכל"?  .55

תשובה: 

מי אמר: "ָאֵמן ֵּכן יֹאַמר ה'  ֱאֹלֵהי ֲאדִֹני ַהֶּמֶלְך"?  .56

תשובה: 

מי אמר: "ַאל ֵיַרע ְּבֵעיֶניָך ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ִּכי ָכזֹה ְוָכֶזה ּתֹאַכל ֶהָחֶרב ַהֲחֵזק ִמְלַחְמְּתָך ֶאל   .57
ָהִעיר ְוָהְרָסּה ְוַחְּזֵקהּו"?

תשובה: 

על מי נאמר: "ָגדֹול...ְּבֵבית ַהֶּמֶלְך ְוָׁשְמעֹו הֹוֵלְך ְּבָכל ַהְּמִדינֹות ִּכי ָהִאיׁש... הֹוֵלְך ְוָגדֹול"  .58

תשובה: 

"ַוְיִהי ִאיׁש ָמדֹון ְוֶאְצְּבעֹות ָיָדיו ְוֶאְצְּבעֹת ַרְגָליו ֵׁשׁש ָוֵׁשׁש ֶעְׂשִרים ְוַאְרַּבע ִמְסָּפר ...ַוְיָחֵרף   .59
ֶאת ִיְׂשָרֵאל ַוַּיֵּכהּו ..."- מי הכה את איש מדון?

תשובה: 

למי נאמר: "ְוֹלא ֶהֱאַמְנִּתי ַלְּדָבִרים ַעד ֲאֶׁשר ָּבאִתי ַוִּתְרֶאיָנה ֵעיַני ְוִהֵּנה ֹלא ֻהַּגד ִלי ַהֵחִצי   .60
הֹוַסְפָּת ָחְכָמה ָוטֹוב ֶאל ַהְּׁשמּוָעה ֲאֶׁשר ָׁשָמְעִּתי"?

תשובה: 


