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 לע"נהגיליון מוקדש 

 עדלה בת שרה ז"ל

 איור: 

 ינון פתחיה

 ,ְיָקִרים ְיָלִדים

ת ל ִלְבשֹורֹות זֹוִכים ָאנּוֵעֶקב  ְבָפָרשַׁ ע עַׁ ם ִאם.  ִיְשָרֵאל ְבֶאֶרץ ְגדֹוָלה ּוְבָרָכה ֶשפַׁ ְבִרית ֶאת ִיְשֹמר ִיְשָרֵאל עַׁ ֵים ה", הקב ה"הקב ִעם הַׁ  ְיקַׁ

ְבָטָחתוֹ  ֶאת ֲאֹבֵתי הַׁ ם ֶאת נּו ִויָבֵרְךלַׁ ע ִיְשָרֵאל עַׁ ָשֶדה ִגּדּוֵלי, ּוָבָקר ְבֹצאן ָגדֹול ְבֶשפַׁ ל ְוִשְלטֹון ְבִריאּות, הַׁ  .אֹוְיֵבנּו עַׁ

ֵבנּו הֹמשֶ  ֵמד רַׁ ם ֶאת ְמלַׁ ת ִיְשָרֵאל עַׁ ל עֹוֶמֶדת אֹוְיֵבנּו ִמְפֵני ה"הקב ֶשְשִמירַׁ ע ֵמעַׁ ֶטבַׁ ִהָגיֹון הַׁ ְזִכיר ְוהַׁ ִנִסים ֶאת ּומַׁ ְיִריָדה הַׁ ִים ֵמהַׁ , ְלִמְצרַׁ

ת ָתן סּוף ָים ְקִריעַׁ  .תֹוָרה ּומַׁ

ֵבנּו הֹמשֶ  ְזִהיר רַׁ ם ֶאת מַׁ ָכָנה ִמְפֵני ִיְשָרֵאל עַׁ סַׁ ְבָרָכה ֶלָחשּוב ֶשֲעלּוִלים הַׁ ִגיָעה ֶשהַׁ ְצָמם ִבְזכּות ָלֶהם מַׁ  ִלי ָעָשה ְיֵדי ְועֹוֵצם ֹכִחי) ְוָחְכָמָתם עַׁ

ִיל ֶאת חַׁ ֶזה הַׁ ֶאר ֶאת ָהֹעָנִשים( הַׁ ִגיעּו ְוֵמתַׁ ֵבנּו ה. ֹמשֶ ָכְך ֵבִעְקבֹות ֶשיַׁ ְמִשיְך רַׁ ְזִכיר מַׁ ן ֶשָהיּו  ָטִאיםחֲ הַׁ  ֶאת ּומַׁ ְזמַׁ ְנדּוִדים בַׁ , ָהֵעֶגל  ֵחְטא:  הַׁ

ְגִלים  ֵחְטא ְמרַׁ ת, הַׁ ֲאוַׁ ֲחלֹוֶקת תַׁ ָבָשר, מַׁ ֲעָדתֹו ְוכּו  הַׁ ח וַׁ חֹוָבה ְוֶאת'... ֹקרַׁ ל ִלְשֹמר הַׁ ְבִרית עַׁ  .ה"הקב ִעם הַׁ

סֹוף ָרָשה בַׁ פַׁ ת ֶאת ִנְקָרא הַׁ שַׁ ִים קֹוְרִאים ָאנּו ֶשאֹוָתּה..." ִתְשְמעּו ָשֹמעַׁ  ִאם ְוָהָיה"  ָפרַׁ ֲעמַׁ ְבָרכֹות ֶאת ָתִמיד ִלְזֹכר ְכֵדי ְביֹום פַׁ  ְבִקיּום הַׁ

ִמְצּוֹות ס ִאם ָהֹעָנִשים ְוֶאת הַׁ ֵמק ְוָחִליָלה חַׁ ֶקֶשר ִנְתחַׁ  ה."הקב ֶאל ֵמהַׁ

 



 
 

 עדלה בת שרה ז"ללע"נ הגיליון  

 טז(-)ז, יב אבות שמירת ברית -המצוות שמירת שכר 

בפרשת עקב אנו זוכים לבשורות על שפע וברכה גדולה בארץ ישראל. אלא שהמצוות תלויות בקשר שלנו אל 

ית .." אם תשמעון  רִּ ַמר ה' ֱאֹלֶקיָך ְלָך ֶאת ַהּבְ ְמעּון....ְוש ָ ש ְ הקב"ה וכפי שמובא בפירוש רש"י על הפסוק "ְוָהָיה ֵעֶקב ּתִּ

מור ה' לך הבטחתו לאבותינו הקדושים. ומובא במדרש תנחומא : ותקיימו את המצות קלות שאדם דש בעקביו , יש

ֹלש   ש  ֵמאֹות ּוש ְ ּה ש ֵ ּיֵש  ּבָ ֶ ָרֵאל ש  ש ְ ַתן ּתֹוָרה ְליִּ ּנָ ֶ רּוְך הּוא ש  דֹוש  ּבָ ל ַהּקָ מֹו ש ֶ ֵרְך ש ְ ְתּבָ ֶהן ַקּלֹות " .... יִּ ְצֹות, ְוֵיש  ּבָ ֵרה מִּ ֶעש ְ

ּיֵש  בָּ  ֶ ֵני ש  ּפְ לֹוַמר ש ֶ ַוֲחמּורֹות. ּומִּ ְקֵביֶהן, ּכְ ַחת עִּ ין אֹוָתן ּתַ יכִּ לִּ ש ְ ּמַ ֶ א ש  ֶהן ֶאּלָ ין ּבָ יחִּ ּגִּ ֵני ָאָדם ַמש ְ ֵאין ּבְ ֶ ְצֹות ַקּלֹות ש  ֵהן ֶהן מִּ

ְצֹות ַהֲחמ ן מִּ ְתָיֵרא מִּ י מִּ ל עֹוָלם, ֵאינִּ ּבֹונֹו ש ֶ ין ְואֹוֵמר: רִּ ּיֹום ַהּדִּ ְתָיֵרא מִּ ד מִּ וִּ יָכְך ָהָיה ּדָ ֵהן וּ ַקּלֹות, ְלפִּ ֶ ּתֹוָרה, ש  ּבַ ֶ רֹות ש 

ם ֹלא ָעש ִּ  י אִּ יתִּ ם ָעש ִּ י ַעל ַאַחת ֵמֶהן, אִּ א ָעַבְרּתִּ ּמָ ֶ ּלֹות, ש  ְצֹות ַהּקַ ן ַהּמִּ ְתָיֵרא. מִּ י מִּ ה ֲאנִּ ּמָ ָהְיָתה ֲחמּורֹות. מִּ ֶ ֵני ש  ּפְ י, מִּ יתִּ

ְצָוה ֲחמוּ  ְבמִּ ה ּכִּ ְצָוה ַקּלָ מִּ יר ּבְ , ֱהֵוי ָזהִּ ה ָאַמְרּתָ ה. ְוַאּתָ י.ַקּלָ נִּ יֵמי ָרע ֲעֹון ֲעֵקַבי ְיסּוּבֵ יָרא ּבִּ ה אִּ  ָרה. ְלָכְך ָאַמר, ָלּמָ

 טז( -מיתחו קו להשלים את הברכות) ז,יג .1

ְטְנךָ  י בִּ רִּ ָך ּוֵבַרְך ּפְ ְרּבֶ  ַוֲאֵהְבָך ּוֵבַרְכָך ְוהִּ
י ַאְדָמֶתךָ   ּוְפרִּ

ְך ּוְנָתָנם   יָמם ּבָ ר ָיַדְעּתָ ֹלא ְיש ִּ ֶ ֲאש 
ְֹנֶאיָך  ָכל ש   ּבְ

 
ים ל ָהַעּמִּ ּכָ ְהֶיה מִּ רּוְך ּתִּ ר ה' ֱאֹלקיָך ֹנֵתן ָלְך   ּבָ  ֲאש ֶ

 
י ְוָכל ַמְדֵוי  ל חֹלִּ ָך ּכָ ּמְ יר ה' מִּ ְוֵהסִּ
ים ם ָהָרעִּ ְצַריִּ  מִּ

ךָ   ירש ְ ָגְנָך)חיטה( ְותִּ ְצָהֶרךָ  ּדְ  )יין( ְויִּ
ַגר ֲאָלֶפיָך)ולדות הבקר(  )שמן( ש ְ

ֹרת ֹצאֶנָך)צאן חזק ורב(  ּתְ  ְוַעש ְ
 

ים ל ָהַעּמִּ ְהֶיה ְבָך ָעָקר )שאינו מוליד(   ְוָאַכְלּתָ ֶאת ּכָ ֹלא יִּ
ָך  ְבֶהְמּתֶ  ַוֲעָקָרה ּובִּ

 

 
הקב"ה מצווה לא לחוס על הגוים שנכבוש בכניסה לארץ ישראל. מדוע?) ז,טז(  .2

_________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 כו(-)ז, יז שיעור לבעלי הספקות
ממלחמת עמלק ועד הכניסה לארץ, הקב"ה עושה ניסים גדולים לעם ישראל ועוזר להם לנצח במלחמות על אף  .1

שהלוחמים של עם ישראל לא היו מאומנים וללא כלי נשק מתאימים. ממה חושש משה רבנו?) ז,יז( 
_________________________________________________________________________________________________ 

 __________________________יט( -מה מצווה משה רבנו את עם ישראל ?  איזה דוגמאות מביא משה לכך?) ז,יח .2
_________________________________________________________________________________________________ 

הקב"ה יעזור לעם ישראל במלחמה ע"י שליחה מיוחדת שהיתה עוקצת וזורקת באויבים ארס ומסמאה את  .3
 _________________________________________עיניהם, בכל מקום שהיו מסתתרים שם. מי היא השליחה?) ז,כ( 

חמה בגויים ומבשר לעם ישראל שהקב"ה לא יגרש את הגויים משה רבנו אוסר על עם ישראל לפחד מהמל .4
 _________________________________________מארץ ישראל בבת אחת ובמהירות אלא אט אט. מדוע? ) ז,כב( 

2 



 
 

 עדלה בת שרה ז"ללע"נ הגיליון  

 מה צריכים לעשות עם ישראל לאחר הניצחון במלחמות הארץ?) ז,כה(  .5

_________________________________________________________________________________________________ 

הסכנה  . חת את הקישוטיםילקעל הגויים היו מקשטים את העבודה זרה שלהם בחפצי נוי מכסף וזהב והקב"ה אוסר 
וב שהיה זה בכח אותה העבודה זרה שהיו , ועלול לחשהיה על הפסלים שהיהודי שיצליח באותו כסף וזהב שהיא 

 עליה החפצים.

 
 

 כ(-)ח, א הנהגת ה' במדבר והשפע בארץ

 
משה רבנו מגלה קצת מהנהגת ה' במדבר במשך ארבעים שנה עד הכניסה לארץ ישראל. מה הסיבה המופיעה  .1

 _______________________________________בתורה לחלק מהאירועים שהתרחשו בזמן המסעות במדבר?) ח,ב( 
_________________________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________מדוע הקב"ה הרעיב את עם ישראל במדבר ונתן להם את המן ?) ח,ג(  .2

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________איזה שני ניסים מציין משה רבנו שנעשו במהלך ארבעים השנה?) ח,ד(  .3
_________________________________________________________________________________________________ 

 ט( -משה רבנו מתאר לעם ישראל את הברכה הגדולה בכניסה לארץ. חברו בין הפסוקים :) ח,ז .4

ם   ֶאֶרץ טֹוָבה ֶאֶרץ ַנֲחֵלי ָמיִּ
 

הּ    ֹלא ֶתְחַסר ּכֹל ּבָ

ה ּטָ ּמֹון  ֶאֶרץ חִּ ֹעָרה ְוֶגֶפן ּוְתֵאָנה ְורִּ  ּוש ְ
 

ְקָעה ּוָבָהר  ּבִּ ים ּבַ  ֲעָיֹנת ּוְתֹהֹמת ֹיְצאִּ

ּה ֶלֶחם ֻנת ּתֹאַכל ּבָ ְסּכֵ ר ֹלא ְבמִּ  ֶאֶרץ ֲאש ֶ
  

ת  ְחֹצב ְנחש ֶ  ּוֵמֲהָרֶריָה ּתַ

ר ֲאָבֶניָה ַבְרֶזל   ֶאֶרץ ֲאש ֶ
 

ֶמן ּוְדָבש    ֶ   ֶאֶרץ ֵזית ש 

 __________________________________________________איזו מצווה אנו לומדים על האכילה והשביעה ?) ח,י(  .5

ְבֶנה עפ"י הכתובאיזו סכנה יכולה להיות מהברכה הגדולה שתהיה לנו בארץ ישראל  .6 ים ּתִּ ים ֹטבִּ ָבְעּתָ ּוָבּתִּ "...ְוש ָ
יֻן ְוֶכֶסף  ְרּבְ , ּוְבָקְרָך ...יִּ ְבּתָ ה") ח,יד( ְוָיש ָ ְרּבֶ ר ְלָך יִּ ְך ְוֹכל ֲאש ֶ ה ּלָ ְרּבֶ ְוָזָהב יִּ

_________________________________________________________________________________________________ 

ה בארץ ישראל  משה רבנו מזהיר ממידת הגאווה כתוצאה מההצלחה .7 י _________________ָעש ָ . השלימו : "..ּכֹחִּ
 י _____________ ַהּזֶה") ח,יז( לִּ 

התורה מדריכה אותנו ומלמדת אותנו שהברכה היא חלק מהברית עם אבותנו ולכן אנו מצווים במצוות הזכירה " 
ל"  ֹות ָחיִּ ֵתן ְלָך ּכַֹח ַלֲעש  י הּוא ַהּנֹ  ְוָזַכְרּתָ ֶאת ה' ֱאֹלקיָך ּכִּ
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 עדלה בת שרה ז"ללע"נ הגיליון  

 
 יא(י,  -)ט, א  י המדברתזכורת חטא -עם קשה עורף 

משה רבנו חוזר ומזהיר את עם ישראל מגבהות הלב מההצלחה בכיבוש הארץ . ירושת הארץ היא בזכות  .1
ה". איזה א ה ֹעֶרף ָאּתָ י ַעם ְקש ֵ ּה ּכִּ ּתָ ש ְ ְדָקְתָך ה' ֱאֹלקיָך ֹנֵתן ְלָך ֶאת ָהָאֶרץ .....ְלרִּ י ֹלא ְבצִּ ירועים האבות  " ... ּכִּ

 טז(-ישראל כדי להוכיח שעם ישראל הוא "עם קשה עורף"?) ט,חמפרשות קודמות מזכיר משה רבנו לעם 

 
  חטא _______________ לאחר מעמד הר סיני

 
  חטא _______________ בתבערה

 
 חטא _______________ על המים

 
  חטא _______________ על הבשר

 
  חטא ______________ שהיה בקדש ברנע

 
ת על הלוחות השניים ושברי הלוחות שהונחו בארון עצי שיטים משה ממשיך ומספר על כתיבת עשרת הדיברו .2

 נוסף לארון הברית. עוד מזכיר משה את מותו של אהרון הכהן .מי החליף את אהרון ככהן גדול?) י,ו( 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

 (יביא,  -)י, יב  מעם ישראל והברכה בארץהציפיה 

ין הקב"ה שומר את הברית. מה מבקש הקב"ה מעם ישראל? השלימו : " ילמרות כל החטאים שהזכיר משה , עד .1
ם ___________ֶאת ְיה' ֱאֹלקיךָ  י אִּ ְך ּכִּ ּמָ ֵֹאל ֵמעִּ ה ___________ ָמה ה' ֱאֹלקיָך ש  ______________________  ְוַעּתָ
ָך") י,יב(  ֶ  ּוְלַאֲהָבה ֹאתֹו ______________ ֶאת ה' ֱאֹלקיָך _____________ ּוְבָכל ַנְפש 

משה רבנו מזכיר לעם ישראל את ניסי ה' שראו בעצמם ביציאת מצרים, מחלוקת קרח ועדתו ועוד ניסים כדי  .2
ים ּוְבָקֹעת" שיש הרבה יותר ששמירת המצוות תתן להם את הזכות על הארץ הברוכה. א רץ ישראל היא "ֶאֶרץ ָהרִּ

שטח גידול.  כיצד היו משקים את השדות במצרים וכיצד היו משקים בארץ ישראל?) יא,י( 
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

ר .3 -קדושת ארץ ישראל שונה מכל ארצות העולם והקב"ה משגיח עליה כל הזמן . השלימו את הפסוק: "ֶאֶרץ ֲאש ֶ
ּה _________________ ְוַעד  ה") יא,יב( ה' ֱאֹלקיָך _________  ֹאָתּה , _________ ֵעיֵני ה' ֱאֹלקיָך ּבָ ָנַֽ ית ש ָ ֲחרִּ  ַאַֽ
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 עדלה בת שרה ז"ללע"נ הגיליון  

 (הכ-יג, יא)פרשת והיה אם שמע –קבלת עול מצוות 
בפרשת ואתחנן למדנו את פרשת "שמע ישראל" שהיא קבלת עול מלכות שמים. בפרשתנו נלמד את פרשת  .1

פעמיים ביום כחלק מ"קריאת שמע". התאימו  "והיה אם שמוע" שהיא קבלת עול מצוות. מצווה עלינו לקרותה
 את חלקי הפסוק לפירוש המתאים) יא,יג ( 

בלילות, שלא יטריחו אתכם. דבר אחר בעתו, בלילי שבתות שהכל מצויין   היוםמצוה אתכם 
 בבתיהם

 

כיון שתהיו אוכלים ושבעים, השמרו לכם שלא תבעטו, שאין אדם מורד   לאהבה את ה'
 ביעהבהקב"ה אלא מתוך ש

 

 ולעבדו בכל לבבכם
 

 שתהא ברכה מצויה בפת בתוך המעים 

 שלא תצטרך להוליך את הצאן והבקר למדבריות  ונתתי מטר ארצכם 
 

אף לאחר שתגלו היו מצויינים במצות, הניחו תפילין, עשו מזוזות, כדי   בעתו
 שלא יהיו לכם חדשים כשתחזרו, וכן הוא אומר הציבי לך ציונים

 

לפרוש מן התורה ומתוך כך ועבדתם אלהים אחרים, שכיון שאדם פורש   דגנךואספת 
 מן התורה הולך ומדבק בעבודת אלילים

 

 ונתתי עשב בשדך
 

שלא תאמר הרי אני לומד בשביל שאהיה עשיר, בשביל שאקרא רב,  
 בשביל שאקבל שכר, אלא כל מה שתעשו עשו מאהבה,וסוף הכבוד לבא

 

 ואכלת ושבעת  
 

משעה שהבן יודע לדבר למדהו תורה צוה לנו משה, שיהא זה למוד  
 דבורו

 

 שיהיו עליכם חדשים כאילו שמעתם בו ביום  השמרו לכם 
 

 דה שהיא בלב, וזו היא תפלה, שהתפילה קרויה עבודהועב  וסרתם
 

 אתה תאספנו אל הבית ולא אויביך  ושמתם את דברי
 

 אף אני אעשה מה שעלי עשיתם מה שעליכם,  לדבר בם 

 

ל ף-משה רבנו קושר את שמירת המצוות לברכות של הקב"ה לעם ישראל " ּכָ ַֽ ְדֹרְך ּכַ ר ּתִּ קֹום ֲאש ֶ ַרְגְלֶכם ּבֹו -ַהּמָ
ן ן-...... מִּ ָבנֹון מִּ ר ְוַהּלְ ְדּבָ ָהר ְנַהר-ַהּמִּ א-ַהּנָ ם. ֹלַֽ ְלֶכַֽ ֻבַֽ ְהֶיה ּגְ ַֽ ֲחרֹון יִּ ָרת ְוַעד ַהיָּם ָהַאַֽ ְתיַ -ּפְ ֶכם יִּ ְחּדְ ְפֵניֶכם ּפַ יש  ּבִּ ב אִּ ּצֵ

ֲאֶכם  .... ַעל ֵני ָכל-ּומֹוַרַֽ  )על האויבים הקרובים והרחוקים(...." ָהָאֶרץ-ּפְ
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