יְ ל ִָדים יְ ָק ִרים,
בְ פָ ָרשַׁ ת עֵ ֶקב ָאנּו זוֹכִ ים לִ בְ שוֹרוֹת עַׁ ל שֶ פַׁ ע ּובְ ָרכָה גְ ד ֹולָה בְ אֶ ֶרץ יִ ְש ָראֵ לִ .אם עַׁ ם יִ ְש ָראֵ ל יִ ְשמֹר אֶ ת הַׁ בְ ִרית עִ ם הקב"ה  ,הקב"ה יְ ַׁקיֵם
אֶ ת הַׁ בְ טָ חָ ת ֹו לַׁאֲ בֹתֵ ינּו וִ יבָ ֵרְך אֶ ת עַׁ ם יִ ְש ָראֵ ל בְ שֶ פַׁ ע גָדוֹל בְ צֹאן ּובָ ָקר ,גִ ּדּולֵי הַׁ ָש ֶדה ,בְ ִריאּות וְ ִשלְ טוֹן עַׁ ל אוֹיְ בֵ נּו.
ידה לְ ִמ ְצ ַׁריִ ם,
נִסים מֵ הַׁ יְ ִר ָ
ירת הקב"ה ִמפְ נֵי אוֹיְ בֵ נּו עוֹמֶ ֶדת מֵ עַׁ ל הַׁ טֶ בַׁ ע וְ הַׁ ִהגָיוֹן ּומַׁ זְ כִ יר אֶ ת הַׁ ִ
מֹשֶ ה ַׁרבֵ נּו ְמלַׁמֵ ד אֶ ת עַׁ ם יִ ְש ָראֵ ל שֶ ְש ִמ ַׁ
ְק ִריעַׁ ת יָם סּוף ּומַׁ ָתן תו ָֹרה.
מֹשֶ ה ַׁרבֵ נּו מַׁ זְ ִהיר אֶ ת עַׁ ם יִ ְש ָראֵ ל ִמפְ נֵי הַׁ סַׁ ָכנָה שֶ עֲלּולִ ים לֶחָ שּוב שֶ הַׁ בְ ָרכָ ה מַׁ גִ יעָ ה לָהֶ ם בִ זְ כּות עַׁ ְצמָ ם וְ חָ כְ מָ תָ ם (כ ִֹחי וְ עוֹצֵ ם יְ ֵדי עָ שָ ה לִ י
אֶ ת הַׁ חַׁ יִ ל הַׁ זֶ ה) וְ מֵ תַׁ אֶ ר אֶ ת הָ ֹענ ִָשים שֶ יַׁגִ יעּו בֵ עִ ְקבוֹת כְָך .מֹשֶ ה ַׁרבֵ נּו מַׁ ְמ ִשיְך ּומַׁ זְ כִ יר ֶאת הַׁ חֲ טָ ִאים ֶשהָ יּו בַׁ זְ מַׁ ן הַׁ נְדּו ִדים :חֵ ְטא הָ עֵ גֶל,
חֵ ְטא הַׁ ְמ ַׁרגְ לִ יםַׁ ,תאֲ וַׁ ת הַׁ בָ ָשר ,מַׁ חֲ לו ֶֹקת ק ַֹׁרח וַׁ ע ֲָדת ֹו וְ כּו' ...וְ אֶ ת הַׁ חוֹבָ ה לִ ְשמֹר עַׁ ל הַׁ בְ ִרית עִ ם הקב"ה.
בַׁ סוֹף הַׁ פַׁ ָרשָ ה נ ְִק ָרא אֶ ת פָ ַׁר ַׁשת " וְ הָ יָה ִאם שָ מֹעַׁ ִת ְש ְמעּו "...שֶ אוֹתָ ּה ָאנּו קו ְֹר ִאים פַׁ ע ֲַׁמיִ ם בְ יוֹם כְ ֵדי לִ זְ כֹר ָת ִמיד ֶאת הַׁ בְ ָרכוֹת בְ ִקיּום
הַׁ ִמ ְצּווֹת וְ אֶ ת הָ ֹענ ִָשים ִאם חַׁ ס וְ חָ לִ ילָה נ ְִתחַׁ מֵ ק מֵ הַׁ ֶקשֶ ר אֶ ל הקב"ה.

איור:
ינון פתחיה

ז"ל
לע"נ
מוקדששרה
עדלה בת
הגיליון
הגיליון לע"נ
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שכר שמירת המצוות  -שמירת ברית אבות

(ז ,יב-טז)

בפרשת עקב אנו זוכים לבשורות על שפע וברכה גדולה בארץ ישראל .אלא שהמצוות תלויות בקשר שלנו אל
אות
דו ׁש ָּּברו ְּך הוּא ׁ ֶׁש ּ ָּנ ַתן ּת ֹו ָּרה ְליִ ְש ָּר ֵאל ׁ ֶׁש ּי ֵׁש ָּּב ּה ֵׁש ׁש מֵ ֹ
מו ׁ ֶׁשל הַ ָּּק ֹ
הקב"ה ומובא במדרש תנחומא  .... " :יִ ְת ָּּב ֵר ְך ְ ׁש ֹ
יכין
יחין ָּּבהֶׁ ן ֶׁא ָּ ּלא ֶׁׁש ּ ַמ ְ ׁש ִל ִ
ּרות .ו ִּמ ּ ְפנֵי ׁ ֶׁש ּי ֵׁש ָּּבהֶׁ ן ִמ ְצ ֹות ַקלּ ֹות ׁ ֶׁש ֵאין ְ ּבנֵי ָּא ָּדם ַמ ְ ׁש ִ ּג ִ
ו ְ ּׁשל ֹׁש ֶׁע ְש ֵרה ִמ ְצ ֹות ,וְ י ֵׁש ָּּבהֶׁ ן ַקלּ ֹות וַ ֲחמו ֹ
עו ָּלםֵ ,אינִ י ִמ ְתי ֵָּרא ִמן
אומֵ רִ :ר ּב ֹו ֹנו ׁ ֶׁשל ֹ
לומַ ר ׁ ֶׁשהֵ ן ַקלּ ֹותְ ,ל ִפיכָּ ְך ָּהיָּה דָּּ וִ ד ִמ ְתי ֵָּרא ִמ ּי ֹום הַ דִּ ין וְ ֹ
או ָּתן ּ ַתחַ ת ִע ְקבֵ יהֶׁ ןְּ ,כ ֹ
ֹ
יתי
ּרותִ .מ ּ ָּמה אֲ נִ י ִמ ְתי ֵָּראִ .מן הַ ִּמ ְצ ֹות ַה ַּקלּ ֹותֶׁ ׁ ,ש ּ ָּמא ָּעבַ ְר ִּתי ַעל ַאחַ ת מֵ הֶׁ ןִ ,אם ָּע ִש ִ
ּרות ׁ ֶׁש ַּב ּת ֹו ָּרהֶׁ ׁ ,שהֵ ן חֲ מו ֹ
ִמ ְצ ֹות הַ חֲ מו ֹ
ְ
יתיִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶׁש ָּה ְי ָּתה ַק ָּ ּלה .וְ ַא ּ ָּתה ָּאמַ ְר ּ ָּת ,הֱ וֵי ז ִָּהיר ְ ּב ִמ ְצוָּ ה ַק ָּ ּלה ִּכ ְב ִמ ְצוָּ ה חֲ מו ָּּרהְ .לכָּ ך ָּאמַ רָּ ,ל ּ ָּמה ִא ָּירא ִ ּבימֵ י
ִאם לֹא ָּע ִש ִ
ָּרע עֲ ֹון עֲ ֵקבַ י יְ סו ֵּּבנִ י.
 .1הפרשה נפתחת בפס' "והיה עקב תשמעון" ,מה נרמז במילה "עקב"  -שהיא מלשון עקבו של אדם (עקב
הרגל)?(רש"י ז,יב) ________________________________________________________________________________
 .2כתוב בפס' "והיה עקב תשמעון אל המשפטים האלה ...ושמר ה' אלקיך לך את הברית" וכו' ,מה הפירוש "ושמר
ה' אלקיך"?(רש"י ז,יב) ____________________________________________________________________________
 .3מיתחו קו להשלים את הברכות( ז,יג-טז)
ימם ָּּב ְך וּנְ ָּתנָּ ם
אֲ ׁ ֶׁשר י ַָּד ְע ּ ָּת לֹא ְי ִש ָּ
ְ ּבכָּ ל שֹנְ ֶׁא ָּ
יך

וַ אֲ הֵ ְב ָּך וּבֵ ַר ְכ ָּך וְ ִה ְר ֶּׁב ָּך וּבֵ ַר ְך ּ ְפ ִרי ִב ְטנְ ָּך
ו ְּפ ִרי ַא ְד ָּמ ֶׁת ָּך

אֲ ׁ ֶׁשר ה' אֱ ל ָּ
ֹקיך נ ֵֹתן ָּל ְך

ָּּברו ְּך ִּת ְהיֶׁה ִמ ָּּכל ָּה ַע ִּמים

דְּ גָּ נְ ָּך(חיטה) וְ ִת ְ ׁ
ירש ָּך (יין) וְ יִ ְצ ָּה ֶׁר ָּך
(שמן) ְ ׁשגַ ר אֲ ָּלפֶׁ ָּ
יך(ולדות הבקר)
וְ ַע ְ ׁש ְּתרֹת צֹאנ ֶָּׁך(צאן חזק ורב)

וְ הֵ ִסיר ה' ִמ ְּמ ָּך ָּּכל ח ִֹלי וְ כָּ ל ַמ ְד ֵוי
ִמ ְצ ַריִ ם ָּה ָּר ִעים

לֹא יִ ְהיֶׁה ְב ָּך ָּע ָּקר וַעֲ ָּק ָּרה ו ִּב ְבהֶׁ ְמ ּ ֶׁת ָּך

וְ ָּאכַ ְל ּ ָּת ֶׁאת ָּּכל ָּה ַע ִּמים

 .4כתוב בפס' "ברוך תהיה מכל העמים לא יהיה בך עקר ועקרה ובבהמתך" ,מה הפירוש "עקר"?(רש"י ז,יד)
_________________________________________________________________________________________________
 .5הקב"ה מצווה לא לחוס על הגוים שנכבוש בכניסה לארץ ישראל .מדוע?( ז,טז)
_________________________________________________________________________________________________

שיעור לבעלי הספקות

(ז ,יז-כו)

 .1ממלחמת עמלק ועד הכניסה לארץ ,הקב"ה עושה ניסים גדולים לעם ישראל ועוזר להם לנצח במלחמות על אף
שהלוחמים של עם ישראל לא היו מאומנים וללא כלי נשק מתאימים .ממה חושש משה רבנו?( ז,יז)
_________________________________________________________________________________________________
הגיליון לע"נ עדלה בת שרה ז"ל
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.2
.3
.4
.5
.6
.7

משה רבנו מצווה את עם ישראל "לֹא ִת ָּירא מֵ הֶׁ ם "..ולזכור את המופתים שעשה הקב"ה ביציאת מצרים.
איזו דוגמה מביא רש"י לאותות עליהם מדובר בפס'?(רש"י ז,יט) ________________________________________
איזה מכה מהמכות שניתנו על מצרים נקראת "היד החזקה"?(רש"י ז,יט) _________________________________
מהי "הזרע הנטויה"?(רש"י ז,יט) ____________________________________________________________________
הקב"ה יעזור לעם ישראל במלחמה ע"י שליחה מיוחדת שהיתה עוקצת וזורקת באויבים ארס ומסמאה את
עיניהם ,בכל מקום שהיו מסתתרים שם .מי היא השליחה?( ז,כ) _________________________________________
משה רבנו אוסר על עם ישראל לפחד מהמלחמה בגויים ומבשר לעם ישראל שהקב"ה לא יגרש את הגויים
מארץ ישראל בבת אחת ובמהירות אלא אט אט .מדוע? ( ז,כב) _________________________________________
מה צריכים לעשות עם ישראל לאחר הניצחון במלחמות הארץ?( ז,כה)
_________________________________________________________________________________________________

הגויים היו מקשטים את העבודה זרה שלהם בחפצי נוי מכסף וזהב והקב"ה אוסר על לקיחת את הקישוטים .הסכנה
היא שהיהודי שיצליח באותו כסף וזהב שהיה על הפסלים  ,ועלול לחשוב שהיה זה בכח אותה העבודה זרה שהיו
עליה החפצים.

הנהגת ה' במדבר והשפע בארץ
.1

.2

.3
.4

.5

(ח ,א-כ)

משה רבנו מגלה קצת מהנהגת ה' במדבר במשך ארבעים שנה עד הכניסה לארץ ישראל .מה הסיבה המופיעה
בתורה לחלק מהאירועים שהתרחשו בזמן המסעות במדבר?( ח,ב) _______________________________________
_________________________________________________________________________________________________
מדוע הקב"ה הרעיב את עם ישראל במדבר ונתן להם את המן ?( ח,ג) ___________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
איזה שני ניסים מציין משה רבנו שנעשו במהלך ארבעים השנה?( ח,ד) ___________________________________
_________________________________________________________________________________________________
כיצד הבגדים של עם ישראל לא בלו במשך  40שנה ,ומה היו עושים הילדים הקטנים שגדלו במשך הזמן הזה -
איזה בגדים היו לובשים? (רש"י ח,ד) ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
משה רבנו מתאר לעם ישראל את הברכה הגדולה בכניסה לארץ .חברו בין הפסוקים  (:ח,ז-ט)
לֹא ֶׁת ְח ַסר ּכֹל ָּּב ּה

טובָּ ה ֶׁא ֶׁרץ נַחֲ לֵ י ָּמיִ ם
ֶׁא ֶׁרץ ֹ

המֹת י ְֹצ ִאים ַּב ִ ּב ְק ָּעה וּבָּ ָּהר
עֲ ָּי ֹנת ו ְּת ֹ

ֶׁא ֶׁרץ ִח ּ ָּטה ו ְּשע ָֹּרה וְ גֶׁפֶׁ ן ו ְּת ֵאנָּ ה וְ ִר ּמ ֹון

חשת
יה ּ ַת ְחצֹב נְ ֶׁׁ
וּמֵ הֲ ָּר ֶׁר ָּ

ֶׁא ֶׁרץ אֲ ׁ ֶׁשר לֹא ְב ִמ ְס ּ ֵכנֻת ּתֹאכַ ל ָּּב ּה לֶׁ חֶׁ ם

ֶׁא ֶׁרץ זֵית ׁ ֶׁשמֶׁ ן ו ְּד ָּב ׁש

ֶׁיה בַ ְרזֶׁל
ֶׁא ֶׁרץ אֲ ׁ ֶׁשר אֲ בָּ נ ָּ

הגיליון לע"נ עדלה בת שרה ז"ל
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 .6איזו מצווה אנו לומדים על האכילה והשביעה ?( ח,י) __________________________________________________
 .7איזו סכנה יכולה להיות מהברכה הגדולה שתהיה לנו בארץ ישראל עפ"י הכתוב"...וְ ָּש ָּב ְע ּ ָּת ו ָּּב ִּתים ט ִֹבים ִּת ְבנֶׁה
וְ י ָָּּׁש ְב ּ ָּת ,ו ְּב ָּק ְר ָּך ...יִ ְר ְ ּביֻן וְ כֶׁ ֶׁסף וְ ז ָָּּהב יִ ְר ּ ֶׁבה ָּ ּל ְך וְ כֹל אֲ ׁ ֶׁשר ְל ָּך יִ ְר ּ ֶׁבה"( ח,יד)
_________________________________________________________________________________________________
_________________ע ָּשה
ָּ
"..כ ִֹחי
ּ
 .8משה רבנו מזהיר ממידת הגאווה כתוצאה מההצלחה בארץ ישראל  .השלימו :
ִלי _____________ ַה ּזֶׁה"( ח,יז)
התורה מדריכה אותנו ומלמדת אותנו שהברכה היא חלק מהברית עם אבותנו ולכן אנו מצווים במצוות הזכירה "
וְ זָּכַ ְר ּ ָּת אֶׁ ת ה' אֱ ל ָּ
ֹקיך ִּכי הוּא הַ ּנ ֵֹתן ְל ָּך כּ ֹחַ לַ עֲ ש ֹות חָּ יִל"

עם קשה עורף  -תזכורת חטאי המדבר

(ט ,א  -י ,יא)

 .1משה רבנו חוזר ומזהיר את עם ישראל מגבהות הלב מההצלחה בכיבוש הארץ  .ירושת הארץ היא בזכות
האבות " ִּ ...כי לֹא ְב ִצ ְד ָּק ְת ָּך ה' אֱ ל ָּ
.....ל ִר ְ ׁש ּ ָּת ּה ִּכי ַעם ְק ׁ ֵשה ע ֶֹׁרף ָּא ּ ָּתה" .איזה אירועים
ְ
ֹקיך ֹנ ֵתן ְל ָּך ֶׁאת ָּה ָּא ֶׁרץ
מפרשות קודמות מזכיר משה רבנו לעם ישראל כדי להוכיח שעם ישראל הוא "עם קשה עורף"?( ט,ח-טז)
חטא _______________ לאחר מעמד הר סיני
חטא _______________ בתבערה
חטא _______________ על המים
חטא _______________ על הבשר
חטא ______________ שהיה בקדש ברנע
 .2משה ממשיך ומספר על כתיבת עשרת הדיברות על הלוחות השניים ושברי הלוחות שהונחו בארון עצי שיטים
נוסף לארון הברית .עוד מזכיר משה את מותו של אהרון הכהן .מי החליף את אהרון ככהן גדול?( י,ו)
_________________________________________________________________________________________________

הציפיה מעם ישראל והברכה בארץ

(י ,יב  -יא ,יב)

 .1למרות כל החטאים שהזכיר משה  ,עדיין הקב"ה שומר את הברית .מה מבקש הקב"ה מעם ישראל? השלימו " :
___________את יְ ה' אֱ ל ָּ
וְ ַע ּ ָּתה ___________ ָּמה ה' אֱ ל ָּ
ֹקיך ______________________
ֶׁ
ֹקיך ׁש ֵֹאל מֵ ִע ּ ָּמ ְך ִּכי ִאם
ֹתו ______________ ֶׁאת ה' אֱ ל ָּ
ֹקיך _____________ ו ְּבכָּ ל נ ְַפ ׁ ֶׁש ָּך"( י,יב)
ו ְּל ַאהֲ ָּבה א ֹ

הגיליון לע"נ עדלה בת שרה ז"ל

5
.2
.3
.4

.5

.6
.7

מה דרשו רבותינו מהפסוק "מה ה' אלקיך שואל מעמך כי אם ליראה את ה'"?(רש"י י,יב)
_________________________________________________________________________________________________
כתוב בפס' "ואהבתם את הגר כי גרים הייתם" מה למדים מכאן?(רש"י י,יט) _______________________________
_________________________________________________________________________________________________
משה רבנו מזכיר לעם ישראל את ניסי ה' שראו בעצמם ביציאת מצרים ,מחלוקת קרח ועדתו ועוד ניסים כדי
"א ֶׁרץ ָּה ִרים ו ְּב ָּקעֹת" שיש הרבה יותר
ששמירת המצוות תתן להם את הזכות על הארץ הברוכה .ארץ ישראל היא ֶׁ
שטח גידול .כיצד היו משקים את השדות במצרים וכיצד היו משקים בארץ ישראל?( יא,י)
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
איזו ברכ ה נתן הקב"ה בארץ ישראל אנו לומדים עפ"י הפירוש "והשקית ברגלך"?(רש"י יא,י)
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
"א ֶׁרץ אֲ ֶׁׁשר-
קדושת ארץ ישראל שונה מכל ארצות העולם והקב"ה משגיח עליה כל הזמן  .השלימו את הפסוקֶׁ :
ֹקיך _________ א ָֹּת ּה ֵ _________ ,עינֵי ה' אֱ ל ָּ
ה' אֱ ל ָּ
ֹקיך ָּּב ּה _________________ וְ ַעד ַ ַֽא ֲח ִרית ָּׁש ָּ ַֽנה"( יא,יב)
מה ההדגשה בפסוק "......מרשית השנה" עפ"י רש"י?(רש"י יא,יב)
_________________________________________________________________________________________________

קבלת עול מצוות – פרשת והיה אם

שמע(יא ,יג-כה)

בפרשת ואתחנן למדנו את פרשת "שמע ישראל" שהיא קבלת עול מלכות שמים .בפרשתנו נלמד את פרשת "והיה
אם שמוע" שהיא קבלת עול מצוות .מצווה עלינו לקרותה פעמיים ביום כחלק מ"קריאת שמע".
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מדוע הודגש בפסוק "מצוה אתכם היום"?(רש"י יא,יג) _________________________________________________
ראה נח:).
מדוע התורה מקשרת בין "אשר אנכי מצוה אתכם היום" לבין "לאהבה את ה'"?(רש"י יא,יג)
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
כתוב בפס' "ולעבדו בכל לבבכם" ,איזוהי עבודה שבלב?(רש"י יא,יג) עבודה שהיא בלב ,וזו היא תפלה,
_________________________________________________________________________________________________
מה הפירוש "ונתתי מטר ארצכם בעתו"?(רש"י יא,יד) __________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
כתוב בפס' "ואספת דגנך" איזה מן ברכה זו ,שאנו נטרח לאסף את תבאתנו?(רש"י יא,יד)
_________________________________________________________________________________________________
כתוב בפס' "ו נתתי עשב בשדך לבהמתך" ,מה התועלת שהעשב בשדה לעניין הבהמה?(רש"י יא,טו)
_________________________________________________________________________________________________
מהי הברכה שה' מברכנו "ואכלת ושבעת"?(רש"י יא,טו) ________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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 .8מדוע הזכיר דווקא לאחר "ואכלת ושבעת" את הציווי "השמרו לכם פן יפתה לבבכם"?(רש"י יא,טז)
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
 .9מדוע התורה מדגישה שהעונש יגיע "מהרה" בפסוק ?(רש"י יא,יז) _______________________________________
_________________________________________________________________________________________________
 .10כתוב בפס' "ולמדתם אתם את בניכם לדבר בם" מה למדים מהמילים "לדבר בם"?(רש"י יא,יט)
_________________________________________________________________________________________________
____ _____________________________________________________________________________________________
 .11מהו הציווי הנלמד מהדיוק בכתוב בפס' "אשר אנכי מצוה אתכם לעשתה לאהבה את ה' ללכת בכל דרכיו
ולדבקה בו" ?(רש"י יא,כב) ________________________________________________________________________
קום אֲ ֶׁׁשר ִּת ְדר ְֹך ַּ ַֽכףַ -רגְ ְלכֶׁ ם ּב ֹו
משה רבנו קושר את שמירת המצוות לברכות של הקב"ה לעם ישראל " ָּּכלַ -ה ּ ָּמ ֹ
לא-יִ ְת ַי ֵ ּצב ִא ׁ
יש ִ ּב ְפנֵיכֶׁ ם ּ ַפ ְחדְּ כֶׁ ם
רון ִ ַֽ י ְהיֶׁה ְ ּג ֻ ַֽב ְל ֶׁ ַֽכםֹ ַֽ .
ִ ......מןַ -ה ִּמ ְד ָּּבר וְ ַה ְ ּלבָּ ֹנון ִמן-הַ ּ ָּנ ָּהר נְ הַ רְ ּ -פ ָּרת וְ ַעד ַהיָּּם ָּה ַ ַֽאחֲ ֹ
ּמו ַ ַֽראֲ כֶׁ ם ַ ....עלְ ּ -פנֵי כָּ לָּ -ה ָּא ֶׁרץ (על האויבים הקרובים והרחוקים)"....
ו ֹ
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