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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 ְנדּו בַׁ , ָהֵעֶגל  ֵחְטא:  ִדיםהַׁ

ְ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 

ּה שֵׁ  הקב"ה  ּיֵׁש ּבָּ ֵאל ׁשֶׁ רָּ ה ְלִיש ְ ַתן ּתֹורָּ ּנָּ רּוְך הּוא ׁשֶׁ דֹוׁש ּבָּ ל ַהּקָּ מֹו ׁשֶׁ ֵרְך ׁשְ ׁש ֵמאֹות ומובא במדרש תנחומא : " .... ִיְתּבָּ

ֵרה ִמצְ  ש ְ ֹלׁש עֶׁ ן ּוׁשְ הֶׁ יִחין ּבָּ ּגִ ם ַמׁשְ דָּ ֵני אָּ ֵאין ּבְ ן ִמְצֹות ַקּלֹות ׁשֶׁ הֶׁ ּיֵׁש ּבָּ ֵני ׁשֶׁ ן ַקּלֹות ַוֲחמּורֹות. ּוִמּפְ הֶׁ ִליִכין ֹות, ְוֵיׁש ּבָּ ׁשְ ּמַ א ׁשֶׁ ּלָּ אֶׁ

ין ְואוֹ  ֵרא ִמּיֹום ַהּדִ ִוד ִמְתיָּ יָּה ּדָּ ְך הָּ ֵהן ַקּלֹות, ְלִפיכָּ לֹוַמר ׁשֶׁ ן, ּכְ ַחת ִעְקֵביהֶׁ ן ּתַ ֵרא ִמן אֹותָּ ם, ֵאיִני ִמְתיָּ ל עֹולָּ ֵמר: ִרּבֹונֹו ׁשֶׁ

י עַ  ַבְרּתִ א עָּ ּמָּ ּלֹות, ׁשֶׁ ְצֹות ַהּקַ ֵרא. ִמן ַהּמִ ה ֲאִני ִמְתיָּ ֵהן ֲחמּורֹות. ִמּמָּ ה, ׁשֶׁ ּתֹורָּ ּבַ יִתי ִמְצֹות ַהֲחמּורֹות ׁשֶׁ ש ִ ן, ִאם עָּ ל ַאַחת ֵמהֶׁ

ה. ְוַאּתָּ  ה ַקּלָּ ְיתָּ הָּ ֵני ׁשֶׁ יִתי, ִמּפְ ש ִ יֵמי ִאם ֹלא עָּ א ּבִ ה ִאירָּ ּמָּ ַמר, לָּ ְך אָּ ה. ְלכָּ ה ֲחמּורָּ ְבִמְצוָּ ה ּכִ ה ַקּלָּ ִמְצוָּ ִהיר ּבְ , ֱהֵוי זָּ ַמְרּתָּ ה אָּ

ִני. ע ֲעֹון ֲעֵקַבי ְיסּוּבֵ  רָּ

שהיא מלשון עקבו של אדם )עקב  -בפס' "והיה עקב תשמעון", מה נרמז במילה "עקב" הפרשה נפתחת  .1
 ________________________________________________________________________________הרגל(?)רש"י ז,יב( 

כתוב בפס' "והיה עקב תשמעון אל המשפטים האלה... ושמר ה' אלקיך לך את הברית" וכו', מה הפירוש "ושמר  .2
 ____________________________________________________________________________ה' אלקיך"?)רש"י ז,יב( 

 טז( -מיתחו קו להשלים את הברכות) ז,יג .3

ִרי ִבְטְנךָּ  ךָּ ּוֵבַרְך ּפְ ַוֲאֵהְבךָּ ּוֵבַרְכךָּ ְוִהְרּבֶׁ
ךָּ  תֶׁ  ּוְפִרי ַאְדמָּ

ם   נָּ ְך ּוְנתָּ ם ּבָּ ימָּ ַדְעּתָּ ֹלא ְיש ִ ר יָּ ֲאׁשֶׁ
יךָּ  ְֹנאֶׁ ל ש  כָּ  ּבְ

 
ים ַעּמִ ל הָּ ְהיֶׁה ִמּכָּ רּוְך ּתִ ר ה' ֱאֹלקיךָּ   ּבָּ ְך  ֲאׁשֶׁ  ֹנֵתן לָּ

 
ל ַמְדֵוי  ל חִֹלי ְוכָּ ךָּ ּכָּ ְוֵהִסיר ה' ִמּמְ
ִעים רָּ  ִמְצַרִים הָּ

ךָּ   )חיטה( ְוִתירׁשְ ְנךָּ גָּ ךָּ  ּדְ רֶׁ  )יין( ְוִיְצהָּ
)ולדות הבקר(  יךָּ פֶׁ ַגר ֲאלָּ )שמן( ׁשְ

)צאן חזק ורב(  ךָּ ֹרת ֹצאנֶׁ ּתְ  ְוַעׁשְ
 

ים ַעּמִ ל הָּ ת ּכָּ ַכְלּתָּ אֶׁ ךָּ   ְואָּ ְמּתֶׁ ה ּוִבְבהֶׁ רָּ ר ַוֲעקָּ קָּ  ֹלא ִיְהיֶׁה ְבךָּ עָּ

 

 
 _____________________________________________מה הפירוש "שגר אלפיך" ולמה נקראים "שגר"?)רש"י ז,יג(  .4

 _____________________________________________מה הפירוש "ועשתרת צאנך", ולמה נקראים כך?)רש"י ז,יג(  .5
_________________________________________________________________________________________________ 

 ____________________כתוב בפס' "ואהבך וברכך והרבך", בזכות מי זכינו לאהבת ה' אותנו?)בעל הטורים ז,יג(  .6

 _________________________________________________________בזכות מי זכינו לברכת ה'?)בעל הטורים ז,יג(  .7

 ____________________________________________________בזכות מי זכינו לברכת "והרבך"?)בעל הטורים ז,יג(  .8

כתוב בפס' "ברוך תהיה מכל העמים לא יהיה בך עקר ועקרה ובבהמתך", מה הפירוש "עקר"?)רש"י ז,יד(  .9
_________________________________________________________________________________________________ 

הקב"ה מצווה לא לחוס על הגוים שנכבוש בכניסה לארץ ישראל. מדוע?) ז,טז(  .11
_________________________________________________________________________________________________ 
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 עדלה בת שרה ז"ללע"נ הגיליון  

 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( 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
 

םמשה רבנו מצווה את עם ישראל " .2 א ֵמהֶׁ  .." ולזכור את המופתים שעשה הקב"ה ביציאת מצרים.ֹלא ִתירָּ

 ________________________________________לאותות עליהם מדובר בפס'?)רש"י ז,יט( איזו דוגמה מביא רש"י 
 _______________________________________________________________מה הפירוש "מסות" בפס'?)רש"י ז,יט(  .3

 _________________________________איזה מכה מהמכות שניתנו על מצרים נקראת "היד החזקה"?)רש"י ז,יט(  .4

 ____________________________________________________________________"י ז,יט( מהי "הזרע הנטויה"?)רש .5

 ?ומה הייתה עושה  הקב"ה יעזור לעם ישראל במלחמה "וגם את הצרעה ישלח ה' אלקיך בם", מהי ה"צרעה" .6
 _______________________________________________________________________________________ )רש"י ז,כ(

משה רבנו אוסר על עם ישראל לפחד מהמלחמה בגויים ומבשר לעם ישראל שהקב"ה לא יגרש את הגויים  .7
 _________________________________________מארץ ישראל בבת אחת ובמהירות אלא אט אט. מדוע? ) ז,כב( 

 מה צריכים לעשות עם ישראל לאחר הניצחון במלחמות הארץ?) ז,כה(  .8

_________________________________________________________________________________________________ 

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. 

 בפס' "כל המצוה אשר אנכי מצוךלפני הסיפור על הנהגת ה' , משה רבנו חוזר על שמירת ברית אבות ואומר  .1
?)רש"י ח,א( ואיזו דוגמה מביא רש"י", מה הפירוש "כל המצוה" על פי מדרש אגדה? .....היום תשמרון 

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

כם" לפסוק "וזכרת את כל הדרך"?)בעל הטורים ח,א( יתומדוע , לפי "בעל הטורים" נסמכה המילה "לאב .2
_________________________________________________________________________________________________ 

מה הסיבה המופיעה בתורה לחלק מהאירועים שהתרחשו בזמן המסעות במדבר?) ח,ב(  .3
_________________________________________________________________________________________________ 

אשר הוליכך ... למען ענתך לנסתך לדעת את אשר בלבבך התשמר מצותיו כתוב בפס' "וזכרת את כל הדרך  .4
 _____________________________________________( באם לא", מה הפירוש "התשמר מצותיו אם לא"?)רש"י ח,
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 עדלה בת שרה ז"ללע"נ הגיליון  

 ___________________________________מדוע הקב"ה הרעיב את עם ישראל במדבר ונתן להם את המן ?) ח,ג(  .5

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

איזה שני דברים למדים מהכתוב בפס' "ויאכילך את המן ... למען הודיעך"?)בעל הטורים ח,ג(  .6
_________________________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________איזה שני ניסים מציין משה רבנו שנעשו במהלך ארבעים השנה?) ח,ד(  .7
_________________________________________________________________________________________________ 

 -שנה, ומה היו עושים הילדים הקטנים שגדלו במשך הזמן הזה  41הבגדים של עם ישראל לא בלו במשך כיצד  .8
 ________________________________________________________________איזה בגדים היו לובשים? )רש"י ח,ד( 

_________________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________כתוב בפס' "ורגלך לא בצקה" מה הפירוש "לא בצקה"?)רש"י ח,ד(  .9

 ט( -משה רבנו מתאר לעם ישראל את הברכה הגדולה בכניסה לארץ. חברו בין הפסוקים :) ח,ז .11

ִים  ץ ַנֲחֵלי מָּ רֶׁ ה אֶׁ ץ טֹובָּ רֶׁ  אֶׁ
 

הּ   ְחַסר ּכֹל ּבָּ  ֹלא תֶׁ

ה ְוִרּמֹון  ן ּוְתֵאנָּ פֶׁ ה ְוגֶׁ ֹערָּ ה ּוש ְ ץ ִחּטָּ רֶׁ  אֶׁ
 

ר  הָּ ה ּובָּ ְקעָּ ּבִ ֹנת ּוְתֹהֹמת ֹיְצִאים ּבַ  ֲעיָּ

ר ץ ֲאׁשֶׁ רֶׁ ם אֶׁ חֶׁ ּה לֶׁ ֻנת ּתֹאַכל ּבָּ  ֹלא ְבִמְסּכֵ
  

ת  ְחֹצב ְנחׁשֶׁ יהָּ ּתַ רֶׁ  ּוֵמֲהרָּ

יהָּ ַבְרזֶׁל  נֶׁ ר ֲאבָּ ץ ֲאׁשֶׁ רֶׁ  אֶׁ
 

ׁש   ן ּוְדבָּ מֶׁ ץ ֵזית ׁשֶׁ רֶׁ  אֶׁ

מילים. על מה הדבר רומז?)בעל הטורים ח,ח(  11בפס' "ארץ חטה ושערה ......ארץ זית שמן ודבש" ישנם  .11
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

וכיצד מלמד "בעל הטורים" את החובה  כתוב בפס' "ואכלת ושבעת , וברכת את ה' ..." על איזה ברכה מדובר? .12
 _____________________________________________________________________לברך לפני ?)בעל הטורים ח,י( 

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

ה עפ"י הכתובאיזו סכנה יכולה להיות מהברכה הגדולה שתהיה לנו בארץ ישראל  .13 ְבנֶׁ ים ֹטִבים ּתִ ּתִ ְעּתָּ ּובָּ בָּ "...ְוש ָּ
ְך ְוֹכל ה ּלָּ ב ִיְרּבֶׁ הָּ ף ְוזָּ סֶׁ יֻן ְוכֶׁ ְרךָּ ...ִיְרּבְ , ּוְבקָּ ְבּתָּ ׁשָּ ה") ח,יד(  ְויָּ ר ְלךָּ ִיְרּבֶׁ ֲאׁשֶׁ

_________________________________________________________________________________________________ 

ה בארץ ישראל  משה רבנו מזהיר ממידת הגאווה כתוצאה מההצלחה .14 ש ָּ . השלימו : "..ּכִֹחי _________________עָּ
 יז( ִלי _____________ ַהּזֶׁה") ח,

התורה מדריכה אותנו ומלמדת אותנו שהברכה היא חלק מהברית עם אבותנו ולכן אנו מצווים במצוות הזכירה " 
ִיל"  ֹות חָּ ֵתן ְלךָּ ּכַֹח ַלֲעש  י הּוא ַהּנֹ ת ה' ֱאֹלקיךָּ ּכִ ַכְרּתָּ אֶׁ  ְוזָּ
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 עדלה בת שרה ז"ללע"נ הגיליון  

 י, יא( -)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 ּתָּ ף אָּ ה ֹערֶׁ י ַעם ְקׁשֵ ּה ּכִ ּתָּ ץ .....ְלִרׁשְ רֶׁ אָּ ת הָּ ְתךָּ ה' ֱאֹלקיךָּ ֹנֵתן ְלךָּ אֶׁ י ֹלא ְבִצְדקָּ ירועים האבות  " ... ּכִ

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

 
  חטא _______________ לאחר מעמד הר סיני

 
  חטא _______________ בתבערה

 
 חטא _______________ על המים

 
  חטא _______________ על הבשר

 
  חטא ______________ שהיה בקדש ברנע

 
כתוב בפס' "ואתנפל לפני ה' כראשונה ארבעים יום וארבעים לילה", באיזה תאריך משה רבנו עלה להר וירד  .2

 ___________________________________________________________ממנו, וכמה פעמים עשה זאת?)רש"י ט,יח( 
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

 נאמר על עם ישראל "קצף ה' עליכם להשמיד אתכם" ועל אהרן נאמר "התאנף ה' מאד להשמידו", מה הפירוש .3
 _______________________________________________________________________"להשמידו" בפס'?)רש"י ט,כ( 

 _________________________________________________________למי משה הצליח לכפר בתפילתו?)רש"י ט,כ(  .4

ההרה ועשית לך ארון עץ" מהי אותה  כתוב בפס' "בעת ההיא אמר ה' אלי פסל לך שני לוחת אבנים ועלה אלי .5
 _____________________________________________________________העת, ובאיזה ארון עץ מדובר?)רש"י י,א( 

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

משה ממשיך ומספר על כתיבת עשרת הדיברות על הלוחות השניים ושברי הלוחות שהונחו בארון עצי שיטים  .6
 נוסף לארון הברית. עוד מזכיר משה את מותו של אהרון הכהן .מי החליף את אהרון ככהן גדול?) י,ו( 

_________________________________________________________________________________________________ 
 ________________________________מה לומדים מהסמיכות של מיתת אהרן לשבירת הלוחות?)בעל הטורים י,ו(  .7

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

י העם"?)רש"י י,יא( כיצד לומדים את אהבת ה' מהפסוק ' "ויאמר ה' אלי קום לך למסע לפנ .8
_________________________________________________________________________________________________ 
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 עדלה בת שרה ז"ללע"נ הגיליון  

 (יביא,  -)י, יב  הציפיה מעם ישראל והברכה בארץ

אלקיך מה דרשו רבותינו מהפסוק "מה ה' ין הקב"ה שומר את הברית. ילמרות כל החטאים שהזכיר משה , עד .1
שואל מעמך כי אם ליראה את ה'"?)רש"י י,יב( 

_________________________________________________________________________________________________ 

מה לומדים מהפסוק "ועתה ישראל מה ה' אלקיך שואל מעמך כי אם ליראה ...." על הקשר בין עם ישראל  .2
 _________ _______________________________________________________________________לקב"ה?)רש"י י,יב( 

 _________________________________כתוב בפס' "ומלתם את ערלת לבבכם" מהי "ערלת לבבכם"?)רש"י י,טז(  .3

 _______________________________כתוב בפס' "ואהבתם את הגר כי גרים הייתם" מה למדים מכאן?)רש"י י,יט(  .4

_________________________________________________________________________________________________ 

כתוב בפס' "את ה' אלקיך תירא ואותו תעבד ובו תדבק ובשמו תשבע" מתי מותר להישבע בשם ה'?)רש"י י,כ(  .5
_________________________________________________________________________________________________ 

כתוב בפס' "ואשר עשה לדתן ולאבירם ... ותבלעם ואת משה רבנו מזכיר לעם ישראל מחלוקת קרח ועדתו  .6
בתיהם... ואת כל היקום אשר ברגליהם" מה הפירוש "היקום אשר ברגליהם"?)רש"י יא,ו( 

_________________________________________________________________________________________________ 

ֹעת" שיש הרבה יותר שטח גידול.  .7 ִרים ּוְבקָּ ץ הָּ רֶׁ איזו ברכה נתן הקב"ה בארץ ישראל אנו ארץ ישראל היא "אֶׁ
 ___________________________________________________לומדים עפ"י הפירוש "והשקית ברגלך"?)רש"י יא,י( 

_________________________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________מה הפירוש "והשקית ברגלך כגן הירק"?)רש"י יא,י(  .8

)רש"י יא,י(  ?(א"ש ".. לא כארץ מצרים הי)עפ"י פירוכיצד לומדים שארץ ישראל הייתה טובה יותר מארץ מצרים  .9
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

ר .11 ץ ֲאׁשֶׁ רֶׁ -קדושת ארץ ישראל שונה מכל ארצות העולם והקב"ה משגיח עליה כל הזמן . השלימו את הפסוק: "אֶׁ
ּה , _________ ֵעיֵני ה ה") יא,יב( ה' ֱאֹלקיךָּ _________  ֹאתָּ ַֽ נָּ ֲחִרית ׁשָּ ּה _________________ ְוַעד ַאַֽ  ' ֱאֹלקיךָּ ּבָּ

 מה ההדגשה בפסוק  "......מרשית השנה" עפ"י רש"י?)רש"י יא,יב(  .11

_________________________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________בה"?)רש"י יא,יב(  מה הפירוש "תמיד עיני ה' אלקיך .12
_________________________________________________________________________________________________ 

,יב( כתוב בפס' "תמיד עיני ה' אלקיך בה מרשית השנה .....", מה נרמז במילה "מרשית"?)בעל הטורים יא .13
_________________________________________________________________________________________________ 
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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 "והיה 

 אם שמוע" שהיא קבלת עול מצוות. מצווה עלינו לקרותה פעמיים ביום כחלק מ"קריאת שמע". 

 ________________________________________________________מהי הכפילות "אם שמע תשמעו"?)רש"י יא,יג(  .1
_________________________________________________________________________________________________ 

"והיה אם שמע"? מה יקרה אם עם ישראל יקלקלו מעשיהם  -פסוקועד אחרית שנה" ל....מדוע נסמך הפסוק " .2
 __________________________________________________________________באמצע השנה?)בעל הטורים יא,יג( 

_________________________________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________מדוע הודגש בפסוק "מצוה אתכם היום"?)רש"י יא,יג(  .3

מדוע התורה מקשרת בין "אשר אנכי מצוה אתכם היום" לבין "לאהבה את ה'"?)רש"י יא,יג(  .4
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

עבודה שהיא בלב, וזו היא תפלה, כתוב בפס' "ולעבדו בכל לבבכם", איזוהי עבודה שבלב?)רש"י יא,יג(  .5
_________________________________________________________________________________________________ 

ראינו בפרשה קודמת של "שמע ישראל" שנכתב "בכל לבבך ובכל נפשך" וכעת שוב התורה חוזרת ומצווה  .6
  _____________________________________________________יג( "בכל לבבכם ובכל נפשכם" . מדוע ?)רש"י יא,

"ונתתי מטר ארצכם"?)בעל הטורים יא,יג(  -מדוע נסמך "בכל לבבכם ובכל נפשכם" ל .7
_________________________________________________________________________________________________ 

בעתו" מה נרמז בגימטריא של המילה "בעתו"?)בעל הטורים יא,יד(  כתוב בפס' "ונתתי מטר ארצכם .8
_________________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________מה הפירוש "ונתתי מטר ארצכם בעתו"?)רש"י יא,יד(  .9
_________________________________________________________________________________________________ 

, שכן הגשמים רובצים על הקרקע בלשון הקודש היא כינוי לעונת הגשמים )מלשון רביצה והפראה"רביעה"  .11

ומפרים אותה( . כתוב בפרשה "ונתתי מטר ארצכם בעתו יורה ומלקוש", מהו היורה ומדוע נקרא כך?)רש"י 
 __________________________________________________________________________________________יא,יד(  

 ___________________________________________________________ מהו המלקוש ולמה נקרא כך?)רש"י יא,יד( .11

_________________________________________________________________________________________________ 

 כתוב בפס' "ואספת דגנך" איזה מן ברכה זו, שאנו נטרח לאסף את תבאתנו?)רש"י יא,יד(  .12

_________________________________________________________________________________________________ 

כתוב בפס' "ונתתי עשב בשדך לבהמתך", מה התועלת שהעשב בשדה לעניין הבהמה?)רש"י יא,טו(  .13
_________________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________מהי הברכה שה' מברכנו "ואכלת ושבעת"?)רש"י יא,טו(  .14
_________________________________________________________________________________________________ 

פן יפתה לבבכם"?)רש"י יא,טז( מדוע הזכיר דווקא לאחר "ואכלת ושבעת" את הציווי "השמרו לכם  .15
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________רה" בפסוק ?)רש"י יא,יז( מדוע התורה מדגישה שהעונש יגיע "מה .16
_________________________________________________________________________________________________ 
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 עדלה בת שרה ז"ללע"נ הגיליון  

מפירוש רש"י על הפסוק "ואבדתם מהרה" אנו לומדים על הסכנה הגדולה מהשפע שגורם לגלות . איזו דוגמה  .17
 __________________________________________________________________________מביא רש"י ?)רש"י יא,יז( 

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

"ושמתם את דברי אלה על  משה רבנו חוזר ואומר ,וההתרחקות מהקב"ה  מדוע , למרות העונשים .18
 _____________________________________________________________________________לבבכם"?)רש"י יא,יח( 

_________________________________________________________________________________________________ 

כתוב בפס' "ולמדתם אתם את בניכם לדבר בם" מה למדים מהמילים "לדבר בם"?)רש"י יא,יט(  .19
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

. "לכם" יכם לתת להם" ולא נאמר לתתמה לומדים ,עפ"י פירוש רש"י , שנאמר  "על האדמה אשר נשבע לאבת .21
 ___________________________________________הרי האבות לא ירשו את הארץ אלא עם ישראל?)רש"י יא,כא( 

_________________________________________________________________________________________________ 

לעשתה לאהבה את ה' ללכת בכל דרכיו  מהו הציווי הנלמד מהדיוק בכתוב בפס' "אשר אנכי מצוה אתכם .21
 ________________________________________________________________________ולדבקה בו" ?)רש"י יא,כב( 

 ________________________________________כתוב בפסוק "ולדבקה בו", איך אפשר לדבק בה'?)רש"י יא,כב(  .22
_________________________________________________________________________________________________ 

מדוע נאמר כאן "והוריש ה' את כל הגוים האלה" והלא עם ישראל צריך להוריש?)רש"י יא,כג(  .23
_________________________________________________________________________________________________ 

כתוב בפס' "פחדכם ומוראכם יתן ה' אלקיכם על פני כל הארץ", מהו פחד ומהו מורא?)רש"י יא,כה(  .24
_________________________________________________________________________________________________ 

 

למשה רבנו קושר את שמירת המצוות לברכות של הקב"ה לע ף-ם ישראל " ּכָּ ַֽ ְדֹרְך ּכַ ר ּתִ קֹום ֲאׁשֶׁ ם ּבֹו -ַהּמָּ ַרְגְלכֶׁ
נֹון ִמן-...... ִמן בָּ ר ְוַהּלְ ְדּבָּ ר ְנַהר-ַהּמִ הָּ א-ַהּנָּ ם. ֹלַֽ ַֽ ְלכֶׁ ֻבַֽ ְהיֶׁה ּגְ ַֽ ֲחרֹון יִ ַאַֽ ת ְוַעד ַהיָּּם הָּ רָּ ם -ּפְ כֶׁ ְחּדְ ם ּפַ ְפֵניכֶׁ ב ִאיׁש ּבִ ִיְתַיּצֵ

ם  .... ַעל ֲאכֶׁ ל-ּומֹוַרַֽ ֵני כָּ ץהָּ -ּפְ רֶׁ  )על האויבים הקרובים והרחוקים(...." אָּ
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