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 לע"נהגיליון מוקדש 

 עדלה בת שרה ז"ל

 איור: 

 ינון פתחיה

ַרַשת ֵאל ַעם ִבְבִחיַרת ִנְפַתַחתְרֵאה  פָּ יו ִפי ַעל ִיְשרָּ ַלת ַמֲעשָּ ה ְלַקבָּ כָּ לָּה או   ַהְברָּ ד )ֵתיאּור. ַהְקלָּ ַשת ִיְהֶיה ַהַמֲעמָּ רָּ בו א ִכי" ְבפָּ שֶ . ("תָּ  המ 

ֵאל ַעם ֶאת ְמַצֶּוה ַרֵבנּו ה ֶאת יתִר כְ הַ לְ  ִיְשרָּ דָּ ֲעבו  ה הָּ רָּ ָא ַהזָּ הכִ  רְלַאחַ  ֶרץֵמהָּ ה ְוֶאת בּושָּ בָּ נו ת ְלַהְקִריב ַהחו  ְרבָּ ִבים קָּ ה ַהְמֻחיָּ רָּ  ֵמַהתו 

ן ש ְבֵבית ִמֶכן ּוְלַאַחר ,ַבִמְשכָּ  . ַהִמְקדָּ

שֶ  ֵאל ַעם ֶאת ַמְזִהיר ַרֵבנּו המ  ם ִמְפֵני ִיְשרָּ ה ַלֲעב ד ֲאנִָּשים ֶשְמַשְכֵנעַ  ָאדָּ דָּ ה ֲעבו  רָּ ם ַכֲאֶשר( ּוַמִדיחַ  יתִס מַ )  זָּ ָאדָּ ל ַהֶזה הָּ  ִביאנָּ  ִלְהיו ת יָּכו 

ֵתן ֶשֶקר תו ת ֶשּנו  ְפִתים או  ִכיחַ  ְכֵדי ּומו  ה ֶבן הּוא ִאם ּלּויַוֲאפִ  יוַר בָּ ְד  ֶאת ְלהו  חָּ ה ִעיר ֶשל ִמְקֶרהבְ  ּלּויֲאפִ . ִמְשפָּ ל ְשֵלמָּ  ִהְתִחילּו ֲאנֶָּשיהָּ  ֶשכָּ

ה ַלֲעב ד דָּ ה ֲעבו  רָּ ה ֵיש"( תחַ יַד הנִ  ִעיר"   ְקרּויָּה) זָּ בָּ רו   חו  ְשֶביהָּ  ֶאת גְלהָּ ִעיר ֶאת ףּוִלְשרו   יו  ל ִעם הָּ ְרכּוש כָּ  .הָּ

שֶ  ֵאל ַעםלְ  ַמְזִכיר ַרֵבנּו המ  ֵתנּו ֶאת ִיְשרָּ ֵכן ְסֻגּלָּה םעַ  ֱהיו  ה שֵד ַק ְת ִה לְ  ְצִריִכים ָאנּו ְולָּ ֲאִכילָּ ה. בָּ רָּ ֶרֶטת ַהתו  ִרים ַהַחִיים יַבֲעלֵ  ֶאת ְמפָּ  ַהֻמתָּ

ֲאסּוִרים ֵאּלּו ְוֶאת ַבֲאִכילָּה ֲאִכילָּה הָּ  .בָּ

ה שָּ רָּ ּה ֵשִני ַמֲעֵשר יִדינֵ  ַעל ַגם דִנְלמַ  ַבפָּ בָּ ַלִים לו  כְ או  לְ ו   יאו  בִ הַ לֲ  ֶשחו  ִפים ַטתיֶשִמ , ִבירּושָּ ה ְכסָּ בָּ ֲעִנִייםְלַסֵיַע  ְוַהחו  ֵאל ַעםבְ  לָּ  ֶעֶבד ִדיֵני, ִיְשרָּ

ר ִעְבִרי רו ת ַעל, ו  תבַ נֵ גְ בִ  ֶשִּנְמכָּ אןוַ  ַקרבָּ  ְבכו  ד-צ  ֶהם ְלִהְשַתֵמש ִאסּור ִנְלמָּ ֵרְך בָּ ה ְלצו  דָּ ַר . םַר ְמ צִ  תיזַ זִ גְ ּו    ֲעבו  הַהפָּ   ְשֹלֶשת ְבֵפרּוט ִמְסַתֶיֶמת שָּ

ִלים ְרגָּ ֻבעו ת ֶפַסח הָּ  (ַחג ַהֻסכ תוְ  שָּ
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 לב(-)יא, כוהברכה והקללה 

הפרשה נפתחת בפניה בלשון יחיד לכל אחד מעם ישראל "ְרֵאה" וממשיכה בלשון רבים "ִלְפֵניֶכם" כדי להדגיש את 
 החיבור של כל אחד מאיתנו לעם ישראל והאחריות לקבלת הברכה ב"ה או הקללה חס ושלום. 

 ___________________________________________________מה הפירוש "את הברכה אשר תשמעו"?)רש"י יא,כז(  .1

מה הפירוש לתת את הברכה על הר גריזים ומה הפירוש לתת על הר עיבל את הקללה?)רש"י יא,כט(  .2
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

למה בברכה אמר "את הברכה" ובקללה לא אמר "את הקללה" אלא "והקללה", ומהו לשון "אשר" הנאמר  .3
 _________________________________________________________בברכה "אשר תשמעון"?)בעל הטורים יא,כט( 

_________________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________מהו "אלוני מורה" המוזכר בפס'?)רש"י יא,ל(  .4

 מעמד הברכה והקללה יפורט בפרשת "כי תבוא". 

 
 

 כט(-)יב, א בעם ישראל עבודת הקורבנות

היכן  .גם באופן עבודת הקורבנות מצווה אותנו "לשים גדר" ביננו לבין הגויים בכניסתנו לארץ ישראלהתורה  .1
 __________________היו הגויים עובדים את אלוהיהם?) יב,ב ( ___________________________________________

ושברתם את מצבתם" מה ההבדל בין "מזבח" לבין "מצבה"?)רש"י יב,ג(  כתוב בפס' "ונתצתם את מזבחתם .2
_________________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________?)רש"י יב,ג( כתוב בפס' "ואשריהם תשרפון באש", מהי "אשרה" .3

כתוב בפס' "ואבדתם את שמם מן המקום ההוא", מה הפירוש לאבד את שמם?)רש"י יב,ג(  .4
_________________________________________________________________________________________________ 

י יב,ד( ש"כתוב בפס' "לא תעשון כן לה' אלקיכם", מה הגויים עושים שעליו נאמר "לא תעשון כן לה'"?)ר .5
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

"לשכנו תדרשו ובאת שמה", על איזה מקום נאמר  כתוב בפס'וה לעבוד את ה' רק במקום אחד וֵ עם ישראל מצ   .6
  _______________________________________________________________________שכנו תדרשו"?)רש"י יב,ה( "ל

 ________________כתוב בפס' "כי אם אל המקום אשר יבחר ה'", מה נרמז במילה "מקום"?)בעל הטורים יב,ה(  .7

שמה עלתיכם וזבחיכם ואת מעשרתיכם ואת תרומת ידכם ונדריכם ונדבתיכם ובכרת כתוב בפס' "והבאתם  .8
בקרכם וצאנכם", מהם ה"מעשרות" שאנו צריכים להביא לירושלים?)רש"י יב,ו( 

_________________________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________זכרת בפס'?)רש"י יב,ו( מהי "תרומת ידכם" המו .9

 _________________________________למה מעלים לירושלים את בכרת בקרנו )"בכורות בקרכם"("?)רש"י יב,ו(  .11

 ___________________________________________________________מהי "המנוחה" המוזכרת בפס'?)רש"י יב,ט(  .11

 ____________________________________________________________מהי "הנחלה" המוזכרת בפס'?)רש"י יב,ט(  .12
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כתוב בפס' "והניח לכם מכל איביכם מסביב" מתי מנוחה זו באה לעם ישראל?)רש"י יב,י(  .13
_________________________________________________________________________________________________ 

יבחר ה' אלקיכם בו לשכן שמו  "והיה המקום אשר -"והניח לכם מכל איביכם" היכן ראינו שהסמיכות בפסוקים  .14
 _______________________________________________________________________)רש"י יב,יא( התרחשה?  שם"

_________________________________________________________________________________________________ 

כתוב בפס' "שמה תביאו את כל אשר אנכי מצוה אתכם עולתיכם ... וכל מבחר נדריכם אשר תדרו לה'", מה  .15
 _______________________________________________________"י יב,יא( למדים מהמילים "מבחר נדריכם"?)רש

למה הוזכר לומר כאן "שמה תביאו את כל אשר אנכי מצוה אתכם עולתיכם וזבחיכם" וכו', הרי כבר כתוב  .16
 ____________________________________________למעלה "והבאתם שמה עלתיכם וזבחיכם" וכו'?)רש"י יב,יא( 

_________________________________________________________________________________________________ 

כתוב על קדשים שנפל בהם מום שמותר לפדות אותם ולאכלם ונאמר עליהם "... יאכלנו כצבי וכאיל", מה  .17
 _________________________________________________________________הפירוש "כצבי וכאיל"?)רש"י יב,טו( 

ה לחלק את הרווחים שלו בכל שנה לעשרה חלקים . חלק אחד נקרא "מעשר". התורה מצווה אותנו וֵ היהודי מצ   .18
על נתינת המעשר ראשון ללוי שזו הייתה פרנסתו ואת המעשר השני מהרווחים צריך היהודי להעלות לירושלים 

 _______________________________________________________?) יב,יח(  ולשמוח בו לפני ה'. מי היה נהנה יחד

 _____________________________)רש"י יב,יח(  כתוב בפס' "כי אם לפני ה' אלקיך תאכלנו" . היכן צריך לאכלו? .19

, מה כתוב בפס' "תאכלנו במקום אשר יבחר ה' אלקיך בו אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך והלוי אשר בשעריך" .21
 _______________________________________________________________________נותנים אל הלוי?)רש"י יב,יח( 

מופיע פעמיים במרחק של מספר פסוקים וזאת בגלל תקופת כיבוש  "בכל מקום"האיסור על עבודת הקורבנות 
הארץ וחלוקתה שבה עדיין עבודת הקורבנות הייתה במשכן. בתקופה זו הייתה הקרבת קורבנות ב"במות" שהיו 

ה בית נ  בְ מזבחות פרטיים ששם היה אפשר להקריב נדבות ונדרים פרטיים ולא קורבנות חובה מן התורה. כאשר נִ 
 .נאסרה עבודת הבמות המקדש, 

היא שחיטת בע"ח טהור לצורך אכילה ולא לצורך קורבן והיא מותרת בכל מקום כפי שנקרא  -שחיטת חולין  .21
ָעֶריָך".  ָכל ש ְ ר .....ב ְ ָ ָבש ָ ְלת  ח ְוָאכ  ְזב   ָך ת ִ ְפש ְ ת נ  ו   ָכל א  ק ב ְ מה צריך את הדם אסור לאכול עם הבשר הפסוק "ר 

 _____________________________________________________________________________ יב,טז() ?איתו לעשות 

כתוב בפס' "השמר לך פן תעזב את הלוי כל ימיך על אדמתך", למה מודגש בפס' "על אדמתך"?)רש"י יב,כ( על  .22
 )ח( יותר מעניי ישראל: אדמתך. אבל בגולה אינך מוזהר עליו 

 _________________________________________________________________,כג( מדוע אסור לאכול את הדם?) יב .23

שתי  כתוב בפס' "רק חזק לבלתי אכל הדם" למה הוצרך להדגיש ולהזהיר "רק חזק" לגבי איסור אכילת הדם? .24
 ________________________________________________________________________________)רש"י יב,כג( דעות 

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________מהי האזהרה "ולא תאכל הנפש עם הבשר"?)רש"י יב,כג(  .25

מהי האזהרה "לא תאכלנו על הארץ תשפכנו כמים", הרי כבר הזהיר על הדם ואמר "רק חזק לבלתי אכל  .26
 _______________________________________________________________________________הדם"?)רש"י יב,כד( 

  מהי האזהרה "לא תאכלנו למען ייטב לך", שנראה ש"לא תאכלנו" היא חזרה מיותרת שכבר נאמרה? .27

 _____________________________________________________________________________________)רש"י יב,כה( 

 מה הפירוש "ושמעת את כל הדברים" מה הפס' רוצה להדגיש באמרו "את כל הדברים"?)רש"י יב,כח( .28

_________________________________________________________________________________________________ 
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טוב" ומהו "הישר" המוזכרים בפס'?)רש"י יב,כח( כתוב בפס' "כי תעשה הטוב והישר בעיני ה' אלקיך", מהו "ה .29
_________________________________________________________________________________________________ 

י נאמר בחומש ויקרא" ם הו א-כ ִ ד ָ ר ,ה  ֵ פ  ֶפש  ְיכ  ֶ נ    :פרשת ראהפירושו על ר"י אברבנאל ב" ועל כך מביא ב  

. והנה על מזבח הנחושת ..הטעם הראשון: מפני שהדם הוא מרכב הרוח החיוני ובו ישולח הנפש לכל האברים. 
כי דם ,  ואילו את דמה יוצקים על קירות המזבח מבחוץ  להקריב את גוף הבהמה אחר שחיטתה,’ שבמקדש ציווה ה

 קיר המזבח הבהמה יש בו מן הנפש החיונית ונפש האדם מתכפרת בהזאת דם הבהמה על 

הטעם השני: לפי שהמזון ישוב לטבע הניזון ויהיה לבשר אחד. ואם יאכל האדם דם כל בשר, הוא יתחבר בדמו של 
 האדם ויליד בו עובי וגסות. ואו אז תהיה ותכנס בו הנפש הבהמית של הבהמה. 

ו אכל את הבעל חי אם יאכל אדם הבשר עם הדם יחשב כאיל..: דע, כי הדם הוא מקום הנפש בחי.הטעם השלישי
 ’. אבר מן החי‘ההוא בעצמו כמות שהוא חי בגוף ובנפש. ואכילת הדם עם הבשר כמוה כאכילת 

  .דם האיברים -דם התמצית. ג-דם הנפש. ב-א התורה מחלקת בין שלושה סוגי דם:

והוא ניכר  הוא דם שהנפש תלויה בו ובצאתו מגוף הבהמה מצווארה בשעת שחיטתה, יוצאת גם הנפש, -’דם הנפש‘
  .בכך שהוא קולח

דם שלא היה בכלי הדם אלא נבלע  -’דם האיברים. ‘מכלי הדם  דם הנוזל מן הגוף ללא קילוח -’דם התמצית‘
 בשרירים ודם זה אסור באכילה, משעה שפירש ויצא מן האיבר

 יהיה ראוי לאכילה.כיוון שיש איסור אכילה בכל סוגי הדם לימדונו חז"ל הלכות צליה ומליחה של בשר כך שהבשר 

 
 

 יג, יט( -)יב, ל איסורי עבודה זרה 

אינו מוכר( . לקראת הכניסה לארץ , משה רבנו שב -עבודה זרה היא כל אמונה שאינה קשורה לאמונה בקב"ה )זר
ומזהיר את עם ישראל מפני העבודות הזרות שהיו בארץ ומאנשים שעלולים לגרום לנו להאמין בעבודה זרה 

 מנהיג את עולמו.שהקב"ה לא 

 בארץ עבודה זרה א.חיקוי

התורה חוזרת על ציווי הורשת ) גירוש ( הגויים מהארץ ואזהרה מפני עבודת האלילים. מה היו עושים הגוים  .1
 ________________________________________________________________________לבניהם ולבנותיהם?) יב,לא( 

לה' אלקיך ... כי גם את בניהם ואת בנתיהם ישרפו באש לאלהיהם", למה נאמר "גם כתוב בפס' "לא תעשה כן  .2
 ___________________________את בניהם", שנראה שבא לרבות שלא רק את בניהם שרפו באש?)רש"י יב,לא( 

_________________________________________________________________________________________________ 

 נביא או חולם חלוםב.

"את כל משה רבנו מזהיר אותנו מפני סכנה של שמיעה לדברים שאינם כתובים ומביא את האיסור עפ"י הפסוק  .3
 תוספתסף עליו ולא תגרע ממנו", הביאו דוגמא ללא ת ....הדבר אשר אנכי מצוה אתכם אותו תשמרו 

 _______________________________________________________________________________האסורה.)רש"י יג,א( 
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מה עושה אותו נביא שקר או חולם חלום שאנשים מתפתים להאמין לו ?) יג,ב(  .4
_________________________________________________________________________________________________ 

מה "הנבואה" של אותו נביא? מה הוא רוצה שעם ישראל יעשה?) יג,ג(  .5
_________________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________מדוע הקב"ה מביא ניסיון כזה לעם ישראל?) יג,ד(  .6
_________________________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________ם בה'?)רש"י יג,ה( מה הפירוש "ובו תדבקון" בפסוק? איך מתדבקי .7

_________________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________מה דינו של אותו נביא או חולם חלום?) יג,ו(  .8

כתוב בפס' "והנביא ההוא ... יומת כי דבר סרה על ה' אלקיכם", מהי "סרה"?)רש"י יג,ו(  .9
_________________________________________________________________________________________________ 

 הפך דבר של ובסופו המשיח שהוא ישראל עם את לשכנע שניסה צבי שבתאי בשם יהודי היה שנה 311 כ לפני
 ממאמיניו חלק עם מוסלמי להיות

 מסית ומדיח בסתר ג.

 _____________________________________________________________מה הפירוש "לא תאבה לו"?)רש"י יג,ט(  .11

מה הפירוש "ולא תשמע אליו" הרי כבר נאמר "לא תאבה לו"?)רש"י יג,ט(  .11
_________________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________למה הפס' מדגיש "ולא תחוס עינך עליו"?)רש"י יג,ט(  .12
_________________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________מה הפירוש "ולא תחמול" בפס'?)רש"י יג,ט(  .13

 _____________________________________כתוב בפס' "ולא תכסה עליו" מה הפירוש "לא לכסות"?)רש"י יג,ט(  .14

 __________________________בראשונה להמיתו ויד כל העם באחרונה"?)רש"י יג,י( מה הפירוש "ידך תהיה בו  .15
_________________________________________________________________________________________________ 

ת ִעיר ד. ח   הִניד  

 ולה לעובדי עבודה זרה הזזה מהדרך. הכוונה היא לעיר שהפכה כ -המילה נידחת היא מהמילה הדחה 

 ________________________________________________________מי הדיח את אנשי העיר לעבודה זרה?) יג,יד(  .16

 ____________________________כתוב בפס' "יצאו אנשים בני בליעל" מה פירוש המילה "בליעל"?)רש"י יג,יד(  .17

_________________________________________________________________________________________________  

ָ ֵהיֵטב"  .18 ְלת  א  ָ ְוש ָ ְרת  ָ ְוָחק  ת  ש ְ הקביעה ל"עיר הנידחת" היא חמורה ביותר ולכן התורה מצווה על הסנהדרין " ְוָדר 
 טז( -לפני הפסיקה. מה היה עונשם של בני העיר? השלימו:) יג,יז

ֵבי ָהִעיר ... ְלִפי ָחֶרב  ________________________ ..ְוֶאת כ ָ  _____________ֶאת יש ְ ה  ָ ֶהְמת  ה  ְוֶאת ב ְ ר ב ָ  ל ֲאש ֶ
ָלָלה   ל ש ְ ֹוְך ְרֹחָבה   ______________ְוֶאת כ ָ ִליל ....ְוָהְיָתה  ____________________ֶאל ת  ָ ָלָלה  כ  ל ש ְ ֶאת ָהִעיר ְוֶאת כ ָ

ֶנה עֹוד) יג,יז _____________________  טז(-ֹלא ִתב ָ
 _________________________________ם אתם"?)בעל הטורים יג,יט( "בני -למה נסמך ל"ונתן לך רחמים ורחמך"  .19

_________________________________________________________________________________________________ 
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לשכנע ראינו ארבעה מקרי סכנה לעבוד עבודה זרה. הראשון חיקוי של הגויים. השני נביא או חולם חלום שמנסה 
את כל העם בגלוי. המקרה השלישי של מסית ומדיח בסתר לאנשים בודדים והמקרה האחרון , עיר שלמה שכל 

 אנשיה הפכו להיות עובדי עבודה זרה

 
 

 כא(-)יד, אאסורים  ותאיסור מנהגי גויים ומאכל

ה  ָ ת  ם ָקדֹוש  א  י ע  לאחר הציווי על איסורי עבודה זרה, משה רבנו מרחיק את עם ישראל מחיקוי של מנהגי הגויים "כ ִ
ה". בין ההרחקות ממנהגי הגויים הם מנהגי אבלות וצער על קרובים  ל ָ ם ְסג  ר ה' ִלְהיֹות לֹו ְלע  ח  ְבָך ב ָ ה' ֱאֹלקיָך ו  ל 

 בפרשת שמיני שמתו ומאכלות אסורים כפי שלמדנו 

 _____________________________________מה הפירוש "לא תתגדדו" ומדוע אסור לנו לעשות זאת?)רש"י יד,א(  .1
_________________________________________________________________________________________________ 

"לא תאכל כל תועבה"?)בעל הטורים יד,ב(  -למה נסמך ל"מכל העמים אשר על פני האדמה"  .2
_________________________________________________________________________________________________ 

 ) יד,ו( השלימו ליד התמונות והציור  מהם סימני הטהרה בבהמה? .3

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________כתוב בפס' "וכל בהמה מפרסת פרסה", מה לשון "מפרסת"?)רש"י יד,ו(  .4

כתוב בפס' "וכל בהמה מפרסת פרסה ושסעת שסע שתי פרסות" מה הפירוש "שסעת"?)רש"י יד,ו(  .5
_________________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________מדוע אסור לאכול את הגמל, הארנבת והשפן? הרי הם מעלי גרה.) יד,ז(  .6

 _________________________________ מדוע אסור לאכול את החזיר? הרי הוא מפריס פרסה ושוסע שסע) יד,ח( .7

 ___________________________________________________________________מהם סימני הטהרה בדגים?) יד,ט(  .8
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מתעכל בבת אחת אלא הוא נכנס  שהאוכל שבקיבתה אינו

 .עד לעיכול מלאוחוזר לקיבה  לקיבה, עולה חזרה לפה הבהמה

שהפרסה מחולקת לשנים לכל 
 אורכה כמו שתי פרסות קטנות



 
 

 עדלה בת שרה ז"ללע"נ הגיליון  

 

"כל שיש לו אצבע יתרה וזפק וקורקבנו  -אינם כתובים בתורה אך חז"ל לימדונו עפ"י המסורת  סימני הטהרה בעוף
טהור" ובלבד שנדע בו שאינו דורס ואוכל. כל עוף הדורס, בידוע שהוא טמא, ופירוש "דורס", היינו שנועץ  -נקלף 

יים אחרים, שהרי כמעט כל העופות צפרניו בבעלי חיים ודורסן, )אבל אין פירוש דורס, בעל חי שהוא טורף בעלי ח
אוכלים חרקים וכיו"ב, והם כשרים. ויש עופות שאינם טורפים כלל, כגון הנשרים ורוב הדורסים הגדולים, שאינם 

  (הורגים כלל, אלא אוכלי נבלות הם, ואף על פי כן הם דורסים את הנבלות שהם אוכלים ברגליהם

  :כלומר: כל עוף שיש לו

 א. "אצבע יתרה" מאחורי הרגל, למעלה משאר האצבעות 

 ב. "זפק", מוראה, חלק הוושט המורחב בצורת כיס המשמש מחסן למזון בטרם יעבור לקיבת העוף 

 ג. "וקורקבנו נקלף", כלומר, שהכיס שבתוך הקורקבן נקלף מן הבשר ביד ללא סכין, הרי זה עוף טהור 

 
הנשר והפרס והעזניה" וכו', למה התחיל ב"נשר"?)בעל הטורים יד,יב( כתוב בפס' "וזה אשר לא תאכלו מהם  .9

_________________________________________________________________________________________________ 

כתוב בפס' "זה אשר לא תאכלו מהם... והראה ואת האיה והדיה למינה", מי היא "הראה, האיה והדיה" ולמה  .11
 ________________________________________________________________כיר את שמותיהם כאן?)רש"י יד,יג( הז

_________________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________יד,טו( )בעל הטורים מי עוד מתנהג כמותה ?  למה נקראת "היענה" בשם זה? .11

_________________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________מהו "השלך"?)רש"י יד,יז(  .12

 _______________________________________________________________________,יח( ת"?)רש"י ידמהו ה"דוכפי .13

 ______________________________ כתוב בפס' "וכל שרץ העוף טמא הוא לכם", מה נקרא "שרץ"?)רש"י יד,יט(  .14
_________________________________________________________________________________________________ 

 ניתןכלל, או שנשחט שלא כהלכה . ליהודי אסור לאכול נבלה. מה  שחיטה שמת ללא בעל חיים היא נבלה .15
 _______________________________________________________________________________לעשות איתה?) יד,כ( 

כתוב בפס' "לא תאכלו כל נבלה לגר אשר בשעריך תתנה", באיזה גר מדובר בפס', הרי לגר צדק אסור לאכול  .16
 _______________________________________________________________________________נבלות?)רש"י יד,כא( 

מצווים?)רש"י יד,כא( מה הפירוש "כי עם קדוש אתה לה' אלקיך" מהי אותה הקדושה שעליה אנו  .17
_________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 כט(-)יד, כזדיני המעשרות 

במקום אשר יבחר לשכן  כתוב בפס' "ואכלת לפני ה' אלקיךמשה רבנו מצווה על אכילת מעשר שני בירושלים.  .1
)רש"י יד,כג( כיצד לומדים זאת ?  שמו שם מעשר דגנך", באיזה מעשר מדובר?

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 
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כתוב בפס' "וכי ירבה ממך הדרך כי לא תוכל שאתו ... כי יברכך ה' אלקיך", מה הפירוש "לא תוכל שאתו...  .2
גורמת לזה שאי אפשר לשאת את המעשר אל ירושלים?)רש"י יד,כד( כי יברכך ה' אלקיך", איך הברכה 

_________________________________________________________________________________________________ 

כתוב בפס' "ובא הלוי כי אין לו חלק ונחלה עמך והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך ואכלו ושבעו", מה הלוי  .3
 _________________________________________________________, ומה הגר והיתום נוטלים?)רש"י יד,כט( נוטל

_________________________________________________________________________________________________ 

 
ָעֶריָך". כלומר בשנה השלישי ש ְ ָ ב ִ ְחת  ָאְתָך ... ְוִהנ   בו  ר ת ְ ְעש   ל מ  ֹוִציא ֶאת כ ָ ִנים ת  לש  ש ָ ת כתוב בפסוק "ִמְקֵצה ש ָ

 הענייםוהשישית למנין שנות השמיטה המעשר השני נועד לצורך 

 
 יא(-)טו, אשמיטת כספים 

אחת לשבע שנים. התורה מצווה אותנו לקיים בנוסף  למדנו בחומש ויקרא פרשת בהר על מצוות שמיטת הקרקעות
גם את מצוות שמיטת כספים כדי לסייע לעניים. כלומר, כל החובות שניטלו עד שנת השמיטה נמחקים. מצוות 

 שמיטת הכספים מחברת בין עשירים לעניים כמשפחה אחת.

 _____________________________________________________________מהו "אביון" ולמה נקרא כך?)רש"י טו,ד(  .1

כתוב בפס' "אפס כי לא יהיה בך אביון" לכאורה ישנה סתירה עם פס' אחר בהמשך "כי לא יחדל אביון מקרב  .2
 __________________________________________________________הארץ", אם כן מה פירוש הפס'?)רש"י טו,ד( 

_________________________________________________________________________________________________ 

ים ו   ב ִ גֹוִים ר  ָ ב ְ ְלת  ָמש   ֲעֹבט ו  ה ֹלא ת  ָ ת  ים ְוא  ב ִ ֹוִים ר  ָ ג  ְטת  ֲעב  ְבָך ֹלא הברכה על קיום המצווה תהיה גם כלפי הגוים "ְוה 
". אם עם ישראל כ ֹלו  י ֹלא ֶיְחד   ִיְמש  ל ֶאְביֹון ולו לא יקיים את המצווה, אז הברכה לא תתקיים ולצערנו הרב נגיע "כ ִ

ֶרב ָהָאֶרץ ".   ִמק ֶ

 _________________________________________________________________מה הפירוש "והעבטת"?)רש"י טו,ו(  .3

 ______________________________________________________________למה נאמר "באחד שעריך"?)רש"י טו,ז(  .4

 ___________________________למה נאמר "לא תאמץ את לבבך" ולמה נאמר "לא תקפץ את ידך"?)רש"י טו,ז(  .5
_________________________________________________________________________________________________ 

פץ את ידך מאחיך האביון", לכאורה המילים "מאחיך האביון" מיותרות שהרי יכל לומר כתוב בפס' "ולא תק .6
 _______________________"ולא תקפץ את ידך ממנו", אם כן מה למדים מהמילים "מאחיך האביון"?)רש"י טו,ז( 

_________________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________למה נכפל בפס' "פתח תפתח"?)רש"י טו,ח(  .7

 ___________________________________כתוב בפס' "והעבט תעביטנו", מתי נותנים לאביון הלואה?)רש"י טו,ח(  .8

_________________________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________מה הפס' מלמדנו במילים "די מחסורו"?)רש"י טו,ח(  .9

ם "אשר יחסר לו" מיותרות שיכל לכתוב כתוב בפס' "והעבט תעביטנו די מחסורו אשר יחסר לו", נראה שהמילי .11
רק "די מחסורו", אם כן מה הפירוש "אשר יחסר לו"?)רש"י טו,ח( 

_________________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________למה נכפל "נתון תתן לו"?)רש"י טו,י(  .11

 _____________________________________מדוע יהודי לא ירצה להלוות לחברו לקראת השנה השביעית?) טו,ט( .12

_________________________________________________________________________________________________ 
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הלל הזקן התקין את ה"פרוזבול" כדי שניתן יהיה במקרים מסויימים לגבות את החוב בתקופת בית המקדש השני , 
 גם לאחר שנת השמיטה וזאת כדי להרגיל את העשירים להלוות ולתמוך בעניים 

 
 יח(-)טו, יבבד עברי ע

שנתפס בגניבה, אך הגניבה אינה יהודי שמוכר את עצמו בגלל עניות או  -למדנו בפרשת משפטים על עבד עברי 
 הדין לעבד -ידי בית-בידו ואין לו כסף או רכוש בהם יוכל להחזיר את הגניבה, ולכן הוא נמכר על

 ?בפרשתנו כתוב בפס' "כי ימכר לך אחיך העברי או העבריה", מה הפירוש "כי ימכר לך", באיזה מקרה מדובר .1
 ____________________________________________________( )רש"י טו,יברישמו חידוש נוסף שלומדים מהפסוק 

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________לכמה שנים נמכר עבד עברי?) טו,יב(  .2

 _________________________________________כתוב בפס' "הענק תעניק לו" מהו לשון "הענקה"?)רש"י טו,יד(  .3
_________________________________________________________________________________________________ 

ומגרנך ומיקבך", האם אלו הדברים היחידם שצריך להעניק לעבד, ולמה  כתוב בפס' "הענק תעניק לו מצאנך .4
 _____________________________________________________________________הוזכרו דווקא אלו?)רש"י טו,יד( 

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

 _______________________מה הפירוש "ואף לאמתך תעשה כן"? האם אמה נרצעת לעבדות עולם?)רש"י טו,יז(  .5
_________________________________________________________________________________________________ 

 כפי שלמדנו בפרשת משפטים , ֶעֶבד עֹוָלם משתחרר בשנת היובל

 
 

 כג(-)טו, יטבכור הבקר והצאן 

 
 למדנו בחומש שמות על הקדושה בבכורות. מה צריך לעשות עם הבכורות בבקר ובצאן?) טו,יט(  .1

_________________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________איזה איסורים יש בבכורות בקר וצאן?) טו,יט(  .2

 ___________________________________ו,כא( מתי יוצא הבכור לחולין, כלומר מתי לא ניתן להקריבו כבכור?) ט .3
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 כו(-)טז, אשלושת הרגלים 
התורה חוזרת על עדות שלושת הרגלים והציווי על כל יהודי לעלות לרגל לירושלים, לבית המקדש שלוש פעמים 

 בשנה 

  חודש? מה הפירוש "שמור את חדש האביב", איך אפשר "לשמור"למדנו כי חג הפסח חל בטו בניסן.  .1

 ______________________________________________________________________________________)רש"י טז,א( 

כתוב בפס' "כי בחדש האביב הוציאך ה' אלקיך ממצרים לילה", קשה והרי בני ישראל יצאו ממצרים ביום, אם  .2
 _________________________________________________________כן למה נכתב כאן שיצאו בלילה?)רש"י טז,א( 

_________________________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ת הבקר?)רש"י טז,ב( לאיזה קרבן זובחים א .3

_________________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________למה נקראים המצות "לחם עוני"?)רש"י טז,ג(  .4

לא תעשה כל מלאכה", מהי אותה "עצרת"?)רש"י טז,ח(  כתוב בפס' "וביום השביעי עצרת לה' אלקיך .5
_________________________________________________________________________________________________ 

הפרשה ממשיכה לפרט מצוות הקשורות לפסח כפי שלמדנו בחומש שמות פרשת "בא" : קורבן פסח, אכילת מצה, 
 ....השבתת חמץ וכו

 __________________________________________________כמה זמן לאחר חג הפסח יהיה חג השבועות? ) טז,ט(  .6

  _______________________________________________________מה הפירוש "מהחל חרמש בקמה"?)רש"י טז,ט(  .7

אתה ובנך ובתך... והלוי אשר בשעריך והגר היתום והאלמנה אשר  כתוב בפס' "ושמחת לפני ה' אלקיך .8
  בקרבך", כנגד מה הוזכרו ארבעה אלו "הלוי, הגר, היתום והאלמנה" ומה רוצה לומר לנו הפס' בכך?

 _____________________________________________________________________________________)רש"י טז,יא( 

 _________________________________________על איזה חגים נאמר לשון "שמחה", ומדוע?)בעל הטורים טז,יא(  .9
_________________________________________________________________________________________________ 

"באספך"?)רש"י טז,יג(  כתוב בפס' "חג הסכת תעשה לך שבעת ימים באספך מגרנך", מה הפירוש .11
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________מה הפירוש "איש כמתנת ידו"?)רש"י טז,יז(  .11

_________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

11 


