בִּ ְת ִּחלַּת הַּ פרשה מֹשה ַּרבֵּ נּו ְמתאֵּ ר את ַּתחֲ נּוניו לִּ פְ נֵּי הקב"ה לְ ִּהכנֵּס לְ ארץ יִּ ְשראֵּ ל אַּ ְך הקב"ה ִּה ְסכִּ ים ַּרק לְ הַּ ְראוֹת לְ מֹשה את הארץ
וְ ִּצּוה את יְ הוֹשֻׁ עַּ בֵּ ן נון לְ הַּ ְנ ִּהיג את עַּ ם יִּ ְשראֵּ ל
מֹשה ַּרבֵּ נּו ְמחַּ זֵּ ק את עַּ ם יִּ ְשראֵּ ל בְ ִּקּיּום הַּ ִּמ ְצו ֹות בְ ִּד ְקּדּוק וְ ה ִּאּסּור לְ הו ִֹּסיף עַּ ל ִּמ ְצווֹת הַּ תוֹרה א ֹו לִּ גְ רֹעַּ ֵּמהן .הַּ תוֹרה ִּהיא ְמק ֹור
ירת ִּמ ְצווֹת הַּ תוֹרה .מֹשה ַּרבֵּ נּו מַּ זְ ִּהיר את עַּ ם יִּ ְשראֵּ ל ִּמפְ נֵּי הע ִּתיד
הַּ חכְ מה של עַּ ם יִּ ְשראֵּ ל לְ עֵּ ינֵּי הַּ ּגוֹיִּ ים וִּ ירּושַּ ת הארץ ְתלּויה בִּ ְש ִּמ ַּ
לבוֹא שּיִּ ְשכְ חּו את נִּ יסַּ י ה' בְ ּדוֹרוֹת קו ְֹד ִּמים וְ יִּ גְ ְרמּו ּגלּות לְ עַּ ְצמם וְ יִּ ְתעַּ ְרבְ בּו בֵּ ין הַּ ּגוֹיִּ ם .ל ְַּמר ֹות זֹאת מַּ בְ ִּטיחַּ מֹשה ַּרבֵּ נּו את הַּ ּגְ אּולה
ִּאם יִּ זְ כְ רּו את ה' .לְ ַאחַּ ר שבְ פרשַּ ת מַּ ּסעֵּ י למַּ ְדנּו עַּ ל ע ֵּרי הַּ ִּמ ְקלט שּנ ֹועֲדּו לְ בְ ִּריחת רוֹצֵּ חַּ בִּ ְשגגה ,מֹשה ַּרבֵּ נּו מַּ ְקצה את ע ֵּרי הַּ ִּמ ְקלט
בְ עבֵּ ר הַּ ּי ְַּר ֵּּדן הַּ ִּמזְ ר ִּחי .
ּומלַּמֵּ ד את פ ַּר ַּשת " ְשמַּ ע יִּ ְשראֵּ ל " לְ ִּחזּוק בְ לִּ מּוד הַּ תוֹרה וְ הַּ קשר
מֹשה ַּרבֵּ נּו מַּ זְ כִּ יר לְ עַּ ם יִּ ְשראֵּ ל את מַּ עֲמד הַּ ר ִּסי ַּני וַּ עֲשרת הַּ ִּּדבְ רוֹת ְ
בֵּ ין ָאב לִּ בְ נ ֹו ִּמדוֹר לְ דוֹר .הַּ פְ רשה ִּמ ְס ַּתּימת עִּ ם ִּהבְ טַּ ְחת יְ רּושַּ ת הָארץ ,הַּ ִּהמ ְנעּות ִּמ ִּק ְרבה אל הַּ ּגוֹיִּ ים וְ ַאזְ הרה ִּמפְ נֵּי הַּ בְ רכה וְ הַּ שפַּ ע
ּומן הַּ תוֹרה.
שעלּול לְ הַּ ְר ִּחיק את עַּ ם יִּ ְשראֵּ ל מהקב"ה ִּ

איור:
ינון פתחיה
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תפילות משה רבנו להיכנס לארץ

(ג ,כג-כט)

 .1הפרשה נפתחת בשבח של משה רבנו לקב"ה  .חז"ל מלמדים אותנו שמשה רבנו התפלל  515תפילות כמניין
"ואתחנן" (ואתחנן בגימטריה = . ) 515מה מבקש משה מהקב"ה?  ____ ____________ ":וְ ֶא ְר ֶאה ֶאת
______________________________________הַ י ְַר ֵּדן "( ג,כה)
ְ
עוד ַב ָד ָבר ַהזֶה".
"רב ָלך ַאל ת ֹו ֶסף ַד ֵּבר ֵּא ַלי ֹ
 .2הקב"ה כועס על משה( וַ ִּי ְת ַע ֵּבר) ומצווה עליו להפסיק להתפלל ַ
אומרים חז"ל שאם היה מתפלל עוד תפילה אחת  ,היה נכנס .מה מצווה הקב"ה את משה לעשות?( ג,כז)
_________________________________________________________________________________________________
 .3מי ינחיל את הארץ במקום משה?( ג,כח) _____________________________________________________________
עות נִּ ְ ׁש ַב ְע ִּתיַ ,אחַ ת ׁ ֶש ָתמות,
ֹשהׁ ְ ,ש ֵּתי ְ ׁשבו ֹ
ֹשה ,מ ׁ ֶ
דו ׁש ָברו ְך הוא ְלמ ׁ ֶ
לו הַ ָק ֹ
מובא במדרש תנחומא על הפרשה ָ :אמַ ר ֹ
ֹאבדו יִּ ְש ָר ֵּאל ,מו ָטבָ .אמַ ר ְל ָפנָ יו,
וְ ַאחַ ת ׁ ֶשלֹא ְל ַא ֵּבד ֶאת יִּ ְש ָר ֵּאלְ .לבַ ֵּטל ֶאת ְ ׁש ֵּתיהֶ ן ִּאי ֶא ְפ ָׁשרִּ ,אם ִּת ְרצֶ ה ִּל ְח ֹיות וְ י ְ
ילה ַא ָתה ָבא ָע ַליַ .א ָתה ת ֹופֵּ ש הַ חֶ בֶ ל ִּב ְ ׁשנֵּי ָר ִּ ׁ
מוהו ,וְ ֶאל יֹאבַ ד ֶאחָ ד ִּמ ִּי ְש ָר ֵּאל"
ֹשה וְ ֶא ֶלף ָכ ֹ
אשים .יֹאבַ ד מ ׁ ֶ
ִּרב ֹונִּ יַ ,בעֲ ִּל ָ

הציווי על שמירת מצוות ה'
.1

.2
.3
.4

.5

(ד ,א-כד)

אתם וִּ ִּיר ְ ׁש ֶתם
"למַ ַען ִּת ְחיו ו ָב ֶ
משה רבנו מבקש מעם ישראל לשמוע אל החוקים והמשפטים שהוא מלמד אותם ְ
ֶאת ָה ָא ֶרץ "  .ומצווה לא להוסיף ולא לגרוע ( להוריד ) מהמצוות שקיבלו  .שמירת מצוות התורה מבדילה אותנו
מבין הגויים  .מה אומרים הגוים בגלל קנאתם בעם ישראל ? ( ד,ו) ______________________________________
"בכָ ל ָק ְר ֵּאנו ֵּא ָליו" .
דול" כתוב פעמים ברצף  .בפעם הראשונה לציין את קירבתו של הקב"ה ְ
"מי ֹגוי ָג ֹ
הצירוף ִּ
דול עפ"י הכתוב בפעם השניה?( ד,ח) ____________________________________________
לגוי ָג ֹ
מה הופך אותנו ֹ
משה רבנו מצווה לשמור ולא לשכוח מאורע מיוחד ולהעבירו לדורות הבאים  .איזה אירוע מזכיר משה רבנו
לעם ישראל ?( ד,י-יג) _____________________________________________________________________________
יתם ָכל ְתמונָ ה ְב ֹיום ִּד ֶבר ה' אֲ ֵּליכֶ ם ְבח ֵֹּרב ִּמת ֹו ְך ָה ֵּא ׁש" כדי להרחיקם
משה רבנו מדגיש לעם ישראל ִּ :כי לֹא ְר ִּא ֶ
מהאפשרות לעבודת אלילים ופסלים  .איזה סוגי פסלים מפרט משה רבנו ( חמישה סוגים)? ( ד,טז-יח)
_________________________________________________________________________________________________
"ה ׁ ֶשמֶ ׁש וְ אֶ ת ַהי ֵָּרחַ וְ ֶאת ַהכ ֹוכָ ִּבים כֹל ְצבָ א הַ ָׁשמַ יִּ ם "
משה רבנו מזהיר מפני עבודת אלילים של כוחות הטבע ַ
לֹאמַ ר שהטבע מנהיג את העולם ,ואין בורא לעולם .למי הקב"ה נתן את כל העבודה הזרה?( ד,יט)
_________________________________________________________________________________________________

לו ְל ַעם נַחֲ ָלה ַכי ֹום ַהזֶה"  .הקב"ה ברר את עם ישראל
"מכור הַ ַב ְרזֶל ִּמ ִּמ ְצ ָריִּם ִּל ְה ֹיות ֹ
הקב"ה הוציא את עם ישראל ִּ
מתערובת הגוים במצרים ולאחר צאתם משם התחזקו כברזל לקיים את דברו  ,לשמור את תורתו ולהיות עם ה'
שמלמד את דבר ה' בעולם
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אזהרה מפני ישיבת הארץ לאורך

השנים(ד ,כה-מ)

תו ִּליד ָבנִּ ים ו ְבנֵּי ָבנִּ ים וְ ֹנו ַׁשנְ ֶתם ָב ָא ֶרץ "  .משה רבנו מזהיר
"כי ֹ
 .1ביום תשעה באב אנו קוראים בתורה בפרשת ִּ
את עם ישראל שלאחר מספר דורות בארץ ישראל שיקבלו את הטוב והשפע הגדול  ,עלולים לשכוח את ה'
ולחזור לעבוד עבודה זרה כמו הגוים .נבואתו של משה רבנו התקיימה וביום תשעה באב חרב בית המקדש .מה
העונש שעם ישראל קיבל?( ד,כז) ____________________________________________________________________
נַפ ׁ ֶש ָך" בזכות שמירת
"בכָ ל ְל ָב ְב ָך ו ְבכָ ל ְ
 .2משה רבנו מבטיח לעם ישראל שהקב"ה יצילם אם יבקשו את ה' ְ
המצוות והברית לאבותנו הקדושים .משה רבנו מעודד את עם ישראל לחקור מאז נברא העולם "הֲ נִּ ְהיָה ַכ ָדבָ ר
או הֲ נִּ ְ ׁשמַ ע ָכמֹהו" .על איזה דברים מתכוון משה רבנו באומרו הֲ נִּ ְהיָה ו -הֲ נִּ ְ ׁש ַמע ? השלימו(:ד,לג-לד)
דול הַ זֶה ֹ
הַ ָג ֹ
ש ַמ ְע ָת ַא ָתה ______________" (עם שלם שומע את ה'
"_______________ ָעם _____________אֱ ל ִֹּקים ְמ ַד ֵּבר ַ ....כאֲ ׁ ֶשר ָׁ
___________________________ב ַמסֹת _____________________________________
ְ
בוא
ונשאר חי)  ,הֲ נִּ ָסה אֱ ל ִֹּהים ָל ֹ
ָ
מו ָר ִּאים ְגד ִֹּלים ְ ...ב ִּמ ְצ ַריִּ ם ְל ֵּעינֶיך" (האם היה פעם מקרה שאלוהים של עם אחר שנלחם בעצמו ושיחרר
______________ ו ְב ֹ
את עמו כפי שעשה הקב"ה?)

עם ישראל זכה לראות בעיניו את גדולתו של הקב"ה ומאהבתו לאברהם יצחק ויעקב זכינו לברכה הגדולה של
ירושת ארץ ישראל והשמירה על המצות והחוקים מבטיחה את הקשר עם הקב"ה בארץ ישראל לנצח

ערי המקלט (ד ,מא-מג)
 .1למדנו בפרשת מסעי על ערי מקלט .סה"כ היו שש ערי מקלט וביאר רש"י שאף על פי שבארץ כנען תשעה
שבטים וכאן אינן אלא שנים וחצי ,השוה מנין ערי מקלט שלהם ,משום דבגלעד נפישי רוצחים (היו הרבה
רוצחים) כמו שכתוב בספר הושע "גלעד קרית פועלי און עקובה מדם"  .מה שמות ערי המקלט בכל שבט בעבר
הירדן המזרחי?( ד,מג) ____________________________________________________________________________

מעמד הר סיני ועשרת הדברות

(ד ,מד – ה' ל)

"פנִּ ים ְב ָפנִּ ים ִּד ֶבר ה' ִּע ָמכֶ ם
משה רבנו מזכיר לעם ישראל את מעמד הר סיני שבו הקב"ה מתגלה לכל עם ישראל ָ
ָב ָהר"  ,דבר שלא קרה ולא יקרה לשום עם  ,והתגלות זו עוברת בעם ישראל בעדות מדור לדור
"אנ ִֹּכי ה' אֱ ל ֶֹק ָ
יך  (" ..ה,ה)
 .1מדוע משה רבנו עמד להגיד את דבר ה' לאחר הדיבר הראשון בעשרת הדיברות ָ
_________________________________________________________________________________________________
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 .2מיתחו קווים בין הפסוקים להשלים את עשרת הדיברות כפי שמובאות בפרשתנו( ה,ו-יח )
ֵּא ׁ ֶשת ֵּר ֶע ָך

את ָ
ָאנ ִֹּכי ה' אֱ ל ֶֹק ָ
יך
הוצֵּ ִּ
יך אֲ ׁ ֶשר ֹ
לֹא יִּ ְהיֶה ְל ָך

ִּתגְ נֹב

לֹא ִּת ָשא ֶאת ׁ ֵּשם

מֵּ ֶא ֶרץ ִּמ ְצ ַריִּ ם ִּמ ֵּבית עֲ בָ ִּדים
ְב ֵּרעֲ ָך ֵּעד ָׁשוְ א

מור אֶ ת ֹיום ַה ַׁש ָבת
ָׁש ֹ
ַכ ֵּבד ֶאת ָא ִּב ָ
יך וְ אֶ ת ִּא ֶמ ָך

אֱ ל ִֹּהים אֲ חֵּ ִּרים ַעל ָפנָ י
ה' אֱ ל ֶֹק ָ
יך ַל ָׁשוְ א

לֹא
וְ לֹא

ִּת ְרצַ ח

וְ לֹא

ִּתנְ ָאף

וְ לֹא ַתעֲ נֶה

ְל ַק ְד ׁש ֹו ַכאֲ ֶׁשר ִּצ ְו ָך ה' אֱ ל ֶֹק ָ
יך

וְ לֹא ַת ְחמֹד

ַכאֲ ׁ ֶשר ִּצ ְו ָך ה' אֱ ל ֶֹק ָ
יך נ ֵֹּתן ָל ְך

 .3מי כתב את עשרת הדיברות ועל מה הם נכתבו?( ה,יט) ________________________________________________
 .4ראשי השבטים והזקנים פונים אל משה רבנו ביראת גדולה לאחר התגלות ה' בהר סיני והחשש מהמעמד הנשגב
של שמיעת קול ה' לבשר ודם .מה הם מבקשים ממשה?( ה,כ-כד) ________________________________________
"מי ִּי ֵּתן וְ ָהיָה ְלבָ ָבם זֶה ָלהֶ ם ְל ִּי ְר ָאה א ִֹּתי וְ ִּל ְ ׁשמֹר ֶאת ָכל ִּמ ְצ ֹו ַתי ָכל
הקב"ה שומע את דברי עם ישראל ומברכם ִּ :
ַהי ִָּמים"

פרשת "שמע ישראל"...

(ו ,א-ט)

לאחר שמשה רבנו מזכיר לעם ישראל את מעמד הר סיני  ,אנו זוכים ללמוד את הפרשה שאומרים פעמים ביום :
ְׁ
"שמַ ע יִּ ְש ָר ֵּאל"
 .1בפרשת ְ ׁ
"שמַ ע יִּ ְש ָר ֵּאל" ישנן מספר ציווים על הקשר לקב"ה והדרך לשמור אותם .השלימו  ( :ו,ד)
ָ
ֵּ ___________ את ה' אֱ ל ֶֹקיך  -עשה דבריו מאהבה ,שאינו דומה עושה מאהבה לעושה מיראה
ְ בכָ ל ___________  -בשני יצריך
 ו ְבכָ ל ____________ -אפילו הוא נוטל את נפשך
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ו ְבכָ ל ____________ -בכל ממונך ,יש לך אדם שממונו חביב עליו מגופו
וְ ָהיו הַ ְדבָ ִּרים ָה ֵּא ֶלה  .......הַ י ֹום __________
__________ ְלבָ נ ָ
ֶיך  -לשון חדוד הוא שיהיו מחודדים בפיך ,שאם ישאלך אדם דבר ,לא תהא צריך לגמגם
בו ,אלא אמור לו מיד
____________בם -שלא יהא עיקר דבורך אלא בם (בדברי ה') ,עשם עיקר ואל תעשם טפל
ָ
ְ
ָ
יתך ______________בַ ֶד ֶרך ____________
היהודי צריך להגות בתורה "________________ ְבבֵּ ֶ
______________"
ָ
אות ַעל י ֶָדך  -אלו תפילין שבזרוע
____________ ְל ֹ
ָ
וְ ָהיו ________________ ֵּבין ֵּעינֶיך -אלו תפילין שבראש
_____________על ְמז ֹֻזות ֵּב ֶ ָ
יתך ________________" לרבות שערי חצרות ושערי מדינות ושערי עיירות
ַ
(מזוזות-שתי הקורות בצידי הדלת  .המשקוף הוא החלק העליון שמשקיף על הדלת)

ירושת הארץ והסכנה מהשארת הגוים בארץ

(ו ,י  -ז ,יא)

טבֹת אֲ ֶׁשר לֹא
"ע ִּרים ְג ֹדלֹת וְ ֹ
משה רבנו מבטיח שוב לעם ישראל את ירושת הארץ והברכה הגדולה שבארץ ישראל ָ
ֵּיתים "  ,ומזהיר את עם ישראל שהשפע והברכה
ברֹת חֲ צו ִּבים ְ ...כ ָר ִּמים וְ ז ִּ
ית" " ,ובָ ִּתים ְמלֵּ ִּאים ָכל טוב  ...ו ֹ
בָ נִּ ָ
יכולים לגרום להם לשכוח את ה' ולחשוב שהברכה מגיעה בזכות המאמצים שלהם  ,כפי שנראה בפרשת עקב
"...כ ִֹּחי וְ עֹצֶ ם י ִָּדי ָע ָשה ִּלי ֶאת הַ חַ יִּ ל ַהזֶה"
 .1רישמו שלושה דברים מתוך דבריו של משה רבנו שיעזרו לעם ישראל לשמור את הברית עם הקב"ה( ו,יב-יח)
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
 .2הערבון הגדול לשמור את הברית עם הקב"ה היא מצוות "והגדת לבנך"  .כל יהודי צריך ללמד את ילדיו על
"מה ָה ֵּעדֹת וְ ַהחֻ ִּקים וְ הַ ִּמ ְ ׁש ָפ ִּטים " ? מיתחו קווים בין חלקי
הקשר עם הקב"ה .מה התשובה לשאלת הבן ָ
הפסוקים ( ו,כא-כג)
עֲ בָ ִּדים ָהיִּ ינו ְלפַ ְרעֹה ְב ִּמ ְצ ָריִּ ם

ָל ֶתת ָלנו ֶאת ָה ָא ֶרץ אֲ ׁ ֶשר נִּ ְ ׁש ַבע ַלאֲ ב ֵֹּתינו

אותֹת ומ ְֹפ ִּתים ְגד ִֹּלים וְ ָר ִּעים
וַ ִּי ֵּתן ה' ֹ

ָה ֵּא ֶלה ְליִּ ְר ָאה ֶאת ה' אֱ ל ֵֹּקינו

הו ִּציא ִּמ ָׁשם ְל ַמ ַען ָה ִּביא א ָֹתנו
או ָתנו ֹ
וְ ֹ

יאנו ה' ִּמ ִּמ ְצ ַריִּ ם ְביָד ֲחז ָָקה
וַ י ִֹּצ ֵּ

וַ יְ צַ וֵּנו ה' ַלעֲ ש ֹות אֶ ת ָכל הַ חֻ ִּקים

יתו ְל ֵּעינֵּינו
ְב ִּמ ְצ ַריִּ ם ְב ַפ ְרעֹה ו ְבכָ ל ֵּב ֹ

הגיליון לע"נ שרה חיה בת פרלה
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 .3לקראת הכניסה לארץ ,משה רבנו מבטיח שהקב"ה יתן את עמי כנען ביד ישראל ועם ישראל צריך להשמידם.
איזה איסורים כתובים בפסוקים?( ז,ב-ג)
ְ _______________________________________________ ב ִּרית
 וְ לֹא ________________________ -מובא בגמרא ההסבר :
" לא תתן להם חנייה בקרקע" (איסור מכירה או השכרה של קרקע בארץ ישראל לגוים)
" לא תתן להם חן"  -אסור לו לאדם לומר כמה נאה גוי זה.
" לא תיתן להם מתנת חינם" איסור נתינת מתנות לגוים ( .מסכת ע"ז כ).
 וְ לֹא ________________________ ָבם( ז,ג)
 .4מה צריך עם ישראל לעשות בכניסתו לארץ לאחר כיבושה ?( ז,ה) _______________________________________
_________________________________________________________________________________________________
"כי ַעם
הפרשה מסתיימת בתיאור אהבת ה' לעם ישראל ושמירת הברית בין הקב"ה לעם ישראל בזכות האבותִּ :
יך ְב ָך ָבחַ ר ה' אֱ ל ֶֹק ָ
דו ׁש ַא ָתה ַלה' אֱ ל ֶֹק ָ
לו ְל ַעם ְסג ָֻלה ִּמכֹל ָה ַע ִּמים "
יך ִּל ְה ֹיות ֹ
ָק ֹ
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מחסן מילים:

ו ָאֶ תְ חַ נַן ֹ ,לא
תִ שָ א ,נָשַ ל,
שְ מַ ע י ִשְ ָראֵ ל,
ו ְָאהַ בְתָ  ,עֲ ָרפֶ ל,
ר ֹאש הַ פִסְ גָה,
ֹלא תְ חָ נֵם ,חֶ סֶ ד,
ֶבצֶר ,עַ ם סְ ֻגלָה,
ַרב לְָך  ,קַ נָא ,
עַ ם חָ כָם וְנָבֹון,
עֲ שֶ ֶרת הַ דְ ב ִָרים ,
ּכּור ב ְַרזֶל,
נֹושַ נְתֶ ם ,שְ ַאל נָא,
אֵ ין עֹוד מִ ְלבַדֹו,
נַחֲ לָה ,פֶ סֶ ל,
תְ מ ֹל שִ לְש ֹם,
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מאת הרב דוד יפה
א __________

כבד אותם ,למען יאריכון ימיך (פרק ה' פסוק ט"ז)

ב __________

כל מי שהלך אחריו ,השמידו ה' (פרק ד' פסוק ג')

ג __________

עיר מקלט לשבט מנשה (פרק ד' פסוק מ"ג)

ד __________

כינוי לפרי שיהיה מרובה בארץ ישראל (פרק ו' פסוק ג')

ה __________

"ועשית _______ ו________ ( "...פרק ו' פסוק י"ח)

ו
ז
ח
ט
י
כ
ל
מ
נ
ס
ע
פ
צ
ק
ר
ש
ת

__________

פרשתנו

__________

פירות שיאכלו ישראל למרות שלא נטעו את העצים שלהם (פרק ו' פסוק י"א)

__________

הר ,שהכינוי שלו הוא שיאון (פרק ד' פסוק מ"ח)

__________

כינוי לתפילין של ראש (פרק ו' פסוק ח')

__________

ארבעה דברים שפסלים אינם יכולים לעשות (פרק ד' פסוק כ"ח)

__________

כינוי לארץ הרעה שממנה הוציא אותנו ה' (פרק ד' פסוק כ')

__________

שניים ,שעליהם נכתבו עשרת הדברות (פרק ה' פסוק י"ט)

__________

יש לקבוע בהן כתב עם עיקרי האמונה (פרק ו' פסוק ט')

__________

כינוי לקרקע שנשארת לדורות רבים (פרק ד' פסוק כ"א)

__________

כינוי לעם ישראל שמובחר מכל העמים האחרים (פרק ז' פסוק ו')

__________

שני דברים שכיסו את הר סיני בשעת מתן תורה (פרק ה' פסוק י"ט)

__________

בו ובמשפחתו היכה ה' מופתים גדולים ורעים (פרק ו' פסוק כ"ב)

__________

כינוי לזכות שתהיה לנו אם נשמור את דבר ה' (פרק ו' פסוק כ"ה)

__________

כינוי לה' שאינו סולח ללא תשובה (פרק ו' פסוק ט"ו)

__________

אל תעיד בו עדות שקר (פרק ה' פסוק י"ז)

__________
__________

יום בשבוע ,שאפילו שורך וחמורך אסורים בו במלאכה (פרק ה' פסוק י"ד)
הניח משה לפני בני ישראל (פרק ד' פסוק מ"ד)
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