(תיאּור הַ מַ עֲמָּ ד יִ ְהיֶה ְבפָּ ָּר ַשת "כִ י ָּתבוא") .משֶ ה
ירת עַ ם יִ ְש ָּראֵ ל עַ ל פִ י מַ עֲשָּ יו לְ ַקבָּ לַת הַ בְ ָּרכָּה או הַ ְק ָּללָּהֵ .
פָּ ַרשַ ת ְראֵ ה נִפְ ַתחַ ת בִ בְ ִח ַ
בּושה וְ אֶ ת הַ חובָּ ה לְ הַ ְק ִריב ָּק ְרבָּ נות הַ ְמחֻ יָּבִ ים מֵ הַ תו ָּרה
ַרבֵ נּו ְמצַ ּוֶ ה אֶ ת עַ ם יִ ְש ָּראֵ ל לְ הַ כְ ִרית אֶ ת הָּ עֲבו ָּדה הַ זָּ ָּרה מֵ הָּ ָא ֶרץ לְ ַאחַ ר כִ ָּ
בַ ִמ ְשכָּןּ ,ולְ ַאחַ ר ִמכֶן בְ בֵ ית הַ ִמ ְק ָּדש.
ָאדם הַ זֶ ה יָּכול לִ ְהיות ָּנבִ יא
ָאדם שֶ ְמשַ כְ נֵעַ אֲ נ ִָּשים ַלעֲבד עֲבו ָּדה זָּ ָּרה ( מַ ִסית ּומַ ִדיחַ ) כַאֲ ֶשר הָּ ָּ
משֶ ה ַרבֵ נּו מַ זְ ִהיר אֶ ת עַ ם יִ ְש ָּראֵ ל ִמפְ נֵי ָּ
שֶ ֶקר שֶ ּנותֵ ן אותות ּומופְ ִתים כְ ֵדי לְ הוכִ יחַ אֶ ת ְדבָּ ַריו וַ אֲ פִ יּלּו ִאם הּוא בֶ ן ִמ ְשפָּ חָּ ה .אֲ פִ יּלּו בְ ִמ ְק ֶרה ֶשל עִ יר ְשלֵמָּ ה ֶשכָּ ל אֲ נ ֶָּשיהָּ ִה ְת ִחילּו
ידחַ ת") יֵש חובָּ ה לְ הָּ רוג אֶ ת יו ְשבֶ יהָּ ּולִ ְשרוף אֶ ת הָּ עִ יר עִ ם כָּל הָּ ְרכּוש.
ַלעֲבד עֲבו ָּדה זָּ ָּרה ( ְקרּויָּה "עִ יר ה ִנ ַ
משֶ ה ַרבֵ נּו מַ זְ כִ יר לְ עַ ם יִ ְש ָּראֵ ל אֶ ת הֱ יותֵ נּו עַ ם ְס ֻגּלָּה וְ ָּלכֵן ָאנּו ְצ ִריכִ ים לְ ִה ְת ַק ֵדש בָּ אֲ כִ ילָּה .הַ תו ָּרה ְמפָּ ֶרטֶ ת אֶ ת בַ ֲע ֵלי הַ חַ יִ ים הַ מֻ ָּת ִרים
סּורים בָּ אֲ כִ ילָּה.
בַ אֲ כִ ילָּה וְ אֶ ת אֵ ּלּו הָּ אֲ ִ
בַ פָּ ָּרשָּ ה נִ לְ מַ ד גַם עַ ל ִדי ֵני מַ עֲשֵ ר שֵ נִי שֶ חובָּ ּה ֲלהַ בִ יאו ולְ אוכְ לו בִ ירּושָּ לַיִ ם ,שֶ ִמיטַ ת כְ סָּ פִ ים וְ הַ חובָּ ה לְ סַ יֵעַ ָּלעֲנִיִ ים בְ עַ ם יִ ְש ָּראֵ לִ ,דינֵי עֶ בֶ ד
ֹלשת
עִ בְ ִרי שֶ ּנִ ְמכָּר בִ גְ ֵנבַ תו ,עַ ל בְ כורות בָּ ַקר וַ צאן-נִלְ מָּ ד ִאסּור לְ ִה ְש ַתמֵ ש בָּ הֶ ם לְ צו ֵרְך עֲבו ָּדה ּוגְ זִ יזַ ת ִצ ְמ ַרם .הַ פָּ ַר ָּשה ִמ ְס ַתיֶמֶ ת בְ פֵ רּוט ְש ֶ
הָּ ְרגָּלִ ים פֶ סַ ח שָּ בֻעות וְ חַ ג הַ סֻ כת)

איור:
ינון פתחיה
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הברכה והקללה

(יא ,כו-לב)

"ל ְפנֵיכֶ ם" כדי להדגיש את
"ר ֵאה" וממשיכה בלשון רבים ִ
הפרשה נפתחת בפניה בלשון יחיד לכל אחד מעם ישראל ְ
החיבור של כל אחד מאיתנו לעם ישראל והאחריות לקבלת הברכה ב"ה או הקללה חס ושלום.
 .1מה הפירוש "את הברכה אשר תשמעו"?(רש"י יא,כז) ___________________________________________________
 .2על איזה הר נשמע את הברכות ועל איזה הר את הקללות?( יא,כט) ______________________________________
ההרים המדוברים נמצאים ליד אלון מורה  .מעמד הברכה והקללה יפורט בפרשת "כי תבוא" .הישוב הנמצא בין
ההרים הוא שכם ,שם עמדו הלווים עם מחנה הקודש והשבטים התחלקו בין ההרים

עבודת הקורבנות בעם ישראל
.1

.2
.3
.4

.5
.6
.7
.8

(יב ,א-כט)

התורה מצווה אותנו "לשים גדר" ביננו לבין הגויים בכניסתנו לארץ ישראל גם באופן עבודת הקורבנות .כתוב
בפס' "ונתצתם את מזבחתם ושברתם את מצבתם" מה ההבדל בין "מזבח" לבין "מצבה"?(רש"י יב,ג)
_________________________________________________________________________________________________
היכן היו הגויים עובדים את אלוהיהם?( יב,ב ) ________________________________________________________
כתוב בפס' "ואשריהם תשרפון באש" ,מהי "אשרה"?(רש"י יב,ג) ________________________________________
כתוב בפס' "לא תעשון כן לה' אלקיכם" ,מה הגויים עושים שעליו נאמר "לא תעשון כן לה'"?(רש"י יב,ד)
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
"כי ִאם ֶאל _____________________ ה' אֱ לֹקיכֶ ם .....
עם ישראל מצ ֵוה לעבוד את ה' רק במקום אחד .השלימוִ :
_________ש ָמה"( יב,ה)
ָׁ
___________ת ְד ְר ׁשו
ִ
מו ָׁשם
ָל ׂשום ֶאת ְ ׁש ֹ
קום אֲ ׁ ֶשר יִ ְבחר ה'"? ( יב,יא) _______________________________________
מה עם ישראל מצ ֵוה להביא אל "ה ָמ ֹ
_________________________________________________________________________________________________
כתוב בפס' "שמה תביאו את כל אשר אנכי מצוה אתכם עולתיכם  ...וכל מבחר נדריכם אשר תדרו לה'" ,מה
למדים מהמילים "מבחר נדריכם"?(רש"י יב,יא) _______________________________________________________
היהודי מצ ֵו ה לחלק את הרווחים שלו בכל שנה לעשרה חלקים  .חלק אחד נקרא "מעשר" .התורה מצווה אותנו
על נתינת המעשר ראשון ללוי שזו הייתה פרנסתו ואת המעשר השני מהרווחים צריך היהודי להעלות לירושלים
ולשמוח בו לפני ה' .מי היה נהנה יחד ?( יב,יח) _______________________________________________________

האיסור על עבודת הקורבנות "בכל מקום" מופיע פעמיים במרחק של מספר פסוקים וזאת בגלל תקופת כיבוש
הארץ וחלוקתה שבה עדיין עבודת הקורבנות הייתה במשכן .בתקופה זו הייתה הקרבת קורבנות ב"במות" שהיו
מזבחות פרטיים ששם היה אפשר להקריב נדבות ונדרים פרטיים ולא קורבנות חובה מן התורה .כאשר נִ ְבנה בית
המקדש ,נאסרה עבודת הבמות .
 .9שחיטת חולין  -היא שחיטת בע"ח טהור לצורך אכילה ולא לצורך קורבן והיא מותרת בכל מקום כפי שנקרא
.....בכָ ל ְ ׁש ָע ֶר ָ
יך" .את הדם אסור לאכול עם הבשר מה צריך
ְ
הפסוק "רק ְבכָ ל אות נ ְפ ְ ׁש ָך ִתזְ בח וְ ָאכ ְל ָת בָ ָ ׂשר
לעשות איתו ? (יב,טז) _____________________________________________________________________________
 .11מדוע אסור לאכול את הדם?( יב,כג) _________________________________________________________________
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 .11מה הפירוש "ושמעת את כל הדברים" מה הפס' רוצה להדגיש באמרו "את כל הדברים"?(רש"י יב,כח)
_________________________________________________________________________________________________
 .12כתוב בפס' "כי תעשה הטוב והישר בעיני ה' אלקיך" ,מהו "הטוב" ומהו "הישר" המוזכרים בפס'?(רש"י יב,כח)
_________________________________________________________________________________________________
נאמר בחומש ויקרא" ִכי-ה ָדם הוא ,בנֶפֶ ׁש יְ כ ֵפר" ועל כך מביא ר"י אברבנאל בפירושו על פרשת ראה :
הטעם הראשון :מפני שהדם הוא מרכב הרוח החיוני ובו ישולח הנפש לכל האברים ... .והנה על מזבח הנחושת
שבמקדש ציווה ה’ להקריב את גוף הבהמה אחר שחיטתה ,ואילו את דמה יוצקים על קירות המזבח מבחוץ  ,כי דם
הבהמה יש בו מן הנפש החיונית ונפש האדם מתכפרת בהזאת דם הבהמה על קיר המזבח
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.
הטעם השלישי :דע ,כי הדם הוא מקום הנפש בחי...אם יאכל אדם הבשר עם הדם יחשב כאילו אכל את הבעל חי
ההוא בעצמו כמות שהוא חי בגוף ובנפש .ואכילת הדם עם הבשר כמוה כאכילת ‘אבר מן החי’.
התורה מחלקת בין שלושה סוגי דם :א-דם הנפש .ב-דם התמצית .ג -דם האיברים .
‘דם הנפש’ -הוא דם שהנפש תלויה בו ובצאתו מגוף הבהמה מצווארה בשעת שחיטתה ,יוצאת גם הנפש ,והוא ניכר
בכך שהוא קולח .
‘דם התמצית’ -דם הנוזל מן הגוף ללא קילוח מכלי הדם ‘ .דם האיברים’ -דם שלא היה בכלי הדם אלא נבלע
בשרירים ודם זה אסור באכילה ,משעה שפירש ויצא מן האיבר
כיוון שיש איסור אכילה בכל סוגי הדם לימדונו חז"ל הלכות צליה ומליחה של בשר כך שהבשר יהיה ראוי לאכילה.

איסורי עבודה זרה

(יב ,ל  -יג ,יט)

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

א.חיקוי עבודה זרה בארץ
 .1התורה חוזרת על ציווי הורשת ( גירוש ) הגויים מהארץ ואזהרה מפני עבודת האלילים .מה היו עושים הגוים
לבניהם ולבנותיהם?( יב,לא) ________________________________________________________________________
 .2כתוב בפס' "לא תעשה כן לה' אלקיך  ...כי גם את בניהם ואת בנתיהם ישרפו באש לאלהיהם" ,למה נאמר "גם
את בניהם" ,שנראה שבא לרבות שלא רק את בניהם שרפו באש?(רש"י יב,לא) ___________________________
_________________________________________________________________________________________________

ב.נביא או חולם חלום
 .3מה עושה אותו נביא שקר או חולם חלום שאנשים מתפתים להאמין לו ?( יג,ב)
_________________________________________________________________________________________________
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.4
.5
.6
.7
.8

מה "הנבואה" של אותו נביא? מה הוא רוצה שעם ישראל יעשה?( יג,ג)
_________________________________________________________________________________________________
מדוע הקב"ה מביא ניסיון כזה לעם ישראל?( יג,ד) _____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
מה הפירוש "ובו תדבקון" בפסוק? איך מתדבקים בה'?(רש"י יג,ה) _______________________________________
_________________________________________________________________________________________________
מה דינו של אותו נביא או חולם חלום?( יג,ו) _________________________________________________________
כתוב בפס' "והנביא ההוא  ...יומת כי דבר סרה על ה' אלקיכם" ,מהי "סרה"?(רש"י יג,ו)
_________________________________________________________________________________________________

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

ג .מסית ומדיח בסתר
"לאמֹר נ ְֵלכָ ה וְ נע ְב ָדה אֱ ל ִֹהים
 .9התורה מביאה מקרה שבו מישהו קרוב אלינו מסית ומדיח בסתר (מנסה לשכנע) ֵ
אֲ חֵ ִרים אֲ ׁ ֶשר לֹא יָד ְע ָת א ָתה ואֲ ב ֶֹת ָ
יך"  .מה מצווה אותנו התורה לעשות? השלימו (:יג,ט )
___________________לא תהא תאב לו ,לא תאהבנו ,למרות שבתורה כתוב ואהבת לרעך כמוך  ,את המסית
ומדיח לא תאהב
___________________ -בהתחננו על נפשו למחול לו על המעשה
___________________  -למרות שנאמר לא תעמוד על דם רעך  ,על המסית ומדיח לא תחוס
___________________  -לא תהפך בזכותו
___________________  -אם אתה יודע שהוא חייב  ,אינך רשאי לשתוק אלא חייב להודיע
 .11מה עונשו של המסית ומדיח ?( יג,י) _________________________________________________________________

דִ .עיר הנִ ידחת
המילה נידחת היא מהמילה הדחה  -הזזה מהדרך .הכוונה היא לעיר שהפכה כולה לעובדי עבודה זרה
 .11מי הדיח את אנשי העיר לעבודה זרה?( יג,יד) ________________________________________________________
 .12כתוב בפס' "יצאו אנשים בני בליעל" מה פירוש המילה "בליעל"?(רש"י יג,יד) ____________________________
_________________________________________________________________________________________________
 .13הקביעה ל"עיר הנידחת" היא חמורה ביותר ולכן התורה מצווה על הסנהדרין " וְ ָדר ְ ׁש ָת וְ ָחק ְר ָת וְ ָׁשא ְל ָת הֵ יטֵ ב"
לפני הפסיקה .מה היה עונשם של בני העיר? השלימו (:יג,יז-טז)
________________________ ֶאת ְ ׁ
ישבֵ י ָה ִעיר ְ ...ל ִפי ָח ֶרב _____________ וְ ֶאת ָכל אֲ ׁ ֶשר ָבה וְ ֶאת ְבהֶ ְמ ָתה..
ְ
וְ ֶאת ָכל ְ ׁש ָל ָלה ______________ ֶאל ת ֹוך ְרח ָֹבה ____________________ ֶאת ָה ִעיר וְ ֶאת ָכל ְ ׁש ָל ָלה ָכ ִליל ....וְ ָהיְ ָתה
עוד( יג,יז-טז)
_____________________ לֹא ִת ָבנֶה ֹ
ראינו ארבעה מקרי סכנה לעבוד עבודה זרה .הראשון חיקוי של הגויים .השני נביא או חולם חלום שמנסה לשכנע
את כל העם בגלוי .המקרה השלישי של מסית ומדיח בסתר לאנשים בודדים והמקרה האחרון  ,עיר שלמה שכל
אנשיה הפכו להיות עובדי עבודה זרה
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איסור מנהגי גויים ומאכלות אסורים

(יד ,א-כא)

דו ׁש א ָתה
"כי עם ָק ֹ
לאחר הציווי על איסורי עבודה זרה ,משה רבנו מרחיק את עם ישראל מחיקוי של מנהגי הגויים ִ
לה' אֱ ל ָ
לו ְלעם ְסג ָלה" .בין ההרחקות ממנהגי הגויים הם מנהגי אבלות וצער על קרובים
ֹקיך ו ְב ָך ָבחר ה' ִל ְה ֹיות ֹ
שמתו ומאכלות אסורים כפי שלמדנו בפרשת שמיני
 .1מהם סימני הטהרה בבהמה? השלימו ליד התמונות והציור ( יד,ו)

שהאוכל שבקיבתה אינו מתעכל בבת אחת
אלא הוא נכנס יוצא ושוב נכנס ויוצא עד
לעיכול מלא.

____________________________________________________________________________________________________
.2
.3
.4
.5
.6

כתוב בפס' "וכל בהמה מפרסת פרסה" ,מה לשון "מפרסת"?(רש"י יד,ו) _________________________________
כתוב בפס' "וכל בהמה מפרסת פרסה ושסעת שסע שתי פרסות" מה הפירוש "שסעת"?(רש"י יד,ו)
_________________________________________________________________________________________________
מדוע אסור לאכול את הגמל ,הארנבת והשפן? הרי הם מעלי גרה (.יד,ז) _________________________________
מדוע אסור לאכול את החזיר? הרי הוא מפריס פרסה ושוסע שסע( יד,ח) _________________________________
מהם סימני הטהרה בדגים?( יד,ט) ___________________________________________________________________

סימני הטהרה בעוף אינם כתובים בתורה אך חז"ל לימדונו עפ"י המסורת " -כל שיש לו אצבע יתרה וזפק וקורקבנו
נקלף  -טהור" ובלבד שנדע בו שאינו דורס ואוכל .כל עוף הדורס ,בידוע שהוא טמא ,ופירוש "דורס" ,היינו שנועץ
צפרניו בבעלי חיים ודורסן( ,אבל אין פירוש דורס ,בעל חי שהוא טורף בעלי חיים אחרים ,שהרי כמעט כל העופות
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
 .7רישמו חמישה עופות טמאים( יד,יב-יח) _________________________________________________________
 .8מהו "השלך"?(רש"י יד,יז) ___________________________________________________________________________
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 .9מהו ה"דוכפית"?(רש"י יד,יח) _______________________________________________________________________
 .11כתוב בפס' "וכל שרץ העוף טמא הוא לכם" ,מה נקרא "שרץ"?(רש"י יד,יט) ______________________________
_________________________________________________________________________________________________
 .11נבלה היא בעל חיים שמת ללא שחיטה כלל ,או שנשחט שלא כהלכה  .ליהודי אסור לאכול נבלה .מה ניתן
לעשות איתה?( יד,כ) _______________________________________________________________________________
 .12כתוב בפס' "לא תאכלו כל נבלה לגר אשר בשעריך תתנה" ,באיזה גר מדובר בפס' ,הרי לגר צדק אסור לאכול
נבלות?(רש"י יד,כא) _______________________________________________________________________________

דיני המעשרות

(יד ,כז-כט)

 .1משה רבנו מצווה על אכילת מעשר שני בירושלים .כתוב בפס' "וכי ירבה ממך הדרך כי לא תוכל שאתו  ...כי
יברכך ה' אלקיך" ,מה הפירוש "לא תוכל שאתו ...כי יברכך ה' אלקיך" ,איך הברכה גורמת לזה שאי אפשר
לשאת את המעשר אל ירושלים?(רש"י יד,כד) ________________________________________________________
 .2כתוב בפס' "ובא הלוי כי אין לו חלק ונחלה עמך והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך ואכלו ושבעו" ,מה הלוי
נוטל ,ומה הגר והיתום נוטלים?(רש"י יד,כט) _________________________________________________________
________ _________________________________________________________________________________________
לש ָׁשנִ ים ת ֹו ִציא אֶ ת ָכל מ ְעשׂ ר ְתבו ָא ְת ָך  ...וְ ִהנ ְח ָת ִב ְ ׁש ָע ֶר ָ
"מ ְקצֵ ה ָׁש ׁ
יך" .כלומר בשנה השלישית
כתוב בפסוק ִ
והשישית למנין שנות השמיטה המעשר השני נועד לצורך העניים

שמיטת כספים

(טו ,א-יא)

למדנו בחומש ויקרא פרשת בהר על מצוות שמיטת הקרקעות אחת לשבע שנים .התורה מצווה אותנו לקיים בנוסף
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.
 .1מהו "אביון" ולמה נקרא כך?(רש"י טו,ד) _____________________________________________________________
 .2כתוב בפס' "אפס כי לא יהיה בך אביון" לכאורה ישנה סתירה עם פס' אחר בהמשך "כי לא יחדל אביון מקרב
הארץ" ,אם כן מה פירוש הפס'?(רש"י טו,ד) __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
הברכה על קיום המצווה תהיה גם כלפי הגוים "וְ העֲ ב ְט ָת ג ֹויִ ם ר ִבים וְ א ָתה לֹא תעֲ בֹט ו ָמ ׁש ְל ָת ְב ֹגויִ ם ר ִבים ו ְב ָך לֹא
"כי לֹא י ְֶחדל ֶא ְב ֹיון
יִ ְמ ׁשֹלו" .אם עם ישראל כולו לא יקיים את המצווה ,אז הברכה לא תתקיים ולצערנו הרב נגיע ִ
ִמ ֶק ֶרב ָה ָא ֶרץ ".
 .3למה נאמר "באחד שעריך"?(רש"י טו,ז) ______________________________________________________________
 .4למה נאמר "לא תאמץ את לבבך" ולמה נאמר "לא תקפץ את ידך"?(רש"י טו,ז) ___________________________
_________________________________________________________________________________________________
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 .5כתוב בפס' "ולא תקפץ את ידך מאחיך האביון" ,לכאורה המילים "מאחיך האביון" מיותרות שהרי יכל לומר
"ולא תקפץ את ידך ממנו" ,אם כן מה למדים מהמילים "מאחיך האביון"?(רש"י טו,ז) _______________________
_________________________________________________________________________________________________
 .6למה נכפל בפס' "פתח תפתח"?(רש"י טו,ח) __________________________________________________________
 .7כתוב בפס' "והעבט תעביטנו" ,מתי נותנים לאביון הלואה?(רש"י טו,ח) ___________________________________
_________________________________________________________________________________________________
 .8מה הפס' מלמדנו במילים "די מחסורו"?(רש"י טו,ח) ___________________________________________________
 .9למה נכפל "נתון תתן לו"?(רש"י טו,י) ________________________________________________________________
 .11מדוע יהודי לא ירצה להלוות לחברו לקראת השנה השביעית?( טו,ט)_____________________________________
________ _________________________________________________________________________________________
בתקופת בית המקדש השני  ,הלל הזקן התקין את ה"פרוזבול" כדי שניתן יהיה במקרים מסויימים לגבות את החוב
גם לאחר שנת השמיטה וזאת כדי להרגיל את העשירים להלוות ולתמוך בעניים

עבד עברי

(טו ,יב-יח)

למדנו בפרשת משפטים על עבד עברי  -יהודי שמוכר את עצמו בגלל עניות או שנתפס בגניבה ,אך הגניבה אינה
בידו ואין לו כסף או רכוש בהם יוכל להחזיר את הגניבה ,ולכן הוא נמכר על-ידי בית-הדין לעבד
 .1לכמה שנים נמכר עבד עברי?( טו,יב) ________________________________________________________________
עו ָלם ?( טו,יז) ________________________________________________________
לעבֶ ד ֹ
 .2כיצד הופך העבד העברי ֶ
_________________________________________________________________________________________________
עו ָלם משתחרר בשנת היובל
כפי שלמדנו בפרשת משפטים ֶ ,עבֶ ד ֹ

בכור הבקר והצאן

(טו ,יט-כג)

 .1למדנו בחומש שמות על הקדושה בבכורות .מה צריך לעשות עם הבכורות בבקר ובצאן?( טו,יט)
_________________________________________________________________________________________________
 .2איזה איסורים יש בבכורות בקר וצאן?( טו,יט) _________________________________________________________
 .3מתי יוצא הבכור לחולין ,כלומר מתי לא ניתן להקריבו כבכור?( טו,כא) ___________________________________
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שלושת הרגלים

(טז ,א-כו)

התורה חוזרת על עדות שלושת הרגלים והציווי על כל יהודי לעלות לרגל לירושלים ,לבית המקדש שלוש פעמים
בשנה
 .1למדנו כי חג הפסח חל בטו בניסן .לאיזו עונה בשנה חייבים להצמיד את חג הפסח? מדוע?( טז,א)
_________________________________________________________________________________________________
 .2למה נקראים המצות "לחם עוני"?(רש"י טז,ג) _________________________________________________________
 .3כתוב בפס' "וביום השביעי עצרת לה' אלקיך לא תעשה כל מלאכה" ,מהי אותה "עצרת"?(רש"י טז,ח)
_________________________________________________________________________________________________
הפרשה ממשיכה לפרט מצוות הקשורות לפסח כפי שלמדנו בחומש שמות פרשת "בא"  :קורבן פסח ,אכילת מצה,
השבתת חמץ וכו....
.4
.5
.6

.7

כמה זמן לאחר חג הפסח יהיה חג השבועות? ( טז,ט) __________________________________________________
מה הפירוש "מהחל חרמש בקמה"?(רש"י טז,ט) _______________________________________________________
כתוב בפס' "חג הסכת תעשה לך שבעת ימים באספך מגרנך" ,מה הפירוש "באספך"?(רש"י טז,יג)
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
מה הפירוש "איש כמתנת ידו"?(רש"י טז,יז) ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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