בס"ד

ללמד בני יהודה

קש"ת
קי של תורה

מושג יומי ,סיכומי הפרשיות ,חידוני א'ב'
ועיוני בפרשה לקי תשס"ו

תמוז תשס"ו

בס"ד

תלמידי יקרי,
החוברת שלפניכ כוללת משהו קצר ללמוד בכל יו בחופש .החוברת בנויה לפי פרשת
השבוע:
בכל שבוע )משבוע פרשת בלק ועד שבוע פרשת שופטי( יש מושג לימי א'ה'.
לכל מושג יש שאלה )קצרה!( מסכמת בעמוד השאלות שבסו #החוברת.
ביו שישי מכיני את פרשת השבוע על ידי לימוד סיכו הפרשה .ישנ נושאי
מהפרשה ללימוד וחידוני לפיצוח ליד שולח $השבת.
החידוני בנויי משאלות ברמות שונות ומתאימות לשולח $השבת .אפשר ,א %לא
צרי %לענות על כל השאלות .המטרה היא שתעזרו בחומש )וג בהורי ,בסבי,
בסבתות ,ובאחי\אחיות גדולי(.
כמוב $שהלימוד בחוברת אינו מספיק וראוי לקבוע עיתי לתורה בכל יו ע בני
משפחה או חברי מלבד זה.

פרסי :תלמידי שיגישו את ד התשובות למושגי בהלכה ו\או את
התשובות לחידות א' ב' בפרשת השבוע בתחילת שנת הלימודי תשס"ז
הבעל"ט יזכו בפרסי נאי.
תודה :מספר מושגי נלקחו מהמושגי של הרב שמואל כ באתר בית ספר הר נו#
בנות ,ומספר נלקחו מה"הלכה יומית" של הרב מוטי ורהפטיג.
תודה רבה לאלחנ $אוריאל מנריה על העזרה הגדולה בהכנת החידו!$
לסיו ,יהי רצו $שדברי תורתנו ילוו אותנו בכל אורחות חיינו ושנזכה לקי של תורה.

ערו בידי מוטי פישפדר ,צוריאל קט וצבי האריס

קש"ת
יו א'ְ :ז ִהיר%ת! ְז ִהיר%ת! זְ ִהיר%ת!
• ָל ַמ ְדנַ +על ַה ְִ 0צוָה ִל ְ/מֹר ַעל ַע ְצ ֵמנִ +מ ָ(ל ַס ָ(נָה(ְ ,מ1
יכ" .יִֵ /מ ְס ַ3ר
ַפֵֹ +ת ֶ
ֶ(ָ /ת+ב" :וְ ִנ ְַ +מ ְר ְֶ -מאֹד ְלנ ְ
8פיָנִ 16ת ַל ַ7יִ ֶָ /ֵ6/ל ִ5י ֵלב ְל ִה ֵָ 4מר ֵמ ֶהֵ (ְ $די
ַס ָ(נ1ת ְ
ֶהנֶה ֵמ ַהח ֶֹפ./
ֱֶ :ֶ /א ֶמת נ ֱ
ָהר ַָ <ְ :ר ִכי וְ ִל ְ/מֹר ַעל ָ(ל ְ( ָל ֵלי ַה ְ; ִהיר+ת
• יְֵ /ל ִה; ֵ
ַָ <ְ :ר ִכי.
• ֵאיְ $ל ִה ָ(נֵס ַל ְֵ :ר ָכה אַ 1לֵ /ֶ (ְ ָ6איַ $מ ִ=יל .יְֵ /ל ִה ַָ 4מע
ה1רא1ת ַה ַ=ִ 0יל.
ְל ָ
יצי ,וְ ָל ֵכ $יְֵ /ל ַה ְק ִ3יד
ַ:ַ /:חֹ ַה ִֵ 7
• ַקל ְמאֹד ְל ִה ְתי ֵ
ִל ְ1>/ת ַמ ְס ִ3יק ַמיִ .
יו ג' :מהו חילול ה'?
לעומת קידוש ה' ,יהודי שעושה
מעשי לא ראויי ,גור חילול
ה' .א הוא יהודי שומר תורה
ומצוות ,הדבר הרבה יותר גרוע!
אנשי רואי את התנהגותו
ואומרי" ,ראו מעשיו של איש
זה שלמד תורה!" כמוב $שהדבר
הוא ביזיו $לתורה וגור לביזיו$
של ש ה' בעול!
הדיבור שלנו והמעשי שלנו
נראי על ידי אחרי .כאשר
אנחנו מטיילי ע חברי וע
המשפחה יש בידינו לעשות מצווה
גדולה זו של קידוש ה' .בכל
מקו שנל %נקפיד על קיו
המצוות ונקפיד לדבר בצורה
מכובדת ונעימה ע הבריות ועל
ידי כ %יסתכלו עלינו ויאמרו,
"אשרי האנשי האלו שלומדי
תורה!"

בס"ד

לשבוע פרשת בלק
יו ב' :מהו קידוש ה'?
דבר נוס #שאנו צריכי להיזהר בו תמיד,
ובמיוחד בחדשי הקי הוא שאנו נביא
ל"קידוש ה'" ולא ,חס ושלו ,ל"חילול ה'".
יהודי שעושה מעשה טוב ואחרי רואי
אותו ואומרי" ,ראו את ההתנהגות
הטובה של היהודי הזה" ,גור ל"קידוש
ה'" .כלומר ,על ידי מעשיו הוא גור לפאר
את שמו של ה' בעול .הדבר נכו $במיוחד
ע רואי יהודי ששומר תורה ומצוות
עושה מעשי נאי וטובי ואומרי,
"אשרי האיש הזה שלמד תורה!"

יו ד' :זהירות בכשרות
לעונת הקי יש מטעמי מיוחדי .פירות קי ,
גלידות וארטיקי ובשר על האש ,ה חלק
מהמאכלי שאנשי מזהי ע עונה זו .נזכיר
כא $כמה כללי חשובי ,כדי שנהנה ממזו$
בריא ,טעי וג כשר.
כל מזו $ארוז שקוני צרי %הכשר ,כלומר
א.
צרי %שיהיה כתוב שיש פיקוח )השגחה( על
כשרות המוצר .כאשר ההכשר הוא מרבנות לא
מוכרת מחו לאר  ,יש לברר א ההשגחה היא
אמינה ומוכרת על ידי הרבנות הראשית לישראל.
כאשר אוכלי במסעדה ,צרי %לבדוק שיש
ב.
לעסק "תעודת כשרות" בתוק .#כלומר ,לא
מספיק לראות שיש תעודה ,אלא צרי %לבדוק
שהתעודה היא של המסעדה שאת רוצי לאכול
בה ,וג שהתארי על התעודה היא בתוק.
א את מטיילי בחו לאר  ,כדאי להתייע
מראש ע אנשי שמכירי את המקו כיצד
בתאבו!
והיכ $אפשר לקנות מזו $כשר.

יו ה' :זהירות בתפילה!
ג בחופשת הקי יש להקפיד על סדר יו "יהודי" .היו שלנו מתחיל ב"מודה אני" ,נטילת ידיי ותפילה.
התפילה היא זכות ולא רק חובה :יש לנו אפשרות לשוחח ע ה' ,להודות לו על כל הטוב שעשה עמנו ולבקש את
צרכנו .לבני מצווה גדולה להתפלל במני )וג בנות יכולות(.
בימי החופש יש הזדמנות לבקר ג במקומות קדושי מקומות מיוחדי לתפילה ,כמו הכותל ,מערת המכפלה
ועוד .למרות שאפשר להתפלל בכל מקו ,יש כח מיוחד לתפילות שלנו במקומות אלו שיהודי רבי מכל
העול באי אליה להתפלל.
במקומות קדושי יש לזכור להתנהג באופ $הול לקדושת המקו וג להתלבש בצורה מתאימה.

בס"ד

פרשת השבוע

•
•
•
•
•
•
•

קש"ת לשבוע פרשת בלק

עמוד 2

סיכו פרשת בלק:
מואב ומדי $מגייסי את בלע הרשע לקלל את ישראל.
בלע מתרצה ללכת בעיקר בזכות כס #וכבוד ,...ובציווי לומר רק את דבר ה'.
מלא %ה' המעכב בדר ,%ודברי אתונו של בלע הרואה את אשר הוא אינו רואה.
בלע שבא לקלל נמצא מבר %את ישראל על פי ה' ,ב 3מקומות שוני.
בלע המגורש לארצו נות $עצה לבלק לפתות את ישראל בבנותיו.
ישראל מתפתי למואביות ונצמדי לאליליה .חרו $א #ה' והמגפה.
קנאות פנחס כנגד זמרי וכזבי החוטאי ,שמצילה את ישראל.

חידו א' ב' לפרשת בלק
א .גיבורת הפרשה) .היה בה משהו שנברא בערב
שבת(...

ב .ש הפרשה ,וג ש הנביא הרשע.
ג .גני רוויי מי.
ד .בר כוכבא.
ה .שני הפסוקי האחרוני בהפטרה.
ו .ההפטרה.
ז .מי הראשוני שבאו לבלע?
ח .ד ישתה.
ט .מי ימצא שאלה יפה באות ט'?
י .רטט מטוסי) .כ"ב,ל"ב(
כ .הרומאי )ע"פ אונקלוס ורש"י כ"ד,כ"ד(
ל .מי יעיר את האריה?
מ .ברכת בלע המפורסמת ביותר.
נ .פתיחת המשל) .השלישי והרביעי(
ס .מחא כפיי.
ע .ראשית גויי ,א %אחריתו...
פ .עירו של בלע) .אשר על הנהר(
צ .אביו של המל) .%בעל כנפיי(
ק .אית $מושב.%
ר .ישוב בגוש עציו) .$מברכתו של בלע(
ש .גלוי עי ,$או עיוורעי?$
ת .לא תקלל) .לא (...

לשולח שבת:
עי טובה :בפרשה נפגשי אנו ע אד
חשוב ,שכל מטרתו ועיקר כוחותיו מתמקדי
בעי $רעה היכולת לראות את חסרונות השני,
לקנא בו ולהרבות את רעתו .חכמי בפרקי
אבות מנסי להשוות בי 2 $דרכי .בי $דרכו
של בלע )שהיה נביא הגויי( ותלמידיו
הממשיכי בדרכו ,לבי $אברה אבינו
ותלמידיו.
)אבות ה',י"ז( כל מי שיש בו שלושה דברי
הללו ,הרי זה מתלמידיו של אברה; וכל מי
שאי בו שלושה דברי הללו ,הרי זה
מתלמידיו של בלע :תלמידיו של אברה
עי טובה ,ונפש שפלה ,ורוח נמוכה; אבל
תלמידיו של בלע עי רעה ,ונפש רחבה,
ורוח גבוהה.
יש מי שמסביר את מדת העי $הטובה כמיעוט
תאוות והיות האד שמח בחלקו .א %נראה
שיש מקו ג לפרש זאת ג כהתבוננות
חיובית .בדומה לבלע ,ג אברה עומד
מלמעלה ורואה את סדו ועמורה ,א %בשונה
מבלע שבא לקלל ,הוא מחפש דווקא את
הצדדי החיוביי שאולי עוד קיימי בעיר,
שבזכות תנצל העיר כולה .כדברי יהושע ב$
פרחיה בפרקי אבות.." :והוי ד את כל האד
לכ זכות.".

קש"ת

בס"ד

לשבוע פרשת פנחס

יו א' :קברי צדיקי כמעט בכל מקו באר ישנ קברי
צדיקי ורבי פוקדי את המקומות האלה במהל %טיולי .יש
נוהגי לפקוד קברי אבות וצדיקי בעת צרה וג בזמני
מיוחדי כמו ערב ראש השנה )רמ"א בהל' ר"ה(.
מנהג יפה הוא שכאשר מבקרי במקו כזה )כמו "קבר
הרמב"" בטבריה וכדומה( ללמוד קצת על האיש וקצת מתורתו.
בחלק מהמקומות האלה קל למצוא מנייני לתפילת מנחה
וערבית.
בכל מקרה חשוב לזכור שג כאשר הולכי לקבר צדיק ,אנו
מתפללי רק לה' .א כ ,$מה מיוחד בתפילה במקומות אלו?
בקברי הצדיקי ,זכות הצדיקי יכולה להועיל לתפילותינו
להתקבל )מ"ב סי' תקפ"א ,ס"ק כ"ז(.

יו ג' :כתוב על יעקב אבינו "ויבוא יעקב
של" ודורשי שזה ראשי תיבות שמו,
לשונו ,מלבושו .כלומר ,יעקב אבינו שמר על
שלושת הדברי האלו למרות שהוא היה 22
שנה אצל לב $באר.
במדרש כתוב שע ישראל נגאל ממצרי
בזכות ששמרו על שלושה הדברי האלו וכ$
משו שלא דיברו לשו $הרע .כלומר בזכות זה
שע ישראל לא התערבב בי $האומות אלא
שמרו על השפה שלה ,הלבוש שלה
והשמות שלה מיוחדות יהודית ,בזכות זה
נגאלו.
ג בימי הקי אנו חייבי לשמור על
הסימני היהודיי שלנו בדברי אלו ולא
לחקות את הגויי בלבוש או בשפה .יש
להקפיד לדבר בנוע ובשפה יפה ,וללבוש
בגדי צנועי ומכובדי.

יו ב' :זהירות בכיבוד אב
וא!
לקראת סו #שנת הלימודי
למדנו את דיני כיבוד אב וא
בחוברת ההלכה היומית .בדר%
כלל ,בימי חופשה מבלי יותר
זמ $ע ההורי והמשפחה
מאשר בשאר ימות השנה ולכ$
נזכיר כא $את עיקרי הדברי
מהלכות כיבוד אב וא.
ישנ $שתי מצוות בעניי $זה:
מצוות כיבוד אב וא ומצוות
מורא אב וא.
*מצוות כיבוד וא כוללת את
הדברי שצרי %לעשות :להגיש
לאבא ואמא אוכל או שתיה,
לעזור לה בכל דבר שה
מבקשי וכדומה .במושג
הבא נלמד מהי מצוות מורא אב
וא.
*מצוות מורא אב וא כוללת
את הדברי שאי $לעשות :לא
ישב במקומ ,לא יקרא לה
בשמ בפרטי ,לא יסתור את
דבריה וכדומה.

יו ד' :מה ימי בי המצרי? שלושת השבועות
שבי $י"ז בתמוז )מחר( לתשעה באב ,נקראי "ימי
בי $המצרי" על ש הכתוב בפסוק" :כל רודפיה
השיגוה בי המצרי" )איכה א' ,ג'( .ימי אלו
נקראי ג "שלושת השבועות" .בימי אלה נוהגי,
בעיקר בני אשכנז ,מנהגי אבלות על חורב $בית
המקדש.

יו ה' :י"ז בתמוז תענית ציבור הפותחת את בי $המצרי .הנביא קורא לה צו
הרביעי )זכריה ח' ,י"ט( ,כי חודש תמוז הוא החודש הרביעי מניס .$ביו זה אירעו
מספר צרות לע ישראל :א .נשתברו הלוחות לאחר חטא העגל .ב .בוטל קורב$
התמיד בבית המקדש )=נגמרו הטלאי לקרב $בגלל המצור( .ג .הובקעה חומת
ה .הועמד צל בהיכל המקדש.
ירושלי .ד .שר #אפוסטומוס את התורה.
מיו זה מתחילי בני עדות אשכנז במנהגי אבלות שוני על חורב $בית המקדש,
ה נוהגי בכ %עד תשעה באב .צו י"ז בתמוז מתחיל בעלות השחר ומסתיי ע
צאת הכוכבי.

בס"ד

קש"ת לשבוע פרשת פנחס

עמוד 2

פרשת השבוע

סיכו פרשת פנחס:
* ברית שלו וכהונת עול לפנחס על קנאותו.
* ה' מצווה את משה לסמ $את מדי $כאויב ולהכות.
* מפקד בנ"י הבוגרי מגיל  .20סה"כ.601,730 :
* עקרונות חלוקת האר על פי גודל השבט ובהכוונת ה' בגורל.
* בקשת בנות צלופחד היתומות להעברת הנחלה לה והסכמת ה'.
* גזרת ה' למשה שלא יוכל להכנס לאר )לראות כ ,($וסמיכת יהושוע ב $נו$
כמחלי #לו.
* התורה מפרטת את קורבנות התמיד ,השבת והמועדי.

חידו א' ב' לפרשת פינחס

לשולח שבת:

א.הכה $הגדול פרשה.
ב.מתנת ה' לפנחס.
ג.הפתק צווח ומדבר) .על פיו תחלק האר (
ד.הפטרה.
ה.אות שמוסיפי לכל ש משפחה) .ומדוע?

קרב תמיד

עיי $רש"י כ"ו,ה'(

ו.ארבע פעולות שעשה משה ליהושע.

)בטקס

ההחלפה(

ז.הרשע משבט שמעו.$
ח.שני בני ראוב.$
ט.מי ימצא שאלה באות ט'?
י.המנהיג אחרי משה.
כ.האשה המוכה המדינית.
ל.שיר ידוע) .אהבת כלולותי(%
מ.בת צלפחד) .בריאה מאד וג אחותה במ'(
נ.האח הבכור של דת $ואביר) .וג הב $הבכור
של שמעו($

ס.עשירית האיפה במנחה.
ע.עירו של ירמיהו) .במטה בנימי($
פ.פרשת השבוע.
צ.מצווה לשנוא את המדייני.
ק.רשע שבניו לא מתו.
ר.מנהיג הצא) .$היכ $מופיע?(
ש.פרי בהפטרה.
ת.מצות ראש השנה) .ע"פ הפרשה(

תמיד =קרב עולה שהקריבו אותו בכל יו .
1מ ְר ָָ -ל ֶה זֶה ָה ִא ֶ2הֲ ,א ֶ+ר ְַ -ק ִריבַ %לה'ָ 5ְ :ב ִ4י
" וְ ַ
ימ ְ+נַיִ  ַל ,78ע ָֹלה ָת ִמיד.
ְ6נֵי ָ+נָה ְת ִמ ִ
ֲ5ה
ֲ5ה ַבֶֹ :קר; וְ ֵאת ַה ֶ( ֶבַ 5ה ֵ4נִ י>ַ ,ע ֶ
ֶאת ַה ֶ( ֶבֶ 5א ָחד>ַ ,ע ֶ
ֵ:יָ $ה ַע ְר ָ:יִ ".
התמיד היה שני כבשי שהקריבו אות בבית המקדש
בכל יו לעולה ,כבש אחד בבקר וכבש אחד בי $הערבי .
זמ $השחיטה בבקר הוא לפני עלות השחר שמאיר פני כל
המזרח ,ושל בי $הערבי משש שעות ומחצה ]=חצי שעה
אחרי חצות היו[ ועד סו #היו.
פעמי שאיחרו את זמ $ההקרבה מפני שאסור להקריב
קרב $אחר תמיד של בי $הערבי .
כיו ,שחרב ביהמ"ק ,אומרי חז"ל שניתקנו תפילות
כנגד קורבנות .שחרית כנגד קרב $תמיד של שחר,
מנחה כנגד תמיד של בי $הערביי וערבית כנגד אברי
שלא נתעכלו שנשרפי כל הלילה.

כהונה:
ע7ל ַַ -חתֲ ,א ֶ+ר
:ח ָריוִ 6ְ ,רית ְ< 5ה;ַת ָ
ַרעֲ 7
%לז ְ
"וְ ָהיְ ָתה ְ 79
ִק;ֵא ֵלאלֹקיו ,וַיְ ַכ ֵ=רַ ,על ְ6נֵי ִי ְָ 4ר ֵאל".
פנחס ,נכדו של אהרו ,$זוכה בעקבות קנאותו לברית
כהונת עול .והרי נתנה כבר הכהונה לאהרו $ולזרעו
אחריו? אלא פנחס שנולד קוד לכ $לא נמשח לכהונה
ולכ $רק כעת זוכה הוא לברית כהונת עול.
הכהונה ,כידוע ,עוברת מאב לבנו לדורות עול.
הכהני נחלקו לשלוש דרגות:
הכה $הגדול ,שהיה הראשו $לקדושת העבודה ,שני לו
סג $הכוהני  ,שאר הכוהני ,הקרויי "כוהני" סת
או "כוה $הדיוט ".
מצוות לכבד את זרעו של אהר $ולהקדי את הכה $לכל
דבר שבקדושה ,שנאמר "וקדשתו" :לבר %ראשו$
בקריאת התורה ,לזמ) $וליטול מנה יפה ראשו$
בסעודה(.
הכוהני נושאי את כפיה לבר %את הע .
בפדיו $הב $נותני לכה $חמשת שקלי דמי הפדיו.$

קש"ת

בס"ד

לשבוע פרשת מטות-מסעי

ק1ר ִאי ַה ְפ ָטר1ת שיש בה $נְ ב+א1ת
ְ
נ%תא ִ/ְ :לַֹ /ה ַ:ָ 4ת1ת ְֶ Gִ /פנֵי ִ> ְָ /עה באב 8נ+
<ר ָע ָ
יו א'ָ -ְ :לת ְדפ ְ
ָמי ֶ:ֵ /יְ /ִ $ב ָעה ָע ָ5ר ְַ :ת+0ז ְל ִת ְָ /עה באב(.
ימי ֵ:יַ $ה ְָ 0צ ִרי ) ַהִ 6
Hחד1ת ִל ֵ
Hר ָענ+תַ .ה ְפ ָטר1ת ֵאְ +Gמי ָ
ת1כח1ת של ְ 3
וְ ָ
י/יתֲ " :חזְ 7י ְַ +עיָה%
ָה ִרא1/נָה ִהיאְ >ִ " :ב ֵרי ִי ְר ְמיָהִ 6ֶ %ח ְל ִקָ8הַ ,"… %ה ְ4נִ ָ6הְ +ִ " :מעְ %ד ַבר ה' …" וְ ַה ְִ 4ל ִ
ירָ +%ל ִ…" .סימ $לזכור את שלש ההפטרות האלו הוא :דש"ח )דברי
ה%דה וִ ָ
ֶב 1מֲ ?7א ֶ+ר ָחזָה ַעל ְי ָ
ירמיהו ,שמעו דבר ה' ,חזו $ישעיהו(...

א1ריְ ָתא ֵהִ $מ ְצו1ת ֲא ֶ/ר ה'
>1רה ֲַ :א ָר ִמיתִ .מ ְצו1ת ִמ ְ< ָ
ז1הי ָ
א1ריְ ָתא" ִ
א7ר ְי ָתא " ָ
יו ב'ִ :מ ְצו7ת ִמ ְ> ָ
א1ריְ ָתא.
ילת ָח ֵמ ְֶ :פ ַסח ֵהִ $מ ְצו1ת ִמ ְ< ָ
ילת ַמ ָ=ה וְ ִא+Iר ֲא ִכ ַ
>1רה ְֶ :ִ /כ ָתבֲ .א ִכ ַ
א1תנָ :ַ +
ִצָ+ה ָ
למתקדמי :ספק דאורייתא לחומרא כאשר יש לנו ספק במצווה שהיא
מהתורה ,אנחנו מחמירי בה .דוגמא מעניינת היא ברכת המזו .$אד שאכל
לח ושבע חייב בברכת המזו $מהתורה.
אד כזה שאינו זוכר א ביר %או לא יש לו ספק במצווה
יו ג'ִ :מ ְצו7ת ִמ ְ> ַר ָ6נָ ֵה$
מדאורייתא ועליו להחמיר ולבר) %למרות
ִמ ְצו1ת ֲא ֶ/ר ֲח ָכ ִמי ִ> ְ7נ.+
שיכול להיות שהוא כבר בר .(!%כמו כ$
(Hה ִהיא ִמ ְצוָה
ַה ְד ָל ַקת נֵר1ת ֲחנ ָ
במקרי רבי של ספק בהלכות שבת
ִמ ְ< ַר ָ:נָ .$למתקדמי :ספק דרבנ$
נחמיר כאשר מדובר בספק באחד
לקולא כאשר יש לנו ספק במצווה מדרבנ$
מדיני שבת שה מהתורה.
אנחנו מקילי .למשל :אד שאכל ולא שבע ,חייב
לבר %ברכת המזו $רק מתקנת חכמי .לכ ,$א הוא
מסופק א בר %ברכת המזו ,$הוא לא יבר) %למרות
שיכול להיות שהוא לא בר.(!%

יו ד' ישנ $מצוות מדאורייתא אשר
זמ $חיוב $הוא בתקופות מסויימות
בלבד .למשל ,בעוד שנה )תשס"ח(
תהיה שנת שמיטה .שמיטה היא
מצווה מדאורייתא ,אבל רק בזמ $שרוב
בני ישראל יושבי באר ישראל.
בשאר הזמני ,מצווה זו היא מדרבנ$
ולכ $בימינו ,המצווה הזאת חובתה
מדרבנ $בלבד.

ֲ4ה ֵהִ $מ ְצו1ת
יו ה'ִ :מ ְצו7ת ע ֵ
8ד ַלעֲ15ת
ַה ְַ 0ח ְ6ב1ת ֶאת ָה ָ
ַמ ֶ4הְ .+ל ָמ ָ/ל ,חָ 1בה ָל ֵתת ְצ ָד ָקה,
Jר ַַ :עת ַה ִ0ינִ יְ ,ל ִה ְת ַGֵ 3ל
ְ
ִלֹKל
ָא .ישנה מסורת
+ל ַכ ֵ:ד 8ב ו ֵ
ְ
שבתורה ישנ $רמ"ח מצוות עשה.
)המש %נושא "המצוות" לאחר
תשעה באב(.

בס"ד

קש"ת לשבוע פרשת מטותמסעי
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סיכו פרשת מטות מסעי:

פרשת השבוע

פרשת מטות:
• משה מכנס את ראשי המטות ומלמד הלכות נדרי ושבועות.
• מלחמת ישראל במדי $כנקמת ה' ,ואת פנחס ע ארו $הקודש והחצוצרות.
• כעס משה על שהחיו את המדיניות ,והציווי ללוחמי להטהר מהמלחמה.
• דיני הטהרה ברכוש מדי :$מתכת באש ומה שלא עבר באש במי.
• חלוקת שלל המלחמה ,והתרומות לכהני וללוי ולמשכ.$
• בקשת בני גד ,ראוב $וחצי מנשה לנחול מעבר לירד ,$כעסו של משה והתנאי הכפול.
פרשת מסעי:
• סיכו  42המסעות והחניות של ע ישראל במדבר.
• הציווי לגירוש האויבי והשמדת אליליה בכניסת לאר .
• גבולות האר המובטחת ,וקביעת ראשי ישראל שיחלקו את האר ,
• נחלת שבט לוי ומגרשיה ,ו 48עריה בתו %ישראל.
• די $ששת ערי המקלט ,אליה נס ההורג בשגגה.
• הכרעת משה בדבר נישואי בנות צלופחד לבני שבט בלבד.
חזק חזק ונתחזק...

חידו א' ב' לפרשת מטות מסעי
א .שלשה נשיאי באות א'.
ב .שתי מתכות סמוכות.
ג .נסב ועבר ויצא וירד.
ד .עיר בנחלת גד) .הוסיפו את שמ לתוכה(
ה .שמות ההרי עליה נפטרו משה ואהרו 4) .$מלי
באות ה'(

ו .מי ימצא שאלה יפה באות ו'?
ז .בי $צדד לחצר עינ.$
ח .מקצוע בביה"ס) .עיר בנחלת ראוב($
ט) .בני גד ובני ראוב $יבנו( ערי מבצר למי?
י .טע )מטעמי המקרא( שמופיע רק פע אחת בתורה.
כ .לא לקחת מרוצח.
ל .בי $רימו $פר לריסה?
מ .שתי פרשות השבוע .וג שתי בנות צלפחד ) 4מלי
באות מ'(
נ .גיבור שנובח) .מסיי את פרשת מטות(
ס.מל %האמורי.
ע.שלש ערי בנחלת גד.
פ.פה או פני לחירות) .ש מקו .שתי מילי בפ'(
צ.מל %מדיי) .$אבי כזבי(
ק.משפחת כלב) .אבי עתניאל(
ר.אחד חלקי ארבע) .והוא מל %מדי .$ויש לו ג חבר באות ר'(
ש .היכ $מופיע שפ? והיכ $שב? )שניה מקומות(
ת .עיר יפה בשומרו,$וג בת צלפחד) .מי יודע :אי%
יודעי שהיא היתה יפה?(

לשולח שבת:
אר? ישראל לע ישראל!
" כי את באי אל אר? כנע זאת האר?
אשר תפול לכ בנחלה".
בפרשתנו ,מפרטת התורה את גבולותיה של
אר ישראל ומצווה אותנו להיכנס ולרשת
אותה ולישב בה .נאמר במדרש :מהו
לכ? לכ היא ראויה!
משל למל %שהיו לו עבדי ושפחות והיה
משיא לעבדיו שפחות ממלכה אחרת
ולשפחותיו עבדי מממלכה אחרת.
עמד המל %וחשב בדעתו ,אמר :העבדי
שלי והשפחות שלי מוטב שאשיא עבדי
לשפחותי שלי לשלי.
כ %כביכול אמר הקב"ה האר שלי שנא'
)תהלי כד( "לה' האר?" ואומר "כי לי
האר?" וישראל שלי ה שנאמר )ויקרא
כה( "כי לי בני ישראל עבדי ",מוטב
שאנחיל ארצי לעבדי שלי לשלי לכ %נאמר
"זאת האר? אשר תפול לכ בנחלה".
וכ $מוסי #המדרש על התאמתנו לאר :
"א #נחלת שפרה עלי" יש אד שהוא נאה
ולבושו כעור ,הוא כעור ולבושו נאה ,אבל
ישראל אינ כ $אלא ה נאי ולבושיה
נאי ה נאי לאר ואר ישראל נאה
לה ,לכ %נאמר" :א #נחלת שפרה עלי".
יהי רצו שנדע להתנהג בהתא ולהיות
ראויי לאר? קודשינו.

קש"ת

בס"ד

לשבוע פרשת דברים

יו א' :שבתות מיוחדות
• שבת הגדול השבת שלפני פסח .נוהגי שהרב דורש בה
בהלכות פסח .ביו זה קרה נס .בני ישראל הכינו את השה
לקרב $הפסח .למרות שהשה היה אליל מצרי ,המצרי לא
יכלו לעשות דבר.
• שבת חזו השבת שלפני תשעה באב .נקראת כ $על ש
ההפטרה :חזו $ישעיהו ב $אמו " .השבת הקרובה היא שבת
חזו!$
• שבת נחמו השבת שלאחר תשעה באב .נקראת כ $על ש
ההפטרה :נחמו נחמו עמי.
• שבת שובה השבת שבי $ראש השנה ליו הכיפורי .נקראת
כ $על ש ההפטרה :שובה ישראל...

יו ג' :בית המקדש המקו המקודש
ביותר לע ישראל .בית המקדש נבנה
בירושלי על הר המוריה ,בו הקריבו
קורבנות וערכו תפילות מיוחדות .החלק
המקודש ביותר בבית המקדש היה קודש
הקודשי ,בו עמד ארו $ה' .בלשכת הגזית
ישבה הסנהדרי $הגדולה .מצווה מהתורה
לעלות לרגל לבית המקדש  3פעמי בשנה
בשלוש הרגלי :פסח ,שבועות וסוכות.
שלמה המל %בנה את בית המקדש הראשו.$
המקדש עמד כ 410שנה  ,עד שהוא נחרב על
ידי נבוכדנצר מל %בבל בתשעה באב )בשנת
ג'של"ח   422לפה"ס(.

יו ב' :עוד שבתות מיוחדות
• שבת זכור השבת שלפני
פורי נקראת שבת זכור על
ש המפטיר המיוחד
שקוראי מפרשת כי תצא.
ב"זכור" קוראי על החובה
למחות את זכר עמלק .המ$
היה מזרע עמלק ,ולכ $זכור
נקראת בשבת זו.
• שבת שירה השבת
שקוראי בה את פרשת
בשלח נקראת שבת שירה על
ש שירת הי )אז ישיר(...
המופיעה בפרשה.
• שבת שקלי שבת ראש
חודש אדר או השבת
שלפניה נקראת שבת
שקלי .בימי אלו היו
מכריזי על מחצית השקל
שהיו אוספי לקרבנות
ציבור בבית המקדש.

יו ד' :בית המקדש השני והשלישי
בית המקדש השני נבנה על ידי עולי בבל בראשית שיבת
ציו $בימי עזרא ונחמיה ,ונחרב על ידי טיטוס הרומאי
בתשעה באב )בשנת ג'תת"ל   70לסה"נ( ,עמד כ420
שנה .כיו נשאר ממנו רק הכותל המערבי ,שהוא החומה
המערבית של הר הבית ,ועל פי המסורת השכינה לא זזה
ממנו מעול.
בית המקדש השלישי בית המקדש שיבנה בע"ה
בעתיד ,אותו ראה יחזקאל הנביא במראה הנבואה
)פרקי מ'מ"ב( .עד שיבנה בית מקדש זה ,משמש בית
הכנסת כמקו תפילה מעי $מקדש מעט.

יו ה' :תשעת הימי  שבוע שחל בו
תשעת הימי שבי $ראש חודש אב לתשעה באב ,ממעטי בה בשמחה ומוסיפי על מנהגי האבלות
שהחלו בי"ז בתמוז .נהוג בה שלא לאכול בשר ,לא לשתות יי ,$לא לכבס ,למעט בשמחה ועוד .בני עדות
המזרח מתחילי לנהוג במנהגי האבלות רק בשבוע שחל בו תשעה באב ,ויש מנהגי שה מתחילי
לנהוג בה כבר בראש חודש אב.

בס"ד

קש"ת לשבוע פרשת דברי

עמוד 2

פרשת השבוע

סיכו פרשת דברי:
• בשנת ה 40בר"ח שבט מסכ משה את מעללי ישראל .מוכיח
ומציד בדברי צוואה.
• תזכורת לחטאי ישראל ובעיקר לחטא המרגלי ועונשו הכבד.
• סיכו מסע הכיבוש ומגבלותיו מעבר לירד.$
• משה מנחיל את אר ישראל המזרחית לשניי וחצי השבטי.
• משה מצווה את יהושוע לבטוח בה' ואזור אומ במלחמותיו.

חידו א' ב' לפרשת דברי
א.מילה עצובה בפרשה) .וש המגילה שנקרא )!?(
השבוע(
ב.כי תוליד 3) .מילי בב' ,הקריאה בט' באב(

ג.דר %ה' לבתולת יהודה.
ד.פרשת השבוע.
ה.סו #איכה) .נוהגי לחזור על הפסוק(
ו.מי ימצא שאלה יפה בו'?
ז.כ %קראו העמוני לרפאי.
ח.כינוי לשבת) .ע"פ ההפטרה(
ט.היית "נודניקי".
י.נחל גבול עמו.$
כ.אי קט $שסוגר חולצה) .עיי $ירמיהו מ"ז,ד(
ל.הפסוק האחרו $והמילה האחרונה בפרשה.
מ.אנשי חיי) .עיי $רש"י ב,ל"ד(
נ.קולקרב שמשמיעי הסוסי) .הפטרת ט'
באב(
ס.כס #לא מזוקק) .בהפטרת הפרשה(

ע.מיטת תינוק של עוג.
פ.סעו צפונה.
צ.נחשי ארסיי מאוד) .בהפטרת ט' באב(
ק.מדבר יחידי בתורה.
ר.ענקי.
ש.אדו ייהפ %ללב 2) .$מילי באות ש'(
ת.המועד הקרב) .יהפו %אותו ה' לששו $ולשמחה(

מצות תוכחה:
משה מוכיח בחומש דברי את ע ישראל
ומארי %לחזור על חטאי העבר ,מתו %רצו$
לתיקו $בעתיד.
כידוע ,ישנה מצווה מפורשת בתורה
המצווה אותנו להוכיח את חברנו.
ית ְָ ,ולֹא
ֲמ ֶ
יח ֶאת ע ִ
7כ ַה7כ ַח ִ
שנאמרֵ " :
ִת ָ@א ָע ָליו ֵח ְטא".
אמנ מצוות תוכחה קיימת ג בזמ $הזה,
א %כבר אמרו חכמי בגמרא ":אמר רבי
אלעזר ב $עזריה תמהני א יש בדור הזה
מי שיודע להוכיח" .ואכ ,$חכמי
קדמוני אמרו כי ה מסופקי א
כיו יש מי שראוי להוכיח ,ובוודאי
שהדבר קשור ג לשאלה הא התוכחה
תתקבל .ולכ ,$רבי מפוסקי זמננו שמי
את הדגש בימנו לא על התוכחה שספק
א תתקבל ,אלא על הצור %לשנות
ולהשפיע ולקרב בעבותות אהבה את
הזולת.
כלב ב יפונה יורש את חברו:
ז%ל ִתי ֵָ 5לב ֶ 6יְ <פ;ֶה,
נאמר בפרשהָ .. ":
1ר? ֲא ֶ+ר ָ> ַר ְ
ה%א ִי ְר ֶא;ָה ,וְלֶ 7א ֵֶ -את ָה ֶ
:ח ֵרי ה'".
ַעֲ ,א ֶ+ר ִמ ֵ9א ֲ
%ל ָבנָיו י ַ
ְָ ,A6
בפסוק זה ,מרומז מעשהו של כלב ב$
יפונה שפנה מעצת מרגלי והל %ו"דר
בה" לבדו להתפלל בקברי אבות ,א %ג
שכרו רמוז בו אשר לו זכה תמורת
מעשהו .כלב שלא כמו חבריו המרגלי
יזכה להיכנס לאר ולרשת אותה ובייחוד
את חברו $שאותה בקש לנחלה לו מיהושע
חברו.
ָת
%ל ָכ ֵלב ֶ 6יְ <פ;ֶה נ ַ
וכ %נאמר ביהושעְ " :
יהַ +7ע
ה%דה ֶאל ִ=י ה' ִל <
ת6ְ 7נֵי יְ ָ
ֵח ֶלק ְְ 6
:ר ַ6ע ֲא ִבי ָה ֲענָק ִהיא ֶח ְבר".7
ֶאת ִק ְריַת ְ

קש"ת
יו א' :תעניות
ציבור

בס"ד

לשבוע פרשת ואתחנן

התענית

דאורייתא\
דרבנ?

תארי

צו גדליה
יו
הכיפורי

דרבנ$
דאורייתא

ג' תשרי
י' תשרי

בוקר
ערב

דרבנ$

י' טבת

בוקר

עשרה
בטבת
דרבנ$
תענית
אסתר
שבעה עשר דרבנ$
בתמוז
תשעה באב דרבנ$

מתחיל בבוקר איסורי נוספי
או בערב?
אי$
נעילת הסנדל ,סיכה,
רחיצה ,תשמיש
המיטה
אי$

י"ג אדר בוקר

אי$

בוקר

אי$

ערב

נעילת הסנדל ,סיכה,
רחיצה ,תשמיש
המיטה

י"ז
תמוז
ט' באב

יו ב' :סעודה מפסקת הסעודה האחרונה הנאכלת
לפני תחילת הצו בתשעה באב .נהוג לאכול בה מאכלי
מיוחדי) .ג הסעודה שלפני יו הכיפורי נקראת כ.(%
נח תפילה קצרה הנאמרת בשמונה עשרה של מנחה
בתשעה באב .בתפילה זו מזכירי את חורב $ירושלי
ומתפללי לבניינה .

יו ד' :כיצד מצטערי על דבר שקרה לפני כל
כ הרבה שני?
לפני שני רבות ,אחד מגדולי ישראל ,רבי משה
סופר )החת" סופר( זצ"ל ,שאל את עצמו שאלה
זו .הוא ובני ביתו ישבו במרת #המקלט של
הימי הה מחמת הפגזת עירו בתקופת
המלחמות הנפוליאניות.
כשכדורי התותחי נופלי סביבו הוא שאל:
כיצד יהודי שעומד מול צרות גדולות יכול
להתאבל על דבר שאירע לפני אלפי שני?
ותשובתו :צרי %להבי $שכל הצרות הבאות על ע
ישראל מאז חורב $בית המקדש מקור $בחורב!$
וא כ ,$בודאי שאפשר להתאבל על משהו שקרה
לפני הרבה שני ,כי אנחנו עדיי $מרגישי את
התוצאות של האירוע הנורא ההוא!

יו ג' :תשעה באב -תענית
ציבור ,שנקבעה כזכר לחורב$
בית המקדש הראשו $והשני.
הנביא זכריה קורא לה הצו
החמישי )זכריה ח' ,י"ט( ,כי
חודש אב הוא החודש החמישי
מניס.$
התענית מתחילה לאחר סיו
הסעודה המפסקת ע שקיעת
החמה ,ומסתיימת למחרת
בצאת הכוכבי .לאחר תפילת
ערבית יושבי על האר ,
קוראי את מגילת איכה
)שחוברה על ידי ירמיהו
הנביא( ,ואומרי קינות )ג
בבוקר( על הצרות שארעו לע
ישראל.
יו ה' :תשעה באב ביו זה מגיעי
לשיא מנהגי האבלות שהחלו בי"ז בתמוז.
בתארי %זה אירעו אירועי עצובי נוספי
בתולדות ע ישראל .1 :נגזר על אבותינו
במדבר שלא יכנסו לאר ישראל ,לאחר
חטא המרגלי .2 .נלכדה ביתר בימי מרד
בר כוכבא ברומאי .3 .נחרשה ירושלי.
) 45נחרבו בית המקדש הראשו $והשני(.

בס"ד

עמוד 2

קש"ת לשבוע פרשת ואתחנ$

פרשת השבוע

סיכו פרשת ואתחנ:
• תפילותיו ותחנוניו של משה להיכנס לאר .תגובת ה' על יכולתו לראות את
האר וחיזוקו של יהושע.
• משה מזהיר לזכור את מעמד הר סיני ולהקפיד על שמירת המצוות ולימוד
התורה ,שהיא "חכמתכ ובינתכ לעיני העמי".
• שמה מזהיר מסכנת השחיקה באר ושכחת הניסי ,והתבוללות ע
הגויי ואליליה ועונש הגלות והפזור.
• חזרה על מעמד הר סיני ועשרת הדברות ואווירת היראה ששכנה אז בלב.
• "שמע ישראל" האמונה באחדות ה' ואהבתו ומתו %כ :%העברת המסורת,
לימוד התורה ,תפילי $ומזוזות.
• דברי חיזוק לישראל על אשר ה ע סגולה וסכנת ההתבוללות.

לשולח שבת:

חידו א' ב' לפרשת ואתחנ
א .אל קנא 2) .מילי בא'(

ב .ע"ז משונה.
ג .עיר מקלט) .בימינו אתר טיולי מועד(#
ד .מה שוחה בי) .והיכ $מופיע עיי $בצ'(

ה .פ $תשכח את ה'.
ו .פרשת השבוע.
ז .באצבע הקטנה ברא ה' את העול.
)בהפטרה(
ח.נגר טוב 2) .מילי בח' בהפטרה(

ט.ל___ לנו כל הימי.
י.מי ימצא שאלה באות י'?
כ.אשר לא נטעת.
ל.הר צפוני בפרשה ובהפטרה) .היכ($
מ.שתי שכונות מול הקסטל) .בהפטרה(
נ.ההפטרה) .פעמיי נ'(
ס.חרמו) .$ש שמאלית(
ע.מופיע בפרשתנו) .וג ביתרו(
פ מ 7העממי.
צ.עפה בשמי) .והיכ $מופיע(
ק.במדבר פנו דר %ה' 2) .מילי בק' בהפטרה(
ר.די ל ,%משה...
ש.אומרי פעמיי ביו.
ת.ציור 2) .מילי שונות בת'(

תפילה שלא נענית:
ָא ְת ַח;ֶַ ,אל ה'ֵ 6ָ ,עת ַה ִהואֵ ,לאמֹר...
"כג ו ֶ
7Bבה,
1ר? ַה ָ
כה ֶא ְע ְָ 6רה ;ָא ,וְ ֶא ְר ֶאה ֶאת ָה ֶ
ַר ֵ>ָ :ה ָהר ַה7Bב ַהֶCה,
ֲא ֶ+רֵ 6ְ ,ע ֶבר ַהְ 8
וְ ַה ְָ 9בנֹ .כו ו ְִַ 8ת ַע ֵ6ר ה' ִ6י ְל ַמ ַע ְנ ֶכ ,וְ לֹא ַָ +מע
7ס ַ> ֵ6רֶ
ֹאמר ה' ֵא ַליַ ,רב ָל ְ :ל
ֵא ָלי; ַוֶ 8
ֵא ַלי ע7דָ >ָ 6ַ ,בר ַהֶCה".
משה ,לא זכה שהתקבלה תפילתו ויזכה
להיכנס לאר  .פעמי רבות תפילה לא
פועלת את פעולתה כא $ועכשיו .כמה סיבות
אפשריות לדבר:
א" .ואני תפלתי ל ה' עת רצו"  לכל דבר יש
עת וזמ $משלו ,וא היה זמ $מסוי לתפילה
אזי אד לא היה מתפלל כל הזמ $אלא מחכה
לאותו מועד שצרי %להתפלל .אול הקב"ה
רוצה את תפילתנו ולכ $לא אומר מתי עת
התפילה .אנחנו צרכי להתפלל כל הזמ $עד
אשר נגיע לעת הרצו $ואז תפילתנו יענו.
ב .כל התפילות נשמרות בבית הגנזי אנחנו
לא מביני בדיוק מתי תפילה עוזרת .אנחנו
חושבי שהתפילה לא נענתה אול למעשה
היא כ $נענית ,א %בגלל קוצר הראיה שלנו לגבי
המתרחש בעול אנו לא מביני זאת.
ג .הקב"ה מתאווה לתפילתנו הוא רוצה
שנתפלל עוד ועוד ולכ $תפילתנו לא נענות .יותר
מזה לעיתי הצרות שבאות עלינו ה בכדי
לגרו לנו להתפלל כי ה' רוצה את תפילתנו.
התפילה לא באה לבטל את הצרות אלא
הצרות מגיעות היות וה' רוצה את תפילתנו.
ליקוטי מוהר" $מסביר שעניי $אי עניית
התפילות זהו ניסיו.$

קש"ת

בס"ד

לשבוע פרשת עקב

ק1ר ִאי
Jחר ִ> ְָ /עה באב 8נְ +
ֶח ָמ ָתא ְַ /ֶ :בע ַה ַ:ָ 4ת1ת ֶַ Gְ /
יו א'ַ +ֶ :בע ְדנ ָ
א1תנֵ +מ ָה ַע ְצב+ת של יְ ֵמי ֵ:יַ $ה ְָ 0צ ִרי.
ַח ָ
ֶח ָמהְ ,לנ ֵ
ֶַ /בע ַה ְפ ָטר1ת של נ ָ
ֶח ָמ ָתא .הראשונה נקראת
ֶַ /בע ַה ְפ ָטר1ת אלה יְ ד+ע1ת ַַ /ֶ :4ֵ :בע ְדנ ָ
ד+עה
ֶח ָמ ָתא יְ ָ
ַחמ %היא השבת ָה ִרא1/נָה ֵמ ַה ֶַ 4בע ְ<נ ָ
בשבת נחמו .שבת נ ֲ
יכ…".
ֹאמר ֱאל ֵֹק ֶ
ַחמַ %ע ִEי י ַ
ַחמ %נ ֲ
ַחמ +על ֵַ /ה ַה ְפ ָט ָרה" :נ ֲ
ַ 4ֵ :שבת נ ֲ
ק1ר ִאי ֶק ַטע מספרי
ַחנְ +
>1רהֲ ,אנ ְ
Jח ֵרי ְק ִריJת ַה ָ
מהי הפטרה? בשבתֲ ,
ב+ע ,או
ָביא ָק+/ר ְל ָפ ָר ַ/ת ַה ַָ 4
יאיַ ,הְ ִSק ָרא ַה ְפ ָט ָרהַ .ה ֶַ 7טע ֵמ ַהִ S
ַהִ ְSב ִ
17רא את ַה ַה ְפ ָט ָרה ְמ ָב ֵר ְ%
מ %+לשבתַ .ה ֵ
ֲדי ֶה ָח ִלי בשבת או ָס ְ
ַל10ע ִ
ירה
יהַ .ה ְָ :ר ָכה ְֶ Gִ /פנֵי ַה ַה ְפ ָט ָרה ַמ ְצ ִה ָ
Jח ֶר ָ
+מ ְס ָ3ר ְָ :רכ1ת ְל ֲ
ֶיהִ ,
ְָ :ר ָכה ְל ָפנ ָ
Jחר.$1
יאי ֱא ֶמת ַעד ַה ְָ 3רט ָה ֲ
שכל ִ< ְב ֵרי ַהִ ְSב ִ

ֲ4ה ֵה$
יו ג'ִ :מ ְצו7ת לֹא ַ-ע ֶ
א1סר1ת ָע ֵלינַ +לעֲ15ת
ִמ ְצו1ת ָה ְ
ְ< ַבר ָמהְ .ל ָמ ָ/ל8 ,ס+ר ִלגְ נֹב,
8ס+ר ְל ַד ֵ:ר ָלָ $1/ה ָרע וְ 8ס+ר
אכה ְ:ָ /ַ :ת .ישנה
ַלעֲ15ת ְמ ָל ָ
מסורת שבתורה ישנ $שס"ה
מצוות לא תעשה.

יו ב' :מצוות בי אד
לחברו מצוות הקשורות
ליחס בי $בני אד
)בעיקר(.
מישראל
למשל :מצוות צדקה,
איסור גניבה ,השבת
אבידה ועוד.
מצוות בי אד למקו
מצוות הקשורות ליחס
בי $אד מישראל לקדוש
למשל:
ברו %הוא.
שבת ,תפילה ועוד.

יו ד' :ט"ו באב יו טוב וחג של שמחה בזמ$
בית המקדש ,בו בנות ישראל היו יוצאות ורוקדות
בכרמי .הבחורי ,שרצו לשאת אשה ,באו לש ,וכל
אחד בחר לו אחת מה .$יש הסוברי ,ששמחה זו
היתה זכר למחולות של בנות שילה בתקופת
השופטי )שופטי כ"א ,י"ט( .בתארי %זה אירעו
לע ישראל דברי משמחי נוספי .1 :אנשי דור
המדבר פסקו מלמות כעונש על חטא המרגלי.2 .
הותר לשבטי לבוא זה בזה ,ולהעביר נחלות ביניה.
 .3שבט בנימי $הותר לבוא בקהל ולהתחת $ע בנות
שאר השבטי ,לאחר מעשה פילגש בגבעה .4 .הושע
ב $אלה מל %ישראל ביטל את השומרי ,שהושיב
ירבע ב $נבט על הדרכי כדי שישראל לא יעלו לרגל
לירושלי .5 .הרוגי ביתר הובאו לקבורה לאחר מרד
בר כוכבא .6 .פסקו לכרות עצי לצור %הבערת האש
על המזבח ,כי ה לא היו יבשי מספיק .

יו ה' :מצוות עשה שהזמ גרמ אלו מצוות עשה )המחייבות אותנו לעשות
משהו( ,אשר יש לה $זמ $קבוע לקיימ .$נשי פטורות ממצוות עשה שהזמ $גרמ$
)זהו כלל ,אבל יש מקרי יוצאי מ $הכלל!(.
לדוגמא :תקיעת שופר היא מצוות עשה שיש זמ $קבוע לקיומה לכ $נשי אינ$
חייבות במצווה זו) .למרות זאת ,רוב הנשי מקפידות לשמוע תקיעת שופר!(
דוגמאות נוספות :מצוות תפילי $ומצוות ארבעת המיני.

בס"ד

קש"ת לשבוע פרשת עקב

עמוד 2

פרשת השבוע

סיכו פרשת עקב:
• שכר המצוות שמירת הברית וברכה בצאצאי ,בפרנסה ובבטחו.$
• תשובה לספקני :אי $לחשוש ממלחמת האר  .ה' בעזרנו כמו במצרי והוא
יעשה זאת בהדרגה.
• טלטלות המדבר כנסיול לישראל ,איסור הגאווה ושכחת ה'.
• תזכורת חטא העגל ושבירת הלוחות והלוחות השניי.
• אהבת ה' לישראל למרות החטא ,והציווי לשמירת הברית ולדבוק בתורה
ובמצווה.
• "והיה א שמוע" – פרשה שבה מופיעה חובת היהודי לאהבת ה' ולשמירת
המצוות כתנאי למטר האר ולתבואה ולישיבה בה.

חידו א' ב' לפרשת עקב
א.מילה שמתחילה את שבעת המיני.
)ומופיעה ש ג פע שניה(
ב.מש נסעו למוסרה 3) .מילי  2מתוכ $ב'(

ג.מ 7המיני.
ד.ואספת) .פרשת "והיה"(
ה.תחילת התוכחה) .ב"והיה א שמוע"(

ו.ש ההפטרה.
ז.מ 7המיני.
ח.מ 7המיני.
ט.תפילי $של ראש.
י.ישוב בדרו) .מייצר שוקו( היכ $הוא מופיע בפרשה?
כ.הפסוק האחרו $בהפטרה) .שיר יפה(
ל.ה' אלוקי נת 5) .$מילי בל' בהפטרה(
בעתו.
מ.ונתתי ִ
נ.הרבה ואדיות) ...פעמיי בפרשתנו עיי $בי'(
ס .גט) .בהפטרה(
ע.ש הפרשה
פ.הנהר האחרו $בפרשה.
צ.דבורה גדולה) .סייעה בכיבוש האר (
ק.מי ימצא שאלה באות ק'?
ר.מ 7המיני.
ש.מ 7המיני.
ת.שניי מ 7המיני.

לשולח שבת:
נסיו המ:
ַא ִכ ְל ָ ֶאת ַה ֲָ Eא ֶ+ר לֹא
ַר ִע ֶב ַָ ,וֲ 8
"ו ְַי ַע;ְ ַָ ,וְ 8
ֲ5ִ ,י
ה7דיע ָ
יְ :ל ַמ ַע ִ
ָדעֲ %אב ֶֹת ָ
ָד ְע ְָ ,-ולֹא י ְ
יַ
1ד ִ5י ַעל
לֹא ַעל ַה ֶֶ 9ח ְל ַב> 7יִ ְחיֶה ָה ָ
1ד  ".המ$
מ7צא ִפי ה' ,יִ ְחיֶה ָה ָ
ָ5ל ָ
מהווה לפי התורה לא רק לח לאכול ,אלא
ג נסיו $באמונה.
וכ %מסופר בגמרא מסכת יומא ד #ע"ו :
"שאלו תלמידיו את רבי שמעו ב יוחאי:
מפני מה לא ירד לה לישראל מ פע
אמר לה :אמשול לכ
אחת בשנה?
משל :למה הדבר דומה למל בשר וד
שיש לו ב אחד .פסק לו מזונותיו )נת לו
כמות גדולה של אוכל( פע אחת בשנה,
ולא היה מקביל פני אביו אלא פע אחת
בשנה .עמד ופסק מזונותיו בכל יו ,והיה
מקביל פני אביו כל יו .א ישראל ,מי
שיש לו ארבעה וחמשה בני )במדבר(,
היה דואג ואומר :שמא לא ירד מ למחר
ונמצאו כול מתי ברעב ,נמצאו כול
מכווני את לב לאביה שבשמי".

קש"ת

בס"ד

לשבוע פרשת ראה

יו א' :מצוות התלויות באר? מצוות שחובת $בקרקע ,כמו תרומות ,מעשרות ,כלאיי ,שמיטה ועוד .רוב
המצוות האלו חובת $רק באר ישראל .אפשר להתבלבל ולחשוב שקדושת אר ישראל נובעת מהמצוות
המיוחדות ששייכות רק בה אבל קדושת אר ישראל קדמה למצוות אלו ואפשר א #לומר שהמצוות
המיוחדות ה $בגלל קדושת אר ישראל!

יו ב' :תרי"ג מצוות יש לנו מסורת שיש תרי"ג ) (613מצוות .כבר למדנו שתרי"ג המצוות
האלו מורכבות מ שס"ה ) (365מצוות לא תעשה ורמ"ח ) (248מצוות עשה .בפועל ,ישנ $הרבה
יותר מ  613מצוות ועל כ %נלמד במושג בהמש.%
מעניי $לציי $שמתו %כל המצוות הרבות שניתנו לנו ,רוב $אינ $ניתנות לקיו
בחו לאר ! כל המצוות הקשורות לבית המקדש ,הרבה מהמצוות הקשורות
יו ג' :שבע מצוות
לטומאה וטהרה ,רוב המצוות התלויות באר ואפילו הרבה מהדיני
בני נח תרי"ג מצוות
הקשורי לבתי די $צריכות להתקיי באר ישראל!
ניתנו לבני ישראל.
שאר בני האד נצטוו בשבע
מצוות .מצוות אלו מוכרות בש
מצוות בני נח ,מכיוו $שלאחר המבול כל בני
האד ה צאצאי נח 7 .המצוות האלו נועדו
לאפשר סדר חברתי תקי .$בי $שבע המצוות של בני נח:
איסור עבודה זרה ,איסור רצח ,החובה להציב דייני לשפוט בי $אד
חברו ואיסור אבר מ $החי.

יו ד' :מוני המצוות אלו חכמי אשר
מנו )ספרו( את תרי"ג מצוות התורה.
יש הרבה יותר מתרי"ג ) (613מצוות
ולכ $יש צור %להחליט אילו מצוות
כלולות בתרי"ג ואילו לא .לדוגמא ,א
מצווה מופיעה פעמיי בתורה ,מוני
אותה רק פע אחת .למשל :מוני את
מצוות ברית מילה בפרשת ל %ל ,%כאשר
ה' ציוה את אברה ואת בניו למול.
המצווה מופיעה שוב בפרשת תזריע,
ומהפסוקי בפרשת תזריע אנו למדי
פרטי רבי על מצוות ברית המילה,
אבל המצווה אינה נמנית שמה .כמו כ,$
יש מצוות שיש לה $מספר חלקי אבל
ה $נמנות רק פע אחת.

יו ה' :מדוע כל כ הרבה מצוות לבני ישראל?
רבי חנניא ב עקשיא אומר ,רצה הקדוש ברו
הוא לזכות את ישראל .לפיכ הרבה לה תורה
ומצוות .שנאמר" :ה' חפ? למע צדקו יגדיל תורה
ויאדיר".
משנה זו ,ממסכות מכות )פרק ג'( מלמדת שהקדוש
ברו %הרבה לבני ישראל מצוות כדי שיהיו לה
הרבה זכויות .לכ $ישנ $הרבה מצוות לא תעשה
שמצווי אותנו דברי קלי ,להיזהר מדברי
שהאד סולד מה למשל האיסורי לאכול ד,
תולעי ושקצי .זאת אומרת ,ריבוי המצוות
מאפשר לנו לאגור זכויות רבות ,כי יש לנו הרבה
אפשרויות לקיימ.$

בס"ד

קש"ת לשבוע פרשת ראה

עמוד 2

פרשת השבוע

סיכו הפרשה:
• פרשת הברכה והקללה בי $הר גריזי לעיבל.
• ציווי ניתו האלילי ועבודת והדר %הנכונה )להבדיל( בעבודת ה' בבמות עד
לבניית המקדש.
• איסורי הקשורי לקורבנות :איסור אכילת הד ,מעשרות ובכורות בירושלי,
זכירת הלוי והמעשרות.
• איסורי עבודה זרה ודי $עיר הנידחת שכל תושביה הודחו לעבודה זרה.
• ע ישראל ע סגולה :איסור מנהגי הגויי ותספורת ,ואיסור מאכלות אסורי
)שאינ טהורי( לסוגיה.
• דיני המעשרות ומצות שמיטת כספי.
• די $עבד עברי ויחסו של אדונו אליו בעבדותו וביציאתו ממנה.
• דיני שלושת הרגלי :פסח ,שבועות וסוכות ,כזמ $עליה לרגל ,שמחה וקורבנות.
לשולח שבת:

חידו א' ב' לפרשת ראה
א החודש הבא עלינו לטובה.
ב אנשי מסיתי ומדיחי 2) .מילי באות ב'(

ג בעל חיי נאה וגבוה בעל דבשת.
ד ציפור יפה בעלת כתר על הראש ,א %היא
עו #טמא.
ה הברכה על _____ _____ והקללה על
_____ _____) .פעמי ה(
ו מצוות שימחה ברגל) .וג שיר מפורס לסוכות(
ז ג'ירפה מזמרת?
ח שלושת הרגלי 3) .פעמי ח(
ט גמל ,חזיר ,ארנבת ושפ $ה $חיות______,
אייל ,צבי ויחמור ה $חיות______2) .
מילי בט'(

י כ ציפורי חכמות הרואות בלילה סמוכות
בפסוק.
ל איסור בשר בחלב.
מ  2סימני טהרה בחיות.
נ מל %העופות.
ס סימ $טהרה לדג.
ע עכבר המעופ #במערות.
פ חבר של הנשר ,כיו שמו של סג $ראש
הממשלה...
צ בעל חיי יפה וזריז ,מדלג על ההרי,
מקפ על הגבעות) .ג בישובי(
ק עוד סימ $טהרה לדג.
ר פרשת השבוע.
ש "מק ____ ____ תעשה____" 3) .מילי
באות ש(

ת שור הבר.

מצוות הנתינה
בפרשתנו  4מצוות המחנכות את האד לנתינה ולידיעה
שרכושו בעצ אינה שלו ,אלא מתנת שמי הוא.
 .1המצווה הראשונה בסדר זה :מעשר שני.
"עשר תעשר את כל תבואת זרע ...ואכלת לפני ה'
אלקי במקו אשר יבחר לשכ שמו ש) ".דברי יד,
כבכו(
כל בעל שדות ,מטעי וכרמי ,חייב להפריש עשירית
מיבולו ולהעלותו לירושלי .ש ,היה עליו לאכלו הוא
ומשפחתו .א רב היה היבול ולא נית $היה לשאתו דר%
כה ארוכה  פדאו בכס .#ע כס #פדיו $זה באמתחתו,
היה עולה לירושלי ,וש מוציאו רק על קניית מצרכי
מזו .$בעלי השדות חוייבו להפריש "מעשר שני" זה בשנה
הראשונה ,השניה ,הרביעית והחמישית למחזור שנות
השמיטה )שבע שני(.
 .2מעשר עני "מקצה שלש שני תוציא את כל מעשר
תבואת בשנה ההיא והנחת בשערי" )ש ,כח(.
כא $נדרש מ $האד להפריש עשירית מ $היבול ,ולתיתו
לזולת  לאביוני הע .חינו %הלב לנתינה ,במצוות אלו,
נעשה בשלבי .ארבע שני ממחזור שנות השמיטה
מתרגל היהודי ע מעשר שני בירושלי ,השנתיי 
השנה השלישית והשישית  מכה הוא באנוכיותו
באמצעות מעשר הנתר לטובת העניי.
 .3שמיטת כספי "מק? שבע שנ תעשה שמיטה"
)ש טו ,א(.
מצוות "שמיטת כספי" מחייבת את האד להלוות
כספי לרעהו ,ג א קיימת סכנה שהלה לא יפרע את
חובו .אי פריעת החוב עלולה להיות בשנת השמיטה,
השנה המשמטת את כל החובות .אסור לאד ,בהתא
לתורה ,להיות "ב $בליעל" ,ובגלל חשש שמיטה זו ,לא
להלוות לאד הנתו $במצוקה.
 .4צדקה "נתו תת לו ולא ירע לבב בתת לו" )ש ,י(.
בניגוד להלוואה שחוזרת לבעליה ברוב המקרי ,הרי
במצווה זו נדרש מ $האד "שית $ממנו תחילה )מראש(
על מנת שלא ישוב עוד .וזה יותר קשה בטבע האנשי .

בס"ד

קש"ת

לשבוע פרשת שופטים

יו א' :דוגמאות למוני המצוות ישנ ספרי רבי שמוני את
המצוות .המפורסמי ביניה ה :ספר החינו %וספר המצוות
לרמב" )ספרי רבי נכתבו כדי להסביר או לדו $בתוכ $של שני
הספרי האלו!( .בפתיחה של הספר הרמב" מסביר  14כללי
)שורשי( שלפיה הוא ער %את רשימתו .בי הכללי של
הרמב":
כלל א' לא מוני בתרי"ג המצוות את המצוות שה $מדרבנ$
)למשל :מצוות נר חנוכה(.
כלל ג' מוני רק את המצוות לדורות ,אבל לא את המצוות
שניתנו לקיימ $פע אחת )למשל :האיסור להותיר מהמ.($
כלל י"א כאשר מצווה מורכבת מחלקי רבי ,לא מוני את
הפרטי כמצוות שונות ,אלא מוני מצווה זו רק פע אחת
)למשל :מצוות ארבעת המיני כוללת את האתרוג ,הלולב,
ההדסי והערבות ,והיא נמנית רק פע אחת(.

יו ג' :לא תסור למדנו שחכמי
תקנו וקבעו מצוות .התורה ג מצווה
אותנו לשמור את המצוות האלו של
חכמנו! מצווה מהתורה לקיי את
כל מצוות החכמי )מצוות מדרבנ,($
כמו שכתוב בפסוק )בפרשת השבוע!(:
)דברי י"ז:י"א( "לֹא ָתס%ר ִמ ַה ָ> ָבר
4%מֹאל".
ָמי ְ
ֲא ֶ+ר י ִַHידְ %ל ָ י ִ

יו ב' :בל תוסי
אסור להוסי #על מצוות
התורה .מצווה זו נלמדת
מהפסוק )דברי י"ג:א'(ֵ :את
ָ5ל ַה ָ> ָבר ֲא ֶ+ר 1נ ִֹכי ְמ ַצֶ%ה
ֶא ְת ֶכ אֹתִ 7ת ְְ +מרַ %לעֲ74ת לֹא
ת ֵֹס ָע ָליו וְ לֹא ִת ְג ַרע ִמ ֶ.%;E
למשל :אסור להוסי #כנ#
חמישי לבגד הציצית או ליטול
חמישה מיני במקו ארבעה
מיני בסוכות.
למרות איסור זה ,התורה נתנה
כח לחכמי לקבוע מצוות
מדרבנ) $כפי שנלמד(.

יו ד' :תדיר ושאינו תדיר תדיר
קוד כאשר יש בפנינו שתי
מצוות ואחת מה $תדירה )מצויה
יותר( מחברתה ,מקיימי קוד
לכ$
את המצווה התדירה.
מקדימי את פרשת השבוע
לקריאת פרשיות נוספות .בשבת
ראש חודש ,קוראי את פרשת
השבוע וג את הקריאה לראש
חודש .מקדימי את הקריאה
לשבת כי היא תדירה.

יו ה' :שוגג ומזיד העובר על מצווה מהתורה שלא בכוונה ,נקרא חוטא בשוגג.
לעומת זאת אד החוטא בכוונה נקרא חוטא במזיד .ג העונשי של החוטאי
בשוגג ובמזיד שוני .לדוגמא :אד ששכח שאסור לקצור בשבת ועבר וקצר
בשבת ,עבר על איסור מהתורה בשוגג .ג אד שידע שאסור לקצור בשבת ,אבל
שכח שהיו שבת ועבר וקצר נקרא חוטא בשוגג .לעומת זאת ,אד שידע שהיו
שבת ,וג ידע שאסור לקצור בשבת נקרא חוטא במזיד.

בס"ד

קש"ת לשבוע פרשת שופטי

עמוד 2

פרשת השבוע

סיכו פרשת שופטי:
• הציווי להעמיד שופטי ושוטרי בכל ישראל והחובה לשפוט צדק ואיסור שוחד.
• איסור עבודה זרה ונטיעת אשרה ,ואיסור הקמת אב $מזבח שלא במקדש.
• חובת הבאת שאלה הלכתית לבית הדי .$די $עונש מוות והעדי.
• די $מל %ישראל ומצותו כתיבת ספר התורה ושמיעה בקול ה' .ומגבלותיו :שלא ירבה
נשי ,סוסי ולא ישיב את הע מצרימה.
• דיני מתנות כהונה מלוי וישראל.
• דיני שוני :איסור שמיעה לקוס ומכש .#המצוה לשמוע לנביא ודי $נביא שקר.
הלכות ערי מקלט ומקומ.איסור השגת גבול .די $עד אחד ועדי זוממי.
• דיני יציאה למלחמה :הבטחו $בה' ,הכה $משוח המלחמה 4 .החוזרי מעורכי
המלחמה )נטע כר ,ארס אשה ,בנה בית ,וירא ור %הלבב(.
• די $מלחמת כיבוש :הפניה לשלו ,המצור ,די $העמי הקרובי והרחוקי.
• רצח לא מפוענח ודיני עגלה ערופה וחובת הזקני.

פרשת שופטי
א תחילת ההפטרה) .פעמיי א'(
ב עבירה בשוגג) .מתחיל ב 2ב' רצו(#
ג הצמר של הצא.$
ד ספק בבית המשפט) .פעמיי ד' ,פעמיי ד'(
ה תחילת בית ב"לכה דודי") .פעמיי ה'( היכ $מופיע
בהפטרה?
עדי זוממי) .י"ט ,י"ט(

ו די$
ז עבירה בכוונה.
ח סוג של מכש #שיודע לכנס נחשי ועקרבי ושאר
בעלי חיי למקו אחד) .פעמיי ח'(
ט גוי שלא יבוא לירושלי) .בהפטרה(
י מה אומרי הזקני בעגלה ערופה.
כ לא כמו מלכי האומות ,למל %ישראל אי $הרבה מזה.
ל בל תשחית בלשו $התורה.
מ השליט בישראל.
נ ערו מי זור כל השנה.
ס בעלי חיי רבי ממצרי למרכבתו של המל.%
ע על פי שניי או שלושה מה יקו המשפט.
פ חרבות ירושלי יפתחו בשירה) .לקראת סו #ההפטרה(
צ צרי %לרדו #אותו) .פעמיי צ'(
ק מאחז עיניי סוג של מכש) .#פעמיי ק'(
ר מי בורח לעיר מקלט?
ש פרשת השבוע.
ת להיות ישר וצדיק ע ד'.

לשולח שבת:
המצווה לשמוע בקול חכמי:
אתֶ ,אל ַה( ֲֹהנִ י ַה ְלוִ  , ִ6וְ ֶאל ַהֵֹ 4פטֲ ,א ֶ/ר יִ ְהיֶה
+ב ָ
ט ָ
וְה ִWידְ +ל ֵָ ,%את ְ< ַבר ַה ִ3ָ /ְ 0ט .י
וְד ַר ְִ >ָ /
ָמי ָה ֵה; ָ
ִַ 6:
יתַ ,על ִ3י ַה ָ< ָבר ֲא ֶ/ר י ִַWידְ +ל ִָ ,%מַ $ה ָ0קַ 1הה+א,
וְע ִָ 5
ָ
י1ר .%+יא ַעל
ָ
ֲא ֶ/ר יִ ְב ַחר ה'; וְ ַָ /מ ְר ָ> ַלעֲ15ת(ְ ,כֹל ֲא ֶ/ר
ֹאמרְ +ל ָ%
י1ר ,%+וְעַל ַה ִ3ָ /ְ 0ט ֲא ֶ/רי ְ
ָ
>1רה ֲא ֶ/ר
ִ3י ַה ָ
5+מֹאל.
ָמיְ $
ֲ5ה :לֹא ָתס+ר ִמַ $ה ָ< ָבר ֲא ֶ/ר י ִַWידְ +ל ָ %י ִ
ַ>ע ֶ
התורה מצווה אותנו בפסוק זה לשמוע בקול של
חכמי ,אשר מתקני תקנות וגוזרי גזרות בכל דור
ודור .ובאמת ,מברכי אנו את ברכת" :אשר קדשנו
במצוותיו וציוונו "..על מצוות "עשה" מ $התורה ,וא#
על כמה מצוות שה $מדברי חכמי! כגו :$הדלקת נר
של שבת ונרות חנוכה ,על מגילת אסתר וכו' .שואלת
הגמרא :כיצד יכולי אנו לבר %ברכה זו על מצוות
חכמי? הרי היכ $צווה ה' זאת עלינו? על שאלה זו
עונה רב איוויא :ג על דברי חכמי ציווה ה' אותנו.
היכ ?$בפרשת שופטי ,שנאמר" :לא תסור מ הדבר
אשר יגידו ל ימי ושמאל".
בל תשחית"
"כי תצור על עיר ימי רבי… לא תשחית את עצה
לנדוח עליו גרז ,כי ממנו תאכל ואותו לא תכרות ,כי
האד ע? השדה"..
בפרשתינו מופיעה מצוות לא תעשה ,שלא להשחית
ע מאכל ,או דבר שיש בו תועלת לבני אד .וכמובא
בספר החינו ":%שנמנענו מלכרות האילנות על מנת
להציר לאנשי העיר ולהכאיב אל ליבות ...כגו:
לשרו או לקרוע בגד או לשבור כלי לבטלה .ובכל
הענייני האלו אמרו חז"ל בגמרא" :עובר משו בל
תשחית" .ויסוד המצווה לאהוב את טוב ה' ולשמשו
לתועלת ולבני" .אכ ,$למרות שהאיסור בל תשחית
עוסק בעצי פרי ,למדו מכא $חז"ל איסור לכל
השחתה שהיא שלא לצור %לכל בריאה ובריאה
שברא ה' :חי ,צומח וג דומ!

בס"ד

קש"ת

דף שאלות למושגי קש"ת
ש:

השאלות הבאות ה על חמשת המושגי שבצד א' של כל ד קש"ת.
שאלות לשבוע פרשת בלק
א .העתק מההלכה את הפסוק שממנו אנו למדי להיזהר בדרכי )ובכל מקו אחר(.
ב .יהודי שעושה מעשי טובי ואחרי מתרשמי מהתנהגותו עושה
ג .על מי יאמרו "ראו מעשיו של איש זה שלמד תורה!"
אבטיח
ד .מה מברכי על מאכלי הקי הבאי :שזי#
סברס
מלו$
דובדב$
ה .הכ\$י רשימה באלו מקומות קדושי את\ה ביקרת?

שאלות לשבוע פרשת פנחס
.
א .כאשר מבקרי בקברי צדיקי חשוב לזכור שאנחנו תמיד מתפללי א %ורק ל
ב .רשו\רשמי דוגמא אחת של "כיבוד" אב וא
ודוגמא אחת של "מורא" אב
.
וא
ג .כיצד חז"ל מפענחי את ראשי התיבות של המילה של"?
ו
ד .שני שמות לתקופה שבי $י"ז בתמוז לתשעה באב ה:
ה .אחד מהדברי שאירעו לאבותינו בי"ז בתמוז קרה במדבר בדר %ממצרי .מהו?

שאלות לשבוע פרשת מטות מסעי
א .שנ\$י את המלי הראשונות )כפי שמופיע בד #המושגי( של כל אחת משלוש ההפטרות של פורענות.
באיזו שפה המילה הזאת?
ב .מה פירוש המילה "אורייתא"?
סוכה
ג .כתוב ליד כל מצווה א היא מדאורייתא או מדרבנ :$חנוכה
*קריאת התורה
לקדש את יו השבת
כיבוד אב וא
ד .בימינו ,מצוות שמיטה היא חובה )הקי\#י את התשובה( :מדאורייתא מדרבנ$
מצוות עשה .רשו את המספר בספרות
ה .בתורה יש

שאלות לשבוע פרשת דברי
א .מתו %ארבע השבתות הרשומות במושגי של היו ,סמנו בירוק את שמה של השבת הקרובה )שבת
פרשת דברי( ובאדו את שמה של השבת שלאחר מכ!$
.
ב .השבת שלפני פורי נקראת
 .המקו המקודש ביותר במקדש נקרא
ג .בית המקדש נבנה על הר
.
.
ד .הנביא שתיאר את בית המקדש השלישי היה
בשבוע שחל בו תשעה באב
ה .בבית שלי נוהגי מנהגי אבלות )סמ\$י( :מראש חודש אב

בס"ד

עמוד 2

שאלות סיכו למושגי קש"ת

שאלות לשבוע פרשת ואתחנ
א .מתו %כל התעניות בלוח היהודי ,רק
)כתוב\י מספר( כתוב )או כתובי( בתורה .איזה?
 .הסעודה שלפני הצו נקראת
ב .בתפילת שמונה עשרה של מנחה בתשעה באב מוסיפי את
.
ג .תשעה באב ידוע ג כצו ה
.
ואומרי
 .קוראי בו את מגילת
ד .מה השאלה ששאל את עצמו החת סופר לפני הרבה שני בתשעה באב?
ה .מתו %חמשת הדברי שאירעו בט' באב ,איזה מה קרה לבני ישראל במדבר?
שאלות לשבוע פרשת עקב
הראשונה היא
א .כמה הפטרות של נחמה קוראי לאחר תשעה באב?
ב .רשו  3מצוות שה $בי $אד למקו ו  3שה $בי $אד לחבירו
ג .ישנ $מצוות שיש לה $שני חלקי :מצוות עשה ומצוות לא תעשה .עיי $בחומש דברי פרק כ"ב פסוק
מה שני החלקי של מצווה זו )עשה ולא
א' .מהי המצווה הכתוב כא ?$מצוות
תעשה!(
ד .מבי $כל הדברי שאירעו בט"ו באב איזה מה קרה לבני ישראל במדבר?
ה .מהמצוות הבאות סמ\$י רק את אלו שה $מצוות עשה וג יש זמ $קבוע לקיומ) $כלומר ששני הדברי
נכוני לגב :($כיבוד אב וא ,האיסור לעשות מלאכה בשבת ,ישיבה בסוכה ,לא לרצוח ,להשיב אבידה.

שאלות לשבוע פרשת ראה
א .רשו\רשמי  5דוגמאות של מצוות התלויות באר !
ב .כתוב\כתבי תרי"ג בספרות.
מצוות .ה $ידועות כמצוות של בני
ג .לגויי ישנ$
ד .חכמי שניסו לחשב אלו מצוות כלולות בתרי"ג ואלו לא ידועי בש
ה .שנ\$י בעל פה את המשנה במושג של היו )"רבי חנניא" עד "ויאדיר"(.

שאלות לשבוע פרשת שופטי
א .כתוב\כתבי שמות של שניי מספרי מוני המצוות
לפי כמה כללי הרמב" ער %את ספרו?
ב .מהו איסור בל תוסי?#
ג .מאיזה פסוק אנו למדי שחייבי לקיי מצוות של חכמי?
תדיר
ד .שנ\$שנני בעל פה את הכלל :תדיר
ה .איזה חמור יותר אד שעבר עבירה בשוגג או אד שעבר עבירה במזיד?

.
.

.

