בס"ד ֵשׁם____________________
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פָּ ָר ַשׁת ִמ ְשׁפָּ ִטים
עֲבו ַֹדת חַ זָ ָרה
סוּקים א' – י"א
פֶּ ֶרק כ"א פְּ ִ

~~~~ ֶעבֶ ד

ב ִרי~~~~~
ִע ְ

סוּקים וְ ֲענֵה עַ ל הַ ְשּׁאֵ לוֹת.
ִה ְס ַתּכֵּ ל בַּ ְפּ ִ
"כִּ י ִת ְקנֶה עֶ בֶ ד עִ בְ ִרי" מַ דּוּעַ הוּא נ ְִמ ַכּר לְ עֶ בֶ ד?_________________________
כַּמָּ ה ָשׁ ִנים הוּא ַי ֲעבֹד?______ וּבְ אֵ יזֶ ה ָשׁנָה הוּא יוֹצֵ א לְ חֵ רוּת?_____
הַ ִאם הָ אָדוֹן יָכוֹל לָתֵ ת לָעֶ בֶ ד אֶ ת הַ ִשּׁפְ חָ ה הַ כְּ ַנ ֲע ִנית לְ ִא ָשּׁה? ָתּלוּי -
ִאם בְּ גַפּ ֹו יָבוֹא )= ִאם הָ עֶ בֶ ד בָּ א לְ בַ דּ ֹו כְּ ֶשׁאֵ ין ל ֹו ִא ָשּׁה( ___________________:
ִאם בַּ עַ ל ִא ָשּׁה הוּא )= ִאם לָעֶ בֶ ד יֵשׁ ִא ָשּׁה בְּ בֵ ית ֹו(________________________:
מַ ה הַ פֵּ רוּשׁ" :וְ י ְָצאָה ִא ְשׁתּ ֹו עִ מּ ֹו" הֲ ֵרי א ִנכְ נְסָ ה עִ מּ ֹו לְ בֵ ית הָ אָדוֹן וּמַ ה הַ פֵּ רוּשׁ
"וְ י ְָצאָה ...עִ מּוֹ"?_____________________________________________
ִאם הָ אָדוֹן נָתַ ן ל ֹו אֶ ת הַ ִשּׁפְ חָ ה לְ ִא ָשּׁה לְ ִמ י ַשׁ ֶיּכֶת הַ ִשּׁפְ חָ ה וִ יל ֶָדיהָ כְּ ֶשׁיּוֹצֵ א לְ חֵ רוּת
לְ אַחַ ר ֵשׁשׁ ָשׁ ִנים? לְ ______.
מַ ה עו ֶֹשׂה הָ אָדוֹן ִאם הָ עֶ בֶ ד אוֹמֵ ר ל ֹו לְ אַחַ ר ֵשׁשׁ ָשׁ ִנים" :אָהַ בְ ִתּי אֶ ת אֲ ד ֹו ִני אֶ ת ִא ְשׁ ִתּי
וְ אֶ ת בָּ נַי" ...וַ אֲ ִני א רוֹצֶ ה לָצֵ את לְ חֵ רוּת?
 (1הָ אָדוֹן ה ֹולֵ לְ ___.____-
 (2הָ אָדוֹן מַ גִּ ישׁ אוֹת ֹו אֶ ל ______ ֶשׁעוֹמֶ ֶדת זְ קוּפָ ה לְ יַד הַ ______ וְ רוֹצֵ עַ אֶ ת
_____ בַּ מַּ ְרצֵ עַ .
 (3הָ עֶ בֶ ד נ ְִשׁאַר אֵ צֶ ל הָ אָדוֹן עַ ד ְשׁנַת הַ _____.
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ַא ּ ָמה הָ ִע ְב ִר ָ ּיה
סוּקים וְ ֲענֵה עַ ל הַ ְשּׁאֵ לוֹת.
ִה ְס ַתּכֵּ ל בַּ ְפּ ִ
ִמי יֹצֵ א בְּ ֵשׁן וְ עַ יִ ן?____________ ִמי א יוֹצֵ א בְּ ֵשׁן וְ עַ יִ ן?_____________
אֶ לָּא ְמ ַשׁלֵּם לָהּ אֶ ת ְדּמֵ י הַ נֶּזֶ ק ֶשׁעָ ָשׂה לָהּ.
מַ ה הַ ִמּ ְצוָ ה ֶשׁיֵּשׁ עַ ל הָ אָדוֹן ַלעֲשׂוֹת עִ ם הַ ִשּׁפְ חָ ה?__________________
לְ ִמי עוֹד יָכוֹל הָ אָדוֹן לָתֵ ת אֶ ת הָ אָמָ ה לְ ִא ָשּׁה )וְ הוּא ְמ ַקיֵּם בְּ זֶ ה ִמ ְצוָ ה(?________
אַחֲ ֵרי ֶשׁהָ אָדוֹן א ֹו בְּ נ ֹו ִמ ְתחַ ְתּ ִנים עִ ם הַ ִשּׁפְ חָ ה אֵ יזֶ ה יַחַ ס הֵ ם ְצ ִריכִ ים לָתֵ ת לָהּ?
"כּ ִַמּ ְשׁפָּ ט הַ בָּ נוֹת יֵעָ ֶשׂה לָהּ" – ...הֵ ם ְצ ִריכִ ים לְ ִה ְתיַחֵ ס אֵ לֶיהָ כְּ מ ֹו לְ כָל הַ ______
 אֲ פִ ילוּ ֶשׁהָ יְ תָ ה פַּ עַ ם ִשׁפְ חָ ה.אֵ לּוּ ְשׁלו ָֹשׁה ְדּבָ ִרים אָסוּר לְ אָדוֹן לִ גְ רֹעַ )=לִ פְ חוֹת( ִממֶּ נָּה ִאם יִ ְתחַ ֵתּן עִ ם ִא ָשּׁה נוֹסֶ פֶ ת?
___________________(3 ________________(2 ________________(1
וְ ִאם ָרעָ ה ִהיא בְּ עֵ ינֵי אֲ ד ֹונֶיהָ וְ הוּא א רוֹצֶ ה לְ ִה ְתחַ ֵתּן עִ מָּ הּ ,מַ ה עָ לָיו ַלעֲשׂוֹת?
_______________________________
"וְ ִאם ְשׁלָשׁ אֵ לֶּה א ַיע ֲֶשׂה לָהּ וְ י ְָצאָה ִחנָּם אֵ ין כָּסֶ ף" עַ ל אֵ יזֶ ה ג' ִמ ְצווֹת ֶשׁ ִאם א ִקיֵּם
אַחַ ת מֵ הֶ ם יוֹצֵ את ִהיא ִחנָּם אֵ ין כָּסֶ ף?  (1הוּא א ל ַָקח אוֹתָ הּ ל ֹו לְ ______.
 (2הוּא א נָתַ ן אוֹתָ הּ לִ בְ נ ֹו ֶשׁ ִתּ ְהיֶה ל ֹו לְ _____  (3הוּא א ____ לָהּ לְ ִהפָּ דוֹת.
בְּ אֵ יזֶ ה גִּ יל ִהיא יוֹצֵ את ִחנָּם אֵ ין כָּסֶ ף? בַּ ת ___ ָשׁנָה.
לְ ִמי הָ אַ בָּ א וְ הָ אָדוֹן א יְ כוֹלִ ים לְ מוֹכְ ָרהּ שׁוּב? לְ _____ אַחֵ ר נוֹסָ ף.

בס"ד ֵשׁם____________________

פָּ ָר ַשׁת ִמ ְשׁפָּ ִטים.
עֲבו ַֹדת חַ זָ ָרה לְ פֶּ ֶרק כ"א
סוּקים כ' – כ"ז
פְּ ִ
סוּקים וְ ֲענֵה עַ ל הַ ְשּׁאֵ לוֹת.
ִה ְס ַתּכֵּ ל בַּ ְפּ ִ
ִ (1אם הָ אָדוֹן ִהכָּה אֶ ת עַ בְ דּ ֹו בַּ שּׁוֹט א ֹו בְּ מַ ֵקּל וְ הָ עֶ בֶ ד מֵ ת מַ ה ִדּינ ֹו ֶשׁל הָ אָדוֹן?
ִאם מֵ ת בְּ תוָֹ 24 שׁעוֹת הַ ִדּין הוּא_____________________________:
ִאם מֵ ת אַחֲ ֵרי ָ 24שׁעוֹת הַ ִדּין הוּא_____________________________:
אָדם אַחֵ ר ַיכֶּה אֶ ת הָ עֶ בֶ ד וְ י ִָמית ֹו
מַ דּוּעַ ִדּין זֶ ה הוּא ַדּוְ ָקא לַאֲ דוֹן ֶשׁל הָ עֶ בֶ ד אַ ִ אם ָ
יִ ְהיֶה הוּא חַ יָּב ִמיתָ ה?________________________________________
" (2וְ כִ י יִ נָּצוּ אֲ נ ִָשׁים וְ נָגְ פוּ ִא ָשּׁה הָ ָרה וְ י ְָצאוּ יְ ל ֶָדיהָ " מַ ה ִדּינ ֹו ֶשׁל הַ מַּ כֶּה?
ִאם א ָק ָרה לְ ִא ָשּׁה אָסוֹן_____________________________________:
רוּשׁים( _________________________.1
ִאם ָק ָרה ל ִָא ָשּׁה אָסוֹן וּמֵ תָ ה 2) :פֵּ ִ
___________________________.2
אָדם ֶשׁחָ בַ ל בַּ חֲ בֵ ר ֹו וְ ִקלְ ֵקל ל ֹו אֵ בֶ ר מַ ה ִדּינ ֹו? _______________________
ָ (3
אֵ י יו ְֹדעִ ים כַּמָּ ה ָשׁוֶ ה אֵ בֶ ר?____________________________________
אָדם ֶשׁחָ בַ ל בַּ חֲ בֵ ר ֹו וּפָ ְצעוּ )וְ א ִקלְ ֵקל ל ֹו אֵ בֶ ר( מַ ה ִדּינ ֹו? _______________
ָ (3
___________________.
אֵ י יו ְֹדעִ ים כַּמָּ ה ְסכוּם הַ צַּ עַ ר?__________________________________
בוּרה?
 (4מַ ה הַ הֶ בְ ֵדּל בֵּ ין פֶּ צַ ע לַחֲ ָ
בּוּרה______________________:
פֶּ צַ ע _______________________:חַ ָ

בס"ד ֵשׁם____________________

פָּ ָר ַשׁת ִמ ְשׁפָּ ִטים.
עֲבו ַֹדת חַ זָ ָרה לְ פֶּ ֶרק כ"א
סוּקים כ"ח – ל"ו
פְּ ִ

סוּקים וְ ֲענֵה עַ ל הַ ְשּׁאֵ לוֹת.
ִה ְס ַתּכֵּ ל בַּ ְפּ ִ
אָדם וַ הֲ ָרג ֹו מַ ה ִדּינ ֹו?
 (1שׁוֹר ָתּם ֶשׁ ָנּגַח ָ

אָדם וַ הֲ ָרג ֹו מַ ה ִדּינ ֹו?
שׁוֹר מוּעָ ד ֶשׁ ָנּגַח ָ

הַ שּׁוֹר_____________:
אָסוּר לֶאֱ כוֹל אֶ ת ______
הַ בְּ עָ לִ ים___________:

הַ שּׁוֹר_____________:
אָסוּר לֶאֱ כוֹל אֶ ת ______
הַ בְּ עָ לִ ים___________________:
וְ ִאם יְ ַשׁלֵּם כּוֹפֵ ר יִ פָּ טֵ ר ִמ_________

ִ (2אם שׁוֹר מוּעָ ד הָ ַרג עֶ בֶ ד כְּ ַנ ֲע ִני א ֹו ִשׁפְ חָ ה כְּ ַנ ֲע ִנית מַ ה ִדּינ ֹו?
הַ שּׁוֹר ,_____________:וְ הַ בְּ עָ לִ ים :יְ ַשׁלְּ מוּ לַאֲ דוֹן ֶשׁל הָ עֶ בֶ ד ____ ְשׁ ָקלִ ים.
ִ (3אם שׁוֹר יִ ְדחֹף א ֹו יִ גַּח שׁוֹר אַחֵ ר וַ יַּהַ ְרגֵהוּ מַ ה הַ ִדּין:
שׁוֹר ָתּם :הַ בְּ עָ לִ ים מוֹכְ ִרים אֶ ת ______ הַ חַ י וְ חוֹצִ ים אֶ ת ______).כְּ ֶשׁהֵ ם ָשׁוִ ים(
וְ אֶ ת הַ שּׁוֹר הַ מֵּ ת גַּם ______ לְ ְשׁנַיִ ם .כְּ לוֹמַ רְ :מ ַשׁלְּ ִמים ַרק ____ נֶזֶ ק.
שׁוֹר מוּעָ ד :הַ בְּ עָ לִ ים ְמ ַשׁלְּ ִמים ַל ִנּזָּ ק נֶזֶ ק______ .וְ אֶ ת הַ שּׁוֹר הַ מֵּ ת יִ ַקּח הַ ִנּזָּ ק
לְ עַ ְצמ ֹו וְ אֶ ת ְשׁאָר הַ נֶּזֶ ק יְ ַשׁלֵּם הַ ______ ַל ִנּזָּ ק.
" (4וְ כִ י יִ פְ ַתּח ִאישׁ בּוֹר א ֹו כִּ י יִ כְ ֶרה ִאישׁ בּוֹר" ...וְ נָפַ ל לְ תוֹכ ֹו שׁוֹר א ֹו חֲ מוֹר וָ מֵ ת
מַ ה הַ ִדּין?_______________________________________________
וּמי ְמטַ פֵּ ל בַּ שּׁוֹר הַ מֵּ ת?____________ ,וְ חוֹפֵ ר הַ בּוֹר י ְַשׁלִ ים אֶ ת הַ נֶּזֶ ק.
ִ

בס"ד ֵשׁם____________________

פָּ ָר ַשׁת ִמ ְשׁפָּ ִטים.
עֲבו ַֹדת חַ זָ ָרה ִמפֶּ ֶרק כ"א
פס' ל"ו עד פרק כ"ב פס' ה'
סוּקים וְ ֲענֵה עַ ל הַ ְשּׁאֵ לוֹת~~~~~ .
~~~~~ ִה ְס ַתּכֵּל בַּ ְפּ ִ
" (1כִּ י יִ גְ נֹב ִאישׁ שׁוֹר א ֹו ֶשׂה" ...מַ ה ִדּינ ֹו?
.___ X
ִאם הַ שּׁוֹר אוֹ הַ ֶשּׂה נִ ְמצָ ִאים חַ יִּ ים בְּ בֵ יתוֹ :יְ ַשׁלֵּם ֹ
ִאם מָ ַכר אוֹ ְטבָ חָ ם יְ ַשׁלֵּם :עַ ל הַ שּׁוֹר .___ ֹX :וְ עַ ל הַ ֶשּׂה.___ ֹX :
מַ דּוּעַ עַ ל הַ ֶשּׂה ְמ ַשׁלֵּם פָּ חוֹת ִממַּ ה ֶשׁ ְמּ ַשׁלֵּם עַ ל הַ שּׁוֹר?____________________
וְ ִאם ַגּנָּב ְשׁאָר חֲ פָ צִ ים חַ יָּב לְ ַשׁלֵּם ַרק .___ ֹX
ִ " (2אם בַּ מַּ ְח ֶתּ ֶרת יִ מָּ צֵ א הַ ַגּנָּב" ...וּבַ עַ ל הַ בַּ יִ ת ִהכָּהוּ וָ מֵ ת ,מַ ה ִדּינ ֹו?
הַ בַּ עַ ל הַ בַּ יִ ת ____ ֵכּי ָון ֶשּׁאֵ ין ל ֹו ָדּ ִמים .כִּ י ִאם א ַתּהֲ רֹג ____ הוּא יַהֲ רֹג ____.
אַ ִ אם בָּ רוּר ַכּ_______ ֶשׁהַ ַגּנָּב א יַהֲ רֹג אֶ ת בַּ עַ ל הַ בַּ יִ ת כְּ גוֹן ֶשׁהַ ַגּנָּב הוּא ____
ֶשׁלּ ֹו .בְּ ָכזֶ ה ִמ ְק ֶרה ______ לַהֲ רוֹג אוֹת ֹו .וְ ִאם יַהַ ְרגֵהוּ יִ ְתחַ יֵּב ______ כְּ רוֹצֵ חַ .
ִ (3אם ַל ַגּנָּב אֵ ין מַ ה לְ ַשׁלֵּם מַ ה ִדּינ ֹו? ______________________________.
אָדם יוֹלִ י אֶ ת הַ בְּ הֵ מוֹת ֶשׁלּ ֹו בְּ ָשׂ ֶדה ֶשׁל אַחֵ ר וְ יַזִּ יקוּ הֵ ם אֶ ת הַ ָשּׂ ֶדה.
ִ (4אם ָ
א ֹו ֶשׁהֵ ם ______ עַ ל הַ ְתּבוּאָה ֶשׁלּ ֹו בְּ ַרגְ לָם.
א ֹו ֶשׁהֵ ם ______ אֶ ת הַ ְתּבוּאָה ֶשׁלּ ֹו בְּ פִ יהֶ ם.
מַ ה ִדּינָם ֶשׁל הַ בְּ עָ לִ ים? הוּא צָ ִרי לְ _____ א ֹו כֶּסֶ ף א ֹו לָתֵ ת מֵ הַ ָשּׂ ֶדה וּמֵ הַ ֶכּ ֶרם הֲ כִ י
_______ ֶשׁלּ ֹו.
ישׁהוּ אַחֵ ר מַ ה ִדּינ ֹו?__________
אָדם ִה ְדלִ יק אֵ שׁ וְ ִהיא ָשׂ ְרפָ ה ָשׂ ֶדה ֶשׁל ִמ ֶ
ִ (5אם ָ
ֵכּי ָון ֶשׁא ָשׁמַ ר עַ ל הַ ____ ֶשׁא ִתּ ְתפַּ ֵשּׁט לְ ָשׂ ֶדה חֲ בֵ ר ֹו.
מַ ה הַ פֵּ רוּשׁ :גּ ִָדישָׁ ___________________:קמָ ה_________________:
א ֹו הַ ָשּׂ ֶדה______________________________________:

בס"ד ֵשׁם____________________

פָּ ָר ַשׁת ִמ ְשׁפָּ ִטים.
עֲבו ַֹדת חַ זָ ָרה לְ פֶּ ֶרק כ"ב
פסוקים ו' – י"ד

~~~~ ִ ּדינֵי ׁש ֹו ְמ ִרים ~~~~
שׁוֹמֵ ר ִחנָּם:
ִאם הַ שּׁוֹמֵ ר ִחנָּם טוֹעֵ ן ֶשׁהַ פִּ ָקּדוֹן ִנגְ נַב ִממֶּ נּוּ ,מַ ה ִדּינ ֹו?
ִאם הַ ַגּנָּב נִ ְמצָ א_________________________ :
ִאם הַ ַגּנָּב א נִ ְמצָ א :הַ שּׁוֹמֵ ר ִחנָּם צָ ִרי לָבוֹא לְ בֵ ית ִדּין וּ________ ֶשׁהוּא א ַגּנָּב
אֶ ת הַ פִּ ָקּדוֹן וְ אָז הוּא _______ ִמלְּ ַשׁלֵּם אֶ ת כֶּסֶ ף הַ פִּ ָקּדוֹן ֶשׁ ִנּגְ נַב.
ִאם בָּ אוּ עֵ ִדים וְ הֵ עִ ידוּ ֶשׁהַ שּׁוֹמֵ ר ַגּנָּב אֶ ת הַ פִּ ָקּדוֹן )וַ יּוֹצֵ א ֶשּׁנּ ְִשׁבַּ ע ל ֶַשּׁ ֶקר( מַ ה הַ ִדּין?
ִאם בֵּ י"ד ָקבַ ע ֶשׁהָ עֵ ִדים צו ְֹד ִקים :הַ שּׁוֹמֵ ר ִחנָּם חַ יָּב לְ ַשׁלֵּם ______ לְ בַ עַ ל הַ פִּ ָקּדוֹן.
אַ ִ אם בֵּ י"ד ָקבַ ע ֶשׁהָ עֵ ִדים ִשׁ ְקּרוּ וְ הַ שּׁוֹמֵ ר צו ֵֹדק ֶשׁ ִנּגְ נַב ִממֶּ נּוּ הַ פִּ ָקּדוֹן:
הָ עֵ ִדים חַ יָּבִ ים לְ ַשׁלֵּם כֵּפֶ ל  -פִּ י ְשׁנַיִ ם ִמ ְסּכוּם הַ פִּ ָקּדוֹן ַל_______ ִחנָּם .וּמַ דּוּעַ ?-
ֵכּי ָון ֶשׁהֶ עֱלִ ילוּ עָ לָיו _______ וְ ָרצוּ לְ ִהפְ ִסיד ֹו בְּ כֵפֶ לָ ,ל ֵכן הֵ ם ִמ ְתחַ יְּ בִ ים לְ ַשׁלֵּם כֶּפֶ ל
אָחיו ֵכּן יֵעָ ֶשׂה ל ֹו"...
לַשּׁוֹמֵ רֶ .שׁנֶּאֱ מַ ר" :כַּאֲ ֶשׁר זָ מַ ם ) ָרצָ ה\ ִתּכְ נֵן( ַלעֲשׂוֹת לְ ִ
ִאם הַ שּׁוֹמֵ ר ִחנָּם טוֹעֵ ן ֶשׁ ָקּ ָרה א ֹונֵס וְ הַ פִּ ָקּדוֹן נ ְִשׁבָּ ה נִלְ ָקח וְ כו'  ,מַ ה ִדּינוֹ?_______.

שׁוֹמֵ ר ָשׂכָ ר:
ִאם הַ שּׁוֹמֵ ר ָשׂ ָכר טוֹעֵ ן ֶשׁהַ פִּ ָקּדוֹן ִנגְ נַב ִממֶּ נּוּ ,מַ ה ִדּינוֹ?
הַ שּׁוֹמֵ ר ָשׂ ָכר ______ לְ ַשׁלֵּם אֶ ת כֶּסֶ ף הַ פִּ ָקּדוֹן ֶשׁ ִנּגְ נַב.
אנֶס לַשּׁוֹר וְ הוּא מֵ ת ,מַ ה ִדּינוֹ?
ִאם הַ שּׁוֹמֵ ר ָשׂ ָכר טוֹעֵ ן ֶשׁ ָקּ ָרה ֹ
הַ שּׁוֹמֵ ר ָשׂ ָכר צָ ִרי לְ ________ בַּ בֵּ ית ִדּין ֶשׁהוּא א ִה ְשׁ ַתּמֵּ שׁ בְּ שׁוֹר וְ אָז הוּא פָּ טוּר.
אַ ִ אם הוּא ִה ְשׁ ַתּמֵּ שׁ בַּ שּׁוֹר אֲ פִ ילוּ ִאם ָק ָרה ל ֹו א ֹונֵס הַ שּׁוֹמֵ ר ______ לְ ַשׁלֵּם!
אנֶס! מַ ה הַ ִדּין?
ִאם הַ שּׁוֹמֵ ר ָשׂ ָכר מֵ בִ יא עֵ ִדים ֶשׁהַ שּׁוֹר ִנ ְט ַרף ֹ -
"הַ ְטּ ֵרפָ ה א ______" .הוּא פָּ טוּר!!!

בס"ד ֵשׁם____________________

פָּ ָר ַשׁת ִמ ְשׁפָּ ִטים.
עֲבו ַֹדת חַ זָ ָרה
סוּקים ט"ו  -ל'
פֶּ ֶרק כ"ב פְּ ִ
סוּקים וְ ֲענֵה עַ ל הַ ְשּׁאֵ לוֹת~~~~~ .
~~~~ ִה ְס ַתּכֵּ ל בַּ ְפּ ִ
חוּרה ) ֶשׁא ִה ְתחַ ְתּנָה( וַ יִּ ְתחַ ֵתּן עִ מָּ הּ לְ א ְרשׁוּת אָבִ יהָ  ...מַ ה ִדּינ ֹו?
אָדם בַּ ָ
ִ (1אם יְ פַ ֶתּה ָ
ִאם הָ אַ בָּ א מַ ְסכִּ ים ֶשׁ ִתּ ְהיֶה לוֹ לְ ִא ָשּׁה ֶ :שׁיִּ ַקּח אוֹתָ הּ ל ֹו לְ ִא ָשּׁה.
אַ ִ אם הָ אַ בָּ א א מַ ְסכִּ ים ֶשׁ ִתּ ְהיֶה לוֹ לְ ִא ָשּׁה :יְ ַשׁלֵּם ל ֹו__________________
 (2אֶ ת ִמי אָסוּר לָנוּ לְ הַ ְשׁ ִאיר בַּ חַ יִּ ים?_______________________________
 (3לְ ִמי מֻ ָתּר לָנוּ לְ הַ ְק ִריב ָק ְרבָּ נוֹת?__________
אָדם ֶשׁ ִה ְק ִריב ָק ְרבָּ ן לְ עֲבו ָֹדה זָ ָרה? _________.
מַ ה ִדּינ ֹו ֶשׁל ָ
 (4אֵ לּוּ ב' ְדּבָ ִרים אָסוּר ַלעֲשׂוֹת ַלגֵּר?
.___________________(2
._________________(1
 (5אֶ ת ִמי אָסוּר לָנוּ ַלעֲנוֹת )=לְ צַ עֵ ר(?_______________________.
מַ ה ַיע ֲֶשׂה ה' כְּ ֶשׁיִּ ְשׁמַ ע אֶ ת צַ ע ֲָקתָ ם?_________________________________
__________________________________________________________
סּוּרים מ ֹונָה הַ תּו ָֹרה ֶשׁאָסוּר ַלעֲשׂוֹתָ ם כְּ ֶשׁמַ לְ וִּ ים כֶּסֶ ף לֶעָ נִ י?
 (6אֵ לּוּ ְשׁנֵי ִא ִ
._________________________(2 .______________________(1
יתּי ל ֹו וְ אֵ ין ל ֹו מַ ה לִ לְ בֹּשׁ חוּץ ִמבֶּ גֶד זֶ ה
ִ (7אם ל ַָק ְח ִתּי מֵ הֶ עָ נִ י מַ ְשׁכּוֹן עַ ל הַ הַ לְ וָ אָה ְש ִהלְ וֵ ִ
מָ תַ י צָ ִרי אֲ נִי לְ הָ ִשׁיב ל ֹו אֶ ת הַ מַּ ְשׁכּוֹן?
בֶּ גֶד יוֹם ___________________:בֶּ גֶד לַיְ לָה____________________:
 (8אֶ ת ִמי אָסוּר לְ ַקלֵּל? ___________________(2 __________________(1
 (9אֶ ת מַ ה אָסוּר לְ ַשׁנּוֹת וּלְ אַחֵ ר?__________________________________
ֵאָת _____________________:וְ ִד ְמעֲ_________________:
הַ ְסבֵּ רְ :מל ְ
אָדם :פּו ִֹדים אוֹת ֹו אֵ צֶ ל הַ כֹּהֵ ן בְּ _____ ְסלָעִ ים.
 (10מַ ה עו ִֹשׂים עִ ם בְּ כוֹר ָ
מַ ה עו ִֹשׂים עִ ם בְּ כוֹר בְּ הֵ מָ ה :נו ְֹתנִים אוֹת ֹו ַל______ לְ הַ ְק ִריב ֹו.
מֵ אֵ יזֶ ה יוֹם אֶ פְ ָשׁר לְ ִתתּ ֹו ַלכֹּהֵ ן לְ ָק ְרבָּ ן?______.
 (11אֵ לּוּ סוּגֵי מַ אֲ כָ לִ ים אָסוּר לֶאֱ כוֹל?________________________________

בס"ד ֵשׁם____________________

פָּ ָר ַשׁת ִמ ְשׁפָּ ִטים
עֲבו ַֹדת חַ זָ ָרה
סוּקים כ"ג – ל"ג
פֶּ ֶרק כ"ג פְּ ִ
סוּקים וְ ֲענֵה עַ ל הַ ְשּׁאֵ לוֹת~~~~~ .
~~~~ ִה ְס ַתּכֵּ ל בַּ ְפּ ִ
 (1אֶ ת ִמי יִ ְשׁלַח ה' לִ פְ נֵי בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל בְּ ַד ְרכָּם לְ אֶ ֶרץ יִ ְשׂ ָראֵ ל?_________________
 (2הַ ע ֲֵתּק מֵ הַ פָּ סוּק ,לְ ִמי הָ יְ תָ ה ַשׁ ֶיּכֶת אֶ ֶרץ יִ ְשׂ ָראֵ ל _________(2 _________(1
.___________(6 __________(5 __________(4 _________(3
 (3מַ ה ִצוָּ ה ה' אֶ ת בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל ֶשׁא ַיעֲשׂוּ כְּ ֶשׁיִּ ָכּנְסוּ לְ אֶ ֶרץ יִ ְשׂ ָראֵ ל?_____________
_________________________________________________________
אֶ לָּא צָ ִרי לִ ְשׁבֹּר אֶ ת _____________ ֶשׁלָּהֶ ם.
 (4אֵ לּוּ טוֹבוֹת ַיע ֲֶשׂה ה' לְ עָ ם יִ ְשׂ ָראֵ ל ִאם יַעַ בְ דוּ אוֹת ֹו?  (1יְ בָ ֵר אֶ ת הַ ______
ֶשׁלָּהֶ ם  (2יְ בָ ֵר אֶ ת הַ _______ ֶשׁלָּהֶ ם (3 .י ִָסיר אֶ ת _________ ִמתּ ֹוכָם.
 (4א ִתּ ְהיֶה ִא ָשּׁה ________  (5א ִתּ ְהיֶה ִא ָשּׁה ________  (6ה' יְ מַ לֵּא אֶ ת
אָרץ _______ וְ הֵ ם ִיבְ ְרחוּ ִמבְּ נֵי
הַ _______ ֶשׁלָּהֶ ם (7 .ה' י ִַטּיל עַ ל הַ גּוֹיִ ם ֶשׁבָּ ֶ
יִ ְשׂ ָראֵ ל.
 (5אֶ ת ִמי ה' יְ ַשׁלַּח לְ ג ֵָרשׁ אֶ ת הַ ִחוִּ י הַ כְּ ַנ ֲע ִני וְ הַ ִח ִתּי?_______________________
 (6מַ דּוּעַ ה' א יְ ג ֵָרשׁ אֶ ת הָ עַ ִמּים מֵ אֶ ֶרץ יִ ְשׂ ָראֵ ל תּוָֹ שׁנָה אַחַ ת?________________
__________________________________________________________.
 (7מֵ הֵ י ָכן עַ ד הֵ י ָכן י ִָשׂים ה' אֶ ת הַ גְּ בוּל ֶשׁל אֶ ֶרץ יִ ְשׂ ָראֵ ל?
וּמ_________ וְ עַ ד_____________
ִ
ִמ_________ וְ עַ ד_____________ .
 (8מַ דּוּעַ ִצוָּ ה ה' ֶשׁא נ ִֵתּן לַגּוֹיִ ם ל ֶָשׁבֶ ת בְּ ת ֹוכֵנוּ?_________________________
אוּרי ִמלִּ ים :וְ ִהכְ חַ ְד ִתּיוְ _______________:מ ַשׁ ֵכּלָה________________:
בֵּ ֵ
ע ֲָק ָרה __________________:וְ הַ מּ ִֹתי אֶ ת כָּל הָ עָ ם____________________:
אָרץ_____________________________:
ְשׁמָ מָ ה __________:וְ נָחַ לְ ָתּ אֶ ת הָ ֶ
וְ ַשׁ ִתּי אֶ ת גְּ בֻלְ  __________________:לְ מו ֵֹקשׁ_____________________:
יקה \
אָרץ \ וַ אֲ נִי אָ ִשׂים אֶ ת הַ גְּ בוּל ֶשׁלְּ  \ אֶ ע ֱֶשׂה ְמהוּמָ ה \ ֵר ָ
ירשׁ אֶ ת הָ ֶ
ִא ָשּׁה לְ א ְיל ִָדים \ וְ ִת ַ
לְ ִמכְ שׁוֹל וּלְ תַ ָקּלָה \ וַ אֲ נִי אַ ְשׁ ִמיד אוֹת ֹו \ ִא ָשּׁה ֶשׁמֵּ ִתים לָהּ הַ בָּ נִים )ר"ל(

