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בס"ד שם__________________

פרשת כי תצא
עבודת חזרה וסיכום
לפרק כ"א פס' י' – כ"א

"כִּ י תֵ צֵ א ל ִַמּלְ חָ ָמה עַ ל אֹיְ בֶ י ..."באיזו מלחמה מדובר כאן?_______________

____________________________________________________________
"וְ ָר ִאיתָ בַּ ִשּׁבְ יָה אֵ ֶשׁת יְ פַ ת תֹּאַר וְ חָ ַשׁ ְק ָתּ בָּ הּ וְ ל ַָק ְח ָתּ לְ  לְ ִא ָשּׁה"...
לא דברה תורה אלא כנגד ___________ שאם אין הקב"ה מתירה ,ישאנה ב______
אבל אם נשאה  (1סופו להיות ________ שנאמר אחר כך

)פס' ט"ו(

"כִּ י ִתּ ְהיֶיןָ לְ ִאישׁ ְשׁ ֵתּי נ ִָשׁים הָ אַחַ ת אֲ הוּבָ ה וְ הָ אַחַ ת _______"...
 (2וסופו להוליד ממנה ____________ שנאמר אחר כך

)פס' י"ח(

"כִּ י יִ ְהיֶה לְ ִאישׁ בֵּ ן ___________"...
ולכן סמכה התורה פרשות אלו  -שנואה ובן סורר ומורה  -לאשת יפת תאר.

ֹאשׁהּ".
" (1וְ _______ אֶ ת ר ָ
" (2וְ ______ אֶ ת _______"  -תגדלם.
ירה אֶ ת ______ ִשׁבְ יָהּ מֵ עָ לֶיהָ " – מסירה את בגדיה היפים.
" (3וְ הֵ ִס ָ
אָביהָ וְ אֶ ת ______ י ֶַרח י ִָמים"...
" (4וְ י ְָשׁבָ ה בְּ ______ וּבָ כְ תָ ה אֶ ת ִ
____________________________
מה הדין לאחר חודש שעשתה כך?

אם עדיין רוצה לקחתה לאשה_______________:

ואם לא רוצה בה____________________________________________________:
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בס"ד

כִּ י ִתּ ְהיֶין ָ לְ ִאישׁ ְשׁ ֵתּי נ ִָשׁים הָ אַחַ ת ______ וְ הָ אַחַ ת _______ וְ יָלְ דוּ לוֹ בָ נִ ים...
________________
כמה מקבל בכור בירושה?__________________
מה אסור לאותו אבא לעשות כשמחלק את הירושה לבניו בחייו?

)ע"י צוואה וכד'(

_________________________ אלא ______________________

   





שנאמר"___________________" :

"כִּ י יִ ְהיֶה לְ ִאישׁ בֵּ ן סו ֵֹרר וּמו ֶֹרה"" ...סורר"

___

"מורה"

_____

"וְ יִ ְסּרוּ אֹתוֹ וְ א יִ ְשׁ ַמע אֲ לֵיהֶ ם" ...איך מייסרים אותו?
_____
ממתי נקרא "בן סורר ומורה"?

_____
____

)ממון(

____

__________

מדוע בן סורר ומורה נהרג?
על שם ____ ,הגיעה תורה לסוף דעתו ,שלבסוף ______ ממון אביו ומבקש לימודו
בשר ויין( ואינו מוצא ועומד ב_____________ ומלסטם את ה______

)ממון לקניית

)שודד ,רוצח(

אמרה תורה :ימות ______ ואל ימות _____.

אָמרוּ....
וְ תָ פְ שׂוּ ב ֹו __________ וְ הו ִֹציאוּ אֹת ֹו אֶ ל ___________ וְ אֶ ל ַשׁעַ ר _____ וְ ְ
ְוּרגָמֻ הוּ כָּל אַ ְנ ֵשׁי _____ בָּ _____ וָ ֵמת....

בס"ד

עבודת חזרה וסיכום לפרק כ"ב פס' א'  -י"ב

- 1-

בס"ד שם________________

פרשת כי תצא
עבודת חזרה וסיכום
לפרק כ"ב פס' א'  -י"ב
ל ֹא ִת ְר ֶאה ֶאת ׁש ֹור ָא ִח ָ
ש ֹיו נִ ָ ּד ִחים...
יך ֹ
או ֶאת ֵׂ
             
_______________________________________
אלא מה כן יעשה? "הָ ֵשׁב _______ לְ _______"



           


פירוש א' )כפשוטו(_____________________________________________:
פירוש ב' )ורבותינו אמרו _________________________:(...כגון זקן ואינו לפי כבודו.
באיזה מקרה לוקח את האבידה לביתו ומחכה עד שיבוא אדם לדרוש אותה?________
_____________________________________________________________
אָחי אֹתוֹ"? ______ שלא יהא ______.
מה לומדים מהמילים "עַ ד ְדּרֹשׁ ִ
שׁבֹתוֹ לוֹ"? שצריך שתהא בו ______ .כלומר" :שלא יאכל בביתך כדי
מה לומדים מהמילים "וַהֲ ֵ
דמיו ותתבעם ממנו"



שהוצאות אחזקת האבידה לא יעלו יותר משווי האבידה שאז למאבד

אין כל תועלת בקבלת אבידתו.

סוג האבידה:
כל דבר שעושה ואוכל
)כל בהמה וכד' שמביאה רווחים והוצאות אחזקתה הם בשווי
הרווחים שמביאה(

ושאינו עושה ואוכל
)כל בהמה שלא עושה רווחים המספיקים להוצאות אחזקתה(

הדין:
_________________
_________________
_________________
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בס"ד

ָה ֵקם ּ ָת ִקים...
באיזו מצווה מדובר כאן בפסוק? ________  -להטעין ____ שנפל מעליו.
באיזה מקרה אדם שרואה את שור חברו נופל פטור מלסייע לבעליו להטעין עליו את משאו?
_______________________________________
מאלו מילים נלמד דין זה? "_________________"

ל ֹא יִ ְל ּ ַב ׁש...
לאיש אסור ללבוש __________________
לאשה אסור ללבוש _________________

          

ִ ּכי יִ ָ ּק ֵרא ַקן ִצ ּפ ֹור ְלפנ ָ
ֶיך...
ָ
מה הפירוש "כִּ י יִ ָקּ ֵרא"? – אם יזדמן לך ,פרט ל______  -שהציפורים נמצאים כבר בביתו.
מתי אסור לקחת את הביצים או האפרוחים?________________________________
אלאַ " ,שׁלֵּחַ ______ אֶ ת הָ ___ וְ אֶ ת הַ ______ ִתּ ַקּח לָ..."
מה שכרו של המקיים מצוות שילוח הקן?______________________________
         
אם מצווה ____ כשילוח הקן שאין בה חסרון ___  -אמרה תורה לְ מַ עַ ן יִ יטַ ב לָ וְ _____ י ִָמים
קל וחומר למתן שכרן של מצוות ______  -שנקבל עליהם _____ עצום ואריכות ימים!...

ית ַמעֲ ֶקה ְלגַ ּג ָ
ֶך...
ש ָ
וְ ָע ִ ׂ
אדם שבונה בית חדש ,מה מוטל עליו לעשות?___________________
"כִּ י יִ פֹּל הַ נֹּפֵ ל ִממֶּ נּוּ" ...אפילו שאותו אדם שעלה לגג עשה עבירה שמחויב עליה
_____ בידי שמיים אע"פ כן אם עשית _____ לגגך – לא תתגלגל מיתתו על ידיך
שהרי מגלגלין זכות ע"י _____ וחובה ע"י ______.
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בס"ד

ל ֹא ִתזְ ַרע ַּכ ְר ְמ ָך ִ ּכ ְל ָאיִ ם...


   








  



 

 

?

 - _______(3 ._______(2 .______ (1גרעיני ענבים.
"פֶּ ן ִתּ ְק ַדּשׁ ַה ְמלֵאָה" – פן יסתאבו הגידולים שיצאו מזריעה זו – ...שיאסרו באכילה!!

ל ֹא ּ ַתחֲ ר ֹׁש ְּב....
אלו בעלי חיים אסור לחרוש בהם יחד  -בזוג?________________________________
מדוע?

  



_________















 


  





ל ֹא ִת ְל ּ ַב ׁש ׁ ַש ַע ְטנֵז...
אלו מיני חוטים אסור לתפור \ לקשור יחד?_______________________
איך נקרא איסור זה? "_______"

שה ּ ָל ְך...
ְ ּג ִד ִלים ּ ַתעֲ ֶׂ
מדוע סמכה התורה מצוות ציצית לאיסור שעטנז?
לומר לך שבציצית מותר ______  -כלומר ,מותר שהטלית תהיה מפשתן והציציות יהיו מצמר

מדוע סמכה התורה את מצווֹת
שילוח הקן – מעקה – כלאיים – שעטנז?
לומר לך:
שאם קיימת מצוות __________ סופך לבנות _______ ולקיים מצוות ______
שהרי מצווה ____ מצווה
ותגיע לכרם ו____

)מצוות כלאיים בכרם(

ולבגדים _____ )מצוות ציצית(.

בס"ד

עבודת חזרה וסיכום לפרק כ"ד פס' ו'  -כ"ב
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בס"ד שם________________

פרשת כי תצא
עבודת חזרה וסיכום
לפרק כ"ד פס' ו'  -כ"ב
ל ֹא יַחֲ בֹל ֵר ַחיִ ם וָ ָר ֶכב...
אם בא המלווה למשכֵן את הלווה על חובו בבי"ד

)כי חושש שלא יחזיר לו חובו(

"א יַחֲ בֹל" – לא ימשכֵן אותו בדברים שעושים בהם _____________
איזה כלי מביאה כאן התורה שמכינים עמו אוכל נפש ולכן אסור לְ מַ ְשׁכְּ נ ֹו על חוב?_________
מה הפירושֵ " :רחַ יִ ם" _____________________
"ו ָָרכֶ ב" _____________________ )שרוכבת על האבן התחתונה(

יש ּגֹנֵב...
ִ ּכי יִ ּ ָמ ֵצא ִא ׁ
את מה הוא גנב?________________
אלו שתי פעולות אם הגנב עשאן חייב מיתה?
" (1וְ ________ בּ ֹו" – השתמש בו.

(2

"וּ______" – לאדם אחר.

ִה ּ ׁ ָש ֶמר ְּבנֶגַ ע ַה ָּצ ַר ַעת...
מה מצווה התורה על אדם שיש לו נגע להישמר ולא לעשות?____________________
לִ ְשׁמֹר ְמאֹד וְ ַלעֲשׂוֹת כְּ כָ ל אֲ ֶשׁר יוֹרוּ אֶ ְתכֶ ם הַ כֹּהֲ נִ ים הַ לְ וִ יִּ ם...
מהן ג' האפשרויות הקיימות במצורע שהכהן מחליט עליהם כשהוא רואה את הנגע
שעליהם מצווה כאן התורה שחייבים לקיים את דברי הכהן?
 (1ל_______  -הכהן מסגיר את המצורע בביתו לשבוע כדי לראות מה יהיה מצב הנגע
בעוד שבוע.
 (2ל______  -לטמא את המצורע לגמרי ולהוציאו מחוץ למחנה.
 (3ל______  -לטהר את המצורע לגמרי.
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בס"ד

שה ה' אֱ ל ֶֹק ָ
יך ְל ִמ ְריָם...
זָ ֹ
כור ֶאת אֲ ׁ ֶשר ָע ָ ׂ
מה אומרת כאן התורה לאדם שלא רוצה ללקות בצרעת?
אל תספר _____________  -זכור מה שנעשה ל_____
על שדיברה __________ באחיה  ____ -רבינו ולקתה ב________.
מתי ארע מקרה זה?___________________

ִ ּכי ַת ּ ׁ ֶשה ְּב ֵרעֲ ָך ַמ ׁ ְש ַאת ְמא ּו ָמה...
מהם ב' הציוויים שמצווה התורה את המלווה כשרוצה לקחת משכון מהלווה?
) ______________________________________________ (1כדי שלא יתבייש(
 (2ואם עני הוא ________________________________________
מתי המלווה יחזיר ללווה העני את ה-
כסות של יום______________:
כסות של לילה_____________:
באיזה כסות – בגד מדבר כאן הפסוק ,של יום או של לילה? ________
וצריך להחזיר לו אותו ב______ ולקחתו ממנו שוב ב_______
)התורה כתבה כסות של לילה דווקא לפי שלרוב ההלוואה נעשית ביום וממשכן את כסות לילה שלו
ועל כן הזהירה אותנו התורה שלא נשכב בכסות לילה של העני ,אבל באמת הדין כך גם בכסות של יום .רלב"ג \ אברבנאל(

"וּבֵ ַרכְ  – "ואם אינו מברכך ,מכל מקום "וּלְ ִ תּ ְהיֶה ______"

ש ִכיר ָענִ י וְ ֶא ְב ֹיון...
ל ֹא ַתעֲ ׁשֹק ָ ׂ
אל תעשוק  -תמנע  -תעכב את שכר ____ שעבד אצלך שהוא עני ואביון
אלא "בְּ יוֹמ ֹו ___________ וְ א ________________"
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בס"ד

ֹשׂא אֶ ת נ ְַפשׁוֹ" ...אל מה העני נושא את נפשו?______________
"כִּ י עָ נִ י הוּא וְ אֵ לָיו הוּא נ ֵ
________________________
ֹ
מה יקרה אם ח"ו לא תשלם לעני את שכרו בזמן?__
וגם אם לא יקרא עליך אל ה' "וְ הָ יָה בְּ  - "_____ אלא שאם יקרא העני אל ה'  -על אדונו
ממהרים ל_______ מהחוטא.

ָתום...
ל ֹא ַת ּ ֶטה ִמ ׁ ְש ּ ַפט ֵּגר י ֹ
מה הפירוש "לא תטה משפט גר יתום"?________________________________
מדוע התורה מזהירה שלא להטות משפט עני הרי כבר כתבה "לא תטה משפט"?

)פרק ט"ז ,י"ט(

אלא ,לפי שנקל להטות משפט של ____ יותר משל ______ לכן הזהירה התורה שלא להטות
משפט ושוב הזהירה אצל עני ,והמטה משפט עני עובר ב____ לאוים.

ית ְּב ִמ ְצ ַריִ ם...
וְ זָ ַכ ְר ּ ָת ִ ּכי ֶע ֶבד ָהיִ ָ
ועל מנת כן ______ לשמור ______ אפילו יש חסרון ___ בדבר.

ִ ּכי ִת ְקצֹרּ ִ ...כי ַת ְח ּבֹטּ ִ ...כי ִת ְבצֹר...
מה צריך אדם להשאיר לעניים
כשקוצר את התבואה שבשדה ,כשחובט את זיתיו וכשבוצר את ענביו?
את מה צריך להשאיר לעניים?
ִ ּכי ִת ְקצֹר
ש ֶד ָך
ְק ִצ ְיר ָך ְב ָ ׂ
ֵית ָך
ִ ּכי ַת ְח ּבֹט ז ְ

"_____" שנשכח ב_____
איזה עומר ששכחוֹ אינו נחשב שכחה ויכול לקחתו?____________
וכן ִשכחת "_____" – תבואה מחוברת ששכח לקצור מקצתה
מה נחשב "שכחה" מה שלפניו או מה שלאחריו?______________
"א ______ אַחֲ ֶרי – "תשאיר "_____" באילן
בשביל ה________________

"א ______ אַחֲ ֶרי – "תשאיר "______" בכרם
ומהן "עוללות" כל שאין לה לא _____ )ענבים אחד על ]כתף[ השני( ולא
ִ ּכי ִת ְבצֹר ַּכ ְר ְמ ָך
______ )ענבים בסוף השדרה כטיפות( אלא ענבים מפוזרים אחד כאן ואחד שם

d1234@okmail.co.il
לזיכוי הרבים – לצילום עבור תינוקות של רבן

