בס"ד שם__________________
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פרשת ראה
עבודת חזרה וסיכום
לפרק י"ב פס' א'  -כ"ח

מה מצווה ה' לעשות לכל העבודות זרות שעבדו אותם הגויים? "_____ "________ -
_______.

מה לומדים מכפילות המילים של "אַ בֵּ ד ְתּ ַאבְּ דוּן"?

היכן היו מצויים מקומות הע"ז שלהם? "עַ ל הֶ ____ הָ ָר ִמים וְ עַ ל הַ _____ וְ תַ חַ ת כָּל עֵ ץ ____"
מה ה' מצווה לעשות לכל פסליהם?
לנתץ את _________ ,לשבור את _____________ ,לשרוף את ___________
לגדע )לקצץ( את _________________.
איך מקיימים את הציווי "וְ ִאבַּ ְד ֶתּם אֶ ת ְשׁמָ ם"?

______

_______.

קיכֶ ם"  ,מה מצווה אותנו התורה שלא נעשה כן לה' אלוקינו?
"א ַתּעֲשׂוּן ֵכּן לַה' אֱ ֵ
פירוש א'_________________________________________________________:
פירוש ב'  -לפי תנא קמא_______________________________________________:
פירוש ג'  -לפי רבי ישמעאל_____________________________________________:
מדוע לא קיבל רבי ישמעאל את פירושו של תנא קמא?___________________________
_________________________________________________________________
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בס"ד

"כִּ י ִאם אֶ ל ַהמָּ קוֹם ...לְ ִשׁכְ נוֹ ִת ְד ְרשׁוּ וּבָ אתָ ָשׁמָּ ה" ...על איזה משכן מדובר בפסוק?_______
אלו קרבנות ומעשרות מוזכר בפסוק שצריכים להביאם למשכן?
 – "__________" (1קרבנות ________.
 – "__________" (2שלמים של _______.
 - "________" (3א .מעשר ____

)עשירית מכל עשר בהמות(

ב .מעשר ____ )שאוכלים לפנים מן החומה(

 – "________________" (4אלו ה______ שנאמר בהם "ולקח הכהן הטנא מ____"
 - "_____________" (5קרבנות _______
 - "______________" (6קרבנות _______
" (7ו_______ בקרכם ו_______" – בכור בהמה ______ הניתן לכהן.
מאלו מילים לומדים שאדם צריך להביא את חובותיו לפי הברכה שניתנה לו משמים?
"_______________________________"
"א ַתּעֲשׂוּן כְּ כָ ל אֲ ֶשׁר אֲ נ ְַחנוּ עו ִֹשׂים פֹּה הַ יּוֹם".
מה הותר לישראל לעשות מיד כשעברו את הירדן ונכנסו לארץ ישראל?________________
כמה שנים הותר להם להקריב בבמות?___________
היכן היה מותר להקריב קרבנות לפני שעברו את הירדן )מאז שהוקם המשכן(?___________

"א ַתּעֲשׂוּן כְּ כָ ל אֲ ֶשׁר אֲ נ ְַחנוּ עו ִֹשׂים פֹּה הַ יּוֹם"

_____

______
"אישׁ כָּ ל הַ יָּ ָשׁר בְּ עֵ ינָיו"
ִ

______ ______ -
_____
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בס"ד

מדוע הותרו הבמות כל הי"ד שנה? "כִּ י א בָ אתֶ ם עַ ד עָ ָתּה" – כל אותן ה____ שנה
"אֶ ל ַה ְמּנוּחָ ה" – זו ___________ "וְ אֶ ל הַ נַּחֲ לָה" – זו ________________
אלא היו עסוקים בכיבוש וחילוק הארץ ולא היה להם מקום קבוע להקריב בו...
מה מוזכר בפסוק שיהיה בימי דוד המלך ע"ה? ________________________________
מה מזהירה התורה שלא לעשות לאחר שיבנה בית המקדש?____________________
מדוע הזהירה התורה בנפרד גם לגבי משכן שילה וגם לגבי בית המקדש?
_______

_____

________

_____
מאלו מילים לומדים שצריך להביא את קרבנות נדרים ונדבות מן המובחר? "___________"
" ִה ָשּׁמֶ ר לְ  פֶּ ן ַתּ ֲעלֶה עֹתֶ י..."
היכן צריך אדם להישמר שלא להקריב את קרבנותיו?___________________________
"כִּ י ִאם בַּ מָּ קוֹם אֲ ֶשׁר יִ בְ חַ ר ה' בְּ אַחַ ד ְשׁבָ ֶטי - "בחלקו של _____  -בבית ה______.
באיזה מקרה מותר להקריב קרבנות גם מחוץ לבית המקדש?______________________
כגון_____________________________________:
על מי מוטל לעלות לירושלים ולשמוח שם יחד? " ַא ֶתּם וּ_____ וּ______ וְ עַ בְ ֵדיכֶם וְ ______"
את מי יש מצווה לשמח ולתת לו מבשר השלמים?_______ .מדוע? __________________
" ַרק בְּ כָ ל אַ וַּת נ ְַפ ְשׁ תֹאכַ ל בָּ ָשׂר"
עיין ברש"י :על מה פסוק זה לא מדבר?_____________________________________
שהרי זה נלמד מפס' כ'"..... :בְּ כָל אַ וַּ ת נַפְ ְשׁ תֹאכַל _____"
אלא על מה מדבר פסוק זה?

______________ .מה דינם?_______________

- 4-

בס"ד

באיזה מום מותר לפדות את הקדשים ולאכלם?________________
באיזה מום אסור לפדות את הקדשים ולאכלם?________________

מה לומדים מהמילים " ִתּזְ בַּ ח וְ אָכַ לְ ָתּ"?

______

___________
למי מותר לאכול את בשר הקדשים שנפדו?___________________________
____ ____
במה עוד שווים פסולי המוקדשים לצבי ואיל?________________________________
מה צריך להזהר שלא לאכול מפסולי המוקדשים? ________
______

____

אָרץ ִתּ ְשׁ ְפּכֶ נּוּ כַּ מָּ יִ ם"?
מה לומדים מהמילים "עַ ל הָ ֶ
א .שאין צריך כיסוי ה____ של בהמה טהורה )אלא רק של חיה ועוף(
ב .שדין הדם הוא כמו דין ה____  -שאם ישפך דם על ה______ ,הדם מכשירם לקבל
טומאה.
על מה נאמר בתורה " לְ מַ עַ ן יִ יטַ ב לְ  וּלְ בָ נֶי אַחֲ ֶרי_____________________________?"
מה הק"ו שלומדים מכך?
ומה הדם שנפשו של ______________________  -הפורש ממנו זוכה ______________
ק"ו לעבירות שנפשו של _____ מתאווה להן – בוודאי ששכרו הרבה מאוד!...
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בס"ד שם__________________

פרשת ראה
עבודת חזרה וסיכום
לפרק י"ג פס' ב'  -י"ב

"כִ י יָקוּם בְּ ִק ְרבְּ  "מי יקום בתוכ_____________________________________?
ומה הוא יאמר לך?________________________________________________
מה עושה אותו נביא שקר או חולם חלום כדי שתאמין לדבריו?__________________
מה הפירוש" :אוֹת"___________________" .מוֹפֵ ת"___________________.
מה מצווה אותנו ה' לעשות כשקורה כזה מקרה?_______________________________
מדוע ה' נותן לו אפשרות לשנות את הטבע הרי הוא מחטיא בזה את ישראל?___________
_________________________________________________________________
ֹתו ִת ָירא ּו"...
יכם ּ ֵתלֵ כ ּו ְוא ֹ
" ַאחֲ ֵרי ה' אֱ ל ֵֹק ֶ
"וְ ֶאת _______ ִּת ׁ ְשמֹר ּו" – תורת ______ )את המצוות הכתובות בתורה(
" ּו_______ ִת ׁ ְש ָמע ּו" – תשמעו בקול ה______.
ֹתו ________" – בבית ה_______.
"וְ א ֹ
בו _________" – הידבק ב_______ (1 .גמול ________________(3 ._________ (2 .
" ּו ֹ
היכן מצינו שה' גומל חסדים ,קובר מתים ומבקר חולים?

גמילות חסדים

לאברהם אבינו

אָדם וּלְ ִא ְשׁתּ ֹו כּ ְָתנוֹת עוֹר וַ יַּלְ בִּ ֵשׁם"
"וַ יַּעַ שׂ ה' ...לְ ָ

קבורת מתים

לאדם וחוה

"וַ יּ ֵָרא אֵ לָיו ה' בְּ אֵ נֵי ַמ ְמ ֵרא"

ביקור חולים

את משה

"וַ יִּ ְקבֹּר אֹת ֹו בַ גַּי"
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בס"ד

מה דינו של אותו נביא שקר או חולם החלום?_______________________________
קיכֶם"...
"כִּ י ִדּבֶּ ר ָס ָרה עַ ל ה' אֱ ֵ

____

____

____



   

איך מקיימים את הציווי "וּבִ עַ ְר ָתּ הָ ָרע ִמ ִקּ ְרבֶּ _____________________________?"
ית ..."מי יסיתך?  - ____ (1מאב - ____ (2 .מ___ (3 .א ֹו ____ (4 .א ֹו _____
"כִּ י יְ ִס ְ
 (5א ֹו __________ (6 .א ֹו _____ אֲ ֶשׁר כְּ ____  -שזה ____.
מה הם יסיתו אותך?________________________________________________
מהו הגנאי הגדול המוזכר בפסוק?_________________________________________
_________________________________________________________________
ךּ"...
"מֵ אֱ הֵ י הָ עַ ִמּים אֲ ֶשׁר ְסבִ יבֹתֵ יכֶ ם הַ ְקּרֹבִ ים אֵ לֶי אוֹ הָ ְרח ִֹקים ִממֶּ ָ

שה' רצה ללמדנו שכשם שאין ____ בקרובים )באלהים אחרים הקרובים אליך( כך אין ____ ב______.
אָרץ" – לאיזו ע"ז התכוונה התורה במילים אלו?_____________
אָרץ וְ עַ ד ְקצֵ ה הָ ֶ
" ִמ ְקצֵ ה הָ ֶ
איך מצווה אותנו התורה להתייחס כלפי אותו מסית שהסיתך לעבוד ח"ו עבודה זרה?
" (1א תֹאבֶ ה ____" – אל ___________
" (2וְ א ______ אֵ לָיו" – בהתחננו על _____ למחול לו.
" (3וְ א ___________ עָ לָיו" – אל ______ עליו.
" (4וְ א _______" – לא ______ בזכותו.
" (5וְ א _______ עָ לָיו" –

)שאין לחמול עליו וללמד זכות כדרך שאר חייבי מיתות(

אם אתה ____ לו חובה אינך רשאי _______ )אפילו שבשאר חייבי

מיתות אם לימד בתחילה לזכות אין מחזירים אותו ללמד חובה ,כאן אתה מוכרח ללמד עליו חובה בבית דין(

" (6כִּ י הָ רֹג _______" – שאם יצא

____ מבי"ד אל תחזירהו ל____) .לא כשאר חייבי מיתות(

אלא מה מצווה אותנו התורה לעשות לאותו מסית? )לקרוב משפחתך וק"ו לאחרים( ____________
על מי יש מצווה להורגו?________ .ואם לא מת בידו?__________________________

"וְ כָל יִ ְשׂ ָראֵ ל ______ וְ _______ וְ א יו ִֹספוּ ַלעֲשׂוֹת כַּדָּ בָ ר הָ ָרע הַ זֶּה בְּ ִק ְרבְּ ...."
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בס"ד שם__________________

פרשת ראה
עבודת חזרה וסיכום
לפרק י"ג פס' י"ג  -י"ט

"כִּ י ִת ְשׁמַ ע בְּ אַחַ ת עָ ֶרי ..."מה תשמע?_____________________________________
אלו ג' מיעוטים לומדים מלשון הפסוקים:
קי נֹתֵ ן לְ "____ _____ 
" (1אֲ ֶשׁר ה' אֱ ֶ
_______
" (2יָצְ אוּ _______"

_____

)ולא נחלקה לשבטים אלא ניתנה לעולי רגלים(

______.

" (3וַיַּ ִדּיחוּ אֶ ת _____ _____"

_____________ ) שצריך שהמדיחים יהיו מאותה _____(

איך מתוארים בפסוק אותם המדיחים לעבוד עבודה זרה? "__________"
פירוש_______________________________________________________:
וְ ָד ַר ְשׁ ָתּ וְ חָ ַק ְר ָתּ וְ ָשׁאַלְ ָתּ הֵ יטֵ ב...

כמה לשונות של חקירה מצינו בתורה?____

פסוק

(1

"________"

ט"ו

(2

"________"

(3

"________"

(4

"________"

(5

"________"

(6

"________"

(7

"________"

פרק י"ט
פס' י"ח
פרק י"ז
פס' ד'

ומכאן למדו שצריך _____________________________________.
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בס"ד

איזו מילה לא מונים בפסוק שלנו לגבי מס' החקירות? "______"
כי ממנה למדו _______.
)חקירה :איזה יום ,חודש ,שנה ,מקום ,שעה ...בדיקה :צבע הבגדים של הנאשם ופריטים שהיו בסביבה ועוד(...

מה צריך לעשות לעיר הנידחת?
__________
___________
__________________________________________

מה דין עיר זו לגבי העתיד?_________________________________
מה לומדים מהמילים "הַ כֵּ ה תַ כֶּ ה"?__________________________________
)כגון שאחד מאנשי עיר הנידחת ברח לספינה צריך להורגו בדרך אחרת  -חץ וכד'(
מאלו מילים לומדים שצריך לשרוף את כל העיר לא משום נקמה או שנאה אלא לשם ה'?
"______________________________"
"לְ מַ עַ ן יָשׁוֹב ה' מֵ חֲ רוֹן אַ פּוֹ וְ נָתַ ן לְ ַ רחֲ ִמים"...
מה לומדים מפסוק זה?_______________________________________________
ועל ידי הכאת העיר יסתלק ה_________________________.

בס"ד שם__________________
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פרשת ראה
עבודת חזרה וסיכום
לפרק י"ד פס' א' – כ'

מה הפירוש" :א ִתּ ְתגּ ְֹדדוּ"______________________________________________
"וְ א ָתּ ִשׂימוּ ָק ְרחָ ה בֵּ ין עֵ ינֵיכֶם"__________________________________
איזו אומה נהגה לעשות כך?__________ .מתי עשו כך?_____________________.
מדוע ה' מצווה אותנו לא לעשות כך?
לפי שאתם ________________ ואתם ראויים להיות _____ ולא ______________
מהיכן לומדים שאסור לתלוש את השיער על מת לאו דווקא בין העיניים

)במקום הנחת תפילין(

אלא גם בשאר מקומות שבראש? שנאמר) :ויקרא כ"א,ה( "____________________"
קי וּבְ  בָּ חַ ר ה' לִ ְהיוֹת לוֹ לְ עַ ם ְס ֻגלָּה"...
"כִּ י עַ ם ָקדוֹשׁ אַ ָתּה לַה' אֱ ֶ
אלו שני מיני קדושות ומעלות נאמרו כאן על עם ישראל?
" (1כִּ י עַ ם _____ אַ ָתּה" – קדושת _____ )ירושה היא( מ______.
" (2וּבְ  ______ ה'" – בנוסף על קדושת אבותיהם ,עם ישראל קדושים ומובחרים בזכות
עצמם!
"א תֹאכַ ל כָּ ל תּוֹעֵ בָ ה" מה באה התורה להזהיר שלא לאכול?

_______________

כגון (1 :בכור בהמה טהורה – דינו להאכל רק בירושלים ,לכהנים ולפנים מן החומה ואם הוא
נפסל )מעצמו( מותר לאוכלו בשאר הערים מחוץ לירושלים.
מה עשה אותו אדם?__________________  -כדי שיוכל לשחטו ולאכלו מחוץ ל_______

בס"ד
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מהיכן לומדים אנו שזה דבר שה' תיעב לנו ?...שנאמר"_______________________" :
מה דין אכילת הבכור שפסלו אותו במזיד?_________________________________
 (2בישל _______________ .מהיכן לומדים אנו שזה דבר שה' תיעב לנו ?...שנאמר:
)פס' כ"א( "א _____ גְּ ִדי בַּ חֲ לֵב ____" .מה דין אותו בשר?______________.

זֹאת הַ ְבּהֵ מָ ה אֲ ֶשׁר תֹאכֵלוּ....
אלו בהמות וחיות כותבת התורה שמותר לנו לאכלם?
.________(6 ._______(5 .______(4 .____________(3 .___________(2 ._____(1
.__________(10 ._______(9 .________(8 ._______(7
מהיכן לומדים שלשון "בהמה" משמשת לפעמים גם על מיני חיות ולא רק על בהמות?
________________________________________________________
מה יש יותר ,בהמות וחיות טהורות או בהמות וחיות טמאות?____________________
מהי ההוכחה לכך?___________________________________________________
מה הם שני סימני הטהרה בבהמות וחיות?
(1

"_______________" – שפרסתה סדוקה "ו_____________" – חלוקה בשני ציפורניים.

(2

"________________" – מעלה את המאכל ולועסת אותו שוב ,ושוב מעלה אותו ושוב לועסת וכו' וכו' ...

אלו בהמות רק מעלות גרה אך לא מפריסות פרסה? ._______(3 ._______(2 .______(1
איזו בהמה כותבת התורה שהיא רק מפריסה פרסה אך אינה מעלת גרה? ______.
מה הסימנים של דג טהור? .___________(2 ._________(1
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בס"ד שם__________________

פרשת ראה
עבודת חזרה וסיכום
לפרק י"ד פס' כ"ב – כ"ט

ְתּ ַע ֵשּׂר"
"עַ ֵשּׂר ְתּעַ ֵשּׂר אֶ ת כָּ ל ְתּבוּאַת ז ְַרעֶ  הַ יֹּצֵ א ַה ָשּׂ ֶדה ָשׁנָה ָשׁנָה"...
מה לומדים מכפילות המילים " ָשׁנָה ָשׁנָה"?___________________________________
קי ..."על איזה מעשר מדובר כאן בפסוק?_____________
"וְ אָכַ לְ ָתּ לִ ְפנֵי ה' אֱ ֶ
כשיעלה לירושלים לאכול שם מעשר שני ויראה את הכהנים בעבודתם ולוויים בשירם ובזמרם
ואת הסנהדרין דנים דין תורה מה ילמד מכך?_________________________________
מעשר ראשון שצריך לתת ללויים היכן מותר ללוי לאוכלו? )רש"י( _______________
"וְ כִ י יִ ְרבֶּ ה ִמ ְמּ הַ ֶדּ ֶר "ולכן__________________________________________:
מה יעשה אם קשה לו לעלות את פירות מעשר שני שלו לירושלים כי רבים הם והדרך רחוקה?
_________________________________________________________________
מה מותר לקנות בכסף מעשר שני ולאכלו בירושלים?
"כלל" )שמותר הכל(
"פרט" )פירטה מה מותר(

"כלל"

)מותר הכל(

"____________________________"
"___________________________"
"____________________________"

והרי דרש רבי ישמעאל) :אחת מי"ג מידות שהתורה נדרשת בהם( כלל ופרט וכלל
בתחילה כלל ואח"כ פרט ואח"כ כלל(

)אם כתוב

אי אתה דן אלא כעין ה_____  -רק את הדומה למפורט בתורה.

ולכן מותר לקנות בכסף זה רק גידולי קרקע הראויים לאכילת ______.
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בס"ד

"וְ הַ לֵּוִ י אֲ ֶשׁר בִּ ְשׁעָ ֶרי א תַ עַ זְ בֶ נּוּ" – מלתת לו ___________
מדוע? "כִּ י אֵ ין לוֹ _____ וְ ______ עִ מָּ "
באלו דברים יש ללוי חלק ונחלה עמך ולכן אין צריך לתת לו מזה מעשר ראשון?
_________________________________  -שאת זה הוא יכול לקחת כמו כל העניים.
בוּאָת בַּ ָשּׁנָה ַה ִהוא"...
ְ
" ִמ ְקצֵ ה ָשׁשׁ ָשׁ ִנים תּוֹצִ יא אֶ ת כָּ ל מַּ עְ ַשׂר ְתּ
מה בא פסוק זה ללמדנו? שאם השהה מעשרותיו של שנה _______ ו______ לשמיטה
שיבערם מן הבית בשנה ה______.

  

מעשר
שני

  

מעשר
שני

  

מעשר
עני

  

  

מעשר
שני

מעשר
שני

אך בכל השנים חייב להפריש מעשר ראשון ל____.

  





מעשר
עני

)וכן תרומה גדולה לכהן(

"וּבָ א הַ לֵּוִ י" ויטול __________ השייך לו משנים א' ,__ ,ג'
"וְ הַ גֵּר וְ ַהיָּ תוֹם וְ הָ אַלְ מָ נָה" ויטלו את ___________ של שנה ___.
ואת "מעשר שני" של שנים __ __ ,שהשהה  -יאכלו הבעלים ב_________ ויתוודה "בִּ עַ ְר ִתּי
הַ _____ ִמן הַ בַּ יִ ת"...
מאילו מילים לומדים שצריך לתת לעניים כדי שביעה? "_________________"

" ְל ַמ ַען _______ ה' ֱאל ֶֹק ָ
ֲשר ּ ַתעֲ שֶׂ ה".
יך ְ ּבכָ ל ______ י ְָד ָך א ֶׁ

בס"ד שם__________________
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פרשת ראה
עבודת חזרה וסיכום
לפרק ט"ו פס' י"ב  -י"ח

אָחיָ העִ בְ ִרי"...
"כִּ י יִ מָּ ֵכר לְ ִ 
מה לומדים מהמילים "כִּ י יִ מָּ ֵכר"? _______________
_______________________________________
"אוֹ הָ עִ בְ ִריָּ ה"...
האם גם אמה העבריה נמכרת בגניבתה?______
שנאמר:

)שמות כ"ב ,ב(

"וְ נִ ְמ ַכּר בִּ ______" ולא "בִּ _____"

אלא מי מכר אותה לאמה?____________________
אומרת התורה :מתי צריך לשחרר את העבד או האמה
העבריה? ________________________________.
"וְ כִ י ְתּ ַשׁלְּ חֶ נּוּ חָ ְפ ִשׁי מֵ עִ מָּ ..."
מה מצווה התורה את האדון לעשות כשמשחרר את העבד?________________________
"הַ ֲענֵק ַתּעֲנִ יק לוֹ" – מלשון "_____" שהמתנה צריכה להיות בגובה ובמראה ה____  -שיהיה
ניכר שהייטיב לו...
אלו דברים מפרטת התורה שצריך לתת לעבד כשמשחררו בשנה השביעית?
.___________(3 .__________(2 ._________(1
קיִ תּ ֵתּן ל ֹו" – כלומר שהאדון צריך לתת לעבד
ובהמשך הפסוק כתוב" :אֲ ֶשׁר בֵּ ַרכְ  ה' אֱ ֶ
לאו דווקא דברים אלו אלא מכל מה שה' ברך אותו ,אז אם כן מדוע פירטה התורה רק את ג'
מינים אלו? ללמדנו__________________________________________________:
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בס"ד
"וְ זָכַ ְר ָתּ כִּ י עֶ בֶ ד הָ יִ יתָ בְּ אֶ ֶרץ ִמצְ ַריִ ם"

מה מתכוון ה' ללמדנו כשמזכיר לנו שהיינו עבדים במצרים?
  

______________________
________________________
ולכן ה' מצווה אותנו שגם אנו נעשה כך.
"וְ הָ יָה כִּ י יֹאמַ ר אֵ לֶי..."
מה אומר העבד לאדונו?___________________________________________
מה עושים לעבד?________________________________________________
"וְ הָ יָה לְ  עֶ בֶ ד עוֹלָם"
מה הכוונה "עבד עולם"? – עולמו של _____ ,כלומר :שנשאר אצל האדון עד שנת ה____.
ֲשׂה כֵּן"
"וְ אַף לַאֲ מָ ְתַ תּע ֶ
מה מצווה התורה את האדון שיעשה כך לאמה העבריה? __________________________
מהיכן לומדים שאין אמה העבריה נרצעת אלא רק עבד עברי נרצע?
)שמות כ"א ,ה(

"וְ ִאם אָמֹר יֹאמַ ר הָ _____" – ...עבד נרצע ולא ____ נרצעת.

מדוע אומר ה' לאדם שלא יהיה קשה בעיניו לשלח את העבד עברי בשנה השביעית?
________________________________________________________

בס"ד

שם________________
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פרשת ראה
עבודת חזרה וסיכום
לפרק ט"ז פס' א' – י"ז

מה הפירוש " ָשׁמוֹר אֶ ת ח ֶֹדשׁ הָ אָבִ יב"?
קודם ֹבא האביב תשמור שיהיה ראוי ל_____  -כלומר שהתבואה תהא מבושלת כל צרכה
שיוכלו להקריב מאותה תבואה חדשה את מנחת ה______ שמקריבים בט"ז ב______ ואם
אתה רואה שהתבואה שבשדות לא תהא בשלה עד אז ,מה תעשה?___________

)אדר ב'(

איזה חודש זה "ח ֶֹדשׁ הָ אָבִ יב" ?_______  -שחל בו חג ה_____.
קיִ מ ִמּצְ ַריִ ם לָיְ לָה"...
"כִּ י בְּ ח ֶֹדשׁ הָ אָבִ יב הוֹצִ יאֲ  ה' אֱ ֶ
והרי ישראל יצאו ממצרים ביום?________________________________________
קי צֹאן  -וּבָ ָקר"...
"וְ זָבַ ְח ָתּ פֶּ ַסח לַה' אֱ ֶ
איזה קרבן מקריבים מן הצאן?________ .איזה קרבן מקריבים מן הבקר?________.
מדוע מקריבים גם קרבן חגיגה? כדי שקרבן _____ יהיה נאכל ______

)אחרי ששבע מקרבן חגיגה(

"א תֹאכַ ל עָ לָיו חָ מֵ ץ" ...אלא :לחם ___  -לחם שמזכיר את העוני ש_____ במצרים.
מדוע לא הספיק הבצק שלהם להחמיץ – לִ ְתפֹּחַ ? "כִּ י בְּ ______ יָצָ אתָ מֵ _____ ִמצְ ַריִ ם"
" ִחפָּ זוֹן" של מי?________________.
את מֵ אֶ ֶרץ ִמצְ ַריִ ם" ...איך תזכור זאת? _____________________.
"לְ מַ עַ ן ִתּזְ כֹּר אֶ ת יוֹם צֵ ְ
היכן "א תוּכַ ל לִ זְ בֹּחַ אֶ ת ַהפָּ ַסח"? _____________ אלא רק _____________________.
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בס"ד

אתִ מ ִמּצְ ָריִ ם"
" ָשׁם ִתּזְ בַּ ח אֶ ת ַהפֶּ ַסח בָּ עָ ֶרב כְּ בוֹא הַ ֶשּׁמֶ שׁ מוֹעֵ ד צֵ ְ
שלושה זמנים שונים נאמרו בפסוק זה:
"בָּ עָ ֶרב" – משש שעות ולמעלה ._______________________:
"כְּ בוֹא הַ ֶשּׁמֶ שׁ" – בלילה.___________________:
אתִ מ ִמּ ְצ ָריִ ם" – בבוקר שלמחרת._____________________________:
"מוֹעֵ ד צֵ ְ

"וּפָ נִ יתָ בַ בּ ֶֹקר וְ הָ לַכְ ָתּ לְ אֹהָ לֶי "על איזה בוקר מדובר שמותר לך לחזור לביתך? __________
" ֵשׁ ֶשׁת י ִָמים תֹּאכַ ל ַמצּוֹת" .מה קשה על פסוק זה?______________________________
תירוץ א' :שבעת ימים מותר לאכול מצות מן התבואה ה____ ,ומה שנאמר כאן " ֵשׁ ֶשׁת י ִָמים
תֹּאכַל מַ צּוֹת" זה לגבי אכילת מצות מהתבואה החדשה ,שמהתבואה החדשה מותר
לאכול רק _____ ימים מתוך שבעת ימי חג הפסח

)כי הרי התבואה החדשה מותרת רק לאחר

הקרבת העומר ביום ט"ז בניסן אבל בט"ו בניסן התבואה החדשה עדיין אסורה(

תירוץ ב' :התורה באה ללמדנו שאכילת מצה ביום ה_____ אינה חובה! ומכאן אתה למד לכל
השישה ימים הראשונים שגם בהם אין ____ לאכול ____ אלא רק בלילה ה_____
שנאמר."________________" :
קי ..."ה' מצוונו לעשות את יום ____ של פסח ליו"ט  -שאסור
"וּבַ יּוֹם ַה ְשּׁבִ יעִ י עֲצֶ ֶרת לַה' אֱ ֶ
לעשות בו _______.
מה פירוש המילה " ֲע ֶצ ֶרת"? א ._________________ .ב .אסיפה  -כינוס של _____ ושתיה.
ממתי סופרים שבעה שבועות ) 49יום(? "מֵ הָ חֵ ל _____ בַּ ָקּמָ ה" – מאז שמתחילים לקצור
עם הַ חֶ ְרמֵ שׁ )מַ גָּל( בַּ ָקּ ָמה )את התבואה( ,ומתי מתחילים לקצור את התבואה החדשה? משנקצר
ה______  -ביום ___ בניסן .איזה חג חל ביום ה.___________________ ?50-
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