
   

                  -1-       ______________      ____שם בס"ד  
    

                         

 אוכי תבפרשת                
 
 

 כוםיעבודת חזרה וס                  
  א"י - א'פס'  ו"כ לפרק                

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ממתי נתחייבו ישראל בהבאת ביכורים?___________________________________

 ________________________________"מאלו מילים זה נלמד? "_______

 אלו פירות חייבים בביכורים?_________________ "ְוָלַקְחָּת ֵמֵראִׁשית ָּכל ְּפִרי ָהֲאָדָמה"

שמביאים  –________" מֵ שנאמר: " ?מכל הפירותמהיכן לומדים שאין חיוב להביא ביכורים 

שבעת שמביאים ביכורים רק מ ומהיכן לומדיםכל הפירות, ממהפירות ולא  חלקרק  ביכורים

מה  ,"_______"(ח,ח) ונאמר להלן  "ֲאֶׁשר ָּתִביא ֵמַאְרְצ" –נאמר כאן "______" ש ?המינים

 להלן משבעת ה_____ שנשתבחה בהן ארץ ________ אף כאן שבח ארץ ______ שהן

 _______ המינים! 

 הפירות הראשונים?_______ -אדם יודע מה הם ראשית פירותיו איך   ..".ְוָלַקְחָּת ֵמֵראִׁשית"

_________________________________________________________________ 

 ______________להיכן מביאים את הביכורים? __

 ? _________________________(אונקלוס) "ְוַׂשְמָּת ַבֶּטֶנא"מה הפירוש 

 ... וכי אפשר לבוא לכהן שלא קיים בימים ההם?"ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ַּבָּיִמים ָהֵהםּוָבאָת ֶאל ַהֹּכֵהן "

_________________________________________________________________ 

______ ה' ֲאֶׁשר _ ___ִּכי ָבאִתי ֶאל הָ "מה מביא הביכורים אומר לכהן?  "ְוָאַמְרָּת ֵאָליו"

אני מכיר טובה לה' שנתן לנו את הארץ  -  _!לא כפוי___ואני  - "ַלֲאֹבֵתינּו ָלֶתת ָלנּו

 הטובה ואני מביא עכשיו _______.

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                  -2-             בס"ד  
 

 ___ בשנה ולאאחת ____  שאפשר לומר זאת רק? "ַהּיוֹם ִהַּגְדִּתי" מהמילים מה לומדים

  מביא ביכורים פעם נוספת.אפילו אם  -פעמים  

"מה עושה הכהן עם הסל והביכורים בתוכו?___________ "...ְוָלַקח ַהֹּכֵהן ַהֶּטֶנא ִמָּיֶד 

 ______.ו______ תחת יד ה___ כהן מניח   איך עושה הכהן תנופה? 

 ___________מה עושה הכהן לאחר התנופה?____

 _________?_____"ְוָעִניתָ "... מה הפירוש "ֱאֶקיה' ְוָעִניָת ְוָאַמְרָּת ִלְפֵני "

 ?שהושיענו ה' מהם ברוב חסדיואלו פורענויות מזכיר המביא את הביכורים 

1____________________________________________________( 

2____________________________________________________ ( 

 "...ֶאל ַהָּמקוֹם ַהֶּזה ַוִּיֶּתן ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ ַהֹּזאת ַוְיִבֵאנּו"

 .___________את מה? – "ַוִּיֶּתן ָלנּו_____________.  "להיכן? – "ַוְיִבֵאנּו ֶאל ַהָּמקֹום ַהֶּזה"

שלאחר הנפת הכהן והנחת הטנא לפני מה לומדים ממילים אלו?   "...ֱאֶקיה' ְוִהַּנְחּתוֹ ִלְפֵני "

 ר"... ולאחבידו ואומר "ארמי אבד אבי_______ המזבח, אוחז הבעלים את הטנא עם ה

 נחה)(יוצא שהיה פעמיים הנפה וה את הטנא ומניחו לפני המזבח_____ הקריאה חוזר ואת שסיים 

" ה' ְוָׂשַמְחָּת ְּבָכל ַהּטוֹב ֲאֶׁשר ָנַתן ְלֶקיאמרו שאין קורין מקרא ביכורים אלא מכאן  "...ֱא

כיוון שאדם מלקט  -שאז זה זמן שמחה (סוכות) ועד ה___   (שבועות)בזמן ______ שזה מ______ 

חג הסוכות ואילך שאין זה זמן  –אבל מהחג  (שזהו זמן בשלותם)  ______ ו______ ויינו ו_____

 מביא ביכורים ואינו ______ (מקרא ביכורים) -_______ 

" ה' ְוָׂשַמְחָּת ְבָכל ַהּטֹוב ֲאֶׁשר ָנַתן ְל ּוְלֵביֶת ֶקיַאָּתה ְוַהֵּלִוי ְוַהֵּגר ֲאֶׁשר ֱאְּבִקְרֶּב..." 

 (מ"ח ערי המגרש שנתנו להם ישראל)באיזה אופן גם הלוי חייב בביכורים?_____________________ 

 _____._ ואינו______    מה דין הגר לענין הבאת ביכורים? 

 ________________________________________________________מדוע?

 



 

 בס"ד

  "...ִמן ַהַּבִית     



  

                  -1-       ____      ______________שם בס"ד  
    

                         

 אוכי תבפרשת             
 
 

 כוםיעבודת חזרה וס              
  ט"ו – י"בפס'  ו"כ לפרק           

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "...ַהְּׁשִליִׁשתִּכי ְתַכֶּלה ַלְעֵׂשר ֶאת ָּכל ַמְעַׂשר ְּתבּוָאְת ַּבָּׁשָנה "

 (מהשמיטה)כשתגמור להפריש את המעשרות של שנה ה_______  פירוש:

 בערב פסח של השנה ה______. (ביעור מעשרות)ידוי וקבע את זמן הביעור והו

 (שאז מסתיימות ג' השנים לגבי הבאת המעשרות שלהן)

בערב  הוא דווקא   אכילתן כדינם) \(הוצאת המעשרות מביתו ונתינתן  מהיכן לומדים שזמן ביעור המעשרות

 "ָׁשׁש ָׁשִנים ִמְקֵצה" –"_____" (י"ד, כ"ח) נאמר כאן של שנה רביעית?   פסח

 "ֶׁשַבע ָׁשִנים"_____ (ל"א, י') ונאמר להלן (שם) 

 ._____אף כאן מדובר בזמן ה -זה בזמן ה_____ (שם) מה להלן 

 )שלמדנו כפי פסח(ולא חג  ___אף כאן זה חג ה__ סוכותזה בחג ה") ִמֵּקץ ֶׁשַבע ָׁשִנים(" מה להלן ואל תקשה:

רגל שהמעשרות _____ בו (נגמרים בו) וזהו חג _____!  - "ִּכי ְתַכֶּלה ַלְעֵׂשר" הרי נאמר כאן:ש

לומר על חג הסוכות  אי אפשרשהרי יש הרבה אילנות שנלקטים לאחר חג ה______ ואם כן 

 הזמן שמסתיים בו המעשר! זהשהרי אין  "ַלְעֵׂשרְתַכֶּלה  ִּכי"שזה הזמן שנאמר עליו 

 של שנה רביעית בפסחויוצא שהמעשרות של שנה ______ כלין  

 וכל מי ששיהה מעשרותיו במשך שלוש שנים

 בערב פסח של שנה רביעית. � ____הכתוב לבערו מן ה הצריכֹו

 

 ִּבַעְרִּתי ַהּקֶֹדׁש

 ִמן ַהַּבִית 
 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

                  -2-             בס"ד  
 

 בלשון יחיד? - "ַהַּמֲעֵׂשרְׁשַנת "מדוע התורה מכנה את השנה השלישית בשם  ..."ְׁשַנת ַהַּמֲעֵׂשר"

 אלא רק שנה שאין נוהגים בה שתי מעשרות - "ְׁשַנת ַהַּמֲעֵׂשר"  אלא רצתה התורה ללמדנו:

 ______  )__2)________.  1שתי מעשרות  ושניה נוהג בהן שבשנה ראשונה   !______ אחד

  ____ מעשר זה ואיזהו? אחד מעשר רק אלא המעשרות שתי אותן את נוהג אין השלישית ובשנה

 ...ללמדנו ששוָנה היא מב' שנים שקדמו לה – "ְׁשַנת ַהַּמֲעֵׂשר"זו בשם  ולכן כינתה התורה שנה

 ______"___מה צריך לתת בשנה השלישית במקום מעשר שני?  "

 יוצא שבשנה השלישית נותנים ב' מעשרות:

 ___"לַ ְוָנַתָּתה " שנאמר: ,ללוי - _____ מעשר) 1

 שזה מעשר עני. - "ְוָלַאְלָמָנה____ לַ ְוַלֵּגר שנאמר: " -____  מעשר) 2
 

 ולא פוחתים להם מחצי קב – "ָׂשְבָען"כדי מאלו מילים לומדים שצריך לתת לעניים מעשר 

 "___________________________" שנאמר:   שיעור של שתי סעודות) –(שיעור י"ב ביצים חיטים? 
 

 כדין! -שנתת _______ ִהְתַוֶּדה   לאדם:אומרת התורה  - "...ֱאֶקיה' ְוָאַמְרָּת ִלְפֵני "

 

 ?מעשרות מפרט האדם בווידויאלו 
 

 שמתוודה שהביאֹו כראוי: סוג המעשר    לשון הווידוי

י ַהּקֶֹדׁש  ַעְרּתִ  ּבִ
ִית  ִמן ַהּבַ

 ) מעשר ____1
 _____ ולאכלם שםשאת שניהם צריך לעלות ל_____

 בשנים א' וב'. שנתן –מעשר שני 
אחר שיצא מכלל של אילן לפירות שנה רביעית  – נטע רבעי

 )__________2 ערלה.

 

 המעשרות של שתי שנים ראשונות שאם ִשהה אותם ולא העלם לירושלים צריך להעלותם _______!והזכירה התורה את 

יו   ְוַגם ְנַתּתִ
ִוי  ַלּלֵ

 מהפירות של כל ג' השנים. שצריך לתת ל____ ) מעשר _____1

 שניתנת ל____ בכל השנים תרומה גדולה בא לרבות "ְוַגם" ) תרומה ____2

 שגם הם ניתנים לכהן. וביכורים
3_ (________ 

תֹום  ר ַלּיָ ְוַלּגֵ
 ְוָלַאְלָמָנה

 הניתן להם מפירות השנה ה_______. מעשר ____

 



  

                  -3-             בס"ד  
 

  "...ְּכָכל ִמְצָוְת ֲאֶׁשר ִצִוָתִני"

 ____ לביכורים__ לא הקדמתינתתים כסדרם!  

 ל________  )ללוי (ראשוןולא מעשר 

 ולא מעשר _____ למעשר ______

 )__________4)_________.  3__. )______2)______.  1 ם לפי הסדר:אות אלא הפרשתי

 תקדים אחד לשני! לא - לא תשנה את הסדר שלהם –" א ְתַאֵחרְמֵלָאְת ְוִדְמֲע שנאמר: "

 

 לפירושן ידויומילות הו(המשך) העבר קו בין 

           א ָעַבְרִּתי ִמִּמְצֹוֶתי  

 ְוא ָׁשָכְחִּתי           

   א ָאַכְלִּתי ְבֹאִני ִמֶּמּנּו           

   ְוא ִבַעְרִּתי ִמֶּמּנּו ְּבָטֵמא           

   ְוא ָנַתִּתי ִמֶּמּנּו ְלֵמת           

   ֱאָקיה' ָׁשַמְעִּתי ְבקֹול            

  ָעִׂשיִתי ְּכָכל ֲאֶׁשר ִצִוָתִני           

 

  "...ַהְׁשִקיָפה ִמְּמעוֹן ָקְדְׁש ִמן ַהָּׁשַמִים"

שאמרת "אם בחקותי תלכו ונתתי  ,עלינו, עֵשה אתה מה שעליך לעשות _____עשינו מה ש

 "...ָנַתָּתה ָלנּוֲאֶׁשר ______ ּוָבֵר ֶאת ַעְּמ ִיְׂשָרֵאל ְוֶאת הָ " -עיתם" ב ________

 

 לא שכחתי לפאר ולשבח את ה' 

 בזמן ההפרשה

 לא אכלתי מעשר שני כשהייתי אונן

 )ביום הראשון לאבלותו(אֵבל  



 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              ____      ____________שם בס"ד  
    

                         

 אוכי תבפרשת 
 
 

  ח'-א'פס'  ז"כ לפרק כוםיעבודת חזרה וס
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 סדר הקמת האבנים:

 שנאמר: מה נצטוו ישראל?

להקים  ה' ציווה את בני ישראל

 ה_____ֵמי בתוך  ___________ 

 _____המי להם  ולזכרון הנס שנבקע

ר " ּיֹום ֲאׁשֶ ן_______ ְוָהָיה ּבַ ְרּדֵ  ...ֶאת ַהּיַ

דֹלֹות_______ ַוֲהֵקמָֹת ְלָך   (פס' ב') "...ּגְ

 אח"כ להוציא בני ישראל נצטוו

 ירדןתוך המ______  אבנים 12 

 ולבנות מהן ______ בהר ______

 ולשוד אותם ב_____ ולכתוב 

 עליהם את משנה תורת משה

 שבנוולהקריב על המזבח 

 ______ ו________.

ְדּתָ אָֹתם בַּ ... "  _____ְוׂשַ

ל    _______הַ __ ____ְוָכַתְבּתָ ֲעֵליֶהן ֶאת ּכָ

 )ג'-(פס' ב' "...ַהּזֹאת

ַח ַלה'" ... ם ִמְזּבֵ ָ ח _______  ּוָבִניָת ׁשּ ִמְזּבַ

 ')ה(פס'  ...ֲאָבִנים

 ֱאלֶֹקיךָ ְוַהֲעִליָת ָעָליו עֹולֹת ַלה' ...

ם______  ְוָזַבְחּתָ   )ז'-ו' (פס' ..."ְוָאַכְלּתָ ׁשָ

בני ישראל נצטוו לפרק את ה_____ 

שבהר עיבל ולקחת את האבנים 

 ל______ ולהקימם שם שוב...

  כמו שעשה יהושע (יהושע ד,כ)

ר " ה ֲאׁשֶ ֵרה ָהֲאָבִנים ָהֵאּלֶ ים ֶעׂשְ ּתֵ ְוֶאת ׁשְ

ן ְרּדֵ ל ָלְקחּו ִמן ַהּיַ ְלּגָ ּגִ ַע ּבַ   "...ֵהִקים ְיהֹוׁשֻ

 



   

                  -1-        ______________      ____שם בס"ד  
    

                         

 אוכי תבפרשת 
 
 

 כוםיעבודת חזרה וס
 ו"כ - י"אפס'  ז"כ לפרק

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אלו שבטים עמדו על הר גריזים? ______  ______  ______  ______  ______  _______

 אלו שבטים עמדו על הר עיבל? ______  ______  ______  ______  ______  _______

 בין שני ההרים?  ה______ וה______ והארון -מי עמדו באמצע 

 הר הסתובבו הלויים כשאמרו את הברכות? __________לכיוון איזה 

 ? __________הקללותלכיוון איזה הר הסתובבו הלויים כשאמרו את 

 

 ...ַעל ַהר ְּגִרִּזים ְלָבֵר ֶאת ָהָעם  ֵאֶּלה ַיַעְמדּו 

 ?ולא הוזכרו בה ברכות "...ַמְקֶלהָארּור " ... "ָהִאיׁשָארּור והרי הוזכרו בפרשה רק קללות, "

 "_____"...הלויים " אמרו ָארּוראלא שלפני כל "

ָהִאיׁש ֲאֶׁשר א ַיֲעֶׂשה ֶפֶסל : "_____ בברכהכיצד? הפכו לויים פניהם כלפי הר ______ ופתחו 

 עונים _____. (השבטים שבשני ההרים)" וכו'  ואלו ואלו ּוַמֵּסָכה

 ____ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ____ : "_בקללהוהפכו פניהם כלפי הר ______ ופתחו  )הלויים(חזרו 

 עונים _____ " וכו'  וכולםּוַמֵּסָכה

 בכל הקללות. וכך עשו
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 מה מביא רש"י מיסודו של רבי משה הדרשן?

 י"א _____ יש כאן כנגד י"א ______

 הוא כללי ואינו כנגד שבט מסוים) (הארור הי"ב

 כנגד איזה שבט לא כתב משה "ארור"?___________

(מפני את שאר השבטים שיברך  כמולפי שלא היה בליבו של משה ל_____ לפני מותו   מדוע?

 עוד להוסיף ול_________. רצה לכן לאחטאו של נשיא שבט שמעון זמרי בן סלוא) 

 

 "?_________________________________________ַּבֵּסֶתרַמֶּכה ֵרֵעהּו מה הפירוש "

 איזה ארור כלל בו משה את כל התורה כולה? "_______________________________"

 

 איך כתוב בתורה:             

 ______________ְמַעֵּות   מעשה אומן _______________

 מטעה ______________   מזלזל _________________

 

 

 

 

 

 



   

                  -1-        ______________      ____שם בס"ד  
    

                         

 
 אוכי תבפרשת 

 
 

 כוםיעבודת חזרה וס
 די"-א'פס'  ח"כ לפרק

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 "?_____________________________ּוָבאּו ָעֶלי ָּכל ַהְּבָרכֹות ָהֵאֶּלה" –מתי 

________________________________________________________ 

 א. משוך קו בין הברכה לפירושה.    ב. השלם את המילים החסרות.

 

 ָּברּו ַאָּתה ָּבִעיר        

 ּוָברּו ַאָּתה ַּבָּׂשֶדה        

        ְּפִרי ִבְטְנ ָּברּו 

        ּוְפִרי ַאְדָמְת 

        ּוְפִרי ְבֶהְמֶּת 

        ְׁשַגר ֲאָלֶפי 

        ְוַעְׁשְּתרֹות ֹצאֶנ 

        ּוִמְׁשַאְרֶּת ַטְנֲא ָּברּו 

        ַאָּתה ְּבֵצאְת ּוָברּו ַאָּתה ְּבֹבֶא ָּברּו 

 

 תהיה ברכה בפירות שלך

 בזרעך -תהיה ברכה בילדים שלך 

תהיה ברכה בעדרי ה_____ שלך  

 ש_______ את בעליהן. –"עשתרות" 
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 בכמה דרכים יבואו האויבים להילחם בישראל?___    ניצחון במלחמה.

 בכמה דרכים יברחו האויבים מפני ישראל?___                               

 מדוע האויבים יברחו בשבעה דרכים ולא בדרך אחת?___________________________

 שלך (שיהיה לך שפע של תבואה)במחסני התבואה   -"  ______ּבַ   -ִאְּת ֶאת ַהְּבָרָכה ה' ְיַצו "

 בכל מה שתתעסק עימו... – "ָיֶד______  ּוְבֹכל  -          

 בדרכיו. ____את מצוותיו ו ____בתנאי שה' יקים אותנו לו לעם ______ כמו שנשבע לנו... 

 ".ִמֶּמּךָ _____ וְ "ולכן....     "____________________"מה יראו כל עמי הארץ? 

 ִּבְפִריה' ְל____  ְוהוִֹתְר "   אלא גם...  ולא רק שיברכך ה' בפרי בטנך, פרי אדמתך וכו' 

 ה' ישאיר לך את הברכה שתתקיים עוד ועוד ולא תחלוף...  – "...ִבְטְנ 

 ? ___________________________אוצר טוב של ה'על איזה ברכה כותבת התורה שזה 

 )חזקוני(כיוון שירקבו פירותיהם ויצטרכו ממך פירות,   למי תלווה פירות? _________

אתה לא תצטרך ל_____ מהגויים לעולם (כי לא ירקבו פירותיך ולא  – _____"ָּתה א ְואַ "

 )זקוניחתרעב לעולם, 

 איך מתוארת הברכה שיהיו ישראל תמיד חזקים, חשובים ונכבדים ולא חלשים, ירודים

 ________________________________________"___________ודחויים? "_____

 ְוַלֲעׂשוֹת_____ ְמַצְּו ַהּיוֹם לִ _____ ֱאֶקי ֲאֶׁשר _____ ה' ִּכי ִתְׁשַמע ֶאל "...  וכל זה בתנאי

 (רלב"ג: כי אפילו סטייה קטנה ּוְׂשֹמאל _____ ִמָּכל ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיוֹם _____ ְוא 

 .ֲאֵחִרים ְלָעְבָדם______ ָלֶלֶכת ַאֲחֵרי ממצוות התורה מביאה בסופו של דבר שיסורו ויגיעו למציאות של...)      
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 כי תבואפרשת 

 
 

 כוםיעבודת חזרה וס
  ס"ט–ט"ו פס'  ח"כ לפרק

 

 

 

 

 

 "?_____________________________ּוָבאּו ָעֶלי ָּכל ַהְּקָללֹות ָהֵאֶּלה ְוִהִּׂשיגּו" –מתי 

 

ִעיר ּוָברּוְך  ה ּבָ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ֶדה ָ ׂשּ ה ּבַ  ַאּתָ

 _____ּבָ ַאָּתה _____ 
 ַאָּתה ַּבָּׂשֶדה_____ וְ  

רּוְך ַטְנֲאָך  ךָ ּבָ ַאְרּתֶ  ________ַטְנֲא ּו_____  ּוִמׁשְ

ִרי ִבְטְנָך ּוְפִרי  רּוְך ּפְ ּבָ
 ...ַאְדָמְתךָ 

 ________ּוְפִרי ______ ְּפִרי _____ 
 ______.ת ְוַעְׁשְּתרֹ ______ ְׁשַגר 

בֶֹאךָ  ה ּבְ רּוְך ַאּתָ ּוָברּוְך  ּבָ
ֵצאְתךָ  ה ּבְ  ַאּתָ

ַאָּתה _____ ּו_____ ַאָּתה ּבְ _____ 
ְּבֵצאְת 

      

ח    ּלַ ְגֶעֶרתה' ְיׁשַ הּוָמה ְוֶאת ַהּמִ ֵאָרה ֶאת ַהּמְ ָך ֶאת ַהּמְ     )  '(כ ...ּבְ

 (היפך הברכה, צער על חסרון...)  _____ -ְמֵאָרה 

 )באמ"חקול ______ (קולות של רעמים וברד,  -ְמהּוָמה 

 (בכור שור)שכולם יגערו בך וירחיקו ______ מהם  - ְגֶעֶרתִמ 

 "_________ִמְּפֵני ֹרַע ַמֲעָלֶלי ֲאֶׁשר "

 "? __________ַעד ַּכתֹו ֹאְת ֵמַעל ָהֲאָדָמה..." -את מה ידבק בך ה' 

ָכה  ������ במה יכה ה' את ישראל אם יחטאו ח"ו?  (כ"ב)   ה'...ַיּכְ ���� 	
 ונפוח. (ומתייבש) שבשרו ____  -_______" בַ "  

 חום גבוה... –____ של חולים  -______" ּובַ "   

 חמה יותר מ______. -______"  ּובַ "   

 חולי המחממו בתוך ה_____ ותמיד צמא ל____. -______" ּוַב "   
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 חיילים. -יביא עליך _____  -_______"  ּובַ "  

 ...רוח מזרחית המפסידה את התבואה -רוח ____  -" _______" 

 ופני התבואה ______ ונהפכים ל_____. -יובש  -______" וְ "   

ךָ " ר ַעל רֹאׁשְ ֶמיָך ֲאׁשֶ  )  ג(כ" "...ְוָהיּו ׁשָ

 

 _____".ַּתְחֶּתי ֲאֶׁשר  ְוָהָאֶרץ_____ ֲאֶׁשר ַעל ֹראְׁש  ָׁשֶמיְוָהיּו : "(פרשת כי תבוא) כאן אמר משה

 ".ִּכְנחּוָׁשהְוֶאת ַאְרְצֶכם ______ ּכַ  ְׁשֵמיֶכםְוָנַתִּתי ֶאת : ")טויקרא כו, י -בחוקתי ( אמר משה ושם

 היכן הקללה יותר חמורה?_________________

יהיו יבשים ולא מזיעים כמו ה_____  שהשמייםישראל  שבקללות שבפרשת בחוקתי נתקללו

תהא _____ כדרך שה______ מזיעה  ואילו הארץולא תהיה טיפת מטר...  -שלא ______ 

 .(שהיה דרכם לאגור הפירות באדמה)ונגרם בזה שה_______ מרקיבים 

 ______ - "ֶרץְוָהָא"..._____   -" ָׁשֶמיואמר להיפך:  " הקל משה רבינו בקללותואילו כאן 

לא תהא _____ כדרך שאין הברזל  והארץוירד מעט טל....   -יזיעו כמו ______  שהשמיים

 מזיע והפירות לא _______.

 מהקללות שאמר ה'?ְוֵהֵּקל איך שינה משה 

 אמרו בפרשת בחוקתי?אלו ב' דברים הקל משה יותר מהקללות שנ

אמרם משה בלשון _____. וכאןנאמרו בלשון _____  בחוקתי בפרשתשקללות ה' .א

 השמיים כ_____ והארץ כ_____. וכאןהשמים כ_____ והארץ כ_____  בפר' בחוקתי.ב
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ן "  )  ד(כ" "...ֶאת ְמַטר ַאְרְצָך ָאָבק ְוָעָפרה' ִיּתֵ

יורד מטר אך לא כל _____ ואין בו כדי להרטיב את העפר, וה_____ באה ומעלה את 

ה_____ כשהם רטובים מהגשם והאבק _____ בהם ונעשה ____ עשב ה_____ ומכסה את 

 והזרעים מרקיבים! -ומתייבש 

ֵצא ֵאָליו" ֶדֶרְך ֶאָחד ּתֵ  )  ה(כ""...  ּבְ

"... נתקללו ישראל: לפניךובשבעה דרכים ינוסו  אליךבמקום הברכה של "בדרך אחד יצאו 

" ְלָפָניו______ ָרִכים ְד _______ ֵּתֵצא ֵאָליו ּובְ __ ___ְּבֶדֶר..." 

 

 )  ה(כ" ..."ָהָאֶרץַמְמְלכֹות ְוָהִייָת ְלַזֲעָוה ְלכֹל "

שיפחדו ממה  -שיזועו מפחד כל שומעי _____  -"?   לאימה ול____ ְלַזֲעָוההפירוש "מה 

 כמו שבא על _______". (הקללות) שקרה לך ויאמרו: "אוי לנו שלא יבוא עלינו 

 

ַמִים ּוְלֶבֱהַמת ָהָאֶרץ" ָ  )ו(כ" ..."ְוֵאין ַמֲחִריד ְוָהְיָתה ִנְבָלְתָך ְלַמֲאָכל ְלָכל עֹוף ַהׁשּ
 

יפחידו את העופות וה______  –אנשים שיחרידו צאו ימָ "? שלא ְוֵאין ַמֲחִרידהפירוש "מה 

   (רשב"ם, ראב"ע, חזקוני)ולא יהיה מי שיקבור אותם.  -שילכו מעל גבי נבלות האנשים 

ָכה "   )  ז(כ"  ..."ה'ַיּכְ

 יכה ה' את ישראל אם יחטאו ח"ו? (רח"ל) באלו סוגי שחין ומחלות 

 _____ ויבש מ_____)משחין קשה מאוד. (לח  – "ִמְצַרִים"ִּב_____ )1

 סוג מחלה. -_____" ּובַ ")2

 שחין לח. -_____" ּובַ ")3

 שחין ____ כחרס. -_____" ּובֶ ")4

ָכה " רֹון ּוְבִתְמהֹון ֵלָבב ה'ַיּכְ עֹון ּוְבִעּוָ ּגָ ׁשִ   )  ח(כ"  ..."ּבְ

שיאטם לבם מלהבין מה שקורה עמם מרוב בהלה  –"? ____ הלב ּוְבִתְמהֹון ֵלָבבמה הפירוש "

 ותדהמה...
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 על כל דבר...? יהיו מתווכחים ומערערים – ערעוראיך נאמר בתורה שבכל מעשיך יהיה 

" ְוָהִייָת ַא...."_____ 

ה ְתָאֵרשׂ    ָ   (פס' ל) ִאׁשּ

ְבֶנה    ִית ּתִ ּבַ

ע    ּטַ ֶרם ּתִ ���������ּכֶ 	 
� ���� 

ׁשֹוְרָך ָטבּוַח ְלֵעיֶניָך   

ָפֶניָך    זּול ִמּלְ ֲחמְֹרָך ּגָ

 !ְוֵאין ְל מוִֹׁשיעַ  -צֹאְנָך   

 על מי נאמר שנתונים הם לעם אחר? __________

 אתה _____ אליהם שישובו אך הם לא _____. –  )  ל"ב( ָּכל ַהּיוֹם ְוֵעיֶני ֹראוֹת ְוָכלוֹת ֲאֵליֶהם

 ______"ֲאֶׁשר א "___ את כל מה שיגעת עליו...?   )ל"ג( "ְּפִרי ַאְדָמְת ְוָכל ְיִגיֲע"מי יאכל את 

_______ ְוָהִייָת "מה יקרה כשיראה את כל גופו מלא בשחין ואת שאר הזוועות והעונשים?  

 "... ְרֶאהֲאֶׁשר ִּת ______ ִמַּמְרֵאה 

 

ךָ ה' יֹוֵלְך "   )  ל"ו(  ..."אְֹתָך ְוֶאת ַמְלּכְ

 להיכן ה' יוליך אותך ואת המלך שהמלכת עליך? ___________________________

 ומה תעשה שם? ___________________________

 

ר ְיַנֶהְגךָ " ים ֲאׁשֶ כֹל ָהַעּמִ ִניָנה ּבְ ל ְוִלׁשְ ה ְלָמׁשָ ּמָ ה ה' ְוָהִייָת ְלׁשַ ּמָ  )  ל"ז(  "ׁשָ

 עליך     (עומד ומשתומם כשרואה מה שנעשה לך)שכל הרואה אותך ____   - ְלַׁשָּמה

 )(הישראלשכשתבוא ____ רעה על אדם מסוים יאמרו "זו דוָמה ל_____ פלוני"   -ְלָמָׁשל 

 יחזרו ויספרו על המכות החמורות ש___ עליך. -שישננו  -מלשון ו______   -ְוִלְׁשִניָנה 
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ֶדה" ָ  ________________ ______________      )  ל"ח(  "ֶזַרע ַרב ּתֹוִציא ַהׂשּ

ע " ּטַ ָרִמים ּתִ  _________________________________          "ְוָעָבְדּתָ ּכְ

ָכל "  _________________________________          "ְגבּוֶלךָ ֵזיִתים ִיְהיּו ְלָך ּבְ

 

"יפלו ה_____ מן העץ לפני שיבשילו... –" ִיַּׁשל ֵזיֶת 

ִנים ּוָבנֹות ּתֹוִליד"  ____________________________________          "ּבָ

ל ֵעְצָך ּוְפִרי ַאְדָמְתָך ְיָיֵרׁש "       )  מ"ב(   "________הַ ּכָ

 סוג של ארבה –כלומר שהצלצל  -יעשנו ה______ רש מן ה______  - ַהְּצָלַצל ְיָיֵרׁש

 את העץ מן ה______ שלו. עני) -(מלשון רש יאכל את הפירות וירושש 

 

ר" ָך ַיֲעֶלה (הגוי)  ַהּגֵ ִקְרּבְ ר ּבְ ְעָלהָעֶליָך ֲאׁשֶ ה  - ַמְעָלה ּמָ  "______________________ְוַאּתָ

ה  -הּוא ַיְלְוָך "  "_____________ְוַאּתָ

ה  -הּוא ִיְהֶיה ְלרֹאׁש "  "________________ְוַאּתָ

ְמָדְך  ָ יגּוָך ַעד ִהׁשּ ִ ה ּוְרָדפּוָך ְוִהׂשּ ָללֹות ָהֵאּלֶ ל ַהּקְ י לֹא  –ּוָבאּו ָעֶליָך ּכָ קֹול _______ ּכִ ה' ּבְ

ְך _________ ִמְצֹוָתיו וְ _______ ֱאלֶֹקיָך לִ  ר ִצּוָ       )  מ"ה(ֲאׁשֶ

ר לֹא ָעַבְדּתָ ֶאת " ַחת ֲאׁשֶ ְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבב ֵמרֹב ּכֹלה' ּתַ ׂשִ       )  מ"ז("...  ֱאלֶֹקיָך ּבְ

 מרוב שפע שהיה לך שלא עבדת את ה' אלקיך(ואין הכוונה בעוד שהיה לך ________. ? "ֹּכלֵמֹרב "מה הפירוש  

 ), מפרשיםהתוכחה צד של זכותבאמצע אין כותבים כי  "וישמן ישורון ויבעט"כעין 

א " ָ  ְלמה נמשלה מהירות הגעתו של האויב?_______________ )טמ"("... קָעֶליָך ּגֹוי ֵמָרחֹ ה' ִיׂשּ

ַמע ְלׁשֹנוֹ " ר לֹא ִתׁשְ  (בכור שור). שפתו, ולא תוכל להתחנן לפניו -שלא _____ את לשונו  – "... ֲאׁשֶ

ָעֶריָך ַעד ֶרֶדת חֹמֶֹתיךָ " ָכל ׁשְ  :כלומרוכיבוש,    " מלשון ____ֶרֶדת" –  )נ"ב( "...ְוֵהַצר ְלָך ּבְ

 שיכבשו את חומותיך וימשלו בך...



   

                  -6-               בס"ד  
 

 מה יאכלו ישראל רחמנא ליצלן מרוב הרעב שיהיה בארץ?________________________ 

(מצוקה שם _____  המחמת שיהיו _____ על העיר ויהי – "ֲאֶׁשר ָיִציק ְל ֹאְיֶב ּוְבָמצוֹק ְּבָמצוֹר"

 בגלל הרעבון. וצרה) 

    )נ"ד("... ָך ְוֶהָענֹג ְמאֹדָהִאיׁש ָהַרְך בְּ "

 – ָקָצהשאעפ"י שהוא _____ ודעתו  – פינוקלשון    פירוש א':?    ְוֶהָעֹנג -ָהַר מה הפירוש 

 מואסת בדבר מיאוס, ימתק לו לרעבונו בשר _____ ו_______ (מרוב הרעב)

אפילו אדם רחמן, מרוב רעבתנות מהמצור  –ה_____ ורך הלבב  –"הרך בך"  ':בפירוש 

 להם מבשר אחיהם... ומהמצוק יתאכזר אפילו על בניו ולא יתן

 מה יעשה אותו אדם רך והעֹנג? ________________________________

ֵחיקוֹ ּוְבֶיֶתר ______ ְבָאִחיו ּו"במי תהיה עינו רעה ולא יתן להם לאכול מבשר בניו ובנותיו?  

 ..."ֲאֶׁשר יוִֹתיר  ____

ה" -גם האשה  ה ...ָהַרּכָ     מבשר בניה לבני ביתה. לא תתן –"...  ְוָהֲעֻנּגָ

 : בנים ובנות גדולים _________________________________(נ"ו)איך נאמר בפסוק 

 איך נאמר בפסוק: בניה הקטנים _________________________________

 "...?ִאם א ִתְׁשֹמר ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהֹּזאת" -מה יעשה לך ה' 

(רגילות הבאות שהמכות יהיו ______ ומובדלות משאר ______  -  )נ"ט("... ֶאת ַמּכְֹתךָ ה'  ְוִהְפָלא"

 דרך הטבע...) 

דֹלֹת ְוֶנֱאָמנֹות"  לזכך העוון...! -לקיים _______  –שהמכות נאמנות ליסרך  -"... ַמּכֹות ּגְ

ךָ " יב ּבְ  אלו מכות ומחלות שכל כך פחדת מהם ישיבם ה' עליך? _____________  )ס'("... ְוֵהׁשִ

ִּתְׁשַמע ְוַהָּיָׁשר ְּבֵעיָניו ָׁשמֹוַע ִאם ַוֹּיאֶמר מהיכן יודעים אנו שישראל פחדו ממכות אלו?  שכתוב: "

מכאן רואים שהיה צריך  – "...א ָאִׂשים ָעֶלי______ ֲאֶׁשר ַׂשְמִּתי בְ ______ ָּכל הַ ...  ַּתֲעֶׂשה

 בתנאי שיקיימו את המצוות! –להרגיע את ישראל שהמכות שראו ב______ לא יבואו עליהם 

 מפחידים את האדם אלא בדבר שהוא _____ ממנו. –כי הרי זה הכלל: אין מייראים 



 

                  -7-             בס"ד  
 

  נשֵאר ______________. – (ס"ב) "ְּככוְֹכֵבי ַהָּׁשַמִים ָלֹרב"במקום מה שהיינו  

 "...ֱאֶקיה' ְּבקוֹל _____ ִּכי א "    ?מדוע

ׂש " ר ׂשָ ֲאׁשֶ יׂש ה' ְוָהָיה ּכַ ן ָיׂשִ ֲעֵליֶכם ְלַהֲאִביד ה' ֲעֵליֶכם ְלֵהיִטיב ֶאְתֶכם ּוְלַהְרּבֹות ֶאְתֶכם ּכֵ

ה' ש אלאישמח להביא עליכם את האויבים  –אין הכוונה שהקב"ה ישיש  – (ס"ג)"... ֶאְתֶכם

ם ֵמַעל ָהֲאָדָמה"  ____ עליכם להאביד אתכם וכו'..._את __ ישיש ְחּתֶ  לשון ______. – "...ְוִנּסַ

יםה' ֶוֱהִפיְצָך " ָכל ָהַעּמִ ָ .... ּבְ  (ס"ד)  "....ם ֱאלִֹהים ֲאֵחִריםְוָעַבְדּתָ ׁשּ

 אדם) –(מס על כל גולגולת אלא מעלים ____ וגולגליות  –אין הכוונה שיעבדו עבודת אלוהות ממש 

 (ואין זה ע"ז ממש אלא שנחשב כעובדים לעובדי אלילים...)לכמרי עבודת ______ 

יַע ְולֹא ִיְהֶיה ָמנֹוַח ְלַכף ַרְגֶלךָ "  כלומר שלא _____ שם.  (ס"ה)"... ּוַבּגֹוִים ָהֵהם לֹא ַתְרּגִ

 (מלשון פחד) לב חרד –   ______" ֵלב "מה יתן לך ה' אצל הגויים?   

 מצפה ל______ ולא תבוא. –   _______" ְוִכְליֹון "    

 עגמת נפש (צער). –מפח נפש  –   _______" ְוַדֲאבֹון "    

ֶגד" ֻלִאים ְלָך ִמּנֶ יָך ּתְ שתלויים הם מבלי לדעת אם  -יהיו אצלם בספק שהחיים  –  )ו(ס" "ְוָהיּו ַחּיֶ

 יעברו את יום המחר.

 – הצרות כל כך מתחזקות תמיד וכל שעה מרובה קללתה מהשעה שלפניה... ולכן

ן "  ּבֶֹקר ּתֹאַמר ִמי ִיּתֵ מי יתן (הלוואי) שהיום יהיה כמו הערב של _____ (הערב של  –______" ּבַ

 שהיה יותר טוב מעכשיו בבוקר...  –אתמול) 

ן "  תאמר מי יתן (הלוואי) שיהיה  וכשיעבור הבוקר ויגיע הערב – ______"ּוָבֶעֶרב ּתֹאַמר ִמי ִיּתֵ

 שאפילו הבוקר היה יותר טוב מהערב שהגיע...עכשיו כמו ה_____ 

 להיכן ישיב אותך ה' בספינות? ________

 לעבדים? ___________________ –ם מדוע אף אחד לא יקנה את ישראל השבויי

ה ִד  ה ֵאּלֶ ר ִצּוָ ִרית ֲאׁשֶ ֶאֶרץ מֹוָאב ה' ְבֵרי ַהּבְ ָרֵאל ּבְ ֵני ִיׂשְ ה ִלְכרֹת ֶאת ּבְ (שיקבלו עליהם ֶאת מֹׁשֶ

חֵֹרב  את התורה באלה ובשבועה)  ם ּבְ ַרת ִאּתָ ר ּכָ ִרית ֲאׁשֶ ַבד ַהּבְ  סיני)חוץ מקללות שבפר' בחוקתי שנאמרו בהר (ִמּלְ
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