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שאלות דברים פרק א'
 )1מהו התאריך בו מתחיל משה רבינו לומר את הכתוב בספר דברים?
 )2מהו מיקומו של עם ישראל בשעת התחלת ספר דברים?
 )3מה היה מרחק ההליכה ממקום חנייתם של ישראל להר חורב? דרך איזה מקום היו צריכים
ישראל לעבור כדי להגיע אל מקום חנייתם?
 )4הסבר את הפסוקִּ " :דבר מֹשה אל בְּ נֵי יִּ ְּש ָראֵ ל ךְּ כֹל אֲ שר ִּצוָ ה יְּ קֹוָ ק אֹת ֹו אֲ לֵהם".
 )5בתורה מצוינים שני מלכים שמשה הכה ,ורק לאחר שהכה את שני המלכים הללו ,אמר את
הכתוב בספר דברים – מיהם המלכים הללו?
 )6מה הייתה עיר בירתו של סיחון שם היכו בני ישראל את סיחון?
 )7מה אמר ה' לבני ישראל לאחר שחנו הרבה זמן תחת הר סיני?
 )8מהם המקומות בהם ישב האמורי שישב בארץ ישראל?
" )9ואומר אליכם בעת ההיא לאמר" (פס' ט') ,לאיזה זמן מתכוון משה רבינו בפסוק זה?
 )11שלשה אירועים מרכזיים שהתרחשו בשנות נדודי ישראל במדבר מוזכרים בדבריו של משה בפרק
א' .כתוב את האירועים המרכזיים המוזכרים בפסוקים הבאים:
א .פסוקים ט' – יט':
ב .פסוקים כ' – מא':
ג.

פסוקים מא' – מו':

 )11מהן שתי הסיבות הגורמות למשה רבינו לבקש מינוי דיינים שיורידו ממנו את העומס שבהנהגת
עם ישראל?
 )12באיזו ברכה מברך משה רבינו את בני ישראל?
" )13איכה אשא לבדי טרחכם ומשאכם וריבכם" ,פרש את המילים המודגשות.
 )15בהתחלה ,משה רבינו דרש תכונות מסוימות מהאנשים אותם רצה למנות לדיינים ,אך לאחר שלא
מצא אנשים עם אותם תכונות ,התפשר.
א .מהן התכונות הראשונות שמשה רבינו חיפש? (פרש את התכונות)
ב .אלו תכונות היו בדיינים שמונו בסופו של דבר לאחר שמשה רבינו התפשר?
ג .מיהם שרי האלפים ,שרי המאות ,שרי החמישים ושרי העשרות?
ד .מהם ששת הצווים המרכזיים שמשה ציווה את הדיינים?
 )16א" .כי המשפט לאלוקים הוא" :כיצד מנמקת התורה את האיסור לדיינים לעוות את הדין?
ב .באיזה מקרה יפנו הדיינים את בעלי הדין אל משה ,כדי שמשה עצמו יישב בדין?
ג .וָ אֲ צַ וה א ְּתכם בָ עֵ ת הַ ִּהוא אֵ ת ךָל הַ ְּדבָ ִּרים אֲ שר ַתעֲשון – על איזה ציווי מדובר בפסוק?
 )17שליחת המרגלים:
א .בעצת מי שלח משה מרגלים לרגל את ארץ ישראל? כמה מרגלים נשלחו?
ב .מהם שלשת הדברים שבני ישראל הטילו על המרגלים לברר?
 )18מהו המקום אליו הגיעו המרגלים המוזכר בפרקנו?
 )19מה הייתה תשובת המרגלים לפי המסופר בפרקנו? (כתוב את לשון הפס'):
 )21א .מה הייתה תלונת עם ישראל כאשר שמעו את תשובת המרגלים בחזרתם מריגול הארץ?
ב .באלו דימויים השתמשו בני ישראל כדי לתאר את חוזקם של יושבי הארץ?
 )21מי ניסה לשכנע את עם ישראל לעלות לארץ ישראל לאחר תשובת המרגלים לפי המסופר בפרקנו?
 )22א .כיצד ניסה משה לשכנע את עם ישראל בכל זאת להיכנס לארץ?
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ב .באיזה דימוי משתמש משה כדי לדמות את הדאגה של ה' לבנ"י במדבר?
 )23מה הייתה שבועת ה' בעקבות חטא המרגלים? מי לא נכלל בשבועה זו?
 )24מה היה עונשו של משה בעקבות חטא המרגלים לפי המסופר בפרקנו?
 )25א" .וטפכם אשר אמרתם לבז יהיה" – הסבר את דברי הפסוק.
ב .מה יהיה גורל הטף המוזכר בפסוק?
" )26ועתה ,פנו וסעו המדברה דרך ים סוף" :מהו השינוי המוזכר בפסוק לעומת תכניתו של ה'
המקורית שלפני חטא המרגלים?
 )27מה רצה עם ישראל לעשות לאחר שנודע להם שנענשו שלא יזכו להיכנס לארץ?
 )28מה היה עונשם של עם ישראל על כך שניסו לעלות לארץ ישראל בכל זאת?
ביאורי מילים – פרק א':
א .עשתי עשר (ג) –
ב .הואיל (ה) –
ג .לא תגורו (יז) –
ד .אל תחת (כא) –
ה .ולא אביתם (כו) –
ו .ותמרו את פי ה' אלוקיכם (כו) –
ז .ותרגנו באהליכם (כז) –
ח .המסו את לבבנו (כח) –
ט .ערים גדולות ובצורות בשמים –
ט .ותהינו (מא) –
י .ותזידו (מג) –

שאלות דברים פרקים ב' – ג' (עד סוף פרשת דברים)
 )1מהו פרק הזמן בו לקח לעם ישראל להקיף את הר שעיר?
 )2מהן התחושות של בני שעיר כשעם ישראל מתקרב לארצם?
 )3מהם  2הצווים שה' ציווה את עם ישראל בהתקרבם לגבול שעיר? (אחד לעשות ואחד שלא לעשות)
 )4מהי הסיבה לאיסור להתגרות בבני עשיו ולכך שעם ישראל לא יקבל חלק בארצם?
 )5מהי הסיבה שה' מצווה את בנ"י לקנות מבני עשיו אוכל?
" )6כי ה' אלוקיך ברכך בכל מעשה ידיך ידע לכתך את המדבר הגדול הזה" .הסבר את המילים
המודגשות.
 )7מהו הציווי שה' מצווה את עם ישראל בהתקרבם לארץ מואב?
" )8כי לבני לוט נתתי את ער ירושה" – מהו "ער" ומה בא הפסוק להסביר?
 )9מי היו העמים שישבו בארץ מואב לפני שהמואבים התיישבו שם?
" )11רפאים יחשבו אף הם כענקים והמאבים יקראו להם אימים" – הסבר את הפסוק.
 )11איזה עם ישב בארץ שעיר לפני שבני עשיו התחילו לכבוש את ארץ שעיר מפניהם?
 )12מה היה משך הזמן שעבר מזמן שעם ישראל הלכו מקדש ברנע ועד נחל זרד? מדוע לקח כל
הרבה זמן לעבור מרחק כל כך קצר?

כך
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 )13מדוע עם ישראל היה צריך לעבור בכלל בנחל זרד?
 )14ה' ציווה את משה לעבור את גבול מואב לאחר דבר מה – לאחר איזה דבר?
 )15הסבר את הפסוק" :וגם יד ה' היתה בם להמם".
 )16ה' ציווה את עם ישראל שלא להתגרות בעמון .מה שונה באיסור שלא להתגרות בעמון מהציווי
שלא להתגרות במואב?
 )17מהו הנימוק לאיסור לצער ולהתגרות בבני עמון?
 )18ממי כבשו בני עמון את ארצם? מה היה שמם בפי בני עמון?
 )19הסבר את הפסוק" :ארץ רפאים תחשב אף היא".
" )21וישמידם ה' מפניהם" :את מי השמיד ה' ,ומפני מי?
 )21התורה מדמה את כיבוש הרפאים ע"י בני לוט ,לכיבוש נוסף .מהו אותו כיבוש? (מי כבש ,ומידי
מי?)
 )22העוים:
א .צאצאים של מי היו?
ב .היכן ישבו?
ג .מי השמיד את העוים?
ד .מה ציווה ה' את בני ישראל לעשות כאשר התקרבו לגבול ארץ סיחון?
 )23מה הייתה מטרת שליחת השליחים ששלח משה ממדבר קדמות אל סיחון מלך חשבון?
 )24לפי דברי השליחים שנשלחו אל מלך סיחון ,אלו  2עמים מכרו אוכל ומים לבני ישראל?
 )25מהם שני הדברים שהבטיחו השליחים ששלח משה לשעיר?
 )26כיצד היה לסיחון אומץ לצאת ולהלחם בישראל?
 )27היכן נלחמו סיחון וישראל?
 )28אלו דברים השמידו בני ישראל מסיחון ואלו דברים לא השמידו?
 )29מהם גבולות ארצו של סיחון שכבשו בנ"י?
 )31הסבר" :לא הייתה קריה אשר שגבה ממנו".
 )31אלו חלקי ארץ מארצם של עמון לא כבשו בני ישראל?
 )32היכן התרחשה המלחמה שהייתה בין ישראל לעוג?
 )33מה ציווה ה' את משה לפני שבני ישראל נלחמו נגד עוג?
 )34מה היה בחבל ארגוב שהיה בממלכת עוג?
 )35השמדת עוג:
א .השמעם ישראל השמיד את כל ממלכת עוג .כמה ערים מבוצרות של ממלכת עוג השמיד עם
ישראל?
ב .מה הייתה ההגנה על הערים המבוצרות של עוג? ) 3דברים)
 )36מהם ערי הפריזי ומה ההבדל ביניהן לערים המבוצרות?
 )37מה היו גבולות הכיבוש שכבשו בני ישראל בעבר הירדן המזרחי כולו?
 )38מה היו  2השמות שקראו העמים השונים לחרמון?
 )39מה ההבדל בין עוג לבין יתר הגיבורים?
 )41מיטתו של עוג:
א .ממה הייתה עשויה המיטה?
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ב .מה היו מידות מיטתו של עוג?
ג.

הסבר" :באמת איש":

ד .היכן הייתה מוצבת מיטתו של עוג?
 )41איזה חלק מעבר הירדן המזרחי קיבלו שבטי ראובן וגד ואיזה חלק מעבר הירדן המזרחי קיבל
חצי שבט המנשה?
 )42מי כבש את חבל ארגוב וכיצד קרא למקומות שכבש?
 )43מי היו העמים שארצם הייתה סמוכה לחוות יאיר?
 )44מי היה בגבול ארצם של ראובן וגד?
 )45מה היה ציוויו של משה לשבטי ראובן וגד ומה היה ציוויו ליהושע?
ביאורי מילים:
א .ונפן (א) –
ב .וגם יד ה' הייתה בם להומם מקרב המחנה (טו) –
ג.

החל רש (כד)– .

ד .מתים (לד) –
ה .תחת אשדות הפסגה (יז) –
דברים פרקים ג' – ד' (מתחילת פרשת ואתחנן)
" )1ואתחנן אל ה' בעת ההיא" – מתי התחיל משה לראות שגרם לו להתפלל אל ה'?
 )2מהי בקשתו של משה מה' בתפילתו?
 )3הסבר" :ההר הטוב הזה והלבנון".
 )4מהי הסיבה אותה מציין משה לסירובו של ה' להיענות לבקשתו של משה? על מי מטיל משה רבינו
את האחריות לאי כניסתו לארץ ישראל?
 )5מדוע ציווה ה' את משה לעלות אל ההר?
 )6הסבר:
א .ימה –
ב .תימנה –
 )7מה עוד ציווה ה' את משה לפני מותו ,חוץ מראיית הארץ?
 )8הסבר" :כי הוא יעבור לפני העם הזה" .על מי נאמר פסוק זה?
 )9מהם שני האיסורים הקשורים למצוות אותם ציווה משה את ישראל? (הבא דוגמא לכל ציווי)
 )11מה היה גורלם של האנשים מישראל שעבדו את בעל פעור?
 )11הסבר" :ואתם הדבקים בה' אלוקיכם חיים כולכם היום".
 )12הסבר את שאלותיו של משה:
ֹלהים ְּקרֹבִּ ים אֵ לָיו ךַיקֹוָ ק אֱ ֹלהֵ ינו בְּ כָל ָק ְּראֵ נו אֵ לָיו".
א" .ךִּ י ִּמי גוֹי גָדוֹל אֲ שר ל ֹו אֱ ִּ
יקם ךְּ כֹל הַ תו ָֹרה הַ זֹאת אֲ שר ָאנֹכִּ י נֹתֵ ן לִּ פְּ נֵיכם
ומ ְּשןָ ִּטים צַ ִּד ִּ
ומי גוֹי ָגדוֹל אֲ שר ל ֹו חֺ ִּסים ִּ
בִּ " .
הַ טוֹם".
 )13מה אומרים הגויים כשרואים שעם ישראל מקיים את המצוות?
" )14רק השמר לך ושמור נפשך מאוד" :על מה נאמרה האזהרה הזו?
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" )15פן יסורו מלבבך כל ימי חייך" :מהו החשש שיש בפסוק זה?
 )16מה מצווה הדור שעמד בהר סיני לעשות בהקשר של מעמד הר סיני?
 )17מהו המראה שהתגלה אל עם ישראל במעמד הר סיני?
 )18מה כתב ה' על שני לוחות האבנים?
" )19ואותי צוה ה' בעת ההיא ללמד אתכם חקים ומשפיטם" – אלו מצוות נוספות ציוה ה' את משה
ללמד לפי פסוק זה?
 )21הסבר את הציווי "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם"?
 )21כיצד ראו בני ישראל שאין צורך לעבוד את ה' על ידי פסלים ודמויות?
 )22מהם סוגי התבניות המוזכרות בפסוקים שאסור לעשותם?
 )23הסבר" :אשר חלק ה' אלוקיך אתם לכל העמים".
 )24מדוע נמשלה גלות מצרים לכור הברזל?
 )25מדוע יש כפילות בפסוק" :כי אנכי מת בארץ הזאת ,אינני עבר את הירדן".
 )26מהו הדימוי אליו מדמה משה רבינו את ה' ,כדי להדגיש לעם ישראל שה' ממהר להעניש את
העובדים ע"ז?
 )27מהו החשש שיקרה כשעם ישראל יחיה בא"י שנים רבות?
 )28מה יקרה לעם ישראל במקרה ויעבדו ע"ז בא"י?
 )29מהי צורת הפיזור של בני ישראל בין העמים ,במקרה וחלילה יחטאו בע"ז?
" )31ועבדתם שם אלהים מעשי ידי אדם" :את מי יעבדו בני ישראל לאחר שיגלו?
 )31מדוע יקבל ה' את החזרה בתשובה של עם ישראל בגלות?
 )32משה רבינו אומר לבני ישראל לבדוק בקורות ההיסטוריה שני דברים .מהם שני דברים אלו?
 )33הסבר" :ולמקצה השמים ועד קצה השמים".
 )34מה ראו ישראל לאחר כל הניסים שעשה להם ה'?
 )35מהם שני הסיבות שה' עשה את הניסים לפני עם ישראל?
 )36מה הייתה מטרת הפרשת ערי המקלט?
 )37אלו ערי מקלט הפריש משה בעבר הירדן המזרחי ,על מנת שיברחו לשם הרוצחים בשגגה? (כתוב
בנחלת איזה שבט היה כל עיר מקלט).
 )38מהם גבולות הארץ שכבשו בני ישראל בעבר הירדן המזרחי?
ביאורי מילים:
א .התאנף (כא) –
ב .הנסה (לד) –
ג.

מסות (לד) –

ד .מוראים גדולים (לד) –
ה .אתה הראת (לה) –
ו.

ליסרך (לו) –

ז.

תחת אשדות הפסגה (מט) –
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שאלות דברים פרק ה'
 )1לפי האמור בפרקנו ,עם מי כרת ה' ברית בשעת מעמד הר סיני?
 )2משה רבינו אומר לעם ישראל שה' דיבר איתם בהר סיני "פנים בפנים" :מהי צורת הדיבור שה'
דיבר עם ישראל במעמד הר סיני?
 )3מדוע נזקק עם ישראל לתיווכו של משה (לכך שמשה ידבר עימם במקום ה') בשעת מתן תורה?
 )4מהיכן יצא קולו של ה' בשעת מעמד הר סיני?
 )5כתוב בקיצור את עשרת הדברות ואת פירוש המצווה.
הדיבר

הפירוש

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
 )6הסבר" :פוקד עון אבות על בנים ,ועל שלשים ועל רבעים לשונאי".
 )7למשך כמה דורות שומר ה' את חטאי האדם ,כדי להביא את העונש על בניו במקרה והם המשיכו
בחטאים אלו?
 )8למשך כמה דורות שומר ה' את קיום המצוות של האדם ,כדי להביא שכר לדורות הבאים אחריו?
 )9היכן ציווה ה' את בני ישראל לראשונה על מצוות השבת ועל כיבוד אב ואם?
 )11מהם הדברים המוזכרים במפורש בפסוק ,שאסור לאדם לרצות אותם כשהם נמצאים אצל חברו?
( 7דברים)
 )11מהם שלשת הדברים שהופיעו על הר סיני ,ומהם בקע קולו של ה'?
 )12הסבר" :קול גדול ולא יסף".
 )13מהו כבודו של ה' שהתגלה אל בני ישראל בשעת מתן תורה?
 )14מה הייתה טענת עם ישראל כששמעו את קולו של ה' במעמד הר סיני?
 )15מה הייתה תגובתו של ה' לפחד שתקף את עם ישראל ואיזה פתרון הציע כדי לנטרל פחד זה?

שאלות דברים פרקים ו' – ז' (עד סוף פרשת ואתחנן)
 )1לאלו שני דברים זוכים על ידי קיום המצוות?
 )2הסבר את דברי הפסוק" :שמע ישראל ה' אלוקינו ,ה' אחד".
 )3באלו  3דברים האדם צריך להביא את אהבתו אל ה' לידי ביטוי?
 )4באלו מציאויות ,הציווי שעל האדם צריך לדבר תמיד בדברי תורה ,בא לידי ביטוי?
 )5מהו הזמן המינימאלי בו האדם צריך ללמוד תורה בכל יום?
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 )6היכן האדם צריך להניח תפילין שבהם כתובים פרשות שמע?
 )7הסבר" :ולטוטפות בין עיניך".
 )8מהם שני המקומות בהם צריך לשים מזוזות?
 )9מה החשש בפרקנו ,מהיום בו יכנס עם ישראל לארץ ישראל ויקבל לרשותו בתים שלא בנה,
וכרמים זיתים וענבים שלא נטע?
" )11את ה' אלוקיך תירא ואותו תעבוד תעבוד" .מהו הציווי שכתוב בפסוק זה?
 )11כתוב בלשון התורה את הפס' האומר שיש להישבע בשמו של ה' .מתי האדם יכול להישבע בשמו
של ה'?
 )12מה יקרה לעם ישראל חלילה אם יעבדו ע"ז מאלהי העמים שישבו בא"י לפניהם?
 )13הסבר את המושג" :אל קנא".
 )14בפרקנו ,מוזכר מקום בו עם ישראל ניסה את ה' במדבר ,והתורה מצווה אותנו שלא לנסות את ה'
כפי שניסו אותו אז – מהו המקום? מה קרה שם?
" )15כי ישאלך בנך מחר":
א .מהו המחר שמוזכר בפסוק?
ב .מה ישאל הבן את אביו?
ג .מהי תשובת האב לבן?
 )16פרש את הביטוי" :וצדקה תהיה לנו".
 )17מהם שבעת העמים שה' יגרש מא"י מפני בנ"י?
 )18מהם שלשת האיסורים שנאסר על עם ישראל לעשות כגויי הארץ?
 )19מדוע אסרה התורה להתחתן עם יושבי הארץ?
 )21מה כן צווה ה' את בנ"י לעשות עם גויי הארץ?
 )21מדוע בחר ה' בישראל? ( 2סיבות)
" )22ומשלם לשנאיו אל פניו להאבידו" .מהו התשלום שמשלם ה' לרשעים ומדוע?
ביאורי מילים:
א .עדותיו (יז) –
ב .חקיו (יז) –
ג.

ונשל (א) –

ד .לא תחנם (ב) –

שאלות דברים פרקים ז' – ח' (מתחילת פרשת עקב)
 )1מהם שלשת הדברים שתחול עליהם ברכה במקרה ובנ"י יקיימו את מצוות ה'?
 )2כתוב עשר הבטחות המובטחות לעם ישראל עקב שמירת המצוות.
 )3אלו מחלות יסיר ה' מישראל? מי כן יחלה במחלות אלו?
 )4הסבר" :וכל מדוי מצרים הרעים".
 )5מה מצווה עם ישראל לזכור כדי שלא יפחד מהעמים שישבו בארץ ישראל?
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 )6מה ה' שולח כדי לעזור לעם ישראל לכבוש את הארץ?
 )7מדוע אין ה' משמיד את עמי הארץ מיד?
 )8מהו האיסור על עם ישראל בקשר לחומרים מהם עשויים אלוהי יושבי הארץ?
 )9הסבר" :פן תוקש בו".
 )11מהי התועבה שאסור להכניס לבית של אדם מישראל?
 )11הסבר" :והיית חרם כמוהו".
 )12הסבר" :שקץ תשקצנו".
 )13מהו הנימוק המובא בתחילת פרק ח' לכך שעם ישראל נדד במדבר ארבעים שנה?
 )14באלו  3דרכים עינה ה' את בני ישראל במדבר?
 )15מה הייתה המטרה בכך שעם ישראל אכל את המן ארבעים שנה?
 )16ישנם שני ניסים שנעשו לישראל בשנות נידודם במדבר ,המבדילים אותם משאר נודדי מדבריות –
מהם שני הניסים האלו?
 )17מהו הדימוי שדימה משה את הייסורים שה' הביא על ישראל ,כדי להסביר שהייסורים שה' הביא
על ישראל הם ייסורים של אהבה?
 )18מהן חמשת המעלות בהן התאפיינה א"י ,לפי דברי הפסוק?
 )19מהם סוגי גידולי הקרקע בהם השתבחה ארץ ישראל?
 )21מהם אוצרות הטבע בהם השתבחה ארץ ישראל?
 )21א .מה מצווה עם ישראל לעשות לאחר שישבע מהאוכל שה' ייתן לו בא"י? כתוב בלשון הפס'..
ב .איזה חשש מתעורר מכך שעם ישראל יחיה חיי עושר?
 )22מהם שלשת הסכנות שארבו לישראל במדבר ,על פי דברי הפסוק?
 )23הסבר" :המוציא לך מים מצור החלמיש".
 )24מדוע עינה ה' את ישראל במדבר?
 )25מדוע נתן ה' לבני ישראל כח לקנות נכסים וממון?
 )26מה יהיה עונש עם ישראל במקרה וחלילה ישכחו את ה'?
ביאורי מילים:
א .למען ענתך (ב) –
ב .לנסתך (ב) –
ג.

רגלך לא בצקה (ד) –

ד .עינות (ז) –
ה .תהמת (ז) –
ו.

במסכנות (ט) –

ז.

רם לבבך (יד) –

ח .נחש שרף (טו) –
ט .העידותי בכם (יט) –
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שאלות דברים פרק ט'
 )1האם עם ישראל חזק יותר מיושבי הארץ או שמא יושבי הארץ חזקים מעם ישראל?
 )2הסבר את הדימוי אליו דימה משה את ה'" :אש אכלה"? היכן עוד ראינו דימוי זה?
 )3לאחר כיבוש הארץ ,ישנה סכנה שעם ישראל יטען שזכה בארץ בזכות מסוימת .מהי הזכות
המדומה ומהי הסיבה האמיתית המובא בפס' שזיכה את עם ישראל בא"י?
 )4מה ציווה ה' את ישראל בפרקנו שלא לשכוח?
" )5ובחורב הקצפתם את ה' " :מהו "חורב" ומה היה חטא עם ישראל בחורב?
 )6כמה ימים שהה משה בהר סיני בלי לאכול ולשתות?
 )7מדוע ציווה ה' על משה לרדת מהר סיני?
 )8מה רצה ה' לעשות לעם ישראל עקב חטא העגל? כיצד העביר משה את רוע הגזירה? (תשובה
מלאה!)
 )9מהו "יום הקהל"?
" )11הרף ממני ואשמידם" :מה מבקש ה' ממשה בפסוק זה ומדוע מבקש זאת?
 )11א .כמה ימים התפלל משה אל ה' כדי שיסלח לישראל על חטא העגל?
ב .הסבר :כי יגרתי".
 )12מה רצה ה' לעשות לאהרון עקב חטא העגל? כיצד העביר משה את רוע הגזירה?
 )13מה עשה משה רבינו עם העגל שעבדו ישראל ( 3שלבים)?
 )14בתוכחתו ,מזכיר משה רבינו שלשה מקומות נוספים בהם חטאו בנ"י .מהם שלשת המקומות
הללו ,ומה קרה בכל אחד ממקומות אלו?
 )15הסבר את הפסוק" :ולא האמנתם לו ולא שמעתם בקולו".
" )16ממרים הייתם עם ה' מיום דעתי אתכם" .ממתי בני ישראל סירבו לשמוע בקולו של ה' לפי
המסופר בפסוק?
 )17לפי דבריו של משה ,מדוע ה' צריך להימנע מלהשמיד את עם ישראל? ( 2סיבות)

שאלות דברים פרקים י' – יא' (עד סוף פרשת עקב)
 )1היכן ציווה ה' את משה להניח את לוחות האבנים?
 )2לפי המובא בפרקנו ,היכן בהר ההר מת אהרון?
 )3כיצד כתוב אצלנו שאהרון מת במוסרה ,הרי אהרון מת בהר ההר?
 )4מהם שלשת התפקידים שיוחדו ללויים ,לאחר חטא העגל?
 )5מדוע לא היה ללויים נחלה בארץ?
 )6מהם  2הדברים שה' שואל מבני ישראל?
 )7מה רוצה משה רבינו להדגיש כשאומר "הן לה' אלוקיך השמים ושמי השמים"?
 )8איזו מחשבה רוצה משה למנוע מישראל לחשוב בכך שאומר שה' אינו נושא פנים ואינו לוקח
שוחד?
 )9איזה טעם נותנת התורה למצווה לאהוב את הגר?
 )11אלו  2דברים נותן ה' לגרים?
 )11הסבר כל אחד מארבעת הציוויים הבאים:
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א .את ה' אלוקיך תירא.
ב .אותו תעבוד.
ג .בו תדבק.
ד .בשמו תשבע.
הסבר" :הוא תהלתך".
מהי המשמרת של ה' אותה צוו בנ"י לשמור?
מדוע צוויי ה' מחייבים את דור המדבר יותר משאר הדורות?
הסבר" :ויאבדם ה' עד היום הזה".
אלו מניסי ה' לדור המדבר מוזכרים בפרקנו? ( 3ניסים)
באיזה אופן מדגיש משה רבינו את מעלתה של ארץ ישראל על פני ארץ מצרים?
מהו ההבדל בין גן ירק לארץ הרים?

 )19הסבר את הפסוק" :ארץ אשר ה' אלוקיך דרש אותה ,תמיד עיני ה' אלוקיך בה ,מרשית השנה ועד
אחרית שנה".
 )21מהן ארבע הבטחות ה' לעם ישראל במקרה ועם ישראל יקיים את מצוות ה' בכל לבבם?
 )21מהו היורה ומהו המלקוש?
)22
)23
)24
)25

מה יקרה לעם ישראל במקרה וחלילה יעבדו ע"ז?
"ושמתם את דבריי אלה על לבבכם ועל נפשכם" :מתי בנ"י ישימו את דברי ה' על ליבם? מדוע?
"וקשרתם אותם לאות על ידכם והיו לטוטפות בין עיניכם" – באיזו מצווה מדובר?
אלו  3מצוות מוזכרות בפרשת "והיה אם שמוע"?

)26
)27
)28
)29

למשך כמה זמן יזכו ישראל לחיות בארץ ישראל ,אם יקיימו את מצוות ה'?
הסבר את  2הציוויים" :ללכת בכל דרכיו"" ,לדבקה בו".
מהו הים האחרון?
מהם גבולות הארץ המוזכרים בפרק זה?

שאלות דברים פרקים יא' – יג' (מתחילת פרשת ראה)
 )1היכן מצווים בנ"י לערוך את טקס "הברכה והקללה" לאחר שיכנסו לארץ?
 )2מה מצווים עם ישראל לעשות בשעת כניסתם לארץ?
 )3היכן נמצאים הר גריזים והר עיבל?
 )4הסבר" :אחרי דרך מבוא השמש".
" )5אבד תאבדון" :מדוע יש כפילות בפסוק לחובה להשמיד את הע"ז?
 )6מה יש לעשות עם כל אחד מסוגי הע"ז הבאים:
מזבחות –
מצבות –
פסלים –
אשרות –
 )7הסבר את הציווי" :לא תעשון כן לה' אלוקיכם".
 )8מהם ששת הדברים שעם ישראל מצווה להביא אל ביהמ"ק? (כתוב בלשונך)
 )9אלו שני סוגים של מעשרות נכללים בכלל הציווי שיש להעלותם לירושלים? הסבר כל אחד
ממעשרות אלו.
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 )11השמחה לפני ה':
א .מהי השמחה המוזכרת בפסוק?
ב .כיצד נקבע כמה אדם צריך לשמוח לפני ה'?
" )11לא תעשו ככל אשר אנחנו עושים פה היום" .מה משתנה לאחר כניסת בנ"י לא"י?
" )12כי לא באתם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה":
א .מהי המנוחה והנחלה המוזכרים בפסוק?
ב .מהו האיסור לעם ישראל עקב כך? מדוע?
 )13היכן אסור לעם ישראל להקריב קרבנות עולה? היכן מותר לבנ"י להקריב קרבנות עולה?
 )14איזה בשר מותר לזבוח מחוץ לביהמ"ק?
" )15רק בכל אות נפשך" .מהי תאוות הנפש המוזכרת בפסוק?
 )16איזה איסור אכילה נותר בעינו ,גם כשמדובר בשחיטת הבהמה לצורך חולין?
 )17לאלו חיות דימתה התורה את בשר הקדשים שהומם ,כדי להדגיש שדין בשר זה הוא כחולין?
 )18אלו  5דברים מוזכרים בפסוק ,שאסור לאכולם מחוץ לירושלים?
 )19מהו ההבדל בין צורת אכילת הבשר בזמן שישראל נדדו במשכן ,לצורת אכילת הבשר בזמן שבני
ישראל נכנסו לארץ?
 )21מהו האיסור המוזכר בפסוק" :ולא תאכל הנפש עם הבשר"?
 )21מה יש לעשות עם דם הבהמות שאנחנו שוחטים?
" )22ועשית עלתיך הבשר והדם על מזבח ה' אלוקיך" .מהו הציווי בפסוק זה?
 )23איזה דרך בה עובדים הגויים את אלוהיהם ,הזהיר ה' את ישראל שלא לעשות כן ,אפילו לשם
עבודת ה'?
 )24הבא דוגמא לאיסור להוסיף או לגרוע מהמצוות.
 )25מה דינו של:
א .אדם שטען שהתנבא שיש לעבוד ע"ז והביא על כך אות או מופת?
ב .קרוב משפחה שניסה להסית את קרוב משפחתו לעבוד ע"ז?
 )26מדוע נתן ה' לאדם שטען שהתנבא לעבוד ע"ז ,כוח לעשות את המופת?
 )27מה מצווה התורה להימנע במקרה שאדם הוסת ע"י בן משפחתו לעבוד ע"ז?
 )28מי מנסה ראשון להרוג את המסית לעבוד ע"ז?
 )29הגדר את המושג "עיר נידחת".
 )31מה דינה של עיר הנידחת? (האנשים והרכוש)
 )31א .מה הוזהרו הדיינים הדנים את עיר הנדחת?
ב .מה הוזהרו עם ישראל בהקשר לשלל עיר הנדחת?
 )32מדוע דווקא לאחר השמדת העיר הנידחת ,הבטיח ה' לישראל את מידת הרחמים?

שאלות דברים פרק יד'
" )1איסור גדידה וקרחה":
א .מהו איסור גדידה?
ב .מהו איסור קרחה?
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כיצד מנמקת התורה את האיסור הגידוד והקרחה?

" )2לא תאכל כל תועבה" – מה האיסור בפסוק? הבא דוגמא.
 )3מהם שלשת הסימנים של בהמה טהורה?
 )4מהם שני סימני הטהרה של דגים?
" )5כל עוף טהור תאכלו" :הבא דוגמא לעוף טהור.
 )6מהי נבלה? אלו  2דברים התירה התורה לעשות עם נבלות?
 )7כתוב בלשון הפס' את האיסור לבשל בשר וחלב ביחד.
" )8עשר תעשר את כל תבואת זרעך"( .פס' כב')
א .באיזה מעשר מדובר בפס' זה?
ב .מה יש לעשות עם מעשר זה?
ג .מה הדין במקרה ואדם הגר רחוק מירושלים וקשה לו להעלות את פירות המעשר
לירושלים?
בוָאתָך בַ ָשנָה הַ ִּהוא וְּ ִּהם ְַּח ָת בִּ ְּשעָ ריָך":
ְּ
ִּ " )9מ ְּקצֵ ה ָשֹלש ָשנִּים תו ִֹּציא את ךָל מַ עְּ ַשר ְּת
א .כיצד נקראת המצווה המוזכרת בפס' אלו?
ב .מהי המצווה המוזכרת בפס' אלו?

שאלות דברים פרק פרק טו'
" )1מקץ שבע שנים תעשה שמיטה" :באיזו שמיטה מדובר ומהם דיניה?
 )2ממי ציוותה התורה לתבוע את החוב שלו?
 )3מהי הבטחת התורה במקרה ועם ישראל יקיים את שמיטת הכספים כהלכתה?
 )4הסבר" :והעבטת גוים רבים – ואתה לא תעבוט".
 )5כמה צדקה יש לתת לאביונים?
 )6מה מצווה אותנו התורה שלא לעשות במקרה ואנחנו פוגשים אדם עני הזקוק להלוואה?
 )7בהתקרב שנת השמיטה ,ישנו חשש מסוים :מהו החשש?
" )8וקרא עליך אל ה' והיה בך חטא".
א .מי יקרא אל ה' ומדוע?
ב .מתי יהיה לאדם חטא?
 )9מה מבטיחה התורה למי שלא יחשוש להלוות לעניים בזמן הקרוב לשנת השמיטה?
 )11מה מצווה התורה לעשות לעבד עברי בזמן שילוחו? כיצד מנמקת התורה מצווה זו?
 )11מה הדין של עבד או אמה שאינם רוצים לצאת לאחר שש שנים?
 )12כיצד שוללת התורה את ההרגשה הקשה העלולה להיווצר אצל האדון ,כאשר ישחרר את עבדו על
פי דין התורה?
 )13מה יש לעשות עם בכור בהמה טהורה שנולדה? פרט.
 )14פרש את המילים או הביטויים הבאים:
א .תגש –
ב .אפס –
ג.

והעבטת –
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שאלות דברים פרק טז'
 )1חג הפסח( :פס' א' – ח')
א .כתוב בלשון הפס' את הציווי לחגוג את חג הפסח ,דווקא בתקופה מסוימת של השנה.
ב .כיצד מנמקת התורה את עשיית הפסח ,דווקא בתקופה זו של השנה?
ג .מהם  2המצוות הנוהגות בפסח ,שעל ידם נזכור את עצם יציאתנו ממצרים?
ד .איזו מצווה תזכיר לנו שיצאנו ממצרים בחיפזון?
ה .מהו האיסור החל על בשר קרבן הפסח המוזכר בפרקנו?
ו.

היכן יש איסור להקריב את קרבן הפסח ,והיכן יש להקריבו.

ז.

"ופנית בבוקר והלכת לאהלך" – מהו הציווי בפס' זה?

ח .כמה ימים יש לאכול מצה ,לפי המובא בפס' ג' ולפי המובא בפס' ח'?
 )2הסבר" :כבוא השמש".
 )3כתוב בלשון הפס' שיש להתחיל לספור את העומר מתחילת קצירת העומר.
 )4מהו היום שבו "החל חרמש בקמה".
 )5פרש את הביטוי "מסת נדבת ידך" (פס' י').
 )6כתוב בלש' הפס' את התקופה בה מצווה התורה לחגוג את חג הסוכות.
 )7מדוע מצווה התורה לשמוח בחג הסוכות שמחה יתירה?
 )8באלו חגים מצווה התורה על כל יהודי לעלות לביהמ"ק?
 )9כתוב בלשון הפס' שעל כל אחד להביא לביהמ"ק את נדבתו ,כפי הרכוש שה' בירך אותו בו.
" )11ולא יראה את פני ה' ריקם" .מהו האיסור והחובה שמצווה התורה בפסוק זה?

שאלות דברים פרקים טז' – יז' (מתחילת פרשת שופטים:
" )1שופטים ושוטרים תתך לך":
א .מיהם השופטים?
ב .מיהם השוטרים?
ג .היכן מצווה עם ישראל למנות את שופטיו ושוטריו?
)2
)3

)4
)5
)6
)7
)8

מהי המצווה למנות שופטים "לשבטיך"?
הסבר את האיסורים הבאים:
אֹ .לא תַ חה ִּמ ְּשןָ ט -
בֹ .לא תַ ךִּ יר ןָ נִּים -
ג .וְּ ֹלא ִּת ַסח שֹחַ ד –
מדוע יש איסור לקחת שוחד?
הסבר את הפס' "צדק צדק תרדוף".
היכן במיוחד אסרה התורה לטעת עץ אשירה?
מהי מצבה?
איזה נימוק נתנה התורה לאיסור זביחת בהמה שיש בה מום?

 )9מהו עונש אדם שעבד ע"ז?
 )11הסבר את הפס' הבא" :כִּ י יִּפָ לֵא ִּמ ְּמָך ָדבָ ר ל ִַּמ ְּשפָ ט ,בֵ ין ָדם לְּ ָדם בֵ ין ִּדין לְּ ִּדין ּובֵ ין ֶנגַע ָל ֶנגַע ִּדבְּ ֵרי
ִּריבֹת בִּ ְּשעָ ֶריָך ".
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מה ציוותה התורה לעשות במקרה ויש ספק בדין?
מה הדין של מי שאינו שומע אל ביה"ד הגדול?
"שום תשים עליך מלך אשר יבחר ה' אלוקיך בו" .מה צריך לעשות כדי לוודא שהאדם שאנחנו
ממנים בתור מלך הוא באמת האדם שבחר בו ה'?
את מי אסור בשום אופן למנות כמלך על ישראל?
מהם האיסורים השונים שנאמרו למלך ,ומהם טעמיהם?

האיסור

הטעם

 )16איזה מצוות עשה מיוחדת חלה על המלך ומה מטרתה?
" )17וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר מלפני הכהנים והלויים":
א .הסבר" :משנה תורה".
ב .על מה צריך המלך לכתוב את ספר התורה? מהו הספר המוזכר בפסוק?
ג .מדוע דווקא הכהנים והלויים הם שיכתבו למלך את ספר התורה?

שאלות דברים פרק יח'
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8
)9

מדוע אין ללויים חלק ונחלה עם בנ"י בא"י?
מהם החלקים מהקרבן שיש לתת לכהן?
מאלו גידולי קרקע צריך אדם להפריש תרומה לכהן וכמה צריך להפריש מהם?
מהו "ראשית הגז"?
הסבר את הפס'" :חֵ לק ךְּ חֵ לק יֹאכֵלו לְּ בַ ד ִּמ ְּמך ָָריו עַ ל הָ ָאבוֹת".
מהן שמונה התועבות השונות הנוגעות לידיעת העתיד ולכישופים שהתורה אסרה? הסבר כל אחת
מהן.
מהו הנימוק של התורה לאיסור הביקוש בכשפים כדי לדעת את העתיד?
אלו דברים נתן לנו הקב"ה למקרה שבכ"ז נרצה לדעת את העתיד?
מדוע אין הקב"ה מנבא כל אדם מישראל?

יתיו לְּ ַדבֵ ר" – במה מדובר? מה דינו?
" )11אַ ְך הַ םָבִּ יא אֲ שר יָזִּ יד לְּ ַדבֵ ר ָדבָ ר בִּ ְּש ִּמי אֵ ת אֲ שר ֹלא ִּצוִּ ִּ
 )11כיצד נדע אם הנביא הוא נביא אמת או שקר?

שאלות דברים פרק יט'
 )1מהי המצווה שהצטוו בה בנ"י לאחר ירושה וישיבה בא"י?
 )2הסבר את ציווי התורהָ " :תכִּ ין לְּ ָך הַ דרְך".
ַאר ְּצָך אֲ שר ַינ ְִּּחילְּ ָך יְּ קֹוָ ק אֱ ֹלהיָך".
 )3הסבר" :וְּ ִּשכ ְַּש ָת את גְּ בול ְּ
 )4התורה הביאה דוגמא לאדם שרצח בשגגה – מהי?
 )5הסבר" :וְּ ל ֹו אֵ ין ִּמ ְּשןַ ט מָ ות ךִּ י ֹלא שֹנֵא הוא ל ֹו ִּמ ְּתמוֹל ִּשלְּ שוֹם".
 )6באיזו מציאות מצווים בנ"י להפריש ערי מקלט נוספים על ערי המקלט שצוו עד כה? כמה ערי
מקלט יהיה עליהם להפרשי בסה"כ?
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 )7מה הדין במקרה ואדם שרצח במזיד ברח לערי המקלט?
שנִּים".
 )8הסבר את האיסורֹ" :לא תַ ִּמיג גְּ בול ֵרעֲָך אֲ שר גָבְּ לו ִּרא ֹ
 )9לאלו דברים אין מספיקה עדותו של עד אחד ,ולאלו דברים מספיקה עדותו של אדם אחד?
" )11ךִּ י יָקום עֵ ד חָ מָ ס בְּ ִּאיש ַלעֲנוֹת ב ֹו סָ ָרה":
א .מהו המקרה המדובר?
ב .מה דין עדים אלו?
 )11הסבר את ציווי התורה" :וְּ ֹלא תָ חוֹס עֵ ינֶָך נֶפֶ ש בְּ נֶפֶ ש עַ יִּ ן בְּ עַ יִּ ן ֵשן בְּ ֵשן יָד בְּ יָד ֶרגֶל בְּ ָרגֶל".

שאלות דברים פרק כ'
" )1כי תצא למלחמה" – באיזו מלחמה מדובר בפרקנו?
 )2מדוע אין לפחד בשעת הגישה למלחמה?
 )3מה אמר הכהן משוח המלחמה לעם ישראל לפני היציאה למלחמה?
 )4מיהם החוזרים מהמלחמה עפ"י ציווי השוטרים?
 )5מה התורה מצווה אותנו לעשות לפני שאנחנו ניגשים אל עיר כדי להלחם בה?
 )6מה הדין במקרה והעיר שבנ"י ניגשים להלחם בה נענית לפתיחה בשלום של בנ"י? מה הדין
במקרה ואינה נענית לפתיחה בשלום של בנ"י?
 )7על אלו ערים אין פותחים בקריאה לשלום?
 )8איזה איסור חל על עם ישראל בשעה שהם מטילים מצור על עיר אחרת? מה הסיבה לאיסור זה?
ָאדם עֵ ץ הַ ָשדה ָל ֹבא ִּמןָ ניָך בַ לָ צוֹר".
 )9הסבר" :ךִּ י הָ ָ
 )11עד מתי יש להטיל את המצור על העיר שנלחמים איתה?

שאלות דברים פרק כא' כב'
 )1מיהו החלל? מה קורה במקרה ולא יודעים מי רצח אותו?
 )2מה עושה הסנהדרין במקרה ונמצא חלל?
 )3הסבר את שני התנאים אותם מנתה התורה לכך שעגלה תוכל לשמש כעגלה ערופה?
א .אֲ שר ֹלא עֺבַ ד בָ ה -
ב.

אֲ שר ֹלא מָ ְּשכָה בְּ עֹל -

 )4מהם התנאים לבחירת נחל שיערפו שם עגלה ערופה?
 )5מה אומרים זקני בי"ד ,ומה אומרים הכהנים במעמד העריפה?
 )6הסבר את ציווי התורה" :וְּ אַ ָתה ְּתבַ עֵ ר הַ ָדם הַ ם ִָּקי ִּמ ִּס ְּרבָך".
 )7מהם התנאים שלאחריהם מותר להתחתן עם אשת יפת תואר?
 )8כמה חודשים צריכים לעבור עד שמותר לקחת את אשת יפת התואר?
 )9מה אסור לאדם שהתחרט מלהתחתן עם אשת יפת תואר לעשות עימה?
 )11מה מצווה אותנו התורה לעשות במקרה ולאדם יש  2נשים שאחת מהם אהובה יותר?
 )11הסבר את הפסוק הבא:
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ךִּ י
את הַ בְּ כֹר בן הַ ְּשנוָאה יַךִּ יר
לָתת ל ֹו ןִּ י ְּשנַיִּ ם
בְּ כֹל אֲ שר יִּ לָ צֵ א ל ֹו
אשית אֹנ ֹו
ךִּ י הוא ֵר ִּ
ל ֹו ִּמ ְּשןַ ט הַ בְּ כ ָֹרה
 )12מהו בן סורר ומורה?
 )13הסבר" :ויסרו אותו":
 )14מהו דינו של בן סורר ומורה?
 )15מי מבין חייבי מיתת בי"ד נתלה לאחר הוצאתו להורג?
 )16מה אוסרת התורה לעשות עם גופות הנתלים? כיצד מנמקת התורה איסור זה?
 )17באלו שני מקרים יש לאסוף מציאה לתוך הבית?
 )18מה יש לעשות במקרה ורואים חמור של אדם נופל?
 )19מה יש לעשות במקרה ומזדמן לפנינו קן בו רובצת האם על הבנים?
 )21איזו מצווה אדם מצווה לעשות כשהוא בונה בית חדש – מדוע?
 )21הסבר" :וְּ ֹלא תָ ִּשים ָד ִּמים בְּ בֵ יתָך"
 )22אלו שלשה סוגי איסורי כלאיים מוזכרים בפרקנו?
 )23הסבר" :ןן ִּת ְּק ַדש הַ ְּמלֵָאה הַ ז ַרע אֲ שר ִּתזְּ ָרע"
סותָך"
ַארבַ ע ַךנְּפוֹת ךְּ ְּ
" )24גְּ ִּדלִּים ַתעֲשה כְָך עַ ל ְּ
א .איזו מצווה נאמרה בפסוק זה?
ב .הסבר את המילה "גדילים".
ג .הסבר את המילים" :אשר תכסה בה".

שאלות דברים פרק כג'
 )1מיהו ממזר?
 )2מדוע אסור לעמוני להתחתן עם ישראלית?
 )3מדוע אסור למואבי להתחתן עם ישראלית?
 )4לאלו גויים מותר להתחתן עם ישראלית  3דורות אחרי שהתגיירו ומדוע?
 )5הסבר את הפסוק" :ךִּ י תֵ צֵ א ַמחֲ נה עַ ל אֹיְּ ביָך וְּ נ ְִּּשמַ ְּר ָת ִּמךֹל ָדבָ ר ָרע".
 )6מדוע יש להיזהר במיוחד לשמור מצוות ולהקפיד על דיני טומאה וטהרה בשעת היציאה למלחמה?
 )7באלו  2מקרים אסרה התורה להסגיר עבד אל אדוניו?
 )8אלו  3ציווים מצווה אותנו התורה לעשות עם עבד שברח?
" )9לא תשיך":
א .מהו האיסור בפסוק זה?
ב .על מי האיסור בפסוק זה?
ג .ממי מותר ללוות או להלוות בריבית?
" )11ךִּ י ִּתדֹר נדר לַיקֹוָ ק אֱ ֹלהיָך ֹלא ְּתַאחֵ ר לְּ ַשכְּ מו"
א .עד מתי מותר להביא את הקרבן שאדם נדר בלי לעבור על לאו זה?
ב .מה מציעה התורה כדי שאדם לא יגיע למציאות שהוא עובר על לאו זה?
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 )11כשאדם פועל בכרם של אדם אחר ,מה התירה לו התורה ומה אסרה עליו התורה?
 )12כשאדם פועל בשדה דגן של אדם אחר ,מה התירה לו התורה ומה אסרה עליו התורה?
ביאור מילים:
וְּ ֹלא ָאבָ ה –
ֹלא ְּתתַ עֵ ב -
שאלות דברים פרק כד'
)1

)2

)3

)4

)5

"ֹלא יַחֲ בֹל ֵרחַ יִּ ם וָ ָרכב":
א .פרש את המילים
 .1יחבל -
 .2רחים -
 .3רכב -
ב .מה הטעם שאסרה התורה לחבל רחים ורכב?
ךִּ י יִּ לָ צֵ א ִּאיש ֹגנֵב נפש מֵ אחָ יו ִּמבְּ נֵי יִּ ְּש ָראֵ ל:
א .באיזה מקרה מדובר בפסוק?
ב .פרש את הביטוי "והתעמר בו".
ג .מהו עונשו של איש הגנב נפש?.
ִּה ָשמר בְּ נגַע הַ נָ ַרעַ ת:
א .מהו האיסור בפסוק זה?
ב .איזה חיוב ועצה נתנה התורה כדי שאדם לא יגיע לידי אמירת לשון הרע?
ךִּ י תַ שה בְּ ֵרעֲָך מַ ַשאת ְּמאומָ ה
א .פרש את הפסוק הנ"ל.
ב .מהו האיסור שאסרה התורה לעשות במקרה זה?
ג .מה יש לעשות במקרה ואדם לקח פיג'מה בתור משכון מעני?
ד .פרש את הפסוק הבא :הָ ֵשב ָת ִּשיב ל ֹו את הַ עֲבוֹט ךְּ בֹא הַ שמש וְּ ָשכַב בְּ ַשלְּ מָ ת ֹו ובֵ רֲ כ ָי ולְָּך
ִּת ְּהיה ְּצ ָד ָקה
"ֹלא תַ ֲעשֹק ָשכִּ יר" :מהו האיסור שאסרה התורה בפסוק זה?

 )6מה ההבדל בין עני לאביון?
" )7בְּ יוֹמ ֹו ִּת ֵתן ְּשכָר ֹו"
א .את מי ציוותה התורה לתת שכר ביומו?
ב .באיזה סוג של שכיר מדובר בפסוק?
ג .הסבר את דברי הפסוק" :וְּ אֵ לָיו הוא נ ֵֹשא את נַפְּ ש ֹו":
יומתו עַ ל ָאבוֹתִּ ,איש ְּבח ְּטא ֹו
יומתו ָאבוֹת עַ ל בָ נִּים ,ובָ נִּים ֹלא ְּ
 )8מהו האיסור שנאמר בפסוקֹ" :לא ְּ
יומָ תו":
 )9הסבר את הפסוק" :איש בחטאו יומתו".
 )11מהו האיסור שנאמר בפסוק" :וְּ ֹלא תַ חֲ בֹל בגד ַאלְּ מָ נָה".
 )11מהי הסיבה שיש לקיים את המצוות שנאמרו בפרקנו עפ"י מה שהתורה כתבה?
 )12מה יש לעשות במקרה ואדם שכח עומר בשדה בשעה שהוא קצר את העומר?
 )13מה יש לעשות במקרה וחובטים בזיתים ע"מ להורידם מהעץ?
 )14מהן עוללות ומה אסור לעשות בהן?
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שאלות דברים פרקים כה' – כו'
 )1הסבר את הפסוק" :וְּ הָ יָה ִּאם בִּ ן הַ ךוֹת הָ ָר ָשע וְּ ִּהןִּ יל ֹו הַ שֹפֵ ט וְּ ִּהךָהו לְּ פָ נָיו ךְּ ֵדי ִּר ְּשעָ ת ֹו בְּ ִּמ ְּסןָ ר".
 )2מדוע יש להיזהר שלא להלקות יותר מ 41-מלקות?
 )3מה אסרה התורה לעשות בשעה שדשים את השדה עם שור?
 )4מה מוטל על אדם לעשות במקרה וח"ו מת אחיו הנשוי בלא בנים?
 )5במקרה והאח שנשאר בחיים אינו רוצה לעשות את מה שהתורה ציוותה אותו לעשות – מה דינו?
וקטַ םָה"?
יסָך אבן וָ ָאבן גְּ ד ֹולָה ְּ
 )6מהו האיסור שנאמר בפס'ֹ" :לא יִּ ְּהיה לְּ ָך בְּ כִּ ְּ
)7
)8
)9
)11
)11
)12
)13
)14
)15

מה עשה עמלק לנחשלים?
מה ציוותה התורה לעשות לעמלק?
אשית ךָל ןְּ ִּרי הָ אֲ ָדמָ ה" :מהי המצווה המוזכרת כאן ובאלו זנים של פירות נוהגת?
"וְּ ל ַָק ְּח ָת מֵ ֵר ִּ
מה עושים עם פירות הביכורים?
אֲ ַר ִּלי אֹבֵ ד ָאבִּ י – מיהו הארמי ומיהו "אבי"?
"ויביאנו אל המקום הזה" – באיזה מקום מדובר?
אשית ןְּ ִּרי הָ אֲ ָדמָ ה אֲ שר נָתַ ָתה כִּ י יְּ קֹוָ ק" – מהו העת עליו מדובר בפסוק?
אתי את ֵר ִּ
"וְּ עַ ָתה ִּהםֵה הֵ בֵ ִּ
"בערתי הקודש מן הבית" :מהו החיוב אותו ציוותה התורה לעשות בפסוק זה?
מספר דברים צריך אדם לומר כשהוא מבער את המעשרות ,פרש כל אחד מהדברים שנאמרו
בפסוקים:

ֹלא עָ בַ ְּר ִּתי ִּמ ִּל ְּצוֹתיָך
וְּ ֹלא ָשכ ְָּח ִּתי
אנִּי ִּמלםו
ֹלא ָאכַלְּ ִּתי בְּ ֹ
וְּ ֹלא בִּ עַ ְּר ִּתי ִּמלםו בְּ ָטמֵ א
וְּ ֹלא נָתַ ִּתי ִּמלםו לְּ מֵ ת
ָשמַ עְּ ִּתי בְּ קוֹל יְּ קֹוָ ק אֱ ֹלהָ י
יתי ךְּ כֹל אֲ שר ִּצוִּ יתָ נִּי
עָ ִּש ִּ

ביאורי מילים:
וַ ט ֵָרעו אֹתָ נו הַ ִּל ְּצ ִּרים -
את עָ ְּניֵנו -
וְּ את עֲמָ לֵנו -
וְּ את לַחֲ צֵ נו -
בְּ יָד חֲ זָ ָקה -
ובִּ זְּ רֹעַ נְּטויָה -
ובְּ מ ָֹרא ָגדֹל -
הַ ְּש ִּקיפָ ה -
וַ יקֹוָ ק האֱ ִּמ ְּירָך -
לִּ ְּת ִּהכָה -
ולְּ ֵשם -
ולְּ ִּתפְּ ָארת -
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שאלות דברים פרק כז'
 )1מה ציווה משה את בנ"י לעשות בשעה שיעברו את הירדן?
 )2מה עשו עם האבנים שהוציאו מהירדן?
 )3איזה איסור אסרה התורה בשעת בניית המזבח לה'?
 )4פרש" :באר היטב".
 )5תאר את מעמד הברכה והקללה בהר גריזים.
 )6אלו שבטים עמדו על גריזים ואלו עמדו על הר עיבל?
 )7מה המיוחד והמאפיין את הנושאים של ה"ארורים" שבהר גריזים והר עיבל?
 )8על אלו  11עבירות נאמרו הארורים?

שאלות  -דברים פרק כט'
)1

)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8
)9
)11
)11

כינוס עם ישראל:
א .מה הייתה מטרת הכינוס?
ב .באיזה יום כונסו בנ"י?
ג .לפי איזה סדר מונה את הנוכחים בטקס קבלת הברית?
מהי הסיבה שה' כרת את הברית עם בנ"י?
"ולא אתכם לבדכם" :עם מי עוד כורת משה רבינו את הברית?
מאלו חמישה דברים עשוייה הע"ז של יושבי הארץ?
הסבר" :שורש פורה ראש ולענה" .מהו המשל והנמשל?
ממה חושש משה בעת שכורת את הברית עם בנ"י?
"למען ספות הרוה את הצמאה" – הסבר.
מה יקרה למי שיחשוב שאינו צריך לקיים את דברי הברית?
"ומחה ה' את שמו מתחת השמים" – באיזה עונש מדובר?
"והבדילו ה' לרעה" – את מי?
למה יגרמו הגפרית והמלח?

 )12מה ישאלו כולם ,כשיראו שהקללות מתקיימות בעם ישראל?
 )13מהי הסיבה למצב בו עם ישראל נמצא?
" )14לא תיזרע ולא תצמיח" – מה הכוונה?
 )15פרש את הפסוק " :הַ ם ְִּּס ָתרֹת לַיקֹוָ ק אֱ ֹלהֵ ינו וְּ הַ ִּםגְּ ֹלת לָנו ולְּ בָ נֵינו עַ ד ע ֹולָם"
ביאורי מילים – פרק כט':
המסות הגדולות –
למען תשכילו –
ניצבים –
ראשיכם שבטיכם –
זקניכם –
לעברך –
שיקוציהם –
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והתברך בלבבו –
שרירות לבי אלך –
ספות –
קנאתו –
תחלואיה –
חילה –
ויתשם –

שאלות  -דברים פרק ל'
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8

"והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה ,הברכה והקללה" – למה הכוונה?
"והשבות אל לבבך" – למה הכוונה?
מהיכן יקבץ ה' את עם ישראל לא"י?
פרש" :ומל ה' את לבבך".
פרש" :למען חייך" –
בזמן שעם ישראל יחזור בתשובה ,מה יעשה ה' עם הקללות שהטיל על עם ישראל?
באלו שלשה דברים ייתן ה' שפע לעם ישראל בזמן שיקיימו את רצון ה'?
"כי המצוה הזאת" – באיזו מצווה מדובר?

 )9אלו  2תירוצים העלולים למנוע מעם ישראל לחזור בתשובה ,דוחה התורה?
 )11אלו  2דברים מצוינים בתורה שעל ידיהם מקיימים את מצוות התשובה? באלו  2איברים
מקיימים דברים אלו?
ביאורי מילים – פרק ל':
בותָך -
א .וְּ ָשב יְּ קֹוָ ק אֱ ֹלהיָך את ְּש ְּ
ב .וְּ ִּרחֲ מָך -
ג .ואתה תשוב –
ד .לא נפלאת היא ממך –
ה .ונדחת –

שאלות  -דברים פרק לא'
" )1וילך משה" – להיכן הלך משה?
 )2לא אוכל עוד לצאת ולבוא" – למה הכוונה ומדוע?
" )3ולא יעזבך" – מתי אין הקב"ה עוזב את עם ישראל לפי מה שנאמר בפסוק?
" )4ויכתוב משה את התורה הזאת" – איזה תורה כתב?
 )5מה עשה משה רבינו עם ספר התורה שכתב?
" )6מקץ שבע שנים במועד בשנת השמיטה" – מהו התאריך המדובר?
 )7מה ציוותה התורה בפרקנו לעשות בסוף כל שבע שנים?
 )8היכן ומי קורא את התורה במעמד הקהל?
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מה יעשו בנ"י לאחר מותו של משה ,עפ"י מה שה' אמר למשה?
"ועתה כתבו לכם את השירה הזאת" – על איזו שירה מדובר?
מדוע יש חשיבות כ"כ גדולה לכתיבת השירה?
מה משמש לעד שה' התרה בעם ישראל?
היכן הניחו את סה"ת לאחר שמשה נתנו לכהנים ולסנהדרין?
מדוע הקהיל משה בסוף הפרשה את זקני השבטים והשוטרים?

ביאורי מילים – פרק לא':
מריך –
אעידה בם

שאלות – דברים פרק לב'
 )1את מי מינה משה ,כדי שישמעו את דברי שירתו ואת דברי תוכחתו לעם ישראל?
 )2לאיזו תופעת טבע דימה משה את דברי תוכחתו? מדוע?
 )3הסבר את דברי משה" :כי שם ה' אקרא – הבו גודל לאלוקינו".
" )4הצור" :למה כביכול דימה משה רבינו את ה' במילה זו?
" )5תמים פעלו" :הסבר.
 )6ה' משלם שכר לצדיקים בעולם הבא וגם לרשעים ה' נותן שכר בעולם הזה .כתוב זאת בלשון
הפס' :צדיקים ___________ -רשעים __________________ -
" )7צדיק וישר הוא" :מי אמר משפט זה ועל מי נאמר?
" )8שחת לו" – מה היה חטאם של בני ישראל לפי הכתוב בפס'?
" )9מומם" – מהו המום של בני ישראל לפי משה רבינו בפס' זה?
 )11הסבר" :דור עיקש ופתלתול".
" )11הלה' תגמלו זאת":
א .מהי שאלתו ותמיהתו של משה בדברים אלו?
ב .מהו ההבדל בין "עם נבל" לעם שאינו חכם? (הסבר כל אחד מהם)
ג.

"הלא הוא אביך קניך" – כיצד "קנה " ה' את עם ישראל.

ד" .הוא עשך ויכוננך" – הסבר את הפס'.
 )12משה אומר לעם ישראל לזכור מה קרה בעבר ,ומה יקרה בעתיד אם יקשיבו בקול ה' :כתוב זאת
בלשון הפס'.
" )13שאל אביך ויגדך" – מיהם האבות שמשה רבינו אומר לשאול אותם?
" )14זקניך ויאמרו לך" – מיהם הזקנים שמשה רבינו אומר לשאול אותם?
" )15בהנחל עליון גויים"
א .מיהו העליון?
ב .מיהם הגויים?
ג.

מה הנחיל העליון לגויים?

" )16בהפרידו בני אדם" – לאיזה אירוע מרמז משה רבינו בדברים אלו?
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" )17יצב גבולות עמים" – מדוע ה' השאיר את העמים שחטאו ,ולא השמיד אותם?
 )18הסבר" :כי חלק ה' עמו ,יעקב חבל נחלתו".
" )19ימצאהו בארץ מדבר":
א .מי ימצא בארץ המדבר?
ב .את מי ימצאו בארץ המדבר?
" )21ובתוהו" – מהו התוהו?
" )21יליל ישימון" – מי מיילל והיכן?
" )22יסובבנהו" – במה הקיף ה' את עם ישראל? מדוע?
" )23יבוננהו" מהי הבינה שניתנה לישראל?
" )24יצרנהו כאישון עינו"  :הסבר דימוי זה.
 )25לאיזה ציפור דימה משה את ה'? מדוע דווקא לסוג זה של ציפור?
 )26הסבר" :ה' בדד ינחנו ואין עימו א-ל ניכר".
" )27ירכיבהו על במתי ארץ":
א .מי הרכיב?
ב .את מי הרכיב הרוכב?
ג.

הפסוק כותב  11דברים בהם זכה עם ישראל לאכול ולשבוע מטוב הארץ .מהם עשרת
הדברים?

 )28מה קרה לעם ישראל לאחר שה' נתן לו כל כך הרבה טוב?
 )29מיהו ישורון?
 )31הסבר" :שמנת ,עבית ,כשית".
" )31וינבל צור ישועתו" :הסבר.
 )32יקניאוהו בזרים:
א .מי גרם למי לקנא?
 )33כיצד נגרמה הקנאה?
 )34למי זבח עם ישראל את קרבנותיו?
 )35מיהם האלהים שלא ידעום?
 )36הסבר" :לא שערום אבותיכם".
" )37צור"
א .מיהו הצור בפסוק?
ב" .ילדך" :מהי פעולת ההולדה בפס' זה?
ג.

"תשי" :הסבר.

ד" .ותשכח אל מחוללך" :הסבר.
" )38וירא ה' וינאץ":
א .מה ראה ה'?
ב .מה פירוש המילה "וינאץ"?
" )39ויאמר אסתירה פני מהם" :מה אמר הקב"ה בפס' זה?
" )41אראה מה אחריתם" :מה יהיה באחרית עם ישראל.
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" )41כי דור תהפוכות המה" :כיצד מתבטא היותם של עם ישראל כדור תהפוכות? מה הופכים עם
ישראל?
" )42בנים לא אמון בם" :על איזה מאורע מרמז משה בדבריו ,בו הוכח שעם ישראל הוא עם שלא ניתן
לתת בו אמון?
" )43הם קנאוני בלא אל":
א .מהו הדגש בחטאם של ישראל ,שאותו מבטא משה רבינו בפסוק זה?
ב .מה יהיה עונשם של ישראל ,בעקבות דגש זה של החטא?
" )44כי אש קדחה באפי":
א .מהו המשל בפסוק זה?
ב .מהם תוצאות האש המזוכרים בפסוק?
" )45אספה עלימו רעות":
א .פרש את המילים :עלימו ,רעות.
ב .מהם החיצים שה' ישלח בעם ישראל?
 )46מהן חמש הפורענויות המוזכרות בפס' כד' ,אותן ה' מאיים שיביא חלילה על ישראל?
" )47מחוץ תשכל חרב ומחדרים אימה" :מהי סכנת המוות מחוץ לבית ,ומהי סכנת המוות בתוך
הבית?
" )48אמרתי אפאיהם" :הסבר.
" )49אשביתה מאנוש זכרם" :כיצד פסוק זה מבטא את גודל העונש שיבוא על עם ישראל.
" )51לולי כעס אויב אגור ,פן ינכרו צרימו":
א .הסבר פס' זה.
ב .מהו החשש אותו מבטא משה רבינו בפס' זה ,וכיצד חשש זה מסביר את העובדה שה' לא
השמיד את ישראל?
 )51על מי נאמר" :כי גוי אובד עצות המה ,ואין בהם תבונה".
" )52איכה ירדוף אחד אלף ,ושניים יניסו רבבה":
א .מהי התמיהה בפסוק זה?
ב .מהו ההסבר לתמיהה בפסוק זה?
ג.

מה רצה משה להסביר בתמיהה זו?

 )53מהו הסממן שהגויים שולטים בעם ישראל שמובא בפסוק?
" )54כי מגפן סדום גפנם ומשדמות עמורה":
א .הסבר את המשל המובא בפס'.
ב .מהו הנמשל המובא בפס'? מה דימה משה לגפן סדום ולשדות עמורה?
ג.

"ענבימו ענבי רוש ,אשכלת מרורות למו" :הסבר.

 )55ה' אמר שיביא על עם ישראל פורענות גדולה .מהו הדימוי המובא בפס' לפורענות שתבוא על עם
ישראל?
" )56וראש פתנים אכזר" :מה הדגיש משה רבינו בפס' זה?
" )57הלא הוא כמוס עימדי":
א .הסבר את המילה "כמוס".
ב .מה כמוס עם ה'?
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" )58לי נקם ושילם":
א .מה ביקש משה להדגיש בפס' זה?
ב .משה רבינו מדמה את הפורענות הגדולה שעתידה לבוא על בנ"י ,למצב גופני .מהו המצב
הגופני אליו דימה משה את הפורענות הגדולה שתבא על ישראל?
 )59הסבר" :כי קרוב יום אידם וחש עתידות למו".
" )61כי ידין ה' עמו":
א .הסבר את הפס'.
ב .מה יקרה לאחר שה' ידין את עמו?
ג.

מה יעורר את רחמיו של ה'?

ד .הסבר" :כי אזלת יד ,ואפס עצור ועזוב".
 )61כשעם ישראל יפנה אל ה' בבקשה שיושיע אותם ,מה תהיה תשובתו של ה'?
 )62הסבר" :מחצתי ואני ארפא".
" )63כי אשא אל שמיים ידי" :מהי הפעולה של נשיאת הכפיים אל השמיים?
 )64מהם  2הביטויים בפס' לשבועה של ה'?
" )65אם שנותי ברק חרבי" :הסבר!
" )66ותאחז במשפט ידי" :מהי אחיזת המשפט ביד המתוארת בפסוק?
" )67אשיב נקם לצרי ולמשנאי אשלם" .הסבר.
 )68מהו הדימוי המובא בפס' לכך שה' ישפוך הרבה דם? פרט.
 )69של מי הדם שיישפך על ידי ה'?
" )71הרנינו גויים עמו":
א .הסבר את הפס'.
ב .מדוע על הגויים לרנן?
ג.

הסבר" :וכיפר אדמתו עמו".

ד .מתי ה' יכפר אדמתו עמו?
 )71מדוע עמד יהושע ליד משה רבינו בשעת אמירת שירת האזינו?
 )72הסבר" :כי לא דבר ריק הוא מכם" .מה אמר משה רבינו בפס' זה?
 )73להיכן ציווה ה' את משה לעלות כדי למות?
 )74מדוע לא נכנסו משה ואהרון לארץ ישראל?
 )75במה נמנע קידוש ה' על ידי חטא משה ואהרון?

שאלות – דברים פרק לג'
 )1מהם שלושת המקומות אותם מנה משה שמהם התגלה כבודו של ה' לבני ישראל?
 )2וְּ ָאתָ ה – הסבר.
 )3מי באו יחד עם ה' בשעה שה' התגלה אל בני ישראל?
 )4כיצד קוראת התורה למלאכי השרת?
" )5מימינו" – מהו ימינו של ה' וממה נתן את ימינו?
" )6למו" – הסבר.
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ַ )7אף חֹבֵ ב עַ ִּלים – מיהם העמים שחיבב ה' בפסוק זה?
 )8ךָל ְּקד ָֹשיו בְּ יָדָך – מיהם קדושיו של ה' ומה עשה להם ה' בידיו?
 )9וְּ הֵ ם תֺ ךו לְּ ַרגְּ לָך – מה עשו בני ישראל לפי המתואר בפסוק?
 )11ישא מדברותיך  -מה עשו בני ישראל לפי המתואר בפסוק?
 )11מה מסר משה בירושה לעם ישראל?
 )12מתי מלכותו של ה' מתגלית בתוך בני ישראל? לאחר התשובה ,כתוב זאת בלשון הפסוק.
 )13מאלו שתי מיתות מבקש משה להציל את שבט ראובן?
יהי ְּמתָ יו ִּמ ְּסןָ ר – מה ביקש משה בפסוק זה?
 )14וִּ ִּ
" )15שמע ה' קול יהודה" – לתפילתם של מי ביקש משה מה' לשמוע?
" )16ואל עמו תביאנו" – מתי ה' יביא את אנשי שבט יהודה חזרה לעם ישראל?
 )17י ָָדיו ָרב ל ֹו – ידיו של מי? מה פירוש הפסוק?
 )18ממי ביקש משה מה' שיעזור לשבט יהודה?
 )19למי ניתנו האורים ותומים של ה'?
 )21באלו שני מאורעות בהם נכשלו בני ישראל ,לא נכשלו בני לוי?
 )21אלו קרובי משפחה מהחוטאים בחטא העגל הרגו שבט לוי?
 )22אלו שתי מצוות קיימו שבט לוי בשעה ששאר עם ישראל לא קיים מצוות אלו?
 )23מהם שלושת הדברים שיעשו בני לוי בזכות דבקותם בה'?
 )24בָ ֵרְך יְּ קֹוָ ק חֵ יל ֹו – מה ביקש משה מה' לברך?
" )25ופעל ידיו תרצה" – איזה מפועלי ידיו של שבט לוי ביקש משה מה' שיקבל ברצון?
 )26באלו שני ביטויים השתמש משה כדי לתאר את החוזק של המכה שביקש מה' להכות את שונאיו
של שבט לוי?
 )27הסבר" :ידיד ה'".
 )28יִּ ְּשךֹן לָבטַ ח עָ לָיו – מי ישכון על מי? למה הכוונה?
" )29חפף עליו כל היום" – במה בא לידי ביטוי חפיפת ה' על שבט בנימין?
 )31ובֵ ין ךְּ תֵ פָ יו ָשכֵן – הסבר.
ַארצ ֹו – על מי נאמר ולמה הכוונה?
ְּ )31מבֹרכת יְּ קֹוָ ק ְּ
 )32מהם חמשת תופעות הטבע שגורמות לארצו של יוסף לגדל מעדנים?
 )33מיהו השוכן בסנה ומה התרחש בעקבות רצונו?
ָ )34תבוֹאתָ ה לְּ רֹאש יוֹסֵ ף – מה ביקש משה בפסוק זה?
" )35ולקדקד נזיר אחיו" – מהו נזיר אחיו וכיצד התנזר מאחיו?
 )36בְּ כוֹר שוֹר ֹו – למי הכוונה ומהי תכונתו הכתובה בפסוק?
 )37באלו שלושה תיאורים מתואר יהושע בפסוקים?
 )38מה יעשה יהושע עם קרני הראם היפות שלו?
 )39מיהם אפסי הארץ? מי הרג אותם לפי המתואר בפסוק?
 )41מהם הברכות שברך משה את שבטי יששכר וזבולון?
" )41עמים הר יקראו" – מיהם העמים ולאיזה הר הם יקראו?
" )42שם יזבחו זבחי צדק" :מי יזבח זבחי צדק והיכן?
 )43מדוע עניין הקרבת קרבנות בביהמ"ק מוזכרת בברכתו של יששכר?
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 )44ךִּ י שפַ ע י ִַּלים יִּ ינָקו – הסבר.
ושפונֵי ְּטמונֵי חוֹל – מה טמון בחול וכיצד יסייע הדבר בידי שבט יששכר לעסוק בתורה?
ְּ )45
 )46בָ רוְך מַ ְּר ִּחיב גָד – מה הרחיב ה' לשבט גד?
 )47ךְּ לָבִּ יא ָשכֵן – מדוע דימה משה את שבט גד ללביאה?
 )48הסבר :וְּ טָ ַרף זְּ רוֹעַ ַאף ָק ְּדקֹד
 )49מהו הראשית שראה שבט גד שהגיע לו?
 )51מדוע רצה שבט גד נחלה בעבר הירדן המזרחי?
 )51מיהו המחוקק?
אשי עָ ם – הסבר.
 )52וַ טֵתֵ א ָר ֵ
ִּ )53צ ְּד ַקת יְּ קֹוָ ק עָ ָשה:
א .מי עשה את צדקת ה'.
ב .מה שכרו על כך?
ג .מדוע שבט גד רצה להיות סמוך אליו?
ד .איזה דבר נוסף מציינת התורה שעשה?
 )54כיצד תיאר משה את תקיפותו של דן?
" )55יזנק מהבשן" – מי יזנק מהבשן ומה הקשר לשבט דן?
 )56באלו שתי ברכות בירך משה את ארצו של שבט נפתלי?
 )57יָם וְּ ָדרוֹם יְּ ָר ָשה – אלו חבלי ארץ יקבל שבט נפתלי לנחלה?
 )58מה תהיה ברכת שבט אשר בבנים?
 )59כיצד יהיה שבט אשר רצוי לפני אחיו?
 )61כתוב בלשון הפסוק שלשבט אשר יהיו הרבה מעדני מלכים.
 )61באיזה תיאור תיאר משה את חוזקו של עם ישראל ,כך שאף עם לא יוכל להיכנס לארץ ישראל
ולהציק לעם ישראל?
 )62הסבר" :וכימיך דבאיך".
ֹ )63רכֵב ָשמַ יִּ ם בְּ עזְּ רָך – הסבר.
 )64הסבר" :ובגאותו שחקים".
 )65מהו מעונו של ה'?
 )66מי נמצא מתחת לשחקים? מה עשה ה' לאותם אנשים?
 )67כיצד מתאר משה את העובדה שעם ישראל יכול לשבת בצורה בטוחה?
 )68הסבר :עֵ ין ַי ֲעקֹב
ַ )69אף ָשמָ יו – באלו שמיים מדובר ומה יעשו?
 )71הסבר :וַ אֲ שר חרב גַאֲ וָ תָך
 )71מה יעשו שונאי בני ישראל מרוב שהם מפחדים מבני ישראל? הבא דוגמא לכך.
 )72הסבר :וְּ אַ ָתה עַ ל בָ מוֹתֵ ימ ֹו ִּת ְּדרְֹך
שאלות – דברים פרק לד'
 )1להיכן עלה משה עפ"י ציווי ה'?
 )2הסבר " :ראש הפסגה".
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 )3אלו חלקים מארץ ישראל הראה ה' למשה מפסגת הר נבו?
 )4היכן קבר ה' את משה?
 )5הסבר" :לא כהתה עינו ולא נס לחה":
 )6היכן התאבלו בני ישראל על משה ובמשך כמה זמן?
 )7מדוע התמלא יהושע בן נון בחכמה?
 )8מה היה המיוחד בנבואתו של משה רבינו שהבדיל אותו מנבואת שאר הנביאים? ( 2דברים)
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ב"ה
מבצע וזאת הברכה

ְו ֹזאת ַה ְב ָר ָכה

אל ימות

יחי ראובן
ראובן
ויהי מתיו מספר

ואל עמו תביאנו

שמע ה' קול יהודה

יהודה
ידיו רב לו

ועזר מצריו תהיה

תמיך ואוריך לאיש
חסידיך

אשר ניסיתו במסה,
תריבהו על מי מריבה

לוי
האומר לאביו ולאמו לא
ראיתיו ואת אחיו לא הכיר
ואת בניו לא ידע

כי שמרו אמרתך ובריתך
ינצורו

יורו משפטיך ליעקב
ותורתך לישראל

ישימו קטורה באפיך
וכליל על מזבחך

לוי
ברך ה' חילו ופעל
ידיו תרצה

מחץ מתניים קמיו
ומשנאיו מן יקומון
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ְו ֹזאת ַה ְב ָר ָכה

ישכון לבטח עליו

ידיד ה'

בנימין
חפף עליו כל היום

ובין כתפיו שכן

מברכת ה' ארצו

ממגד שמים מטל ומתהום רובצת
תחת וממגד תבואות שמש וממגד
גרש ירחים.

יוסף
ומראש הררי קדם וממגד גבעות
עולם וממגד ארץ ומלואה ורצון
שוכני סנה

בכור שורו הדר לו וקרני ראם
קרניו בהם עמים ינגח יחדיו אפסי
ארץ והם רבבות אפרים והם אלפי
מנשה

שמח זבולון בצאתך

יששכר באוהלך

יששכר
וזבולון
עמים הר יקראו שם
יזבחו זבחי צדק

כי שפע ימים יינקו
ושפוני טמוני חול.

ברוך מרחיב גד

כלביא שכן

גד
וטרף זרוע אף קודקוד

וירא ראשית לו כי שם
חלקת מחוקק ספון
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ְו ֹזאת ַה ְב ָר ָכה

יזנק מן הבשן

דן גור אריה

דן ונפתלי
שבע רצון ומלא
ברכת ה'

ים ודרום ירשה

ברוך מבנים אשר

יהי רצוי אחיו

אשר
וטובל בשמן רגלו
ברזל ונחושת
מנעליך

כימיך דבאיך

ה'
וישראל
רכב שמים בעזרך

בגאותו שחקים

אשריך ישראל

מי כמוך

ישראל
עם נושע בה'

ואתה על במותימו
תדרוך
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ְו ֹזאת ַה ְב ָר ָכה

וזרח משעיר למו

ה' מסיני בא
ה'
הופיע מהר פארן

ואתה מרבבות
קודש

מימינו אש דת למו

אף חובב עמים

ה'
כל קדושיו בידיך

והם תוכו לרגליך
ישא מדברותיך

ויהי בישורון מלך

בהתאסף ראשי עם

ה'
יחד שבטי ישראל
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