
 

 

  ____________________         ֵׁשםבס"ד  
     
  

  ָּפָרַׁשת ִמְׁשָּפִטים
  ֲעבֹוַדת ַחָזָרה

  י"א – א' ְּפסּוִקים כ"אֶּפֶרק 

  
  
  
  
  

  

  

  ~~~~~ֶעֶבד ִעְבִרי~~~~

  .  ַהְּׁשֵאלוֹתַּבְּפסּוִקים ְוֲעֵנה ַעל ִהְסַּתֵּכל   

        

  _______________?__________ַמּדּוַע הּוא ִנְמַּכר ְלֶעֶבד "ִעְבִריִּכי ִתְקֶנה ֶעֶבד "

  ?_____ּוְבֵאיֶזה ָׁשָנה הּוא יֹוֵצא ְלֵחרּות?______ ַּכָּמה ָׁשִנים הּוא ַיֲעֹבד

  - ָּתלּוי  ?ַהִאם ָהָאדֹון ָיכֹול ָלֵתת ָלֶעֶבד ֶאת ַהִּׁשְפָחה ַהְּכַנֲעִנית ְלִאָּׁשה

  :___________________ )ִאם ָהֶעֶבד ָּבא ְלַבּדֹו ְּכֶׁשֵאין לֹו ִאָּׁשה(=ִאם ְּבַגּפֹו ָיבֹוא 

  ):________________________ִאם ָלֶעֶבד ֵיׁש ִאָּׁשה ְּבֵביתוֹ (=ִאם ַּבַעל ִאָּׁשה הּוא 

ֵּפרּוׁש ֲהֵרי א ִנְכְנָסה ִעּמֹו ְלֵבית ָהָאדֹון ּוַמה הַ " ְוָיְצָאה ִאְׁשּתֹו ִעּמוֹ : "ַמה ַהֵּפרּוׁש

  "?_____________________________________________ִעּמוֹ ... ְוָיְצָאה"

ִאם ָהָאדֹון ָנַתן לֹו ֶאת ַהִּׁשְפָחה ְלִאָּׁשה ְלִמי ַׁשֶּיֶכת ַהִּׁשְפָחה ִויָלֶדיָה ְּכֶׁשּיֹוֵצא ְלֵחרּות 

  . ______לְ  ?ְלַאַחר ֵׁשׁש ָׁשִנים

ָאַהְבִּתי ֶאת ֲאדֹוִני ֶאת ִאְׁשִּתי : "ֹוֵמר לֹו ְלַאַחר ֵׁשׁש ָׁשִניםַמה עֹוֶׂשה ָהָאדֹון ִאם ָהֶעֶבד א

  ?ַוֲאִני א רֹוֶצה ָלֵצאת ְלֵחרּות"... ְוֶאת ָּבַני

  ____.-___ָהָאדֹון הֹוֵל לְ  )1

ְורֹוֵצַע ֶאת ______ ֶׁשעֹוֶמֶדת ְזקּוָפה ְלַיד הַ ______ ָהָאדֹון ַמִּגיׁש אֹותֹו ֶאל  )2

 .עַ ַּבַּמְרצֵ _____ 

  __. ___ָהֶעֶבד ִנְׁשַאר ֵאֶצל ָהָאדֹון ַעד ְׁשַנת הַ  )3

-1- 



 

  

  בס"ד          -2-
     
  

  
  
  
  
  

  

  

ה  ה ָהִעְבִרּיָ  ַאּמָ

 

 

 

 

  . ַהְּׁשֵאלוֹתִהְסַּתֵּכל ַּבְּפסּוִקים ְוֲעֵנה ַעל  

  

  

  

  

  

  ?_____________ְּבֵׁשן ְוַעִיןא יוֵֹצא ִמי  ?____________ְּבֵׁשן ְוַעִיןֹיֵצא ִמי 

  .ֶאָּלא ְמַׁשֵּלם ָלּה ֶאת ְּדֵמי ַהֶּנֶזק ֶׁשָעָׂשה ָלּה

  ?__________________ַמה ַהִּמְצָוה ֶׁשֵּיׁש ַעל ָהָאדֹון ַלֲעׂשֹות ִעם ַהִּׁשְפָחה

  )?________ְוהּוא ְמַקֵּים ְּבֶזה ִמְצָוה(ְלִמי עֹוד ָיכֹול ָהָאדֹון ָלֵתת ֶאת ָהָאָמה ְלִאָּׁשה 

  ?ַאֲחֵרי ֶׁשָהָאדֹון אֹו ְּבנֹו ִמְתַחְּתִנים ִעם ַהִּׁשְפָחה ֵאיֶזה ַיַחס ֵהם ְצִריִכים ָלֵתת ָלּה

  ______ ֵהם ְצִריִכים ְלִהְתַיֵחס ֵאֶליָה ְּכמֹו ְלָכל הַ  –"... ַּכִּמְׁשָּפט ַהָּבנֹות ֵיָעֶׂשה ָלּה"

  .ֲאִפילּו ֶׁשָהְיָתה ַּפַעם ִׁשְפָחה -

  ?ִמֶּמָּנה ִאם ִיְתַחֵּתן ִעם ִאָּׁשה נֹוֶסֶפת) ִלְפחֹות=(ּו ְׁשלֹוָׁשה ְּדָבִרים ָאסּור ְלָאדֹון ִלְגֹרַע ֵאּל

1 ________________(2 ________________(3___________________(  

  ?ַלֲעׂשֹות ַמה ָעָליו, ְוִאם ָרָעה ִהיא ְּבֵעיֵני ֲאדֹוֶניָה ְוהּוא א רֹוֶצה ְלִהְתַחֵּתן ִעָּמּה

_______________________________  

ִמְצוֹות ֶׁשִאם א ִקֵּים ג' ַעל ֵאיֶזה " א ַיֲעֶׂשה ָלּה ְוָיְצָאה ִחָּנם ֵאין ָּכֶסףְׁשָלׁש ֵאֶּלה ְוִאם "

  ______.הּוא א ָלַקח אֹוָתּה לֹו לְ ) 1? ַאַחת ֵמֶהם יֹוֵצאת ִהיא ִחָּנם ֵאין ָּכֶסף

  .ָלּה ְלִהָּפדֹות____ הּוא א ) 3_____ ן אֹוָתּה ִלְבנֹו ֶׁשִּתְהֶיה לֹו לְ הּוא א ָנתַ ) 2

  . ָׁשָנה___ַּבת ? ְּבֵאיֶזה ִּגיל ִהיא יֹוֵצאת ִחָּנם ֵאין ָּכֶסף

  .ַאֵחר נֹוָסף_____ לְ ? ְלִמי ָהַאָּבא ְוָהָאדֹון א ְיכֹוִלים ְלמֹוְכָרּה ׁשּוב



  

  ____________________         ֵׁשםבס"ד  
     
  

  .ִמְׁשָּפִטים ָּפָרַׁשת 
  ֲעבֹוַדת ַחָזָרה ְלֶּפֶרק כ"א

  כ"ז –' כ ְּפסּוִקים
  
   .ִהְסַּתֵּכל ַּבְּפסּוִקים ְוֲעֵנה ַעל ַהְּׁשֵאלוֹת 
 

 

 

  

 ?ִּדינֹו ֶׁשל ָהָאדֹון ִאם ָהָאדֹון ִהָּכה ֶאת ַעְבּדֹו ַּבּׁשֹוט אֹו ְּבַמֵּקל ְוָהֶעֶבד ֵמת ַמה )1

  :_____________________________ָׁשעֹות ַהִּדין הּוא 24ְּבתוֹ ִאם ֵמת 

  :_____________________________ָׁשעֹות ַהִּדין הּוא 24ַאֲחֵרי ִאם ֵמת 

ֶבד ְוָיִמיתֹו ַמּדּוַע ִּדין ֶזה הּוא ַּדְוָקא ַלֲאדֹון ֶׁשל ָהֶעֶבד ַא ִאם ָאָדם ַאֵחר ַיֶּכה ֶאת ָהעֶ 

  ?________________________________________ ִיְהֶיה הּוא ַחָּיב ִמיָתה

  ?ַמה ִּדינֹו ֶׁשל ַהַּמֶּכה" ְוִכי ִיָּנצּו ֲאָנִׁשים ְוָנְגפּו ִאָּׁשה ָהָרה ְוָיְצאּו ְיָלֶדיהָ " )2

  :_____________________________________ְלִאָּׁשה ָאסֹוןא ָקָרה ִאם 

  _________________________.1) ֵּפרּוִׁשים 2( :ָלִאָּׁשה ָאסֹון ּוֵמָתהָקָרה ִאם 

2_________________.__________  

  ? _______________________ָאָדם ֶׁשָחַבל ַּבֲחֵברֹו ְוִקְלֵקל לֹו ֵאֶבר ַמה ִּדינוֹ ) 3

  _________?___________________________ֵאי יֹוְדִעים ַּכָּמה ָׁשֶוה ֵאֶבר

  ? _______________ַמה ִּדינוֹ ) ְוא ִקְלֵקל לֹו ֵאֶבר(ָאָדם ֶׁשָחַבל ַּבֲחֵברֹו ּוָפְצעּו  )3

.___________________  

  ?__________________________________ֵאי יֹוְדִעים ַּכָּמה ְסכּום ַהַּצַער

  ?ַמה ַהֶהְבֵּדל ֵּבין ֶּפַצע ַלֲחבּוָרה )4

  :______________________ַחּבּוָרה___________ :____________ֶּפַצע

  



  

  ____________________         ֵׁשםבס"ד  
     
  

  .ִמְׁשָּפִטים ָּפָרַׁשת
  ֲעבֹוַדת ַחָזָרה ְלֶּפֶרק כ"א

  ל"ו –"ח כ ְּפסּוִקים
  
  

   .ִהְסַּתֵּכל ַּבְּפסּוִקים ְוֲעֵנה ַעל ַהְּׁשֵאלוֹת 
 

 

 

  

  ?ַגח ָאָדם ַוֲהָרגֹו ַמה ִּדינוֹ ֶׁשּנָ מּוָעד ׁשֹור   ?ֶׁשָּנַגח ָאָדם ַוֲהָרגֹו ַמה ִּדינוֹ ָּתם ׁשֹור  )1

  _____________ :ַהּׁשוֹר      _____________ :ַהּׁשוֹר

  ______ָאסּור ֶלֱאכֹול ֶאת       ______ָאסּור ֶלֱאכֹול ֶאת 

  ___________________:ַהְּבָעִלים        ___________:ַהְּבָעִלים

  _________ְוִאם ְיַׁשֵּלם ּכֹוֵפר ִיָּפֵטר ִמ                 

  

  ?ָהַרג ֶעֶבד ְּכַנֲעִני אֹו ִׁשְפָחה ְּכַנֲעִנית ַמה ִּדינוֹ מּוָעד ִאם ׁשֹור  )2
    

  

  

  

  

  

  .ְׁשָקִלים____ ְיַׁשְּלמּו ַלֲאדֹון ֶׁשל ָהֶעֶבד  :ְוַהְּבָעִלים_____________,   :ַהּׁשוֹר     

  

 :ִאם ׁשֹור ִיְדֹחף אֹו ִיַּגח ׁשֹור ַאֵחר ַוַּיַהְרֵגהּו ַמה ַהִּדין )3

  )ְּכֶׁשֵהם ָׁשִוים(______.ַהַחי ְוחֹוִצים ֶאת ______ ַהְּבָעִלים מֹוְכִרים ֶאת  :ׁשוֹר ָּתם     

  .ֶנֶזק____ ְמַׁשְּלִמים ַרק : ְּכלֹוַמר. ְלְׁשַנִים______ ְוֶאת ַהּׁשֹור ַהֵּמת ַּגם                 

  ּׁשֹור ַהֵּמת ִיַּקח ַהִּנָּזקְוֶאת הַ _. _____ַהְּבָעִלים ְמַׁשְּלִמים ַלִּנָּזק ֶנֶזק :ׁשוֹר מּוָעד 

  .ַלִּנָּזק______ ְלַעְצמֹו ְוֶאת ְׁשָאר ַהֶּנֶזק ְיַׁשֵּלם הַ           

  

  ְוָנַפל ְלתֹוכֹו ׁשֹור אֹו ֲחמֹור ָוֵמת"... ְוִכי ִיְפַּתח ִאיׁש ּבֹור אֹו ִּכי ִיְכֶרה ִאיׁש ּבֹור" )4

  _________________?______________________________ַמה ַהִּדין

  .ְוחֹוֵפר ַהּבֹור ַיְׁשִלים ֶאת ַהֶּנֶזק?____________, ּוִמי ְמַטֵּפל ַּבּׁשֹור ַהֵּמת

  

  



  

  ____________________         ֵׁשםבס"ד  
     
  

   .ִמְׁשָּפִטים ָּפָרַׁשת 
  כ"אִמֶּפֶרק ֲעבֹוַדת ַחָזָרה 

  'עד פרק כ"ב פס' ה ל"ו ס'פ
  

  

  

  ~~~~~  .ִהְסַּתֵּכל ַּבְּפסּוִקים ְוֲעֵנה ַעל ַהְּׁשֵאלוֹת~~~~~  

  ?ַמה ִּדינוֹ "... ִּכי ִיְגֹנב ִאיׁש ׁשֹור אֹו ֶׂשה" )1

  ֹ ___. Xְיַׁשֵּלם  :ְּבֵביתוֹ ַחִּיים ַהּׁשוֹר אוֹ ַהֶּׂשה ִנְמָצִאים  ִאם

  ֹ ___.   X: ְוַעל ַהֶּׂשהֹ ___.    X: ַעל ַהּׁשֹור:      ְיַׁשֵּלםִאם ָמַכר אוֹ ְטָבָחם 

  ____________________?ַמּדּוַע ַעל ַהֶּׂשה ְמַׁשֵּלם ָּפחֹות ִמַּמה ֶׁשְּמַׁשֵּלם ַעל ַהּׁשֹור

  ֹ ___.  Xַחָּיב ְלַׁשֵּלם ַרק ִאם ַּגָּנב ְׁשָאר ֲחָפִצים וְ 

    

  ?ַמה ִּדינוֹ , ּוַבַעל ַהַּבִית ִהָּכהּו ָוֵמת"... ִאם ַּבַּמְחֶּתֶרת ִיָּמֵצא ַהַּגָּנב" )2

  ____.הּוא ַיֲהֹרג ____ ִּכי ִאם א ַּתֲהֹרג . ֵּכיָון ֶּׁשֵאין לֹו ָּדִמים____ ַהַּבַעל ַהַּבִית 

____ ֶׁשַהַּגָּנב א ַיֲהֹרג ֶאת ַּבַעל ַהַּבִית ְּכגֹון ֶׁשַהַּגָּנב הּוא _______ ם ָּברּור ּכַ ַא ִא 

  .ְּכרֹוֵצחַ ______ ְוִאם ַיַהְרֵגהּו ִיְתַחֵּיב . ַלֲהרֹוג אֹותוֹ ______ ְּבָכֶזה ִמְקֶרה . ֶׁשּלוֹ 

  

 _________________.? _____________ִאם ַלַּגָּנב ֵאין ַמה ְלַׁשֵּלם ַמה ִּדינוֹ  )3

  

  .ֶאת ַהָּׂשֶדהֵהם ִאם ָאָדם יֹוִלי ֶאת ַהְּבֵהמֹות ֶׁשּלֹו ְּבָׂשֶדה ֶׁשל ַאֵחר ְוַיִּזיקּו ) 4

  .ַעל ַהְּתבּוָאה ֶׁשּלֹו ְּבַרְגָלם______ אֹו ֶׁשֵהם 

  .ֶאת ַהְּתבּוָאה ֶׁשּלֹו ְּבִפיֶהם______ אֹו ֶׁשֵהם 

אֹו ֶּכֶסף אֹו ָלֵתת ֵמַהָּׂשֶדה ּוֵמַהֶּכֶרם ֲהִכי _____ ּוא ָצִרי לְ ה? ַמה ִּדיָנם ֶׁשל ַהְּבָעִלים

  .ֶׁשּלוֹ _______ 

  

  ?__________ִאם ָאָדם ִהְדִליק ֵאׁש ְוִהיא ָׂשְרָפה ָׂשֶדה ֶׁשל ִמיֶׁשהּו ַאֵחר ַמה ִּדינוֹ  )5

 .ֶׁשא ִּתְתַּפֵּׁשט ְלָׂשֶדה ֲחֵברוֹ ____ ֵּכיָון ֶׁשא ָׁשַמר ַעל הַ 

  :_________________ָקָמה  :___________________ָּגִדיׁש: ַמה ַהֵּפרּוׁש 

  :______________________________________אֹו ַהָּׂשֶדה                      

  



  

                ____________________  ֵׁשםבס"ד  
     
  

  ָּפָרַׁשת ִמְׁשָּפִטים.
  ֶּפֶרק כ"בֲעבֹוַדת ַחָזָרה לְ 

  י"ד –וקים ו' פס
  

יֵני ׁשֹוְמִרים ~~~~     ~~~~ּדִ

  :ׁשוֵֹמר ִחָּנם    
  

  

  

  

  ?ה ִּדינוֹ מַ , ִאם ַהּׁשֹוֵמר ִחָּנם טֹוֵען ֶׁשַהִּפָּקדֹון ִנְגַנב ִמֶּמּנּו

  _________________________ :ִאם ַהַּגָּנב ִנְמָצא

ֶׁשהּוא א ַּגָּנב ________ ַהּׁשֹוֵמר ִחָּנם ָצִרי ָלבֹוא ְלֵבית ִּדין ּו :ִאם ַהַּגָּנב א ִנְמָצא

  .ִמְּלַׁשֵּלם ֶאת ֶּכֶסף ַהִּפָּקדֹון ֶׁשִּנְגַנב_______ ֶאת ַהִּפָּקדֹון ְוָאז הּוא 

  ?ַמה ַהִּדין )ַוּיֹוֵצא ֶּׁשִּנְׁשַּבע ַלֶּׁשֶקר(אּו ֵעִדים ְוֵהִעידּו ֶׁשַהּׁשֹוֵמר ַּגָּנב ֶאת ַהִּפָּקדֹון ִאם ּבָ 

  .ְלַבַעל ַהִּפָּקדֹון______ ַהּׁשֹוֵמר ִחָּנם ַחָּיב ְלַׁשֵּלם   :ָקַבע ֶׁשָהֵעִדים צוְֹדִקים"ד ִאם ֵּבי

  : ְוַהּׁשֹוֵמר צֹוֵדק ֶׁשִּנְגַנב ִמֶּמּנּו ַהִּפָּקדֹוןרּו ָקַבע ֶׁשָהֵעִדים ִׁשְּק "ד ַא ִאם ֵּבי

  -?ּוַמּדּועַ    . ִחָּנם_______ ִּפי ְׁשַנִים ִמְּסכּום ַהִּפָּקדֹון לַ  -ָהֵעִדים ַחָּיִבים ְלַׁשֵּלם ֵּכֶפל 

ִמְתַחְּיִבים ְלַׁשֵּלם ֶּכֶפל ָלֵכן ֵהם , ְוָרצּו ְלִהְפִסידֹו ְּבֵכֶפל_______ ֵּכיָון ֶׁשֶהֱעִלילּו ָעָליו 

  "... ַלֲעׂשֹות ְלָאִחיו ֵּכן ֵיָעֶׂשה לוֹ ) ִּתְכֵנן\ָרָצה(ַּכֲאֶׁשר ָזַמם : "ֶׁשֶּנֱאַמר. ַלּׁשֹוֵמר

  ._______?ַמה ִּדינוֹ , ִאם ַהּׁשֹוֵמר ִחָּנם טֹוֵען ֶׁשָּקָרה אֹוֵנס ְוַהִּפָּקדֹון ִנְׁשָּבה ִנְלָקח ְוכו' 
  

  

  

            

  :ׁשוֵֹמר ָׂשָכר                

  ?ַמה ִּדינוֹ , ִאם ַהּׁשֹוֵמר ָׂשָכר טֹוֵען ֶׁשַהִּפָּקדֹון ִנְגַנב ִמֶּמּנּו

  .ְלַׁשֵּלם ֶאת ֶּכֶסף ַהִּפָּקדֹון ֶׁשִּנְגַנב______  ַהּׁשֹוֵמר ָׂשָכר 

  ?ַמה ִּדינוֹ , ִאם ַהּׁשֹוֵמר ָׂשָכר טֹוֵען ֶׁשָּקָרה ֹאֶנס ַלּׁשֹור ְוהּוא ֵמת

  .ַּבֵּבית ִּדין ֶׁשהּוא א ִהְׁשַּתֵּמׁש ְּבׁשֹור ְוָאז הּוא ָּפטּור________ ַהּׁשֹוֵמר ָׂשָכר ָצִרי לְ 

  !ְלַׁשֵּלם______ ַא ִאם הּוא ִהְׁשַּתֵּמׁש ַּבּׁשֹור ֲאִפילּו ִאם ָקָרה לֹו אֹוֵנס ַהּׁשֹוֵמר 

  ?ַמה ַהִּדין! ֹאֶנס-ְטַרף ִאם ַהּׁשֹוֵמר ָׂשָכר ֵמִביא ֵעִדים ֶׁשַהּׁשֹור נִ 

  !!!הּוא ָּפטּור______". ַהְּטֵרָפה א "

  



  

  ____________________         ֵׁשםבס"ד  
     
  

  .ִמְׁשָּפִטים ָּפָרַׁשת 
  ֲעבֹוַדת ַחָזָרה

  ל' -ט"ו ְּפסּוִקים כ"ב ֶּפֶרק 
  

  

  .  ~~~~~ִהְסַּתֵּכל ַּבְּפסּוִקים ְוֲעֵנה ַעל ַהְּׁשֵאלוֹת~~~~  

 ?ַמה ִּדינוֹ ... ִעָּמּה ְלא ְרׁשּות ָאִביהָ  ַוִּיְתַחֵּתן) ֶׁשא ִהְתַחְּתָנה(ִאם ְיַפֶּתה ָאָדם ַּבחּוָרה  )1

 .ֶׁשִּיַּקח אֹוָתּה לֹו ְלִאָּׁשה :ִאם ָהַאָּבא ַמְסִּכים ֶׁשִּתְהֶיה לוֹ ְלִאָּׁשה      

  __________________ְיַׁשֵּלם לוֹ  :ַא ִאם ָהַאָּבא א ַמְסִּכים ֶׁשִּתְהֶיה לוֹ ְלִאָּׁשה     

  ?_______________________________ַהְׁשִאיר ַּבַחִּייםלְ ָלנּו ֶאת ִמי ָאסּור  )2

  ?__________ ְלִמי ֻמָּתר ָלנּו ְלַהְקִריב ָקְרָּבנֹות )3

  ? _________.ַמה ִּדינֹו ֶׁשל ָאָדם ֶׁשִהְקִריב ָקְרָּבן ְלֲעבֹוָדה ָזָרה

  ?   ְּדָבִרים ָאסּור ַלֲעׂשֹות ַלֵּגרב' ֵאּלּו ) 4

                     1__( ._______________  2.___________________(  

  )?_______________________.ְלַצֵער(=ֶאת ִמי ָאסּור ָלנּו ַלֲענֹות ) 5

  ?_________________________________ְּכֶׁשִּיְׁשַמע ֶאת ַצֲעָקָתםה' ַמה ַיֲעֶׂשה  

__________________________________________________________  

  ?מֹוָנה ַהּתֹוָרה ֶׁשָאסּור ַלֲעׂשֹוָתם ְּכֶׁשַמְלִּוים ֶּכֶסף ֶלָעִניִאּסּוִרים ֵאּלּו ְׁשֵני ) 6

     1 .______________________(2._________________________(  

ץ ִמֶּבֶגד ֶזה ִאם ָלַקְחִּתי ֵמֶהָעִני ַמְׁשּכֹון ַעל ַהַהְלָוָאה ְשִהְלֵויִּתי לֹו ְוֵאין לֹו ַמה ִלְלֹּבׁש חּו) 7

  ?ָמַתי ָצִרי ֲאִני ְלָהִׁשיב לֹו ֶאת ַהַּמְׁשּכֹון

  ____________________:ֶּבֶגד ַלְיָלה___________________  :ֶּבֶגד יוֹם

  )___________________2)__________________ 1? ֶאת ִמי ָאסּור ְלַקֵּלל) 8

  __________________________?________ֶאת ַמה ָאסּור ְלַׁשּנֹות ּוְלַאֵחר) 9

  :_________________ְוִדְמֲע:_____________________ ְמֵלָאְת :ַהְסֵּבר  

  .ְסָלִעים_____ ּפֹוִדים אֹותֹו ֵאֶצל ַהֹּכֵהן ּבְ : ַמה עֹוִׂשים ִעם ְּבכֹור ָאָדם) 10

  .ַהְקִריבוֹ לְ ______ נֹוְתִנים אֹותֹו לַ : ַמה עֹוִׂשים ִעם ְּבכֹור ְּבֵהָמה      

  ?______.ֵמֵאיֶזה יֹום ֶאְפָׁשר ְלִתּתֹו ַלֹּכֵהן ְלָקְרָּבן      

  ?________________________________ֵאּלּו סּוֵגי ַמֲאָכִלים ָאסּור ֶלֱאכֹול) 11



  

  ____________________         ֵׁשםבס"ד  
     
  

  ָּפָרַׁשת ִמְׁשָּפִטים
  ֲעבֹוַדת ַחָזָרה

  ל"ג – כ"גְּפסּוִקים  כ"גֶּפֶרק 
  

  

  .  ~~~~~ִהְסַּתֵּכל ַּבְּפסּוִקים ְוֲעֵנה ַעל ַהְּׁשֵאלוֹת~~~~  

 _________________?ץ ִיְׂשָרֵאלִלְפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבַדְרָּכם ְלֶאֶר ה' ֶאת ִמי ִיְׁשַלח  )1

 )_________2)_________  1ְלִמי ָהְיָתה ַׁשֶּיֶכת ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל , ַהֲעֵּתק ֵמַהָּפסּוק )2

                   3  _________(4  __________(5  __________(6 .___________(  

  ?_____________ִּיָּכְנסּו ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאלְּכׁשֶ ֶׁשא ַיֲעׂשּו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ה' ַמה ִצָּוה ) 3

_________________________________________________________  

  .ֶׁשָּלֶהם_____________ ֶאָּלא ָצִרי ִלְׁשֹּבר ֶאת 

 ______ְיָבֵר ֶאת הַ  )1? ְלָעם ִיְׂשָרֵאל ִאם ַיַעְבדּו אֹותוֹ ה' ֵאּלּו טֹובֹות ַיֲעֶׂשה ) 4

 .ִמּתֹוָכם_________ ָיִסיר ֶאת ) 3.   ֶׁשָּלֶהם_______ ְיָבֵר ֶאת הַ  )2ֶׁשָּלֶהם    

  ְיַמֵּלא ֶאת ה'  )  ________  6א ִּתְהֶיה ִאָּׁשה  )  ________5א ִּתְהֶיה ִאָּׁשה  )4   

  ִיְבְרחּו ִמְּבֵני  ְוֵהם_______ ַיִּטיל ַעל ַהּגֹוִים ֶׁשָּבָאֶרץ ) ה' 7.  ֶׁשָּלֶהם _______הַ     

  . ִיְׂשָרֵאל    

  ?_______________________ְיַׁשַּלח ְלָגֵרׁש ֶאת ַהִחִּוי ַהְּכַנֲעִני ְוַהִחִּתיה' ֶאת ִמי ) 5

  ?________________א ְיָגֵרׁש ֶאת ָהַעִּמים ֵמֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ּתֹו ָׁשָנה ַאַחתה' ַמּדּוַע ) 6

__________________________.________________________________  

  ?ֶאת ַהְּגבּול ֶׁשל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאלה' ֵמֵהיָכן ַעד ֵהיָכן ָיִׂשים ) 7

  _____________ְוַעד_________ ּוִמ .       _____________ְוַעד_________ ִמ   

  _______________?__________ֶׁשא ִנֵּתן ַלּגֹוִים ָלֶׁשֶבת ְּבתֹוֵכנּוה' ַמּדּוַע ִצָּוה ) 8

  :________________ְמַׁשֵּכָלה :_______________ְוִהְכַחְדִּתיו    :ֵּבאּוֵרי ִמִּלים

  :____________________ְוַהֹּמִתי ֶאת ָּכל ָהָעם:__________________  ֲעָקָרה

  :_____________________________ְוָנַחְלָּת ֶאת ָהָאֶרץ:__________  ְׁשָמָמה

 :_____________________ְלמֹוֵקׁש:__________________  י ֶאת ְּגֻבְלְוַׁשִּת 
  

  

  

  \ ֵריָקה \ֶאֱעֶׂשה ְמהּוָמה  \ַוֲאִני ָאִׂשים ֶאת ַהְּגבּול ֶׁשְּל  \ְוִתיַרׁש ֶאת ָהָאֶרץ  \ִאָּׁשה ְלא ְיָלִדים 

  (ר"ל)ֵּמִתים ָלּה ַהָּבִנים ִאָּׁשה ׁשֶ  \ַוֲאִני ַאְׁשִמיד אֹותֹו  \ְלִמְכׁשֹול ּוְלַתָּקָלה 

  


