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  ...ּוְבֻקְצְרֶכם ֶאת ְקִציר ַאְרְצֶכם

  ? בשדה אלו מתנות עניים יש

  ולא ל_____ אותה.  - ב____ של השדהשנמצאת להשאיר את התבואה  -"_____"  )1

  ירימם לעצמו.אם נפלו __ או __ שיבולים ישאירם ב____ ולא  -" _____"  )2

  ? כרםב אלו מתנות עניים יש

  ענבים בודדים תשאיר אותם ולא _____ אותם.  ןבה צמחואשכולות _____ ש -"_____"  )1

 אם נפלו לו __ או __ ענבים משאירם ב____. -" _____"  )2

  _____________בכרם או בשדה?_____ צריך להשאירםעבור מי 

ְגנֹבּו ְולֹא   ...לֹא ּתִ

   ____ גניבתעל "לא תגנב" שבעשרת הדיברות מדובר ב_, ו___ אסור לגנוב- "לא תגנובו" :ַהְסֵּבר

  "ולא תכחשו"___________________________    

  "ולא תשקרו"___________________________    

  ל_____, סופו ל_____________. אומרת התורה: אם אדם ח"ו _____ סופו ל_____, סופו

ֶקר ָ ִמי ַלׁשּ ׁשְ ְבעּו ּבִ ָ   ...ְולֹא ִתׁשּ

לרבות שלא  –"... לשואמה בא לרבות איסור זה, הרי נאמר כבר "לא תשא את שם ה' אלקיך 

  (כגון: רחום...)רק הנשבע בשם ה' ה_____ חייב...  אלא גם הנשבע לשקר בכל ___ כינוי של ה'... 

  ...לֹא ַתֲעׁשֹק

  ולא משלם לו את מה ש____ לו.(המעכב שכר הפועל) זה ה_____ שכר שכיר 

     לא תגזול מחברך את ה____ שלו... -    "ולא תגזול"
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ִכיר  ת ׂשָ ֻעּלַ ָך ַעד ּבֶֹקרלֹא ָתִלין ּפְ   ...ִאּתְ

  כמה זמן נתנה התורה לבעל הבית לשלם לשכיר? "_____" שלימה.

  מה נחשב לעונה שלימה?  או ___ שלם או ____ שלם.

  שכיר שעובד ב____ וגומר לעבוד ב______ החמה.  שכיר יום:

   .התורה נתנה זמן לבעה"ב לשלם לו את שכרו כל ה_____

  שכיר שעובד ב____ וגומר לעבוד משיעלה עמוד ה_____.  :לילהשכיר 

         .התורה נתנה זמן לבעה"ב לשלם לו את שכרו כל ה_____

  ._____עד ______שכיר ____ שגומר לעבוד   ?בפסוקבאיזה שכיר מדובר 

  עד ה____ את כל הלילה לשלם לומאילו מילים לומדים זאת? "לא תלין... עד ____" שהיה לך 

ל ֵחֵרׁש לֹא    .ְתַקּלֵ

  שלא _____ את קללתך. -מה לומדים מפסוק זה?   שאסור לקלל אפילו _____ 

ן ִמְכׁשֹל ר לֹא ִתּתֵ   .ְוִלְפֵני ִעּוֵ

  (רש"י) ?"ולפני עור לא תתן מכשול"ר, מה זה בֵ ְס הַ 

  .אסור לך לתת לו ____ שאינה הוגנת לו (שהוא לא מבין בדבר זה)אדם שהוא _____ לגבי איזה דבר 

  ולא יודעים אם נתכוון לטובה או לרעה...? –מה נאמר בפסוק למי שחושב שלא יודעים את מעשיו 

 _____.____ְלַמה שה' יודע הייטב  –"ויראת מ_____" 

ט ּפָ ׁשְ ּמִ ֲעׂשּו ָעֶול ּבַ   .לֹא ּתַ

  למי אסור לעשות עוול במשפט? ______

  אלו ב' דברים אסור לדיינים לעשותם?

  אל תזכה את החייב בגלל שהוא ___.  פירוש: __"____א ִתָּׂשא "

 אל תזכה את החייב בגלל שהוא _________.   פירוש: _____"____ְוא ֶתְהַּדר "

  !!!את החייב ____ ואת הזכאי ____ -תעשה להם דין ____  -  "ִּתְׁשּפוֹט ֲעִמיְת____ ּבְ "אלא 

 עמיתך"?______________________________________מה עוד נלמד מ"בצדק תשפוט 
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ַעּמֶ    .ךָ ילֹא ֵתֵלְך ָרִכיל ּבְ

  ך...  ילא תלך ו____ על בני עמ

 _________________________________________?__הליכהמדוע נאמרה כאן לשון 

ם ֵרעֶ לֹא    .ךָ ַתֲעמֹד ַעל ּדַ

  אל תעמוד בצד ותראה את חברך הולך ל____ כשביכולתך לעזור לו... אלא עזור לו.

  ______.________)__3_____.  ________)___2____.  ________)___1  (רש"י)כגון: 

ָנא   ...הֹוֵכַח ּתֹוִכיחַ ... לֹא ִתׂשְ

  _____ את חברך בלב.מה אסור לך? לִ 

  לך כשאתה רואה את חברך ח"ו חוטא?____________________________ איזו מצווה יש

  מה אסור לך לגרום בתוכחתך? ___________ –מה לומדים מהמילים "ולא תשא עליו חטא" 

  .לֹא ִתּקֹם ְולֹא ִתּטֹר

  ל חפץ מחברך והוא ______________שאוכגון שרצית ל מהי "נקימה"?

  לו חפץ ואתה אומר לו ______.איל תשמבקש הוא ממך ש ולאחר זמן   

  חפץ מחברך והוא ___________________לשאול כגון שרצית  מהי "נטירה"?

  אך אומר לו ______________.מסכים לו חפץ ואתה  שתשאילמבקש הוא ממך  ולאחר זמן   

  שנאמר: "לא ____ ולא ______"... את זה התורה אוסרת עליך.

  ול בתורה"?על מה רבי עקיבא אמר "זה כלל גד

  שתאהב את ה____ שלך כמו שאתה אוהב את _____. - "__________________" 

מֹרוּ  ׁשְ   ...ֶאת ֻחּקַֹתי ּתִ

  אלו ג' מצוות הן חוקים וגזירת מלך לעשותן?

  אל תחתן שתי סוגי בהמות זה עם ____. –___________" ְּבֶהְמְּת א "

  בשדה אחת שני סוגים של _______. –אל תזרע ביחד  –____________" ָׂשְד א " 

  .בוש בגד שיש בו גם _____ וגם _____ לללך אסור  –" א ַיֲעֶלה ָעֶלי______ ּוֶבֶגד ִּכְלַאִים "
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  ...ְוִכי ָתבֹאּו ֶאל ָהָאֶרץ

   מה דין הפירות שנוטעים בארץ?

  .הראשונות:____________________________ בשלוש שנים

  ש__________________________________: כמו דיני "מעשר ___" הרביעיתבשנה 

  ואילך:______________________________________________ החמישיתבשנה 

  איך נקראים הפירות בג' השנים הראשונות "_____"

אם האדם הצניע את הפירות שצמחו בשנים הראשונות ולאחר שלוש שנים רוצה לאוכלם 

  _________. צמחו בג' שנות "ערלה" הם בעצמםכי הפירות ש האם מותר לו?_____. מדוע?

  מה אומר ה' לאדם הדואג על פרנסתו מכיון שלא יכול לסחור בפירות במשך ארבע שנים? 

  ______________"ּוַבָּׁשָנה ַהֲחִמיִׁשת ֹתאְכלּו ֶאת ִּפְריֹו " שנאמר: ____________________

ם   ..לֹא ֹתאְכלּו ַעל ַהּדָ

  (רש"י)מה הכוונה לא לאכול על הדם? 

  שלא יאכל אדם מבשר ____ לפני ש______________________  פירוש א'   

  שלא יאכל אדם מבהמת ______ לפני ש______________________  פירוש ב'   

  .לֹא ְתַנֲחׁשּו ְולֹא ְתעֹוֵננוּ 

  ה או ל____  ר מה... מנחש בו שזה סימן לטובבַ כשרואה ְד  - "לא תנחשו"    

      פיתו___________,  צבי_________________ כגון:       

____ מסוים טוב       כגון שאומר:שלא יכוון מלאכתו ומעשיו לפי עונות ו_____.   –" עוננו"לא ת   

  ______ מסוימת לא טוב לצאת בה... או שאומר:להתחיל בו מלאכה.                            
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ֶכם ַאת רֹאׁשְ יפּו ּפְ   .לֹא ַתּקִ

  אילו ב' איסורים יש בתגלחת?

 לא________________________________ פירוש:"לא _____  פאת ______"   )1

 לא להשחית (בתער) _________________ פירוש:"ולא _____  את פאת ______"   )2

  

ֶרט ָלֶנֶפׁש    ...ֹתֶבת ַקֲעַקעכְ ... וּ ְוׂשֶ

  אילו שני מעשים אסור לעשותם מפני שאסור ללכת בחוקות הגויים? 

 ____________________________פירוש:"__________ לא תתנו בבשרכם".   )1

 ______________________________פירוש:_ לא תתנו בכם". "___________ )2

 

יָראוּ  י ּתִ ׁשִ מֹרּו ּוִמְקּדָ ׁשְ ֹתַתי ּתִ ּבְ   ...ֶאת ׁשַ

  (רש"י)מכבדים את המקדש?   –איך יראים 

  (נרתיק שנותנים בו כסף))_________ 3)_________.  2) ב_______.  1לא יכנס למקדש  

  _______.ב_________) 4                  

פי שאני מזהירכם לכבד את ה_____  שאף עלללמדך  ?""ואת שבתתי תשֹמרּומדוע נאמר כאן 

  אין בית המקדש דוחה את ה_____. שנאמר: " את שבתתי ______"

ְפנּו ֶאל ָהאֹבֹת   .ַאל ּתִ

  )______.2) _____.  1באילו שני סוגי כישופים אסור להתעסק?  

  _____________"מה קורה למי שמתעסק בהם?______  שנאמר:"_____________

קּום יָבה ּתָ ֵני ׂשֵ   ...ִמּפְ

  בפני מי צריך לקום?________________________________________

 לקום ולכבדו?__________  אלא רק בפני "זקן שקנה _____"... לא צריךבפני איזה זקן 
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ֵני ָזֵקן   .ְוָהַדְרּתָ ּפְ

  ת הזקן?איזהו הידור, איך מכבדים א - עיין ברש"י

  ) ולא _____ את דבריו.2_.  ) לא ישב ____1 

  "...?ןמה נאמר למי שיעצום בכוונה את עיניו ויאמר "לא ראיתי את הזק

 שה' יודע את ________________________. -על זה נאמר בפסוק "_____________" 

ָך ֵגר ְוִכי   ......ָיגּור ִאּתְ

  (לצער אותו בדיבורים) זו הונאת _____.  –  "ֹאתוֹ ___א ְוִכי ָיגּור ִאְּת ֵגר ְּבַאְרְצֶכם "

  אתמול היית _______________  והיום אתה כבר ______________.  מה אסור לומר לגר?

  תאהב אותו כמו שאתה אוהב את _____. – ___"__ְוָאַהְבָּת לוֹ "אלא 

ה ּדָ ּמִ ט ּבַ ּפָ ׁשְ ּמִ ֲעׂשּו ָעֶול ּבַ   ...לֹא ּתַ

   באילו סוגי מדידות אסור לרמות בהם את השני?

 מידת ה____.  (שמודדים בארץ אורך , _____ ונפח) – ב_____"" )1

 .  (ששוקלים במאזניים... וכד')משקלמידת ה – "ב____"  )2

 מידת ה____. (כלי מדידה שמודדים בהם דברים ____, שמן יין וכד') – "וב_____" )3

  ____.  ואם שיקר במידה הרי הוא כמקלקל את ה___. (רש"י)איך נקרא המודד?

  איך כתוב בתורה שצריך לעשות:  העתק מהפסוק.

  "_________"  - צודקות ומכוונות  מאזניים )1

  "________"  -ל בצד השני)  (שנותנים במאזניים כנגד הנשקנכונות  אבני מדידה )2

  _____""___  -  של דבר יבש מדויק  כלי מדידה )3

  ____""____  -  של דבר לחמדויק  כלי מדידה )4

  

 אשריכם תלמידי חכמים!!! 


