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  נמסרים א"הרב מאיר רוז שליטך מפי "שיעורי נ
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  :ניתן להאזין בזמן השיעור במערכת קול הלשון

03-6171111   052-7181818  

 קלטיםומלשיעורים ה מכן בכל עתכ ניתן להאזין "כמו

  1-1-4-7 :ל ולהקיש"בטלפונים הנ
  

  :ל"טלפונים בחו

  )718( 5350520: אנגליה    02035140410: ב"ארה
  

, יהושע: הספרים הם עלעד עתה השיעורים הקיימים 

מלכים משולב , שופטים שמואל משולב עם דברי הימים

 .)באמצע(יחזקאל , איכה, ירמיהו, עם דברי הימים



  
                              ד"בס

  
  
  
  
  
  
  
  

   להתענג בפרשה
 

                              

  צאכי תשאלות בפרשת 
  

  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .א

באלו פרשות 

מחומש דברים לא 

  ?נזכר משה רבינו

  

  .ב
איזה פרט נוסף 

  ?במצות ציצית
  

  .ג

אלו הלכות 

מלחמה למדנו 

  ?בספר דברים

  

  .ד
למי אסור למסור 

  ?דרישת שלום
  

  .ה

על אלו מצוות 

הובטחנו 

  ?באריכות ימים

  

  .ו
אלו לשון נקיה 

  ?נזכרו בפרשה
  

  .ז

מנין החיוב 

ות הכנסת למצ

  ?אורחים

  

  .ח
מי חייב סקילה 

  ?בפרשה
  

  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .ט

באלו דינים 

דורשת התורה 

? שיהיו לנו רחמים
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  .י

מנין שסדר דברים 

שנזכר אינו 

  ?בדווקא

  

  .יא

מנין שטבע האדם 

להעביר רגשותיו 

לזולתו לבני 

  ? זולתו

  

  .יב

האם מקיימים 

מצות השבת 

אבידה גם 

כשיודעים מי 

  !הוכח? המאבד

  

  .יג
 מנין אנו למדים

  ?על כללי זהירות
  



  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .יד

איזו מילה כתובה 

בתורה עשרות 

פעמים ורק פעם 

אחת נכתבה 

? בשלימותה

  ?והיכן

  

  .טו

היכן נכתבו 

בנסתר ואחר כך 

  ?במפורש

  

  .טז
איזו עבירה שווה 

  ?לרציחה
  

  .יז

מנין שצריך 

להכיר טובה גם 

  ?לאוייב

  

  .יח

במה צריך 

להקפיד במחנה 

  ?יותר מבבית

  

  .יט

איזו חיה מאוסה 

 יותר מכל בעלי

  ?החיים

  

  .כ

על מי נאמר 

שהוא טמא 

למרות שלא 

  ?נטמא ולא חטא

  

  .כא
איזה גויה אסור 

  ?לקחת לשפחה
  

  .כב
איך מחנכים 

  ?בנים
  

  .כג

האם שייך לשון 

? בבעלי חיים' בן'

  !הוכח

  

  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .כד

מה השם המשותף 

לאפרוחים 

  ?וביצים

  

  .כה

איזה תואר לבית 

דין נזכר רק 

בפרשות שופטים 

  ?וכי תצא

  

  .כו

איזה ביטוי נאמר 

חד רק בא

  ?מהעריות

  

  .כז
למה נאסרו בני 

  ?מדין בקהל
  

  .כח
מה כורת ללא 

  ?חיתוך
  

  .כט

בכמה דפים 

מחוברים נחשב 

  !הוכח? לספר

  

 

  מדור המספרים

  הענין  מספר

1    

1    

1    

1    

1    

1    

1    

1    

2    

2    

2    

2    

3    



  מדור המספרים

  הענין  מספר

4    

10    

10    

40    

50    

100    

 

  מדור שמות האישים

  השם  

    ב

    ב

    מ

 

  ארי אדםמדור תו

  התואר  

    א

    א

    א

    א

    א

    א

    א

    א

    א

    א

    א

    ב

    ב

    ב

    ב

    ב

    ב

  ארי אדםמדור תו

  התואר  

    ג

    ג

    ז

    ז

    ט

    י

    י

    י

    י

    כ

    כ

    ל

    מ

    מ

    מ

    מ

    מ

    נ

    נ

    נ

    ס

    ע

    ע

    ע

    פ

    צ

    ק

    ק

    ר

    ר

    ש

    ש

    ש

 



  מדור בעלי חיים ותואריהם

  שם  

    א

    ח

    כ

    צ

    ש

    ש

 

  מדור חלקי גוף

  החלק  

    ב

    ב

    ד

    י

    כ

    ע

    פ

    צ

    ר

    ר

    ש
  

 :שמות העמים

    א

    י

    מ

    מ

    ע

    ע

 

  מדור עצמים ניידים

  העצם  

    א

    א

  מדור עצמים ניידים

  העצם  

    א

    ג

    ח

    י

    כ

    כ

    כ

    כ

    ל

    מ

    מ

    ס

    ע

    ע

    פ

    צ

    צ

    ר

    ר

    ש

    ש
  

 ?על מי נאמר

    אחיך

    אם לא תמצא חן

    בחוץ תעמוד

    גר היית בארצו

    השב תשיב לו

    ואכלת ענבים

    והיה בך חטא

ולא תחטיא את 

  הארץ
  

    ושכב בשלמתו

    כדי רשעתו



    ככה יעשה לאיש

    לא יהיה בך חטא

    לא יצא בצבא

לא קדמו אתכם 

  בלחם
  

    לא תאחר

    לא תניף

    לא תשוב

    מכה רבה

    ונקי יהיה לבית

    עיף ויגע

    על שם אחיו

    שכר לך את בלעם

  

  מה כתוב במקום

  כתוב  במקום

    גופתו

    דין

    ומגל

    וסקלוהו

    ימשכן

    כוחו

    כלי מלחמה

    מורד

    מקום

    משהו

    משקולת

    נדר

    ציצית

    ריבית

    שיעבד

    שלשים ותשע

    תביעה

 

  מדור מילים חדשות

 יחידה חדשה המילה

    איפה
    אפרוחים

    ביצים
    בכיסך

    במבושיו
    דכה

    הנחשלים
    וחלצה
    ויזנב
     ונקלה

    וסובא
    וקטפת

    זולל
    להתעלם
    מלילות
    מעקה
    צאתך

    צפרניה
    קן

    שעטנז
    תעולל
    תפאר

    תתעמר
 

  מדור נושאי הפרשה

  הנושא  #

  איסור אונאה במידות  

  
החלפת מלבושים בין גבר איסור 

  לאשה

  איסור הטיית דין יתום  

  איסור הסגרת עבד  

  איסור הענשת קרובי החוטאים  

  איסור זנות  



  מדור נושאי הפרשה

  הנושא  #

  איסור חסימת הבהמה בעבודת השדה  

  איסור למשכן בגד אלמנה  

  איסור למשכן כלי אוכל  

  איסור עושק שכיר  

  איסור ריבית  

  איסורי כלאים  

  לחמהדין אשת יפת תואר במ  

  דין בן סורר ומורה  

  דין גונב נפש  

  דין ירושת בכור  

  דין מלקות הרשע  

  דין קדושת המחנה בצבא  

  דין תליית המומת בבית דין  

  דיני אכילת שכיר בעבודת האדמה  

  דיני משכון  

  דיני נדרים  

  דיני נישואין  

  זהירות בדיני צרעת  

  מצוות חסד לנזקק  

  מצוות מחיית עם עמלק  

  מצוות מעקה  

  מצוות ציצית  

  מצוות שילוח הקן  

  
מצות השארת השכחה והפרט 

  והעוללות

  מצות יבום  

  משפט הבושת  

  משפטי ואיסורי עריות  
 

  

  מדור התרגום

  מקרא  תרגום  מקרא  תרגום

    טופרנהא
תרתין 

  חלקין
  

    ותצלוב    סטי

  מדור התרגום

  מקרא  תרגום  מקרא  תרגום

    ביעין    לאתכסאה

    ערובין    תיקא

    דמעת    תסתאב

    וספדיןכר    תרדי

    שושיפא    תסקופי

    וסכתא    צוחת

    ומגלא    וחולפן

    סינה    גט

    וקטל    מכילא

 

  מדור ההפטרה

  תשובה  שאלה  

  .א

מה הקשר בין 

הפרשה 

  ?להפטרה

  

  .ב

לשונות  4אלו 

של בושה נזכרו 

  ?בפסוק אחד

  

  .ג

איזה לשון 

ברכה נזכר 

  ?בהפטרה

  

    .'לא חלה': באר  .ד

 

  חידה

בזמן זה פגשתי את 

  ,אשתי
  

בזמן זה טבלתי 

  ,מטומאתי
  

    ,פעמיים נזכרתי

ועוד פעמיים 

  .הפכתי
  

  ?מי אני
  

  



  חידה

    ,ארבע שהן שמונה

    ,שתים ללא התרה

    ,אחד אדרבה

    ,ואחד למצה

    .יחד כולם בפרשה

  ?מי אנו
  



  כי תצאשובות לשאלות בפרשת ת
  

  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .א

באלו פרשות 

 מחומש דברים לא

  ?נזכר משה רבינו

, שופטים, ראה, עקב

  .נצבים, כי תצא

  .ב
איזה פרט נוסף 

  ?במצות ציצית

שהחיוב רק בארבע 

  .כנפות

  .ג

אלו הלכות 

מלחמה למדנו 

  ?בספר דברים

, לא לירא מהאויבים

הכרזות לשוב 

לקרוא , הביתה

להכרית , לשלום

לא , שבעה עמים

דין , להשחית עצים

קדושת , יפת תואר

  .מחנה

  .ד
ור למסור למי אס

  ?דרישת שלום
  .לעמון ומואב

  .ה

על אלו מצוות 

הובטחנו 

  ?באריכות ימים

ישרות , שילוח הקן

  .במידות המכירה

  .ו
אלו לשון נקיה 

  ?נזכרו בפרשה

', לא יהיה טהור'

בשבתך ', 'חוץ'

', פצוע דכה', 'חוץ

', וכרות שפכה'

  .ועוד', במבושיו'

  .ז

מנין החיוב 

למצות הכנסת 

  ?אורחים

 אשר לא קדמו'

אתכם בלחם 

  .'ובמים

  .ח
מי חייב סקילה 

  ?בפרשה

, בן סורר ומורה

ונערה מאורשה 

  .שזינתה

  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .ט

באלו דינים 

דורשת התורה 

? שיהיו לנו רחמים

)10(  

קן , יפת תואר

הקמת שם , צפור

לא , למת ללא בנים

לא , להסגיר עבד

לא , לקחת ריבית

, למשכן בבית הלווה

, השבת העבוט לעני

לא למשכן בגד 

שאיר לה, אלמנה

שכחה ופרט 

לא , ועוללות לעני

להוסיף להכות את 

  .החייב מלקות

  .י

מנין שסדר דברים 

שנזכר אינו 

  ?בדווקא

וילדו לו בנים '

, האהובה והשנואה

והיה הבן הבכור 

  .'לשניאה

  .יא

מנין שטבע האדם 

להעביר רגשותיו 

לזולתו לבני 

  ? זולתו

לא יוכל לבכר את '

בן האהובה על פני 

  .'בן השנואה

  .יב

מקיימים  האם

מצות השבת 

אבידה גם 

כשיודעים מי 

  !הוכח? המאבד

השב , 'כתוב, כן

ואם , תשיבם לאחיך

  .'...לא קרוב

  .יג
מנין אנו למדים 

  ?על כללי זהירות
  .מצות מעקה



  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .יד

איזו מילה כתובה 

בתורה עשרות 

פעמים ורק פעם 

אחת נכתבה 

? בשלימותה

  ?והיכן

ונתנו לאבי , 'נערה

  .'הנערה

  .טו

היכן נכתבו 

בנסתר ואחר כך 

  ?במפורש

, ומתו גם שניהם'

האיש השוכב עם 

  .'האשה והאשה

  .טז
איזו עבירה שווה 

  ?לרציחה
  .אונס אשה

  .יז

מנין שצריך 

להכיר טובה גם 

  ?לאוייב

לא תתעב מצרי כי '

  .'גר היית בארצו

  .יח

במה צריך 

להקפיד במחנה 

  ?יותר מבבית

בבית צריך , טהרה

לטבול רק כאשר 

  .דשנכנסים למק

  .יט

איזו חיה מאוסה 

יותר מכל בעלי 

  ?החיים

שמחירו , הכלב

  .אסור למזבח

  .כ

על מי נאמר 

שהוא טמא 

למרות שלא 

  ?נטמא ולא חטא

אשה שנשאה לאחר 

  .הגירושין

  .כא
איזה גויה אסור 

  ?לקחת לשפחה

אשת יפת תואר 

שלקחו אותה 

  .לאשה

  .כב
איך מחנכים 

  ?בנים

אם הוא אינו שומע 

בקול הוריו מייסרים 

  .אותו

  .כג

האם שייך לשון 

? בבעלי חיים' בן'

  !הוכח

ואת הבנים , 'כן

  .'תקח לך

  מדור השאלות

  תשובה  שאלה  

  .כד

מה השם המשותף 

לאפרוחים 

  ?וביצים

  .בנים

  .כה

איזה תואר לבית 

דין נזכר רק 

בפרשות שופטים 

  ?וכי תצא

 10, זקני העיר

  .פעמים

  .כו

איזה ביטוי נאמר 

רק באחד 

  ?מהעריות

  .'כנף אביו'

  .כז
למה נאסרו בני 

  ?מדין בקהל

הזכרים נהרגו  כי כל

  .בידי ישראל

  .כח
מה כורת ללא 

  ?חיתוך
  .ספר כריתות

  .כט

בכמה דפים 

מחוברים נחשב 

  !הוכח? לספר

ספר , 'אפילו אחד

  .'כריתות

 

  מדור המספרים

  הענין  מספר

  אהובה  1

  שנואה  1

  באחד שעריך  1

  בעלה הראשון  1

  שנה יהיה החתן נקי לביתו  1

  חודש ימים  1

  ראשית אונו  1

  האחדאשת   1

  והוצאתם את שניהם  2

  ומתו גם שניהם  2

  נשים  2

  פי שנים  2



  מדור המספרים

  הענין  מספר

3  
דורות לא יבוא למצרי ואדומי 

  'בקהל ה

  כנפות  4

  'דורות לא יבוא לממזר בקהל ה  10

10  
דורות לא יבוא לעמוני ומואבי 

  'בקהל ה

  יכנו  40

  כסף נותן האונס  50

  כסף נותן המוציא שם רע  100

 

  מדור שמות האישים

  השם  

  בלעם  ב

  בעור  ב

  מרים  מ

 

  מדור תוארי אדם

  התואר  

  אב  א

  אביון  א

  אדומי  א

  אדון  א

  אהובה  א

  אח  א

  איש  א

  אלמנה  א

  אם  א

  אשה  א

  אשת אב  א

  בכור  ב

  בן  ב

  בעל  ב

  מדור תוארי אדם

  התואר  

  בעולה  ב

  בת  ב

  בתולה  ב

  גנב  ג

  גר  ג

  זונה  ז

  זקן  ז

  טהור  ט

  יבם  י

  יפת תואר  י

  ירא אלוקים  י

  יתום  י

  כהן  כ

  כרות שפכה  כ

  לוי  ל

  מואבי  מ

  מאורשה  מ

  מורה  מ

  ממזר  מ

  מצרי  מ

  נכרי  נ

  נערה  נ

  נפש  נ

  סורר  ס

  עבד  ע

  עמוני  ע

  עני  ע

  פצוע דכה  פ

  צדיק  צ

  קדש  ק

  קללת אלוקים  ק

  ֵרע  ר

  רשע  ר

  שופט  ש



  מדור תוארי אדם

  התואר  

  שכיר  ש

  שנואה  ש

 

  מדור בעלי חיים ותואריהם

  שם  

  אפרוח  א

  רחמו  ח

  כלב  כ

  צפור  צ

  שה  ש

  שור  ש

 

  מדור חלקי גוף

  החלק  

  ביצה  ב

  בתולים  ב

  דם  ד

  יד  י

  כף  כ

  עין  ע

  פה  פ

  צפורן  צ

  ראש  ר

  רגל  ר

  שפה  ש

  
 :שמות העמים

  אדום  א

  ישראל  י

  מואב  מ

  מצרי  מ

  עמון  ע

  עמלק  ע

 

  מדור עצמים ניידים

  העצם  

  אבן  א

  אזנך  א

  איפה  א

  גדילים  ג

  חרמש  ח

  יתד  י

  כלי  כ

  כנף  כ

  כסות  כ

  כסף  כ

  לחם  ל

  מים  מ

  מלילות  מ

  ספר  ס

  עומר  ע

  ענב  ע

  פשתים  פ

  צואה  צ

  צמר  צ

  רחים  ר

  רכב  ר

  שמלה  ש

  שעטנז  ש

  

 ?על מי נאמר

  אדום  אחיך

  אשה  אם לא תמצא חן

  המלווה  בחוץ תעמוד

  מצרים  גר היית בארצו

  השב תשיב לו
המלווה ללווה 

  יהענ



  הבא בכרם רעהו  ואכלת ענבים

  עושק שכר שכיר  והיה בך חטא

ולא תחטיא את 

  הארץ

מחזיר גרושה 

  משנשאת

  הלווה העני  ושכב בשלמתו

  החייב מלקות  כדי רשעתו

  יבם  ככה יעשה לאיש

  לנמנע מלנדור  לא יהיה בך חטא

  לוקח אשה חדשה  לא יצא בצבא

לא קדמו אתכם 

  בלחם
  עמון ומואב

  נודר נדרה  לא תאחר

  הבא בקמת רעהו  לא תניף

  לא תשוב
בעל שדה ששכח 

  עומר

  החייב מלקות  מכה רבה

  לוקח אשה חדשה  נקי יהיה לביתו

  ישראל  עיף ויגע

  הבן שתלד היבמה  על שם אחיו

  מואב  שכר לך את בלעם

  

  מה כתוב במקום

  כתוב  במקום

  נבלתו  גופתו

  משפט  דין

  וחרמש  ומגל

  ורגמוהו  וסקלוהו

  יחבול  משכןי

  אונו  כוחו

  אזנך  כלי מלחמה

  מורה  מורד

  יד  מקום

  מאומה  משהו

  אבן  משקולת

  מוצא שפתיך  נדר

  גדילים  ציצית

  מה כתוב במקום

  כתוב  במקום

  נשך  ריבית

  התעמר  שיעבד

  ארבעים  שלשים ותשע

  משאת  תביעה

 

  מדור מילים חדשות

 יחידה חדשה המילה

    איפה
  X  אפרוחים

    ביצים
 X X  בכיסך

    במבושיו
 X X  דכה

 X X  הנחשלים
    וחלצה
    ויזנב
  X X  ונקלה
 X X  וסובא
 X X  וקטפת

 X X  זולל
    להתעלם
 X X  מלילות
 ך"בתנ X  מעקה
 X X  צאתך

 X X  צפרניה
    קן

    שעטנז
    תעולל
 X X  תפאר

  X  תתעמר
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  דיני משכון  22

  דיני נדרים  16

  דיני נישואין  18

  זהירות בדיני צרעת  21

  לנזקק מצוות חסד  5

  מצוות מחיית עם עמלק  33

  מצוות מעקה  8

  מצוות ציצית  10

  מצוות שילוח הקן  7
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  מדור התרגום

  מקרא  תרגום  מקרא  תרגום

  צפרניה  טופרנהא
תרתין 

  חלקין
  פי שנים

  ותלית  לובותצ  סורר  סטי

  ביצים  ביעין  להתעלם  לאתכסאה

  כלאים  ערובין  מעקה  תיקא

  המלאה  דמעת  תקדש  תסתאב

  גדילים  כרוספדין  תחרוש  תרדי

  השמלה  שושיפא  עלילות  תסקופי

  ויד  וסכתא  צעקה  צוחת

  וחרמש  ומגלא  ומחיר  וחולפן

  נעלו  סינה  ספר  גט

  ויזנב  וקטל  אבן  מכילא

 
  מדור ההפטרה

  תשובה  שאלה  

  .ה

מה הקשר בין 

הפרשה 

  ?להפטרה

  

  .ו

לשונות  4אלו 

של בושה נזכרו 

  ?בפסוק אחד

, תכלמי, תבושי

  .חרפת, תחפירי

  .ז

איזה לשון 

ברכה נזכר 

  ?בהפטרה

צבקות שמו ' ה

וגואלך קדוש 

ישראל מברכת 

  .אמת ויציב



  מדור ההפטרה

  תשובה  שאלה  

  .'לא חלה': באר  .ח

לא אחז אותה חיל 

כיון , של יולדה

  .שלא ילדה

 

  חידה

 בזמן זה פגשתי את

  ,אשתי
יצחק פגש את רבקה 

  .לפנות ערב

בזמן זה טבלתי 

  ,מטומאתי
  .בעל קרי טובל לפנות ערב

  .ך"בתורה מכל התנ  ,פעמיים נזכרתי

ועוד פעמיים 

  .הפכתי
בקריעת ים , לפנות בוקר

  ).מו ו(סוף ובתהלים 

    

  ?מי אני

  לפנות ערב

  

  חידה

  ,ארבע שהן שמונה
ארבע זוגות שהן שמונה 

  .פרטים

  ,ים ללא התרהשת
חרישה בשור וחמור וצמר 

  .ופשתים אסורים

  ,אחד אדרבה
 -כי ישבו אחים יחדו 

  .אדרבה

  .כי ינצו אנשים  ,ואחד למצה

  .כל הזוגות  .יחד כולם בפרשה

  ?מי אנו

  'יחדיו'בכל הזוגות כתוב 

  

  


