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 שאלות ותשובות על הפרשה

ת  .1 ו ו צ מ ש ם  י ד מ ל ן  י י נ מ
הביכורים נוהגת רק בא"י? 

  )כ"ו, א'(

אל  א  תבו י  כ ה  הי ו "  : שנאמר
הארץ... וישבת בה" שלא נתחייבו 
בביכורים אלא אחרי כיבוש הארץ 

 וחלוקתה לנחלות.

כיצד היה מקדיש בעל השדה  .2
את פירות הביכורים שהבכירו 

  ראשונים? )כ"ו, ב' רש"י(

רואה  ו ך שדהו  ורד אדם לתו י
תאנה או כל פרי משבעת המינים 
שהבשילו ראשונים, קושר אותם 
בגמי לסימן ואומר: "הרי אלו 

 ביכורים".

כיצד התבצעה הנפת  .3
 ? רים שבטנא כו הבי

  )כ"ו, ד' רש"י(
הכהן שם את ידו תחת 
יד מביא הביכורים ומניף 

 אותם תנופה לפני ה'.

ל  .4 ע ב ר  מ ו א ה  מ
הביכורים אחרי שהכהן לוקח 

 ? )כ"ו, ה'(מידו את הביכורים 

אומר את פרשת "ארמי אובד 
אבי..." שזה עניין הזכרת חסדי ה' 

משעבוד מצרים עד יציאת מצרים 
 וכניסה לא"י ובניין ביהמ"ק.

מהם הפירות שמהם מביאים  .5
  ביכורים? 

 גפן, תאנה, רימון, זיתים ותמרים.

ר  .6 ה ל  ע ו  ד מ ע ם  י ט ב ו ש ל א

גריזים לברך את העם? )כ"ז, 
  י"ב(

שמעון, לוי, יהודה, יששכר, יוסף 
 ובנימין.

-אלו שבטים עמדו על הר עיבל  .7
  הר הקללה? )כ"ז, י"ג(

 ראובן, גד, אשר, זבולון, דן ונפתלי.

מהם "שגר אלפיך ועשתרות  .8
  צאנך"? )כ"ח, ד' רש"י(

אלו ולדות הבקר   -שגר אלפיך 
שלך, שהבהמה משגרת וממליטה 

  אותם ממעיה.
ך  צאנ ת  ,   -עשתרו י הצאן עדר

ונקראו עשתרות שמעשירים את 
בעליהם ומחזיקים אותם כמו 

  העשתרות.  
 סלעים חזקים. -עשתרות

בברכות נאמר "ברוך טנאך  .9
 " ך ת ר א ש מ ל   -ו ד ב ה ה ה  מ

  ביניהם? )כ"ח, ה' רש"י(
דבר לח   -פירות, דבר אחר   -טנאך 

ן בסלים.  שאתה מסנ
ך  ת ר א ש ש   -מ ב י ר  ב ד

 שנשאר בכלי ואינו נוזל.

11.  ' ס פ ה מ ם  י ד מ ל ה  מ
"ברוך אתה בבואך 
וברוך אתה בצאתך"? 

  )כ"ח, ו' רש"י(
שתהיה יציאתו של האדם מן 

בלא חטא כמו   021העולם אחרי  
 ביום שבא לעולם בלא חטא.

בקללות נאמר שהשמים על  .11

והארץ אשר   נחושת ראשך יהיו  
, מהם דימויים ברזל תחתיך  

ם  ו ג ר ת ג  " כ  , ח " כ (  ? ו ל א
  אונקלוס(

שהשמים מעל ראשך יהיו חזקים 
וחסינים כמו נחושת ולא יורידו 

מטר, והארץ אשר תחתיך תהיה 
חזקה כברזל ולא תהיה פוריה 
להצמיח תבואה בשדה ופירות 

 בעצים.

ם  .12 רי מצ ת  כו ממ ת  כו אלו מ
מוזכרות בקללות? )כ"ח; כ"ז, 

  עונג שבת
 

 ללמוד להודות בטעויות
ישנה תופעה נפוצה בחברה שאנשים 
נמנעים מלהביע חרטה על מעשיהם. 
המושג "האשמה" ירד מהלקסיקון 
קל לתרץ את  ותר  י . הרבה  ו שלנ
 . ן ו י הג ם מלאי  ת בהסברי ו י הטעו
תחושת האשמה איננה נחשבת טובה 

"תדחיקו   -לבריאותנו, ולכן מציעים לנו  
את זה!". ההדחקה הזו איננה בריאה. 
כאשר אנו מסרבים להודות במעשינו, 
ההרגשה הרעה אינה נעלמת, להפך, 
ו עד  בנ היא מתגברת ומכרסמת 
שנתייחס אליה, נודה במעשינו ונתקן 
. כאשר אדם חוזר על  נו את דרכי
ההדחקה הזו שוב ושוב, הוא בסוף 
נותן לה הסבר הגיוני שהופך אותה 

  עבורו לנכונה ומותרת.
ב  שו י ח כל ו  נ ל שה מספקת  הפר

  : כי ” שיסייע לנו להודות במעשינו
ר  ש ע מ ל  כ ת  א ר  ש ע ל ה  ל כ ת
תבואתך... ואמרת לפני ה' אלוקיך: 
'ביערתי הקודש מן הבית, וגם נתתיו 

  “לגר ליתום ולאלמנה'.
התורה מלמדת אותנו שהמפתח 
להעריך את הרמה הרוחנית שלנו 
, היא לומר בקול רם  באופן אמיתי
ולבטא במילים, איפה הצלחנו ואיפה 
נכשלנו. זה לא קל כפי שזה נשמע. 

כ מאד קשה לאנשים להודות “ בדר 
 . י במפורש שהם עשו מעשה שגו
אנחנו מצטיינים בלהמציא לעצמנו 
תירוצים או לזרוק את האשמה על 
ם  אד אך   . אחר או משהו  מישהו 
שמצליח להוציא מעצמו את האמת 
המכאיבה: "טעיתי", "חטאתי", מבצע 

  בכך מעשה גדול ומשמעותי".
במיוחד עכשיו בחודש אלול כשאנו 
נדרשים "לעמוד מול המראה" ולראות 
מי אנחנו באמת, להודות באמת בפני 
עצמנו. יש להשכיל להשתמש בכלים 
שמלמדת אותנו הפרשה, כך נוכל 
ל  י ח ת ה ל ו ש  ח כ ת ה ל ק  י ס פ ה ל
להתמודד עם הטעויות שלנו ונוכל 

  להגיע לצמיחה והתקדמות.
 הרב שרגא סימונס/אש התורה        



  ל"ח(
מכות שחין וארבה, השחין באדם 

 והארבה בתבואה.

ת  .13 ו כ מ ה ו  " ח ת  ו א ב ע  ו ד מ
הנזכרות על האדם? )כ"ח, 

  מ"ז(

תחת אשר לא עבדת את ה' " 
ובטוב לבב".   בשמחה אלוקיך  

עבודת ה', לימוד התורה 

וקיום המצוות צריכים 
להעשות מתוך שמחה 
וחלילה לא מעצבות 
ובאנחה, שנאמר: "עבדו 

 את ה' בשמחה".

מתי אדם יכול חלילה  .14

ן  ו ולא לעמוד בנסי להכשל 
  בעבודת ה'? )כ"ח, מ"ז(

כאשר לא מצליח   -"מרוב כל" 
לעמוד בניסיון העושר ומתמלא 

 גאווה ובא לידי חטא.  

מניין למדים שאין להפחיד .15

אדם בעונש אלא בדבר שהוא 
  י(“ח, ס רש“ירא ממנו? )כ

והשיב בך את כל מדוה ” שנאמר:  
„ ה “  מפניהם   יגורת מצרים אשר  

י במכות מצרים, “ מפחיד את בנ 

כיון שכאשר הם ראו את המכות 

המשונות שבאו על המצרים הם 
 היו יראים שלא יבואו גם עליהם.

בבוקר מי ” מדוע האדם יאמר   .16
“? יתן ערב ובערב מי יתן בוקר 

  )כ"ח, ס"ז(

ב הפחד  מרו זאת  יאמר  א  הו
שיפחד וממראה עיניו אשר יראה, 

בערב יחכה לבוקר ובבוקר יחכה 
 לערב מרוב צרות.

אלו ניסים מזכיר ה' לבנ"י  .17

 04-שעשה עימם במדבר ב 
  שנה? )כ"ט, ד'( 

שב  להם  ר  כי מז ה   01-ה'  שנ
שהסתובבו במדבר שמלתם לא 
ונעליהם לא  בלתה מעליהם 

 התבלו מרגליהם.

מי הם שני המלכים  .18
ו  א צ י ש ם  י ק ז ח ה
לקראת בנ"י למלחמה 
ונוצחו על ידם? )כ"ט, 

  ו'(
סיחון מלך האמורי ועוג 

 מלך הבשן.

למי ניתנה ארצם של מלכים  .91
 אלו לנחלה ומדוע? )כ"ט, ז'(  
ן  ד ר הי ר  בעב תה  י ארצם שה
ניתנה   ) י ץ לא" )מחו רחי  המז
לשניים וחצי השבטים, ראובן, גד 

וחצי שבט המנשה כי להם היה 
 מקנה רב והמקום התאים להם.

הפרשה מסתיימת במילים:  .02
"ושמרתם את דברי הברית 
הזאת למען תשכילו", על מי 

 נאמר שהיה משכיל וה' עימו? 
  )שמואל א' י"ח, י"ד(

על דוד המלך, נאמר: "ויהי דוד 
לכל דרכיו משכיל וה' עימו", 
ועיקר השכל הוא יראת שמיים, 
שלא נטה ימין ושמאל מעבודת 

  ה'. 

 הידעת  המשך  הידעת המשך שאלות ותשובות 
 נורות אזהרה

 

יוסי ואשתו נסעו לטיול בצפון. בדרך 
סי  ו לי ואותתה  רית השמן  נו נדלקה 
שהשמן הולך ואוזל. לאחר מספר דקות 
נדלקה נורית המים ואותתה ליוסי שהמים 

  במיכל אוזלים...
לאחר מספר דקות נוספות נורת החום 
ע  ו סי שהמנ ו י על  צרחה"  " ו נדלקה 
מתחמם יתר על המידה. וכך, כל נורות 
. י ס ו י ל  ש ו  ב כ ר ב ו  ק ל ד נ ה  ר ה ז א  ה

כשראה יוסי את מצגת הנורות שאל את 
: "הנורות הללו ממש מציקות  אשתו
לעיניים, יש לך איזו מפית קטנה כדי 

  שאוכל לכסות אותן...?
כשהתחיל המנוע להעלות עשן עצר ליד 
רכבו של יוסי בחור, הזהיר אותו ואף הציע 
את עזרתו, אך יוסי נשאר בשלו והמשיך 

  בנסיעתו...
כעבור שעה עצר יוסי את רכבו בצד 
. . ל. כלי  הדרך כשהמנוע שלו נשרף 

 

העולם   -כולנו נמצאים ברכבו של הבורא  
הזה. נוסעים ומטיילים בעולם, מידי פעם 

,   -נדלקות לנו ב"רכב" "נורות"   קושי
 -בורא עולם מאותת לנו    -ייסורים, נזקים  

 . תורה -חסר לך מעט שמן 
  חסד. -חסר לך מעט מים 

 אהבת ישראל... ועוד.  -המנוע מתחמם  
אבל נורות האזהרה הללו מסנוורות אותנו 
ואנו מכסים אותן, מתעלמים מהן, לא 
מבינים את המסר החבוי בהן ו... המנוע 

  שובק באמצע הדרך...
אבא שבשמים אוהב כל אחד מאיתנו 
יותר ממה שאנו אוהבים את עצמנו, הוא 
מעוניין לישר אותנו, להביא אותנו אל דרך 
המלך, להשלים את שליחותנו בעולם 

  הזה.
לעיתים אנו זזים מהדרך הסלולה והולכים 
בדרך עפר, משקיעים את עמלנו בעולם 

תורה ומעשים  -הזה ומזניחים את העיקר 
  טובים.

בורא עולם שולח לנו אנשים טובים בדרך 
שיכוונו אותנו אל הדרך הסלולה, נותנים 
ר,  עו לשי ו  תנ כים או לי מו עזרה,  ו  לנ
מלמדים אותנו איך לנהוג בדרכו של 

אך לעיתים אנו אומרים: "בעזרת   המלך.
ה' ובלי נדר פעם הבאה" ומפספסים את 

  ה"הסעה"...
לעיתים בורא עולם משתמש בייסורים, 
חולאים וקשיים כדי שאנו ננתב את הדרך 

  אליו...
בורא עולם אוהב אותך, אם חלילה הגיעו 
אליך נזקים וקשיים הם נורות אזהרה 
מהבורא, הוא רוצה שתחשוב מעט, 

 שעת סיפור 

 הלימוד בעלון מוקדש
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שתתקרב אליו, שתלך ל"מוסך" הקרוב 
ה, שתעשה מעשה  ותתקן את הבעי
 ותסלול את הדרך שלך אל דרך המלך.

אל תתעלם מנורות האזהרה, אל תטאטא 
אותם מתחת לשטיח, פעל כדי לשנות את 

  המציאות בה אתה נמצא...
נורת האזהרה היא מתנה עצומה בשבילך, 
חשוב כמה היא מועילה לרכב שבו אתה 

כמה היא חשובה לחיים -נוהג ותבין עד 
 לימוד יומי           שלך...
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