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  'במדבר פרק א

ר ( א) ִנית לְ  'הַוְיַדבֵּ ִני ַבָשָנה ַהשֵּ ד ְבֶאָחד ַלחֶֹדש ַהשֵּ ֶאֶר  ֶאל מֶשה ְבִמְדַבר ִסיַני ְבאֶֹהל מֹועֵּ אָת  מֵּ ֵצֵּ
 :ִמְֵצַרִי  לֵּאמֹר

 י"רש
ר ( א) - כשיצאו ממצרים .המונה אותם כל שע ,מתוך חיבתן לפניו. ְבִמְדַבר ִסיַני ְבֶאָחד ַלחֶֹדש -ַוְיַדבֵּ

 באחד בניסן. מנאן - כשבא להשרות שכינתו עליהן .לידע מנין הנותרים ,מנאן - וכשנפלו בעגל ,מנאן
 :ובאחד באייר מנאם הוקם המשכן

 
 _________? _____________י "נצטווה משה לערוך את המפקד לבנ במדויק באיזה תאריך .א  .1

 __________________________________?  כמה זמן עבר מיציאת מצרים ועד לתאריך זה .ב

 _____________________? ___________________מה הסיבה לריבוי המפקדים .ג

 _________________________________________ ? הנלמד מהכתוב המסר החינוכימהו  .ד

 
  'במדבר פרק א

ִני וַ ( יח) ָדה ִהְקִהילּו ְבֶאָחד ַלחֶֹדש ַהשֵּ ת ָכל ָהעֵּ ית ֲאבָֹת  ְבִמְסַפר שֵּ ְואֵּ מֹות ִיְתַיְלדּו ַעל ִמְשְפחָֹת  ְלבֵּ
 :ִמֶבן ֶעְשִרי  ָשָנה ָוַמְעָלה ְלֻגְלְגלָֹת 

   י "רש
 להתייחס על ,ועידי חזקת לידתם כל אחד ואחד ,הביאו ספרי יחוסיהם -ַוִיְתַיְלדּו ַעל ִמְשְפחָֹת  ( יח)

 :השבט
 ______________________? _____________________ "סיםספרי יחו": הסבר את המושג .א  .2

 _______________________________________ ? "עידי חזקת לידתם": הסבר את המושג .ב

 ___________________________________________________ ? למה הכוונה ".ַוִיְתַיְלדּו" .ג
 

  'במדבר פרק ב
ד ַיֲחנּוִאיש ַעל ִדְגלֹו ְבאֹתֹת ( ב) ל ִמֶנֶגד ָסִביב ְלאֶֹהל מֹועֵּ ית ֲאבָֹת  ַיֲחנּו ְבנֵּי ִיְשָראֵּ  :ְלבֵּ

   י "רש
 צבע כל אחד .צבעו של זה לא כצבעו של זה .מפה צבועה תלויה בו - כל דגל יהיה לו אות -ְבאֹתֹת ( ב)

 . ומתוך כך יכיר כל אחד את דגלו ,הקבועה בחשן אבנו כגוון

( נ בראשית) :שנאמר .כשנשאוהו ממצרים - ֵבית ֲאבָֹתם באות שמסר להם יעקב אביהםְבאֹתֹת לְ  :דבר אחר
מן הדרום  - וראובן ושמעון וגד .ישאוהו מן המזרח - יהודה ויששכר וזבולן .בניו לו כן כאשר צום ויעשו

ה אך רחוק יהי( ג יהושע) :כמו שנאמר ביהושע ,מרחוק מיל -מנגד  :זו' כדאיתא בתנחומא בפ ,'וכו
 :והלוים חונים בסמוך לו ,משה ואהרן ובניו ,שיוכלו לבא בשבת - וביניו כאלפים אמה ביניכם

 :פירושים 2יש  "אֹתֹת: "למילה .א  .3

1. ____________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________ :ההסברים 2לפי ' בר את הפסהס .ב

     _______________________________________________________________________ 
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 משפחת גרשון
 ____________:שם הנשיא

 :שמות המשפחות 

1.___________________ 

2.___________________ 

 _________:מספר הפקודים

 ___________:מקום חניתם

 :עבודתם

1.___________________ 

2.___________________ 

3.___________________ 

4.___________________ 

5.___________________ 

6.___________________ 

7._________________ 

 

 

 משפחת קהת

 _______________:שם הנשיא

 :שמות המשפחות 

1._______________________ 

2._______________________ 

3._______________________ 

4._______________________ 

 _______________:מקום חניתם

 _____________:מספר הפקודים

 :עבודתם

1._______________________ 

2._______________________ 

3._______________________ 

4._______________________ 

5.____________________ 

6.____________________ 

7.____________________ 

 

 משפחת מררי
 ______________:שם הנשיא

 :שמות המשפחות 

1.____________________ 

2.____________________ 

 ____________:מקום חניתם

 __________:מספר הפקודים

 :עבודתם

1.____________________ 

2.____________________ 

3.____________________ 

4.____________________ 

5._________________ 
6._________________ 
7._________________ 
8._________________ 
9._________________ 

11.________________ 
 

 'במדבר פרק ג
 תעודת זהות -משפחות הלויים 
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  'במדבר פרק ג
ֶלה ּתֹוְלדֹת ַאֲהרֹן ּומֶשה ְביֹו  ִדֶבר ( א)  :ֶאת מֶשה ְבַהר ִסיָני 'הְואֵּ

   י "רש
ֶלה ּתֹוְלדֹת ַאֲהרֹן ּומֶשה ( א) ה !? ואינו מזכיר אלא בני אהרן -ְואֵּ  .לפי שלמדן תורה -ונקראו ּתֹוְלדֹת מש ֶׁ

נעשו  -ֶאת מֶשה  'הְביֹו  ִדֶבר  :ילדו מעלה עליו הכתוב כאלו - המלמד את בן חבירו תורה שכל :מלמד
 :שלמדן מה שלמד מפי הגבורה ,שלו אלו התולדות

 
 __________________________? _____________________ "ּתֹוְלדֹת": הסבר את המושג .א  .4

 _____________________________________________________ ? י"איזה קושי מציג רש .ב

 _______________________________________________ ?את הקושי  י"רש כיצד מתרץ .ג

 _________________________________________ ? הנלמד מהכתוב המסר החינוכימהו  .ד

 _______? ______________________________ בניו של משה, ממתי נחשבו בני אהרון . 1*  .ה

 _____________________________________? _____ מה לימד משה את בני אהרון.  2
 

  'במדבר פרק ג
ד( כה) הּו ּוָמַסְך ֶפַתח אֶֹהל מֹועֵּ ד ַהִמְשָכן ְוָהאֶֹהל ִמְכסֵּ ְרשֹון ְבאֶֹהל מֹועֵּ  :ּוִמְשֶמֶרת ְבנֵּי גֵּ

  י "רש
הּו  :יריעות עזים העשויות לגג -ְוָהאֶֹהל  :יריעות התחתונות -ַהִמְשָכן ( כה)  :ותחשים רות איליםעו -ִמְכסֵּ

 :הוא הוילון -ּוָמַסְך ֶפַתח 
 

 : השלם בטבלה הסבר חלקי המשכן  .5

 

 ההסבר החלק 

  ַהִמְשָכן  1

  ְוָהאֶֹהל 2

הּו 3   ִמְכסֵּ

   ּוָמַסְך ֶפַתח 4
 
 

  'במדבר פרק ג
יָמָנה( כט)  :ִמְשְפחֹת ְבנֵּי ְקָהת ַיֲחנּו ַעל ֶיֶרְך ַהִמְשָכן ּתֵּ

   י "רש
יָמָנה 'ִמְשְפחֹת ְבנֵּי ְקָהת ַיֲחנּו וגו( כט)  אוי לרשע ואוי .וסמוכין להם דגל ראובן החונים תימנה - ּתֵּ

 :שנמשכו עמהם במחלוקתם .לקו מהם דתן ואבירם ומאתים וחמשים איש עם קרח ועדתו ,לכך ! לשכנו
 

יָמָנה" .א  .6  ___? _________  לאיזה צד מארבע רוחות השמים הכוונה. "ּתֵּ

 _____________ ? נשיא בני קהת הינו .ב

 _______________________________________ ? מי מהשבטים חונה בסמוך לבני קהת .ג

 ________________________________________" לשכנו אוי לרשע ואוי: "הסבר את הפתגם .ד

 _________________________________________ ? הנלמד מהכתוב המסר החינוכימהו  .ה

 ____________________"  לקו: "מה פירוש המילה .ו

 ? _____________________________________מי הם הנענשים במחלוקת קורח  .ז
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  'במדבר פרק ג
ד ִמְזָרָחה מֶשה ְוַאֲהרֹן ּוָבָניו שְֹמִרי  ִמ ( לח) ְדָמה ִלְפנֵּי אֶֹהל מֹועֵּ ְשֶמֶרת ְוַהחִֹני  ִלְפנֵּי ַהִמְשָכן קֵּ

ל ְוַהָזר ַהָקרֵּב יּוָמת  :ַהִמְקָדש ְלִמְשֶמֶרת ְבנֵּי ִיְשָראֵּ
   י "רש
 טוב - טוב לצדיק .והחונים עליו יששכר וזבולן ,וסמוכין להם דגל מחנה יהודה -מֶשה ְוַאֲהרֹן ּוָבָניו ( לח)

יהודה ( הלים סת) :'שנא .נעשו גדולים בתורה - לפי שהיו שכניו של משה שהיה עוסק בתורה ! לשכנו
מושכים ( ה שופטים) ומזבולן .מאתים ראשי סנהדראות' ומבני יששכר יודעי בינה וגו( ה יב"ד) .מחוקקי

 :בשבט סופר
ְדָמה" .א  .7  ___? _________ לאיזה צד מארבע רוחות השמים הכוונה. "קֵּ

 _______________________________________ ? מֶשה ְוַאֲהרֹן ּוָבָניואיזה תפקיד מלאו   .ב

 ____________________________________________ ?" מֶשה ְוַאֲהרֹן ּוָבָניו"מיהם שכני  .ג

 _____________________________________" טוב לשכנו - טוב לצדיק: "הסבר את הפתגם .ד

 _________________________________________ ? הנלמד מהכתוב המסר החינוכימהו  .ה

 ?  הללולמה זכו השכנים  .ו

  : ההוכחה  : יהודה

  :ההוכחה  :יששכר

   :ההוכחה  :זבולון
 ' במדבר פרק ה

א ָלָנֶפש( ב) ל ִויַשְלחּו ִמן ַהַמֲחֶנה ָכל ֵָצרּוַע ְוָכל ָזב ְוכֹל ָטמֵּ   : ֵַצו ֶאת ְבנֵּי ִיְשָראֵּ
   י "רש

 חניית. היא מחנה שכינה - תוך הקלעים ,שלש מחנות היו שם בשעת חנייתן -ִויַשְלחּו ִמן ַהַמֲחֶנה ...  .ז
 ומשם ועד סוף מחנה הדגלים לכל. היא מחנה לויה - במדבר סיני' הלוים סביב כמו שמפורש בפ

 המותר במחנ - הזב .נשתלח חוץ לכולן - הצרוע( פסחים סז. )היא מחנה ישראל - ארבע הרוחות
 זה וכל. ואינו משולח אלא משל שכינה ,מותר אף בשל לויה - וטמא לנפש .ומשולח מן השתים ,ישראל

 ...:פסחים' דרשו רבותינו מן המקראות במס
  

 :השלם את שמות המחנות השונים בתרשים -לפניך תאור של המחנות במדבר  .א  .8

 

     

     

     

     

     

 

 ______________________________________ ?" מחו  למחנה"אלו אנשים נצטוו לשהות  .ב

 _____________________: צרוע ? אכן מותר לכל אחד מסוגי הטמאים להימצהי כתוב .ג
 ________________________(: טמא מת)טמא לנפש __________________ : זב    

 _________________________________ ?מה הסיבה להרחקת הטמאים מהמחנה .ד

 ____________________________________________ ? נלמד מהכתוב מסר חינוכיאיזה  .ה

 ___________________! הוכח את דבריך * ?_____ האם יש הבדל בין טמא לטמאה* .ו
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 ' במדבר פרק ו

ֶה  ִאיש אֹו ִאָשה ִכי ַיְפִלא ִלְנדֹר ֶנֶדר ָנִזיר ְלַהִזיר לַ ( ב) ל ְוָאַמְרָּת ֲאלֵּ ר ֶאל ְבנֵּי ִיְשָראֵּ ִמַיִין ( ג: )'הַדבֵּ
ָכר ַיזִ  ָכר לֹא ִיְשֶּתה ְוָכל ִמְשַרת ֲעָנִבי  לֹא ִיְשֶּתה ַוֲעָנִבי  ַלִחי  וִ ְושֵּ ִשי  לֹא יר חֶֹמ  ַיִין ְוֹחֶמ  שֵּ יבֵּ

ל ל( ד: )יֹאכֵּ ַחְרֵַצִני  ְוַעד ָזג לֹא יֹאכֵּ י ִנְזרֹו ִמכֹל ֲאֶשר יֵָּעֶשה ִמֶגֶפן ַהַיִין מֵּ י ֶנֶדר ִנְזרֹו ( ה: )כֹל ְימֵּ ָכל ְימֵּ
ל ֶפַרע ְשַער רֹאשֹו 'הַער לֹא ַיֲעבֹר ַעל רֹאשֹו ַעד ְמלֹאת ַהָיִמ  ֲאֶשר ַיִזיר לַ ּתַ  ָכל ( ו: )ָקדֹש ִיְהֶיה ַגדֵּ

י ַהִזירֹו לַ  ת לֹא ָיבֹא 'הְימֵּ ֶזר ְלָאִביו ּוְלִאמֹו ְלָאִחיו ּוְלַאחֹתֹו לֹא ִיַטָמא ָלֶה  ְבמָֹת  ִכי נֵּ ( ז: )ַעל ֶנֶפש מֵּ
י ִנְזרֹו ָקדש הּוא לַ ( ח: )לָֹהיו ַעל רֹאשֹוא    :'הכֹל ְימֵּ

 :את ההיגדים הנכונים  v -סמן ב .9

 .'כל אדם מישראל חייב להיות נזיר לה  □
 .רק הגברים רשאים להיות נזירים  □
 .אלא רשות, "חובה"הנזירות אינה   □
 .מאכילת כל תוצרת הקשורה בגפן, (להתרחק)על הנזיר להתנזר   □
 .הבוחר בנזירות חייב להתמיד בכך כל ימי חייו □
 .לנזיר אסור להטמא למת   □
 .'הנזיר קדוש לה  □
 .תורת ישראל מעודדת נזירות  □

כי יפליא  – הנזירות היא רשות: דוגמא: )'רשום ליד כל היגד את המשפט המתאים מהפס .11

 (לנדור

  על הנזיר להתנזר מאכילת תוצרת גפן

  תאסור לנזיר להטמא למ

  'בימי נזרו הנזיר קדוש לה

  כל אחד יכול להיות נזיר

  על הנזיר לגדל שערותיו

ריבת , ריבת ענבים, חומץ בן יין, חומץ, תפוחים: אסור לנזיר/ מותר , מיין את המאכלים הבאים .11
 .טרופית, קליפת ענבים, דבלים, מיץ ענבים, שזיפים

 

 אסור לנזיר מותר לנזיר

  

  'במדבר פרק ו
ֶה  ִאיש אֹו ִאָשה ִכי ַיְפִלא ִלְנדֹר ֶנֶדר ָנִזיר ְלַהִזיר לַ ( ב) ל ְוָאַמְרָּת ֲאלֵּ ר ֶאל ְבנֵּי ִיְשָראֵּ  :'הַדבֵּ

   י "רש
יזיר  - שכל הרואה סוטה בקלקולה :לומר לך?  סוטה' למה נסמכה פרשת נזיר לפ. יפריש -ִכי ַיְפִלא ( ב)

 ,אף כאן ! אין נזירה בכל מקום אלא פרישה -ֶנֶדר ָנִזיר  (:סוטה ב) וףעצמו מן היין שהוא מביא לידי ניא
 :להבדיל עצמו מן היין לשם שמים -'הְלַהִזיר לַ  :שפירש מן היין

 ___? _________ איזו מילה מסתתרת כאן. "ִכי ַיְפִלא" .א  .12

 __________________________________________________ ? "ִכי ַיְפִלא": למה הכוונה .ב

 __________________________________________________ ? "סמיכות פרשיות": ימה .ג

 ______________________________________________ ?  אילו פרשות סמוכות יש כאן .ד

 ___________________________________________________ ?י "איזו שאלה שואל רש .ה

 _______________________________________? י את השאלה "כיצד מתרץ רש .ו

 ? _____________________________________________למה הכוונה . "ָנִזיר" .ז
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 ? ________________________________איזו משמעות יש לנזירות במקרה שלנו  .ח

 __? _______________________לשמו של מי הפסיק הנזיר שתיית יין  ".'הְלַהִזיר לַ " .ט
 

  'במדבר פרק ו
ל( ד) ַחְרֵַצִני  ְוַעד ָזג לֹא יֹאכֵּ י ִנְזרֹו ִמכֹל ֲאֶשר יֵָּעֶשה ִמֶגֶפן ַהַיִין מֵּ  :כֹל ְימֵּ

   י "רש
 :שהחרצנים בתוכן כענבל בזוג ,הם הקליפות שמבחוץ -ָזג   :הם הגרעינין( נזיר לד) -ַחְרֵַצִני  ( ד)

 ______? _________ יםלאיזה חלק מהעינב מתכוונ. "ַחְרֵַצִני " .א  .13

 ____________________ ? לאיזה חלק מהעינב מתכוונים "ָזג" .ב

 ________________________________________________________ ? "ענבל" -ה :ומה .ג

 _________________________________________________________ ?  "זוג" -ה: ומה .ד

 _____________________________________ ? דשבבית המק "זוג" -היכן השתמשו ב * .ה

 _______________________________________?  "זוג" -ב היכן עוד משתמשים  .ו

  'במדבר פרק ו
ר ( כה: )ְוִיְשְמֶרךָ  'הְיָבֶרְכָך ( כד) ֶליָך ִויֻחֶנךָ  'הָיאֵּ ֶליָך ְוָישֵּ  ְלָך ָשלֹו 'הִיָשא ( כו: )ָפָניו אֵּ :  ָפָניו אֵּ
ל ַוֲאִני ֲאָבֲרכֵּ ( כז)  :ְוָשמּו ֶאת ְשִמי ַעל ְבנֵּי ִיְשָראֵּ

 י "רש

 שהנותן מתנה לעבדו. שלא יבאו עליך שודדים ליטול ממונך - ְוִיְשְמֶרךָ : שיתברכו נכסיך - ְיָבֶרְכךָ ( כד)

?  במתנה זו מה הנאה יש לו, וכיון שבאים לסטים עליו ונוטלין אותה ממנו. אינו יכול לשמרו מכל אדם
 : והרבה מדרשים דרשו בו בספרי!  הוא השומר, הוא הנותן - ה"אבל הקב

ר ( כה) ֶליךָ  'הָיאֵּ  : יתן לך חן( ספרי) - ִויֻחֶנךָ : פנים צהובות - יראה לך פנים שוחקות - ָפָניו אֵּ
ֶליךָ  'הִיָשא ( כו)  : יכבוש כעסו - ָפָניו אֵּ
 :א"ד. ואסכים עם הכהנים. לישראל - ַוֲאִני ֲאָבֲרכֵּ : יברכום בשם המפורש (ספרי) -ְוָשמּו ֶאת ְשִמי ( כז)

 :לכהנים - ַוֲאִני ֲאָבֲרֵכם

 
 :השלם טבלת הברכות .14

 

 ביאור בלשונך הברכה 
  ְיָבֶרְכךָ  א
  ְוִיְשְמֶרךָ  ב
ר  ג ֶליךָ  'הָיאֵּ   ָפָניו אֵּ
  ִויֻחֶנךָ  ד
ֶליךָ  'הִיָשא  ה   ָפָניו אֵּ
  י ֲאָבֲרכֵּ ַוֲאנִ  ו

   
 

 ! 'כד' י בפס"הסבר את המשל והנמשל בדברי רש .15

 הנמשל המשל
  
  
  

 

 ____________________________? _________ מה לא ברור במשפט זה. "ַוֲאִני ֲאָבֲרכֵּ " .א  .16

 __________________. 2____ ______________ .1 :י על שאלה זו"שתי תשובות נותן רש .ב
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  'דבר פרק חבמ
ָליו ְבַהֲעלְֹתָך ֶאת ַהנֵּרֹת ֶאל מּול ְפנֵּי ַהְמנֹוָרה ָיִאירּו ִשְבַעת הַ ( ב) ר ֶאל ַאֲהרֹן ְוָאַמְרָּת אֵּ  :נֵּרֹותַדבֵּ

   י "רש
 ,לפי שכשראה אהרן חנוכת הנשיאים ? למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים -ְבַהֲעלְֹתָך ( ב)

 גדולה ,שלך!  ַחיֶּׁיךָ  :ה"אמר לו הקב ! לא הוא ולא שבטו ,יה עמהם בחנוכהשלא ה - חלשה אז דעתו
  :שאתה מדליק ומטיב את הנרות ! משלהם

 עולה שצריך להדליק עד שתהא שלהבת ,כתוב בהדלקתן לשון עליה ,על שם שהלהב עולה -ְבַהֲעלְֹתָך 
  :ה הכהן עומד ומטיבשעלי ,המנורה יתה לפניימכאן שמעלה ה :ועוד דרשו רבותינו .מאליה

  :אלא בגוף של מנורה ,אל מול נר האמצעי שאינו בקנים -ֶאל מּול ְפנֵּי ַהְמנֹוָרה 
וכן  ,שלשה המזרחיים פונים למול האמצעי הפתילות שבהן ,ששה שעל ששת הקנים -ָיִאירּו ִשְבַעת ַהנֵּרֹות 

 :לאורה הוא צריך :מרוכדי שלא יא?  ולמה .ראשי הפתילות למול האמצעי שלשה המערביים
 ________________________________? _________ י"שאלה מעלה רשאיזו . "ְבַהֲעלְֹתךָ " .א  .17

 ______________ ? "חלשה אז דעתו": הכוונה ילמ .ב

 ? ______________________________________________ "חלשה אז דעתו": מה הפירוש .ג

 __________________________________________? כאן אילו פרשיות סמוכות  .ד

 _________________________________ ? מהי מעלתו של אהרון לעומת נשיאי השבטים .ה

______________________________________________________________________ 

 __________________________________________ ? "סמיכות פרשיות" היכן מצינו עוד .ו

 ______________________________________________ ?  ילו פרשות סמוכות יש כאןא .ז

 __________________________________________ ? היכן הם פנים אלו ".ְפנֵּי ַהְמנֹוָרה" .ח

 ________________? _____________ כיצד נעשית הארה זו. "ָיִאירּו ִשְבַעת ַהנֵּרֹות" .ט

____________________________________________________________ 
 

  'במדבר פרק ח
ן ַאֲהרֹן ֶאל מּול ְפנֵּי ַהְמנֹוָרה ֶהע ָלה נֵּרֶֹתיָה ַכֲאֶשר ִֵצָּוה ( ג)  :ֶאת מֶשה 'הַוַיַעש כֵּ

   י "רש
ן ַאֲהרֹן ( ג)  :שלא שינה - להגיד שבחו של אהרן( ספרי) -ַוַיַעש כֵּ

ן" .א  .18  ______________? _________ לשם מה, הקודם' התורה חוזרת על הפס. "ַאֲהרֹן ַוַיַעש כֵּ

 ______________________________________________________________________ 
 ? _______________________________________איזה מסר חינוכי נלמד מכאן  .ב

 

  'במדבר פרק ח
ל ְוִטַהְרָּת אָֹת ַקח ֶאת ַהְלִוִי  ִמּתֹו( ו)  :ְך ְבנֵּי ִיְשָראֵּ

 י "רש
 :אשריכם שתזכו להיות שמשים למקום :קחם בדברים -ַקח ֶאת ַהְלִוִי  ( ו)

 ______________________? _________' איזה קושי ענייני עולה מהפס. "ַקח ֶאת ַהְלִוִי "* .א  .19

 __________________________ ?איזה הבדל קיים בין אדם לבין חפץ לעניין לקיחה  .ב
 ________________________________________ ? אנשים  "לקחת"כיצד בכל זאת ניתן  .ג

 _____________________________? _______________ מכאן עולההמסר החינוכי ה ומה .ד
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  'במדבר פרק ט
ר ( א) ִנית 'הַוְיַדבֵּ אמֹר ֶאל מֶשה ְבִמְדַבר ִסיַני ַבָשָנה ַהשֵּ ֶאֶר  ִמְֵצַרִי  ַבחֶֹדש ָהִראשֹון לֵּ אָת  מֵּ  :ְלֵצֵּ

 י "רש
 שאין סדר( ק ספרי"פסחים פ) :למדת ,פרשה שבראש הספר לא נאמרה עד אייר -בחדש הראשון ( א)

 שכל ארבעים שנה שהיו .מפני שהוא גנותן של ישראל ? ולמה לא פתח בזו ! מוקדם ומאוחר בתורה
 :לא פסח זה בלבדלא הקריבו א ,ישראל במדבר

 __________________________________ משה עם' כתוב את התאריך המדויק בו דבר ה .א  .21

 _______________________________ ? לאיזו פרשה הכוונה". פרשה שבראש הספר" .ב
 ________________________________ ? י "איזו שאלה סמויה קיימת בתחילת דברי רש** .ג

 ? _________________________ י"איזה כלל מלמדנו רש ".אוחר בתורהמוקדם ומ אין סדר" .ד

 ___________________________________________________________________________________ .ה

 ?___________________________________ י"איזו קושיה מעורר רש "? ולמה לא פתח בזו" .ו

 ___________________________________________________" ! גנותן" :באר את המילה .ז

 ? ______________________שנה  41שלא עשו פסח במשך , י"גנאי לבנ נחשבמדוע  .ח

 ? ____________________________________________ המסר החינוכי העולה מכאן מהו .ה

 
  'במדבר פרק ט

יו ַּתֲעשּו ין ָהַעְרַבִי  ַּתֲעשּו אֹתֹו ְבמֲֹעדֹו ְכָכל ֻחקָֹתיו ּוְכָכל ִמְשָפטָ ְבַאְרָבָעה ָעָשר יֹו  ַבחֶֹדש ַהֶזה בֵּ ( ג)
 : אֹתֹו

 י "רש

 אלו מצות שעל גופו -ּוְכָכל ִמְשָפָטיו :  שה תמים זכר בן שנה - אלו מצות שבגופו -ְכָכל ֻחקָֹתיו ( ג)
שעל . שה תמים זכר בן שנה. א מצות שבגופו"ס. )שבעת ימים למצה ולביעור חמץ: כגון. ממקום אחר

 (:מצה וביעור חמץ - שחוץ לגופו. ראשו על כרעיו ועל קרבו, צלי אש - גופו
 (:מצוות שונות)השלם טבלת הבחנה בין ציוויים שונים  .21

 

 מצוות שבגוף הקורבן

  (יש לעשות בקורבן)
 מצוות שעל גוף הקורבן

 (יש לעשות עם הקורבן)
 קורבןמֵצוות שחו  לגוף ה

 (אינן תלויות בקורבן)
   

   

   

 
  'במדבר פרק ט

ִאי  ְלֶנֶפש ָאָד  ָלָמה ִנָגַרע ְלִבְלִּתי ַהְקִריב אֶ ( ז) ָליו ֲאַנְחנּו ְטמֵּ ָמה אֵּ ת ָקְרַבן ְיהָֹוה ַויֹאְמרּו ָהֲאָנִשי  ָההֵּ
ל  : ְבמֲֹעדֹו ְבתֹוְך ְבנֵּי ִיְשָראֵּ

 י "רש

 יזרק הדם עלינו בכהנים: אמרו לו. אין קדשים קרבים בטומאה: אמר להם( שם) -ָלָמה ִנָגַרע  (ז)
 כתלמיד, עמדו ואשמעה: אמר להם( ם"ג רא"א לטהורים כ"ס. )ויאכל הבשר לטמאים, טהורים

. היה מדבר עם השכינה - שכל זמן שהיה רוצה. אשרי ילוד אשה שכך מובטח - המובטח לשמוע מפי רבו
אלא שזכו אלו שתאמר . כשאר כל התורה כולה, י משה"יה היתה פרשה זו להאמר עוראו( ק"פ סנהדרין)

 :י זכאי"שמגלגלין זכות ע - ידיהן על

 _______________________________________ :באר את שאלת הטמאים" ? ָלָמה ִנָגַרע"* .א  .22

  :שיח בין משה לטמאים שלא יכלו להקריב את הפסח –תאר את הדו * .ב

 ___________________________________________________________משה 

 _________________________________________________________הטמאים 
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 _________________________________________________________משה     

 _________________ ? במה באה לידי ביטוי גדלותו של משה לעומת שאר בני האדם* .ג
      _______________________________________________________________________ 

 ? _________________________מי היה אמור לומר את הפרשה הזו  .ד

 ___________________________ ?מי אלו שזכו שהפרשה תאמר על ידם  .ה

 _____________________?___________________ למה הכוונה ."י זכאי"שמגלגלין זכות ע" .ו

 ____________________________________________ ?מי הם הזכאים במקרה שלפנינו  .ז

 ___? ____________________________________________ מכאן נלמדמסר חינוכי איזה  .ו
 

 ' שמות פרק יב
ל לֵּאמֹר ֶבָעשר ַלחֶֹדש ַהזֶ ( ג) ית ָאבֹת ֶשה ַלבָ ַדְברּו ֶאל ָכל ֲעַדת ִיְשָראֵּ : ִיתה ְוִיְקחּו ָלֶה  ִאיש ֶשה ְלבֵּ
יתֹו ְבִמְכַסת ְנָפשֹת ִאיש( ד) נֹו ַהָקרֹב ֶאל בֵּ  ְלִפי ָאְכלֹו ְוִא  ִיְמַעט ַהַבִית ִמְהיֹות ִמֶשה ְוָלַקח הּוא ּוְשכֵּ

ְוָהָיה ָלֶכ  ( ו: )  ִמן ַהְכָבִשי  ּוִמן ָהִעִזי  ִּתָקחּוֶשה ָתִמי  ָזָכר ֶבן ָשָנה ִיְהֶיה ָלכֶ ( ה: )ָּתכֹּסּו ַעל ַהֶשה
ין הָ  ל בֵּ ( ז: )ַעְרָבִי ְלִמְשֶמֶרת ַעד ַאְרָבָעה ָעָשר יֹו  ַלחֶֹדש ַהֶזה ְוָשֲחטּו אֹתֹו כֹל ְקַהל ֲעַדת ִיְשָראֵּ

י ַהְמזּוזֹת ְוַעל ַהמַ  ְוָאְכלּו ( ח: )ְשקֹוף ַעל ַהָבִּתי  ֲאֶשר יֹאְכלּו אֹתֹו ָבֶה ְוָלְקחּו ִמן ַהָד  ְוָנְתנּו ַעל ְשּתֵּ
ש ּוַמּצֹות ַעל ְמרִֹרי  יֹאְכֻלהּו ל ְמֻבשָ ( ט: )ֶאת ַהָבָשר ַבַלְיָלה ַהֶזה ְֵצִלי אֵּ ל ַאל ּתֹאְכלּו ִמֶמנּו ָנא ּוָבשֵּ

ש רֹאשֹו ַעל ְכָרָעיו ְוַעל קִ  ְולֹא תֹוִתירּו ִמֶמנּו ַעד בֶֹקר ְוַהנָֹתר ִמֶמנּו ַעד ( י: )ְרבֹוַבָמִי  ִכי ִא  ְֵצִלי אֵּ
ש ִּתְשרֹפּו יֶכ  ּוַמֶקְלֶכ  ְבֶידְ ( יא: )בֶֹקר ָבאֵּ יֶכ  ְבַרְגלֵּ ֶכ  ְוָכָכה ּתֹאְכלּו אֹתֹו ָמְתנֵּיֶכ  ֲחֻגִרי  ַנֲעלֵּ

 : 'ַוֲאַכְלֶּת  אֹתֹו ְבִחָפזֹון ֶפַסח הּוא ַלה
 ? י בנוגע לקורבן פסח"מצוות נצטוו בנ אילו .23
 

 המצווה  המצווה 
  ו  א
  ז  ב
  ח  ג
  ט  ד
  י  ה

  'במדבר פרק ט
א ָלֶנֶפש אֹו ְבֶדֶרְך ְרחָֹקה ָלֶכ  א( י) ל לֵּאמֹר ִאיש ִאיש ִכי ִיְהֶיה ָטמֵּ ר ֶאל ְבנֵּי ִיְשָראֵּ יֶכ  ַדבֵּ ֹו ְלדֹרֹתֵּ

 :'ְוָעָשה ֶפַסח ַלה
 י"רש
 כל זמן - אלא שהיה חוץ לאסקופת העזרה, לא שרחוקה ודאי: לומר, נקוד עליו - או בדרך רחקה( י)

 :אלא עמו באכילתו, ואין איסור חמץ, ט"ואין ָשם יו, מצה וחמץ עמו בבית - פסח שני. שחיטה
 ? _______________ על מי נקוד. ב? ________________ " נקוד עליו: "למה הכוונה. א .24
 _______________________________? _____ ה האדם בזמן שחיטת הפסחהיכן הי .25

 ' משנה מסכת פסחי  פרק ט
ִני( ג) ין ֶפַסח ִראשֹון ַלשֵּ א, ַמה בֵּ ִני, ָהִראשֹון ָאסּור ְבַבל יֵָּרֶאה ּוַבל ִיָמֵצֵּ . ַמָּצה ְוָחמֵּ  ִעמֹו ַבָבִית, ְוַהשֵּ

ל ַבֲאִכיָלת ל ַבֲאִכיָלתֹו, ֹוָהִראשֹון ָטעּון ַהלֵּ ינֹו ָטעּון ַהלֵּ ִני אֵּ ל ַבֲעִשָיָתן. ְוַהשֵּ ְוֶנֶאָכִלין , ֶזה ָוֶזה ָטעּון ַהלֵּ
 :ְודֹוִחין ֶאת ַהַשָבת, ֵָצִלי ַעל ַמּצֹות ּוְמרֹוִרי 

 (.י ובמשנה"העזר ברש: )השלם טבלת הבדלים בין פסח ראשון לפסח שני .26
 

 פסח שני פסח ראשון 
   א
   ב
   ג
   ד
   ה
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  'במדבר פרק י
ף ְלָכל ַהַמֲחנֹת ְלִֵצְבאָֹת  ְוַעל ְֵצָבאֹו ֲאִחיֶעֶזר ֶבן ַעִמישַ ( כה)  :ָדיְוָנַסע ֶדֶגל ַמֲחנֵּה ְבנֵּי ָדן ְמַאּסֵּ

 י "רש
ף ְלָכל ַהַמֲחנֹת ( כה)  היה נוסע - באוכלוסין לפי שהיה שבטו של דן מרובה :תלמוד ירושלמי -ְמַאּסֵּ

יָבה  :אית מאן דאמר. היה מחזירו לו - וכל מי שהיה מאבד דבר ,הבאחרונ ּתֵ  :ומפיק לה מן .היו מהלכיןּכְ
קֹוָרה  :ואית דאמרי. כאשר יחנו כן יסעו( במדבר ב)  :מאסף לכל המחנות :ומפיק לה מן .היו מהלכיןּכְ

ף ְלָכל ַהַמֲחנֹת" .א  .27  ________________________________________________: פירושו". ְמַאּסֵּ

 ___________________? _________________________ מאיזו סיבה נסעו בני דן אחרונים .ב

 __________________________________________________ ? איזו מצווה זכו לקיים בני שבט דן .ג

 :י"לפי המובא ברשי במדבר "צורת הליכת בנהשלם * .ד
 

 צורת הליכה זוההוכחה ל י במדבר"צורת הליכת בנ 

   א
   ב

 
  'במדבר פרק י

 :ְוָיֻפֵצּו אְֹיֶביָך ְוָיֻנסּו ְמַשְנֶאיָך ִמָפֶניךָ  'הַוְיִהי ִבְנסַֹע ָהָארֹן ַויֹאֶמר מֶשה קּוָמה ( לה)
  'עמוד א' דף קטומסכת שבת 

[ ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא]ָשה זֹו ָעָשה ָלּה ָפרָ ". ַוְיִהי ִבְנסֹוַע ָהָארֹון ַויֹּאֶמר מֶֹּשה( "במדבר י) :ַרָבָנן ָּתנּו
ין ֶזה ְמקֹוָמּה[ א"דף קטז ע] :לֹוַמר .ִסיָמִניֹות ִמְלַמֲעָלה ּוִמְלַמָטה ר. ֶשאֵּ ֶפר ָחש : ...ַרִבי אֹומֵּ ּוב ִמְפנֵּי ֶשּסֵּ

לּו ִשְבָעה ִסְפרֵּי , "ּוֶדיָה ִשְבָעהָחְֵצָבה ַעמ( "משלי ט), [יֹוָנָתן( ]יוחנן)ָאַמר ַרב  .... הּוא ִבְפנֵּי ַעְֵצמֹו אֵּ
 .ּתֹוָרה

 י "רש

?  ולמה נכתב כאן. שאין זה מקומו: לומר, עשה לו סמניות מלפניו ומלאחריו -ַוְיִהי ִבְנסַֹע ָהָארֹן ( לה)

 לפי שהיה - 'הקּוָמה   (:שבת קטז)כדאיתא בכל כתבי הקדש ' וכו, כדי להפסיק בין פורעניות לפורעניות
 תנחומא)ואל תתרחק יותר , ַעמֹוד והמתן לנו: היה משה אומר, דים לפניהם מהלך שלשת ימיםמק

שכל . אלו שונאי ישראל -ְמַשְנֶאיָך :  הרודפים אלו -ְוָיֻנסּו ְמַשְנֶאיָך :  המכונסין -ְוָיֻפֵצּו אְֹיֶביָך :  (בויקהל
ומי , ראש ומשנאיך נשאו( גתהלים פ)' שנא. השונא את ישראל שונא את מי שאמר והיה העולם

 :על עמך יערימו סוד?  הם
 _? ______________________ לשם מה יש סימניות? _________  מהם סימניות. א .28

 ______________________?  התורה ספרימהם כל  ? ____ כמה חומשי תורה יש. ב          
     __________________________________________________________ 

 ___? ____________________________________ כיצד מסומן החומש החמישי. ג       
 ? ________________________________________________________ "אְֹיֶביךָ "-מיהם ה .ד       

 ___________________________.   2________ _______________. 1? "ְמַשְנֶאיך" : מיהם .ה

 ______________________________________! י"לבנ' כח מכאן את אהבת ההו*  .ו
 

  'במדבר פרק יא
ש  'הַוִיְשַמע  'הַוְיִהי ָהָע  ְכִמְתאֲֹנִני  ַרע ְבָאְזנֵּי ( א) ה  'הַוִיַחר ַאפֹו ַוִּתְבַער ָב  אֵּ ַוּתֹאַכל ִבְקֵצֵּ

 :ַהַמֲחֶנה
   י "רש
 מה אעשה לעם( שמות יז) :וכן הוא אומר .אין העם אלא רשעים( ספרי) -ִני  ַוְיִהי ָהָע  ְכִמְתאֲֹנ( א)

 .שלח עמי( שמות ה) :'שנא .קרואים עמי - וכשהם כשרים. העם הזה הרע( ירמיה יג) :ואומר .הזה

 האיך ,מבקשים עלילה ,אין מתאוננים אלא לשון עלילה -ְכִמְתאֲֹנִני    :עמי מה עשיתי לך( מיכה ו)
 - 'הַרע ְבָאְזנֵּי  :כי תואנה הוא מבקש( שופטים יד) :וכן הוא אומר בשמשון ? אחרי המקוםלפרוש מ
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 כמה לבטנו בדרך הזה ! אוי לנו :אמרו .שמתכוונים שתבא באזניו ויקניט ,'תואנה שהיא רעה באזני ה

  :ו לארץ מידשתכנס ,אני הייתי מתכוין לטובתכם -ַוִיַחר ַאפֹו  :שלא נחנו מענוי הדרך ,שלשה ימים
ה ַהַמֲחֶנה   בקצינים שבהם :רבי שמעון בן מנסיא אומר .אלו ערב רב - במוקצין שבהם לשפלות -ִבְקֵצֵּ

 :ובגדולים
לבין מצב " עם"מכנה את ישראל ' י מדייק מלשון התורה ומבחין בין מצב שבו ה"רש". ָהָע " .א  .29

 :בטבלה השלם להבנת ההבדל, "עמי"שבו הוא מכנה אותם 

 ____________________כינוי ל" עם" ___________________כינוי ל" עמי" 
 __________________. 1: מאדוג

          2  ._________________ 
 ___________________.1: מאדוג

          2 .__________________ 
 ________? _________________________________________ למה הכוונה ". ְִמְתאֲֹנִני " .ב

 _______________________________________________________________ ? י"מה בעצם רצו בנ .ג

 ? ______________________________________________י"על מה התלוננו בנ .ד
 __________?התכוון לעשות לעם ישראל' טובה האיזו , "…הייתי מתכוון לטובתם( 'ה)אני " .ה

 ? _____________________________________י"ש כאן מצד בנאיזו כפיות טובה י .ו
ה ַהַמֲחֶנה" .ז  __________________. 2__________________ . 1? למי הכוונה ".ִבְקֵצֵּ

 

  'במדבר פרק יא
ל מֶשה ֶאל ( ב) ש 'הַוִיְֵצַעק ָהָע  ֶאל מֶשה ַוִיְתַפלֵּ  :ַוִּתְשַקע ָהאֵּ

   י "רש
 ,אביו והלך הבן אצל אוהבו של ,משל למלך בשר ודם שכעס על בנו( ספרי) -  ֶאל מֶשה ַוִיְֵצַעק ָהעָ ( ב)

ש  :צא ובקש עלי מאבא :ואמר לו  - הרוחות לאחת שאילו חזרה ,שקעה במקומה בארץ( שם) -ַוִּתְשַקע ָהאֵּ
 :תה מקפלת והולכת כל אותו הרוחיהי
 ____________________________ ?יש כאןזה קושי ענייני יא. "ַוִיְֵצַעק ָהָע  ֶאל מֶשה" .א  .31

 :בטבלה הסבר את המשל והנמשל, י משל"תרץ את הקושי עי מ"רש .ב

 הנמשל המשל
  

  

 ? ____________________________________________היכן היא שקעה ". ַוִּתְשַקע ָהאֵּש" .ג

 ________________________________________________________ ?במקומהמדוע שקעה האש  .ד
 

  'במדבר פרק יא
ל ַויֹאְמרּו ִמי ַיאֲ ( ד) נּו ָבָשרְוָהאַסְפֻסף ֲאֶשר ְבִקְרבֹו ִהְתַאּוּו ַּתֲאָוה ַוָיֻשבּו ַוִיְבכּו ַג  ְבנֵּי ִיְשָראֵּ  : ִכלֵּ

   י "רש
 גם בני ישראל ויבכו( שם) -ַוָיֻשבּו  :אלו ערב רב שנאספו אליהם בצאתם ממצרים -ְוָהאַסְפֻסף ( ד)

 וגם ערב רב עלה אתם( שמות יב) :והלא כבר נאמר?  וכי לא היה להם בשר -מי יאכלנו בשר  :עמהם
 .'וגו ומקנה רב היה לבני ראובן( במדבר לב) :והלא בכניסתם לארץ נאמר!  אכלום :ת"וא .'וצאן ובקר וגו

 :שמבקשים עלילה ,אלא
 _____________________________________ ?מה משמעות המילה. "ְוָהאַסְפֻסף" .א  .31

 ? _____________________________________________________מי הם היו .ב

? מה בכל זאת הם רצו _________? האם באמת היה חסר להם בשר? _______מה הם רצו .ג

 ?____________________________________"עלילה: "מהי_________________ _______

 ___________________________________________________________ ?ָהאַסְפֻסףגרר אחרי מי נ .ד
 _______________________________! הוכח שהדרישה לבשר לא הייתה במקומה* .ה

 

  'במדבר פרק יא
ת ָהֲאבַ ( ה) ת ַהִקֻשִאי  ְואֵּ ִטִחי  ְוֶאת ֶהָחִֵציר ְוֶאת ָזַכְרנּו ֶאת ַהָדָגה ֲאֶשר נֹאַכל ְבִמְֵצַרִי  ִחָנ  אֵּ

 : ַהְבֵָצִלי  ְוֶאת ַהשּוִמי 
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   י "רש
( שמות ה) :והלא כבר נאמר !? שמצריים נותנים להם דגים חנם :ת"א -ֲאֶשר נֹאַכל ְבִמְֵצַרִי  ִחָנ  ( ה)

 !חנם :רומהו אומ ! ? דגים היו נותנין להם חנם - אם תבן לא היו נותנין להם חנם!  ותבן לא ינתן לכם
ת ַהִקֻשִאי   (:ספרי) חנם מן המצות מפני  ? מאלו מפני מה המן משתנה לכל דבר חוץ :שמעון' אמר ר -אֵּ

כדאיתא  'משל למלך וכו .מפני התינוק - אל תאכלי שום ובצל :אומרים לאשה ! שהן קשים למניקות
ית  :ש ותרגומו"פוריל כרישין -ֶהָחִֵציר : ש"בורק -ָהֲאַבִטִחי  : ז"ש בלע"הם קוקומברו -ַהִקֻשִאי  : בספרי

 :'בוציניא וכו
 : אבן עזרא

  ."בזול כאילו הוא חינם, חינם"
 ן"רמב

 כי היו הדייגים המצריים מעבידים אותן למשוך הדגים, לפי פשוטו -ֲאֶשר נֹאַכל ְבִמְֵצַרִי  ִחָנ   וטעם" 
  " .(מֵצודה) רשי מכמורתוהיו נותנים להם מן הדגים כמנהג כל פו …שנאחזים במצודה

' שמות פרק ה: לעומת". ֲאֶשר נֹאַכל ְבִמְֵצַרִי  ִחָנ : "לפנינו שתי פרשיות הסותרות זו את זו .א  .32
ן ָלֶכ "( יח)  ?איך יתנו דגים, אם תבן לא נתנו בחינם". ְוֶתֶבן לֹא ִיָנתֵּ

 _______________________________________________________י"לפי רש     
 _______________________________________________________ע "לפי א     
 ____________________________________________________ן "לפי הרמב      

 _? ______________________________'מי הם שאמרו את הדברים המופיעים בפס .ב

 ______________________________________________________? _______מה הם רצו .ג

מעלה רבי ' איזה קושי ענייני בפס ".?מאלו מפני מה המן משתנה לכל דבר חוץ :שמעון' אמר ר" .ד
 ___________________________________________________________________________ ?שמעון

 __________________________________________________ ?מהי התשובה .ה
 

  'במדבר פרק יא
ינֵּינּו( ו) ין כֹל ִבְלִּתי ֶאל ַהָמן עֵּ ָשה אֵּ נּו ְיבֵּ ין ַהְבדַֹלח( ז):ְוַעָּתה ַנְפשֵּ ינֹו ְכעֵּ ( ח) :ְוַהָמן ִכְזַרע ַגד הּוא ְועֵּ

ַחִי  אֹו ָדכּו ַבְמדָֹכה ּוִבְשלּו ַבָפרּור ְוָעשּו אֹת ֹו ֻעגֹות ְוָהָיה ַטְעמֹו ְכַטַע  ָשטּו ָהָע  ְוָלְקטּו ְוָטֲחנּו ָברֵּ
 :ְלַשד ַהָשֶמן

  י "רש
 ה הכתיב"והקב .בלתי אל המן עינינו :ישראל אומרים .מי שאמר זו לא אמר זו -ְוַהָמן ִכְזַרע ַגד ( ז)

 ִכְזַרע :כך וכך הוא חשוב ,והמן !? ראו באי עולם על מה מתלוננים בני :'כלו .'והמן כזרע גד וגו :בתורה
 :ל"שם אבן טובה קריסט -ְבדַֹלח : ר"זרע קוליינד ,עגול כגידא -ַגד 
 כעיסה .ליש שמן דבש :לשון נוטריקון ,לשד :א"ד ...לחלוח של שמן כך פירשו דונש -ְלַשד ַהָשֶמן  (ח)

 ,דונש לפתרונו של וטהנ ,דליש במשחא :ותרגום של אונקלוס דמתרגם ,הנלושה בשמן וקטופה בדבש
 :לחלוחית שמן יש בה - הנלושה בשמןשהעיסה 

ינֵּינּו ִבְלִּתי..." (ו) 'במדבר פרק יא: לפנינו שתי פרשיות הסותרות זו את זו .א  .33 ". ֶאל ַהָמן עֵּ
 ___________________ ?מהי הסתירה הקיימת בין הפרשיות". ְוַהָמן ִכְזַרע ַגד: "לעומת

     _____________________________________________________________ 
 ___________? _______________________________י סתירה זו"כיצד מבאר רש .ב

 ? _____________________________________________________________מה הם רצו .ג

 :באר את תכונות המן בלשונך .ד
 _____________________________________________________________ "כְִּזַרע ַגד"     

 __________________________________________________________ "ְכֵעין ַהְבדַֹלח"     

ֶמן"       ___________________________________________________________ "ְלַשד ַהשָּׁ
 :באר את המילים הבאות .ה

 
 
 

ְמדָֹכה 
_______

__ 

ַחִי   רֵּ
_______
__ 

ָדכּו 
_______
__ 

ָשטּו 
_______
__ 

 ָפרּור

_______ 



 הרב שמואל רוזנברג                        - 13 -  פ"י וידיעה בע"ר פסוקים עם רשבמדב     ד                           "בס

  'במדבר פרק יא
ל ֲאֶשר ָיַדְעָּת ִכי הֵּ  ִזְקנֵּיֶאל מ 'הַויֹאֶמר ( טז) ָהָע  ְושְֹטָריו  ֶשה ֶאְסָפה ִלי ִשְבִעי  ִאיש ִמִזְקנֵּי ִיְשָראֵּ

ד ְוִהְתַיְּצבּו ָש  ִעָמךְ   :ְוָלַקְחָּת אָֹת  ֶאל אֶֹהל מֹועֵּ
   י "רש
 והלא ? ונים היכן היווהזקנים הראש .לא אוכל אנכי לבדי :הרי תשובה לתלונתך שאמרת - ֶאְסָפה ִלי( טז)

ים יוראו ,באש תבערה מתו ,אלא .לך ואספת את זקני ישראל( שמות ג) :שנאמר ! ישבו עמהם אף במצרים
 .המלך ומדבר בפני פתו ךכנוש ,שנהגו קלות ראש - יםקויחזו את האל( שמות כד) :דכתיב .לכך היו מסיני

 ֲאֶשר ָיַדְעָּת ִכי הֵּ : ופרע להם כאן ,תן תורהה ליתן אבלות במ"ולא רצה הקב .ויאכלו וישתו( שם) :וזהו

 והיו מרחמים עליהם ומוכים ,פרך אותם שאתה מכיר שנתמנו עליהם שוטרים במצרים בעבודת -' וגו
ְוָלַקְחָּת  :עתה יתמנו בגדולתם כדרך שנצטערו בצרתן .ויכו שוטרי בני ישראל( שמות ה) :'שנא .על ידם
 כדי שיראו - ְוִהְתַיְּצבּו ָש  ִעָמךְ : שנתמניתם פרנסים על בניו של מקום ! אשריכם :קחם בדברים - אָֹת 

 (:ספרי) ה"שנכנסו עם משה לשמוע דבור מפי הקב חביבין אלו :ויאמרו ,וינהגו בהם גדולה וכבוד ישראל
 ___?לאיזו מטרה היה צריך משה רבינו לאסוף את הזקנים". ֶאל מֶשה ֶאְסָפה ִלי 'הַויֹאֶמר " .א  .34

     _____________________________________________________________ 
ל"מי הם  .ב  ________________________________________________ ?"ִזְקנֵּי ִיְשָראֵּ

 ____________________? _______מדוע היה צורך לאסוף זקנים אחרים מאילו שהיו קודם .ג

 ____________________________________________________ ?אילו זקנים נצטווה משה לאסוף .ד

 _? ___________________________________י"מהו שכרם של הסובלים למען בנ .ה
 ___________________________________. "מידה כנגד מידה": הסבר את המושג .ו
 ? ________________________________________היכן יש כאן מידה כנגד מידה .ז

 ?_______________________________כיצד לקח משה את הזקנים. "ְוָלַקְחָּת אָֹת " .ח
 ?___________________________________במה משכנע משה את הזקנים שיבואו .ט
 ?________________________________מי עוד נלקח בצורה כזו' ו' פס' עיין פרק ח .י

 __________________________?_______במה משכנע שם משה שכדאי להם לבוא .יא
 

  'במדבר פרק יא
יֶה  ְוָנְשאּו ִא ( יז) ְּתָך ְבַמָשא ָהָע  ְוָיַרְדִּתי ְוִדַבְרִּתי ִעְמָך ָש  ְוָאֵַצְלִּתי ִמן ָהרּוַח ֲאֶשר ָעֶליָך ְוַשְמִּתי ֲעלֵּ

  :ְולֹא ִתָשא ַאָּתה ְלַבֶדךָ 
   י "רש
 :כתרגומו -ְוָאֵַצְלִּתי  :ולא עמהם -ְוִדַבְרִּתי ִעְמָך : שר ירידות הכתובות בתורהזו אחת מע -ְוָיַרְדִּתי ( יז)

יֶה  : ואל אצילי בני ישראל( שמות כד) :כמו .וארבי לנר ?  למה משה דומה באותה שעה -ְוַשְמִּתי ֲעלֵּ
התנה עמהם על מנת  -ְוָנְשאּו ִאְּתָך : ואין אורו חסר כלום ,והכל מדליקין הימנו ,ג מנורה"שמונח ע

הרי תשובה למה ( ספרי) - ְולֹא ִתָשא ַאָּתה ְלַבֶדךָ : שהם טרחנים וסרבנים ,ינַ שיקבלו עליהם טורח ב
 :לא אוכל אנכי לבדי :שאמרת

 _________________?הוכח כי משה גדול מכל המתנבאים". ולא עמהם - ְוִדַבְרִּתי ִעְמךָ " .א  .35

     _____________________________________________________________ 
יֶה " .ב  ______________________________________ ?י"מה שאלת רש. "ְוַשְמִּתי ֲעלֵּ

 ? ____________________________________________________________מה תשובתו .ג

את ֶאת ָכל ָהעָ  לֹא" :'משה מתלונן לפני ה .ד ְולֹא " :'ה לו על תלונה זו עונה".   ַהֶזהאּוַכל ָאנִֹכי ְלַבִדי ָלשֵּ
 ________________________________________:'הסבר את תשובת ה". ִתָשא ַאָּתה ְלַבֶדךָ 

___________________________________________________________________________________ 
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  'במדבר פרק יא
ֶה  ָהרַוִיָשֲארּו ְש ( כו) יָדד ַוָּתַנח ֲעלֵּ ִני מֵּ ָמה ַבְכֻתִבי נֵּי ֲאָנִשי  ַבַמֲחֶנה שֵּ  ָהֶאָחד ֶאְלָדד ְושֵּ  ַהשֵּ  ּוַח ְוהֵּ

ָלה ַוִיְתַנְבאּו ַבַמֲחֶנה  :ְולֹא ָיְֵצאּו ָהאֹה 
   י "רש
ָמה ַבְכֻתִבי  : אין לגדולה זואין אנו כד :אמרו .מאותן שנבחרו( ספרי) -ַוִיָשֲארּו ְשנֵּי ֲאָנִשי  ( כו)  -ְוהֵּ

 - שבטים ב"לפי שהחשבון עולה לי ,י גורל"וע ,ונכתבו כולם נקובים בשמות ,במבוררים שבהם לסנהדרין
 אין :אמר משה .חמשה חמשה ,חוץ משני שבטים שאין מגיע אליהם אלא ,ששה ששה לכל שבט ושבט

 ועל שנים ,ב פתקין וכתב על שבעים זקן"טל ענ?  מה עשה ! שבט שומע לי לפחות משבטו זקן אחד
 - מי שעלה בידו זקן ! טלו פתקיכם מתוך קלפי :אמר להם .ב"והיו ע ,וברר מכל שבט ושבט ששה ,חלק

 :לא חפץ בך ,המקום :ל"א - ומי שעלה בידו חלק .נתקדש
 ______________________?מי הם אלו שנשארו במחנה ".ַבַמֲחֶנה ַוִיָשֲארּו ְשנֵּי ֲאָנִשי " .א  .36

 ____________________________________ ?לא הצטרפו לשאר הזקניםהם  מדוע .ב

 ? _____________________________איזו מידה טובה נלמד מהתנהגותם של אלדד ומידד .ג

ָמה ַבְכֻתִבי " .ד  ________________________'?י שאינו מוסיף בפס"איזה פרט מוסיף רש". ְוהֵּ

 _________________________________________?עה ההגרלה לבחירת הזקניםכיצד בוצ .ה

___________________________________________________________________________________ 
 

  'במדבר פרק יב
 : יְֵֵּצאּו ְשנֵּיֶה ְבַעמּוד ָעָנן ַוַיֲעמֹד ֶפַתח ָהאֶֹהל ַוִיְקָרא ַאֲהרֹן ּוִמְרָי  וַ  'הַויֵֶּרד ( ה)

   י "רש
 יוצא - מלך בשר ודם כשיוצא למלחמה .שלא כמדת בשר ודם ,יצא יחידי( שם) -ְבַעמּוד ָעָנן ( ה)

' ה( שמות טו) :'שנא .יחידי - יוצא למלחמה ,ה"ומדת הקב .יוצא במועטים - וכשיוצא לשלום .באוכלוסין
ַוִיְקָרא : אןים רבותים אלפי שנקרכב אל( תהלים סח) :שנאמר .באוכלוסין - ויוצא לשלום .איש מלחמה
 ומפני מה משכן והפרידן -ַויְֵֵּצאּו ְשנֵּיֶה  : שיהיו נמשכין ויוצאין מן החצר לקראת הדבור - ַאֲהרֹן ּוִמְרָי 

 :שלא בפניו נאמר ,וכן מצינו בנח .וכולו שלא בפניו ,לפי שאומרים מקצת שבחו של אדם בפניו ? ממשה
 של שלא ישמע בנזיפתו :א"ד .כי אותך ראיתי צדיק לפני( שם) :ובפניו נאמר .איש צדיק תמים( זבראשית )

 :אהרן
 _________________________ ?לפני משה אהרון ומרים' כיצד מופיע ה ".ְבַעמּוד ָעָנן" .א  .37

 :ה למלך רגיל''השלם בטבלה את ההבדל בין הקב .ב

 מלך רגיל ה"הקב
  

  

  

?____ מדוע היה צורך להפריד את אהרון ומרים ממשה ". ֲהרֹן ּוִמְרָי  ַויְֵֵּצאּו ְשנֵּיֶה ַוִיְקָרא ַא" .ג

_______________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________ ?י לדבריו"איזו הוכחה מביא רש .ד
 

  'במדבר פרק יב
ל ָנא ְרָפא ָנא ָלּה 'הַוִיְֵצַעק מֶשה ֶאל ( יג) אמֹר אֵּ  : לֵּ

   י "רש
ל ָנא ְרָפא ָנא ָלּה ( יג)  שלשה שהשואל דבר מחבירו צריך לומר שנים או ,בא הכתוב ללמדך דרך ארץ -אֵּ

אמֹר : ואחר כן יבקש שאלותיו ,דברי תחנונים  אם ,השיבני אם אתה מרפא אותה :אמר לו ? ל"מה ת -לֵּ
 מקומות בקש משה מלפני' בד :רבי אלעזר בן עזריה אומר .'ואביה ירק ירק וגו :עד שהשיבו!  לאו
 .(ספרי) 'וגו לֵאמֹר' וידבר משה לפני ה( שמות ו) :כיוצא בו .אם יעשה שאלותיו אם לאו ,ה להשיבו"הקב

( כז במדבר) :וצא בוכי .'עתה תראה וגו :עד שהשיבו ! אם גואלם אתה אם לאו ,ניהשיב ?לֵאמֹר :ל"מה ת
 בעת' ואתחנן אל ה( דברים ג) :כיוצא בו. י הרוחות לכל בשרקאל' יפקד ה ,לֵאמֹר' וידבר משה אל ה

 :אומרים שלא יהיו ישראל?  מפני מה לא האריך משה בתפלה -ְרָפא ָנא ָלּה : רב לך :השיבו ,לֵאמֹרההיא 
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 הוא מאריך - יאמרו ישראל בשביל אחותו שלא :א"ד) ! והוא עומד ומרבה בתפלה ,אחותו עומדת בצרה
 (:אינו מאריך בתפלה - אבל בשבילנו ,בתפלה

ל ָנא ְרָפא ָנא ָלּה" .א  .38  ___________________________ ?איזה דרך ארץ נלמד מכאן ".אֵּ
אמֹר" .ב  ?___________________________ה"מה למעשה רוצה משה רבינו מהקב ".לֵּ
 :אם יעשה כבקשתו' ביקש משה תשובה מהארבעת המקרים בהם השלם בטבלה את  .ג

 המקרה לשון הכתוב 
ר מֶשה ִלְפנֵּי  (יב)' שמות פרק ו א  'הַוְיַדבֵּ

ַלי ל לֹא ָשְמעּו אֵּ ן ְבנֵּי ִיְשָראֵּ אמֹר הֵּ  ...לֵּ

 

 

 'הַוִיְֵצַעק מֶשה ֶאל  (יג) 'במדבר פרק יב ב
ל ָנא ְרָפא ָנא ָלּה אמֹר אֵּ  לֵּ

 

 

ר מֶשה ֶאל  (טו) 'כז פרק במדבר ג  'הַוְיַדבֵּ
אמֹר לֹ 'הִיְפקֹד ( טז) :לֵּ י ָהרּוחֹת ְלָכל קא 

ָדה  :ָבָשר ִאיש ַעל ָהעֵּ

 

 

ת  'הָוֶאְתַחַנן ֶאל  (כג)' דברים פרק ג ד ָבעֵּ
אמֹר  :ַהִהוא לֵּ

 

 

?____ ון ומרים ממשהמדוע היה צורך להפריד את אהר ". ַוִיְקָרא ַאֲהרֹן ּוִמְרָי  ַויְֵֵּצאּו ְשנֵּיֶה " .ד

_______________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________ ?י לדבריו"איזו הוכחה מביא רש .ה
 ".___  _____  ________  _______  _______" :תפלת משה על אחותו .ו
 _____________________________________. א ?ותו מדועמשה מקצר בתפלתו על אח .ז

 _____________________________________. ב                                                  
 

  'במדבר פרק יב
ף ִמְרָי ( טו) ָאסֵּ ר ִמְרָי  ִמחּו  ַלַמֲחֶנה ִשְבַעת ָיִמי  ְוָהָע  לֹא ָנַסע ַעד הֵּ  :ַוִּתָּסגֵּ

   י "רש
 בשביל שעה אחת שנתעכבה למשה - זה הכבוד חלק לה המקום( סוטה ט. )ְוָהָע  לֹא ָנַסע( טו)

 :'ותתצב אחותו מרחוק וגו( שמות ב) :'שנא .כשהושלך ליאור
 __________________________________________ ?מהו הכבוד לו זכתה מרים .א  .39

 _____________________________________________________ ?מדוע זכתה לכבוד זה .ב

 :                 -מנין ש* ג
   ? מצורע חשוב כמת .1
   ?אין אומרים שבחו של אדם בפניו .2
   ?הכוונה לאשה יפה" כושית"במלה  .3
   ?אין אדם חוטא אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות .4
   ?העושה מעשה לא טוב עליו להתבייש .5
 :ות ודרך ארץ בפרשת מריםמיד השלם טבלת .ד

 

 ?מהיכן למדנו מידות ודרך אר  

 'א' פס איסור דבור לשון הרע א

 'ה' פס אומרים מקצת שבחו של אדם בפניו ב

 'ט' פס (חטאו)עד שיודיענו סרחונו , לא יכעס אדם על חבירו ג

 'יא'פס אין אדם חוטא אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות ד

 'יג' פס ריך לומר לו כמה דברי תחנוניםצ, השואל מחבירו דבר ה

 'טו' פס (טובה)מידה כנגד מידה  ו
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  'במדבר פרק יג

ל ִאיש ֶאָחד ִאי( ב) י ִיְשָראֵּ ן ִלְבנֵּ ש ֶאָחד ְלַמטֵּה ְשַלח ְלָך ֲאָנִשי  ְוָיֻתרּו ֶאת ֶאֶר  ְכַנַען ֲאֶשר ֲאִני נֹתֵּ
 :ֲאבָֹתיו ִּתְשָלחּו כֹל ָנִשיא ָבֶה 

 י "רש
ּבָה לפי שלקתה על עסקי ? מרים 'למה נסמכה פרשת מרגלים לפ( במדבר רבה) -ְשַלח ְלָך ֲאָנִשי  ( ב)  ּדִ

 :ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר ,שדברה באחיה
 לפי שבאו ישראל!  שלח - אם תרצה .וה לךואיני מצ ,אני ! לדעתך( במדבר רבה סוטה לו) -ְשַלח ְלָך 

 ומשה נמלך .'ותקרבון אלי כלכם וגו( שם) :כמה שנאמר .נשלחה אנשים לפנינו( אדברים ) :ואמרו
 ,חייהם .'אעלה אתכם מעני מצרים וגו( שמות ג) :'שנא ! אני אמרתי להם שהיא טובה :אמר .בשכינה

 :למען לא יירשוה - שאני נותן להם מקום לטעות בדברי המרגלים
 :ותשובתם, השלם טבלת הדברים שנתבקשו המרגלים לבדוק .א  .41

  .ב
 תשובת המרגלים לבדיקה מהות הבדיקה הנדרשת מקום הבדיקה

  או                      ערי 

 ע 
 _____________או _________ . א
  או                   . ב

 _________________________. א
  . ב

 אר 
 _____________או _________ . א
 _____________או _________ . ב
 _____________או _________  .ג

 _________________________. א
 _________________________. ב
 _________________________. ג

 ______________________________________________ ?מהי סמיכות פרשיות .ג
 ____________________________ ?מה למדים מסמיכות עניין מרים לעניין המרגלים .ד

_____________________________________________________________ 
 ______________________________ ?"ְלךָּׁ : "את המילה' מדוע מדגיש ה. "ְלךָּׁ ְשַלח " .ה
 ________________________________ ?במי התייעץ משה לפני שליחת המרגלים .ו

 ___________________________________'?מוצא חן בעיני האין זה אם כן מדוע *  .ז
 ? ________________________יש ללמוד מכשלונות: כיצד נלמד מכאן המסר החינוכי .ח

     _____________________________________________________________ 
 

  'במדבר פרק יג
ב ָעֶליָה ֶהָחָזק ה( יח)  :ּוא ֲהָרֶפה ַהְמַעט הּוא ִא  ָרבּוְרִאיֶת  ֶאת ָהָאֶר  ַמה ִהוא ְוֶאת ָהָע  ַהישֵּ

   י "רש
 ,אוכלוסין יש מגדלת .ויש ארץ מגדלת חלשים ,יש ארץ מגדלת גבורים( ר"במ) -ֶאת ָהָאֶר  ַמה ִהוא ( יח)

 ,חזקים הם - אם בפרזים יושבין :סימן מסר להם( ר"במ) -ֶהָחָזק הּוא ֲהָרֶפה  .ממעטת אוכלוסין ויש
   .חלשים הם - רים בצורות הם יושביןואם בע .שסומכין על גבורתם

 _____________________________ ?מה על המרגלים לבדוק ".ֶאת ָהָאֶר  ַמה ִהוא" .א  .41
 __________________________ ?איזה סימן נתן משה למרגלים ".ֶהָחָזק הּוא ֲהָרֶפה" .ב

_____________________________________________________________ 
 ______________________________ ?"ְלךָּׁ : "את המילה' מדוע מדגיש ה". ְלךָּׁ ח ְשלַ " .ג
 ________________________________ ?במי התייעץ משה לפני שליחת המרגלים .ד

 ___________________________________'?מוצא חן בעיני האין זה אם כן מדוע *  .ה
 ? ________________________ונותיש ללמוד מכשל: כיצד נלמד מכאן המסר החינוכי .ו

     _____________________________________________________________ 
 
 

  'במדבר פרק יג
י ָהֲעָנק ְוֶחְברֹון ֶשבַ ( כב) ַשי ְוַתְלַמי ְיִלידֵּ ע ָשִני  ִנְבְנָתה ַוַיֲעלּו ַבֶנֶגב ַוָיבֹא ַעד ֶחְברֹון ְוָש  ֲאִחיָמן שֵּ

 :י ֵצַֹען ִמְֵצָרִי ִלְפנֵּ 
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   י "רש
 לחבריו שלא יהא ניסת ,ונשתטח על קברי אבות ,כלב לבדו הלך שם( סוטה לד) -ַוָיבֹא ַעד ֶחְברֹון ( כב)

 ויתנו( שופטים א) :וכתיב .ולו אתן את הארץ אשר דרך בה( דברים א) :וכן הוא אומר .להיות בעצתם
 קודם ,אפשר שבנה חם את חברון לכנען בנו הקטן( סוטה לד) -ֶשַבע ָשִני  ִנְבְנָתה  :לכלב את חברון

 ובא ,תה מבונה בכל טוב על אחד משבעה בצועןישהי ,אלא?  שיבנה את צוען למצרים בנו הגדול
 .מתים לפיכך הקצוה לקברות ,שאין לך טרשין בארץ ישראל יותר מחברון ,להודיעך שבחה של ארץ ישראל

 וצוען היא המעולה .כארץ מצרים' כגן ה( בראשית יג) :'שנא .םלך מעולה בכל הארצות כמצרי איןו
 תה חברון טובה ממנהיוהי .כי היו בצוען שריו( ישעיה ל) :'שנא .ששם מושב המלכים ,שבארץ מצרים
            :שבעה חלקים

 ______________________ ?'איזה קושי לשוני יש בפס ".ַעד ֶחְברֹון ַויָּבֹאַבֶנֶגב  ַוַיֲעלּו" .א  .42

 _____________________________________________ ?מה ההסבר לקושי זה .ב
 ? __________________________________________לשם מה הלך כלב לחברון .ג
 _______________________ ?על קברי צדיקים מה נלמד מכאן לגבי ערכה של תפילה .ד

 _______________________________________ ?איזה שכר קבל כלב על הליכתו .ה
 ______________________________?י"איזו קושיה מעלה רש ".ֶשַבע ָשִני  ִנְבְנָתה"* .ו
 ___________________? ________________________מוסברת קושיה זוכיצד * .ז

 ? ______________________כיצד למדים מכאן שארץ ישראל משובחת מכל הארצות* .ח
     _____________________________________________________________ 

 
  'במדבר פרק יג

ב ֶאת ָהָע  ֶאל מֶשה ַויֹאֶמר ָעלֹה ַנֲעֶלה ְוָיַרְשנּו אָֹתּה ִכי ָיכֹול נּוַכל ָלּה( ל)  :ַוַיַהס ָכלֵּ
  י "רש
ב ( ל)  וכי :צווח ואמר .דבר במשהלשמוע מה שי( במדבר רבה) -ֶאל מֶשה   :השתיק את כולם -ַוַיַהס ָכלֵּ

 בשביל ,בלבם על משה' מתוך שהי ,השומע היה סבור שבא לספר בגנותו?  זו בלבד עשה לנו בן עמרם
 לנו והגיז!  והוריד לנו את המן ! והלא קרע לנו את הים :אמר .שתקו כולם לשמוע גנותו .דברי המרגלים

 -ַוַיַהס  :נצליח בכל דבריו ! עשו סולמות ועלו שם :והוא אומר ,בשמים' אפי -ָעלֹה ַנֲעֶלה   :את השליו
 לשתק כן דרך בני אדם הרוצה. הס כי לא להזכיר( עמוס ו) .הס כל בשר( זכריה ב) :וכן .לשון שתיקה
 (:א הס"ס) ט"שי :אומר ,אגודת אנשים

ב" .א  .43  __________________________________________ ?מה הוא עשה ".ַוַיַהס ָכלֵּ
 ______________________________ ?יח כלב ללכוד את תשומת לב העםכיצד הצל .ב

_____________________________________________________________ 
 _? __________________________________________למי הכוונה". והוא אומר" .ג

 
  'במדבר פרק יג

ל לֵּאמֹר ָהָאֶר  ֲאֶשר ָעַבְרנּו ָבּה ָלתּורַויִֵֹציאּו ִדַבת ָהָאֶר  ֲאֶשר ָּתרּו ( לב) אָֹתּה  אָֹתּה ֶאל ְבנֵּי ִיְשָראֵּ
י ִמדֹות  :ֶאֶר  אֶֹכֶלת יֹוְשֶביָה ִהוא ְוָכל ָהָע  ֲאֶשר ָרִאינּו ְבתֹוָכּה ַאְנשֵּ

 י "רש
 לטרדםה עשה לטובה כדי "והקב .בכל מקום שעברנו מצאנום קוברי מתים -אֶֹכֶלת יֹוְשֶביָה ( לב)

י ִמדֹות : יתנו לב לאלו ולא ,באבלם ( שמואל יז) גלית :כגון .וצריך לתת להם מדה ,גדולים וגבוהים -ַאְנשֵּ
 :איש מדה( ה יא"ד) .איש מדון( א"שמואל כ) :וכן .אמות וזרת גבהו שש

 _____________! הוכח, שהיו לטובה' המרגלים טעו בהבנת מחשבות ה ".אֶֹכֶלת יֹוְשֶביהָ " .א  .44
 _____________________________________________________________ 

י ִמדֹות" .ב  __________________________________________ ?למה הכוונה. "ַאְנשֵּ

 ____________________________________________________ !הוכח דבריך .ג
 


