
ד"בס  

יָת ַהָיָשר וְַהּטֹוב"  (דברים ו יח)" ...ְלַמַען יִׂיַטב ָלְך' הְבֵעיֵני , וְָעשִׂ

 :א והשלימו את הטבלה הבאה"י –' עיינו בפרק ו פסוקים י 

 

 :ז והשלימו"י –ב "עיינו בפסוקים י .1

 ._____________________ _________ש ' את ה________________ : המצווה בפסוק –ב"פסוק י

 ______________________. ג_____________________  . ב____________________  . א: שלושת הדברים שאנו צריכים לעשות הם -ג  "פסוק י

 ____________________________________________כפי שעושים __________________  אחרי ____________ :  האיסור בפסוק –ד "פסוק י

האם זה משהו  בכניסה לארץ ישראל' הדברים שהעם מקבל מה
שהוא צורך או 

 ?רק רצון

מה עם ישראל עשה 
 ?בכדי לקבל את הדבר

מהפסוקים  ציטוט
אומרים את זה איך היינו  ציטוט מהפסוקים לתשובתכם

 ?בלשוננו

     

     

     

     

 ?נתן לעם ישראל בכניסתם לארץ הם דברים שהעם צריך או רוצה' האם לדעתכם הדברים שה
 ?מדוע

 

 ? מהו הביטוי שחוזר בפסוקים
 ?כמה פעמים הוא חוזר

 : כתבו את הביטוי בלשונכם
 

 :נסיק מסקנה
 ' ____אפשר ללמוד מכך שה________________  בלי לעשות ___________________ דברים שהוא ' אם העם מקבל מה

__________________________________________________________________________________________ 
 



זה , על המעשים שתעשו________________ ואם הוא _______________________ הוא ' כי ה: הסיבה שבגללה חשוב לשמור על המצוות האלו –ו "פסוק ט

 . ________________________יכול לגרום ל 

 .___________________________ לא : האיסור בפסוק –ז "פסוק ט

 .____________________________________________________ : המצווה בפסוק –ז "פסוק י

 

 

 .2עיינו בשורה התחתונה שבטבלה ובבשאלה  :חשבו יחד

. __________________למרות שהם __________________  נתן לעם ישראל בזמן הכניסה לארץ ' אנו לומדים שהא "י –' שמסכמת את פסוקים ימהטבלה 

 .____________________________ולשמור _________________ מזהיר את העם לא ' ז אנו רואים שה"י –ב "ממהעיון בפסוקים י

 .הקיפו את התשובה הנכונה לדעתכם? ז"י –ב "א לפסוקים י"י –' מה לדעתכם הקשר בין פסוקים י

 ן הפסוקיםאין קשר בי/ מקום וזמן / השוואה / עשה ולא תעשה / סיבה ותוצאה 

 ____________________________________________________________ נמקו את תשובתכם

___________________________________________________________________ 

 

 

...ממשיכים לחשוב  

 לפסוק ן"עיינו בפירוש הרמב

אבל יזכור חסדיו תמיד , ולא ישכח את השם שהוציאו מן העבדות ההוא לטובה הזאת, שהיה עבד במצריםניו ומרודו ויזכיר בכאן כי ברבות הטובה יזכור ימי ע"

 "ויירא אותו ויעבוד לפניו כעבד לאדוניו

 אתגר למחשבה



ועשה _____________ אותם מארץ ' _________ אסור להם לשכוח שה________________ כשיכנסו ל ________ ן מסביר שגם כשיהיה לעם ישראל "הרמב

 . _______________ ובזכותו הם כבר לא ___________________ הם ל

 ._______________________ תמיד כמו ______________________ לכן עם ישראל צריך 

ולכך אסר לדורות ...סיוןיאין ראוי לעשות עוד שום דבר לנ, בפיהו אמת' כי אחרי שנתאמת אצלם באותות ובמופתים כי משה נביא השם ודבר ה. ..'לא תנסו את ה" 

 ." ..כי אין רצון השם לעשות נסים לכל אדם ובכל עת, סיוןיכי אין ראוי לעבוד השם על דרך הסתפק או שאלת מופת ונ, לנסות התורה או הנביאים

 .ן"הדגישו בצהוב את דיבור המתחיל שבתוך דברי הרמב .א

 .'לאיסור לנסות את ה ן"הקיפו בעיגול את המילה שבה מתחילה הסיבה שאותה מביא הרמב .ב

 ?כמה פעמים הביטוי הזה מופיע' לא מתאים'ן שאפשר להחליף אותו במילים "הדגישו בירוק את הביטוי בדברי הרמב .ג

 .'הדגישו בורוד את המילים שמתארות את הדרך שבה לא נכון לעבוד את ה .ד

 ______________________________________כי '? מדוע לא נכון לעבוד כך את ה .ה

 

 כתבו אותו בלשונכם. מופיע תנאיבפסוק . ח"עיינו בפסוק י .2

 ._______________________ תקבלו את _________________________ אם תעשו את 

 .שמופיע בפסוק" ועשית הישר והטוב"מאד חשוב להבין את הביטוי , אם כך

 :י לפסוק"עיינו בפירוש רש

 .זו פשרה לפנים משורת הדין -  "הישר והטוב"
 ? מהי משמעות הביטוי לפנים משורת הדין

ין ּׁשּוַרת ַהדִׂ ְפנִׂים מִׂ   .חסדוהתנהגות במידת ה, עשיה ֵמֵעבר לחובתו של האדם כלפי חברו משמעותה היא. בית משפט היא הנהגה של אדם יחיד או של לִׂ

 ._________________ושל התנהגות שהיא מתחשבת יותר ממה ש __________ לעשות הישר והטוב זה לבחור בדרך של  : י לפסוק"על פי פירוש רש

 .להתפשר לפנים משורת הדין –חשבו וכתבו על מצב בו התנהגתם בעצמכם או ראיתם מישהו שמתנהג על פי הדרכת התורה ועשית הישר והטוב 

_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 .התחברו לזוג נוסף בחרו באחד המקרים שכתבתם והמחיזו אותו

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%97%D7%A1%D7%93%D7%99%D7%9D


 


