
 

 

 

 כתבו בכתב היד שלכם את מה שאני מספר לכם כאן. 

 

 מוכנים?!  התמצאות בכתב רש"י.נתחיל את המסע בשלב ראשון ב

 נתחיל את המסע בשלב ראשון בהתמצאות בכתב רש"י. מוכנים?!

 . לא כתב בכתב רש"י ,רש"י  ,סבא שלנואולי זה נשמע מוזר, אבל  

 אבל סבא שלנו, רש"י, לא כתב בכתב רש"י.אולי זה נשמע מוזר, 

 פירושים. הכתב הזה מופיע בחומשים בכדי להבדיל בין הפסוקים לבין ה

 הכתב הזה מופיע בחומשים בכדי להבדיל בין הפסוקים לבין הפירושים. 

 הפסוקים כתובים באותיות מרובעות והפירוש בכתב אחר, שנקרא כתב רש"י. 

 ת והפירוש בכתב אחר, שנקרא כתב רש"י. הפסוקים כתובים באותיות מרובעו

 וכעת כתבו ליד כל אות את האות בכתב ידכם: 

 וכעת כתבו ליד כל אות את האות בכתב ידכם: 

 ץ ם ס ש ב צ ז ל ד א

 ץ ם ס ש ב צ ז ל ד א

 . אם הסתדרתם עד לכאן, אפשר להתקדם במסע שלנו

 אם הסתדרתם עד לכאן, אפשר להתקדם במסע שלנו.
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 א'.  פסוקהחל מכעת, פתחו את חומש ויקרא בפרק י"ט  :ג משימה      

 ב' מה הפסוק הראשון עליו רש"י כותב פירוש? "י: הסתכלו בפירוש רש .א

 ד'? מהם הדיבורים המתחילים עליהם הוא כותב את פירושו בפסוק  .ב

 אל תפנו אל האלילם 

  אלילים

 ואלוהי מסכה 

 כםלא תעשו ל

 

 

 

 

 

 

  

 2שימה מ

  דר!מצאתם? נה

 בואו נמשיך!                          

 מהו דיבור המתחיל )ד"ה(?

הפרשן  מביא ש מהפסוקהמילים 

ומיד לאחריהן כותב את פירושו  

 הקשור למילים אלה. 

 

הדגישו בתוך הפירוש  :א משימה

דיבורים המתחילים את ה לפסוק ה'

 שרש"י מביא.

 

 

 
  

  

 

  

  

  

 
    



 

  

 

 3משימה 
 משימה א:

לפניכם צילום מפרק כ"ג בחומש 

 ויקרא.

ובפירוש רש"י לפסוק עיינו בפסוק ל"ו 

  ל"ו.

 קחו שלושה מדגשים בצבעים שונים.

לכל אחד מהדיבורים המתחילים 

 בפירוש רש"י:

הדגישו בצבע זהה את המילים בפסוק 

ל"ו ואת הדיבור המתחיל בפירוש 

 רש"י לאותן מילים. 

 כמו בדוגמא לפסוק ל"ה. 

 
 העתיקו בכתב ידכם את פירושו של רש"י לד"ה "עצרת היא".  משימה ב:

עצרתי אתכם אצלי כמלך שזימן את בניו לסעודה לכך וכך ימים, כיון  

שהגיע זמנן להיפטר אמר בני בבקשה מכם, עכבו עמי עוד יום אחד, קשה  

 .עלי פרידתכם



 

 

 

 בפרק י"ג בפסוק מ"ה ומצאו את פירוש רש"י על הפסוק. תחו את חומש ביקראפ

 לפניכם הפסוק: 

א׃  א ִיְקָרָֽ ֵ֖ א ׀ ָטמ  ֵ֥ ה ְוטָ מ  ֶ֑ ם ַיְעטֶׁ ּ֣ה ָפ֔רּוַע ְוַעל־ָשָפֵ֖ ְהיֶׁ ְה֤יּו ְפֻרִמי֙ם ְורֹאשֹ֙ו ִיָֽ יו ִיָֽ ַגע ְבָגָדָ֞ ֹו ַהנֶֶּׁ֗ ר־בּ֣  מה ְוַהָצ֜רּוַע ֲאשֶׁ

בתוך הטבלה הבאה: בכתב ידכם העתיקו את פירושי רש"י לפסוק זה   

בור המתחילפירוש רש"י לדי  דיבור המתחיל 

 פרומים  קרועים

 פרוע  מגודל שער 

 ועל שפם יעטה  כאבל 

 שפם ( שפם) שער השפתים גירנו"ן בלע"ז

 וטמא טמא יקרא  :משמיע שהוא טמא ויפרשו ממנו
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י: פסוק ג' אִּת ְוָאִבי֙ו   ּ֤מֹוִא  שִאּ֣ ת ּויָר֔ יַשבְ  ְואֶׁ ר ִּתְש  ֹתַתֵ֖ י  ּוֹמֶ֑ ם: -א   ה'ֲאִנֵ֖ ָֽ יכֶׁ  ֹלה 

 על פי תכני החלקים. חלקו את הפסוק לשלושה חלקים .1

י אִּת ְוָאִבי֙ו  ּ֤מֹוִא  שִאּ֣  ּו יָר֔

ת  יַשבְ ְואֶׁ רִּתְש  ֹתַתֵ֖  ּו ֹמֶ֑

י  ם -א   ה'ֲאִנֵ֖ ָֽ יכֶׁ  ֹלה 

 

    רש"י מתייחס בפירושו.בפירוש רש"י הבא את הדיבור המתחיל אליו סמנו  .2

סמך שמירת שבת למורא אב , לומר: אע"פ שהזהרתיך על מורא אב , אם   - ואת שבתותי תשמרורש"י: 

  .ותואל תשמע לו; וכן בשאר כל המצ -אמר לך: חלל את השבת!  

 

 : עיינו בפירוש רש"י השיבו על השאלות הבאות .3

 לאצריך לשמוע בקול אביו?  הבןו להדליק אש בשבת. האם במקרה כזה בנר לאבא אמ .א

 כיצד לומדים מפסוק ג' את התשובה שכתבת?על פי פירוש רש"י,  .ב

מכך שאם ההורים אומרים לילד לא  ה לשמור שבת מופיעה בסמוך למצוות מורא הורים. לומדים והמצו

 לקיים את מצות שמירת השבת, אסור לשמוע להם. 

 

 אתה ואביך חייבין בכבודי, לפיכך אל תשמע לו לבטל את דברי.   -להיכם -א ה'אני רש"י:  .1

 

י  כיצד המילים ִ֖ ם-א   ה'ֲאנ  ֶֽ , הבן  לבטל מצוה נואבא אומר לבבו שבמקרה מסבירות את הסיבה לכך  ֹלֵהיכ 

 ? לא לשמוע לאביולקיים את המצווה ו צריך 

קיום התורה. לכן, אם  כבוד ה' וב יב באב. גם האב חיגם של הבן וגם של ה –  אלוקיכםאני ה' ההסבר: 

הבן צריך לא לשמוע להורים במקרה זה וכן לקיים את  , שה' ציווה לבטל מצוה םההורים אומרים לבנ

 .והוהמצ
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 מתנות עניים בשדה ובכרם  י': –פסוקים ט' 

ם֙ ּוָֽ )ט(  ת ְבֻקְצְרכֶׁ א ְתכַ  אֶׁ ֹֹ֧ ם ל יר ַאְרְצכֶׁ֔ תּפְ  הּלֶׁ  ְקִצּ֣ א ְתלַ  ְדךֵ֖ שָ  ַאֵ֥ ֵֹ֥ יְרךֵ֖ ל ט ְקִצָֽ קֶׁ ֵ֥ ר ְולֶׁ ָֽ ִלְקֹצֶ֑  :טּק 

א ְתע)י(  ֹּ֣ לֹוְוַכְרְמ֙ך ל טּו ל ֔ רֶׁ ֵ֥ א ְתלַ  ְרְמךֵ֖ ּכַ   פֶׁ ֹּ֣ ֶ֑ ל י ְולַ  טּק  ָעִנ֤ ָֽ בּתַ   ר֙ ּג  לֶׁ י  ֲעֹזּ֣ ם ֲאִנֵ֖ ם:-א   ה'ֹאָת֔ ָֽ יכֶׁ  ֹלה 

 

 רש"י:

 וך שדהו.  שיניח פאה בת  - לא תכלה פאת שדך וגו'

 .שבולים הנושרים בשעת קצירה, אחת או שתים; אבל שלש אינן לקט - ולקט קצירך

   .: איזו היא עוללת? כל שאין לה לא כתף ולא נטף רותּכָ לא תטול עוללות שבה , והם נִ  - לא תעולל

 גרגירי ענבים הנושרים בשעת בצירה.  - פרט כרמך

 

 . מצוות המוטלות על בעל השדה או הכרם ארבעבשני הפסוקים הללו מופיעות 

 השלימו את החסר בטבלה הבאה

   מה שם המצווה?

 

צטטו את המילים בפסוק  

 שמלמדות את המצווה 

 כיצד מקיימים את המצוה?

 היעזרו בפירוש רש"י 

1.  

 פאה

 

א ְתכַ  ֹֹ֧ תּפְ  הּלֶׁ  ל ר  ְדךֵ֖ שָ  ַאֵ֥  ִלְקֹצֶ֑

 בשדה להשאיריר צריך בשעת הקצ

 קצה שלא קוצרים אותו 

 לעצמם.קצרו בכדי שהעניים י

  לקט .2

א ְתלַ  ֵֹ֥ יְרךֵ֖ ל ט ְקִצָֽ קֶׁ ֵ֥ ָֽ ְולֶׁ  ט ּק 

 שיבולתלקוצר בשעת הקציר אם נפלו 

עבור  משאירים אותם ,אחת או שתיים

 העניים.

  עוללות .3

א ְתע ֹּ֣ ל ֹוְוַכְרְמ֙ך ל  ל ֔

   ש אשכולותלבצור   אסורבשעת הבציר 

תף ולא נטף )אין להן צורה של  אין להן כ

עבור  משאירים אותם אשכול רגיל(

 העניים.

4.  

 פרט

 

טּו רֶׁ ֵ֥ א ְתלַ  ְרְמךֵ֖ ּכַ  פֶׁ ֹּ֣ ֶ֑ ל  ט ּק 

)אחד   גרגירי ענביםבשעת הבציר אם נפלו 

 עבור העניים.  משאירים אותם או שניים(

 

י ְולַ  ָעִנ֤ ָֽ בּתַ  ר֙ ּג  לֶׁ ם  ֲעֹזּ֣  ֹאָת֔
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1.  
 

ט  לֹא פסוק ט"ו: ל֙ ַבִּמְשָּפ֔ וֶׁ ּו ָע֙ י לֹאַתֲעשֵ֥ א ְפנ  ל   ִתָּׂשּ֣ א ָד֔ ֵֹ֥ ֹול ְול ּ֣י ָגדֶ֑ ר ְּפנ  ְהַּדֵ֖ ךתֶׁ ָֽ ט ֲעִמיתֶׁ ק ִּתְשֹּפֵ֥ דֶׁ ֵ֖  :ְבצֶׁ
 

 חלקו את הפסוק לארבעה חלקים על פי תוכנו. הקיפו כל חלק בנפרד. 
 

 .לפסוק ט"ו לפניכם פירוש רש"י .2

א ְפֵני  לֹארושו לד"ה עליכם לאתר בתוך פירוש רש"י את פי ָ֣ ּׂש  ל ת  ֑דֹולולד"ה  ד ָ֔ ר ְּפֵנָ֣י ג  ִ֖ ְהּד  א ת  ֹֹ֥  .ְול

  י לֹא :את פירוש רש"י לד"ה __הדגישו בצבע א ְפנ  ל ִתָּׂשּ֣  ָד֔

  ֹול :את פירוש רש"י לד"ה __הדגישו בצבע ּ֣י ָגדֶ֑ ר ְּפנ  ְהַּדֵ֖ א תֶׁ ֵֹ֥  ְול

 

 רש"י:

נוילּו  מלמד , שהדיין המקלקל את הדין קרוי 'ע    - לא תעשו עול במשפט ' ו'משוקץ' , 'חרם' ו'תועבה' ' , 'ס 

)ראה תו"כ קדושים פרשתא ב פרק ד , א(; שהעֶול קרוי 'תועבה' , שנאמר "כי תועבת יי'... כל עושה עול"  

 אל ביתך" וגו' )דב' ז , כו(.   בה)דב' כה , טז( , והתועבה קרויה 'חרם' ו'שקץ' , שנאמר "לא תביא תוע

  .עשיר הזה חייב לפרנסו; ֲאזכנו בדין ונמצא מתפרנס בנקיות שלא תאמר: עני הוא , וה - לא תשא פני דל

  ששלא תאמר: עשיר הוא זה, בן גדולים הוא זה, היאך אביישנו ואראה בבושתו, עונ -  ולא תהדר פני גדול

כמשמעו. דבר אחר )ראה    - בצדק תשפט עמיתך יש בדבר! לכך נאמר: לא תהדר פני גדול )ראה שם , ג(.

 .שם , ד(: הוי דן את חבירך לכף זכות

 

 ים:הסברכל אחד מהלהמתאימות  המילים מהפסוק העתיקו את .3
 

 ל במשפט  עניאל תוותר ל י ָד֔ א ְפנ   לֹא ִתָּׂשּ֣

  ֹול כבוד לאדם מכובד במשפט יותר אל תתן ּ֣י ָגדֶ֑ ר ְּפנ  ְהַּדֵ֖ א תֶׁ ֵֹ֥  ְול

 

 שלא תאמר: עני הוא , והעשיר הזה חייב לפרנסו;   - לא תשא פני דל

 ֲאזכנו בדין ונמצא מתפרנס בנקיות. 

 שלא תאמר: עשיר הוא זה , בן גדולים הוא זה ,   - ולא תהדר פני גדול

 היאך אביישנו ואראה בבושתו , עונש יש בדבר!  

 לכך נאמר: לא תהדר פני גדול )ראה שם , ג(. 

 ני דל". מה יכול לגרום לשופט לרצות לזכות את העני?עיינו ברש"י, ד"ה "לא תשא פ .4

עלול לומר לעצמו שאם הוא יזכה את העני   השופטמצבו הכלכלי.  בגלל של השופט על העני רחמים 

 .כסף להתקיים ממנו לעניבדין, יהיה 

 ? שובהאדם החעיינו ברש"י, ד"ה ""ולא תהדר פני גדול". מה יכול לגרום לשופט לרצות לזכות את . 5

 ו.האדם החשוב. אם לא יזכה אותו, זה יבייש אותהשופט עלול לרצות לא לפגוע בכבודו של 
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ְפֵנָ֣י ע   ׁש ֵחֵרָ֔  לֵּלָ֣ ְתק   לֹאפסוק י"ד:  א ת   רֵּוָ֔ ְול  ֹֹ֥ כְ  ןֵּתִ֖ ל את   לֹׁש֑ מ  ֵרֹ֥ יָך-א  ּמֵ ְוי  ִ֖ י  ֹלה  ֹ֥   :ה'ֲאנ 

 בדבר ,  )=עיוור( לפני הסומא -מכשול  ולפני עור לא תתןרש"י: 

 לא תתן לו עצה שאינה הוגנת לו; 

 למשמעות הפשוטה של אדם שאינו רואה. בנוסףמשמעות  ש עודימלמד אותנו שלעיור   רש"י .1

  מדבר רש"י. עיור סוג איזה על כתבו בלשונכם 

 עיוור בתחום מסויים, אדם שלא מתמצא בנושא מסויים

  ?איזה "מכשול" עלולים לתת לעיור מהסוג הזה 

 טובה עבורו.  עלולים לתת לו עצה שאינה

 

 

 

 

 

לפי שהדבר הזה אינו מסור לבריות , לידע אם דעתו של זה לרעה או לטובה ,    -להיך -ויראת מא  רש"י:

 המכיר מחשבותיך.   -להיך -: ויראת מאשמט ולומר: לטובה נתכוונתי , לפיכך נאמר בויויכול לה

 וכן כל דבר המסור ללבו של אדם העושהו ואין שאר הבריות מכירים בו ,  

  .היך-נאמר בו ויראת מא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
    

 
  

  

  
 

    

 
 

 

 מה הכוונות של האדםה' יודע 

 

 עיינו בהמשך פרק י"ט ומצאו:

 ל"בא. באיזה פסוק נוסף מופיעה סיומת "ויראת מאלוקיך"? . 1

ָיֵראָת ֵמא  ב. העתיקו את הפסוק.       ֵני ָזֵקן וְּ ָת פְּ ָהַדרְּ ֵני ֵשיָבה ָתקּום וְּ  :ה'ֹלֶהיָך ֲאִני -ִמפְּ

איזהו הידור? לא ישב במקומו  - והדרת פני זקןג. השלימו את המילים החסרות בפירוש רש"י שלפניכם:     

שהרי   - ויראת מאלוקיך. יכול יעצים עיניו כמי שלא ראהו? לכך נאמר: ויסתור את דבריולא  במקומו ידברלא ו

 אלוקיך מ ויראתב נאמר בו ; וכל דבר המסור ללהוא, שאין מכיר בו אלא   יבו של עושהומסור ללזה דבר 

עבור ל עלולכיון שאדם  התורה מוסיפה למקרה כזה את המילים "ויראת מאלוקיך"השלימו את המשפט: . 2

ה' יודע את כוונתיו " מזכירות לו שהמילים "ויראת מאלוקיך , שם הזקןש שם לבלא  , אך לומר שעל המצוה

   לחטוא.שייזהר לא ו
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 כ"ה: –כ"ג  עיינו בפסוקים

 ערלה  אכילת פירות?איזה איסור מופיע לגבי 

 ראשונה, שניה ושלישית. חל איסור זה?ן הנטיעה  מזמשנים באילו 

  נטע רבעי נקראים הםיש קדושה ופירות ל רביעיתבשנה ה

 חמישית ? רגילבאופן  החל מאיזו שנה מותר לאכול את הפירות

 

  רש"י:

שבשכרה אני מברך לכם    -ה הזאת שתשמרו , תהיה להוסיף לכם תבואתו והמצו -להוסיף לכם תבואתו 

הנטיעה. היה רבי עקיבא אומר: דברה תורה כנגד יצר הרע; שלא יאמר אדם: הרי ארבע שנים  את פירות 

 .אני מצטער בו חנם! לכך נאמר: להוסיף לכם תבואתו

 נים אני לא יכול להרוויח מהפירות! ארבע ש מה היצר הרע אומר על איסור ערלה ונטע רבעי?

התורה מוסיפה הבטחה שאם ישמרו את   ?עקיבאלדברי היצר הרע לדברי רבי מהי תשובת התורה 

  ן ברכה לפירות.המצוות האלה של ערלה ונטע רבעי, ה' יית
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