בס"ד

פרשת בראשית
"וַ ּיֵ צֵ א ַקיִ ן ִמּלִ ְפנֵ י ה'"

בראשית

"תורת
חיים"

(בראשית פרק ד' פסוק ט"ז)

במדרש בראשית רבה מובאת מחלוקת:
ויצא קין .מהיכן יצא? ר' איבו אומר :הפשיל דברים לאחוריו (=השליך דבריו של הקדוש
ברוך הוא אחרי גוו ,כאדם המפשיל כליו לאחוריו) ,ויצא כגונב דעת העליונה.
ר' חנינא בר ר' יצחק אומר :יצא שמח ...פגע בו אדם הראשון.
אמר לו :מה נעשה בדינך?
אמר לו :עשיתי תשובה ונתפשרתי .התחיל אדם מטפח על פניו ואמר" :מזמור שיר ליום
השבת טוב להודות לה'".

1.איזו משתי התשובות האלה קרובה יותר לפשוטו של מקרא?
2.מי ממפרשינו נוטה גם הוא לדעה שקין עשה תשובה?

בס"ד

בראשית

"תורת
חיים"

פרשת נח
ברכה לאדם – ברכה לנח
השוו את סדר הופעת הברואים בברכה לאדם בפרשת בראשית ,לסדר שבו הם
מופיעים בברכה שנאמרה לנח אחרי המבול:

לאדם

(בראשית פרק א' פסוק כ"ח):

“ּורדּו
ְ
ּבִ ְדגַ ת ַהּיָ ם
ּובְ עֹוף ַה ָּׁש ַמיִ ם
ּובְ כָ ל ַחּיָ ה ָהר ֶֹמ ֶׂשת ַעל ָה ָא ֶרץ“

*

לנח

(בראשית פרק ט' פסוק ב'):

“ּומֹור ֲאכֶ ם וְ ִח ְּתכֶ ם יִ ְהיֶ ה
ַ
ַעל ּכָ ל ַחּיַ ת ָה ָא ֶרץ
וְ ַעל ּכָ ל עֹוף ַה ָּׁש ָמיִ ם
ּבְ כֹל ֲא ֶׁשר ִּת ְרמֹׂש ָה ֲא ָד ָמה
ּובְ כָ ל ְּדגֵ י ַהּיָ ם“

התוכלו לשער מהי הסיבה להבדלים בין סדר הופעתם בברכה לאדם
ובין סדר הופעתם בברכה לנח?

"תורת
חיים"

בראשית

בס"ד
בס"ד

פרשת לך לך
"מ ַא ְרצְ ָך ִּומּמֹולַ ְד ְּתָך ִּומּבֵ ית ָאבִ יָך"
ֵ

(בראשית פרק י"ב פסוק א')

כמה מן המפרשים הקשו על סדר המילים בפסוק ולדעתם ראוי היה לקבוע סדר אחר:
"מבית אביך ממולדתך ומארצך".

1.מה בסדר המילים נראה למפרשים קשה?
2.הציעו טעמים שונים לסדר שבו בחר הכתוב.

"תורת
חיים"

בראשית

בס"ד
בס"ד

פרשת וירא
"לְ ַמ ַען ָהבִ יא ה' ַעל ַאבְ ָר ָהם ֵאת ֲא ֶׁשר ִּדּבֶ ר ָעלָ יו"

(בראשית פרק י"ח פסוק י"ט)

רש"י :ד"ה למען הביא... :על בית אברהם לא נאמר אלא על אברהם .למדנו שכל
המעמיד בן צדיק כאילו אינו מת.
בראשית רבה מ"ט :תני ר' שמעון בן יוחאי :כל מי שיש לו בן יגע בתורה כאילו
לא מת ,שנאמר למען הביא ה' על אברהם וכו'.

הסבירו מדוע הביא רש"י גרסה זו ("בן צדיק") ולא את גרסת המדרש
"בן יגע בתורה".
היעזרו בדברים המובאים בירמיהו פרק ט' ,פסוקים כ"ב–כ"ג:
בּורתֹו ַאל יִ ְת ַהּלֵ ל ָע ִׁשיר
"ּכֹה ָא ַמר ה' ַאל יִ ְת ַהּלֵ ל ָחכָ ם ּבְ ָחכְ ָמתֹו וְ ַאל יִ ְת ַהּלֵ ל ַהּגִ ּבֹור ּבִ גְ ָ
אֹותי ּכִ י ֲאנִ י ה' ע ֶֹׂשה ֶח ֶסד ִמ ְׁש ָּפט
ּבְ ָע ְׁשרֹוּ .כִ י ִאם ּבְ זֹאת יִ ְת ַהּלֵ ל ַה ִּמ ְת ַהּלֵ ל ַה ְׂשּכֵ ל וְ יָ ד ַֹע ִ
ּוצְ ָד ָקה ּבָ ָא ֶרץ ּכִ י בְ ֵאּלֶ ה ָח ַפצְ ִּתי נְ ֻאם ה'".

בס"ד

בראשית

"תורת
חיים"

פרשת חיי שרה
אליעזר יוצא בשליחות אברהם

(בראשית פרק כ"ד)

השוו בין דברי רבקה לעבד אברהם:

תּואל ָאנֹכִ י ּבֶ ן ִמלְ ּכָ ה ֲא ֶׁשר יָ לְ ָדה לְ נָ חֹור"
ֹאמר ֵאלָ יו ּבַ ת ּבְ ֵ
"וַ ּת ֶ

(פסוק כ“ד)

לדברי העבד בבית בתואל:

תּואל ּבֶ ן נָ חֹור ֲא ֶׁשר יָ לְ ָדה ּלֹו ִמלְ ּכָ ה"
ֹאמר ּבַ ת ּבְ ֵ
"וַ ּת ֶ

(פסוק מ"ז)

1.לָ מה הזכירה רבקה גם את ֵאם אביה ולא הסתפקה בציון אבי אביה
כמקובל?
2.למה שינה העבד מסדר דבריה והקדים את שם אבי אביה לשם ֵאם אביה?

בס"ד

בראשית

"תורת
חיים"

פרשת תולדות
השוו בין ציווי רבקה ליעקב:

"וְ קּום ּבְ ַרח לְ ָך ֶאל לָ בָ ן ָא ִחי ָח ָרנָ ה"

(בראשית פרק כ"ז פסוק מ"ג)

לציווי של יצחק:

תּואל ֲאבִ י ִא ֶּמָך"
"קּום לֵ ְך ַּפ ֶּדנָ ה ֲא ָרם ּבֵ ָיתה בְ ֵ

(בראשית פרק כ"ח פסוק ב')

אברבנאל מקשה:
אם רבקה ציוותה" :קום ברח לך אל לבן אחי" ,למה שינה יצחק והורה לו" :קום לך...
ביתה בתואל אבי אמך" ,והלכה למעשה מסופר שיעקב (כ"ח ,ה')" :וילך פדנה ארם אל
לבן" כדברי אימו?

ענו על קושייתו.

בס"ד

פרשת ויצא

בראשית

"תורת
חיים"

"ּולְ לָ בָ ן ְׁש ֵּתי בָ נֹות ֵׁשם ַהּגְ דֹלָ ה לֵ ָאה וְ ֵׁשם ַה ְּק ַטּנָ ה ָר ֵחל"
(בראשית פרק כ"ט פסוק ט"ז)

"א ֱעבָ ְדָך ֶׁשבַ ע ָׁשנִ ים ּבְ ָר ֵחל ּבִ ְּתָך ַה ְּק ַטּנָ ה"
ֶ
(בראשית פרק כ"ט פסוק י"ח)

קֹומנּו לָ ֵתת ַהּצְ ִע ָירה לִ ְפנֵ י ַהּבְ כִ ָירה"
"ֹלא יֵ ָע ֶׂשה כֵ ן ּבִ ְמ ֵ
(בראשית פרק כ"ט פסוק כ"ו)

נסו לשער מהי הסיבה להבדל בין כינויי הבנות בתיאור התורה ובדברי יעקב
(גדולה ,קטנה) ובין כינוייהן בפי אביהן (בכירה ,צעירה).

בס"ד

פרשת וישלח
א־ֹלהי ָאבִ י יִ צְ ָחק ה' ָהא ֵֹמר ֵאלַ י ׁשּוב
־ֹלהי ָאבִ י ַאבְ ָר ָהם וֵ ֵ
ֹאמר יַ ֲעקֹב ֱא ֵ
"וַ ּי ֶ
לְ ַא ְרצְ ָך ּולְ מֹולַ ְד ְּתָך וְ ֵא ִיטיבָ ה ִע ָּמְךָ .קטֹנְ ִּתי ִמּכֹל ַה ֲח ָס ִדים ִּומּכָ ל ָה ֱא ֶמת ֲא ֶׁשר
ת־הּיַ ְר ֵּדן ַהּזֶ ה וְ ַע ָּתה ָהיִ ִיתי לִ ְׁשנֵ י ַמ ֲחנֹות.
ת־עבְ ֶּדָך ּכִ י בְ ַמ ְקלִ י ָעבַ ְר ִּתי ֶא ַ
ָע ִׂש ָית ֶא ַ
ַהּצִ ילֵ נִ י נָ א ִמּיַ ד ָא ִחי ִמּיַ ד ֵע ָׂשו ּכִ י יָ ֵרא ָאנֹכִ י אֹתֹו ֶּפן יָ בֹוא וְ ִהּכַ נִ י ֵאם ַעל ּבָ נִ ים.
וְ ַא ָּתה ָא ַמ ְר ָּת ֵה ֵיטב ֵא ִיטיב ִע ָּמְך וְ ַׂש ְמ ִּתי ֶאת־זַ ְר ֲעָך ּכְ חֹול ַהּיָ ם ֲא ֶׁשר ֹלא יִ ָּס ֵפר
ֵמרֹב .וַ ּיָ לֶ ן ָׁשם ּבַ ּלַ יְ לָ ה ַההּוא וַ ּיִ ַּקח ִמן ַהּבָ א בְ יָ דֹו ִמנְ ָחה לְ ֵע ָׂשו ָא ִחיו"
(בראשית פרק ל"ב פסוקים י'–י"ד)

עיינו בדברי ר' עובדיה ספורנו:
ד"ה אלוקי אבי אברהם :הקדים בסדר שבחי המקום וחסדיו ובהזכיר זכות אבות
כסדר אנשי כנסת הגדולה בתחילת י"ח ברכות.

*

מהו מבנה התפילה?

בראשית

"תורת
חיים"

בס"ד

בראשית

"תורת
חיים"

פרשת וישב
יֹוסף אֹתֹו וַ ּיִ ְּתנֵ הּו ֶאל ּבֵ ית ַהּס ַֹהר ...וַ יְ ִהי ָׁשם ּבְ בֵ ית ַהּס ַֹהר"
"וַ ּיִ ַּקח ֲאדֹנֵ י ֵ
(בראשית פרק ל"ט פסוק כ')

"וַ ּיִ ֵּתן א ָֹתם ּבְ ִמ ְׁש ַמר ּבֵ ית ַׂשר ַה ַּטּבָ ִחים ֶאל ּבֵ ית ַהּס ַֹהר"
סּורים ּבְ בֵ ית ַהּס ַֹהר" (בראשית פרק מ' פסוק ה')
"א ֶׁשר ֲא ִ
ֲ
אּומה ּכִ י ָׂשמּו א ִֹתי ּבַ ּבֹור"
"ּכִ י גֻ ּנֹב ּגֻ ּנַ בְ ִּתי ֵמ ֶא ֶרץ ָה ִעבְ ִרים וְ גַ ם ּפֹה ֹלא ָע ִׂש ִיתי ְמ ָ
(בראשית פרק מ' פסוק ג')

(בראשית פרק מ' פסוק ט"ו)

בשלושת הפסוקים הראשונים מוזכר "בית הסוהר" ,ואילו בפסוק הרביעי
בית הסוהר איננו מוזכר בשמו אלא בכינוי "בור" .מדוע?

(מ' ,ט"ו)

בס"ד

בראשית

"תורת
חיים"

פרשת מקץ
"וְ ֶאת ּגְ בִ ִיעי ּגְ בִ ַיע ַהּכֶ ֶסף ָּת ִׂשים ּבְ ִפי ַא ְמ ַּת ַחת ַה ָּקטֹן"

(בראשית פרק מ"ד פסוק ב')

ספורנו:
ד"ה תשים בפי אמתחת הקטן :לראות איך ימסרו עצמם עליו כדי להצילו.

הסבירו :מדוע החליט יוסף להעמיד את אחיו בניסיון ,ובחר לעשות זאת
באמצעות בנימין דווקא?

בס"ד

בראשית

"תורת
חיים"

פרשת ויגש
יֹוסף ַהעֹוד ָאבִ י ָחי"
"אנִ י ֵ
ֲ

(בראשית פרק מ"ה פסוק ג')

אברבנאל מקשה:
מהדברים ששמע יוסף מאחיו (פעמיים ושלוש) ידע שאביו חי ,אם כן,
למה שאל" :העוד אבי חי"?

ענו על קושייתו.

בס"ד

בראשית

"תורת
חיים"

פרשת ויחי
יֹוסף ִהּנֵ ה ָאבִ יָך חֹלֶ ה"
ֹאמר לְ ֵ
"וַ ּי ֶ

(בראשית פרק מ"ח פסוק א')

פסיקתא רבתי:
הרי כל שבחו של יוסף שהיה מפליג על כבוד אביו ,ולא נכנס אצלו בכל שעה?!
שאלולי שבאו אחרים ואמרו לו :אבא חולה ,לא היה יודע? אלא להודיעך צדקו ,שלא רצה
להתיחד עם אביו ,שלא יאמר לו :האיך עשו בך אחיך? – ומקללם ...לפיכך לא היה הולך
אצל אביו כל שעה.
		

מהי הקושיה הגדולה בעניין התנהגותו של יוסף ,שרבים מן המפרשים
התחבטו בה ומדרש זה עשוי לסייע בפתרונה?

בס"ד

פרשת שמות

שמות

"תורת
חיים"

עֹומד
ֹאמר ַאל ִּת ְק ַרב ֲהֹלם ַׁשל נְ ָעלֶ יָךּ ...כִ י ַה ָּמקֹום ֲא ֶׁשר ַא ָּתה ֵ
"וַ ּי ֶ
ָעלָ יו ַא ְד ַמת ק ֶֹדׁש הּוא" (שמות פרק ג' פסוק ה')
־ֹלהי יִ צְ ָחק" (שמות פרק ג' פסוק ו')
־ֹלהי ַאבְ ָר ָהם ֱא ֵ
־ֹלהי ָאבִ יָך ֱא ֵ
ֹאמר ָאנֹכִ י ֱא ֵ
"וַ ּי ֶ
1.הסבירו :למה חזר הכתוב על המילה "ויאמר" (הרי הדובר בשני הפסוקים
הוא אותו הדובר ,ולכאורה החזרה אינה נצרכת)?
2.השוו למקרה דומה המופיע בבראשית:
ֹאמר לֹו ּכֹה יִ ְהיֶ ה זַ ְר ֶעָך" (בראשית פרק ט“ו פסוק ה')
ֹאמר ַהּבֶ ט נָ א ַה ָּׁש ַמיְ ָמה ְּוספֹר ...וַ ּי ֶ
"וַ ּי ֶ
3.מה משותף לשני המקרים שבגללו נוצר הצורך בחזרה על המילה "ויאמר"?

בס"ד

שמות

"תורת
חיים"

פרשת וארא
השוו בין התיאורים:

ֹאמר ַה ְׁשלִ יכֵ הּו ַא ְרצָ ה וַ ּיַ ְׁשלִ כֵ הּו ַא ְרצָ ה וַ יְ ִהי לְ נָ ָחׁש"
"וַ ּי ֶ
ׁשלֵ ְך לִ ְפנֵ י ַפ ְרעֹה יְ ִהי לְ ַתּנִ ין" (שמות פרק ז' פסוק ט')
"וְ ַה ְ

(שמות פרק ד' פסוק ג')

נסו להסביר מדוע נבחר בפסוק הראשון נחש ובפסוק השני תנין.
שימו לב להקשר שבו מתרחש כל אחד מן האירועים.

בס"ד

פרשת בא

שמות

"תורת
חיים"

"וְ ָהיָ ה לְ ָך לְ אֹות ַעל יָ ְדָך ּולְ זִ ּכָ רֹון ּבֵ ין ֵעינֶ יָך
ּתֹורת ה' ּבְ ִפיָך
לְ ַמ ַען ִּת ְהיֶ ה ַ
ּכִ י ּבְ יָ ד ֲחזָ ָקה הֹוצִ ֲאָך ה' ִמ ִּמצְ ָריִ ם" (שמות פרק י"ג פסוק ט')
טֹוטפֹת ּבֵ ין ֵעינֶ יָך
"וְ ָהיָ ה לְ אֹות ַעל יָ ְדכָ ה ּולְ ָ
יאנּו ה' ִמ ִּמצְ ָריִ ם" (שמות פרק י"ג פסוק ט"ז)
ּכִ י ּבְ חֹזֶ ק יָ ד הֹוצִ ָ
1.התוכלו לשער מהי הסיבה להופעת המילה מילה "יד" פעמיים בכל אחד מן
הפסוקים?
2.נסו לגלות מה רמזה התורה בכפילות זו.

בס"ד

פרשת בשלח
"ה ִמּבְ לִ י ֵאין ְקבָ ִרים ּבְ ִמצְ ַריִ ם
ֲ
לְ ַק ְח ָּתנּו לָ מּות ּבַ ִּמ ְדּבָ ר
ַמה ּזֹאת ָע ִׂש ָית ּלָ נּו לְ הֹוצִ ָיאנּו ִמ ִּמצְ ָריִ ם
ֲהֹלא זֶ ה ַה ָּדבָ ר ֲא ֶׁשר ִּדּבַ ְרנּו ֵאלֶ יָך בְ ִמצְ ַריִ ם
לֵ אמֹר ֲח ַדל ִמ ֶּמּנּו וְ נַ ַעבְ ָדה ֶאת ִמצְ ָריִ ם
ּכִ י טֹוב לָ נּו ֲעבֹד ֶאת ִמצְ ַריִ ם
ִמ ֻּמ ֵתנּו ּבַ ִּמ ְדּבָ ר"
(שמות פרק י"ד פסוק י"א)

התוכלו להסביר מהי הכוונה הטמונה בחזרות המרובות על המילים
מצרים ומדבר?

שמות

"תורת
חיים"

בס"ד

פרשת יתרו
עשרת הדיברות

שמות

"תורת
חיים"

(שמות פרק כ')

בחמשת הדיברות הראשונים הוזכר שם ה' שמונה פעמים ,ובחמשת האחרונים הוא לא
נזכר כלל – מהי הסיבה?
מאותו טעם יש מילה אחרת המופיעה ארבע פעמים בחמשת הדיברות האחרונים.

ציינו מהי המילה ,והסבירו מהו הטעם להופעתה באותם המקומות.

בס"ד

פרשת משפטים
"וְ ַרּפֹא יְ ַר ֵּפא"

(שמות פרק כ"א פסוק י"ט)

תלמוד בבלי ,בבא קמא דף פה עמוד א':
דבי ר' ישמעאל אומר :מכאן שניתן רשות לרופא לרפאות.

1.מדוע יש צורך לציין שניתנה לרופא רשות לרפא?
2.היש סיבה לחשוב שלא תהיה לו רשות לעשות כן?

שמות

"תורת
חיים"

בס"ד

פרשת תרומה
" ...וְ ָׁשכַ נְ ִּתי ּבְ תֹוכָ ם"

שמות

"תורת
חיים"

(שמות פרק כ"ה פסוק ח')

בעל צידה לדרך:
לא אמר "ושכנתי בתוכו" אלא "בתוכם" להורות שאין השכינה שורה במקדש מחמת
המקדש ,כי אם מחמת ישראל "כי היכל ה' המה".
מלבי"ם:
ציוה כי כל אחד יבנה לו מקדש מחדרי לבו ,כי יכין את עצמו להיות משכן לה' ומעוז
לשכונת עוזו .וכן מזבח להעלות כל חלקי נפשו לה' ,עד שימסור נפשו לכבודו בכל עת.

1.מה הקושי הלשוני בפסוקנו שעליו עמדו שני הפרשנים?
2.האם שני המפרשים מסכימים זה עם זה או שמא כל אחד מהם מיישב את
הקושי בדרך השונה מדרכו של חברו?

בס"ד

שמות

"תורת
חיים"

פרשת תצוה  -פרשת זכור
השוו בין לשון הציווי המופיע בחומש דברים:

־ֹלהיָך לְ ָך ִמּכָ ל אֹיְ בֶ יָך ִמ ָּסבִ יב"
"וְ ָהיָ ה ּבְ ָהנִ ַיח ה' ֱא ֶ

(דברים פרק כ"ה פסוק י"ט)

והמעשה המתואר בספר שמואל א:

מֹואב
"וְ ָׁשאּול לָ כַ ד ַה ְּמלּוכָ ה ַעל יִ ְׂש ָר ֵאל וַ ּיִ ּלָ ֶחם ָסבִ יב ּבְ כָ ל אֹיְ בָ יו ּבְ ָ
ׁש ִּתים" (שמואל א פרק י"ד פסוק מ"ז)
ּובִ בְ נֵ י ַעּמֹון ּובֶ ֱאדֹום ּובְ ַמלְ כֵ י צֹובָ ה ּובַ ְּפלִ ְ
ובין לשון הציווי המופיע בשמואל א פרק ט"ו פסוק ג':

"לֵ ְך וְ ִהּכִ ָיתה ֶאת ֲע ָמלֵ ק"

(שמואל א פרק ט"ו פסוק ג')

התוכלו להסביר למה עמלק איננו מכונה בשם "אויב"?

בס"ד

פרשת כי תשא

שמות

"תורת
חיים"

שלוש פעמים מתפלל משה ומנהל "משא ומתן" עם הקב"ה:
בשמות פרק ל"ב פסוקים י"א–י"ג
בשמות פרק ל"ב פסוקים ל"א–ל"ג
בשמות פרק ל"ג פסוק י"ב–פרק ל"ד פסוק ג'

הסבירו מהי תכלית כל אחת מן התפילות :מה מבקש משה להשיג בכל אחת
משלוש התדיינויות אלו?

בס"ד

שמות

"תורת
חיים"

פרשת ויקהל
השוו:

"ּכֹל ֲא ֶׁשר נְ ָׂשאֹו לִ ּבֹו לְ ָק ְרבָ ה"...
ׁשר יִ ְּדבֶ ּנּו לִ ּבֹו" (שמות פרק כ"ה פסוק ב')
"ּכָ ל ִאיׁש ֲא ֶ

(שמות פרק ל"ו פסוק ב')

הסבירו מה בין נְ ָׂשאֹו לִ ּבֹו ליִ ְּד ֶבּנּו לִ ּבֹו.
היעזרו בדברי המלבי"ם:
הנה במצרים לא למדו אומנויות כאלה; כי היו עושים בחומר ובלבנים ,רק ה'
השפיע עליהם חכמה לזה ,אבל מאין ידע האיש שהוא יהיה מוכן לזה ,ושנתן ה'
חכמה בלבו למלאכות אלה? אמר שזה הרגיש כל אשר נשאו לבו לקרבה ,שאם
הרגיש בלבו תשוקה והרגיש שיוכל לקרב אל המלאכה ,זה היה הסימן שנתן ה'
חכמה בלבו לזה ,ובא לפני משה.

בס"ד

פרשת פקודי

שמות

"תורת
חיים"

מֹועד וַ ּיַ ֲעׂשּו ּבְ נֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
"וַ ֵּתכֶ ל ּכָ ל ֲעב ַֹדת ִמ ְׁשּכַ ן א ֶֹהל ֵ
ֹׁשה ּכֵ ן ָעׂשּו" (שמות פרק ל"ט פסוק ל"ב)
ּכְ כֹל ֲא ֶׁשר צִ ּוָ ה ה' ֶאת מ ֶ
אלשיך:
ילמדנו ,כי הגם שהקדוש ברוך הוא מסייע את עושי המצוה ,מעלה הקדוש ברוך הוא
על העוסק בה כאילו הוא עשאה כולה .והנה בעבודת המשכן לא היו ישראל בקיאין
במלאכה ,אך היתה נעשית מאליה על ידי השגחתו יתברך ,אף על פי כן מעלה עליהם
הכתוב כאילו ישראל עשו הכל...

1.מהו הקושי הלשוני בפסוק?
2.כיצד פותר אלשיך את הקושי?

בס"ד

פרשת ויקרא

ויקרא

"תורת
חיים"

הקדמה לתורת הקורבנות

ת־הּכֹל ַה ִּמזְ ּבֵ ָחה עֹלָ ה ִא ֵּׁשה
"וְ ִק ְרּבֹו ּוכְ ָר ָעיו יִ ְר ַחץ ּבַ ָּמיִ ם וְ ִה ְק ִטיר ַהּכ ֵֹהן ֶא ַ
יחֹוח לַ ה'" (ויקרא פרק א' פסוק ט')
ֵר ַיח נִ ַ
רמב"ן :כי בעבור שמעשי בני אדם נגמרים במחשבה ובדיבור ובמעשה ,ציוה השם כי כאשר יחטא יביא
קרבן ,יסמוך ידיו עליו כנגד המעשה ,ויתודה בפיו כנגד הדיבור ,וישרוף באש הקרב והכליות שהם כלי
המחשבה והתאוה ,והכרעים כנגד ידיו ורגליו של אדם העושים כל מלאכתו ,ויזרוק הדם על המזבח
כנגד דמו בנפשו ,כדי שיחשוב אדם בעשותו כל אלה כי חטא לא־להיו בגופו ובנפשו ,וראוי לו שישפך
דמו וישרף גופו לולא חסד הבורא שלקח ממנו תמורה וכיפר הקרבן הזה שיהא דמו תחת דמו ,נפש
תחת נפש ,וראשי אברי הקרבן כנגד ראשי אבריו ,והמנות להחיות בהן מורי התורה שיתפללו עליו.
וקרבן התמיד ,בעבור שלא ינצלו הרבים מחטוא תמיד .ואלה דברים מתקבלים מושכים את הלב...
(רמב"ן מביא בפירושו את דברי הרמב"ם במורה נבוכים ג' מ"ו)

1.מהו טעם הקורבנות על פי הרמב"ם?
2.מה דעת הרמב"ן על הטעם הזה?

בס"ד

פרשת צו

ויקרא

"תורת
חיים"

ּתֹודה ַחּלֹות ַמּצֹות ּבְ לּוֹלת ּבַ ֶּׁש ֶמן
ּתֹודה יַ ְק ִריבֶ ּנּו וְ ִה ְק ִריב ַעל זֶ בַ ח ַה ָ
"אם ַעל ָ
ִ
ְּור ִק ֵיקי ַמּצֹות ְמ ֻׁש ִחים ּבַ ָּׁש ֶמן וְ סֹלֶ ת ֻמ ְרּבֶ כֶ ת ַחֹּלת ּבְ לּוֹלת ּבַ ָּׁש ֶמן"
(ויקרא פרק ז' פסוק י"ב)

רש"י :ד"ה אם על תודה :אם על דבר הודאה על נס שנעשה לו ,כגון יורדי הים והולכי
מדבריות וחבושי בית האסורים וחולה שנתרפא ,שהם צריכין להודות שכתוב בהן
(תהלים קז)" :יודו לה' חסדו ונפלאותיו לבני אדם ויזבחו זבחי תודה".
קראו את מזמור ק"ז בתהלים.

 .1האם סדר המקרים שעליהם חייבים להודות בדברי רש"י הוא אותו הסדר
שבו הם מופיעים במזמור ק"ז בתהלים?
 .2אם לא ,מה הסיבה להבדל?
 .3בפירוש רש"י :מדוע בשלושת המקרים הראשונים הדמויות מצוינות בלשון
רבים ,ובמקרה האחרון – בלשון יחיד?

בס"ד

ויקרא

"תורת
חיים"

פרשת שמיני
"ּולְ ַהבְ ִּדיל ּבֵ ין ַהּק ֶֹדׁש ּובֵ ין ַהחֹל ּובֵ ין ַה ָּט ֵמא ּובֵ ין ַה ָּטהֹור"
ׂש ָר ֵאל ֵאת ּכָ ל ַה ֻח ִּקים( "...ויקרא פרק י' פסוק י"א)
"ּולְ הֹורֹת ֶאת־ּבְ נֵ י יִ ְ

(ויקרא פרק י' פסוק י')

רש"י:
ד"ה ולהבדיל :כדי שתבדילו בין עבודה קדושה למחוללת .הא למדת שאם עבד עבודתו
פסולה (=עבודתו שעבד בשכרות חולין היא).
שד"ל:
השתיה אסורה לכהנים בכל הפעולות המיוחדות להם והם שלשה מינים :מעשה העבודה
במקדש וזה "בבאכם אל אה"מ"; ההוראה בעניני קודש וחול וטמא וטהור ,כלומר לפסוק
דין כשיולד ספק לכהנים; והשלישי להורות את בני ישראל את כל החוקים...

מהו הקשר בין פסוק ט' לפסוקים י'–י"א לפי כל אחד מהפרשנים?

בס"ד

ויקרא

"תורת
חיים"

פרשת תזריע
"ּובַ ּיֹום ַה ְּש ִמינִ י יִ ּמֹול ּבְ ַשׂר ָע ְרלָ תֹו"

(ויקרא פרק י"ב פסוק ג')

תלמוד בבלי ,שבת דף קל"ב עמוד א'" :ביום" ואפילו בשבת.
ספרא ,פרשת שמיני י"א :ביום השמיני ימול אפילו בשבת .ומה אני מקיים "מחלליה מות
יומת"! בשאר כל המלאכות חוץ מן המילה.
תלמוד בבלי ,יומא דף פ"ה עמוד א' :וכבר היו ר' ישמעאל ור' עקיבא ור' אליעזר
בן עזריה מהלכין בדרך ולוי הסדר ור' ישמעאל בנו של ר' אליעזר בן עזריה מהלכין
אחריהם .נשאלה שאלה זו בפניהם :מניין לפיקוח נפש שדוחה את השבת?
נענה ר' אלעזר ואמר :ומה מילה ,שהיא אחד ממאתים וארבעים ושמונה אברים שבאדם
שבאדם דוחה את השבת – קל וחומר לכל גופו ,שדוחה את השבת.

1.איך אפשר ללמוד מפסוקנו – על דרך הפשט – שמילה דוחה את השבת?
2.הסבירו את הקל וחומר שלומד ר' אלעזר ממצוות מילה לפיקוח נפש.

בס"ד

פרשת מצורע

ויקרא

"תורת
חיים"

נגעי בתים

"ּכִ י ָתבֹאּו ֶאל ֶא ֶרץ ּכְ נַ ַען ֲא ֶׁשר ֲאנִ י נ ֵֹתן לָ כֶ ם לַ ֲא ֻחּזָ ה וְ נָ ַת ִּתי נֶ גַ ע צָ ַר ַעת ּבְ בֵ ית
ֶא ֶרץ ֲא ֻחּזַ ְתכֶ ם" (ויקרא פרק י“ד פסוק ל"ד)
רש"י:
ד"ה ונתתי נגע צרעת :בשורה היא להם שהנגעים באים עליהם ,לפי שהטמינו אמוריים מטמוניות
של זהב בקירות בתיהם כל ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר ועל ידי הנגע נותץ הבית ומוציאן.
תלמוד בבלי ,ערכין דף ט"ז עמוד א':
א"ר יוחנן :על שבעה דברים נגעים באים ...ועל הגזל ,דכתיב" :וצוה הכהן ופנו את הבית" – הוא כינס
ממון שאינו שלו ,יבוא הכהן ויפזר ממונו ,ועל צרות עין ,דכתיב" :ובא אשר לו הבית" – ותנא דבי ר'
ישמעאל :מי שמיוחד ביתו לו.
(רש"י :שייחד ביתו :כלי תשמישו ,שלא השאילם לאחרים)

שתי תפיסות שונות בעניין נגעי בתים מצינו בדברי חז"ל שהובאו לעיל.
אילו הן?

בס"ד

פרשת אחרי מות

ויקרא

"תורת
חיים"

־ֹלהיכֶ ם"
ת־חּק ַֹתי ִּת ְׁש ְמרּו לָ לֶ כֶ ת ּבָ ֶהם ֲאנִ י ה' ֱא ֵ
ת־מ ְׁש ָּפ ַטי ַּת ֲעׂשּו וְ ֶא ֻ
"א ִ
ֶ
(ויקרא פרק י"ח פסוק ד')

עיינו בדברי רש"י:
ואת חקותי תשמורו :דברים שהן גזרת המלך שיצר הרע משיב עליהם למה לנו לשומרן
ואומות העולם משיבין עליהן ,כגון אכילת חזיר ולבישת שעטנז וטהרת מי חטאת .לכך
נאמר אני ה' – גזרתי עליכם אי אתה רשאי ליפטר.
ללכת בהם :אל תפטור מתוכם שלא תאמר למדתי חכמת ישראל אלך ואלמד חכמת
האומות.

בארו את הביטויים המודגשים.

בס"ד

ויקרא

"תורת
חיים"

פרשת קדושים
"ֹלא ִּתגְ נֹבּו וְ ֹלא ְתכַ ֲחׁשּו וְ ֹלא ְת ַׁש ְּקרּו ִאיׁש ּבַ ֲע ִמיתֹו"

(ויקרא פרק י"ט פסוק י"א)

רש"י:
ד"ה לא תגנובו לא תכחשו לא תשקרו ולא תשבעו :אם גנבת סופך לכחש ,סופך לשקר,
סופך להישבע לשקר.
(עיינו יהושע פרק כ"ג פסוק ז':

ֹלה ֶיהם ֹלא ַתזְ ּכִ ירּו וְ ֹלא ַת ְׁשּבִ יעּו
"לְ בִ לְ ִּתי בֹא ּבַ ּגֹויִ ם ָה ֵאּלֶ ה ַהּנִ ְׁש ָא ִרים ָה ֵאּלֶ ה ִא ְּתכֶ ם ּובְ ֵׁשם ֱא ֵ
וְ ֹלא ַת ַעבְ דּום וְ ֹלא ִת ְׁש ַּת ֲחוּו לָ ֶהם"!).
1.איך הביעו חז"ל את הרעיון שמעשה אחד מביא בעקבותיו מעשה אחר?
2.הנפגשתם ברעיון זה בנ"ך?

בס"ד

ויקרא

"תורת
חיים"

פרשת אמור
"וְ יִ ְקחּו ֵאלֶ יָך ֶׁש ֶמן זַ יִ ת זָ ְך ּכָ ִתית"

למה נאמר "ויקחו" ולא "ויתנו"?

(ויקרא פרק כ"ד פסוק ב')

בס"ד

ויקרא

"תורת
חיים"

פרשת בהר
יׁשבְ ֶּתם ַעל
ת־מ ְׁש ָּפ ַטי ִּת ְׁש ְמרּו וַ ֲע ִׂש ֶיתם א ָֹתם וִ ַ
ת־חּק ַֹתי וְ ֶא ִ
"וַ ֲע ִׂש ֶיתם ֶא ֻ
טח" (ויקרא פרק כ"ה פסוק י"ח)
ָה ָא ֶרץ לָ בֶ ַ
למה לגבי "חוקים" נאמרה עשייה בלבד ולגבי "משפטים" נאמרו שמירה
ועשייה?

בס"ד

ויקרא

"תורת
חיים"

פרשת בחוקותי
עיינו בפרשת הברכות והקללות בפרשת ראה שבחומש דברים:

ְ"ר ֵאה ָאנֹכִ י נ ֵֹתן לִ ְפנֵ יכֶ ם ַהּיֹום ּבְ ָרכָ ה ְּוקלָ לָ ה"

(דברים פרק י"א פסוק כ"ו)

תנחומא ראה (דברים י"א כ"ו):
"ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה" ,אנכי שבחרתי בטובה ...שלא יאמרו הבריות
כשבא משה לברכנו – מעט ברכנו ,וכשבא לקללנו – הרבה קללנו .כיצד? הקללות
שבתורת כהנים שלשים פסוקים חסר אחד ,והברכות י"א!
אמר ר' שמואל :מי שמביט בהן מוצא הברכות יתרות על הקללות.
ראב"ע ,פסוק י"ג:
ד"ה קוממיות :וריקי מוח אמרו כי הקללות רבות מהברכות ,ולא אמרו אמת .רק נאמרו
הברכות כלל ,ונאמרו בקללות פרטים ,לירא ולהפחיד השומעים ,והמסתכל היטב יתברר
לו דברי.

התוכלו להוכיח מתוך דברי הכתוב (אם "תביט בהן") שהברכות יתרות על
הקללות (רבות מהן)?

בס"ד

פרשת במדבר

במדבר

"תורת
חיים"

"וְ כִ ּלָ ה ַא ֲהרֹן ּובָ נָ יו לְ כַ ּסֹת ֶאת ַהּק ֶֹדׁש וְ ֶאת ּכָ ל ּכְ לֵ י ַהּק ֶֹדׁש ּבִ נְ ס ַֹע ַה ַּמ ֲחנֶ ה
ׂשאת וְ ֹלא יִ ּגְ עּו ֶאל ַהּק ֶֹדׁש וָ ֵמתּו" (במדבר פרק ד' ,פסוק ט"ו)
וְ ַא ֲח ֵרי כֵ ן יָ בֹאּו בְ נֵ י ְק ָהת לָ ֵ
עיינו במדרש במדבר רבה ד' י"ט:
אמר משה לפני האלוקים :ריבונו של עולם! דמן של בני קהת אסור ודמן של בני אהרן
מותר?! אמר לו הקב"ה :לאו! אלא אהרן קודש קדשים שנאמר (דברים הימים א' כ"ג)
"ויבדל אהרן להקדישו בקדש קדשים" ,וארון קודש קדשים ,ואין קודש קדשים מזיק
לקודש קדשים! אבל בני קהת אינם קודש קדשים וארון וכל כלים הנתונים בפנים קודש
קדשים והם מזיקים להם – לכך יתנו בני אהרן דעתם ,שלא ימותו בני קהת!
על פי המדרש ,משה מעלה לפני ה' שאלה" :דמן של בני קהת אסור ודמן של בני אהרן
מותר?!"

מהי התשובה שהמדרש שם בפי הקב"ה?

בס"ד

במדבר

"תורת
חיים"

פרשת נשא
"נָ ׂשֹא ֶאת רֹאׁש ּבְ נֵ י ְק ָהת ִמּתֹוְך ּבְ נֵ י לֵ וִ י"...
"נָ ׂשֹא ֶאת רֹאׁש ּבְ נֵ י גֵ ְרׁשֹון" (במדבר פרק ד' פסוק כ"ב)
ׁש ְּפח ָֹתם לְ בֵ ית ֲאב ָֹתם ִּת ְפקֹד א ָֹתם" (במדבר פרק ד' פסוק כ"ט)
"ּבְ נֵ י ְמ ָר ִרי לְ ִמ ְ
(במדבר פרק ד' פסוק ב')

התוכלו להסביר מדוע לגבי בני מררי לא נאמר "נשא" כפי שנאמר לגבי בני
קהת ובני גרשון?

בס"ד

פרשת בהעלותך
"וַ יְ ִהי ָה ָעם ּכְ ִמ ְתאֹנְ נִ ים ַרע ּבְ ָאזְ נֵ י ה' וַ ּיִ ְׁש ַמע ה' וַ ּיִ ַחר ַאּפֹו"
(במדבר פרק י"א פסוק א')

"וַ ּיִ ְׁש ַמע מ ֶֹׁשה ֶאת ָה ָעם ּבֹכֶ ה לְ ִמ ְׁש ְּפח ָֹתיו"
(במדבר פרק י"א פסוק י')

אצל המתאוננים נאמר "וישמע ה'" ואצל המתאווים נאמר "וישמע משה".
התוכלו לשער מהי הסיבה להבדל?

במדבר

"תורת
חיים"

בס"ד

פרשת שלח
פרשת ציצית

במדבר

"תורת
חיים"

(במדבר פרק ט"ו פסוקים ל"ז–מ"א)

תלמוד בבלי ,מנחות דף מ"ג עמוד ב':
ר' אליעזר בן יעקב אומר :כל מי שיש לו תפילין בראשו ותפילין בזרועו וציצית בבגדו
ומזוזה בפתחו ,הכל בחיזוק שלא יחטא ,שנאמר (קהלת ד'):

"והחוט המשולש לא במהרה ינתק".

מה משותף לשלוש המצוות שמונה ר' אליעזר בן יעקב (תפילין ,ציצית ומזוזה)?

בס"ד

פרשת קרח
מטה אהרן
"וַ יְ ַדּבֵ ר ה' ֶאל מ ֶֹׁשה ּלֵ אמֹר ַּדּבֵ ר ֶאל ּבְ נֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל וְ ַקח ֵמ ִא ָּתם ַמ ֶּטה"...
(במדבר פרק י"ז פסוקים ט"ז–י"ז)

מדוע בחר ה' יתברך לעשות הניסיון הזה במטות דווקא ולא בחפץ אחר?

במדבר

"תורת
חיים"

בס"ד

פרשת חוקת

במדבר

"תורת
חיים"

נחש הנחושת

ת־איׁש וְ ִהּבִ יט ֶאל נְ ַחׁש ַהּנְ ח ֶֹׁשת וָ ָחי"
"וְ ָהיָ ה ִאם נָ ַׁשְך ַהּנָ ָחׁש ֶא ִ

(במדבר פרק כ"א פסוק ט')

ר' אנשלמה אשתרוק ,מדרשי התורה (המאה הי"ד):
...ורמז גם כן שמי שיהיה נשוך מיצר הרע ,שהוא נמשל לנחש ,שיביט למעלה אל השמים
המספרים כבוד אל ומגידים בהשגחתו ...ישכיל כי אלוה בגובה שמים ורוכב עליהם
ומפעילם כרצונו .וזה שאמרו אל משה (פסוק ז')" :התפלל אל ה' ויסר מעלינו את הנחש"
והוא יצר הרע.
ומה שאמר לשומו על נס ולא אמר להסיר הנחשים לגמרי ,להורות כי האדם בידו טובו
להגביר שכלו על חמרו ושהחומר צריך אליו להשלים נפשו ולקיום המין.

ִמצאו בפסוק ז' רמז לתפיסתו של ר' אנשלמה אשתרוק.

בס"ד

במדבר

"תורת
חיים"

פרשת בלק
בלק ובלעם
השוו בין דברי בלעם למלאכי בלק:

־ֹלהי
"אם יִ ֶּתן לִ י בָ לָ ק ְמֹלא בֵ יתֹו ּכֶ ֶסף וְ זָ ָהב ֹלא אּוכַ ל לַ ֲעבֹר ֶאת ִּפי ה' ֱא ָ
ִ
טּנָ ה אֹו גְ דֹולָ ה" (במדבר פרק כ"ב פסוק י"ח)
לַ ֲעׂשֹות ְק ַ
ובין דבריו לבלק עצמו:

"הֹלא ּגַ ם ֶאל ַמלְ ָאכֶ יָך ֲא ֶׁשר ָׁשלַ ְח ָּת ֵאלַ י ִּדּבַ ְר ִּתי לֵ אמֹר ִאם יִ ֶּתן לִ י בָ לָ ק ְמֹלא
ֲ
ת־ּפי ה' לַ ֲעׂשֹות טֹובָ ה אֹו ָר ָעה ִמּלִ ּבִ י
בֵ יתֹו ּכֶ ֶסף וְ זָ ָהב ֹלא אּוכַ ל לַ ֲעבֹר ֶא ִ
ׁשר יְ ַדּבֵ ר ה' אֹתֹו ֲא ַדּבֵ ר" (במדבר פרק כ“ד פסוק י“ג)
ֲא ֶ
רש"י (בפירושו לפרק כ"ד פסוק י"ג) מציג הבדל אחד:
לעבור את פי ה' :כאן לא נאמר "אלוהי" כמו שנאמר בראשונה ,לפי שידע שנבאש בקב"ה
ונטרד.

חפשו הבדלים נוספים ונסו להסביר את סיבתם.

בס"ד

במדבר

"תורת
חיים"

פרשת פינחס
המפקד השלישי

קּודי מ ֶֹׁשה וְ ַא ֲהרֹן ַהּכ ֵֹהן ֲא ֶׁשר ָּפ ְקדּו ֶאת ּבְ נֵ י
"ּובְ ֵאּלֶ ה ֹלא ָהיָ ה ִאיׁש ִמ ְּפ ֵ
ׂש ָר ֵאל ּבְ ִמ ְדּבַ ר ִסינָ י" (במדבר פרק כ"ו פסוק ס"ד)
יִ ְ
יהֹוׁש ַע ּבִ ן נּון" (במדבר פרק כ"ו פסוק ס"ה)
נֹותר ֵמ ֶהם ִאיׁש ּכִ י ִאם ּכָ לֵ ב ּבֶ ן יְ ֻפּנֶ ה וִ ֻ
" ...וְ ֹלא ַ
 .1לכאורה נראה שיש סתירה בין שני הפסוקים האלה .מהי?
 .2בהסתכלות מדויקת בפסוקים יתברר שאין סתירה .הכיצד?

בס"ד

במדבר

"תורת
חיים"

פרשת מטות
בני גד ובני ראובן

ת־א ֶרץ יַ ְעזֵ ר
"ּומ ְקנֶ ה ַרב ָהיָ ה לִ בְ נֵ י ְראּובֵ ן וְ לִ בְ נֵ י גָ ד ָעצּום ְמאֹד וַ ּיִ ְראּו ֶא ֶ
ִ
ת־א ֶרץ ּגִ לְ ָעד וְ ִהּנֵ ה ַה ָּמקֹום ְמקֹום ִמ ְקנֶ ה" (במדבר פרק ל"ב פסוק א')
וְ ֶא ֶ
הפסוק הזה – תחילתו "מקנה" וסופו "מקנה".

הסבירו למה כיוונה התורה בהבלטת המילה "מקנה" (עיינו גם בפסוק ד').

בס"ד

במדבר

"תורת
חיים"

פרשת מסעי
ערי מקלט

"וְ יָ ַׁשב ּבָ ּה ַעד מֹות ַהּכ ֵֹהן ַהּגָ דֹל"

(במדבר פרק ל"ה פסוק כ"ה)

ומקשה אברבנאל:
למה תלה ישיבת הרוצח בעיר המקלט במות הכהן הגדול?

נסו להשיב על שאלתו של אברבנאל.

בס"ד

דברים

"תורת
חיים"

פרשת דברים
"הבּו לָ כֶ ם ֲאנָ ִׁשים ֲחכָ ִמים ּונְ בֹנִ ים וִ ֻיד ִעים לְ ִׁשבְ ֵטיכֶ ם"
ָ

(דברים פרק א' פסוק י"ג)

רש"י:
ד"ה וידועים לשבטיכם :שהם ניכרים לכם ,שאם בא לפני מעוטף בטליתו איני יודע מי
הוא ומאיזה שבט הוא ואם הגון הוא ,אבל אתם מכירין בו ,שאתם גידלתם אותו ,לכך
נאמר וידועים לשבטיכם.
הגר"א (מובא ב"הכתב והקבלה"):
בעלי חכמה ,בעלי בינה ,בעלי מדע.

מה ההבדל בין שני הפירושים?

בס"ד

דברים

"תורת
חיים"

פרשת ואתחנן
מצוות "ואהבת את ה'"...

־ֹלהיָך ּבְ כָ ל"...
"וְ ָא ַהבְ ָּת ֵאת ה' ֱא ֶ
ׁשר ָאנֹכִ י ְמצַ ּוְ ָך ַהּיֹום ַעל לְ בָ בֶ ָך" (דברים פרק ו' פסוק ו')
"וְ ָהיּו ַה ְּדבָ ִרים ָה ֵאּלֶ ה ֲא ֶ
(דברים פרק ו' פסוק ה')

ספרי ו' :לפי שהוא אומר "ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך" איני יודע באיזה צד אוהבים
את הקדוש ברוך הוא .תלמוד לומר" :והיו הדברים האלה על לבבך" – שמתוך כך אתה
מכיר את הקדוש ברוך הוא ומידבק בדרכיו.
(הגרסה בילקוט שמעוני תתל"ט" :איני יודע כיצד לאהוב)"...
רש"י :ד"ה והיו הדברים האלה :ומהו האהבה? "והיו הדברים האלה" – שמתוך כך אתה
מכיר בקדוש ברוך הוא ומידבק בדרכיו.

מהו הקשר בין הפסוקים ה'–ו' ?

בס"ד

דברים

"תורת
חיים"

פרשת עקב
"והיה אם שמע" – ללמוד וללמד ולעשות

"וְ ָהיָ ה ִאם ָׁשמ ַֹע ִּת ְׁש ְמעּו"

(דברים פרק י“א פסוק י"ג)

תלמוד בבלי ,ברכות דף י"ד עמוד ב':
...בדין הוא שתקדים "שמע" ל"והיה אם שמע" ,שזה ללמוד וללמד ולעשות; "והיה אם
שמוע" ל"ויאמר" ,שזה יש בה ללמד ולעשות" ,ויאמר" אין בה אלא לעשות בלבד.

עיינו בפרשיות 'שמע' ומצאו על מה נסמכים דברי הגמרא האלה.

בס"ד

פרשת ראה
המועדים

דברים

"תורת
חיים"

(דברים פרק ט"ז פסוקים א'–י"ז)

אברבנאל שואל לפרשתנו:
"למה אמר בחג השבועות 'ושמחת' וכן אמר בסוכות ...ויקשה אם כן – למה לא ציוה גם כן
על השמחה בפסח?"

נסו להשיב על שאלתו של אברבנאל.

בס"ד

פרשת שופטים

דברים

"תורת
חיים"

החוזרים מערכי המלחמה

"ִ ...מי ָה ִאיׁש ֲא ֶׁשר ּבָ נָ ה בַ יִ תֲ ...א ֶׁשר נָ ַטע ּכֶ ֶרםֲ ...א ֶׁשר ֵא ַרׂש ִא ָּׁשה...
יֵ לֵ ְך וְ יָ ׁשֹב לְ בֵ יתֹו" (דברים פרק כ' פסוקים ה'–ז')
נחלקו המפרשים בטעם שילוח זה מן המלחמה ,אם הוא לטובת היחיד (אשר לא חנך,
לא חילל ,לא לקח) או לטובת הכלל ,כלומר :לטובת המלחמה.

1.עיינו בדברי פרשני המקרא :רש“י ,ראב“ע ,רמב“ן ופרשנים נוספים וגם
בדברי ספר החינוך .לאיזו דעה הם נוטים?
2.חלקו את הפרשנים לקבוצות וציינו את הדעה שאליה נוטים הפרשנים
שבקבוצה.
3.נמקו את הדעות השונות.

בס"ד

דברים
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פרשת כי תצא
נדרים

"וְ כִ י ֶת ְח ַּדל לִ נְ ּדֹר ֹלא יִ ְהיֶ ה בְ ָך ֵח ְטא"

(דברים פרק כ“ג פסוק כ"ג)

תלמוד בבלי ,נדרים דף ע"ז עמוד ב':
כל הנודר – אף על פי שהוא מקיימו נקרא חוטא .אמר רב זביד :מאי קרא? (=מאיזה
פסוק למדו לומר כן?) "וכי תחדל לנדור לא יהיה בך חטא" – הא לא חדלת – איכא חטא.
רש"י:
כאילו בנה במה :לעבודה זרה.
כאילו מקריב עליה :מתחייב עליו מיתה.

התוכלו למצוא טעם להתנגדות העזה של חז“ל לנודרי נדרים ,אפילו הם
מקיימים את נדריהם?
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פרשת כי תבוא

דברים
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דין הגֵ ר במקרא ביכורים

־ֹלהיָך ּולְ בֵ ֶיתָך ַא ָּתה וְ ַהּלֵ וִ י וְ ַהּגֵ ר
"וְ ָׂש ַמ ְח ָּת בְ כָ ל ַהּטֹוב ֲא ֶׁשר נָ ַתן לְ ָך ה' ֱא ֶ
ׁשר ּבְ ִק ְרּבֶ ָך" (דברים פרק כ"ו פסוק י"א)
ֲא ֶ
רש"י:
והגר אשר בקרבך :מביא ואינו קורא ,שאינו יכול לומר "לאבותינו".
רמב"ם ,הלכות ביכורים ד' הלכה ג':
הגר מביא וקורא שנאמר באברהם (בראשית י"ז)" :אב המון גויים נתתיך" ,הרי הוא אב כל
הגויים כולם ,שנכנסים תחת כנפי שכינה .ולאברהם היתה השבועה תחילה שיירשו בניו
את הארץ.

מהו ההבדל העקרוני בין קביעת המשנה המובאת בפירוש רש"י לקביעת
הירושלמי המובאת בספר ההלכה של הרמב"ם?
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פרשת ניצבים
"לא בשמים היא"
"ּכִ י ַה ִּמצְ וָ ה ַהּזֹאת" (דברים פרק ל' פסוק י"א)

התוכלו להסביר למה בפסוק זה נאמר "המצוה" בלשון יחידה ולא "מצוות"
בלשון רבות ,כפי שנאמר בפסוק ט"ז?

"ֹלא בַ ָּׁש ַמיִ םִ ,הוא ...וְ ֹלא ֵמ ֵעבֶ ר לַ ּיָ ם ִהוא"..
התוכלו לשער מה מטרת הכפילות?

			

(דברים פרק ל' פסוקים י"ב–י"ג)
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פרשת וילך
דברי משה לפני מותו

־ֹלהיָך הּוא עֹבֵ ר לְ ָפנֶ יָך"
"ה' ֱא ֶ

(דברים פרק ל"א פסוק ג')

העמק דבר:
...בשעת יציאת מצרים "וה' הולך לפניהם יומם "...דמשמעו קודם שהלכו ישראל ,שהרי
באמת לא עשו ישראל מאומה ,הן בקריעת ים סוף הן בהריגת נחשים ועקרבים ,אבל
עתה אמר משה שלא יהיה כן ,אלא ה' עובר לפניך ,סמוך לפעולתך...

עיינו בדברי הנצי"ב בפירושו "העמק דבר" והסבירו מהו ההבדל בין אופן
השגחת ה' על ישראל בימי משה ,ובין אופן השגחתו על ישראל מאז מות משה
ואילך.
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פרשת האזינו
ּוׁשנַ יִ ם יָ נִ יסּו ְרבָ בָ ה"
"איכָ ה יִ ְרּדֹף ֶא ָחד ֶאלֶ ף ְ
ֵ

(דברים פרק ל“ב פסוק ל')

השוו לפסוקנו את דברי רש"י בפירושו לוויקרא פרק כ"ו פסוק ח':

"ורדפו מכם חמישה מאה ומאה מכם רבבה ירדופו"
ד"ה חמישה מאה ומאה רבבה :וכי כך הוא החשבון? והוא לא היה צריך לומר אלא
ומאה מכם שני אלפים ירדופו .אלא אינו דומין מועטים העושים את התורה למרובים
העושין את התורה.

הסבירו את הרעיון שבדברי רש"י (לפי המשפט המסומן בקו).
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"לְ בִ נְ יָ ִמן ָא ַמר יְ ִדיד ה' יִ ְׁשּכֹן לָ בֶ ַטח ָעלָ יו ח ֵֹפף ָעלָ יו ּכָ ל ַהּיֹום ּובֵ ין ּכְ ֵת ָפיו
יֹוסף ָא ַמר ְמב ֶֹרכֶ ת ה' ַא ְרצֹו ִמ ֶּמגֶ ד ָׁש ַמיִ ם ִמ ָּטל ִּומ ְּתהֹום רֹבֶ צֶ ת
ָׁשכֵ ן ּולְ ֵ
ָּת ַחת ִּומ ֶּמגֶ ד ְּתבּואֹת ָׁש ֶמׁש ִּומ ֶּמגֶ ד ּגֶ ֶרׁש יְ ָר ִחים ֵּומרֹאׁש ַה ְר ֵרי ֶק ֶדם ִּומ ֶּמגֶ ד
יֹוסף
בֹואתה לְ רֹאׁש ֵ
ֹלאּה ְּורצֹון ׁשֹכְ נִ י ְסנֶ ה ָּת ָ
ּגִ בְ עֹות עֹולָ ם ִּומ ֶּמגֶ ד ֶא ֶרץ ְּומ ָ
ּולְ ָק ְדקֹד נְ זִ יר ֶא ָחיו ּבְ כֹור ׁשֹורֹו ָה ָדר לֹו וְ ַק ְרנֵ י ְר ֵאם ַק ְרנָ יו ּבָ ֶהם ַע ִּמים יְ נַ ּגַ ח
יַ ְח ָּדו ַא ְפ ֵסי ָא ֶרץ וְ ֵהם ִרבְ בֹות ֶא ְפ ַריִ ם וְ ֵהם ַאלְ ֵפי ְמנַ ֶּׁשה"
(דברים פרק ל"ג פסוקים י"ג–י"ז)

נסו למצוא סיבה להקדמת ברכת בנימין לברכת יוסף.

