
  

 

 

 

 

 
 

ִדים   ְילָׁ ֹום  ל יםשָׁ ִר  , ְיקָׁ
 

ה ה ּוִמְצוֹות לֹא ַּתֲעשֶׂ  . ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה ֻמְרָכבֹות ִמִמְצוֹות ֲעשֵׂ

 

ִלימּו  ִרים, ַהשְׁ ת ַהִמְסָפִרים ַהֲחסֵׂ רּו אֶׂ  ְבלּוַח ַהִגיַמְטִרָיה ֵהָעזְׁ

ינּו ַבּתֹוָרה ְבַתְרָי"ג ִמְצוֹות,    ִנְצַטּוֵׂ

 ____________ ִמְצוֹות. ְבִגיַמְטִרָיה:  

ן  הֶׂ ה,  – רמ"ח )ְבִגיַמְטִרָיה: __________( מֵׂ  ִמְצוֹות ֲעשֵׂ

ן   הֶׂ ה –ּוְשָס"ה )ְבִגיַמְטִרָיה: __________( מֵׂ  . ִמְצוֹות לֹא ַּתֲעשֶׂ

 

 

 

 

 

 

 

ם  .1 יכֶׂ  :ִמְצוֹות ִמן ַהּתֹוָרה  6ִלְפנֵׂ

ָבה , ִקּדּוש  , ֲעבֹוָדה ָזָרה , ְקִביַעת ְמזּוָזה  . ִכבּוד הֹוִרים , ְנִתיַנת ְצָדָקה , ְגנֵׂ

ה  .א ת ִמְצוֹות "ֲעשֵׂ  ". ַהְדִגישּו ְבָצֹהב אֶׂ

ה".  .ב ת ִמְצוֹות "לֹא ַּתֲעשֶׂ  ַהְדִגישּו ְבָוֹרד אֶׂ

 

ה   טָׁ ִמ ֲעֵמי ַהש ְ ה  –ַט ֲאסּורֹות ֵמַהּתֹורָׁ אכֹות הָׁ לָׁ  ְמ

ל ָהַרב ְצִבי ָהאִריס   ַּדף ֲעבֹוָדה ְלַאַחר ְצִפָיה ַבִסְרטֹון שֶׂ

https://youtu.be/LFPWQ9YSRP8 

 

 בס"ד 

https://youtu.be/LFPWQ9YSRP8


 

 

ַות ֲעֵשה ִמן ַהּתֹוָרה ִבְשַנת ַהְשִמָטה ָאנּו ְמֻחָיִבים  .2 ִמצְׁ ת ַהַקְרַקעִלְשֹמט בְׁ  . אֶׂ

ְשָנן ַגם ַאְרַבע ִמְצוֹות  יֶׂ ה  ַבִסְרטֹון ָרִאינּו שֶׂ  . ִבְשַנת ַהְשִמָטהלֹא ַּתֲעשֶׂ

אּו  עּואֹוָתן ְבתֹוְך ַהְפסּוִקים ִמצְׁ ִצבְׁ ַבע ַאֵחרָכל ִמְצָוה  וְׁ צֶׂ  . בְׁ

ִביִעת  נָּׁה ַהשְּׁ ֶרץ "ּוַבשָּׁ אָּׁ ֶיה לָּׁ תֹון ִיהְּׁ  ַשַבת ַשבָּׁ

ֹמר.  ָך לֹא ִתזְּׁ מְּׁ ַכרְּׁ ע וְּׁ רָּׁ ָך לֹא ִתזְּׁ דְּׁ ת ַלה' שָּׁ  ַשבָּׁ

ִזיֶרָך   ֵבי נְּׁ ֶאת ִענְּׁ צֹור וְּׁ ָך לֹא ִתקְּׁ ִצירְּׁ ִפיַח קְּׁ  ֵאת סְּׁ

ֶרץ". אָּׁ ֶיה לָּׁ תֹון ִיהְּׁ ַנת ַשבָּׁ ֹצר שְּׁ   לֹא ִתבְּׁ

 )חומש ויקרא, פרשת בהר(

 

 

חּו ַקו  .3 ין  ִמתְׁ ר ַהַמְתִאיםבֵׂ ְסבֵׂ  : ַהְפֻעָלה ַלהֶׂ

 ְשִתיַלת ְצָמִחים ְוִאיָלנֹות  • ְבִציָרה  •

ר  • ְקִציָרה  • ִיְגְּדלּו טֹוב יֹותֵׂ  ְכִריַתת ֲעָנִפים ַבְגָפִנים ַעל ְמַנת שֶׂ

י ַהִחָטה  • ְזִריָעה  • ת ַגְרִעינֵׂ ֱאֹסף אֶׂ י לֶׂ  ִחּתּוְך ַהִשבֹוִלים ְכדֵׂ

ן ָקִטיף   • ְזִמיָרה  • פֶׂ  ְפִרי ַהגֶׂ

 

ִכיב  .4 ַהרְׁ אֹוִתיֹות ַהִמִליםָנסּו לְׁ ר ִמִלים מֵׂ יֹותֵׂ  :  ַכָמה שֶׂ

מיָטה ַנת ַהשְׁ  שְׁ

 ...  ָיָשן , ָשםלדוגמא: 

 __________________________________________________________

____________________________________________________ ______

_________________________________________________ _________

 __________________________________________________________ 


