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ִבִלִ לוִ הִוִ כ ִ סִ רִוִ פִ וִ תִשִ כוִ לִ הִ 

ְצו ְכָלָלן ָׁשלׁש מִּ ְׁש  א( :ְוֶזה הּוא ְפָרָטן ,ת ֲעֵשהו  ֵיׁש בִּ ְׁשֵרי.  ע  ֹמלִּ ָפר ְבֶאָחד ְבתִּ ל ׁשו  ָכה  ֵליֵׁשב ב(קו  סֻּ  ב 
ת ְיֵמי הֶ    ְבע  ּט ג(ג. חָ ׁשִּ ְבע   ֹללִּ ְקָדׁש ָכל ׁשִּ מִּ  . ֶהָחגת ְיֵמי לּוָלב ב 

צְ  ים ֵאּלּווּוֵבאּור מִּ ְפָרקִּ ת ֵאּלּו בִּ  .ו 

בִ ִ קִר  רֶּ ֶּ יפ   הסוכה  יע 

ָכה: אִ סֻּ עּור ה    ׁשִּ

ים וְ ֵאין ָפחּו -ָגְבָהּה  .1 ָמהת ֵמֲעָשָרה ְטָפחִּ ים א  ל ֶעְשרִּ  .ֹלא ָיֵתר ע 

 :ְוָרְחָבּה .2

ְבָעה ְטָפחִּ ֵאין ָפחּו א. ל ׁשִּ ים ע  ְבָעה ְטָפחִּ שִּ  .יםת מִּ

ין.  ב. ילִּ ָמה מִּ ּלּו כ  יף ְבָרְחָבּה ֲאפִּ סִּ  ְוֵיׁש לו  ְלהו 

ְבָעהָהְיָתה ְפחּוָתה ֵמֲעָשָר  ג. ל ׁשִּ ְבָעה ע  שִּ ָמה ָכל ֶׁשהּוא  ה או  מִּ ים א  ל ֶעְשרִּ ָהה ע  ֲהֵרי זו   -או  ְגבו 
 ְפסּוָלה.

ת  .1 בִ ָכה ֶׁשֵאין ָלּה ָׁשלׁש ְדָפנו    ְפסּוָלה. -סֻּ

ין  .2 ד ֶזה ְכמִּ ת ֶזה ְבצ  ת ְגמּורו   :ם"ג  ָהיּו ָלּה ְׁשֵתי ְדָפנו 
ֶשה ד א. חן ֶׁשיֵ פֶ ֹעו  ל ֶטפ   .ׁש ְבָרְחבו  ָיֵתר ע 

ידו  ְבָפחּו ב. ֲעמִּ ְשלׁשָ ּומ  . ת מִּ יו  ת, ְוד  ְדָפנו  ְׁשֵתי ה   ה ָסמּוְך ְלֶאָחד מִּ

יְך ג.  :ְוָצרִּ

ח .1 ת ֶפת  ת ָלּה צּור  ֲעשו   .ל 

ת.  .2 ת ְגמּורו  ְפֵני ֶׁשֵאין ָלּה ָׁשלׁש ְדָפנו   מִּ

ָבת ד. ת ׁש  ְלכו  ח )טז,יט( ּוְכָבר ֵבַאְרנּו ְבהִּ ת ֶפת  ם ֶׁשּצּור   :ָהֲאמּוָרה ְבָכל ָמקו 

ָכאן .1 ָכאן ְוָקֶנה מִּ ּלּו ָקֶנה מִּ  .ֲאפִּ

ל  .2 ֵביֶהן ַאף ע  ל ג  יע  ָלֶהן.ְוָקֶנה ע  גִּ י ֶׁשֵאינו  מ   פִּ

ת ֶזה ְכֶנֶגד ֶזה ּוֵביֵניֶהן ְמפָֻּּלׁש .1 גִ  :ָהיּו ָלּה ְׁשֵתי ְדָפנו 
ֶשה ד א. ֶשהּון ֶׁשֵיׁש ְבָרְחבו  פֶ ֹעו  ים ּומ   .ַאְרָבָעה ְטָפחִּ

ידו  ְבָפחּו ב. ֲעמִּ ְשלׁשָ ּומ  ת, ּות מִּ ְדָפנו  ְׁשֵתי ה  ת מִּ  .ְכֵׁשָרהה ָסמּוְך ְלַאח 

ח.  ג. ת ֶפת  ת ָלּה צּור  ֲעשו  יְך ל   ְוָצרִּ

ָכה, ְוד .2 סֻּ ְפֵני ה  ָכה לִּ סֻּ ְך ה  ְסכ  ים מִּ ְצאִּ יו  ים ה  ָמֶהן ָֹקנִּ ְמֶׁשֶכת עִּ ת נִּ ָכה. -ֶפן ַאח  סֻּ  ֲהֵרי ֵהן כ 

ת  .1 דִ יעו  גִּ ָכה, ְוֹלא ָהיּו מ  סֻּ ת ְבג ג ה  ת ֶׁשָהיּו ְדבּוקו    ָלָאֶרץ:ְדָפנו 

ן ָהָאֶרץ ְׁשלׁשָ  א. ת מִּ הו  ם ְגבו  ים אִּ  .ְפסּוָלה –ה ְטָפחִּ

כָ ָפחּו ב.  ְכֵׁשָרה.  -ן את מִּ

י  .2 ל פִּ ים, ַאף ע  ת ֲעָשָרה ְטָפחִּ הו  ם ְגבו  ְסָכְך: אִּ ת ל  יעו  גִּ ת ָבָאֶרץ, ְוֹלא ָהיּו מ  ת ְדבּוקו  ְדָפנו  ָהיּו ה 
ג ג כ   ן ה  ין מִּ קִּ תֶׁשֵהן ְרחו  מו   :ָמה א 

 .ְכֵׁשָרה א.

ת ב. ְדָפנו  ְהיּו ה  ד ֶׁשיִּ ְלב  ג   ּובִּ ת ה  ת ְשפ  ח  ת ת   ג. ְמכָֻּּונו 

ד .3 ן ה  ג מִּ ג  יק ֶאת ה  ְרחִּ יםֶפן ְׁשלׁשָ ֹהִּ  :ה ְטָפחִּ
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 .ְפסּוָלה א.

כָ ָפחּו ב.  ְכֵׁשָרה.  -ן את מִּ

ָּצה ֶׁשגָ  .4 ע, ְבָפחּו ָהּהבְ ָתָלה ְמחִּ ֶשהּו ָבֶאְמצ  ְשלׁשָ ַאְרָבָעה ּומ  ת ה ָסמּוְך ָלָאֶרץ ּוְבָפחּות מִּ
ְשלׁשָ  ג  מִּ  ֲהֵרי זו  ְכֵׁשָרה. -ג ה ָסמּוְך ל 

ת ְדָפנו ת הִ יָלנו  ת ְוָהאִּ יָלנו  ָכתו  ֵבין ָהאִּ ֶשה סֻּ ם ָהעו   :אִּ
ֵזק  .1 ָתם ְוחִּ ר או  ים או  ֶׁשָקׁש  ד ׁשֶ ָהיּו ֲחָזקִּ ָתם ע  מְ ֹּלאו  ְהֶיה ָהרּוח  ה  ידא תִּ ָתם ָתמִּ יָדה או   .צּוָיה ְמנִּ

ׁש ְכֵדי ׁשֶ  .2 ים ְבֶתֶבן ּוְבק  ירִּ ֵּלא ֵבין ָהֲאמִּ ָתם ָהרּוח  ֹּלּומִּ יד או   .א ָתנִּ

ָתם .3 ר או   .ְוָקׁש 

 :ֲהֵרי .4

 .זו  ְכֵׁשָרה א.

עֲ  .ב ָלה ל  ָּצה ֶׁשֵאיָנּה ְיכו  ָבָׁשה  ֹדמֶׁשָכל ְמחִּ י  ָּצה. -ְברּוח  ְמצּוָיה ֶׁשּל   ֵאיָנּה ְמחִּ

ָכתו  ְבר .1 וִ ֶשה סֻּ יָנהֹאׁש ָהֲעָגָלה או  ְברָֹהעו  ְספִּ  :אׁש ה 
 .ְכֵׁשָרה א.

ב ב. ם טו  ין ָלּה ְביו  לִּ  .ְועו 

ָגָמלְֹבר .2 ֵבי ה  ל ג  יָלן או  ע   :אׁש ָהאִּ
 .ְכֵׁשָרה א.

ין ָלּה  ב. לִּ בְוֵאין עו  ם טו   .ְביו 

יָלן או  ע   ג. ת ָבאִּ ֲעלו  י ֶׁשָאסּור ל  ֵבי ְבֵהָמה. ְלפִּ  ל ג 

ְקצָ  .3 ת ָהיּו מִּ יָלנו  ְקָצָתן אִּ יֵדי ָאָדם ּומִּ ת בִּ ת ֲעשּויו  ְדָפנו  ּלּו נִּ  -ת ה  ין: ָכל ֶׁשאִּ אִּ ת ְּט רו  יָלנו  לּו ָהאִּ
ֲעמ ָלה ל  יא ְיכו  יֵדי ָאָדם ֹהִּ ת ֶׁשבִּ ְדָפנו  ב. -ד ב  ם טו  ין ָלּה ְביו  לִּ  עו 

ָכה ֶׁשֵאין ָלּה ג ג .1 זִ  :סֻּ
 ְפסּוָלה.  א.

ד?  ב.  ֵכיצ 

יף .1 ין ְצרִּ ת ֶזה ָבֶזה ְכמִּ ת ְדבּוקו  ְדָפנו  ן ֶׁשָהיּו ָראֵׁשי ה   .ְכגו 

ְך  .2 כפֶ ֹׁש דאֹראו  ֶׁשָסמ  ָכה ל  סֻּ  ל. תֶ ֹן ה 

ם .2  :ְואִּ
ּלּו  א. ג, ֲאפִּ חָהָיה ָלּה ג   .ֶטפ 

ד ב. יּה  ה  ְגבִּ כֹאו  ֶׁשהִּ ָסמּוְך ל  חֶֹפן ה  ע ֶטפ  ְרק  ק  ן ה   .ֶתל מִּ

 ֲהֵרי זו  ְכֵׁשָרה.  ג.

ָכה ֲעגָֻּּלה .3 י  - סֻּ ל פִּ ים, ַאף ע  ְבָעה ְטָפחִּ ל ׁשִּ ים ע  ְבָעה ְטָפחִּ ֵבע  ָבּה ׁשִּ ם ֵיׁש ְבֶהֵקָפּה ְכֵדי ְלר  אִּ
ית  ֲהֵרי זו  ְכֵׁשָרה. ,ֶׁשֵאין ָלּה ָזוִּ

ין חִ ימִּ ּצִּ ְדָרה ֶׁשֵיׁש ָלּה פ  ֵבי ַאְכס  ל ג  ֵכְך ע   :סִּ
חּוץ .1 ב  ין מִּ ְראִּ ים ְוֵאין נִּ ְפנִּ בִּ ין מִּ ְראִּ  .ֵבין ֶׁשָהיּו נִּ

ים .2 ְפנִּ בִּ ין מִּ ְראִּ חּוץ ְוֵאין נִּ ב  ין מִּ ְראִּ  .ֵבין ֶׁשָהיּו נִּ

ְִִכֵׁשָרה. .3

יןֹלא ָהיּו ָלּה  טִ ימִּ ּצִּ  :פ 
 .ְפסּוָלה .1

ְפֵני .2  :מִּ
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יֶׁשהִּ  א. ָכה ָהֲעשּוָיה ְכָמבו   .יא סֻּ

 :ֶׁשֲהֵרי ב.

ְדָרה .1 ֵדי ָהַאְכס   .ֵאין ָלּה ֶאָּלא ְׁשֵני צִּ

ְדָרה ֵאין בו  כ .2 י ָהַאְכס   .לתֶ ְֹוֶאְמָצעִּ
ין.ְוֶׁשְכֶנְגד .3 ימִּ ּצִּ  ו  ֵאין בו  פ 

ֵבי  יִ ל ג  ֵכְך ע  יןסִּ סִּ ֵבי ְבֵאר ֶׁשֵיׁש ָלּה פ  ל ג  י או  ע  י ֶׁשֵיׁש לו  ֶלחִּ  :ָמבו 
ד .1 ְלב  ְך ֶהָחג בִּ ָבת ֶׁשְבתו  ָתּה ׁש  ָכה ְכֵׁשָרה ְלאו   .ֲהֵרי זו  סֻּ

ָבת, נ חֲ  .2 ְני ן ׁש  ת ְלעִּ ּצו  ין ֵאּלּו ְמחִּ סִּ י ֶזה ּופ  ְך ֶׁשֶּלחִּ תו  נְ  בֹׁשמִּ ת ְלעִּ ּצו  ְמחִּ ָתן כִּ ָכה.או   י ן סֻּ

ל ג ָבןִיאִ ֵכְך ע  ג ג ְוסִּ ת ה  יו  ע ָזוִּ ל ַאְרב  ין ע  ְנָדסִּ ץ ַאְרָבָעה קֻּ  :ָנע 
יל .1 אִּ כּוְך הו  סִּ ל ְוה  ת ע  ג   ְשפ   .ְכֵׁשָרה ,גה 

ין .2 אִּ כּוְך. ֶאת ְורו  סִּ ת ה  ל ְשפ  ְעָלה ע  ת ְלמ  לו  ּלּו ֵהן עו  ת ְכאִּ נו  ְחתו  ת  ת ה  ּצו  ְמחִּ  ה 

ְרֵבה יבִ ת ה  נו  ּלו  ְכָתֶליָה ח  ְרֵבה ְוֵיׁש בִּ ים ה  ָכה ֶׁשֵיׁש ָלּה ְפָתחִּ  :סֻּ
 :ֲהֵרי זו   .1

ֵמד    .א ל ָהעו  ֶבה ע  י ֶׁשָפרּוץ ְמרֻּ ל פִּ  .ְכֵׁשָרה, ְוַאף ע 

ד ׁשֶ  .ב ְלב  ל ֶעֶשר. ֹּלּובִּ ח ָיֵתר ע  ְהֶיה ָׁשם ֶפת   א יִּ

ם ָהָיה  .2 ל ֶעֶשר ָבּהֲאָבל אִּ ח ָיֵתר ע  ח - ֶפת  ת ֶפת  י ֶׁשֵיׁש לו  צּור  ל פִּ יְך ׁשֶ  ,ַאף ע  ל ֹּלָצרִּ ֶבה ע  ָפרּוץ ְמרֻּ ְהֶיה ה  א יִּ
ֵמד.  ָהעו 

ָמה .1 יגִ ים א  ּה  ֵמֶעְשרִּ יָרּה ָגבו  ָכה ֶׁשֲאוִּ  :סֻּ
ת א. ים ּוְכָסתו  ֲעָטּה ְבָכרִּ  :ּומִּ

עּוט .1  .ֵאינו  מִּ

ְּט  .2 ּלּו בִּ ֲאפִּ  ָלם. ו 

ְּטלו   .ב ֲעָטּה ְבֶתֶבן ּובִּ  :מִּ

עּוט, ְוֵאין  .1 ְּטלו  ֲהֵרי ֶזה מִּ ר ָעָפר ּובִּ מ  יְך לו   .ָצרִּ

עּוט.  -ֲאָבל ְבָעָפר ְסָתם  .2  ֵאינו  מִּ

ים .2 ָהה ֵמֶעְשרִּ ים ,ָהְיָתה ְגבו  ְך ֶעְשרִּ ין ְלתו  ְרדִּ ין יו  ָמָתן,  - ְוהּוצִּ ָבה ֵמח  ָּלָתן ְמרֻּ ם ָהְיָתה צִּ אִּ
ג ָעֶבה ּוְכֵׁשָרה.  ֵיָחְׁשבּו ְכג 

ָבה ָבּה ְכֶנֶגד ד .1 ידִ ְצט  ל ְפֵני כָֻּּלּהָֹבָנה אִּ ית ע  בָ  - ֶפן ָהֶאְמָצעִּ ְצט  ם ֵיׁש ָבאִּ עּור ר האִּ ב ֹׁשִּ  ח 
ָכה   סֻּ   ְכֵׁשָרה. ,ה 

ד .2 ּצ  ן ה  ָבה מִּ ְצט    :ָבָנה אִּ
כ א. ָבה ְול  ְצט  ת אִּ ְשפ  ם ֵיׁש מִּ תתֶ ֹאִּ מו  ע א   .ְפסּוָלה – ל ַאְרב 

תָפחּו ב. מו  ע א   ְכֵׁשָרה.  - ת ֵמַאְרב 

ָבה ְבֶאְמָצָעּה .3 ְצט    :ָבָנה אִּ
כ א. ָבה ְול  ְצט  ת אִּ ְשפ  ם ֵיׁש מִּ ת ְלָכל רּוח  תֶ ֹאִּ מו  ע א   .ְפסּוָלה – ל ַאְרב 

תת ָפחּו ב. מו  ע א   :ֵמַאְרב 

 .ְכֵׁשָרה .1

כּוְך ָפחּו .2 סִּ ד ה  ָבה ע  ְצט  ן ָהאִּ ֲהֵרי מִּ ָבה, ו  ְצט  ת ָבאִּ ְגעו  ת נו  ּצו  ְמחִּ ּלּו ה  ים. ּוְכאִּ  ת ֵמֶעְשרִּ

ָכה .4 מּוד ְוֵיׁש בו  ֶהְכֵׁשר סֻּ  :ָבָנה ָבּה ע 
 .ְפסּוָלה א.
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ת  ב. ּצו  ת.ֶׁשֵאין ֵאּלּו ְמחִּ מּוד ְסָכְך ָכֵׁשר ְבֹלא ְדָפנו  ב ָהע  ל ג  ְמָצא ע  ת, ְונִּ ָכרו  נִּ  ה 

ֲעָשָרה טוִ יָמּה ל  ְׁשלִּ ק ָבּה ְלה    :ָהְיָתה ְפחּוָתה ֵמֲעָשָרה, ְוָחק 
כ .1 ת ֲחָקק ְול  ְשפ  ם ֵיׁש מִּ יםל ְׁשלׁשָ תֶ ֹאִּ  .ְפסּוָלה – ה ְטָפחִּ

כָ ָפחּו .2  :ןאת מִּ

 .ְכֵׁשָרה א.

ְשלׁשָ ֶׁשָכל ָפחּו ב. ָבתת מִּ ת ׁש  ְלכו   .)טז,יז( ה ֲהֵרי הּוא ְכָדבּוק, ְכמו  ֶׁשֵבַאְרנּו ְבהִּ

כ זִט ן ה  ים מִּ ָכה ְכֵׁשרִּ  :ֹלָדְפֵני סֻּ
י .1 יכִּ םֶׁשֵאין ָאנּו ְצרִּ ָכל ָמקו  ָּצה מִּ  .ן ֶאָּלא ְמחִּ

ים.  .2 יִּ ֲעֵלי ח  ב  ּלּו מִּ ֲאפִּ  ו 

ֶשה  .3 בפֶ ָֹאָדם ֶאת ֲחֵברו  דְועו  ם טו   :ן ְביו 

ָכה ְכֵׁשָרה ֶׁשֲחֵברו  דאְֹכֵדי ֶׁשי א. ן ְבסֻּ יׁש  ְׁשֶתה ְויִּ ל ְויִּ  .ן ָלּהפֶ ֹכ 

תו  ׁשֶ  ב. ֲעֶשה או  ת ֶזה ֶׁשנ ֲעָשה דֹּלְוהּוא ֶׁשי  ע    .ןפֶ ֹא ְלד 
ת ג. ע  ם ָעָשהּו ְלד   :ֲאָבל אִּ

ב .1 ם טו   .ָאסּור ְביו 

ְׁשָאר ְיֵמי ֶהָחג.  .2 ָתר בִּ  ּומֻּ

ים ד .4 ֶשה ְבֵכלִּ בפֶ ְֹוֵכן עו  ם טו  ית ְביו  יעִּ  .ן ְרבִּ

יתפֶ ֲֹאָבל ד .5 יׁשִּ  :ן ְׁשלִּ

ב ֹלא י ֲעֶשה א. ם טו  ים ְביו  ָתּה ְבֵכלִּ  .או 

י ב.  :ְלפִּ

ָכה .1 סֻּ יר ה  ְכׁשִּ  .ֶׁשהּוא מ 

ין  .2 שִּ ב.הֶ ֹאְוֵאין עו  ם טו  אי ְביו   ל ֲער 
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יִ יש   קֲִחמ  רֶּ ֶּ  הסכך  פ 

ָכל ָדָבר .1 אִ ָכה ֵאינו  ָכֵׁשר מִּ סֻּ ְסָכְך ֶׁשּל   .ה 
ין ֶאָּלא .2 ְככִּ  :ֵאין ְמס 

ן ָהָאֶרץְבָד  א. דּוָליו מִּ  .ָבר ֶׁשגִּ

ן ב. ר מִּ  .ָהָאֶרץ ֶׁשֶנֱעק 

ְמָאה ג. ֵבל טֻּ  .ְוֵאינו  ְמק 

ע ד.  .ְוֵאין ֵריחו  ר 

יד. ה. ֵבל ָתמִּ ֵׁשר ְונו   ְוֵאינו  נו 

ָבר או  ְבָדָבר ׁשֶ  .1 בִ ְמחֻּ ן ָהָאֶרץ או  בִּ דּוָליו מִּ ֵכְך ְבָדָבר ֶׁשֵאין גִּ ְמָאה סִּ ֵבל טֻּ  .ְפסּוָלה –ְמק 
ֵכְך ְבָדָבר  .2 ר ְוסִּ ם ָעב  עֲאָבל אִּ ֵבל או  ְבָדָבר ֶׁשֵריחו  ר  נו   :ה 

 .ְכֵׁשָרה א.

ין ָבֵאּלּוֹּלׁשֶ  ב. ְככִּ ָכה ְוֵיֵצא. ֹּלֶאָּלא ְכֵדי ׁשֶ  ,א ָאְמרּו ֵאין ְמס  סֻּ יח  ה   א י נִּ

ָזֵהר .3 יְך ְלהִּ  :ְוָצרִּ
סִּ ֹּלׁשֶ  א. ין ֶׁשּל  ין ְוָעלִּ ְהיּו הּוצִּ ְר ּוכא יִּ ְך ֲעָשָרה ְך יו  ין ְלתו  יםדִּ  .ְטָפחִּ

.ֹּלְכֵדי ׁשֶ  ב. יָבתו  יׁשִּ ר לו  בִּ  א ֵיצ 

רו ת .4 ת ְועו  ֲעָצמו  ת או  ב  ָתכו  יֵני מ  ְכָכּה ְבמִּ  :סִּ
 .ְפסּוָלה א.

ע.  ב. ְרק  דּוֵלי ק  ְפֵני ֶׁשֵאיָנן גִּ  מִּ

ָכה .5 ד ֶׁשנ ֲעשּו סֻּ ֵצא ָבֶהן ע  יו  ים ְוכ  ְדָלה ֲעֵלי ְגָפנִּ  :הִּ
 .ְפסּוָלה א.

 ֶׁשֲהֵרי ֹלא ֶנֶעְקרּו.  ב.

ֵצא ָבֶהן .6 יו  יָבה ְוכ  ְׁשכִּ ת לִּ ת ָהֲעשּויו  ֲחָצלו  ְכֵלי ָהֵעץ ּוְבמ  ְכָכּה בִּ  :סִּ
 .ְפסּוָלה א.

ְמָאה.  ב. ין טֻּ ְבלִּ ְפֵני ֶׁשֵהן ְמק   מִּ

ֵתיֶהן .7 ים ּוְבָליו  ְבֵרי ֵכלִּ ְכָכּה ְבׁשִּ ם סִּ  :ְוֵכן אִּ
 .ְפסּוָלה א.

יל ב. אִּ  :הו 

ְמָאה .1 ין טֻּ ְבלִּ  .ְוָהיּו ְמק 

ן ֹלא ָטֲהרּו. .2 יִּ ים ֶׁשֲעד  ְׁשָברִּ ֵכְך בִּ  ֶׁשָמא ְיס 

ְכָכּה בְ  .1 גִ  :יןָכלִּ ֹאסִּ
 .ְפסּוָלה א.

ְמָאה.  ב. ין טֻּ ְבלִּ ְפֵני ֶׁשֵהן ְמק   מִּ

ים,  .2 ין ּוָבֶהן ֲעָנבִּ ילִּ ְרכִּ ים, פ  ים ּוָבֶהן ְתֵאנִּ ֵכי ְתֵאנִּ ֵצא ָבֶהן סו  יו  ים, ְוֵכן ָכל כ  ת ּוָבֶהן ְתָמרִּ ְכֵבדו   -מ 
ין: אִּ   רו 

ם פְ  א. ל הָ לֶ ֹסאִּ ָבה ע  ין ָבֶהן -ין ָכלִּ ֹאת ְמרֻּ ְככִּ  .ְמס 

ם ָלאו וְ  ב. ין ָבֶהן.  -אִּ ְככִּ  ֵאין ְמס 

יָרקו ת .3 ֵכְך בִּ ב ,סִּ יְבׁשּו יִּ ם יִּ ָמׁשֶֹׁשאִּ ָשֵאר ָבֶהן מ   :לּו ְוֹלא יִּ
ים א. חִּ ָתה ל  י ֶׁשֵהם ע  ל פִּ ָמן ֶנחֱ  ,ַאף ע  ירֲהֵרי ְמקו  ּלּו הּוא ֲאוִּ  .ָׁשב ְכאִּ
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ּלּו ֵאיָנם. ב.  ּוְכאִּ

ְׁשֵתי ָהֵעץ .1 דִ ְכָכּה ְבפִּ  :סִּ
ְפָצן א. ָתן ְוֹלא נִּ  :ֶׁשֹּלא ָדק או 

 .ְכֵׁשָרה .1

ן ֵעץ הּוא.  .2 יִּ  ֶׁשֲעד 

ת .ב ֵפץ או  ם ָדק ְונִּ  :ו  ְואִּ

ין בו   .1 ְככִּ  .ֵאין ְמס 

ְפֵני .2  :מִּ

נָ  א. ְׁשת   .ת צּוָרתו  ֶׁשנִּ

ע.  ב. ְרק  דּוֵלי ק  גִּ ּלּו ֵאינו  מִּ  ּוְכאִּ

יב וְ  .2 ים ֶׁשְּלסִּ ֲחָבלִּ ין ב  ְככִּ ֵצא ָבֶהןְמס  יו   :ֶׁשְּלֵחֶלף ְוכ 
ֶמֶד  א.  .תֶׁשֲהֵרי צּוָרָתן עו 

ים. ב. ים ֵכלִּ ֲחָבלִּ  ְוֵאין ה 

ְכָכּה  הִ יןסִּ ּצִּ   :ְבחִּ
ים .1 ְזָכרִּ  .ְכֵׁשָרה – בִּ

ת .2 ְנֵקבו   :בִּ

 .ְפסּוָלה א.

ְתמ   ב. י ֶׁשהּוא ָעשּוי ְלהִּ ל פִּ ְרֶזלֹּלַאף ע   :אות ְבב 

בּול הּוא .1  .ֵבית קִּ

בּול. .2 י קִּ ְמָאה ְכָכל ְכלִּ ֵבל טֻּ  ּוְמק 

חְ  וִ חְ מ  ים או  מ  י או  ֵחֶלףֶצֶלת גְ ֶצֶלת ָקנִּ   :מִּ
ָנה .1  :ְקט 

ין ָבּה א. ְככִּ יָכְך ֵאין ְמס  יָבה, ְלפִּ ְׁשכִּ  .ְסָתָמּה לִּ

ם ב. כּוְך ֶאָּלא אִּ ָתּה ְלסִּ  .ֵכן ָעָשה או 

ָלה .2  :ְגדו 

כּו א. ין ָבּהְסָתָמּה ְלסִּ ְככִּ יָכְך ְמס   .ְך, ְלפִּ

יָבה.  ב. ְׁשכִּ ָתּה לִּ ם ֵכן ָעָשה או   ֶאָּלא אִּ

יר .3 ם ֵיׁש ָלּה קִּ  :ְואִּ

ָלה .א ּלּו ְגדו  ין ֵאין ֲאפִּ ְככִּ  .ָבּה ְמס 

יא ֶׁשֲהֵרי .ב י הִּ ְכלִּ בּול כִּ  .קִּ

ּלּו ג. ֲאפִּ יר ֶׁשָּלּה ו  קִּ ל ה  ּט   :נִּ

ין ָבּה .1 ְככִּ  .ֵאין ְמס 

ים. .2 ְבֵרי ֵכלִּ יא ְכׁשִּ ְפֵני ֶׁשהִּ  מִּ

ים .1 זִ ים ֶׁשֵאין ְבָרְחָבן ַאְרָבָעה ְטָפחִּ  :ְנָסרִּ
ין ָבֶהן א. ְככִּ  .ְמס 

ין.  ב. פִּ י ֶׁשֵהן ְמׁשֻּ ל פִּ  ַאף ע 

ם ֵיׁש ְבָרְחָבן ַאְרָבָעה .2  :ְואִּ
ין א. פִּ י ֶׁשֵאיָנן ְמׁשֻּ ל פִּ ין ָבֶהן, ְוַאף ע  ְככִּ  .ֵאין ְמס 
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ָכה.  ב. יא ְכסֻּ ֶמה ֶׁשהִּ יד  ְקָרה וִּ ת תִּ ח   ְגֵזָרה ֶׁשָמא ֵיֵׁשב ת 

ן ָעֶליָה ֶנֶסר אֶ  .3 יםָנת   :ָחד ֶׁשֵיׁש ְבָרְחבו  ַאְרָבָעה ְטָפחִּ
 .ְכֵׁשָרה א.

ְחָתיו ב. ין ת   .ְוֵאין ְיֵׁשנִּ

.  ג. ָבתו  ְחָתיו ֹלא ָיָצא ְיֵדי חו  ָיֵׁשן ת   ְוה 

ֵדיֶהן,  .4 ל צִּ ֲהָפָכן ע  ין ֶׁשֵיׁש ְבָרְחָבן ַאְרָבָעה ְוֵאין ְבָעְבָין ַאְרָבָעה, ו  ֶׁשֵאין ָבֶהן ַאְרָבָעה, ָהיּו ְנָסרִּ
ֵכְך ָבֶהן  :ְוסִּ

 .ָלהֲהֵרי זו  ְפסּו א.

ֶנֶסר ָפסּול ב.  :ֶׁשֶזה ה 

ֵכְך ְבָרְחבו   .1  .ֵבין ֶׁשסִּ

2. . ֵכְך ְבָעְביו   ֵבין ֶׁשסִּ

ֲעזֵ  חִ ְקָרה ֶׁשֵאין ָעֶליָה מ  ין תִּ ים, ֶאָּלא ְנָסרִּ יט ְוָהֲאָבנִּ ּטִּ יא ה  דָבה, ֶׁשהִּ ְלב  ין בִּ  :ְתקּועִּ
 .ֲהֵרי זו  ְפסּוָלה .1

ת.  .2 יִּ ָכה ֶאָּלא ְלֵׁשם ב   ֶׁשֲהֵרי ֹלא נ ֲעשּו ְלֵׁשם סֻּ

ְקפֵ  .3 ם פִּ יָכְך, אִּ ְסְמ ְלפִּ מ  יד ה  ים ְוֵהנִּ ְנָסרִּ ָכהק ה  ים ְלֵׁשם סֻּ  :רִּ

 .ֲהֵרי זו  ְכֵׁשָרה א.

ד ׁשֶ  ב. ְלב  ְהֶיה ְבָכל ֶנֶסר ָוֶנסֶ ֹּלּובִּ ים. ח  ֹרר א יִּ  ב ַאְרָבָעה ְטָפחִּ

בִּ  .4 ל ֶאָחד מִּ ם ָנט  ָכה ְנת  ְוֵכן אִּ מו  ְסָכְך ָכֵׁשר ְלֵׁשם סֻּ ְמקו  יח  בִּ נִּ ם, ְוהִּ  ֲהֵרי ֶזה ָכֵׁשר. -יִּ

ָכה ֶׁשנ ֲעשָ  .1 טִ םסֻּ ָכל ָמקו  ְלָכָתּה מִּ  :ת ְכהִּ
י ׁשֶ  א. ל פִּ ְצָוהת ְלֵׁשם א נ ֲעשָ ֹּלְכֵׁשָרה, ַאף ע   .מִּ

ן ב. ְהֶיה ֲעשּוָיה ְלֵצל, ְכגו   :ְוהּוא ֶׁשתִּ

ים .1 יִּ ת גו  כ   .סֻּ

ת ְבֵהָמה .2 כ   .ְוסֻּ

ֵצא ָבֶהן.  .3 יו   ְוָכל כ 

ָכה ֶׁשנ ֲעשָ  .2  :ת ֵמֵאֶליהָ ֲאָבל סֻּ
 .ְפסּוָלה א.

י ׁשֶ  ב.  ת ְלֵצל. א נ ֲעשָ ֹּלְלפִּ

יׁש ְוָעָשהּו .3 ָגדִּ ֵטט ב  חו  ָכה ְוֵכן ה   :סֻּ
ָכה א.  .ֵאיָנּה סֻּ

יׁש ֶזה ְלֵצל.  ב. ֵמר ָגדִּ  ֶׁשֲהֵרי ֹלא עִּ

יָכְך ג.  :ְלפִּ

ח בְ  .1 ָּלה ָחָלל ֶטפ  ְתחִּ ם ָעָשה ב  ָכהאִּ ְבָעה ְלֵׁשם סֻּ  :ֶמֶׁשְך ׁשִּ

טוְ  .2 ְׁש  ָחט  ֲעָשָרהָבּה ַאֲחֵרי ֵכן ְוהִּ יָמּה ל   .לִּ

 .ְכֵׁשָרה .3

 ֶׁשָּלּה ְלֵצל. ֶׁשֲהֵרי נ ֲעָשה ְסָכְך .4

ין יִ יֵלי ְזָרדִּ ֲחבִּ ים ו  יֵלי ֵעצִּ ֲחבִּ ׁש ו  יֵלי ק   :ֲחבִּ
ין ָבֶהן .1 ְככִּ  .ֵאין ְמס 
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 :ְגֵזָרה .2

תֶׁשָמא  א. ילו  גו  ְכֵדי ְלי ְבָׁשן י ֲעֶשה ָאָדם ֲחבִּ ל ג   .ע 

ָמֵלְך ְויֵ  ב. ָכהְויִּ ְחֵתיֶהן ְלֵׁשם סֻּ  .ֵׁשב ת 

ּלָ  .3 ְתחִּ  .ֹלא ָעָשה ְסָכְך ֶזה ְלֵצל הְוהּוא מִּ

ָכה ֶׁשנ ֲעשָ  .4 ְמֵצאת ְכסֻּ  .ת ֵמֵאֶליהָ ְונִּ

יָרן  .3 תִּ ם הִּ ת.  -ְואִּ  ְכֵׁשרו 

ים. .4 דִּ ָשה ב  ֲחמִּ ים ו  יָלה ְפחּוָתה ֵמֶעְשרִּ  ְוֵאין ֲחבִּ

ְנָין  .1 יאִ ת ֶׁשֲאָגָדן ְלמִּ נו  ת ְקט  ילו  ין ָבֶהן. -ֲחבִּ ְככִּ   ְמס 

ֵתְך רְוֵכן ה   .2 ֶדֶקלֹחו  ת בו   ,אׁש ה  ת ֲאגּודו  יו  ֲחרִּ  :ְוה 
ין בו   א. ְככִּ  .ְמס 

ם ֵאינ ב. יִּ יֵדי ָׁשמ  יָלה ו  ֶׁשֶאֶגד בִּ ֲחבִּ  .כ 

ד ָהֶאָחד ג. ּצ  ת כָֻּּלן מִּ יו  ֲחרִּ ר ָראֵׁשי ה  ּלּו ָקׁש  ֲאפִּ יָלה ,ו  ֲחבִּ ְמְצאּו כ  ם  ֶׁשנִּ יִּ יֵדי ָׁשמ  ְשֵני ָראֶׁשיָה בִּ ֶאָחד מִּ
יֵדי ָאָדם  :ְוֶאָחד בִּ

ין ָבֶהן .1 ְככִּ  .ְמס 

ֵגד ֵעץ ֶאָחד  .2 יָלה -ֶׁשָהאו   .ֵאינו  ֲחבִּ

 :ְוזו   .3

יא א.  .ְכֵעץ ֶאָחד הִּ

ם.  ב. יִּ יֵדי ָׁשמ   ֶׁשֲהֵרי ֲאגּוָדה בִּ

ְלְטלו   .3  ֵאינו  ֶאֶגד. -ְוֵכן ָכל ֶאֶגד ֶׁשֵאינו  ָעשּוי ְלט 

יָלן יבִ ת ָהאִּ ח  ָכתו  ת  ֶשה סֻּ  :ָהעו 
ת.  .1 יִּ ב  ְך ה  ּלּו ֲעָשָיּה ְבתו   ְכאִּ

ר ָכְך ְק  .2 ָבן ְוַאח  ל ג  ֵכְך ע  ֵדיֶהן ְוסִּ ת ּוב  יָלנו  ְדָלה ָעֶליָה ֲעֵלי ָהאִּ   :ָצןצָ הִּ

ְרֵבה ֵמֶהן א. כּוְך ה  סִּ ם ָהָיה ה   .ְכֵׁשָרה – אִּ

ם  ב. ְרֵבה ֵמֶהןְואִּ ָּלתו  ה  ְתחִּ כּוְך ֶׁשָהָיה ָכֵׁשר מִּ סִּ  :ֹלא ָהָיה ה 

יְך ְלנ ֲעֵנע  או   .1 יָצָתןָצרִּ ר ְקצִּ  .ָתן ַאח 

ְהֶיה ֲעש .2 ָכה.ּוְכֵדי ֶׁשתִּ  ָיה ְלֵׁשם סֻּ

ין בו  בְ  .1 יגִ ְככִּ ְׁשנֵ ֵעֵרב ָדָבר ֶׁשְמס  ֵכְך בִּ ין בו  ְוסִּ ְככִּ ל  - יֶהןָדָבר ֶׁשֵאין ְמס  ָכֵׁשר ָיֵתר ע  י ֶׁשה  ל פִּ  ַאף ע 
ָפסּול    ְפסּוָלה. ,ה 

ֵכְך בְ  .2 ְצמו  וְ סִּ ד ֶזהֶזה ְלע  ְצמו  ֶזה ְבצ  ם – ֶזה ְלע   :אִּ
ְסָכְך ָפסּול ְׁשלׁשָ  א. דֵיׁש ב  ּצ  ן ה  ע ֵבין מִּ ם ֶאָחד, ֵבין ָבֶאְמצ  ים ְבָמקו   .ה ְטָפחִּ

  ֲהֵרי זו  ְפסּוָלה. ב.

ים? ידִ ים ֲאמּורִּ ֶמה ְדָברִּ   ב 

ָנה .1 ְקט    .בִּ

ָלה .2 ָכה ְגדו   :ֲאָבל ְבסֻּ

ֵסל ְסכָ  א. ע פו  יםְך ָפסּול ָבֶאְמצ   .ְבַאְרָבָעה ְטָפחִּ

כָ ָפחּו ב.  ְכֵׁשָרה.  -ן את מִּ

ּצ   .3 ן ה   :דּומִּ
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ת א. מו  ע א  ֵסל ְבַאְרב   .פו 

כָ ּוָפחּו ב.  ְכֵׁשָרה. -ן את מִּ

ד?  .4  ֵכיצ 

ת ְבֶאְמָצעו   א. ְפח  ת ֶׁשנִּ יִּ ְפָחת ב  ם ה  ל ְמקו  ֵכְך ע   .ְוסִּ

ֶקֶפת  ב. מֻּ ֵכְך ָעֶליהָ ְוֵכן ָחֵצר ה  ְדָרה ֶׁשסִּ  .ַאְכס 

ְעָלה ג. ְּלמ  ת מִּ ְדָפנו  ד ה  ין בו  ְבצ  ְככִּ יפּוָה ְבָדָבר ֶׁשֵאין ְמס  קִּ ָלה ֶׁשהִּ ָכה ְגדו    :ְוֵכן סֻּ

ם  .ד כאִּ ָכֵׁשר ְול  ְסָכְך ה  ת ה  ְשפ  תתֶ ֵֹיׁש מִּ מו  ע א   .ְפסּוָלה – ל ַאְרב 

כָ ָפחּו .ה  :ןאת מִּ

כ .1 ּלּו ה  ין ְכאִּ אִּ םתֶ ֹרו   .ל ֶנֱעק 

כ .2 ן גּוף ה  ָפסּול מִּ ְסָכְך ה   ל, ּוְכֵׁשָרה. תֶ ְֹוֵיָחֵׁשב ֶזה ה 

ינ י. ְוָדָבר ֶזה .3 סִּ ֶׁשה מִּ  ֲהָלָכה ְלמ 

ְבָעה .1 טוִ ָנה? ָכל ֶׁשֵאין ָבּה ֶאָּלא ׁשִּ ָכה ְקט  יא סֻּ ים ְוֵאי זו  הִּ ְבָעה ְטָפחִּ ל ׁשִּ ים ע   .ְטָפחִּ
ָלה  .2 ים ְסָכְך  -ּוְגדו  ְבָעה ְטָפחִּ ל ׁשִּ ים ע  ְבָעה ְטָפחִּ ָפסּול ׁשִּ ְסָכְך ה  ל ה  ָשֵאר ָבּה ָיֵתר ע  ָכל ֶׁשיִּ

 ָכֵׁשר.

ֵכְך ְבָדָבר ָפסּול וְ  טזִ ְסכָ סִּ ם ֶאָחד מִּ ד ֶזה, ְוֵאין ְבָמקו  ָפסּול רָדָבר ָכֵׁשר ֶזה ְבצ  ב ְׁשלׁשָ ְֹך ה  ים ֶאָּלא ח  ה ְטָפחִּ
  :תָפחּו

ָכֵׁשר יָ  .1 ְסָכְך ה  ם ָהָיה ָכל ה  ָפסּולאִּ ְסָכְך ה  ל ָכל ה   .ְכֵׁשָרה – ֵתר ע 

ם הָ  .2 ְמצּוםְואִּ  :ָיה ֶזה ְכמו  ֶזה ְבצִּ

ל פִּ  א. ם ֶאָחד ְׁשלׁשָ ַאף ע   .ֲהֵרי זו  ְפסּוָלה ,הי ֶׁשֵאין ְבָמקו 

ְפֵני ֶׁשְסָכְך ָפסּול ב.  ָׁשב.ְכָפרּוץ הּוא ֶנחֱ  - מִּ

ְעָלה .1 יזִ ְּלמ  ש ָעֶליָה ֶבֶגד מִּ ְנָׁשר  ,ָפר  ְפֵני ה  ְחֶתיָה מִּ ש ת    ְפסּוָלה. -או  ָפר 

ָתּה  .2   ְכֵׁשָרה. -ְפָרשו  ְכֵדי ְלָנאו 

ים ֶׁשְתלָ  .3 ים ְוֵכלִּ יֵני ְבָגדִּ ת ּוְבמִּ יֵני ֵפרו  ְּטָרּה ְבמִּ ְלָכָתּה ְועִּ ְכָכּה ְכהִּ ם סִּ ְכָתֶליָה ָבּה, ן יָ ְוֵכן אִּ ֵבין בִּ
ְסָכְך ָתּה  ,ֵבין ב   ְכֵׁשָרה. -ְכֵדי ְלָנאו 

ָכה  יח סֻּ ֵאי ה   :נו 
ין ְבָגְבָהּה .1 ֲעטִּ  .ֵאין ְממ 

ין ְבָרְחָבּה. אֲ  .2 ֲעטִּ  ָבל ְממ 

ים או  ָיֵתר .3 ָגּה ַאְרָבָעה ְטָפחִּ ג  ין מִּ ְפָלגִּ ָכה מֻּ סֻּ ֵאי ה   :ָהיּו נו 

 .ְפסּוָלה א.

ֵׁשב ָׁשם ב. יו  ְמָצא ה   :ֶׁשנִּ

ְסָכְך .1 ת ה  ח  ּלּו ֵאינו  ת   .ְכאִּ

ת  .2 ח  אינה  ֶאָּלא ת  ים ֶׁשֵאין ָכלִּ ֹאֶׁשהּוא  ו  ין ָבֶהן.ין ְוֵכלִּ ְככִּ  ְמס 

ְרֶאה ֵמֶהן יטִ יר נִּ ת ֶׁשָהֲאוִּ נו  ּלו    :ְסָכְך ֶׁשָהיּו בו  ח 
ָכְך .1 ְמסֻּ ם ה  יר ְכָכל ָמקו  ם ֵיׁש ְבָכל ָהֲאוִּ  :אִּ

 .ֲהֵרי זו  ְפסּוָלה א.

ְפֵני ב.  :מִּ

ָבה  .1 ְהֶיה ְמרֻּ ָמָתּה תִּ ל ֶׁשח  ָּלָתּהע   .צִּ

ָמה ְמ  .2 ח  ָבה ְוָכל ֶׁשה  ֵּצל ֵאינו  ְסָכְךרֻּ ל ה   .ע 
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סִּ  .2 ם ָהָיה ה  ירּוכְואִּ ל ָהֲאוִּ ב ע   ְכֵׁשָרה. - ְך ר 

ים? .1 כִ ים ֲאמּורִּ ֶמה ְדָברִּ   ב 

יר ְׁשלׁשָ ֹּלְבׁשֶ  .א ם ֶאָחד ֲאוִּ ים. א ָהָיה ְבָמקו   ה ְטָפחִּ

יר ְׁשלׁשָ  .ב ם ָהָיה ֲאוִּ יםֲאָבל אִּ ן ה   ,ה ְטָפחִּ ע ֵבין מִּ דֵבין ָבֶאְמצ   :ּצ 

 .ֲהֵרי זו  ְפסּוָלה .1

ְשלׁשָ  .2 ֲעֶטנּו מִּ ד ֶׁשְימ   ה. ע 

ים ּוְכסּות .3 ן ֵכלִּ ָפסּול, ְכגו  ֲעטו  ְבָדָבר ה    :מִּ

יא א. ָלה הִּ ָכה ְגדו  ם סֻּ  .ְכֵׁשָרה – אִּ

ָנה ב. ָכה ְקט  ם ְבסֻּ  :ְואִּ

 .ְפסּוָלה .1

2.  . ין בו  ְככִּ ֲעֶטנּו ְבָדָבר ֶׁשְמס  ד ֶׁשְימ   ע 

ָּלתו  ָֹהָיה ר .2 ּצִּ ָבה מִּ ָמתו  ְמרֻּ עּוטו  ח  , ּומִּ ָמתו  ָבה ֵמח  ָּלתו  ְמרֻּ כּוְך צִּ סִּ כ - ב ה  ת ה  ּל  יל ְוצִּ אִּ ל ֹהו 
כ ת ה  מ  ָבה ֵמח   ְכֵׁשָרה. ,לְֹמרֻּ

ל ְכדֵ  .1 כאִ ת ק  ְהיו  כּוְך לִּ סִּ ים.ֶדֶרְך ה  לִּ ְגדו  ים ה  ָכבִּ כו  ֶמנּו ה    י ֶׁשֵיָראּו מִּ

ת .2 יִּ ין ב  ָבה ְכמִּ ָכּה - ָהְיָתה ְמעֻּ תו  ין מִּ ְראִּ ים נִּ ָכבִּ כו  י ֶׁשֵאין ה  ל פִּ   ְכֵׁשָרה. ,ַאף ע 

ְקָצתו  ְלמ   .3 ְעָלה ּומִּ ְקָצתו  ְלמ  ְהֶיה מִּ כּוְך ֶׁשיִּ סִּ ְבָלל, ְוהּוא ה  כּוְך ְמדֻּ סִּ  :ָּטהָהָיה ה 
ד ׁשֶ  ְכֵׁשָרה א. ְלב  ֵרד ְׁשלׁשָ ֹּלּובִּ יו  ֶלה ְוה  ְהֶיה ֵבין ָהעו  ים. א יִּ  ה ְטָפחִּ

ם ָהָיה בְ  .ב ח או  ָיֵתרח  ֹרְואִּ ֶלה ֶטפ   :ב ֶזה ָהעו 

ְשלׁשָ  .1 ּה  ָיֵתר מִּ י ֶׁשהּוא ָגבו  ל פִּ יםַאף ע  ת ֶזה  ,ה ְטָפחִּ ְשפ  ע בִּ ָּטה ְוָנג  ד ְלמ  ּלּו ָיר  תו  ְכאִּ ין או  אִּ רו 
ֵרד יו   .ה 

ֵרד. .2 יו  ת ה  ְהֶיה ְמכָֻּּון ְכֶנֶגד ְשפ   ְוהּוא ֶׁשיִּ

ָכה כבִ ֵבי סֻּ ל ג  ָכה ע  ֶשה סֻּ  :ָהעו 
ָנה .1 ְחתו  ת   :ה 

 .ְפסּוָלה א.

ת ב. יִּ ב  ְך ה  ָכה ְבתו  י ֶׁשָעָשה סֻּ  .ְכמִּ

ָנה ְכֵׁשָרה.  .2  ְוָהֶעְליו 

ָנה ְפסּוָלה?  .3 ְחתו  ת  ים ֶׁשה  ים ֲאמּורִּ ֶמה ְדָברִּ  ב 

ים או  ָיֵתרּה ָהֶעְליו  ב  ְֹבֶׁשָהָיה ג א.  .ָנה ֲעָשָרה ְטָפחִּ

ל ְיֵדי ה   ב. ּלּו ע  ָנה ֲאפִּ ת ֶׁשָּלֶעְליו  ים ּוְכָסתו  ֵבל ָכרִּ ל ְלק  ָנה ָיכו  ְחתו  ת  ג ה   ק. חָ ְד ְוָהָיה ג 

ָנה ֲעָשָרה ג. ם ֵאין ָגְבָהּה ֶׁשָּלֶעְליו  ת ֹּלאו  ׁשֶ  ,ֲאָבל אִּ ים ּוְכָסתו  ֵבל ָכרִּ ָלה ְלק  ָנה ְיכו  ְחתו  ת  א ָהְיָתה ה 
ְד  ל ְיֵדי ה  ּלּו ע  ָנה ֲאפִּ  :קחָ ֶׁשָּלֶעְליו 

ָנה ְכֵׁשָרה .1 ְחתו  ת  ְהֶיה גֹּלְוהּוא ׁשֶ  ַאף ה  ָמה ּה ְׁשֵתיֶהןב  ֹא יִּ ים א  ל ֶעְשרִּ  .ָיֵתר ע 

ָנה  .2 ְחתו  ת  ֶתֶרת. -ֶׁשה  יא נִּ ָנה הִּ ְך ָהֶעְליו  ְסכ   בִּ

ָכה .1 כגִ סֻּ ְך ה  ָּטה ֶׁשְבתו   :מִּ
ים א. ָהה ֲעָשָרה ְטָפחִּ ם ְגבו  ְח  ,אִּ ֵׁשב ת  יו  ָבתו  ה   .ֶתיָה ֹלא ָיָצא ְיֵדי חו 

ָכה ְבתו   ב. יא ְכסֻּ ְפֵני ֶׁשהִּ ָכה. מִּ  ְך סֻּ

ּלָ  .2 חְוֵכן כִּ ּלּו ֶטפ  ג, ֲאפִּ ים - ה ֶׁשֵיׁש ָלּה ג  ָהה ֲעָשָרה ְטָפחִּ ם ְגבו  ָכה. ,אִּ סֻּ ין ָבּה ב    ֵאין ְיֵׁשנִּ

יד ַאְרָבָעה  .3 ֲעמִּ מ  ין ֲעֵליֶהןְוֵכן ה  ש ָסדִּ ים ּוָפר  מּודִּ ין ֲעָשָרה - ע  הִּ ם ְגבו  ְך  ו  ֲהֵרי ז ,אִּ ָכה ְבתו  ְכסֻּ
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ָכה.  סֻּ

ּלָ  כדִ ין, ְוֵכן כִּ ש ֲעֵליֶהן ָסדִּ ין ֶׁשָפר  מּודִּ חֲאָבל ְׁשֵני ע  ָגּה ֶטפ   :ה ֶׁשֵאין ְבג 
ין ָכל ֶׁשהּוא .1 הִּ ּלּו ְגבו  יׁש ,ֲאפִּ ָתר לִּ ְחתֵ  ֹןמֻּ ָכהת  סֻּ  .יֶהן ב 

ג. .2 ְפֵני ֶׁשֵאין ָלּה ג  ָכה, מִּ ְך סֻּ ָכה ְבתו   ֶׁשֵאיָנן ְכסֻּ

ָכה ְׁשאּוָלה  .1 כהִ  .ְכֵׁשָרה –סֻּ
ְגזּוָלה .2  :ְוֵכן ה 

 ְכֵׁשָרה.  א.

ד?  ב.  ֵכיצ 

ב ָבּה .1 ָכתו  ּוְגָזָלּה ְוָיׁש  סֻּ יאו  מִּ צִּ ל ֲחֵברו  ְוהו  ף ע  ם ָתק   :אִּ

 .ָיָצא א.

ְגֶזֶלת.  ב. ע נִּ ְרק  ק   ֶׁשֵאין ה 

ָכה .2 ים ְוָעָשה ֵמֶהן סֻּ ל ֵעצִּ ם ָגז   :ְואִּ

 .ָיָצא א.

ד.  ב. ְלב  ים בִּ ים ֶאָּלא ְדֵמי ֵעצִּ ל ָהֵעצִּ ע  יא ֶׁשֵאין ְלב  ים הִּ ָקנ ת ֲחָכמִּ  ת 

ָנה ָבֶהן ְכלּום  .3 ְבָרן ְוֹלא ׁשִּ יָחן, ְוֹלא חִּ נִּ ים ְוהִּ ל ְנָסרִּ ּלּו ָגז  ֲאפִּ  ָיָצא.  -ו 

ים  .3 בִּ ְרׁשּות ָהר  ָכה בִּ ֶשה סֻּ  ֲהֵרי זו  ְכֵׁשָרה. -ָהעו 

י ש    קִש   רֶּ ֶּ  סוכהב ההישיב  פ 

ָכה. .1 אִ סֻּ ן ה  ין מִּ ים ְפטּורִּ נִּ ים ּוְקט  ֲעָבדִּ ים ו    ָנׁשִּ

ְמטּום ְוַאְנְדר .2 ינֹטֻּ ָסֵפק.ֹגִּ ין מִּ ָיבִּ   ס ח 

י ֶׁשֶחְציו  ֶעֶבד ְוֶחְציו  בֶ  .3 ָיב.ֹן חְוֵכן מִּ ין ח    רִּ

, ֶׁשה .4 מו  יְך ְלאִּ  :ּוא ְכֶבן ָחֵמׁש ְכֶבן ֵׁשׁשָקָטן ֶׁשֵאינו  ָצרִּ
ים א. ְפרִּ ְבֵרי סו  דִּ ָכה מִּ סֻּ ָיב ב   .ח 

ְנכו  ב   ב. ת.מִּ ְכֵדי ְלח   ְצוו 

ְמֵׁשיֶהן .1 בִ ים ּוְמׁש  לִּ  :חו 
ָכהְפטּורִּ  א. סֻּ ן ה   .ין מִּ

ָכָנה, ֶאָּלא ב. ֶלה ֶׁשֵיׁש בו  ס   :ְוֹלא חו 

ּלּו ָחׁש בְ  .1  .ׁשו  אֹרֲאפִּ

ּלּו ָחׁש ְבֵעיָניו.  .2 ֲאפִּ  ו 

ָכה .2 סֻּ ן ה  ֵער ָפטּור מִּ ְצט    ;מִּ
 .הּוא א.

ְמָׁשיו.  ב.  ֹלא ְמׁש 

יׁש   ג. ל לִּ ֵער? ֶזה ֶׁשֵאינו  ָיכו  ְצט  ָכהְוֵאי ֶזה הּוא מִּ סֻּ  :ן ב 

ְפֵני ָהרּוח   .1  .מִּ

ֵצא ָבֶהן .2 יו  ין ְוכ  ׁשִּ ְרעו  פ  ין ְוה  ְזבּובִּ ְפֵני ה   .או  מִּ

3. . ְפֵני ָהֵריח   או  מִּ
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ָכה .1 גִ סֻּ ָיב ב   .ָהָאֵבל ח 
ְׁשֶתה. .2 מִּ ת ְיֵמי ה  ְבע  ָכה ָכל ׁשִּ סֻּ ן ה  ין מִּ ָפה ְפטּורִּ ין ְוָכל ְבֵני חֻּ ינִּ ְׁשבִּ שו   ְוָחָתן ְוָכל ה 

ָכה .1 דִ סֻּ ן ה  ין מִּ ְצָוה ְפטּורִּ  :ְׁשלּוֵחי מִּ
ם א. יו   .ֵבין ב 
ּל  ֵבין  ב.   ְיָלה.ב 

יו ם .2 ים ב  ְלֵכי ְדָרכִּ  :הו 
םפְ  א. יו  ָכה ב  סֻּ ן ה  ין מִּ  .טּורִּ

ְיָלה ב. ּל  ין ב  ָיבִּ  .ְוח 

ְיָלה .3 ּל  ים ב  ְלֵכי ְדָרכִּ  :הו 
ְיָלהְפטּו א. ּל  ָכה ב  סֻּ ן ה  ין מִּ  .רִּ

ם.  ב. יו  ין ב  ָיבִּ  ְוח 

יו ם .4 יר ב  ְמֵרי ָהעִּ  :ׁשו 
םפְ  א. יו  ָכה ב  סֻּ ן ה  ין מִּ  .טּורִּ

ְיָלה ב. ּל  ין ב  ָיבִּ  .ְוח 

ְיָלה .5 ּל  יר ב  ְמֵרי ָהעִּ  :ׁשו 
ְיָלהְפטּו א. ּל  ָכה ב  סֻּ ן ה  ין מִּ  .רִּ

ם.  ב. יו  ין ב  ָיבִּ  ְוח 

ְמֵרי ג   .6 יןׁשו  ְרֵדסִּ ת ּופ   :נו 
ּל   א. ם ֵבין ב  יו  ין ֵבין ב   .ְיָלהְפטּורִּ

ם ׁשֶ  ב. ָכהאִּ ֵמר סֻּ שו   :י ֲעֶשה ה 

ָנב ׁשֶ  .1 ג  ע ה  ם ָקבּוע  ֵיד  ֵמר ָמקו  שו   .ֵיׁש ל 

גְ  .2 א ְויִּ ם ַאֵחר. בֹנְוָיבו  ָמקו   מִּ

ָכה? הִ סֻּ יָבה ב  ְיׁשִּ ת ה  ְצו  יא מִּ ד הִּ   ֵכיצ 

ְיָלה, ְכֶדֶרְך ֶׁשהּוא ָד  .1 ּל  ם ֵבין ב  יו  ים, ֵבין ב  ָימִּ ת ה  ְבע  ָכה ָכל ׁשִּ סֻּ ֶתה ְוָדר ב  ֵכל ְוׁשו  ְהֶיה או  ְׁשָאר ֶׁשיִּ ר ְבֵביתו  בִּ
ָשָנה.  ת ה   ְימו 

ע,  .2 ָכתו  ֶקב  אי ְוֶאת סֻּ ֶשה ָאָדם ֶאת ֵביתו  ֲער  ים עו  ָימִּ ת ה  ְבע  ר:ֶׁשנֶ ְוָכל ׁשִּ כ ֱאמ  סֻּ ים" ֹת"ב  ת ָימִּ ְבע  )ויקרא  ֵתְׁשבּו ׁשִּ

 . מב(,כג

ד?  .3  ֵכיצ 

ָכה א. סֻּ ת ב  ָנאו  ת ה  ָּצעו  ים ּומ  ָנאִּ ים ה   .ֵכלִּ

ָכה ב. סֻּ ת ב  סו  ת ְוכו  יׁשו  ן ֲאׁשִּ ָיה ְכגו   .ּוְכֵלי ְׁשתִּ

ת  ג. ת ּוְקָערו  ן ְקֵדרו  יָלה ְכגו  ָכה.  -ֲאָבל ְכֵלי ֲאכִּ סֻּ  חּוץ ל 

ָרה .4 ְמנו   :ה 

ָכה.  א. סֻּ  ב 

ָנה  ב. ָכה ְקט  ם ָהְיָתה סֻּ ָכה. -ְואִּ סֻּ יָחּה חּוץ ל  נִּ  מ 

יְ  .1 וִ ּל  ם ֵבין ב  יו  ְבָעה, ֵבין ב  ָכה ָכל ׁשִּ סֻּ ים ב  יֵׁשנִּ ין וִּ תִּ ין ְוׁשו  ְכלִּ   ָלה.או 

ְבָעהל ְסעּודָ ְֹוָאסּור ֶלֱאכ .2 ָכה ָכל ׁשִּ סֻּ ם ה חּוץ ל   ֵכן: ֶאָּלא אִּ

אי א. ת ֲער  יל  ל ֲאכִּ  .ָאכ 

ֵביָצה או  ָפחּו ב. ט. כ   ת או  ָיֵתר ְמע 
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אי. .3 ּלּו ְׁשנ ת ֲער  ָכה ֲאפִּ סֻּ ים חּוץ ל    ְוֵאין ְיֵׁשנִּ

ם ְוֶלֱאכ .4 יִּ ת מ  ְׁשתו  ָתר לִּ  :ֵפרו תל ֹּומֻּ
ָכה א. סֻּ  .חּוץ ל 

חֲ  .ב י ֶׁשי  ם ּומִּ יִּ ּלּו מ  ָכה ֲאפִּ סֻּ ְׁשֶתה חּוץ ל  ְצמו  ְוֹלא יִּ ל ע  יר ע  ָבח. -מִּ  ֲהֵרי ֶזה ְמׁשֻּ

יָלה ְבֵלילֵ  .1 זִ ָכה יֲאכִּ סֻּ ן ב  אׁשו  ב ָהרִּ  :יו ם טו 
ָבה.  א.  חו 

ת  ב. ת פ  יִּ ז  ל כ  ּלּו ָאכ  .  -ֲאפִּ ָבתו   ָיָצא ְיֵדי חו 

ָכאן וְ  .2   ְרׁשּות: -ֵאיָלְך מִּ

ָכה -ְסעּוָדה  ֹלכָרָצה ֶלאֱ  א. סֻּ ֵעד ב   .סו 

ָכה ב. סֻּ ת חּוץ ל  ת או  ְקָליו  ְבָעה ֶאָּלא ֵפרו  ֵכל ָכל ׁשִּ ֵכל – ָרָצה ֵאינו  או   .או 

פֶ  ג. ָּצה ב  ת מ  יל  ין ֲאכִּ ח.ְכדִּ  ס 

י ֶׁשָהָיה ר חִ ְך בֵ ֹמִּ ְלָחנו  ְבתו  ָכה ְוׁשֻּ סֻּ בו  ב  ָכה, ְוָאכ ל ו  יתאׁשו  ְורֻּ סֻּ  :או  חּוץ ל 
 .ֲהֵרי ֶזה ָאסּור .1

ָכה .2 סֻּ ל ב  ּלּו ֹלא ָאכ   .ּוְכאִּ

ְהיֶ  .3 ד ֶׁשיִּ ָכהע  סֻּ ְך ה  ְלָחנו  ְבתו   .ה ׁשֻּ

 :ְגֵזָרה .4

ָמֵׁשְך  א. ְלָחנו  ֶׁשָמא יִּ ר ׁשֻּ  .ַאח 

ָלה. .ב ָכה ְגדו  ּלּו ְבסֻּ ֲאפִּ  ו 

ים .1 טִ ָימִּ ת ה  ְבע   :ָכל ׁשִּ
ָכה א. סֻּ ְך ה  ֵרא ְבתו   .קו 

ְקָרא ב. ה ֶשיִּ ְקֵדק ְבמ  ין ּוְמד   :ּוְכֶׁשֵמבִּ

ָכה .1 סֻּ ין חּוץ ל   .ָיבִּ

ְעתו  ְמיֶֻּשֶבת ָעָליו.  .2 ְהֶיה ד   ְכֵדי ֶׁשתִּ

ֵּלל  .2 ְתפ  מִּ ֵּלל -ה  ְתפ  ָכה ָרָצה ְלהִּ סֻּ ָכה. ,ב  סֻּ  או  חּוץ ל 

ים .1 יִ  :ָיְרדּו ְגָׁשמִּ
ת.  א. יִּ ב  ְך ה  ְכָנס ְלתו   ֲהֵרי ֶזה נִּ

ת?  ב. נו  ָתר ְלפ  י מֻּ  ֵמֵאָמת 

ָפֵסד .1 יל יִּ ְבׁשִּ ת  ְך ה  ְפלּו ְלתו  ם יִּ ת ֶׁשאִּ פו  ָכה טִּ סֻּ ְך ה  ֶשֵיְרדּו ְלתו   .מִּ

ל.  .2 יל ֶׁשְּלפו  ְבׁשִּ ּלּו ְלת   ֲאפִּ

ים  .2 ְגָׁשמִּ ְכנ ס ְלֵביתו  ּוָפְסקּו ה  ים, ְונִּ ָכה ְוָיְרדּו ְגָׁשמִּ סֻּ ֵכל ב  חֲ  -ָהָיה או  תו  ל  ין או  ְיבִּ ר ֹזֵאין ְמח 
ְגמ ד ֶׁשיִּ ָכה ע  סֻּ .ֹל    ר ְסעּוָדתו 

ְיָלה, ְונִּ  .3 ּל  ים ב  יםָהָיה ָיֵׁשן ְוָיְרדּו ְגָׁשמִּ ְגָׁשמִּ ת ּוָפְסקּו ה  יִּ ב  ְך ה   :ְכנ ס ְלתו 
חֲ  א. תו  ל  ין או  יחִּ ְטרִּ ָכה כָ  רֹזֵאין מ  סֻּ ְיָלהל  ּל  תו  ה   .ל או 

ר. ב. ח  ש  מּוד ה  ֲעֶלה ע  ד ֶׁשי   ֶאָּלא ָיֵׁשן ְבֵביתו  ע 

ֶּלֱאכ .1 יאִ ר מִּ י ב  ָֹגמ  יעִּ ְשבִּ ם ה  יו  יתש  ל ב   :ֲחרִּ
יר  א. ָכתו  ֹלא י תִּ  .סֻּ

 :ֲאָבל ב.
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תָ  .1 ֶנה או  יד הּוא ֶאת ֵכָליו ּוְמפ  רִּ ְנָחה וָ  ּהמו  מִּ ן ה  ְעָלה. מִּ  מ 

ת  .2 נו  ם ְלפ  ל ַאְרָבָעה.  -ֵאין לו  ָמקו  ֵחת ָבּה ַאְרָבָעה ע   פו 

ְסע .2 ְך לִּ ְצר  ם הֻּ יו םְֹואִּ ְׁשָאר ה   :ד בִּ
יְך ֶלאֱ  א. ָכה ֹלכָצרִּ סֻּ  .ב 

ְבָעה. ב. ְצָוָתּה ָכל ׁשִּ  ֶׁשמִּ

ְבָעה  .1 יבִ ָכה ָכל ׁשִּ סֻּ ָכֵנס ֵליֵׁשב ב  ן ֶׁשיִּ ָּונּו ְֹמָבֵרְך ק -ָכל ְזמ  ָתיו ְוצִּ ְצוו  ְדָׁשנּו ְבמִּ  ֶדם ֶׁשֵיֵׁשב 'ֲאֶׁשר קִּ
ָכה'.   סֻּ   ֵליֵׁשב ב 

ן .2  אׁשו  ב ָהרִּ ם טו   :ּוְבֵליֵלי יו 
ָכה א. סֻּ ל ה   .ְמָבֵרְך ע 

ןְוַא ב. ְזמ  ל ה  ר ָכְך ְמָבֵרְך ע   .ח 

ס.  ג. כו  ל ה  ת ע  ְבָרכו  ֵדר ָכל ה   ּוְמס 

ְמָצא ד.  :נִּ

ֵדׁש מֵ  .1  .דמֵ ו  עְמק 

ֵׁשב ּוְמָבֵרְך .2 ָכה' ְויו  סֻּ  .'ֵליֵׁשב ב 

ן.  .3 ְזמ  ל ה  ר ָכְך ְמָבֵרְך ע   ְוַאח 

י ה. ת  בו  ג ר  ְנה  ֵבי  ְוָכֶזה ָהָיה מִּ דְור  ֵדׁש מֵ  ,ְסָפר  ת ְכמו  ֶׁשֵבַאְרנּו.מֵ ו  עְלק  כו  סֻּ ג ה  ן ֶׁשְּלח  אׁשו   ד ְבֵליֵלי רִּ

ים .1 יגִ ין ְׁשֵני ָימִּ שִּ ֶזה, ֶׁשָאנּו עו  ן ה  ְזמ   :ב 
ים.  א. ָנה ָימִּ ָכה ְׁשמו  סֻּ ין ב  ְׁשבִּ  יו 

ְׁשמִּ  ב. ן ֶׁשּלִּ אׁשו  ב רִּ ם טו  י, ֶׁשהּוא יו  ינִּ ְשמִּ ם ה  יו  י ֲעֶצֶרת ּוב  ָכה'.  -ינִּ סֻּ ין 'ֵליֵׁשב ב  ין ָבּה ְוֵאין ְמָבְרכִּ ְׁשבִּ  יו 

ְמטּום ְוַאְנְדר .2 ינְֹוֵכן טֻּ  :ֹסגִּ
ָלם ֵאין  א. ָכה'ְלעו  סֻּ ין 'ֵליֵׁשב ב   .ְמָבְרכִּ

ְפֵני ב.  :מִּ

ָסֵפק .1 ין מִּ ָיבִּ  .ֶׁשֵהן ח 

ָסֵפק. .2 ין מִּ  ְוֵאין ְמָבְרכִּ

ֶּלֱאכ ידִ ר מִּ י ֹלָגמ  ינִּ ְשמִּ ם ה  יו   :ב 
ָתּה.  .1 ֶנה או  יד ֵכָליו ּוְמפ  רִּ  מו 

יד ֶאת ֵכָליו .2 רִּ ם ְלהו   :ֵאין לו  ָמקו 

ָנה א. ם ָהְיָתה ְקט  ָרה אִּ יס ָלּה ְמנו  ְכנִּ  .מ 

ָלה ב. ם ָהְיָתה ְגדו   :ְואִּ

ת ּוְקעָ  .1 יס ָלּה ְקֵדרו  ְכנִּ ֵצא ָבֶהןמ  יו  ת ְוכ   .רו 

יר פְ ְכֵדי  .2 כִּ ְצָוָתּהְלה  ְגְמָרה מִּ  .סּוָלּה ְוֶׁשְכָבר נִּ

ְפֵני .3  :מִּ

ב א. ם טו   .ֶׁשהּוא יו 

פְ  ב. ל לִּ  ת ָבּה ּוְלָפְסָלּה.ֹחְוֵאינו  ָיכו 

יד .1 טוִ ֵגג ֵבין ְבֵמזִּ ָכה, ֵבין ְבׁשו  י ֶׁשֹּלא ָעָשה סֻּ  :מִּ
ּלּו א. ֵעד; ֲאפִּ מו  ּלו  ֶׁשּל  ָכה ְבחֻּ ֶשה סֻּ ָכהְבסו   עו  ֶשה סֻּ י עו  יעִּ ם ְׁשבִּ  .ף יו 

ְבָעה. ב. ְצָוָתּה ָכל ׁשִּ  ֶׁשמִּ
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ת ֵבין ֲעֵצי ְסָכְך .2 נ ת ְיֵמי ֶהָחג. ֵבין ֲעֵצי ְדָפנו  ין ָכל ְׁשמו  ָכה ֲאסּורִּ  :ֲעֵצי סֻּ
ים א. ָימִּ נ ת ה  ין ֵמֶהן ְלָדָבר ַאֵחר ָכל ְׁשמו  תִּ  .ֵאין ֵנאו 

ְפֵני ב.  :מִּ

ָכה מֻּ  .1 סֻּ י כֻּּלו  ה  יעִּ ם ְׁשבִּ תֶׁשיו  ְשָמׁשו  ד ֵבין ה   .ְקֵצית ע 

י .2 ינִּ ְשמִּ ת ֶׁשּל  ְשָמׁשו  ְקָצת ְלֵבין ה  יל ְוהֻּ אִּ ם. ,ְוהו  יו  ְקָצת ְלָכל ה   הֻּ

ין ּוְֹוֵכן א טזִ ָתּהָכלִּ ָכה ְכֵדי ְלָנאו  סֻּ ין ב  לִּ ין ֶׁשתו  ְׁשקִּ  :מ 
ֵפק ֵמֶהן ָכל ְׁש  .1 ְסת  ָנהָאסּור ְלהִּ  .מו 

ר .2 ְתָנה ֲעֵליֶהן ְבָׁשָעה ֶׁשְתָלָין, ְוָאמ  ם הִּ ת' ְואִּ ְשָמׁשו  ֵדל ֵמֶהן ָכל ֵבין ה  י בו   :'ֵאינִּ

פֵ  א. ְסת  ְר ֲהֵרי ֶזה מִּ  .ֶצהק ֵמֶהן ְבָכל ֵעת ֶׁשיִּ

 :ֶׁשֲהֵרי ב.

ָתן .1 ְקָצה או   .ֹלא הִּ

ָכהְוֹלא ָחלָ  .2 סֻּ ת ה  ש   .ה ֲעֵליֶהן ְקדֻּ

ָתּה. .3  ְוֹלא ֶנְחְׁשבּו ְכמו 

יִ יע  ב  קִש   רֶּ ֶּ  ארבעת המינים ונטילתם  פ 

יםֹכ פ' אִ ָרה 'ת ְתָמרִּ תו  ים ב   :ֵהן )ויקרא כג,מ( ָהֲאמּורִּ
ְצְמחּו  .1 ת ֶׁשְּלֶדֶקל ְכֶׁשיִּ יו  ְתפָ ֶד ֹקֲחרִּ ין ְלָכאן ּוְלָכאןם ֶׁשיִּ  .ְרדּו ֶהָעלִּ

יט .2 ְרבִּ ְהֶיה ְכמו  ׁש  ְקָרא 'לּוָלב'. ,ֶאָּלא ְכֶׁשיִּ נִּ  ְוהּוא ה 

י ֵעץ ָהָדר' .1 בִ ָרה' ְפרִּ תו  ג )שם( ָהָאמּור ב   .הּוא ֶאְתרו 
ָרהָהָאמּור  'תֲֹענ ף ֵעץ ָעב'ו   .2 תו   :הּוא )שם( ב 

הֲ  א. ין ֶאת ֵעצו  ה  פִּ ס ֶׁשָעָליו חו   .ד 

ְהיּו ְׁשלׁשָ  ב. ן ֶׁשיִּ ל ֵכן ְכגו  ין או  ָיֵתר ע  ל ֶאָחד. בְ ה ָעלִּ ְבעו   גִּ

ְעָלה ֵמֶהן ג. י ְלמ  יׁשִּ ְשלִּ ין ְבָׁשֶוה ֶזה ְכֶנֶגד ֶזה ְוֶהָעֶלה ה  ם ָהיּו ְׁשֵני ֶהָעלִּ  :ֲאָבל אִּ

ת'ֵאין ֶזה  .1  .'ָעבו 

ְקָרא  .2 ֶטה'ֶאָּלא נִּ ס ׁשו   .'ֲהד 

ל' גִ ְרֵבי ָנח  ָרה' ע  תו  ת ב   :)שם( ָהֲאמּורו 
לֵאיָנן כָ  .1 נ ח  ל ה  ָגֵדל ע   .ל ָדָבר ה 

ל':  .2 ְרֵבי נ ח  ְקָרא 'ע  נִּ ין ָידּוע  הּוא ה   ֶאָּלא מִּ

 .ֶׁשּלו  ָמׁשּוְך ָעֶלה א.

יו ָחָלק ב.  .ּופִּ

 .םֹדָא ֶׁשּלו   ְוָקֶנה ג.
ְקָרא 'ֲעָרָבה'.  ד. נִּ  ְוֶזה הּוא ה 

ר בֹרוְ  .3 ים, ְלָכְך ֶנֱאמ  ְנָחלִּ ל ה  ין ֶזה ָגֵדל ע  ל' מִּ ְרֵבי ָנח   '.ע 

ים  .4 ְדָבר או  ֶבָהרִּ מִּ ּלּו ָהָיה ָגֵדל ב  ֲאפִּ  ָכֵׁשר. -ו 

ין ַא .1 דִ ֶמה ָלֲעָרָבהְוֵיׁש מִּ  :ֵחר דו 
 .ֹלגֶאָּלא ֶׁשָעֶלה ֶׁשּלו  עָ  א.
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ָסר ב. ֶמה ְלמ  יו דו   .ּופִּ

 .ֹםדְוָקֶנה ֶׁשּלו  ֵאינו  ָא ג.

ְפָצָפה' ד. ְקָרא 'צ  נִּ  .ְוֶזה הּוא ה 

יא ְפסּוָלה.  ה.  ְוהִּ

ין ֲעָרָבהָׁשם ְוֵיׁש  .2  :מִּ
י ֶהָעֶלה ֶׁשָּלּה ָחָלקין ֶׁשאֵ  א.  .פִּ

ָסר ב.  .ְוֵאינו  ְכמ 

ד מְ  ג. ים ע  נִּ ים ְקט  ָגל ָקָטן ֹדאֶאָּלא ֵיׁש בו  ְתָלמִּ י מ   .ְכמו  פִּ

 ְוֶזה ָכֵׁשר.  ד.

ים ָהֵאּלּו .3 ְדָברִּ ְתָפְרׁשּו. - ְוָכל ה  ֵבנּו נִּ ֶׁשה ר  מ  ְשמּוָעה מִּ י ה  פִּ  מִּ

ין  הִ ינִּ  :ֵאּלּוַאְרָבָעה מִּ
ת ֵהן .1 ְצָוה ַאח    .מִּ

ין ֶזה ֶאת ֶזה .2 ְכבִּ  .ּוְמע 

ין ' .3 ְקָראִּ ת לּוָלב'ְוכָֻּּלן נִּ ְצו   .מִּ

ין ֲעֵליֶהן .4 יפִּ סִּ ין ֵמֶהן ְוֵאין מו  ֲחתִּ  .ְוֵאין פו 

ְמָצא ֶאָחד ֵמֶהן  .5 ם ֹלא נִּ . -ְואִּ ֶמה לו  דו  ין ַאֵחר ה  ְחָתיו מִּ ין ת  יאִּ  ֵאין ְמבִּ

ְבָחר ֶלֱאג .1 וִ מֻּ ן ה  ְצָוה מִּ ת. ֹמִּ ת ְׁשָלְׁשָתן ֲאגָֻּדה ַאח  ֲעשו  ֲעָרָבה ְול  ס ו  ֲהד   ד לּוָלב ו 

ְטָלן ָלֵצאת ָבֶהן .2  :ּוְכֶׁשהּוא נו 
ָּלה א. ל ְמָבֵרְך ְתחִּ ת 'ע  יל  יל לּוָלב', ְנטִּ אִּ ין לו   ְוכָֻּּלן הו   .ְסמּוכִּ

ר ָכְך ב.  :ְוַאח 

ז .1 ֵטל ָהֲאגָֻּדה ה  ינו  אֹנו  ימִּ  .ת בִּ

ְש  .2 ג בִּ  .לו  אֹמְוֶאְתרו 

ְטָלן ֶדֶרְך .3 ְהיּו ְונו  יָלָתן, ֶׁשיִּ  :ְגדִּ

ְק  א. ָּטה ָלָאֶרץעִּ  .ֵריֶהן ְלמ 

יר. ב. ְעָלה ָלֲאוִּ   ְוָראֵׁשיֶהן ְלמ 

ם .4 .  ;ָיָצא - ֶאָחד ֶאָחד ּוְנָטָלן ֲאָגָדן, ֹלא ְואִּ ין ֶאְצלו  ְעָתן ְמצּויִּ ְהיּו ַאְרב   ְוהּוא ֶׁשיִּ

ין ֶאָחד  .5 ין ֶאָחד, או  ֶׁשָחְסרּו מִּ ם ֹלא ָהָיה לו  ֶאָּלא מִּ ְשָאר. ֹלֹלא יִּּט -ֲאָבל אִּ ְמָצא ה  ד ֶׁשיִּ  ע 

ֵטל ֵמֶהן? זִ   כ ָמה נו 

 .לּוָלב ֶאָחד .1

ג ֶאָחד .2  .ְוֶאְתרו 

ֵדי  .3  .ֲעָרָבהּוְׁשֵני ב 

סּוְׁשלׁשָ  .4 ֵדי ֲהד   :ה ב 

ְהיֶ  א. ס ְכֵדי ֶׁשיִּ ֲהד  יף ב  סִּ ם ָרָצה ְלהו  ָלה ְואִּ יף –ה ֲאגָֻּדה ְגדו  סִּ  .מו 

ְצָוה הּוא.  ב. אי מִּ  ְונו 

ין .5 ינִּ מִּ  :ֲאָבל ְׁשָאר ה 

ין ֵמֶהן א. ְרעִּ ְנָיָנם ְוֵאין גו  ל מִּ ין ע  יפִּ סִּ  .ֵאין מו 
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יף או  גָ  ב. סִּ ם הו  ע ְואִּ ל -ר   .*ֹלא ָפס 

עּור א חִ ין ֵמֶהן?ֹכ ָמה ׁשִּ   ֶרְך ָכל מִּ

 :לּוָלב .1

יםֵאין ָפחּו א.  .ת ֵמַאְרָבָעה ְטָפחִּ

ם ָהָיה ָא ב.  .ָכֵׁשר ,ָכל ֶׁשהּוא ְֹךרְואִּ

יָדתו   ג  :ּוְמדִּ

ד .1 ְלב  ְדרו  בִּ שִּ  .מִּ

ין. אֹרֹלא מֵ  .2  ׁש ֶהָעלִּ

ֲעָרָבה .2 ס ו  ֲהד   :ו 

ְשלׁשָ ָפחּוֵאין  א. יםת מִּ  .ה ְטָפחִּ

ין ָכל ֶׁשֵהןְואִּ  ב. כִּ ים ,ם ָהיּו ֲארֻּ  .ְכֵׁשרִּ

ד ֶאָּלא ְׁשלׁשָ  ג. ד ּוב  ּלּו ֵאין ְבָכל ב  ין ֲאפִּ חִּ ין ל  ְהיּו בְ  ,ָכֵׁשר -ה ָעלִּ ד. אֹרְוהּוא ֶׁשיִּ ב   ׁש ה 

ּלּוָלב  .3 ד ה  ם ָאג  ּל -ְואִּ ְדרו  ֶׁשּל  ְהֶיה ׁשִּ יְך ֶׁשיִּ ח או  יָ ָצרִּ ס ְוָהֲעָרָבה ֶטפ  ֲהד  ן ה  ֵצא מִּ  ֵתר. ּוָלב יו 

ג .4 עּור ֶאְתרו   :ְוׁשִּ

ֵביָצהֵאין ָפחּו א. כ   .ת מִּ

ל ָכל ֶׁשהּואוְ  ב. ם ָהָיה ָגדו   ָכֵׁשר. ,אִּ

ין ֵאּלּו טִ ינִּ יּה  ַאְרָבָעה מִּ ְגבִּ ֶשי   :מִּ
ר  .1 ת ֵבין ָבֶזה ַאח  יָהן ְכַאח  ְגבִּ ְש ֵבין ֶׁשהִּ ין ֵבין בִּ יֵהן ָיָצא ,לאֹמֶזה, ֵבין ְבָימִּ ְגבִּ יָלָתן ְוהּוא ֶׁשי    .ֶדֶרְך ְגדִּ

יָלָתן ֹּלֲאָבל ׁשֶ  .2  ֹלא ָיָצא.  -א ֶדֶרְך ְגדִּ

ְלָכָתּה .3 ְצָוה ְכהִּ  :ּומִּ

ְׁשלׁשָ  .א יּה  ֲאגָֻּדה ֶׁשּלִּ ְגבִּ יןֶׁשי  ין ְבָימִּ ינִּ  .ה מִּ

ְש  .ב ג בִּ  .לאֹמְוֶאְתרו 
יְך ְוָיבִּ  .ג לִּ ידְויו  רִּ  .יא ְוי ֲעֶלה ְויו 

ּלּוָלב ְׁשלׁשָ  .ד ינ ְעֵנע  ה  .וִּ ים ְבָכל רּוח  ָורּוח  ִִה ְפָעמִּ

ד? .1 יִ   ֵכיצ 

יְך ּוְמנ ֲעֵנע   א. לִּ ּלּוָלב ְׁשלׁשָ אֹרמו  יםׁש ה   .ה ְפָעמִּ

יא ּוְמנ ֲעֵנע   ב. ּלּוָלב ְׁשלׁשָ אֹרּוֵמבִּ יםׁש ה   .ה ְפָעמִּ

יָדה. ְוֵכן ב   ג. ירִּ ָיה וִּ  ֲעלִּ

יְך ּוֵמבִּ  ד. לִּ ֵּללְוֵהיָכן מו  ה  יַאת ה  ת ְקרִּ ְׁשע   :יא? בִּ

ב'בְ  .1 י טו  יי כִּ דּו ל  ף  'הו  ָּלה ָוסו   .)תהלים קיח,א; קיח,כט(ְתחִּ

יָעה ָנא'ּובְ  .2 ׁשִּ  . )שם קיח,כה( 'ָאָנא יי הו 

ת לּוָלבְוָכל ה   .2 יל  ְנטִּ ם ָכֵׁשר לִּ  .יו 
ְיָלה. .3 ּל  ָּטל ב   ְוֵאינו  נִּ

ן ֶׁשְּלֶכֶסף ְוֶׁשְּלָזָהב .1 יאִ ימו  ֲאגָֻּדה זו  גִּ ין ּוְנָטָלּה  ,ָעָשה ל  ְך ָעֶליָה ָסדִּ  .ָיָצא –או  ֶׁשָכר 
ל ְיֵדי ָדָבר ַאֵחר .2 יָחה ע   :ְלקִּ

יָחה א. ְהֶיה דֶ  ;ְׁשָמּה ְלקִּ דּורְוהּוא ֶׁשיִּ ד ְוֶדֶרְך הִּ  .ֶרְך ָכבו 

תו   ב. ֵצץ.  -ֶׁשָכל ֶׁשהּוא ְלָנאו   ֵאינו  חו 

 
 ל.ס  : פ  קמא אבתרא )ראה שו"ת שיג, ושו"ת ברכת אברהם סי' לא(. ובמהדור אזו מהדור ל.ס  א פ  ל  ( ז
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ְקֵדָרה ּוְנָטָלּה  ג. יץ או  בִּ ין ָהֵאּלּו ְבָעצִּ ינִּ מִּ ן ֶאת ה  ם ָנת  .ֹלא ָיָצא ְיֵדי  -ֲאָבל אִּ ָבתו   חו 

ס ְוָהֲעָרָבהָאג ד ֶאת ה   .1 יבִ ֲהד  ם ה   :ּלּוָלב עִּ
ֵצא ָבּה  א. יו  ית ְוכ  ְטלִּ ס ְבמ  ֲהד  ּלּוָלב ּוֵבין ה  יל ֵבין ה  ְבדִּ ֵצץ.  -ְוהִּ  ֲהֵרי ֶזה חו 

ס ב. ֲעֵלי ֲהד  יל ֵביֵניֶהן ב  ְבדִּ  :הִּ

ֵצץ .1  .ֵאינו  חו 

ֵצץ.  .2 ינו  ֵאינו  חו  ין ְבמִּ  ֶׁשמִּ

ּלּוָלבְֹוֵיׁש לו  ֶלֱאג .2  :ד ֶאת ה 
ְמ  א. ְרֶצהְבחּוט או  בִּ ין ֶׁשיִּ יָחה ְוָכל מִּ  .ׁשִּ

ֶכֶבת. ב. יָדתו  ְמע  יל ְוֵאין ֲאגִּ אִּ  הו 

ת לּוָלב יגִ ְצו   :מִּ
ד .1 ְלב  ן ֶׁשֶּלָחג בִּ אׁשו  ם ָהרִּ יו  ָנֵטל ב   :ְלהִּ

ם א.  .ְבָכל ָמקו 

ָבת,  ב. ש  ּלּו ב  ֲאפִּ ן ו  ר:ּוְבָכל ְזמ  ן" ֶׁשֶנֱאמ  אׁשו  ם ָהרִּ יו  ְחֶתם ָלֶכם ב   . )ויקרא כג,מ( "ּוְלק 

דו   .2 ְקָדׁש ְלב  מִּ  :ּוב 

ם א. תו  ְבָכל יו  ין או  ְטלִּ ת ְיֵמי ֶהָחג נו  ְבע  שִּ ם מִּ  .ָויו 

ר: ב. בְ  ֶׁשֶנֱאמ  ְפֵני יי ֱאֹלֵהיֶכם ׁשִּ ְחֶתם לִּ ים""ּוְשמ  ת ָימִּ  . )שם( ע 

ְך ְיֵמי ֶהָחג ג. ת ְבתו  ְהיו  ָבת לִּ ש  ם ה   :ָחל יו 

ָבת .1 ש  ָּטל ב   .ֵאינו  נִּ

 :ְגֵזָרה .2

יֶכנּו ְבָידו  ַאְרב   א. לִּ יםֶׁשָמא יו  בִּ ְרׁשּות ָהר  ת בִּ מו   .ע א 

ָפר. ב. שו   ְכמו  ֶׁשָגְזרּו ב 

ן?ְוָלָמה ֹלא ָגְזרּו  ידִ אׁשו  ב ָהרִּ   ְגֵזָרה זו  ְביו ם טו 

ְפנֵ  .1  :ימִּ

ָרה א. תו  ן ה  ְצָוה מִּ  .ֶׁשהּוא מִּ

ין.  ב. ְגבּולִּ ּלּו ב  ֲאפִּ  ו 

ים ָׁשֶוה .2 ָימִּ ין ְׁשָאר ה  ינו  ְודִּ ְמָצא ֶׁשֵאין דִּ ּט ,נִּ ָיב לִּ ְׁשָאר ְיֵמי ֶהָחג ֵאין ָאָדם ח  ְקָדׁש. ֹלֶׁשבִּ מִּ  לּוָלב ֶאָּלא ב 

ְקָדׁש .1 טוִ מִּ ב ֵבית ה  ֶשָחר   :מִּ
ת ְיֵמי ֶהָחג א. ְבע  ם ָכל ׁשִּ ָּטל ְבָכל ָמקו  ְהֶיה לּוָלב נִּ ינּו ֶׁשיִּ ְתקִּ ְקָדׁש.  ,הִּ מִּ  ֵזֶכר ל 

ם ְמָבֵרְך ָעָליו  ב. ם ָויו  ת לּוָלב'ְוָכל יו  יל  ל ְנטִּ ָּונּו ע  ָתיו ְוצִּ ְצוו  ְדָׁשנּו ְבמִּ  :'ֲאֶׁשר קִּ

ְפנֵ  .1 ים. מִּ ְפרִּ ְבֵרי סו  דִּ ְצָוה מִּ יא מִּ  י ֶׁשהִּ

ָקָנה זו   .2 ְקָדׁש, ְות  מִּ ב ֵבית ה  ֶשָחר  אי מִּ כ  ָחָנן ֶבן ז  ָבן יו  ין ר  ְתקִּ ת ֶׁשהִּ ָקנו  ת  ם ָכל ה   .עִּ

ים ְלָיְׁשָנן.כְ  .2 ְדָברִּ ְקָדׁש י ְחְזרּו ה  מִּ ָבֶנה ה   ֶׁשיִּ

ְקָדׁש  טזִ מִּ ן ֶׁשֵבית ה  ְזמ  ָיםבִּ  :ק 
ן ֶׁשָחל .1 אׁשו  ם רִּ ָּטל ְביו  ָבת ָהָיה לּוָלב נִּ ש  ת ב  ְהיו   .לִּ

ְשָרֵאל.  .2 ם ֶהָחג ְבֶאֶרץ יִּ ם ֶזה הּוא יו  אי ֶׁשיו  ד  ת ֶׁשָיְדעּו ְבו  מו  ְׁשָאר ְמקו   ְוֵכן בִּ

ין ׁשֶ  .3 קִּ ת ָהְרחו  מו  ְמקו  ת ֹּלֲאָבל ה  יע  ְקבִּ ין בִּ ְדעִּ ָסֵפק. ,ׁשֶד ֹחׁש אֹרא ָהיּו יו  ּלּוָלב מִּ ין ה  ְטלִּ  ֹלא ָהיּו נו 

ּטּו יזִ ים לִּ ְקָדׁש ָאְסרּו ֲחָכמִּ מִּ ב ֵבית ה  ֶשָחר  ּלּוָלב ֹמִּ ןל ֶאת ה  אׁשו  ם ָהרִּ יו  ָבת ב  ש   :ב 
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ְדׁשּו ֶאת ה   .1 ְשָרֵאל ֶׁשקִּ ּלּו ְבֵני ֶאֶרץ יִּ ֲאפִּ  .ׁשֶד ֹחו 
ין  .2 ְגבּולִּ ְפֵני ְבֵני ה  ת ה  מִּ יע  ְקבִּ ין בִּ ְדעִּ ין ֶׁשֵאיָנן יו  קִּ  .ׁשֶד ֹחָהְרחו 
 :ְכֵדי .3

כ א. ְהיּו ה  ין ְבָדָבר ֶזה ֹלֶׁשיִּ  .ָׁשוִּ

ין ב. ְטלִּ ָבת ְוֵאּלּו ֵאין נו  ש  ין ב  ְטלִּ ְהיּו ֵאּלּו נו   .ְוֹלא יִּ

ְק  .4 ם ֶאָחד הּוא, ְוֵאין ָׁשם מִּ ן ְבָכל ָמקו  אׁשו  ם רִּ יּוב יו  יל ְוחִּ אִּ .הו  ת בו  ָתלו   ָדׁש ְלהִּ

כ יחִ ֶזה, ֶׁשה  ן ה  ְזמ  ןֹּוב  ֶחְׁשבו  ל ה  ין ע  שִּ  :ל עו 
ת ֶׁשָהָיה, ׁשֶ  .1 ָדָבר ְכמו  ְׁשַאר ה  נָ ֹּלנִּ ָבת לּוָלב ְכָללא יִּ ש   :ֵטל ב 

ין א. ְגבּולִּ  .ֹלא ב 

ְשָראֵ  ב.  .לְוֹלא ְבֶאֶרץ יִּ

ן ג. אׁשו  ם רִּ ּלּו ְביו  ֲאפִּ  .ו 

כ ד. י ֶׁשה  ל פִּ ת ה   ֹלְוַאף ע  יע  ְקבִּ ין בִּ ְדעִּ  ׁש. ֶד ֹחיו 

ָבת  )לעיל, יג(ּוְכָבר ֵבַאְרנּו  .2 ש  ּלּוָלב ב  ת ה  יל  ְנטִּ סּור בִּ ר ָהאִּ ק  יֶרנּו -ֶׁשעִּ ְרׁשּות  ְגֵזָרה ֶׁשָמא י ֲעבִּ ת בִּ מו  ע א  ַאְרב 
ים. בִּ  ָהר 

סֻּ  .1 יטִ ָפר ּוב  שו  ָיב ב  ת לּוָלבָכל ֶׁשח  יל  ְנטִּ ָיב בִּ  .ָכה ח 
ּלּוָלב. .2 ָכה ָפטּור מִּ ָפר ְוסֻּ שו  ָפטּור מִּ   ְוָכל ה 

ֵדע  ְלנ ֲעֵנע   .3 יו   :ָקָטן ה 
ים א. ְפרִּ ְבֵרי סו  דִּ ּלּוָלב מִּ ָיב ב   .ח 

ת. ב. ְצוו  מִּ ְנכו  ב   ְכֵדי ְלח 

ינ י כִ סִּ ֶׁשה מִּ  :ֲהָלָכה ְלמ 
ין  .1 יאִּ ְקָדׁש ֲעָרָבה ַאֶחֶר ֶׁשְמבִּ מִּ ּלּוָלבב   .ת חּוץ ֵמֲעָרָבה ֶׁשב 

ֵצא ְיֵדי חו   .2 ּלּוָלבְוֵאין ָאָדם יו   .ָבתו  ָבֲעָרָבה ֶׁשב 

ד ֶאָחד. .3 ּלּו ָעֶלה ֶאָחד ְבב  עּוָרּה ֲאפִּ  ְוׁשִּ

ְצָוָתּה? כאִ ד ָהְיָתה מִּ   ֵכיצ 

ים ָהיּו .1 ָימִּ ת ה  ְבע  שִּ ם מִּ ם ָויו  ֲעָרָבה ְבָכל יו  ת ֶׁשּל  יו  ְרבִּ ין מֻּ יאִּ  .ְמבִּ

ְזֵבח   .2 מִּ ֵבי ה  ל ג  ין ע  ְזֵבח  ְוָראֵׁשיֶהן ְכפּופִּ מִּ ל ְצָדֵדי ה  ָתן ע  ין או  ְקפִּ  .ְוזו 

ָתּה .3 ין או  ְדרִּ ָתּה ְוסו  ין או  יאִּ  :ּוְבֵעת ֶׁשָהיּו ְמבִּ

ין א. ְקעִּ  .תו 

ין ב. יעִּ  .ּוְמרִּ

ין.  ג. ְקעִּ  ְותו 

ם  .4 ְך ֶהָחגָחל יו  ת ְבתו  ְהיו  ָבת לִּ  :ׁש 

ין ֲעָרָבה א. ְקפִּ  .ֵאין זו 

ם ב. ם ֵכן ָחל יו  ָבת ֶאָּלא אִּ ש  ת ב  ְהיו  י לִּ יעִּ  :ְׁשבִּ

ָבת .1 ש  ָתּה ב  ין או  ְקפִּ  .זו 

ְצָוה. .2 יא מִּ ְרְסָמּה ֶׁשהִּ  ְכֵדי ְלפ 

ין? כבִ שִּ ד ָהיּו עו   ֵכיצ 

תָ  .1 ין או  יאִּ בָ ְמבִּ ְקָדׁשּה ֵמֶעֶרב ׁש  מִּ  .ת ל 
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ת ֶׁשְּלָזָהב ְכֵדי ׁשֶ  .2 יו  יגִּ ָתּה ְבגִּ ין או  יחִּ נִּ יןֹּלּומ  ְכְמׁשּו ֶהָעלִּ  .א יִּ

ין א .3 ְקפִּ ְזֵבח  ּוְלָמָחר זו  מִּ ֵבי ה  ל ג  ָתּה ע   .ו 

ין ָהָעם .4  :ּוָבאִּ

ֶמָנה א. ין מִּ ְקחִּ  .ְולו 

ם.  ב. ין ְבָכל יו  שִּ ָתּה ְכֶדֶרְך ֶׁשעו  ין או  ְטלִּ  ְונו 

ֲעָרָבה זו   .5  :ו 

ָרה א. תו  יל ְוֵאיָנּה ְבֵפרּוׁש ב  אִּ ת ְיֵמי ֶהָחג ֵזֶכר ,הו  ְבע  ָתּה ָכל ׁשִּ ין או  ְטלִּ ְקָדׁש ֵאין נו  מִּ  .ל 

ָתּה ב   ב. ין או  ְטלִּ ד הּוא ֶׁשנו  ְלב  י בִּ יעִּ ְשבִּ ם ה  יו  ֶזה. ֶאָּלא ב  ן ה   ְזמ 

ֶשה?  ג. ד עו   ֵכיצ 

ְרבֵ  .1 ין ה  דִּ ד ֶאָחד או  ב  ֵקח  ב  ּלּוָלבלו   .ה חּוץ ֵמֲעָרָבה ֶׁשב 

ם או  ָׁשלׁש ְבֹלא ְבָרָכה .2 יִּ ֲעמ  י פ  ְכלִּ ל ה  ע או  ע  ְרק  ק  ל ה  ֵבט ָבּה ע   .ְוחו 

ים הּוא. .3 יאִּ ג ְנבִּ ְנה   ֶׁשָדָבר ֶזה מִּ

ם ְבָכל .1 כגִ ם ָויו   :יו 
ְזֵבח  ְבלּולְ  א. מִּ ין ֶאת ה  יפִּ קִּ תָהיּו מ  ם ַאח  ע  יֵדיֶהן פ   .ֵביֶהן בִּ

ין  ב. ְמרִּ יָעה ָנא"ְואו  ׁשִּ יָעה ָנא" ,"ָאָנא יי הו  ׁשִּ  .)תהלים קיח,כה( "ָאָנא יי הו 

ים. .2 ע ְפָעמִּ ְזֵבח  ֶׁשב  מִּ ין ֶאת ה  יפִּ קִּ י מ  יעִּ ְשבִּ ם ה  יו    ּוב 

מו ת .3 ְמקו  ְשָרֵאל ְבָכל ה   :ּוְכָבר ָנֲהגּו יִּ
ְכֶנֶסת א. ע ֵבית ה  יח  ֵתָבה ְבֶאְמצ  נִּ  .ְלה 

י ב. קִּ ם ְכֶדֶרְך ֶׁשָהיּו מ  ָתּה ְבָכל יו  ין או  יפִּ קִּ ְזֵבח  ּומ  מִּ ין ֶאת ה   .פִּ

ְקָדׁש. ג. מִּ  ֵזֶכר ל 

ירּוָׁשל   כדִ ְנָהג בִּ מִּ   ם:יִּ ָכְך ָהָיה ה 
ֵביתו   .1 ֵצא ָאָדם מִּ ית ְולּוָלבו  ְבָידו   יו  ֲחרִּ  .ׁש 

ְכֶנסֶ  .2 ְכָנס ְלֵבית ה  ֵּלל ְוהּוא ְבָידו  ְונִּ ְתפ   .ת ּומִּ

ים ְוהּוא ְבָידו   .3 ים ּוְלנ ֵחם ֲאֵבלִּ לִּ ֵקר חו  ֵצא ְלב   .ְויו 

ְּלחו  ְלֵביתו  ְבי ד ְבנו  או  ְבי  ּו .4 ְדָרׁש ְמׁש  מִּ ָכֵנס ל  .ְכֶׁשיִּ ְבדו   ד ע 

ְעָלּה .1 כהִ י ד ְבָנּה או  ב  ּלּוָלב מִּ ָשה ה  ֶבֶלת אִּ  :ְמק 
ָבת א. ש  ם ב  יִּ מ  תּו ל  יר  ֲחזִּ  .ּומ 

ָבת ב. ש  ין לּוָלב ב  ְטלִּ ן ֶׁשָהיּו נו  ְזמ   .בִּ

ם .2 יִּ מ  ל ה  ין ע  יפִּ סִּ ב מו  ם טו   .ּוְביו 
ם. .3 יִּ מ  ין ה  יפִּ ֲחלִּ ֵעד מ  מו   ּוב 

ּלּוָלב .1 כוִ ס ֶׁשב   :ֲהד 
יח  בו   א.  .ָאסּור ְלָהרִּ

ְפֵני ב.  :מִּ

יח  ׁשֶ  .1  .ֵאינו  ָראּוי ֶאָּלא ְלָהרִּ

ְצוָ  .2 ְקָצה ְלמִּ יל ְוהֻּ אִּ יח  בו  ְוהו  ְהֶיה ָאסּור ְלָהרִּ  .ה יִּ

ג .2  :ֲאָבל ֶאְתרו 
יח  בו   א. ָתר ְלָהרִּ  .מֻּ
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יָלה. ב. ְצָוה ֵמֲאכִּ ְקָצה ְלמִּ  ֶׁשֲהֵרי הֻּ

ם ְֹוָאסּור ֶלֱאכ .1 כזִ ג ָכל יו  יְש ה  ל ֶאְתרו  יעִּ ְקצָ  ;בִּ ְקָצה ְלמִּ ְפֵני ֶׁשהֻּ ם מִּ יו  . -ת ה  ְקָצה ְלכֻּּלו    הֻּ

ָתר ְלָאְכָלּה. .2 י מֻּ ינִּ ְשמִּ   ּוב 

ֶזה,  .3 ן ה  ְזמ  ים ּוב  ין ְׁשֵני ָימִּ שִּ ג ָאסּור  -ֶׁשָאנּו עו  י, ָהֶאְתרו  ינִּ ְשמִּ ין לּוָלב ב  ְטלִּ י ֶׁשֵאין נו  ל פִּ ַאף ע 
ים ין ְׁשֵני ָימִּ שִּ ן ֶׁשָהיּו עו  ְזמ  י בִּ ינִּ ְשמִּ י ְכֶדֶרְך ֶׁשָהָיה ָאסּור ב  ינִּ ְשמִּ  :ב 

ָסֵפק א. ְפֵני ה   .מִּ

י. ֶׁשהּוא סְ  ב. יעִּ  ֵפק ְׁשבִּ

יםהִּ  .4 ְבָעה ָימִּ ין ְלׁשִּ גִּ ְבָעה ֶאְתרו  יׁש ׁשִּ  :ְפרִּ
ָמּה א. ֵצא ָבּה ְליו  ת יו  ת ְוַאח   .ָכל ַאח 

ְכָלּה ְלָמָחר. ב.  ְואו 

ִ

יִ ינ  מ  קִש   רֶּ ֶּ  פסולי המינים; שמחת החג  פ 

ג, ֶׁשָהָיה ֶאָחד  אִ ֲעָרָבה ְוֶאְתרו  ס ו  ֲהד  ין ָהֵאּלּו, ֶׁשֵהן לּוָלב ו  ינִּ  :ֵמֶהןַאְרָבָעה מִּ
ר ֵיאּוׁשָיֵבׁש או  ָגזּול או  גָ  .1 ּלּו ְלַאח   .נּוב, ֲאפִּ

י ֶׁשבִּ  .2 ל פִּ ֶנֱעֶבֶדת, ַאף ע  ְּלָעְבָדּהאו  ֶׁשָהָיה ֵמֲאֵׁשָרה ה   .ְּטלּו ָהֲאֵׁשָרה מִּ

ת .3 ח  ד  נִּ יר ה   .או  ֶׁשָהָיה ֶׁשְּלעִּ

 ֲהֵרי ֶזה ָפסּול.  .4

ֲעבו   .5  :ָדה ָזָרהָהָיה ֶאָחד ֵמֶהן ֶׁשּל 

ּט א. ָּלה ֹלֹלא יִּ ְתחִּ  .ְלכ 

ל  ב. ם ָנט   ָיָצא.  -ְואִּ

ׁש  .6 יב  ר לִּ  .ֵׁשרכָ  –ָהָיה ָכמּוׁש ְוֹלא ָגמ 

ָכָנה .7 ס  ת ה  ְׁשע  ְדָחק או  בִּ ת ה  ְׁשע   :ּובִּ

ָיֵבׁש ָכֵׁשר א.  .לּוָלב ה 

ין. ב. ינִּ מִּ  ֲאָבל ֹלא ְׁשָאר ה 

ג בִ  :ֶאְתרו 
ְתרּוָמה  .1  .ָפסּול –ְטֵמָאה ְוֶׁשְּלֶטֶבל ֶׁשְּלָעְרָלה ְוֶׁשּלִּ

אי .2 ְדמ   :ֶׁשּלִּ

 .ָכֵׁשר א.

ָתר לו  ֶלאֱ  ב. י, ֶׁשמֻּ ְהֶיה ָענִּ יר ְנָכָסיו ְויִּ ְפקִּ אי.  ֹלכֶׁשֶאְפָׁשר ֶׁשי   ְדמ 

ירּוָׁשל   .3 י בִּ ֲעֵשר ֵׁשנִּ ָרה ְוֶׁשְּלמ  ְתרּוָמה ְטהו  ג ֶׁשּלִּ  :ִִּםיֶאְתרו 

ּט .א ירו  ל  ֹלֹלא יִּ  .ְמָאהּטֻּ , ֶׁשָמא י ְכׁשִּ

ל  .ב ם ָנט   ָכֵׁשר. -ְואִּ

 :לּוָלב גִ
ם  .1 ְקט   ָפסּול.  -ׁשו  אֹרֶׁשנִּ

ק .2 ְסד  ם - נִּ ְׁשנ יִּ ד ֶׁשֵיָראּו כִּ ֶזה ע  ֲחקּו ְׁשֵני ְסָדָקיו ֶזה מִּ ְתר  ם נִּ  ָפסּול.  ,אִּ

 :ְלָפָניו ֹםקָהָיה עָ  .3
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ל חֲ  א. ע  ב ב  ְדרו  ְכג   .תֶר ֹטֶׁשֲהֵרי ׁשִּ

 ָפסּול.  ב.

 :ְלַאֲחָריו ֹםקָהָיה עָ  .4

 .ָכֵׁשר א.

.  ב. ָיתו  יא ְברִּ  ֶׁשזו  הִּ

ְשֵני ְצָדָדיו  .5 ם ְלֶאָחד מִּ  ָפסּול.  -ֶנֱעק 

ת  .6 יו  ֲחרִּ ֲעֵלי ה  ְלְדלּו כ  ד  ֶזה ְוֹלא נִּ ְפְרדּו ָעָליו ֶזה מִּ  ָכֵׁשר.  -נִּ

ְפְרצּו .7  :נִּ

ת א. יו  ֲחרִּ ֲעֵלי ה  ּלּוָלב כ  ְדרו  ֶׁשּל  שִּ ְלְדלּו מִּ ד   .ְוהּוא ֶׁשיִּ

 ָפסּול. ב.

ּלּוָלב ָכְך הִּ  .1 דִ ין ֶׁשּל  י ת ָעלִּ יןיְברִּ  :א: ְכֶׁשֵהם ְגֵדלִּ
ם א. ם ְׁשנ יִּ ין ְׁשנ יִּ  .ְגֵדלִּ

בָ  ב. ג  ין מִּ  ן.ּוְדבּוקִּ

ְקָרא 'תְ  ג. נִּ ין הּוא ה  ְדבּוקִּ ין ה  ב ָכל ְׁשֵני ָעלִּ  ת'. מֶ ו  יְוג 

ֶמת  .2 ְתיו   .ָפסּול –ֶנְחְלָקה ה 
ָיתו  ְוֹלא ָהָיה ָלֶהן ְתי .3 ת ְברִּ ּל  ְתחִּ ת מִּ ת ַאח    ָפסּול. -ֶמת ו  ָהיּו ָעָליו ַאח 

ת ֶזה .4 ח  ין, ֶאָּלא ֶזה ת  ּלּוָלבִּ ל ג ב ֶזה ְכֶדֶרְך ָכל ה    :ֹלא ָהיּו ָעָליו ֶזה ע 
ם  א. ְעָלה מִּ אֹראִּ ר ֶׁשְּלמ  ק  יע  ְלעִּ גִּ ְד ׁש ֶזה מ  ְמָצא ָכל ׁשִּ ּלּוָלב ְמכֶֻּסה ְבָעָליוֶמנּו, ֶׁשנִּ  .ָכֵׁשר – רו  ֶׁשּל 

ם ֵאין  ב. יאֹרְואִּ גִּ ָקרו  ֶׁשָּלֶזהׁשו  ֶׁשָּלֶזה מ  ד עִּ  ָפסּול. - ע  ְלצ 

ס הִ  :ֲהד 
ם  .1 ְקט   ָכֵׁשר.  -ׁשו  אֹרֶׁשנִּ

ְירּו ְׁשלׁשָ  - ָעָליו בֹרָנְׁשרּו  .2 ְׁשת  ם נִּ ין ְבֵקן ֶאָחדאִּ  ָכֵׁשר.  ,ה ָעלִּ

ת ֵמָעָליו .3 בו    :ָהיּו ֲעָנָביו ְמרֻּ

ת א. קו  ם ְירֻּ  .ָכֵׁשר – אִּ

ם ָהיּו  ב. ת או  ְׁש ְואִּ מו  תֹחֲאדֻּ  .ָפסּול – רו 

ֲעָטן ג. ם מִּ  :ָכֵׁשר – ְואִּ

ם .1 ָתן ְביו  ין או  ֲעטִּ ב ְוֵאין ְממ   .טו 

ֵקן.  .2 ְמת  י ֶׁשהּוא כִּ  ְלפִּ

ְקָטן .4 ר ְולִּ ְקָטן ,ָעב  יָלה  או  ֶׁשּלִּ ֲאכִּ  ֲהֵרי ֶזה ָכֵׁשר. -ַאֵחר ל 

 :ֲעָרָבה וִ
ם  .1 ְקט   .ְכֵׁשָרה –ָׁשּה אֹרֶׁשנִּ

ְפְרצּו ָעֶליָה  .2  ְפסּוָלה. -נִּ

ג זִ  :ֶאְתרו 
ב ֶנֶקב ְמ  .1 ק  ָּלׁש ָכל ֶׁשהּוא ֶׁשנִּ  .ָפסּול –פֻּ

ָּלׁשוְ  .2 ם ָהָיה כָ  - ֶנֶקב ֶׁשֵאינו  ְמפֻּ סָ אִּ  ָפסּול.  ,ר או  ָיֵתראִּ

ר ָכל ֶׁשהּוא  .3  ָפסּול.  -ָחס 

, ְוהּוא הָ  .4 דו  ל ד  ּט  ְנתו  בו  אֹרנִּ ׁש  ָקָטן ֶׁששו   ָפסּול.  -ׁש ה 

מו  גָֻּמה  .5 ְׁשַאר ְמקו  ג ְונִּ ר ָהֶאְתרו  ק  יָלן ֵמעִּ ל ָהֵעץ ֶׁשהּוא ָתלּוי בו  ָבאִּ ּט   ָפסּול.  -נִּ
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ית ָעָליו .6   :ָעָלת ֲחָזזִּ

ם ּוְׁשלׁשָ  א. ְׁשנ יִּ ם בִּ תאִּ מו   .ָפסּול ,ה ְמקו 

בו   ב. ל רֻּ ם ָעָלת ע  ם ֶאָחד: אִּ ם ְבָמקו   .ָפסּול –ְואִּ

ּלּו ָכל ֶׁשהּוא  ג. דו  ֲאפִּ ל ד  ם ָעָלת ע   ָפסּול.  -ְואִּ

ָשֵאר יָ  .7 , ֶאָּלא יִּ ְסרו  , ֶׁשֵאינו  ְמח  ן ֶׁשּלו  יצו  חִּ ף ה  ְקל  ָיתו   קֹרנִּ יא ְברִּ ת ֶׁשהִּ   :ְכמו 

ף כֻּּלו   א. ְקל  ם נִּ  .ָפסּול – אִּ

ֶמנּו ָכל ֶׁשהּוא .ב ְׁשַאר מִּ ם נִּ  ָכֵׁשר. - ְואִּ

ג חִ  :ֶאְתרו 
 :ֶׁשהּוא .1

 .ָתפּוח   א.

 .ָסרּוח   ב.

 .ָכבּוׁש ג.

 .ָׁשלּוק ד.

 .רֹחׁשָ  ה.
 .ָלָבן ו.

 .ְמנָֻּמר ז.

ָכָרָתן קֹריָ  ח.  .כ 

 ָפסּול.  .2

ָיה .3 ין ְברִּ ְדפּוס ְוָעָשהּו ְכמִּ ְדלו  בִּ   ָפסּול. - ַאֶחֶרת גִּ

ין ָעָשהּו .4 , ְכמִּ ָיתו  ל ַאף ְברִּ י ע  ין פִּ פִּ ין ֶׁשָעָשהּו ד  פִּ   ָכֵׁשר. - ד 

ם .5 ְתיו  ב ה    ָכֵׁשר. - רסֶ ְֹוה 

ין ֶׁשָּלֶהן .6 גִּ ם ֶׁשָהֶאְתרו   :ָמקו 

ֲחרּות ְמעּוָטה ְכֵעין  א. ין –ׁש   .ְכֵׁשרִּ

ם ָהיּו ב. ֵתר ֹחְׁש  ְואִּ ין ְביו  י רִּ ם. -ְכָאָדם כּוׁשִּ  ֲהֵרי ֶזה ָפסּול ְבָכל ָמקו 

ְפֵני גָ  טִ ין ֶׁשֵבַאְרנּו או  מִּ ְפֵני מּומִּ ין מִּ ְרנּו ֶׁשֵהן ְפסּולִּ  :ל ּוְגֵנָבהזֵ ָכל ֵאּלּו ֶׁשָאמ 
ד .1 ְלב  ן בִּ אׁשו  ב רִּ ם טו   .ְביו 

ים  .2 ָימִּ ם ְׁשָאר ה  י עִּ ב ֵׁשנִּ ם טו  כ -ֲאָבל ְביו   ָכֵׁשר.  ֹלה 

יא .3 ְסָלנּות ֶׁשהִּ פ   :ְוה 

ָדה ָזָרה א. שּום ֲעבו   .מִּ

יָלה ב. ֲאכִּ ג ָאסּור ב  תו  ֶאְתרו  ְפֵני ֶׁשאו   .או  מִּ

ְׁשָאר  ג. ן ֵבין בִּ אׁשו  ב רִּ ם טו  יםיָ ה  ֵבין ְביו   ָפסּול. ,מִּ

ן ֶׁשֶּלָחג ְבלּוָלבו   .1 יִ אׁשו  ב רִּ ם טו  ֵצא ְביו  ֶמנּו, ע   ֵאין ָאָדם יו  ְׁשָאֶלנּו מִּ ֲחֵברו  ֶׁשיִּ ְתֶננּו לו  ֶׁשּל  ד ֶׁשיִּ
ָתָנה     :מ 

חֲ  א. ל ְמָנת ְלה  ירו  ְנָתנו  לו  ע   :זִּ

ָבתו   .1 ֵצא בו  ְיֵדי חו   .ֲהֵרי ֶזה יו 

חֲ  .2 ירו  ּומ   .זִּ

חֲ  .3 ל ְמָנת ְלה  ָתָנה ע  ָתָנהֶׁשמ  יר ְׁשָמּה מ   .זִּ
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ם ֹלא ֶהחֱ וְ  .4 ירו  אִּ  :זִּ

 .א ָיָצאֹל א.

ְמָצא ְכָגזּול.  ב.  ֶׁשנִּ

ָקָטןוְ  ב. תו  ל  ין או  ְתנִּ  :ֵאין נו 

ֶנה .1 ָקָטן קו   .ֶׁשה 

ן  .2 ים מִּ ֲאֵחרִּ ְקֶנה ל  ָרהְוֵאינו  מ  תו   .ה 

ם ֶהחֱ  .3 ְמָצא ֶׁשאִּ ֵזר. ְונִּ ירו  לו  ֵאינו  חו   זִּ

ין  .2 ין ָומִּ ּלּוָלב ְוֶאָחד ָכל מִּ ין ֶׁשבו  ְוֶאָחד ה  ינִּ ת מִּ ע  ם ָהָיה ֶאָחד ֵמֶהן ָׁשאּול - ֵמַאְרב  ֵאין  ,אִּ
ן. אׁשו  ב רִּ ם טו  ין בו  ְביו  ְצאִּ  יו 

ָתפּות  .1 יאִ ג ְבׁשֻּ ין ֶׁשָקנּו לּוָלב או  ֶאְתרו  ָתפִּ ֵצא -ׁשֻּ ד  בו   ֵאין ֶאָחד ֵמֶהם יו  ן, ע  אׁשו  ָבתו  ָברִּ  ְיֵדי חו 
ֵתן לו  ֶחְלקו     ָתָנה.ֶׁשיִּ   ְבמ 

ג ְוָיָצא בו   .2 ל ֶאָחד ֵמֶהן ֶאְתרו  ת, ְוָנט  יִּ ב  ת ה  ְתפּוס  ין מִּ גִּ ין ֶׁשָקנּו ֶאְתרו    :ָהַאחִּ
ין ְבָכְך א. ידִּ ְקפִּ ין מ  ל ְלָאְכלו  ְוֵאין ָהַאחִּ ם ָיכו   .ָיָצא – אִּ

ין ב. ידִּ ְקפִּ ם ָהיּו מ  ְתנּו לו  ֶחְלָקם בְ  - ְואִּ ד ֶׁשיִּ ָתָנה. ֹלא ָיָצא, ע   מ 

יׁש ג. ג ְוֶזה ָפרִּ ם ָקָנה ֶזה ֶאְתרו  ת ,ְואִּ יִּ ב  ת ה  ְתפּוס  יׁש מִּ ן או  ָפרִּ מו  ג ְורִּ  :או  ֶׁשָקנּו ְכֶאָחד ֶאְתרו 

ד  .1 ג ע  ֵצא ָבֶאְתרו  ָתָנהֵאינו  יו  ֵתן לו  ֶחְלקו  מ   .ֶׁשיִּ

ין ָעָליו .2 ידִּ ְקפִּ ם ֲאָכלו  ֵאין מ  י ֶׁשאִּ ל פִּ  .ְוַאף ע 

ְשמ  יב ְצָוה לִּ ת מִּ ֲעדו  מו  י ֶׁשָכל ה  ל פִּ ְמָחה ְיֵתָרה, ַֹאף ע  ְקָדׁש שִּ מִּ ת ָהְיָתה ָׁשם ב  כו  סֻּ ג ה  ח  ָבֶהן, ְבח 
ר:  ים"ֶׁשֶנֱאמ  ת ָימִּ ְבע  ְפֵני יי ֱאֹלֵהיֶכם ׁשִּ ְחֶתם לִּ ין?. )ויקרא כג,מ( "ּוְשמ  שִּ ד ָהיּו עו    ֵכיצ 

ב  .1 ם טו  ןֶעֶרב יו  אׁשו   :ָהרִּ

ָּטה א. ְּלמ  ים מִּ ְעָלה ְוָלֲאָנׁשִּ ְּלמ  ים מִּ ָנׁשִּ ם ל  ְקָדׁש ָמקו  מִּ ין ב  ְקנִּ  .ָהיּו ְמת 

ם ֵאּלּוֹּלְכֵדי ׁשֶ  ב. ְתָעְרבּו ֵאּלּו עִּ  .א יִּ

ְש  .2 ים לִּ ילִּ ְתחִּ ןמִּ  ח  ֹמּומ  אׁשו  ב ָהרִּ ם טו  ָצֵאי יו   .מו 

ּלו   .3 יֵמי חֻּ ם מִּ ם ָויו  ְש  ְוֵכן ְבָכל יו  ם לִּ יִּ ְרב  יד ֶׁשְּלֵבין ָהע  יבּו ָתמִּ ְקרִּ ר ֶׁשי  ין ֵמַאח  ילִּ ְתחִּ ֵעד, מ  מו  ם  ח  ֹמֶׁשּל  יו  ְׁשָאר ה 
ְיָלה. ּל  ם ָכל ה   עִּ

ְמָחה זו ? יגִ ְך ָהְיָתה שִּ   ְוֵהיא 

ֶכה, .1 יל מ   .ֶהָחלִּ

ין ב   .2 ר ּוב  כִּ ּוְמנ ְגנִּ ים ּוב  נְ נו  םמְ ָבלִּ יִּ ְלת   .צִּ

ֵדע  ְלנ ֵגן בו  ְוכָ  .3 יר ֶׁשהּוא יו  י ׁשִּ ְכלִּ  .ל ֶאָחד ְוֶאָחד בִּ

ֶפה  .4 ֵדע  ב  י ֶׁשיו  ֶפה.  -ּומִּ  ב 

ין .5 ְרְכרִּ ין ּוְמכ  ְזזִּ ין ּוְמפ  ְפחִּ ין ּוְמט  ְפקִּ ין ּוְמס  ְקדִּ ֵדע  ָכל אֶ  ,ְורו   .ָחד ְוֶאָחד ְכמו  ֶׁשיו 

ְׁשבָ  .6 יר ְותִּ ְבֵרי ׁשִּ ין דִּ ְמרִּ ת. ְואו   חו 

ְמָחה זו   .7 ָחה -ְושִּ  :ֵאיָנּה דו 

ָבת א. ש   .ֹלא ֶאת ה 

ב. ב. ם טו   ְוֹלא ֶאת יו 

ְמָחה זו   .1 ידִ ת ְבשִּ ְרבו  ְצָוה ְלה    .מִּ
מֵ  .2 ָתּה ע  ין או  שִּ ְרֶצהְוֹלא ָהיּו עו  י ֶׁשיִּ  :י ָהָאֶרץ ְוָכל מִּ

ְשָרֵאל ְוָראֵׁשי  א. ְכֵמי יִּ ֵלי ח  ים וְ ֶאָּלא ְגדו  ידִּ ֲחסִּ ין ְוה  ְנֶהְדרִּ ס  ת ְוה  יבו  ְיׁשִּ ֲעֶשהה  ים ְוַאְנֵׁשי מ  ְזֵקנִּ  .ה 



 

ין ב. ְקדִּ ין ּוְש  ֵהם ֶׁשָהיּו ְמר  ין ּוְמנ ְגנִּ ְפקִּ ת. מֵ ּוְמס  כו  סֻּ ג ה  יֵמי ח  ְקָדׁש בִּ מִּ ים ב   חִּ

ים  ג. ָנׁשִּ ים ְוה  ְׁש  -ֲאָבל ָכל ָהָעם, ָהֲאָנׁשִּ ת ְולִּ ְראו  ים לִּ  . ע  ֹמכָֻּּלם ָבאִּ

ָּוה ָבֶהם טוִ ת ָהֵאל ֶׁשּצִּ ת ּוְבַאֲהב  ְצוו  מִּ י ת ה  ֲעשִּ ח ָאָדם ב  ְשמ  ְמָחה ֶׁשיִּ שִּ  :ֶׁשה 
י .1 ָלה הִּ ָדה ְגדו   א. ֲעבו 

ְמָחה זו   .2 שִּ ְצמו  מִּ ֵנע  ע  מו   :ְוָכל ה 

ֶמנּו א. ע מִּ ָפר   .ָראּוי ְלהִּ

ר: ב. ְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבב" ֶׁשֶנֱאמ  ְדָת ֶאת יי ֱאֹלֶהיָך ְבשִּ ת ֲאֶׁשר ֹלא ָעב  ח   . )דברים כח,מז( "ת 

ד ְלע   .3 ֵלק ָכבו  ְעתו  ְוחו  יס ד  ֵמגִּ ֵבדְוָכל ה  ְתכ  ת ֵאּלּו ְצמו  ּומִּ מו  ְמקו   :ְבֵעיָניו בִּ

ֶטה.  א. ֵטא ְוׁשו   חו 

יר ְׁשֹל ב. ְזהִּ ל ֶזה הִּ ר:  ֹהמְוע  ְפֵני ֶמֶלְך"ְוָאמ  ר לִּ ד  ְתה   .)משלי כה,ו( "ַאל תִּ

ת ֵאּלּו .4 מו  ְמקו  ְצמו  ּוֵמֵקל גּופו  בִּ יל ע  ְׁשפִּ מ   :ְוָכל ה 

ֵבד ֵמַאֲהבָ  א. ְמכָֻּבד ָהעו  ל ה  ָגדו   ה. הּוא ה 

ֵמר:  ב. ְשָרֵאל או  ד ֶמֶלְך יִּ זֹּל"ּוְנק  ְוֵכן ָדוִּ ד מִּ י עו  י ָׁשָפל ְבֵעיָני"אֹתִּ יתִּ  . )שמואל ב ו,כב( ת ְוָהיִּ

ְש  .5 ד ֶאָּלא לִּ ָכבו  ָּלה ְוה  ְגדֻּ ְפֵני יי,  ח  ֹמְוֵאין ה  ר:לִּ ְפֵני יי")ו(" ֶׁשֶנֱאמ  ְרֵכר לִּ ֵזז ּוְמכ  ד ְמפ  ֶמֶלְך ָדוִּ  .ו,טז()שם  ה 

 

ַען ַסי   אִד   נ  ִַרֲחמ  יך  ר  ִב  

 
   

 


