
 

 

 

 

 

 

 זה? עם זה מנצחים השבטים מה היו, הים על ישראל כשעמדו -ברייתא  .1

 הקודשים בחלקו.שקודש  בנימין זכה לכן, אותם רוגמים יהודה שרי והיו, תחילה בנימין שבט קפץכל שבט רצה לרדת לים תחילה,  -ר' מאיר  .א

 והגיעו מים עד נפש, , תחילה וירד עמינדב בן נחשון קפץ כל אחד לא רצה לרדת תחילה, -יהודה  רבי  .ב

 ? לפני להיבתפ מאריך ואתה בים טובעים יידידי הקב"ה: לו אמר, להיבתפ מאריך משה היה שעה באותה

  .בישראל ממשלה לעשות יהודה זכה לפיכך. ויסעו ישראל בני אל דבר :לו אמר? לעשות בידי ומהבש"ע ר: לפניו אמר

 

 שבט לוי בברכות ובקללות שבהר גריזים ובהר עיבל?היכן עמדו  .2

 .למעלההשבט  שארו, למטה ולויה כהונה זקני - יעקב בן אליעזר רבי .א

 .למעלה והשאר .הארון אצל ,למטה - 50 – 30מגיל  הארון את הראוי לשאת - יאשיה רבי .ב

  .עיבל הר, בקללה פניהם לגריזים הרל פניהםבברכה  -עמדו למטה בין ההרים כל שבטי ישאל ובכללם שבט לוי  -רבי  .ג

 

 מצינו ש'על' פירושו בסמוך?באלו פסוקים לפירושו של רבי  .3

 כדלעיל.הכוונה בסמוך להר,  -על הר גריזים וכו'   .א

 .הסדרים שני בין לבונה בזיכי שני מושיב בסמוך, שהיה - 'זכה לבונה המערכת על ונתת' .ב

 מוך, שהרי הפרוכת עמדה רק בסמוך.סמכאן ההכרח שפעמים 'על' היינו ב -את הפרוכת'  הארון על וסכות' .ג

 

 בריתות שנכרתו עם כל אחד מישראל על כל מצוה ומצוה? 48מהו פירוט מנין  -ברייתא  .4

   .4=  בפרט ארור ,בכלל ארור, בפרט ברוך ,בכלל ברוך -ארבע בריתות  .א

 .16=  ולעשות ,לשמור ,וללמד ,ללמוד ארבע על כל אחד מהבאים: .ב

 מועד אהל ומכניס, ועיבל גריזים את מוציא -. ר' שמעון חולק 48=  מואב ערבותבו, בסיני, הר גריזים והר עיבל ונאמרו בשלש מקומות: .ג

 .שבמדבר

 

 ?אלו תנאים נחלקו במחלוקת תנא קמא ור' שמעון הנ"ל .5

 א"כ באהל מועד לא היתה מסירה בפנ"ע וכתנא קמא. - מועד באהל ופרטות בסיני נאמרו כללות - ישמעאל רבי .א

 כר' שמעון.  - מואב בערבות ונשתלשו, מועד באהל ונשנו, בסיני נאמרו ופרטות כללות - עקיבא' ר .ב

 

 כמה בריתות נחתמו בסך הכל על כל איש ישראל? .6

 כיון שכל אחד נעשה ערב על שמירת המצוות של חבירו. -כמנין בני ישראל  603,550 כפול בריתות 48 נכרתועל כל מצוה  - שמעון רבי בשם .א

 . 603,550-ולכן יש להכפיל שוב ב -כל אחד ערב גם על הערבות עצמה של חבירו  -רבי  .ב

 

 בנכשל בהם משום ניאוף. כיצד מוכח? נאמרההפרשה של הר גריזים  כל .7

 וכי מספיק לו 'ארור' הרי כפר בעיקר.  -' וגו ומסכה פסל יעשה אשר האיש ארור

 . לו גרמו שכך זה של ואמו אביו ארורין -עכו"ם ל הלךוהממזר מתוך בושתו , בן והוליד הערוה על באאלא בהכרח מדובר ש

 

 ?'וגו הקללה ואת גריזים הר על הברכה את תמה בא ללמד הפסוק 'ונת .8

 ללמד שכל קללה קודמת לה הברכה,  -אלא היכן מקומם, כיון שזה כבר נאמר במקום אחר.  -אין לפרש 

 בקללה:  נאמרושיקיימו בה את הענינים הבאים ש, לקללה ברכה ולהקיש

 .אמן ואומרים עוניןהעומדים בגריזים והעומדים בעיבל ה. . ופרט בכללד. . הקודש בלשון ג.. רם בקול ב.אמירתה ע"י לווים.  א.
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