בס"ד
שאלות לשולח שבת פרשות אחרי מות – קדושי
עבודת יו הכיפורי
הרֹ")רש"י ,ט"ז,א'(  $מדוע מזכיר המקרא את מות של בני אהרו דוקא
ח ֵרי מתְ ,נֵי ְנֵי ֲ
ֲ " .1
בעבודת יו הכיפורי?
הרֶֹ ,אלַ $הֶֹ +ד" $מתי הותר לכה הגדול להכנס לקודש הקודשי? )רש"י ,ט"ז,ג'(
ְ “ .2זֹאת ָיבֹא ֲ
0ְ " .3תֹנֶתַ $ד ק ֶֹד יִ ְל ָ") ט"ז,ד'( –
א .מה הבגדי שאות לובש הכה בבואו לקודש הקודשי? )רש"י ט"ז ,ד'(
ב .מדוע לבוש זה שונה מבגדיו הרגילי?
אהרו מצווה לקחת שני שעירי ,אייל ופר:
הפר
א .לאיזה קורב מוקרב הפר? על מי הוא מכפר?)ט"ז ,י"א(
ב .מה עושי ע דמו?
שני השעירי
א .למה משמשי שני השעירי? )ט"ז ,ח'(
ב .מה משמעות המילה " ַל ֲעזָאזֵל" )ט"ז ,ח(
ג .מה עושה הכה לשעיר שעלה בגורלו ל" ַל ֲעזָאזֵל"? )ט"ז ,כ"א(
ד .מה נעשה בשעיר שעלה בגורלו "לה'"? )ט"ז ,ט"ו ,ט"ז(
 .4מהו האיסור המוזכר בפרק י"ז פסוק י'? מדוע חמור כ"כ איסור זה? )רש"י ,י"ז ,י"א(
 .5כיסוי הד – אילו בעלי חיי אנחנו מצווי לכסות את דמ? ט$ל'(
יכ" )י"ט ,ג'(
ירא ,8וְ ֶאתְ ַ $ת ַֹתי ְִ 9מֹרֲ :8אנִ י ,ה' ֱאל ֵֹה ֶ
:ביו ִָ 9
ִ .6אי ִא; וְ ִ
א .מדוע הקדימה התורה את אימו לאביו בעניי יראה? )רש"י(
ב .מדוע צירפה התורה באותו פסוק ג כיבוד אב וא וג שבת? )רש"י ,ד"ה "ואת שבתותי"(
ר ְצ ֶכ ,לֹא ְת ַכ ֶBה ְAת ָ@ ְד ָ? ִל ְקצֹר)"...י"ט ,ט(
ְ " .7ב >ק ְצ ְר ֶכ ֶאתְ $ק ִציר ְ
א .מהי מצוות פאה?
ב .מהי מצוות לקט?
ג .מהי מצוות עוללות?
>Bת ָ@ ִכירִ ,א ְַ $$?ָ 9עדֶֹ $קר" )י"ט ,י"ג(
 " .8לֹאָ $ת ִלי ְAע ַ
י?" )י"ט ,י"ט( –
ֲלה ָע ֶל ָ
8בגֶד ְִ 0ליִ  ַ ַע ְטנֵז ,לֹא ַיע ֶ
ְ @ָ " .9ד ָ? לֹאִ $ת ְז ַרע ְִ 0ל:יִ ; ֶ
א .מתי חייבי משו כלאי שדה?
ב .מהו איסור שעטנז בבגד?
ֲר ְל ֶָ 9ע ְר ָלתֶ ,אתְ Aִ $רי) " ....י,ט ,כ"ג(
:ר8 ,Fנְ ַט ְע ֶ0ָ 9לֵ $עַ Fמ ֲא ָכלַ $$וע ַ
 " .10וְ ִכיָ $תבֹאֶ 8אלָ $ה ֶ
א .כמה שני הע Fאסור משו עורלה?
ב .מה דינו בשנה הרביעית?
שבת שלו
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