בס"ד

שאלות לשולח שבת – פרשות בהר – בחוקותי
שביעית
 .1מה ארבעת העבודות החקלאיות המוזכרות בפסוקי ושנאסר לבצע בשנת שמיטה?
)כ"ה ,דה(
" .2את ספיח קציר" לא תקצור" )כ"ה,ה( –
א .כיצד מפרש רש"י את המילה "ספיח"?
ב .הא קיי איסור מוחלט לקצור?)רש"י(
יובל
א .כל כמה שמיטות חל יובל? )כ"ה ,ח(.
ב .מתי מחויבי לתקוע בשופר בשנה זו? כיצד מפרש רש"י את הייתור "בעשור לחודש"?
)כ"ה,ט(
ג .כאשר מוכרי שדה אחוזה – כיצד מחשבי את מחיר הקרקע?
ד" .וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית") כ"ה,כ ( כיצד עונה התורה לשאלה זאת?
ִ " .3א ְ ח ַֹתיֵ )ֵ ,לכ'; וְ ֶאת ִמ ְצו ַֹתי ִ) ְְ -מר'" )כ"ו,ג( – כיצד מפרש רש"י את המלה "בחוקותי"?
ברכת ה'
 .4התורה מברכת את מקיימי דבר ה':
יכִ 4ְ ,ע ָ)" – מהי העת הטובה ביותר לגשמי? )רש"י(
ָת ִ)י ִג ְֵ -מ ֶ
א" .וְ נ ַ
ָרע" )כ"ו,ה(  מה פירוש הברכה? )רש"י(
ַ6יג ֶאתז ַ
'ב ִציר י ִ
ב" .וְ ִה ִ6יג ָל ֶכ ַ5יִ ֶ -את ִָ 4צירָ ,
ַא ַכ ְל ֶ) ַל ְח ְמ ֶכ ָלַֹ 7בע " – הא אכילה מרובה היא ה גורמת לנו לשבוע?
ג " .ו ֲ
" .5ונתתי שלו באר) ":כ"ו,ו( – מה החשיבות של השלו עפ"י רש"י?
)<ציא'" )כ"ו,א(
ִָ , -מ ְ=נֵי ָח ָדִ -
 .6הסבר את הביטוי המופיע בפסוק – " וְ י ָ
ת<כ ֶכ " )כ"ו ,י"א( מהו המשכ אותו מבטיח הקב"ה?
ָת ִ)י ִמ ְ?ָ -נִ יְ 4ְ ,
 " .7וְ נ ַ
ק<מ ִמ'Aת " – מה פירוש המלה קוממיות? )כ"ו ,י"ג(
ָא<ל ְ" ֶא ְת ֶכ ְ
 " .8ו ֵ
תוכחת ה'
ַפ ְֶ -כ ְ ,ל ִב ְל ִ)י עֲ"#ת ֶאת ָ?ל ִמ ְצו ַֹתיְ ,ל ַה ְפ ְר ֶכ%
 " .9וְ ִא ְD 4חַֹ Cתי ִ ְמס ,וְ ִא ֶאת ִמ ְַ =ָ -טי ִ ְג ַעל נ ְ
יתי ")כ"ו ,י"ד(  כיצד מתאר הפסוק את הידרדרותו של החוטא ?)רש"י ד"ה
ֶאת ְִ 4ר ִ
להפרכ %את בריתי(
' ֶכ)"%כ"ו ,י"ט( 
" .10וְ ַָ -ב ְר ִ)יֶ ,את ְ(א" ע ְ
' ֶכ " %של ישראל ?)רש"י(
א .מהו " ְ(א" ע ְ
ב .כיצד הוא נקרא בשאלה .? 4
 .11לאחר פרשת התוכחות:
א?ָ " .ליְ ֵמי ָה ַFָ Gהֹ4-ְ )ִ ,ת " )כ"ו,ל"ה( – כמה שני יגלו ישראל וכנגד מה?

יה " )כ"ו ,מ"א( – מהי הבשורה
אתי א ָֹתֶ 4ְ ,א ֶר :אֹיְ ֵב ֶ
בֲ HI " .אנִ יֵ ,א ֵל ְ" ִע ֶָ 4ְ Fק ִרי ,וְ ֵה ֵב ִ
הטובה בכ" שהקב"ה בעצמו מביא את ישראל לגלות?
נדרי %ותמורות
 .12איש מישראל הנודר נדר לשל למקדש כער" נפשו ,מתחייב בתשלו על פי גילו.
א .כמה חייב לשל איש ב ארבעי? )כ"ז,ז(
ב .כמה חייבת לשל אשה בת חמש עשרה? )כ"ז,ה(
ג .מה דינו של אד עני שאינו יכול לשל את מה שקצבה לו התורה?)כ"ז  ,ח(
 .13איש המקדיש בהמה לקרב ורוצה להחליפה בבהמה אחרת:
א .הא מותר לו לעשות כ ? )כ"ז,י(
יותר?

הא הדי משתנה כאשר הבהמה השניה משובחת

ב .מה די הבהמה השניה?
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