
  ד"בס

 אמור פרשת  שאלות לשולח� שבת 

  )'א, א"כ( ”ַה�ֲֹהִני ְ�ֵני �ֲהרֹ�“

 :כהני מפאת עבודת במקדש מוזהרי יותר משאר ישראלה  קדושת הכהני�

 ..."ִיַ/ָ.א ְ�ַעָ.יו)ְלֶנֶפ- לֹא, ְו,ַמְרָ+ ֲאֵלֶה; ַה�ֲֹהִני ְ�ֵני �ֲהרֹ�) ֱאמֹר ֶאל“ .1

  )'א א"כ(? זר אדלא הא מותר לכה� להיטמ  .א
למי התייחסה התורה במילה  )'ב,א"כ( ?לאלו קרובי מותר לו להיטמא   .ב

 ) י"רש(?"לשארו"

 )א"י, א"כ(? הא די� זה שיי5 ג בכה� הגדול  .ג

2.  )יד) יג, א"כ: (נישואי

 ? י אסור לכה� פשוט להנשאלמ  .א

 )יד)יג, א"כ(? במה שונה דינו של הכה� הגדול  .ב
  

3.  )ז"י, א"כ(? י שהוא כה�"ק אעפ"סר לעבוד בביהמעל מי נא  ) עבודת הכהני

 )ז"כ, ב"כ( ?מאמתי מותר להקריב בהמה שא5 עתה נולדה –בהמה המוקרבת למזבח .4

 ?מהו האיסור המוזכר בפסוק) ח"כ, ב"כ"(ְ�נ;)אֹת; ְוֶאת))ֶ>ה)א;, ְו-;ר" .5

 פרשת המועדות

6.  ..."מדוע  –) ג,ג"כ" (Aַב@; ַהְ?ִביִעי ַ-ַ�ת ַ-ָ�ת;�, ָלאָכהֵ+ָעֶ>ה ְמ , ֵ-ֶ-ת ָיִמי :.מ;ֲעָדי, ֵאֶ<ה ֵה
 )י"רש(? הוזכרה שבת בתו5 פרשת המועדי

  )'י, ג"כ" (ַה�ֵֹה�)ֶאל, ֵראִ-ית ְקִציְרֶכ עֶֹמר)ַוֲהֵבאֶת ֶאת" .7

  ?ממה מביאי את קורב� העומר  .א
 )א"י, ג"י כ"רש(? כיצד מתבצעת פעולת ההנפה –" והניD הכה�"  .ב

 )ב"י, ג"כ( ?מה מקריבי חוE מ� המנחה  .ג

 :ספירת העומר .8

  )ו"ט, ג"כ(? מתי מתחילה הספירה ומתי היא מסתיימת  .א
 )י"רש(? "ְ+ִמימֹת  "  נלמד מהמילה מה  –" ְ+ִמימֹת ִ+ְהֶייָנה "  .ב

 )ט"י)ז"י, ג"כ(? מתי ה מוקרבי ומה מניחי עליה – כבשי עצרת .9

 )ד"כ, ג"כ(? "ר;� ְ+רAָעהִזְכ "  ) ה מהו היו הנקרא בתור .10

י את "כיצד מפרש רש? איזה מועד חל ביו זה –) כו, ג "כ.."(�5ְ ֶ�ָע>;ר ַלחֶֹד- ַהְ?ִביִעי ַהIֶה" .11
 ?"א5"המלה 

כפות ? פרי עE הדר )'מ, ג"כ(? ה הצמחי הבאי וכיצד אנחנו מכני את כול יחדמ .12
 ? ערבי נחל? ענD עE אבות? תמרי

�;ת, ֵיְדעA דֹרֵֹתיֶכ ,ְלַמַע�" .13 JKג"כ(?  בסוכהמהי הסיבה שנותנת התורה למצוות ישיבה  ) " ִ�י ַב ,
 )גמ

�ְסְ�ֶכ�, �5ְ ַ�ֲחִמָ?ה ָעָ>ר י; ַלחֶֹד- ַהְ?ִביִעי" .14�מדוע חג  ) )'לט',כג)"ְ+ב�Aת ָה,ֶר(E ֶאת ְ
  )י"רש(?חג בעונה זו של השנהכיצד מבטיחי שתמיד יחול ה? "חג האסיD"הסוכות נקרא ג

  שבת שלו�  
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