בס"ד

שאלות לשולחן שבת  -פרשת קדשים

יכם" (י"ט ,ג)
יראּו ,וְ ֶאתַׁׁ -ש ְבת ַֹׁתי ִת ְׁשמֹרּוֲ :אנִ י ,ה' ֱאלֹ-ק ֶ
וְָאביו ִת ָ
ִ " .1איׁש ִאּמֹו ִ
א .מדוע הקדים הפסוק את אמו לאביו בעניין "יראה"? היכן הקדים את האב לאם?
(רש"י)
ב .מדוע נסמך עניין השבת למצוות כיבוד אב ואם? (רש"י ,ד"ה "ואת שבתותי")
ג.

יכם" – מתי ישנו חיוב להימנע מכיבוד אב או אם?(רש"י)
" ֲאנִ י ,ה' ֱאלֹ-ק ֶ

יר ָך ,לֹא ְת ַׁל ֵּקט" (י"ט,ט) – מהי "פאה" ומהו
וְל ֶקט ְק ִצ ְ
 ...." .2לֹא ְת ַׁכלֶה ְפַאת ָש ְד ָך ִל ְקצֹר; ֶ
"לקט"?
ֻלת ָש ִכירִ ,א ְת ָךַׁ --עד-ב ֶֹקר" (י"ט ,י"ג) -מתי מחויבים לשלם לשכיר את שכרו,
" .3לֹאָ -ת ִלין ְפע ַׁ
ומתי עובר בעל הבית על איסור הלנת שכר? (רש"י ,ד"ה "עד הבוקר")
וְל ְפנֵּי ִעּוֵּר ,לֹא ִת ֵּתן ִמ ְכׁשֹל " ) י"ט ,י"ד) – על איזה עיוור מדבר הכתוב?
 " .4לֹאְ -ת ַׁקלֵּל ֵּח ֵּרׁשִ --
(רש"י)
מֹוך" (י"ט ,י"ח) – מה ההבדל בין נקימה
ֲך ָכ ָ
ָאה ְב ָת ְל ֵּרע ָ
 " .5לֹאִ -תקֹם וְ לֹאִ -תטֹר ֶאתְ -בנֵּי ַׁע ֶּמ ָך ,וְ ַׁ
לנטירה?
יך"( י"ט ,י"ט)  -מתי מתחייבים בלבישת שעטנז?
ּובגֶד ִכ ְלַאיִ ם ַׁׁש ַׁע ְטנֵּז ,לֹא ַׁיעֲלֶה ָע ֶל ָ
ֶ " .6
ֲר ְל ֶתם ָע ְר ָלתֹוֶ ,אתִ -פ ְריֹו( "...י"ט ,כ"ג-כ"ה)
ָארץּ ,ונְ ַׁט ְע ֶתם ָכל-עֵּץ ַׁמ ֲא ָכלַׁ --וע ַׁ
 " .7וְ ִכיָ -תבֹאּו ֶאלָ -ה ֶ
א .כיצד נקראים פירות העץ בשלוש השנים הראשונות לנטיעתו?
ב .כיצד נקראים פירות העץ בשנה הרביעית?
ג .מה דין עץ הפרי בשנה החמישית?
ֶך " (י"ט ,כ"ז) – בכמה לאווין מתחייב
אׁש ֶכם; וְ לֹא ַׁת ְׁש ִחיתֵּ ,את ְפַאת ְז ָקנ ָ
 " .8לֹא ַׁת ִקפּוְ ,פַאת רֹ ְ
המגלח זקנו בתער? (רש"י)
ֶפׁש ,לֹא ִת ְתנּו ִב ְב ַׁש ְר ֶכם" (י"ט ,כ"ח) – מתי נהגו הגויים לשרוט את גופם? (רש"י)
 " .9וְ ֶש ֶרט ָלנ ֶ
ָאה ְב ָת לֹו
יִהיֶה ָל ֶכם ַׁהגֵּר ַׁהגָר ִא ְת ֶכם ,וְ ַׁ
ַאר ְצ ֶכם--לֹא תֹונּו ,אֹתֹוְ ,כ ֶא ְז ָרח ִמ ֶכם ְ
 " .11וְ ִכי-יָגּור ִא ְת ָך גֵּרְ ,ב ְ

יתםְ ,ב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם " (י"ט ,ל"ג-ל"ד) – מדוע מזכיר לנו הכתוב את היותנו
ֵּרים ֱהיִ ֶ
מֹוךִ --כי-ג ִ
ָכ ָ
גרים במצרים? (רש"י)
" .11מאזני צדק אבני צדק איפת צדק והין צדק" (י"ט ,ל"ו) .הפסוק מונה מידות ומשקולות.
למה משמש כל אחד מהנמנים בפסוק?
ַָאב ִדל ֶא ְת ֶכם ִמןָ -ה ַׁע ִּמיםִ ,ל ְהיֹות ִלי "(כ',כו') – כיצד
יתם ִלי ְקד ִֹׁשיםִ ,כי ָקדֹוׁש ֲאנִ י ה'; ו ְ
וִהיִ ֶ
ְ " .12
איסורים אילו שהזכרנו בפרשה מבדיל אותנו מן האומות ? (רש"י )

שבת שלום

