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 עם רש"י שאלות לפרשת בהר
 
 
 

במה שונה דין שמיטה מכל הדינים שלכן  .1
 ודאי נאמר "בהר סיני"?

 שאינו נוהג במדבר .א
 שלא הוזכר בחומש דברים .ב
 שהתורה לא הרחיבה בו פרטים רבים .ג
 

 זמירת הכרם ְלמה דומה? .2
 לקציר .א
 לחריש .ב
 חיןילספ .ג
 

האם אסור  "את ספיח קצירך לא תקצור" .3
 לקצור?

 בכלי אלא בידלא לקצור  .א
 לקצור רק לאחר שלקטו כל העניים .ב
לקצור מותר אך לא להחזיק בו כבעלים  .ג

 ככל השנים
 

מי שלא הפקיר אלא שמר על הפירות  .4
לעצמו, מה דינו? 

_________________________ 
 ומהיכן נלמד? 
 1 .

____________________________ 
 2 .

____________________________ 

 
 ה הפקר גם לגויים?האם פירות שמיט .5

 כן .א
 לא .ב
 רק לאחר שאביוני ישראל לקחו .ג
 

מה מלמדנו הפסוק בכך שגם לחיה  .6
שבארצך וגם לבהמה מותר לאכול? 

_______________ 

_______________________________
__ 

 
 תקיעת היובל ביום הכיפורים, מי תוקע? .7

 בית הדין הגדול .א
 כל יחיד ויחיד .ב
 בי"ד שבכל עיר ועיר .ג
 

 שנת החמישים" מי קדש? "וקדשתם את .8
 בית הדין הגדול .א
 כל יחיד ויחיד .ב
 בי"ד שבכל עיר ועיר .ג
 

 . מי שמכר פירות שביעית מה דינם?9
 לין והכסף קדושוהפירות ח .א
 הפירות נשארים קדושים והכסף חולין .ב
 הפירות והכסף שניהם קדושים .ג
 
 
. "בשנת היובל הזאת תשובו איש אל 10

 אחוזתו" הרי מקודם כבר נאמר "ושבתם
 איש אל אחוזתו" ומה מלמדנו שוב?

שגם אם מכר האב וגאלה בנו שחוזרת  .א
 לאביו

שגם אם מכר שדהו שוב ושוב שחוזרת  .ב
 למוכר

שגם בתים חוזרים לבעליהם ולא רק  .ג
 שדות 

 
 

בפס' י"ד נאמר "אל תונו איש את אחיו" . 11
ובפס' י"ח נאמר "ולא תונו איש את 



עמיתו" איזה מדבר באונאת ממון ואיזה 
 בר באונאת דברים?מד

 
_____________________________

________________________________
______ 

 
 
. במכירת שדה שלא לפי "מספר שנים" מי 12

 מתאנה 
או המוכר?  ההקונ

_______________________________
_______________________________

_____ 
 
 

. "לבטח". מוזכר פעמיים ישיבה בארץ 13
האם שניהם שוים או כל אחד למשהו 

 אחר? וְלָמה?
_____________________________

___ 

_____________________________

___ 

 
 
 
 
 

. "ועשת תבואה לשלוש השנים" איזה 14
 שלוש?

 שישית שביעת ויובל .א
 ושמינית עד שיצמח ,שביעית ,שישית .ב
 ותשיעית עד האיסוף ,שמינית ,שביעית .ג

 
 

מחזיר את השדה לבעלים . מי שאינו 15
ביובל, האם עובר גם על לאו או רק מבטל 

עשה? 
_______________________________
_ 
 
 

. "ואיש כי לא יהי לו גואל" וכי יש אדם 16
בישראל שאין לו גואלים?

 
 
 

 הכוונה לז' קרובים .ב הכוונה לגר .א


 לעבוד בו מעבר לשש שנים כמו בעבד כנעני .א
 לעבוד בו עבודות מבזות כמו בעבד כנעני .ב
 לרדות בו בפרך ולהכותו כשאינו עובד .ג

 
 


 

_______________________________ 

_______________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
 
 


 

 בהצלחה

 



 הכוונה שאין לקרוביו כסף כדי לגאול .ג
 
 

שדות  . מתי משמט היובל להחזיר17
 לבעליהם?

 בתחילה .א
 בסוף .ב
 ,בתחילה -אם נמכר זמן רב לפני היובל .ג

 בסוף –ואם לא זמן רב 
 
 

ובמה  ,. במה בית בעיר חומה קל משדה18
 חמור?

____________________________
___ 

 
____________________________

___ 
 
 

 . בתי חצרים שוים לשדות לגמרי או לא?19
____________________________

___ 

 
 

 )2. במה עדיפים הלויים מישראל? (20
____________________________

___ 

____________________________

___ 

 

. "ושדה מגרש עריהם לא ימכר" מה 21
מלמדנו כאן, הרי כבר הוזכר קודם גם 

מכירת בתים וגם מכירת שדות? 
_________________________ 

____________________________

__ 

 



 
 
 

 !בהצלחה רבה 


