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עיין ברש"י והסבר את המומים  .1
הבאים הפוסלים בכהונה: א. 
. יבן ג  . ג    . ע שרו ב.   חרום.  

מי שחוטמו שקוע בין  -א. חרום 
אחד מאיבריו   -עיניו.  ב. שרוע  

אדם   –גדול מחברו . ג. גיבן  
 שגביני עיניו שערן ארוך ושוכב. 

הסבר את הביטוי: "אישה חללה  .2
  לא יקח".  

ה  ד ל ו נ ש ה  ש י א  = ה  ל ל ח
 מהפסולים שבכהונה.

למי מקרוביו המתים מותר לכהן  .3
    להיטמא?

ובתו  , לבנו  ו רי , להו לאשתו
 ולאחיו ולאחותו.  

ם  .4 י י ו ט י ב ה ם  י ס ח י י ת מ ה  מ ל
 . ש ד ו ק י  א ר ק מ  . א  : ם י א ב  ה

  ב. מקרא קודש?
א. אלה מועדי ה' מקראי קודש.  

 ב. שבת שבתון מקרא קודש.

ת  .5 ואמר ם  י הכהנ אל  ר  "אמו
אליהם". כיצד מפרש רש"י את 
  כפילות הלשון "אמור ואמרת"?

 להזהיר גדולים על הקטנים.  

אילו מנהגי אבלות אסורים על  .6
  הכהן?

לקרוח קורחה בשערם ולעשות 
 שריטות בבשרם. 

למי מותר לכהן הגדול להיטמא  .7
  טומאת מת?  

 רק למת מצוה. 

8.  ? ה מ ו ר ת ל  ו כ א ל ר  ו ס א י  מ  ל
 זר, תושב ושכיר.

  מי הם "ילידי ביתו"?   .9
 .  ילידי ביתו = בני השפחות

מהו דינו של אדם שאכל קודש .10
    בשגגה?

 מוסיף חומש ונותן הכל לכהן.

ן קרבן בהמה .11 מה ההבדל בי
   לעולת עוף?

בעולת העוף אין צורך שיהיה 
 זכר תמים וגם אינו נפסל במום. 

"ושור או שה אותו ואת בנו לא .12
תשחטו ביום אחד". על מי חל 

    האיסור?
איסור זה מתייחס רק לנקבה 
אבל זכר מותר לשחוט עם בנו 

 או בתו. 

 מה שם אמו של המקלל את ה'?.13
 שלומית בת דברי. 

  עונג שבת  

 

"ּוַבת ִאיׁש ּכֵֹהן, ּכִי ֵתֵחל ִלְזנֹות ֶאת 

 ָאִביָה ִהיא ְמַחֶלֶלת"  )כא', ט'(

ישנם רשעים אשר הרישעות עוברת 

אליהם בירושה מהוריהם ומשתרשת 

בקרבם ? ומאידך ישנם רשעים אשר 

סרו מעצמם מדרך הישר, מאחר 

 שהלכו שולל אחרי יצרם הרע.

כידוע אין היצר הרע מסית את האדם 

מיד לעבירה גדולה, שכן בוודאי לא 

ישמע לו, אלא תחילה 

ת  ו ר י ב ע ל ו  ה ת י ס מ

קלות עד שהוא מביאו 

לידי עבירות חמורות, 

כפי שאמרו חכמינו: 

״כך דרכו של יצר הרע, 

היום אומר לו עשה כך 

ולמחר אומר לו עשה 

כך, עד שאומר לו לך 

 ועבוד עבודה־זרה״...

ברם, מי שהרישעות מושרשת בקרבו 

בתורשה מהוריו, עשוי לעבור מיד על 

העבירות החמורות ביותר, שכן עליו אין 

היצר הרע צריך לבוא בעקיפין, תוך 

 גישה אטית שיטתית...

לפיכך אמרה תורה: ״ובת איש כהן כי 

אז כבר בתחילה היא   -תחל לזנות״  

עושה חטא גדול וחמור כזה, הרי סימן 

הוא שאין זה מחמת יצר הרע שלה 

עצמה, אלא שכוחות הרע מושרשים 

בקרבה בתורשה מהוריה הרי ממילא 

 . . . ״ ת ל ל ח מ א  י ה ה  י ב א ת  א  ״

        )אמרי שפר(.

 מעינה של תורה       

 

 

 יד(-למי אסור לכהן פשוט להנשא? ובמה שונה דינו של הכהן הגדול? )כ"א, יג .1

 על מי נאסר לעבוד בביהמ"ק אעפ"י שהוא כהן? )כ"א, י"ז( .2

 מאמתי מותר להקריב בהמה שאך עתה נולדה? )כ"ב, כ"ז( .3

יְרֶכם, ֶאל-"ַוֲהֵבאֶתם ֶאת .4 ית ְקצִׁ  ַהֹכֵהן" )כ"ג, י'(-ֹעֶמר ֵראשִׁ
 א. ממה מביאים את קורבן העומר?

 כיצד מתבצעת פעולת ההנפה? )רש"י כ"ג, י"א( –ב. "והניף הכהן" 
 ג. מה מקריבים חוץ מן המנחה? )כ"ג, י"ב(

יֹמת"? )רש"י( .5 ְהֶייָנה", מה נלמד מהמילה "ְתמִׁ יֹמת תִׁ  ספירת העומר: "ְתמִׁ

ְכרֹון ְתרּוָעה"? )כ"ג, כ"ד(  -מהו היום הנקרא בתורה .6  "זִׁ

כֹות " .7 י ַבסֻּ מהי הסיבה שנותנת התורה למצוות  -"ְלַמַען, ֵיְדעּו ֹדֹרֵתיֶכם, כִׁ
 ישיבה בסוכה? )כ"ג, מג(

 אתר מידע לקהילה הדתית ברחובות באדיבות פרסומא חידון  
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 יומו האחרון של ר' שמעון בר יוחאי

כל היום דרש. השמש כבר נטתה לשקוע, 
"ברוך הוא וברוך שמו פתח ר' שמעון ואמר:  

של הקב"ה לעולם ולעולמי עולמים. כל 
דברינו נכוחים, וכולם דיברות קודש, שאין 
לסטות מהן ימין ושמאל. כולם סודות ורזין, 
שעד כה היו טמירים ונעלמים, כי חששתי 
לגלותם, עתה הם מתגלים. גלוי וידוע לפני 
הקב"ה שלא לכבודי ולא לכבוד בית אבי 
עשיתי, אלא כדי להדריך את תלמידי. ורואה 

אני, שהקב"ה מסכים עמי ושמח בשמחתי".  
התחזק וישב, ושפתיו רחשו תפילה, ולא ניתן 

"כל ימי היה להסתכל בו מחמת הזוהר. אמר:  
ביקשתי לגלות רז זה, ולא עלה בידי, אלא 
עתה שניתנה לי רשות. הריני גוזר שלא 
יחשיך יום זה ככל הימים, שהרי יום זה כולו 
בו  ל לגלות  ני מתחי והרי ברשותי הוא, 

 . וכך היה.נסתרות"
 :  ישב ר' שמעון ודרש, עד שהגיע לפס'
"כי שם ציוה ה' את הברכה חיים עד העולם". 
"אמר ר' אבא: לא סיים רבינו הקדוש לומר: 
'חיים', עד שנחלשו דבריו. אני שכתבתי, 
ביקשתי לכתוב עוד, ולא שמעתי, ולא נשאתי 
ראשי, כי הזוהר היה רב. כאשר שמעתי בת 
קול הקוראת ואומרת: 'אורך ימים ושנות חיים 
ושלום יוסיפו לך', הזדעזעתי. שמעתי קול 
אחר: 'חיים שאל ממך, נתת לו, אורך ימים 

כל היום לא פסקה האש מהבית, עולם ועד'. 
 ולא ניתן להתקרב אליו, כי הכל אור ואש".

"כל אותו היום נפלנו לארץ ובכינו. לאחר 
 , ש ו ד ק ה ו  נ ב ר ל ו  נ י א ר  , ש א ה ה  ק ס פ ש

עטוי בלבושו, שוכב   -שהסתלק מן העולם  
על ימינו, ופניו מחייכות. קם ר' אלעזר בנו, 
נטל ידיו ונשק להן. קם רבי חייא על רגליו 
ואמר: 'עד עתה רבנו הקדוש פעל בשבילנו, 
עתה הזמן לפעול בשבילו'. קמו ר' אלעזר ור' 
אבא והוציאו מיטתו. החלה המיטה פורחת 
באויר, ואש לפניה. והכל שמעו בת קול 
אומרת: 'עלו ובוא והתאספו להילולא דרבי 

 שמעון, יבוא שלום ינוחו על משכבותם'".
"כאשר נכנס למערה, שמעו קול במערה: 'זה 
האיש מרעיש הארץ, מרגיז ממלכות. כמה 
גזרות הומתקו ביום זה בגללך! אתה הוא רבי 
שמעון בר יוחאי, שבוראו מתפאר בו בכל יום! 
אשרי חלקך, כמה עולמות עליונים נשמרו 
בשבילך. עליך נאמר: 'ואתה לך לקץ ותנוח, 

לזכר האש ותעמוד לגורלך לקץ הימין!".   
הגדולה שליהטה בבית כל אותו יום, ולאורה 
אמר את סתרי התורה, נהגו בכל תפוצות 

רבי שמעון התעלה   ישראל להדליק מדורות.  
ע"י לימוד תורה, קיום מצוות ותפילה.  

"הבא להטהר והתקיימה בו ההבטחה:  
מסייעין אותו", "פיתחו לי פתח כחודו של 

 מחט, ואפתח לכם פתח כפתחו של אולם".
 מתוך אתר ערכים             

 

 

 השלם את הפסוק

ם,  ּתֶּ ַמרְׁ ְׁ י, ה'. ______ ּוש  ם, ֹאָתם:  ֲאנִׂ יתֶּ  , ַוֲעש ִׂ

ָלאָכה,  ה מְׁ ָעש ֶּ ים, ּתֵׁ ת ָימִׂ ֶּ ש  ֵׁ תֹון... ______ ש  ּבָ ַ ת ש  ּבַ ַ י ש  יעִׂ בִׂ ְׁ  ַהש ּ

י נֵׁ ת ּבְׁ אֵׁ יד:  מֵׁ מִׂ י ה' ּתָ נֵׁ פְׁ ּנּו לִׂ כֶּ ת, ַיַערְׁ ּבָ ַ יֹום ַהש ּ ת ּבְׁ ּבָ ַ יֹום ַהש ּ ית -ּבְׁ רִׂ ל, ּבְׁ ָראֵׁ ש ְׁ  .______ יִׂ

עּו  דְׁ ַמַען, יֵׁ ץ ______ לְׁ רֶּ אֶּ י אֹוָתם מֵׁ יאִׂ הֹוצִׂ ל, ּבְׁ ָראֵׁ ש ְׁ י יִׂ נֵׁ ת ּבְׁ י אֶּ ּתִׂ בְׁ ַ ּכֹות הֹוש  י ַבּסֻּ , ּכִׂ
ם.  יכֶּ י, ה' ֱאלֹהֵׁ ם: ֲאנִׂ ָריִׂ צְׁ  מִׂ

 השלימו את המילים החסרות בפסוק, חברו את האותיות הראשונות בכל מילה ותקבלו ביטוי הקשור לפרשה

לרבי  .1 ותרו  נ ם  די כמה תלמי
ות   מ ר  לאח בא  00עקי 0 22 2 

 ? ם ת ו מ ש ה  מ ו ו  י ד י מ ל ת  מ
תלמידים: רבי מאיר, רבי   5

יהודה, רבי יוסי, רבי אלעזר בן 
 שמוע ורשב"י. 

 א. כמה שנים חי רבי עקיבא?  .2
אישים שנפטרו   3ב. ציין עוד  

  בגיל כזה.
  שנה.   021א. 

ב. משה רבנו, רבן יוחנן בן 
 זכאי ורבו הלל הזקן.

באיזה גיל התחיל רבי עקיבא  .3
   ללמוד תורה?

 .01בגיל 

מה שמות האישים הקרובים של  .4
  רבי עקיבא:  

  א. אביו.  ב. אשתו.  ג. חמיו.
א. יוסף. ב. רחל.  ג. כלבא 

 שבוע.

עיין בגמרא שבת ל"ג וענה: מי  .5
 הלשין לרומאים על רשב"י? 

 יהודה בן גרים.

ו  .6 א ב ח ת ה ר  ז ע ל א ו י  " ב ש ר
  במערה.  

א. איזה נביא התחבא במערה? 
 ב. מי הנביא שהחביא במערה? 
א. אליהו.  ב. עובדיה הנביא 

בני נביאים מפני   011החביא  
 (.0אחאב. )מלכים א, י"ח 

איזו אמרה מפורסמת של רשב"י  .7
  קשורה לסעודה?

"שלשה שאכלו על שולחן אחד 
ואמרו עליו דברי תורה כאילו 
ל  ש ו  נ ח ל ו ש מ ו  ל כ א

 מקום" )פרקי אבות פרק ג( 

זה מקום בארץ נמצאים  .8 באי
  האתרים הבאים:  

 

א. המערה בה התחבאו רשב"י 
 ובנו. ב. קברו של רבי עקיבא? 

 א. פקיעין.  ב. טבריה.

ובנו על  .9 כיצד שמרו רשב"י 
 )שבת ל"ג(.בגדיהם שלא יתבלו?  

פשטו את בגדיהם, חפרו בור 
ונכנסו לתוכו ערומים והתכסו 

 בעפר. 

מדוע מדליקים מדורות בל"ג  .10
  בעומר?  

א. זכר למשואות שהדליקו 
במרד.  ב. זכר לאש שהקיפה 
ג  בל" י  תו של רשב" בי את 
בעמר=יום פטירתו.  ג. בגלל 
רשב"י שהאיר את העולם באור 

 הזוהר.

בימי רשב"י לא נראתה הקשת  .11
בענן בגלל צדקותו. מי מחכמי 

  התלמוד זכה לכך?  
לל  בג  , י ו ל בן  ע  ש הו י י  רב
שלימד תורה את המצורעים. 

 )כתובות ע"ז(.

רשב"י ובנו ניזונו מחרובים. על  .12
מי מחכמי הגמרא נאמר ש"די 
לו בקב של חרובים מערב שבת 

  עד ערב שבת".
 רבי חנינא בן דוסא. 

בל"ג בעומר מתחתנים הרבה  .13
זוגות. מי התנא שעולים לקברו 
כסגולה לשידוכים והיכן הוא 

  קבור?  
רבי יונתן בן עוזיאל )הוא עצמו 
היה רווק!( הקבור בעמוקה ליד 

 חצור הגלילית.

 מה פירוש המילה "קומזיץ"?  .14
המילה קומזיץ" מקורה משתי 
ץ  י ז : קום+  לים באידיש  מי
שפירושן = בא לשבת כלומר 

 הזמנה להצטרפות למדורה.
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