
ויקרא אל משהא:א רש"י 
: למה לפתח ב"ויקרא" וגם "וידבר"?שאלה
: לפני כל פעם שה' פנה אל משה, הוא קרא לו.תשובה
 מה פרוש "ויקרא"?שאלה:
: לשון חיבה וקירבה של מלאכים (כמו "ויקרא זה אל זה"). לנביאי גוייםף ה' קורא להם, בלשון מקרא (”ויקר ה' לבלעם"). תשובה

א:א בעל הטורים
: למה "א" זעירה (קטנה)?שאלה
 : משה רצה לכתוב "ויקר" כי הוא היה ענו, אבל ה' לא רצה שנראה שה' דבר אל משה במקרא. משה כתב "א" קטנה כי הואתשובה

לא רצה אותה בכלל.

ויקרא אל משהא:א רש"י 
 למה "ויקרא" אל משה"--למה להדגיש? (צריך "ויקרא" או "וידבר", ”אל משה" או "אליו"?שאלה:
: קול ה' מגיעה רק לעזני משה—בנ"י לא שמעו.תשובה

 ויקרא אל משהא:א ספורנו 
 איך קרא ה' למשה?שאלה:
: ה' דיבר למשה מהענן—כמו בהר סיני—ולא בדיבור ישר.תשובה

זכרון תרועהכג:א רש"י 
מה אנחנו זוכרים? איך? למה? מתי?שאלה: 
: זוכרים עקידת יצחק, בפסוקי שופרות וזכרונות, וגם כאשר אנו שומעים את קול השופר. תשובה
 למה זוכירם העקידה?שאלה:
: כדי להעיר את מידת הרחימים של ה'. העקידה קשור לשופר כי אברהם זבח אייל במקום יצחק.תשובה

שבתון זכרון תרועהכג:א בעל הטורים 
 למה "זכרון"? אנו תוקעים!שאלה:
: יש מצבים-שבת-שבהם אנו רק זוכרים, ולא תוקעים.תשובה

אךכג:כז רש"י 
: למה ענין חדש מתחיל ב"אך"?שאלה
 : זה מבדיל בין שני סוגי אנשים: האנשים שעושים תשובה, שהם מקבלים כפרה, והאנשים שלא עושים תשובה, שאינםתשובה

מקבלים כפרה.

אך בעשור וגו'כג:כז רשב"ם 
: למה ענין חדש מתחיל ב"אך"?שאלה
: זה מבדיל בין יום הכיפורים, שבישול אסור, לשער ימים טובים, שבישול מותר.תשובה

אך בעשור לחודש השביעיכג:כז ספורנו 
: למה ענין חדש מתחיל ב"אך"?שאלה
: זה מבדיל בין יום הכיפורים, שהוא יום של ענוי, ושאר ימים טובים, שהם ימי שמחה, אכילה, ושתייה.תשובה

אך בעשור לחודש וגו' יום הכיפורים הואכג:כז כלי יקר 
: למה ענין חדש מתחיל ב"אך"?שאלה
 : זה מבדיל בין היום התשעי, שבו אכילה הוא מצוה (”שווה לשני ימים של צום" כי זה מראה שאנו בוטחים ברחמי ה' יותרתשובה

מאנו פוחדים מהדין שלו) ויום הכיפורים, שבו אכילה אסור והצום מביא כפרה.

לכפר עליכםכג:כח אבן עזרע 
 למה צריך לכתוב "עליכם"?שאלה:
: עליכם לבדכם. כל אחד מכפר על עצמו ולא על אחר.תשובה

כג:כח ספורנו
אוכלים ביום הכיפורים מפני התאבון,  והעונש הוא כרת.•
 עובדים ביום הכיפורים מפני רצון למרוד לפני ה' ולהכיסו, והעונש הוא אובדן הנפש (עונש יותר קשה). לא מקבלים כפרה אם•

עובדים ביום הכיפורים.

ת"עֻנ!הכג:כט אבן עזרע 
: למה "תענה" כתוב בבנין סביל?שאלה
 : נפש תענה על ידי אחר. מישהו יענה את הנפש—זה מלמד אונתו שאם אנחנו יודעים מישהו שלא מענה את עצמו, צריךתשובה

להחריך אותו להתענות.

 והאבדתיכג:ל רש"י 
כרת=אובדן הנפש

כג:לא רש"י 
למה כפל (לגבי עבודה)?שאלה: 

פ' ל' מדבר על היום, ופ' לא' על הלילה גם.תשובה: 



כג:לא אבן עזרע
 למה כפל (לגבי עבודה)?שאלה:
: פ' ל' הוא המצוה לדור ששומע, ופ' לא' הוא ההלכה לכל הדורות בעתיד.תשובה

כג:לא רש"י 
 מה ההבדל בין "מקרא קודש" של יוה"כ ו"מקרא קודש" של סכת?שאלה:
: תשובה
יוה"כ: כסות נקיה, תפילה•
סכת (ושער י"ט): כסות נקיה, תפילה, מאכל, משתה•

עצרת היאכג:לו רש"י 
 ממה עוצרים, מה עוצרים? למה? מי עוצר? למה נקרא עצרת אם החג ממשיך?שאלה:

 משל למלך שעשה משתה עם הבנים שלו. ביום שהם צרכו להפרד, הוא אמר "עוד יום אחד. קשה לי להפרד".תשובה:
 נמשל: זמן ימים נוראים וסכת הוא זמן של קרבות בין ה' ובנ"י, וה' עושה עוד יום של חג לפני הסוף כי "קשה

להפרד".

לא תעשו, כל מלאכת עבודהכג:לו רש"י 
מלאכת עבודה=מלאכה שאם לא עושים אותה, מפסידים כסף.

יכול לחשוב שבחול המועד אסור בעבודה, תלמוד לומר (זה מלמד אותנו) שמותר. (האסור מתיחס ל"עצרת היא").

אךכג:לט אבן עזרע 
 למה מתחיל ב"אך"?שאלה:
: כדי להזכיר לנו שעינו הנפש אסור בסכת. תשובה

”אך"=“מאד" כמו "ושמחת בחגך והיית אך שמח"

אך בחמישה עשר יום תחגוכג: לט רש"י 
 למה מתחיל ב"אך"?שאלה:
: יכולים לחשוב שאפשר להקריב קרבן חגיגה בשבת, אבל לא. מקריבים את הקורבן בימי חול המועד.תשובה

באספכם את תבאת הארץכג:לט רש"י 
 למה מוזר אסיפת התבואה?שאלה:

 חג הסכת תמיד צריכה להיות בסתו, בתקופת האסיפה. אם הוא לא נופל כך, מעברים את השנה.תשובה:

מפרי עץ הדרכג:מ רש"י 
 מה זה?שאלה:
:תשובה

טעם העץ=טעם הפרי.1

הפרי נשאר על העץ משנה לשנה (יותר משנה). זה אתרוג. (הדר-דירה-דור-גר)..2

כפת תמריםכג:מ רש"י 
 למה כתוב חסר?שאלה:

 רק לולב אחד.תשובה:

וענף עץ אבותכג:מ רש"י 
 מה זה?שאלה:
: ענף שקלוע כמו צמות, נראה כמו חבל. זה הדס.תשובה

ושמחתם לפני ה' אלקכםכג:מ כלי יקר 
 איזה מן שמחה?שאלה:

 יש שמחה כי בנ"י ביחד, באחדות, וזמן האסיפה הוא זמן של שמחה. תשובה:
”שמחתם לפני ה'“ הוא אזהרה, ששמחה בבהמ"ק, לא שמחה רקה. (על ידי שמחה רקה, רק עם בשר ויין, חרבו בתי מקדש.)

האזרחכג:מב רש"י 
 מי זה?שאלה:

 כל יהודי, וזה כולל גר. (היה יכול לחשוב שלא, כי הם לא היו במדבר, אבל זה מלמד אותנו שכן.)תשובה:


