
 פ"בתש אה ידון לפרשת רח

 2מתוך    1עמ'  

 

 והתשובות לות  השא   –ת ראה  חידון לפרש 

הוא    השאלות  סדרהצאן'    י 'צעיר על  . על מנת להקל  "י , גם חומש עם רשפתוחים  החידון הוא עם ספרים  מים ראשונים: 

, בפרט אם ליד שולחן  כרצונו  לשנות את הסדררשאי  פחות או יותר כסדר הפרקים והפסוקים בפרשה, אבל עורך החידון  

 צאן'.שבת מסובים 'אדירי ה

.  2. איפה זה בארץ? 1נזכר עניין מתן הברכה והקללה על הר גריזים והר עיבל. שלוש שאלות:  רשה פב  .1

. ליד העיר  1: תשובה  –  פעם נוספת מחוץ לתורה )אבל בתנ"ך(? . 3ו  , איפה זה נזכר פעם נוספת בתורה 

 . פרק ח. בספר יהושע 3. פרק כז . בפרשת כי תבוא דברים2שכם של היום, 

גריזים בתנ"ך  פה  אי  לכת:למטיבי   .2 נזכר הר  יותם.  תשובה:  –עוד  ושם ברור   שופטים פרק ט במשל 

 ליד העיר שכם. שזה 

בפרשות אחרות בספר דברים משה מתחנן להיכנס לארץ. בפרשתנו לא נזכר הדבר. איפה בכל זאת   .3

יזכה להיכנס לארץ?מצוא רמז לתלונת משה שהוא  ניתן ל  את    לעבורלהיכנס לארץ זה    רמז:  –  לא 

" דברים    תשובה:  –דן.  היר לא:  ץיא  ָהָארֶּ ת  אֶּ ת  שֶּ ָלרֶּ ָלֹבא  ן  ַהַיְרדֵּ ת  אֶּ ים  ֹעְברִּ ם  ַאתֶּ י  ".  כִּ מדרש   וכו' 

אני איני    ,אתם עוברים  : שהיה משה מחבט עצמו לפניהן ואומר להם  :ר תנחומאא"ג יא: "  דברים רבה

 ". ופתח להם פתח שמא יבקשו עליו רחמים ולא היו מבינים .עובר

 רים יא ל( באלוני מורה )ד ובה:תש –מרון שנזכר בפרשה  הודה ושו שוב בי י י  .4

עיקר קיום מצוות התורה הוא בארץ. מצאו את הפסוק  בפסוקים רבים בספר דברים מדגיש משה ש  .5

ים  יב א: "דברים    תשובה:  –  (. המתאים בפרשה )אולי גם בפרשות אחרות בספר  ְשָפטִּ ים ְוַהמִּ ה ַהֻחקִּ לֶּ אֵּ

שְ  תִּ ר  יך ְמרּוֲאשֶּ ֲאֹבתֶּ י  ֱאֹלהֵּ ה'  ָנַתן  ר  ֲאשֶּ ץ  ָבָארֶּ ַלֲעׂשֹות  כָ ן  ְשָתּה  ְלרִּ ְלך  ַעל    ים  ַחיִּ ם  ַאתֶּ ר  ֲאשֶּ ים  ַהָימִּ ל 

 : ". ויש גם בדברים ָהֲאָדָמה

דברים  ,  ()מעץ או מאבן  פסל של עבודה זרה  -אלה כנענית  תשובה:    –  מה זה "אשרה" והיכן זה נזכר?  .6

ַתְצתֶּ יב ג: " ְזבְ ְונִּ ת מִּ בַ ם אֶּ ְושִּ עּון  ֹחָתם  ְתַגדֵּ ם  יהֶּ י ֱאֹלהֵּ ילֵּ ש ּוְפסִּ ְׂשְרפּון ָבאֵּ ם תִּ יהֶּ רֵּ ַוֲאשֵּ ֹבָתם  ת ַמצֵּ ם אֶּ ְרתֶּ

ן ַהָמקֹום הַ  ת ְשָמם מִּ ם אֶּ ַבְדתֶּ  אשרה יכול להיות גם עץ חי, ראו בפרשה הבאה דברים טז כא. ".הּואְואִּ

ְבַחר  יב יא: :דברים    תשובה:   –  ם אחד(?ה )יותר ממקו היכן נרמזת ירושלים בפרש  .7 ר יִּ ְוָהָיה ַהָמקֹום ֲאשֶּ

ם   יכֶּ עֹוֹלתֵּ ם  ְתכֶּ אֶּ ה  ְמַצּוֶּ י  ָאֹנכִּ ר  ֲאשֶּ ָכל  ת  אֵּ יאּו  ָתבִּ ָשָמה  ָשם  ְשמֹו  ן  ְלַשכֵּ בֹו  ם  יכֶּ ֱאֹלהֵּ יכֶּם ה'  ְבחֵּ ְוזִּ

יכֶּ  ְדרֵּ ְבַחר נִּ ם ְוֹכל מִּ ם ּוְתֻרַמת יְֶּדכֶּ יכֶּ ר תִּ ַמְעְׂשֹרתֵּ  ". וגם בדברים ְדרּו ַלה'ם ֲאשֶּ

עיר   .8 והונצחה  שם האגודה החלוצית שבנתה א נרמזת בפרשה דרך  )מושבה לשעבר(    בארץ איזו  ותה 

. מה אתם יודעים  3  בפרשה,   מקור ה היכן  .  2?  בה( )המוש   . מה שם העיר 1?  בשמו של רחוב ראשי בה 

בות,  רחו  .1  תשובה:   –  ור ביצחק אבינהשם מופיע גם בפרשת תולדות וקשו  רמז:  –?  על אותה אגודה 

ָלְךיב ט: "דברים  .  2 ן  ֹנתֵּ יך  ר ה' ֱאֹלהֶּ ַהַנֲחָלה ֲאשֶּ ל  ְואֶּ ַהְמנּוָחה  ל  ָעָתה אֶּ ַעד  ם  י ֹלא ָבאתֶּ אגב  זה    –"  כִּ

ונחלה". "מנוחה  הביטוי  של  התנ"ך  בכל  היחיד  להתיישבות  3  האזכור  חברה  הייתה  ונחלה  מנוחה   .

ם בארץ ישראל מושבה שתהיה עצמאית מבחינה ובבי ציון ... במטרה להקישנוסדה ע"י קבוצה של ח 

 קיפדיה( כלכלית וחברתית ופוליטית ולא תהיה תלויה בברון רוטשילד )מתוך וי 

בפרשה.  .9 כתוב  אלוהיכם"  לה'  כן  תעשון  זה? מה    "לא  איסור  הפסוק    רש"יראו    תשובה:   –  פשר  על 

)פסוק ה(, כי אם במקום אשר  טיר לשמים בכל מקוםלהק -לא תעשון כן " ה או ארבעה עניינים: שלוש

כן, אזהרה למוחק את השם   ואבדתם את שמם לא תעשון  ונתצתם את מזבחותם  יבחר. דבר אחר 

ישמעאל  ולנותץ רבי  העזרה. אמר  מן  נו  :אבן מן המזבח או  על דעתך שישראל  תצין את  וכי תעלה 

 :"דש אבותיכם שיחרבשלא תעשו כמעשיהם, ויגרמו עונותיכם למק אלא? המזבחות
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ידך"  מ .10 ידך"  "משלח  ידך" ומ"מעשה  ידך" תגיע ל"מתנת  ידך"נדב " ל ו   , ל"תרומת  וקים  את הפס מצא  .  ת 

   .במקור יא. קראו את הפסוקים-יח, יד כט, טו ז -ב יז דברים י תשובה: – ואת הקשר 

וה  .11 הטוב  "ועשית  התורה  מצווה  המרובות,  המצוות  כל  אחרי  רמב  תשובה:  –  ישר"? למה  "ן  פירוש 

יח:   ו    תנומו  משאו  וכל  ורעיו  שכניו  עם  האדם  הנהגות  כל  בתורה  להזכיר  אפשר  שאי  לפי"לדברים 

  הטוב   שיעשה   כלל  בדרך  לומר  חזר ...    הרבה   מהם  שהזכיר   אחרי  אבל  .לםו כ  והמדינות   הישוב  קוני יות

  פרקו (  א  פו  יומא)  שאמרו  מה  ואפילו ...    הדין  משורת  ולפנים  הפשרה  בזה  שיכנס  עד,  דבר  בכל  שרוהי 

 ."וישר  תם ענין בכל שיקרא עד, הבריות עם בנחת ודבורו נאה

את הדם עם הנפש, אחרי שתמצאו איפה, השאלה היא איפה עוד בתורה נזכר  בפרשה קושרת התורה  .12

פרשת ויקרא פרק יז  תשובה:  –בין דם בעלי חיים והאדם ובין הנפש? הקשר    –  ספרים , בשני  עניין זה 

  פרק ט פרשת נח., בראשית (ת צורשפ )גם פרק ז אחרי מות

שקר. .13 בנביא  עוסק  בפרשתנו  מיוחד  שקר    קטע  נביאי  מכיר  אתה  בתנ"ך,  1האם  עם  2.  בתולדות   .

כח, צדקיה  ה בן עזור ירמיהו פרק  חנני: הנביא מבית אל מלכים א פרק יג,  בתנ"ך  תשובה:   –ישראל?  

 נתן העזתי, יעקב פרנק,צבי,  ריה: שבתאי. בהיסטו2בן כנענה מלכים א פרק כב ויש אולי עוד. 

  – ורה לפרשת השבוע? ש פשר תקנה זו ואיך היא ק מה פרוזבול".  "הלל התקין תקנה חשובה שנקראת  .14

פק  : תשובה שהוא  כספים  שמיטת  דין  את  שמונעת  חכמים  תקנת  היא  ההלוואות  פרוזבול  כל  יעת 

השמיטהש שנת  במוצאי  שולמו,  בפרשה טרם  ככתוב  אדברים  ,  .  "-טו  ץב:  קֵּ ה    מִּ ַתֲעׂשֶּ ים  ָשנִּ ַבע  שֶּ

ָטה: יו כִּ   ְשמִּ ת ָאחִּ ְואֶּ הּו  עֵּ ת רֵּ ֹגׂש אֶּ יִּ הּו ֹלא  עֵּ ה ְברֵּ ר ַישֶּ ָידֹו ֲאשֶּ ה  ָטה ָשמֹוט ָכל ַבַעל ַמשֵּ י  ְוזֶּה ְדַבר ַהְשמִּ

ָטה ַלה  '".ָקָרא ְשמִּ

שמשפי  .15 בפרשה  פסוק,  של  התחלה  ציווי,  אותו.   ע יש  מצא  השנה.  לוח  השנה,   רמז:   –  על    -  עיבור 

יךטז א: "דברים תשובה:  ַסח ַלה' ֱאֹלהֶּ יָת פֶּ יב ְוָעׂשִּ ש ָהָאבִּ ת ֹחדֶּ  :ָשמֹור אֶּ
 

 שבת שלום  

   מחלקי המים

 


