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 והתשובות לות  השא   – וארא ת  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  

 1.ובעלי קרניים  'הצאן   י 'אדיר  גם  שבת מסובים

היכן.    רשה פב  .1 "אל שדי". מצא  נגלה לאבות בשם    – אברהם  ל  :תשובה  - אומר הקב"ה למשה שהוא 

ֶוְהֵיה ָתִמים: "יז אבראשית   י  ֵלְך ְלָפנַׁ י ִהְתהַׁ דַׁ ברכת יצחק  ;  (" )כהכנה לציווי על ברית המילהֲאִני ֵאל שַׁ

י יְ ְוֵאל שַׁ : "גכח  בראשית    -  לפני צאתו לחרן  ליעקב ְר ָבֵרְך  דַׁ ְפְרָך ְויַׁ ִמיםֹאְתָך ְויַׁ ל עַׁ ברכת  ;  "ֶבָך ְוָהִייָת ִלְקהַׁ

ל ּגֹוִים  לה יא: "בראשית    -  בחזרתו לארץ  הקב"ה ליעקב  י ְפֵרה ּוְרֵבה ּגֹוי ּוְקהַׁ דַׁ ֹיאֶמר לֹו ֱאֹלִהים ֲאִני ֵאל שַׁ וַׁ

 .םמצאו אות -שניים עוד  יש  ת:לכ למטיבי   ".ִיְהֶיה ִמֶמָך ּוְמָלִכים ֵמֲחָלֶציָך ֵיֵצאּו

ז: " ...  -ו ושמות    ,בארבע לשונות הגאולה  תשובה:  -בפרשתנו מקור לארבע כוסות בליל הסדר?    כן הי  .2

ִים    ְוהֹוֵצאִתי  ת ִסְבֹלת ִמְצרַׁ חַׁ ְלִתיֶאְתֶכם ִמתַׁ ֶאְתֶכם ִבְזרֹועַׁ ְנטּוָיה ּוִבְשָפִטים  ְוָגַאְלִתי  ֶאְתֶכם ֵמֲעֹבָדָתם    ְוִהצַׁ

ְחִתי  ֹדִלים:ּגְ   ".וכו'  י ְלָעםֶאְתֶכם לִ ְוָלקַׁ

  ? ר נזכרת מילה זו בתורה ובאיזה הקש יפה מופיעה בפרשה המילה "מורשה" ובאיזה הקשר? איפה עוד  א  .3

ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ָנָשאִתי ֶאת ָיִדי ָלֵתת ֹאָתּה ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ו ח: "שמות  הארץ,    ובה:תש  – 

ִתי אֹ ּו ֲעֹקב ְוָנתַׁ ת  : ", התורהדלג  דברים  ב". עוד    ה ֲאִני ה'ם מֹוָרשָ ָתּה ָלכֶ ְליַׁ תֹוָרה ִצָּוה ָלנּו ֹמֶשה מֹוָרָשה ְקִהלַׁ

ֲעֹקב:   יַׁ

בני ישראל  ש )לא בספר שמות(  בתורה  עוד  כן נזכר  י ישראל עבדו ב"עבודה קשה". הי פרשה מסופר שבנ ב  .4

: פרשת כי תבואכו ו דברים בפרשת הביכורים  שובה:תר? ה מסופ היכן ז ,  עבדו במצרים "עבודה קשה" 

ָקָשה" ֲעֹבָדה  ָעֵלינּו  ִיְתנּו  וַׁ ּנּונּו  ְיעַׁ וַׁ ִמְצִרים  הַׁ ֹאָתנּו  ָיֵרעּו  זה    לכת:למטיבי  ".  וַׁ מתי אנחנו אומרים אזכור 

 ?)לא בקריאת התורה או לימודה( ביושבנו בנחת ליד השולחן

. איפה כבר קודם אומר משה שהוא  שפתים" איך ישמעני פרעה ואני ערל  בפרשתנו אומר משה לקב"ה: "  .5

ד י:    שמותבסנה,  תשובה:    – לדבר אל העם?  מר שקשה לו  או עוד נביא    איזה דיבורים?    לא איש של 

ֹיאֶמר ֹמֶשה ֶאל ה' ִבי ֲאֹדָני ֹלא ִאיש ְדָבִרים ָאֹנִכי ּגַׁם ִמְתמֹול ּגַׁם ִמִשְלֹשם ּגַׁם ֵמָאז דַׁ " ד וַׁ ְבֶדָך ִכי ְכבַׁ ֶבְרָך ֶאל עַׁ

ד ָלשֹון ָאֹנִכי ר ֲאָהּה ֲאֹדָני ה' ִהּנֵ : "ירמיהו פרק א פסוק ו  ,נביא  ". ועודֶפה ּוְכבַׁ ר  ָוֹאמַׁ עַׁ ֵבר ִכי נַׁ ְעִתי דַׁ ה ֹלא ָידַׁ

   ". ָאֹנִכי

הם    תשובה:   –   ?בין אהרון משבט לוי ונחשון משבט יהודה ואיך נוצר קשר זה מה הקשר המשפחתי   .6

   , שמות ו כג.גיסים. אשת אהרון היא אלישבע היא אחותו של אהרון

מרם ם. ראו שמות ו יח: עתשובה: משה וקרח הם בני דודי  –עם משה?    קרח   משפחתי של ר ה הקש מה   .7

 אבי משה ויצהר אבי קרח הם אחים. 

קרח,  י  בנ  תשובה:   – למטיבי לכת: מחברים של פרקים חשובים בספר תהלים נזכרים בפרשה, מי הם?  .8

 ו כד. שמות 

 חברון, שמות ו יח.  תשובה: – ר בארץ ישראל?איזה שם של אדם בפרשה הוא גם שם של עי  .9

.  1  תשובה:  –. מדוע )רש"י, מדרש(  2. מצא את הפסוק.  1לא משה עושה את מכת הדם כי אם אהרון.   .10

 איזה כלל זה מזכיר לך? . כי משה ניצל בזכות היאור.2 שמות ז יט,

. כמה נהרות יש במצרים?  "מימי מצרים, על נהרותם ועל יאוריהם"   ת הדם הייתה על כתוב בתורה שמכ  .11

הם    -יאריהם  "ראו רש"י על הפסוק:    זו הדלתא של הנילוס.  תשובה:  –?  וסיל יש עוד נהר חוץ מהנ 

 
והיה מוציא הקטנים לרעות כדי שירעו עשב    ,היה מונע הגדולים מפני הקטנים: "רעיית הצאן של משה  טתשילאמץ את  ובהמלצה    1

 ב ב(.  שמות רבה" )ואחר כך מוציא הזקנים כדי שירעו עשב הבינונית, ואח"כ מוציא הבחורים שיהיו אוכלין עשב הקשה ,הרך
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בריכות ונגרים העשויות בידי אדם משפת הנהר לשדות, ונילוס מימיו מתברכים ועולה דרך היאורים  

  ".ומשקה השדות

  מה פירושו ואיך הוא מתקשר לפרשת השבוע?   ? " תבן לעפריים מביא  האם אתם מכירים את הביטוי "  .12

למכור  בדומה לביטוי  ר שם,  הוא מלא בסחורה כזו ומנסה למכוש  אדם שמביא סחורה למקום  תשובה:  –

הצליחו  קר החרטומים  שגם  פרעה  לפני  עושה  שמשה  לאותות  בהקשר  הוא  וכאן  לאסקימוסים.  ח 

לומר על ידי מכשפות אתם עושים כן, תבן   -ויחזק לב פרעה ז כב: "רש"י שמות ה לעשות. ראו בהתחל

 –   ?!"אתם מביאין מכשפות למצרים שכולה כשפים  אף  ?!עיר שכולה תבן  -  אתם מכניסין לעפריים

     .)בשמות רבה טז יש אולי תשובה( תשובהלה ת תטובה של פרעה למשה? תנסו לטענה 

ואיפה היא    , לה זו בפרשה ובאיזה הקשר ? איפה מופיעה מי ת"רֶ אֶ שְ , מה זה "מִ תיך" מה פירוש "משארו  .13

לי בו לשים משארת היא הכ תשובה: – מופיעה עוד בספר שמות )רמז: בפרשה הבאה( ובאיזה הקשר? 

ז  שמות    ,כך במכת צפרדע  יבה.ף לכלי זה הוא ערֵ שם נוס   ק( לתנור.את הבצק ממנו הוא מועבר )נדב

ר ִמְשכָ ְושָ : "כח ֲחדַׁ ְרְדִעים ְוָעלּו ּוָבאּו ְבֵביֶתָך ּובַׁ ְיֹאר ְצפַׁ ץ הַׁ ּנּוֶריָך  רַׁ ֶמָך ּוְבתַׁ ל ִמָטֶתָך ּוְבֵבית ֲעָבֶדיָך ּוְבעַׁ ְבָך ְועַׁ

ִישָ יב לד: "  שמות  ,". כך גם ביציאת מצריםּוְבִמְשֲארֹוֶתיָך ת  א ָהָעם ֶאת ְבֵצקֹו ֶטֶרם ֶיְחָמץ ִמְשֲאֹרָתם ְצֻררֹ וַׁ

ל ִשְכָמם ְנֲאָך ּוִמְשַאְרֶתָךכח ה: "דברים  ,  בפרשת כי תבא  ". ראו עוד בברכהְבִשְמֹלָתם עַׁ " )וההפך  ָברּוְך טַׁ

 בתוכחה, שם שם יז(. 

איפה היא נזכרת  ת"ר?  מה פשר המילה ע   פרעה מבקש: "העתירו אל ה' ויסר את הצפרדעים ממני".  .14

  : תשובה   –  ? ת? מה השימושים שלה בשפה של ימינו בספר בראשית? איפה עוד בפרשתנו במכה אחר

ינו: עתירה לבית  הברד. ובימהערוב ובמכת פרשת תולדות. במכת לבקש, להתפלל. אצל יצחק ורבקה ב

 כו.ראו גם רש"י שמות ח  המשפט.

נזכר בתורה  עוד פה  אי ומדוע דווקא שם?  את "אצבע אלהים" טומי מצרים החל מאיזו מכה מזהים חר .15

שמות  . בלוחות הברית,  2כי הכשפים שלהם כבר לא עבדו.  החל ממכת הכינים.  .  1תשובה:    -   ביטוי זה? 

ֵבר ִאתוֹ : "יחלא   ֹּלתֹו ְלדַׁ ִיֵתן ֶאל ֹמֶשה ְככַׁ ע ֱאֹלִהים  וַׁ י ְשֵני ֻלֹחת ָהֵעֻדת ֻלֹחת ֶאֶבן ְכֻתִבים ְבֶאְצבַׁ ר ִסינַׁ ".  ְבהַׁ

 ט י. ראו גם דברים

האחים הצעירים אומרים שגם מכת בכורות(. תמצא לזה  יימת עד היום ) מכת הכינים ק   קצת בהומור: .16

יתה הבדלה בין  . שהי1המכה היחידה שלא כתוב בה שני דברים:    ו ז  ה:תשוב  – אסמכתא מהפרשה.  

 .. . לא כתוב שהיא נפסקה ..2רים ובני ישראל. צהמ

לכך  .17 המקור  את  תמצא  המרובה".  את  המחזיק  "מועט  הכלל  את  רואים  השחין    תשובה:   –   . במכת 

ו שם שני  שמהחופן של משה התפשט השחין בכל ארץ מצרים, ראו רש"י על הפסוק בשמות ט ח שהי 

על כל ארץ    אחד שהחזיק קומצו של משה מלא חפנים שלו ושלב אהרן. ואחד שהלך האבק"ניסים:  

 ". מצרים

גידול "אפיל"? .18 זה פרי או  נזכר בפרשה? מה ההפך מ"אפיל"  מה  שמבשיל    פרי  תשובה:   –  ?איפה זה 

ֻכֶסֶמת ֹלא נֻכּו ִכי ֲאִפיֹלת ֵהָּנהט לב: "שמות מאוחר. המקור הוא  ִחָטה ְוהַׁ  ך מאפיל זה בכיר.". ההפְוהַׁ

 בת שלום  ש 

   חלקי המיםמ

 


