בס"ד

שאלות לפרשת בהעלותך
" .1בהעלותך את הנרות" .למה נאמר לשון "עליה" ?
 .2למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים ?
 .3משה התקשה במעשה המנורה והקב"ה הראה לו באצבע .באילו עוד  2דברים התקשה משה ?
 .4על הלוויים נאמר ":נתונים נתונים המה לי" .מה משמעות הכפילות הזו ?
 .5בפסוק י"ט כתוב  5פעמים "בני ישראל " .מה משמעות הדבר ?
 .6במשך כמה שנים הוכשרו הלויים לתפקידם ?
 .7איזה שבט היה המאסף במסעות?
 .8פסח שני נקרא גם "פסח קטן" .מתי חלים א .פורים קטן ? ב .כפור קטן ?
 .9מה למדים מהמלה במועדו בפסוק על קרבן פסח " תעשו אותו במועדו" ?
 .10מי היה הנער שסיפר למשה על אלדד ומידד שמתנבאים במחנה ? )רש"י(
 .11מה למדים מהכפילות בפסוק":על פי ה' יסעו ועל פי ה' יחנו" ?
 .12איזו הלכה נלמדת מכך ש" ויהי בנסוע הארון " מוקף ב  2נונים ?
 .13מנין למדים שאין השכינה שורה על פחות מ  22,000מישראל ?
" .14ויהי טעמו )של המן( כטעם לשד השמן" .איזה טעם אחר היה לו? ב .מה סיבת השינוי ?.
 .15ו"והאיש משה ענו מכל האדם" .מה רמוז במילה "אדם" ?
 .16לאיזו מטרה שמשו  2חצוצרות הכסף?
 .17מי אמר למי "והיית לנו לעיניים"?
 .18בפרשתינו נאמר" :כאשר ישא האומן את היונק" .על מי בתנ"ך נאמר שהיה :א .אומן ב.
אומנת? .
 .19על השלו נאמר ":הממעיט אסף עשרה חמרים" .על מה נאמר בתורה " :ויצברו אותו חמרים
חמרים" ?
 . .20בפרשתנו מסופר על השלו ששימש מקור לאכילת בשר .על מי בתנ"ך מסופר שציפורים
הביאו לו אוכל :א .מי האיש ב .באיזה סוג ציפורים מדובר?
 .21מאיזה פסוק לומד רש"י את הכלל " :מגלגלים זכות ע"י זכאי"?
 .22לאיזו אבן יקרה נמשל המן?
 .23א .איזו תפילה התפלל משה לרפואת מרים ? ב .מדוע התפלה קצרה כל כך?
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בס"ד

תשובות לפרשת בהעלותך
 .1א .הלהבה עולה מאליה ב .היתה מעלה )מדרגה( לפני המנורה והכהן עומד הכהן עליה.
 .2כי חלשה דעתו של אהרן בגלל שלא השתתף בחנוכת הנשיאים ולכן הקב"ה אמר לו " :שלך
גדולה משלהם".
 .3קידוש החודש וטומאת השרצים.
 .4לפי רש"י נתונים ל  2דברים :למשא ולשיר
 .5ללמדנו את חיבתן של ישראל לפני המקום כמנין  5חומשי תורה.
 .6במשך  5שנים  :מגיל  25עד ) 30רש"י(
 .7שבט דן
 .8א .בשנה מעוברת בט"ו אדר א' ב .בכל ערב ראש חודש.
 .9קרבן פסח מוקרב אפילו בשבת וגם במצב של טומאה.
 .10גרשום בנו של משה.
 .11על כל פעולה צריך האדם לומר :ב"ה או אם ירצה ה' .רמז לכך בפסוק " :עצת ה' היא תקום"
)משלי י"ט (
 .12מצילים ספר תורה מהשריפה בשבת רק אם יש בו  85אותיות לפחות )כמספר האותיות
בפיסקה זו( .עיין שבת קט"ז ע"א
 .13מהפסוק ":שובה ה' רבבות אלפי ישראל " ) יבמות ס"ד (.
 .14א .כצפיחית בדבש )שמות ט"ז( ב.זקנים טעמו בו דבש,תינוקות טעמו שמן )שמות רבה כ"ה(
 .15רמז ל  3ענוים ר"ת  :אברהם ,דוד ,משה .אברהם אמר":אנכי עפר ואפר" דוד אמר ":אני
תולעת " ומשה אמר " ואנחנו מה" !
 .16למקרא העדה ולמסע את המחנות.
 .17משה ליתרו )י' .(31
 .18א .מרדכי "ויהי אומן את הדסה" )אסתר( .ב .נעמי טיפלה בנכדה עובד בן רות" :ותהי לו
אומנת") .רות ,ד' .(16
 .19על הצפרדעים במכת צפרדע )שמות ח' (10
 .20א .אליהו הנביא ב .העורבים.
 .12 .21מדברי הטמאים למשה " :למה ניגרע לבלתי הקריב את קרבן ד' במועדו" ?)ט(7,
 .22בדולח.
 . .23א .התפילה :א-ל נא רפא נא לה .ב 2 .סיבות לכך לפי רש"י .1 :כדי שלא יאמרו ישראל,
אחותו בצרה ובמקום לעזור לה הוא מתפלל .2 .שלא יאשימו את משה באפליה :רק בשביל
אחותו הוא מאריך ,אך בשבילנו לא
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