בס"ד

שאלות לפרשת בחוקותי
" .1אם בחוקותי תלכו" .מה רמוז במילה " :אם" ?
 .2מה המקור לאימרה" " השלום שקול כנגד הכל" ?
 .3לאיזה סוג עצים מכוונת הברכה":עץ השדה יתן פריו"?
 .4באיזה ביטוי משתמשת התורה בפרשתנו ל:
א( קציר חטים .ב( קטיף ענבים.
 .5מה הקושי ההגיוני בפסוק ":ורדפו מכם חמישה מאה ומאה מכם רבבה
ירדופו" ?
 .6ידוע שהיין משתבח יותר ככל שהוא מתישן.
באיזה פסוק מובטחת ברכה כזו לכל סוגי המאכלים?
 .7בפרשתנו נאמר ":והתהלכתי בתוככם" .על מי נאמר בתורה :א .את האלוקים
התהלך ב .ויתהלך את האלוקים ?
 .8מאיזה פסוק בפרשתנו נלקח שמה של מלחמת – השחרור?
 .9הקב"ה מבטיח להעניש את עוברי מצוותיו "שבע על חטאותיכם" ,על מי נאמר
בתנ"ך שקיבלה "כפלים בכל חטאותיה"?
 .10מהי מחלת השחפת בפרשתנו?
 .11כיצד מתואר בפרשתנו מצב של עצירת גשמים?
 .12הקב"ה אומר "והבאתי עליכם חרב נוקמת" .היכן מופיע בתורה הביטוי
"חרב מתהפכת"? .
 .13באיזה אופן מתואר מצב של רעב ומחסור ?
 .14מהם חמנים ?
 .15במה מתבטא מצב של פחד גדול?
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בס"ד

תשובות לפרשת בחוקותי
 .1רמז לכל הגואלים את ישראל :א .אהרון ,משה.
ג  .אליהו ,משיח .

ב .אסתר  ,מרדכי

 .2מכך שהפסוק " ונתתי שלום בארץ" כתוב מיד אחרי ברכת השפע בתבואה.
) עיין ברש"י(
 .3לעצי סרק.
 . 4א .דיש ב .בציר.
 .5היחס בין  5ל 100 -הוא  1ל 20 -ולכן היה צ"ל שמאה ירדפו  2000ולא רבבה שהיא .10000
 . 6בפסוק "ואכלתם ישן נושן".
 .7א .נח ב .חנוך
 .8מהפסוק" :ואולך אתכם קוממיות".
 .9בישעיהו פרק מ ":נחמו נחמו עמי… דברו על לב ירושלים…כי לקחה כפלים בכל חטאותיה".
 .10בשר נפוח) .רש"י(
 .11השמים יהיו כברזל והארץ כנחושת.
 .12בגירוש האדם מגן – עדן.
" .13ואפו עשר נשים לחמכם בתנור אחד והשיבו לחמכם במשקל" )כ"ו.(26 ,
 .14חמנים = פסלים שמעמידים על הגגות בחמה.
" .15ורדף אתכם קול עלה נידף " )כ"ו.(36 ,
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