בס"ד

שאלות לפרשת דברים
 .1א .מדוע נקרא ספר דברים בשם" :משנה תורה"? ב .במה מתבטאת תכונה זו?
 .2פרשת דברים נקראת בשבת הסמוכה לט' באב .מדוע?
 .3ציין  2רמזים במילים " :אלה הדברים".
 .4מה נרמז במילים" :תופל ולבן"?
 .5אילו אירועים התרחשו ב"חצרות ודי זהב"?
 .6מאיזה פסוק למדים שיש "שבעים פנים לתורה"?
 .7הרמב"ם בהלכות סנהדרין)ב' )7,מונה  7תכונות שצריכות להיות בשופט ודיין .מהן התכונות?
 .8ציין  4מילים המבטאות "פחד" בפרשתינו.
 .9ציין  2פירושים למלה "תכירו" בפסוק" :לא תכירו פנים במשפט"
" .10ויצא האמורי...וירדפו אתכם כאשר תעשינה הדבורים" .מה המיוחד בדבורים?
 .11מניין נלמד הכלל" :דין פרוטה כדין מאה"?
 .12היכן ישבו  :א .סיחון מלך האמורי ב .עוג מלך הבשן ?
 " .13ה' א' הרבה אתכם והנכם היום ככוכבי השמים לרוב " .למי הובטח בתורה שזרעו יהיה  :א.
כעפר הארץ ב .כחול הים ?
 .14בקשר לאילו ענינים אמר משה לבני ישראל :א " .לא תגורו מפני איש " ? ב" .אל תירא ואל
תחת " ?
 .15חז"ל אמרו " :ארץ ישראל גבוהה מכל הארצות " .מה המקור לכך בפרשתנו ?
 .16בפרשתנו נאמר" :ה' א' הוא ילחם לכם " .בקשר לאיזו מלחמה נאמר בתורה " :ה' ילחם לכם
ואתם תחרישון " ?
 .17על מי נאמר " :עם גדול ורב ורם " ?
 .18היכן שכנו החורים ?
 .19כיצד נקראו הרפאים ע"י  :א .המואבים ב .העמונים ?
 .20על פרעה בעשרת המכות נאמר " כי הקשה ה' את לבו " .על מי נאמר בפרשתנו " כי הקשה ה'
את רוחו ואימץ את לבו " ?
 .21כמה ערים נכבשו מעוג מלך הבשן ?
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בס"ד

תשובות לפרשת דברים
 .1א .כי בו חוזרים ונשנים המאורעות שבחומשים הקודמים .ב .לא כתוב בספר זה" :וידבר ה' אל
משה לאמור" או " צו את בני ישראל".
 .2כי בה מוזכר חטא המרגלים שבגינו נענשו ישראל" :ויבכו העם בלילה ההוא"-ליל ט' באב היה" )
תענית כ"ט .(.
 .3א" .אלה"= ר"ת אבק לשון הרע .ב .אלה= גימטריה  36כנגד ל"ו צדיקים שבכל דור )סוכה מ"ה(.
 .4תופל ולבן= דברים שתפלו על המן שצבעו לבן.
 .5בחצרות -נענשה מרים על לשון הרע; די זהב -מרמז על עגל הזהב.
 .6מהפסוק" :הואיל משה באר את התורה הזאת".
 .7חכמה ,ענוה ,יראת שמים ,שנאת ממון ,אהבת אמת ,אהבת הבריות ובעלי שם טוב.
" .8אל תירא ואל תחת" " ,לא תערצון"" ,לא תגורו".
 .9א .תכירו=תפלו לטובה את אוהביכם .ב .תתנכרו לשונאיכם).עיין סנהדרין ז'.(:
 .10הדבורה מתה מיד לאחר עקיצתה )כך יקרה לאויביכם מיד אחרי שיכו אתכם(.
 .11מהפסוק" :כקטון כגדול תשמעון") .א'(17 ,
 .12א .בחשבון ב .באדרעי
 .13א .ליעקב" :והיה זרעך כעפר הארץ ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה " ב .לאברהם
 . .14א.בקשר למשפט צדק ב .בקשר לירושת הארץ
 .15מהפסוק " :ויקחו בידם מפרי הארץ ויורידו אלינו ".
 .16במלחמת מצרים בישראל לפני קריעת ים -סוף.
 .17על האמים שישבו במואב.
 .18בשעיר
 .19א .אמים ב .זמזומים
 .20על סיחון מלך חשבון
 60 .21ערים.
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