בס"ד

שאלות לפרשת כי-תשא
 .1מה רמוז במילה מחצית השקל?
 .2כמה סממני קטורת היו ?
 .3א .לאיזה סממן מהקטורת היה ריח רע ב.מדוע נכלל בקטורת?
 .4אני מסממני הקטורת ומשמש כבשמים להבדלה .מי אני ?
 .5איזה קטע מקידוש של שבת מקורו בפרשתינו ?
" .6ויתן למשה בהר סיני שני לוחות אבנים" .אלו שמות נוספים ידועים לך למדבר סיני?
 .7מה משמעות השם "סיני"?
 .8בחטא העגל קרא משה "מי לה' אלי" .איזו אישיות מפורסמת השתמשה בקריאה זו?
 .9כיצד מתקשר לחטא העגל הפס' בקוהלת ז'" :אדם אחד מאלף מצאתי ואשה בכל אלה לא מצאתי"?
 .10מה רמוז בדברי משה לה'":מחני נא מספרך אשר כתבת"?
" .11וירא אהרון ויבן מזבח לה'" )לב .(5,מה ראה אהרון? )רש"י(
 .12לפי המדרש,עדיפים הלוחות השניים מהראשונים ב 4-דברים .מה הם?
 .13איזה מעשה מפרשתינו מזכיר את פורים?
 .14מאיזה שבט היו :א.בצלאל .ב.אהליאב? .
 .15מדוע נבחרו דווקא בצלאל ואהליאב למלאכת המשכן?
 .16אני מסממני הקטורת ,קצץ זנבי ותקבל עוף פורח .מי אני ?
 .17אני בן בקר המוזכר בפרשה .קפד ראשי ותקבל מושג ימי .מי אני ?
 .18איזה כינוי ניתן לתרומת מחצית השקל?
 .19על בצלאל נאמר "ואמלא אותו ברוח חכמה בינה ודעת" .הסבר את ההבדל בין  3ביטויים אלה ?
 .20על בצלאל נאמר" :ואמלא אותו רוח אלוקים " .א .באיזה עוד פסוק בתורה נזכר הביטוי" רוח
אלוקים" ? ב .על מי נאמר בתורה "איש אשר רוח בו" ?
 .21על השבת נאמר "אות היא לעולם" .ציין עוד  2מצוות שנקראו בשם אות.
" .22וביום השביעי שבת שבתון "  .מה לומד רש"י מכפילות הלשון הזו ?
" .23שני לוחות העדות לוחות אבן כתובים באצבע אלוקים " .היכן עוד נזכר הביטוי "אצבע אלוקים"
בתורה ?
 .24הוא מהסממנים וגם כינוי למזור מתחלואים .מי אני ?
 .25אנו תבלינים לאוכל ושמנו כ  2סממנים מהקטורת  .מי אנו ?
 .26אני בהמה המוזכרת בפרשה .קפד ראשי ותקבל ענק תנ"כי  .מי אני ?
 .27בקשר למה מוזכרים בפרשתינו  :מסכה ב .מסווה ?
 .28הוא מסימני הקטורת ,היא מעופפת .מי אנו ?
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בס"ד

תשובות לפרשת כי-תשא
 .1אות אמצעית צ'= צדקה .מצידיה :חי ובקצוות אותיות מת=) .הקרוב לצדקה הוא החי(
 11 .2סממנים.
 .3א .חלבנה .ב .כדי ללמדנו שצריך לצרף גם את פושעי ישראל לתפילות ולתעניות ! .
 .4ציפורן.
 .5ושמרו בני ישראל את השבת..וביום השביעי שבת וינפש") .לא(16,
 .6לפי הגמ' שבת דף פ"ט  :צין,פארן ,קדמות,חורב.
 .7סיני= שממנו ירדה שנאה לאומות העולם וגם הר שבו נעשו ניסים לישראל )שבת פ"ט(
 .8מתתיהו במלחמת החשמונאים.
 .9לפי הגר"א בחטא העגל חטאו אחד מאלף גברים ואילו אף אישה לא חטאה ולא אמרה "אלה
אלוקיך ישראל".
 .10מספרך= מספר כ'= .20כלומר הפרשה ה ,20-בה שמו של משה לא מופיע.
 .11ראה שהרגו את חור ,בנה של מרים.
 .12בלוחות השניים :א.עשו ארון לפני עשיית הלוחות ב.נאמר בהם "טוב"" -למען ייטב לך" .ג.קרן עור
פניו של משה ד.ניתנו ביום הכיפורים
 .13משה חבש מסיכה" :ויתן על פניו מסווה") .לד(33 ,
 .14א.יהודה ב.דן.
 .15כדי להראות שלכל השבטים יש חלק במשכן ,הן למובחר שבהם )-יהודה( והן לפחות שבהם )-דן(
]רש"י[ ב .מקדש ראשון נבנה ע"י שלמה,שהיה משבט יהודה וע"י חירם מלך צור,שאימו היתה
משבט דן.
 .16ציפורן ,ציפור.
 .17עגל ,גל.
 .18כסף הכיפורים.
 .19חכמה -אדם לומד מאחרים  ,תבונה -לומד מעצמו מתוך דברים שלמד דעת -רוח הקודש .ראשי
תיבות חב"ד.
 .20א .בתחילת ספר בראשית נאמר" :ורוח אלוקים מרחפת על פני המים" ב .יהושע בן -נון )במדבר
,כ"ז (18
 .21א .תפילין "וקשרתם לאות על ידך" )דברים ,ו  ( 8ב .ברית מילה "ונמלתם את בשר ערלתכם והיה
לאות ברית ביני וביניכם " )בראשית ,י"ז ( 11
 .22ללמד שאסור בכל מלאכה אפילו אוכל נפש.
 .23במכת הכינים אמרו החרטומים לפרעה "אצבע אלוקים היא "
 .24צורי.
 .25כרכום וקינמון.
 .26עגל ,גל.
 .27א .בקשר לעגל " :ויעשהו עגל מסכה" ב .על משה נאמר :ויתן על פניו מסוה )ל"ד(33,
 .28צפורן ,צפור
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