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  שאלות לפרשת נצבים

  ? מתי אירע הדבר ". אתם ניצבים כולכם היום. "1

  ? שאבו מים . חטב עצים ב. א: על מי מסופר בתורה ש" . מחוטב עציך עד שואב מימיך. "2

  ? עצים ושואבי מים  - ך שהפכו לחוטבי"על מי מסופר בתנ. 3

  ? אילו כינויים יש לפסלים בפרשתנו . 4

  ? פסוק נרמז אלול  באיזה. 5

  ? איזה נביא השתמש באותם עדים ". העידותי בכם את השמים ואת הארץ . "6

  ? מדוע נבחרו השמים והארץ כעדים . 7

  ? איזה אירוע מספר בראשית מוזכר בפרשתנו . 8

  ? מי רצו לעלות לשמים ולא הצליחו". מי יעלה לנו השמימה: "בפרשתנו נאמר. 9

  ? " מי יעלה לנו השמימה : " מה רמוז בפסוק. 10

  ? ך שעלה בסערה השמימה "על מי מסופר בתנ. 11

  ? מילים רצופות שמשמעותם כעס 3באיזה פסוק יש . 12

באיזה הקשר אחר נאמר ביטוי " .כל לבבך ובכל נפשךב"' א' כי תשוב אל ה: "בפרשתנו נאמר. 13

  ? זה בתורה

  ? מה נלמד מכך . ב? " ניצב עליו' והנה ד: "על מי בתורה נאמר. א. 14

  ? מהו יום זה ". אתם ניצבים היום. 15

  ? מה זה לענה ". פן יש בכם שורש פורה ולענה . "16

  לפרשת נצביםתשובות 

  . תו של משהביום פטיר. 1

  רבקה ובנות יתרו שאבו מים . אברהם חטב עצים בעקידה ב. א. 2

  הגבעונים . 3

  . גילולים ושיקוצים. 4

  . מרמז על התשובה, ראשי תיבות אלול" אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך' ומל ה: "בפסוק. 5

  ) 2,פרק א(הנביא ישעיהו . 6

  הם לא משתנים .הם קיימים לעולם ב. א. 7

  מהפיכת סדום ועמורה . 8

  . בנו מגדל ורצו לעלות לשמים, אנשי דור הפלגה לפני המבול. 9

  ! ללמדנו על מעלת ברית המילה . מילה= מפסוק זה מתקבל בראשי תיבות. 10

  ). 12' ב', מלכים ב(אליהו הנביא עלה בסערה השמימה . 11

  ). 27, ט"כ" (באף בחימה ובקצף. "12

  " בכל לבבך ובכל נפשך' א' ואהבת את ה: "בקריאת שמע. 13

עניו רומז לכך : מתקבל) מהסןף להתחלה (מראשי תיבות הפסוק .ב. יעקב בחלום הסולם. א. 14

  . משרה שכינתו על אדם עניו' שד

  ין רמז לראש השנה יום הד=היום . 15

  ) י"רש(עשב מר = לענה. 16

  


