בס"ד

שאלות לפרשת נח
 .1מי אני :נכדו של נח ושמי כשם ירק השדה.
 .2מנין לומד רש"י את הכלל  ":אומרים מקצת שבחו של אדם בפניו" ?
" .3אלה תולדות נח ,נח איש צדיק"  .ציין  2פירושים לפסוק זה.
" .4נח איש צדיק" א .מי עוד בתנ"ך זכה לתואר צדיק? ב .מה משמעות המילה צדיק?
 .5במשך כמה שנים בנה נח את התיבה ומדוע נמשכה בנייתה זמן רב? )רש'י(.
" .6צוהר תעשה לתיבה" .ציין  2פירושים למילה צוהר.
 .7היכן נחה התיבה?
 .8מה משמעות המלה "מבול " ציין  3פירושים )רש"י(
 .9א .כמה קומות היו בתיבה? ב .מה היה בכל קומה?
 .10מי לא מת במבול ומנין לומדים זאת? )רש"י(
" .11וישלח את העורב" ,על מי מסופר בתנ"ך שהעורבים האכילו אותו?
 .12על הקשת נאמר" :זאת אות הברית לדרות עולם" מה לומד רש"י מהמלה לדרות בכתיב חסר?
 .13על נח נאמר" :וישת מן היין וישכר" .על מי מסופר בתנ"ך ש :א .השקו אותו יין ב .השקו אותו
חלב ג .נחשבה לשיכורה
 .14ויקח שם ויפת את השמלה ויכסו את ערוות אביהם .איזה שכר קיבלו על פעולה זו ? )רש"י(.
 .15על מי נאמר  :א .גיבור ציד ב .יודע ציד ?
 .16מה השם של א .אשתו של נח ? )רש"י( ב .אביו ג .בניו ?
" .17כי אותך ראיתי צדיק "  .מה נלמד מהעובדה שלא נאמר עליו גם " תמים" ?
" .18אלה תולדות נח ,נח איש צדיק"  .ציין  2תכונות לצדיק הרמוזות במילה " צדיק".
 .19באיזה גיל היה נח א .כשבנה את התיבה ב .כשנפטר ?
" .20ונח מצא חן בעיני ה'"  .לפי סוטה דף מ"ז  3דברים מוצאים חן בעיני האדם .מה הם ?
" .21וישלח את העורב" .על מי מסופר בתנ"ך שהעורבים האכילו אותו ומה הרמז לכך ?
 .22על היונה נאמר שהיה עלה טרף בפיה .מאיזה מין היתה היונה :זכר או נקבה ?
 .23מי היו סבא וסבתה ?
" .24נח איש צדיק תמים היה בדורותיו" .ציין  2פירושים מנוגדים לפסוק זה.
 .25מי אביהם של הסינים ?
 .26על התיבה נאמר ":וכפרת אותה בכופר"  .מה פירוש המילה כופר?
 .27כיצד קורא הנביא ישעיהו למבול ? )עיין בהפטרה פרק נ"ד(
 .28באיזה פסוק בפרשתנו יש  7פעמים רצופות ו' החבור?
 .29ויחל נח איש האדמה… על מי נאמר בתורה שהיה :א .עובד אדמה .ב .איש שדה.
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בס"ד

תשובות לפרשת נח
 .1תירס בן יפת.
 .2מהפסוק" :כי אותך ראיתי צדיק" ולא נאמר גם תמים )ז' (1
 .3א .שזכר צדיק לברכה ולכן ספר בשבחו .ב .ללמדנו עיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים.
 .4א .אברהם ואיוב ב .צדיק מלשון עושה צדק וצדקה וגם ראשי תיבות :צפונה דרומה ימה קדמה
דהיינו מתחשב בכל הסביבה !
 .5במשך  120שנה .כדי שישאלו אותו לפשר מעשיו ואולי יחזרו בתשובה.
 .6צוהר= (1חלון (2 .אבן טובה שמאירה כצהריים.
 .7על הרי אררט.
 .8מבול= א .בילה )=השמיד( את הכל .ב .בילבל .ג .הוביל ממקום גבוה לנמוך
 .9א 3 .קומות .ב .העליונה לאדם האמצעית לחיות והתחתונה לזבל.
 .10הדגים .מדייקים מהפסוק  ":וכל אשר בחרבה מתו" )ז' ( 22
 .11אליהו הנביא.
 .12שרק לדורות החסרים )הרשעים( נצרכת הקשת ,ואילו כשיש צדיק כמו רבי שמעון בר יוחאי אין
צורך בקשת !
 .13א .לוט ב .סיסרא ג .חנה.
 .14שניהם זכו לכיסוי :בני שם זכו לכיסוי בטלית של ציצית ,ובני יפת זכו לכיסוי בעפר=) .קבורה(
 .15א .נמרוד ב .עשו.
 .16א .נעמה )עיין רש"י פרק ד'  (22ב .למך ג .שם ,חם ויפת
 .17הכלל" :אומרים מקצת שבחו של אדם בפניו " )רש"י(
 .18א .צדיק = ר"ת צפונה דרומה ימה קדמה ,דהיינו איכפת לו מכל הסובבים אותו  .ב .צדיק=אדם
שמתפלל במנין שהרי :צ= 90אמנים ,ד=  4קדושות ,י=  10קדישים ,ק= 100ברכות
 .19א 600 .ב950 .
 .20חן המקום על יושביו ,חן אישה על בעלה וחן מיקח על מיקחו )כלומר אדם אוהב את מה שהוא
קונה (
 .21אליהו הנביא" .עד יבשת המים" יבשת = אותיות תשבי !.
 .22ממין זכר ,כי נקבה לא מסוגלת להישאר בפה סגור זמן רב מהיותה פטפטנית !
 .23הנכדים של חם בן נח " :ובני כוש סבא ...וסבתה " )י( 7 ,
 .24לפי רש"י  :א .לשבח -כל שכן בדורות אחרים .ב .לגנאי – רק בדורותיו.
 .25כנען )י'(17 ,
 .26זפת.
 .27מבול= מי נח
" .28זרע וקציר וקור וחום וקיץ וחורף ויום ולילה…".
 .29א .הבל .ב .עשו.
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