בס"ד

שאלות לפרשת פנחס
 .1באילו פרשות בתורה נזכרים כל מועדי השנה ?
 .2ידוע מאמר חז"ל  " :פנחס זה אליהו " .כיצד רמוז הדבר בפסוק " :ונתתי לו את בריתי שלום" ?
 .3לאליהו יש  3כינויים :נביא ,תשבי וגלעדי א.לאילו מתפקידי אליהו קשורים הנ"ל ? ב .מה רמוז
בשם " :תשבי " ?
 .4מי נקראים בפרשתנו " קריאי העדה " ?
 .5באיזה גיל ילדה יוכבד את משה ?
 .6פרט את שמות בנות צלפחד.
 .7מי היה צלפחד בן חפר ? )גמרא שבת צ"ו ( :
 .8בפרשת בנות צלפחד "נתעלמה הלכה ממשה" .מדוע ?
 .9מהיכן נלמדים דברי המדרש  " :גדול כוחן של הנשים משל האנשים " ?
 .10מה שמות א .בתו של אשר ב .בנו של דן ?
 . .11בפיוט "לכה דודי " נאמר " :ימין ושמאל תפרוצי...על יד איש בן פרצי "  .א .מי האיש ? ב.
מאיזה שבט היתה משפחת הפרצי ?
 .12כמה ילדים היו ל :א .בנימין ? ב .דן ?
" .13קח לך את יהושע בן נון " :איש אשר רוח בו " .כיצד מפרש רש"י כינוי זה ?
 .14הביטוי " ה' אלוקי הרוחות " נזכר רק פעמיים בתורה ,האחד בפרשתנו והשני היכן ?
 " .15ונתת מהודך עליו "  .למה נמשלו משה ויהושע ?
תשובות לפרשת פנחס
 .1בפרשות פינחס ואמור.
 .2רמוז במילה "את " ראשי תיבות של  :אליהו תשבי " .הוא ישכין שלום ע"י ישוב מחלוקות כפי
שרמוז במילה תיקו ר"ת= תשבי יתרץ קושיות ובעיות !.
 .3א .נביא= מבשר הגאולה  ,תשבי= מחזיר בתשובה שנאמר" :והשיב לב אבות על בנים" )מלאכי
ג' ( ,גלעדי= מיושבי לשכת הגזית במקדש שנקרא גלעד רמז לחכמתו הגדולה בתורה .ב.
תשבי= ראשי תיבות של :תורה ,ש"ס  ,בבלי ,ירושלמי ! בקי בתורה שבכתב ושבע"פ !
 .4דתן ואבירם )כ"ו(9 ,
 .5בגיל  130שנה !
 .6מחלה ,נעה ,חגלה ,מלכה ותירצה.
 .7לפי רבי עקיבא=מקושש העצים בשבת שנסקל  .לפי רבי שמעון= אחד מהמעפילים.
 .8בגלל שהיה שמץ של גאווה בדבריו " הדבר הקשה יביאון אלי ".
 .9מבנות צלפחד שאמרו למשה " תנה לנו אחוזה " לעומת הגברים שאמרו " נשובה מצרימה ".
 .10א .שרח ב .חושים
 .11א .המשיח ב .שבט יהודה
 .12לבנימין  10ילדים ולדן ילד אחד בלבד ולמרות זאת שבט דן היה גדול במספרו משבט בנימין !.
 .13איש אשר יוכל לפעול כנגד רוחו של כל אחד  ,מנהיג שיכול לגשר בין דעות שונות.
 .14בפרשת קרח אומרים משה ואהרן לה'  ":קל אלוקי הרוחות ...האיש אחד יחטא ועל כל העדה
תקצוף " ?
 .15נמשלו לשמש וירח  ":פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנה " )בבא בתרא ע"ה ( .
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