בס"ד

שאלות לפרשת ראה
 .1מאיזה פסוק לומדים את הכלל " :המודה בעבודת כוכבים ככופר בתורה כולה" ?
 .2איזה כינוי ניתן בפרשתנו לעיר שכם ?
 " .3וניתצתם את מזבחותם ושיברתם את מצבותם"  .מה ההבדל בין מזבח למצבה ?
" .4והבאתם שמה …את תרומת ידכם " )י"ב .( 6 ,למה הכוונה ?
 .5כיצד מפרש רש"י את המילים " :מנוחה ונחלה " ?
 .6ציין  2פירושים לפסוק" :רק חזק לבלתי אכול הדם " ) י"ב.( 23 ,
 .7למה מתייחס הביטוי " ועשית הטוב והישר בעיני ה' אלוקיך" )י"ב ? (28,
 .8מה ההבדל בין אות למופת ?
 .9על מה נאמר " והיתה תל-עולם " ?
 .10מפני מה טמאים :א .הגמל ב .החזיר ?
 .11מה מקור השם " :חזיר " ?
 .12כיצד נקראים בפרשתנו  :א .עוף השולה דגים מהים ב .תרנגול בעל כרבולת כפולה ?
 .13האיסור  " :לא תבשל גדי בחלב אימו " כתוב  3פעמים בתורה .מה למדים מכך ?
 .14על אילו חגים נאמרו הביטויים הבאים :א ".ושמחת לפני ה' א' " ב" .ושמחת בחגך" ?
 .15כנגד מה ניתן הציווי לשמח את הלוי ,הגר  ,היתום והאלמנה ?
תשובות לפרשת ראה
 .1מהפסוק " :וסרתם מן הדרך…ללכת אחרי אלוקים אחרים " )י"א( 28 ,
 .2אלוני ממרא )עיין רש"י י"א(30 ,
 .3מזבח בנוי מהרבה אבנים ואילו מצבה עשויה מאבן אחת בלבד !
 .4ביכורים
 .5מנוחה= שילה נחלה= ירושלים.
 .6בגמרא פסחים ט"ז יש  2דעות :לפי רבי יהודה בגלל שהיו שטופים בתאווה לאכול דם נזקקו
לחיזוק .לפי בן עזאי כדי ללמוד קל וחומר ממצוה קלה זו ולהתחזק בכל המצוות.
 .7הטוב= בעיני שמים  ,הישר= בעיני אדם
 .8אות = נס שמתרחש בגרמי שמים מופת= מתרחש בארץ
 .9נאמר על העיר הנידחת )י"ג(17,
 .10א .גמל לא מפריס פרסה ב .חזיר לא מעלה גרה.
 .11עתיד לחזור ולהיות כשר לאכילה !
 .12א .שלך ב .דוכיפת
 .13למעט  3סוגים :חיה ,עוף ,ובהמה טמאה
 .14א .שבועות ב .סוכות
 .15לפי המדרש" :אמר הקב"ה  4שלי כנגד  4שלך :בנך ,בתך ,עבדך ואמתך.
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