בס"ד

שאלות לפרשת וארא
 .1מהם  4לשונות גאולה המוזכרות בפרשתינו?
 .2אני נקבת הגמל ושמי פירושו גם אנחה  .מי אני ?
 .3א .ציין  2דברים בתורה שעליהם נאמר הביטוי "מורשה" .ב .מה ההבדל בין מורשה לירושה?
 10 .4פעמים יש קל וחומר בתורה ,אחד מהם בפרשתינו .מהו?
 .5אני דודו של משה ושמי כשם עיר קדושה ומפורסמת .מי אני?
 .6מי בתורה התחתן עם :א.דודתו .ב .אחותו? .
 .7מאיזה פסוק לומד רש"י את הכלל" :הנושא אישה צריך לבדוק באחיה"?
 .8אני אסיר ולא יושב בכלא .מי אני?
 .9איך נקראים בפרשתינו :א.מתקשה בדיבור .ב.סירחון .ג.קסמים? .
 .10באיזה גיל היו משה ואהרון כשדברו עם פרעה?
 .11באיזו מכה נפגעו גם הצמחים ?
 .12מה המשותף ל  3המכות :דם ,צפרדע וכינים?
 .13באיזו מכה היה נס בתוך נס?
 .14מה שמות  :א.אשתו של אהרן ? ב 4 .בניו ?
 .15אילו ניסים היו במכת השחין?
 .16א .מדוע במכות דם ,צפרדע וכינים לא משה היכה במטהו אלא אהרן ? ב .מה הלקח הנלמד מכך ?
 .17מה השם של א .הוריו של משה ב .סבו של משה )מצד האבא( ?
 .18מה פירוש המילה" :צפרדע " ?
" .19ויסר הערוב " מדוע החיות לא מתו? )רש"י(
 .20בחלומות פרעה בלעו חי)פרות( וצומח)שיבולים( כל אחד את מינו .איזה דומם בפרשתינו בלע דומם
אחר?
 .21כמה בנים היו ללוי ומה שמותם ?
 .22על הצפרדעים נאמר":ויצברו אותם חומרים חומרים" באיזה מקום אחר בתורה מוזכר הביטוי חומרים?
 .23כמה מכות נזכרות בפרשתינו ומה הן?
 .24באיזה פסוק בפרשתינו ישנן  5מילים רצופות הפותחות באות ב' ?

מוקדש לע"נ דובריש בת ר' משה מרדכי הכהן ע"ה  -נלב"ע כ"ו בטבת תשנ"ב
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בס"ד

תשובות לפרשת וארא
 .1והוצאתי ,והצלתי ,וגאלתי ,ולקחתי.
" .2שמעתי את נאקת בני-ישראל" .נאקה= אנחה וגם נקבת הגמל .
 .3א .ארץ ישראל בפרשתינו ,והתורה" :מורשה קהילת יעקב" .ב .ירושה-עוברת אוטומטית ,מורשה
מותנית בזכאות המקבל-אם הוא ראוי לכך.
" .4הן בני ישראל לא שמעו אלי ואיך ישמעני פרעה"?)ו'(12,
 .5חברון" :ובני קהת עמרם ויצהר וחברון".
 .6א .עמרם התחתן עם דודתו יוכבד)ו' .(20,ב.שמעון התחתן עם דינה אחותו.
" .7ויקח אהרון את אלישבע...אחות נחשון לו לאישה".
" .8ובני קרח אסיר ואלקנה").ו'(24,
 .9א .ערל שפתיים .ב.בואש ג.להטים.
 .10משה בגיל  80ואהרון בגיל .83
 .11במכת הברד.
 .12כולן הוטלו ע"י אהרון.
 .13במכת הברד :האש והברד התערבו יחד ושניהם ביחד דלקו )רש"י ושפתי חכמים(
 .14א.אלישבע ב .נדב ,אביהו ,אלעזר ואיתמר.
 .15א.בקומץ אחת החזיק משה מלוא חופניים .ב.האבק התפשט על כל ארץ מצרים למרות כמותו
המועטה
 .16א .כהכרת טובה למים ולחול שהגינו על משה ) משה בתיבה בים סוף,והטמנת המצרי בחול( ב.
הכרת הטוב לדומם,קל וחומר לבני אדם !
 .17א .עמרם ויוכבד ב .קהת
 .18מורכבת מ  2מילים  :צפר = בוקר דע=יודע .כלומר יודעת מתי מגיע הבוקר ומקרקרת רק בלילה !
 .19כדי שהמצרים לא יהנו מהעורות שלהם.
 .20מטה אהרון בלע את מטות חרטומי מצרים.
 3 .21בנים :גרשון,קהת ומררי
 .22על השלו נאמר ":הממעיט אסף עשרה חומרים) ".במדבר פרק יא'(
 7 .23מכות :דם ,צפרדע ,כינים ,ערוב ,דבר ,שחין וברד.
 .24במכת הדבר נאמר " :בשדה ,בסוסים ,בחמורים ,בגמלים,בבקר.
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