בס"ד
שאלות לשולח שבת פרשת יתרו

יתרו
" .1וִַ ְ ַמע יִ ְתר כ ֵֹה ִמ ְד ָי " מה שמע יתרו שגר לו לבוא למדבר הצחיח אל משה ? )רש"י
י"ח,א(
 .2את מי לוקח עימו יתרו למשה? מדוע ה נקראי בשמות אלו? )י"ח ב'ד(
" .3וִַ ַח ְ* יִ ְתר" – אילו שני פירושי מביא רש"י למילי אלו? )יח ,ט(
" .4ויהי ממחרת וישב משה לשפוט את הע" )יח ,יג(
א.
ב.
ג.
ד.

מה מטריד את יתרו בדר /השפיטה של משה? )י"ח ,יג(
מה מציע יתרו למשה לעשות?
מה התכונות הנדרשות מהאנשי שייבחרו? ")י"ח ,כ"א(
הא הוא מוצא אנשי כאלו?

4רצ" )י"ח ,כז( .מדוע לא נשאר יתרו עימ? )רש"י(
ֵל ְ /לֶ ,אל ְ
" .5וַיְ ַ ַ2ח מ ֶֹהֶ ,אתח ְֹתנ; ַו ֶ
מעמד הר סיני
" .6בחודש השלישי לצאת בני ישראל ממצרי  ....באו מדבר סיני" )י"ט,א( מהו החודש
השלישי?
" .7ואשא אתכ על כנפי נשרי) "...י"ט ,ד( – באר את הדימוי ע"פ רש"י.
 .8מהו האיסור בו מצווי בני ישראל בעומד בתחתית ההר? )י"ט ,י"ביג( .מה יכול לקרות
לאלו שעברו על האיסור?
ְ ִ " .9מ ְֹ ַה ֵֹבלֵ ,ה ָ;הַ ,יעֲל< ָב ָהר" )י"ט ,יג(  מהו פרוש המילי משו /היובל?)רש"י(
 .10עשרת הדיברות.
א .באר – "לא תשא את ש ה' לשווא" )כ,ז(
ב" .כבד את אבי /ואת אימ – ".../מהי ההבטחה לשומר זאת בסו? הפסוק? )כ ,י"ב(
ג" .לא תחמוד" מהו האיסור "לחמוד"? אילו דוגמאות מביאה התורה? )כ ,י"ג(
יד ,וְ ֵאת קל ַהָֹ Aפר")כ',י"ד( – הא נית לראות את
" .11וְ ָכל ָה ָע ר ִֹאי ֶאת ַהלֹת וְ ֶאת ַה ִַ @ִ 2
הקולות?
בניית מזבח לה'
ִ " .12מ ְז ַBח ֲא ָד ָמהֲ Cַ ,ע ֶDה ִ2י"
א .מהו " ִמ ְז ַBח ֲא ָד ָמה"? )כ ,כ"א(
ֲDה ִ2י ,לֹא ִת ְבנֶה ֶא ְת ֶה ִָ Eזית" מה פירוש המילה "גזית"? )כ,
ב" .וְ ִא ִמ ְז ַBח ֲא ָבנִ י ַCע ֶ
כ"ב(
ֲלה ְב ַמ ֲעלֹתַ ,על ִמ ְז ְִ Bחי" כיצד א כ יעלו למזבח הגבוה? )כ ,כ"ג(
ג" .וְ לֹא ַתע ֶ
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