בס"ד

שאלות מבחני בקיאות ברש"י
שנת תשע"ח
דברים ב' – פר' כי תצא ,כי תבוא ,ניצבים ,וילך ,האזינו וזאת
הברכה
פר' כי תצא
 .1לענין מה הובא ברש"י מאמר חז"ל המפורסם "מגלגלים זכות ע"י זכאי וחובה ע"י
חייב"?
 .2איפה מצאנו בפר' כי תצא את הרמז לכך ש"עבירה גוררת עבירה"?
 .3את איזה פסוק מסביר רש"י במילים "ראו גידולים שגידלתם"?
 .4לצורך איזה הסבר השתמש רש"י במאמר "פרצה קוראת לגנב"?
 .5את איזה פס' מסביר רש"י בעזרת האימרה "שהשטן מקטרג בשעת סכנה"?
 .6הסבירי על מה אומר רש"י" :אין זה בן זוגו של ראשון"?
 .7לגבי איזה ענין הזכיר רש"י את היפרדותו של לוט מאברהם אבינו?
 .8מנין שהרשע שקיבל מלקות חוזר להיות כמו כל אחד מישראל?
 .9למה נסמכה פרשת "זכור" לפרשת "משקלות"?
 .10לצורך מה הביא רש"י את המשל" :לאמבטיה רותחת שאין כל בריה יכולה לירד
בתורה ,בא בן בליעל אחד קפץ?"...
 .11איך שלט עמלק בישראל כשהיו מוקפים בענני כבוד?
" .12ואתה עייף ויגע" על איזו עייפות מדובר כאן?
פר' כי תבוא
 .1נאמר בפר' עקב "ארץ ,חטה ושעורה "..ונאמר בפר' כי תבוא "והיה כי תבוא אל
הארץ "...חז"ל למדו גזירה שווה ,איזה דין נלמד מגזירה שווה זו?
 .2מנין שאומרים פרשת ביכורים רק פעם בשנה?
 .3מנין שאצל עכו"ם אפילו מחשבה רעה מחשיבה הקב"ה כמעשה?
 .4מנין שאצל עכו"ם אפילו מחשבה רעה מחשיבה הקב"ה במעשה?
 .5מדוע הגר מביא ביכורים ואינו קורא?
 .6מהו שיעור הניתן לעני כשמחלקים להם מעשר שני? מנין?
 .7רש"י אומר שבני ישראל נצטוו ג פעמים יב' אבנים .פרטי!
 .8מהי משמעות הלשון" :עשתרות צאנך"?
 .9מה ניתן ללמוד מהסמיכות של "ברוך אתה בבואך" ל"ברוך אתה בצאתך"?

 .10את מי מסביר רש"י בעזרת הפסוק "תשמע חלום לפתור אותו"?
 .11בשביל מה מזכיר הכתוב "את כל מדווה מצרים?
.." .12והתמכרתם שם...ואין קונה" מהי הקללה בזה?
פר' ניצבים
 .1לענין מה מביא רש"י את הפס' מספר יהושע" :ויעשו גם הם בערמה"?
 .2מדוע נקראת כריתת הברית בשם העברת הברית?
 .3משה אסף את כל כלל ישראל להעברה בברית אם כן למה הכוונה" ואת אשר איננו פה
עמנו היום"?
 .4איפה מרומז בפס' :הגויים היו משאירים בחוץ את אליל העץ והאבן אבל האלילים של
כסף וזהב היו מחביאים אצלם שמא יגנבום?
" .5ותראו את שקוציהם ואת גלוליהם "...מדוע הע"ז של הגויים נקראת בשמות הנ"ל?
 .6מתי היתה כריתת הברית שמשה כרת עם ישראל בערבות מואב ואיפה זה מרומז?
" .7כי בשרירות ליבי אלך" מהו המקור המילה "בשרירות"?
 .8איזה עונש כתוב במילים" :למען ספות הרווה את הצמאה"?
 .9על מה אומר רש"י" :הכתוב משמיע את האוזן כדרך שהיא רגילה ויכולה לשמוע כפי
דרך הארץ"?
 .10על איזה סוג של עבירות יש ערבות ועונש ועל איזה סוג של עבירות אין ערבות?
" .11כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו" מה נלמד מפסוק זה?
 .12מדוע קבע ה' דוקא את השמים ואת הארץ עדים על ישראל ?()2
פרשת וילך
 .1את מה מסביר רש"י בעזרת המימרא דבר אחד לדור ולא שני דברים לדור?
 .2על איזו קושיא תירץ רש"י "לתת שכר למביאיהם"?.
 .3לעניין מה מביא רש"י את הפסוק מספר קהלת "ואין שלטון ביום המוות"?
 .4מניין ש"תלמידו של אדם חביב עליו כגופו"?.
 .5למי נאמר הפסוק "העידותי בכם היום את השמים ואת הארץ" ולמי נאמר "האזינו
השמים ואדברה ותשמע הארץ"?
 .6איפה מצאנו שה' הבטיח לבני ישראל שלעולם לא תשכח התורה מהם לגמרי?

פר' האזינו
 .1מדוע בחר משה רבינו את השמים והארץ כעדים?
 .2במה עדיף הטל על פני הגשם?
" .3בינו שנות דור ודור" על אלו דורות מדובר כאן? כתבי את הפרוש הנוסף ברש"י.

 .4באיזה פס' מרומז שליעקב אבינו היה שלש זכויות :זכות זקנו אברהם ,זכות אביו יצחק
וזכות שלו עצמו?
 .5את איזה פסוק מסביר רש"י בעזרת המשל "מידת בשר ודם זורק חץ ואינו יכול
להשיבו"?..
 .6באיזה פס' רמזה התורה על הענווה של יהושע בן נון?
 .7מדוע אמר משה רבינו לבני ישראל את שירת האזינו יחד עם יהושע?
 .8במה ניתן לדמות את שלשת העניינים הבאים :מיתת משה ,כניסת נח לתיבה ,יציאת
מצרים?
 .9מדוע כשה' אמר למשה לעלות להר כדי למות שם הזכיר לו את מיתת אהרון אחיו?

פר' וזאת הברכה
 .1את מה מזביר רש"י בעזרת המשל" :ולא כדרך בשר ודם שמראה כל כבוד עשרו
ותפארתו ביום חופתו"?
 .2מדוע נסמכה ברכת יהודה לברכת ראובן? ()2
 .3איזו ברכה לעתיד מרומזת בפס'" :ברך ה' חילו ופועל ידיו תרצה?"..
 .4לענין מה מובא ברש"י הפס' "ביום מלאת ימי נזרו יביא אותו"?
 .5אלו דברים שלא בדרך הטבע מרומזים במילים "לא כהתה עינו ולא נס ליחו"?
 .6מי היו אלה שבכו באופן מיוחד בפטירתו של משה?
איפה מצאנו בכיה על צדיק בלשון אחר ממה שכתוב כאן ומדוע?
 .7איזה שבח גדול על משה רבינו מרומז במילים" :אשר ידעו ה' פנים אל פנים"?
 .8איפה מרומז שבח למשה רבינו על זה ששבר את הלוחות?
 .9מצאנו שחכמנו נחלקו בפירוש הפס' "וימת שם משה" ..מה היה קשה להם בפס' ואיך
כל אחד מהם הסביר את הפס'?

חיילך לאורייתא!

