בס"ד

שאלות מבחני בקיאות ברש"י
שנת תשע"ח
שמות ב – פר' תרומה ,תצווה ,כי תשא ,ויקהל ,פקודי
פר' תרומה
 .1על מה אומר רש"י" :ולא היתה אלא לשעה"?
" .2אבני שוהם" .כמה אבנים היו ולמה שימשו?
 .3שלושה זרים מצאנו במלאכת המשכן ,היכן הם היו?
למה היו מרמזים? (זר אחד עייני בפר' תצווה).
 .4על איזה ענין אומר רש"י שאין לפסוק "הכרע"?
 .5הסבירי "נרותיה"" ,מלקחיה" מחתותיה".
" .6ונתת אל הארון את העדות" למה הכוונה העדות ,ומדוע בלשון הזאת?
 .7את איזה פס' מסביר רש"י" :כשאקבע מועד לך לדבר עמך אותו מקום אקבע"?
" .8ודברתי אתך מעל הכפורת" מה הקשה רש"י על זה ומה תירץ?
 .9על מה ממשיל רש"י " :דומה לכלה צנועה המכוסה בצעיף על פניה"?
 .10על מה אומר רש"י" :לימדה תורה דרך ארץ שיהא אדם חס על היפה"?
"ודברתי אתך מעל הכפורת" מה הקשה רש"י על זה ומה תירץ?
 .11מה היתה עשויה הפרוכת ,איזו סוג עבודה היה באריגת הפרוכת ,ומה המיוחד
בעבודה זו?
 .12מדוע היה מצופה המזבח דווקא בנחושת? מהו הרמז לכך?
פר' תצווה
 .1מהו ההבדל בין השמן של המנורה ובין שמן למנחות ,ומנין זה נלמד?
 .2מה הטעם פיתוח שמות השבטים על האבנים?
 .3מדוע נקרא החושן בשם "חושן המשפט"?
" .4מכלל לאו אתה שומע הן" צייני באיזה ענין מזכיר רש"י בפר' תצווה את הכלל הנ"ל?
 .5מהו ההבדל בין החושן שלבש הכהן הגדול במקדש הראשון ובין זה במקדש השני?
 .6אלו איסורי לאו מצאנו בעניין בגדי הכהונה?()2
 .7על מה מרצה הציץ?
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 .8מאיפה היה הקב"ה מדבר עם משה בבית המקדש?
 .9מנין שהחיוב של לבישת בגדי כהונה בזמן העבודה נוהג גם בדורות הבאים ולא רק
אצל אהרון ובניו?
 .10על מה כיפר פר החטאת שהוקרב כל יום?
 .11מנין שבנו של כה"ג יורש את מקומו? מתי נכון הדבר שבנו יורש את מקומו?
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איפה מרומזת בפרשתנו מיתת שני בני אהרון?

פר' כי תשא
 .1איזו פורענות באה אם סופרים את בנ"י לגולגלותם ואיפה מצאנו דוגמא לזה?
 .2רש"י מסביר" :הראה לו כמין מטבע של אש" מה הכריח את רש"י לפרש כך?
 .3כמה פעמים נמנו בנ"י במדבר ע"י שנתנו מחצית השקל ומתי?
 .4הסבירי את המילים :חכמה ,תבונה ,דעת.
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מדוע נקראים בגדי השרד בשם זה ומנין מוכיח רש"י שבגדי השרד אינם בגדי
כהונה?

 .6על מה אומר רש"י שזה נכתב לשבר את האוזן מה שהיא יכולה לשמוע?
 .7איזה דבר בפרשתנו לא נכתב על פי הסדר שעל זה אומר רש"י"...אין מוקדם ומאוחר
בתורה" ואיך מוכיח רש"י שאומנם זה כך?
 .8אחרי חטא העגל למה התכוון משה בהזכירו זכותם של אברהם יצחק ויעקב?
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כתבי את שלושת סוגי העונשים שנענשו עובדי העגל? פרטי!

" .10ויעשו להם אלהי זהב" בשביל מה הדגיש משה רבינו "אלהי זהב"?
 .11בקשר לאיזה פס' אומר רש"י :אין לך יפה מן הצניעות"?
" .12ונקה לא ינקה" מה הקושי? תרצי על פי שני הפירושים שני הפירושים.
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פר' ויקהל
 .1איפה מרומז שאין מלאכת המשכן דוחה שבת?
 .2מתי אסף משה את בני ישראל וציווה על מלאכת המשכן?
" .3לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת" הרי יש ל"ט מלאכות שנאסרו בשבת
ולמה מדגישה התורה דווקא איסור זה?
 .4איך קורא הכתוב בפרשה זו את יריעות המשכן ,יריעות העיזים ואת מכסה עור תחש
והאילים המאדמים?
" .5את בגדי השרד לשרת בקודש" למה שמשו בגד השרד?
 .6איזה דבר למלאכת המשכן נעשה ע"י נשים חכמות הלב וכיצד נעשה?
 .7איפה מרומז שהנשיאים הביאו בסוף את אבני השוהם והקב"ה הקפיד עליהם שלא
הביאו נדבתם בתחילה יחד עם כל ישראל?
 .8מה היתה הסיבה שהנשיאים לא הביאו את נדבתם יחד עם כל ישראל? איפה מצאנו
שהנשיאים למדו לקח ותקנו את מעשיהם?
 .9לענין מה מביא רש"י את הפס' "ולא ניכר שוע לפני דל"?
 .10מה היתה קרבת המשפחה בין משה רבינו ובצלאל?
 .11מדוע בעשיית הארון מוזכר רק בצלאל ולא שאר חכמי הלב?
 .12על מה נאמר שהיה "נבוב לוחות"? ממה היו הלוחות? ומה היה ביניהם?
פר' פקודי
 .1מה היה תפקידו של איתמר בן אהרון מלבד תפקידו בתור כהן?
 .2איפה מרומז בפרשתנו ענין חורבן בתי המקדשות?
 .3מה משמש כראיה שויתר הקב"ה על חטא העגל?
 .4מה שמו על המשקל שמשקלו חצי שקל?
 .5איפה מרומז בפס' שבצלאל כיוון למה שה' ציווה :לעשות קודם המשכן ואח"כ את
הכלים?
 .6מהו הרמז בשם "בצלאל"?
 .7מנין הוכיח רש"י ש"בגדי השרד לשרת בקודש" לא היו בגדי כהונה?
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 .8במעשה הציץ נאמר" :ויתנו עליו פתיל תכלת לתת על המצנפת מלמעלה" את מה
נתנו על המצנפת?
מה היתה הוה אמינא לומר אחרת? ומה הכריח את רש"י ללמד כך?
 .9לענין מה מביא רש"י את הפס' מפרק מ' פס' יז "הוקם המשכן"?
 .10על ידי מי ומתי נתברכו בני ישראל בברכה "יהי רצון שתשרה שכינה במעשה
ידיכם"?
 .11במה היה משה שווה עם אהרון ובניו ביום השמיני למילואים?
" .12ולא יכול משה לבוא אל אהל מועד כי שכן עליו הענן"...
מה ניתן להבין וליישב בעזרת הפסוק "כי שכן עליו הענן?

חיילך לאורייתא!

