שאלות רש"י

 .1לפי רש"י ,למה לא התחילו את התורה מ מהחודש הזה לכם?
 .iשהיא מצווה ראשונה שנצטוו ישראל
 .iiברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו
 .iiiשבתחילה עלה במחשבה לבראתו במידת הדין ...הקדים מידת רחמים ושתפה למדת הדין
 .ivשלא יאמרו שתי רשויות הן

 .2מה לומד רש"י מכך שכתוב ברא אלוהים ולא ברא ה' ?
 .iשלא יאמרו שתי רשויות הן
 .iiשבתחילה עלה במחשבה לבראתו במידת הדין ...הקדים מידת רחמים ושתפה למדת הדין
 .iiiבבית דינו נמלך ,מענוותנותו היתירה
 .ivשהכניסן תחת כנפי השכינה

 .3מאיזה מילים לומד רש"י לא לימד המקרא סדר המוקדמים והמאוחרים כלום?
 .iבראשית ברא
 .iiכתוב אלוהים ולא ה'
 .iiiויזכור אלוהים את נח
 .ivוהיה ברכה

 .4לפי רש"י – מה הבעיה שהאדם יהיה 'לבדו'
 .iשלא יאמרו שתי רשויות הן
 .iiשהכניסן תחת כנפי השכינה
 .iiiשבתחילה עלה במחשבה לבראתו במידת הדין ...הקדים מידת רחמים ושתפה למדת הדין
 .ivאף תשובה איננה נכונה

 .5למה ה' לא אמר על נח – צדיק תמים?
 .iכי נח לא היה צדיק תמים
 .iiמכאן שאומרים מקצת שבחו של אדם בפניו וכולו שלא בפניו
 .iiiשלא יאמרו שתי רשויות הן
 .ivה' כן אמר על נח – צדיק תמים

 .6הבה נרדה –עם מי ה' התייעץ לפני שהרס את העיר ואת המגדל?
 .iנח
 .iiאברהם
 .iiiלוט
 .ivבית דינו

 .7לפי רש"י מאיפה צריך להתחיל את התורה ,ולמה?
 .iמהחודש הזה לכם ,שהיא מצווה ראשונה שנצטוו ישראל
 .iiראשית דרכו ,כי התורה נקראת "ראשית"
 .iiiכוח מעשיו הגיד לעמו ,שלא יאמרו אומות העולם לישראל לסטים אתם
 .ivראשית תבואתו ,כי ישראל נקראו "ראשית"

 .8למה התורה מתחילה בספר בראשית?
 .vשהיא מצווה ראשונה שנצטוו ישראל
 .viכי התורה נקראת "ראשית"
 .viiכוח מעשיו הגיד לעמו ,שלא יאמרו אומות העולם לישראל לסטים אתם
 .viiiראשית תבואתו ,כי ישראל נקראו "ראשית"

 .9מה יאמרו ישראל לאומות העולם אם אומות העולם יטענו  -ליסטים אתם שכבשתם את ארץ ישראל?
כל הארץ של הקב"ה היא ...ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו
.i
כוח מעשיו הגיד לעמו
.ii
החודש הזה לכם -ה' ציווה לקיים מצוות
.iii
אף תשובה איננה נכונה
.iv

 .11למה בתחילת בריאת העולם כתוב "בראשית ברא אלוהים"  -ולא ברא ה'
להורות בא שאלו תחלה נבראו (שמים וארץ)
.i
שבתחילה עלה במחשבה לבראתו במידת הדין,
.ii
שבתחילה עלה במחשבה לבראתו במידת הרחמים ,
.iii
תשובות א+ב נכונות
.iv

 .11מה לומד רש"י מהמילה "בראשית"?
להורות בא שאלו תחלה נבראו (שמים וארץ)
.i
העולם נברא בשביל התורה ובשביל ישראל שנקראו "ראשית"
.ii
הא למדת שקדמו המים לארץ
.iii
שבתחילה עלה במחשבה לבראתו במידת הדין
.iv

 .12למה ה' אמר" :לא טוב היות האדם לבדו"?
שלא יאמרו אומות העולם לישראל לסטים אתם
.i
האדם ישתעמם ( )Get boredלבדו
.ii
שלא יאמרו שתי רשויות הן
.iii
תשובות ב+ג נכונות
.iv

 .13איך מסביר רש"י את המילים "עזר כנגדו"?
האישה תמיד עוזרת לאדם והאדם תמיד עוזר לאישה
.i
אם האדם זוכה האישה תעזור לו ואם לא זוכה האישה תהיה נגדו
.ii
תמיד האיש הוא נגד האישה
.iii
אף תשובה איננה נכונה
.iv

 .14לפי רש"י  -למה ה' לא אמר לנח שהוא "צדיק תמים"?
כי נח היה רשע
.i
כי נח היה "צדיק" אבל לא "צדיק תמים"
.ii
כי אומרים מקצת שבחו של אדם בפניו
.iii
כי אומרים כל שבחו של אדם בפניו
.iv

 .15איזה שם שייך למידת הרחמים ( )Mercyואיזה שם שייך למידת הדין (?)Statute
ה' -מידת הרחמים ,אלוהים -מידת הדין
.v
אלוהים -מידת הרחמים ,ה'-מידת הדין
.vi
ה' אלוהים -מידת הרחמים ,אלוהים  -מידת הדין
.vii
כל השמות של ה' הם מידות רחמים
.viii

 .16כיצד לומדים מדור הפלגה ששנוי המחלוקת וגדול השלום?
בגלל שאין להם חלק לעולם הבא
.i
דור הפלגה היו נוהגים אהבה וריעות ביניהם ולכן לא נאבדו מהעולם
.ii
דור הפלגה היו גזלנים
.iii
מידה כנגד מידה הם אמרו הבה נבנה ,והוא כנגדם מדד ואמר הבה נרדה
.iv

 .17איפה ניתן לראות דוגמא לדברי שלמה "מגורת רשע היא תבואנו"?
נח ,ה' קרא לו "צדיק" ולא "צדיק תמים"
.i
אדם הראשון ,שאם לא זוכה האישה תהיה נגדו
.ii
דור הפלגה ,הם אמרו "הבה נבנה" ,והוא כנגדם מדד ואמר "הבה נרדה"
.iii
דור הפלגה ,הם אמרו "פן נפוץ"  ,נתקיים עליהם שנאמר "ויפץ ה' אותם"
.iv

 .18כיצד מסביר רש"י את הפסוק "הנפש אשר עשו בחרן"?
שהכניסן תחת כנפי השכינה ,אברהם מגייר את האנשים ,ושרה מגיירת הנשים
.i
עבדים ושפחות שקנו להם
.ii
אדם אומר לבנו תהא כאברהם
.iii
תשובות א+ב נכונות ,תשובה ב' זה פשט הפסוק ,תשובה א' זה הדרשה
.iv

 .19כיצד מסביר רש"י את הפסוק "ונברכו בך כל משפחות האדמה"?
אברהם מגייר את האנשים ,ושרה מגיירת הנשים
.i
עבדים ושפחות שקנו להם (אברהם ושרה)
.ii
אדם אומר לבנו תהא כאברהם
.iii
צריך לברך את הבנים בשם אפרים ומנשה שנאמר ":ישימך אלוהים כאפרים וכמנשה"
.iv

 .21כיצד מסביר רש"י את הבטחת ה' "לזרעך נתתי את הארץ" לפני שה' נתן לעם ישראל את הארץ?
משל הדיוט עבד מלך מלך ,הדבק לשחוור וישתחוו לך
.i
מידה כנגד מידה
.ii
ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו
.iii
אמירתו של הקב"ה כאילו היא עשויה
.iv

 .21למה נהר פרת נקרא "הנהר הגדול"?
לפי שהוא מאוחר בנהרות היוצאים מעדן
.i
בגלל שכתוב והנהר הרביעי הוא פרת
.ii
לפי שהוא דבוק לארץ ישראל
.iii
תשובות א+ב נכונות
.iv

 .22כיצד ידע אברהם שאין יראת אלוהים במקום הזה (גרר)?
בגלל ששאלו אותו על עסקי אכילה ושתיה
.i
בגלל ששאלו אותו או על עסקי אשתו
.ii
בגלל שאברהם היה נביא
.iii
שרה אמרה לו שאנשי המקום רעים
.iv

 .23כיצד מסביר רש"י את המילים "ה' יראה"?
ה' יבחר ויראה לו את המקום הזה להשרות בו שכינתו
.i
שכל הדורות הבאים אומרים עד היום הזה על היום שעומדים בו.
.ii
ה' יראה עקידה זו לסלוח לישראל בכל שנה
.iii
תשובות א+ג נכונות
.iv

