בס"ד ,כסלו תשע"ו

חידון א' ת'
א .מס' הכוכבים שהשתחוו ליוסף בחלומו
ב .לשם הושלך יוסף ( 2מקומות)
ג .אותה ראה שר המשקים בחלומו
ד .שם מצא יוסף את אחיו
ה .פרעה השליך לבית הסוהר את שר __ ושר __
החוצה"
ו" .
ז .יוסף ראה את השרים בבוקר שהם
ח .שר האופים ראה בחלומו שלשה סלי-
ט .תגובת יעקב למראה כתנת בנו
י .יוסף היה-
כ .יהודה נשא את בתו של איש-
ל .לאחר שיוסף הושלך לבור ,ישבו אחיו לאכול_
מ .הבור שאליו השליכו את יוסף היה ב-
נ .הישמעאלים נשאו על גמליהם בושם בשם-
ס .המדינים שהעלו את יוסף מהבור היו-
ע .בסכום זה נמכר יוסף
פ .לו נמכר יוסף במצרים
צ .תמר התכסתה ב-
ק .משמעות המילה 'שאולה' (רש"י)
ר .כוונתו הייתה להציל את יוסף
ש .לשם הלך יוסף בתחילה לבקש את אחיו
ת .תמר ילדה-
חידון א' ת'  -הפוך (אות מסיימת)

שנה חמישית

וישב
המונח המבוקש הינו
מילה בת  3אותיות
המופיעה בפרשה,
ואשר כל שורה בחידה
רומזת להקשר שונה
שלה( .יתכן כתיב חסר)

מילה בפרשה
השלישי מהאחים\
העלה דג ממעמקים\
בישוב קדוש עבר\
וששייך למישהי שבר.

תשובה
לפרשת
וישלח:
שכם

הפוך בה והפוך בה

הלכה – תנו רבנן" :לך נא ראה את שלום אחיך" מכאן לתלמיד חכם שלא יצא
יחידי בלילה( .חולין צא).
אגדה – "צדקה ממני" .א״ר חנין בר ביזנא א״ר שמעון חסידא ,יוסף שקידש שם
שמים בסתר זכה והוסיפו לו אות אחת משמו של הקב״ה ,שנאמר "עדות ביהוסף".
יהודה שקידש שם שמים בפרהסיא ,זכה ונקרא כולו על שמו של הקב״ה( .סוטה י):

שעשועי דאורייתא

"והוא נער"  -אלו שני אנשים נוספים בתורה מכונים 'נער'?
****

בפרשתינו ישנם ארבעה חלומות (שניים ליוסף וחלום אחד לכל
אחד משני לשרים) ,היכן עוד בחומש בראשית מצינו :פרשה עם
שלושה חלומות ,פרשה עם שני חלומות ופרשה עם חלום אחד.
****

מצאו בפרשה :מילה המוטעמת ב'שלשלת' ,מילה נקודה מעליה,
ושתי מילים רצופות שניתן לקרותן יחד ישר והפוך.
(תשובות תוכלו למצוא בדף המצורף)

מילון אונקלוס -עברית

בכל פרשה אביא בעז"ה מילה מתרגום אונקלוס שנכנסה לעברית של זמננו.
"ירח" (לז' ט') ="סהרא"
המילה העברית 'סהר' ,הנרדפת לירח,לבנה.

ב.
א .יהודה ליעקב ותמר ליהודה אמרו" :הכר __"
ג.
ב .יעקב __ את יוסף מכל אחיו
ד.
כ.יוסף וחלומותיו וקנאת האחים
י.חלומות השרים ופתרון יוסף
ג .זמורת גפן ארוכה
ה.
נ.מכירת יוסף ואבל יעקב
מ.יום הולדת פרעה וקיום הפתרונות
ד .הישמעלים הגיעו מ-
ו.
פ.יוסף בבית פוטיפר
ס.יוסף בבית הסוהר
ה .הציע למכור את יוסף
ת.מעשה יהודה ותמר
ת.יעקב שולח את יוסף לחפש את אחיו
ז.
ו .ביום זה של פרעה פקד את שריו
ח.
" _ _ _ _ _ _ _ _"
ז .יהודה עלה לתמנת כדי __ את צאנו
לפניכם רשימת נושאי הפרשה בסדר מעורבב ,עליכם לסדרם מחדש לפי סדר ההתרחשות בפרשה.
ט.
ח .מבני יהודה
כשתצליחו ,תקבלו מהאותיות חלק מפסוק מהפרשה.
י.
ט .הישמעאלים נשאו על גמליהם בושם בשם-
כ.
תשובות ל"טמונה בפרשה"
י .הישמעאלים נשאו על גמליהם בושם בשם-
ל.
" .1יום הולדת את פרעה" (מ,כ)  .2עניבה " -אנא אני בא" (לז,ל)
ך" .ישא פרעה את __ והשיבך על __"
מ.
" .3עשרים כסף" (לז,כח) " .4החותמת" (לח,כה)
ל .מצא את יוסף בשכם (רש"י)
נ.
" .5ואחד עשר כוכבים" (לז,ט) " .6לגוז צאנו" (לח,יג)
ם .פוטיפר היה שר ה____
ס.
" .7כתונת פסים" (לז,ג) " .8בור" (לז,כב) " .9בעל החלומות" (לז,יט)
ן .מבני יהודה
" .10בצעיף" (לח,יד) " .11שלושת הסלים" (מ,טז) " .12תועה" (לז,טו)
ע.
ס .כינוי לשר
" .13שר המשקים" (מ,ב) " .14שר האופים" (מ,ב)
פ.
ע .חותן יהודה
 .15רש"י  -נמצא זבוב בפיילי (בכוס) (מ,א) " .16שר הטבחים" (לט,א)
צ.
ף .אכל מן הסלים בחלום שר האופים
" .17מטך" (לח,יח) " .18נחשים ועקרבים יש בו" (רש"י ,לז,כד)
ק.
" .19תמר" (לח,ו) " .20כוס פרעה בידי" (מ,יא) " .21והפתילים" (לח,כה)
ץ .מבני יהודה
ר.
 .22לא ישן " -ער" (לח,ג) " .23אין בו מים" (לז,כד)
ק .יעקב שם במתניו
ש.
" .24בפתח עיניים" (לח,יד)
ר .כינוי ליוסף בתחילת הפרשה
ת.
תשובות לחידוני א' ת'
ש .נראה בחלום יוסף כסימן ליעקב
ש.
אחד עשר ,בור-בית סוהר ,גפן ,דותן ,המשקים האופים ,וינס ויצא ,זועפים,
ת .אחי יוסף כינוהו" :בעל ____"
ת.
חורי ,טרף טורף יוסף ,יפה תואר ויפה מראה ,כנעני ,לחם ,מדבר ,נכאת,
א.
סוחרים ,עשרים כסף ,פוטיפר ,צעיף ,קבר ,ראובן ,שכם ,תאומים.
הגיליון השבוע מוקדש לרפואת
ב.
הפוך – נא ,אהב ,שריג ,גלעד ,יהודה ,הולדתו ,לגוז ,זרח ,לוט ,צרי ,ראשך
רות
בן
שליו
נאור
ג.
כנך ,גבריאל ,טבחים ,אונן ,סריס ,שוע ,עוף ,פרץ ,שק ,נער ,שלוש ,החלומות.
ד.
© כל הזכויות בקשר לשאלות ,התשובות ,הביאורים והעריכה שמורות לאהרן ביין .לתגובות ,הקדשות והערותAhronbinn@gmail.com :
ה.
1
ו.
ז.
ח.

