בס"ד ,סיון תשע"ה

שנה חמישית

נשא
הפוך בה והפוך בה

חידון א' ת'
א .אחראי על עבודת בני גרשון ומררי
ב .הנשיאים הביאו יחד עם העגלות גם -12
ג .נשיא ששמו כשם תנא מפורסם
ד .שמו של אביו של אליסף נשיא שבט גד
ה .חוטא הרוצה לחזור בתשובה צריך ל ____
ו" .ישא ד' פניו אליך ____ לך שלום"
ז .נשלח מחוץ לשני המחנות (שכינה ולויה)
ח .חלק מהענבים האסור לנזיר באכילה
ט .נשלח מחוץ למחנה השכינה
י .אסור לנזיר בשתייה
כ .משה שמע את הקול מעל ה___ ובין ה___
ל .במנחת סוטה לא שמים שמן ו-
מ .הכהן שם עפר מהמשכן בתוך-
נ .על ראש הנזיר (לשון הפסוק)
ס .הנזיר מביא בתוכו את המצות
ע .כל נשיא הביא מהם חמישה
פ .אחד מהבהמות של קרבנות הנשיאים
צ .נשלח מחוץ לג' המחנות (שכינה ,לויה וישראל)
ק .משפחה שמנתה  2750זכרים מגיל חודש
ר .הנזיר צריך להביא עם קרבנותיו גם -10
ש .גיל בו מתחילים הלוים לעבוד במשכן
ת .שניים כאלו יכול להביא נזיר שנטמא

הלכה – תניא ,ר' נתן אומר ,מנין לנושה בחבירו מנה וחבירו בחבירו,
מנין שמוציאין מזה ונותנין לזה (בעל החוב יכול לפרוע ממי שחייב למי
שחייב לו) תלמוד לומר "ונתן לאשר אשם לו"( .פסחים לא).
אגדה – ר' אלעזר אומר כל היושב בתענית נקרא קדוש שנאמר "קדוש
יהיה גדל פרע שער ראשו" ומה זה שלא ציער עצמו אלא מדבר אחד
נקרא קדוש ,המצער עצמו מכל דבר על אחת כמה וכמה (תענית יא):
המונח המבוקש הינו
מילה בת  3אותיות
המופיעה בפרשה,
ואשר כל שורה בחידה
רומזת להקשר שונה
שלה.

מילה בפרשה

תשובה לפרשת
במדבר :אלף

אחרי שלמד במשך דקה\
הלך לנוח במנוחה עמוקה\
תשובה למגילת
אך לזמן ארוך הוא נדם\
רות :בלט
וכשקם ,חזר שוב ונרדם.
\
שעשועי \דאורייתא
"ואמרה \
האשה אמן אמן"
.
עשה שהזמן גרמא ,חוץ משלוש:
נשים פטורות ממצוות
ארבע כוסות ,מקרא מגילה ,נרות חנוכה -ר"ת 'אמן'
****

מצאו נא בפרשה :פסוק עם שלוש מילים.
****

יש כמה מיני לחמים במשכן בכמויות שונות ,אחד מהם בפרשה.
-40 -30 -20 -12 -2
מהם?
****

מנחת סוטה מובאת מקמח שעורים .איזו מנחה מובאת משעורים אך
לא מקמח? ובאיזה מקום נוסף בתורה כתוב 'קמח'?
(תשובות :ו,כד-2 .שתי הלחם -12 ,לחם הפנים -20 ,לחמי נזיר,
 -30לחמי מילואים -40 ,לחמי תודה .העומר ,שרה והמלאכים)

חידון א' ת'  -הפוך (אות מסיימת)
א .אחד מהדברים המוטלים (תרתי משמע) על הלוויּ ם

ב .כך מתרגם אונקלוס את המילה 'זהב'
ג .קליפת הענב
ד .אביו של אלישמע נשיא שבט אפרים
ה .הסולת שהביאו הנשיאים הייתה __ בשמן
ו .הנזיר צריך לגלח ראשו ביום ____
(מן ההפטרה)
ז .מנוח הקריב-
ח .משה __ את כל כלי המשכן ואת ה__
"_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _"
ט" .וידבר אליו" _' -את אהרן מן הדברות' (רש"י)
לפניכם רשימת נושאי הפרשה בסדר מעורבב ,עליכם לסדרם מחדש לפי סדר ההתרחשות בפרשה.
י .משפחה שנשאה את קרשי המשכן ואדניהם
כשתצליחו ,תקבלו מהאותיות חלק מפסוק מהפרשה.
ך __" .ד' ___ ,יאר ד' פניו ___ ___"
ל"טמונה
תשובות
בפרשה" סדר ההתרחשות בפרשה.
לסדרם מחדש לפי
מעורבב ,עליכם
לפניכם רשימת נושאי הפרשה בסדר
ל .אחד מקרבנות הנשיאים
(הארוכה ביותר בתורה)
 .1צב " -עגלות צב" (ז,ג)
בפרשתנוהפרשה.
הפסוקיםחלק מפסוק מ
מס' מהאותיות
כשתצליחו.2,תקבלו
ם .השי"ת יברך אותנו ב-
זהה למס' הדפים במסכת בבא בתרא (הארוכה ביותר בש"ס) – ( 176אמנם,
ן .משפחה שנשאה את יריעות המשכן ואהל מועד
ב"ב מתחילה מדף ב')  .3המחשבון מרמז על פקידת ומנין הלווים (ד,כג)
" .4כל הבא לצבא" (ד,לה)  .5הידיים מרמזות על ברכת כהנים (ו,כג)
ס" .וכי ימות עליו מת בפתע פתאום" (רש"י)
 .6חומש " -וחמישיתו יוסף עליו" (ה,ז)  .7קרון משא " -ועבודת משא" (ד,מז)
ע .כך צריך הנזיר לגדל את שער ראשו
 .8חנוכיה – "זאת חנוכת המזבח" (ז,פד) " .9לצבות בטן" (לצבוט\נפוחה-רש"י) (ה,כב)
קטרת
ף .כל נשיא הביא אחת כזו מלאה
" .10קערת כסף" (ז,לא)  .11בכתף ישאו" (ז,ט)
ץ .אסור לנזיר לשתות __ יין ו__שיכר
.12אין כניסה – לטמאים (ה,ב) ".13עגלה" (ז,ג)
".14ענבים לחים ויבשים לא יאכל...תער לא יעבור על ראשו" (ו,ג-ה)
ק .חלק מקרבן השלמים של הנזיר שמונף
.15ממתנות הנשיאים" -כף" (ז,יד) .16גשר המיתרים" -ואת מיתריהם" (ד,כו)
ר .אסור לנזיר להעביר על ראשו
ש .גזלן שמשלם צריך להוסיף _ כשהודה שגזל
תשובות לחידוני א' ת'
איתמר בן אהרן ,בקר ,גמליאל ,דעואל ,התוודות ,וישם ,זב ,חרצנים ,טמא לנפש ,יין,
ת .מנחת סוטה קרויה גם 'מנחת___'
ל.פירוט עבודת בני מררי
ב.שילוח הטמאים מחוץ למחנה
ו.פירוט עבודת בני גרשון
ז.פקידת הלווים בגילאי עבודת המשא
ש.דיני נזיר
י.חנוכת המזבח ע"י תרומות יומיות של הנשיאים
ל.ציווי ברכת הכהנים
מ.סיכום כל תרומות הנשיאים
ה.דיני סוטה
מ.תרומת הנשיאים עגלות ובקר למשא הלווים
ח.דיני הגוזל וגזל הגר

הגיליון השבוע מוקדש לכבוד יום ההולדת
של סבתא ,מהמשפחה האוהבת

כפורת כרובים ,לבונה ,מים קדושים ,נזר אלוקיו ,סל ,עתודים ,פר ,צרוע ,קהת ,רקיקי
הפוך –
מצות ,שלושים ,תורים.
משא ,דהב ,זג ,עמיהוד ,בלולה ,טהרתו ,עז ,משח ,מזבח ,למעט ,מררי ,יברכך וישמרך
אליך ויחנך ,איל ,שלום ,גרשון ,באונס ,פרע ,כף ,חומץ ,שוק ,תער ,חומש ,קנאות.

לשאלות ,לע"נ
בקשר מוקדש
השבוע
הגיליון
ציפורהוהעריכה שמורות לאהרן ביין .לתגובות ,הקדשות והערותAhronbinn@gmail.com :
חנההביאורים
התשובות,
הזכויות
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