בס"ד ,שבט תשע"ה

שנה רביעית

בא
הפוך בה והפוך בה

חידון א' ת'
א .באמצעות צמח זה מרחו את הדם בפתח
ב .בנ"י נצטוו שלא לצאת מבתיהם עד ה___
ג .לפני מכת ארבה פרעה הסכים לשלוח אותם
ד" .והיה ה___ לכם לאות על הבתים"
ה .מארבע הפרשיות ,ונמצאת בפרשה
ו .ממצוות חג הפסח
ז" .בנערינו וב _____ נלך"
ח .מעשרת המכות
ט .לא נכללו במנין שש מאות אלף יוצאי מצרים
י .משבעת עמי ארץ כנען
כ .בנ"י שאלו ממצרים
ל .שם נוסף לליל הסדר
מ .שם צוו בנ"י להזות מדם הפסח ()2
נ .אופן אכילת קרבן הפסח במצרים
ס .לשם נסעו בנ"י מרעמסס
ע .אסור לשבור אותו בקרבן פסח
פ .כך קרוי בכור
צ .היתה בכל מצרים במכת בכורות
ק .היום הראשון והשביעי בפסח יהיו מקרא __
ר .פרעה ראה נגד פני בני ישראל
ש .הבהמה אותה שחטו לקרבן פסח
ת" .למען תהיה ___ בפיך"
ש.
חידון א' ת'  -הפוך (אות מסיימת)
ת.
א .כך אסור לאכול את הפסח
ב .לא חרץ לשונו לבנ"י
ג" .רק צאנכם ובקרכם _ גם טפכם ילך עמכם"
ד .הארבה אכל את כל מה שנשאר ממכה זו
ה .שאלת הבן הרשע
ו .כך צולים את הפסח  ___" -על ___ ועל ___"
ז" .וכל עבד איש  ...ומלתה אותו _ יאכל בו"
ח .נשאה את הארבה למצרים
ט' .שתים' בלשון כתפי (רש"י)
י .כך צריך להכין את קרבן הפסח
ך" .והיה לאות על ___"
ל .אסור לו לאכול מקרבן הפסח
ם .קרבן פסח צריך להיות ____
ן .כך אכלו את הפסח במצרים
ס .משם נסעו בנ"י בבוקר
ע .השי"ת __ לאבותינו לתת לנו את ארץ כנען
ף .לים זה הרוח נשאה את הארבה
ץ .לא אוכלים בפסח
ק .הארבה אכל את כל ה___ בעץ ובשדה
ר .קרבן פסח צריך להיות ____
ש" .ארץ זבת חלב ו___"
ת .מעשרת המכות
הגיליון השבוע מוקדש לרפואת
איילה בת רות בתושח"י

הלכה – תנא דבי חזקיה ,מה תלמוד לומר" :עד בוקר"? אלא שבא
הכתוב לתת בוקר שני לשריפתו ,שאין שורפים קדשים ביו"ט( .שבת כד):
אגדה – אמר רב יהודה אמר רב ,לעולם יכנס אדם בכי טוב (באור יום)
ויצא לדרך בכי טוב שנאמר" :ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר".
(ע"פ שבת ס):

המונח המבוקש הינו מילה
בת  3אותיות המופיעה
בפרשה ,ואשר כל שורה
בחידה רומזת להקשר שונה
שלה( .יתכן חילוף אותיות
בעלי הגיה דומה)

מילה בפרשה

תשובה
לפרשת
וארא:
דבר

משמעות פעולת הדיבור\
ובלילה מהללים בציבור\
נראה כמו חיגר ,עילג\
אך הוא קפץ ודילג.
\
שעשועי \דאורייתא
\
החודש הזה"
"
כידוע ,משה רבינו התקשה .
בשלושה דברים :החודש ,מנורה
ושקלים (וי"א שרצים) .אכן ,ראשי התיבות וסופי התיבות של
כל שלושת הדברים הם "משה"!! (הגר"א)
****

מה משותף לכל שלושת המכות בפרשתנו?
שבכולם שרר חשך -ארבה" :ותחשך הארץ",
חשך" :וימש חשך" ומכת בכורות היתה בלילה! (אברבנאל)
****

במכת בכורות היתה בארץ מצרים צעקה גדולה .היכן במקום
נוסף בתורה מצינו צעקה גדולה ומרה?
****

מצאו נא בפרשה 11 :אותיות רצופות הנקראות ישר והפוך!
ב.קדושת הבכורות
ב.מכת בכורות
ו.יציאת מצרים
ח.ציווי השי"ת על קרבן פסח
ש.זכירת יציאת מצרים לדורות

ב.מכת חושך
ד.ציווי הפסח לדורות
ז.התראת מכת ארבה וקיומה
ל.הכנות בנ"י לפסח
ת.התראת מכת בכורות

"_ _ _ _ _ _ _ _ _ _"

לפניכם רשימת נושאי הפרשה בסדר מעורבב ,עליכם לסדרם מחדש לפי סדר ההתרחשות בפרשה.
כשתצליחו ,תקבלו מהאותיות חלק מפסוק מהפרשה.

תשובות ל"טמונה בפרשה"

" .2ליל שימורים" (יב,מב)
" .1וישאלו איש מאת רעהו" (יא,ב)
" .4לא יחרץ כלב לשונו" (יא,ז)
 .3פרה " -זבת חלב" (יג,ה)
 .5תצוגת חיות " -צאנכם ובקרכם יוצג" (י,כד)
 .6טרם " -הטרם תדע כי אבדה מצרים" (י,ז)
" .8עד מתי יהיה זה לנו למוקש" (י,ז)
" .7ויהי בחצי הלילה" (יב,כט)
" .10ימעט הבית מהיות משה" (יב,ד)
" .9עין הארץ" (י,ה)
" .11ועצם לא תשברו" (יב,מו) "בעצם היום הזה" (יב,יז)
".12אל תאכלו ממנו..ובשל מבושל" (יב,ט)
 .14מכת" -חושך" (י,כא)
" .13לא תשאר פרסה" (י,כו)
" .16מי ומי ההולכים" (י,ח)
" .15ושמרתם את המצות" (יב,יז)
".18ועל שתי המזוזות"(יב,כג)
 .17חגורה " -מתניכם חגורים" (יב,יא)
" .20בזקנינו ובנערינו נלך" (י,ט)
" .19ואכל את כל העץ" (י,ה)

תשובות לחידוני א' ת'

אגודת אזוב ,בוקר ,גברים ,דם ,החודש ,והגדת לבנך ,זקנינו ,החודש ,טף ,יבוסי ,כלי
כסף וכלי זהב ,ליל שימורים ,משקוף מזזות ,נעליכם ברגליכם ,סוכות ,עצם ,פטר
רחם ,צעקה גדולה ,קודש ,רעה ,שה ,תורת ד'.
הפוך – נא ,כלב ,יוצג ,ברד ,העבודה ,ראשו כרעיו קרבו ,אז ,רוח קדים ,טט ,צלי,
ידך ,ערל ,תמים ,חיפזון ,רעמסס ,נשבע ,סוף ,חמץ ,ירק ,זכר ,דבש ,בכורות.

© כל הזכויות בקשר לשאלות ,התשובות ,הביאורים והעריכה שמורות לאהרן ביין .לתגובות ,הקדשות והערותAhronbinn@gmail.com :

1

