בס"ד ,שבט תשע"ה

חידון א' ת'
א .במקום זה היו  12עינות מים ו  70תמרים
ב .לפני פסל זה חנו בנ"י
ג .קצבת המן היתה עומר ל___
ד .טעם המן היה כצפיחית ב___
ה .תלונת בנ"י על משה לפני קריעת הים
ו ____" .להם חומה מימינם ומשמאלם"
ז .המן היה עגול כ_____ (רש''י)
ח .בנם של מרים וכלב
ט .ירד עם המן מהשמים
י .את עצמותיו העלה משה ממצרים
כ .ידי משה היו____
ל .ביום שישי לקטו בנ"י
מ .במקום זה המים היו מרים
נ .פרעה אמר על בנ"י שהם ____ בארץ
ס .מדבר זה הוא בין אילים לבין סיני
ע .ליוו את בנ"י במדבר ()3
פ .ד' לא רצה להוליך את בנ"י דרך ארץ ___
צ .בה שמו מן המן למשמרת
ק ___" .תהומות בלב ים"
ר .במקום זה נלחם עמלק בישראל
ש .פרעה הפקידם על צבאו
ת .יצאו מן המן שנותר עד הבוקר
חידון א' ת'  -הפוך (אות מסיימת)

ת.
א ___" .שם העם למים"
ש.
ב" .ולא ____ זה אל זה כל הלילה"
ת.
ג" .ארדוף ___ אחלק שלל"
ד .מילה נרדפת לחומה
ה .עמוד האש שימש ב_____
ו .את בשרם אכלו בנ"י במדבר
ז .במילה זו פותחת השירה
ח .לאחר מלחמת עמלק משה בנה-
ט .לא החסיר בלקיטת המן
י .שם המזבח שמשה בנה " -ד' ___"
ך" .כי אני ד' _____"
ל .שם מקום בתחילת הפרשה
ם .כך עלו בנ"י ממצרים
ן .אחד מן האנשים שהותירו מן המן (רש''י)
ס .קרה למן בחום השמש
ע .משה מינה אותו להילחם בעמלק
ף .בכלי זה ניגנה מרים בשירת הים
ץ .משה השליך אותו למים המרים
ק .מרקמו של המן
ר .בנ"י ישבו עליו במצרים
ש .רשעי המצרים טבעו כמו ___
ת .כך נקרא פיתום בפרשתינו

הגיליון השבוע מוקדש לרגל הולדת בני

שנה רביעית

בשלח
הלכה –

הפוך בה והפוך בה
ת"ר חייב אדם לאכול בשבת ג' סעודות משום שנאמר בו ג"פ

יום" :אכלוהו היום כי שבת היום לד' היום לא תמצאהו בשדה" (שבת קיז):

אגדה – א"ר שמעון בן פזי א"ר יהושע בן לוי בשם בר קפרא כל
המקיים ג' סעודות בשבת ניצול מג' פורענויות :מחבלו של משיח ,מדינה
של גיהנום וממלחמת גוג ומגוג .שכתוב כאן "יום" ובחבלו של משיח
כתוב" :הנה אנכי שולח לכם..לפני בוא יום" ומדינה של גיהנום ,שכתוב" :יום
עברה היום ההוא" .וממלחמת גוג ומגוג ,שכתוב" :ביום בא גוג"( .שבת קיח).
המונח המבוקש הינו
מילה בת  3אותיות
המופיעה בפרשה,
ואשר כל שורה בחידה
רומזת להקשר שונה
שלה( .יתכן כתיב חסר)

תשובה
לפרשת
בא:
פסח

מילה בפרשה
אדם פשוט ורגיל\
ניצח עם תרגיל\
את העשיר הגדול\
ולכן זכה בתרנגול.

שעשועי דאורייתא

"ושבעים תמרים"
המילה – 'תמרים' מוזכרת בעוד מקום אחד
בכל אחד מהחומשים :ויקרא ,במדבר ודברים .היכן?
****

מצאו נא בפרשה :חמש מילים רצופות המתחילות באות 'א',
חמש מילים רצופות בנות שתי אותיות ,ופסוק הכולל את כל
אותיות הא' ב'! [למתקדמים :מהו הפסוק היחיד בתנ"ך
שיש בו את כל האותיות כולל האותיות הסופיות??]
(תשובות :ויקרא כג,מ .במדבר לג,ט .דברים לד,ג -טו,ט .יז,טז .טז,טז-.צפניה ג,ח )

א.צעקת בנ"י מפני המצרים
ז.קריעת הים
ח.יציאת בנ"י ממצרים
י.בנ"י עוברים בים
ל.פרשת המן
פ.תלונת בנ"י למזון
ש.הכאת הצור ברפידים

"_ _ _ _ _ _

ב.שירת הים ושירת מרים
ח.הענן מגן על בנ"י בלילה
י.החנייה במרה ובאילים
י.חניית בנ"י לפני הים
ל.פרעה ומצרים רודפים
ש.מצרים טובעים בים
ת.מלחמת עמלק

____

_ _ _ _"

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

תשובות ל"טמונה בפרשה"

 .2תקר בגלגל" -ויסר את אופן מרכבותיו" (יד,כה)
 .1תוף מרים " -התוף בידה" (טו,כ)
".4צנצנת אחת" (טז,לג)
" .3וחם השמש" (טז,כא) "עד בא השמש" (יז,יב)
" .7עומר לגולגולת" (טז,טז)
" .6כתוב זאת" (יז,יד)
" .5וידי משה כבדים" (יז,יב)
" .10ירה בים" (טו,ד)
 .9מסכת " -אני ד' רופאך" (ו,כו)
" .8ויאסור את רכבו" (יד,ו)
 .11מראה " -מרה" (טו,כג) " .12ויהפך לבב פרעה" (יד,ה) " .13שבו איש תחתיו" (טז,כט)
" .15יאכלמו כקש" (טו,ז)
 .14חומה " -והמים להם חומה" (יד,כט) [ואריח ע"ג לבנה]
" .17ואתם תחרישון" (יד,יד)
 .16אבן " -כמו אבן" (טו,ה) "ויקחו אבן" (יז,יב)
 .19מכסים את החלות כזכר ל"-שכבת הטל" (טז,יג)
 .18טופו" -אשר תאפו" (טז,כג)
" .20תולעים" (טז,כ) " .21המבלי אין קברים" (יד,יא) " .22קפאו תהומות בלב ים" (טו,ח)
" .23דק מחוספס" (טז,יד)  .24תחום שבת" -אל יצא איש ממקומו ביום השביעי" (טז,כט)
 .27בואש" -ויבאש" (טז,כ)
" .25וחמושים" (רש"י,יג,יח) " .26כל סוס ופרשיו" (יד,ט)
" .29השלו" (טז,יג)
 .28פרשת מלחמת עמלק נקראת בפורים

תשובות לחידוני א' ת'

אילים ,בעל צפון ,גלגולת ,דבש ,המבלי אין קברים ,..והמים ,זרע גד ,חור ,טל ,יוסף,
כבדים ,לחם משנה ,מרה ,נבוכים ,סין ,עמוד ענן עמוד אש ענני כבוד ,פלישתים,
צנצנת ,קפאו ,רפידים ,שלישים ,תולעים.
הפוך– ויצמא ,קרב ,אשיג ,נד ,לילה ,שליו ,אז ,מזבח ,הממעיט ,נסי ,רופאך ,מגדול,
חמושים ,דתן ,נמס ,יהושע ,תף ,עץ ,דק מחוספס ,סיר הבשר ,קש ,פי החירות.
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