בס"ד ,טבת תשע"ה

וארא
הפוך בה והפוך בה

חידון א' ת'
א .דברי החרטומים לאחר מכת כינים
ב .מתו במכת דבר
ג .מבני לוי
ד .מתו במכת דם
ה .מי מהמצרים ניצל ממכת ברד?
ו .לשון חמישית של גאולה לעתיד לבוא
ז .ד' הבטיח לגאול את בנ"י ב-
ח .כך אספו המצרים את הצפרדעים
ט .עומק הכנים בקרקע היה שש ____ (מדרש)
י .שם נשארו הצפרדעים לאחר המכה
כ .מעשרת המכות
ל .סבא רבה וסבא של משה
מ .הזמן בו פרעה ביקש שמכת צפרדע תיפסק
נ .גיסו של אהרן
ס .שם חפרו המצרים לחפש מים
ע .מעשרת המכות
פ .לקתה במכת ברד
צ .מבני שמעון
ק .הסיבה שבנ"י לא הקשיבו למשה
ר .פרעה אמר" :ואני ועמי ה______"
ש .מעשרת המכות
ת .מטה אהרון הפך ל_____
חידון א' ת'  -הפוך (אות מסיימת)

שנה רביעית

הלכה – ממשמע שנאמר "בת עמינדב" איני יודע שהיא אחות נחשון?
ומה תלמוד לומר "אחות נחשון" ,ללמד שהנושא אשה צריך לבדוק
באחיה( .ב"ב קי).
אגדה – רב סמאי אומר :מנין לתחיית המתים מן התורה? שנאמר:
"וגם הקימותי את בריתי איתם לתת להם את כנען" 'לכם' לא נאמר אלא,
להם( .סנהדרין צ):
המונח המבוקש הינו
תשובה
מילה בפרשה
מילה בת  3אותיות
לפרשת
צא אמור אל העם\
המופיעה בפרשה,
שמות:
את מאמר מלכם\
בחידה
ואשר כל שורה
כן
מכל חפץ לי יעושר\
רומזת להקשר שונה
ולא ,יומת כל הבקר.
שלה.

שעשועי דאורייתא
"אצבע אלקים"

זהו רמז לכך שגאולת הדור באה ע"י משה אהרן ומרים.
משה ואהרן היו בני  80ו 83-בעמדם לפני פרעה,
="אלקים"
ֹ
"=163=80+86אצבע" ,ומרים הייתה בת 86
****

מצאו נא בפרשה  7שמות של איברים בגוף האדם!
ל.התראת מכת צפרדע וקיומה
ב.מטה אהרן נהפך לתנין
ה.התראת מכת ברד וקיומה
ד.התראת מכת דם וקיומה
י.תולדות ראובן ,שמעון ולוי
ו.הבטחת השי"ת לגאולת ישראל
ב.מכת כינים
כ.השי"ת שולח את משה ואהרן לפרעה
ע.מכת שחין
פ.התראת מכת ערוב וקיומה
ר.התראת מכת דבר וקיומה

א .מבני אהרן
ב .נכד וסבא
ג .אחיו של קורח
"_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _"
___"
___
"___
:
מצרים
על
המטיר
ד .השי"ת
לפניכם רשימת נושאי הפרשה בסדר מעורבב ,עליכם לסדרם מחדש לפי סדר ההתרחשות בפרשה.
ה .לא לקתה במכת ברד
כשתצליחו ,תקבלו מהאותיות חלק מפסוק מהפרשה.
ו .מי היה פוטיאל? ( 1מתוך  2הפירושים ברש"י)
תשובות ל"טמונה בפרשה"
ז" .שלח ___ את מקנך"
 .1גמל נקבה = נאקה " -נאקת בני ישראל" (ו,ה)
ח .משה זרק ממנו לשמים
 .2מחלף מורשה " -ונתתי אותה לכם מורשה" (ו,ח)
ט ___" .משה את ידו על השמים"
 .4סוגים של" -דם" (ז,יט)
 .3שוקולד מריר " -ומררי" (ו,טז)
י 4 .לשונות של גאולה
" .6ומטר לא ניתך ארצה" (ט,לג)
" .5ותעל הצפרדע" (ח,ב)
" .8אסיר" (ו,כד)
" .7והדגה אשר ביאור" (ז,כא)
ך .גשם יורד בעוצמה = מטר ___
 .9סמל משרד הרווחה "-כי היתה הרוחה" (ח,יד)
ל .במכת ברד ,הפשתה היתה -
" .11ויחפרו" (ז,כד)
 .10לב אבן " -אקשה את לב פרעה" (ז,ג)
ם .ניסו גם לעשות את המכות
" .13ברד" (ט,כב)
" .12אצבע אלוקים" (ח,טו)
" .15ויחדלו הקולות" (ט,לג)
 .14בלטות" -בלטיהם" (ז,כב)
ן .אביו של חצרון
" .16השעורה...והחיטה והכוסמת" (ט,לא-לב)
ס .הירא את דבר ד' __ את עבדיו ומקנהו לבתים
" .18ימין" (ו,טו)
" .17להוציא את הכינים" (ח,יד)
ע .מעשרת המכות
 .19שמן " -יצהר" (ו,יח)
ף .מי היה פוטיאל? ( 1מתוך  2הפירושים ברש"י)
 .21כתב "-החרטומים" (ח,ג)
" .20ובתנוריך" (ז,כח)
" .22תנין" (ז,ט) ["+ותעל הצפרדע" – לפי כמה פירושים]
ץ .היאור ___ בצפרדעים
ק .מהו " משארותיך" ?
ר .מעשרת המכות
תשובות לחידוני א' ת'
הברד
ש .היתה בתוך
אצבע אלוקים היא ,בהמות בקר ,גרשון ,דגה ,הירא את דבר ד' ,והבאתי ,זרוע נטויה,
חמרים חמרים ,טפחים ,יאור ,כינים ,לוי ,מחר ,נחשון ,סביבות היאור ,ערוב ,פשתה,
ת .לא לקתה במכת ברד
הגיליון השבוע מוקדש לע"נ ר' שכנא יוסף
בן ר' יצחק צבי לואיס ת.נ.צ.ב.ה

צוחר ,קוצר רוח ,רשעים ,שחין ,תנין.
הפוך – אביהוא ,עמינדב נדב ,נפג ,ברד כבד מאד ,חיטה ,יתרו ,העז ,פיח ,ויט,
והוצאתי וגאלתי והצלתי ולקחתי ,ניתך ,גבעול ,חרטומים ,ראובן ,הניס ,צפרדע ,יוסף,
שרץ ,הבצק ,דבר ,אש ,כוסמת.
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