בס"ד ,שבט תשע"ה

שנה רביעית

יתרו
הפוך בה והפוך בה

חידון א' ת'
א .המזבח היה עשוי מ)2( -
ב .הופיעו במעמד הר סיני
ג .מאבנים אלו אסור לבנות את המזבח
ד .לאחר שתי דיברות ביקש העם ממשה-
ה .שם נוסף להר סיני
ו ____ " .שם ישראל נגד ההר"
ז .מעשרת הדיברות
ח .ד' עושה _____ לאלפים
ט" .לא ___ הדבר אשר אתה עושה"
י .תכונה הנדרשת מהשופטים
כע ֶשן ה-
כ .עשן ההר עלה ֶ
ל .נראו במעמד הר סיני
מ .מתארי בנ"י במתן התורה
נ .אזהרת יתרו למשה על כך שהוא שופט לבדו
ס .השי"ת לקח את בנ"י לו לעם _____
ע .היו על ההר ()2
פ .יתרו שמע אודות עונשו של-
צ .אשת משה
ק .אסור היה לגעת אפילו בחלק זה של ההר
ר .דור רביעי
ש .החודש בו ניתנה התורה (בלשון הפסוק)
ת " .לא תעשה לך פסל וכל _____"
ש.
חידון א' ת'  -הפוך (אות מסיימת)
ת.
א .השי"ת הוא 'קל'__-
ב .העם עמד על משה עד ה-
ג .קול השופר הלך והתחזק -שלא כ_ הדיוט (רש"י)
ד .כזה ענן היה על ההר
ה .אסור לעשות בשבת
ו" .וירא העם ___ ___ מרחוק"
ז .שמו של מלך יהודה (מן ההפטרה)
ח .אנו מצווים על בנייתו בסוף הפרשה
ט .משה מינה שרים כדי __ את העם
י .המדבר בו ניתנה התורה
ך .הנך מצווה על שביתתם ()6
ל .שופר מקרן של איל
ם .בנו של משה
ן .מקצועו של יתרו
ס .כשנגאלו בנ"י ,ד' נשא אותם ל___ (רש"י)
ע .כסף ,ממון
ף .אסור לעשות אלוהי-
ץ" .וגם הכהנים  ...יתקדשו פן __ בהם ד' "
ק .קול השופר היה -
ר .בנו של משה
ש .מתארי בנ"י במתן התורה
ת .בנ"י ראו אותם במתן התורה
הגיליון השבוע מוקדש לע"נ חנה ציפורה
בת ר' אריה לייב קובלין ת.נ.צ.ב.ה

הלכה – המתפלל צריך להשוות רגליו ככהנים שכתוב בהם" :ולא
תעלה במעלות על מזבחי" ,והיו הולכים עקב בצד אגודל( .ירושלמי)
אגדה – מנין שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה ששכינה עמו?
שנאמר":בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך"(.ברכות ו)
המונח המבוקש הינו
מילה בת  3אותיות
המופיעה בפרשה,
ואשר כל שורה בחידה
רומזת להקשר שונה
שלה.

מילה בפרשה

תשובה
לפרשת
בשלח:
גבר

איש אמיץ ונועז שבגבורים\
התגייס לצבא המלכים\
בהר הבית הוא נראה\
מקום רתת ,פחד ומורא.
\
\
\
"יבוא טוב ויקבל טוב .מטוב לטובים" (מנחות נג):
'יבוא טוב' זה משה שנאמר בו "ותרא אותו כי טוב הוא",
'ויקבל טוב' זו תורה ,שנאמר "כי לקח טוב נתתי לכם",
'מטוב' זה הקב"ה ,שנאמר "טוב ד' לכל",
'לטובים' אלו ישראל שנאמר "הטיבה ד' לטובים"

שעשועי דאורייתא

****

נסו למצוא בעל פה איזו אות אינה מופיעה בעשרת הדברות!
****

פרשתנו קרויה בשמו של יתרו .אלו עוד פרשות נקראות
בשמות אנשים? (יש עוד )5
ס .ההכנות למתן תורה
י .הלכות בניית מזבח
ר .יתרו מייעץ למשה שיעמיד שופטים ה .יתרו מגיע למחנה ישראל
י .מתן תורה ועשרת הדברות
נ .בקשת ישראל שמשה ידבר

"_ _ _ _ _ _"

לפניכם רשימת נושאי הפרשה בסדר מעורבב ,עליכם לסדרם מחדש לפי סדר ההתרחשות בפרשה.
כשתצליחו ,תקבלו מהאותיות מושג שקשור לפרשה.

תשובות ל"טמונה בפרשה"
" .1ויחד יתרו  -נעשה בשרו חידודין" (רש"י יח,ט)
" .2לא תגע בו יד" (יט,יג) " .3ולא תעלה במעלות" (כ,כג)
" .4כאיש אחד בלב אחד" (רש"י יט,ב) " .5לא תגנב" (כ,יג)
" .6כפה עליהן הר כגיגית" (רש"י יט,יז) " .7שונאי בצע" (יח,כא)
" .8ירה יירה" (יט,יג) "לא תרצח" (כ,יג)
" .9והורית להם הדרך ילכו בה" (יח,כ)  .10ציפור " -ציפורה" (יח,ב)
" .11כי חרבך" (כ,כב) "ויצילני מחרב פרעה" (יח,ג) "לא תרצח" (כ,יג)
 .12ריבועים" -ועל ריבעים" (כ,ה) " .13לפידים" (כ,טו)
" .14וישב..לשפוט" (יח,יג) "ושפטו את העם בכל עת" (יח,כב)
" .15הוא חונה שם" (יח,ה) " .16לא תעשה כל מלאכה" (כ,י)
" .17ויעמוד העם על משה" (יח,יג) " .18ערפל" (כ,יח)
" .19וכבסו שמלותם" (יט,י) " .20כנפי נשרים" (יט,ד) " .21נבל תבל" (יח,יח)
" .22כהן מדין" (יח,א) "הכהנים" (יט,כב) "והכהנים" (כ,כד) "ממלכת כהנים" (יט,ו)
 .23תווים " -רואים את הקולות" (כ,טו) " .24לא תחמד" (כ,יד)
" .25וכל תמונה" (כ,ד)  .26הספרות הרומיות לאלף ,מאה ,חמישים ועשר
" .27ההר עשן" (כ,טו) " .28השופר" (כ,טו) " .29וישמע יתרו" (יח,א)

תשובות לחידוני א' ת'

אדמה אבנים ,ברקים ,גזית ,דבר אתה עמנו ,ויחן ,זכור את ,חסד ,טוב ,יראי אלוקים,
כבשן ,לפידים ,ממלכת כהנים ,נבול תבול ,סגולה ,עשן ערפל ,פרעה ,ציפורה ,קצהו,
ריבעים ,שלישי ,תמונה.
הפוך – קנא ,הערב ,מנהג ,כבד ,מלאכה ,וינועו ויעמדו ,אחז ,מזבח ,לשפוט ,סיני,
בנך בתך עבדך אמתך בהמתך גרך ,יובל ,גרשום ,כהן מדין ,רעמסס ,בצע ,כסף ,יפרוץ,
חזק ,אליעזר ,גוי קדוש ,קולות.
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