בס"ד ,שבט תשע"ה

חידון א' ת'
א .אסור לקללם ()3
ב .שניים מארבעת המזיקים
ג .מתחייב לשלם פי שנים
ד .אסור להעדיפו בדין
ה .הפוגע באישה זו מתחייב בדמי ולדות
ו " .האשה____ תהיה לאדוניה"
ז .הם החייבים בעליה לרגל
ח .בעל חי המוזכר בפרשה מספר פעמים
ט .אסור לאוכלה
י .אסור לענותו
כ .לו אנו מצווים להשליך בשר טריפה
ל .היו עשויות אבן
מ .אסור להחיותה
נ .כינוי אחר לריבית
ס .משה הקריא אותו לעם
ע .שור הנוגחו מתחייב בעליו בשלושים כסף
פ .השוחד מעוור את עיניהם
צ .השוחד מסלף את דבריהם
ק .חג הפסח קרוי גם 'חג ה___'
ר .מילה נרדפת ל'פעמים'
ש .היא תהיה בין התובע לנתבע
ת .מילה נרדפת ל -תרמה
ש.
חידון א' ת'  -הפוך (אות מסיימת)
ת.
א .אסור לאור (לקלל) אותו
ש.
ב .המזיק משלם מ-
ת.
ג .שם נוסף ליו"ט
ד .כך קרויים נישואי האדון עם אמתו
ה .ד' ישלח אותה לפני בנ"י
ו .לבדו
ז .דמי עבד ל' שקלים אפי' אם שווה אלף _ (רש"י)
ח .שור מועד קרוי בלשון הפסוק'-שור ___'
ט .כך יגרש השי"ת את הגויים מפנינו
י .עבד כנעני שרבו הפיל לו שן או עין יוצא ל-
ך .אסור לתת אותה באיחור
ל .עונשו של שור שהרג אדם
ם .ים זה הוא אחד מגבולותיה של א"י
ן .באיבר זה נרצע העבד העברי
ס .עד שקר קרוי ' -עד ____'
ע ___" .תחת ___"
ף .חג הסוכות קרוי גם 'חג ה___'
ץ .אסור להשאיר את חמור שונאך כשהוא-
ק" .מדבר שקר ___"
ר .בנ"י ראו תחת רגלי הקב"ה כמעשה לבנת-
ש .עבד עברי נמכר ל__ שנים
ת .אסור לכרות אותה עם עמי כנען
הגיליון השבוע מוקדש לע"נ נחשון אברהם
בן צבי פנחס ו -ורד פורת ת.נ.צ.ב.ה

שנה חמישית

משפטים
הפוך בה והפוך בה

הלכה – כי אתא רב דימי אמר מנין לנושה בחבירו מנה ויודע שאין לו
שאסור לעבור לפניו ת"ל "לא תהיה לו כנושה"( .ב"מ עה):
אגדה – "כי תצא אש ומצאה קוצים" -תצא מעצמה "שלם ישלם
המבעיר את הבערה" אמר הקב"ה עלי לשלם את הבערה שהבערתי .אני
הציתי אש בציון ,שנאמר 'ויצת אש בציון ותאכל יסודותיה' ואני עתיד
לבנותה באש ,שנאמר 'ואני אהיה לה חומת אש סביב'( .ב"ק ס):
המונח המבוקש הינו
מילה בת  3אותיות
המופיעה בפרשה,
ואשר כל שורה בחידה
רומזת להקשר שונה
שלה.

מילה בפרשה
מהעץ הוא תלש\
מקל עבה ולא חלש\
ההם צעקו והריעו\
וקול קללה השמיעו.

תשובה לפרשת
יתרו :חיל
תשובה לט"ו
בשבט :שקד

שעשועי דאורייתא

"ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם"

וחייב אדם לחקור הדין ,הדיין מצווה שיעשה פשרה טרם יעשה
משפט ,אם שניהם רוצים ,תשמע שניהם יחדיו מדברים ,לא פני נדיב
תהדר התנכר מהם( .בעל הטורים)
****

מצאו נא בפרשה :פסוק עם שלוש מילים ,פסוק שלם שבו כל
המילים בעלות  2-3אותיות ,ועשרה איברים המופיעים
בפרשה! (תשובות :כב,יז .כא,כד)
א .שמיטה
א .דיני שומרים
ם .עדות שקר
ם .מצוות הדיינים
ו .פריקה וטעינה
ל .גילוי כבוד ד'
ו .דין עבד עברי
י .כריתת ברית במתן תורה
ב .שלש רגלים
ה .דין אמה עבריה ר .דין המפתה ב .שלא לצער אלמנה ויתום
ב .תשלומי גנב
י .דין עבד נרצע
ע .ביעור ע"ז
י .דין רוצח ע .דיני הלוואה ומשכון י .גירוש הכנעני מפני ישראל
ר .שבת
י .מצוות בין אדם למקום
מ .דין חובל ומכה
ם .הציווי שמשה יעלה לבדו ה .נזקי שן ורגל
ש .נזקי שור ובור
ה .שור שנגח שור י .השבת אבדה ל .הסכמת העם לכל המצוות
ו .איסור אונאת גר
ה .מסירת הלוחות למשה ר .נזקי אש

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

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

תשובות ל"טמונה בפרשה"
".1ושלחתי את הצרעה" (כג,כח) ".2שלש רגלים" (כג,יד) ".3הדלת" (כא,ו)
.4מחתרת האצ"ל " -אם במחתרת" (כב,א) ".5ומצאה קוצים" (כב,ה)
".6חמור  ..רובץ" (כג,ה) ".7המזוזה" (כא,ו) ".8זרחה השמש" (כב,ב) "בא
השמש" (כב,כה) ".9חג הקציר" (כג,טז) ".10ויצאו ילדיה" (כא,כב)
"בש ֶבט" (כא,כ) ".12על משענתו" (כא,יט) "אין רואה" (כב,ט)
.11שוט ֶ -
"השוחד יעור" (כג,ח) ".13לכלב תשליכון אותו" (כב,ל) ".14גדי בחלב
אמו" (כג,יט) ".15שלושים שקלים" (כא,לב) " .16עין תחת עין" (כא,כד)
".17ורפא ירפא" (כא,יט) ".18נשך .רש"י -ריבית שהוא כנשיכת נחש"
(כב,כד) טרפה נחש (כב,יב) ".19ושוחד לא תיקח" (כג,ח)
".20מכשפה לא תחיה" (כב,יז) ".21וכי יפתח איש בור" (כא,לג)
" .22שן ועין" (כא,כו-כז) " .23באגרוף" (כא,יח)

תשובות לחידוני א' ת'

אב אם אלוקים (דיין) ,בור בעירה ,גנב ,דל ,הרה ,וילדיה ,זכרים ,חמור ,טרפה ,יתום ,כלב,
לוחות ,מכשפה ,נשך ,ספר הברית ,עבד כנעני ,פקחים ,צדיקים ,קציר ,רגלים ,שבועה ,תונה.
הפוך – נשיא ,מיטב שדהו ,חג ,ייעוד ,צר עה ,בגפו ,אוחז ,נגח ,מעט מעט ,חפשי ,דמעך
(תרומתך) ,סקול יסקל ,פלשתים ,אוזן ,חמס ,פצע ,אסיף ,רובץ ,תרחק ,שש ,ברית.
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