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 עזרא מרום :כל הזכויות שמורות למחבר החידות
 

 

           לפרשת יתרו שאלות 

  ? יצחק ויעקב, מי היו החותנים של האבות אברהם. יתרו היה חותן משה. 1

  ? מה הסיבה לשם זה. אחד מהם היה חובב. שמות היו ליתרו 7, י"לפי רש. 2

  ? מדוע קרא משה לבניו בשמות גרשום ואליעזר. 3

  ) י"רש". (ויחד: "פירושים הפוכים למילה 2ציין ". ויחד יתרו. "4

  ? מדוע נושא הנשר את גוזליו דוקא על כנפיו. ואשא אתכם על כנפי נשרים. 5

  . טעמים לכינוי זה 2ציין ". והייתם לי עם סגולה. "6

ולאיזה , מי עוד בתורה נקראו אנשי חיל." ויבחר משה אנשי חיל ויתן אותם ראשים על העם. "7

  ? עדותפקיד נו

ברוך שנתן תורה משולשת לעם משולש על ידי שלישי :" דרש אותו הגלילי לפני רבי חסדא. "8

  . ל"הסבר כל אחד מהשלשות הנ". בחודש השלישי

  ? מה משותף לחתונה ולמתן תורה. 9

  ? על מי בתורה מסופר שראה בני שילשים". על שילשים ועל ריבעים... פוקד עוון אבות. "10

  ? במה ברכו ובמה קידשו". את יום השבת ויקדשהו' ך העל כן בר. "11

  ? אילמים .עיוורים ב.א: מנין למדים שבמתן תורה לא היו בעם. 12

היכן היתה לשכת .ב". גזית"מה פירוש .א". ואם מזבח אבנים תעשה לי לא תעשה אתהן גזית. "13

  ? הגזית

  ) י"עיין ברש(? מה הם השמות . שמות היו ליתרו 7. 14

  . אישים נוםפים שהוסיפו אות לשמם 3ציין . לשמו' יתרו הוסיפו אות ול. 15

  ? על מה עוד נאמר בתורה הביטוי לא טוב" לא טוב הדבר אשר אתה עושה: "יתרו אמר למשה. 16

  ? י"למי הכוונה לפי רש, "כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל. 17

  ? מי היה החותן של אהרן. יתרו היה חותן משה. 18

  ) אישים 2ציין (? מי אני . אני כהן גוי ולא במקדש. 19

  גניבות מפורסמות בספר בראשית  2ציין ". לא תגנוב. "20

  ? סיבות מדוע 2ציין ". לא תבנה אתהן גזית, ואם מזבח אבנים תעשה לי. "21

  ? אילו פרשות נוספות בתורה נקראים על שם אנשים. 22

  ? שראלמנין למדים שמשה שקול כנגד כל י. 23

  ? " וישאלו איש לרעהו לשלום" "מה רמוז בפסוק. 24

  ? מהי כל הטובה " . לישראל' ויחד יתרו על כל הטובה אשר עשה ד. "25

  ? אשת חיל . איש חיל ב. א: ך נקרא "מי בתנ". ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל. "26

  ? "ויחן שם ישראל" מה למדים מן הפסוק. 27

  ? איזו תנועה ציונית נקראה בשם זה" לבית יעקבכה תאמר . "28

  ? "שמור וזכור בדיבור אחד השמיענו קל המיוחד"מה מקור הפיוט . 29

  ? ציין שני פרושים למה מתייחסת המלה אחרים". לא תעשה לך אלוקים אחרים. "30

משמעות  מה". כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך" איזו תוספת יש במשנה תורה לדיבר. 31

  ? תוספת זו
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           לפרשת יתרו  תשובות 

  . לבן-יעקב. בתואל - יצחק). שרה(=הרן אבי יסכה  -אברהם. 1

  . בגלל שחיבב את התורה= חובב. 2

  אלוקי אבי בעזרי  =אליעזר. גר הייתי בארץ נוכריה= גרשום. 3

הצטער על מפלת מצרים ובשרו נעשה = מלשון צער.ב. שמח בתשועת ישראל= מלשון חדווה.א. 4
  . חידודים חידודים

  ! מוטב שיכנס החץ בי ולא בגוזלי: אומר, בגלל דאגתו לגוזליו. 5

שומר על כך עם ישראל , הניקוד סגול לא משתנה בכל צורה שנהפוך אותו.ב. אוצר חביב= סגולה.א. 6
  . זהותו בכל תהפוכות הגלות

". אחיך ואביך ישבו בארץ גושן ואם ידעת ויש בם אנשי חיל ושמתם שרי מקנה..ויאמר פרעה ליוסף. "7
  ) 5-6, מז, בראשית(

משה שהיה = שלישי. ישראלים,לווים, כהנים= עם משולש, נביאים וכתובים , תורה: משולשים ב . 8
  . חודש סיון= בחודש השלישי. ימי ההגבלה במתן תורה 3= ביום השלישי. שלישי לבטן

קול : קולות 5כך גם בחתונה יש ). 1(וקול שופר ) 2(וברקים ) 2(קולות : קולות 5-התורה ניתנה ב. 9
  ". ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה קול מצהלות חתנים מחופתם

  ) 23',נ, בראשית". (וירא יוסף לאפרים בני שילשים. "10

  . שלא היה יורד כלל בשבת -קדשו במן. י שירד בכמות כפולה ביום השישי"ע -כו במןבר. 11

  ". ויענו כל העם: "מהכתוב.ב". וכל העם רואים: "מהכתוב.א. 12

  במקדש . ב) מסותתות(אבנים גזוזות = גזית.א. 13

  . פוטיאל,קיני , חבר, חובב, יתרו, יתר, רעואל: שמות 7. 14

  . יהושע - הושע,שרה  -שרי, אברהם–אברם . 15

  ". לא טוב היות האדם לבדו' ויאמר ה: "בבריאת האדם. 16

  הגברים  - בני ישראל, נשים –בית יעקב . 17

  ) 23, שמות(אביה של אלישבע אשת אהרן , עמינדב. 18

  יתרו כהן מדין ) 18ד "י,בראשית(צדק מלך שלם כהן לאל עליון -מלכי. 19

  ב אחי יוסף הואשמו בגניבת הגביע . י רחל"התרפים עגניבת . א. 20

המזבח עושה שלום . ב. המזבח מאריך ימיו של אדם ואילו הברזל הורג ומקצר ימיו של אדם. א. 21
  . ה ואילו הברזל מסמל מלחמה"בין ישראל לקב

  . בלק,פנחס,קרח,שרה- חיי,נח. 22

  " . לישראלוישמע יתרו את כל אשר עשה אלוקים למשה ו:" מהפסוק. 23

  . בפסוק זה ראשי תיבות אלול ללמדנו שבחודש אלול מצווים להרבות בשלום בין אדם לחברו. 24

  ") רשי.(בארה של מרים ומתן תורה, המן. 25

  ) 11פרק ג .(רות. ב) 42מלכים א פרק א . (יונתן בן אביתר הכהן. א. 26

  . חנו כאיש אחד ובלב אחד: ללמדנו , במעמד הר סיני היתה אחדות בעם ולכן נאמר בלשון יחיד. 27

  . בית יעקב לכו ונלכה: ו ראשי תיבות"תנועת ביל. 28

שמור את יום "ואילו במשנה תורה " זכור את יום השבת"בעשרת הדברות בפרשתנו נאמר . 29
  ". השבת

אינם מכירים ,האלילים אחרים לעובדיהם כלומר . ב. אנשים אחרים שעשאום אלילים = אחרים.א. 30
  . ותם ואינם נענים לבקשותיהםא

ללמדנו שלא מספיק רק אריכות ימים אלא רצוי שיהיו אלה חיים " . למען ייטב לך" נוספו המילים. 31

  . טובים

  


