בס"ד

שאלות לפרשת מקץ
 .1א .באיזה תואר קראו האחים ליוסף ? ב .באיזה שם קרא לו פרעה ?
" .2ויאמר יעקב " :עלי היו כולנה "  .מה רמוז במילה עלי ?
 .3כיצד נקראים בפרשתנו  :א .מזון ב .פרי משובח ג .שק ד .בית סוהר ?
" .4וקל ש-ד-י יתן לכם רחמים" .ציין  3פירושים למילה ש-ד -י ) .רש"י(
 .5ציין  2פעמים בתורה בהם מוזכר מלון .
 .6כמה בנים היו לבנימין ? )רש"י (
 ". .7ויקראו לפניו אברך "  .ציין  2פירושים לתואר "אברך ".
 .8מה משותף ליוסף ולמרדכי ?
 .9מי בתורה  :א .גנב ולא נתפס ב .לא גנב ונתפס ?
 " .10ויקדו וישתחוו " .מה ההבדל בין קידה להשתחוויה ?
 .11ציין  3יצורים שבלעו מעולם הדומם,הצומח והחי .
 .12מה פירוש המילה " חרטומים" לפי רש"י ?
 .13מי היתה אסנת אשתו של יוסף ? )לפי פרקי דרבי אליעזר ל"ח (
 .14מתי יצא יוסף מבית האסורים ,לפי הגמרא ?
 .15בן כמה היה יוסף במפגש עם פרעה ?
 .16פרעה אמר על יוסף "איש אשר רוח אלוקים בו" על מי עוד בתורה נאמר כך ?
 .17באיזה גיל היה יוסף א .כשנמכר לישמעאלים ב .כשעמד לפני פרעה ?
 .18כמה שנים בסך הכל ישב יוסף בבית הסוהר ?
 .19פרעה אמר על יוסף "איש אשר רוח אלוקים בו " .על מי נאמר בהפטרה " חכמת אלוקים בו" ?
 .20כיצד רמוז מספר שנות השעבוד במצרים בפסוק " :רדו שמה ושברו אוכל )מ"ב? (1 ,
 .21מה לומד רש"י מהפסוק" :ויבואו ב"י לשבור בתוך הבאים " ?)מ"ב(5,
 .22ויבוא המליץ בינותם " .מיהו המליץ ? )רש"י(
" .23ותרעינה באחו" )מ"א .(2,מה פירוש המילה אחו ? )רש"י(
 .24מצא בפרשתינו מילים נרדפות ל  :א .שמנות ב .רזות.

אוסף החידות נערך ע"י פרסומא  , www.pirsuma.com -הרשמה לרשימת תפוצה pirsuma@pirsuma.com -

כל הזכויות שמורות למחבר החידות :עזרא מרום

בס"ד

תשובות לפרשת מקץ
 .1א .אדוני הארץ  .ב .צפנת פענח
 .2רמז לאנשים שבגללם נגרמו צרות ליעקב  :עשו  ,לבן  ,יוסף
. .3שבר ב .זמרת הארץ ג .אמתחת ד .בית משמר.
 .4א .די ביכולתו לרחם ב .אומר לצרות די ג .שדי = שומר דלתות ישראל
 . .5בקשר לאחי יוסף,בפרשתנו  .ב .אצל צפורה אשת משה .
 10 .6בנים
 .7א .אב למלך )רך=מלך( ב .אב בחכמה ורך בשנים .
 .8את שניהם הלבישו בבגדי שש והרכיבו במרכבת המלך.
 .9א .רחל גנבה את התרפים ב .בנימין לא גנב את הגביע
 .10קידה=כפיפת קדקד  ,השתחויה=השתטחות על הארץ.
 .11דומם :האדמה בלעה את קרח ועדתו ,מטה אהרן בלע את מטות המצרים צומח :השבלים
הדקות בלעו את המלאות .חי :דג בלע את יונה
 .12חרטומים= שואלים בעצמות
 .13אסנת היתה בתה של דינה
 .14בראש השנה ) עיין ראש השנה י ע"ב(
 .15בן  30שנה) בראשית מ"א(46,
 .16על יהושע בן נון )במדבר,כ"ז (18
 .17א 17 .ב30 .
 12 .18שנים
 .19שלמה המלך
 .20רדו בגימטריא= 210
 .21האחים נכנסו כל אחד בשער אחר כדי שלא תשלוט בהם עין הרע
 .22המליץ= מנשה בן יוסף
 .23אחו= אגם
 .24א .שמנות= בריאות ב .רזות= דקות בשר
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