
   
                                                                                           ד"בס

  
  pirsuma@pirsuma.com -  רשימת תפוצהלהרשמה ,   www.pirsuma.com  - י פרסומא "ע החידות נערךאוסף 

  

 עזרא מרום :רות למחבר החידותכל הזכויות שמו
 

 

           לפרשת שמות  שאלות 

  ? מדוע נבחר עבורו השם משה שנתנה לו בת פרעה . לפי המדרש יש מספר שמות למשה. 1

  . אישים בתורה שעליהם מספר הכתוב שברחו 4ציין ". ויברח משה מפני פרעה. "2

  ? מי האנשים". מתו כל האנשים המבקשים את נפשך... אל משה' ויאמר ה. " 3

  . נשים אחרות בתורה שרכבו על גמל 2ציין . שה רכבה על חמורצפורה אשת מ. 4

דברים משותפים  5מצא ." יעקב ומשה, יצחק: מצאו זיוגם ליד הבאר 3:" שנינו במדרש תנחומא. 5

  . ולצפורה אשת משה, לרחל אשת יעקב

  ? אבן קשה . מקום השקיית הצאן ג.מילדות ב. א: כיצד נקראים בפרשתנו. 6

  . ענה מי היו המילדות ומה מששמעות שמותיהןי ו"עיין ברש. 7

  ? פירושים לכך  2ציין ". ותשלח את אמתה . " 8

  ? מי הנשים ומה ראו" . כי טוב ...ותרא :"נשים נאמר בתורה  2על . 9

  ) י"רש(? באיזה גיל ילדה יוכבד את משה . 10

  ) י"רש(?  מי עוד בפרשתנו קיבל צרעת". והנה ידו מצורעת כשלג: "על משה נאמר. 11

  ? ך שהיו רועי צאן "ציין עוד אישים בתנ. משה היה רועה צאן. 12

  . ?מה נלמד מכך ". ויאמר לו יתרו לך לשלום. "13

  ? שמות  7. שמות ב 10. א: למי בפרשתינו היו , לפי המדרש. 14

  ? "ואלה שמות: "אילו רמזים יש במילים. 15

  ? יעקב ומשה , הגר, לוט : מה משותף ל. 16

  ? מי אנחנו . אנו שובבים אך לא נערים פוחזים. 17

  ? " והסנה איננו אוכל : "מה רמוז במילים. 18

  ? היכן עוד נזכר מלון בתורה " . ' ויהי בדרך במלון ויפגשהו ד. "19
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           תשובות לפרשת שמות 

  ". כי מן המים משיתיהו" כדי להראות שהתורה הינה תורת חסד כפי שבת פרעה עשתה . 1

  . מהנחש ומשה, יעקב מעשו ולבן, הגר מפני שרה, לוט ואשתו. 2

  ). י"רש(דתן ואבירם שירדו מנכסיהם ועני חשוב כמת . 3

  . רבקה ורחל. 4

, בנים 2כל אחת ילדה ,נישאו לבעלים שנמלטו ממולדתם, רעו צאן אביהן: המשותף לשתיהן. 5

  . שתיהן נקראו בשמות בעלי חיים,בעליהן רעו את צאן אביהן

  צור . רהטים ג.חיות ב. א. 6

  מרים שפועה ומדברת לתינוק = פועה, יוכבד שמשפרת את התינוק= שפרה. 7

  ידה . שפחתה ב. א= אמתה. 8

  ותרא האשה כי טוב העץ :"חוה. ב" ותרא אותו כי טוב:"יוכבד. 9

  !. שנה  130. 10

  ! נצטרע כי מצורע נחשב כמת = וימת" וימת מלך מצרים): "23' ב(י על הפסוק "רש. 11

  עמוס הנביא  ,דוד, יעקב. 12

כי לך בשלום אומרים " הנפרד מחברו יאמר לך לשלום ולא לך בשלום : "נלמדת ההלכה. 13

  ) סוף מסכת ברכות ! ( לאדם מת 

  יתרו . משה ב. א. 14

= ואלה שמות. ב. אות:שבת מילה ותפילין שכולם נקראו בשם . א: ראשי תיבות של" שמות. " 15

  מקרא ואחד תרגום וחייב אדם לקרא הפרשה שנים : ת "ר

  . ומשה מפרעה, יעקב מעשו ולבן, הגר מפני שרה, לוט מסדום: המשותף שכולם ברחו . 16

משפטים תקופה זו , יתרו, בשלח, בא,וארא,שמות : פרשות השבוע  6ת של "ר= שובבים. 17

בשבועות אלו )  14,ירמיהו ג !(שובו בנים שובבים : פ הפסוק"ע. מסוגלת לחזרה בתשובה

  . ם לצום בכל יום חמישינוהגי

הרים  3עמוד האש היה סולל דרך לישראל במדבר ומיישר את ההרים חוץ מ , לפי המדרש. 18

  . הור ההר , נבו, סיני= ראשי תיבות :הרמוזים במילה סנה

  ) 21, ג"בראשית מ(אצל אחי יוסף בקשר לגביע הכסף . 19

  

  


