בס"ד

שאלות לפרשת תרומה
" .1וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתכם זהב וכסף ונחושת" .מה רמוז במילים זהב ,כסף ונחושת ?
 .2מדוע נכלל הזהב בתרומה ?
 3 .3פעמים כתובה המילה תרומה בפתיחת הפרשה .מדוע?
 .4אילו כלים במשכן נעשו במיקשה אחת ?
" .5ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם" .א .מה הקושי הלשוני ? ב .מה המשמעות ?
 .6מה ההבדל הלשוני בצווי לעשיית הארון לעומת יתר הכלים במשכן ?
" .7ועשו ארון ...ויצקת לו  4טבעות זהב " .מהמרמזים  4הטבעות ?
 .8איזו צורה היתה לכרובים? רש"י(
" .9ונתת על השולחן לחם-הפנים" .א .מה משמעות השם פנים ? ב .כמה ככרות היו ? ג .מה היה הנס
בלחם זה ?
 .10איזה פתגם מפורסם נלמד מהגביעים ומה משמעותו ?
 .11כמה יריעות היו  :א .במשכן ? ב .באוהל ?
" .12עורות תחשים ועצי שיטים " .מהו התחש ?
 .13מהיכן היו לבני ישראל עצי שיטים במדבר ? )רש"י(
 .14אני נמצאת על הארון במשכן  .קפד זנבי תקבל מקום ישוב ,קפד זנבי תקבל חלק מסכ"ום .מי אני?
 .15א .מהו שש? ב .את מי הלבישו בגדי שש?
 .16ממני נתנו תרומה .קצץ זנבי ותקבל זוחל ארסי .מי אני ?
" .17ויקחו לי תרומה" .ציין  5מילים נרדפות למתנה.
 .18למה נסמכה פרשת תרומה לפרשת משפטים ?
" .19זהב וכסף ונחושת" .במה שונה תרומת הכסף מיתר התרומות?
 .20מנין נלמד הכלל " :יותר ממה שבעל הבית עושה עם העני ,העני עושה עם בעל הבית" )ויקרא רבה
,ל"ד( ?
 .21לפי משנה ד' בתרומות ,תרומה בשיעור אחד מארבעים הינה בעין יפה .מה הרמז לכך?
" .22וזאת התרומה אשר תקחו מאתם זהב וכסף ונחשת".בפסוק זה רמוזים  3סוגים של נותני צדקה .מה
הם?
 .23מידותיו של הארון חצויות ואילו מידות המזבח שלמות  .מה המסר בכך?
 .24לפי שקלים משנה ח' כמה כהנים נדרשו כדי לשאת את הפרוכת?
 .25מאיזה פסוק נלמד שתלמיד חכם צריך להיות תוכו כברו?
 .26מדוע נבנה המשכן דווקא מעצי שיטים?
 .27על מה נאמרו הביטויים :א .מעשה חושב .ב.מעשה רוקם ?
 .28איזה חפצים במשכן היו עשויים מ א .כסף ב .נחושת ?
 .29מה מקור הפתגם  " :הרוצה להחכים ידרים ,הרוצה להעשיר יצפין"?

לרפואת  -יחיאל מיכאל בן צביה שרה
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בס"ד

תשובות לפרשת תרומה
 .1רמז ל  3מעלות בנותני צדקה:זה הנותן בריא=זהב .כסף= כסף סכנה פודה .נחושת= נדבת
חולה שיאמר תנו.
 .2כדי לכפר על חטא עגל הזהב.
 .3כנגד  3סוגי תרומות :א .לאדנים ב לקרבנות הציבור במזבח  .ג .למשכן
 .4המנורה והכרובים
 .5א .צ"ל ושכנתי בתוכו ב.בתוך כל יהודי שורה שכינה.
 .6בכל הכלים כתוב :ועשית ואילו בארון  :ועשו  .ללמדנו שלכולם יש חלק בתורה.
 .7א .לתורה אין סוף כמו לטבעת ! ב 4 .טבעות כנגד  4סוגים בלומדי התודה :בעלי משנה,מקרא
הלכה ואגדה ג.כנגד  4דרכים בלימוד התורה ר"ת פרדס = פשט ,רמז ,דרש ,סוד.
 .8דמות פרצוף תינוק.
 .9א .יש לו פנים )תוך( ב 12 .כיכרות ג.נשאר חם במשך שבוע !
 .10הפתגם =כפתור ופרח משמעותו :יש התאמה מלאה !
 .11א 10 .ב11 .
 .12חיה שנבראה לשעה ויש לה הרבה גוונים.
 .13יעקב צפה ברוח הקודש שיבנה המשכן ולכן נטע עצים במצרים,ולקחו אותם כשיצאו משם
 .14כפרת ,כפר ,כף.
 .15א .שש=פשתן .ב .פרעה הלביש את יוסף )בראשית מ"א (42,
 .16נחשת
 .17שי ,דורון ,תשורה ,מנחה ,אשכר )תהילים ע"ב(10,
 .18כדי ללמדנו שהתרומה הרצויה לפני הקב"ה היא זו שניתנה בכסף שנרכש בצדק ובמשפט ולא
מגזל
 .19הכסף נתרם בסכום זהה –מחצית השקל מכל אחד לעומת הזהב והנחושת שנתרמו לפי נדבת
הלב.
 .20מהכתוב" :ויקחו לי תרומה" שהיה צריך לכתוב :ויתנו לי תרומה
 .21מהפסוק "ויקחו לי תרומה" .לי בגמטריה = .40
 .22זהב= זה הנותן בריא .כסף = כסף סכנה פודה .נחושת= נדבת חולה שיאמר תנו.
 .23הארון מסמל את לומדי התורה -ללמדנו שלעולם ירגיש הלומד שהוא נמצא רק במחצית הדרך.
לעומת זאת המזבח מסמל את עבודת ה' שבה דרושה שלמות.
 300 .24כהנים.
 .25מהפסוק" ועשו ארון וציפת אותו זהב מבית ומחוץ".
 .26כדי ללמדנו שבונים בית מקרשים של עצי סרק ולא מעצי פרי
 .27א.היריעות .ב .המסך בשער החצר.
 .28א .האדנים .ב .יתדות החצר.
 .29המנורה מסמלת את החכמה הייתה בצד דרום  ,ואילו השולחן סמל העושר היה בצד צפון.

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

כל הזכויות שמורות למחבר החידות :עזרא מרום

