בס"ד ,מרחשון תשע"ו

חידון א' ת'
א .אברהם נטעו בבאר שבע
ב .שמו של אביהם של בני עמון
ג .ד' המטיר על סדום ועל עמורה
ד .אברהם יצוה לבניו לשמור את-
ה .תשובת אברהם לד' ,יצחק והמלאך ,בעקדה
ו ____" .עפר ___"
ז" .כי ביצחק יקרא לך __"
ח .כלי קיבול לנוזלים
ט .בנו של נחור מפילגשו
י .אברהם אמר לאבימלך שאין בגרר
כ .שבע מהן נתן אברהם לאבימלך
ל" .ואקחה פת לחם וסעדו ____"
מ .סכין שחיטה
נ .אבימלך אמר להשי"ת שלקח את שרה ב-
ס .המלאכים היכו את אנשי סדום ב _____
ע .יצחק נשא להר המוריה __ ___
פ .שר צבא אבימלך
צ .ד' הפך בסדום את הערים ,יושביהן ואת-
ק .אברהם ביקש משרה שתלוש ג' סאים ממנו
ר .מקצועו של ישמעאל
ש .בגיל זה יצחק נימול
ת .שם ארח אברהם את המלאכים
ב.
חידון א' ת'  -הפוך (אות מסיימת)
ג.
א .השי"ת אמר לאבימלך שאברהם הוא-
ד.
ב .אחד מהדברים שאברהם הגיש לאורחיו
ה".הגוי גם צדיק ___"
ג.
ו.ד .אחד מבני נחור
ז.ה .שמה של פילגש נחור
ו.ח ___".שניהם ___" (רמז -בסיפור העקדה)
ט.אחד מבני נחור
ז.
י.ח .הגר השליכה את ישמעאל תחת -
כ.
ט .ניצל מסדום
י.ל".אם תשקר __ __ __"
מ .האיל נאחז בקרניו ב-
ך.
נ.
ל .שניים מבני נחור
ס.
ם .השי"ת עצר כל ___ בבית אבימלך
ן.ע.קיטור הארץ עלה כקיטור ה-
פ.
ס .כך מתרגם אונקלוס" :המלט על נפשך"
צ.
ע" .חלילה לך  ...להמית צדיק עם __"
ק.
ף .אברהם ___ על פני סדום לאחר שנהפכה
ר.
ץ .אברהם __ לקראת אורחיו
ש.
ק __ " .עשה לי אלוקים כל השומע __ לי"
ת".שבו לכם פה עם ה____"
ר.
ש.
ש .אברהם ___ בעצמו את חמורו
ת .אנשי סדום ניגשו לשבור אותה
ת.

שנה חמישית

וירא
המונח המבוקש הינו
מילה בת  4אותיות
המופיעה בפרשה,
ואשר כל שורה בחידה
רומזת להקשר שונה
שלה.

הלכה –

מילה בפרשה
נשאה את משאה\
בתחושת קיפוח נוראה\
שהיא קרבן המחנה\
ולפי עושרה משתנה.

תשובה
לפרשת
לך לך:
לוט

הפוך בה והפוך בה
החובל בחבירו ,אע"פ שהוא נותן לו דמי נזק צער רפוי שבת ובושת ,אין

נמחל לו עד שיבקש ממנו מחילה ,שנאמר" :ועתה השב אשת האיש כי נביא הוא
והתפלל בעדך"( .ב״ק צב).
אגדה – א״ר תנחום בר חנילאי ,לעולם אל ישנה אדם מן המנהג ,שהרי משה עלה
למרום ולא אכל לחם ,מלאכי השרת ירדו למטה ואכלו לחם ,שנא'" :ויאכלו"( .ב״מ פו):

שעשועי דאורייתא

מצאו נא בפרשה 3 :אנשים שנאמר עליהם שהיו זקנים ,מילה עם אות
נקודה מעליה ,מילה עם  3אותיות נקודות מעליהן ,מילה המוטעמת
בשלשלת ,מילה החסרה את האות א' ,פסוק שהטעם 'זקף גדול'
מופיע בו  3פעמים ,פסוק המכיל את המילה 'היא' ג"פ ואת המילה
'הוא' ב"פ ,אדם הקרוי כשמה של חיה נדירה ,ואת שמותיהן של 12
פרשות אחרות בתורה!
(תשובות תוכלו למצוא בדף המצורף)
****
אונקלוס -עברית
מילון

בכל פרשה אביא בעז"ה מילה מתרגום אונקלוס שנכנסה לעברית של זמננו.
"ותצחק" (יח,יב) ="וחיכת"
הפועל העברי 'לחייך' המתארת את תחילת הצחוק.
א.מלאך ד' נגלה להגר במדבר ובאר המים ב.שילוח הגר וישמעאל
ב.לוט מארח את המלאכים
א.המלאכים מצילים את לוט מסדום
ב.הולדת יצחק ומשתה אברהם
ב.השי"ת הופך את ערי סדום
ו.המלאכים מבשרים על לידת יצחק
ה.לקיחת שרה לאבימלך
ב.שכר אברהם על עמידתו בניסיון העקדה
ר.לוט ובנותיו במערה
י.חיבת ד' לאברהם ,ומעלותיו מ.עונש אבימלך ואברהם מתפלל עליו
ר.אבימלך ואברהם כורתים ברית
ע.פירוט שמות בני נחור
ש.אברהם מבקש רחמים על סדום
ש.הניסיון העשירי-העקדה

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

לפניכם רשימת נושאי הפרשה בסדר מעורבב ,עליכם לסדרם מחדש לפי סדר ההתרחשות בפרשה.
כשתצליחו ,תקבלו מהאותיות חלק מפסוק מהפרשה.

תשובות ל"טמונה בפרשה"
" .1הכו בסנוורים" (יט,יא)" ,כסות עינים" (כ,טז) " .2ותצחק שרה בקרבה" (יח,יב)
" .3וישפוט שפוט" (יט,ט) "השופט כל הארץ" (יח,כה) " .4ויקח...וחלב" (יח,ח)
" .5קמח סולת לושי ועשי עוגות" (יח,ו) " .6ויגשו לשבור הדלת" (יט,ט)
" .7ויגמל" (כא,ח) " .8ויקח חמאה" (יח,ח)  .9מימיה " -חמת מים" (כא,יד)
" .10ומצות אפה" (יט,ג) " .11כמטחוי קשת" (כא,טז) " .12נציב מלח" (יט,כו)
" .13והוא עומד עליהם" (יח,ח) "שלושה אנשים נצבים עליו" (יח,ב)
" .14חתן ובניך" (יט,יב) " .15ואם לא כלה" (יח,כא)
"אל ֹיוֹ" (יח,ט)" -1 ,ובקוֹמה" (יט,לג)
 .16נקודות בפרשהֹ -3 :
" .17רובה קשת" (כא,כ) " .18מלך גרר" (כ,ב) " .19ויחבוש את חמורו" (כב,ג)
" .20באר שבע" (כא,לא)  .21המדרש אודות המלאכים שבכו בעקידת יצחק
" .22וישכם אברהם בבוקר" (יט,כז .כא,יד .כב,ג) "וישכם אבימלך בבוקר" (כ,ח)
 .23השופר מזכיר את אילו של יצחק (כב,יג) " .24אלף כסף" (כ,טז)

תשובות לחידוני א' ת'

אשל ,בן עמי ,גפרית ,דרך ד' ,הנני ,ואנכי ואפר ,זרע ,חמת ,טבח ,יראת אלוקים,
כבשות ,לבכם ,מאכלת ,נקיון כפיו ,סנוורים ,עצי עולה ,פיכול ,צמח האדמה ,קמח
הפוך – נביא ,חלב,
סולת ,רובה קשת ,שמונת ימים ,תחת העץ.
תהרג ,כשד ,ראומה ,וילכו יחדיו ,בוז ,שיח ,לוט ,לי ולניני ולנכדי ,סבך ,קמואל
בתואל ,רחם ,כבשן ,חוס ,רשע ,השקיף ,רץ ,צחוק יצחק ,חמור ,חבש ,דלת.
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