בס"ד ,מרחשון תשע"ו

חידון א' ת'

א .במחיר זה קנה אברהם את מערת המכפלה
ב .משקל נזם הזהב שקיבלה רבקה
ג .ממנו נפלה רבקה
ד .מבני ישמעאל
ה .כינוייו של אליעזר בפרשה
ו ___" .יצחק אחרי אמו"
ז" .ואברהם ___ בא בימים"
ח .העם ממנו קנה אברהם את מערת המכפלה
ט .השי"ת ברך את אברהם בשיבה _____
י .הם קברו את אברהם
כ .משם אברהם לא רצה לקחת אשה ליצחק
ל .אחיה של רבקה
מ .מזון לגמלים
נ .בני חת אמרו לאברהם שהוא ____ בתוכם
ס .אברהם שילם בכסף עובר ל _____
ע .באר המים נקרא גם "___ המים"
פ .לבניהן נתן אברהם מתנות
צ .שם אביו של עפרון
ק .שמה הנוסף של הגר (לפי רש"י)
ר .משפחת רבקה ברכוה" :אחותנו את היי לאלפי _"
ש .משם שותים הגמלים
ת .מזון לגמלים
א.
חידון א' ת'  -הפוך (אות מסיימת)
ב.
א .שניים מבני ישמעאל
ג.
ב .אליעזר נתן לרבקה תכשיטי ____
ד.
ג .שמה של סוכנת דוד (מן ההפטרה)
ה.
ד .הכלי בו ממלאים מים מן הבאר
ו.ה .כינוי נוסף לשבועה
ו.ז .אליעזר רחץ בבית בתואל את ___
ח.התכשיטים שנתן אליעזר היו _ לקורות בניה
ז.
ט .יצחק יצא לשדה כדי-
ח.
י.
ט" .ואפנה..על שמאל" – בנותיו של מי? (רש"י)
י.כ.יצחק ישב בבאר-
ל.
ך" .ארבע מאות שקל כסף ביני __ מה היא"
מ.מילה נרדפת ל'-ותסיים'
ל.
נ.
ם .התכשיטים שאליעזר נתן לרבקה
ן.ס.שם נמצאת מערת המכפלה
ע.
ס" .ותקח הצעיף ___"
פ.
ע .שם נוסף לחברון' :קרית' ___ -
צ.
ף .רבקה התעטפה בו בראותה את יצחק
ק.
ץ .כשאליעזר ראה את רבקה _ " :העבד לקראתה"
ר.
ק .אחד מבני קטורה
ש.
ר .אברהם אמר לבני חת שהוא ___ עימם
ת.
ש ___" .זרעך את שער אויביו"
ש.
ת .אליעזר נתן למשפחת רבקה
ת.
א.
ב .הגיליון השבוע מוקדש לכבוד הולדת הבת
ג .אסתר רייזל למשפחת שכנוביץ במזל טוב

ד.
ה.
ו.
ז.
ח.

שנה חמישית

חיי שרה
המונח המבוקש הינו
מילה בת  3אותיות
המופיעה בפרשה,
ואשר כל שורה בחידה
רומזת להקשר שונה
שלה.

מילה בפרשה
בכל שנות הקור\
חיפש זוג כפפות עור\
דווקא אדומות רצה\
וביום חול אותן מצא.

תשובה
לפרשת
וירא:
עולה

הפוך בה והפוך בה

הלכה –
אגדה – אמר רבא לרבה בר מרי ,מנין מה שאומרים האנשים" :דבר מגונה שבך,
מנין לברכת חתנים מן התורה ,שנאמר" :ויברכו את רבקה"( .מס' כלה פ"א)

הקדם לאומרו" (כדי לא להכשיל את השני בהלבנת פנים)? אמר לו ,שנאמר" :עבד אברהם
אנכי" ( .שכך פתח ואמר) ( ע"פ ב"ק צ"ב):

שעשועי דאורייתא

"ארבע מאות שקל כסף"
היכן עוד מוזכר המספר  400בספר בראשית? ( 2תשובות)
****

מצאו נא בפרשה :פסוק עם שלוש מילים ,מילה המוטעמת
בשלשלת ,מילה עם אות קטנה (זעירא) ,וגם :אחת שפרחה,
אחת שנפלה ,אחת שקפצה פעמיים ,ושלושה שרצו.
(תשובות תוכלו למצוא בדף המצורף)

מילון אונקלוס -עברית

בכל פרשה אביא בעז"ה מילה מתרגום אונקלוס שנכנסה לעברית של זמננו.
"מחריש" (כד' כא') ="שתיק".
הפועל העברי 'לשתוק' המתאר אי הדיבור.
ו.בקשת אברהם לקנות קבר מבני חת
א.פגישת יצחק ורבקה
כ.פגישת אליעזר ורבקה ה.אברהם נושא את קטורה ופירוט ילדיהם
ה.רבקה חוזרת עם אליעזר לארץ כנען
ד.אליעזר בבית רבקה
ע.אברהם משביע את אליעזר
ל.יצחק נושא את רבקה ומתנחם
ש.אברהם נותן את רכושו ליצחק
ק.מיתת אברהם וקבורתו
ר.הליכת אליעזר לחרן ותפילתו
ת.תולדות ישמעאל
ת.אברהם קונה את השדה והמערה מעפרון

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

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

תשובות ל"טמונה בפרשה"
 .1עיפרון " -עפרון בן צוחר" (כג,ח) " .2זקן ביתו" (כד,ב)
" .3וניקית משבועתי" (כד,ח) " .4ואנכי פיניתי הבית" (כד,לא)
 .5גמל זמום " -מגמלי אדוניו" (רש"י-כד,י)  .6עשר מיליון " -היי לאלפי רבבה"
(כד,ס)  .7תוצאת פעולת הכפל קרויה" :מערת המכפלה" (כג,ט)
" .8ותקח הצעיף ותתכס" (כד,סה)  .9מילה המוטעמת בשלשלת (כד,יב)
" .10צמידים על ידיה" (כד,כב) " .11האהלה שרה אימו" (כה,סז) ,רש"י :נר דלוק,
ברכה בעיסה וענן קשור " .12עומד על הגמלים" (כד,ל)
" .13ודומה ומשא" (כה,יד) " .14ואפנה על ימין או על שמאל" (כד,מט)
 .15שוא " -ויקשן ילד את שבא" (כה,ג) " .16ארם נהרים" (רש"י-כד,י )
 .17כף קטנה" -ולבכתה" (כג,ב) " .18ובטירותם" (כה,טז)  .19הרעל בו השתמש
בתואל " .20עין המים" (כד,מג) " .21לבן" (כד,כט)  .22מתנות אליעזר לרבקה
ומשפחתה (כד,נג) ואברהם לבני הפלגשים (כה,ו) " .23ולטושים" (כה,ג)

תשובות לחידוני א' ת'

ארבע מאות שקל כסף ,בקע ,גמל ,דומה ,האיש העבד המשל בכל אשר לו,
וינחם ,זקן ,חת ,טובה ,יצחק ישמעאל ,כנען ,לבן ,מספוא ,נשיא אלוקים,
הפוך – משא
סוחר ,עין ,פילגשים ,צוחר ,קטורה ,רבבה ,שוקת ,תבן.
תימא ,זהב ,אבישג ,כד ,אלה ,רגליו ,רמז ,לשוח ,לוט ,לחי רואי ,ובינך ,ותכל,
נזם צמידים ,חברון ,ותתכס ,ארבע ,צעיף ,וירץ ,ישבק ,גר ,ויירש ,מגדנות.
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