בס"ד ,מרחשון תשע"ה

חידון א' ת'
א .עוד שם לעיר שכם
ב .לתוכם נפלו מלכי סדום ועמורה במנוסתם
ג .מבעלי החיים בברית בין הבתרים
ד .הם ישובו לארץ ישראל
ה .בלשון זו נשבע אברם למלך סדום
ו ____ ____" .אותם ארבע מאות שנה"
ז .אברהם מל כל ___ בביתו
ח .שם יושב האמורי
ט .השי"ת הבטיח לאברהם שיבה ___
י .בכורו של אברם
כ .כמספרם יהיו זרע אברם
ל .מלכי-צדק יצא לקראת אברם עם ___
מ .נגלה להגר במדבר
נ .גבולות א"י בצפון ובדרום
ס .ברע היה המלך של עיר זו
ע .ליווה את אברם במלחמתו במלכים
פ .מתכונותיו של ישמעאל
צ .עיר שכינויה היא "בלע"
ק .השי"ת אמר לאברם " ___ התהלך בארץ"
ר .אומה שהוכתה על ידי כדרלעומר וחבריו
ש .היא ירושלים (אונקלוס)
ת .נפלה על אברם בברית בין הבתרים
ת.
חידון א' ת'  -הפוך (אות מסיימת)

א.ליווה את אברם במלחמתו במלכים
ב .מפניו ירד אברם למצרים
ג" .ויבא הפליט" -מיהו? (רש"י)
ד .בארה של הגר נמצא בין קדש ובין-
ה .חושך
ו .על ישמעאל נאמר " __ בכל ויד כל __"
ז .אחת מהבהמות בברית בין הבתרים
ח .ים המכונה "עמק השידים"
ט .ירד על הפגרים
י .שם בארה של הגר"___ ___" :
כ .אחד מארבעת המלכים
ל .עוד שניים מארבעת המלכים
מ .שם הוכו הזוזים
נ .משם יצא אברם לארץ ישראל
ס .מי שאין לו בנים ביתו ____ (רש"י)
ע .שניים מחמשת המלכים
פ .אחד מהדברים שאברם היה 'כבד מאד' בהם
צ" .אל ___ אשר אראך"
ק( .יחד עם ר') שמו של בן משק בית אברם-__ " :
ר"___ .
ש" .עין משפט" נקראת גם-
ת .ממתנות פרעה לאברם ()2
הגיליון השבוע מוקדש לרפואת
רבקה בת חנה ציפורה בתוך שאר חולי עמו ישראל

שנה רביעית

לך לך
הפוך בה והפוך בה

הלכה – תניא ,המוכר שביל לחברו ,כיוון שהלך בו – קנאו .מאי
טעמא? דכתיב "קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה" (ירושלמי קידושין פ"א ה"ג).
אגדה – "אם מחוט ועד שרוך נעל" בזכות שאמר אברהם כך זכו בניו
לחוט של תכלת (ציצית) ,רצועה של תפילין ,מצוות יבמה ("וחלצה נעלו"),
חוט של סיקרא על המזבח ,פעמי רגלים ("מה יפו פעמיך בנעלים"),
השתבחו בנ"י כחוט ("כחוט השני") ,מצות פסח ("נעלכם ברגליכם") ,ה'
נפרע משונאיהם ("על אדום אשליך נעלי") וחוט של זהורית שהיה מלבין
ביום הכיפורים( .סוטה יז).
המונח המבוקש הינו
מילה בת  3אותיות
המופיעה בפרשה,
ואשר רמוזים בחידה 4
משמעויות שונות שלה

מילה בפרשה

תשובה
לפרשת
נח:
ׂפר
כ

דר בעיר שבה מלך\
אדם שאמר 'קח-לך'\
הפוך הקודם ותבושם\
ותסיר כיסוי שלפניו הושם.
שעשועי \\דאורייתא
פסוקים רצופים המתחילים עם אותם
חפשו נא בפרשה :שלושה
.
ארבע מילים ואותם הטעמים!
****

לפסוק " -קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה כי לך אתננה"
יש את אותו הגימטריא של הפסוק " -ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם"
לרמז על הקשר שבין ארץ ישראל לתורתינו הקדושה ומצוותיה.
א.בקשת מלך סדום מאברם והסכמתו א.שינוי שם לאברם ומצות המילה
ו.אברם מגיע לא"י
ב.מלך סדום ומלכי צדק מקבלים את פני אברם
ב.לוט נשבה ואברם נלחם בד' המלכים ב.שינוי שם לשרי והבטחה שתלד
ד.המלאך מבשר להגר על הולדת ישמעאל ה.לקיחת שרי לפרעה ועונשו
צ.מעמד ברית בין הבתרים
ו.בשורת הגאולה העתידית וירושת הארץ
י.עושר אברם וריב הרועים
ר.פרידת אברם ולוט והתגלות ד' לאברם
מ.אברהם מל עצמו ובני ביתו
י.שרה מבקשת מאברם שישא את הגר
ר.הבטחת ד' לאברם לזרע
ע.מרד ומלחמת ארבעת וחמשת המלכים
י.אברם יורד למצרים מפני הרעב
ר.הגר מבזה את שרה ובורחת מפניה
ר.הבטחת ד' שיצחק וישמעאל יפרו וירבו

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

תשובות ל"טמונה בפרשה"

" .1פרא אדם" (טז,יב) " .2כי כולה משקה" (יג,י) " .3כיכר הירדן" (יג,יא)
" .4עגלה משולשת ועז משולשת ואיל משולש" (טו,ט)
" .5אם השמאל ואימינה ואם הימין ואשמאילה" (יג,ט)
" .6ועד שרוך נעל" (יד,כג) " .7הוא ים המלח" (יד,ג)
" .8והתהלך בארץ לארכה ולרחבה" (יג,יז)
 .9כסא של אליהו – מצות ברית מילה (יז,י-יד) " .11בין הגזרים" (טו,יז)
" .11אשכול וממרא" (יד,כד)  .12חמסה"-חמסי עליך" (טז,ה וברש"י שם)
 .13חוצצים " -בחצצון תמר" (יד,ז)
" .14דמשק אליעזר" (טו,ב) "משמאל לדמשק" (יד,טו)
 .15התווים 'מי' ו'לה' מצות ברית מילה (יז,י-יד) " .16העיט" (טו,יא)
" .17מחוט" (יד,כג) " .18הבט נא השמימה וספור הכוכבים" (טו,ה)

תשובות לחידוני א' ת'
 –1אלון מורה ,בארות חמר ,גוזל ,דור רביעי ,הרימותי ידי ,ועבדום ועינו ,זכר,
חצצון תמר ,טובה ,ישמעאל ,כוכבים ,לחם ויין ,מלאך ,נהר פרת נהר מצרים,
סדום ,ענר ,פרא אדם ,צוער ,קום ,רפאים ,שלם ,תרדמה.
 – 2ממרא ,רעב ,עוג ,ברד ,עלטה ,ידו בו ,עז ,המלח ,עיט ,לחי רואי ,אריוך,
אמרפל תדעל ,הם ,חרן ,הרוס ,ברע ברשע ,כסף ,הארץ ,דמשק ,אליעזר,
קדש ,שפחות אתונות.
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