בס"ד ,כסלו תשע"ו

חידון א' ת'

שנה חמישית

תולדות
המונח המבוקש הינו מילה
בת  3אותיות המופיעה
בפרשה ,ואשר כל שורה
בחידה רומזת להקשר שונה
שלה( .יתכן חילופי אותיות
בעלי הגיה דומה)

מילה בפרשה
הוא למד ממנו\
על הבנים שהולידו\
שלהתקוטט לא חדלו\
אם מספיק מים קיבלו.

תשובה
לפרשת
חיי שרה:
שני

א .עשו נולד כולו כ-
ב .מנשות עשו
ג .מהם הכינה רבקה מטעמים
ד .עשו היה אדמוני סימן לכך שישפוך __ (רש"י)
ה .מברכות יצחק ליעקב
הפוך בה והפוך בה
ו .פסוק של ברכה שנהוג לאומרו במוצש"ק
הלכה – א"ר אלעזר ,כל המחליף בדבורו כאילו עובד עבודת כוכבים ,שכאן כתוב:
ז .השי"ת הבטיח ליצחק שירבה את ___
"והייתי בעיניו כמתעתע" ,וכתוב" :הבל המה מעשה תעתועים"( .סנהדרין צב).
אגדה – "שני גויים בבטנך" אמר רב יהודה אמר רב ,אל תקרא גויים אלא ,גאים.
ח .בגדי עשו המיוחדים נקראו "בגדי ה____"
ט .יצחק חשש שיהרגוהו בגרר כי רבקה היתה -וזה אנטונינוס ורבי שלא פסקו מעל שולחנם לא צנון וחזרת לא מימות החמה ולא
בימות הגשמים (שהיו חשובים ועשירים)( .ע"ז יא( ).ועיין בעל הטורים)
י .מנשות עשו
כ .בנותיו היו רעות בעיני רבקה ויצחק
שעשועי דאורייתא
ל .מילה נרדפת ל"עמים"
"ויקנאו בו פלשתים"
על מי עוד מסופר בספר בראשית שקינא? ( 2תשובות)
מ .עבדי יצחק באו אליו בבאר שבע ואמרו לו:
****
נ .מחלת אשת עשו היתה אחותו של(-בן ישמעאל)
מצאו נא בפרשה :שתי מילים רצופות שנקראות ישר והפוך,
ס .מה עשו הפלשתים לבארות אברהם?
אות קטנה (זעירא) ,פסוק עם שלוש מילים,
ע .שם הבאר הראשונה עליה רבו הרועים
חמש מילים רצופות שהינן פעלים ,מילה המוטעמת במרכא
פ .המקום בו גרו בתואל הארמי ובנו לבן
כפולה ופסוק שמוזכרים בו :סב ,בנו ,נכדתו ושני נכדיו.
צ .היה בפי עשו
(תשובות תוכלו למצוא בדף המצורף)
ק .מכליו של עשו
המים
בארות
על
מריבה
ר .היתה ביניהם
מילון אונקלוס -עברית
ש .גילו של יצחק בהולדת בניו
בכל פרשה אביא בעז"ה מילה מתרגום אונקלוס שנכנסה לעברית של זמננו.
ת .יעקב היה איש __
"תליך" (כז' ג') = "סיפך"
המילה העברית 'סיף' ,מילה נרדפת ל'-חרב'.
א.
חידון א' ת'  -הפוך (אות מסיימת)
ב.
א" .ויהי אך __ __ יעקב  ...ועשו אחיו __ מצידו"
ג.
ה.יצחק שולח את יעקב לחרן
ב.רבקה מצווה את יעקב להתברך
ב .בגללו יצחק חשב לרדת למצרים
ד.
ה.עשו מוכר את בכורתו
ה.ריב הבארות בין הרועים
ג .עשו חיכה שיצחק ימות בשביל __ את יעקב
ז.יצחק גר בגרר מפני הרעב
ו.יצחק ורבקה מתפללים ונפקדים
ה.
ד .יעקב קנה את הבכורה ב_____ -
ל.ברית יצחק ואבימלך בבאר שבע כ.יעקב מתחזה לעשו ומתברך
ו.
ה .שם הבאר השניה שעליה רבו הרועים
ל.רבקה דורשת את ד'
י.יצחק שולח את עשו לצוד כדי לברכו
ז.
ר.עשו חוזר ,בוכה ,וגם מתברך
מ.לידת יעקב ועשו וגדילתם
ו .רבקה שמה עורות עיזים על ידי יעקב ועל-
ח.
ז ___" .עשו את הבכורה"
"_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _"
ט.
לפניכם רשימת נושאי הפרשה בסדר מעורבב ,עליכם לסדרם מחדש לפי סדר ההתרחשות בפרשה.
ח .יצחק __ את בגדי יעקב
י.
כשתצליחו ,תקבלו מהאותיות חלק מפסוק מהפרשה.
ט .עשו ביקש שיעקב ___ אותו בנזיד
כ.
י .כך נולד עשו
ל.
תשובות ל"טמונה בפרשה"
ך .רבקה אמרה ליעקב "עלי _____ בני"
מ.
" .1ורב יעבוד צעיר" (כה,כג)  .2סמל העיר רחובות " -רחובות" (כו,כב)
ל .יעקב התברך שד' יתן לו מ-
" .3וידו אוחזת בעקב עשו" (כה,כו) " .4יושב אהלים" (כה,כז)
נ.
__
_
הייתה
ליצחק
ם .כמות היבול שצמחה
" .5שבעה" (כו,לג) " .6כאדרת שער" (כה,כה) " .7מאה שערים" (כו,יב)
ס.
" .8באר שבע" (כו,לג) " .9משמני הארץ" רש"י' -זו איטליה' (כז,לט)
ן .יעקב התברך ברוב ___
ע.
" .11ויגדל האיש וילך הלוך וגדל" (כו,יג) "ויגדלו הנערים" (כה,כז)
ס .יצחק נחרד כי חשש שמא שינה את ה( -רש"י)
" .11הקול קול יעקב והידיים ידי עשו" (כז,כב) " .12וקשתך" (כז,ג)
פ.
ע" .אולי ימושני אבי והייתי בעיניו ___"
" .13ונזיד עדשים" (כה,לד) " .14ועל חרבך תחיה" (כז,מ)
צ.
" .15והנה ת(א)ומים בבטנה" (כה,כד) " .16ריח בגדיו" (כז,כז)
ף .כשעשו חזר מן השדה הוא היה
ק.
" .17יודע ציד" (כה,כז) " .18ויחפרו" (כו,כא .ועוד)
ץ" .ולאום מלאום ___"
ר.
" .19מאה שערים" (כו,יב) " .21גור בארץ הזאת" (כו,ג)
ק .יעקב היה איש -
" .21ויצעק צעקה גדולה" (בז,לד)
ש.
ר ____" .יצחק לד' ____ ...לו ד'"
ת.
תשובות לחידוני א' ת'
ש .אחד מהדברים שיעקב התברך בהם
ש.
אדרת שער ,בשמת ,גדיי עיזים ,דמים ,הוה גביר לאחיך ,ויתן לך ,זרעו,
ת .על באר זו לא רבו הרועים
חמודות ,טובת מראה ,יהודית ,כנען ,לאומים ,מצאנו מים ,נביות ,סתמום,
ת.
א.
עשק ,פדן ארם ,ציד ,קשת ,רועים ,שישים ,תם .הפוך – יצוא יצא בא ,רעב,
ב .הגיליון השבוע מוקדש לכבוד יום ההולדת
להרוג ,נזיד ,שטנה ,חלקת צוואריו ,ויבז ,הריח ,שילעיט ,אדמוני ,קללתך ,טל,
של סבא  -מהמשפחה המורחבת
ג.
מאה שערים ,דגן ,יחס ,כמתעתע ,עיף ,יאמץ ,חלק ,ויעתר ,תירוש ,רחובות.
ד.
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