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 עזרא מרום :כל הזכויות שמורות למחבר החידות
 

 

           תורה ממרום לפרשת וירא  - שאלות 

  ? מה למדים מכך . ב? מה הקושי הלשוני בפסוק זה. א" כחום היום' וירא אליו ה. "1

פרט את שליחות כל . ב). י"רש(? אחד עושה שתי שליחויותאין מלאך : " מהיכן לומדים את הכלל. א . 2

  . אחד מהמלאכים

מה הרעיון המוסרי הנלמד . ב? י מפסוק זה"מה מדייק רש. א". יוקח נא מעט מים: "אברהם אומר. 3

  ? מכך

ואברהם : "אולם שרה אמרה ההיפך" האף אמנם אלד ואני זקנתי… למה זה צחקה שרה"' ויאמר ה. 4

  ? ה שינה את דברי שרה"מהעובדה שהקב מה למדים. זקן

  ) י"רש(? מדוע נהפכה אשתו של לוט לנציב מלח . 5

  ? ך שהתחבאו במערה"אילו עוד אישים בתנ. בפרשתנו מסופר על לוט ובנותיו שישבו במערה. 6

  ? "כי נביא הוא"על מי נאמר בפרשתנו . 7

  ! סיבות לכך שאברהם נקרא עברי 3ציין . 8

  ? ת האבות והאמהותמה משותף לשמו. 9

  ? מה שם הוריו של אברהם. 10

  ) י"רש(? משמעויות לשם מוריה 2ציין ". לך לך אל ארץ המוריה. "11

  !" אני אחותך ואתה הוא בני , סבך הוא בעלי, אביך הוא אבי:" מי יכול לומר למי . 12

  ? מדוע נטע דוקא אשל " . ויטע אברהם אשל בבאר שבע. "13

  ? ) ז"שבת קכ" (הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינה גדולה " מדוע . 14

  ? "הגוי גם צדיק תהרוג. ב" ?האף תספה צדיק עם רשע. "א: מי אמר למי בפרשתנו . 15

  ? מה שם אשתו של לוט לפי המדרש . 16

  ? מהי סיבת הדימוי הכפול ". ואנוכי עפר ואפר :"אברהם אמר . "17

  ? מהם הנסיונות הראשון והאחרון ומה משותף להם . התנסה אברהםנסיונות  10ב . 18

  .) עיין סוטה י . (פירושים למילה אשל 3ציין " . ויטע אברהם אשל בבאר שבע. "19

  ? מתי קרה אירוע זה.." . 'וירא אליו ד. 20

  ? "בן בקר רך וטוב"ט על המילים "מה נאמר בגמרא בבא מציעא מ. 21

  ? ..."איה "מי עוד בתורה נשאל ". איה שרה "הם המלאכים אמרו לאבר. 22

  ? לאיזו עיר נמלטו לוט ומשפחתו. 23

  ? מה שמות הבנים שנולדו לבנות לוט. 24

  ? מי התבטא באותו רעיון במילים אחרות" ?האף תספה צדיק עם רשע: "'אברהם אומר לה. 25

  ? מלים אילו ' למי עוד אמר ד". מות תמות:" אומר לאבימלך' ד. 26

  ? על מי עוד נאמר בתורה בטוי דומה" וישכם אבימלך בבוקר. ."27

  ? "כל המבקש רחמים על חבירו הוא נענה תחילה: "מהיכן נלמד הכלל. 28
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 עזרא מרום :כל הזכויות שמורות למחבר החידות
 

 

           תורה ממרום לפרשת וירא  -תשובות 

  כחום היום מלמדנו שצריך לקבל אורחים בחום ובהארת פנים . ב. כתוב כחום היום צריך להיות בחום היום. א. 1

אחד להפוך את סדום , אחד לבשר לשרה על הולדת יצחק. ב" והנה שלושה אנשים ניצבים עליו"מהפסוק . א. 2

  . ואחד לרפא את אברהם

תעמיס עליו אם השליח נושא את המים אל . ח אחרים"אל תהיה צדיק ע: הרעיון. ב. י שליח"ע= יוקח נא . א. 3

  ! הרבה 

שהרי אברהם עלול היה לכעוס על שרה שאמרה , גדולה מעלת השלום שבעבורה מותר אפילו לשקר: ללמדנו. 4

  . שהוא זקן ולכן לא יכול להוליד

היא ביקשה מלח מהשכנות כדי לרמוז להם שבאו לביתה . (במלח חטאה ובמלח לקתה: עונש מידה כנגד מידה. 5

  ). אורחים

  . בני נביאים במערה מפני איזבל ואחאב 50עובדיה החביא . אליהו ג. ב. כשברח משאולדוד . א. 6

  ) 7כ (על אברהם . 7

מוצאו . הוא מצאצאי עבר בנו של שם ג. ב. כל העולם מעבר אחד והוא מעבר אחר. א: לפי מדרש בראשית רבה. 8

  . מעבר לנהר פרת

זוהי גמטריא של שם , 26=  13+  13. 13=האימהות  מספר האותיות של= מספר האותיות של שמות האבות . 9

  ! 'ד

  ) א"עיין בבא בתרא צ(אמתלאי בת כרנבו = אימו, תרח= אביו. 10

  . על שם מור מין בושם שהיה בקטורת, מור=מוריה.ב . מקום ממנו יוצאת הוראה לישראל, הוראה=מוריה. א. 11

  ! יכולות לומר לבניהן היות והתעברו מאביהן בנות לוט . 12

, אדם חטא באכילה: י זה תיקן אברהם את חטאי קודמיו"ע. לינה,שתיה ,אכילה=אשל ראשי תיבות: א"לפי הגר. 13

  . נח חטא בשתיה ולוט חטא במניעת לינה לאורחים

  ים כל הזמן ואילו הכנסת אורח) ראה בברכת הלבנה(כי הקבלת פני השכינה פעם אחת בחודש . 14

  ) 4' כ(' אבימלך לה.ב' אברהם לה. א. 15

  ) ה "פרקי דרבי אליעזר כ( עידית .א. 16

י נימרוד "ראוי היה להיות עפר בידי המלכים ולהיות אפר ע: שהצילו ' אברהם מזכיר בזאת את חסדי ה. 17

  . שהשליכו לכבשן

  " לך לך "ניהם נאמר בש: המשותף . והאחרון עקידת יצחק" לך לך "הנסיון הראשון . 18

  ). או לוויה(אכילה שתיה לינה : ראשי תיבות =אשל. ג. פונדק. פרדס ב. א. 19

  ) י"רש(ביום השלישי למילתו . 20

  . פרים כדי שכל אחד מהם יאכל לשון 3אברהם שחט לאורחיו . 21

  . ?" איה הבל אחיך "שאל את קין ' ד. 22

  . צוער. 23

  . מואב ובן עמי. 24

  ). 4',כ,בראשית" ( הגוי גם צדיק תהרוג: "ך אמראבימל. 25

  . לאדם בקשר לאכילה מעץ הדעת. 26

  ). 3', כב, במדבר(בלעם . ב. אברהם בעקידה. א. 27

  . פקד את שרה' כ נאמר ה"מסמיכות הפסוקים על תפילת אברהם על אשתו של אבימלך שתלד ומיד אח. 28

 


