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לפי הגמרא מגילה י"ד: "יסכה זו  .1

סיבות לשם יסכה.   3שרה". ציין  

  (.92)עיין ברש"י פרק י"א, 

 א. סוכה )רואה( ברוח הקדש.

ב. כולם סוכים )מסתכלים( 

  ביופיה.

 ג. מלשון נסיכה.

2.  : ם ש ב ן  ו ר ב ח ת  א ר ק נ ע  ו ד  מ

  ארבע"?   -"קרית 

 ענקים שהיו בה.  4א. על שם  

 זוגות. 4ב. בגלל שנקברו בה 

 –מה משמעות השם: "מערת   .3

  המכפלה"?  

 א. כפולה בזוגות שנקברו בה.

 ב. בנויה בקומה כפולה.

 א. בן כמה היה יצחק כשנעקד? .4

ב. מה הרמז לכך בפסוק: "ויהיו 

  חיי שרה"? )עיין בעל הטורים(.

, 73.  ב. 'ויהיו' בגמטריה =  73א.  

כלומר חייה נחשבים רק עם 

 הולדת יצחק.

מדוע נסמכה מיתת שרה לעקדת  .5

  יצחק? 

בגלל שכאשר שמעה שיצחק 

 נשחט בעקידה פרחה נשמתה. 

  על מי אומר רש"י שהיו:   .6

  לחטא?   92א. כבן 

  לחטא?  5ב. כבן 

 א. שרה.  ב. אברהם. 

חת את -באיזה תואר מכנים בני  .7

  אברהם? 

 נשיא אלוקים. 

8.  :  על שני אישים נאמר הביטוי

קן   את   -"ז ן  י צי  . ם" מי בי בא 

  שמותם. 

 א. אברהם.  ב. דוד )בהפטרה(. 

במדרש רבה נאמר: "גדול כוחה  .9

של רבקה מכוחו של אברהם 

   )בגמילות חסדים(."

  במה מתבטא הדבר? 

אברהם רץ פעם אחת לשחוט 

לו רבקה רצה  את הבקר ואי

 הרבה פעמים לבאר. 

אליעזר אומר: "ברוך ה' אלוקי  .10

אדוני אברהם" מי עוד בתורה 

  אמר "ברוך ה'"?  

ברוך ה' אשר הציל   יתרו  ויאמר ” 

)שמות י"ח, “  אתכם מיד מצרים 

 י(.

 "וה' ברך את אברהם בכל". .11

ן   י למילה בכל?   9צי  פרושים 

  = בן.  25א. בכל בגימטריה 

ב. בכל= בת היתה לאברהם 

 ושמה בכל. 

  עיין ברש"י וענה:   .12

  א. מי היתה קטורה?

  ב. מה משמעות שם זה? 

  א. קטורה היא הגר. 

ה  י ש ע מ ם  י א נ ש ל  ל ג ב  . ב

 כקטורת. 

רבקה אמרה לאליעזר: "שתה  .13

אדוני כדי לפניך". מי אמר למי 

  פעמים אדוני? 7בתורה 

 פעמים אדוני.  3יעקב אמר לעשו 

על אילו נשים בתנ"ך נאמרו  .14

הביטויים הבאים: א. "ותפול מעל 

 ב. "ותרד מעל החמור"?  הגמל"?

 א. רבקה.  ב. אביגיל. 

  א. באיזה גיל מת ישמאעל? .15

  ב. כמה בנים היו לו? 

  שנה.   773א. 

 בנים וכולם נשיאים.  75ב. 

ה  .16 ד ב ו ע ה מ ד  מ ל נ ל  ל כ ה  ז י א

  שהפרשה נקראת: "חיי שרה"?  

 צדיקים במיתתם נקראים חיים. 

  "ויצא יצחק לשוח בשדה". .17

  פירושים לכך. 3ציין 

  א. לטייל.  

  ב. להתפלל. 

 ג. לנטוע שיחים.

, 
 

 להתבונן בתכלית
 "ויקם אברהם מעל פני  מתו" )כג, ג(

נן במטרתו  אדם המעמיק ומתבו
ותכלית חייו  בעולם הזה, שסוף אדם 
למות, ומה יתרון לאדם בכל עמלו, 
הלא אינו לוקח לבית עולמו אלא 

 תורה מצוות ומעשים טובים.
על ידי מחשבות כאלה תכף תהיה לו 
תקומה, כלומר שיקבל חיזוק ודחיפה 
לקום ולצעוד בבטחה במסילה העולה 
בית אל בעבודת ה', מפני שבאמת זהו 
תפקידנו, ואלו הם חיינו ואורך ימינו 

 עלי אדמות.
וכן אמרו חז"ל: "הסתכל בשלושה 
 . . דברים ואין אתה בא לידי עברה.
ולאן אתה הולך" )אבות ב(. והלשון 
"הסתכל" מורה על התבוננות והעמקה 
ל  צ נ י לה ל  כ ו י ך  כ י  ד י ל  ע ק  ר ש

 מעבירה.
וכן פירש רש"י "שהצדיקים נותנים 
אל ִלבם יום המיתה ומושכים ידיהם 

 מן העבירה".

ויקם ובזה מובן בס"ד הפסוק הנ"ל:  
תקומה היתה לו )כמאמר   -אברהם  

חז"ל על הפסוק "ויקם שדה עפרון", 
תקומה היתה לו, שעלה ממדרגה 

 שפלה אל הגבוהה ממנה(.
מכך  שהסתכל על   -מעל פני מתו  

פני מתו. על הפנימיות שבעניין מותו 
ובמיתה בכלל, כי כן הוא סוף כל אדם 
ל,  ק גדו זו חי בל  קי לא  וממי  ' ו כ ו
ותקומה היתה לו. ומעשה אבות סימן 

    לבנים! 
 נועם התורה    

 עונג שבת



 הידעת 
 תרופת הפלא

בסמוך לעיר ציפורי התגורר 
רוכל, אשר מידי יום היה סובב 
ברחובות ובשווקים וקורא בקול 

רם: "יש לי תרופה, שהיא סם  
חיים, ומי שרוצה לקנותה יבוא 

 אלי".  

הבדיות שמעו את קריאותיו, ובאו 
ה  צ ו ר ו  נ י א י  מ י  כ ו  , ה צ ו ר מ ב
ימים בזכות תרופת  להאריך 

 פלא?

והנה הגיע הרוכל לעירו של רב 
ינאי,  ישב רב ינאי בביתו ולמד 
ו קול  תורה, ולפתע  הגיע אלי
קורא: מי רוצה לקנות  סם  חיים? 

יבוא נא אלי. רב ינאי קרא איפוא  
לרוכל ואמר: "עלה נא לביתי, 

י   ל גם  ר  ומכו
ך  ת פ ו ר ת מ
הנפלאה". אך 
הרוכל שראה 
ד  ב כ נ ב   ר
ש  ו ב  , ו י נ פ ל

לגשת אליו, ואמר: רבי,  בעבורך 
ובעבור כל האנשים הלומדים 
תורה ומקיימים מצוות, אין צורך 
בתרופות  שלי. אך למרות זאת, 
ביקש רב ינאי: "הראה לי את 

ורק   התרופה!" הרוכל סירב, 
לאחר הפצרות מרובות נאות 

 להיכנס אל  ביתו של רב ינאי.

פתח הרוכל את תרמילו והוציא 
מתוכו  ספר תהלים, והראה אותו 
, ואז  פתח את ספר  לרב ינאי
התהלים בפסוק "מי האיש החפץ 
חיים וגו' נצור לשונך מרע וגו" 
ואמר: פסוק זה מלמד אני לכל 

 אלו הבאים אלי לקנות סם חיים.

"אכן הצדק עמך", אמר רב ינאי. 
זהו סם  החיים, אם נמנע מלשון 
הרע ומרכילות,  כפי שהזהירנו 
דוד המלך עליו השלום בספר 

תהלים, יתן לנו הקב"ה אריכות  
ימים, ואף שלמה המלך החכם 
ו  פי שומר  מר: " דם  א מכל א

  “.ולשונו שומר מצרות  נפשו
 מתוך חידוש בית מדרש ברשת       

"ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים  .18

שנה ושבע שנים", באיזה הקשר 

 בתנ"ך?   797אחר מוזכר המספר  

במגילת אסתר, אחשוורוש מלך 

 מדינות.  753על 

שקל כסף ביני ובינך מה   022"  .19

ד   היא". ו ע ן  י י ת   9צ ו מ ו ק מ

בתנ"ך שבהם מוזכר הביטוי "מה 

  היא"?  

א. המרגלים: "וראיתם את הארץ 

  מה היא". 

ב. דוד בתהילים : "הודיעני ד' 

 קיצי ומידת ימי מה היא". 

אליעזר פגש את רבקה על עין  .20

מי בתורה פגש את אשתו  המים.

  על יד הבאר?

 משה פגש את ציפורה בת יתרו. 

ן  .21 י א " ל  ל כ ה ת  א ם  י ד מ ל ן  י מנ

א  ל א ה  ש י א ה ת  א ן  י א י ש מ

  מדעתה"?

מהפסוק: "נקרא לנערה ונשאל 

 (.23את פיה" )כ"ד,

כיצד נקרא המקום שממנו שותים  .22

  הגמלים? 

 שוקת.

איזה פסוק שאומר חתן לכלה  .23

  מקורו בפרשתנו?

 "אחותנו את היי לאלפי רבבה".

ו   3 .24 נ נקנו ע"י אבותי מקומות 

בכסף מלא כדי למנוע פתחון פה 

מאומות העולם. מה הם? )מדרש 

  בראשית רבה(

סף  ו י מערת המכפלה, קבר 

שנקנה מחמור אבי שכם ומקום 

 המקדש שנקנה מארונה היבוסי.

באיזה פסוק נלמד שזיווגו של  .25

  אדם נקבע משמים?  

מדברי לבן ובתואל "מד' יצא 

 (.25הדבר" )כ"ד, 

"שתה אדוני כדי לפניך ואחר  .26

ו הלכה  ז אי  . ך" לגמלי אשאב 

  נלמדת מכך? 

בשתיה האדם קודם לבהמה 

 הפוך(. -)לעומת זאת באכילה 

 המשך שאלות ותשובות 
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 קבורת שרה

נָׂה  .1 ים שָׂ נָׂה ְוֶעְשרִּ ָאה שָׂ ה, מֵּ רָׂ י שָׂ ְהיּו ַחיֵּ "ַויִּ
ה."  רָׂ י שָׂ ים ְשנֵּי, ַחיֵּ נִּ  שנתמדוע נ -ְוֶשַבע שָׂ

 פעמים? )רש"י כ"ג, א'( 3המילה "שנה" 

י  .2 תִּ ה מֵּ ֶכם, ְוֶאְקְברָׂ מָׂ י ֲאֻחַזת ֶקֶבר עִּ "ְתנּו לִּ
נָׂי." )כ"ג, ד'( ְלפָׂ  מִּ

 א. היכן מעוניין אברהם לקבור את שרה?

 ב. למי שייך השדה?

ג. האם אברהם קיבל את המערה בחינם? 
 כמה שילם בעדה?

ה ֶעְפרֹון"  ם ְשדֵּ כיצד מפרש  -ד. "ַויָׂקָׂ
 רש"י את המילה "ויקם"? )כ"ג, י"ז(

 מציאת כלה ליצחק

ַקְחתָׂ  .1 לְֵּך; ְולָׂ י, תֵּ י ְוֶאל מֹוַלְדתִּ י ֶאל ַאְרצִּ "כִּ
ק." )כ"ד, א' ְצחָׂ י ְליִּ ְבנִּ ה, לִּ שָׂ  י'(-אִּ

א. מדוע אינו רוצה אשה מבנות כנען? 
 )כ', ג'(

 ב. להיכן שולח אברהם את עבדו?

ג. כמה גמלים לוקח עבד אברהם? במה 
 )רש"י כ"ד, י'( שונים הם משאר הגמלים?

יר  .2 ם ֶאל עִּ ֶלְך ֶאל ֲאַרם ַנֲהַריִּ ם, ַויֵּ "ַויָׂקָׂ
-אליעזר מגיע לחרן )כ"ד, י"א -נָׂחֹור." 

 י"ז(

 א. היכן מבריך הוא את הגמלים?

 ב. מה הוא מבקש מה'?

 ג. האם ה' נענה לבקשתו?

את" )כ"ד, ט"ו(  .3 ה ֹיצֵּ ְבקָׂ נֵּה רִּ רבקה  -"ְוהִּ
 מגיעה לבאר המים.

 א. מה מבקש אליעזר?

 ב. מה עושה רבקה יותר משנתבקשה?

ג. איזו מתנה נותן אליעזר לרבקה? למה 
 הם מרמזים? 

 מה שמותם של אביה ואחיה של רבקה? .4

מה עושה רבקה כאשר היא רואה את  .5
 יצחק ומדוע? )כ"ד, ס"ה ורש"י(

מֹו"  .6 ה אִּ רָׂ ֹאֱהלָׂה שָׂ ק, הָׂ ְצחָׂ ֶאהָׂ יִּ  -"ַוְיבִּ
מדוע הביא יצחק את רבקה אל אוהל 

שרה, הרי היא כבר נפטרה? )רש"י כ"ד, 
 ס"ז(

 אתר מידע לקהילה הדתית ברחובות פרסומא חידון באדיבות  

 שעת סיפור 
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