בס"ד

שאלות לפרשת בראשית
 .1איזה כינוי יש לספר בראשית ,ומדוע?
 .2מי נתברכו בברכת " :פרו ורבו " ?
" . .3ויקרא אלוקים לרקיע שמים" .ציין  3פירושים למילה שמים )היעזר ברש"י(
 .4באיזה יום מימי הבריאה לא נאמר "כי טוב" ,ומדוע?
" .5ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי" .מדוע כתוב "השישי" עם ה' הידיעה?
 .6איזה עץ היה עץ הדעת? ציין  3אפשרויות )עיין בגמרא ,סנהדרין דף ה(
 .7כמה נהרות היו בגן עדן ומהם שמותם?
" .8לא טוב היות האדם לבדו" .על מה עוד נאמר בתורה הביטוי "לא טוב"?
 .9מה משותף לתורה ולגן עדן?
 .10מהן שמותם של נשות למך?
 .11על איזה יום בבריאה נאמר :א .פעמיים כי טוב ב .טוב מאד ?
 .12מהו מקור המושג "אנושות"?
 .13א.כמה שנים חיו  :האדם הראשון? ב.האדם הזקן ביותר?
" .14ויתהלך חנוך את האלוקים" .על מי נאמר בתורה "את האלוקים התהלך"?
 .15מיהו האיש שגילו נכתב ב 3-ספרות זהות?
 .16מה הקשר בין סיום התורה לתחילתה ,ומה למדים מכך ?
 .17לפי המדע המודרני יש יבשות שנוצרו כתוצאה מתהליכים גיאולוגיים .מצא רמזים לכך
שהקב"ה ברא את כל היבשות.
 .18איזה יום בבריאה זכה לציון "טוב מאד " ומדוע ?
 .19מהי המצווה הראשונה בתורה ומהי האחרונה ומה למדים מכך ?
 .20מה שם האח של קין והבל ?
 7 .21שמות יש לנחש בתנ"ך .מה הם ?
 .22לפי חז"ל הנחש קולל ב  10קללות .מנה  5מהקללות.
 .23בראשית ברא אלוקים" .עיין ברש"י וציין  2דברים שנקראו "ראשית" שעבורם נברא העולם.
 .24באיזה יום נבראו :א.הדגים ב.האדם ?
 .25מי היו יבל ויובל ?
 .26מי היה אביו של אנוש ?
 .27ממה עשו אדם ואשתו חגורות?
" .28והבל היה רועה צאן" א .איזה מלך בתנ"ך היה רועה צאן ? ב .איזה נביא היה רועה צאן?
 .29מה שם בתו של למך?
 .30א .על מי נאמר בפרשתנו "כי לקח אותו אלוקים" ? ב .על איזה נביא בתנ"ך מסופר שעלה
בסערה השמימה ?
 .31באילו כינויים נקראו הענקים?
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בס"ד

תשובות לפרשת בראשית
 .1ספר הישר ,כי בו מסופר על האבות שנקראים בשם ישרים.
 .2האדם והדגים
 .3א.שמים= שם מים ; ב.אש ומים ; ג .שמים= שא מים )מים,אש ומים (
 . .4ביום השני ,כי בו נבראה המחלוקת :ה' הבדיל בין המים שמעל הרקיע ובין המים שמתחתיו.
 .5א.האות ה' בגימטריה=  5שכן ה' התנה עם מעשה בראשית שישראל יקבלו עליהם חמישה
חומשי תורה .ב .השישי = = 6ו'  ,כנגד ו' סיון בו ניתנה התורה
 .6גפן ,תאנה ,חיטה.
 4 .7נהרות :פישון ,גיחון ,פרת וחידקל.
 .8יתרו אמר למשה" :לא טוב הדבר אשר אתה עושה".
 .9המשותף  :עץ החיים .בגן עדן היה עץ החיים ועל התורה נאמר עץ חיים היא ...
 .10עדה וצילה
 .11א .יום שלישי ב .יום שישי
 .12על שם אנוש שהיה הנכד של אדם הראשון
 .13א 930.שנים .ב.מתושלח ,שחי  969שנים
 .14נח
 .15למך ,שחי  777שנים
 .16דרש רבי שמלאי :תורה תחילתה גמ"ח )ד' מלביש ערומים( וסופה גמ"ח )ד' קובר את משה( ,
ללמדנו שהתורה הינה תורה של חסד ! ) עיין סוטה מ"ט (
 .17א .מהפסוק בתהילים " :ויבשת ידיו יצרו" )עיין בכתובות דף ה ע"א ( ב .שמות כל היבשות
מתחילות באות א')= אלוקים ( :אסיה ,אירופה ,אמריקה ,אפריקה ,אוסטרליה.
 .18היום השישי ,כי בו נברא האדם.
 .19המצווה הראשונה פרו ורבו ,האחרונה -לכתוב ספר תורה לכל אחד .ללמדנו שתפקיד היהודי
ללדת ילדים וללמדם תורה.
 .20שת
 .21נחש,שרף,תנין ,צפעוני ,אפעה ,שפיפון ,פתן.
 .22אוכל עפר ,קוצצו ידיו ורגליו,גופו מנומר כמצורע,האדם הורגו מראשו ,כל  7שנים עורו נושר.
 .23התורה וישראל
 .24א .יום חמישי ב .יום שישי.
 .25בני עדה אשת למך )ד(20-21 ,
 .26שת
 .27מעלה תאנה.
 .28א .דוד .ב .משה.
 .29נעמה.
 .30א .חנוך .ב .אליהו
 .31נפילים ,גיבורים ,אנשי שם.
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