בס"ד

שאלות  -תורה ממרום לפרשת חיי שרה
 .1לפי הגמרא מגילה י"ד ":יסכה זו שרה" .ציין  3סיבות לשם יסכה) .עיין ברש"י פרק י"א.( 29 ,
 .2מדוע נקראת חברון בשם":קרית -ארבע"?
 .3מה משמעות השם ":מערת – המכפלה"?
 .4א .בן כמה היה יצחק כשנעקד? ב .מה הרמז לכך בפסוק ":ויהיו חיי שרה"?)עיין בעל הטורים(
 .5מדוע נסמכה מיתת שרה לעקדת יצחק?
 .6על מי אומר רש"י שהיו :א .כבן  20לחטא ב .כבן  5לחטא ?
 .7באיזה תואר מכנים בני-חת את אברהם?
 .8על שני אישים נאמר הביטוי ":זקן בא בימים" .ציין את שמותם.
 .9במדרש רבה נאמר":גדול כוחה של רבקה מכוחו של אברהם)בגמילות חסדים( ".במה מתבטא הדבר?
 .10אליעזר אומר ":ברוך ה' אלוקי אדוני אברהם" מי עוד בתורה אמר ברוך ה'?
" .11וה' ברך את אברהם בכל" .ציין  2פרושים למילה בכל?
 .12על אילו נשים בתנ"ך נאמרו הביטויים הבאים א" .ותפול מעל הגמל"? ב ".ותרד מעל החמור "?
 .13רבקה אמרה לאליעזר ":שתה אדוני כדי לפניך " .מי אמר למי בתורה  7פעמים אדוני ?
 .14ברש"י וענה :א .מי היתה קטורה? ב .מה משמעות שם זה?
 .15באיזה גיל מת ישמאעל? ב .כמה בנים היו לו?
 .16איזה כלל נלמד מהעובדה שהפרשה נקראת " :חיי שרה " ?
" .17ויצא יצחק לשוח בשדה" .ציין  3פירושים לכך.
" .18ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים" ,באיזה הקשר אחר מוזכר המספר  127בתנ"ך?
 400" .19שקל כסף ביני ובינך מה היא" .ציין עוד  2מקומות בתנ"ך שבהם מוזכר הביטוי " מה היא " ?
 .20אליעזר פגש את רבקה על עין המים .מי בתורה פגש את אשתו על יד הבאר ?
 .21מנין למדים את הכלל" אין משיאין את האישה אלא מדעתה" ??
 .22כיצד נקרא המקום שממנו שותים הגמלים?
 .23איזה פסוק שאומר חתן לכלה מקורו בפרשתנו ??
 3 .24מקומות נקנו ע"י אבותינו בכסף מלא כדי למנוע פתחון פה מאומות העולם .מה הם ? )מדרש
בראשית רבה (
 .25באיזה פסוק נלמד שזיווגו של אדם נקבע משמים ?
 .26מנין למדים שיצחק תיקן תפילת מנחה?
" .27שתה אדוני כדי לפניך ואחר אשאב לגמליך" .איזו הלכה נלמדת מכך?
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בס"ד

תשובות  -תורה ממרום לפרשת חיי שרה
 .1א .סוכה )=רואה( ברוח הקדש ב .כולם סוכים ) =מסתכלים( ביופיה .ג .מלשון נסיכה.
 .2א .על שם  4ענקים שהיו בה .ב .בגלל שנקברו בה  4זוגות.
 .3א .כפולה בזוגות שנקברו בה ב .בנויה בקומה כפולה
 .4א .37 .ב .ויהיו בגמטריה=  ,37כלומר חייה נחשבים רק עם הולדת יצחק
 . .5בגלל שכאשר שמעה שיצחק נשחט בעקידה פרחה נשמתה.
 .6א .שרה .ב .אברהם.
 .7נשיא אלוקים.
 .8א .אברהם .ב .דוד)בהפטרה(.
 .9אברהם רץ פעם אחת לשחוט את הבקר ואילו רבקה רצה הרבה פעמים לבאר.
 .10יתרו.
 .11א .בכל הגימטריה=  52כמנין בן .ב .בכל= בת היתה לאברהם ושמה בכל.
 .12א .רבקה .ב .אביגיל) .שמואל א' ,כ"ה (23
 .13יעקב אמר לעשו  7פעמים אדוני.
 .14א .קטורה היא הגר .ב .בגלל שנאים מעשיה כקטורת
 .15א 137 .שנה .ב 12 .בנים וכולם נשיאים.
 .16צדיקים במיתתם נקראים חיים.
 .17א .לטייל ב .להתפלל ג .לנטוע שיחים
 .18במגילת אסתר ,אחשורוש מלך על  127מדינות.
 .19א .המרגלים" :וראיתם את הארץ מה היא" ב .דוד בתהילים " :הודיעני ד' קיצי ומידת ימי מה היא".
 .20משה פגש את ציפורה בת יתרו
 .21מהפסוק":נקרא לנערה ונשאל את פיה" )כ"ד(57,
 .22שוקת
" .23אחותנו את היי לאלפי רבבה" )כ"ד.(60,
 .24מערת המכפלה ,קבר יוסף שנקנה מחמור אבי שכם ומקום המקדש שנקנה מארונה היבוסי
 .25מדברי לבן ובתואל " מד' יצא הדבר" )כ"ד(50,
 .26מהפסוק " ויצא יצחק לשוח בשדה"
 .27בשתיה האדם קודם לבהמה )לעומת זאת באכילה -הפוך(
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