בס"ד

שאלות לפרשת תולדות
" .1אברהם הוליד את יצחק" -מנה  5אירועים דומים שקרו לאברהם ויצחק.
 .2רבקה היתה מפדן ארם .מה משמעות שם זה?
" .3ויתרוצצו הבנים בקרבה ".ציין  2פירושים לכך.
 .4יעקב ועשו היו תאומים .איזה זוג תאומים נוסף מוזכר בתורה?
 .5רבקה אומרת ליעקב" :עלי קללתך בני" .א.מי אמר למי בתורה" :עלי היו כולנה" ? ב .מה רמוז
במילה ":עלי" ?
 .6על מי נאמר בתנ"ך :א".וישקף בעד החלון" ב ".מבעד לחלון נשקפה " ?
 .7א .איזה כינוי מוזכר בפרשתינו לסופר והוגה דעות מפורסם מאבות הציונות? ב .מה שמו?
 .8על מי נאמר בתורה שמצאו :א.באר מים ב.באר מים חיים?
 .9מהם שמות הבארות שחפר יצחק?
 .10מהם שמות האתרים בישראל שמקורם בפרשתינו :א.שכונה מפורסמת ב.ערים בישראל.
 .11מהם שמות נשותיו של עשיו?
" .12ויהי כי זקן יצחק ותכהינה עיניו" .מנה  3סיבות לכך )רש"י(
 .13עשיו עונה ליעקב" :הנני" .מי עוד השתמש בתורה בביטוי זה?
 .14אילו מילים נרדפות יש בפרשתינו למילים :א.חפרו ב.חרב ג.שנא.
 .15מי בפרשתינו ביצע את הפעולות הבאות :א.כרה ב.סתם ג.שטם.
 .16ב  3דברים שונה יצחק מיתר האבות .מה הם
" .17אברהם הוליד את יצחק"  .מה שם אימו של אברהם ?
 .18באיזה גיל היה יצחק א .בעקידה ב .כשהתחתן ?
 .19מה פירוש המילה "נזיד" בפסוק "יזד יעקב נזיד" ?
 .20מה מקור השם באר-שבע?
" .21ויחפור באר אחרת ויקרא שמה רחובות" .מי בנה עיר בשם רחובות ?
 .22מהיכן למדים ש " :אין דומה תפילת צדיק בן רשע לתפילת צדיק בן צדיק" ?
 .23איזו ברכה במוצאי שבת מקורה בפרשתינו ?
" .24ויהי עשו איש שדה "  .מי נקרא " איש האדמה"?
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בס"ד

תשובות לפרשת תולדות
. .1א.שניהם נישאו לנשים ממשפחתם  .ב .נשותיהם היו עקרות ג.לשניהם היו  2בנים ,אחד צדיק
ואחד רשע .ד .שניהם חפרו בארות ה.כל אחד מהם אמר שאשתו היא אחותו.
 .2א .פדן= צמד ,זוג .המקום נקרא כך כי היו  2ארם :ארם נהריים וארם צובא .ב.פדן= שדה.
 .3א.מלשון ריצה; התינוק רץ ומפרכס לצאת .ב.מלשון ניצים ,רבים זה עם זה.
 .4פרץ וזרח ,בני תמר ויהודה.
 .5א.יעקב אמר לבניו )מ"ב  (36ב.רמז לצרות שנגרמו ליעקב ע"י האישים עשיו ,לבן  ,יוסף ,ראשי
תיבות עלי !
 .6א .אבימלך ב .אם סיסרא.
 .7א .אחד -העם ב .שמו :אשר גינצבורג.
 .8א.הגר ב.יצחק.
 .9עשק ,שיטנה ורחובות.
 .10א .מאה שערים ב .רחובות ובאר שבע
 .11יהודית בת בארי ,בושמת בת אילון ומחלת בת ישמעאל.
 .12א.עיניו כהו בגלל העשן שהקטירו נשות עשיו לעבודת כוכבים .ב.מדמעות המלאכים שבכו עליו
בעקידה .ג.כדי שיעקב יטול את הברכות.
 .13אברהם בעקידה.
 .14א .כרו ב .תלי ג.שטם
 .15א .יצחק כרה )=חפר( בארות ב .פלשתים סתמו את הבארות ג.עשו שטם )שנא( את יעקב
 . .16חי יותר מכולם ב .שמו לא השתנה ג .תולדותיו מסופרים בקיצור יותר
 .17אמתלאי בת כרנבו ) בבא בתרא צ"א(
 .18א .נעקד בגיל  37ב .התחתן בגיל 40
 .19תבשיל
 .20על שם השבועה כשנכרתה ברית על הבאר.
" .21מן הארץ ההיא יצא אשור ויבן את נינוה ואת רחובות " )נח,י .(11
 .22מהפסוק " :ויעתר לו ד' " )כ"ה) (21,עיין ברש"י(
 " .23ויתן לך האלוקים מטל השמים ומשמני הארץ "
 " .24ויחל נח איש האדמה " )ט(20,
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