
  ד"בס
  

 שאלות לשולח� שבת   פרשת חיי שרה 
  קבורת שרה

� ָ�ִני�ְוֶ�ַבע  ָנהְוֶעְִרי� ָ�  ָ�ָנהֵמ�ה , ַוִ�ְהי� ַחֵ�י ָָרה" .1�מדוע נשנת המילה  �"ַחֵ�י ָָרה, ְ�ֵני
 )י"רש'  א,ג"כ(? פעמי�' ג" שנה"

 ")פודלס"ה "ד' ה, ג"י כ"רש(? מדוע נסמכה פרשת קבורת שרה לעקדת יצחק .2

ַ-ת" .3  )'ד,ג"כ"(ְוֶאְק3ְָרה ֵמִתי ִמ2ְָפָני, ֶקֶבר ִע1ֶָכ��0ְנ� ִלי ֲאח.

 ?היכ4 מעוניי4 אברה� לקבור את שרה  .א

 ?למי שיי5 השדה  .ב

 )ט, ג"כ, י"רש(? "ְמָעַרת ַה1ְַכ6ֵָלה"מדוע נקראת המערה   .ג

 ?כמה שיל� עליה לבסו8? הא� קיבל אברה� את המערה חינ�  .ד

 )יז, ג"כ(?"ויק�"י את המלה "כיצד מפרש רש – ”ויק� שדה עפרו4“  .ה

 

 מציאת כלה ליצחק

י את המלה "כיצד מפרש רש –) א,ד"כ( "ַ��ֹל, >ְבָרָה��3ֵַר5ְ ֶאת' ה�וַ ; 3ָא 3ַָ�ִמי�, ְו>ְבָרָה� ָזֵק4" .4
 ?"כלב"

 )'י�'א, ד"כ: ("קִלְבִני ְלִיְצחָ , ְוָלַקְח0ָ ִאAָה; 0ֵֵל5ְ , מ@ַלְד0ִי�>ְרִצי ְוֶאל� ִ?י ֶאל " .5

  )'ג,"כ( ?מדוע אינו רוצה אשה מבנות כנע4 . א
  ?להיכ4 שולח אברה� את עבדו. ב
 )י, ד"כ, י"רש(? הגמלי� במה שוני� ה� משאר ?כמה גמלי� לוקח עבד אברה�. ג

�ֲאַר� ַנֲהַרִי��ַוֵ�ֶל5ְ ֶאל, ַוָ�ָק�" .6� )יז�יא, ד"כ(עבד אברה� מגיע לחר4  � " ִעיר ָנח@ר�ֶאל

  ?היכ4 מברי5 הוא את הגמלי�  .א
 '?מה מבקש הוא מה  .ב

 ?ה נענה לבקשתו"הא� הקב  .ג

 .רבקה מגיעה לבאר המי� �)  ו"ט, ד"כ" (ְוִהFֵה ִרְבָקה יֵֹצאת" .7

  ?מה מבקש עבד אברה�  .א
 ?מה עושה רבקה יותר ממה שהתבקשה  .ב

 )כב, ד"כ, י"רש(? צמידי�השני למה מרמזי�  ?איזו מתנה נות4 העבד לרבקה  .ג

 ?יה ואחיה של רבקהאב מה שמות� .8

 )ס, ד"כ(? י קרוביה"מהי הברכה שמתברכת רבקה ע .9

  )ג"ס, ד"כ, י"רש(? "לשוח"מה פירוש המלה  –" בשדה לשוחצחק יויצא " .10

 )ש�, י"רש(? מדוע) ה"ס, ד"כ(? מה עושה רבקה כאשר היא רואה את  יצחק .11

דוע הביא יצחק את רבקה אל אוהל מ – )ז"ס, ד"כ, י"רש( "ָהאֱֹהָלה ָָרה ִא1@, ַוְיִבֶאָה ִיְצָחק" .12
 ?שרה והרי היא כבר נפטרה 

 אברה� נושא אשה

  )א, ה"י כ"רש(? מדוע נקראה כ5? מה שמה. אחרי מות שרה לוקח אברה� אשה נוספת .13

 .)ב"י, ה"כ(? כמה בני� נולדו לישמעאל .14

 שבת שלו�                            )                                                 ז"י,ה"כ(?באיזה גיל מת ישמעאל .15
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