
  ד"בס

  תולדותפרשת  שאלות לשולח� שבת 

מדוע מספרת לנו  –)'יט, ה"כ(" ִיְצָחק�ה�ִליד ֶאת, �ְבָרָה�  :�ְבָרָה��ֶ��, ְוֵאֶ�ה ��ְלדֹת ִיְצָחק" .1
 )י"רש(? התורה דבר מפורס� זה

כיצד התפללו יצחק  –) 'יט, ה"כ "('ַו1ֵָעֶתר ל� ה, 4ִי ֲעָקָרה ִהוא, ְלנַֹכח ִא��2ְ ' ה�ַו1ְֶעַ�ר ִיְצָחק לַ " .2
 ) י"רש(?ה דוקא ליצחק"הקב נעטרומדוע , ורבקה 

 )ו"כ, ה"כ(? וב� כמה היה כשנולדו התאומי�) 'כ, ה"כ(ב� כמה היה יצחק כשנשא את רבקה  .3

מדוע חזרה התורה ) כ, ה"כ(“ ֲאח�ת ָלָב� ָהֲאַר7ִי��ִמַ:�9ַ ֲאָר�, ְ�ת8ֵאל ָהֲאַר7ִי� ִרְבָקה ַ�ת“ .4
 ?מדגישה את יחוסה של רבקהו

 מכירת הבכורה 

 )כז,י כה"רש(? מה הוא יודע לצוד –" ִאי2 ָ=ֶדה, ַוְיִהי ֵעָ=ו ִאי2 יֵֹדַע ַצִיד "עשיו מתואר כ .5

 )ל, ה"כ(? מהו האדו� –" ָה@דֹ� ָה@דֹ� ַהֶ?ה�ַהְלִעיֵטִני ָנא ִמ� " .6

 .)י"רש ל, ה"כ(? מדוע רוצה יעקב את הבכורה" ִלי, Bָ ְ�כָֹרְת � ִמְכָרה ַכ�1� ֶאת   :ַיֲעקֹב, ַו1ֹאֶמר " .7

Cהרעב באר 

יצחק  נהוכיצד מכ )ב� א, ו"כ(? ה"מה מבקש יצחק לעשות כשיש רעב בארC ומה מורה לו הקב .8
 .י"ברש

תבואתו של יצחק בשעת  פי כמה מתברכת.." ַו1ְִמָצא Fָ�ַָנה ַהִהוא, ַו1ְִזַרע ִיְצָחק ָ�@ֶרC ַהִהוא " .9
 ).ב"י, ו"כ(? הבצורת

  בארות יצחק

  :שחפר אברה�  יצחק חופר שוב את הבארות .10

 ).י"ו רש"ט, ו"כ(?  ?מדוע סתמו פלישתי� את הבארות .א

  )כ, ו"כ(? כיצד נקראה הבאר הראשונה ומדוע .ב

 ).כו, כב � יז, ו"כ(? כ חפר יצחק "סהכמה בארות  .ג

מה היתה תגובת הוריו ? ה� נשותיו של עשיו מ.."  ַוHַ1ִח, � 2ָָנה�ְרָ�ִעי�ֶ��, ַוְיִהי ֵעָ=ו " .11
� )לד, ו"כ(? לנישואי

 יצחק ברכת 

 :כאשר זק� יצחק מבקש הוא לברB את בניו .12

  )א, ז"כ(? את מי מבקש הוא לברB תחילה. א

  )א,ז"כ(? מי משבשת את תוכניותיו. ב

  ?מה מבקשת רבקה מיעקב. ג

  ?יעה אותו רבקהכיצד מרג? ממה חושש יעקב. ד

  ?מדוע הידיי� ה� של עשיו –" ְיֵדי ֵעָ=ו, ְוַה1ַָדִי�, ַהHֹל ק�ל ַיֲעקֹב, ַו1ֹאֶמר . "ה

  )לד, ז"כ(כיצד מגיב עשיו כאשר הוא שומע שנתברB יעקב במקומו . ו

 ?כ"מה חושב עשיו בליבו אח. ז

 ?לא� שולח יצחק את יעקב מפני עשיו .13

  שבת שלו�  


