בס"ד
שאלות מבחני בקיאות ברש"י
שנת תשע"ח
בראשית א – פר' בראשית ,נח ,לך לך ,וירא ,חיי שרה ,תולדות
פר' בראשית
 .1רש"י אומר :שהמלאכים לא נבראו עד יום השני ,איפה זה מרומז בפס'?
 .2מדוע ביום השלישי נכפלה המילה "כי טוב"?
 .3על מי מהברואים נאמר שה' ברך אותם ועל מי לא נאמרה ברכה ומדוע?
 .4מה היה קשה בלשון התורה שבגללו אומר רש"י "ענותנותו של הקב"ה למדנו מכאן?
 .5מה היה קשה בלשון התורה שתשובתו ברש"י"...:אינו דומה טעם הדג העולה מן הים
בעכו לדג העולה מן הים באספימא?
 .6על מי אומר רש"י" :עדיין לא היו וכתב המקרא על שם העתיד"?
 .7מה היה קשה בלשון התורה שבגללו אומר רש"י "שהתנה עמהם על מנת שיקבלו
ישראל עליהם חמישה חומשי תורה?.
 .8באיזה ענין אומר רש"י" :רוח הקודש אומרת כן"?
 .9באיזה ענין אומר רש"י".. :דברי הרב ודברי התלמיד מי שומעין"?
" .10אמחה את האדם...מאדם עד בהמה" ,כתבי שתי סיבות למה נגזרה גזרת המבול על
הבהמות?

פר' נח
 .1מנין למד רש"י" ש"תולדותיהם של צדיקים הם מעשיהם הטובים"?
 .2רש"י כותב" :אפילו בהמה חיה ועוף נזקקין לשאינם מינן" מנין למד זאת רש"י?
 .3על מה אומר רש"י :אנדרלמוסיה באה לעולם והורגת טובים ורעים"? ובאיזה פס'
מרומז שכולם סובלים?
 .4כתבי שלשה פרושים למילה "מבול".
 .5רש"י אומר" :אף נח מקטני אמונה היה" מנין למד זאת רש"י?
" .6מהעוף למינהו" מה ניתן ללמוד מהמילה "למינהו"?

 .7איפה מצאנו שה' מחכה לרשע עד הרגע האחרון ,שמא יחזור בתשובה?
 .8ע"פ מדרשו ,איזו מסקנה מסיק רש"י ביחס למי שאינו עוסק בפריה וברביה וכיצד
למד זאת?
 .9מנין ש "ששנואי המחלוקת וגדול השלום"?
 .10על איזו קושיה תירץ רש"י" ...ועוד שהרשעים בחייהם קרויים מתים"?

פר' לך לך
 .1איפה מרומז בפס' שאברהם נטה תחילה את אהל אשתו ורק אח"כ את אהלו?
" .2הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה את" .מהי משמעות הלשון "נא"? כתבי שלשה
פרושים של רש"י על מילה זו.
 .3היכן מרומז שאברהם הטמין את שרה בתיבה כשירד למצרים?
 .4באיזה עניין לפי רש"י לימדה אותנו התורה דרך ארץ?
 .5איפה מרומז בלשון התורה שלוט היה דומה לאברם בקלסתר פניו?
 .6מי הוא ש"נכנס בעובי הקורה"?
..." .7ויבוא הפליט "..מי היה הפליט? למה נקרא בשם "פליט"?
 .8הביאי ראיה לכך ששינוי השם מביא לשינוי המזל.
 .9מי אמר על מי "מוטב שפחה בבית זה ולא גבירה בבית אחר"?
 .10באיזה ענין משבח רש"י את ישמעאל?

פר' וירא
 .1מנין שאין יצר הרע שולט במלאכים?
 .2מנין למד רש"י "שלא ישנה אדם ממנהגו"?
 .3על איזה פס' מסביר רש"י :מסתכלת במעיה ואומרת אפשר הקרבים הללו טעונים
ולד"?
 .4השלימי כל השקפה שבמקרא לרעה חוץ מ____________________________
 .5מנין שמסרבים לקטן ואין מסרבים לגדול"?
 .6כתבי שתי סיבות מדוע אחרי מהפכת סדום עבר אברהם לארץ פלישתים?

 .7מנין "שהיה אברהם טפל לשרה בנביאות"?
 .8מדוע נקרא הר המוריה בשם זה?
 .9את מה מסביר רש"י בעזרת הטעם "שאם יצטרך האחר לנקביו ויתרחק יהיה השני
עמו"?
 .10מדוע נקרא סכין העקידה בשם "מאכלת"? ()3

פר' חיי שרה
" .1גר ותושב אנכי עמכם" מהו הקושי בפס'? תרצי ע"פ שני הפרושים ברש"י.
 .2מה מקור השם "ארם נהריים"?
 .3מה הם הרמזים בתכשיטים שנתן אליעזר לרבקה?
 .4אליעזר שאל את רבקה :אם יש מקום לישון והיא ענתה לו .מה ההבדל בין שאלתו לבין
מה שרבקה השיבה לו?
 .5אלי...לא תאבה האישה ללכת אחרי" ,מה דרשו חז"ל מצורת הכתיבה של המילה אלי?
 .6איזו הלכה למדו חז"ל מהפסוק "ויהי כאשר שמע עבד אברהם את דבריהם וישתחו ארצה
לה'"?
 .7מנין ש"אין משיאין את האישה אלא מדעתה"?
" .8ונתן אברהם את כל אשר לו ליצחק" את מה נתן לו?
 .9מדוע אברהם לא ברך את יצחק לפני מותו?
 .10הוכיחי שישמעאל עשה תשובה!

פר' תולדות
 .1ויתרוצצו " הביאי שני פרושים?
 .2מי קרא את השמות ליעקב ועשיו? איפה זה מרומז בפס'?
.3באיזה עניין מזכיר רש”י? א .מלח ותבן

ב .חזיר ושעטנז

.4מדוע בישל יעקב עדשים לסעודת ההבראה? ( 2פירושים)
.5כתבי שלש סיבות מדוע כהו עיניו של יצחק מלראות?
".6קח לי משם שני גדיי עיזים "...כתבי שתי קושיות ותרצי אותם עפ"י רש"י.
.7איפה היה שומר עשיו את בגדי החמודות ומדוע?
מדוע נקראו בשם "החמודות"?
".8ויחרד יצחק חרדה" מה היתה החרדה?
.9פעמיים בפרשתנו אומר רש"י ש"לרבקה היה רוח הקודש" מה הוגד לה ברוה"ק?
.10על איזה פס' בפרשת תולדות אומר רש"י" :איני יודע מה מלמדנו"?

חיילך לאורייתא!

