
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ב ַהִמיָלה ְבִרית ְלַאַחר ,ָאִבינּו ַאְבָרָהם ָמה הֹוִציא 'ה . ְלֹאֶהל ִמחּוץ יֹושֵׁ י(ֲחָזָקה ֶשֶמש)ִמנְָרִתיָקה חֵׁ  ֶשּלא ְכדֵׁ

ר ָאִבינּו ַאְבָרָהם ַאך ,אֹוְרִחים ָיבֹואּו ן ִהְצַטעֵׁ ָליו שֹולֵׁחַ  ה' ְוָלכֵׁ   ִבְשרּו )ַמְלָאִכים) ָהאֹוְרִחים .אֹוְרִחים אֵׁ

ֶשְבַכָּונָתֹו ַלֲהֹפְך ֶאת  ִהְמִשיכּו ְבַדְרָכם ּוָפנּו ִלְסדֹום.  ה' הֹוִדיַע ְלַאְבָרָהם ַמְלָאִכיםהָ  .ֶבן לוֹ  ִיָּולֵׁד ָשנָה ֶשְבעֹוד ְלַאְבָרָהם
ִבין י ְסדֹום ְוִניָסה ְלַהִציָלם, ֲאָבל ַבּסֹוף הֵׁ ל ַעל ַאְנשֵׁ  .ָלֶהם רזָ עַ  ֹלא ֶשֶזה ְסדֹום ִבְגַלל ִרְשעּוָתם.  ַאְבָרָהם ִהְתַפּלֵׁ

ב. ַהַמְלָאִכים בָ  רֵׁ יתֹו ְולֹוט סֵׁ י ְסדֹום ָדְרשּו ִמּלֹוט ְלהֹוִציא ֶאת ָהאֹוְרִחים ִמבֵׁ יתֹו. ַאְנשֵׁ אּו ִלְסדֹום ְולֹוט ִהְכִניָסם ְלבֵׁ
ִרים )ֶשֹּלא ָיְכלּו ִלְראֹות( ְוִצּות לֹוט ִבְזכּות ַאְבָרָהם.ַהַמְלָאִכים ִהִצילּו אֶ  י ְסדֹום ַבַּסְנוֵׁ ם ִהכּו ֶאת ַאְנשֵׁ ּו )ְוִהְכִריחּו( ֶאת הֵׁ

ל ְלָאחֹור.  ִאְשתֹו ֶשל לֹוט ִהְסַתְכָלה ְונֶֶהְפָכה ִלְנִציב יתֹו ִלְברַֹח ִמְּסדֹום ְוֹלא ְלִהְסַתכֵׁ  .ֶמַלח  לֹוט ּוְבנֵׁי בֵׁ
ר ֶשָשָרה ִהיא ֲאחֹותֹו, ְכִפי ֶשָעָשה ְבִמְצַרִים. ֲאִבימֶ  ַאְבָרָהם ִהִגיַע ִלְגָרר ֶלְך ֶמֶלְך ְגָרר ָלַקח ֶאת ָשָרה, ֲאָבל ה' ִנְרָאה ְוִספֵׁ

ִשיב ֶאת ָשָרה ְונַָתן ָליו ַבֲחלֹום ְוהֹוִדיַע לֹו ֶשִאם ֹלא ָיִשיב ֶאת ָשָרה ְלַאְבָרָהם הּוא ָימּות. ֲאִביֶמֶלְך הֵׁ ַמָתנֹות ַרבֹות  אֵׁ
יתוֹ  100ן ִיְצָחק נֹוָלד ַכֲאֶשר ַאְבָרָהם ָהָיה בֵׁ ְלַאְבָרָהם.  אל ִמבֵׁ ש ֶאת ִיְשָמעֵׁ רֵׁ . ָשָרה ֶשל הָת שָ קַ בָ  ִפי ַעל ָשנָה. ַאְבָרָהם גֵׁ

סֹוף ַהָפָרָשה ַאְבָרָהם  ִלְקַראת. השֶ עוֹ ְש  ָדָבר ְבָכל יתוֹ ִא  ִנְמָצא ה"ַהַקב כֵׁיַצד ֶשָרָאה וןיוַ כְ  ְך ָכַרת ְבִרית ִעם ַאְבָרָהםֲאִביֶמלֶ 
ַדת ִיְצָחק.ָעַבר ֶאת    והיוַ וצִ  ָאִבינּו ַאְבָרָהם ֶשל וֹ ותנמָ אֶ נֵׁ ֶאת ִלְבדֹוק ָרָצההקב"ה  ַהִנָּסיֹון ַהָגדֹול:  ֲעקֵׁ

נּו ִרְבָקה תידָ לֵׁ  ַעל רפַ סּוְמ  ַהְפָרָשה ְבסֹוף. ִיְצָחק ֶאת ְלַהְקִריב  )הרב צבי האריס( .ִאמֵׁ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 איור: ינון פתחיה



 
 

 

 

 

 

 

 

 הכנסת אורחים של אברהם אבינו
אברהם אבינו היה מכניס אורחים. לאחר שקיים את מצוות ברית המילה המתין בפתח האוהל באלוני ממרא כדי 

יוכל לנוח ולהתחזק. אך אברהם הם ראבכדי שלחפש אורחים. ה' הוציא שמש חזקה כדי שלא יעברו אורחים, 
 מלאכים.  - מיוחדים םחיראבינו היה מצטער שלא באים אורחים, ולכן ה' שלח אליו או

 _____________________________________________________כמה מלאכים מגיעים לבקר את אברהם? ) יח,ב(  .1

 _______________________________________________מה היה התפקיד של כל אחד מהמלאכים? )רש"י יח,ב(  .2

________________________________________________________________________________________________ 

ברהם אבינו רואה את "האנשים" ורץ אליהם להזמין אותם אליו. מדוע אברהם מציע להם לרחוץ רגליים? א .3
 _____________________________________________________________________________________)רש"י יח,ד( 

 השלימו:" ואקחה ___ _____ __________ _________ אחר תעבורו" ) יח,ה(  .4

 אברהם אבינו אומר מעט ועושה הרבה. במקום פת לחם אברהם אבינו מצווה להכין: .5

 כנת עוגות ) יח,ו( לה-" "שלוש _________ ________ _________ 
  )יח,ז(לארוחה מכובדת - "קח בן _________ _________ __________וי"

 יח,ח(___ ______ אשר עשה ויתן לפניהם")אברהם מגיש למלאכים ארוחה דשנה: "ויקח ________ ________ _ .6

 ____________________________________________________________ה מבשרים המלאכים לאברהם? ) יח,י( מ .7

 _______________________________( יב,יחשרה עומדת באוהל ושומעת את המלאך. מה עושה שרה ומדוע? ) .8

_______________________________________________________________________________________________ 

ע לאברהם שהוא יעשה נס כנגד הטבע ושרה תלד בן. איזו מילה בפסוק קשורה לנס? ) יח,יד( ה' מודי .9
_______________________________________________________________________________________________ 

 

 משא ומתן על סדום 
אנשי סדום היו רשעים מאוד והקב"ה החליט להחריב את העיר עם האנשים שבה. כיוון שהקב"ה הבטיח את הארץ 

 לאברהם, הקב"ה מודיע לאברהם על גזר הדין ליושבי הערים . אברהם אבינו , איש החסד, מנסה להציל אותם. 

 (____  ________" ) יח,כג  __________)תהרוג( ה' לא להחריב את סדום? האף תספה-למה אברהם מבקש מ .1

___ צדיקים :"אולי יש _______ושואל את הקב"ה  לנסות לשנות את רוע הגזירהקב"ה ה לאאברהם אבינו פונה  .2
 בתוך העיר"? ) יח,כד(

(: _________  לב-כח ) יח, בעבור אילו מספרי צדיקים פונה אברהם בכל פעם לקב"ה כדי שלא יחריב את סדום .3
_____ ___________ ___________  __________ ______ 

 ________________________________מדוע אברהם לא ממשיך לבקש על פחות מעשרה אנשים  )רש"י  יח,לב(  .4

________________________________________________________________________________________________ 
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 הפיכת סדום
מגיעים שני מלאכים אחד להציל את לוט האחיין של אברהם והשני להשחית את העיר. לוט שיושב אל סדום 

בשער העיר , מזמין את המלאכים לביתו , עורך להם משתה ומכין מצות. לא עובר זמן רב ואנשי סדום הרשעים 
 ל לוט וביקשו ממנו להוציאם. )שלא רצו אורחים אצלם בעיר( הגיעו לביתו ש

 ________________________ה לפתוח לאנשי סדום את הדלת. מה ניסו אנשי סדום לעשות? )יט,ט( לוט לא רצ .1

 ____________________________________במה המלאכים היכו את האנשים שניסו לפרוץ לבית? )רש"י יט,יא(  .2

במהירות מן העיר. מי מסרב להצטרף?  ועליו לצאת לצאת שרים ללוט שנשלחו להחריב את העירהמלאכים מב .3
 ________________________________________________________________________________________) יט,יד( 

כשעלה השחר המלאכים  לחצו על לוט ומשפחתו לצאת והם מתעכבים. מה עושים המלאכים? ) יט,טז(  .4

_______________________________________________________________________________________________ 

המלאך מבקש מלוט לברוח אל ההר כדי שלא ימות. לוט טען שלא יספיק להגיע להר והוא מעדיף לברוח לעיר  .5
 ____________________________________הקרובה. מה שמה ולמה דווקא לשם לוט רצה לברוח? )רש"י יט,כ( 

_______________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________מה ה' המטיר על סדום ועמורה? ) יט,כד(  .6

 _________________________________________________________למה הפכה אשתו של לוט ומדוע? ) יט,כו(  .7

 _____________________________________אברהם משקיף על סדום ועמורה בבוקר. מה הוא רואה? ) יט,כח(  .8

 

 בית אבימלךשרה ב
. אבימלך  אברהם אבינו עובר להתגורר בעיר גרר בגלל שחרבו הערים סדום ועמורה ולא עברו שם עוד אנשים

 וה לקחת את שרה אליו לאישה.מצו

 ________________________________________________________________מה אומר אברהם על שרה ) כ,ב(  .1

 ___________________________________________________מה אומר הקב"ה לאבימלך בחלום הלילה? )כ,ג(  .2

 ____________________________מה מצווה הקב"ה את אבימלך לעשות? מה יקרה אם לא יעשה זאת? ) כ,ז(  .3

______________________________________________________________________________________________ 

אברהם אבינו ) כ,יא( אבימלך מספר לכל עבדיו על החלום ושואל את אברהם מדוע עשה זאת. מה תשובת 
______________________________________________________________________________________________ 

 _______________________________מה הקשר המשפחתי של אברהם ושרה )לפני שהתחתנו(? )רש"י כ,יב(  .4

______________________________________________________________________________________________ 

 _______________________________מדוע נותן אבימלך לאברהם "צאן ובקר ועבדים ושפחות" ? )רש"י כ,יד(  .5

אברהם אבינו מתפלל על אבימלך ועבדיו .מה היה העונש שקיבלו על לקיחת שרה לאבימלך? ) כ,יח(  .6

______________________________________________________________________________________________ 
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 לידת יצחק
  .ההבטחה ושרה יולדת את יצחק הקב"ה מקיים את

 ____________________________________________כעבור כמה זמן אברהם עושה ברית מילה ליצחק ) כא,ד(  .1

 _________________________________________________________בן כמה היה אברהם כשיצחק נולד ) כא,ה(  .2

שרה" והרי יש רק את יצחק? )רש"י כא,ז(  בניםמדוע נכתב "היניקה  .3

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 ישמעאלהגירוש של 
 ומבקשת מאברהם לגרש את בן האמה "כי לא יירש בן )מנסה לפגוע ביצחק( רואה שישמעאל מצחק אימנו שרה

 האמה הזאת עם בני עם יצחק" 

כתוב בפסוק "וירע הדבר מאוד בעיני אברהם". מה אומר הקב"ה לאברהם? " כל אשר _________ ________   .1

 _________  ________  בקולה , כי _______  ________  _____ זרע" ) כא,יב( 

( טז-?)כא,טווחמת מים מה קורה כשנגמרים המיםאברהם משכים בבוקר ושולח את הגר וישמעאל למדבר עם לחם  .2

______________________________________________________________________________________________ 

 הקב"ה שומע את קול ישמעאל ומלאך ה' מצווה את הגר לקחת את ישמעאל. כיצד ניצל ישמעאל? ) כא,יט(  .3

______________________________________________________________________________________________ 

 

 ברית עם אבימלך
הם שיעשה אבימלך רואה את ברכת ה' במעשי אברהם והניסים שהקב"ה עושה לו ולכן רוצה לכרות ברית עם אבר

 .חסד עם זרעו אחריו

אברהם אבינו מוכן לכרות ברית אך מתווכח עם אבימלך . על מה הויכוח? ) כא,כה(  .1
______________________________________________________________________________________________ 

אברהם לוקח שבע כבשות ונותן לאבימלך.למה? ) כא,ל(  .2

______________________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________המקום בעקבות השבועה? ) כא,לא(  איך נקרא .3
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 עקידת יצחק
אברהם עקידת יצחק על אחד ההרים שהקב"ה יראה לאברהם.  -הקב"ה מנסה את אברהם בניסיון הגדול מכולם 

 ומשכים מיד בבוקר. דולה לא מהרהר אחרי בקשת ה'אבינו באמונתו הג

הקב"ה פונה אל אברהם להעלות את יצחק לעולה ורש"י מספר על השיחה בין הקב"ה לאברהם . השלימו  .1
 את המילים מהפסוק )כב,ב(:

 נים."קח נא ____________ " אברהם אבינו עונה : יש לי שני ב
 אברהם אבינו עונה : זה יחיד לאמו וזה יחיד לאמו"_________________" 

 "_________________" אברהם אבינו עונה : שניהם אני אוהב

" "_________________ . 
 ________________________________________________________כעבור כמה זמן מגיעים אל המקום? ) כב,ד(  .2

 _______________________________________________________( כיצד ידע אברהם שזהו המקום? )רש"י כב,ד .3

אברהם מצווה את הנערים להישאר למטה ואברהם ויצחק עולים בהר. מה יצחק שואל את אברהם? ) כב,ז(  .4
______________________________________________________________________________________________ 

קח את המאכלת)סכין גדולה(לשחוט את יצחק לאחר שעקד)קשר( אותו על המזבח שבנה. מי אברהם אבינו לו .5

 _________________________________________________________קורא לאברהם ומה מצווה אותו? ) כב,יב( 

 _____________________________________________את מי אברהם מעלה לעולה? היכן הוא היה ? ) כב,יג(  .6

 __________________מלאך ה' מברך את אברהם : " ברך אברכך _____________________________________ .7

 ____________________אויביו" ) כב ,יז( 

 

 לידת רבקה
 בסוף הפרשה מתבשר אברהם על לידת רבקה 

 _______________________________________? )כב,כג( אברהם אבינומי היה אביה של רבקה? איך הוא קשור ל
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 מחסן מילים:
  

, יצחק, עקידה, סדום

 ,מצות ,סנוורים

, הכבשן קיטור, מלח נציב

, קשת רבה, מים חמת

, אשל, שבע באר

, המוריה הר, פלישתים

 רבקה, בתואל, מאכלת

 נ ש ב כ ה ר ו ט י ק צ צ

 ו ה ק ב ר צ ס י צ ח ק ס

 ט ט ט פ ה ה ד פ ב ע ח מ

 מ י מ ת מ ח ח ל א ו ת ב

 א מ צ ל ו ש ו ב ר ע ח פ

 כ ע ו ק ר ט פ ו ש ק מ ס

 ע ד ט ח י י ל צ ב פ ו נ

 ת ג ו ט ה ד י ק ע ע ט ו

 ל ס י צ ג ל ש א ג ג ק ו

 כ ב צ פ ד ת ת ש ק ה ב ר

 א ע ח ל מ ב י צ נ צ ד י

 מ ח מ צ ו ת מ ו ד ס ה מ

 

 השלימו את המילים מתוך הפרשה

 _____________ שר צבאו של אבימלך )פרק כ"א פסוק כ"ב(פ

 _____________ בתו של בתואל )פרק כ"ב פסוק כ"ג(ר

 _____________ לשה ואפתה עוגות לאורחיה )פרק י"ח פסוק ו'(ש

  ,כד'(כ"ב"ותלד גם היא את טבח ואת גחם ואת _______ ואת מעכה" )פרק   ת

 הנה האש והעצים_________ השה לעולה" )פרק כ"ב פסוק ז'("  ו

 ____________ נימול בן שמונת ימים )פרק כ"א פסוק ד'(י

 פסוק כ( א)פרק כ"המקצוע של ישמעאל _____________ ר

 בנו )פרק כ"ב פסוק י"ג(___________ אותו העלה אברהם תחת א
 

6 



 
 

 



 
 

 


