
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ִהְמִשיכּו ְבַדְרָכם ּוָפנּו ִלְסדֹום.  ה' הֹוִדיַע ְלַאְבָרָהם ֶשְבַכָּונָתֹו ַלֲהֹפְך ֶאת  ַ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( ְוצִ  ת לֹוט ִבְזכּות ַאְבָרָהם.ַהַמְלָאִכים ִהִצילּו אֶ  י ְסדֹום ַבַּסְנוֵׁ ם ִהכּו ֶאת ַאְנשֵׁ ּוּו )ְ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. ֲאִבי ַאְבָרָהם ִהִגיַע ִלְגָרר ֶמֶלְך ֶ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   ֶאת ְלַהְקִריב והיוַ וצִ  ָאִבינּו ַאְבָרָהם ֶשל וֹ ותנמָ אֶ נֵׁ ֶאת ִלְבדֹוק ָרָצההקב"ה  ַהִנָּסיֹון ַהָגדֹול:  ֲעקֵׁ

נּו ִרְבָקה תידַ לֵׁ  ַעל רפַ מסּו ַהְפָרָשה ְבסֹוף. ִיְצָחק   )הרב צבי האריס(   .ִאמֵׁ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 איור: ינון פתחיה



 
 

 

 

 

 הכנסת אורחים של אברהם אבינו
 ___________________________________ כתוב בתורה :"וירא אליו ה'" למה ה' נראה לאברהם? )רש"י יח,א( .1

______________________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________ למה אברהם ישב בפתח האוהל?)רש"י יח,א( .2

 _______________________________________________________________מה פירוש "כחֹם היום" )רש"י יח,א(  .3

יה התפקיד של כל אחד מהמלאכים? )רש"י יח,ב( שלושה מלאכים באים לבקר את אברהם מה ה .4

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
רש"י יח,ד( מה ההבדל בין הכנסת האורחים של אברהם פה לבין הכנסת האורחים של לוט בהמשך הפרשה?) .5

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

מי הוא הנער אברהם אבינו אומר מעט ועושה הרבה. מציע לאורחים פת לחם אך מגיש חמאה חלב ובשר.  .6
 _____________________ז( __יח, רש"ישמכין את הבשר? מדוע החליט אברהם להביא דווקא לו את הבשר?)

_____________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________)רש"י יח,ח(  איזה כללי נימוס אנו לומדים מהמלאכים? .7

_____________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________איך לומדים ששרה הייתה צנועה?)רש"י יח,ט(  .8

 __________________________________________________________ה מבשרים המלאכים לאברהם? ) יח,י( מ .9

 _____________________________( יב,יחשרה עומדת באוהל ושומעת את המלאך. מה עושה שרה ומדוע? ) .11

______________________________________________________________________________________________ 

מה הסיבה אדני זקן" ואילו הקב"ה אומר לאברהם ששרה אמרה על עצמה :"ואני זקנתי". שרה אומרת "ו

 ______________________________________________________________________________( גלכך?)רש"י יח,י

11.  
12.  

 
 משא ומתן על סדום 

אנשי סדום היו רשעים מאוד והקב"ה החליט להחריב את העיר עם האנשים שבה. אברהם אבינו , איש החסד, 
 מנסה להציל אותם. 

 ____________________ יח,יז(רש"י מה הסיבה שהחליט ה' לגלות לאברהם על החלטתו להחריב את סדום?)  .1

_______________________________________________________________________________________________ 
האם כמו הצעקה שלה. עפ"י  :מורכבתהמילה ' הבאה אלי 'הכצעקתההקב"ה , לפני החרבת סדום יורד לראות  .2

 ________________________________________________________ אפשרויות(? 2רש"י בצעקה של מי מדובר ) 

_______________________________________________________________________________________________ 

 מהיכן לומדים )מאיזה מילים בפסוק( שאברהם פונה אל ה' ומדבר קשות , בפיוס ובתפילה )רש"י יח',כג'( .3

________________________________________________________________________________________________ 

 (ה' לא להחריב את סדום? האף תספה)תהרוג( __________  ____  ________" ) יח,כג-אברהם מבקש מכיצד  .4

 לב( ____  ____ ____ ____ ____ ____-עבור כמה צדיקים אברהם מבקש לא להחריב את סדום? )יח ,כד .5

 _____________________________________________)רש"י יח,כז( בביטוי 'ואנכי עפר ואפר'?למה אברהם רומז  .6

________________________________________________________________________________________________ 

 ________________________________מדוע אברהם לא ממשיך לבקש על פחות מעשרה אנשים  )רש"י  יח,לב(  .7

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

 . העיר , מזמין את המלאכים לביתו  בשער

 ________________________________________________מדוע המלאכים מגיעים רק בערב לסדום)רש"י יט,א(?  .1

 מדוע לוט יושב בשער העיר סדום )רש"י יט,א(? _____________________________________________________ .2

 " ורק אחר כך "ורחצו רגלכם"?)רש"י יט,ב(.מדוע לוט אומר למלאכים "לינו .3

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________ א הביא להם לחם?)רש"י יט,ג(מדוע לוט אפה להם מצות ול .4

ְנאּו אורחים בערים התאספו מסביב לביתו של לוט וביקשו ממנו להוציאם.  .5 לוט לא רצה לפתוח אנשי סדום שש ַׂ

 ___________________________________מה ניסו אנשי סדום לעשות? )יט,ט(לאנשי סדום את הדלת. 

 ____________________________________ה המלאכים היכו את האנשים שניסו לפרוץ לבית? )רש"י יט,יא( במ .6

כמה . עם משפחתו העיר ועליו לצאת לצאת במהירות מן שרים ללוט שנשלחו להחריב את העירהמלאכים מב .7

 ____________________________________________________________________ יט,יד( רש"י? )ילדים היו ללוט

טז(  יט,מהעיר. מדוע לוט מתמהמה ? )רש"י כשעלה השחר המלאכים לחצו על לוט ומשפחתו לצאת  .8
______________________________________________________________________________________________ 

כיצד מפרש רש"י את הכתוב: "פן תדבקני הרעה" )רש"י  המלאך מבקש מלוט לברוח אל ההר כדי שלא ימות. .9

 __________________________________________________________________________________ יט,יט(

לוט טען שלא יספיק להגיע להר והוא מעדיף לברוח לעיר הקרובה. מה שמה ולמה דווקא לשם לוט רצה  .11
 ____________________________________________________________________________לברוח? )רש"י יט,כ( 

______________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________ מה הקב"ה ממטיר על סדום ועמורה)יט,כד(? .11

 ? _______________________________________ )רש"י יט,כו( לנציב מלח דווקא מדוע אישתו של לוט הפכה .12

_______________________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________אברהם משקיף על סדום ועמורה בבוקר. מה הוא רואה? ) יט,כח(  .13
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 בית אבימלךרה בש
אברהם אבינו עובר להתגורר בעיר גרר בגלל שחרבו הערים סדום ועמורה ולא עברו שם עוד אנשים . אבימלך 

 וה לקחת את שרה אליו לאישה.מצו

 ________________________________________________) כ,ב(  מדוע אברהם אבינו אומר ששרה היא אחותו? .1

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

 במה אבימלך מאשים את הקב"ה )רש"י כ,ד( ? _____________________________________________________ .3

______________________________________________________________________________________________ 

 _________________אבימלך מציג את עצמו כצדיק . כיצד מפרש רש"י את המילים :"לא נתתיך"?)רש"י כ,ו(  .4

______________________________________________________________________________________________ 

 ____________________________מה מצווה הקב"ה את אבימלך לעשות? מה יקרה אם לא יעשה זאת? ) כ,ז(  .5

______________________________________________________________________________________________ 

 _______________________________מה הקשר המשפחתי של אברהם ושרה )לפני שהתחתנו(? )רש"י כ,יב(  .6

______________________________________________________________________________________________ 

 _______________________________ות" ? )רש"י כ,יד( מדוע נותן אבימלך לאברהם "צאן ובקר ועבדים ושפח .7

אברהם אבינו מתפלל על אבימלך ועבדיו .מה היה העונש שקיבלו על לקיחת שרה לאבימלך? ) כ,יח(  .8
______________________________________________________________________________________________ 

 

 לידת יצחק
  .ההבטחה ושרה יולדת את יצחק מקיים אתהקב"ה 

 מה באה ללמד סמיכות הפרשיות )אברהם מתפלל על אבימלך, הולדת יצחק(?)רש"י כא,א( .1

 ________________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________ד( כעבור כמה זמן אברהם עושה ברית מילה ליצחק ) כא, .2

 ___________________________________________________________בן כמה היה אברהם כשיצחק נולד ) כא,ה(  .3

 ___________________________________________________________________ למה קוראים ליצחק יצחק?) כא,ו( .4

 _____________________________________ מדוע נכתב "היניקה בנים שרה" והרי יש רק את יצחק? )רש"י כא,ז( .5
_________________________________________________________________________________________________ 
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 ברית עם אבימלך
הם שיעשה במעשי אברהם והניסים שהקב"ה עושה לו ולכן רוצה לכרות ברית עם אבראבימלך רואה את ברכת ה' 

 .חסד עם זרעו אחריו

 __איזה דברים ראה אבימלך שגרם לו לרצות ברית עם אברהם )רש"י כא,כב( ____________________________ .1

________________________________________________________________________________________________ 

אברהם אבינו מוכן לכרות ברית אך מתווכח עם אבימלך . על מה הויכוח? ) כא,כה(  .2
________________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________למה? ) כא,ל(  אברהם לוקח שבע כבשות ונותן לאבימלך. .3

________________________________________________________________________________________________ 

 מה הסימן שראו עבדי אבימלך לכך שהבאר המדוברת שייכת לאברהם?)רש"י כא,ל( .4

________________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________מה היה שם המקום בעקבות השבועה? ) כא,לא(  .5

 _______________________________________________________ שני פירושים למילה 'אשל'.)רש"י כא,לג( מהם .6

________________________________________________________________________________________________ 

 מה הקשר בין נטיעת האשל של אברהם לבין הקריאה בשם ה' שבהמשך הפסוק?)רש"י כא,לג(  .7

________________________________________________________________________________________________ 

 

 ישמעאלגירושו של 
האמה הזאת  ישמעאל ומבקשת מאברהם לגרש את בן האמה "כי לא יירש בןאת התנהגותו של רואה  אימנו שרה

 .עם בני עם יצחק"

..." על הריב יצחק לישמעאל )רש"י כא,י( ? האמה הזאת עם בני כי לא יירש בןמה לומדים מהפסוק "... .1

________________________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________ ?)רש"י כא,יא(סיבות( 2) מדוע דברי שרה היו רעים בעיני אברהם .2

________________________________________________________________________________________________ 
 מאברהם?)רש"י כא,יב( מהיכן לומדים ששרה הייתה נביאה גדולה .3

_______________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

מדוע אברהם נותן להגר רק לחם וחמת מים אברהם משכים בבוקר ושולח את הגר וישמעאל למדבר עם לחם  .4

 ________________________________________________________________________)רש"י כא,יד(? וחמת מים?

כיצד לומדים שתפילת החולה על עצמו מתקבלת יותר מתפילת אחרים עליו? )רש"י כא,יז( ?  .5
_______________________________________________________________________________________________ 

הקב"ה שומע את קול ישמעאל לאחר שנגמרו המים בחמת , הגר זורקת את ישמעאל תחת אחד השיחים .  .6

 _________________________________________________"באשר הוא שם" . מה כוונת הכתוב? )רש"י כא,יז( 

______________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________)כא,יט( ? ישמעאלכיצד ניצל  .7
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 עקידת יצחק
עקידת יצחק על אחד ההרים שהקב"ה יראה לאברהם. אברהם  -הקב"ה מנסה את אברהם בניסיון הגדול מכולם 

 .דולה לא מהרהר אחרי בקשת ה'אבינו באמונתו הג

מה לומדים מהכתוב: "אחר הדברים האלה" על הויכוח בין ישמעאל ליצחק?)רש"י כב,א(  .1
______________________________________________________________________________________________ 

 )רש"י יט, ב('?יצחק את, אהבת אשר, יחידך את, בנך את' - בדבריו פרטמ' ה מדוע מדוע .2

______________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________מה לומדים מהכתוב "וישכם אברהם בבוקר" ? )רש"י כב,ג(  .3

 _________________________________? )רש"י כב,ג( ומדוע מצטרפים שניהם מי היו שני נעריו של אברהם?  .4

______________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________ למה ה' חיכה שלושה ימים עד שהראה לאברהם את המקום?)רש"י כב,ד( .5

______________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________מקום? )רש"י כב,ד( לו הגיעכיצד ידע אברהם ש .6

אברהם מצווה את הנערים להישאר למטה ואברהם ויצחק עולים בהר. מה יצחק שואל את אברהם? ) כב,ז(  .7
______________________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________"יראה לו השה" )רש"י כב,ח(  מה לומדים מהכתוב: .8

______________________________________________________________________________________________ 

אברהם אבינו לוקח את המאכלת)סכין גדולה(לשחוט את יצחק לאחר שעקד)קשר( אותו על המזבח שבנה. מי  .9
 ______________________________________________________קורא לאברהם ומה מצווה אותו? ) כב,יב( 

 ?)רש"י כב,יב(וגם 'ואל תעש לו מאומה'-מדוע המלאך כופל את דבריו 'אל תשלח ידך אל הנער'  .11

______________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________מה פירוש הכתוב "כי עתה ידעתי")רש"י כב,יב(?  .11

______________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________את מי אברהם מעלה לעולה? היכן הוא היה ? ) כב,יג(  .12

 בסוף הפרשה מתבשר אברהם על לידת רבקה 

 ___________________________________ ? )כב,כג(אברהם אבינוקשור למי היה אביה של רבקה? איך הוא  .13

 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

 

 מחסן מילים:
  

, סנוורים, יצחק, עקידה, סדום

, הכבשן קיטור, מלח נציב ,מצות

, שבע באר, קשת רבה, מים חמת

, המוריה הר, פלישתים, אשל

 רבקה, בתואל, מאכלת
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 מאת הרב עדי איצקוביץ 
 "ירש

 כ"א ח' אחד מגדולי הדור _______________ א

 י"ח ב' אחד המלאכים נשלח ל... _______________ ב

 כ' י"ג כל ה.... ממקומו קרוי תועה _______________ ג

 כ' י"ח על פי .... של שרה _______________ ד

 י"ח ד' .... שלא להכניס עבודה זרה הביתה _______________ ה

 י"ח כ"ג מנין לומדים הגשה לתפילה? _______________ ו

 י"ח י"ב לשון עידן .... _______________ ז

 י"ח א' לבקר את ה..... _______________ ח

 י"ח ו' עמילן של ... _______________ ט

 כ"ב א' מי? אחר דברי _______________ י

 י"ח ט' שגרו לשרה _______________ כ

 י"ט כ"ט לא סיפר על שרה לפרעה _______________ ל

 כ"א ז' בגימטריה מאה _______________ מ

 כ"א י"ב אברהם טפל לשרה ב.... _______________ נ

 כ"ב ו' אוכל את הבשר _______________ ס

 י"ח א' לאברהם?מה נתן ממרא  _______________ ע

 י"ח כ"ג למה ניגש אברהם _______________ פ

 כ"א כ' סוג של מקצוע _______________ צ

 כ"ב ט' בכבשים הם היו לבנים _______________ ק

 י"ח כ"א נהרגה במיתה משונה _______________ ר

 כ"א ב' מה עשה ה' בכותל _______________ ש

 כ"א י"ד שנא את ישמעאל כי יצא ל...אברהם  _______________ ת
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