חוברת לימוד לפרשת שבוע
שאלות מפשט הפסוקים
פירוש רש"י ובעל הטורים
מדרשים על הפרשה
הכוונה מדויקת לפסוקים

אהבת תורה ,יראת שמים ,עמל תורה
והקניית בקיאות לילדי ישראל

		
שמי:
"נ ְׁש ַּב ְע ִּתי וָ ֳא ַקּיֵ ָמהִ ,ל ְׁשמֹר ִמ ְׁש ְּפ ֵטי ִצ ְד ֶקָך".
ִ

תשובות לשאלות בחוברת וסיפורים לשולחן שבת
ניתן למצוא באתר http://parashatshavua.com

כתיבה ועריכה :ישי בוצחק
תקצירי פרשות  :הרב צבי האריס
אתפ"ש  :הרב דוד יפה
הגהה :הרב נתנאל גורדצקי  ,ירוחם נעמן
איורים :ינון פתחיה
עיצוב ועימוד :יפעתך

לפרטים נוספים parashatshavuakids@gmail.com :
את החוברת ניתן להשיג בטלפון 050-8882482

ניתן להשתמש בחומרים מהחוברת למטרות שאינן מסחריות

תוכן עניינים
הנחיות ללימוד בחובר ת

5

הקדמה להורי ם

6

פרשת בראשי ת

7

פרשת נ ח

19

פרשת לך ל ך

31

פרשת ויר א

43

פרשת חיי שר ה

57

פרשת תולדו ת

69

פרשת ויצ א

81

פרשת וישל ח

93

פרשת ויש ב

105

פרשת מק ץ

117

פרשת ויג ש

129

פרשת ויח י

141

הקדמה

הקדשה
ל________________

מ_______________

4

הקדמה להורים
עֹול ִלים וְ י ְֹנ ִקים יִ ַּס ְד ָּת עֹז"..
"מ ִּפי ְ
ִ

(תהילים ח',ג')

ָאביו ַחּיָב ְל ַל ְּמדֹו ּת ָֹורה? ִמ ֶּׁשּי ְַת ִחיל ְל ַד ֵּבר ְמ ַל ְּמדֹו
ימ ַתי ִ
"מ ֵא ָ
כותב הרמב"ם בהלכות ת"ת פרק א,ו ֵ :
ְַאחר ָּכְך ְמ ַל ְּמדֹו ְמ ַעט ְמ ַעט ְּפס ִּוקים ְּפס ִּוקים ַעד ֶׁשּי ְִהיֶה ֶּבן ֵׁשׁש אֹו
ּו'ׁש ַמע י ְִׂש ָר ֵאל' ,ו ַ
מׁשה' ְ
'ּתֹורה ִצּוָה ָלנּו ֶ
ָ
ּומֹוליכֹו ֵא ֶצל ְמ ַל ֵּמד ַה ִּתינֹוקֹות" וממשיך הרמב"ם בהלכותיו על עסק התורה
ֶּבן ֶׁש ַבע ַהּכל ְל ִפי ֻּב ְריֹוִ .
והחיבור לקב"ה בשמיעת דברו ִמיַנְ קּות והכל בכדי לבסס את הקדושה אצל הילדים.
לאחר עמל גדול  ,בסיעתא דשמיא ובשבח לבורא עולם זכינו להוציא חוברת פעילות לפרשת
השבוע המבוססת על גיליונות שהופצו להורים בתחילת כל שבוע כהכנה משותפת עם ילדיהם
לשבת קודש .לגיליונות הילדים שהופצו ,צורפו גם גיליונות להורים עם תשובות לשאלות וסיפורים
לשולחן שבת.
במהדורה ראשונה זו ,הודפסה רק רמת הקושי השלישית מתוך הארבע  .בחוברת זו שאלות
מפשט הפסוקים ,פירוש רש"י ובעל הטורים( .גילאים קטנים יוכלו לענות על שאלות מתוך הפשט ועל
השעשועונים) .יתר הרמות ,עם פרשני מקרא נוספים  ,ימשיכו להיות מופצים כל שבוע במתכונת
הגיליונות השבועיים עד "כי ירחיב."...
העיצוב  ,האיורים והשעשועונים הותאמו במיוחד לילדים על מנת לחבב עליהם את הלימוד.
כמו כן ,בתחילת כל פרשה ישנו דף "החידושים שלי" ,בו הילדים יוכלו לכתוב רעיונות ודברי תורה.
חשוב לשים לב שלא נשאלו שאלות על כל הנושאים בחומש מפאת הבגרות הדרושה לכך .
ברצוני להודות למו"ר שמעניק לנו מידי יום את הדחיפה לבניין הקודש למען עם ישראל .לחבריי
הרבים בבית המדרש ובקהילה שסייעו  ,דחפו ועודדו בלימוד ,בניסוח ובהתאמת השאלות לרמת
הילדים .לרב נתנאל גורדצקי וירוחם נעמן שעמלו על הגהה מדוקדקת של השאלות  .לרב
צבי האריס  ,הרב דוד יפה והרב עדי איצקוביץ על השימוש בחומרים שעמלו עליהם רבות
ושולבו בגיליונות השבועיים  ,לאברך ר' חי בוקרע שסייע רבות בכתיבת השאלות ולמאייר המוכשר
ינון פתחיה על העברת חוויה צבעונית מהפרשה בכל שבוע .לידידי יונתן עזרן שליווה בעצה
ובמעשה את הרעיון מתחילתו ועד עתה .
"ׁש ִגיאֹות ִמי י ִָבין  "...וכולי תפילה לבורא
למרות הניסיון להעביר את החומרים בשלוש עשרה נפות ְ
"מּנִ ְס ָּתרֹות נַ ֵּקנִ י " שלא נפלו טעויות במהלך כתיבת השאלות בחוברת כיוון ש"שבשתא  ,כיון
עולם ִ
דעל על"  .יהי רצון שהחוברת תהיה עזר להורים ,למלמדים ולילדים להתקרב לקב"ה ולהחיש גאולתנו
במהרה בימינו.

ישי בוצחק

6

פרשת וירא

ָּפ ָר ַׁשת

וַ ּיֵ ָרא
הלימוד בפרשה מוקדש לע"נ

מאיר פיינשטיין ומאיר ברזני
הי"ד (התרפ"ח והתרפ"ו-התש"ז)

43

פרשת וירא

החיד שים שלי בפרשה

44

פרשת וירא

מה בפרשה?
(ח ָּלׁש) ִמ ְּב ִרית ַה ִּמ ָילה ֶׁש ָע ָׂשה ,הּוא ָע ַמד ְּב ֶפ ַתח
ָאבינּו ָהיָה ָּתׁשּוׁש ַ
ַאב ָר ָהם ִ
ַל ְמרֹות ֶׁש ְ
ּומּיַד ָרץ
ָאכים ִּב ְדמּות ֳאנָ ִׁשיםִ ,
ֹלׁשה ַמ ְל ִ
הֹופיעּו ְׁש ָ
אֹור ִחים .ו ְִהּנֵ ה ִ
ּומאֹד ִקּוָה ֶׁשּיָבֹואּו ְ
ָהא ֶֹהל ְ
ָאכים ִּב ְּׂשרּו לֹו ֶׁש ְּבעֹוד ָׁשנָ ה ְּב ִדּיּוק ִיּו ֵָלד לֹו ְּול ָׂש ָרה
אֹותם ְּב ָכבֹוד ַרבַ .ה ַּמ ְל ִ
אתם ו ְֵא ַרח ָ
ִל ְק ָר ָ
ַאב ָר ָהם ֶׁש ְּב ַכּוָנָ תֹו ְל ַה ְׁש ִמיד ֶאת
הֹוד ַיע ְל ְ
ָאכים ִה ְמ ִׁשיכּו ְּב ַד ְר ָּכם ָּופנּו ִל ְסדֹום .ה' ִ
ֵּבןַ .ה ַּמ ְל ִ
ַאב ָר ָהם ֶׁש ִאם י ְִהיּו ִּב ְסדֹום ֳא ִפּלּו ֳע ָׂש ָרה
עּותם ָה ַר ָּבה .ה' ִה ְב ִט ַיח ְל ְ
ָע ֵרי ְסדֹום ִּב ְג ַלל ִר ְׁש ָ
ָאכים
ָאכים ָּבאּו ִל ְסדֹום ,וְלֹוט ֶׁש ִה ִּכיר ֶׁש ַּמ ְל ִ
ַצ ִּד ִיקים ֹלא ָהיָה ּגֹוזֵ ר ְל ַה ְׁש ִמיד ֶאת ָה ִעירַ .ה ַּמ ְל ִ
אֹור ִחים
הֹוציא ֶאת ָה ְ
ֵהםִ ,ה ְכנִ ָיסם ְל ֵביתֹוַ .אנְ ֵׁשי ְסדֹום ִאּיְמּו ַעל לֹוט ו ְָד ְרׁשּו ִמ ֶּמּנּו ְּבת ֶֹקף ְל ִ
ָאכים ִה ִּצילּו ֶאת לֹוט ֵמַאנְ ֵׁשי ְסדֹום ,ו ְִצּוּו ֶאת לֹוט ָל ַק ַחת ֶאת ָּכל ַאנְ ֵׁשי ֵּביתֹו
ִמ ֵּביתֹוַ .ה ַּמ ְל ִ
ּומּיַד נֶ ֶה ְפ ָכה ִלנְ ִציב ֶמ ַלח.
ַאח ָריו ִ
ו ְִל ְבר ַֹח ַמ ֵהר ִמן ָה ִעירִ .א ְׁשּתֹו ֶׁשל לֹוט ִה ְס ַּת ְּכ ָלה ֵמ ֳ
ימ ֶלְך
ָאבינּו ִה ִּג ַיע ִל ְג ָרר ו ְִס ֵּפר ֶׁש ָּׂש ָרה ִהיא ֳאחֹותֹוְּ ,כ ִפי ֶׁש ָע ָׂשה ְּב ִמ ְצ ַריִםֳ .א ִב ֶ
ַאב ָר ָהם ִ
ְ
ימ ֶלְך ֶׁש ִּת ְהיֶינָ ה
ּומּיַד ה' ֶה ֱענִ יׁש ֶאת ָּכל ַהּנָ ִׁשים ְּב ֵבית ֳא ִב ֶ
ֶמ ֶלְך ְּג ָרר ָל ַקח ֶאת ָׂש ָרהִ ,
ַאחר
ַאב ָר ָהם ִּה ְת ַּפ ֵּלל ַלה' ֶׁשּי ִָסיר ֵמ ֶהם ֶאת ָהעֹנֶ ׁשָׁ .שנָ ה ְּב ִדּיּוק ְל ַ
תעד ֶׁש ְ
ֳעצּורֹות ִמ ָּל ֶל ֶד ַ
ַאחר ֶׁש ָׂש ָרה ָר ֲא ָתה ִּכי
ְַאב ָר ָהם ָהיָה ָאז ֶּבן ָׁ 100שנָ הְ .ל ַ
נֹולד י ְִצ ָחק ,ו ְ
ָאכיםָ ,
ׂשֹורת ַה ַּמ ְל ִ
ְּב ַ
יתם.
ּובנָ ּה ִמ ֵּב ָ
ַאב ָר ָהם ְל ָג ֵרׁש ֶאת ָה ָגר ְ
ַמ ֲע ֵׂשי י ְִׁש ָמ ֵעאל ָר ִעים ָּד ְר ָׁשה ֵמ ְ
ּומ ַב ֵּׂשר ָלּה ֶׁש ַּגם י ְִׁש ָמ ֵעאל י ְִהיֶה
ּבֹור ַחת ֶאל ַה ִּמ ְד ָּברָׁ ,שם ִמ ְת ַּג ֶּלה ֵא ֶל ָיה ַמ ְלָאְך ְ
ָה ָגר ַ
ְל ָעם ָּגדֹול ו ְָחזָ ק.
ימ ֶלְך
ַאב ָר ָהם ָט ַען נֶ ֶגד ֳא ִב ֶ
ַאב ָר ָהם ִל ְכרֹות ִעּמֹו ְּב ִרית ָׁשלֹוםְ .
ימ ֶלְך ִׁש ְכנֵ ַע ֶאת ְ
ֳא ִב ֶ
ּכֹור ִתים ְּב ִרית ִּב ְב ֵאר ֶׁש ַבע ַעל ִׁש ְב ָעה
ֶׁש ֳע ָב ָדיו ּגֹוזְ ִלים לֹו ֶאת ַה ְּב ֵאר ֶׁש ָח ַפרֵ .הם ְ
ַאב ָר ָהם.
ִּכ ְבׂשֹות צֹאן ַה ְמ ִעידֹות ַעל ָּכְך ֶׁש ַה ְּב ֵאר ַׁשּי ֶֶכת ְל ְ
ָאבינּו ָּב ֳע ֵק ָידה ְ(ק ִׁש ָירה) .הּוא ְמ ַצּוֶה אֹותֹו ָל ַק ַחת ֶאת י ְִצ ָחק
ַאב ָר ָהם ִ
ה' ְמנַ ֶּסה ֶאת ְ
ַאב ָר ָהם ִמזְ ָּד ֵרז ַל ֳעׂשֹות
ַאחד ֶה ָה ִריםְ .
עֹולה ַעל ַ
ּמֹורּיָה ְּול ַה ֳעלֹות אֹותֹו ָׁשם ְל ָ
ְל ֶא ֶרץ ַה ִ
ֶאת ִמ ְצוַת ה'ֳ ,א ָבל ַּכ ֳא ֶׁשר ָע ַמד ִל ְׁשחֹוט ֶאת י ְִצ ָחק ַעל ַה ִּמזְ ֵּב ַחַ ,ה ַּמ ְלָאְך מֹונֵ ַע ִמ ֶּמּנּו
עֹולה ַּת ַחת ִ(ּב ְמקֹום) י ְִצ ָחק
ּומ ָע ֶלה אֹותֹו ְל ָ
רֹואה ַאיִל ַ
ַאב ָר ָהם ֶ
ּומֹוד ַיע לֹו ֶׁש ָהיָה זֶ ה נִ ָּסיֹוןְ .
ִ
ַאח ָריו.
ַאב ָר ָהם ְּב ָר ָכה לֹו ְּולזַ ְרעֹו ֳ
ְּבנֹו .ה' ַמ ְב ִט ַיח ְל ְ
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הכנסת אורחים של אברהם אבינו (יח ,א-טו)
"לְך ְלָך" הסתיימה במצוות המילה של אברהם ובני ביתו .ומובא במדרש ַ ":ר ִּבי ֶּב ֶר ְכיָה ִמּׁשּום
פרשת ֶ
ימן ְל ָבנֶ יָךָ ,מה
ַאּתה ִס ָ
ָאמר לֹו ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֵׁשבָ ,
ָאמר י ַָשב (במקום יושב) ְּכ ִתיבִּ ,ב ֵּקׁש ַל ֳעמֹדַ ,
ַר ִּבי ֵלוִי ַ
עֹומ ֶדת ַעל ַּג ָּבןְּ ,כ ֶׁשּי ְִׂש ָר ֵאל נִ ְכנָ ִסים ְל ָב ֵּתי ְכנֵ ִסּיֹות ְּול ָב ֵּתי
ּוׁש ִכינָ ה ֶ
יֹוׁש ִבין ְ
עֹומ ֶדתָּ ,כְך ָּבנֶ יָך ְ
ּוׁש ִכינָ ה ֶ
יֹוׁשב ְ
ַאּתה ֵ
ָ
יֹוׁש ִבים ִל ְכ ִ
ְקֹורין ְק ִריַאת ְׁש ַמע ו ְֵהן ְ
ִמ ְד ָרׁשֹות ו ִ
ֹלקים נִ ָּצב ַּב ֳע ַדת ֵאל"
בֹודי ו ֳַאנִ י ַעל ַּג ָּבןֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר (תהלים פב ,א)ֱ :א ִ
1 .1מדוע התגלה ה' לאברהם ? (רש"י .יח ,א)

"ּכחֹם ַהּיֹום" ? (רש"י .יח ,א)
2 .2כיצד מפרש רש"י את המילים ְ

מסביר המדרש מדוע הקב"ה מתגלה לאברהם אבינו דווקא בשטחו של ממרא :ו ְָל ָּמה ְּב ֵאֹלנֵ י ַמ ְמ ֵרא?
ַאב ָר ָהםָ :ענֵ ר
ֹלׁשה א ֳֹוה ִבים ָהיּו ְל ְ
י ְִת ָּב ַרְך ְׁשמֹו ֶׁשל ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶׁש ֵאינֹו ְמ ַק ֵּפ ַח ָׂש ָכר ֶׁשל ָּכל ְּב ִרּיָהְׁ .ש ָ
ָאמרָּ :כְך
ָאמר לֹו ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶׁשּיִּמֹולָ ,ה ַלְך ָל ַק ַחת ֵמ ֶהם ֵע ָצהָ .ה ַלְך ֵא ֶצל ָענֵ רַ ,
ּומ ְמ ֵרא .ו ְֵכיוָן ֶׁש ַ
ֶא ְׁשּכֹול ַ
ֹוב ֶיהן ֶׁשל ַה ְּמ ָל ִכים
ֹותָך ֶׁשּי ְִהיּו ְקר ֵ
ַאּתה ַל ֳעׂש ְ
רֹוצה ָ
ָאמר לֹוָ :ענֵ רַּ :ב ַעל מּום ֶ
ָאמר ִלי ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּואַ .
ו ְָכְך ַ
ָאמר
ָאמר לֹוָּ :כְך ו ְָכְך ַ
ַאּתה יָכֹול ִל ְבר ַֹח ִמ ְּפנֵ ֶיהם? ִהּנִ יחֹו ו ְָה ַלְך ֵא ֶצל ֶא ְׁשּכֹלַ ,
אֹותָך ו ְֵאין ָ
ְהֹור ִגין ְ
ֶׁש ָה ַר ְג ָּת ָּב ִאין ו ְ
ַאּתה ָתמּול י ֵֵצא ִמ ְּמָך ָּדם ַה ְר ֵּבה וְֹלא ת ַּוכל ִל ְסּבֹל
ַאּתה זָ ֵקןִ ,אם ָ
ָאמר לֹו ֶא ְׁשּכֹולָ :
ִלי ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּואַ .
ָאמר לֹו ַמ ְמ ֵרא:
ָאמר ִלי ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּואַ :מה ְּתי ֳַע ֵצנִ י? ַ
ָאמר לֹוָּ :כְך ו ְָכְך ַ
ו ְָתמּותִ .הּנִ יחֹו ו ְָה ַלְך ֵא ֶצל ַמ ְמ ֵראַ ,
ַאּתה ְמ ַב ֵּקׁש ֵע ָצהֳ ,הֹלא הּוא ֶׁש ִה ִּצ ְילָך ִמ ִּכ ְב ַׁשן ָה ֵאׁש ו ְָע ָׂשה ְלָך ָּכל ַהּנִ ִּסים ,ו ְִה ִּצ ְילָך ִמן ַה ְּמ ָל ִכים,
ַּב ָּד ָבר ַהּזֶ ה ָ
ַאּתה ְמ ַב ֵּקׁש ֵע ָצהֳ ,ע ֵׂשה
ּומ ְק ָצת ֵא ֶבר ֶא ָחד ָ
אֹותָך ,ו ְִה ִּציל ַר ַמ''ח ֵא ָב ִרים ֶׁש ָּבְךִ ,
הֹור ִגין ְ
בּורתֹו ָהיּו ְ
ּלּולי כֹחֹו ְּוג ָ
ו ְִא ֵ
ּומְךֳ ,ה ָדא הּוא
ַאּתה ֶׁשּנָ ַת ָּת ֵע ָצה ֶׁש ִּיּמֹולֵ ,אינִ י נִ ְג ֶלה ֵא ָליו ֶא ָּלא ִּב ְתח ָ
ָאמר ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא י ְִת ָּב ַרְךָ ,
ְּכ ִמ ְצוָתֹוַ .
ִד ְכ ִתיִבַ :וּי ֵָרא ֵא ָליו ה' ְּב ֵאֹלנֵ י ַמ ְמ ֵרא.
ֹלׁשה ֳאנָ ִׁשים נִ ָּצ ִבים ָע ָליו" .למדנו עפ"י ההמשך  ,כי אותם
3 .3כתוב בפסוק ַ " :וּי ִָּׂשא ֵעינָ יו ַוּי ְַרא ו ְִהּנֵ ה ְׁש ָ
האנשים היו מלאכי ה' .מה היה תפקידו של כל אחד מהמלאכים שבאו אל אברהם ? (רש"י .יח ,ב)


4 .4כיתבו הבדל אחד בין הכנסת האורחים של אברהם לבין הכנסת האורחים של לוט עפ"י המסופר
בהמשך הפרשה ? (רש"י .יח ,ד)

5 .5אברהם אבינו אומר מעט ועושה הרבה .מציע לאורחים פת לחם אך מגיש חמאה חלב ובשר .מי
הוא הנער שהכין את הבשר ומדוע אברהם מצווה דווקא אותו להכין את הבשר ? (רש"י .יח ,ז)

6 .6איזה מנהג דרך ארץ לומדים מהמלאכים ? (רש"י .יח ,ח)
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7 .7איזה מנהג צניעות לומדים משרה ? (רש"י .יח ,ט)

8 .8איזו בשורה בישרו המלאכים לאברהם ? (יח ,י)
9 .9מדוע שינה הקב"ה מדבריה של שרה "וַאדֹנִ י זָ ֵקן" ,ואמר לאברהם "ו ֳַאנִ י זָ ַקנְ ִּתי" ? (רש"י .יח ,יב)



המשא ומתן על סדום (יח ,טז-לג)
אנשי סדום היו רשעים מאד ,והקב"ה החליט להחריב את העיר עם האנשים שבה .אברהם אבינו ,איש
החסד ,מנסה להציל אותם.
1 .1מהי הסיבה שבגללה החליט ה' לגלות לאברהם על החרבת סדום ? (רש"י .יח ,יז)

2 .2אומר הקב"ה ֵ ":א ְר ָדה ּנָ א ו ְֶא ְר ֶאה ַה ְּכ ַצ ֳע ָק ָתּה ַה ָּבָאה ֵא ַלי " ַ " .ה ְּכ ַצ ֳע ָק ָתּה " – בצעקה של מי מדובר
( רישמו את שתי האפשרויות) ? (רש"י .יח ,כא)

3 .3מהן שלושת המשמעויות של המילה " ַוּי ִַּגׁש " ? (רש"י .יח ,כג)

ֹאמר ַהַאף (תהרוג)
4 .4איזו טענה טוען אברהם על ה' כדי שלא להחריב את סדום ? השלימו ַ " :וּי ַ
" (יח ,כג)
											
אברהם אבינו מנסה לשכנע את הקב"ה לא להחריב את סדום  .ומדוע הוזכרה דווקא סדום ? לפי שסדום
היתה מטרפולין (עיר מרכזית) וחשובה מכולם ,תלה בה הכתוב .
5 .5בכמה צדיקים בכל עיר תולה אברהם אבינו את הצלת סדום ? (רש"י יח,כד)

6 .6לאלו שני אירועים רומז אברהם במה שאמר " :וְָאנ ִֹכי ָע ָפר ו ֵָא ֶפר " ? (רש"י .יח ,כז)

7 .7כמה צדיקים מספיק שיהיו בסדום על מנת שה' לא יחריב אותה ? (יח ,לב)
8 .8מדוע אברהם לא ממשיך לבקש על פחות מעשרה אנשים ? (רש"י .יח ,לב)



47

פרשת וירא

הפיכת סדום (יט ,א-כט)
אל סדום מגיעים שני המלאכים :האחד להציל את לוט אחיינו של אברהם ,והשני להשחית את העיר .לוט
שיושב בשער העיר ,מזמין את המלאכים לביתו.
1 .1מדוע המלאכים מגיעים לסדום רק בערב ? (רש"י .יט ,א)

"ָאמר ַר ִּבי ֵלוִי ֵאין ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָּדן ֶאת ֻאּמֹות
המדרש מוסיף ומלמד אותנו על אהבת ה' לעם ישראל ַ :
עֹולם ֶא ָּלא ַּב ַּלי ְָלה ְּב ָׁש ָעה ֶׁש ֵהן י ְֵׁשנִ ים ,ו ְֵאינֹו ָּדן ֶאת י ְִׂש ָר ֵאל ֶא ָּלא ַּבּיֹום ְּב ָׁש ָעה ֶׁש ֵהם ֳעס ִּוקים ְּב ִמ ְצוֹות"
ָה ָ
2 .2מדוע לוט היה יושב בשער העיר סדום ? (רש"י .יט ,א)

3 .3לוט ,שליווה את אברהם שנים רבות ,למד את מצוות הכנסת אורחים מאברהם אבינו  .ומזמין את
"לינּו" ורק אחר כך "ו ְַר ֳחצּו ַר ְג ֵל ֶיכם" ? (רש"י .יט ,ב)
המלאכים אליו .מדוע לוט אומר למלאכים ִ

ֹאכלּו " .
ָאפה ַוּי ֵ
ּומּצֹות ָ
4 .4כתוב בפסוק " ַוּי ַַעׂש ָל ֶהם ִמ ְׁש ֶּתה ַ
מדוע לוט אפה מצות ולא לחם ? (רש"י .יט ,ג)
								
									
									
5 .5מי התאסף בערב סביב ביתו של לוט ? (יט ,ד)
6 .6מה ניסו אנשי סדום לעשות ? (יט ,ט)
7 .7כיצד מנעו המלאכים מאנשי סדום מלפרוץ את הדלת עפ"י הפסוק "ו ְֶאת ָה ֳאנָ ִׁשים ֳא ֶׁשר ֶּפ ַתח ַה ַּביִת
ִהּכּו ַּב ַּסנְ ו ִֵרים( ? "...רש"י .יט ,יא)
8 .8המלאכים מספרים ללוט שהם נשלחו להחריב את העיר ,ולכן עליו לצאת לצאת במהירות מן העיר
עם משפחתו .כמה ילדים היו ללוט ? (רש"י .יט ,יד)
9 .9כשעלה השחר זרזו המלאכים את לוט ומשפחתו לצאת מהעיר .מדוע לוט התמהמה ?
(רש"י .יט ,טז)
1010המלאך מצוה את לוט לברוח אל ההר כדי שלא ימות .כיצד מפרש רש"י את הפסוקֶּ " :פן ִּת ְד ָּב ַקנִ י
ָה ָר ָעה " ? (רש"י .יט ,יט)
1111לוט טען שלא יספיק להגיע להר ולכן הוא מעדיף לברוח לעיר הקרובה .מה שמה של העיר ,ומדוע
בחר בה לוט ? (רש"י .יט ,כ)
1212מה המטיר ה' על סדום ועמורה ? (יט ,כד) 
1313מדוע הפכה אשתו של לוט לנציב מלח דווקא ? (רש"י .יט ,כו)

1414אברהם משקיף על סדום ועמורה בבוקר .מה רואה אברהם ? (יט ,כח)


48

פרשת וירא

המעבר לגרר (כ ,א-יח)
לאחר חורבן ערי הכיכר  ,אברהם אבינו מחליט לנדוד ומדברי רש"י " :כשראה שחרבו הכרכים ,ופסקו
העוברים והשבים ,נסע לו משם" .אברהם אבינו עובר לגרר ואומר על שרה שהיא אחותו .שרה נלקחת
לבית אבימלך.
1 .1מה אמר הקב"ה לאבימלך בחלום הלילה ? (כ ,ג)

2 .2מה טען אבימלך כנגד ה' ? (רש"י .כ ,ד)

3 .3אבימלך אומר על עצמו שהוא צדיק .מה משיב לו ה' ? (רש"י .כ ,ו)

4 .4מה מצווה הקב"ה את אבימלך לעשות ? מה יהיה עונשו אם לא יעשה זאת ? (כ ,ז)

5 .5מה הקשר המשפחתי של אברהם ושרה (לפני שהתחתנו) ? (רש"י .כ ,יב)

ּוׁש ָפחֹת " ? (רש"י .כ ,יד)
ּוב ָקר ו ֳַע ָב ִדים ְ
6 .6מדוע נותן אבימלך לאברהם " צֹאן ָ

7 .7מה היה העונש שקיבלו הפלישתים על לקיחת שרה לאבימלך ? (כ ,יח)


לידת יצחק (כא ,א-ח)
הקב"ה מקיים את הבטחתו ,ושרה יולדת את יצחק .הפרשה "וַה' ָּפ ַקד ֶאת ָׂש ָרה " היא הפרשה הנקראת
בראש השנה בו נפקדה שרה אימנו.
1 .1מדוע סמכה התורה את פרשת הולדת יצחק לפרשת אבימלך ? (רש"י .כא ,א)

2 .2בן כמה היה יצחק כאשר אברהם קיים את מצוות ברית המילה ליצחק? (כא,ד)
3 .3בן כמה היה אברהם כשנולד יצחק ? (כא ,ה)
ֵ "4 .4הינִ ָיקה ָבנִ ים ָׂש ָרה " – אלו בנים הניקה שרה חוץ מיצחק ? (רש"י .כא ,ז) 
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גירושו של ישמעאל (כא ,ט-כא)
ִירׁש ֶּבן
שרה אמנו ראתה את התנהגותו של ישמעאל ,ולכן ביקשה מאברהם לגרש את ישמעאלִּ " :כי ֹלא י ַ
ָאמה ַהּזֹאת ִעם ְּבנִ י ִעם י ְִצ ָחק ".
ָה ָ
1 .1על מה רבו ישמעאל ויצחק ? (רש"י .כא ,י)
2 .2מדוע דברי שרה ציערו את אברהם ( 2סיבות) ? (רש"י .כא ,יא)

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

4 .4אברהם משכים בבוקר ושולח את הגר וישמעאל למדבר .מדוע אברהם נותן להגר וישמעאל רק
לחם וחמת מים ? (רש"י .כא ,יד)
5 .5מנין לומדים שתפילת החולה על עצמו מתקבלת יותר מתפילת אחרים ? (רש"י .כא ,יז)

6 .6לאחר שנגמרו המים בחמת ,זרקה הגר את ישמעאל תחת אחד השיחים .הקב"ה שומע את קול
ישמעאל " ַּב ֳא ֶׁשר הּוא ָׁשם " .מה כוונת הכתוב ? (רש"י .כא ,יז)

7 .7כיצד ניצלו הגר וישמעאל ממוות בצמא ? (כא ,יט)


ברית עם אבימלך (כא ,כא-לד)
אבימלך ראה את ברכת ה' במעשי אברהם ,ואת הניסים שהקב"ה עשה לו ,ולכן רוצה לכרות ברית עם
אברהם שיעשה חסד עם זרעו אחריו.
1 .1אלו דברים ראה אבימלך שגרמו לו לכרות ברית עם אברהם ? (רש"י .כא ,כב)

2 .2אברהם אבינו מוכן לכרות ברית אך מוכיח את אבימלך .מהי טענת אברהם נגד אבימלך?(כא ,כה)

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

4 .4כיצד הוכיח אברהם לעבדי אבימלך שהבאר שייכת לו ? (רש"י .כא ,ל)

5 .5כיצד קרא אברהם למקום בו נשבעו ? (כא ,לא)
6 .6מהם שני הפירושים למילה " ֵא ֶׁשל " ? (רש"י .כא ,לג)

7 .7כיצד נטיעת האשל קשורה ומחוברת לקריאה בשם ה' ? (רש"י .כא ,לג)
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עקידת יצחק (כב ,א-כד)
הקב"ה מנסה את אברהם בניסיון הגדול מכולם – עקידת יצחק – על אחד ההרים שהקב"ה יראה
לאברהם .אברהם אבינו באמונתו הגדולה לא מהרהר אחרי מצות ה'.
ַאחר ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה " – אחרי אלו דברים ? (רש"י .כב ,א)
1 .1כתוב בפסוק " ַוי ְִהי ַ

2 .2מדוע הקב"ה פונה אל אברהם אבינו ַ ":קח נָ א" (רש"י כב,ב)
ובמדרש תנחומא מובא ָמ ָׁשל ְל ֶמ ֶלְך ָּב ָׂשר ו ָָדם ֶׁש ָע ְמדּו ָע ָליו ִמ ְל ָחמֹות ַה ְר ֵּבה ,ו ְָהיָה לֹו ִּגּבֹור ֶא ָחד נ ֵֹוצ ַח
ָאמר ַה ֶּמ ֶלְך ְלאֹותֹו ִגּבֹורְּ ,ב ַב ָּק ָׁשה ִמ ְּמָך ֳעמֹוד ִלי
ְּב ָכל ַה ִּמ ְל ָחמֹותְ .לי ִָמים ָע ְמ ָדה ָע ָליו ִמ ְל ָח ָמה ֳחזָ ָקהַ .
ָאמר
אֹותן ִמ ְל ָחמֹות ִראׁשֹונֹות ֹלא ָהיָה ָב ֶהן ַמ ָמׁשַ .אף ָּכְך ַ
ֹאמרּו ָׂש ֵרי ַה ַחּי ִָלים ֶׁש ִּליָ ,
ְּב ִמ ְל ָח ָמה זֹוֶׁ ,שֹּלא י ְ
יתיָך ְּב ִת ְׁש ָעה נִ ְסיֹונֹות ו ְָע ַמ ְד ָּת ָב ֶהןַ ,ע ְכ ָׁשו ֳעמֹוד ִלי ְּבנִ ָּסיֹון זֶ הְּ ,כ ֵדי ֶׁשֹּלא
ַאב ָר ָהם ,נִ ִּס ִ
ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְל ְ
ֹאמרּוִ ,ראׁשֹונִ ים ֹלא ָהיָה ָב ֶהם ַמ ָּמׁש.
י ְ
ָאה ְב ָּת ֶאת י ְִצ ָחק " ? (רש"י .יט ,ב)
3 .3מדוע מפרט ה' בדבריו " ֶאת ִּבנְ ָך ֶאת י ְִח ְידָך ֳא ֶׁשר ַ

ַאב ָר ָהם ַּבּב ֶֹקר " ? (רש"י .כב ,ג)
4 .4איזו מידה לומדים ממה שכתובַ " :וּי ְַׁש ֵּכם ְ

5 .5אברהם אבינו לוקח איתו " ֳע ֵצי ע ָֹלה " ויוצא לדרך " ַוּי ִַּקח ֶאת ְׁשנֵ י נְ ָע ָריו ִאּתֹו ו ְֵאת י ְִצ ָחק ְּבנֹו" .מי היו שני
נעריו של אברהם ? מדוע הצטרפו אליו שניהם ? (רש"י .כב ,ג) 
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השטן מנסה להניע אותנו כל הזמן מקיום המצוות .מתאר המדרש על ניסיון השטן להניע את אברהם
ָאמר לֹו:
הֹולְך? ַ
ַאּתה ֵ
ָאמר לֹו (לאברהם) ְ :לָאן ָ
"ק ָדמֹו ַה ָּׂש ָטן ַּב ֶּד ֶרְך ְונִ ְד ֶמה לֹו ִּכ ְדמּות זָ ֵקןַ .
ויצחק ְ
ָאמר לֹוֶׁ :ש ָּמא נִ ְׁש ֶהא
ּומ ֳא ֶכ ֶלת ְּב ָידֹו ְו ֵע ִצים ַעל ְּכ ֵתפֹו? ַ
הֹולְך ְל ִה ְת ַּפ ֵּלל? ָל ָּמה ֵאׁש ַ
ּומי ֶׁש ֵ
ָאמר לֹוִ :
ְל ִה ְת ַּפ ֵּללַ .
ָאמר ְלָך ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַקח נָ א ֶאת
יתי ְּכ ֶׁש ַ
ָאמר לֹו :זָ ֵקןֹ ,לא ָׁשם ָה ִי ִ
ֹאכלַ .
ֹאפה ְונ ַ
יֹומ ִים ְונִ ְׁש ַחט ְונ ֶ
יֹום אֹו ַ
ּומ ַב ֵקׁש
יַאּבד ֵּבן ֶׁשּנִ ַּתן לֹו ְל ֵמָאה ָׁשנָ הֹ .לא ָׁש ַמ ְע ָּת ַה ָּמ ָׁשלַ ,מה ֶּׁש ָה ָיה ְב ָידֹו ִא ְּבדֹו ְ
מֹותָך ֵי ֵלְך ִו ֵ
ִּבנְ ָךְ ,וזָ ֵקן ְּכ ְ
ָאמר לֹו:
ַאּבד נְ ָׁש ָמה ֶׁש ִּת ְת ַח ֵּיב ָע ֶל ָיה ַּב ִּדיןַ .
ּות ֵ
ַאחרִּ ,ת ְׁש ַמע ִמן ַה ַּמ ְׂש ִטין ְ
ֹאמר ִי ְה ֶיה ְלָך ֵּבן ֵ
ֵמ ֳא ֵח ִריםְ .ו ִאם ּת ַ
ֹלא ַמ ְׂש ִטין ָה ָיה ֶא ָּלא ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִי ְת ָּב ַרְך ָה ָיהֹ ,לא ֶא ְׁש ַמע ִמ ְּמָךָ .ה ַלְך ֵמ ָע ָליו ְונִ ְד ָמה ְל ָבחּור ְו ָע ַמד
ָאמר לֹו:
ית ְתָךַ .
ָאמר לֹוְּ :ב ַח ֶּייָך אֹו ְּב ִמ ָ
ּתֹורהַ .
ָאמר לֹוִ :ל ְלמֹד ָ
הֹולְך? ַ
ַאּתה ֵ
ָאמר לֹוְ :לָאן ָ
ַעל ְי ִמינֹו ֶׁשל ִי ְצ ָחקַ .
נֹול ְד ָּת,
לּובהַּ ,כ ָּמה ַת ֳענִ ּיֹות נִ ְת ַעּנֵ ית ִא ְּמָך ַעד ֶׁשֹּלא ַ
ָאמר לֹוָ :עלּוב ַּבר ֳע ָ
יתה? ַ
ַאחר ִמ ָ
ָאדם ֶׁש ִּי ְלמֹד ַ
ְו ִכי ֵיׁש ָ
ָאביָ .חזַ ר
יֹוצ ִרי ְו ַעל ִצּוּוי ִ
ָאמרַ :אף ַעל ִּפי ֵכן ֹלא ֶא ֱעבֹר ַעל ַּד ַעת ְ
הֹולְך ְל ָׁש ֳח ֶטָךַ .
ְו ַהּזָ ֵקן ַהּזֶ ה ִה ְׁש ַּת ָּטה ְוהּוא ֵ
ֹאמר
ָאמר לֹוַ :אל ַּת ְׁש ִּג ַיח ָע ָליוֶׁ ,ש ֵאינֹו ָּבא ֶא ָּלא ְל ָי ֵעף ָלנּוִ .מ ָּיד ַוּי ֶ
אֹומר ִלי זֶ הַ .
ָאביְ ,ר ֵאה ָמה ֵ
ָאביוִ :
ָאמר ְל ִ
ְו ַ
ֹלׁשת ָי ִמיםֵּ .כי ָון ֶׁש ָרָאה ֶׁשֹּלא ִק ְּבלּו
רֹובהָ ,ל ָּמה נִ ְת ַע ֵּכב ְׁש ֶ
ַאחר ֶׁש ַה ֶּד ֶרְך ְק ָ
יׁשיְ .ו ִכי ֵמ ַ
ִי ְצ ָחק ְוגֹו'ַּ .בּיֹום ַה ְּׁש ִל ִ
ָאמר ִלנְ ָע ָריו ּבֹואּו
ַאב ָר ָהם ְלתֹוְך ַה ַּמ ִים ְו ִה ִּגיעּו ַעד ִּב ְר ָּכיוַ .
ִמ ֶּמּנּו ָה ַלְך ְונַ ֳע ָׂשה ִל ְפנֵ ֶיהם נָ ָהר ָּגדֹולִ .מ ָּיד ָי ַרד ְ
ַאב ָר ָהם ֵעינָ יו
אֹותּה ָׁש ָעה ָּת ָלה ְ
ַאח ָריוֵּ .כי ָון ֶׁש ִה ִּגיעּו ַעד ֳח ִצי ַהּנָ ָהרִ ,ה ִּגיעּו ַה ַּמ ִים ַעד ַצ ָּוארֹוְּ .ב ָ
ַאח ַריָ ,י ְרדּו ֳ
ֳ
ַאּתה ָי ִחידַ ,על ָי ְדָך
ָאמ ְר ָּת ִליֳ ,אנִ י ָי ִחיד ְו ָ
ית ִלי ְו ַ
הֹור ָתנִ י ְונִ ְג ֵל ָ
עֹולםְּ ,ב ַח ְר ָּתנִ י ְו ֵ
ָאמר ְל ָפנָ יוִ :רּבֹונֹו ֶׁשל ָ
ַל ָּׁש ַמ ִיםַ ,
עֹוסק ְּב ִצּוּו ֶיָךְ ,ו ַע ְכ ָׁשו ָּבאּו ַמ ִים ַעד
עֹולה ְוֹלא ִע ַּכ ְב ִּתיַ .ו ֳה ֵרינִ י ֵ
עֹול ִמי ְו ַה ֳע ֵלה ִי ְצ ָחק ִּבנְ ָך ְל ָפנַ י ְל ָ
ִי ָּו ַדע ְׁש ִמי ְב ָ
ָאמר לֹו ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּואַ ,ח ֶּייָך,
טֹוב ַעִ ,מי ְי ַק ֵּים ַמ ֳא ָמ ְרָךַ .על ִמי ִי ְת ַי ֵחד ְׁש ֶמָךַ .
נָ ֶפׁשִ .אם ֳאנִ י אֹו ִי ְצ ָחק ְּבנִ י ֵ
עֹולםִ .מ ָּיד ָּג ַער ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶאת ַה ַּמ ְע ָין ְו ָי ַבׁש ַהּנָ ָהר ְו ָע ְמדּו ַב ַּי ָּב ָׁשהֶ .מה
ֶׁש ַעל ָי ְדָך ִי ְת ַי ֵחד ְׁש ִמי ָּב ָ
ָאמר לֹוָּ :כְך
עֹולהַ .
עֹולה ְו ֵאין ִי ְצ ָחק ְל ָ
חֹורי ַה ַּפ ְרּגֹודַ ,ה ֶּׂשה ְל ָ
ַאב ָר ָהםָּ :כְך ָׁש ַמ ְע ִּתי ֵמ ֳא ֵ
ָאמר ְל ְ
ָע ָׂשה ַה ָּׂש ָטן? ַ
ׁשֹומ ִעין לֹו.
אֹומר ֱא ֶמת ֵאין ְ
ָענְ ׁשֹו ֶׁשל ַּב ַּדאי (שקרן)ֶׁ ,ש ֳא ִפּלּו ֵ

6 .6מדוע הראה ה' לאברהם את מקום העקידה רק אחרי שלושה ימים ? (רש"י .כב ,ד)

7 .7כיצד ידע אברהם היכן הוא מקום העקידה ? (רש"י .כב ,ד)

ָאמר לֹוֳ :אנִ י ר ֶֹואה ַהר נָ ֶאה ְמ ֻׁש ָּבח
ַאּתה ַמה ֶּׁש ֳאנִ י ר ֶֹואהַ .
רֹואה ָ
ָאמר לֹו ְלי ְִצ ָחקֶ ,
ַוּי ְַרא ֶאת ַה ָּמקֹום ֵמ ָרחֹוקַ .
ָאמר ָל ֶהםְׁ :שבּו ָל ֶכם
ָאמרּו לֹוֵ :אין ָאנּו ר ִֹואין ֶא ָּלא ִמ ְד ָּברֹותַ .
ַאּתם ְּכלּוםְ .
רֹואין ֶ
ָאמר ִלנְ ָע ָריוִ ,
ו ְָענָ ן ָקׁשּור ָע ָליוַ .
ֹומה ַל ֳחמֹורְׁ ,שבּו ָל ֶכם ּפֹה ִעם ַה ֳחמֹור,
רֹואין ְּכמֹותֹוַ ,עם ַהּד ֶ
רֹואה ו ְֵאינְ ֶכם ִ
הֹואיל ו ְַה ֳחמֹור ֵאינֹו ֶ
ּפֹה ִעם ַה ֳחמֹורִ ,
ַאּתם ְּכמֹותֹו .ו ֳַאנִ י ו ְַהּנַ ַער נֵ ְל ָכה ַעד ּכֹה
ֶׁש ֶ
8 .8אברהם מצוה את הנערים להישאר במורד ההר ואברהם ויצחק עולים בהר .מה שאל יצחק את
אברהם ? (כב ,ז)
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9 .9כיצד רמז אברהם ליצחק שהוא עצמו יעלה לעולה ? האם הבין יצחק את הרמז ? (רש"י .כב ,ח)

אברהם אבינו לוקח את המאכלת (סכין גדולה) לשחוט את יצחק לאחר שעקד (קשר) אותו על המזבח
ַאּבא
ָאמר לֹו ָ
ַאב ָר ָהם ַל ֳעקֹד י ְִצ ָחק ְּבנֹוַ ,
ָאמר ַר ִּבי י ְִצ ָחק ְּב ָׁש ָעה ֶׁש ִּב ֵּקׁש ְ
שבנה .ומובא במדרש רבה ַ " :
ּגּופי ִמ ַּפ ֳח ָדּה ֶׁשל ַס ִּכין ו ֳַא ַצ ֳע ֶרָך ,ו ְֶׁש ָּמא ִּת ָּפ ֵסל ַה ְּׁש ִח ָיטה וְֹלא ַת ֳע ֶלה ְלָך
ְחֹוׁש ַׁשנִ י ֶׁש ָּמא יִזְ ַּד ֳעזַ ע ִ
ָּבחּור ֳאנִ י ו ֵ
לׁשים ו ֶָׁש ַבע [נסח אחר :בן
ָאדם ִל ְכּפֹות ֶּבן ְׁש ִ
ְל ָק ְר ָּבןֶ ,א ָּלא ָּכ ְפ ֵתנִ י י ֶָפה י ֶָפהִ ,מּיָד ַוּי ֳַעקֹד ֶאת י ְִצ ָחקְּ ,כלּום יָכֹול ָ
ַאב ָר ָהם ֶאת יָדֹו ,הּוא ׁש ֵֹול ַח יָד ִלּטֹל ֶאת ַה ַּס ִּכין ו ְֵעינָ יו מ ִֹורידֹות
עשרים ושש שנה] ֶא ָּלא ְל ַד ְעּתֹוִ .מּיָד ַוּי ְִׁש ַלח ְ
ַאּבא ,וְַאף ַעל ִּפי ֵכן ַה ֵּלב ָׂש ֵמ ַח ַל ֳעׂשֹות ְרצֹון
ְנֹופלֹות ְּד ָמעֹות ְל ֵעינָ יו ֶׁשל י ְִצ ָחק ֵמ ַר ֳח ָמנּותֹו ֶׁשל ָ
ְד ָמעֹות ו ְ
יֹוצרֹו"...
ְ
1010מדוע לא שחט אברהם את יצחק ? (כב ,יא-יב) 

ּומה " ?
1111מדוע המלאך כופל את דבריוַ " :אל ִּת ְׁש ַלח י ְָדָך ֶאל ַהּנַ ַער " וגם " וְַאל ַּת ַעׂש לֹו ְמא ָ
(רש"י .כב ,יב)

1212מה פירוש הכתובִּ " :כי ַע ָּתה י ַָד ְע ִּתי " (רש"י .כב ,יב) ?

1313את מי העלה אברהם לעולה במקום יצחק ? (כב ,יג)
ָאמר ַר ִּבי ֳחנִ ינָ א ַּבר ַר ִּבי י ְִצ ָחק ָּכל
למדנו מחז"ל שעקידת יצחק הייתה בראש השנה .ומובא במדרשַ ":
ּוברֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה ֵהן נ ְֹוט ִלין ׁש ָֹופר ְות ְֹוק ִעין ּבֹו וְנִ זְ ָּכ ִרים
ּומ ְס ַּת ְּב ִכין ְּב ָצרֹותְ ,
יְמֹות ַה ָּׁשנָ ה י ְִׂש ָר ֵאל נֶ ֱא ָחזִ ים ַּב ֳע ֵברֹותִ ,
ְסֹופן ִל ָּג ֵאל ְּב ַק ְרנֹו ֶׁשל ַאיִל " וזהו זכר לעקידת יצחק.
מֹוחל ָל ֶהם ,ו ָ
ִל ְפנֵ י ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא וְהּוא ֵ

1414בסוף הפרשה מתבשר אברהם על לידת רבקה .מי היה אביה של רבקה ? מהו הקשר המשפחתי
בין אברהם אבינו לרבקה ? (כב ,כג)


53

פרשת וירא

תורתך שעשועי
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תרמילון:
סדום ,עקידה ,יצחק ,סנוורים ,מצות,
נציב מלח ,קיטור הכבשן ,חמת מים,
רבה קשת ,באר שבע ,אשל ,פלישתים,
הר המוריה ,מאכלת ,בתואל ,רבקה
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אתפ"ש לפרשה

א
נראתה להגר לאחר שפקח ה' את עיניה (פרק כ"א פסוק י"ט)
		
ב
נמצאת בין קדש ובין שור ובה התיישב אברהם (פרק כ' פסוק א')
			
ג
ביקשו אנשי סדום לשבור בביתו של לוט (פרק י"ט פסוק ט')
			
ד
גורשה עם בנה לאחר הולדת יצחק (פרק כ"א פסוקים ט-י')
			
ה
השה לעולה" (פרק כ"ב פסוק ז')
		
ו "הנה האש והעצים
" (פרק י"ח פסוק י"ב)
ז "אחרי בלותי היתה לי עדנה ואדוני		
הגיש אברהם לאורחיו (פרק י"ח פסוק ח')
		
			
ח
בנה הבכור של ראומה (פרק כ"ב פסוק כ"ד)
			
ט
נימול בן שמונת ימים (פרק כ"א פסוק ד')
		
י
כמוהם יהיה זרעו של אברהם (פרק כ"ב פסוק י"ז)
		
כ
ישב בשערי סדום וקיבל את פניהם של המלאכים (פרק י"ט פסוק א')
		
ל
לקח אותה אברהם כדי לשחוט את בנו (פרק כ"ב פסוק י')
		
מ
כינוי שבו כינה ה' את אברהם בחלומו של אבימלך (פרק כ' פסוק ז')
		
נ
חטאתם כבדה עד מאד (פרק י"ח פסוק כ')
			
ס
תחתיו נשענו אורחי אברהם (פרק י"ח פסוק ד')
			
ע
שר צבאו של אבימלך (פרק כ"א פסוק כ"ב)
			
פ
לשם ברח לוט (פרק י"ט פסוק כ"ב)
			
צ
לאמור" (פרק י"ח פסוק י"ב)
		
ק "ותצחק שרה ב
ביתו של בתואל (פרק כ"ב פסוק כ"ג)
			
ר
לשה ואפתה עוגות לאורחיה (פרק י"ח פסוק ו')
			
ש
ואת מעכה" (פרק כ"ב פסוק כ"ד)
		
ת "ותלד גם היא את טבח ואת גחם ואת
			

אותו העלה אברהם תחת בנו (פרק כ"ב פסוק י"ג)
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תשבץ לפרשה

2
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5
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6
8
9
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12

10

13
15

14

16

17
18
19

מאוזן
 .5שר צבא
 .6סכין
 .8אליו היה קשור ענן
 .10מלך גרר
 .11אליה ברח לוט
 .13נאחז בסבך
 .14עליה נכרתה ברית
 .15נטע בבאר שבע
 .17הניסיון העשירי של אברהם אבינו
 .18מאכל בביתו של לוט
 .19בהם הוכו יושבי סדום

מאונך
 .1ארץ בה התגורר אברהם ימים רבים
 .2אותו ראה אברהם בבוקר
 .3אחת מהערים אותן הפך ה'
 .4בנו של נחור
 .7מימיה
 .9בו התקיימה השבועה
 .12המקצוע של ישמעאל
 .16תבלין שעומד בפרשה
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