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 "ִמִּפי עֹוְלִלים ְויְֹנִקים ִיַּסְדָּת עֹז.."  )תהילים ח',ג'(

כותב הרמב"ם בהלכות ת"ת פרק א,ו : "ֵמֵאיָמַתי ָאִביו ַחָּיב ְלַלְּמדֹו ּתֹוָרה? ִמֶּׁשַּיְתִחיל ְלַדֵּבר ְמַלְּמדֹו 

'ּתֹוָרה ִצָּוה ָלנּו מֶׁשה' ּו'ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל', ְוַאַחר ָּכְך ְמַלְּמדֹו ְמַעט ְמַעט ְּפסּוִקים ְּפסּוִקים ַעד ֶׁשִּיְהֶיה ֶּבן ֵׁשׁש אֹו 

ֶּבן ֶׁשַבע ַהּכל ְלִפי ֻּבְריֹו. ּומֹוִליכֹו ֵאֶצל ְמַלֵּמד ַהִּתינֹוקֹות" וממשיך הרמב"ם בהלכותיו על עסק התורה 

 והחיבור לקב"ה בשמיעת דברו ִמַיְנקּות 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 .

למרות הניסיון להעביר את החומרים בשלוש עשרה נפות "ְׁשִגיאֹות ִמי ָיִבין  ..." וכולי תפילה לבורא 

עולם "ִמִּנְסָּתרֹות ַנֵּקִני " שלא נפלו טעויות במהלך כתיבת השאלות בחוברת כיוון ש"שבשתא , כיון 

דעל על" . יהי רצון שהחוברת תהיה עזר להורים, למלמדים ולילדים להתקרב לקב"ה ולהחיש גאולתנו 

 במהרה בימינו.

                                                                ישי בוצחק

ם  י ר ו ה ל ה  מ ד ק ה



43

פרשת וירא

ַוֵּיָרא
הלימוד בפרשה מוקדש לע"נ 

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

ָּפָרַׁשת
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פרשת וירא

? ה ש ר פ ב ה  מ
ַלְמרֹות ֶׁשַאְבָרָהם ָאִבינּו ָהָיה ָּתׁשּוׁש )ַחָּלׁש( ִמְּבִרית ַהִּמיָלה ֶׁשָעָׂשה, הּוא ָעַמד ְּבֶפַתח 

ָהאֶֹהל ּוְמאֹד ִקָּוה ֶׁשָּיבֹואּו אֹוְרִחים. ְוִהֵּנה הֹוִפיעּו ְׁשֹלָׁשה ַמְלָאִכים ִּבְדמּות ֳאָנִׁשים, ּוִמַּיד ָרץ 

ִלְקָראָתם ְוֵאַרח אֹוָתם ְּבָכבֹוד ַרב. ַהַּמְלָאִכים ִּבְּׂשרּו לֹו ֶׁשְּבעֹוד ָׁשָנה ְּבִדּיּוק ִיָּוֵלד לֹו ּוְלָׂשָרה 

ֵּבן. ַהַּמְלָאִכים ִהְמִׁשיכּו ְּבַדְרָּכם ּוָפנּו ִלְסדֹום. ה' הֹוִדיַע ְלַאְבָרָהם ֶׁשְּבַכָּוָנתֹו ְלַהְׁשִמיד ֶאת 

ָעֵרי ְסדֹום ִּבְגַלל ִרְׁשעּוָתם ָהַרָּבה. ה' ִהְבִטיַח ְלַאְבָרָהם ֶׁשִאם ִיְהיּו ִּבְסדֹום ֳאִפּלּו ֳעָׂשָרה 

ַצִּדיִקים ֹלא ָהָיה ּגֹוֵזר ְלַהְׁשִמיד ֶאת ָהִעיר. ַהַּמְלָאִכים ָּבאּו ִלְסדֹום, ְולֹוט ֶׁשִהִּכיר ֶׁשַּמְלָאִכים 

ֵהם, ִהְכִניָסם ְלֵביתֹו. ַאְנֵׁשי ְסדֹום ִאְּימּו ַעל לֹוט ְוָדְרׁשּו ִמֶּמּנּו ְּבתֶֹקף ְלהֹוִציא ֶאת ָהאֹוְרִחים 

ִמֵּביתֹו. ַהַּמְלָאִכים ִהִּצילּו ֶאת לֹוט ֵמַאְנֵׁשי ְסדֹום, ְוִצּוּו ֶאת לֹוט ָלַקַחת ֶאת ָּכל ַאְנֵׁשי ֵּביתֹו  

ִלְנִציב ֶמַלח. ֶנֶהְפָכה  ּוִמַּיד  ִהְסַּתְּכָלה ֵמַאֳחָריו  ָהִעיר.  ִאְׁשּתֹו ֶׁשל לֹוט  ִמן   ְוִלְברַֹח ַמֵהר 

ֳאִביֶמֶלְך  ְּכִפי ֶׁשָעָׂשה ְּבִמְצַרִים.  ְוִסֵּפר ֶׁשָּׂשָרה ִהיא ֳאחֹותֹו,  ִלְגָרר  ִהִּגיַע  ַאְבָרָהם ָאִבינּו 

ֶׁשִּתְהֶייָנה  ֳאִביֶמֶלְך  ְּבֵבית  ַהָּנִׁשים  ָּכל  ֶאת  ֶהֱעִניׁש  ה'  ּוִמַּיד  ָׂשָרה,  ֶאת  ָלַקח  ְּגָרר  ֶמֶלְך 

ֳעצּורֹות ִמָּלֶלֶדתַעד ֶׁשַאְבָרָהם  ִּהְתַּפֵּלל ַלה' ֶׁשָּיִסיר ֵמֶהם ֶאת ָהעֶֹנׁש. ָׁשָנה ְּבִדּיּוק ְלַאַחר 

ְּבׂשֹוַרת ַהַּמְלָאִכים, נֹוָלד ִיְצָחק, ְוַאְבָרָהם ָהָיה ָאז ֶּבן 100 ָׁשָנה. ְלַאַחר ֶׁשָׂשָרה ָרֲאָתה ִּכי 

ַמֲעֵׂשי ִיְׁשָמֵעאל ָרִעים ָּדְרָׁשה ֵמַאְבָרָהם ְלָגֵרׁש ֶאת ָהָגר ּוְבָנּה ִמֵּביָתם.

ִיְהֶיה  ִיְׁשָמֵעאל  ּוְמַבֵּׂשר ָלּה ֶׁשַּגם  ֵאֶליָה ַמְלָאְך  ָהָגר ּבֹוַרַחת ֶאל ַהִּמְדָּבר, ָׁשם ִמְתַּגֶּלה 

ְלָעם ָּגדֹול ְוָחָזק.

ֳאִביֶמֶלְך  ֶנֶגד  ָטַען  ַאְבָרָהם  ָׁשלֹום.  ְּבִרית  ִעּמֹו  ִלְכרֹות  ַאְבָרָהם  ֶאת  ִׁשְכֵנַע  ֳאִביֶמֶלְך 

ִׁשְבָעה  ַעל  ֶׁשַבע  ִּבְבֵאר  ְּבִרית  ּכֹוְרִתים  ֵהם  ֶׁשָחַפר.  ַהְּבֵאר  ֶאת  לֹו  ּגֹוְזִלים  ֶׁשֳעָבָדיו 

ִּכְבׂשֹות צֹאן ַהְמִעידֹות ַעל ָּכְך ֶׁשַהְּבֵאר ַׁשֶּיֶכת ְלַאְבָרָהם.

ִיְצָחק  ֶאת  ָלַקַחת  אֹותֹו  ְמַצֶּוה  הּוא  )ְקִׁשיָרה(.  ָּבֳעֵקיָדה  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ֶאת  ְמַנֶּסה  ה' 

ִמְזָּדֵרז ַלֳעׂשֹות  ֶהָהִרים. ַאְבָרָהם  ּוְלַהֳעלֹות אֹותֹו ָׁשם ְלעֹוָלה ַעל ַאַחד  ְלֶאֶרץ ַהּמֹוִרָּיה 

ֶאת ִמְצַות ה', ֳאָבל ַּכֳאֶׁשר ָעַמד ִלְׁשחֹוט ֶאת ִיְצָחק ַעל ַהִּמְזֵּבַח, ַהַּמְלָאְך מֹוֵנַע ִמֶּמּנּו 

ּומֹוִדיַע לֹו ֶׁשָהָיה ֶזה ִנָּסיֹון. ַאְבָרָהם רֹוֶאה ַאִיל ּוַמָעֶלה אֹותֹו ְלעֹוָלה ַּתַחת )ִּבְמקֹום( ִיְצָחק 

ְּבנֹו. ה' ַמְבִטיַח ְלַאְבָרָהם ְּבָרָכה לֹו ּוְלַזְרעֹו ַאֳחָריו.
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הכנסת אורחים של אברהם אבינו )יח, א-טו(

פרשת "ֶלְך ְלָך" הסתיימה במצוות המילה של אברהם ובני ביתו. ומובא במדרש :" ַרִּבי ֶּבֶרְכָיה ִמּׁשּום 

ַרִּבי ֵלִוי ָאַמר ָיַשב )במקום יושב( ְּכִתיב, ִּבֵּקׁש ַלֳעמֹד, ָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֵׁשב, ַאָּתה ִסיָמן ְלָבֶניָך, ָמה 

ַאָּתה יֹוֵׁשב ּוְׁשִכיָנה עֹוֶמֶדת, ָּכְך ָּבֶניָך יֹוְׁשִבין ּוְׁשִכיָנה עֹוֶמֶדת ַעל ַּגָּבן, ְּכֶׁשִּיְׂשָרֵאל ִנְכָנִסים ְלָבֵּתי ְכֵנִסּיֹות ּוְלָבֵּתי 

 ִמְדָרׁשֹות ְוקֹוִרין ְקִריַאת ְׁשַמע ְוֵהן יֹוְׁשִבים ִלְכבֹוִדי ַוֳאִני ַעל ַּגָּבן, ֶׁשֶּנֱאַמר )תהלים פב, א(: ֱאֹלִקים ִנָּצב ַּבֳעַדת ֵאל"

מדוע התגלה ה' לאברהם ? )רש"י. יח, א(  . 1

 

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

  

מסביר המדרש מדוע הקב"ה מתגלה לאברהם אבינו דווקא בשטחו של ממרא: ְוָלָּמה ְּבֵאֹלֵני ַמְמֵרא? 

ִיְתָּבַרְך ְׁשמֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶׁשֵאינֹו ְמַקֵּפַח ָׂשָכר ֶׁשל ָּכל ְּבִרָּיה. ְׁשֹלָׁשה אֹוֳהִבים ָהיּו ְלַאְבָרָהם: ָעֵנר 

ֶאְׁשּכֹול ּוַמְמֵרא. ְוֵכיָון ֶׁשָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶׁשִּיּמֹול, ָהַלְך ָלַקַחת ֵמֶהם ֵעָצה. ָהַלְך ֵאֶצל ָעֵנר, ָאַמר: ָּכְך 

ְוָכְך ָאַמר ִלי ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא. ָאַמר לֹו: ָעֵנר: ַּבַעל מּום רֹוֶצה ַאָּתה ַלֳעׂשֹוְתָך ֶׁשִּיְהיּו ְקרֹוֵביֶהן ֶׁשל ַהְּמָלִכים 

ֶׁשָהַרְגָּת ָּבִאין ְוהֹוְרִגין אֹוְתָך ְוֵאין ַאָּתה ָיכֹול ִלְברַֹח ִמְּפֵניֶהם? ִהִּניחֹו ְוָהַלְך ֵאֶצל ֶאְׁשּכֹל, ָאַמר לֹו: ָּכְך ְוָכְך ָאַמר 

ִלי ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא. ָאַמר לֹו ֶאְׁשּכֹול: ַאָּתה ָזֵקן, ִאם ַאָּתה ָתמּול ֵיֵצא ִמְּמָך ָּדם ַהְרֵּבה ְוֹלא תּוַכל ִלְסּבֹל 

ְוָתמּות. ִהִּניחֹו ְוָהַלְך ֵאֶצל ַמְמֵרא, ָאַמר לֹו: ָּכְך ְוָכְך ָאַמר ִלי ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: ַמה ְּתַיֳעֵצִני? ָאַמר לֹו ַמְמֵרא: 

ַּבָּדָבר ַהֶּזה ַאָּתה ְמַבֵּקׁש ֵעָצה, ֳהֹלא הּוא ֶׁשִהִּציְלָך ִמִּכְבַׁשן ָהֵאׁש ְוָעָׂשה ְלָך ָּכל ַהִּנִּסים, ְוִהִּציְלָך ִמן ַהְּמָלִכים, 

ְוִאּלּוֵלי כֹחֹו ּוְגבּוָרתֹו ָהיּו הֹוְרִגין אֹוְתָך, ְוִהִּציל ַרַמ''ח ֵאָבִרים ֶׁשָּבְך, ּוִמְקָצת ֵאֶבר ֶאָחד ַאָּתה ְמַבֵּקׁש ֵעָצה, ֳעֵׂשה 

ְּכִמְצָותֹו. ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִיְתָּבַרְך, ַאָּתה ֶׁשָּנַתָּת ֵעָצה ֶׁשִּיּמֹול, ֵאיִני ִנְגֶלה ֵאָליו ֶאָּלא ִּבְתחּוָמְך, ֳהָדא הּוא 

 ִדְכִתִיב: ַוֵּיָרא ֵאָליו ה' ְּבֵאֹלֵני ַמְמֵרא.

כתוב בפסוק : "ַוִּיָּׂשא ֵעיָניו ַוַּיְרא ְוִהֵּנה ְׁשֹלָׁשה ֳאָנִׁשים ִנָּצִבים ָעָליו". למדנו עפ"י ההמשך , כי אותם . 3

 האנשים היו מלאכי ה'. מה היה תפקידו של כל אחד מהמלאכים שבאו אל אברהם ? )רש"י. יח, ב( 

 

 

כיתבו הבדל אחד בין הכנסת האורחים של אברהם לבין הכנסת האורחים של לוט עפ"י המסופר . 4

בהמשך הפרשה ? )רש"י. יח, ד(  

 

אברהם אבינו אומר מעט ועושה הרבה. מציע לאורחים פת לחם אך מגיש חמאה חלב ובשר. מי . 5

הוא הנער שהכין את הבשר ומדוע אברהם מצווה דווקא אותו להכין את הבשר ? )רש"י. יח, ז(  

 

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

 

איזו בשורה בישרו המלאכים לאברהם ? )יח, י(  . 8

מדוע שינה הקב"ה מדבריה של שרה "ַואדִֹני ָזֵקן", ואמר לאברהם "ַוֳאִני ָזַקְנִּתי" ? )רש"י. יח, יב(  . 9

 

  

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. 

מהי הסיבה שבגללה החליט ה' לגלות לאברהם על החרבת סדום ? )רש"י. יח, יז( . 1

  

אומר הקב"ה  :" ֵאְרָדה ָּנא ְוֶאְרֶאה ַהְּכַצֳעָקָתּה ַהָּבָאה ֵאַלי " . " ַהְּכַצֳעָקָתּה " – בצעקה של מי מדובר  . 2

) רישמו את שתי האפשרויות( ? )רש"י. יח, כא(  

 

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

 

 איזו טענה טוען אברהם על ה' כדי שלא להחריב את סדום ? השלימו : " ַוּיֹאַמר ַהַאף  )תהרוג( . 4

                " )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 .

בכמה צדיקים בכל עיר תולה אברהם אבינו את הצלת סדום ? )רש"י יח,כד( . 5

 

לאלו שני אירועים רומז אברהם במה שאמר: " ְוָאנִֹכי ָעָפר ָוֵאֶפר " ? )רש"י. יח, כז(  . 6

 

כמה צדיקים מספיק שיהיו בסדום על מנת שה' לא יחריב אותה ? )יח, לב(  . 7

מדוע אברהם לא ממשיך לבקש על פחות מעשרה אנשים ? )רש"י. יח, לב(  . 8
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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. 

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

 

המדרש מוסיף ומלמד אותנו על אהבת ה' לעם ישראל : "ָאַמר ַרִּבי ֵלִוי ֵאין ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָּדן ֶאת ֻאּמֹות 

 ָהעֹוָלם ֶאָּלא ַּבַּלְיָלה ְּבָׁשָעה ֶׁשֵהן ְיֵׁשִנים, ְוֵאינֹו ָּדן ֶאת ִיְׂשָרֵאל ֶאָּלא ַּבּיֹום ְּבָׁשָעה ֶׁשֵהם ֳעסּוִקים ְּבִמְצוֹות" 

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

 

לוט, שליווה את אברהם שנים רבות, למד את מצוות הכנסת אורחים מאברהם אבינו . ומזמין את . 3

המלאכים אליו. מדוע לוט אומר למלאכים "ִלינּו" ורק אחר כך "ְוַרֳחצּו ַרְגֵליֶכם" ? )רש"י. יט, ב( 

 

 כתוב בפסוק "ַוַּיַעׂש ָלֶהם ִמְׁשֶּתה ּוַמּצֹות ָאָפה ַוּיֹאֵכלּו " .. 4

 מדוע לוט אפה מצות ולא לחם ? )רש"י. יט, ג(

         

          

          

מי התאסף בערב סביב ביתו של לוט ? )יט, ד( . 5

מה ניסו אנשי סדום לעשות ? )יט, ט( . 6

כיצד מנעו המלאכים מאנשי סדום מלפרוץ את הדלת עפ"י הפסוק "ְוֶאת ָהֳאָנִׁשים ֳאֶׁשר ֶּפַתח ַהַּבִית . 7

ִהּכּו ַּבַּסְנֵוִרים..." ? )רש"י. יט, יא(  

המלאכים מספרים ללוט שהם נשלחו להחריב את העיר, ולכן עליו לצאת לצאת במהירות מן העיר . 8

עם משפחתו. כמה ילדים היו ללוט ? )רש"י. יט, יד(  

 כשעלה השחר זרזו המלאכים את לוט ומשפחתו לצאת מהעיר. מדוע לוט התמהמה ? . 9

         )רש"י. יט, טז(  

המלאך מצוה את לוט לברוח אל ההר כדי שלא ימות. כיצד מפרש רש"י את הפסוק: " ֶּפן ִּתְדָּבַקִני . 10

ָהָרָעה " ? )רש"י. יט, יט(  

לוט טען שלא יספיק להגיע להר ולכן הוא מעדיף לברוח לעיר הקרובה. מה שמה של העיר, ומדוע . 11

בחר בה לוט ? )רש"י. יט, כ(  

מה המטיר ה' על סדום ועמורה ? )יט, כד(   . 12

מדוע הפכה אשתו של לוט לנציב מלח דווקא ? )רש"י. יט, כו(  . 13

 

אברהם משקיף על סדום ועמורה בבוקר. מה רואה אברהם ? )יט, כח(  . 14
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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.

מה אמר הקב"ה לאבימלך בחלום הלילה ? )כ, ג(  . 1

 

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

 

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

 

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

 

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

 

מדוע נותן אבימלך לאברהם " צֹאן ּוָבָקר ַוֳעָבִדים ּוְׁשָפחֹת " ? )רש"י. כ, יד(  . 6

 

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

 

לידת יצחק )כא, א-ח(

הקב"ה מקיים את הבטחתו, ושרה יולדת את יצחק. הפרשה  "ַוה' ָּפַקד ֶאת ָׂשָרה " היא הפרשה הנקראת 

בראש השנה בו נפקדה שרה אימנו.

מדוע סמכה התורה את פרשת הולדת יצחק לפרשת אבימלך ? )רש"י. כא, א( . 1

 

בן כמה היה יצחק כאשר אברהם קיים את מצוות ברית המילה ליצחק? )כא,ד(  . 2

בן כמה היה אברהם כשנולד יצחק ? )כא, ה(  . 3

" ֵהיִניָקה ָבִנים ָׂשָרה " – אלו בנים הניקה שרה חוץ מיצחק ? )רש"י. כא, ז(   . 4
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גירושו של ישמעאל )כא, ט-כא(

שרה אמנו ראתה את התנהגותו של ישמעאל, ולכן ביקשה מאברהם לגרש את ישמעאל: " ִּכי ֹלא ִייַרׁש ֶּבן 

ָהָאָמה ַהּזֹאת ִעם ְּבִני ִעם ִיְצָחק ".

על מה רבו ישמעאל ויצחק ? )רש"י. כא, י(  . 1

מדוע דברי שרה ציערו את אברהם )2 סיבות( ? )רש"י. כא, יא(  . 2

 

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

 

אברהם משכים בבוקר ושולח את הגר וישמעאל למדבר. מדוע אברהם נותן להגר וישמעאל רק . 4

לחם וחמת מים ? )רש"י. כא, יד(  

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

 

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

ישמעאל " ַּבֳאֶׁשר הּוא ָׁשם ". מה כוונת הכתוב ? )רש"י. כא, יז( 

  

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

 

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.

אלו דברים ראה אבימלך שגרמו לו לכרות ברית עם אברהם ? )רש"י. כא, כב( . 1

  

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

 

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

 

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

 

כיצד קרא אברהם למקום בו נשבעו ? )כא, לא(  . 5

מהם שני הפירושים למילה " ֵאֶׁשל " ? )רש"י. כא, לג(  . 6

 

כיצד נטיעת האשל קשורה ומחוברת לקריאה בשם ה' ? )רש"י. כא, לג(  . 7
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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'.

כתוב בפסוק " ַוְיִהי ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה " – אחרי אלו דברים ? )רש"י. כב, א( . 1

  

מדוע הקב"ה פונה אל אברהם אבינו :" ַקח ָנא" )רש"י כב,ב(  . 2

ובמדרש תנחומא מובא ָמָׁשל ְלֶמֶלְך ָּבָׂשר ָוָדם ֶׁשָעְמדּו ָעָליו ִמְלָחמֹות ַהְרֵּבה, ְוָהָיה לֹו ִּגּבֹור ֶאָחד נֹוֵצַח 

ְּבָכל ַהִּמְלָחמֹות. ְלָיִמים ָעְמָדה ָעָליו ִמְלָחָמה ֳחָזָקה. ָאַמר ַהֶּמֶלְך ְלאֹותֹו ִגּבֹור, ְּבַבָּקָׁשה ִמְּמָך ֳעמֹוד ִלי 

ְּבִמְלָחָמה זֹו, ֶׁשֹּלא יֹאְמרּו ָׂשֵרי ַהַחָּיִלים ֶׁשִּלי, אֹוָתן ִמְלָחמֹות ִראׁשֹונֹות ֹלא ָהָיה ָבֶהן ַמָמׁש. ַאף ָּכְך ָאַמר 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְלַאְבָרָהם, ִנִּסיִתיָך ְּבִתְׁשָעה ִנְסיֹונֹות ְוָעַמְדָּת ָבֶהן, ַעְכָׁשו ֳעמֹוד ִלי ְּבִנָּסיֹון ֶזה, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא 

 יֹאְמרּו, ִראׁשֹוִנים ֹלא ָהָיה ָבֶהם ַמָּמׁש.

מדוע מפרט ה' בדבריו " ֶאת ִּבְנָך ֶאת ְיִחיְדָך ֳאֶׁשר ָאַהְבָּת ֶאת ִיְצָחק " ? )רש"י. יט, ב( . 3

 

איזו מידה לומדים ממה שכתוב: " ַוַּיְׁשֵּכם ַאְבָרָהם ַּבּבֶֹקר " ? )רש"י. כב, ג(  . 4

 

אברהם אבינו לוקח איתו " ֳעֵצי עָֹלה " ויוצא לדרך "ַוִּיַּקח ֶאת ְׁשֵני ְנָעָריו ִאּתֹו ְוֵאת ִיְצָחק ְּבנֹו". מי היו שני . 5

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 

ויצחק "ְקָדמֹו ַהָּׂשָטן ַּבֶּדֶרְך ְוִנְדֶמה לֹו ִּכְדמּות ָזֵקן. ָאַמר לֹו )לאברהם( : ְלָאן ַאָּתה הֹוֵלְך? ָאַמר לֹו: 

ְלִהְתַּפֵּלל. ָאַמר לֹו:  ּוִמי ֶׁשהֹוֵלְך ְלִהְתַּפֵּלל? ָלָּמה ֵאׁש ּוַמֳאֶכֶלת ְּבָידֹו ְוֵעִצים ַעל ְּכֵתפֹו? ָאַמר לֹו: ֶׁשָּמא ִנְׁשֶהא 

יֹום אֹו יֹוַמִים ְוִנְׁשַחט ְונֹאֶפה ְונֹאַכל. ָאַמר לֹו: ָזֵקן, ֹלא ָׁשם ָהִייִתי ְּכֶׁשָאַמר ְלָך ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַקח ָנא ֶאת 

ִּבְנָך,  ְוָזֵקן ְּכמֹוְתָך ֵיֵלְך ִויַאֵּבד ֵּבן ֶׁשִּנַּתן לֹו ְלֵמָאה ָׁשָנה. ֹלא ָׁשַמְעָּת ַהָּמָׁשל, ַמה ֶּׁשָהָיה ְבָידֹו ִאְּבדֹו ּוְמַבֵקׁש 

ֵמֳאֵחִרים. ְוִאם ּתֹאַמר ִיְהֶיה ְלָך ֵּבן ַאֵחר, ִּתְׁשַמע ִמן ַהַּמְׂשִטין ּוְתַאֵּבד ְנָׁשָמה ֶׁשִּתְתַחֵּיב ָעֶליָה ַּבִּדין. ָאַמר לֹו: 

ֹלא ַמְׂשִטין ָהָיה ֶאָּלא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִיְתָּבַרְך ָהָיה, ֹלא ֶאְׁשַמע ִמְּמָך.  ָהַלְך ֵמָעָליו ְוִנְדָמה ְלָבחּור ְוָעַמד 

ַעל ְיִמינֹו ֶׁשל ִיְצָחק. ָאַמר לֹו: ְלָאן ַאָּתה הֹוֵלְך? ָאַמר לֹו: ִלְלמֹד ּתֹוָרה. ָאַמר לֹו: ְּבַחֶּייָך אֹו  ְּבִמיָתְתָך.  ָאַמר לֹו: 

ְוִכי ֵיׁש ָאָדם ֶׁשִּיְלמֹד ַאַחר ִמיָתה? ָאַמר לֹו: ָעלּוב ַּבר ֳעלּוָבה, ַּכָּמה ַתֳעִנּיֹות ִנְתַעֵּנית ִאְּמָך ַעד ֶׁשֹּלא נֹוַלְדָּת, 

ְוַהָּזֵקן ַהֶּזה ִהְׁשַּתָּטה ְוהּוא הֹוֵלְך ְלָׁשֳחֶטָך. ָאַמר: ַאף ַעל ִּפי ֵכן ֹלא ֶאֱעבֹר ַעל ַּדַעת יֹוְצִרי ְוַעל ִצּוּוי ָאִבי. ָחַזר 

ְוָאַמר ְלָאִביו: ָאִבי, ְרֵאה ָמה אֹוֵמר ִלי ֶזה. ָאַמר לֹו: ַאל ַּתְׁשִּגיַח ָעָליו, ֶׁשֵאינֹו ָּבא ֶאָּלא ְלָיֵעף ָלנּו. ִמָּיד ַוּיֹאֶמר 

ִיְצָחק ְוגֹו'. ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי. ְוִכי ֵמַאַחר ֶׁשַהֶּדֶרְך ְקרֹוָבה, ָלָּמה ִנְתַעֵּכב ְׁשֹלֶׁשת ָיִמים. ֵּכיָון ֶׁשָרָאה ֶׁשֹּלא ִקְּבלּו 

ִמֶּמּנּו ָהַלְך ְוַנֳעָׂשה ִלְפֵניֶהם ָנָהר ָּגדֹול. ִמָּיד ָיַרד ַאְבָרָהם ְלתֹוְך ַהַּמִים ְוִהִּגיעּו ַעד ִּבְרָּכיו. ָאַמר ִלְנָעָריו ּבֹואּו 

ַאֳחַרי, ָיְרדּו ַאֳחָריו. ֵּכיָון ֶׁשִהִּגיעּו ַעד ֳחִצי ַהָּנָהר, ִהִּגיעּו ַהַּמִים ַעד ַצָּוארֹו. ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ָּתָלה ַאְבָרָהם ֵעיָניו 

ַלָּׁשַמִים, ָאַמר ְלָפָניו: ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ְּבַחְרָּתִני ְוהֹוֵרָתִני ְוִנְגֵליָת ִלי ְוָאַמְרָּת ִלי, ֳאִני ָיִחיד ְוַאָּתה ָיִחיד, ַעל ָיְדָך 

ִיָּוַדע ְׁשִמי ְבעֹוָלִמי ְוַהֳעֵלה ִיְצָחק ִּבְנָך ְלָפַני ְלעֹוָלה ְוֹלא ִעַּכְבִּתי. ַוֳהֵריִני עֹוֵסק ְּבִצּוּוֶיָך, ְוַעְכָׁשו ָּבאּו ַמִים ַעד 

ָנֶפׁש. ִאם ֳאִני אֹו ִיְצָחק ְּבִני טֹוֵבַע, ִמי ְיַקֵּים ַמֳאָמְרָך. ַעל ִמי ִיְתַיֵחד ְׁשֶמָך. ָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ַחֶּייָך, 

ֶׁשַעל ָיְדָך ִיְתַיֵחד ְׁשִמי ָּבעֹוָלם. ִמָּיד ָּגַער ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶאת ַהַּמְעָין ְוָיַבׁש ַהָּנָהר ְוָעְמדּו ַבַּיָּבָׁשה. ֶמה 

ָעָׂשה ַהָּׂשָטן? ָאַמר ְלַאְבָרָהם:  ָּכְך ָׁשַמְעִּתי ֵמֳאחֹוֵרי ַהַּפְרּגֹוד, ַהֶּׂשה ְלעֹוָלה ְוֵאין ִיְצָחק ְלעֹוָלה. ָאַמר לֹו: ָּכְך 

 ָעְנׁשֹו ֶׁשל ַּבַּדאי )שקרן(, ֶׁשֳאִפּלּו אֹוֵמר ֱאֶמת ֵאין ׁשֹוְמִעין לֹו.

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

 

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

 

ַוַּיְרא ֶאת ַהָּמקֹום ֵמָרחֹוק. ָאַמר לֹו ְלִיְצָחק, רֹוֶאה ַאָּתה ַמה ֶּׁשֳאִני רֹוֶאה. ָאַמר לֹו: ֳאִני רֹוֶאה ַהר ָנֶאה ְמֻׁשָּבח 

ְוָעָנן ָקׁשּור ָעָליו. ָאַמר ִלְנָעָריו, רֹוִאין ַאֶּתם ְּכלּום. ָאְמרּו לֹו: ֵאין ָאנּו רֹוִאין ֶאָּלא ִמְדָּברֹות. ָאַמר ָלֶהם: ְׁשבּו ָלֶכם 

ּפֹה ִעם ַהֳחמֹור, הֹוִאיל ְוַהֳחמֹור ֵאינֹו רֹוֶאה ְוֵאיְנֶכם רֹוִאין ְּכמֹותֹו, ַעם ַהּדֹוֶמה ַלֳחמֹור, ְׁשבּו ָלֶכם ּפֹה ִעם ַהֳחמֹור, 

 ֶׁשַאֶּתם ְּכמֹותֹו. ַוֳאִני ְוַהַּנַער ֵנְלָכה ַעד ּכֹה

אברהם מצוה את הנערים להישאר במורד ההר ואברהם ויצחק עולים בהר. מה שאל יצחק את . 8

אברהם ? )כב, ז(  
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 כיצד רמז אברהם ליצחק שהוא עצמו יעלה לעולה ? האם הבין יצחק את הרמז ? )רש"י. כב, ח( . 9

 

אברהם אבינו לוקח את המאכלת )סכין גדולה( לשחוט את יצחק לאחר שעקד )קשר( אותו על המזבח 

שבנה. ומובא במדרש רבה : " ָאַמר ַרִּבי ִיְצָחק ְּבָׁשָעה ֶׁשִּבֵּקׁש ַאְבָרָהם ַלֳעקֹד ִיְצָחק ְּבנֹו, ָאַמר לֹו ַאָּבא 

ָּבחּור ֳאִני ְוחֹוֵׁשַׁשִני ֶׁשָּמא ִיְזַּדֳעַזע ּגּוִפי ִמַּפֳחָדּה ֶׁשל ַסִּכין ַוֳאַצֳעֶרָך, ְוֶׁשָּמא ִּתָּפֵסל ַהְּׁשִחיָטה ְוֹלא ַתֳעֶלה ְלָך 

ְלָקְרָּבן, ֶאָּלא ָּכְפֵתִני ָיֶפה ָיֶפה, ִמָּיד ַוַּיֳעקֹד ֶאת ִיְצָחק, ְּכלּום ָיכֹול ָאָדם ִלְכּפֹות ֶּבן ְׁשלִׁשים ָוֶׁשַבע ]נסח אחר: בן 

עשרים ושש שנה[ ֶאָּלא ְלַדְעּתֹו. ִמָּיד ַוִּיְׁשַלח ַאְבָרָהם ֶאת ָידֹו, הּוא ׁשֹוֵלַח ָיד ִלּטֹל ֶאת ַהַּסִּכין ְוֵעיָניו מֹוִרידֹות 

ְדָמעֹות ְונֹוְפלֹות ְּדָמעֹות ְלֵעיָניו ֶׁשל ִיְצָחק ֵמַרֳחָמנּותֹו ֶׁשל ַאָּבא, ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן ַהֵּלב ָׂשֵמַח ַלֳעׂשֹות ְרצֹון 

 יֹוְצרֹו..."

מדוע לא שחט אברהם את יצחק ? )כב, יא-יב(   . 10

 

 מדוע המלאך כופל את דבריו: " ַאל ִּתְׁשַלח ָיְדָך ֶאל ַהַּנַער " וגם " ְוַאל ַּתַעׂש לֹו ְמאּוָמה " ? . 11

)רש"י. כב, יב( 

 

מה פירוש הכתוב: " ִּכי ַעָּתה ָיַדְעִּתי " )רש"י. כב, יב( ?  . 12

 

את מי העלה אברהם לעולה במקום יצחק ? )כב, יג(  . 13

למדנו מחז"ל שעקידת יצחק הייתה בראש השנה. ומובא במדרש:" ָאַמר ַרִּבי ֳחִניָנא ַּבר ַרִּבי ִיְצָחק ָּכל 

ְימֹות ַהָּׁשָנה ִיְׂשָרֵאל ֶנֱאָחִזים ַּבֳעֵברֹות, ּוִמְסַּתְּבִכין ְּבָצרֹות, ּוְברֹאׁש ַהָּׁשָנה ֵהן נֹוְטִלין ׁשֹוָפר ְותֹוְקִעין ּבֹו ְוִנְזָּכִרים 

 ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְוהּוא מֹוֵחל ָלֶהם, ְוסֹוָפן ִלָּגֵאל ְּבַקְרנֹו ֶׁשל ַאִיל " וזהו זכר לעקידת יצחק.

בסוף הפרשה מתבשר אברהם על לידת רבקה. מי היה אביה של רבקה ? מהו הקשר המשפחתי . 14

בין אברהם אבינו לרבקה ? )כב, כג(  
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נשבכהרוטיקצצ

והקברצסיצחקס

טטטפההדפבעחמ

מימתמחחלאותב

אמצלושוברעחפ

כעוקרטפושקמס

עדטחיילצבפונ

תגוטהדיקעעטו

לסיצגלשאגגקו

כבצפדתתשקהבר

אעחלמביצנצדי

מחמצותמודסהמ

תרמילון:

סדום, עקידה, יצחק, סנוורים, מצות,

 נציב מלח, קיטור הכבשן, חמת מים, 

 רבה קשת, באר שבע, אשל, פלישתים, 

הר המוריה, מאכלת, בתואל, רבקה

י ע ו ש ע ש ך  ת ר ו ת
ה  ש ר פ ל ת  ר ו ז פ ת
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נשבכהרוטיקצצ

והקברצסיצחקס

טטטפההדפבעחמ

מימתמחחלאותב

אמצלושוברעחפ

כעוקרטפושקמס

עדטחיילצבפונ

תגוטהדיקעעטו

לסיצגלשאגגקו

כבצפדתתשקהבר

אעחלמביצנצדי

מחמצותמודסהמ

א    אותו העלה אברהם תחת בנו )פרק כ"ב פסוק י"ג(
ב   נראתה להגר לאחר שפקח ה' את עיניה )פרק כ"א פסוק י"ט(

ג    נמצאת בין קדש ובין שור ובה התיישב אברהם )פרק כ' פסוק א'(
ד    ביקשו אנשי סדום לשבור בביתו של לוט )פרק י"ט פסוק ט'(
ה    גורשה עם בנה לאחר הולדת יצחק )פרק כ"א פסוקים ט-י'(

ו "הנה האש והעצים   השה לעולה" )פרק כ"ב פסוק ז'(
ז "אחרי בלותי היתה לי עדנה ואדוני    " )פרק י"ח פסוק י"ב(

ח        הגיש אברהם לאורחיו )פרק י"ח פסוק ח'(
ט    בנה הבכור של ראומה )פרק כ"ב פסוק כ"ד(

י   נימול בן שמונת ימים )פרק כ"א פסוק ד'(
כ   כמוהם יהיה זרעו של אברהם )פרק כ"ב פסוק י"ז(

ל   ישב בשערי סדום וקיבל את פניהם של המלאכים )פרק י"ט פסוק א'(
מ   לקח אותה אברהם כדי לשחוט את בנו )פרק כ"ב פסוק י'(

נ   כינוי שבו כינה ה' את אברהם בחלומו של אבימלך )פרק כ' פסוק ז'(
ס    חטאתם כבדה עד מאד )פרק י"ח פסוק כ'(

ע    תחתיו נשענו אורחי אברהם )פרק י"ח פסוק ד'(
פ    שר צבאו של אבימלך )פרק כ"א פסוק כ"ב(

צ    לשם ברח לוט )פרק י"ט פסוק כ"ב(
ק "ותצחק שרה ב   לאמור" )פרק י"ח פסוק י"ב(

ר    ביתו של בתואל )פרק כ"ב פסוק כ"ג(
ש    לשה ואפתה עוגות לאורחיה )פרק י"ח פסוק ו'(

ת "ותלד גם היא את טבח ואת גחם ואת    ואת מעכה" )פרק כ"ב פסוק כ"ד(
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5 

        מאוזן

5. שר צבא

6. סכין

8. אליו היה קשור ענן

10. מלך גרר

11. אליה ברח לוט

13. נאחז בסבך

14. עליה נכרתה ברית

15. נטע בבאר שבע

17. הניסיון העשירי של אברהם אבינו

18. מאכל בביתו של לוט

19. בהם הוכו יושבי סדום

           מאונך

1. ארץ בה התגורר אברהם ימים רבים

2. אותו ראה אברהם בבוקר

3. אחת מהערים אותן הפך ה'

4. בנו של נחור

7. מימיה

9. בו התקיימה השבועה

12. המקצוע של ישמעאל

16. תבלין שעומד בפרשה

ה  ש ר פ ל ץ  ב ש ת


