
 ל לפרשת 
שאלות לשולח� שבת 

  אבר� באר� ישראל

להנאת�  –" ל�"י "מפרש רש �"ְלָ� ֵמ�ְרְצָ� �ִמ"!ַלְדְ�ָ� �ִמֵ�ית �ִבי�ָ �ֶלְ� , �ְבָר��ֶאל 'הַו
ֹאֶמר " .1
 ?מהי הטובה שיזכה לה באר. כנע+)  'ב, ב"י י"רש(וטובת� 

 ).ב,ב"י(? של אבר� בעת הגעתו לאר. כנע+ מה גילו .2

 שני מזבחות בונה אבר� בפסוקי� אלו). ח�ז,ב"י("ַוִ
ֶב+ �5ָ ִמְזֵ�חַ  " .3

  .?ובעקבות מה נבנה כל אחדיכ+ ה

 ).ש�, י"רש( ?מדוע רק ש�ו) 'י, ב"י(? מה מאל. את אבר� לעזוב את אר. כנע+ .4

 אבר� יורד מצרימה

 .כאשר יורד אבר� מצרימה הוא אינו מעוניי+ שידעו ששרה אשתו .5

 )יב, ב"י(? ר�ממה חושש אב  .א

  )טו, ב"י(? מה עושי� עבדי פרעה כאשר רואי� את שרי  .ב

  )יז, ב"י(? מה עונשו של פרעה על שלקח את שרה  . ג

  ).כ� יח, ב"י(? מה עושה פרעה כאשר הוא מגלה ששרי היא אשת אבר�  .ד

 אבר� ולוט

 ).ז, ג"י, י"רש(? אבר� ע� רועי לוט מדוע רבו רועי .6

 ?)יא, ג"י(מה בוחר לוט , )'ט, ג"י(? יבפיתרו+ שמציע אבר� לרמה ה .7

 ,)'י, ג"י(? כיצד מכנה הפסוק חבל אר. זה? במה בוחר לוט  .8

 )י, ג"י( ?ככר הירד+ לפני שנשחתה סדו� ועמורהלאיזו אר. דמתה  .9

 לוט נשבה 

 .במלחמה בה נשבה לוט מסופר על מלחמת ארבעת המלכי� בחמשת המלכי� .10

 )'י, ד"י(? מי ניצח, )ב�א, ד"י(? ה� חמשת המלכי�ה� ארבעת המלכי� וממ

 )יד,ד"י(?מע שנשבה לוטמה עושה אבר� כאשר הוא שו .11

הא� מסכי� ? ו� מה מבקש מל� סד. כאשר חוזר אבר� מהמלחמה יוצא לקראתו מל� סדו� .12
 )כד�כא,ד"י(?אבר� לקבל תמורה למעשהו 

 )כד, ד"י(?זאת מבקש אבר� לתת שכר למי בכל  .13

  רי� ברית בי� הבת

� ִ�ֶ�+� ַמה 'ה 'ֲאדֹ, ַו
ֹאֶמר �ְבָר�..ַהְרֵ�ה ְמאֹד, ְ?ָכְר�ָ ���נִֹכי ָמֵג+ ָלְ�   ..�ְבָר��ֶאל 'ה�ָהָיה ְדַבר" .14
 ?ה"מה מבטיח לו הקב? מה מטריד את אבר� מאוד �) ב� א, ו "ט.."(ְו�נִֹכי, ִלי

 )'י, ו "י ט"רש(?תארו כיצד התקיימה ברית זו –" ברית בי+ הבתרי�" .15

 ב+ אבר�

 ).יא, ז"ט(? מיהי אימו של הילד ומדוע נקרא כ�? מי נולד לאבר� בפרשה זו .16

 )יב, ז"ט, י"רש" (פרא אד�"מה משמשעות המילי�  .17

 )י,יז(?מה מצווה אבר� בסוA הפרשה .18

                                             )טו,יז(?דשי� של אבר� ושרימה� שמות� הח .19

  

  שבת שלו�  
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