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  אברה� והמלאכי�

  ):'א, ח"י(" ְ#חֹ! ַה�"!, ָהאֶֹהל ְוה�א יֵֹ�ב ֶ�ַתח; ְ�ֵאלֵֹני ַמְמֵרא, 'ַוֵ�ָרא ֵאָליו ה " .1
 .)י"רש(? ה אל אברה!"לאיזו מטרה נראה הקב  .א

 ?מה היה מצבו של אברה! בעת זו  .ב

 )י"רש(? האוויר ששרר ביו! זהע מזכירה התורה את מזג מדו –" כחו! היו!"  .ג

 )ב, ח"י(.." ִנ5ִָבי! ָעָליו, ְוִה4ֵה ְ�לָֹ�ה ֲאָנִ�י!, ַוַ�ְרא " .2

  )י"רש(? מה היה תפקיד! של שלושת האנשי!  .א

 )'ד 'ג, ח"י(? מה מבקש מה! אברה!  .ב

איזו תכונה . א9 לבסו8 נות7 לה! לשו7 בקר ועוגות, אברה! מציע לאורחי! פת לח!  .ג
 ? מוד ממעשה זהחשובה נית7 לל

) ב"י, ח"י(כיצד מגיבה שרה , כאשר מבשר המלא9 לאברה! שעתידה שרה ללדת ב7  .ד
מה ההבדל בי7 תגובותיה! של אברה! ושרה לפי ? )ז"י, ז"י(וכיצד הגיב אברה! 

 ?  י"רש

 סדו� ועמורה

ה ליידע "וחר הקבמדוע ב –) ז"י,ח"י"(ֲאֶ�ר ֲאִני עֶֹ=ה, ֲאִני ֵמ>ְבָרָה! ַהְמַכֶ�ה  :;ָמר, 'ה " .3
 ?"את אברה! לפני מבקש להעניש את אנשי סדו!

 :ה להפו9 את סדו! הוא מבקש להציל!"כאשר שומע אברה! את כוונת הקב .4

 )ד"כ, ח"י י"רש(? צדיקי! את סדו! 50כיצד יצילו   .א

 ) ח"כ, ח"י י"רש(? צדייק! את סדו! 45כיצד יצילו   .ב

מה רמז אברה!  –) ז"כ, ח"י י"רש"( ָעָפר ָוֵאֶפרְו;נִֹכי , ֲאדָֹני ָנא ה">ְלAִי ְלַדֵ�ר ֶאל ִה4ֵה " .5
 ?" ָעָפר ָוֵאֶפר "  במילי!

 )ב, ט"י(? מה מציע לוט למלאכי! כאשר הוא פוגש! .6

 )'ה 'ד, ט"י(? כיצד מגיבי! אנשי העיר .7

 )א"י, ט"י(? מה עושי! המלאכי! כדי להציל את לוט .8

 ?מה היה סופה של אשת לוט? י ניצל יחד ע! לוט כאשר סדו! נהפכתמ .9

 
 הולדת יצחק

מדוע כל השומע  –) 'ו, א"כ" ( .ִלי ִיְצַחק, ַהGֵֹמעַ  ָ#ל  :'ָעָ=ה ִלי ֱאלֹ, ְצחֹק  ַוAֹאֶמר ָ=ָרה " .10
 )י"רש(? יצחק

 ) ח, א"כ, י"רש(? מי משתת8 במאורע זה? מה עושה אברה! ביו! שיצחק נגמל מיניקה .11

 גירוש הגר

 )  ט, א"כ(? "מצחק"י את המילה "כיצד מפרש רש –" ותרא שרה את ב7 הגר מצחק" .12

 ) יב י, א"כ(? ה"כיצד מגיב אברה! ומה אומר לו הקב? מה מבקשת שרה מאברה! .13

 ?במה עוסק ישמעאל למחייתו .14

      � ברית בי� אברה� ואבימל

)   ב"כ, א"כ"(*ָ(ה עֶֹ)ה
ְ'כֹל ֲאֶ%ר, י� ִעְ"�ָ ק
 ֱאלֹ  :>ְבָרָה! ֵלאמֹר ֶאל, ..ַו�ֹאֶמר ֲאִביֶמֶל9ְ " .15
  ?כ9 אבימל9 י מדוע חושב"עיי7 ברש  

מה ? על מה הוכיח אברה! את אבימל9  –) ה"כ, א"כ""(ֲאִביֶמֶל9ְ  ֶאת, ְוה"ִכַח >ְבָרָה!" .16
 ?השיב לו אבימל9

 )ז"כ, א"כ"(? כיצד כרת אברה! ברית ע! אבימל9 .17
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