
ם ַהַתְלִמידבעזרת ה'                                                                             ה:_________________ שֵׁ  ______                                                 ִכתָּ

 

ִקיאּות בְׁ  -לפשוטו של מקרא ֵאלֹות בְׁ ת רש"י על שְׁ שַׁ רָּ  ארָּ יֵ וַׁ פָּ

 לא באתי אלא לפשוטו של מקרא" )רש"י, בראשית ג',ח'("ואני 

 תנצב"הז"ל  יקותיאל זישה מצגרר' בני וחיה סבא הרב בנימין בן הרב ישראל פורת זצ"ל, ולע"נ אליעזר, אדית, דינה לע"נ 

 

א)יח,א(  .1 ֹלנֵׁי ַמְמרֵׁ  .מדוע דווקא בחלקו של ממרא נגלה אליו ה'? _____________________________ – ְבאֵׁ

 )יח,ג( בלשון חול למי אברהם פונה?_________________, ובלשון קודש למי אברהם פונה?__________. .2

עֵׁץ)יח,ד(  .3  מה החידוש בפירוש?____________________________. -פירוש רש"י "תחת האילן" - ַתַחת הָּ

 ____________________.הבא הוכחה מהפסוקים הבאים שאכן פסח היה___________ – כָּעֵׁת ַחיָּה)יח,י(  .4

בָּה)יח,כא(   .5  לשון עבר או הווה? ___________, ממה מוכיח רש"י זאת?___________________. – ִכי רָּ

 לא ביקש את זה?___________________.הוא צדיקים, כמה ערים ה' היה מציל?___מדוע  9)יח,לב( אם היו  .6

טֹן ְוַעד גָּדֹול)יט,יא(  .7  זכרים קודם?____________________________________.מדוע הקטנים מו – ִמקָּ

נֶיָך יד( לפי רש"י, מיהם-)יט,יב .8  המוזכרים?__________, כמה בנות היו ללוט?_________________. בָּ

 סיבות מדוע בוחר לוט לנוס לצוער?_________________________________________. 2)יט,כ(  .9

 _____________________ מה היה שמה הקודם)לך לך(?______.)יט,כב( מדוע נקראה צוער?_______  .10

 __________________._ ובזכות איזה מעשה?______________________?)יט,כט( בזכות מי ניצל לוט .11

ּה)יט,לג( מה נוסף על המילה  .12  ?_______, מה לומדים מזה?_______________________________. ּוְבקּומָּ

 היא אמו?__________________. י)יט,לז( במי מותר להתגרות?___________________________, מ .13

 סוגי בני אדם שאל אבימלך האם שרה נשואה? __________, ___________, ___________. 3)כ,ה( אלו  .14

 שלקו אבימלך וביתו?________________________________________________. המכה י)כ,ט( מה .15

 )כא,ב( כמה זמן עבר מהבטחת ה' לשרה עד הלידה?_________, מה היה הסימן?___________________. .16

 כא,ז( מאיזה מילה יש הוכחה לגיל אברהם בלידת יצחק?___________. .17

 )כא,ח( בן כמה היה ישמעאל ביום הגמל את יצחק? ________________.  .18

 י שמע ה'?__________. ומכאן שיפה תפילת ________.)כא,טז,יז( מי בכה? ______________, את קול מ .19

 כמה שנים ישב בחברון? _______, כמה בבאר שבע?_______, בן כמה היה אברהם בעקידה?_________.  .20

 

 ב-ביאורי מילים לפי רש"י על סדר הא

          __________מנהיגי הגמלים -______, ג__________תאווה ללא מעצורים -_________, בכינוי לפרדס -א

הואיל והזכירו  -ז, ___________מהרוהו -ו_______, היה מאם אחרת -ה _________, מספיק לך -ד

           _____, ______אברהם לשרה בנביאות -_________, טנעצר במכת בית אבימלך -ח _________, ברכו)ר"ת(

מקום גידוליה של  -_______, מחריו הביטהמא -ל_____________, עיר -כ _____, ____נזדמן להן במערה -י

           ________,  שורפין אבנים ל -ס    _________,בימיו המיתו הישמעאלים את ישאל בצמא -נ________  הגר

           ____________,  לא פירש גנותה -צ__________ בימיו נתיישבה צוער -פ_______, מגדולי הדור במשתה -ע

  ________,_____סימן המלאכים למועד הלידה -ש_____, __________יורה -___,  ר_______חמהאומנות מל -ק

 בהצלחה !                                                                                      ._________הגולה ממקומו קרוי -ת


