כיתות א-ג

פרשת וירא
יום א
(א) ַוי ֵָּרא ֵּאלָיו ה' בְּ ֵּאֹלנֵּי מַ ְּמ ֵּרא וְּ הּוא יֹשֵּ ב פ ֶַּתח הָ אֹהֶּ ל כְּ חֹם הַ יֹום( :ב) ַויִּשָ א עֵּ ינָיו ַוי ְַּרא
אתם ִּמפ ֶַּתח הָ אֹהֶּ ל ַוי ְִּּש ַתחּו ָא ְּרצָ ה( :ג)
וְּ ִּהנֵּה ְּשֹלשָ ה אֲ נ ִָּשים נִּצָ בִּ ים עָ לָיו ַוי ְַּרא ַוי ָָרץ ל ְִּּק ָר ָ
אתי חֵּ ן בְּ עֵּ ינֶּיָך ַאל נָא ַת ֲעבֹר מֵּ עַ ל עַ בְּ דֶּ ָך( :ד) י ַֻקח נָא ְּמעַ ט מַ יִּם
וַי ֹאמַ ר אֲ ֹדנָי ִּאם נָא מָ צָ ִּ
וְּ ַרחֲ צּו ַרגְּ לֵּיכֶּם וְּ ִּהשָ עֲנּו ַתחַ ת הָ עֵּ ץ( :ה) וְּ ֶּא ְּקחָ ה פַת לֶּחֶּ ם וְּ סַ עֲדּו לִּבְּ כֶּם ַאחַ ר ַת ֲעבֹרּו כִּ י עַ ל
ֹאמרּו כֵּן ַתעֲשֶּ ה כַאֲ שֶּ ר ִּדבַ ְּר ָת( :ו) ַויְּמַ הֵּ ר ַאבְּ ָרהָ ם הָ אֹהֱ לָה ֶּאל
כֵּן עֲבַ ְּר ֶּתם עַ ל עַ בְּ ְּדכֶּם וַי ְּ
לּושי ַוע ֲִּשי עֻגֹות( :ז) וְּ ֶּאל הַ בָ ָקר ָרץ ַאבְּ ָרהָ ם
סלֶּת ִּ
שָ ָרה וַי ֹאמֶּ ר מַ הֲ ִּרי ְּשֹלש ְּס ִּאים ֶּקמַ ח ֹ
ַוי ִַּקח בֶּ ן בָ ָקר ַרְך וָטֹוב ַוי ִֵּּתן ֶּאל הַ נַעַ ר ַויְּמַ הֵּ ר ַלעֲשֹות אֹתֹו( :ח) ַוי ִַּקח חֶּ ְּמ ָאה וְּ חָ לָב ּובֶּ ן
הַ בָ ָקר אֲ שֶּ ר עָ שָ ה ַוי ִֵּּתן לִּפְּ נֵּיהֶּ ם וְּ הּוא עֹמֵּ ד ֲעלֵּיהֶּ ם ַתחַ ת הָ עֵּ ץ וַי ֹאכֵּלּו:
שאלות
ַ וי ֵָּרא ֵּאלָיו ה' אל מי נראה ה'?
 *** מדוע נראה אליו ה'?
 אל מי מדבר אברהם בפסוק ג?
 מדוע מציע אברהם לאורחים לרחוץ רגליהם?
 בפסוק ה מה מציע אברהם לאורחים ,מה באמת נתן להם? (פסוקים ו ,ז ,ח)

כיתות א-ג

פרשת וירא
יום ב
ֹאמרּו ֵּאלָיו ַאיֵּה שָ ָרה ִּא ְּש ֶּתָך וַי ֹאמֶּ ר ִּהנֵּה בָ אֹהֶּ ל( :י) וַי ֹאמֶּ ר שֹוב ָאשּוב ֵּאלֶּיָך כָעֵּ ת
(ט) וַי ְּ
חַ יָה וְּ ִּהנֵּה בֵּ ן לְּשָ ָרה ִּא ְּש ֶּתָך וְּ שָ ָרה שֹמַ עַ ת פ ֶַּתח הָ אֹהֶּ ל וְּ הּוא ַאחֲ ָריו( :יא) וְּ ַאבְּ ָרהָ ם וְּ שָ ָרה
זְּ ֵּקנִּים בָ ִּאים בַ י ִָּמים חָ דַ ל ל ְִּּהיֹות לְּשָ ָרה א ַֹרח ַכנ ִָּשים( :יב) ו ִַּתצְּ חַ ק שָ ָרה בְּ ִּק ְּרבָ ּה לֵּאמֹר
ֹלתי הָ י ְָּתה לִּי עֶּ ְּדנָה וַא ֹדנִּי ז ֵָּקן(יג) וַי ֹאמֶּ ר ה' ֶּאל ַאבְּ ָרהָ ם לָמָ ה זֶּה צָ חֲ ָקה שָ ָרה
ַאחֲ ֵּרי בְּ ִּ
לֵּאמֹר הַ ַאף אֻ ְּמנָם ֵּאלֵּד וַאֲ נִּי ז ַָקנ ְִּּתי( :יד) הֲ ִּי ָפלֵּא מֵּ ה' דָ בָ ר לַמֹועֵּ ד ָאשּוב ֵּאלֶּיָך כָעֵּ ת חַ יָה
ּולְּשָ ָרה בֵּ ן( :טו) ו ְַּתכַחֵּ ש שָ ָרה לֵּאמֹר ל ֹא צָ חַ ְּק ִּתי כִּ י י ֵָּר ָאה וַי ֹאמֶּ ר ל ֹא כִּ י צָ חָ ְּק ְּת:
שאלות
 מה מבטיחים ה"אורחים" לשרה?
 האם שרה היתה צעירה שיכולה ללדת? (אורח כנשים -יכולת ללדת)
 מדוע שרה צחקה?
 מה כתוב בתורה במקום "ה' יכול לעשות הכל"?
 הסבר/י את המילה "ותכחש"

כיתות א-ג

פרשת וירא
יום ג
הלְֵּך עִּ מָ ם לְּשַ לְּחָ ם( :יז) וַה'
(טז) ַוי ָֻקמּו ִּמשָ ם הָ אֲ נ ִָּשים ַוי ְַּש ִּקפּו עַ ל פְּ נֵּי ְּסדֹם וְּ ַאבְּ ָרהָ ם ֹ
ָאמָ ר הַ ְּמכַסֶּ ה אֲ נִּי מֵּ ַאבְּ ָרהָ ם אֲ שֶּ ר אֲ נִּי עֹשֶּ ה( :יח) וְּ ַאבְּ ָרהָ ם הָ יֹו י ְִּּהיֶּה לְּגֹוי גָדֹול וְּ עָ צּום
וְּ נִּבְּ ְּרכּו בֹו כֹל גֹויֵּי הָ ָא ֶּרץ( :יט) כִּ י יְּדַ עְּ ִּתיו לְּמַ עַ ן אֲ שֶּ ר יְּצַ ּוֶּה ֶּאת בָ נָיו וְּ ֶּאת בֵּ יתֹו ַאחֲ ָריו
ּומ ְּשפָט לְּמַ עַ ן הָ בִּ יא ה' עַ ל ַאבְּ ָרהָ ם ֵּאת אֲ שֶּ ר ִּדבֶּ ר עָ לָיו( :כ)
וְּ שָ ְּמרּו דֶּ ֶּרְך ה' ַלעֲשֹות צְּ דָ ָקה ִּ
אתם כִּ י כָבְּ דָ ה ְּמאֹד( :כא) ֵּארֲ דָ ה נָא וְּ ֶּא ְּר ֶּאה
וַי ֹאמֶּ ר ה' ַזע ֲַקת ְּסדֹם ַו ֲעמ ָֹרה כִּ י ָרבָ ה וְּ חַ טָ ָ
הַ כְּ צַ ע ֲָק ָתּה הַ בָ ָאה ֵּאלַי עָ שּו ָכלָה וְּ ִּאם ל ֹא ֵּאדָ עָ ה( :כב) ַויִּפְּ נּו ִּמשָ ם הָ אֲ נ ִָּשים ַו ֵּילְּכּו ְּסדֹמָ ה
וְּ ַאבְּ ָרהָ ם עֹודֶּ נּו עֹמֵּ ד לִּפְּ נֵּי ה'( :כג) ַו ִּיגַש ַאבְּ ָרהָ ם וַי ֹאמַ ר הַ ַאף ִּת ְּספֶּה צַ ִּדיק עִּ ם ָרשָ ע( :כד)
יקם בְּ תֹוְך הָ עִּ יר הַ ַאף ִּת ְּספֶּה וְּ ל ֹא ִּתשָ א לַמָ קֹום לְּמַ עַ ן חֲ ִּמ ִּשים
אּולַי יֵּש חֲ ִּמ ִּשים צַ ִּד ִּ
יקם אֲ שֶּ ר בְּ ִּק ְּרבָ ּה( :כה) חָ ִּללָה לְָּך מֵּ ֲעשֹת כַדָ בָ ר הַ זֶּה לְּהָ ִּמית צַ ִּדיק עִּ ם ָרשָ ע וְּ הָ יָה
הַ צַ ִּד ִּ
שפֵּט כָל הָ ָא ֶּרץ ל ֹא ַיעֲשֶּ ה ִּמ ְּשפָט:
כַצַ ִּדיק כ ָָרשָ ע חָ ִּללָה לְָך הֲ ֹ
שאלות
 מה שם המקום אליו משקיפים ה"אנשים" (מלאכים)?
 מה כתוב בתורה במקום " אני לא מסתיר מאברהם את מה שאני רוצה
לעשות"?
 מה הם שתי הערים שבהם האנשים חטאו מאוד מאוד?
 מה ה' רוצה לעשות לשתי הערים האלה?
 אברהם אבינו מבקש מה' שלא ישמיד את סדום  ,כמה צדיקים יש אולי
בסדום?.

כיתות א-ג

פרשת וירא
יום ד
אתי ְּלכָל הַ מָ קֹום
יקם בְּ תֹוְך הָ עִּ יר וְּ נָשָ ִּ
(כו) וַי ֹאמֶּ ר ה' ִּאם ֶּא ְּמצָ א בִּ ְּסדֹם חֲ ִּמ ִּשים צַ ִּד ִּ
הֹואל ְִּּתי לְּדַ בֵּ ר ֶּאל אֲ ֹדנָי וְּ ָאנֹכִּ י עָ פָר ו ֵָּאפֶּר:
ַ
ֲבּורם( :כז) ַויַעַ ן ַאבְּ ָרהָ ם וַי ֹאמַ ר ִּהנֵּה נָא
בַ ע ָ
יקם חֲ ִּמשָ ה הֲ ַת ְּש ִּחית בַ חֲ ִּמשָ ה ֶּאת כָל הָ עִּ יר וַי ֹאמֶּ ר ל ֹא
(כח) אּולַי י ְַּח ְּסרּון חֲ ִּמ ִּשים הַ צַ ִּד ִּ
ַא ְּש ִּחית ִּאם ֶּא ְּמצָ א שָ ם ַא ְּרבָ עִּ ים וַחֲ ִּמשָ ה( :כט) ַויֹסֶּ ף עֹוד לְּדַ בֵּ ר ֵּאלָיו וַי ֹאמַ ר אּולַי יִּמָ צְּ אּון
שָ ם ַא ְּרבָ עִּ ים וַי ֹאמֶּ ר ל ֹא ֶּאעֱשֶּ ה בַ עֲבּור הָ ַא ְּרבָ עִּ ים( :ל) וַי ֹאמֶּ ר ַאל נָא יִּחַ ר לַא ֹדנָי וַאֲ דַ בֵּ ָרה
ֹלשים( :לא) וַי ֹאמֶּ ר ִּהנֵּה
ֹלשים וַי ֹאמֶּ ר ל ֹא ֶּאעֱשֶּ ה ִּאם ֶּא ְּמצָ א שָ ם ְּש ִּ
אּולַי יִּמָ צְּ אּון שָ ם ְּש ִּ
הֹואל ְִּּתי לְּדַ בֵּ ר ֶּאל אֲ ֹדנָי אּולַי יִּמָ צְּ אּון שָ ם עֶּ ְּש ִּרים וַי ֹאמֶּ ר ל ֹא ַא ְּש ִּחית בַ עֲבּור הָ עֶּ ְּש ִּרים:
נָא ַ
(לב) וַי ֹאמֶּ ר ַאל נָא יִּחַ ר לַא ֹדנָי וַאֲ דַ בְּ ָרה ַאְך הַ פַעַ ם אּולַי יִּמָ צְּ אּון שָ ם עֲשָ ָרה וַי ֹאמֶּ ר ל ֹא
ַא ְּש ִּחית בַ עֲבּור הָ עֲשָ ָרה( :לג) ַו ֵּילְֶּך ה' כַאֲ שֶּ ר כִּ לָה לְּדַ בֵּ ר ֶּאל ַאבְּ ָרהָ ם וְּ ַאבְּ ָרהָ ם שָ ב ל ְִּּמקֹמֹו:
שאלות
 האם ה' מסכים לא להעניש את סדום אם יהיו שם  50צדיקים?
 לכמה צדיקים יורד אברהם בפסוק כח? האם נמצאו מספר כזה של צדיקים?
 אברהם יורד בבקשתו ל______________צדיקים ,האם נמצא מספר כזה
של צדיקים?
 מה המספר הכי קטן שבגללם אפשר להציל את סדום ועמורה ,האם היו מספר
כזה של צדיקים בסדום?

פרשת וירא

כיתות א-ג

יום ה

אתם
(א) ַו ָיבֹאּו ְּשנֵּי הַ מַ ל ְָּאכִּ ים ְּסדֹמָ ה בָ עֶּ ֶּרב וְּ לֹוט יֹשֵּ ב בְּ שַ עַ ר ְּסדֹם ַוי ְַּרא לֹוט ַוי ָָקם ל ְִּּק ָר ָ
ַוי ְִּּש ַתחּו ַא ַפיִּם ָא ְּרצָ ה( :ב) וַי ֹאמֶּ ר ִּהנֶּה נָא אֲ ֹדנַי סּורּו נָא ֶּאל בֵּ ית עַ בְּ ְּדכֶּם וְּ לִּינּו וְּ ַרחֲ צּו
ֹאמרּו ל ֹא כִּ י בָ ְּרחֹוב ָנלִּין( :ג) ַויִּפְּ צַ ר בָ ם ְּמאֹד
ַרגְּ לֵּיכֶּם וְּ ִּה ְּשכ ְַּמ ֶּתם וַהֲ לַכְּ ֶּתם לְּדַ ְּרכְּ כֶּם וַי ְּ
ַויָסֻ רּו ֵּאלָיו ַו ָיבֹאּו ֶּאל בֵּ יתֹו ַויַעַ ש לָהֶּ ם ִּמ ְּש ֶּתה ּומַ צֹות ָאפָה וַי ֹאכֵּלּו( :ד) טֶּ ֶּרם י ְִּּשכָבּו
וְּ ַאנְּשֵּ י הָ עִּ יר ַאנְּשֵּ י ְּסדֹם נָסַ בּו עַ ל הַ בַ יִּת ִּמנַעַ ר וְּ עַ ד ז ֵָּקן כָל הָ עָ ם ִּמ ָקצֶּ ה( :ה) ַוי ְִּּק ְּראּו ֶּאל
יאם ֵּאלֵּינּו וְּ נ ְֵּּדעָ ה א ָֹתם( :ו)
ֹאמרּו לֹו ַאיֵּה הָ אֲ נ ִָּשים אֲ שֶּ ר בָ אּו ֵּאלֶּיָך הַ ָל ְּילָה הֹוצִּ ֵּ
לֹוט וַי ְּ
ַויֵּצֵּ א אֲ לֵּהֶּ ם לֹוט הַ פ ְֶּּתחָ ה וְּ הַ דֶּ לֶּת סָ גַר ַאחֲ ָריו:
שאלות
***** שימו לב! כשהאורחים היו אצל אברהם התורה קוראת להם אנשים,
כאשר הם באים אל לוט התורה קוראת להם מלאכים  .מדוע ההבדל הזה?
 לוט מציע למלאכים דבר ראשון ,מה שאברהם הציע להם " מה ההצעה?
 מה פירוש המילה "ויפצר"
 מה נתן לוא למלאכים לאכול?
 מה דרשו אנשי סדום מלוט?

