
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

הדרך, ".  1 גורמת  דברים  לאלו  גדול"  לגוי  ואעשך 
 )ברש"י( ?שהוצרך אברהם להתברך בהם

איש  א.   בין  למריבות  גורמת  הגוף,  את  מחלישה 
 .לאשתו וממעטת את הממון

ממעטת פריה ורביה, ממעטת את הממון וממעטת ב.     
 .את השם

למריבותג.    גורמת  השם,  את  איש   ממעטת  בין 
 .לאשתו וממעטת עסק התורה

 . ממעטת את הדעת ואת הממוןד.  
 )ברש"י( ?והיה ברכה" מה פרושו. "2

 .הברכות נתונות בידך א.     
 . שיהיו חותמין בך, בברכת מגן אברהםב.     

 . אותך תמיד יברכוג. 
 . תשובות א' ב' נכונותד. 

פרושו".  3 מה   בך"  של )ברש"י  ?ונברכו  בפשוטו   ,
 (מקרא

 .על ידך כל הבריות יכרעו לי ברךא.  
 .כולם יהיו מבורכים בגללךב.  
 .אדם אומר לבנו תהא כאברהםג.  
 . אתה מברך את כולםד.  

 ( פשט הכתוב? )בן כמה היה אברהם בצאתו מחרן. 4
 .65א. 
 .123ב. 
 .70ג. 
 .75ד. 

 )ברש"י( ?" מה פרושואשר עשו בחרן ואת הנפש". 5 
אברהם  א.   בורא  להביאן שהיה  חדשות  נשמות 

 .לכנען
מקום מרווח ונעים ובשבחם הכתוב מדבר, שעזבו  ב.  

 . שלקחו גם מצוה זו ואל תקרי נפש אלא נופש
ומעלה ג.   ושרה  אברהם  שגיירום  אדם  בני  אלו 

 עליהם הכתוב כאילו עשאום.
 
 

 "עד מקום שכם" לשם מה בא אברהם לשכם? . 6 
 . לשלם את הקפותיוא. 

 .ינה בת יעקבלהתפלל על דב.     
במלחמתם ג.       שיצליחו  שכם  בעלי  על  להתפלל 

 .באבימלך
 . להתפלל על בני יעקב שיבואו להלחם בשכםד.     

7" זה.  במקום  לאברהם  ה'  הראה  מה  מורה"   ?אלון 
 )ברש"י(

 .הראהו הר סיני והר נבו א. 
הראהו הר גריזים והר עיבל ששם קיבלו ישראל ב.      

 .  שבועת התורה

 
 
 

 
    ראהו מכירת יוסף.ג. ה

 ד. הראהו מלחמת אבימלך עם אנשי שכם.
ויבן שם מזבח" לשם מה בנה אברהם את המזבח . "8

 )ברש"י(  ?הראשון
 . על בשורת הזרעא.      
 . על בשורת ארץ ישראלב.      
 .  על הבשורה שינצחו בני יעקב את שכםג.      
 . לשובות א' ב' נכונותד.      

 
 
 )ברש"י(  ?ארץ" איזה נסיון היה כאן"ויהי רעב ב. 9

או א.        אדם  מבני  עזרה  אברהם  יבקש  אם  לראות 
 . יסמוך על אלוקיו

לנסותו אם יהרהר אחר דבריו של הקב"ה שאמר ב.       
אר אל  ללכת  לצאת   ץלו  משיאו  ועכשיו  כנען 

 .ממנה
לנסות מה תאמר שרה לאברהם אחר שהוציאה  ג.   

 . ה יש רעבמחרן וגם כאן בארץ שהגיעו אלי
10" תהיה ילמען  .  טובה  איזו  בעבורך"  לי  יטב 

 )ברש"י(  ?לאברהם
 . ינצל ממיתהא.      
 נוי נפש..יתנו לו מתנותב.      
 . ינהגו בו בכבודג.      

לעתיד ד.   לבניו  סימן  וזה  פרעה  בית  את  ה'  שינגע 
 .לבוא

רש"י".  11 שכתב  ראתן  מהו  ה'"  אות )  ?וינגע  שפ"ח 
 (ב'

 . חולי עינייםא. 
 .חולי הקשור לעצמות הגוףב. 
 .חולי הגורם לאדם שיבכה תמידג. 
 .מין ממיני השחין והוא הקשה מכולםד. 

 )ברש"י(  ?ויעל אברם" היכן נמצאת מצרים". 12
 .במערבה של ארץ ישראלא. 
 .במזרחה של ארץ ישראלב. 
 .בדרומה של ארץ ישראל ג. 

 .בצפונה של ארץ ישראלד.    
 
 
איזה מדרש אגדה יש על תיבות אנשים אחים"  ".  13

 )ברש"י( ?אלו
 . שהיתה קומתם זההא. 
 . דומין בקלסתר פניםב. 
 . שהיו קולותיהם זהיםג. 
 .שהיו שניהם מכניסי אורחיםד. 

וה' אמר אל אברם אחרי הפרד לוט מעמו" כתב ".  14
פורש   הדיבור  היה  עימו  שהרשע  זמן  כל  רש"י 

 ? ממנו, והרי לעיל כתוב "וירא ה' אל אברם"

 בס"ד 

 יציאת אברהם מחרן 

 מסע אברהם בארץ 

 ירידת אברהם למצרים 

 מריבת רועי לוט ורועי אברהם 



 )ברש"י(       
 א. באותה שעה כשר היה.  

 ב. אין מוקדם ומאוחר בתורה.
 ג. כאן כתוב אמר שהיא מדרגה יותר נעלה.    
מדרגה    והיא  דינו  ובית  הוא  ו'  עם  כתוב  כאן  ד. 

 גבוהה יותר.
 
 

)ברש"י  15 ממרא?  היא  היכן  "ממרא"  מחלוקת   –. 
 תנאים(

 .בחברוןא. 
 .בשכםב. 
  .ם אלא שם אדםאין ממרא שם מקוג. 
  .בצפת ד.
 
 

 מי היה ברע? )פשט הכתוב(. 16
 . מלך עמורה א.
 . מלך אדמהב. 
 .מלך עילםג. 
 .מלך סדוםד. 

  )פשט הכתוב( ?מהו עמק הִשדים. 17
 .ים המלח א.
 . ים התיכוןב. 
 . עמק שיש בו שדיםג. 

 ד. הכנרת.
)פשט הכתוב .  18  כמה שנים מרדו חמשת המלכים? 

 (ושפ"ח אות ח'
 . שנה אחת בשנת השלש עשרה לעבודתםא.    

 . שנה אחת בשנת הארבע עשרה לעבודתםב.     
 .שלש עשרה שנה מרדו ג.     
 שתים עשרה שנה מרדו.ד.     
19" מן .  סדום  מלך  ניצל  מדוע  חמר"  בארת  בארת 

 החימר?
ולא  א.   סדום  בהפיכת  בגפרית  להשרף  צריך  שהיה 

 .למות בחימר
בעל  ב.   אברהם  כמה  יחזיר  שיראה  אולי  גדול  חסד 

 . את עמו בתשובה
אברהם ג.   שניצל  מאמינים  היו  שלא  אומות  שהיו 

האמינו   החימר  מן  זה  שיצא  וכיון  כשדים  מאור 
 . באברהם למפרע

 
 

מדוע".  20 כחו,  תשש  שם  רש"י  כתב  דן"   ?עד 
  )ברש"י(

 .ראה במפלתו של שמשוןא.      
 . ראה פסלו של מיכה )שנלקח ע"י שבט דן(ב.      
 . ניו להעמיד שם עגל )של ירבעם(בשעתידין ג.  
 )ברש"י(  ?ומלכי צדק" מי היה מלכי צדק". 21

 . יפת בן נחא. 
 .שם בן נחב. 

 . עוג מלך הבשןג.  
 .לוטד. 

 
 

 )ברש"י(  ?ויוצא אותו החוצה" מה פרושו" .22
 . הלו לחוץ לראות הכוכביםאהוציאו מא.  
 .אמר לו צא מאיצטגנינות שלךב.  
מן הוצג.     למעלה  והגביהו  עולם  של  מחללו  יאו 

 .הכוכבים

    
 ד. כל התשובות נכונות. 

 )ברש"י(  ?"ואת הצפור לא בתר" מדוע. 23
 . כיון שנמלטה מידוא. 
שיהיו  ב.   רמז  בתרה,  לא  לכן  ליונה  נמשלו  ישראל 

 .קימים לעולם
 .ביקשה ממנו רחמים וחמל עליהג. 
 
 

 י( )ברש" ?"שפחה מצרית" מי היתה הגר. 24
 . בתו של חם בן נחא.  

 .בת פרעהב. 
 . בתו של עוג מלך הבשןג. 

      . נכדתו של למךד. 
 )ברש"י( ?ויד כל בו" מה פרושו ". 25

את א.   קבלו  שלא  חז"ל  שאמרו  כמו  גנב  שיהיה 
       .התורה מפני..

      .                                                כולם אוהבים אותו ומלטפים אותוב. 
כגון ג.   עושה  הוא  ידיים  הצריכה  מלאכה  מלאכה  כל 

 . בניה סבלות וכד'
 .כולם שונאים אותו ומתגרים בוד. 
 
 

 ויפול אברם על פניו" מדוע?". 26
 .משמחתו על הברית שכרת ה' עימוא. 
 .שהיה עצוב על שאין לו בן משרהב. 
 . ממורא השכינהג. 
 . זמן נפילת אפיים היהד. 

27" ג.  המון  אב  י' כי  האות  עם  קרה  מה  וים" 
משרה לשרה   שנלקחה  משרי  שמה  שינוי    ? ע"י 

 )ברש"י(
 . י' שנלקחה קבלנו את עשרת הדברות-בזכות הא. 
 .עודנה מתרעמת בשמים ב. 
 . נתנה ליהושע, ששינה משה שמו והוסיף לו י'ג. 
 . בזכות הי' שנלקחה נתלו עשרת בני המןד. 

 ?לארץלאחזת עולם" למה דומה אדם שדר בחוץ  ".  28
 )ברש"י(

 .דומה כמי שנלקח ממנו צלם דמותוא. 
 . דומה כמי שכפאו שדב. 
 . דומה לברוז שמהלך על חוט ועומד ליפול בנהרג. 
 .דומה כמי שאין לו אלוהד. 

 אשר לא ימול" במה מתחייב אב שלא מל את בנו?".29
 . עובר בעשהא. 
 . מתחייב כרתב. 
 .עובר בלאוג. 
 .מקדששקלים לבית ה 20-מחויב בד. 
 
 

 )ברש"י(  ?וברכתי אתה" על איזו ברכה מדובר". 30
 .שיולד לה עוד בן מלבד יצחקא. 
 . שתולד לה בתב. 
 .על החכמהג. 

 ד. שחזרה לנערותה. 
הקפיד .  31 מי  על  ויצחק"  פניו  על  אברהם  "ויפל 

 )ברש"י(  ?הקב"ה ומדוע
 . על אברהם שלא האמין שיולד לו יצחקא. 
 . ד לה יצחק ולגלגהעל שרה שלא האמינה שיולב. 
 .על הגר שלא רצתה שיולד יצחקג. 
 .על ישמעאל שלא רצה שיולד יצחקד. 
 "אבל" מהו לשון אבל?. 32

 הבטחת הארץ לזרע אברהם 

 5 -המלכים עם ה 4מלחמת 

 מלחמת אברהם להצלת לוט 

 ברית בין הבתרים 

 נתינת הגר לאברהם והולדת ישמעאל 

 ברית וברכת ה' וצווי המילה 

 בשורת בן לאברהם משרה 



 
 . לשון עצבותא. 
 . לשון שמחהב. 
 . לשון אמיתת דבריםג. 
 . היפך תשובה ג'ד. 

 וקראת את שמו יצחק" על שם מה?. "33
 . על שם הצחוקא. 
שנה, ח'    90-לשרה ל  נסיונות, צ' = שנולד  10י' =  ב.  

למאה  אברהם  שילדו   = ק'  לשמונה,  שנימול   =
 .שנה

במקום    ג. אך  ב'  צ"ל    10כתשובה    10נסיונות 
 .הדברות

 .תשובות א' ב' נכונות ד.      
    מי עזר לאברהם לימול ומדוע?" בהמלו". 34

 .הקב"ה, שהיה אברהם זקן ומתיראא. 
 . אליעזר עבדו, שהיה אברהם זקן ומתיראב. 
 . אשכול בעל בריתו, שהיה אברהם זקן ומתיראג. 
 . עוג מלך הבשן, שהיה אברהם זקן ומתיראד. 

הזה".  35  היום  אברהם "  בעצם  נימולו  מתי 
 ?וישמעאל

 .ימים 8, ישמעאל בן 100אברהם בן א. 
 .ימים 8, ישמעאל בן 98אברהם בן ב. 
 .שנים 12, ישמעאל בן 120אברהם בן ג. 
 .שנים 13ן , ישמעאל ב99אברהם בן ד. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 

 ממעשי רבותינו
ורב   הונא  )רב(  בר  דרבה  נפשיה  נח  כי 

אלו }  המנונא חכמים  שני     { כשנפטרו 
להתם מבבל  }  אסקינהו  ארונם  את  העלו 

ישראל לגשרא  {  לארץ  מטו  עו  יכשהג}  כי 
בצידו   זה  לעבור  יכולים  שאין  צר  של לגשר 

  { עמדו הגמלים נושאי המטות}קמו גמלי  {זה
טייעא ההוא  להו  סוחר }  אמר  להם  אמר 

האי  {ישמעאלי הגמלים}מאי  עמדו   { מדוע 
ליה לסוחר}  אמרו  דקעבדי    {השיבו  רבנן 

אהדדי נותנים }יקרא  שנפטרו  החכמים  אלו 
בפני   לעבור  רוצה  אחד  ואין  לזה  זה  כבוד 

ברישא    חברו{ מר  ניעול  אמר  אמר  מר  ומר 
ברישאניע מר  עבור  }ול  לחבירו  אומר  אחד 

ראשון דידי  {אתה  בדינא  אי  אמר }אמר 
בדעתיהסוחר   תלוי  הדבר  בר    {אם  גברא 

רבא בר )רב( הונא יעבור }  גברא ניעול ברישא
היה חכם אבל  וגם אביו  ראשון  שהוא חכם 

חליף    {רב המנונא לא מצינו שהיה אביו חכם
הונא )רב(  בר  דרבה  של  }  גמליה  גמלו  עבר 

הונארב )רב(  בר  ושיניה   {ה  ככיה  נתור 
טייעא של  }  דההוא  ושיניו  לחייו  נשרו 

המנונא   הישמעאלי רב  של  כבודו   משום 
 (מועד קטן כה) .{רש"י

תמוה הוא    לכאורה דברכתב העיון יעקב  
של   מראל כבודו  משום  הישמעאלי  שנענש 

המנונא היה    ,רב  וראוי  כהוגן  דיבר  שהרי 
ראשון   לעבור  הוארבא  ענש שנ  ,ותירץ 

גדולי  שם  היו  שבודאי  לפי  הישמעאלי 
לו  כלחכמים    שליווישראל   היה  ולא  אלו 

בפני   הלכה  כמורה  והוי  בפניהם  פיו  לפתוח 
עלי   שאמר  בברכות  שמצינו  וכמו  רבו 

כהן  לשמואל   אחר  לחפש  )שאין  אמרת  נכון 
לשחיטה שישראל גם כן כשר( אלא שמורה 

 הלכה בפני רבו אתה. 
הישמעאלי  כתב שנענש    הגהות יעב"ץוב

מרבא   יותר  קשיש  היה  המנונא  שרב  מפני 
  בר רב הונא.
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