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ֹום׃"   )ָּפסּוק א( ם ַהּיֽ ֹח֥ ֶהל ּכְ ַתח ָהֹא֖ ֽ ב ּפֶ ֥ א ְו֛הּוא ֹיׁשֵ ֵאלֵֹנ֖י ַמְמֵר֑ א ֵאָלי֙ו י-ה-֔ו-ה ּבְ ָר֤ "ַוּיֵ

ְרא..." )ָּפסּוק ב( א ֵעיָני֙ו ַוּיַ֔ ֤ ּשָׂ "ַוּיִ

ָרה ַמְכִניִסים אוְֹרִחים ַאְבָרָהם ְושָׂ

ֵביתֹו. ב ְוַיְכִניֵסם ּבְ ַתח ָהאֶֹהל – ִלְראֹות ִאם ֵיׁש עֹוֵבר ָוׁשָ ב ּפֶ ָרִׁש"י: ְוהּוא יֹוׁשֵ

ֶפַתח ָהאֶֹהל?   ב ּבְ א.  ִמי ָיׁשַ

יּור ַלֲהָנַאְתֶכם ִצְבעּו ֶאת ַהּצִ

ָרה ַמְכִניִסים אֹוְרִחים ַאְבָרָהם ְוׂשָ

ב.  ֵאיזֹו ִמְצָוה הּוא ָרָצה ְלַקֵיּם?  

סּוִקים א-ח ֶרק יח פְּ  פֶּ
יחידה 1

ֲארּו:  ָמה ָרָאה ַאְבָרָהם?  א.  ּתָ

ים? ת ָהֲאָנׁשִ לֹׁשֶ ְ ׁש ִמּשׁ ּקֵ ְלׁשֹוְנֶכם: ָמה הּוא ּבִ ְתבּו ּבִ ב.  ּכִ

ִמְצַות ַהְכָנַסת ָהאֹוְרִחים? ף ַאְבָרָהם ּבְ תֵּ ג.  ֶאת ִמי שִׁ

 .2         .1     

יתֹו ל ַאְבָרָהם ּוְבֵני ּבֵ נֹות ֶאת ְזִריזּוָתם ׁשֶ ַצּיְ ים ַהּמְ סּוִקים ִמּלִ ּפְ ׂשּו ּבַ ד.  ַחּפְ

ִקּיּום ִמְצַות ַהְכָנַסת אוְֹרִחים ְוַהֲעִתיקּו אֹוָתם:     ּבְ

ָרץ ,  ,  ,  ,          ַוּיָ

יַע ָלאֹוְרִחים? ָמה ַאְבָרָהם ָנַתן ָלֶהם?ָמה ַאְבָרָהם ִהּצִ

ְמַעט ַמִים ּוַפת ֶלֶחם

ְרֵקי ָאבֹות א, טו( ה" )ִפּ ה ַהְרֵבּ "ֱאמֹור ְמַעט ַוֲעֵשׂ
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ה' מוִֹדיַע ְלַאְבָרָהם ַעל
פּוי ִלְסדוֹם ָהעֶֹנׁש ַהצָּ
סּוִקים יז-כא ֶרק יח פְּ  פֶּ

יחידה 3

ִטים. ּפָ ִלְפֵניֶכם ִמׁשְ

ל ַאְבָרָהם. ֵביתֹו ׁשֶ ֶכם ָהיּו אֹוְמִרים ּבְ ַדְעּתְ ּלְ ִטים ׁשֶ ּפָ ׁשְ ׁש ָירֹק ֶאת ַהּמִ ַמְדּגֵ     - ִצְבעּו ּבְ

ְסדֹום ַוֲעמֹוָרה. ֶכם ָהיּו אֹוְמִרים ּבִ ַדְעּתְ ּלְ ִטים ׁשֶ ּפָ ׁשְ ׁש ָאדֹם ֶאת ַהּמִ ַמְדּגֵ     - ִצְבעּו ּבְ

ִנְפָרד(  רֹק ְוָהָאדֹם ּבְ ַבע ַהּיָ ּצֶ     - ָמה ָיָצא? )ּבַ

סּוק ֶזה? ַעל ִמי ֶנֱאַמר ּפָ

ַעל:  

סּוק ֶזה? ַעל ִמי ֶנֱאַמר ּפָ

ַעל: 

ֲאִני עֹוֵזר ַרק ְלַעְצִמי!ִמי ָצִריְך ֶעְזָרה?

ָבר טֹוב  ֶחֶסד הּוא ּדָ
ל עֶֹנׁש!  ה ֶחֶסד, ְיַקּבֵ ֲעׂשֶ ּיַ ִמי ׁשֶ

ה! 
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ר ַלֲעזֹר? ָמה ֶאְפׁשָ ן לֹו?ּבְ ֲאִני ֶאּתֵ ה ׁשֶ ָלּמָ

סּוק כא( ה..."   )ּפָ ֣א ְוֶאְרֶא֔ ֲרָדה ּנָ "ֵאֽ

י ְסדֹום ַוֲעמֹוָרה! ַאְבָרָהם ֵיַדע ָמה הֹוֵלְך ִלְקרֹות ְלַאְנׁשֵ א.   ה' ָרָצה ׁשֶ

ה?      ָלּמָ

    

    

יתֹו ְואֹוָתנּו. ֵני ּבֵ ה ֶאת ּבְ ַאְבָרָהם ִצּוָ ָבִרים ׁשֶ ָקה ּוָבּה ַהּדְ יקּו ַמְדּבֵ ב. ַהְדּבִ

יֶתם:  ֲעׂשִ ה ֶחֶסד ׁשֶ ְתבּו ַעל ַמֲעׂשֵ ל ַאְבָרָהם! ּכִ ְרּכֹו ׁשֶ יֵכי ּדַ ָניו ּוַמְמׁשִ ֵני ּבָ ט.   ֲאַנְחנּו ּבְ

ן ּוַבת: ִאְמרּו ְלָכל ּבֵ
ֶרְך ה', ְמרּו ּדֶ ׁשִ

ט! ּפָ ֲעׂשּו ְצָדָקה ּוִמׁשְ

י ְסדֹום ָהיּו ַהֶהֶפְך ֵמַאְבָרָהם! ַאְנׁשֵ

ָּפסּוק יט:

ה  ֜ ר ְיַצּוֶ יו ְלַמַע֩ן ֲאׁשֶ֨ י ְיַדְעּתִ֗ ֣ "ּכִ
יו  יתֹו֙ ַאֲחָר֔ ָנ֤יו ְוֶאת־ּבֵ ֶאת ּבָ

ט" ֑ ּפָ ה ּוִמׁשְ ֹות ְצָדָק֖ ֶרְך ֔ה' ַלֲעׂש֥ ֣ ְמרּו֙ ּדֶ ֽ ְוׁשָ

ָּפסּוק כ:

ד:" ה ְמֹאֽ י ָכְבָד֖ ֥ ם ּכִ אָת֔ ּטָ "...ְוַח֨

ָאסּור
ָלֵתת ְצָדָקה!

ַהְנָהַלת ְסדֹום.

ה:" )ָּפסּוק יז( ֽ י ֹעׂשֶ ר ֲאִנ֥ ֖ ם ֲאׁשֶ ַאְבָרָה֔ ה ֲאִנ֙י ֵמֽ ֤ ְמַכּסֶ "ַהֽ


