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בס"ד

עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים
פרשת וירא תשפ"ב

 .1כמה מלאכים הגיעו לאוהלו של אברהם אבינו?
 .2מדוע שרה צחקה כששמעה את בשורת המלאכים?
 .3האם אברהם אבינו הצליח להציל את סדום ועמורה?
 .4מי הצליח להינצל מהפיכת סדום יחד עם לוט?
 .5מי הפכה לנציב-מלח?
 .6באיזה גיל נימול יצחק אבינו?
 .7מי כרת ברית עם אברהם אבינו?
 .8מה הקריב אברהם אבינו בסוף סיפור העקדה?
חידת חדגא:
היו שם שבע ,והיא נקראת "שבע" – אך לא על שמם .הסבירו!
חידת פולקע:
כלי נשק ,שמקור שמו בפרשת השבוע .מהו?

תמונות בפרשה
ִמצאו למה רומזות התמונות ,מתוך הפרשה!
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פרשה מאירה
ּכְ בֹוד ַהּזּולָ ת

שאלות בפרשה

1

 צב נכנס לתחנת משטרה ומתלונן' :הלכתי ברחוב ופתאום חבורה שלשבלולים קפצה עליי ושדדה אותי!' שואל השוטר' :אתה יכול לתת לי פרטים
מזהים של השבלולים?' 'לא!' ,עונה הצב' ,לא ראיתי ,הכל קרה כל-כך מהר!'
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בּוע "וַ ּיֵ ָרא" ְמ ֻס ָּפר ֶׁש ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו ִקּיֵ ם ֶאת ִמ ְצוַ ת
ְּב ָפ ָר ַׁשת ַה ָּׁש ַ
ֹלׁשת ַה ַּמלְ ָאכִ יםֲ .חכָ ֵמינּו
אֹור ִחיםּ ,כַ ֲא ֶׁשר ִהּגִ יעּו ֵאלָ יו ְׁש ֶ
ַהכְ נָ ַסת ְ
אֹור ִחים ֶׁשּלֹו ֵהם ַמלְ ָאכִ ים.
אֹומ ִרים ֶׁש ַא ְב ָר ָהם ֹלא יָ ַדע ִּבכְ לָ ל ֶׁש ָה ְ
ְ
ֵהם ֲא ִפּלּו נִ ְראּו ְּב ֵעינָ יו ּכְ ַע ְר ִבּיִ ים ,הֹולְ כֵ י ִמ ְד ָּב ִרּיֹות .לַ ְמרֹות זֹאת,
וְ לַ ְמרֹות ֶׁש ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו ָהיָ ה ַמ ָּמׁש זָ ֵקן ּולְ ַא ַחר ְּב ִרית ַה ִּמּלָ ה,
אתם ּכְ ֵדי לְ ַהזְ ִמינָ ם ּולְ ַק ֵּבל
הּוא ֹלא ָח ַׁשב ַּפ ֲע ַמיִ ם וְ ָרץ לִ ְק ָר ָ
אֹותם ְּבכָ בֹוד.
ָ
אֹור ִחים,
בֹודם ֶׁשל ָה ְ
ַא ְב ָר ָהם ְּב ַע ְצמֹו ָט ַרח ַה ְר ֵּבה ְמאֹוד לִ כְ ָ
ּומה ִה ְת ָּב ֵרר ַּבּסֹוף?
ׁשּוטים ְמאֹודָ .
לַ ְמרֹות ֶׁש ֵהם נִ ְראּו ֲאנָ ִׁשים ְּפ ִ
אֹור ִחים ָהיּו ַמלְ ָאכִ ים! ַמלְ ָאכִ ים ֶׁש ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָׁשלַ ח
ֶׁש ָה ְ
לִ כְ בֹודֹו ֶׁשל ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו.
ֲאנַ ְחנּו יְ כֹולִ ים לִ לְ מֹד ֵמ ַה ִּסּפּור ַהּזֶ הַ ,עד ּכַ ָּמה יֵ ׁש לְ ִהּזָ ֵהר
ִּבכְ בֹודֹו ֶׁשל ָה ַא ֵחר .לִ ְפ ָע ִמים נִ ְר ֶאה לָ נּו ַעל ָא ָדם ַא ֵחר אֹו ַעל
ָח ֵבר ֶׁשהּוא ֹלא ּכָ ל ּכָ ְך ְמיֻ ָחד וְ ֹלא ּכָ ל ּכָ ְך ָחׁשּוב ,וַ ֲאנַ ְחנּו ֲעלּולִ ים
לְ זַ לְ זֵ ל ִּבכְ בֹודֹוָ .עלֵ ינּו לָ ַד ַעת ֶׁש ֲאנַ ְחנּו ֹלא ַמּכִ ִירים ֶאת ָה ַא ֵחר
ֶּב ֱא ֶמת ,וְ ָעלֵ ינּו לִ נְ הֹג ּבֹו ּכָ בֹוד!

מבוך  -האם יש דרך אפשרית?

