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שאלות ותשובות על הפרשה

עונג שבת
גמילות חסדים והכנסת אורחים
"וירץ לקראתם מפתח האוהל ...ואקחה
פת לחם וסעדו לבכם"
מידתו הטובה של אברהם אבינו היא
גמילות חסד עם הזולת ,וכן העיד הכתוב
"תתן אמת ליעקב חסד לאברהם".
וזהו אחד מסימניו של היהודי ,אם גומל
הוא חסדים ומרחם על הבריות ,בידוע
שהוא מזרעו של אברהם אבינו  ,ומי
שאינו עושה כן אלא אומר שלי שלי
ושלך שלך זו מידת סדום.
אנשי סדום רשעים גדולים היו ,ואשת
לוט דבקה במידתם ,שכן גם היא -
כמותם  -לא רצתה להכניס אורחים ,אבל
לוט שגדל עם אברהם אבינו ע"ה למד
ממידתו  -מדת החסד  -להכניס אורחים.
לכן ,כיוון שמעשה אבות סימן לבנים,
הבה וננהג גם אנו כמידתם  ,דהיינו
לעשות חסדים עם הזולת ,ולא ירע לבבנו
כאשר ניתן לאחר משלנו ,ובל נחשוב כי
יחסר לנו בעקבות כך מאומה ,כי אין
אדם מעני מן הצדקה ולא נגרם שום נזק
או תקלה מכך לעולם שנאמר והיה
מעשה הצדקה שלום.
ובאופן כללי אמרו חז"ל כי מזונותיו של
אדם קצובין לו מראש השנה לכל השנה,
ו א ם כן ו ד א י כ י ל א תר ד צ דק ה ז ו
מקצבתו השנתית ,ואדרבה המוסיף
בחסדים  -מוסיפין לו משמים.
ויש לשמוח על כל אורח כמוצא שלל רב,
יאספוהו לביתם ,והניח ברכה אל ביתם,
ולא ימתינו עד שיבקש ,אלא יקפצו על
המציאה  -לבקש ממנו לשהות בביתם,
ויטע אש"ל ביום ההוא ,ראשי תיבות
אכילה ,שתיה לינה ,ואם לן במקום אחר
 לויה.השם יתברך יזכנו לגמול חסדים ולהכניס
אורחים לשם שמים ,שזו גדולה
מהקבלת פני שכינה.

נועם התורה

.1

.2

.3

.4

.5

מתי נראה ה' אל אברהם
באלוני ממרא? (י"ח ,א'
רש"י)
ביום השלישי למילתו של
אברהם ,הקב"ה בא לבקר אותו
ושאל לשלומו.
מדוע ישב אברהם בפתח
האוהל? (י"ח ,א' מעם לועז)
כיוון ששלח את אליעזר לחפש
אורחים ולא מצא ,אמר אברהם
'אין אמונה בעבדים' ,ולכן ישב
שם בפתח האוהל לראות אם יש
עוברים ושבים ויכניסם לביתו.
מדוע הוציא ה' חמה
מנרתיקה באותו
היום?
(י"ח ,א' רש"י)
כדי שלא יבואו אורחים
מפני החום וכך לא
יטריחו את אברהם ,אך
כיוון שה' ראה
שאברהם מצטער שלא באו
אורחים שלח ה' מלאכים בדמות
אנשים.
מניין למדים שאין מלאך
עושה שתי שליחויות?
(י"ח ,ב' רש"י)
שה' שלח שלושה מלאכים כדי
שכל אחד ימלא שליחות אחת
בלבד .אחד בא לבשר לשרה
שתפקד ותלד בן ,אחד בא
להפוך את סדום ואחד לרפאות
את אברהם.
מדוע לא הכניס אברהם את
האורחים לאוהלו? (י"ח ,ד'
רש"י)
כיוון שהיה סבור שהם ערבים
שמשתחווים לאבק רגליהם.
אברהם הקפיד שלא להכניס

עובדי אלילים לביתו ולכן אמר
"והשענו תחת העץ".
 .6ה י כ ן ל מ ד י ם א צ ל א ב ר ה ם
"דיבר מעט ועשה הרבה"?
שאברהם אמר "ואקחה פת לחם
וסעדו ליבכם" ואח"כ נאמר:
"ואל הבקר רץ אברהם".
 .7מדוע נתן אברהם את הבקר
לישמעאל שיכין אותו
לאורחים? (י"ח ,ז' רש"י)
כדי שיהיה לישמעאל חלק
במצווה ,מכאן מוכח שצריך אדם
לחנך את בנו למצוות אעפ"י
שהוא עדיין קטן,
כדי שכשיגיע לגיל
מצוות יוכל לקיים
את המצוות
המוטלות עליו.
 .8ה י כ ן ל מ ד נ ו
שמותר לשנות
מפני השלום?
(י"ח ,י"ג רש"י)
כששרה נתבשרה שתלד בן היא
אמרה על אברהם "ואדוני זקן",
אך ה ' אמ ר לא ברהם ששרה
אמרה "ואני זקנתי" ה' שינה
מפני השלום.
 .9כמה כרכים היו בסדום ומניין
למדים זאת? (י"ח ,כ"ד רש"י)
חמישה כרכים ,שאברהם אמר
לה' אולי ימצאו בסדום 05
צדיקים התכוון לעשרה צדיקים
בכל כרך שבזכותם ינצלו אנשי
סדום מהפיכת העיר.
 .10מ ד ו ע א מ ר ל ו ט ל ש נ י
המלאכים שבאו אליו "לינו
ורחצו רגליכם" ,הרי קודם
צריכים היו לרחוץ רגליהם
ואח"כ ללון? (י"ט ,ב' רש"י)

שעת סיפור
דמעות של תפילה
" שלום ,כאן רוני הכתב לענייני ביטחון,
אני נמצא כעת בתוך חנות למוצרי
ה ג נ ה  ,ו כ א ן ל י ד י ב ע ל -ה ח נ ו ת .
אדוני ,מה המוצר שמכרת השבוע הכי
הרבה"?..
"המוצר הכי נמכר השבוע הוא ' -גז
מ ד מ י ע ' " ע ו נ ה ב ע ל -ה ח נ ו ת
"ולמה לדעתך זהו המוצר הנמכר
ביותר?"
" ה' גז -מ דמ י ע' ה וא מ ו צר א יכ ו ת י
שברגע יכול לנטרל את מי שרוצה
לפגוע בך ,הוא גורם לדמעות רבות
לרדת "..השיב בעל הבית
"אז אני מבין ממך שכדי לעצור את
המזיק צריך פשוט להוריד לו דמעות"..
בשבוע של פטירת רחל אימנו אנו
נשענים על זכותה
של רחל ,שבוכה על
בניה ,ואנו ..זקוקים
לדמעות שלה,
לדמעות על בניה..
אנשים רצים לקנות
'גז-מדמיע' כדי שהמזיק יוריד דמעות
אך האמת היא שאם אתה זה שתוריד
דמעות ,תתפלל מתוך כוונה אמיתית
אתה לא צריך גז שידמיע אחרים..
הדמעות שלך הם אלו שיעזרו לך
לקרוע כל גזר-דין שחלילה יבוא עליך..
(על  -פי רעיון של הרבנית ימימה מזרחי)

כוח התפילה הוא כוח מנצח ,עם
ישראל נמשל לתולעת ,כמו שתולעת
כוחה בפה  -היא יכולה בכוח פיה
לאכול כל דבר שניכר בדרכה כך
ישראל כוחו בפיו  -על -ידי התפילה
הוא יכול לבטל כל גזירה..
אך גם לכוח הפה יש גבול ,ויש מסכים
קשים ביותר שקשה לשבור.
אך אם נוסיף כוונה עם דמעה קטנה
כל שער אפשר לעקור ,כל גזירה
אפשר לקרוע..
ל א צ ר י ך ' ג ז -מ ד מ י ע '  ,צ ר י ך א ת
הדמעות שלך ,את התפילה שלך וכך
נוכל יחד לעקור כל קושי ומשבר
שעובר עלינו..

המשך שאלות ותשובות
כיוון שלוט חשש מאנשי סדום
להכניס אורחים לכן העדיף
ש ישא רו בא בק רג ל יהם כ ד י
שיראו כאילו הגיעו רק עכשיו
ולא נמצאים אצלו כבר כמה
ימים.
 .11מניין למדים שמסרבים לקטן
אך אין מסרבים לגדול?
(י"ט ,ב' רש"י)
שהמלאכים אמרו ללוט שהם
לא יכנסו אליו אלא ילונו ברחוב
אך כשהפציר בהם הסכימו,
ואצל אברהם אמרו "כן תעשה
כאשר דברת".
 ".12ו א ת ה א נ ש י ם  . . .ה י כ ו
בסנוורים" מהי מכה זו? (י"ט,
י“א רש"י)
סנוורים זו מכת עיוורון.
.13מ ד ו ע ה ו צ ר כ ו ה מ ל א כ י ם
להחזיק את לוט ולזרזו כדי
להצילו? (י"ט ,ט"ז רש"י)
מפני שלוט התמהמה כדי
להציל את ממונו.
 .14מדוע אמר אברהם על שרה
אשתו "אחותי היא" בבואו
לגרר? (כ' ,י"א רש"י)
כיוון שראה שבבואו לעיר מיד
שאלוהו על שרה אם אשתו או
אחותו היא ,אברהם ירא
מפניהם ואמר "רק אין יראת
אלוקים במקום הזה והרגוני על
דבר אישתי"
 .15מ ד ו ע ה ת פ ל ל א ב ר ה ם ע ל
אבימלך ,אשתו ושפחותיו?
כיוון שאבימלך חטא שלא
בידיעתו כשחשב ששרה אחותו
של אברהם ,ונענש ע"י שה' עצר
בעד כל רחם לבית אבימלך,

וכשאברהם התפלל נרפאו.
.16מד ו ע נס מ כה פ ר ש ת " וה '
פקד את שרה" לעניין תפילת
אברהם על אבימלך?
(כ"א ,א' רש"י)
ללמדנו ש"כל המבקש רחמים
על חברו והוא צריך לאותו הדבר
 הוא נענה תחילה" ,אברהםביקש עליהם ושרה נפקדה.
 .17שרה אמרה בלידת יצחק "כל
השומע יצחק לי" מה
התכוונה במילה יצחק? (כ"א,
ו' רש"י)
יצחק פירושו ישמח איתי,
ומדרש אגדה :הרבה עקרות
נפקדו עימה ,הרבה חולים
נתרפאו בו ביום והרבה תפילות
נענו עימה ורוב שחוק ושמחה
היה בעולם.
.18מניין למד רש"י שאברהם
היה טפל לשרה בנביאות?
(כ"א ,י"ב רש"י)
כששרה אמרה לאברהם שיגרש
את האמה ואת בנה כדי שיצחק
לא יגדל לתרבות רעה
כישמעאל ,ה' אומר לו "שמע
בקולה".
.19מה למדים מהמילים "וישמע
ה' את קול הנער "? (כ"א ,י"ז
רש"י)
מכאן שיפה תפילת החולה על
עצמו מתפילת אחרים עליו והיא
קודמת להתקבל.
.20מתי אנו קוראים בתורה את
פרשת עקידת יצחק ומדוע?
קוראים אותה בראש השנה ואנו
מבקשים מה' שיזכור לנו את
העקידה ויושיענו בזכותה.

הלימוד בעלון מוקדש לרפואתה השלמה והמהירה של

רחל אורה בת חנה רבקה
הלימוד בעלון מוקדש לעילוי נשמת

קולֵ ְך ִמ ֶּבכִ י וְ עֵ י נַיִ ְך ִמ ִד ְמעָ הִ ,כי
" ִמנְ ִעי ֹ
ְ
י ֵׁש ָשכָ ר לִ פְ עֻ ָל ֵתך( "...ירמיה לא',טו')

סלים בן חביבה ,רותי בת מרי

יש שכר למי שמוריד דמעה ..יש לו
לימוד יומי
תשועה..
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