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שאלות ותשובות על הפרשה

עונג שבת
להידמות אל הקב"ה
הפרשה פותחת באברהם אבינו שמל את
עצמו כשהיה בן  99שנים .היינו מצפים,
שבמצב כזה ינוח מס' ימים ויתאושש.
אך במקום זאת ,אברהם יושב בפתח
האוהל ,מחפש אורחים שיבואו להתארח
אצלו! אך באותו היום ,אין שום אורחים
שנראים באופק .הקב"ה בדאגתו
לאברהם ,הביא על העולם שרב כבד ,כדי
שלא יהיו עוברי-אורח בדרכים ואברהם
יוכל לנוח ולהחלים .נותרה רק עובדה
אחת שלא נלקחה בחשבון  -העובדה
שעבור אברהם ,הכאב שחש מברית
המילה לא הגיע בהשוואתו לסבל שנגרם
לו כשאינו מיטיב עם הזולת .לכן ,כעת
היה על הקב"ה לשלוח לאברהם אורחים,
כדי לחסוך ממנו כאב נוסף!
אברהם מצידו מעניק לאורחיו יחס
מלכותי ,בהגישו להם את מיטב
המאכלים שבביתו ,ובהתלהבות הגדולה
שהוא מגלה במהלך טרחתו.
אך משהו בכל הסיטואציה הזו צורם לנו
קצת :בתחילתו של הסיפור ,הקב"ה
מתגלה אל אברהם אבינו ,והדבר הבא
שאנו שומעים הוא ,שאברהם נוטש את
ה או הל בכ די לק בל את פ ני הם של
האורחים שהגיעו .תארו לעצמכם
שאתם מנהלים דיון חשוב עם נשיא
המדינה .האם הייתם מעלים על דעתכם
לומר לו" :חכה שניה ,יש פה כמה אנשים
זרים שעוברים בסביבה .אני אחזור אליך
מאוחר יותר!" .מה גרם לאברהם לחשוב
שנטישת השיחה החשובה עם הקב"ה,
היא המעשה הנכון שיש לעשותו?
התשובה היא פשוטה .קיימת חוויה
שהיא אפילו חזקה יותר משיחה ישירה
עם הקב"ה .והיא ,להידמות לו! בני
האדם נבראו בדמותו של הקב"ה .וכפי
שהקב"ה נותן באופן אינסופי ,כך גם אנו
חפצים להיטיב עם אחרים וע"י כך
מבטאים בדרך נשגבת ביותר את הפן
הרוחני שבהם .המילה "להביא" גזורה
מהשורש של המילה "אהבה" .הנתינה
מובילה אותנו לאהוב את הזולת.
אש 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 ב א לבש ר 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
שמשת חוו ים לא ב ק רג ל יהם.
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"?
(י"ח ,ז')
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.
 .8היכן למדנו שמותר לשנות
מפני השלום? (י"ח,
י"ג רש"י)
כששרה נתבשרה
שתלד בן היא אמרה
על אבר הם "ואדונ י
זקן" ,אך ה' אמר
לאברהם 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)
כיוון שלוט חשש להכניס אורחים
בגלל אנשי סדום ,לכן העדיף
שישארו באבק רגליהם כדי

המשך שאלות ותשובות

שעת סיפור
בטחון
איש עסקים עלה על מטוס הטס
לישראל.
לידו ישבה ילדה בת שמונה ללא מלווה.
התפעל האיש מהתנהגותה הבוגרת
והרגועה של הילדה לאורך שעות הטיסה
הארוכות.
בשלב מסוים שלפה הילדה מתיקה
חוברת ציור וצבעים וציירה להנאתה.
בדרך הארוכה לארץ היו "כיסי אוויר"
והקברניט הודיע ברמקול" :אבקש מכל
הנוסעים לשבת ולהדק את חגורות
הבטיחות".
במשך יותר מחצי שעה נמשכו
מער בולו ת ה אווי ר ,המטוס הטלטל ,
אנשים צעקו ובכו ,וחלקם אף התפללו.
איש העסקים ישב במושבו רועד מפחד,
החזיק בידיות המושב והתפלל שהסיוט
ייגמר.
הוא שם לב שהילדה הקטנה עדיין יושבת
בשקט במקומה.
את חוברת הצביעה הניחה בכיס המושב
וישבה נינוחה ,על פניה לא ניכרה דאגה.
כשראה כך החמיא לשכנתו הצעירה:
"את גיבורה! איך יכולת לשמור על קור
רוח ורוגע? בפרט שאת כאן לבד!"
הילדה חייכה בביישנות וענתה" :אין לי
כלל ממה לחשוש ולדאוג ,הטייס הוא
אבא שלי .הוא הטייס הטוב ביותר בעולם
והוא לוקח אותי הביתה"...

ביטחון הוא מושג נזיל מאד.
כשהכל מצליח ,אין בעיות ,אין קשיים,
הבטחון בקב"ה הוא עצום.
אך כשמגיע קושי קטן ,זהו מבחן הבטחון,
האם גם כשקשה ולא מצליח ,כשיש
כשלון ובאות צרות ,האמונה שלך נשארת
באיתנה?
אם נשכיל להבין שאנו מונהגים על -ידי
מלך העולם ,מלך שהכל בידו ,מלך שאנו
בניו נוכל להגיע לבטחון ואמונה גם
כשמצבנו מראה בדיוק הפוך.
כשילד קטן יודע שהוא בידיים של אבא,
הוא מרגיש בטוח ...כשיהודי זוכר מי נושא
אותו על כפיו ,האם יש לו עדיין מקום
לדאגה?...
אתה בידיים הכי גדולות בעולם ,כל קושי
וצרה הם נסיונות ,אל לך סיבה לדאגה,
ב ס ו ף י ת ב ר ר ש ה כ ל ה י ה כ ל -כ ך
לטובתך...

חיזוק יומי

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
המלאכים להחזיק
ביד 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?
(כ' ,י"ז-י"ח)
כיוון שאבימלך חטא שלא
בידיעתו כשחשב ששרה אחותו
של אברהם ,ונענש ע"י שה' עצר
בעד כל רחם לבית אבימלך,

וכשאברהם התפלל נרפאו.
.16מדוע נסמכה פרשת "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.
.81מ נ י י ן ל מ ד ר ש " י
שא בר הם ה יה ט פל ל שר ה
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".
 .81מה 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.
.02מתי אנו קוראים בתורה את
פרשת עקידת יצחק ומדוע?
קוראים אותה בראש השנה ואנו
מבקשים מה' שיזכור לנו את
העקידה ויושיענו בזכותה.
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