תורה עיון  -פרשת וירא :לדמותו של אברהם והכנסת אורחים
ִּשא ֵּעינָיו
(א) וַי ֵָּרא אֵּ לָ יו ה' ְּב ֵּאלֹנֵּי ַמ ְּמ ֵּרא וְּ הוא י ֵֹׁשב * ֶּפ ַתח הָ אֹהֶּ ל * ְּכחֹם הַ יוֹ ם( :ב) וַי ָ
ִּש ַתחו
אתם ִּמ ֶּפ ַתח הָ אֹהֶּ ל וַי ְּ
ָשים נִּ ָצ ִּבים ָעלָ יו וַי ְַּרא וַ י ָָרץ ִּל ְּק ָר ָ
וַי ְַּרא וְּ ִּהנֵּה ְּשל ָֹשה אֲ נ ִּ
ָא ְּרצָ ה:
ָ
ָ
אתי חֵּ ן ְּב ֵּעינֶּיך ַאל ָנא ַתעֲ בֹר מֵּ ַעל ַע ְּב ֶּדך( :ד) י ַֻקח נָא
ֹאמר אֲ דֹנָי ִּאם נָא ָמצָ ִּ
(ג) וַי ַ
ְּמ ַעט ַמיִּם וְּ ַרחֲצו ַרגְּ לֵּ יכֶּ ם וְּ ִּה ָשעֲ נו ַתחַ ת הָ ֵּעץ( :ה) וְּ ֶּא ְּקחָ ה פַ ת לֶּ חֶּ ם וְּ ַסעֲ דו ִּל ְּבכֶּ ם ַאחַ ר
שר ִּד ַב ְּר ָת( :ו) וַ י ְַמהֵׁ ר
שה ַכאֲ ֶּ
ֹאמרו ֵּכן ַתעֲ ֶּ
ַתעֲ בֹרו ִּכי ַעל ֵּכן עֲ בַ ְּר ֶּתם ַעל ַע ְּב ְּדכֶּ ם וַי ְּ
אה ֱָלה ֶּאל ָש ָרה וַיֹאמֶּ ר ַמה ֲִרי ְּשלֹש ְּס ִּאים ֶּק ַמח סֹלֶּ ת לו ִּשי וַעֲ ִּשי עֻ גוֹ ת( :ז)
ַא ְּב ָרהָ ם הָ ֹ
וְּ ֶּאל הַ ָב ָקר ָרץ ַא ְּב ָרהָ ם וַי ִַּקח ֶּבן * ָב ָקר ַר ְּך וָטוֹ ב וַי ִֵּּתן * ֶּאל הַ נ ַַער וַ י ְַמהֵׁ ר לַ עֲ שוֹ ת אֹתוֹ :
עו ֵׁמד עֲ לֵׁ יהֶּ ם ַתחַ ת
שר ָע ָשה ַוי ִֵּּתן ִּל ְּפנֵּיהֶּ ם וְ הוא ֹ
(ח) וַי ִַּקח חֶּ ְּמ ָאה וְּ חָ לָ ב ובֶּ ן הַ ָב ָקר אֲ ֶּ
הָ ֵּעץ וַיֹאכֵּ לו:

 .1א .מה היינו מצפים שיקרה לאחר שה' מתגלה אל אברהם? ____________________
ב .האם זה קורה? _____________ ________________________________
ג .מהו אם כן הקושי העולה מן הפסוק? ________________________________
__________________________________________________________
ישי לְׁ ִּמילָ תוֹ הָ יָה
רש"י :וירא אליו  -לְבַ ֵּקר אֶ ת הַ ֹ
חולֶה .אָ מַ ר רַ ִּבי חָ ָמא ָבר חֲ נִּ ינָא :יוֹ ם ְׁשלִּ ִּ
ובָ א הקב"ה וְׁ ָשאַ ל ִּב ְׁשלוֹ מוֹ :
ד .כיצד מיישב רש"י את הקושי? _____________________________
___________________________________________________

וְ ָאמַ ר ַר ִּבי חָ מָ א ְב ַר ִּבי חֲ נִּ ינָא ,מַ אי ִּדכְ ִּתיבַ' :אחֲ ֵרי ה' אֱ ֹלהֵ יכֶם ֵתלֵכּו'? וְ כִּ י אֶ פְ ָשר לו
ָאדם לְ הַ לְֵך ַאחַ ר ְשכִּ ינָה? וַ הֲ ֹלא כְ בָ ר נֶאֱ מַ ר' :כִּ י ה' אֱ ֹלהֶ יָך אֵ ש אכְ לָה הּוא'!
לְ ָ
אֶ לָא :לְ הַ לְֵּך ַאחַ ר ִמּדו ָֹתיו ֶׁשל הַ ָקדוֹש בָ רּוְך הּוא,
ָאדם ּולְ ִּא ְשתו כ ְָתנות עור
ֹלהים לְ ָ
ֲרּומיםִּ ,דכְ ִּתיב' :וַ יַעַ ׂש ה' אֱ ִּ
מַ ה הּוא מַ לְ ִּביש ע ִּ
ֲרּומים;
ישם' ַ -אף אַ ָתה הַ לְ בֵ ש ע ִּ
וַ יַלְ ִּב ֵ
הקב"ה ִבי ֵּקר חוֹלִ יםִּ ,דכְ ִּתיב' :וַ י ֵָרא אֵ לָיו ה' ְבאֵ ֹלנֵי מַ ְמ ֵרא'ַ ,אף אַ ָתה בַ ֵּקר חוֹלִ ים;

תלמוד בבלי מסכת סוטה דף יד עמוד
 .2כיצד אפשר להדבק במידותיו של הקב"ה? _______________________

רש"י
יסם ְׁבבֵ יתוֹ :
(א) פֶּתַ ח הָ אֹהֶּ ל  -לִּ ְׁראוֹ ת ִּאם יֵש עוֹ בֵ ר וָ ָשב וְׁ יַכְׁ נִּ ֵ
יקה ֶׁ 2שלֹא לְׁ הַ ְׁט ִּריחוֹ ְׁבאוֹ ְׁר ִּחים ,ולְׁ ִּפי
כְּחֹ ם הַ ּיוֹם  -הוֹ צִּ יא הקב"ה 1חַ ָמה ִּמנ ְַׁר ִּת ָ
ֶׁשרָ אָ הו ִּמצְׁ ַט ֵערֶׁ ,שלֹא הָ יו אוֹ ְׁר ִּחים ָב ִּאים ,הֵ בִּ יא הַ ַמלְׁ אָ כִּ ים ָעלָ יו ִּבדְׁ מות ֲאנ ִָּשים:
 .3במה היה עסוק אברהם למרות שהוא היה ביום השלישי למילתו?
_____________________________________________________

תלמוד בבלי מסכת שבת דף קכז עמוד א
ָאמַ ר ַר ִּבי יוחָ נָן1 :גְ דולָה הַ כְ נָסַ ת או ְר ִּחין 2כְ הַ ְשכָמַ ת בֵ ית הַ ִּמ ְד ָרש.
ימי ִּמנְ הַ ְר ְדעָ א ָאמַ ר :יותֵ ר מֵ הַ ְשכָמַ ת בֵ ית הַ ִּמ ְד ָרש.
וְ ָרב ִּד ִּ
הּודה ָאמַ ר ַרב:
ָאמַ ר ַרב יְ ָ
אתי
גְ דולָה הַ כְ נָסַ ת או ְר ִּחין 3מֵ הַ ְקבָ לַת פְ נֵי ְשכִּ ינָהִּ ,דכְ ִּתיב" :וַ יאמַ ר :אֲ דנָי ִּאם נָא מָ צָ ִּ
חֵ ן ְבעֵ ינֶיָך ַ 4אל נָא תַ עֲבר מֵ עַ ל עַ ְב ֶדָך":
 .4כיצד לומדת הגמרא מהפסוק כי גדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני שכינה?

___________________________________________________
וכך גם מפרש רש"י:
ַאל נָא תַ ֲעבֹר – וְׁ ִּה ִּניחוֹ  ,וְׁ הָ לַ ְׁך לְׁ ַק ֵבל הָ אוֹ ְׁר ִּחים.
כלומר אברהם בקש רשות מה' ללכת לארח את האורחים המגיעים.

רמב"ם הלכות אבל פרק יד
הלכה א
ִמ ְצוַ ת עֲ ֵׂשה ֶׁ 1של ִד ְב ֵׂריהֶׁ ם לְ בַ ֵׂקר חוֹלִ יםּ ,ולְ נַחֵׂ ם אֲ בֵׂ לִ יםּ ...ולְ לַווֹת הָ או ְֹר ִחים ...וְ כֵׂן
לְ ַשמֵׂ חַ הַ ַכלָה וְ הֶׁ חָ ָתןּ ,ולְ סַ עֲ ָדם ְבכָל צָ ְרכֵׂיהֶׁ ם ,וְ אֵׂ לּו הֵׂ ם ג ְִמילּות חֲ סָ ִדים שֶׁ בְ גּופ ֹו
ֶׁשאֵׂ ין לָהֶׁ ם ִשעּור,
ַאף עַ ל ִפי ֶׁשכָל ִמ ְצוֹת אֵׂ לּו ִמ ִד ְב ֵׂריהֶׁ ם ,הֲ ֵׂרי הֵׂ ן בִ כְ לַל 'וְ ָאהַ בְ ָת לְ ֵׂרעֲ ָך כָמוָֹך'...
הלכה ב
ְ 2שכַר הַ לְ ָויָה ְ 3מרֻ בָ ה ִמן הַ כֹל ,וְ הּוא הַ חֹק שֶׁ חֲ ָקק ֹו ַאבְ ָרהָ ם ָאבִ ינּו וְ דֶׁ ֶׁרְך הַ חֶׁ סֶׁ ד שֶׁ נָהַ ג בָ ּה:
ּומ ַלּוֶׁה או ָֹתםּ ,וגְד ֹולָה הַ כְ נָסַ ת או ְֹר ִחים מֵׂ הַ ְקבָ לַת
מַ אֲ כִ יל עוֹבְ ֵׂרי ְד ָרכִ ים ּומַ ְשקֶׁ ה או ָֹתם ְ
ָאמרּו חֲ כ ִָמים :כָל ֶׁשאֵׂ ינ ֹו ְמ ַלּוֶׁה כְ ִאלּו 4שוֹפֵׂ ְך
ְפנֵׂי ְשכִ ינָה ...וְ לִ וּויָם יו ֵֹׂתר מֵׂ הַ כְ נָסָ ָתםְ ,
דָ ִמים.

לב לדעת  -חשבו מדוע ליווי האורחים כל כך חשוב?____________________
 נסו להיזכר בהכנסת האורחים שהייתה לכם לאחרונה ,אילו דברים גרמו לכם
להרגיש טוב(גם לאלו שאירחו וגם לאלו שהתארחו) ?

חז"ל אומרים כי חייב אדם לומר 'מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי'
 כיצד ניתן ללכת בדרכו של אברהם ,לשפר אצלנו את מידת הכנסת
האורחים?__________________________________________
______________________________________________________

סיפור לשולחן שבת
מְ סַ פ ְִרים שֶׁ ַרבִי ֵלוִי-יִצְחַ ק (מִ ב ְֶׁרדִ יטְ שֹוב) בָּא ְל ֶׁלבֹוב ו ְהָּ לְַך אֶׁ ל בֵי תֹו שֶׁ ל עָּ שִ יר אֶׁ חָּ ד .כְשֶׁ נָּתְ נּו לו
ֹ ָּלגֶׁשֶׁ ת אֶׁ ל בַעַ ל הַ ַבי ִת בִקֵ ש מִ מֶׁ נּו ,שֶׁ יְָארֵ חַ אֹותֹו ְבבֵי תֹו ְליֹום אֶׁ חָּ ד ,אְַך ַרבִי ֵלוִי ֹלא ָאמַ ר לֹו אֶׁ ת
שְ מֹו ו ְאֶׁ ת מַ עֲ מָּ דֹו .צָּעַ ק עָּ לָּיו הֶׁ עָּ שִ יר' :אֵ ין אֲ נִי צ ִָּריְך כָּאן ְלעֹוב ְֵרי א ֹ ַרח! לְֵך לְָך ְלבֵית מָּ לֹון!'
הָּ לְַך ַרבִי ֵלוִי יִצְחַ ק אֶׁ ל הַ מְ לַמֵ ד הֶׁ עָּ נִי שֶׁ קִ בֵל אֹו תֹו ְבכָּבֹוד ָּגדֹול וְנ ַָּתן לֹו מַ אֲ כָּל ּומַ שְ קֶׁ ה ּומְ קֹום
לִינָּה.
ַכנ ְִראֶׁ ה שֶׁ בַדֶׁ ֶׁרְך אֶׁ ל בֵי תֹו הַ דַ ל שֶׁ ל הַ מְ לַמֵ ד הִ כִיר מִ ישֶׁ הּו אֶׁ ת ַ
הָּרבִי הַ מְ ֻכבָּד,ו ְסִ פֵר לַחֲ ב ֵָּריו,
הָּרב ְבכָּל הָּ עִ יר.
הֵרה נֹודַ ע דְ בַר בִקּורֹו שֶׁ ל ָּ
ּובִמְ ָּ
ֹלא הִ סְ פִיק ַ
הָּרבִי לָּנּוחַ קְ צָּת עַ ד שֶׁ עָּ מְ דּו הֲ מֹונֵי אֲ נָּשִ ים ִל ְפנֵי דֶׁ לֶׁת בֵי תֹו שֶׁ ל הַ מְ לַמֵ דּ ,ובִקְ שּו
הָּרבִי .בֵינֵיהֶׁ ם הָּ י ָּה גַם אֹותֹו הֶׁ עָּ שִ יר .הּוא נִדְ חַ ף ּובָּא אֶׁ ל ַ
ל ְִראֹות אֶׁ ת ְפנֵי ַ
הָּרבִי ּובִקֵ ש מִ מֶׁ נּו
שֶׁ יִסְ לַח לֹו וְיָּבֹוא לְהִ תְ ֵ
ָארחַ ְבבֵיתֹו.
ָּפנָּה ַרבִי ֵלוִי-יִצְחַ ק אֶׁ ל הַ קָּ הָּ ל ו ְָאמַ ר :יֹודְ עִ ים אַ ֶׁתם מָּ ה הַהֶׁ בְדֵ ל בֵין ַאב ְָּרהָּ ם ָאבִינּו עָּ לָּיו הַ שָּ לֹום
ְלבֵין לֹוט? מַ דּועַ מְ סַ פ ְִרים בְהֲ נָָּאה כָּל כְָּך ְגדֹולָּה כֵיצַד הֵ בִיא ַאב ְָּרהָּם ִל ְפנֵי הַ מַ לְָאכִים חֶׁ מְ ָאה
ו ְחָּ לָּב ּובֶׁן בָּקָּ ר ַרְך ו ָּטֹוב? ֵ
הֲרי גַם לֹוט ָאפָּה מַ ּצֹות ו ְעָּ שָּ ה לָּהֶׁם מִ שְ תֶׁ ה! ּומַ דּועַ נֶׁחְשַ ב לֹו לְַאב ְָּרהָּ ם
הַ דָּ בָּר ִלזְכּות ,שֶׁ קִ בֵל אֹותָּ ם ְבבֵיתֹו ,הֲ ֵרי גַם לֹוט הִ זְמִ ינָּם ו ְאִ כְסְ נָּם!
אֲ בָּל הָּ עִ נְיָּן ָּכְך הּוא :אֵ צֶׁל לֹוט נֶׁאֱ מָּ ר" :וַיָּבֹואּו שְ נֵי הַ מַ לְ ָאכִים סְד ֹמָּ ה" ,ו ְאִ ּלּו אֵ צֶׁל ַאב ְָּרהָּ ם נֶׁאֱ מַ ר:
"ו ְהִ נֵה שְ ֹלשָּ ה אֲ נָשִ ים נִ ָּּצבִים עָּ לָּיו" .לֹוט ָּרָאה מַ לְָאכִים ּ -ומִ י ֹלא הָּ י ָּה מְ קַ בֵל מַ לְָאכִים ְלבֵי תֹו?!
ו ְאִ ּלּו ַאב ְָּרהָּ ם ָּרָאה נַּוָּדִ ים עֲ נִיִים מְ כֻסִים אֲ בַק דְ ָּרכִים ,הַ זְקּוקִ ים לִמְ נּוחָּה וְלַמַ אֲ כָּל ,וְגַם אֹותָּ ם הּוא
הִ זְמִ ין לְהִ תְ ֵ
ָארחַ ְבבֵיתֹו...

