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גיליון הורים פרשת ַוי ֵָּרא
בפרשה מספר נושאים מרכזיים  :הכנסת אורחים של אברהם אבינו ,משא ומתן על סדום  ,הפיכת סדום
שרה בבית אבימלך  ,לידת יצחק  ,גירושו של ישמעאל ,ברית עם אבימלך ,עקידת יצחק.
לקראת השבת מצורפים שבעה סיפורים
ֲמּורה
סיפור א' – ֱהוֵי ָרץ לְמִ ְצוָה קַ לָה ְכ ַבח ָ
סיפור ב' – מעלת השלום
סיפור ג' – עשיה מתוך אהבה אמיתית לקב"ה
מדרש ד' – היהודי מושגח ע"י הקב"ה
סיפור ה' – מדוע כתוב "ויכרתו שניהם ברית"
סיפור ו' – מדרשים על אנשי סדום הרשעים והחטאים
סיפור ז ' – עקידת יצחק – אהבה ללא גבול
מומלץ לספר את הסיפורים עם המסר מוכן מראש ולהרחיב ולהתאים לצורך של הילדים במשפחה.
שבוע טוב ושבת שלום

(נעשה מאמץ להביא סיפורים על מנת שתהיה אפשרות לגוון ולהתאים את הסיפור לפי הצורך החינוכי במשפחה או בכיתה)

סיפור א' לשולחן שבת
בפתיחת הפרשה אברהם אבינו עומד בפתח האוהל לאחר ברית המילה והיה מצטער שלא היו עוברים ושבים וכפי שמפרש רש"י :
" הוציא הקב"ה חמה מנרתיקה שלא להטריחו באורחים (בבא מציעא פו ,):ולפי שראהו מצטער שלא היו אורחים באים ,הביא מלאכים
עליו בדמות אנשים" ועל אף שהיה זה היום השלישי לברית המילה ואברהם בן תשעים ותשע שנים "ַ ...וי ְַרא ַוי ָָרץ לִקְ ָראתָ ם מִ פֶּתַ ח
הָאֹהֶּל  "....ובהמשך נראה " ...וְאֶּ ל ַהבָקָ ר ָרץ ַאב ְָרהָם ַוי ִקַ ח בֶּן בָקָ ר"...
כותב "הבן איש חי" זצ"ל על הפסוק "מֶּ לְֶּך ָאסּור ב ְָר ָהטִים" שהשכינה קשורה עם ישראל בגלות בשביל שני ריצות ( רהטים בארמית)
שרץ אברהם אבינו עליו השלום בשביל מצוה  ...ואמרו גם כן בזוהר הקדוש כשישראל רצים לדבר מצוה ,כנגד זה רצים מלאכי
סנגורייא ומקדימין ללמד זכות על ישראל"...
והיה מעשה עם שלושה גוים שלכל אחד מהם היה סכום גדול של כסף ופחדו שיגנבו להם את זה באכסניה ולכן החביאו את כספם
בהחבא מתחת לאיזה עץ והלכו .והנה אחד הגוים אמר בליבו שרק חבריו יירדמו והוא ילך לקחת את כל הכסף לעצמו ויחביאנו במקום
אחר וכן עשה .ויגנוב את כל כספם ,והנה השלושה הערבים הנ"ל באים לחפור כדי לקחת את אשר החביאו ויחשכו עיניהם כי לא
מצאו את הכסף וכל אחד מהם צועק על חברו שהוא גנב את הכסף ,כי לא היה איש איתם ,וכן הגנב בעצמו צעק אליהם בצביעותו
שהם גנבו את הכסף.
והלכו לבית משפט וסיפרו ל שופט הערבי את כל הסיפור ויאמר להם השופט :וכי נביא אני? מנין לי לדעת ,לכו לרבי כלפון הכהן והוא
אולי ישפוט אתכם .מיד הלכו אליו שלושתם ויספרו לו ויאמר להם הרב :מנין לי לדעת תחזרו אל השופט כי אני לא נביא .וכשהלכו
אל השופט הרב שלח שליח במהירות שיאמר לשופט להחזי ר אותם אליו שוב וכן היה ,כשהגיעו אל השופט אמר להם תחזרו אל הרב.
חזרו אל הרב אמר להם הרב :למה באתם? הרי אמרתי שאיני נביא לכו אל השופט ,ושוב פעם שלח הרב שליח אל השופט שיחזיר
אותם אליו.
כשהגיעו אל השופט אמרו לו הרב אמר שהוא לא יודע .אמר להם השופט אף על פי כן תחזרו אל הרב .וחזרו אל הרב ,אמר להם הרב
שוב באתם מנין לי לדעת תחזרו אל השופט ואיך שיצאו משם קרא להם הרב והצביע על אחד מהם ואמר לו אתה הוא הגנב! אמר
האיש לא אני הגנב ואז חקרוהו עד שהודה שהוא זה הגנב והכל בא על מקומו בשלום.
ויאמרו לרב מנין ידע זאת ,אם זה נ בואה למה שלוש פעמים הם היו צריכים לבא אליך ואם לא נבואה אז מנין .אמר להם הרב זה לא
נבואה ,אלא כשנכנסו פעם ראשונה ראיתי שנים מהם נכנסים מהר ואחד הולך לאט הבנתי שכנראה זה הגנב ולכן הוא לא ממהר .אבל
אמרתי אולי הוא צולע וזה לא מרצונו לכן אמרתי להם ללכת ולפתע הוא היה הכי מהיר והיה הראשון בחוץ ,ובפעם השנייה כשבאו,
שוב פעם הוא אחרון וביציאה ראשון .וכן בפעם השלישית ,שזה כבר חזקה ע"כ .ומה אנו יכולים ללמוד מהמעשה הזה ,שכולם ראו
כמובן את חכמת הרב ,והיה קידוש ה' גדול:
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ֲמּורה " ולא להיפך חו"ח  ,וכפי שמלמד הבן איש
את המסר לילדים ניתן למקד סביב המשנה במסכת אבות " ֱהוֵי ָרץ לְמִ ְצוָה קַ לָה ְכ ַבח ָ
חי בהלכותיו על הפסוקים למעלה  ":מצוה לרוץ כשהולך לבית הכנסת ,וכן לכל דבר מצוה"  .שלא נזכה להיות כמו הגנב שבא אחרון
ויוצא ראשון או כמו הילדים שבאים אחרונים לעזור וראשונים להתחמק מ כל דבר שצריך לעשות בשביל האחרים.

סיפור ב' לשולחן שבת
בבראשית רבה פרשת וירא יח' מובא" :וַי ֹאמֶּ ר ה' אֶּ ל ַאב ְָרהָם לָמָ ה זֶּה ָצחֲקָ ה שָ ָרה ( "..בראשית יח ,יג)  ,בַר קַ פ ָָרא ָאמַ ר גָדֹול הַשָ לֹום
שֶּ ַאף ַהכְתּובִים דִ בְרּו בַדָ אִ ית(לא דייקו )..בִשְ בִיל ְל ַהטִיל שָ לֹום בֵין ַאב ְָרהָם לְשָ ָרה" ,וַתִ ְצחַק שָ ָרה בְקִ ְרבָּה ָ ..הי ְתָ ה לִי עֶּדְ נָה וַאדֹנִי ז ָ ֵקן"
(כלומר שרה חושבת שזה לא אפשרי כיוון שאברהם זקן)  ,לְַאב ְָרהָם אֵ ינֹו אֹומֵ ר כֵן אֶּ לָא לָמָ ה זֶּה ָצחֲקָ ה שָ ָרה לֵאמ ֹר הַַאף אֻ מְ נָם אֵ לֵד
תי ֹ ,לא דִ בֵר ַהכָתּוב כְמֹו שֶּ ָאמְ ָרה שָ ָרה וַאדֹנִי זָקֵן ,אֶּ לָא וַאֲ נִי זָקַ נְתִ י.
ַו ֲאנִי ז ָ ַקנְ ִ
מסופר על יהודי שעבד בבית  -מטבחיים (מקום בו שוחטים בהמות לבשר) ,כל בוקר בכניסתו למקום העבודה ובערב עת יצא מהמפעל,
הוא פנה לשומר ובחיוך מלא ברך" :שלום ובוקר טוב" " ,שלום וערב טוב".
דבר אחד הוא לא ידע  ,שאותו שומר כל כך מתרגש מזה שרק אחד מתייחס לנוכחותו בכל בוקר עד שהוא היה מחכה בכיליון עיניים
לבואו ויציאתו...
והנה יום אחד בסיום העבודה השומר ,מחכה ומחכה וכל העובדים כבר יצאו ואין זכר לאיש וברכתו ,לאחר שהוא ראה שהוא לא יוצא
חשב בליבו שבטח הוא כבר יצא ופשוט לא שם לב ,אבל מכיוון שהוא ידע שאף פעם לא קרה שהוא יצא בלא לומר לו" :שלום וערב
טוב" ,ידע שמשום מה הוא מתעכב במפעל ,ונכנס לבדוק מה פשר הדבר.
כשנכנס למפעל הוא שומע זעקות עזרה מתוך המקפיאים של המפעל ,לפתע הבין מה קרה ,אותו אדם נתקע באחד המקפיאים וישר רץ
לעזרתו והציל אותו מקיפאון ולמעשה בכך הציל את חייו ...

סיפור ג' לשולחן שבת
מובא בפרשת העקידה שהמלאך פונה לאברהם  ":וַי ֹאמֶּ ר ַאל תִ שְ לַח י ָדְ ָך אֶּ ל ַהנַעַר וְַאל תַ עַש לֹו מְ אּומָ ה"...
אברהם אבינו שהיה נחוש לקיים את המצווה רואה איל ַ ":וי ִקַ ח אֶּ ת הַָאי ִל ַוי ַ ֲעלֵהּו לְעֹלָה תַ חַת בְנֹו  "...ורק לאחר מכן מתגלה המלאך
שוב ומברך את אברהם ַ ":וי ִקְ ָרא מַ לְאַ ְך ה' אֶּ ל ַאב ְָרהָם שֵ נִית "...
נשאלת השאלה מדוע המלאך לא מברך את אברהם אבינו מיד לאחר שעוצר אותו מלבצע את הציווי הראשון להעלות את יצחק לעולה
אלא רק לאחר שאברהם אבינו מקריב את האיל? מה לומדים מהקרבת האיל ? התירוץ יובן על פי סיפור:
ר' אריה לוין זצ"ל היה איש חסד ונודע כרב האסירים .בשבת אחת הגיע לבית האסורים והנה דרכו נחסמה  -השומר הבריטי לא נתן
להיכנס.
עמיתו היהודי טען שיש ביד הרב אישור כניסה והבריטי השיב כי כרגע הוטל עוצר ותוקף רישיונו פג.
המשיך היהודי ושאל את הבריטי" :מדוע הנך מפריע ליהודי הקשיש שמתנדב לעזור לאסירים הכלואים?!
ענה הבריטי בביטחון" :לבטח הוא מקבל שכר  -שילך לחפש עבודה אחרת!...
כשראה ר' אריה לוין שדרכו נחסמה ,הלך ומצא פרצה בגדר ונכנס .משנתפס והובא לפני השומר הבריטי אמר השומר" :כעת אני
מאפשר לך להיכנס באופן חופשי כי בטוח שהנך מתנדב ,אילו קיבלת שכר היית כבר פוסע בשמחה לביתך שהרי אתה את שלך עשית,
אבל כשנכנסת דרך הפרצה הוכחת ש הדבר בנפשך ולכן מעתה אתה יכול להיכנס כל אימת שתרצה"...
כן התשובה לשאלה:
בפרשת העקידה  -אין עצם העקידה מוכי חה בשלמות את גודל צדקתו של אברהם אבינו שהרי היה אפשר להגיד שאברהם אבינו עשה
זאת כיוון שפחד שה' יהרוג אותו ואת בנו אם יסרב...
אם אברהם אבינו היה עושה זאת מתוך פחד אז כבר בציווי הראשון שמלאך ה' מורהו" :אל תשלח ידך אל הנער"  -שמח היה להיפטר
מהניסיון וממהר לשוב אל שרה.
אבל הוא לא עשה כן ,אלא טרח וחיפש איל להקריבו שחלילה ירד מן ההר ללא קרבן ...ולא זו בלבד אלא אף טרח להוציאו מתוך
סבך העצים על מנת להקריבו.
זו אם כן ההוכחה הניצחת שלא עבד אברהם אבינו את הבורא יתברך אלא מתוך אהבה וכל מעשיו היו לשם שמים...
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סיפור ד' לשולחן שבת
לאחר ששרה מבקשת לגרש את ישמעאל .מבצע אברהם אבינו את מצוות שרה וכך התורה כותבת:
שבַע"
" ַוי ַשְ כֵם ַאב ְָרהָם בַב ֹקֶּ ר ַ .....וי ִתֵן אֶּ ל ָ -הגָר שָ ם עַל -שִ כְמָ ּה  ....וַ ַֽי ְשַ ְל ֶּח ָה וַתֵ לְֶּך וַתֵ תַ ע בְמִ דְ בַר ְבאֵ ר ָ ַֽ
מבאר רש"י  -ותתע .חזרה לגלולי בית אביה  .במדרש אגדה כתוב ,שברגע שזרקו אותה מבית אברהם ,היא פרקה עול ,וַתֵ תַ ע –
שמצאה לבנה וזקפתה לשם עבודה זרה .בפרקי דרבי אליעזר ,מביאים מקור לכך – מאיפה אנחנו יודעים שהיא חזרה לגילולי בית
אביה? שכתוב שעבודה זרה ,נקראת בשם תעתועים  ,שנאמר (ירמיה ,י ,טו)ֶּ :הבֶּל הֵמָ ה מַ עֲשֵ ה תַ עְתֻ עִים.
ומובא סיפור מהספר של הגאון ר' שלום שבדרון:
היה יהודי גאון עולם לפני השואה ,שקראו לו .הוא נפטר בשוויץ ,והביאו אותו כאן לקבורה.
הגאון הרב מרדכי פורגמנסקי זצ"ל מספר שהוא נסע ברכבת מליטא ,ממקום למקום ,ובמהלך הנסיעה ,הוא מצא יהודי שומר תורה
ומצוות ,נוסע איתו ברכבת  .אותו יהודי היה שוחט ומוהל במקצועו.
התחילו לדבר ביניהם דברי תורה ,הם היו כל כך מרוכזים בלימוד ביחד ולא שמו לב ,שהם צריכים לרדת.
הגיע שעת צהרים והכרוז מודיע "הגענו לתחנה סופית" ...הרב שומע וצועק" :אויי וייי...התרחקנו שעתיים מהמקום שאנחנו צריכים
לרדת ...אין סיכוי שנגיע כבר לשבת הביתה"....
אותו יהודי שהוא שוחט ומוהל ,היה ממש נסער "תראה ...לא הייתי כל -כך הרבה זמן בבית ...הבטחתי שאני יבוא לשבת"...
ר' מרדכי אומר לו – "אדוני ,מה אתה נסער כל -כך ,הקב"ה רוצ ה שנהיה פה בשבת!"...
אומר לו השוחט – כבוד הרב ,אולי כבודו לא יודע אבל באיזור הזה אין יהודים בכלל!"
מאיפה אתה יודע שאין? שאל ר' מרדכי
והלה השיב במליצה" :כי אם היו פה יהודים ,היו מזמינים אותי לכאן ,לשחוט"...
יוצאים מתחנת הרכבת  ...פוגשים שם בעלי עגלות (מעין המוניות של פעם) ושואלים את אחד מהם – "אולי אתה יודע איפה יש כאן
יהודים?"
אומר להם בעל העגלה – "כן ,אני יודע ...יש כאן יהודי אחד! אקח אתכם אליו"...
לוקח אותם ...יורדים מהכרכרה ...מסתכלים ..יש מזוזה על הדלת ...ב"ה ...נוקשים בדלת ...
פותח את הדלת היהודי ...רו אה את הרב והשוחט ...הוא לא הכיר את הרב ...כולו נהיה חיוור ,מתנשף כולו...
שואל אותם היהודי – סליחה ,מישהו ממכם מוהל?!
אומר ר' מרדכי – "כן! הנה ,הוא מוהל!" תוך שהוא מצביע על בן לווייתו
"ברוך ה'!" צעק בשמחה" ...שבוע שעבר נולד לי בן ,ולא ידענו מה יהיה עם הברית ,כי הילד לא הרגיש כל כך טוב ,היום הרופא
אמר לי ,שאפשר לעשות לו ברית ...אמרתי לו' :עכשיו אתה מודיע לי?!  12בצהריים! מאיפה אני יביא מוהל?!'....
התפללתי לקב"ה' :ריבונו של עולם ,ציווית 'וביום השמיני ימול בשר ערלתו' ...אני רוצה למול ,אבל אין מוהל ,מה אני יכל לעשות?!
בכיתי ...התפללתי ...והקב"ה זימן אתכם לפה!"
אמר ר' מרדכי למוהל" :עכשיו אתה מבין ,למה הגענו לפה?! נו ...אני סנדק ,אתה מוהל ,והוא אבי הבן!"...
שבַע" מכאן שחזרה
אומר ר' מרדכי ליהודי :תשמע ,עכשיו אני מבין את דברי רש"י על הפסוק בפרשה" :וַתֵ לְֶּך וַתֵ תַ ע בְמִ דְ בַר בְאֵ ר ָ ַֽ
הגר ,לגילולי בית אביה.
מאיפה ידע את זה רש"י? כתוב שהיא טעתה בדרך ...אבל מי אמר שהיא חזרה לגילולי בית אביה?!
אומר ר' מרדכי פורגמנסקי – פשוט מאוד ,יהודי שעוסק בכל דבר מתוך לימוד תורה ומקיום מצוות לא טועה! הקב"ה מדריך אותו.
שבַע  ,זה אומר שהיא לא הגיעה למדרגת יהודיה  ,כי אם היא הייתה יהודיה  ,לא היה מופיע פסוק
ואם כתוב וַתֵ לְֶּך וַתֵ תַ ע בְמִ דְ בַר בְאֵ ר ָ ַֽ
כזה וַתֵ תַ ע והראיה לכך שאברהם אבינו שולח אותם עם לחם וחמת מים בלבד ואומר רש"י " :ולא כסף וזהב ,לפי שהיה שונאו על
שיצא לתרבות רעה" ודבר זה קורה רק כאשר הגר חזרה לגילולי אביה בסתר וכעת בגלוי.

סיפור ה' לשולחן שבת
במעמד כריתת הברית של אברהם אבינו עם אבימלך מלך פלישתים כתוב " ַוי ִקַ ח ַאב ְָרהָם ַ ....וי ִתֵן לַאֲ בִימֶּ לְֶּך ַויִכ ְְרתּו שְ נֵיהֶּם ב ְִרית".
ומסופר שפעם אחת ציוה הרה"ק רבי שמחה בונים מפרשיסחא זיע"א לאסור את מרכבתו כי ברצונו לנסוע לוורשא .עשו החסידים
כמאמר רבם ועד מהרה יצאו הרבי ומכמה מחסידיו לדרך  ,בהגיעם לוורשא שאלו החסידים את הרבי להיכן מחוז חפצו ,והרבי השיב
כי יתנו לסוסים ללכת כאוות נפשם ברחובות העיר .לפתע ציוה הרבי על העגלון לעצור את המרכבה ,היה זה בסמוך לבית מזיגה
פשוט .נכנסו הרבי וחסידיו אל בית המזיגה ומצאו שם יהודים פשוטים היושבים במקום ומשוחחים ,האזין הרבי לשיחתם של שני
יהודים שניכר בהם שעבודתם היא סבלות וכה שוחחו השניים :אמור נא לי שאל אחד את חברו ,האם כבר למדת היום חומש? אכן כן,
ענה האיש  .אף אני למדתי אמר הראשון ,והיה לי קשה מאד הפסוק "ויכרתו שניהם ברית" ,כיצד ז ה כרת אברהם אבינו ברית עם גוי?
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ענה חברו ,אף אני שאלתי קושיה על פסוק זה ,מדוע כתוב "ויכרתו שניהם ברית" ,והרי די היה לכתוב "ויכרתו ברית" ולשם מה
כתבה התורה "שניהם" .אלא – המשיך האיש – על ידי קושייתך מתורצת קושייתי ,כוונת הפסוק שאכן כרתו ברית אבל למרות זאת
נשארו להיות בבחינת "שניהם" ,כל אחד נותר לעצמו ולא נתאחדו בברית זו.
כאשר שמע רבי שמחה בונים את הדברים ציווה על חסדיו שישובו לביתם ,כל מטרת נסיעתי לוו רשא לא היתה אלא כדי לשמוע פשט
נפלא זה

סיפור ו' לשולחן שבת
מדרש /סיפור לפרשה – על אנשי סדום
ַארבַע מִ דֹות בָָאדָ ם .הָאֹומֵ ר שֶּ לִי שֶּ לִי וְשֶּ לְָך שֶּ לְָך ,זֹו מִ דָ ה בֵינֹונִיתְ .וי ֵש
במסכת אבות פרק ה' משנה י' מובאת המשנה המוכרתְ " :
ָָארץ .שֶּ לִי שֶּ לְָך וְשֶּ לְָך שֶּ לְָךָ ,חסִיד .שֶּ לִי שֶּ לִי וְשֶּ לְָך שֶּ לִיָ ,רשָ ע" .
אֹומְ ִרים ,זֹו מִ דַ ת סְדֹום .שֶּ לִי שֶּ לְָך וְשֶּ לְָך שֶּ לִי ,עַם ה ֶּ
מהות מרכזית בחייהם של אנשי סדום ,וניתן אף לראות בדורנו  ,היא הפירוד .המשנה מציינת "האומר שלי שלי ושלך שלך זוהי מידת
סדום" כיוון שבצורה זו יוצרים פירוד .כלומר לא מעוניינים לשתף את מה ששלנו עם האחרים ומעדיפים את חיי הפרט על חיי הכלל
וזה ההיפך מהחינוך היהודי שמחנך לחיים פרטיים מתוך חיים כלליים .את הרעיון הזה ניתן כמובן להציג בתוך המשפחה ובין
החברים.
מצורפים אוסף מדרשים על אנשי סדום שמכל אחד מהם ניתן לספר סיפור שלם כאוות נפשכם.
שָ נּו ַרבֹותֵ ינּוַ :אנְשֵ י סְדֹום ֹלא נִתְ גָאּו אֶּ לָא בִשְ בִיל טֹובָה שֶּ הִשְ פִי ַע ָלהֶּם הַקָ דֹוש בָרּוְך הּוא .שֶּ אֵ ין לְָך כָל שְ בִיל ּושְ בִיל ִבסְדֹום שֶּ ֹּלא הָיּו בֹו
שִ ְבעָה אִ ילָנֹות זֶּה לְמַ ְעלָה מִ זֶּה – גֶּפֶּן ּותְ אֵ נָה ו ְִרמֹון ,אֱ גֹוז וְשָ קֵ ד ,תַ פּו ַח ּופ ְַרסֵקְ ,ו ָהי ָה כָל הַשְ בִיל מְ ֻסכְָך.
ַארצֵנּו ,אֲ ָבנִים טֹובֹות ּומַ ְרגָלִיֹות יֹוצְאֹות
ַארצֵנּוֶּ ,כסֶּף ְוזָהָב יֹוצֵא מֵ ְ
ָאמְ רּו ַאנְשֵ י סְדֹום :מֵ ַאחַר שֶּ ָא נּו שְ רּוי ִים בְשַ ְלוָה ּובְטֹובָה ,מָ זֹון יֹוצֵא מֵ ְ
ַארצֵנּו( .שלא יבואו אלינו לעיר ויהנו ממה שיש
תֹורת ֶּרגֶּל מֵ ְ
ַארצֵנּו – לָמָ ה לָנּו עֹוב ְֵרי דְ ָרכִים ,שֶּ אֵ ין בָאִ ים אֶּ לָא ְל ַחס ְֵרנּו? בֹואּו ּונְשַ כַח ַ
מֵ ְ
לנו )
שּורה שֶּ ל ְל ֵבנִיםָ ,הי ָה בָא כָל אֶּ חָד וְאֶּ חָד וְנֹוטֵל ַאחַתָ .אמַ רֹ :לא נָ ַטלְתִ י אֶּ לָא ַאחַת.
מִ י שֶּ ָהי ְתָ ה לֹו ָ
מִ י שֶּ ָהי ָה שֹו ֵט ַח שּומִ ים אֹו ְב ָצלִיםָ ,הי ָה בָא כָל אֶּ חָד וְאֶּ חָד וְנֹוטֵל אֶּ חָדָ .אמַ רֹ :לא נָ ַטלְתִ י אֶּ לָא אֶּ חָד( .כל אחד לקח אחד ובסוף נגמר
למוכר הכל)
רּוראי ְוזַיְפַאי ּומַ ְצלֵי דִ ינָא.
ַאר ָבעָה דַ יָנִים הָיּו ִבסְדֹום :שַ קְ ַראי וְשַ קְ ַ
ְ
מִ י שֶּ קִ צֵץ אֹזֶּן שֶּ ל חֲמֹור שֶּ ל ֲחבֵרֹוָ ,אמְ רּו לֹו ְל ַבעַל ַהחֲמֹור :תְ נֵהּו לֹו עַד שֶּ תִ צְמַ ח.
מִ י שֶּ ְפצָעֹו ֲחבֵרֹוָ ,אמְ רּו לֹו :תֵן לֹו שְ כָרֹו שֶּ הִקִ יז לְָך דָ ם.
ַאר ָבעָה זּוזִים ,וְשֶּ ָעבַר בְמַ י ִם נֹותֵן שְ מֹונָה זּוזִים.
מִ י שֶּ ָעבַר ְבגֶּשֶּ ר נֹותֵן ְ
ַאר ָבעָה זּוזִיםָ .אמַ ר ָלהֶּם :אֲ נִי בְמַ י ִם ָעב ְַרתִ יָ .אמְ רּו לֹו :אִ ם כֵן ,תֵן שְ מֹונָ הֹ .לא נָתַ ן –
ַפעַם ַאחַת נִזְדַ מֵן לְשָ ם כֹו בֵס אֶּ חָדָ ,אמְ רּו לֹו :תֵן ְ
ְפצָעּוהּו ,בָא ִל ְפנֵי הַדַ יָנִיםָ .אמְ רּו לֹו :תֵן שָ כָר שֶּ הִקִ יזּו לְָך דָ םּ ,ושְ מֹונָה זּוזִים שֶּ ָע ַב ְרתָ בְמַ י ִם.
אֱ לִי ֶּעזֶּר ֶּעבֶּד ַאב ְָרהָם נִזְדַ מֵן לְשָ םְ .פצָעּוהּוּ ,ובָא ִל ְפנֵי הַדַ י ָןָ .אמַ ר לֹו :תֵן לֹו שְ כָרֹו ,שֶּ הִקִ יז לְָך דָ ם .נָטַל אֱ לִי ֶּעזֶּר אֶּ בֶּן ּו ָפצַע אֶּ ת הַדַ י ָןָ ,אמַ ר
לֹו :שָ כָר שֶּ י ֵש לִי ְבי ָדְ ָך תְ נֵהּו ָלזֶּה – ּומָ מֹון שֶּ לִי בִמְ קֹומֹו עֹומֵ ד.
כְָך הִתְ נּו בֵינֵיהֶּם ַאנְשֵ י סְדֹום :מִ י שֶּ יַזְמִ ין ָאדָ ם ְלבֵית הַמִ שְ תֶּ ה יִפְשְ טּו ַטלִיתֹו .נִזְדַ מֵן אֱ לִי ֶּעזֶּר לְשָ ם ְלבֵית הַמִ שְ תֶּ ה וְֹלא ִהזְמִ ינּוהּו .כְשֶּ בִקֵ ש
ִלסְע ֹד ָהלְַך ְוי ָשַ ב בְסֹוף ֻכלָםָ .אמְ רּו לֹו :מִ י ִהזְמִ ינְָך ְלכָאן? ָאמַ ר ָלזֶּה שֶּ י ָשַ ב אֶּ צְלֹו :אַ תָ ה ִהזְמַ נְתַ נִי.
ָאמַ ר :שֶּ מָ א י ִשְ מְ עּו שֶּ אֲ נִי ִהזְמַ נְתִ י ְויִפְשְ טּו ִבגְדִ י .נָטַל ַטלִיתֹו ּוב ַָרח לַחּוץ .וְכִ ֵן עָשָ ה אֱ לִי ֶּעזֶּר ְלכָל אֶּ חָד וְאֶּ ָח ד עַד שֶּ יָצְאּו ֻכלָם ,וְָאכַל הּוא אֶּ ת
ַה ְסעֻדָ ה.
אֹורחִיםָ .אדָ ם ָארְֹך – קִ צְרּוהּו ,קָ צָר – מתָ חּוהּו .נִזְדַ מֵן לְשָ ם אֱ לִי ֶּעזֶּרָ .אמְ רּו לֹוֲ :עלֵה ּושְ כַב בַמִ טָה.
ָהי ְתָ ה ָלהֶּם מִ טָה שֶּ הָיּו מַ שְ כִיבִין בָּה ְ
ָאמַ ר ָלהֶּם :מִ יֹום שֶּ מֵ תָ ה אִ מִ י נָדַ ְרתִ י נֵדֶּ ר שֶּ ֹּלא אֶּ שְ כַב בְמִ טָה.

סיפור ז' לשולחן שבת
על גדלותו ש ל אברהם שהלך לעקוד את בנו אנו זוכים לקרבה מיוחדת לקב"ה " :תקעו לפני בשופר כדי שאזכור עקדתו של יצחק"
מדוע ? תירוץ יובן על פי דבריו של ר' אברהם חכם רבה של כרמן שבפרס  .משל למה הדבר דומה:
מעשה במלך שהקים מדינה לתפארת וכל אחד מהשרים רצה לתת למלך הנכבד ,מתנה .ראש השרים ריכז את כולם והוחלט פה אחד
לתת למלך כתר זהב משובץ יהלומים .
אמרו ועשו ,ריקעו את הכתר שיבצוהו יהלומים כאשר את היהלום המרכזי בכתר החליט ראש השרים להביא בעצמו .על מנת לגייס
סכום עתק שכזה ,מכר את ביתו וכל רכושו וחיפש יהלום מתאים אך לא מצא .נדד למדינות רחוקות ובדרך לא דרך מצא יהלום בגודל
של ביצה נדיר ביופיו .שילם השר את שוויו שלמעשה הוא היה כל רכושו וחזר לארמון  .הוא לא הצטער כלל אלא להפך  -שמח
שמחה גדולה להכ יר למלך מקצת טובתו .משהגיע אל המלך וראה אותו יושב עם יתר השרים .הוציא את האבן והכל התפעלו מיופייה
הנדיר וגודלה המדהים .
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אין זה יהלום! קבע המלך" .יהלום צריך ללטש עם יהלום מהיכן הושג יהלום גדול מזה?! .אינני מאמין שזהו יהלום אמיתי" פסק
נחרצות! .המלך אף ביקש מהשר שלידו לנסות לשבור את היהלום ולראות אם זה באמת חזק ואם אכן מדובר ביהלום אמיתי .השר
נבהל ופחד לשבור יהלום כל כך יקר ועוד שהושקע בו ממון רב ואמור להתנוסס בכתר המלך והת חנן אל המלך לצוות על מישהו אחר
כיוון שאיננו מסוגל ...כך ביקש המלך מיתר השרים ואף אחד לא הסכים לנסות לשבור אותו ואז קרא המלך לראש השרים שמכר את
כל רכושו על מנת לרוכשו וביקש ממנו" :נסה אתה !"...
" בשמחה!" צעק ראש השרים וביקש פטיש .משהובא לפניו פטיש נתן מכה חזקה .היהלום לא נשבר והפטיש נבקע לשניים .הכל נשמו
לרווחה ופלטו פה אחד" :אתה ידעת מראש!" אמרו בהקלה .
"לא ולא!!!"  -הצהיר ראש השרים " .אם כן  -כיצד העזת לנסות?!" שאלו .
אמר להם" :שוטים שבעולם ,לשם מה אתם חושבים הקרבתי את כל רכושי? האם כדי להשיג אבן יקרה? לא ולא! הקרבתי הכל
לכבודו של המלך ומה הוא כבודו אם לא עשיית רצונו?!  -גם כשהוא מצווה להכרית ולנתוץ "!...
קם המלך מכסאו ,חיבקו והורה להכפיל את רכושו ומינהו למשנה המלך ...
הנמשל – זכותו של אברהם אבינו שהיה מוכן להקריב את בנו יחידו אשר אהב עומדת לנו  ,זרעו לזכות עולם.

מתכוננים לפרשה תשובות לשאלות :
הכנסת אורחים של אברהם אבינו
כתוב בתורה ":וירא אליו ה'" למה ה' נראה לאברהם? (רש"י יח,א)כדי לבקרו ,כיוון שהיה חולה מברית המילה שעשה שלושה ימים קודם.
.1
 .2למה אברהם ישב בפתח האוהל?(רש"י יח,א)הוא חיפש לראות אולי יש עוברים ושבים שיכנסו אליו
 .3מה פירוש " כחום היום"( רש"י יח,א)הקב"ה הוציא חמה מנרתיקה שלא להטריח את אברהם עם אורחים
 .4מה פירוש " כחום היום"( רש"י יח,א)אברהם אבינו יושב בפתח גהנם ואינו מניח לכל מי שנימול ליכנס לשם חוץ למי שמתחתן עם גויות
 .5שלושה מלאכים באים לבקר את אברהם מה היה התפקיד של כל אח ד מהמלאכים? (רש"י יח,ב) ראשון להפוך את סדום שני לבשר על הולדת יצחק,
ושלישי לרפאות את אברהם
מה ההבדל בין הכנסת האורחים של אברהם פה לבין הכנסת האורחים של לוט בהמשך הפרשה?(רש"י יח,ד)אברהם אומר להם שירחצו את רגליהם לפני
.6
שהם אוכלים ונכנסים לבית ,מכיוון שחשש שמא הם עובדי ע"ז שמשתחווים לעפר רגליהם ,ואילו לוט לא עשה כן ,ואמר להם לישון ואז לרחוץ את
רגליהם ,כיוון שלא הקפיד.
 .7אברהם אבינו הציע למלאכים מים ,להישען תחת העץ וכו' .אור החיים הקדוש אומר שזה רמז לתורה .איך? שני הסברים(אור החיים יח,ד)  . 1יקח נא מעט
מים  -התורה נמשלה למים.
 . 2והשענו תחת העץ  -התורה היא 'עץ חיים'.
 . 3פת לחם  -כנגד פנימיות התורה.
כיצד ניתן לראות את גדולתו של אברהם בהכנסת האורחים שלו?(רמב"ן יח,ח)למרות שהיה אברהם ביום השלישי למילתו והיה חולה וכאוב ,ולמרות שהיו
.8
בביתו  318אנשים שהיו בכושר לחימה ובטח בכושר מלצרות ,אברהם רץ בעצמו לדאוג לאורחים לאוכל.
 .9איזה כללי נימוס אנו לומדים מהמלאכים?(רש"י יח,ח)על אף שהמלאכים לא היו צריכים לאכול ,הם עשו כאילו הם אכלו ,כדי לא לבייש את אברהם שטרח
ועמל על הסעודה .ומכאן אנו לומדים כללי נימוס למי שמתארח שיאכל מהסעודה שהכין בעל הבית על אף שאינו רעב או שאינו רוצה.
 .11איך לומדים ששרה הייתה צנועה?(רש"י יח,ט) שרה הייתה באהל והמלאכים ידעו זאת אך שאלו כדי לחבבה על אברהם
.11
 .12מדוע צחקה שרה? וכי היא לא האמינה שה' יכול לתת לה ילד?!(ספורנו יח,יב)היא חשבה שהודעת המלאך אינה אלא ברכה ,כלומר ,דבר שאיננו ודאי
אלא רק כמיהה .להוליד ילד בגיל הזה זה כמו תחיית המתים ,ורק ה' יכול להחיות מתים ,לכן חשבה שרה שאין כח בידי המלאך לגרום לה ללדת שוב.
 .13שרה אומרת "ואדני זקן" ואילו הקב"ה אומר לאברהם ששרה אמרה על עצמה ":ואני זקנתי" .מה הסיבה לכך?(רש"י יח,יג) שרה אמרה שאברהם זקן,
ואילו ה' אומר לאברהם ששרה אמרה שהיא זקנה .ה' שינה את דבריה מפני השלום בינה לבין אברהם ,שלא יכעס אברהם שאשתו אמרה שהוא זקן.
 .14מה פירוש 'למועד ...כעת חיה'?(רש"י יח,יד) הכוונה ,בעוד שנה במועד הזה

משא ומתן על סדום
אנשי סדום היו רשעים מאוד והקב"ה החליט להחריב את העיר עם האנשים שבה .אברהם אבינו  ,איש החסד ,מנסה להציל אותם.
.1
.2

.3
.4
.5

.6

מה הסיבה שהחליט ה' לגלות לאברהם על החלטתו להחריב את סדום?( רש"י יח,יז) הקב"ה נתן את הארץ לאברהם והערים הללו שייכות לו ולכן הקב"ה
לא רצה להשמידם ללא הודעה לאברהם
מה באה הת ורה ללמד באומרה שאחרי שהמלאכים הלכו אברהם עדיין עמד לפני ה'? (ספורנו יח,כב)הכוונה במילים היא שאברהם עדיין עמד בתפילה על
סדום למרות שגזר הדין כבר כמעט מתבצע .זה בא ללמד אותנו ש'אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם אל יתייאש מן הרחמים' ,כלומר ,אפילו אם
הצרה מונחת ממש ליד האדם ,עדיין ה' יכול להצילו אם יחזור בתשובה ויתפלל על כך
מהיכן לומדים (מאיזה מילים בפסוק) שאברהם פונה אל ה' ומדבר קשות  ,בפיוס ובתפילה (רש"י יח',כג'
מהמילים "ויגש אברהם" הגש למלחמה מיואב ,הגשה לפיוס  -ויגש אליו יהודה והגשה לתפלה מאליהו הנביא
עבור כמה צדיקים אברהם מבקש לא להחריב את סדום? (יח ,כד -לב) 11 ,21 ,31 , 41 , 45 ,51
למה אברהם רומז בביטוי 'ואנכי עפר ואפר'?(רש"י יח,כז) אברהם רומז לשני דברים שהיו עלולים לקרות לו לולי רחמיו של ה'  . 1להיות עפר  -אברהם
היה יכול למות על ידי המלכים ,להיקבר ולהפוך לעפר . 2 .אפר  -אברהם היה יכול להישרף בכבשן האש של נמרוד ,ולהיות אפר .את הרחמים הללו
אברהם מנסה להפנות ליושבי סדום
מדוע אברהם לא ממשיך לבקש על פחות מעשרה אנשים (רש"י יח,לב) – כיוון שדור המבול היו  + 8הקב"ה =  9והעולם לא ניצל ולכן אין סיבה לבקש
על פחות מתשעה.
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הפיכת סדום
אל סדום מגיעים שני מלאכים :אחד להציל את לוט האחיין של אברהם והשני להשחית את העיר .לוט שיושב בשער העיר  ,מזמין את המלאכים לביתו .
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

.8
.9

מדוע המלאכים מגיעים רק בערב לסדום(רש"י יט,א)? מלאכי רחמים היו וממתינים שמא יוכל אברהם ללמד עליהם זכות
כמה זמן ארך ה'משפט' שה' עשה לסדום בנוכחות אברהם? איך לומדים את זה?(ספורנו יט,א) המשפט ארך מזמן שהמלאכים עזבו את אברהם עד הערב,
שהרי המלאכים נכנסו לסדום רק בערב ,ולא היו יכולים להחריב אותה כל עוד אברהם מסנגר והדברים עדיין נידונים.
מדוע לוט אומר למלאכים "לינו" ורק אחר כך "ורחצו רגלכם"?(רש"י יט,ב)בסדום היה אסור להכניס אורחים .לוט פחד שאנשי סדום יראו שהוא מארח
ויהרגו אותו ,לכן אמר למלאכים לישון קודם ואז לרחוץ את רגליהם ,כדי שאם יבואו אנשי סדום יראו שרגליהם מלוכלכות ויחשבו שהם באו עכשיו.
מדוע לוט אפה להם מצות ולא הביא להם לחם?(רש"י יט,ג)מכיוון שהיה אז פסח.
ששנְ א ּו אורחים בערים התאספו מסביב לביתו של לוט וביקשו ממנו להוציאם .לוט לא רצה לפתוח לאנשי סדום את הדלת .מה ניסו אנשי
אנשי סדום ַׂ
סדום לעשות? (יט,ט) לשבור את הדלת ולהיכנס בכח
במה המלאכים היכו את האנשים שניסו לפרוץ לבית? (רש"י יט,יא) הכו אותם בסנוורים ,כלומר ,גרמו להם לעיוורון.
המלאך מבקש מלוט לברוח אל ההר כדי שלא ימות .כיצד מפרש רש"י את הכתוב" :פן תדבקני הרעה" (רש"י יט,יט) לוט רצה לברוח לצוער בניגוד
למלאכים שאמרו לו לברוח להר שם יושב אברהם  ,מכיוון שאם הוא היה הולך למקום אנשים צדיקים הוא יחשב ביחס אליהם כרשע ,ואילו בסדום או
בצוער הוא יחשב צדיק כי הם רשעים
את מי באו המלאכים להציל ואיפה זה רמוז?(בעל הטורים יט,יב)הם באו להציל את השושלת המשיחית שתצא מלוט (מואב ,רות המואביה) ואת דוד
המלך ,וזה רמוז בכך שהם אומרים ללוט 'מי לך פה'  -ו'פה' זה גימטריא 'בועז' ,שהיה סבא רבא של דוד.
מדוע אישתו של לוט הפכה לנציב מלח(רש"י יט,כו)אשת לוט לקתה במלח (הפכה לנציב מלח) מכיוון שלא רצתה לתת מלח לאורחים .כלומר ,היא שיתפה
פעולה עם אנשי סדום שאסרו הכנסת אורחים.

שרה בבית אבימלך
אברהם אבינו עובר להתגורר בעיר גרר בגלל שחרבו הערים סדום ועמורה ולא עברו שם עוד אנשים  .אבימלך מצווה לקחת את שרה אליו לאישה.
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

מדוע אברהם אבינו אומר ששרה היא אחותו? ( כ,ב) כדי שלא יהרגו אותו ויקחו את שרה לאבימלך
מה אומר הקב"ה לאבימלך בחלום הלילה? (כ,ג) הנך מת על האישה אשר לקחת והיא בעולת בעל
במה אבימלך מאשים את הקב"ה (רש"י כ,ד) ? שהקב"ה הורג את הצדיקים שאולי זו דרכוכמו שהרג את דור המבול והפלגה "על לא עוול בכפם"
אבימלך מציג את עצמו כצדיק  .כיצד מפרש רש"י את המילים ":לא נתתיך"?(רש"י כ,ו) לא בגלל שאתה לא רצית לגעת בה אלא שהקב"ה מנע ממך
מה מצווה הקב"ה את אבימלך לעשות? מה יקרה אם לא יעשה זאת? ( כ,ז) להחזיר את שרה לאברהם .אם לא ,הוא וכל אשר לו ימותו
מה הקשר המשפחתי של אברהם ושרה (לפני שהתחתנו)? (רש"י כ,יב) אברהם היה דוד של שרה (הייתה בתו של הרן)
מדוע נותן אבימלך לאברהם "צאן ובקר ועבדים ושפחות" ? (רש"י כ,יד) כדי שיתפייס ויתפלל עליו
אברהם אבינו מתפלל על אבימלך ועבדיו .מה היה העונש שקיבלו על לקיחת שרה לאבימלך? ( כ,יח) הנשים בממלכתו של אבימלך לא יכלו ללדת

לי דת יצחק
.1
.2
.3
.4
.5

מה באה ללמד סמיכות הפרשיות (אברהם מתפלל על אבימלך ,הולדת יצחק)?(רש"י כא,א)מי שמתפלל על חברו והוא צריך לאותו דבר נענה תחילה,
שהרי אברהם התפלל שאבימלך ואנשי ביתו יחזרו ללדת ,ומיד אחרי זה שרה ילדה.
כעבור כמה זמן אברהם עושה ברית מילה ליצחק ( כא,ד) שמונה ימים
בן כמה היה אברהם כשיצחק נולד?( כא,ה) 111
למה קוראים ליצחק יצחק?( כא,ו)כי שרה אמרה צחוק עשה לי אלוקים
מדוע נכתב "היניקה בנים שרה" והרי יש רק את יצחק? (רש"י כא,ז) ביום המשתה הביאו הנשים את התינוקות שלהן ושרה היניקה אותם כיוון שהיו
אומרות ששרה לא ילדה את יצחק אלא הביאו תינוק מהשוק

יצחק וישמעאל
שרה אימנו רואה את התנהגותו של ישמעאל ומבקשת מאברהם לגרש את בן האמה "כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק" .
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

מדוע שרה ביקשה מאברהם לגרש גם את הגר? במה חטאה?(ספורנו כא,ט)שרה הבינה שכל מה שישמעאל אומר הוא שמע מאימו או מאביו ,כי כך טבע
כל ילד ,ולכן מבינה שדברי הלעג של ישמעאל הגיעו מהגר ,ויש לגרש גם אותה.
מה לומדים מהפסוק "...כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני "...על הריב יצחק לישמעאל (רש"י כא,י) ? ישמעאל רב עם יצחק על הירושה וניסה להרוג
את יצחק באמצעות חץ וקשת תוך כדי "משחק"
מדוע דברי שרה היו רעים בעיני אברהם (  2סיבות)?(רש"י כא,יא)  . 1על כך שיצא לתרבות רעה . 2 .על כך שהוא צריך לגרש אותו
מהיכן לומדים ששרה הייתה נביאה גדולה מאברהם?(רש"י כא,יב)נאמר "שמע בקולה"  -בקול רוח הקודש שבה ומכאן למדנו שאברהם היה טפל לשרה
בנביאות
אברהם משכים בבוקר ושולח את הגר וישמעאל למדבר עם לחם וחמת מים .מדוע אברהם נותן להגר רק לחם וחמת מים?(רש"י כא,יד)כיון שהיה שונאו
שיצא לתרבות רעה
כיצד לומדים שתפילת החולה על עצמו מתקבלת יותר מתפילת אחרים עליו (רש"י כא,יז) ? כיוון שכתוב שקב"ה שומע את קול הנער ולא את קולה של
הגר.
לאחר שנגמרו המים בחמת  ,הגר זורקת את ישמעאל תחת אחד השיחים  .הקב"ה שומע את קול ישמעאל "באשר הוא שם"  .מה כוונת הכתוב? (רש"י
כא,יז) הקב"ה דן את האדם לפי מעשיו בהווה ולא על מעשים שעתיד לעשות
כיצד ניצל ישמעאל?( כא,יט)ה' פקח את עיני הגר והיא מצאה באר מים ממנו השקתה את ישמעאל.
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ברית עם אבימלך
אבימלך רואה את ברכת ה' במעשי אברהם והניסים שהקב"ה עושה לו ולכן רוצה לכרות ברית עם אברהם שיעשה חסד עם זרעו אחריו .
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

איזה דברים ראה אבימלך שגרם לו לרצות ברית עם אברהם (רש"י כא,כב)) ניצל מחורבן סדום ,ניצח את המלכים ושרה אימנו נפקדה בהריון בגיל מבוגר
אברהם אבינו מוכן לכרות ברית אך מתווכח עם אבימלך  .על מה הויכוח? ( כא,כה) אברהם הוכיח אותו על כך שעבדיו גזלו מים מבאר שאברהם אבינו
חפר
אברהם לוקח שבע כבשות ונותן לאבימלך .למה? ( כא,ל) כדי שזה יהיה לעדה=לעדות שאברהם חפר באר זאת.
מה הסימן שראו עבדי אבימלך לכך שהבאר המדוברת שייכת לאברהם?(רש"י כא,ל) המים עולים לקראת אברהם
מה היה שם המקום בעקבות השבועה? ( כא,לא) באר שבע
מהם שני פירושים למילה 'אשל'(.רש"י כא,לג)  . 1פרדס להביא ממנו פירות לאורחים .2 .אכסניה ובה פירות.
מה הקשר בין נטיעת האשל של אברהם לבין הקריאה בשם ה' שבהמשך הפסוק?(רש"י כא,לג) אנשים שעברו ליד האשל אכלו ממנו ואברהם אמר להם
שמי שהם אוכלים מפירותיו של הקב"ה ,ועל ידי כך היה מתקדש שמו של ה' בעולם.

עקידת יצחק
הקב"ה מנסה את אברהם בניסיון הגדול מכולם  -עקידת יצ חק על אחד ההרים שהקב"ה יראה לאברהם .אברהם אבינו באמונתו הגדולה לא מהרהר אחרי בקשת ה' .
.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7
.8

.9
.11
.11
.12
.13

מה לומדים מהכתוב" :אחר הדברים האלה" על הויכוח בין ישמעאל ליצחק?(רש"י כב,א) ישמעאל התפאר שעשה ברית בגיל  13ולא התלונן ויצחק אמר לו
שאם הקב"ה יבקש ממנו להיזבח הוא לא יהסס
מה לומדים מהמילים 'ניסה' את אברהם"? (רמב"ן כב,א)הוציא לפועל את כוחו של אברהם מהכח אל הפועל שלא יהיה שכר לב טוב אלא שכר מעשה
טוב .הקב"ה מנסה את מי שיודע שמסוגל לעמוד בניסיון (יכולתו לעשות מעשים טובים הפכה למעשה עצמו).
מדוע ה' היה צריך כל כך לפרט בדבריו ' -א ת בנך ,את יחידך ,אשר אהבת ,את יצחק' ולא אמר 'קח את יצחק'? תן סיבה אחת(רש"י כב,א)  . 1כדי שאברהם
לא ישתגע כשישמע שהוא צריך להקריב את יצחק.
 . 2כדי לחבב עליו את המצווה (כלומר ,כדי שישתוקק).
מדוע אברהם השכים בבוקר?(רש"י כב,ג)הוא הזדרז למצוות ה'.
מי היו שני נעריו של אברהם? ומדוע מצטרפים שניהם (רש"י כב,ג) ? אליעזר וישמעאל .אין אדם חשוב רשאי לצאת לדרך בלא שני מלווים כך שתמיד
יהיה רציפות ליד אברהם
למה ה' חיכה שלושה ימים עד שהראה לאברהם את המקום?(רש"י כב,ד)כדי שלא יאמרו שאברהם הקריב את בנו בשיגעון של רגע ,או שהתבלבל ו כד'.
כיצד ידע אברהם שהגיעו ל מקום? (רש"י כב,ד) ראה עננים קשורים להר
מדוע חוזרת התורה ואומרת 'וילכו שניהם יחדיו'? פרט(רש"י כב,ח)בפעם הראשונה זה כפשוטו.
בפעם השניה למרות שיצחק הבין מדברי אברהם שהוא עתיד להיות הקורבן ('א -להים יראה לו השה'  -ואם לא יראה ,אז ' -לעולה בני') ,הוא הלך עם
אברהם אביו בלב שלם.
מה לומדים מהכתוב" :יראה לו השה" (רש"י כב,ח) שהוא עתיד להיות הקורבן 'א -להים יראה לו השה'  -ואם אין שה ,אז ' -לעולה בני' .
אברהם אבינו לוקח את המאכלת(סכין גדולה)לשחוט את יצחק לאחר שעקד(קשר) אותו על המזבח שבנה .מי קורא לאברהם ומה מצווה אותו? ( כב,יב)
מלאך ה'  ,אל תשלח ידך אל הנער
מדוע המלאך כופל את דבריו 'אל תשלח ידך אל הנער' -וגם 'ואל תעש לו מאומה'?(רש"י כב,יב) אחרי האמירה הראשונה היה אפשר לחשוב שאמנם
להרוג את יצחק אסור אך לעשות בו פצע קטן או שריטה זה מותר  -ולכן בא המלאך לומר שגם זה אסור.
מה פירוש הכתוב "כי עתה ידעתי"(רש"י כב,יב)? אומר המלאך בשם ה' – מעתה יש לי מה להשיב לשטן ולאומות התמהים מה חיבתי אצלך  ,יש לי פתחון
פה ,עכשיו שרואין כי ירא אלוהים אתה
במקדש רגילים להקריב כבש ,אך פה אברהם מקריב איל .מדוע? מה הסמליות שבכך?(רבינו בחיי כב,יג)איל זה כבש מבוגר ,ומכיוון שכבש זה נברא בין
השמשות בבריאת העולם ,הוא היה מבוגר כבר .הסמליות ששיש בכך היא שכנסת ישראל נקראת איילת השחר ,והיא מקבלת את איילותה (כוחה) מן האיל
שהקריב אברהם בעקידה ומזכות העקידה שעומדת לכוחם של ישראל בכל הדורות

בסוף הפרשה מתבשר אברהם על לידת רבקה
 .14מי היה אביה של רבקה? איך הוא קשור לאברהם אבינו? (כב,כג) בתואל  .בן של נחור אחיו של אברהם אבינו
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