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  מעורבות חברתית – תשובה

נלמד מהכנסת האורחים 

של אברהם וממעורבותו 

 בחברה

 

 ונתרחק מגאווה 

 ומקמצנות רעה

 

 בס"ד

 "וירא"מפתח הלב מתוך אמונה לפרשת 

 / מירב מגניבפרשה מעורבות חברתית 

 פרשתנו פותחת בתיאור מופלא של מעשי החסד של אברהם כלפי החברה.

 קראו את הפסוקים: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ?מה המשותף למילים המודגשות בפסוקים שקראתם _______________________ 

 לאור העובדה שאברהם היה מיד  מה מדגישה התורה בחזרה על מילים אלו? בייחוד

לאחר ברית המילה. 

__________________________________________________ 

 ריבוי עבדיו. מדוע לדעתכם עשו הוא אשתו על התורה מספרת על עשרו של אברהם ו

זאת מהעבדים?  ווהנער )ישמעאל( את כל העבודה ולא ביקש

______________________________________________ 

  ?איזה צורך של החברה מילא אברהם במעשיו

_________________________________ 

  חז"ל מלמדים שהמלאכים נדמו בעיני אברהם לערבים שנוהגים להשתחוות לעפר

שברגליהם. למרות זאת הכניסם אברהם לביתו. מה ניתן ללמוד מכך? 

_____________________________ 

 

 דום לרשעים? קראו את דבריו של הנביא יחזקאל: כיצד הפכו אנשי ס

 

 

 

 

יו" לָּׂ ים עָּׂ בִּ צָּׂ ים נִּ ה ֲאנָּׂשִּ ֵנה ְשלשָּׂ יו ַוַיְרא ְוהִּ א ֵעינָּׂ שָּׂ ץַוַיְרא  .ַויִּ רָּ ה ַויָּ ְרצָּׂ ְשַתחּו אָּׂ ל ַויִּ ֹאהֶּ ַתח הָּׂ פֶּ ם מִּ אתָּׂ ְקרָּׂ  .לִּ

ָך ,ֲאֹדנָּׂי :ַויֹאַמר י ֵחן ְבֵעינֶּיָך ַאל נָּׂא ַתֲעֹבר ֵמַעל ַעְבדֶּ אתִּ צָּׂ ם נָּׂא מָּׂ ֲענּו . אִּ שָּׂ ם ְוהִּ ם ְוַרֲחצּו ַרְגֵליכֶּ יַֻקח נָּׂא ְמַעט ַמיִּ

עֵ  ם ַעל ַעְבְדכֶּםץ. ַתַחת הָּׂ י ַעל ֵכן ֲעַבְרתֶּ ם ַאַחר ַתֲעֹברּו כִּ ְבכֶּ ם ְוַסֲעדּו לִּ חֶּ ה ַפת לֶּ ְקחָּׂ ה ֵכן " :ַויֹאְמרּו ".ְואֶּ ַתֲעשֶּ

ַבְרתָּׂ  ר דִּ  ".ַכֲאשֶּ

ר רַוְיַמה   ה ַויֹאמֶּ רָּׂ ל שָּׂ ה אֶּ ֹאֱהלָּׂ ם הָּׂ הָּׂ י ֻעגֹות יַמֲהר  " :ַאְברָּׂ י ַוֲעשִּ ת לּושִּ ַמח ֹסלֶּ ים קֶּ  ".ְשלש ְסאִּ

ר  קָּׂ ל ַהבָּׂ ץ ְואֶּ ל ַהַנַער רָּ ֵתן אֶּ ר ַרְך וָּׂטֹוב ַויִּ קָּׂ ן בָּׂ ַקח בֶּ ם ַויִּ הָּׂ ר ַאְברָּׂ  .וַלֲעשֹות ֹאתַוְיַמה 

ֵעץ ַויֹאֵכלּו ם ַתַחת הָּׂ ם ְוהּוא ֹעֵמד ֲעֵליהֶּ ְפֵניהֶּ ֵתן לִּ ה ַויִּ שָּׂ ר עָּׂ ר ֲאשֶּ קָּׂ ן ַהבָּׂ ב ּובֶּ לָּׂ ה ְוחָּׂ ְמאָּׂ ַקח חֶּ  ".ַויִּ

, ְוַיד " יהָּׂ ְבנֹותֶּ ּה ְולִּ יָּׂה לָּׂ ם ְוַשְלַות ַהְשֵקט הָּׂ חֶּ ְבַעת לֶּ אֹון שִּ יָּׂה ֲעֹון ְסֹדם ֲאחֹוֵתְך: גָּׂ ֵנה זֶּה הָּׂ הִּ

ה יקָּׂ ֱחזִּ ְביֹון לֹא הֶּ י ְואֶּ נִּ  זקאל ט"ז, ל"ט(" )יחעָּׂ
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 סדום.המילים שמלמדות ממה נבע חטאה של  צבעו באדום את 

 .צבעו בצהוב את המילים שמלמדות מה היה חטאה של סדום 

 ?מה הסיבה לגאווה של אנשי סדום 

  לקיום חיי חברה תקינים. מצוות הכנסת אורחים ודאגה לעניים היא מצווה הכרחית

 ו מדוע. הסביר

 

 עם ישראל עם של חסד

 הכנסתבקפיד בקיום מצוות הצדקה וטיין עם ישראל במידת החסד, והמאז ומתמיד הצ

 שכל אנשי העיר אוהמשנה )פאה ח', ז'( אורחים. הואיל והיו הרבה אורחים עניים, קבעה 

 .הכפר יתארגנו באופן משותף, ויתמודדו עם כל צורכי העניים

כל ל תנונו מחלקים לתושבי העיר העניים, ומהקופה הי .קופה ותמחוי :היושתי צורות חלוקה 

גבאי התמחוי נועד לעזור לעניים שבאו מחוץ לעיר.  .עני מזון או כסף שיספיק לו למשך שבוע

 ום. העניים שהזדמנו לאותה עיר  פניבכל יום מבני העיר מיני תבשילים ומאכל ואספהצדקה 

 וואם נשאר דאגו להם למקום שיוכלו ללון בו, היה צורך גםאם  .משם מזון ובלקי, ואל התמחוי

לשלוש סעודות. כך בכל משך התקופה שהעני היה מחליט להישאר  גם מזוןקיבלו  –שבת 

 .בעיר, היה זכאי לקבל מזון ומקום לישון

ווה אלא דין מחייב, שהציבור כל מה שהמשנה דיברה על התמחוי והקופה, אינו רק מנהג מצ

אהבת חסד חלק ג', פרק  יורה דעה רנ"ו א', על]ש"ך[ פתי כהן יכול לכוף את היחיד לקיימו )ש

 הרב אליעזר מלמד(.'( )מתוך פניני הלכה א

  ?כיצד הערך של מעורבות חברתית בא לידי ביטוי בתקנות שתיקנו חז"ל 

_____________________________________.   

 דבר תורה לשבת פרשת "וירא":

אדם לחברו היא מצוות הכנסת אורחים. אחת מהמצוות החשובות והבולטות שבתוך מערכת המצוות שבין 

, עד שייחדה לה התורה פסוקים רבים כדי ללמדנו באופן מפורט כיצד קיים אברהם אבינו כל כך גדולה חשיבותה

שלושה ימים לאחר שמל את בשר ערלתו, בעודו חולה מחמת המילה, כבר יצא אל פתח . מצוות הכנסת אורחים

שכח את מחלתו, ומיד רץ לקראתם והפציר בהם לבוא  - שלושה אנשיםאוהלו לחפש אורחים. כשראה לשמחתו 

שהם נדמו לו כערבים הנוהגים להשתחוות לעפר  מספרים חכמינו ז"לעל סוג האורחים  .ולהתארח בביתו

שברגליהם, וכדי להסירם מטעותם, ביקש מהם שירחצו את רגליהם. אך מכל מקום עובדה זו, ההופכת את 

 קראתםם אבינו, שאף על פי כן רץ למן הרמה הנמוכה ביותר, לא הפריעה לאברה האורחים הללו לאנשים

 .והכניסם לביתו בשמחה

בניגוד למידת החסד של אברהם, מוצאים אנו בפרשה את אנשי סדום הרשעים שמתוך גאוותם בשפע החומרי 

ה מלאת גאווה בעוצמתה התאכזרו לעניים ומנעו הכנסת אורחים בעירם. מכאן ניתן ללמוד שחבר -שהתברכו בו 

 סופה להיחרב, ואילו עם ישראל עם החסד חי וקיים.  -החומרית שאין בה נתינה ומעורבות חברתית 
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 "מורשת מנחם" גבעת שמואל חידות וחידודים / הראל זילברנגל,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מצוות התפילה - מצווה בפרשה

בטל את הפך ה' והחריב את סדום ועמורה, עמד אברהם אבינו לפניו והשתדל ומסר נפשו ל )לפני( בטרם

את רבותינו דורשים  ".עמד שם : "וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשרהגזירה. הפסוק בפרשה אומר

כאילו תפס מקום כדי לדבר עם מתארת את אברהם  אל התורהכלומר פעולת העמידה לפעולת התפילה. 

 פך שיחו לפני הקב"ה.תפלל ושה אלא מחדשת לנו שאברהם ,ה'

 

 ת החסדמיד - מידה בפרשה

ין ולדרוש בשלומו של יעל מידה גדולה וחשובה זו המחנכת אותנו להתענ מזמנת לנו לימודפרשת השבוע 

כבר בתחילת  ל של מידת החסד.וא המורה הגדוהזולת ואף לתת ממה שיש לנו לאדם אחר. אברהם אבינו ה

, על אף אורחים' בהידור רבהפרשה מתארת התורה עד כמה השתדל אברהם אבינו לקיים את מצוות 'הכנסת 

 . והיותו חולה לאחר ברית מילה שהיה פטור מלקיים אותה בשל החום ששרר באותו יום

 מה הקשר?
 מתחו קו בין שתי מילים 

 .לשנייה הקשורות האחת
 

 ועמורה                        אברהם

 ועמון                          צדקה

 המוריה                        גופרית

 וישמעאל                          דוםס

 ומשפט                           נציב

 גרר                          מואב

 ושרה                       אבימלך

 מלח                            הגר

 ואש                             הר

      

 

 הפרשה בלשון

 כתבו את המשפטים הבאים בלשון הפרשה

לא יאה להעניש אדם שלא חטא עם אדם  .א

   (הכ" ח,י") רשע

_______________________ 

 (ה' ,כ') לא חשבתי לעשות כל דבר רע .ב

 _______________________ 

הוכחת שאתה  אל תעשה ליצחק שום מום. .ג

 ב(י" ,בכ") מקיים את מצוות ה'

______________________ 
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  .א

 
 
 

 

 

 השלימו לפי הפסוקים.מה חסר? 

 (א' ,חי") "יושב פתח האוהל כ______  ______ )אברהם( והוא" .א

 ('ב ,חי") "והנה _______ _______ נצבים עליו" .ב

 ב(י" ,חי") אחרי בֹלתי היתה לי עדנה" _______ שרה בקרבה לאמר," .ג

 (.כ' ח,י"" )זעקת ______ _______... חטאתם כי כבדה מאוד" .ד

 (.הכ" ,חי")" ___ כל הארץ לא יעשה _______!?_____" .ה

 (וכ" ,טי")פרק  "ֵמאַחריו, ותהי ______ _______ט אשתו ותב" .ו

      
 

 כתבו נכון / לא נכון לגבי המשפטים הבאים: מה נכון?
 

 ____________ - ראה בפתח אוהלו שלושה אנשיםאברם  .א

 ______ -בתפילה על סדום ועמורה התחיל אברהם ממאה צדיקים  .ב

 _______ - ין של אברהם ישב בסדוםיהאח לוט, .ג

 ___________ - נצל מהפיכת הישוב בו גרילוט נמלט לצוער כדי לה .ד

 _______ - אבימלך היה מלך עמון .ה

 __________ - בהר המוריהאברהם כרת עצים לעקידה  .ו

 _______ - בסוף הפרשה מסופר שאברהם התיישב בבאר שבע .ז

 

 :ת אתגרושאל

 קים'? רא אלו'י ןשתי הדמויות שהתנ"ך מכנה אות מי הן .א

 לו דמויות נאמר בתנ"ך שישבו במערה? על לוט נאמר "וישב במערה". על א .ב

 

 
על סדום כמה עובדות 

 שהחריבה ה':לפני 
 'כולה משקה' - 

 מבורכת במים.

 'שפע של  - ''כגן ה
 עצי פרי. 

  'כארץ מצרים'–
כדוגמת ארץ מצרים 

ש בה נילוס ולכן שי
לא היו תלויים 

 בחסדי הקב"ה.  

 
התוצאה של מה הייתה 

שפע הכלכלי וחוסר ה
 ?התלות בקב"ה

 

 
 

 
 לפעמים מבקשים

מכם לוותר על 

המיטה שלכם למען 

האורח. לעיתים 

מתחשק לכם קצת 

שקט ופרטיות. 

חשבו על דרכים 

לקיים למרות הכול 

את המצווה בשמחה 

    .ובסבר פנים יפות

 

 
 


