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 1. ביקור חולים והכנסת אורחים 
 פרק י"ח פסוקים א'-ח'

א. הקדמה 
שלושה ימים1 עברו מאז שאברהם אבינו קיים את מצוות ברית המילה שציווה אותו ה', ואברהם ישב בפתח אוהלו בתקווה 
שיזדמנו לו אורחים2. מזג האוויר היה חם, אברהם היה מבוגר מאוד וגם חולה וחלש בגלל הברית, ובעודו מחכה לאורחים, 
נתגלה אליו ה'. לא כתוב במפורש מדוע ה' נתגלה אל אברהם ואם ה' אמר לו דבר-מה - ניתן לעורר על כך דיון בכיתה. בחוברת 

לתלמיד, הפנינו את התלמידים לדברי רש"י, שה' בא לבקר את החולה ושאל בשלומו.

בהמשך הפסוקים, אנחנו נלמד על שמחתם של אברהם ושרה כשהגיעו לבסוף אורחים, ועל דרכם וזריזותם במצוות הכנסת 
רגילים4, אולם אברהם  היו מלאכים שהתחפשו לאנשים  ומדברי חז"ל, מתברר שאורחים אלה  אורחים. מהמשך הפסוקים3 
ושרה לא ידעו זאת )בוודאי לא בשלב זה, שהרי הם נתנו להם לאכול - ומלאכים אינם צריכים אוכל...(. מבחינת אברהם ושרה, 

היו אלה שלושה אנשים עוברי אורח, והם הזמינו אותם להיכנס ולהתארח אצלם.

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

ֹום בשעות  ם ַהּיֽ ֹח֥ ּכְ ֶהל  ַתח ָהֹא֖ ֽ ּפֶ ב  ֥ א ְו֛הּוא )אברהם( יֹׁשֵ ֵאלֵֹנ֖י ַמְמֵר֑ א ֵאָלי֙ו )אל אברהם( י-ה-֔ו-ה ּבְ ָר֤ ַוּיֵ א 
ים עומדים ָעָל֑יו לפניו )במרחק-מה  ִב֖ ים ִנּצָ ה ֲאָנׁשִ֔ ֣ ֹלׁשָ ֙ה ׁשְ ְרא ְוִהּנֵ א ֵעיָני֙ו ַוּיַ֔ ֤ ּשָׂ החמות של היום  - בצהריים ׃ ב ַוּיִ

ֶהל )למרות שאברהם היה בן 99... ולמרות שהוא לא הרגיש טוב אחרי המילה  ַתח ָהֹא֔ ֣ ָרץ ִלְקָראָת֙ם ִמּפֶ ֤ ְרא ַוּיָ ממנו( ַוּיַ֗

י אדונים  ר ֲאֹדָנ֗ ְרָצה )אברהם לאנשים5(׃ ג ַוּיֹאַמ֑ חּו ָאֽ ֖ ּתַ ׁשְ - בכל זאת אברהם רץ, מתוך התלהבות לקיום המצווה!( ַוּיִ

ִים ְוַרֲח֖צּו ַרְגֵליֶכ֑ם  ח־ָנ֣א ְמַעט־ַמ֔ ֽ ָך7 ׃ ד ֻיּקַ ֽ ר ֵמַע֥ל ַעְבּדֶ יָך ַאל־ָנ֥א ַתֲעֹב֖ ֵעיֶנ֔ אִתי ֵח֙ן ּבְ א ָמָצ֤ שלי!6 ִאם־ָנ֨

ן בשביל זה  ֥ י־ַעל־ּכֵ ֽ רּו ואחרי כן תלכו ּכִ ֲעֹב֔ ר ּתַ ֶכ֙ם ַאַח֣ ֶחם8 ְוַסֲע֤דּו ִלּבְ ה ַפת־ֶל֜ ַחת ָהֵעֽץ ׃ ה ְוֶאְקָח֨ ֥ ֲע֖נּו ּתַ ָ ּשׁ ְוִהֽ
אֶמר  ה ַוּיֹ֗ ָר֑ ֱהָלה ֶאל־ׂשָ ר ַאְבָרָה֛ם ָהֹא֖ ְרּתָ ׃ ו ַוְיַמֵה֧ ֽ ּבַ ר ּדִ ֥ ֲאׁשֶ ה ּכַ ֖ ֲעׂשֶ ן ּתַ ֥ אְמ֔רּו ּכֵ ֶכ֑ם ַוּיֹ֣ ל־ַעְבּדְ ם ַעֽ ֖ ֲעַבְרּתֶ
י ֻעֽגֹות לחמים שצורתם עגולה׃  ֥ י ַוֲעׂשִ ֶלת קמח משובח ֖לּוׁשִ ַמח ֹס֔ ׁש ְסִאי֙ם שם של מידה, כמות  ֶק֣ ֹל֤ י ׁשְ ַמֲהִר֞
אותו  להכין  ֹאֽתֹו  ֹות  ַלֲעׂש֥ ר  ַוְיַמֵה֖ ַער9  ֶאל־ַהּנַ֔ ן  ֣ ּתֵ ַוּיִ ָוטֹו֙ב  ְך  ַר֤ ר  ָק֜ ן־ּבָ ּבֶ ח  ּקַ֨ ַוּיִ ם  ַאְבָרָה֑ ץ  ָר֣ ר  ָק֖ ְוֶאל־ַהּבָ ז 
ד ֲעֵליֶה֛ם על ידם כדי  ם ְוֽהּוא־ֹעֵמ֧ ן ִלְפֵניֶה֑ ֖ ּתֵ ה ַוּיִ ר ָעׂשָ֔ ֣ ָק֙ר ֲאׁשֶ ב10 ּוֶבן־ַהּבָ ה ְוָחָל֗ ח ֶחְמָא֜ ּקַ֨ לאכילה׃ ח ַוּיִ

ַחת ָהֵע֖ץ ַוּיֹאֵכֽלּו ׃ ֥ לשרתם11 ּתַ
 

ג. מנגינת הכתוב

חשוב לקיים מצוות. חשוב לא פחות איך מקיימים את המצוות! מאברהם ושרה אנחנו לומדים על הזריזות וההתלהבות 
בקיום מצוות, וכן על המידה של "אמור מעט ועשה הרבה" )פרקי אבות א', ט"ו(.

1  רש”י.

2  רש”י.
3  י”ט, א’.

4  “אחד לבשר את שרה ואחד להפוך את סדום ואחד לרפאות את אברהם.”   “ולפי שראהו מצטער שלא היו אורחים באים, 
הביא )את( המלאכים עליו בדמות אנשים.”  )רש”י לפסוקים א’-ב’(.

5  ‘ישתחו’ – לשון יחיד, ‘ישתחוו’ – לשון רבים. כך היה דרכם לכבד אחרים, כמו שהיום מקובל לקוד או להושיט יד לשלום.
6  על פי הפירוש הראשון ברש”י.

 7  אחרי שאברהם פנה אל האנשים בלשון רבים וקראם “אדונים שלי!”, פנה אברהם אל הגדול שבהם ואמר בלשון יחיד: “אם 
  נא  מצאתי חן בעיניך... וכו’ “, וכוונתו שהוא ושני האורחים הנוספים שאתו יתארחו באוהלו )עפ”י הפירוש הראשון ברש”י(.

8  ואעפ”י שהבטיח אברהם רק מעט מים ופת לחם, הוא הביא לאורחים הרבה יותר מזה... – “אמור מעט ועשה הרבה”! 
9  “זה ישמעאל, כדי לחנכו במצוות” - רש”י.

 10  צפוי שהתלמידים ישאלו: כיצד זה שאברהם הגיש לאורחיו חלב ובשר ביחד?  
תשובה א’: לפני מתן תורה היה מותר. תשובה ב’: אברהם הגיש קודם את החלב, ורק אחר כך, בנפרד, את הבשר.

11  עפ”י תרגום אונקלוס.

ד. הצעות להמחשה ולהרחבה 

בחוברת: 

המשימה הראשונה עוסקת במצוות ביקור חולים.

המשימות הנוספות עוסקות במצוות הכנסת אורחים: 

מה ביקש אברהם מהאנשים שהוא ראה? −−

את מי הוא שיתף בקיום המצווה?−−

הזריזות בקיום המצווה.−−

"אמור מעט ועשה הרבה". −−

הרחבות והמחשות נוספות:

 לחשוב עם התלמידים מה כדאי לעשות למען תלמיד חולה שנעדר מהלימודים,−•

לארגן בכיתה תורנות 'ביקור חולים' וכדומה.

 אנו מבני בניו של אברהם אבינו, ואנו מנסים ללמוד ממעשיו. אפשר להרחיב בנושא הכנסת אורחים:−•

 לבקש מהילדים לספר או לכתוב חוויות שלהם מהכנסת אורחים בבית או בכיתה.

מה אפשר לתת לאורח ומה גורם לאורח להרגיש רצוי.
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ֹום׃"   )ָּפסּוק א( ם ַהּיֽ ֹח֥ ֶהל ּכְ ַתח ָהֹא֖ ֽ ב ּפֶ ֥ א ְו֛הּוא ֹיׁשֵ ֵאלֵֹנ֖י ַמְמֵר֑ א ֵאָלי֙ו י-ה-֔ו-ה ּבְ ָר֤ "ַוּיֵ

ְרא..." )ָּפסּוק ב( א ֵעיָני֙ו ַוּיַ֔ ֤ ּשָׂ "ַוּיִ

ָרה ַמְכִניִסים אוְֹרִחים ַאְבָרָהם ְושָׂ

ֵביתֹו. ב ְוַיְכִניֵסם ּבְ ַתח ָהאֶֹהל – ִלְראֹות ִאם ֵיׁש עֹוֵבר ָוׁשָ ב ּפֶ ָרִׁש"י: ְוהּוא יֹוׁשֵ

ֶפַתח ָהאֶֹהל?   ב ּבְ א.  ִמי ָיׁשַ

יּור ַלֲהָנַאְתֶכם ִצְבעּו ֶאת ַהּצִ

ָרה ַמְכִניִסים אֹוְרִחים ַאְבָרָהם ְוׂשָ

ב.  ֵאיזֹו ִמְצָוה הּוא ָרָצה ְלַקֵיּם?  

סּוִקים א-ח ֶרק יח פְּ  פֶּ
יחידה 1

ֲארּו:  ָמה ָרָאה ַאְבָרָהם?  א.  ּתָ

ים? ת ָהֲאָנׁשִ לֹׁשֶ ְ ׁש ִמּשׁ ּקֵ ְלׁשֹוְנֶכם: ָמה הּוא ּבִ ְתבּו ּבִ ב.  ּכִ

ִמְצַות ַהְכָנַסת ָהאֹוְרִחים? ף ַאְבָרָהם ּבְ תֵּ ג.  ֶאת ִמי שִׁ

 .2         .1     

יתֹו ל ַאְבָרָהם ּוְבֵני ּבֵ נֹות ֶאת ְזִריזּוָתם ׁשֶ ַצּיְ ים ַהּמְ סּוִקים ִמּלִ ּפְ ׂשּו ּבַ ד.  ַחּפְ

ִקּיּום ִמְצַות ַהְכָנַסת אוְֹרִחים ְוַהֲעִתיקּו אֹוָתם:     ּבְ

ָרץ ,  ,  ,  ,          ַוּיָ

יַע ָלאֹוְרִחים? ָמה ַאְבָרָהם ָנַתן ָלֶהם?ָמה ַאְבָרָהם ִהּצִ

ְמַעט ַמִים ּוַפת ֶלֶחם

ְרֵקי ָאבֹות א, טו( ה" )ִפּ ה ַהְרֵבּ "ֱאמֹור ְמַעט ַוֲעֵשׂ
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3. ה' מודיע לאברהם על חטאי סדום ועמורה ועל העונש הצפוי להם

 פרק י"ח פסוקים י"ז-כ"א

א. הקדמה 

בסדום. להתרחש  שעומד  מה  על  לו  ולספר  אברהם  את  לשתף  ה'  החליט  הבן,  ובשורת  האורחים  הכנסת   אחרי 
מדוע היה צורך שאברהם ידע על כך? התורה עצמה עונה על שאלה זו: אם אף אחד לא ידע מה באמת קרה לאנשי סדום ולמה 
זה קרה, אף אחד לא ילמד לקח מהעניין. אנשים עלולים לחשוב שאנשי סדום נפגעו מ"אירוע טבעי מצער"... היה להם "ביש 
מזל"... וזהו. האירוע כולו ייחשב חסר משמעות. ולא היא! יד ה' כיוונה את זה, הייתה לכך סיבה. היה כאן עונש מאת ה' על מעשי 
רשעה בלתי נסבלים. אבל מי ֵידע את זה? מי יוכל ללמד את הלקח? לשם כך, בחר ה' באברהם, שעתיד לצאת ממנו עם גדול 
שממנו ילמדו ויתברכו כל גויי הארץ, להיות זה שידע מראש מה עומד להתרחש ולמה, והוא יוכל ללמד את אנשי הדור ואת 
זרעו אחריו, שסדום ועמורה לא נהפכו סתם. הוא ילמד אותם, שה' משגיח על העולם - הוא הנותן שכר והוא המעניש - ושיש 

לשמור את דרך ה' לעשות צדקה ומשפט.   

מה הייתה רשעותם של אנשי סדום? התורה לא מאריכה לפרט! התורה מסתפקת באמירות כלליות על זעקות וצעקות העולות 
מסדום ועמורה1. אף אנחנו - אין צורך שנפרט בכיתה יותר מדי, ואין צורך שנתאר בפני התלמידים תיאורים קשים של מעשי 
רשעה. די לנו שנסביר שאנשי סדום לא האמינו בה' ושנאו חסד! הם חוקקו חוקים שאסרו לתת צדקה או לעזור לחלשים, הם 

אסרו להכניס אורחים או לגמול חסדים, ואף קבעו עונשים לעוברים על החוק... ההיפך הגמור מאברהם ושרה!

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

׃   !? ה  ֽ ֹעׂשֶ י  ֲאִנ֥ ר  ֖ ֲאׁשֶ ם  ַאְבָרָה֔ ֵמֽ ֲאִנ֙י  מסתיר  האם  ה3  ֤ ְמַכּסֶ ַהֽ בלבו2  ר  ָאָמ֑ ַוֽי-ה-֖ו-ה   יז 
ֶרץ )הוא יהיה המקור שממנו ילמדו  ל ּגֹוֵי֥י ָהָאֽ ְבְרכּו ֔בֹו ּכֹ֖ ֖דֹול ְוָע֑צּום ְוִנ֨ ְהֶי֛ה עתיד להיות ְל֥גֹוי ּגָ ם ָה֧יֹו ִיֽ ְבָרָה֔ יח ְוַא֨
ָנ֤יו  ה ֶאת־ּבָ ֜ ר ְיַצּוֶ יו אני יודע ומכיר אותו ובחרתי בו ְלַמַע֩ן ֲאׁשֶ֨ י ְיַדְעּתִ֗ ֣ כולם להאמין בה', ועל ידי כך יתברכו( ׃  יט ּכִ

והוא יצווה אותם  ַען  ְלַמ֗ ט  ֑ ּפָ ּוִמׁשְ ה  ְצָדָק֖ ֹות  ַלֲעׂש֥ ֶרְך י-ה-֔ו-ה  ֣ ּדֶ ְמרּו֙  ֽ ְוׁשָ יו  ַאֲחָר֔ ואת משפחתו  יתֹו֙  ְוֶאת־ּבֵ
יו כדי שה' יביא להם  ֖ר ָעָלֽ ּבֶ ר־ּדִ ת ֲאׁשֶ ם )ועל זרעו4( ֵא֥ יא י-ה-ו-֙ה ַעל־ַאְבָרָה֔ לשמור צדקה ומשפט, כדי ש: ָהִב֤

את השכר שהוא הבטיח להם5׃ 

וכאב  צער  של  זעקות  הרבה  יש  ה  ּבָ י־ָר֑ ּכִ ה  ַוֲעֹמָר֖ ם  ְסֹד֥ ת  ַזֲעַק֛ אברהם(  )אל  י-ה-֔ו-ה  אֶמר  ַוּיֹ֣ כ 
מאוד׃  רבים  סדום  אנשי  של  וחטאיהם  ד  ְמֹאֽ ה  ָכְבָד֖ י  ֥ ּכִ ם  אָת֔ ּטָ ְוַח֨ ועמורה  בסדום  הסובלים   מאנשים 

ּו׀8 האם הם ממשיכים לעשות מעשים רעים כמו  ָאה ֵאַל֖י ָעׂש֣ ֥ ּה ַהּבָ ַצֲעָקָת֛ ה ואבדוק7 ַהּכְ ֣א6 ְוֶאְרֶא֔ ֲרָדה־ּנָ כא ֵאֽ
א ואם הם לא ממשיכים  ָל֑ה אכלה ואשמיד אותם ְוִאם־לֹ֖ צעקות הסובלים המגיעות אליי, והם אינם מתקנים את דרכם, אז: ּכָ

ָעה אדע כבר ואחליט איזה עונש קל יותר אתן להם ׃  בדרכם הרעה, אז: ֵאָדֽ

1  במקומות אחרים בתנ”ך וכן בדברי חז”ל, יש פירוט גדול יותר.

2  הפירוש השלישי בדברי הרמב”ן.
3   “ה’ השאלה” – “המכסה אני” = “האם מכסה אני”.

4  עפ”י רש”י.
5  עפ”י רש”י. ומהו השכר שה’ הבטיח? מתן הארץ )‘דעת מקרא’(, וכן שאר ההבטחות של ברית בין הבתרים.

6  זהו לשון בני אדם. ה’ הרי איננו צריך “לרדת” כדי לראות מה קורה בסדום.
7  מכאן נראה, שגזר הדין על סדום עדיין לא נחתם סופית. וייתכן ששליחת המלאכים לסדום, בדמות אנשים המבקשים 

להתארח, הייתה בבחינת נתינת הזדמנות אחרונה לאנשי סדום לבדוק את יחסם לאורחים – האם הם ימשיכו בדרכם הרעה 
או יתקנו אותה )כך עולה מדברי ספורנו, וכן ב”אור החיים”(.

8  יש לשים לב לפיסוק נכון של הפסוק: “ארדה נא ואראה, הכצעקתה הבאה אלי עשו, כלה! ואם לא, אדעה.” )ועיין ברש”י.(

 ג. מנגינת הכתוב

  החינוך לעשיית חסד ועשיית החסד - הם זכות הקיום של העולם. 

ד. הצעות להמחשה ולהרחבה 

בחוברת:

משימות א'-ד' נועדו להדגיש את ההבדל בין דרכו של אברהם לבין דרכם של אנשי סדום ועמורה. 

 )במשימה ד', המשפטים שהתלמידים יצבעו בירוק, ייצרו פנים מחייכות,
                 והמשפטים שהתלמידים יצבעו באדום, ייצרו פנים עצובות – כיאה למצב בסדום...(

משימה ה' היא משימת חשיבה והבעה בכתב.

משימות ו'-ז' נועדו להבין כראוי את פסוק כ"א )עפ"י הפיסוק הנכון בקריאה(.

משימות ח'-ט' נועדו ליצור הזדהות עם דרכו של אברהם, שחינך אותנו לאהבת חסד.

הרחבות והמחשות נוספות:
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ה' מוִֹדיַע ְלַאְבָרָהם ַעל
פּוי ִלְסדוֹם ָהעֶֹנׁש ַהצָּ
סּוִקים יז-כא ֶרק יח פְּ  פֶּ

יחידה 3

ִטים. ּפָ ִלְפֵניֶכם ִמׁשְ

ל ַאְבָרָהם. ֵביתֹו ׁשֶ ֶכם ָהיּו אֹוְמִרים ּבְ ַדְעּתְ ּלְ ִטים ׁשֶ ּפָ ׁשְ ׁש ָירֹק ֶאת ַהּמִ ַמְדּגֵ     - ִצְבעּו ּבְ

ְסדֹום ַוֲעמֹוָרה. ֶכם ָהיּו אֹוְמִרים ּבִ ַדְעּתְ ּלְ ִטים ׁשֶ ּפָ ׁשְ ׁש ָאדֹם ֶאת ַהּמִ ַמְדּגֵ     - ִצְבעּו ּבְ

ִנְפָרד(  רֹק ְוָהָאדֹם ּבְ ַבע ַהּיָ ּצֶ     - ָמה ָיָצא? )ּבַ

סּוק ֶזה? ַעל ִמי ֶנֱאַמר ּפָ

ַעל:  

סּוק ֶזה? ַעל ִמי ֶנֱאַמר ּפָ

ַעל: 

ֲאִני עֹוֵזר ַרק ְלַעְצִמי!ִמי ָצִריְך ֶעְזָרה?

ָבר טֹוב  ֶחֶסד הּוא ּדָ
ל עֶֹנׁש!  ה ֶחֶסד, ְיַקּבֵ ֲעׂשֶ ּיַ ִמי ׁשֶ

ה! 
ְצָו

ִמ
ת 

זֹא
 -

ר 
ָחֵב

 ְל
זֹר

ַלֲע

ה...
ֵבָר

 ֲע
ת

ֹא ז
 -

ת 
ּוָל

ַלּז
ֹר 

ֲעז
ַל

ר ַלֲעזֹר? ָמה ֶאְפׁשָ ן לֹו?ּבְ ֲאִני ֶאּתֵ ה ׁשֶ ָלּמָ

סּוק כא( ה..."   )ּפָ ֣א ְוֶאְרֶא֔ ֲרָדה ּנָ "ֵאֽ

י ְסדֹום ַוֲעמֹוָרה! ַאְבָרָהם ֵיַדע ָמה הֹוֵלְך ִלְקרֹות ְלַאְנׁשֵ א.   ה' ָרָצה ׁשֶ

ה?      ָלּמָ

    

    

יתֹו ְואֹוָתנּו. ֵני ּבֵ ה ֶאת ּבְ ַאְבָרָהם ִצּוָ ָבִרים ׁשֶ ָקה ּוָבּה ַהּדְ יקּו ַמְדּבֵ ב. ַהְדּבִ

יֶתם:  ֲעׂשִ ה ֶחֶסד ׁשֶ ְתבּו ַעל ַמֲעׂשֵ ל ַאְבָרָהם! ּכִ ְרּכֹו ׁשֶ יֵכי ּדַ ָניו ּוַמְמׁשִ ֵני ּבָ ט.   ֲאַנְחנּו ּבְ

ן ּוַבת: ִאְמרּו ְלָכל ּבֵ
ֶרְך ה', ְמרּו ּדֶ ׁשִ

ט! ּפָ ֲעׂשּו ְצָדָקה ּוִמׁשְ

י ְסדֹום ָהיּו ַהֶהֶפְך ֵמַאְבָרָהם! ַאְנׁשֵ

ָּפסּוק יט:

ה  ֜ ר ְיַצּוֶ יו ְלַמַע֩ן ֲאׁשֶ֨ י ְיַדְעּתִ֗ ֣ "ּכִ
יו  יתֹו֙ ַאֲחָר֔ ָנ֤יו ְוֶאת־ּבֵ ֶאת ּבָ

ט" ֑ ּפָ ה ּוִמׁשְ ֹות ְצָדָק֖ ֶרְך ֔ה' ַלֲעׂש֥ ֣ ְמרּו֙ ּדֶ ֽ ְוׁשָ

ָּפסּוק כ:

ד:" ה ְמֹאֽ י ָכְבָד֖ ֥ ם ּכִ אָת֔ ּטָ "...ְוַח֨

ָאסּור
ָלֵתת ְצָדָקה!

ַהְנָהַלת ְסדֹום.

ה:" )ָּפסּוק יז( ֽ י ֹעׂשֶ ר ֲאִנ֥ ֖ ם ֲאׁשֶ ַאְבָרָה֔ ה ֲאִנ֙י ֵמֽ ֤ ְמַכּסֶ "ַהֽ


