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   יח פרק בראשית
 ְׁשָׁשה ְוִהֵּנה ַוַּיְרא ֵעיָניו ַוִּיָּׂשא )ב( :ַהּיֹום ְּכֹחם ָהֹאֶהל ֶּפַתח ֹיֵׁשב ְוהּוא ַמְמֵרא ְּבֵאֵני ְיֹקָוק ֵאָליו ַוֵּיָרא )א(

  :ָאְרָצה ַוִּיְׁשַּתחּו ָהֹאֶהל ִמֶּפַתח ָראָתםִלְק  ַוָּיָרץ ַוַּיְרא ָעָליו ִנָּצִבים ֲאָנִׁשים
  

   י"רש
 חמא רבי אמר. החולה את לבקר - אליו וירא )א(

 ה"הקב ובא, היה למילתו שלישי יום חנינא בר
 עצה לו שנתן הוא -  ממרא באלוני :בשלומו ושאל

 ישב - ישב :בחלקו עליו נגלה לפיכך, המילה על
 ואני שב ה"הקב לו אמר, לעמוד בקש, בכתי

 להתיצב אני שעתיד, לבניך סימן ואתה, אעמוד
) א פב תהלים( שנאמר, יושבין והן הדיינין בעדת

 יש אם לראות - האהל פתח :אל בעדת נצב אלהים
 הוציא - היום כחום :בביתו ויכניסם ושב עובר
, באורחים להטריחו שלא מנרתיקה חמה ה"הקב
 הביא, באים אורחים היו שלא טערמצ שראהו ולפי

 שלשה והנה )ב( :אנשים בדמות עליו המלאכים
   את להפוך ואחד שרה את לבשר אחד - אנשים

   ם"רשב
 שלשה אליו שבאו? היאך -  י"י אליו וירא )א(

 כשנראה מקומות שבהרבה. מלאכים שהיו אנשים
, בקרבו שמי כי' כדכת שכינה בלשון הוקור המלאך
 אש בלבת י"י מלאך אליו וירא וכן. כמותו שלוחו
 :לראות סר כי י"י וירא שם' וכתו, הסנה מתוך
 אלא? היום כחום לכתוב צורך מה - היום כחום

 סדמה המלאכים] שני[ ויבאו' כת בלוט כי להודיעך
 עבדכם בית אל נא סורו לוט להם אמר ולכך, בערב
 היום כחום אליו שבאו לפי אברהם אבל, ולינו

, ולעבור לאכול אלא ללון אורחים דרך שאין בבקר
 לבכם וסעדו אלא ללון אברהם להם אמר לא לפיכך
  :תעבורו ואחר

 הוא הפרשה כל שכן לך תדע. שליחיות שתי עושה אחד מלאך שאין, אברהם את לרפאות ואחד סדום
 אשוב שוב ויאמר) י שם( נאמר ובבשורה, אליו ויאמרו) ט פסוק, (ויאכלו) ח פסוק( רבים בלשון מזכירן

 את שרפא ורפאל. הפכי לבלתי), כא שם, (דבר לעשות אוכל לא כי) כב יט( אומר הוא סדום ובהפיכת, אליך
 על המלט ויאמר החוצה אותם כהוציאם ויהי) יז שם( שנאמר הוא, לוט את להציל משם הלך אברהם

 נקיה לשון אבל. מנשה מטה ועליו) כ ב במדבר( כמו, לפניו - עליו נצבים :מציל היה שהאחד למדת, נפשך
 שהיו נסתכל, הבנה לשון והשני כמשמעו הראשון, פעמים שני וירא וירא מהו - וירא :המלאכים כלפי הוא

 עמדו, לקראתם שיצא היו שיודעים פי על ואף להטריחו רוצים היו שלא והבין אחד במקום נצבים
 נצבים כתיב) ב פו( מציעא בבבא. לקראתם ורץ הוא וקדם, להטריחו רצו שלא ולהראותו לכבודו במקומם

  :לקראתם וירץ מיד, הימנו פירשו ואסר שרי דהוה חזיוה כד, לקראתם וירץ וכתיב, עליו
  

   לג פרק יחזקאל
 ֶאָחד ֵלאֹמר ֹאְמִרים ִיְׂשָרֵאל ַאְדַמת ַעל ָהֵאֶּלה ֶהֳחָרבֹות ֹיְׁשֵבי ָאָדם ֶּבן )כד( :ֵלאֹמר ֵאַלי ְיֹקָוק ְדַבר ַוְיִהי )כג(

  : ְלמֹוָרָׁשה ָהָאֶרץ ִנְּתָנה ָלנּו ַרִּבים ַוֲאַנְחנּו ָהָאֶרץ ֶאת ַוִּייַרׁש ַאְבָרָהם ָהָיה
  

 למהדורה בתראהקדמה  –ליקוטי מוהר"ן 

"ֶאָחד ָהָיה ַאְבָרָהם" (ְיֶחְזֵקאל ל"ג) ֶׁשַאְבָרָהם ָעַבד ַהֵּׁשם ַרק ַעל ְיֵדי ֶׁשָהָיה ֶאָחד,  .ַהְׁשָמָטה
ֶׁשָחַׁשב ְּבַדְעּתֹו ֶׁשהּוא ַרק ְיִחיִדי ָּבעֹוָלם, ְוא ִהְסַּתֵּכל ְּכָלל ַעל ְּבֵני ָהעֹוָלם, ֶׁשָּסִרים ֵמַאֲחֵרי ה' 

 יו ּוְׁשָאר ַהּמֹוְנִעים, ַרק ְּכִאּלּו הּוא ֶאָחד ָּבעֹוָלם, ְוֶזהּו:ּומֹוְנִעים אֹותֹו, ְוא ַעל ָאבִ 
ְוֵכן ָּכל ָהרֹוֶצה ִלְכֹנס ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם, ִאי ֶאְפָׁשר לֹו ִלְכֹנס ִּכי ִאם ַעל ְיֵדי  "ֶאָחד ָהָיה ַאְבָרָהם".

ֹו ְיִחיִדי ָּבעֹוָלם, ְוא ִיְסַּתֵּכל ַעל ׁשּום ָאָדם ְּבִחיָנה זּו ֶׁשַּיְחֹׁשב ֶׁשֵאין ָּבעֹוָלם ִּכי ִאם הּוא ְלַבּד
י ָהעֹוָלם, ַהּמֹוְנעֹו, ְּכגֹון ָאִביו ְוִאּמֹו אֹו חֹוְתנֹו ְוִאְׁשּתֹו ּוָבָניו ְוַכּיֹוֵצא, אֹו ַהְּמִניעֹות ֶׁשֵּיׁש ִמְּׁשָאר ְּבנֵ 

א ָיחּוׁש ְוִיְסַּתֵּכל ֲעֵליֶהם ְּכָלל, ַרק ַהַּמְלִעיִגים ּוְמִסיִתים ּומֹוְנִעים ֵמֲעבֹוָדתֹו ִיְתָּבַרֶׁש ְוָצִרי .
  ִיְהֶיה ִּבְבִחיַנת: "ֶאָחד ָהָיה ַאְבָרָהם" ְּכִאּלּו הּוא ָיִחיד ָּבעֹוָלם ַּכַּנ"ל:

 
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  

Visit www.atid.org/shiur for audio recordings, Podcasts, or to sign-up to receive sources in advance. 
Visit www.WebYeshiva.org to sign up for Rabbi Brovender's fully interactive, online Yeshiva. 


