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פרשת וירא תשע"ה
ההתגלות לאברהם אבינו
בראשית פרק יח

)א( וַ יּ ֵָרא אֵ לָיו יְ קֹוָ ק בְּ אֵ נֵי מַ ְמ ֵרא וְ הוּא יֹשֵׁ ב פֶּ תַ ח הָ אֹהֶ ל כְּ חֹם הַ יּוֹם) :ב( וַ יִּ שָּׂ א עֵ ינָיו וַ יּ ְַרא וְ ִהנֵּה ְשׁשָׁ ה
אָרצָ ה:
אֲ נ ִָשׁים ִנצָּ בִ ים עָ לָיו וַ יּ ְַרא וַ יּ ָָרץ לִ ְק ָראתָ ם ִמפֶּ תַ ח הָ אֹהֶ ל וַ יִּ ְשׁ ַתּחוּ ְ
רשב"ם

רש"י

)א( וירא אליו י"י  -היאך? שבאו אליו שלשה
אנשים שהיו מלאכים .שבהרבה מקומות כשנראה
המלאך קורהו בלשון שכינה כדכת' כי שמי בקרבו,
שלוחו כמותו .וכן וירא אליו מלאך י"י בלבת אש
מתוך הסנה ,וכתו' שם וירא י"י כי סר לראות:
כחום היום  -מה צורך לכתוב כחום היום? אלא
להודיעך כי בלוט כת' ויבאו ]שני[ המלאכים סדמה
בערב ,ולכך אמר להם לוט סורו נא אל בית עבדכם
ולינו ,אבל אברהם לפי שבאו אליו כחום היום
בבקר שאין דרך אורחים ללון אלא לאכול ולעבור,
לפיכך לא אמר להם אברהם ללון אלא וסעדו לבכם
ואחר תעבורו:

)א( וירא אליו  -לבקר את החולה .אמר רבי חמא
בר חנינא יום שלישי למילתו היה ,ובא הקב"ה
ושאל בשלומו :באלוני ממרא  -הוא שנתן לו עצה
על המילה ,לפיכך נגלה עליו בחלקו :ישב  -ישב
כתיב ,בקש לעמוד ,אמר לו הקב"ה שב ואני
אעמוד ,ואתה סימן לבניך ,שעתיד אני להתיצב
בעדת הדיינין והן יושבין ,שנאמר )תהלים פב א(
אלהים נצב בעדת אל :פתח האהל  -לראות אם יש
עובר ושב ויכניסם בביתו :כחום היום  -הוציא
הקב"ה חמה מנרתיקה שלא להטריחו באורחים,
ולפי שראהו מצטער שלא היו אורחים באים ,הביא
המלאכים עליו בדמות אנשים) :ב( והנה שלשה
אנשים  -אחד לבשר את שרה ואחד להפוך את
סדום ואחד לרפאות את אברהם ,שאין מלאך אחד עושה שתי שליחיות .תדע לך שכן כל הפרשה הוא
מזכירן בלשון רבים )פסוק ח( ויאכלו) ,פסוק ט( ויאמרו אליו ,ובבשורה נאמר )שם י( ויאמר שוב אשוב
אליך ,ובהפיכת סדום הוא אומר )יט כב( כי לא אוכל לעשות דבר) ,שם כא( ,לבלתי הפכי .ורפאל שרפא את
אברהם הלך משם להציל את לוט ,הוא שנאמר )שם יז( ויהי כהוציאם אותם החוצה ויאמר המלט על
נפשך ,למדת שהאחד היה מציל :נצבים עליו  -לפניו ,כמו )במדבר ב כ( ועליו מטה מנשה .אבל לשון נקיה
הוא כלפי המלאכים :וירא  -מהו וירא וירא שני פעמים ,הראשון כמשמעו והשני לשון הבנה ,נסתכל שהיו
נצבים במקום אחד והבין שלא היו רוצים להטריחו ואף על פי שיודעים היו שיצא לקראתם ,עמדו
במקומם לכבודו ולהראותו שלא רצו להטריחו ,וקדם הוא ורץ לקראתם .בבבא מציעא )פו ב( כתיב נצבים
עליו ,וכתיב וירץ לקראתם ,כד חזיוה דהוה שרי ואסר פירשו הימנו ,מיד וירץ לקראתם:
יחזקאל פרק לג

אַדמַ ת יִ ְשׂ ָראֵ ל א ְֹמ ִרים לֵאמֹר אֶ חָ ד
אָדם י ְֹשׁבֵ י הֶ חֳ ָרבוֹת הָ אֵ לֶּה עַ ל ְ
)כג( וַ יְ ִהי ְדבַ ר יְ קֹוָ ק אֵ לַי לֵאמֹר) :כד( בֶּ ן ָ
אָרץ לְ מו ָֹרשָׁ ה:
אָרץ וַ אֲ נ ְַחנוּ ַרבִּ ים לָנוּ נ ְִתּנָה הָ ֶ
ירשׁ אֶ ת הָ ֶ
הָ יָה אַבְ ָרהָ ם וַ יִּ ַ
ליקוטי מוהר"ן – הקדמה למהדורה בתרא

הַ ְשׁמָ ָטה" .אֶ חָ ד הָ יָה אַבְ ָרהָ ם" )יְ חֶ זְ ֵקאל ל"ג( ֶשׁאַבְ ָרהָ ם עָ בַ ד הַ ֵשּׁם ַרק עַ ל י ְֵדי ֶשׁהָ יָה אֶ חָ ד,
ידי בָּ ע ֹולָם ,וְ א ִה ְס ַתּכֵּל כְּ לָל עַ ל בְּ נֵי הָ ע ֹולָםֶ ,שׁסָּ ִרים מֵ אַחֲ ֵרי ה'
ֶשׁחָ ַשׁב בְּ ַדעְ תּ ֹו ֶשׁהוּא ַרק יְ ִח ִ
וּשׁאָר הַ מּ ֹונְעִ יםַ ,רק כְּ ִאלּוּ הוּא אֶ חָ ד בָּ ע ֹולָם ,וְ זֶ הוּ:
וּמ ֹונְעִ ים אוֹתוֹ ,וְ א עַ ל אָבִ יו ְ
"אֶ חָ ד הָ יָה אַבְ ָרהָ ם" .וְ כֵן כָּ ל הָ רוֹצֶ ה לִ כְ נֹס בַּ עֲבו ַֹדת הַ ֵשּׁםִ ,אי אֶ פְ ָשׁר ל ֹו לִ כְ נֹס כִּ י ִאם עַ ל יְ ֵדי
אָדם
ידי בָּ ע ֹולָם ,וְ א יִ ְס ַתּכֵּל עַ ל שׁוּם ָ
בְּ ִחינָה זוּ ֶשׁיּ ְַחשֹׁב ֶשׁאֵ ין בָּ ע ֹולָם כִּ י ִאם הוּא לְ בַ דּ ֹו י ְִח ִ
הַ מּ ֹונְעוֹ ,כְּ גוֹן אָבִ יו וְ ִאמּ ֹו א ֹו חו ְֹתנ ֹו וְ ִא ְשׁתּ ֹו וּבָ נָיו וְ כַיּוֹצֵ א ,א ֹו הַ ְמּנִיעוֹת ֶשׁיֵּשׁ ִמ ְשּׁאָר בְּ ֵני הָ ע ֹולָם,
יִס ַתּכֵּ ל ֲעלֵיהֶ ם כְּ לָלַ ,רק
יתים וּמ ֹונְעִ ים מֵ עֲבו ָֹדת ֹו יִ ְתבָּ ַר .וְ צָ ִריֶ שׁא יָחוּשׁ וְ ְ
וּמ ִס ִ
הַ מַּ לְ עִ יגִ ים ְ
יִ ְהיֶה בִּ בְ ִחינַת" :אֶ חָ ד הָ יָה אַבְ ָרהָ ם" כְּ ִאלּוּ הוּא י ִָחיד בָּ ע ֹולָם ַכּנַּ"ל:
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