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 וירא

ָּמה ַהֵפרוׁש .1 ּוַמּדוַע לֹא ֶנֱאַמר ? ּ  '?ֶאל ַאְבָרָהם' ַּוֵיָרא ה'ּ

ַתב  ר ֲחִניָנא. ְּלַבֵקר ֶאת ַהחֹוֶלה: "י"ַרׁשִכָּ י ָחָמא ּבַ י ְלִמיָלתֹו ָהָיה: ָאַמר ַרּבִ ִליׁשִ ּוָבא , יֹום ׁשְ
לֹומֹו"ַהָקּבָ ׁשְ ַאל ּבִ   ". ה ְוׁשָ

א ֵליה ְלַרׁשִ ":ְפֵתי ֲחָכִמיםׂשְִמָבֵאר ַה ַרׁשִ. י"ְּוִאם תֹאַמר ִמּנָ ְכִתיב "ְוֵיׁש לֹוַמר ּדְ ֵיק ִמּדִ ַּוֵיָרא 'ּי ּדִ
ִתיב '  'ֵאָליו ה ֶהְדָיא' ֶאל ַאְבָרָהם' ַּוֵיָרא ה'ְולֹא כְּ אי ְלָכך לֹא ֶנֱא. ּבְ ְֶאָלא ַוּדַ ַמר ֶאל ַאְבָרָהם ּ

ְלֵעָרְדָקֵאי ַאּפָ ת ִמיָלה ּדִ ֶהְדָיא ֶאל ַאְבָרָהםׁשַ ִתיב ּבְ ן ָלָמה ִנְרָאה ֵאָליו. יל ְוָהָתם כְּ ? ְּוִאם כֵּ
יתֹו ה לֹו ּוְכָבר ָמל ֶאת ַעְצמֹו ּוְבֵני ּבֵ ָבר ִצּוָ ָהא כְּ ה לֹו ַהִמיָלה ּדְ ִצּוָ ְּוֵאין לֹוַמר ׁשֶ אי ,ּ ּ ֶאָלא ַוּדַ

ַרׁשִ. ְּלַבֵקר ֶאת ַהחֹוֶלה ֵי"עֹוד ֵיׁש לֹוַמר ּדְ סּוק ָלָמה ִנְרָאה ֵאָליו ּי ּדִ ך ַהּפָ ּק ְדלֹא ְמָפֵרׁש ַאַחר כָּ ְ

אי ְלַבֵקר ֶאת ַהחֹוֶלה ָתָמא ַוּדַ ן ִמּסְ   ". ִּאם כֵּ
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י , ְּלַבֵקר ֶאת ַהחֹוֶלה, י"ְלׁשֹון ַרׁשִ: "ְמָפֵרׁשן "ַרְמּבַָה ִליׁשִ ר ֲחִניָנא יֹום ׁשְ י ָחָמא ּבַ ָאַמר ַרּבִ
ַאל ּבֹו"ְלִמיָלתֹו ָהָיה ּוָבא ַהָקּבָ ים'. ה ְוׁשָ ה ֲאָנׁשִ לֹׁשָ ה ׁשְ ְדמּות , 'ְוִהּנֵ אּו ֵאָליו ּבִ ּבָ ַּהַמְלָאִכים ׁשֶ

ים  בֹוִכים ... ֲאָנׁשִ ֶפר מֹוֶרה ַהּנְ ָלל ּוְפָרט)מב, ב(ּוַבּסֵ ה כְּ ָרׁשָ י ַהּפָ י .  ֶנֱאַמר כִּ תּוב ְתִחָלה כִּ ָּאַמר ַהכָּ ּ
ַמְראֹות ַהּנְ ם ּבְ ֵ ְּוֵאיך ָהָיה ַהַמְרֶאה ַהֶזה, בּוָאהִנְרָאה ֵאָליו ַהּשׁ ּ ה ג, ְ ַמְרֶאה ְוִהּנֵ א ֵעיָניו ּבַ י ָנׂשָ ' ּכִּ

ים ִנָצִבים ָעָליו  ".ֲּאָנׁשִ

ּאֹור ַהַחִיים ַהָקדֹוׁשָה סּוקּ ל ַהּפָ ֹוֶנה ׁשֶ ר ַלִמְבֶנה ַהּשׁ ֶהְסּבֵ ֵאָלה ּבְ ְ ֵּיׁש ָלַדַעת ָלָמה : " עֹוֶנה ַלּשׁ
ה ה ּנָ ים ָה' ׁשִ ר ּבֹוְלַהְקּדִ ִהְתִחיל ְלַדּבֵ ְרֶאה ׁשֶ ָהָיה לֹו לֹוַמר ַוֵיָרא ה. רֹוֶאה קֶֹדם ַהּנִ . ֵאָליו' ּׁשֶ

ָכל ַהְמקֹומֹות ַהקֹוְדמֹות  ר ּבְ ּבֵ ּדִ ּּוְכמֹו ֵכן ָמִצינּו ׁשֶ ' ְָלַזְרֲעך' ֶאל ַאְבָרם ְוגֹו' ַּוֵיָרא ה ')ז, בראשית יב(ּ
י-ֲאִני ֵקל ׁשַ' ְוגֹוֶאל ' ַּוֵיָרא ה, ')א, בראשית יז(' ְוגֹו ֱאַמר ְלַאְבָרָהם . 'ּדַ ְעֹוד ָצִריך ָלַדַעת ַמה ּנֶ

ְנבּוָאה זֹו ֵאב ִמיָלתֹו:)בבא מציעא פו(ל ָאְמרּו "ְוַרּבֹוֵתינּו ַז. ּבִ א ְלַבְקרֹו ִמכְּ י ּבָ ר ,  כִּ לֹא ֻהְזכַּ ֶּאָלא ׁשֶ ּ
תּוב כָּ ַנת ַהכָּ. ֶרֶמז ְלָדָבר ֶזה ּבַ ּוָ י כַּ ָרה הְוִנְרָאה כִּ ִהׁשְ א ְלהֹוִדיַע ׁשֶ ּבָ ִכיָנתֹו ָעָליו ' תּוב הּוא ׁשֶ ׁשְ

ִכיָנה  ָבה ַלׁשְ ה ֶמְרכָּ ָלה ה... ְוַנֲעׂשָ ּגִ ִכיָנתֹו ֵאָליו' ּׁשֶ ַרת ה, ׁשְ ים ֵתַבת ֵאָליו ְלַהְזכָּ ', ְּוָלֶזה ִהְקּדִ
אֹוְמ ַמע ּבְ לֹא ִנׁשְ ִכיָנה ַמה ׁשֶ ְ ֵלית ָעָליו ַהּשׁ ִנְתּגַ י ה. ֵאָליו' ּרֹו ַוֵיָרא הּלֹוַמר ׁשֶ ין ' כִּ ַיְפִסיק ּבֵ

ֶלה ּבֹו לּוי ַלִמְתּגַ ֱאָמרֹות . ְוָהֵבן, ַּהּגָ בּואֹות ַהּנֶ ָכל ַהּנְ לֹא ֶנֱאַמר עֹוד ַוֵיָרא ּבְ ְּוָלֶזה ִתְמָצא ׁשֶ ּ ּ
י ָמצּוי הּוא ְלָפָניו ֲעָטָרה ְלֹר',  'ַּויֹאֶמר ה'ֶּאָלא , ְלַאְבָרָהם ַאֲחֵרי זֹאת עֹוד ִיְרֶצה לֹוַמר ... אׁשֹו כִּ

רּוׁש', ַּוֵיָרא ֵאָליו' א ָהֱאלִֹקים, ּפֵ ל ַאְבָרָהם ּבָ ָאְמרּו ַז, ְלָצְרּכֹו ׁשֶ   ".ל ְלַבְקרֹו"ְוָכאן ָרַמז ַמה ׁשֶ

ִדְבֵרי ַה רּוׁש ַאֵחר ִנְמָצא ּבְ מֹו ', ֶאל ַאְבָרָהם' ַּוֵיָרא ה'לֹא ֶנֱאַמר : "ְּכִלי ָיָקרּפֵ ְ ּשׁ ְוַעְצמּותֹו ְלִפי ׁשֶ
ֵני ֲהָפִכים מֹו , ָהיּו ׁשְ י ׁשְ ם ' ַאְבָרָהם'כִּ אּות', ַאב ֲהמֹון גֹוִים'ַעל ׁשֵ ָרָרה ְוַהִהְתַנּשְׂ . מֹוֶרה ַעל ַהּשְׂ

לְוַעְצמּו י ֵכ, תֹו ָהָיה ָעָנו ִמכָּ ָאַמר כִּ לֹא . )כז, ית יחבראש(' ְוָאנִֹכי ָעָפר ָוֵאֶפר'ן מֹוֶרה ַמה ׁשֶ ּּוְכֵדי ׁשֶ
ַהָקּבָֹי ֻדָלָתם"אְמרּו ׁשֶ דֹוִלים ִמַצד ּגְ יֹוֵתר ַעל ַהּגְ ּה ִנְגָלה ּבְ ן לֹא ָאַמר , ּ ֶאל ' ַּוֵיָרא ה'ַעל כֵּ

לֹא ִמַצד ֱהיֹותֹו ַאב ֲהמֹון גֹוִים ִנְרָאה ֵאָליו ה', ַאְבָרָהם ְּלהֹורֹות ׁשֶ ּי ִאם ִמַצד ַמהּות כִּ', ּ
ַפל – ַעְצמּותֹו י ָהָיה ָעָנו ּוׁשְ ֶרך כִּ ָאְמרּו ַרַז, ְּבֶ י ִאם "ֵאין ַהָקּבָ: ל"ּוְכמֹו ׁשֶ ִכיָנתֹו כִּ ֶרה ׁשְ ה ַמׁשְ

יר ְוָעָנו  ּבֹור ָעׁשִ ִביל ַעְצמּותֹו ַהמֹוֶרה ַעל ', ַּוֵיָרא ֵאָליו': ְְלָכך ֶנֱאַמר, .)שבת צב(ַעל ָחָכם ּגִ ׁשְ ּּבִ
מֹו ַהמֹוֶרה ַעל ַהֵהֶפך, ָהֲעָנָוה ֲעבּור ׁשְ ְְולֹא ּבַ ָבר ַאֵחר. ּ ֵהֶפך ֶזה: ּדָ י ִמְתִחָלה ִנְגָלה ה, ְּבְ ּכִּ ֵאָליו ' ּ

ִאלּו ְיָלָדם, ָאב ְלַאָרם, ִּמַצד ֱהיֹותֹו ַאְבָרם ִכיָנה ְודֹוֶמה כְּ ְ ְנֵפי ַהּשׁ ִהְכִניָסם ַתַחת כַּ ִּמַצד ׁשֶ ּ ּ ,
ָהָיה ָאב ְלֻכָלם ִנְגָלה ֵאָליו ה ּּוִמַצד ׁשֶ ֵני ֲּאָבל ִמַצד ַעְצמּותֹו לֹ', ּ א ָהָיה ָראּוי ֲעַדִין ִלְראֹות ּפְ

ִכיָנה ְ ָהָיה ָעֵרל ּוַבַעל מּום, ַהּשׁ מֹול. ְלִפי ׁשֶ ּנִ ו ׁשֶ ֲּאִפלּו ִמַצד ַעְצמּותֹו' ִנְרָאה ֵאָליו ה, ְּוַעְכׁשָ ּ."  
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יר ֶאת ַהָמקֹום .2 ַּמּדוַע ּכֹה ָחׁשוב ְלַהְזּכִ ּ ּ? 

ַתב ַתן לֹו ֵעָצה ַעל: "י" ַרׁשִכָּ ּנָ ּ ַהִמָלההּוא ׁשֶ ֶחְלקֹוִנְגָלה ְְלִפיָכך , ּ ָבָריו הּוא ". ָעָליו ּבְ ּוֵבאּור ּדְ
ְבֵרי ַהִמְדָרׁש ַאלֹוֵני ַמְמֵרא: ")תנחומא וירא ג( ְּלִפי ּדִ ל ַהָקּבָ? ְּוָלָמה ּבְ מֹו ׁשֶ ַרך ׁשְ ֵאינֹו "ְִיְתּבָ ה ׁשֶ

ִרָיה ל ּבְ ָכר ׁשֶ ַח ׂשָ ה אֹוֲהִבים ָהיּו לֹו . ְּמַקּפֵ לֹׁשָ ּכֹול ּוַמְמֵרא, ַעֵנר: ְלַאְבָרָהםׁשְ ָאַמר . ֶאׁשְ ְוֵכיָון ׁשֶ
ִימֹול רּוך הּוא ׁשֶ ּלֹו ַהָקדֹוׁש ּבָ ּ ְ ך ְוָכך ָאַמר ִלי : ְָהַלך ֵאֶצל ַעֵנר ָאַמר. ְָהַלך ָלַקַחת ֵמֶהם ֵעָצה, ּ ְכָּ ְ

רּוך הּוא ְַהָקדֹוׁש ּבָ ַעל מּום רֹוֶצה ַאָתה ַלֲעׂשֹו: ָאַמר ֵליה ַעֵנר. ּ ל ּּבַ ִיְהיּו ְקרֹוֵביֶהן ׁשֶ ְּתך ׁשֶ ָ

ָהַרְגָת ַּהְמָלִכים ׁשֶ ֵניֶהם, ּ ִאין ְוהֹוְרִגין אֹוְתך ְוֵאין ַאָתה ָיכֹל ִלְברַֹח ִמּפְ ּּבָ יחֹו ְוָהַלך ֵאֶצל ? ָ ְִהּנִ

ּכֹול ך ְוָכך ָאַמר ִלי ַהָקּבָ: ָאַמר ֵליה. ֶאׁשְ ְכָּ ּכֹול. ה"ְ ָּתה ִתימֹול ִאם ַא. ַּאָתה ָזֵקן: ָאַמר ֵליה ֶאׁשְ ּ
ה ְולֹא תּוַכל ִלְסּבֹל ְוָתמּות ם ַהְרּבֵ ֵּיֵצא ִמְמך ּדָ ָ יחֹו ְוָהַלך ֵאֶצל ַמְמֵרא. ּ ך ְוָכך : ָאַמר ֵליה. ְִהּנִ ְכָּ ְ

ָדָבר ַהֶזה ַאָתה ְמַבֵקׁש ֵעָצה ֲהלֹא הּוא : ָאַמר ֵליה ַמְמֵרא? ַּמה ְתַיֲעֵצִני, ה"ָאַמר ִלי ַהָקּבָ ּּבַ ּ ּ
ִהִציְלך ָׁשֶ ים ְוִהִציְלך ִמן ַהְמָלִכים ְוִאלּוֵלי ּכֹחֹו ּוְגבּוָרתֹו ָהיּו ּ ּסִ ל ַהּנִ ה ְלך כָּ ן ָהֵאׁש ְוָעׂשָ ְבׁשַ ּ ִמכִּ ּ ָ ָּ

ך ּוִמְקָצת ֵאֶבר ֶאָחד ַאָתה ְמַבֵקׁש ֵעָצה"ְּוִהִציל ְרַמ. ָהֹוְרִגין אֹוְתך ּבְ ּח ֵאיָבִרים ׁשֶ ּ ה ? ָ ֲעׂשֵ
ִמְצָותֹו ִימֹול:ה"ָאַמר ַהָקּבָ! כְּ ַתָת ֵעָצה ׁשֶ ּנָ ֵרך ַאָתה ׁשֶ ּ ִיְתּבָ ּ ְתחּוְמך, ְ ֵָאיִני ִנְגֶלה ֵאָליו ֶאָלא ּבִ ּ .

ְכִתיב ֵאלֵֹני ַמְמֵרא' ַּוֵיָרא ֵאָליו ה: ַהָדא הּוא ּדִ   ". ּבְ

ְפֵתי ֲחָכִמים ַה ְבֵרי ַרׁשִׂשִ ַרׁשִ: "י"ְמָבֵאר ַאֶחֶרת ֶאת ּדִ ְרָאה ֵאָליו ּי ֵאינֹו ְמָתֵרץ ָלָמה ִנ"ִנְרָאה ּדְ
ם ם, ׁשָ ְבאֹותֹו ְזַמן ָהָיה ַאְבָרָהם ׁשָ ך ָהָיה ּדְ ָהָיה כָּ ה ׁשֶ ָמא ַמֲעׂשֶ י ׁשֶ ְכִּ ֶּאָלא ָרָצה ְלָתֵרץ ַמה , ּ

ם ִנְרָאה ֵאָליו ָ ּשׁ ֵאלֵֹני ַמְמֵרא, ְָצִריך ַהְקָרא ְלהֹוִדיַע ׁשֶ הּוא ׁשֹוֵכן ּבְ ָבר ֶנֱאַמר ְלֵעיל ׁשֶ ָהא כְּ , ּדְ
יתֹוּּוִמְסָתָמ ם ָמל ֶאת ַעְצמֹו ּוְבֵני ּבֵ י ׁשָ ם ִנְגָלה כִּ ָהָיה ֲעַדִין . א ׁשָ ם ׁשֶ ָ לֹא ָיָצא ִמּשׁ אי ׁשֶ ּּוְבַוּדַ

ַהָקּבָ יָון ׁשֶ א ְלַבְקרֹו "חֹוֶלה ִמִמיָלתֹו כֵּ ה ... ה ּבָ ַאְבָרָהם ָאִבינּו ִיּטֹל ְדְַאך ָקׁשֶ ֵּהיַאך ִיָתֵכן לֹוַמר ּדְ ְ

ָרה ִנְסיֹונֹות, ַות ּבֹוְראֹו ִאם ָלאוֵּעָצה ִאם ְלַקֵים ִמְצ ֲעׂשָ דֹול ָהָיה ְוָעַמד ּבַ יק ּגָ  ַהִמְזָרִחי. ְוָהא ַצּדִ
אי ַוּדַ ִהיא ִמְצַות ּבֹוְראֹו, ְמָפֵרׁש ּדְ ָלאו ָהִכי ַנִמי ָהָיה ְמַקֵים ִמְצַות ַהִמָלה ׁשֶ ם ּבְ ּּגַ ּ ְּוָלָמה ָנַטל . ּ

ּכֹול? ֵעָצה ֶאׁשְ ִאלּו ֵהם ַעֵנר ּוַמ, ְלִפי ׁשֶ ה ָהיּו ִנְרִאים לֹו כְּ ִרית ַאְבָרם ּוַבּפֶ ֲעֵלי ּבְ ְּמֵרא ָהיּו ּבַ
ֵלב ִעמֹו ְוִאם , אֹוֲהִבים אֹותֹו ה ְוֶאָחד ּבְ ּפֶ ְעָתם ִאם ֵאיָנם ֶאָחד ּבַ קֹל ּדַ ְּוַאְבָרָהם ָהָיה רֹוֶצה ִלׁשְ ּ

ִימֹול  ּיֹאְמרּו לֹו ׁשֶ ָבר... ּ ּכֹול ְוַעֵנר , סֹוף ּדָ לֹא ִימֹול ֶאָלא ַמְמֵרֶאׁשְ ָּנְתנּו לֹו ֵעָצה ׁשֶ א ְלַבד ָנַתן ּ
ִימֹול ֶהן ,ֵּעָצה ׁשֶ יר ּבָ ַאל ִאם ִימֹול ַעְצמֹו ְבַפְרֶהְסָיא...  ּוָבֶזה ָהָיה ַאְבָרָהם ַמכִּ ָ ּשׁ , ְּוִלי ִנְרָאה ׁשֶ

ְוָקא ה ָלמּול ְבַפְרֶהְסָיא ּדַ ְצַטּוָ ּנִ י לֹא ָמִצינּו ׁשֶ ַמע ְוַעֵנר ְוֶא, כִּ ְדַמׁשְ ָידֹו כִּ ּכֹול ָהָיה מֹוִחין ּבְ ׁשְ
ִמְדָרׁש  ָלל, )תנחומא וירא ג(ּּבַ ְְלָכך , ֲאָבל ַמְמֵרא ֶהֱחִזיק ִלּבֹו ָלמּול ְבַפְרֶהְסָיא ְולֹא ָיחּוׁש ְלׂשֹוְנָאיו כְּ

יָקא ֶחְלקֹו ּדֵ ְגָלה ּבְ ּנִ ה ׁשֶ ֶנֶגד ִמּדָ ה כְּ   ".ִנְפָרע לֹו ִמּדָ
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ְרנּו ְלַמְעָלהמֹוְּכִלי ָיָקר ַה ִהְזכַּ ך ְלֵפרּוׁשֹו ׁשֶ ֶהְמׁשֵ ַמְרֶאה ֶזה ָהָיה : "ְִסיף כְּ ּּוְלהֹורֹות ַעל ֶזה ׁשֶ
ֲעבּור ַהִמיָלה ֵאלֵֹני ַמְמֵרא'ִנְרָאה ֵאָליו , ּּבַ י ְלַדַעת ַרׁשִ. 'ּבְ ַתן לֹו ֵעָצה ַעל ַהִמיָלה"כִּ ּנָ . ּי הּוא ׁשֶ

ָלַמד ֶזה ִמַמה ׁשֶ ְּוִנְרָאה ִלי ׁשֶ ֱאַמר ּ ֵאלֵֹני'ּנֶ ים' ּבְ ה ֵאלֵֹני, ְלׁשֹון ַרּבִ ַעם ַההּוא ַהְרּבֵ ? ְוִכי ָהָיה ּפַ
ַאלֹון ַמְמֵרא'ָהָיה לֹו לֹוַמר  ה ָהיּו ְלַמְמֵרא', ּּבְ ַאלֹוִנים ַהְרּבֵ י ׁשֶ י ַאף ַעל ּפִ ְוָהיּו ָאֳהֵלי ַאְבָרָהם , ּכִּ

ֻכָלם ִטים ּבְ ְ ּשׁ ל ָמקֹום ָהָיה ּדַ, ִּמְתּפַ אֹותֹו ַאלֹון ִמכָּ ַרך ּבְ ִכיָנתֹו ִיְתּבָ ט זַֹהר ִזיו ׁשְ ֵ ּשׁ ִיְתּפַ ׁשֶ ּי כְּ ְ ּ
ַעְצמֹו ׁשֹוֵכן ּבֹו ָהָיה ַאְבָרָהם ּבְ ִמְצַות . ׁשֶ ָהָיה ְלַמְמֵרא ֵאיזֹו ְזכּות ְוֵחֶלק ּבְ אי ְלִפי ׁשֶ ֶּאָלא ַוּדַ

ן ִנְרָאה ה, ַּהִמיָלה ָכל ַאלֹוָניו' ַעל כֵּ   ". ּּבְ

ֶפַתח ָהאֶֹהלְלֵאיזֹו .3 ב ַאְבָרָהם ּבְ ָרה ָיׁשַ  ? ַמּטָ

ַתב  ֵביתֹו: "י"ַרׁשִכָּ ב ְוַיְכִניֵסם ּבְ ַתב ". ִלְראֹות ִאם ֵיׁש עֹוֵבר ְוׁשָ ַעל ַהטוִריםכָּ ּּבַ ַתח : "ּ ב ּפֶ יֹוׁשֵ
יַמְטִרָיא ְלַהְכִניס ֶאת ָהאֹוְרִחים. ָהאֶֹהל ּגִ ל ַא: "ּּוַבִמְדָרׁש". ּּבְ ְרּכֹו ׁשֶ ב ְוִכי ּדַ ְבָרָהם ָאִבינּו ֵליׁשֵ

ַתח ָהאֶֹהל ָמה ֲחִביָבה ַהְכָנַסת אֹוְרִחין ִלְפֵני ַאְבָרָהם ָאִבינּו? ּפֶ ֶּאָלא ְלהֹוִדיֲעך כַּ ָ יָון , ּ כֵּ ׁשֶ
לֹא ַהְכָנַסת אֹוְרִחין ֵני ָיִמים ּבְ ָהה ׁשְ ָ ּשׁ ֵהן ְמַצֲעִרין אֹוִתי: ָאַמר, ׁשֶ ָמא ְסבּוִרין ׁשֶ ִּמָיד ָיָצא ? ּׁשֶ

ִביםְו ָ ַתח ְלַהְכִניס ָהעֹוְבִרים ְוַהּשׁ ב לֹו ַעל ַהּפֶ   ". ָיׁשַ

ַדְוָקאי "ַרׁשִ ב ּבְ רּוׁש נֹוָסף ַהְמָבֵאר ַמּדּוַע ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָיׁשַ ִתיב: "ְולֹא ָעַמד, ֵּמִביא ּפֵ ב כְּ , ָיׁשַ
ֵקׁש ַלֲעמֹד ב ַוֲאִני ֶאֱעמֹד ְוַאָתה ִסיָמ: ה"ָאַמר לֹו ַהָקּבָ, ּּבִ ָעִתיד ֲאִני ְלִהְתַיֵצב . ָן ְלָבֶניךּׁשֵ ּׁשֶ

ִבין ָיִנין ְוֵהן יֹוׁשְ ֲעַדת ַהּדַ ֱאַמר , ּּבַ ּנֶ ֲעַדת ֵקל' )א, תהלים פב(ׁשֶ   ".  'ֱּאלִֹקים ִנָצב ּבַ

יר ֶאת ַרׁשְִּכִלי ָיָקר ַה יו"ַמְסּבִ רּוׁשָ ֵני ּפֵ ר ֶאת ׁשְ ֵרׁש ַרׁשִ: "י ּוְמַחּבֵ ִתיב, י"ּפֵ ֵקׁש. ָחֵסר כְּ ,  ַלֲעֹמדּּבִ
ב: ה"ָּאַמר ֵליה ַהָקּבָ ְָוַאָתה ִסיָמן ְלָבֶניך ְוכּו, ׁשֵ תֹוֵמם ַעל ַהַמְרֶאה. 'ּ יל ִיׁשְ ּכִ ְּוָכל ַמׂשְ ַמה ִעְנַין , ּ

ָיִנים יַבת ַהּדַ יָבה זֹו ִליׁשִ ְוָקא' ְּוָלָמה ֶהְרָאה לֹו ה? ְיׁשִ יָבה זֹו ּדַ יׁשִ זֹאת ּבִ ן אֹוֵמר ֲאִני? כָּ , ַעל כֵּ
לֹ ּבּור אֹו ִצּוּויִמּדְ ַמְרֶאה זֹו ׁשּום ּדִ יר ּבְ אי ַתְכִלית ַמְרֶאה זֹו ָהְיָתה ְלַאְבָרָהם , א ִהְזכִּ ַּוּדַ

י ְסדֹום ַעת ַאְנׁשֵ ָאְמרֹו. ְלהֹוִדיעֹו ִרׁשְ ים ִנָצִבים ָעָליו': ְוִהְפִסיק ּבְ ה ֲאָנׁשִ לֹׁשָ ה ׁשְ ַהְינּו ', ְּוִהּנֵ ּדְ
י ַעל, ַהְכָנַסת אֹוְרִחים ים ַאְבָרָהם ִעם ַהָקּבָכִּ אֹוֵרַח ... ְה ַלֲהפֹך ֶאת ְסדֹום " ְיֵדי ֶזה ַיְסכִּ ָידּוַע ׁשֶ
ַרְגָליו לֹא ָיבֹא לֹא ָרצּו ִלֵתן ָלֶהם ַאְכַסְנָיא, ּבְ ּּוְרָאָיה ִמן ַהַמְלָאִכים ׁשֶ ּ ּה ְלַגלֹות "ְוָרָצה ַהָקּבָ. ּ

ְמנ ִנְזּדַ יב ַהָקּבָ... ּו לֹו ְּלַאְבָרָהם ַעל ְיֵדי ַהַמְלָאִכים ׁשֶ הֹוׁשִ ֹמַע ׁשֶ ין "ְוָקרֹוב ִלׁשְ ית ּדִ ה ּבֵ
י ְסדֹום ה ַעל ַאְנׁשֵ ְלַמּטָ ין ׁשֶ ְלַמְעָלה ּוֵבית ּדִ ּׁשֶ יִנין , ּ ֵתי ּדִ ֵתי ּבָ ְ ם ִמּשׁ ט ֻמְסכָּ ּפַ ֶהם ִמׁשְ ַּלֲעׂשֹות ּבָ ּ

ה... ֵּאלּו  ְלַמּטָ ין ׁשֶ ֵבית ּדִ יב ּבְ י , ֶּאת ַאְבָרָהם הֹוׁשִ ַהָקּבָכִּ ין "ָמִצינּו ׁשֶ ּדִ יב ֶאת ָהָאבֹות ּבַ ה מֹוׁשִ
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ל  .4 ָמעות ׁשֶ ַּמה ַהַמׁשְ חֹום ַהיֹום'ּ  '?ּּכְ

ַתב  אֹוְרִחים"ִציא ַהָקּבָהֹו: "י"ַרׁשִכָּ לֹא ְלַהְטִריחֹו ּבְ ְרִתיָקה ׁשֶ ּה ַחָמה ִמּנַ ּ ּ ָרָאהּו ִמְצַטֵער , ּ ּוְלִפי ׁשֶ
ִאים לֹא ָהיּו אֹוְרִחים ּבָ ים, ּׁשֶ ְדמּות ֲאָנׁשִ   ". ֵּהִביא ַהַמְלָאִכים ָעָליו ּבִ

ְרִתיָקה"הֹוִציא ַהָקּבָ ּה ַחָמה ִמּנַ ּ לֹא ָיבֹואּו אֹו, ּ ֵדי ׁשֶ ְּרִחים ְוִיְהֶיה ַאְבָרָהם ְמֻחָיב ְלַהְכִניס ּכְּ
ל ֶאת . אֹוָתם ְלֵביתֹו ָנה ַרק ְלַקּבֵ ּוָ ר ֵאין ַהכַּ ֲאׁשֶ ַהְכָנַסת אֹוְרִחים ִהיא ִמְצָוה ֲחׁשּוָבה כַּ

יֹוֵתר, ָהאֹוְרִחים צּוָרה ַהָיָפה ּבְ ָדם ּבְ ֶּאָלא ְלַכּבְ ַאְבָרָהם ָרץ ְלָהִביא. ּ ָרִאינּו ׁשֶ מֹו ׁשֶ  ְלאֹוְרָחיו כְּ
ח ּבָ ָקר ַהּטֹוב ּוֵמָהֹאֶכל ַהְמׁשֻ   . ֵּמַהּבָ

ת  ּבָ ַ יַע ִלְכָפר ְמֻסָים ָסמּוך ַמָמׁש ִלְכִניַסת ַהּשׁ ִהּגִ יהּוִדי ׁשֶ ה ָהָיה ּבִ ַּמֲעׂשֶ ְ  ְולֹא ָיַדע ַמה –ּ
ַאל אֹותֹו. ַלֲעׂשֹות ל ְיהּוִדי ְוׁשָ ִית ׁשֶ ֵלם ְל: "ָמָצא ּבַ ָמה ֶאְצָטֵרך ְלׁשַ ּכַּ ְ ֵדי ְלִהְתָאֵרַח ֶאְצְלך ּ ָך כְּ ָ

ת ּבָ ׁשַ ִית? "ּבְ ַעל ַהּבַ יַנר ָזָהב ֶאָחד: "ָעָנה לֹו ּבַ יַנר ָזָהב: ָּהאֹוֵרַח ָהָיה ֻמְפָתע". ּדִ ת? ּדִ ּבָ ! ?ֲעבּור ׁשַ
ָידֹו ! ֶזהּו ְסכּום ָעצּום ֵרָרה לֹא ָהְיָתה ּבְ ִית ִחֵיב ֶאת ָהאֹוֵרַח ְלַה... ְַאך ּבְ ֵצאת ּּוַבַעל ַהּבַ ּבְ ְבִטיַח ׁשֶ

יַנר ָזָהב ֵלם לֹו ּדִ ת ְיׁשַ ּבָ ַ ת. ַּהּשׁ ּבָ ַ ך ַהּשׁ ֶמׁשֶ ַרֲחבּות, ּבְ א ַלָיד , ִהְתַנֵהג ָהאֹוֵרַח ּבְ ל ַהּבָ ָּאַכל ִמכָּ
ְסּפֹו רּות טֹוב ְתמּוַרת כַּ ִיְתנּו לֹו ׁשֵ ְּוָדַרׁש ׁשֶ ּ ת. ּ ּבָ ַ יַע ְל, ְלַאַחר ֵצאת ַהּשׁ ר ָהאֹוֵרַח ִהּגִ ֲאׁשֶ ַבַעל כַּ

ֵלם לֹו ֵדי ְלׁשַ ִית כְּ הּו ֲעבּור ָהֵארּוַח, ַּהּבַ ְלׁשֶ לּום כָּ ל ַתׁשְ ֵּסֵרב ַהְמָאֵרַח ְלַקּבֵ ַאל אֹותֹו ָהאֹוֵרַח. ּ : ׁשָ
ן" יַנר ָזָהב, ִאם כֵּ ֵלם ְלך ּדִ י ְלִהְתַחֵיב ְלׁשַ ָת ִמֶמּנִ ַרׁשְ ַָמּדּוַע ּדָ ּ ּ ּ ִית? "ּ ַעל ַהּבַ ָרִציִתי : "ָעָנה לֹו ּבַ
ה טֹוָבהׁשֶ ׁשָ ַהְרּגָ ִתְצָטֵרך , ִּתְתָאֵרַח ְוֹתאַכל ּבְ ָבר ׁשֶ ל ּדָ ֵיׁש ְלַבֵקׁש כָּ ַפע ְולֹא ִתְתּבַ ׁשֶ ְֹתאַכל ּבְ ּ ּ ּּ ּ...  

לֹׁשָ .5 ׁשְ ְַמּדוַע ָהָיה צֶֹרך ּבִ יםּ ֵב? ה ֲאָנׁשִ ה ּבְ אן"ּאור ַרׁשִּוַמה ָקׁשֶ   ?י ּכָ

ָבא ְמִציָעא  ֶכת ּבָ ַמּסֶ תּוב:)פו(ּּבְ ים ":  כָּ ה ֲאָנׁשִ לֹׁשָ .  ִמיָכֵאל ְוַגְבִריֵאל ּוְרָפֵאל-ּוַמאן ִניְנהּו ׁשְ
ָרה-ִמיָכֵאל  ר ֶאת ׂשָ א ְלַבּשֵׂ ּבָ א ֶאת ַאְבָרָהם-ְרָפֵאל ,  ׁשֶ א ְלַרּפֵ ּבָ ְבִריֵאל ,  ׁשֶ ֵכיה -ּגַ  ָאַזל ְלַמְהּפֵ
ַתב ". ִלְסדֹום ָרה ְוֶאָחד ַלֲה: "י"ַרׁשִכָּ ר ֶאת ׂשָ אֹות ֶאת ֶאָחד ְלַבּשֵׂ ְפֹך ֶאת ְסדֹום ְוֶאָחד ְלַרּפְ

ִליחּויֹות, ַאְבָרָהם ֵתי ׁשְ ה ׁשְ ֵאין ַמְלָאך ֶאָחד עֹוׂשֶ ּׁשֶ יָרן . ְ ה הּוא ַמְזּכִ ָרׁשָ ל ַהּפָ ן כָּ כֵּ ֵָתַדע ְלך ׁשֶ ּ
ים  ְלׁשֹון ַרּבִ ׂשֹוָרה ֶנֱאַמר , 'ַּויֹאְמרּו ֵאָליו', 'ַּויֹאֵכלּו'ּבִ ּוְבַהִפיַכת . 'ָׁשּוב ֵאֶליךַּויֹאֶמר ׁשֹוב ָא'ּוַבּבְ

ָבר'ְסדֹום הּוא אֹוֵמר  י לֹא אּוַכל ַלֲעׂשֹות ּדָ י, כִּ א ֶאת ַאְבָרָהם ָהַלך . 'ְּלִבְלִתי ָהְפכִּ ִרּפֵ ְּוְרָפֵאל ׁשֶ



 בֹול ַיֲעקק  וירא  ו
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ִדְבֵרי ַרׁשִ ה ּבְ ֲהֵרי ִאם "ְוָקׁשֶ ִליחּויֹות"י ׁשֶ ֵתי ׁשְ ה ׁשְ ֵּאין ַמְלָאך ֶאָחד עֹוׂשֶ יַצד ִיָתֵכן , "ְ ּכֵּ
ַהַמְלָאך  ְׁשֶ א ֶאת ַאְבָרָהם"ּ ִרּפֵ ם ְלַהִציל ֶאת לֹוט, ׁשֶ ָ ָּהַלך ִמּשׁ ְפֵתי ֲחְַמָפֵרׁש ה? "ְ ְוֵיׁש : "ָכִמיםׂשִ

ל ְרפּוָאה ְוַהָצָלה ַאַחת ִהיא  ִליחּות ׁשֶ גֹוְרִסין ּוׁשְ ָבִרים ... ְּסָפִרים ׁשֶ ֵני ּדְ ׂשֹוָרה ְוַהָצָלה ׁשְ ֲּאָבל ּבְ
ה ַמְלָאִכים". ֵהם לֹׁשָ יעּו ׁשְ ָרה, ְּוְלִפיָכך ִהּגִ ר ֶאת ׂשָ ַכת ְסדֹום, ֶאָחד ְלַבּשֵׂ ְוֶאָחד , ֶאָחד ְלַמְהּפֵ
  .ּא ֶאת ַאְבָרָהם ּוְלַהִציל ֶאת לֹוטְלַרּפֵ

ֶפַּמהו .6 ָפסוק  ּכֵ ּל ַהָלׁשֹון ּבַ ּ  '?ּא ַוָיָרץְרַּוַי'ְוֵכן ' אְרַּוַי '–ּ

ַתב  ָעִמיםְרּא ַוַיְרַּמהּו ַוַי: "י"ַרׁשִכָּ ֵני ּפְ ִני ְלׁשֹון ֲהָבָנה? א ׁשְ ֵ ָמעֹו ְוַהּשׁ ַמׁשְ ל . ָהִראׁשֹון כְּ ִּנְסַתכֵּ
ָהיּו ִנָצ ֵיֵצא ּׁשֶ יֹוְדִעים ָהיּו ׁשֶ י ׁשֶ לֹא ָהיּו רֹוִצים ְלַהְטִריחֹו ְוַאף ַעל ּפִ ָמקֹום ֶאָחד ְוֵהִבין ׁשֶ ִּבים ּבְ ּ ּ
לֹא ָרצּו ְלַהְטִריחֹו, ִלְקָראָתם ְמקֹוָמם ִלְכבֹודֹו ּוְלַהְראֹותֹו ׁשֶ . ְוָקַדם הּוא ְוָרץ ִלְקָראָתם, ָּעְמדּו ּבִ
ִתיב : "ֱאַמר ֶנ:)בבא מציעא פו(ּוַבְגָמָרא  ה , 'ַּוָיָרץ ִלְקָראָתם'ּוְכִתיב , 'ִּנָצִבים ָעָליו'כְּ ַהּוָ ד ָחְזיּוהּו ּדְ כַּ

ֵרי ְוָאִסיר ר ְוֵהִתיר [ׁשָ י ִמיָלָקׁשַ ַעל ַגּבֵ ְרׁשּו ֵהיֶמנּו ]תֹו ֶאת ָהֶרִטָיה ׁשֶ ִּמָיד ַוָיָרץ ִלְקָראָתם, ּפֵ ּ ."  

ֶפל ַהָלׁשֹון יֵיׁש ְלָהִב: "ָּחֵפץ ַחִייםֶּוְמָפֵרׁש ה ת . 'ּא ַוָיָרץְרַּוַי'ּן ַמהּו כֵּ ָרׁשַ ְידּוָעה ּדְ ְּוֵיׁש ְלָפֵרׁש ׁשֶ
י ַלִמיָלה"ֲחַז ִליׁשִ ְ יֹום ַהּשׁ ָהָיה ֶזה ּבַ ּל ׁשֶ א ֶאת , ּ ֵדי ְלַרּפֵ א כְּ ה ַהַמְלָאִכים ּבָ לֹׁשָ ְ ְּוֶאָחד ִמּשׁ

ִהְתָרֶאה, ַאְבָרָהם יָון ׁשֶ ִמכֵּ ְ ְלָפָניו ַהַמְלָאך ְּוָהְרפּוָאה ִהיא ׁשֶ ִּמָיד ָחַזר ִלְבִריאּותֹו ַעד ,  ָהרֹוֵפא–ּ
ָהָיה ּבֹו ּכַֹח ָלרּוץ ִלְקָראָתם   ".ׁשֶ


