
 

 

 

 מר חשוון תשפ"בבס"ד, 

 

 לאה ויזלד"ר  ניתהרב – ויראדבר תורה לפרשת 
 

ָשא ֹחם ַהיֹום: ַויִּ ל כְּ ַתח ָהֹאהֶּ ב פֶּ הּוא ישֵּ א וְּ רֵּ י ַממְּ ֹלנֵּ אֵּ ָליו ה'  בְּ ָרא אֵּ א  ַויֵּ ים ָעָליו ַוַירְּ ָצבִּ ים נִּ לָשה ֲאָנשִּ נֵּה שְּ הִּ א וְּ יָניו ַוַירְּ ץעֵּ רָּ  ַויָּ

ַעל  ינֶּיָך ַאל ָנא ַתֲעֹבר מֵּ עֵּ ן בְּ י חֵּ ם ָנא ָמָצאתִּ ָצה: ַויֹאַמר ֲאֹדָני אִּ ַתחּו ָארְּ שְּ ל ַויִּ ַתח ָהֹאהֶּ פֶּ ָראָתם מִּ קְּ ם לִּ ַעט ַמיִּ ָך: יַֻקח ָנא מְּ דֶּ ַעבְּ

לֵּ  ַרֲחצּו ַרגְּ ץ:וְּ ָשֲענּו ַתַחת ָהעֵּ הִּ ם וְּ  יכֶּ

לש  י שְּ ר ַמֲהרִּ ל ָשָרה ַויֹאמֶּ ָרָהם ָהֹאֱהָלה אֶּ ר ַאבְּ ַמהֵּ ם ַאַחר ַתֲעֹברּו .. ַויְּ כֶּ בְּ ַסֲעדּו לִּ ם וְּ חֶּ ָחה ַפת לֶּ קְּ אֶּ י וְּ ת לּושִּ ַמח ֹסלֶּ ים קֶּ אִּ סְּ

י ֻעגֹות:  ַוֲעשִּ

ן ָבָקר ַרְך ַקח בֶּ ָרָהם ַויִּ ל ַהָבָקר ָרץ ַאבְּ אֶּ ר ָעָשה וְּ ן ַהָבָקר ֲאשֶּ ָחָלב ּובֶּ ָאה וְּ מְּ ַקח חֶּ ר ַלֲעשֹות ֹאתֹו: ַויִּ ַמהֵּ ל ַהַנַער ַויְּ ן אֶּ תֵּ  ָוטֹוב ַויִּ

לּו: )בראשית יח, א ץ ַויֹאכֵּ ם ַתַחת ָהעֵּ יהֶּ ד ֲעלֵּ הּוא ֹעמֵּ ם וְּ נֵּיהֶּ פְּ ן לִּ תֵּ  ט(.-ַויִּ

 

הם וה' בא לבקרו ולדרוש בשלומו. ה' אף דאג להוציא חז"ל מבארים כי אותו היום היה היום השלישי למילתו של אבר

חמה מנרתיקה בבוקרו של אותו היום כדי שאנשים לא יסתובבו בדרכים  ואברהם לא יידרש  לטרוח ולארח עוברי אורח 

באוהלו. אולם, משראה הקב"ה שאברהם   כל כך  הצטער על כך  זימן לו שלושה מלאכים בדמות אנשים ערביים. ברגע 

ם זיהה דמויות ניצבות מרחוק הוא עזב הכל ורץ לקראתם. מכאן למדו חכמים שגדולה הכנסת אורחים מקבלת שאברה

 פני השכינה. 

הפסוקים הפותחים את פרשתנו מדגישים את הזריזות בה רץ אברהם לקבל את האנשים הזרים ולהכין את צורכי 

סעודתם. אברהם מדבר מעט ועושה הרבה. ברגע שהוא זיהה מרחוק קבוצה של אנשים  זרים ניצבים  במקום אחד 

אינם מתקרבים מחשש להטריחו. ולא מתקרבים  לעברו, רץ הוא אליהם. רש"י מסביר שכנראה הבין אברהם שהם 

אברהם פונה אליהם ומציע  להם פת של לחם, צל  ומי באר וכשהם נעתרים הוא רץ מיד להכין להם סעודת מלכים. 



 

 

 

השימוש החוזר על עצמו  בפעלים  "רץ" "וימהר" מחדד את האופן בו נעשו הדברים. מעבר לכך שהזריזות מונעת 

היות רעבים וצמאים היא מלמדת על מידת להיטותו של אברהם לקיים בגופו המתנה ממושכת מצד האורחים שעשויים ל

מצווה חשובה זו.   הפסוקים כמו באים ללמד שגם בעשיית חסד אין די בעצם המעשה  ובהשגת המטרה שלו  אלא יש 

ייתו חשיבות גם לאופן עשייתו. אדם העושה טובה לאחר אך עושה אותה בעצלתיים תוך שהוא מרבה לדבר בשבח עש

גורם למקבל העזרה תחושה לא נוחה ואפשר שתהיה זו הפעם האחרונה בה הוא ישתמש בעזרה המוצעת לו. לעומת 

זאת,  אדם הנחלץ במהירות לעזרת חברו משדר לו ללא צורך בנאומים שאין בדבר כל טרחה מצידו, שאכפת  לו ממנו 

המתוארות. לפי האמור אין פלא שגם בסיפור של  ושדאגתו כנה. יש הבדל איכותי משמעותי בין שתי צורות הפעולה

רבקה ואליעזר  מדגיש הכתוב את המהירות בה פועלת רבקה בהשקותה את אליעזר ואת כל גמליו )ר' בראשית כד, 

כא(. הן אברהם והן רבקה עושים את הדברים בזריזות ושניהם גם עושים הרבה מעבר למינימום ההכרחי. אברהם -יח

מרות שהציע רק מעט מים ולחם   ורבקה משקה את כל הגמלים אף שנתבקשה להשקות את רץ להכין מטעמים ל

 אליעזר בלבד. 

אברהם מכניס לאוהלו מלאכים שנראים כעובדי עבודה זרה מבלי לבדוק בציציותיהם. באוהלו וכנראה בליבו  יש מקום 

לכל אדם הזקוק לבית חם או לעזרה. לאברהם, אב המון גויים, אכפת אפילו מאנשי סדום החטאים. הרב שטיינזלץ 

ממשהו והדבר באמת נוגע לו הוא יעשה הכל  לומד מתשוקתו של אברהם לאורחים בכל מחיר כי כאשר לאדם אכפת

כדי לממשו ואף יצליח בכך.  הקב"ה מנע ממנו אורחים כי רצה שינוח, אך דווקא העדר האורחים מנע מאברהם מנוחה  

 שיחות על פרשת השבוע, פר' וירא(. -וההתרוצצות לסיפוק צורכיהם היא המנוחה עבורו. ) ר' שטיינזלץ, חיי עולם
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