
 ב "פתשחשון                       ס"ד  ב

 וירא נגיעות מפרשת השבוע 

בישראל של מתקפת הקורונה  רון ()ונקווה שהאח דעיכת הגל הרביעימצויים בתקופה של אנו ב"ה 

יתוח " נ הליך "  מאבינו  של אברהם והתאוששותו על החלמתונקרא וביום שבת התאוששות החולים ו

 מי שאפשר. הוא אינו מנצל חופשת מחלה ורץ לעזור לכל .בגילו המתקדם המילה ברית

 

התורה “וירא אליו ה’ באלוני ממרא”  ית שחווה אברהם אבינוקתיאור התגלות אלופרשה מתחילה בה

“ויישא עיניו וירא והנה   " אחר אירועה אלא מיד עוברת לספר על "איננה מתארת את ההתגלות עצמ

שהם לו שלושה אנשים ניצבים עליו” אברהם רואה לנגד עיניו שלושה עוברי דרך שלאחר מכן מתברר 

זרים,  אדם, -בנירואה כאמור אברהם . לושה מלאכים שבאו לבשר לאברהם ולשרה על הולדת יצחקש

   .עם ה'" "פגישה למרות שהוא ב הוא מיד מתפנה אליהםו קוקים לעזרתו הדחופהזיתכן וש עוברי דרך

ם בהתגלות אלוקית נדירה האבדיוק . אברהם מצוי מתוך הכתוב חז"ל מדברים על קונפליקט אמוני גדול

וירא, וירץ “ "נטש " את ה' במהלך ההתגלות ורץ לקבל אורחים בשר ודם שהוא אפילו אינו מכיר ? הוא 

לקראתם מפתח האוהל, וישתחו ארצה, ויאמר: אדוני, אם נא מצאתי חן בעיניך אל נא תעבור מעל עבדך; 

 ”בכםיוקח נא מעט מים ורחצו רגליכם, והישענו תחת העץ, ואקחה פת לחם וסעדו לי

“גדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת שנשמע בלתי נתפס  עיקרוןהתלמוד הבבלי את מאירוע זה למדו ב

 פני שכינה” )מסכת שבת דף קכז(.

 

העדפתו של אברהם מלמדת אותנו כי קיים ערך חשוב יותר מן ההתגלות רב שמואל רבינוביץ אומר ש ה

ביתך ולארח אותו, זהו מעשה שגובר על החוויה הדתית  הכנסת אורחים. להכניס אדם אל  ית, והואקהאלו

מה יש בה, בהכנסת אורחים, שאברהם מייחס לה  הרב אף שואל  .המסעירה ביותר שאדם מסוגל לחוות

התבוננות במושג ‘הכנסת אורחים’,  ומסביר ,  ?ערך כה רב ומוכן לוותר למענה על ההתגלות האלוהית

אחר. כאשר אדם נותן צדקה או מסייע לזולת, הוא עושה בזה  מגלה שיש בו ערך מוסף על כל מעשה חסד

מעשה חסד הראוי לכל שבח. אך כאשר אדם מכניס לביתו את הזולת הנזקק ומארח אותו, הוא מקריב את  

הפרטיות, את הפינה האישית, עבור צרכיו של הזולת. אדם שמכניס אורח אל ביתו, חולק עם הזולת את 

 .חושת הבעלות והשליטההמרחב האישי, ובכך מרפה מת 

 

של מונותיאיזם. אברהם יוצק תוכן מוסרי  הדתיתאמונתו של אברהם איננה מצטמצמת לתפיסה 

          ים מקיים ומנהל את העולם. קהדרך שבה אלו .צדקה ומשפט” את דרך ה’ ” למונותיאיזם, ורואה ב

, הוא הענקת הקיום לנבראים כולם.  ים עושה בעולםקהחסד הראשוני שאלוכשמתבוננים במעשה הבריאה 

בריאתו של האדם היא וויתור  . מכניס אותנו אל ביתוהוא כביכול חולק עימנו את המרחב שלו,  יםקאלו

                      כביכול על השליטה בעולם. כביכול על המרחב האישי שלו לטובת האדם וויתור י קאלו

ם לרצונו של מסוגל לעשות מעשים המנוגדי   להיותאדם, ככל שהדבר עשוי להישמע מוזר, לה' אף נתן 

ים. קים. יש ביכולתו של האדם לגנוב, לרצוח, לבגוד, להזיק  בניגוד לרצונו והוראותיו של אלוקאלו

ים הרפה מן השליטה בעולם והעניק לאדם בחירה גם אם מוגבלת לקבוע כיצד ייראו חייו.  קלמעשה, אלו

 .מסוגלים להעלות על הדעתבריאתו של האדם הינה “הכנסת אורחים” במובן העמוק ביותר שאנו 

 

ים. לאברהם ברור  קהכנסת אורחים איננה רק מעשה חסד נאצל, אלא היא שיקוף של מעשיו של אלו

ית הינה ללמד את האדם כיצד לשקף  ק, שכן מטרתה של ההתגלות האלוהפסגהית איננה קשהתגלות אלו

ם היום אל הבית, היא שעושה יים. דווקא הכנסת האורחים הנודדים במדבר בחוקבחייו את הערכים האלו

 .יקאת אברהם ראוי אל המפגש האלו

יהודי  מיעוט  ע"י מהצד שלנוואכזריות   ומעשי אלימותומזעזעת  בלתי נתפסתת גל גזענובנתקלנו שבוע ה

רק בר הוא פסול לכל ד שבעיניהםחקן מקבוצתם ילו לעודד שאשר אוסרים אפשל אוהדי קבוצת כדורגל 

מעשים הבני דור השואה ולאחריה   כיהודיםלנו  .בדיוק כפי גישת גדולי שונאי ישראלבלבד  דתו בשל 

התנהגות זאת וכל טיפת אידיאולוגיה כזו גדוע ועלינו ל פסולים מהיסודחייבים להיות ענות הזו והגז

להציל אפילו את רשעי מנסה רץ לעזור לזרים ללא קשר לדתם ו אשרהגותו של אברהם לאור התנ במיוחד 

 סדום. 

 

  . םשבת שלו

 לעילוי נשמת אברהם חנן בן נתן ואטל ז"ל 


