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  מוגהלא 

  שיעור בירושלים, פרשת "וירא". 

  'נתאווה לו הקב"ה להיות לו דירה בתחתונים'

   מתוך אמונתו של אברהםכיצד עושים דירה בתחתונים  לבירור

  לך, לאברהם של וירא: -מאברהם של לך

"עמודו של עולם". השבוע אני ארצה  –"אחד היה אברהם"  –לך נכנסו לאברהם אבינו - בפרשת לך

לחיות עם הזמן, ולחיות עם מה שאברהם שתל בלב כל אחד מאתנו. בחצי השני של חייו של אברהם 

  הוא שותל בלב כל אחד מאתנו את עיקר האמונה.  –

  יום' של ראשון של פרשת 'וירא' מופיע:  –ב'היום 

ן ארבע או חמש, הוא הגיע בשבת (רבי שלום בער), היה ב –סיפור ידוע על הרבי הרש"ב 

זקנו הצמח צדק. הסבא שאל אותו מדוע הוא בוכה? והוא ענה לו,  –אל הסבא  -פרשת וארא

למה הקב"ה נגלה אל אברהם ואלי הוא לא בא?! ענה לו הצמח  –שהוא בוכה כי זה לא פייר 

  גלה אליו. שיהודי שבגיל תשעים ותשע מוכן למול את עצמו, אז הוא ראוי שהקב"ה ית –צדק 

חשבתי פעם אולי הצמח צדק רצה ללמד אותנו לימוד גדול. כי יהודי שמוכן בגיל תשעים ותשע 

אז הקב"ה יתגלה אליו. אבל יש אנשים שעוד בצעירותם כבר אין  –להתחיל את הכול מההתחלה 

  להם כוח להתחיל מחדש, אז איך הקב"ה יתגלה אליהם? 

  : לבקר את החולה –"וירא"  –פשוטו של מקרא 

מתוך דברים אלו נמשיך ל'ראשון' ו'שני' של הפרשה. נתחיל את הדברים בלימוד הפשט של הדברים, 

עם רש"י. כולנו יודעים שאברהם יושב פחח האוהל כחום היום, והקב"ה מגיע אליו בכדי לבקר את 

  החולה. כמו שאומר רש"י: 

ובא  (ב)  ר חנינא, יום שלישי למילתו היה, את החולה, אמר רבי חמא ב (א) לבקר  וירא אליו.

  . הקב"ה ושאל בשלומו (בבא מציעא פו:)

אלא זה הדבר הכי נאמן לפשוטו של מקרא. ואז הוא  -רש"י לא אומר רבותינו דרשו, או מדרש אגדה, 

מצטט שהקב"ה פשוט בא לשאול את אברהם 'מה נשמע' ביום השלישי למילתו. את זה שהקב"ה בא 

רש"י לא מצטט מתוך דברי הגמרא. אלא רש"י מצפה מאיתנו שנבין שזה הפשט  –לה לבקר את החו

  של הפסוק ולא דרש, הפשט הוא שהקב"ה בא לבקר את החולה. 

מהיכן רש"י למד שהקב"ה בא כדי לבקר את החולה? הרי מה קשה לרש"י? רש"י לא אלא ליישב 

זה לא ביטוי חדש, ולא ביטוי המופיע  –'" פשוטו של מקרא. הקושי כאן הוא קושי זועק. "וירא אליו ה

"וירא אליו ה'", אבל כל פעם כתוב שיש  -בפעם האחרונה. ה' נראה אל אברהם כבר בפרשת לך לך

המשך. "ויאמר התהלך לפני והיה תמים". כלומר בכל פעם שמופיע התגלות של ה' זה לצורך מטרה 

ז מה? כלום. הקב"ה בא סתם ללא צורך מסוים. מסויימת. אבל כאן "וירא אליו ה' באלוני ממרא..." וא

שהקב"ה בא פשוט לשאול את אברהם מה שלומו? איך הוא  –לכן רש"י אומר לנו שזה הפשט 

  מרגיש? פשוט ביקור חולים. 

 –ע"י שלושה מלאכים. כלומר הקב"ה מתגלה  –הרשב"ם נכדו של רש"י מסביר : "וירא אליו ה'" 

  לאברהם דרך שלושת המלאכים, והצורך הוא תפקיד המלאכים. 
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  פשט ודרש: 

יש  –שופט) אז הוא רואה את כל הסיפור במכלול. דיין שדן במשהו  –כשאדם פושט ( חילוף אותיות 

לו שני תפקידים: לראות את הכול, והשני : "ודרשת וחקרת . דרישה היא כבר לא דרושה לסיפור. אלא 

תחת איזה עץ זה היה ? ואם תאנים או זיתים? ובאיזה שעה? מי שלא רוצה להבין אני רוצה להבין 

יכול להבין הרבה פרטים, אבל לא להבין את המכלול. אדם יכול להבין את הפשט, אבל  –את הפשט 

זה  –היא ללא קשר מיידי לסיפור, ופשט  –לכן הוא לא יודע לדרוש. דרישה  –הוא לא יודע לדרוש 

  המכלול. 

המהר"ל אומר שיש שבעה עולים ומגביה. והמגביה נוטל שכר כולם. כל אחד חייב לראות היכן לכן 

יש שבע נקודות. אבל המגביה מראה את  –הוא קורא. כלומר כל עולה רואה נקודה אחת בפרשה 

זה החקירה הכי פרטית, אבל פשט  –לכן הוא נוטל שכר כולם. זה לראות את המכלול. דרש  –הכול 

  את כל המכלול. זה לראות 

  : או הקבלת פני שכינה?  –הכנסת אורחים  –"ואברהם עודנו לפני ה'" 

נחזור אל המשך הפסוקים. רש"י פותח אם ביקור חולים, ממשיך ללמד אותנו דברים עמוקים 

  ונפלאים. הפסוקים ממשיכים: 

וַ$ִָ+א ֵעינָיו וַ$ְַרא וְִה*ֵה ְ&)ָ&ה ֲאנִָ&ים נִָ%ִבים ָעָליו וַ$ְַרא וַ$ָָרץ ִלְקָראָתם ִמֶ!ַתח ָהאֶֹהל  {ב}

  .וַ$ֹאַמר ֲאדֹנָי ִאם נָא ָמָצאִתי ֵחן 2ְֵעינֶי/ 1ל נָא ַתֲעבֹר ֵמַעל ַעְב0ֶ/  {ג}ה: וַ$ְִ&ַ.ח- ,ְרצָ 

  (בראשית פרק י"ח)             

הכוונה היא למלאכים. לכן המילה היא  –האם שם אדנות הוא כינוי לקב"ה או למלאכים. פירוש ראשון 

מדבר על הגדול שבמלאכים. אבל רש"י מסביר עוד  –"אל נא תעבור"  –'חול', והדיבור של לשון יחיד 

יש לו  שיחכה קצת ולא ילך, כי –זה כיוני לקב"ה. ואברהם אומר לקב"ה  –ששם אדנות   -פירוש 

  אורחים. כך ששם אדנות הוא שם קודש, ולכן זה נאמר בלשון יחיד. כך לשון רש"י: 

ונים, ולגדול אמר אל נא אמר, וקראם כולם אד (נ)  וגו'. לגדול שבהם ויאמר אדני אם נא  {ג}

תעבור, וכיון שלא יעבור הוא, יעמדו חביריו עמו, ובלשון זה הוא חול. דבר אחר, קדש 

(שבועות לה:), והיה אומר להקב"ה להמתין לו עד שירוץ ויכניס את האורחים, ואף על פי 

שכתוב אחר וירץ לקראתם, האמירה קודם לכן היתה, ודרך המקראות לדבר כן, כמו 

תי אצל לא ידון רוחי באדם, שנכתב אחר ויולד נח, ואי אפשר לומר, אלא אם כן קודם שפירש

  ).(מח, י.ושתי הלשונות בבראשית רבה  (ס)  גזרת ק"ך שנה. 

לרשב"ם הדברים לא קשים, כי הכול מדבר על המלאכים. אבל נמשיך לראות את המכלול ואת הכנסת 

  האורחים של אברהם: 

וְֶאְקָחה ַפת ֶלֶחם וְַסֲעד- ִל2ְֶכם   {ה}י4ַֻח נָא ְמַעט ַמיִם וְַרֲחצ- ַרְגֵליֶכם וְִה3ֲָענ- ַ.ַחת ָהֵעץ:   {ד}

וַיְַמֵהר 1ְבָרָהם   {ו}1ַחר ַ.ֲעבֹר- 6ִי ַעל 6ֵן ֲעַבְרֶ.ם ַעל ַעְב0ְֶכם וַ$ֹאְמר- 6ֵן ַ.ֲע7ֶה 6ֲַאֶ&ר 2ַ0ְִרָ.: 

וְֶאל ַה2ָָקר ָרץ   {ז}ָהאֱֹהָלה ֶאל 7ָָרה וַ$ֹאֶמר ַמֲהִרי ְ&)& ְסִאים ֶקַמח סֶֹלת ל-ִ&י וֲַע7ִי ֻעג9ת: 

ו4ִַ$ַח ֶחְמ,ה וְָחָלב -ֶבן   {ח}1ְבָרָהם ו4ִַ$ַח 2ֶן 2ָָקר ַר; וָט9ב וַ$ִֵ.ן ֶאל ַה*ַַער וַיְַמֵהר ַלֲע97ת אֹת9: 

ֵאָליו ַא$ֵה  וַ$ֹאְמר- {ט}ַה2ָָקר ֲאֶ&ר ָע7ָה וַ$ִֵ.ן ִלְפנֵיֶהם וְה-א עֵֹמד ֲעֵליֶהם ַ.ַחת ָהֵעץ וַ$ֹאֵכל-: 

 וַ$ֹאֶמר &9ב ָא&-ב ֵאֶלי/ 6ֵָעת ַח$ָה וְִה*ֵה ֵבן ְל7ָָרה ִאְ&ֶ./  {י}7ָָרה ִאְ&ֶ./ וַ$ֹאֶמר ִה*ֵה ָבאֶֹהל: 

ו1ְְבָרָהם ו7ְָָרה ְזֵקנִים 2ִָאים $2ִַָמים ָחַדל ִלְהי9ת  {יא}ו7ְָָרה &ַֹמַעת ֶ!ַתח ָהאֶֹהל וְה-א 1ֲחָריו: 

וִַ.ְצַחק 7ָָרה 2ְִקְר2ָ= ֵלאמֹר 1ֲחֵרי ְב)ִתי ָהיְָתה ִ>י ֶעְדנָה וַאדֹנִי ָזֵקן:  {יב}ִ&ים: ְל7ָָרה אַֹרח 6ַ*ָ 

  (בראשית פרק י"ח)                 

כתוב בפרשה  –ר' אביגדור נבנצל רהם רק משרת אותם בעזרת ישמעאל בנו. עד פסוק ט' אב

 -". ר' אביגדור שאלוהוא עומד עליהם תחת העץ ויאכלושכשהוא נתן להם את הבקר והכול, כתוב: "
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במקרא יכול להיות 'במקום'. לכן הפשט  -מדוע זה חשוב שהוא עומד תחת העץ? אלא 'תחת משהו '

  כדי שיהיה להם צל. זה הכנסת אורחים!  –והוא משמש במקום עץ  –ם הוא שאברהם עומד מעליה

וי' הם שואלים היכן שרה, ומבטיחים לאברהם על הולדת בנו. אבל חשוב לזכור היכן  בפסוק ט'

ומחכה. למה? כי "גדולה הכנסת אורחים  –הקב"ה נמצא כל הזמן. הקב"ה פשוט (כביכול) נמצא בצד 

  יותר מהקבלת פני שכינה". 

  הקב"ה מתערב:  –שרה צוחקת למשמע דברי המלאכים. ואז פתאום מהצד 

נָם ֵאֵלד וֲַאנִי זַָקנְִ.י: וַ$ֹאֶמר יְהוָה ֶאל 1ְבָרָהם ָלָ?ה ֶ<ה ָצֲחָקה 7ָָרה ֵלאמֹר ַה1ף ֻאמְ  {יג}

   . / 6ֵָעת ַח$ָה -ְל7ָָרה ֵבןֲהיִָ!ֵלא ֵמיְהוָה 0ָָבר ַל?9ֵעד ָא&-ב ֵאֶלי  {יד}

מר לאברהם שהוא עומד מאחורי ההבטחה הזאת, ולכן זה יקרה. ואז פתאום הקב"ה מתערב ואו

  הקב"ה שוב נעלם והדברים ממשיכים: 

ִמ3ָם ָהֲאנִָ&ים  וַ$ָֻקמ-  {טז}יֵָר,ה וַ$ֹאֶמר )א 6ִי ָצָחְקְ.:  וְַ.ַכֵח& 7ָָרה ֵלאמֹר )א ָצַחְקִ.י 6ִי {טו}

ֲאֶ&ר וַיה9ָה ,ָמר ַהְמַכֶ@ה ֲאנִי ֵמ1ְבָרָהם  {יז}וַ$ְַ&ִקפ- ַעל ְ!נֵי ְסדֹם ו1ְְבָרָהם הֵֹל; ִעָ?ם ְלַ&ְ>ָחם: 

6ִי יְַדְעִ.יו   {יט}ו1ְְבָרָהם ָהי9 יְִהיֶה ְלג9י Aָד9ל וְָעצ-ם וְנְִבְרכ- ב9 6ֹל 9Aיֵי ָה,ֶרץ:  {יח}ֲאנִי ע7ֶֹה: 

ִביא ְלַמַען ֲאֶ&ר יְַצ-ֶה ֶאת 2ָנָיו וְֶאת 2ֵית9 1ֲחָריו וְָ&ְמר- 0ֶֶר; יְהוָה ַלֲע97ת ְצָדָקה -ִמְ&ָ!ט ְלַמַען הָ 

וַ$ֹאֶמר יְהוָה זֲַעַקת ְסדֹם וֲַעמָֹרה 6ִי ָר2ָה וְַחBָאָתם 6ִי   {כ}ָהם ֵאת ֲאֶ&ר 2ֶ0ִר ָעָליו: יְהוָה ַעל 1ְברָ 

ֵאֲרָדה *ָא וְֶאְרֶאה ַה6ְַצֲעָקָת= ַה2ָ,ה ֵאַלי ָע7- 6ָָלה וְִאם )א ֵאָדָעה:  {כא}ָכְבָדה ְמאֹד: 

      . ע9ֶד*- עֵֹמד ִלְפנֵי יְהוָה וַ$ְִפנ- ִמ3ָם ָהֲאנִָ&ים וַ$ְֵלכ- ְסדָֹמה ו1ְְבָרָהם {כב}

  (בראשית פרק י"ח)           

  לאחר שהמלאכים הולכים לדרכם, "ואברהם עודנו עומד לפני ה'". ואומר רש"י: 

והלא לא הלך לעמוד לפניו, אלא הקב"ה בא אצלו ואמר לו  ד לפני ה'.ואברהם עודנו עומ

זעקת סדום ועמורה כי רבה, והיה לו לכתוב וה' עודנו עומד לפני אברהם, אלא תיקון 

  . הוא זה (ב"ר מט, ז.) (אשר הפכוהו ז"ל לכתוב כן) (ד)  סופרים 

כדי שנבין שהכוונה  –כלומר ה' התכוון לכתוב שהוא עומד לפני אברהם, אבל הוא כתב את זה כך 

". מהיכן הוא ה ַצ0ִיק ִעם ָרָ&עוַ$Aִַ& 1ְבָרָהם וַ$ֹאַמר ַה1ף ִ.ְס!ֶ ואז מתחיל דיון לגבי סדום: "היא כזאת. 

  ניגש? הרי הוא היה אצלו? 

ב י, יג.), הגשה לפיוס ויגש אליו -יגש יואב וגו' (שמואלמצינו הגשה למלחמה ו ויגש אברהם.

אברהם,  א יח, לו.), ולכל אלה נכנס-והגשה לתפלה ויגש אליהו הנביא (מלכים (ה) יהודה, 

  . לדבר קשות ולפיוס ולתפלה

  ואברהם ממשיך להגיד לקב"ה דברים קשים: 

א-ַלי יֵ& ֲחִמ3ִים ַצ0ִיִקם 2ְת9; ָהִעיר ַה1ף ִ.ְסֶ!ה וְ)א ִתָ+א ַלָ?ק9ם ְלַמַען ֲחִמ3ִים ַה0ִ%ַיִקם   {כד}

ָחִלָלה ְ>/ ֵמֲע7ֹת 0ָ6ַָבר ַהֶ<ה ְלָהִמית ַצ0ִיק ִעם ָרָ&ע וְָהיָה ַכ0ִ%ַיק 6ָָרָ&ע   {כה}ֲאֶ&ר 2ְִקְר2ָ=: 

  . ָה,ֶרץ )א יֲַע7ֶה ִמְ&ָ!ט ָחִלָלה ָ>; ֲה&ֵֹפט 6ָל

  רש"י נבהל מהמילה "חלילה", לכן הוא מסביר: "חולין הוא לך". 

  שיח, והסוף:  -וההמשך הדו

  . ָהם ו1ְְבָרָהם ָ&ב ִלְמקֹמ9וַ$ֵֶל; יְהוָה 6ֲַאֶ&ר 6ִָ>ה ְלַד2ֵר ֶאל 1ְברָ   {לג}

  כאן כבר הדברים פשוטים. הקב"ה בא אצל אברהם, וכעת הוא הולך. 
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רש"י לא בא ליישב אלא פשוטו של מקרא. לא סתם הוא רוצה שנזכור שבפרשה זו יש אורחים ויש 

מה הקשר בין קבלת פני שכינה והכנסת  –יש כאן כמה נושאים שלא מובן הקשר ביניהם שכינה. 

  להולדת יצחק ולצחוקה של שרה?  –אורחים, לבין סדום. ומה הקשר של הכול 

  "נתאווה לו הקב"ה להיות לו דירה בתחתונים": 

נתחיל מהסוף: "וילך ה' כאשר כילה לדבר אל  אברהם". אברהם יושב במקומו והקב"ה בא אליו. זה 

הפרשה הזאת רש"י רוצה שנדע את הסוף. אגב הפרשה ממשיכה המקרא מפורש. כשפותחים את 

המערה הפרשה מסתיימת. –עניין סדום, ובסוף סדום  - לעניין סדום. וזה אותה פרשיה בתורה  

של סדום שם נגמר. זה אותם המלאכים שמתחילים כאן אצל  -במקום הכי תחתון, בעיוות הכי נורא

  אברהם. מה מחפש הקב"ה בפרשה? 

. הוא מחפש םש מישהו שיצווה את בניו, ושמרו דרך ה', הוא מחפש דירה בתחתוניהקב"ה מחפ

מישהו שיכול למצוא אלוקות בסדום. הוא מחפש מקום להיות בו. הלמעלה מן המקום ולמעלה מן 

  הוא ברוך המקום, אבל הוא מחפש מקום. לא מלאכים, אלא דירה בתחתונים.  –הזמן 

של ה'מקום' הזה. הדור של האברהמים שהוא מייצר בפרשת  אברהם אבינו, הוא הדמות המופלאה

זה המושג הזה. הקב"ה בא אליו לבקר את החולה, ועוד לפני כן, הפרשה פותחת ואומרת  –לך –לך 

סתם! רש"י לא מוכן לקבל את זה שהקב"ה בא אל אברהם במלאכים,  –לנו שהקב"ה בא אל אברהם 

  אברהם לא? הרי הוא בא אל נביאים אחרונים בעצמו, ול

ברית המילה. אברהם וכל ילידי ביתו נמלו.  –לך –בסוף לך  –לכן החיבור בפשט הוא פסוק לפני כן 

הספורנו בתחילת הפרשה אומר שהקב"ה נגלה אל אברהם כי כשעושים ברית הקב"ה צריך להיות 

זה כי הקב"ה נמצא בברית. לכן הפעם  –בה. הספורנו אומר שמה שנוהגים לשים כיסא במילה 

"ויפגשהו ה'.. ויבקש המיתו". הספורנו  –הנוספת שרואים שהקב"ה בא ולא מדבר זה אצל משה 

  שואל מדוע ה' היה שם? כי הייתה ברית. 

  זה רק הסיפא של רש"י.  –רבי חמא ברבי חנינא 

הם אבינו קיים את המצוות הקב"ה בגיל תשעים ותשע מצווה את אברהם אבינו למול את עצמו. אבר

 –עוד לפני כן, אבל בברית המילה הוא מחכה לציווי. הברית שלו ושל ילידי ביתו היא שיא השיאים 

והיא אות ברית קודש. "שש אנוכי על אמרתך" . דוד המלך אמר שיש לו את כל המצוות, ואז נזכר 

  במילה. 

לרפא את אברהם אבינו למה הוא לא  אברהם אבינו מל את עצמו, אבל הוא חולה. אם הקב"ה רוצה

בא כבר ביום הראשון? כי ביום השלישי כואב, לא ביום הראשון. ביום הראשון זה מעל הטבע לרפא, 

  והקב"ה רוצה שזה יהיה טבעי לגמרי. 

אומר שכי זה צרת הינוקא, לכן  –בברית המילה לא אומרים שהחיינו בברית המילה בחו"ל. אבודרהם 

כן אומרים שהחיינו. אז למה בא"י אין צער הינוקא? לכן צריך להבין שוודאי יש  –לא אומרים. בא"י 

  הצער, ולכן הקב"ה מגיע ביום השלישי דווקא. –צער הינוקא. זה חלק מן המצווה 

אברהץם אבינו ביום השלישי והוא רוצה להמשיך לעשות את הדירה בתחתונים לקב"ה. והוא יושב 

זה שלושה אנשים  –ם שיעבור כאן. ומה שהוא רואה בנגלה פתח האוהל  והוא מחפש את האד

כדי  –שמשתחווים לכפות רגליהם, לאבק. הוא יודע מה זה עפר, והקב"ה אמר לו למנות את העפר 

שרה, הנער, הבקר, והכול בריצה.. רק לאחר  –להבין את האינסוף. וכל הוויה של אברהם נפעלת 

  יפה שרה, ואז אומרים לו שלשרה יהיה בן עוד שנה. שהמציאות היא הכי טבעית, שואלים אותו א

 –ההכחשה של שרה, היא רק הסבר לזה שאנחנו במציאות. יש גבול, יש ריאליות. הכעס של הקב"ה 

  הוא שזו החובה של האדם לדעת שיש דירה בתתחתונים, והקב"ה משפיע את הופעתו בעולם. 
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כי הוא מקים עם  למה? –סה אני מאברהם" כשהסיפור נגמר הם הולכים לסדום, והקב"ה אומר "המכ

שעושה צדקה ושומר משפט, ועושה את דרך ה' בארץ. והוא יעשה דירה בתחתונים, וממילא הוא זה 

זה אומר –שיכול לטעון "חלילה לך". הקב"ה מחפש מישהו שיכול להגיד "חלילה לך". "חולין הוא לך" 

אז הקודש יישאר רק למעלה, ולא  –ע שיהיה קודש אבל למעלה. אם הקב"ה יספה צדיק אם רש

  למטה. 

רק עומד לפני זה תלמיד שעומד לפני. הקב"ה עומד כביכול לפני אברהם.  לכן זה תיקון סופרים. כי

כי  -אברהם יכול לגרום שה' יבוא אליהם, כי הוא שזה שמופיע אלוקות בעולם. ואז מתחיל מתמטיקה

אז יש בסיס לחברה. אם יש מניין .יש מציאות של דירה - אם יש מניין יש ציבוריות. אם יש מניין  

בתחתונים. אברהם בעצם מבקש מהקב"ה שיצטרף למניין, והקב"ה מוכן. ואז "וילך ה' אשר כיאלה 

לדבר אל אברהם, ואברהם שב למקומו". זה הפירוש של "אדם שיש לו מקום". הקב"ה בא לחפש כאן 

  לבקר את החולה. מקום, דירה בתחתונים. הוא פשוט בא סתם  –

עצמו כדאי הוא להתגלות אליו".  דק: כשיהודי בן תשעים ותשע מחליט למול אתלכן אומר הצמח צ

  כי זה הדירה בתחתונים.  –"כדאי לו לקב"ה להתגלות אליו"  –אפשר להגיד שלי ה נראו

. מה ואז יש דילמה. הקב"ה בא אלי ובאו אלי שלושה עובדי ע"ז כביכול. יש כלי להכיל בו אלוקות

דירה בתחתונים , זה אומר שהכנסת אורחים גדולה מהקבלת פני  –קודם? אומר אברהם לקב"ה 

ואה איך בונים דירה בתחתונים. ור –כי זה להשרות שכינה. הקב"ה עומד על אברהם  -שכינה  

  :איש האמונה

לאחר כל התפילות של אברהם על כך שאליעזר יורש אותו ואין לו זרע. הוא מוציא אותו החוצה 

ומראה לו את הכוכבים ואומר לו "כה יהיה זרעך". ואז כתוב:"והאמין בה' ויחשבה לו צדקה". האלשיך 

אם אנחנו הולכים אם קופת  –למה הוא החשיב לו צדקה על האמונה? אלא לעניות דעתי –שואל 

קה ואוספים פרוטות, הקב"ה מסתובב ועושות אמונות. זה שאדם מאמין זה לא מובן מאליו. אלא צד

  הצדקה של הקב"ה זה שהיהודי מאמין. 

את ההבטחה של ה'  –שלא ה' חשב לאברהם לצדקה, אלא אברהם החשיב  –הרב הירש מסביר 

גיע? לא מגיע, לא יכול שלא מגיע לו, הרי לא עשיתי כלום, לי מ –לזרע כצדקה. כי אברהם אמר 

  זה צדקה. "הלכתי אם הקופה והוא נתן לי" .  –להיות 

  דרך עקידת יצחק:  –ולא אצל המלאכים  –"דירה בתחתונים" 

יש רגעים שבכלל קשה לצפות מן האדם להאמין. הקב"ה עובר ומבקש צדקה כשיש דירה בתחתונים. 

  תן לי זרע.   –אחת זה עוד צדקה –עוד אמונה. כל מה שאברהם מבקש מהקב"ה 

  המלאך בא אל אברהם ואומר לו בעקידה: 

וַ$ֹאֶמר 1ל ִ.ְ&ַלח יְָד/ ֶאל ַה*ַַער ו1ְל ַ.ַע7 ל9 ְמא-ָ?ה 6ִי ַעָ.ה יַָדְעִ.י 6ִי יְֵרא ֱא)ִהים ַאָ.ה  {יב}

וַ$ִָ+א 1ְבָרָהם ֶאת ֵעינָיו וַ$ְַרא וְִה*ֵה 1יִל 1ַחר נֱֶאַחז   {יג}: ְ◌#א ָחַ"ְכָ  ֶאת ִ�ְנ� ֶאת יְִחיְד� ִמֶ�ִ�יו

וַ$ְִקָרא 1ְבָרָהם ֵ&ם   {יד}2ְַ@ַב; 2ְַקְרנָיו וַ$ֵֶל; 1ְבָרָהם ו4ִַ$ַח ֶאת ָה1יִל וַ$ֲַעֵלה- ְלעָֹלה ַ.ַחת 2ְנ9: 

וַ$ְִקָרא ַמְלַא; יְהוָה ֶאל   {טו}ַהָ?ק9ם ַהה-א יְהוָה יְִרֶאה ֲאֶ&ר יֵ,ֵמר ַה9$ם 2ְַהר יְהוָה יֵָרֶאה: 

ְעִ.י נְֻאם יְהוָה 6ִי יַַען ֲאֶ&ר ָע7ִיָת ֶאת ַה0ָָבר וַ$ֹאֶמר 2ִי נְִ&2ַ   {טז}1ְבָרָהם ֵ&נִית ִמן ַה3ָָמיִם: 

            .וְ#א ָחַ"ְכָ  ֶאת ִ�ְנ� ֶאת יְִחיֶד�ַהֶ<ה 

  (בראשית פרק כ"ב)         

הספורנו אומר: 'ממני' מופיע רק בפעם הראשונה, אבל  בפעם השניה הוא לא מופיע. כי הדיבור 

י היה של הקב"ה. בפעם הראשונה המלאך אומר לאברהם הראשון היה של המלאך, והדיבור השנ

אז הוא ירא אלוקים, ממנו. הוא יותר ירא  –שע"י זה שהוא רואה שאברהם לא חשך את בנו מהקב"ה 
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אלוקים מהמלאך. המלאך אומר שהוא מבין מדוע התורה נמצאת אצלנו. זה נתאווה לו הקב"ה להיות 

  לו דירה דווקא בתחתונים. 

את  לברהם סתם, לא סתם אלא לבקר את החולה, לא סתם חולה, אלא חולה שמהקב"ה בא אל א

  עצמו בגיל תשעים ותשע. אברהם לא מל רק את עצמו אלא את כל בית אברהם. 

כי כל התכלית  –או שכינה, או שלושה שמשתחווים לעפר. אבל התשובה היא ברורה  –יש דילמה 

  שלנו כאן היא להופיע דירה בתחתונים, לכן איך יכול להיות ש"יפלא מה' דבר". 

הוא רוצה שנראה את המגמה בתורה. המגמה הזאת בתורה היא על כל  –כשרש"י לומד מהלך 

הפרשה כולה. הפרשה ממשיכה בסדום, ואברהם מתפלל על סדום. שם במקום שנראה הכי נמוך 

המשיח. משם תצא רות  –שם מתחיל מהעיוות הכי גס  –יא של לוט ושני בנותיו בעולם, במערה הה

כי  - המואביה, ואלמלא חז"ל שכל עניינים הוא להמשיך ולעשות דירה בתחתונים לא יקום משם משיח

  הם צריכים לגלות מואבי ולא מואביה,  וכו'.

סדום ולוט עד המשיח. מסדום  הפרשה מתחילה ב"וירא אליו", ואצל "עודנו עומד", ואז ממשיכה אצל

  הכול קיטור, אבל בסוף הכול יתגלה.  –לכאורה נראה שלא יצא כלום 

  יוסף הצדיק ממשיך את דרך אברהם: 

התחלנו במילה, ובה נסיים. יש עוד יהודי גדול בספר בראשית שעסק במילה של רבים. יוסף הצדיק. 

אבל זה פשוטו של מקרא. כשמגיעים אל -גם שם רש"י לומד את הדברים בצורה שלא נראית כפשט , 

יוסף באים המצרים אל יוסף, "זאת עשו", ומסביר רש": " אמר להם יוסף ללכת למול עצמם". הם 

כל מה שהוא אומר לכם תעשו. והרי –הולכים מיד אל פרעה ואומרים לו זאת, ואז אומר להם פרעה 

  ם לא מחוייבים? וה –יש להבין מדוע הוא אומר להם למול? הרי הם בני נוח 

ולכן הוא מחויב בכולם במילה. הוא קנה את –אלא אחרי שהוא קנה את כל המצרים, אז כולם שלו 

שכל אחד  –כדי להראות לנו שכולם יכולים למול את עצמם. זה מה שהוא למד מהסבא רבא  –כולם 

ם נראים כמדרש הדברי –יכול למול. גם אחרון המצרים יכול למול את עצמו. כשרואים את רש"י שם 

  אגדה, אבל לא הפשט. אבל כשמעמיקים רואים שזה הפשט. 

  "היפלא מה' דבר":

"היפלא מה' דבר". יש חסידויות שעושות מופתים, בחב"ד אומרים:   - ה' עומד מהצד ואומר לשרה

"מופתים יש הרבה, אבל אצל אדמור"ים מופתים מתגלגלים על הרצפה אז למי יש כוח להרים את זה, 

האם זה נכון  -אמיתי זה שאדם כמוני יכול פתאום להרגיש אלוקות". שאלו את התוס' יו"ט  מופת 

זה לא השאלה שצריך להתפעל, כי היה מופת יותר גדול שהוא  –שהמהר"ל עשה גולם? אמר להם 

אם  אתה ואברהם יכולים –כי המהר"ל לקח גולם ועשה ממנו תוס' יו"ט. הקב"ה אומר לשרה  -עשה

ות, אז את מתפעלת שיכולה בת תשעים ללדת? זה מופת או זה מופת? המופת הוא להיות אלוק

בתחתונים, המופת האמיתי הוא שהקב"ה מופיע דירה בתחתונים, ואת מתפעלת מכך שאת דירה 

  תוכלי ללדת? 

זה פשוטו של מקרא, וזה הפשט של נתאווה לו הקב"ה דירה בתחתונים שמוביל את כל פרשתנו דרך 

  האמונה הגדול.  איש –אברהם 

 


