
 א, וירא יחפרשת  ן"רמב

 

 היה למילתו שלישי יום חנינא בר חמא רבי אמר, החולה את לבקר, י"רש לשון - אליו וירא( א)

, שלשה. אנשים בדמות אליו שבאו המלאכים, אנשים שלשה והנה. בו ושאל הוא ברוך הקדוש ובא

 אברהם את שריפא ורפאל, סדום את להפוך ואחד אברהם את לרפאות ואחד שרה את לבשר אחד

 או, כן אחר בו ונצטווה אחר במקום היה כי, שליחות שתי זה שאין, לוט את להציל משם הלך

 :שאכלו כמי נראו, ויאכלו. להצלה ששתיהן

 השם אליו נראה כי תחלה הכתוב אמר. ופרט כלל הפרשה כי נאמר( מב ב) הנבוכים מורה ובספר

. עליו נצבים אנשים' ג והנה במראה עיניו נשא כי, הזאת המראה היתה ואיך, הנבואה במראות

. שבהם הגדול מהם לאחד הנבואה במראה שאמר מה ספור זה, בעיניך חן מצאתי נא אם ויאמר

 נראה לא הנה כי, "'ה אליו וירא" אמר איך, בשר אוכלים אנשים רק אליו נראו לא, במראה ואם

 שרה לשה לא לדבריו והנה, הנבואות בכל נמצא לא וככה, במחשבה ולא במראה לא השם לו

 ברוב הזה החלום בא כן ואם, מראה הכל רק, שרה צחקה לא וגם, בקר בן אברהם עשה ולא, עוגות

 :זה כל לו להראות תועלת מה כי, השקר כחלומות ענין

 היה למה ידעתי ולא. הנבואה מראה שהכל( כה לב להלן" )עמו איש ויאבק" בענין( שם) אמר וכן

 כי, נפשי ותנצל פנים אל פנים אלהים ראיתי כי( לא לב להלן) אמר ולמה, בהקיץ ירכו על צולע

 גם כי, מזאת ונכבדת גדולה מראה ראה וכבר. הנבואה מראות מפני שימותו יפחדו לא הנביאים

 (:ג לא, יג כח להלן עיין) הנבואה במראה רבות פעמים ראה הנכבד השם את

 להם אפה ולא, ביתו אל המלאכים באו לא כי, לוט בענין כן לומר יצטרך זאת דעתו לפי והנה

 אנשי יהיו איך הנבואה מראה למעלת לוט את יעלה ואם. מראה היה הכל אבל, ויאכלו מצות

 נבואתו מראות הכל ואם. ביתו אל אנשים שבאו להם הגיד מי כי, נביאים והחטאים הרעים סדום

 טו יט להלן" )נפשך על המלט ויאמר", "אשתך את קח קום' וגו המלאכים ויאיצו" יהיה, לוט של

 שהיו יחשוב אבל. בסדום לוט וישאר, מראה כלה הפרשה וכל, (כא שם" )פניך נשאתי והנה", (יז

 אסור, הכתוב סותרים דברים ואלה, מראה ודבר דבר בכל והמאמרים, מאליהם נעשים המעשים

 :בהם להאמין כי אף לשומעם

 כי, בחלום או במראה הוא מלאך דבור או מלאך ראיית בכתוב שהוזכר מקום כל כי ובאמת

 איננו דיבורו או מלאך לראות המשיג כי, הנבואה מראות לא אבל, המלאכים ישיגו לא ההרגשים

 רבינו משה זולת נביא כל כי( ו ז ת"יסוה ובהלכות), (לד ב נ"במו) גוזר שהרב כמו הדבר שאין, נביא

 לאו ואיהו נביאי דאינהו מיניה עדיפי אינהו בדניאל( א ג מגילה) אמרו וכבר. מלאך ידי על נבואתו

 נראה שהיה פי על אף, גבריאל עם עניינו שהיה מפני הנביאים ספר עם ספרו נכתב לא וכן, נביא

 גבריאל והאיש בתפלה מדבר אני ועוד שני בית של במראה שנאמר כמו, בהקיץ עמו ומדבר אליו

. הנהר יד על חביריו עם בלכתו היתה בהקיץ( ד י שם) הגאולה קץ של המראה וכן(. כא ט דניאל)

 הרב שאמר כמו קול בת ענינה היה שלא כן גם הוא וברור, הנביאות מכלל המצרית הגר ואין

 ...(שם נ"במו)

 מלאכים הרואים ואין נבואה איננה המלאך ראיית כי להודיענו החכמים יתעוררו מקום בכל הנה

 כמו, "עינים גלוי" תקרא, מראה היא אבל, בדניאל הזכרתי כאשר הנביאים מכלל עמם והמדברים

 נא פקח' ה ויאמר אלישע ויתפלל וכן, (לא כב במדבר)' ה מלאך את וירא בלעם עיני את השם ויגל

 (:יז ו ב"מ) ויראה עיניו את



 איש ויאבק וכן, לוט ופרשת הזאת הפרשה כענין" אנשים" בשם המלאכים יזכיר אשר במקום אבל

 כבוד הוא( ב וישב תנחומא) רבותינו דעת על, (טו לז שם) איש וימצאהו וכן, (כה לב להלן) עמו

 ובני כחסידים הנפשות בזכי בשר לעיני יושג, "מלבוש" היודעים אצל יקרא, במלאכים נברא

 ודבור מלאך ראיית או, מלאך ודבור' ה ראיית בו תמצא אשר והמקום. לפרש אוכל ולא. הנביאים

 דברי בו אגלה עוד, (ב - א ג) זכריה ובדברי, (ד - ב ג שמות) נבואתו בתחילת משה בדברי ככתוב', ה

 ראשון ראשון( יד מח ר"ב) חכמים אמרו - ויאכלו וענין(. ב ג שמות עיין) ברמיזות חיים אלהים

, הזאת הפרשה פירוש והנה. אליו תזכה אם מנוח מדבר אותו תבין ההסתלקות וענין. מסתלק

 חולה בהיותו השם אליו שנראה אמר, (כו יז לעיל) אברהם נמול הזה היום בעצם כי שאמר אחרי

 היה שלא להודיע זה והזכיר, יחלישנו אשר היום חום מפני אהלו בפתח ומתקרר יושב, במילתו

 :הזאת המראה אליו באה כן פי על ואף, מתפלל ולא פניו על נופל לא לנבואה מתכוין

 שבא כענין, לו וכבוד למעלה אליו השכינה גילוי וזה. נימול בו אשר המקום להודיע - ממרא באלוני

 במצות השתדלותם מפני כי, (כג ט ויקרא) העם כל אל' ה כבוד וירא העם את ויברכו ויצאו במשכן

 אלא, כלל לדבור או מצוה להם לצוות וכאן כאן השכינה גלוי ואין. השכינה לראיית זכו המשכן

( טו יז תהלים) שנאמר כענין, מעשיהם את האלהים רצה כי ולהודיע, כבר הנעשית המצוה גמול

 מלאכי בו ויפגעו( ב לב להלן) אמר ביעקב וכן. תמונתך בהקיץ אשבעה פניך אחזה בצדק אני

. רצויים מעשיו כי וידע, עליון מלאכי לראיית שזכה רק, דבר בו שחדשו ולא דבור שם ואין, אלהים

, הים ביורדי( ג שירתא מכילתא) אמרו וכן. והבטחה זכות השכינה בראיית לאברהם היה וכן

 הנס בעת להם זכות, הנביא יחזקאל ראה שלא מה הים על שפחה ראתה" ואנוהו אלי זה" שאמרו

 אותם לרגום העדה כל ויאמרו הקצף בשעת יבא ופעמים. עבדו ובמשה' בה שהאמינו הגדול

 עבדיו על להגין זה ויהיה, (י יד במדבר) ישראל בני כל אל מועד באהל נראה' ה וכבוד באבנים

 אמר ולא" אליו וירא" אמר ולכן, מחובר הענין כי, הפרשה להפסק תחוש ואל. ולכבודם הצדיקים

 נגלית כי ואמר, המילה שעשה בעת לו הנעשה כבוד לסדר רצה בפרשה אבל". אברהם אל' ה וירא"

 נתבשר אברהם כי, בעבורו אחיו לוט להציל וגם אשתו את לבשר מלאכיו אליו ושלח השכינה עליו

 ושרה שאמר כמו, שרה שתשמע כדי אברהם עם שדבר המלאך מפי ושרה, כבר השכינה מפי בבן

 ועוד. לו לכבוד אלא לדבור היה שלא, החולה את לבקר( א יד סוטה) שאמרו כוונתם וזו. שומעת

 נגלה הריני לשמי מזבח שבנה זה אם ומה, (כא כ שמות) לי תעשה אדמה מזבח( ד מח ר"ב) אמרו

 לו שהיה לומר בזה עוד כיוונו ושמא. וכמה כמה אחת על לשמי עצמו שמל אברהם, ומברכו עליו

 מלך פני באור( טו טז משלי) כדכתיב להיות ראוי כן כי, המילה למחלת רפוי השכינה במראה

 :חיים


