
 

 בס"ד

 ָּפָרַׁשת ַוֵּיָרא

 ָהאֹוְרִחים ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ַלִּמָּלה 3ֶּפֶרק יח / ַאְבָרָהם ַמְכִניס ֶאת 

ְּפָתִחים, ֶאָחד ְּבָכל ַצד. ַמּדּוַע? ִּכי ִמְצוַת  4ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָּבָנה ֹאֶהל ְמיָֻחד, ִעם 
 ַהְכָנַסת אֹוְרִחים ֲחִביָבה ָעָליו ְּביֹוֵתר. (ְּבִדּיּוק ַהֵהֶפ ֵמַאְנֵׁשי ְסדֹום)

 ְולֹא ַמְרִּגיׁש טֹוב ְוָלֵכן ֲאָבל ַהּיֹום הּוא ַהּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ְלִמָּלתֹו ְוַאְבָרָהם ַחָּלׁש
מֹוִציא ד' ַחָּמה ִמַּנְרִּתיָקּה, ְּכֵדי ֶׁשֲאָנִׁשים לֹא ֵיְצאּו ֵמַהַּבִית ֵמֹעֶמס ַהֹחם ְולֹא 

 ַיְטִריחּו אֹותֹו ְּבַהְכָנַסת אֹוְרִחים.

ִּמְצָוה, ֲאָבל ַאְבָרָהם יֹוֵׁשב ְּבֶפַתח ָהֹאֶהל, ְמַחֶּכה. הּוא רֹוֶצה ְמֹאד ְלַקֵּים ֶאת הַ 
ַמְלָאִכים ִּבְדמּות ֲעָרִבים. ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָּכל ָּכ ָׂשֵמַח! הּוא  3ְוָלֵכן ׁשֹוֵלַח ֵאָליו ד' 

 ָרץ ִלְקָראָתם ְוקֹוֵרא ָלֶהם ֵאָליו.

ִמָּיד ַּכֲאֶׁשר ֵהם ִנְכָנִסים הּוא נֹוֵתן ָלֶהם ַמִים ִלְרֹחץ ֶאת ַרְגֵליֶהם. ַמּדּוַע? ָידּוַע 
אֹוָתם ָיִמים ָהֲעָרִבים ִהְׁשַּתֲחוּו ַלֲאַבק ָהַרְגַלִים ֶׁשָּלֶהם ְוַאְבָרָהם ַהַּצִּדיק לֹא ֶׁשּבְ 

 רֹוֶצה ֶׁשִּיָּכֵנס ַלַּבִית ֶׁשּלֹו ֲעבֹוָדה ָזָרה. הּוא ַּכּמּוָבן לֹא יֹוֵדַע ֶׁשֵאּלּו ַמְלָאִכים.

אֹוְמִרים ְמַעט ְועֹוִׂשים ַהְרֵּבה'. הּוא ַאְבָרָהם ְמַלֵּמד אֹוָתנּו ְּכָלל ָחׁשּוב: 'ַצִּדיִקים 
אֹוֵמר ָלאֹוְרִחים ֶׁשּלֹו: 'ִהֵּנה, ָאִביא ָלֶכם ַמֶּׁשהּו ָקָטן ֶלֱאֹכל' ּוַבּסֹוף הּוא ֵמִכין 

 ָלֶהם ְסעּוָדה ְמֹפֶאֶרת ּוְמֻׁשַּבַחת.

 ים ֶאת ְׁשִליחּוָתם:ְלַאַחר ַהְּסעּוָדה ֵהם ִמְתַּגִּלים ֵאָליו ִּבְדמּות ַמְלָאִכים ּוְמַבְּצעִ 

ָהִראׁשֹון ָּבא ְלַרֵּפא ֶאת ַאְבָרָהם ֵמָחְליֹו ּוִמָּׁשם ַמְמִׁשי ָלִעיר ְסדֹום  .1
 ְלַהִּציל ֶאת לֹוט.

 ַהֵּׁשִני ָּבא ְלַבֵּׂשר ְלָׂשָרה ִּכי ְּבעֹוד ָׁשָנה ְּבִדּיּוק ִיָּוֵלד ָלּה ֵּבן. .2

ם ֶׁשהּוא ְּבַדְרּכֹו ַלֲהֹפ ֶאת ְסדֹום, ְּכֵדי ַהְּׁשִליִׁשי ָּבא ְלַסֵּפר ְלַאְבָרהָ  .3
 ֶׁשַאְבָרָהם ִיְתַּפֵּלל ָחָזק ְואּוַלי ַיִּציל אֹוָתם ֵמֹרַע ַהְּגֵזָרה.
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