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 פרשת וירא

 וירא אליו ה'

 בראשית יח, א.

 מהיכן ידע אברהם 'שגדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני השכינה'

קשורה גם עם הכנסת אורחים, כמסופר בהמשך הפרשה ש"הוציא  -התחלת הפרשה היא וירא אליו ה'  

הקב"ה חמה מנרתקה שלא להטריחו באורחים, ולפיי שראהו מצטער שלא היו אורחים באים, הביא  

המלאכים עליו בדמות אנשים", וכשָרָאם אברהם, "היה אומר להקב"ה )שבא לבקרו( לההמתין לו עד שירוץ  

 ויכניס האורחים", ומזה למדים ש"גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה".

מניין ידע אברהם ש"גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה" ש"הניחו  –ולהעיר מהשאלה הידועה 

 )להקב"ה( והלך לקבל האורחים".

כיון שהיה עסוק בהקבלת , דלכאורה -שהשאלה היא גם למה נצטער שלא היו אורחים באים , ויש להוסיף

ובפרט . היה לו לשמוח שלא באים אורחים שיבלבלוהו מהקבלת פני שכינה'"(, וירא אליו ה)"פני שכינה 

לא היה הדבר , היה הענין דהכנסת אורחים רק ביחס לערביים, ובמילא( לפני מתן תורה)שבזמנו של אברהם 

 ובודאי שלא יצטער שהאורחים אינם באים., צריך לתפוס מקום אצל אברהם בערך להקבלת פני שכינה

הוציא חמה מנרתקה שלא להטריחו , "מכל מקום, ה בא לבקרו"שמזה גופא שאף שהקב –וההסברה בזה 

גדולה הכנסת אורחים "למד אברהם ש", הביא המלאכים עליו בדמות אנשים( ואחר כך. . )באורחים 

 מהקבלת פני השכינה".

כי, בחודש תשרי,  -...ויש לומר, שכללות העבודה דחודש מֿרחשון קשורה עם הענין דהכנסת אורחים 

נמצא כל יהודי ב"בֵּיתו של הקב"ה", ובחודש מֿרחשון, שבו מתחילה  -שעיקר העבודה היא בעניני קדושה 



 

 

חשון", מלשון "מר מדלי", טפת גשמים, על שם -העבודה בעניני העולם ]כמרומז בשמו של החודש"מר

נעשה כל יהודי בבחינת "אורח", ובמילא, צריך להיות  –התחלת ירידת הגשמים בשביל עבודת האדמה[ 

 .אצלו הענין ד"הכנסת אורחים", לסדר כניסתו לעבודה בעניני העולם באופן המתאים

בנוגע לחודש מרחשון איתא במדרש ש"עתיד הקב"ה לשלם לו" )על שלא נגמרה בו חנוכת בית  :ועוד ועיקר

 .ראשון( שבו תהיה חנוכת בית המקדש השלישי

אורחים" בארצנו הקדושה בירושלים עיר הקודש ובבית המקדש, ומובן גודל " ואז יהיו כל בני ישראל

השמחה שתהיה מצד פגישתם של כל בני ישראל יחדיו, כפי שמצינו בשולחן ערוך גודל השמחה בפגישת 

חבירו שלא ראהו שלושים יום, ועל אחת כמה וכמה שנים עשר חודש, ועל אחת כמה וכמה בנוגע לחבירו 

 שלא ראהו מעולם, ורואה אותו בפעם הראשונה!

הן בנוגע לענינים גשמיים, ִשְבַעת המינים שנשתבחה בהם  -ואז תהיה גם הכנסת האורחים בתכלית השלימות 

", "ארץ ישראל, "ֶלֶחם פנג "תורה חדשה מאתי תצא,  –גלוסקאות וכלי מילת", והן בנוגע לענינים רוחניים 

 החל משמיעת ענין בתורה שנתחדש זֿה עתה על ידי הסנהדרין שבלשכת הגזית."

"והיו עיניך רואות את  -וביחד עם זה תהיה גם הקבלת פני שכינה )"וירא אליו ה'"( בתכלית השלימות 

 מוריך".

 קטע משיחת ש"פ לך לך, יג מר חשון, רשימת השומעים בלתי מוגה.
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