
PARSHAT	VAYEIRA	2016	–	SOURCE	SHEET	
	
1.	Bereishit	18:1-8	–	Avraham	Avinu	invites	in	some	random	guests	.	.	.	
	

ָשה ֲאנִָשים נִָצִבים (א) ַויֵָרא ֵאָליו יְקָֹוק ְבֵאֹלנֵי ַמְמֵרא ְוהּוא יֵֹשב ֶפַתח ָהאֶֹהל ְכחֹם ַהּיֹום: (ב) ַויִָשא ֵעינָיו ַויְַרא ְוִהנֵה ְשֹל
ְקָראָתם ִמֶפַתח ָהאֶֹהל ַויְִשַתחּו ָאְרָצה: (ג) ַויֹאַמר ֲאדֹנָי ִאם נָא ָמָצאִתי ֵחן ְבֵעינֶיָך ַאל נָא ַתֲעבֹר ֵמַעל ָעָליו ַויְַרא ַויָָרץ לִ 

ִכי ַעל ֵכן ר ַתֲעבֹרּו ַעְבֶדָך: (ד) יַֻקח נָא ְמַעט ַמיִם ְוַרֲחצּו ַרגְֵליֶכם ְוִהָשֲענּו ַתַחת ָהֵעץ: (ה) ְוֶאְקָחה ַפת ֶלֶחם ְוַסֲעדּו ִלְבֶכם ַאחַ 
ְשֹלׁש ְסִאים ֶקַמח ֲעַבְרֶתם ַעל ַעְבְדֶכם ַויֹאְמרּו ֵכן ַתֲעֶשה ַכֲאֶשר ִדַבְרָת: (ו) ַויְַמֵהר ַאְבָרָהם ָהאֱֹהָלה ֶאל ָשָרה ַויֹאֶמר ַמֲהִרי 

ל ַהנַַער ַויְַמֵהר ַלֲעׂשֹות אֹתֹו: (ח) ַויִַקח סֶֹלת לּוִשי ַוֲעִשי ֻעגֹות: (ז) ְוֶאל ַהָבָקר ָרץ ַאְבָרָהם ַויִַקח ֶבן ָבָקר ַרְך ָוטֹוב ַויִֵתן אֶ 
ֶחְמָאה ְוָחָלב ּוֶבן ַהָבָקר ֲאֶשר ָעָשה ַויִֵתן ִלְפנֵיֶהם ְוהּוא עֵֹמד ֲעֵליֶהם ַתַחת ָהֵעץ ַויֹאֵכלּו: 	

	
1.	God	appeared	to	him	[Abraham]	in	the	plains	of	Mamre,	and	he	was	sitting	at	the	entrance	of	the	tent	
when	the	day	was	hot.	2.	He	lifted	his	eyes	and	saw,	and	behold,	three	men	were	standing	beside	him,	and	
he	saw	[them]	and	he	ran	towards	them	from	the	entrance	of	the	tent,	and	he	bowed	down	on	the	ground.	
3.	He	said,	“My	lords,	if	I	have	found	favor	in	your	eyes,	please	do	not	pass	on	from	beside	your	servant.	4.	
Please	let	a	little	water	be	taken,	and	bathe	your	feet,	and	recline	under	the	tree.	5.	I	will	take	a	morsel	of	
bread,	and	satisfy	your	hearts;	afterwards	you	shall	pass	on,	because	for	this	[reason]	you	have	passed	by	
your	servant.”	And	they	said,	“Do	exactly	as	you	have	said.”	6.	Abraham	rushed	into	the	tent,	to	Sarah,	and	
he	said,	"Hurry,	[take]	three	measurements	of	meal	[and]	fine	flour;	knead	[it]	and	make	cakes.”	7.	Abraham	
ran	to	the	cattle,	and	he	took	a	calf,	tender	and	good,	and	he	gave	it	to	the	lad,	and	he	hurried	to	prepare	it.	
8.	He	took	cream	and	milk,	and	the	calf	that	he	had	prepared,	and	he	placed	[all	of	it]	before	them,	and	he	
was	standing	over	them	under	the	tree,	and	they	ate.	
	
2.	Rashi	–	Why	did	God	visit	Avraham,	and	why	in	the	plains	of	Mamre?	
	

: לבקרא את החולה, אמר רבי חמא בר חנינא יום שלישי למילתו היה, ובא הקב"ה ושאל וירא אליו
.: הוא שנתן לו עצה על המילה, לפיכך נגלה עליו בחלקובאלוני ממראבשלומו.   

	
3.	Midrash	Rabba	–	Avraham	consulted	his	neighbors	about	the	Brit	Milah	
	

בשעה שאמר לו הקב"ה למול הלך ונמלך בשלשת אוהביו. אמר לו ענר כבר אתה בן צ"ט שנה 
ואתה הולך ומצער עצמך? א"ל אשכול מה אתה הולך ומצער עצמך בין שונאיך? א"ל ממרא עמד 

ן במלכים והדבר הזה שאמר לך למול אי אתה שומע לו?לך אלהיך בכבשן האש ברעבו  

	
4.	Siftei	Chachamim	–	Why	did	Avraham	consult	his	neighbors	if	God	had	instructed	him?	
	

קשה, דהיאך יתכן לומר דאברהם אבינו יטול עצה אם לקיים מצות בוראו אם לאו? . . . והרא"ם מפרש דודאי גם 
ל ענר וממרא היו בעלי ברית בלאו הכי נמי היה מקיים מצות המילה . . . אלא דבשביל זה נטל עצה לפי שאשכו

אברם, ובפה היו נראים לו כאילו הם אוהבים אותו, ואברהם היה רוצה לשקול דעתם אם אינם אחת בפה ואחת בלב 
עמו, ואם היו אומרים לו שימול ודאי בלב נמי אוהבים אותו. וסוף דבר אשכול וענר נתנו לו עצה שלא ימול, אלא 

ה מכיר אברהם בהן. ועוד יש לומר . . . שהיה סבור ודאי יתנו לו עצה שלא ממרא לבד נתן עצה שימול, ובזה הי
ימול, ואף על פי כן ימול את עצמו, ואז יהיה שכרו יותר גדול, ע"כ לשון הרא"ם.   

ועוד יש לומר דנטל עצה אם ימול את עצמו בצנעה או בפרהסיא, לפי שאברהם אמר שמא לא יניחוהו למול, והוא 
שלא יהיה בהם כח לעכב את הדבר . . . ממרא החזיק לבו למול בפרהסיא ולא יחוש לשונאיו  אמר מול בפרהסיא,

כלל. לכך נפרע לו מדה כנגד מדה שנגלה בחלקו דייקא.   
	



5.	Sefat	Emet	–	Brit	Milah	was	the	first	overt	sign	of	Jewish	‘chosen’-ness	
	

אי הבינו [ממרא] על ידי המילה שנכרת ברית להיות ומה שבח לממרא שהשיאו למול, כי מה איכפת ליה? אך וד
מיוחד הוא וזרעו להשי"ת להיות נבדל מכל האומות, ולזאת לא הסכימו ענר ואשכול, אבל ממרא האמין כי כך צריך 
להיות, ושאינו כדאי להדמות אליו, והסכים עמו, אף שידע שיתרחק על ידי זה, ועל ידי זה דוקא זכה להתקרב ונגלה 

והיה לו שייכות על ידי זה הריחוק עצמו . . .בחלקו,   
	
6.	R.	Samson	Raphael	Hirsch	–	the	duty	to	be	inclusive	even	though	we	are	chosen	
	

דרכו של אדם, שהוא נמלט אל הצל מחום השמש. קל וחומר אברהם, שעודנו כואב את כאב 
אורח, שחום השמש  המילה . . . אולם אברהם איננו מבקש את הצל . . . אלא הוא מחפש עוברי

ומזמין אותם אל צל אהלו. בתחילת ההתגלות אין ה' מודיע לאברהם דבר. רק מכה על קדקדם, 
ולגלות לו את החורבן שנגזר על סדום . . .הוא בא למסור לו הודעה סוק יז) אחר כך (פ  

 
שנגזר על ערי הכיכר . . . גילוי הסיבות של החורבן הצפוי לא  הקב"ה ביקש לגלות לו את החורבן

. הן כל חייו היו ניגוד חריף לרוחה ולמידתה של סדום . . . מי שיושב אברהםל היה בו צורך לפרט
 ול פתח האוהל כחום היום ומחפש עוברי דרך יגיעי כח, מי שמתחנן לפניהם כמבקש חסד, שירשו

)give him permission( הוא איננו זקוק לצו ולזירוז להתרחק מדרכה , לקיים בהם הכנסת אורחים
לבל יהיו כסדום . . . יש צורך לדאוג לכך,  לם יש צורך להזהיר את בניו אחריואו של סדום . . .

לבניו ולבני בניו, לבל תאבד מהם דרך אברהם, העובד את ה' מורשה לעד,  שרוח אברהם תהיה
י שבין עם יש צורך לשמור על הניגוד הנצח. לבל תשתכח מלבם רוח אברהם, ואוהב את הבריות

אברהם לבין רוחה של סדום . . . משום כך נצטרף כאן חורבן סדום לתמונת אברהם היושב פתח 
ותמונה זו תהיה חקוקה לעד בלב בניו אחריו. ,האוהל  

 
את היהדות ואת נושאיה, את נחלת אברהם ואת יורשיה. כביכול,  )denounce( הנה זרים משמיצים

יחידים" לאלהיהם. כי אות הברית, המבדילה הנימולים הללו מתנשאים בלבם ורואים את עצמם "
, ואלהי אותם מן האומות, מסירה מלבם כל רעיון קוסמופוליטי, כל רגש אחווה עם כלל האנושות

השמים והארץ, האל של נשמת כל חי מצטמצם אצלם לאלהי שבטם, לאל של חבל ארצם.  
 

רא! עודנו עם ענר, אשכול והיכן הוא יושב? באלני ממ הנימול הראשון,נה יושב לו היהודי אך ה
יחסו אל האנושות שמחוץ לחוגו . . . וחכמינו הורו לנו ו"למרות" היותו נימול, לא נשתנה וממרא. 
ש"גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני השכינה" (שבת למען נלמד אנחנו מדוגמת אברהם  זאת

שכן רק לאלה יכול היה ? היו אלה ערלים, עובדי אלילים, קכז ע"א). ומה היה טיב האורחים
לצפות. למענם הוא עזב את פני השכינה, לקראתם הוא רץ כדי לקיים מצות גמילות חסדים!   

 
כדרך שאברהם רודף כאן  אין דרכו של אדם לרדוף אחרי ממווכיצד הוא מקיים מצוה זאת? 

את אשתו ואת  .צדקה וחסד! כי ניתנה לו ההזדמנות לגמול חסד עם אדם, כיהודי נימול ראשון
וכך נתקבלו  . . . את הכל הוא מכין במיוחד להם .בנו, את כל אנשי ביתו הוא משתף בקיום המצוה

האורחים הראשונים, שנזדמנו לו לנימול הראשון . . .   
 

לה. בני אברהם המבודדים על ידי המילה יהיו האנושיים שבבני פרשה זו סמוכה לפרשת מי
ואף על פי כן יהיו מוכנים תמיד להגשים כל ערך  .האדם. אמת, בעצם הוייתם הם מנוגדים לעולם

כדי לטפח בקרבם את האנושיות הטהורה הזאת, לשם כך הם היו לעם בדד ישכון,  אנושי כללי. כי
כי הוא היה אב רוחני וכוח מעוף מוסרי יה אברהם ל"אב" של "המון גוים", וכמבשר לרוח זאת ה

ולא לחינם ישב אברהם פתח האוהל כחום היום. כי רוח זו של אהבת הבריות  ם רבים.להמון גוי
עברה בירושה לבניו אחריו. ואף שונאי ישראל שבכל הדורות לא שללו תכונה זו מן היהודים 

הבזויים.  	


