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הרה"ק רבי יצחק מדראהביטש זי"ע היה מתלמידיו המפורסמים 

הרה"ק רבי יחיאל מיכל אביו של  של רבינו הבעל שם טוב זי"ע,
 .מזלוטשוב זי"ע

בעודו אברך צעיר אחר נישואיו, התגורר בעיר אבא רבי יצחק ה
דראהביטש, התגורר יהודי ושם, בתקופת רבי יצחק מ אוסטראה,

שידע מהו מעלתם של תלמידי חכמים עשיר בשם רבי יוזפא, 
ולכן פתח כולל קטן אצלו בבית שבו היו לומדים עשרה תלמידי 
חכמים והוא היה נותן להם משכורת מידי חודש. ובין האברכים 

 היה גם רבי יצחק. 

פא כאשר שלג ירד בחוץ, ורבי יוזפעם, בתוך ימי החורף הקשים, 
העשיר חזר אחרי כמה ימי שהיה מחוץ לבית, והדרך חזור היתה 
קשה מחמת השלג שירד, והנה כשהוא מגיע לביתו הוא רואה 
בבית המדרש את האור דלוק וכן החימום דולק ויושב שם רבי 

 יצחק ולומד בהתמדה ובשקידה.

גם ר' יוזפא העשיר הכיר בתענוג הנפלא שהיא מנת חלקו של 
תענוג גשמי כפשוטו. פנה הוא אליו ואמר לו: רבי יצחק כעת, 

כזה תענוג, חם כאן, מואר כאן, ואתם לומדים מתוך כזה 
הזה! מה חסר לכם?! -הרי לכם יש את כל העולם –'גישמאק' 

הסתכל עלי, כאשר אני נאלץ להסתובב בדרכים בקור הנורא 
הזה. האם אין ראוי שיהיה לי לפחות -הזה, לי אין כלל מן העולם

 ך?בעולם הבא גדול יותר ממחלק 

ייך רבי יצחק והשיב לר' יוזפא: הרי כבודו הוא איש חכם ח
ולפי זה כו, ופיקח. אם זה החשבון אפוא, הרי אפשר להמשי

בוודאי שמן הראוי  –ייצא שהסוס שעובד עוד יותר קשה ממך 
 בא... שיהיה לו חלק בעולם ה

רבי חייך העשיר והבין את תשובתו המחוכמת והנוקבת של 
יצחק, ומני אז ידע להעריך ביותר את תורתו וחכמתו של רבי 

הינו גם חכם ת, ויצחק, אותו אברך צדיק, שלומד בהתמדה בלילו
 ג.ופיקח מופל

עברה תקופה ובביתו של ר' יוזפא העשיר באה צרה קשה, כאשר 
בתו חלתה במחלה קשה והייתה בסכנת חיים לא עלינו. ר' 

ופרופסורים ידועי שם, על מנת  יוזפא פיזר הון רב לרופאים
שיבואו לאבחן את מחלתה של בתו, ובכדי שירקחו לה תרופות 

 ה.מתאימות שיעלו ארוכה ומרפא למחלתה הקש

אולם, מלבד זאת, הוא ידע והכיר היטב את הכוח העליון ביותר 
הכוח של תורה וצדקה. הוא  -בעולם להמשיך ישועה ורחמים 
ההפסקה בין סדרי הלימוד הוא נכנס לבית המדרש שלו, ובשעת 

דפק על הבימה, ופנה אל האברכים: אחיי ורעיי, אברכים 
צרה גדולה בביתי, בתי חולה מאוד, וד, חשובים ויקרים לי מא

 ה.ואני מבקש ממכם שתקרעו שערי שמים לרפואת

והמשיך ואמר: הנה כעת אני מחלק לכל אחד מכם סכום כסף 
מחר כולכם תצומו מבוקר גדול, מאה רובל, ואני מבקש ממכם ש

ועד ערב, תאמרו תהלים ותתפללו מקרה לב לרפואתה של הבת 
 .שלי

כל האברכים הנהנו בראשם, ולקחו את הכסף בפנים משתתפות 
בצערו של ר' יוזפא, וגם רבי יצחק, כשאר בני בית המדרש, נטל 
את הכסף שחילק העשיר תמורת יום הצום והתפילה שנקבע 

 ת.למחר

לך רבי יצחק אל ביתו בערב, הוא מסר את הכסף אולם, כאשר ה
בידי אשתו ואמר לה: הנה יש לי כאן כסף מן הצד, שאינו מיועד 
להוצאות הרגילות של ביתינו, ואני מבקש ממך שתלכי מחר 
לשוק ותקני בשר ודגים וכל מטעמים, יין משובח ופירות טובים, 

 ו.ותכיני לצהריים סעודה גדולה, כסעודת שלמה המלך בשעת

ואכן כך היה, בשעת הפסקת הצהריים, כאשר כל האברכים 
פנה רבי יצחק ה, תפילצום ונשארו בבית המדרש במסגרת יום 

אל ביתו, נטל ידיים בכוונה ואכל סעודה מפוארת כיד ה' הטובה 
עליהם. הוא שח בדברי תורה על שולחנו, ואף נשא את קולו 

 חי.ל -בשירות ותשבחות לא

שמעו את רבי יצחק נותן את קולו בזמרה ושכניו, שמעולם לא 
בצהרי יום רגיל, והריחו את ניחוח המאכלים המשובחים שעלה 

והרבנית ספרה להם ה, ממטבחו הדל, באו להתעניין מה קר
שהיא עשתה רצון בעלה, שהביא לה סכום כסף והיא קנתה מזה 

 ה.סעוד

שרבי יצחק, ר, עוף השמים הוליך את הקול, ועד מהרה נודע הדב
שקיבל את הכסף יחד עם כל האברכים בשביל להתענות, 
החליט לערוך מזה דווקא סעודה רחבה ומשובחת. הלעז עבר 
מפה לפה, ועד שהגיע קול השמועה לאזני ר' יוזפא. אולם הוא 
החריש, באשר ידע את ערכו של רבי יצחק, את צדקתו ואת 
יראתו, ולאידך את פקחותו וחכמתו. לכן, האמין העשיר, כי 
בוודאי יודע רבי יצחק את מה שהוא עושה, ועדיף לשתוק, 

 ת.אשר הבת חולה מסוכנלו כבפרט ברגעים קשים כא

ובכן, נטו צללי אותו יום, וכבר באותו לילה, אחרי יום התפילה 
והצום הגדול של האברכים, ניכר שיפור לטובה במצב הבת. היא 

הבריאה החלה להזיע, וביקשה לשתות קצת. וכך מיום ליום היא 
 ה.יותר ויותר, עד שאחרי שבוע היא עמדה על רגלי

ואכן, ה, החליט ר' יוזפא כי כעת ראוי לעשות סעודת הודא
בהשתתפות  תבסלון ביתו המפואר של נערכה סעודה מפואר

האברכים בני בית מדרשו. ביקש ר' יוזפא מרבי יצחק שישב על 
נו מה ידו, ואז, במהלך הסעודה, שאלו בעדינות: ילמדנו רבי

אירע כאן, הלא אני חילקתי כסף לאברכים בשביל שיצומו, 
 ת?ואילו אתם לקחתם את הכסף עבור סעודה מפואר
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ענה רבי יצחק והשיב לו: אסביר לך את מעשי. אני רגיל לצום נ
אם הייתי צם א, ולהתענות לפעמים תדירות ותכופות. ממיל

 ביום הזה, לא היה זה עושה שום רושם למעלה, שהרי כבר
רגילים בתעניותיי ובסיגופיי. רק כאשר ערכתי סעודה גדולה 
ביום חול פשוט, ואמרתי דברי תורה ושרתי שירות ותשבחות 

שאלו שם בתמיהה: מה ם. להקב"ה, מזה נעשה רעש בשמי
קרה? מהיכן באה הרחבת הדעת הזו לרבי יצחק, ואז נודע 

וגם הדבר, בתו של ר' יוזפא חלתה, והוא חילק צדקה ביד רחבה 
לרבי יצחק הוא העניק. שמעו את זה בבית דין של מעלה, ומיד 
פסקו שהזכות הזו תגן עליה והיא תתרפא, ואכן כפי שאתה 

 !יא תיכף התרפאהה -ה רוא

של הרה"ק התפארת זו, היא דוגמא ומשל למאמרו עובדא 
שעמד בענין הצום , ליום ב' של פסח( רמזי פסח,)שלמה זי"ע 

גזרו מרדכי ואסתר בימי גזירת המן שלושת ימים לילה ויום, ש
שאחד מהם חל בליל התקדש חג הפסח, ליל הסדר, וכמבואר 

'ויעבר מרדכי',  ד', י"ז(אסתר ) ל הפסוקע (מגילה טו.)בגמרא 
ונשאלת השאלה ת.' 'שהעביר יום ראשון של פסח בתעני

מאליה: מדוע מיהרו לקבוע את הצום והתענית דווקא בליל 
סח, ולבטל בכך את בני ישראל מן המצוות היקרות של אכילת פ

מצה, מרור ושתיית ארבע כוסות. הרי מה היו מפסידים אם היו 
אפילו לחולו של מועד, ולא היו קובעים את ים, מחכים כמה ימ

הצום באופן שימנע מבני ישראל את עריכת ליל הסדר ככל 
בעוד שנה, ואין מצוותיו ומשפטיו. והלא אין הגזירה נגזרה רק ל

וו בנפשכם: כלל ישראל באותו הלילה, ליל ל. שסיבה למהר כל
עמדו ובכו בתפילה ובתחנונים מתוך צום ומספד מר. איש  הסדר

לא אכל מצות, לא אכל מרור, ואף אחד לא שתה ארבע כוסות! 
 ?על מה ולמה היה צורך בביטול מצוות החג

שה רעש גדול באר התפארת שלמה, כי הנה בכל ליל הסדר נעומ
בשמים מכל המצוות המיוחדות שכלל ישראל מקיימים בלילה 
הזה, שהרי מצוות מצה ומרור וארבע כוסות פועלים כידוע 
גדולות ונצורות, ייחודים ותיקונים עליונים. אם אכן היו גם 
באותו הלילה בני ישראל עורכים את הסדר הזה, היה אמנם 

ה. ובמיוחד מכל שנ מתעורר רעש גדול בשמים, אבל לא בשונה
ואזי יתעורר לה, אה אסתר ואמרה: אם כן, נבטל את סדר הליב

רעש גדול ונורא בשמי מרומא עילאה. שם ישאלו בדחילו: מה 
אירע שבני ישראל לא קיימו השנה את המצוות היקרות כל כך, 
הרי הם כה חסרים כאן. ואז יוודע בקרב פמליא של מעלה, שבני 

וק, ולכן הם עומדים כעת בתפילה ישראל נמצאים בצר ובמצ
ובתחנונים להעביר את רוע הגזירה, במקום לערוך את ליל 

 .הסדר מתוך שמחה כרגיל. על ידי כך תבוא הישועה

בזה נבוא ונבאר מה שמצינו אצל המקושש עצים, נאמר סוף 
ְמְצאּו : "ל"ד( –)ט"ו, ל"ב פרשת שלח  ְדָבר ַויִּ ְשָרֵאל ַבמִּ ְהיּו ְבֵני יִּ ַויִּ

יׁש ְמק ים ְביֹום ַהַשָבתאִּ ים ֹאתֹו . ֵׁשׁש ֵעצִּ יבּו ֹאתֹו ַהֹמְצאִּ ַוַיְקרִּ
ים ֶאל מֶׁשה וְ ְמקֵׁשׁש עֵ  יחּו ֹאתֹו . ֶאל ַאֲהֹרן ְוֶאל ָכל ָהֵעָדהצִּ ַוַינִּ
ְׁשָמר כִּ   ". י ֹלא ֹפַרׁש ַמה ֵיָעֶשה לוֹ ַבמִּ

: "תנו רבנן: מקושש זה צלפחד, וכן הוא (:)צובשבת מצינו ו
יׁש" (ט"ו, ל"בשלח ) אומר ְמְצאּו אִּ ְדָבר ַויִּ ְשָרֵאל ַבמִּ ְהיּו ְבֵני יִּ  "וגו' ַויִּ

ְדבָ " ('ג ,ז"כ)פינחס ולהלן הוא אומר  ינּו ֵמת ַבמִּ מה להלן , "רָאבִּ
מר לו רבי יהודה בן א. אצלפחד, אף כאן צלפחד, דברי רבי עקיב

עקיבא, בין כך ובין כך אתה עתיד ליתן את הדין. אם  :בתירא
כדבריך, התורה כיסתו ואתה מגלה אותו, ואם לאו אתה מוציא 

 ."לעז על אותו צדיק

אם כן מבואר שרבי עקיבא גילה שהמקושש היה צלפחד ורבי 
שבין אם אכן היה זה  ,רא התרעם על רבי עקיבאיהודה בן בתי

רשה מי הוא יהתורה לא פ ,צלפחד ובין אם לא היה זה צלפחד
היה ועל כן יש כאן הוצאת לעז עליו. ואם כן נשאלת אכן 

 ?מדוע גילה רבי עקיבא את מה שהתורה הסתירה ,השאלה

על  (ה אפילו קטנהד": קיט ראתבבא )באלא כתבו התוספות 
דלשם שמים נתכוין שהיו אומרים  ,דאמר במדרשד: "צלפח

ישראל כיון שנגזר עליהן שלא ליכנס לארץ ממעשה מרגלים 
עמד וחילל שבת כדי שיהרג ויראו  ,ותויבין במצישוב אין מחו

 י."ו עד סוף ארבעים שנה כדמוכחי קראאחרים ולא נשא

ובר כמו המדרש כי רבי עקיבא סוביאר בספר תורה תמימה: 
שהובא בתוספות שצלפחד התכוון לשם שמים, ואם כן בגילוי 
שמו אין לעז עליו כי היה צדיק, וממילא אין פגם במה שגילה 

 .רבי עקיבא את שמו

ם שמים שלאיך לפי זה עדיין יש להקשות, שאם כוונתו היתה 
 וצדיק היה מדוע התורה הסתירה את שמו?

"עבירה  :)אות קל"ב(ראש  לוז'ין בכתרוכתב הגר"ח מואלא ש
לשמה, אמר רבינו שלא הותר מזמן מתן תורה כלום, להידועים 
האומרים שהכל בכלל עבירה לשמה, ואמר א"כ למה כל התרי"ג 
מצוות, מה שלשמה יעשה ושלא לשמה לא יעשה אפילו מצוה. 
אבל באמת אחר מתן תורה אין לזוז מכל תורת משה ומצוות 

ינו במדרש שחנוך ודברי חז"ל, ושלא להישען על דעת היצר. ומצ
היה תופר מנעלים ובכל תפירה כיוון יחודים ופעל למעלה, ועד"ז 
היה כל מעשה האבות אף הגשמיות, ע"ד "בכל דרכיך דעהו", וכל 
זה קודם מתן תורה או לבני נח גם בזמן הזה הרשות נתונה לו 
לעבוד להבורא ית"ש בכל מה שירצה לשמו ית', רק שישמור 

י ישראל נתנה תורה גדר וגבול, וכל מצוות, אבל לנו בנ שבע
המעשה נכלל בציווי ואזהרה, בציווי נייחד כוונתינו להבורא 
ית"ש, וגדר החסידות לדקדק בהם עד קצה האחרון, ולפרוש 
מאחד משבעים משער האיסור וליזהר בכל דקדוקי סופרים 
ואזהרות שאסור לנו מיום מתן תורה אשר ציוה ה' והלאה. ואם 

חיות ועמרם נשא דודתו, זה היה קודם מתן לקח יעקב ב' א
תורה, אבל מעת שקיבל משה התורה מסיני לא תתחלף ולא 
תומר ח"ו, ואף שישיג כי כן ראוי לו לפי תיקון נשמתו באיזה 
עבירה, וק"ו אנו שהשגתינו הכל הבל והשקפתינו ג"כ הבל, ומה 

גבי  ( גדולה עבירה לשמה, זהו מה שביארו:גחז"ל )נזיר כמרו שא
יעל אשת חבר הקיני כו', שנמצא בכתבי האר"י ז"ל שהיתה 
גלגול, ועוד שכוונתה היה להציל כלל ישראל, וחלילה לדמות 

 לזה שאר ענינים כפי סברותינו, ואין דומה".

פרשת )הרחב דבר העמק דבר וכן כתב הנצי"ב מוולוז'ין בספרו 
יש לדעת דכל מידה רעה שבעולם המה בכלל : "תולדות כ"ז, א'(

ברא ה' גם אותם, כדכתיב יוצר אור וגו' ובורא רע, היצירה, ש
ועל כן יש בהם איזה טוב. והרי זה דומה לסם המות דוודאי 
מזדמן עתים שהוא סם חיים לחולה, ומכל מקום נקרא סם 
המות משום שעל פי רוב הוא ממית. וגם בעת שנצרך להשתמש 
לחיים נדרש דקדוק גדול על פי הרופא ובצמצום שלא יוסיף 

הו ויסתכן. כך כל מידה רעה המה טובים לשעה רצויה רק כלש
מובהק יש להיזהר שלא להשתמש במידה זו כי אם על ידי רב 

 ך...ובצמצום שלא יוסיף על הצור

אבל העניין דלהשתמש בעבירה לשמה יש ליזהר הרבה שלא 
ולא דמי לעושה מצווה דאף על גב שנהנה ם. ליהנות ממנה כלו

 -מקומה. מה שאין כן עבירה לשמה גם כן, המצווה עומדת ב
ההנאה שמגיע לגוף מזה בעל כורחו הוא עבירה וכמבואר יבמות 
קג,א ונזיר דף כג גבי האי דאמרו גדולה עבירה לשמה וראיה 
מיעל ומקשה והא קמתהני מעבירה. ואף על גב שוודאי רשאה 
הייתה משום פקוח נפש כמו שכתבו התוספות מכל מקום לא 

 ל זה משום דהנאה שבזה נחשבת עוון..."הייתה משתבחת ע

אה רואין זו הושל "עבירה לשמה" כללי נמצא כי אין היתר 
את מעשיו של צלפחד שאין ולכן התורה לא פירסמה לדורות 

 . ללמוד ממנו

של צלפחד שעשה את סודו כי רבי עקיבא גילה  ,ונראה לומר
 עבירה לשם שמים, כי למד זאת מסבתו. 

 :בר יצחקמן בי נחאמר ר, מביאה :, הוריות י:(נזיר כג)הגמרא 
והאמר רב יהודה אמר  ,גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה

 ,ת אפי' שלא לשמןולעולם יעסוק אדם בתורה ובמצו ,רב
אלא אימא כמצוה שלא לשמה  .שמתוך שלא לשמן בא לשמן

תבורך מנשים יעל אשת חבר הקני מנשים באהל "דכתיב 
בי אמר ר .שרה רבקה רחל ולאה ?מאן נשים שבאהל ",תבורך
 וכו'. יעו"ש.  ,שבע בעילות בעל אותו רשע באותה שעה :יוחנן

שמה" נלמד מיעל אשת חבר לבירה ע"גדולה הדין של הרי לנו כי 
 שהסכימה לעשות עבירה עם סיסרא כדי להורגו. הקיני, 

וז"ל: נוקי לרבי  )כז:(וכתב רבי ניסים גאון בפירושו עמ"ס ברכות 
עקיבא, לית ליה זכות אבות. איתא בסנהדרין בפרק כל ישראל 

מבני בניו של סיסרא למדו תורה  צו(, )דףיש להן חלק 
בירושלים, ומאן אינון רבי עקיבא ואיתא נמי בפרק הניזקין 

 עכ"ל. )דף נז(.דמסכת גיטין 

פרשת כי )רבי צדוק הכהן מלובלין זי"ע בספרו פרי צדיק  קוהרה"
כותב: "ובספר עשרה מאמרות להרמ"ע מפאנו  (תבוא אות י"א

בא על יעל אשת חבר כש איתא, שרבי עקיבא בא מסיסרא
תורה הקיני, ואיתא מהאר"י הקדוש, שמשה רבינו היה שורש 



שבכתב, ומטעם זה בא רבי עקיבא מסיסרא ומאשת חבר הקיני, 
 פה וכו'". שבהם היו ניצוצי בחינת תורה שבעל 

מצא כי רבי עקיבא היה נכדה של יעל אשת חבר הקיני, וממילא נ
פירש בירה לשמה", ולכן הוא למד מסבתו את השיטה של "גדולה ע

   .שלשם שמים התכויןשחילל שבת ושש מעשיו של המק

מביאה דוגמא  ()נזיר שם, והוריות שםעוד יבואר בזה, הגמרא 
נוספת ל"עבירה לשמה": אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: מאי 
דכתיב "כי ישרים דרכי ה' וצדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם", 

שצלו פסחיהם אחד אכלו לשום מצוה ואחד  משל לשני בני אדם
 ,אכלו לשום אכילה גסה, זה שאכלו לשום מצוה צדיקים ילכו בם
 :זה שאכלו לשום אכילה גסה ופושעים יכשלו בם. א"ל ריש לקיש

נהי דלא עביד מצוה מן המובחר פסח מי לא  ?!רשע קרית ליה
ה אלא משל לשני בני אדם זה אשתו ואחותו עמו בבית וז ?קאכיל

אחד נזדמנה לו אשתו ואחד נזדמנה לו  ,אשתו ואחותו עמו בבית
וזה שנזדמנה לו  'צדיקים ילכו בם'אחותו זה שנזדמנה לו אשתו 

מי דמי אנן קאמרינן חדא דרך והכא  '.ופושעים יכשלו בם'אחותו 
אלא משל ללוט ושתי בנותיו הן שנתכוונו לשם מצוה  ?שני דרכים

 .'ופושעים יכשלו בם'ון לשם עבירה הוא שנתכו 'צדיקים ילכו בם'

נמצא כי בנותיו של לוט אף שעשו עבירה במעשיהם, אולם לשם 
 שמים נתכוונו.

: )מערכת כ' אות י"א(החיד"א בספרו מדבר קדמות על כך וכתב 
כונה. הדבר ידוע כי הכונה התמימה בעבודת ה' אין למעלה הימנה, 

"ל שסברו שנאבד וה' יראה ללבב. הלא תראה בנות לוט שאמרו רז
כל העולם כמו המבול ולא נשאר כי אם הן ואביהן, ומשום הכי 
נזקקו לו, והגם שטעו טעות גמור כי לא נאבדו כי אם סדום 
ובנותיה וכל העולם בהשקט, מכל מקום ה' ראה טוב לבם שנתכונו 
לדבר מצוה, ויצאו משם חמדת ישראל, עובד ישי דוד שלמה וכל 

יח. ולפי שכונתם לטובה לכן נקבות מלכי ישראל עד מלך המש
מואביות ועמוניות מותרות. ומכאן נראה בעין תוקף מעלת 

 המחשבה והכוונה טובה. ע"כ. 

מצינו בפרשת לך לך כשעזב אברהם אבינו בציווי ה' את בית אביו ו
נאמר בחרן ללכת לארץ ישראל, לקח עמו את לוט בן אחיו, כמו ש

תו ואת לוט בן אחיו ואת כל יקח אברם את שרי אש: "ו)י"ב, ה'(
רכושם אשר רכשו ואת הנפש אשר עשו בחרן ויצאו ללכת ארצה 

 ען".ארצה כנכנען ויבאו 

מה חמא אברהם לדבקיה : ")לך לך דף עט:(שואל על כך בזוה"ק 
עמו את לוט, אשר כפי  חתראה אברהם לק מה -)". ?עמיה לוט

. ומתרץ (לא היה צדיק ,שנתגלה אחר כך כשבחר להתיישב בסדום
: "אלא בגין דצפה ברוח הקודש דזמין למיפק מניה דוד". "קהזוה

עתיד לצאת ממנו דוד מלך ישראל, לכן קדשו כי ראה אברהם ברוח 
לקח עמו את לוט כדי לשמור על הניצוץ הקדוש של מלכות בית 

 ד.דו

מביא בשם המהר"ל  תרע"ו( ,לך לךפרשת )שם משמואל  ה"קבספ
קלסתר פניו  האנשים אחים אנחנו" שהידברי רש"י "את שמסביר 

ע"ה שהיתה אז לך משום נשמת דוד המ ,מהר"להדומה לו, ופירש 
דומה  הוקלסתר פניו הי "אחים"קראהו הכתוב ל כן שקועה בלוט, ע

 לו.

כותב: שארבעת  )חלק תורה שבכתב פרשת לך לך(השל"ה הקדוש 
ְנָער ַא יֵמי ַאְמָרֶפל ֶמֶלְך ׁשִּ י בִּ ְריֹוְך ֶמֶלְך ֶאָלָסר ְכָדְרָלֹעֶמר המלכים "ַוְיהִּ

ם"  ְדָעל ֶמֶלְך ּגֹויִּ עלו להילחם בסדום  )לך לך י"ד, א'(ֶמֶלְך ֵעיָלם ְותִּ
ולהרוג את לוט, לפי ששורשם הרוחני הרגיש שטמונה בלוט נשמה 

ה לתפוס תגבוהה מאוד. וכל כוונתם של אלו ארבעת המלכים הי
נפש דוד שהיתה בו. לכן  את לוט בשבי כדי לבטל ולאבד את נצוץ

מיד אחרי שהם תפסו את לוט הם סיימו והלכו להם מהעיר סדום, 
י ַאְבָרם  )שם פסוק י"ב(שנאמר  ְקחּו ֶאת לֹוט ְוֶאת ְרֻכׁשֹו ֶבן ֲאחִּ "ַויִּ

ְסֹדם". וכששמע אברהם אבינו ששבו את לוט,  ַוֵיֵלכּו ְוהּוא יֵׁשב בִּ
ד נשמת דוד המלך הוא יצא להצילו על מנת שלא תלך לאיבו

שהיתה טמונה בתוכו, אף שידע כי בזה הוא מכניס את עצמו 
 למקום סכנה.

: ומעתה תר"פ( ,)פרשת ויראכמו כן מבאר בספה"ק שם משמואל 
חשוד על  היתבאר גם ענין לוט שהתהפך כחומר חותם, אחר שהי

גזל ועריות נשתנה כרגע להיות מוסר נפשו על מצות הכנסת 
ע"ה, וע"כ לך המוד עדיין היתה בו נשמת ד אורחים. דהנה לוט

בראותו את המלאכים, ואת אורות האלקות אשר עמם, מצא מין 
את מינו וניעור ונתרגש ונתפעל מאד, למעלה מגבול וגדר, כמהות 

מסר  ל כןע"ה ראש השלישים ראש לשלשת האבות, עלך דוד המ
נפשו ממש על מצות הכנסת אורחים, אף שלא מצינו ככה 

 לו מסירות נפש ממש בהכנסת אורחים. עכ"ל. השתהיבאברהם, 

להגאון הגדול רבי )ומצינו בספר 'פנים יפות' ובספר 'נחלת יעקב' 
יעקב מליסא זצ"ל בעל "חוות דעת" על יורה דעה ו"נתיבות המשפט" 

)וירא י"ט, י"ז( ביארו מה שהזהיר המלאך את לוט שט( על חושן משפ
יט ַאֲחֶריָך"  שם(מה שכתוב ביציאת לוט מסדום , על פי "ַאל ַתבִּ

ְׁשתֹו ּוְבַיד ְׁשֵתי : "ז("טפסוק  ים ְבָידֹו ּוְבַיד אִּ יקּו ָהֲאָנׁשִּ ְתַמְהָמּה ַוַיֲחזִּ ַויִּ
יר ה'ְבֹנָתיו ְבֶחְמַלת  חּוץ ָלעִּ ֻחהּו מִּ ֻאהּו ַוַינִּ לכאורה יפלא ו". ָעָליו ַוֹיצִּ

מסכנה, אם הלא מדרך העולם היא שאדם רוצה להציל את עצמו 
כן אחרי שראה לוט את הכח של המלאכים להכות את כל האנשים 

 ו?אשר בפתח הבית בסנוורים, איך התמהמה ולא חש לחיי

)תחילת פרשת קרח  אך ביאור הענין הוא על פי מה שהביא רש"י
ם מדרש תנחומא: "וקרח שפקח היה מה ראה לשטות בש ט"ז, ז'(

צאה ממנו, שמואל ששקול ראה שלשלת גדולה יו ,עינו הטעתו ?זה
כנגד משה ואהרן, אמר בשבילו אני נמלט". וכן מצינו במשה 

י ֵאין " ת ב', י"ב(שמו)נאמר כשהרג את המצרי  ֶפן ֹכה ָוֹכה ַוַיְרא כִּ ַויִּ
ְטְמֵנהּו ַבחֹול י ַויִּ ְצרִּ יׁש ַוַיְך ֶאת ַהמִּ ופירש רש"י: "שאין איש עתיד ". אִּ

י אם היה עתיד שיצא ממנו גר היה לצאת ממנו שיתגייר". הרי כ
 .ניצול בזכותו

ומאחר שלוט הבין שכל הצלתו היא בזכות דוד המלך שעתיד לצאת 
 יו.ממנו, לכן התמהמה ולא חשש כל כך לחי

י השטן מקטרג את, כאולם המלאכים החזיקו בידו וזירזוהו לצ
בשעת הסכנה, והרבה דרכים למקום להוציא את דוד המלך ממקום 

יט ו שהזהירו המלאכים את לוט: "אחר. וזה ָמֵלט ַעל ַנְפֶׁשָך ַאל ַתבִּ הִּ
", אל תביט בדורות שיבואו אחריך שעתיד דוד המלך לצאת ַאֲחֶריָך

ממך, ותסמוך בכך שאין אתה צריך לצאת מסדום כי תינצל בזכותו, 
ָסֶפה" ָמֵלט ֶפן תִּ  ".הִּ

אגרות מעשה שאירע עם הרב הגאון משה פיינשטיין זצ"ל, בעל 
 : )כפי שהובא בהקדמה לאגרות משה ח"ח( משה

בתחילת חורף תרפ"ב חלה אחד מבעלי הבתים ונפל למשכב במין "
חולי מוזר ולשונו התנפחה בפיו. כאשר תקיף ליה עלמא ורבנו בא 
לבקרו, ביקש החולה להוציא כל איש מעליו וסיפר לרבנו את סיבת 

קשה כיצד זכו בנות חליו. לדבריו שבוע קודם לכן בפרשת וירא ה
לוט שהמשיח יהיה מצאצאיהן, אף שלא בושו בגילוי עריות שעשו 
והודיעו שבניהן הם מאביהן, ודיבר עליהן בדרך ביזיון. בלילה 

ד שראשן ופניהן מכוסים והופיעו בחלומותיו שתי נשים זקנות מא
ואמרו שהן בנות לוט. הן הוסיפו ואמרו לו ששמעו את טענתו, 

מת לענות לו. הן טענו שהיו יכולות לומר שמאחר ובאו מעולם הא
שהן ממשפחת אברהם וניצלו בדרך נס מסדום, לא היו תולים בהם 
מעשה זנות, והיו יכולות לומר לייחס לעצמן כל מעשה נס. כך 
שהיו יכולות לומר שנתעברו מן השכינה כביכול, ולייסד דת חדשה 

כאשר אשה כנצרות. והן קראו לבניהן עמון ומואב להודיע ש
מתעברת יש לוולד תמיד אב בשר ודם. מזכות זה זכו ויצא מהן 

שהוא חטא חטא גדול כאשר דיבר  ,המשיח האמיתי. עוד אמרו
עליהן בדרך ביזיון. מאחר שהוא דיבר עליהן בזלזול, הוא ייענש 

ל"ז( ותשתרבב לשונו  ,י"ד שלחמידה כנגד מידה כמרגלים )רש"י 
ות. כשסיים האיש לספר את סיפורו, ותתנפח בחולי משונה וכך ימ

היסב פניו אל הקיר ונפטר לעולמו. רבנו ראה בכל עניין אמיתי, 
 ".מאחר שההסבר נראה לו הסבר אמיתי

הגמרא  ,האחד .מהשוהנה מצינו אצל דוד המלך שעשה עבירה ל
קש דוד לעבוד יב :אומרת: ואמר רב יהודה אמר רב (קז.)בסנהדרין 

ד ָבא ַעד ָהֹראׁש " ל ב' ט"ו, ל"ב()שמואעבודה זרה שנאמר  י ָדוִּ ַוְיהִּ
ים ְׁשַתֲחֶוה ָׁשם ֵלאֹלהִּ  ואין ראש אלא עבודה זרה שנאמר ",ֲאֶׁשר יִּ

י ְדַהב ָטב"ב( "ל', בדניאל ) ְקָראתֹו " ".הּוא ַצְלָמא ֵראֵׁשּה דִּ ֵנה לִּ ְוהִּ
י ָקרּוַע כֻ  יאמרו  :אמר לו לדוד", ָתְנתֹו ַוֲאָדָמה ַעל ֹראׁשוֹ חּוַׁשי ָהַאְרכִּ

מלך שכמותי יהרגנו  :אמר לו ?יעבוד עבודה זרה מלך שכמותך
 מוטב יעבוד עבודה זרה ואל יתחלל שם שמים בפרהסיא. ?!בנו

מביאה: .( קז)מסכת סנהדרין כמו כן בענין חטא בת שבע, הגמרא ב
י ְוָהַרע " , ו'(א"תהילים נ) דרש רבא מאי דכתיב ְלָך ְלַבְדָך ָחָטאתִּ
י ְלַמַען תִּ  יתִּ ְזֶכה ְבָׁשְפֶטָךְצַדק בְ ְבֵעיֶניָך ָעשִּ אמר דוד לפני ", ָדְבֶרָך תִּ

גליא וידיעא קמך דאי בעיא למכפייה ליצרי הוה  :הקדוש ברוך הוא
כלומר, חז"ל  .כייפינא אלא אמינא דלא לימרו עבדא זכי למריה

מעשהו של דוד היה 'עבירה לשמה', כי היות והקב"ה כי קובעים 
ראוי שהעבד יזכה בוויכוח עם  הרי לא ,קבע שלא יעמוד בנסיון

 .רבו, ויש כאן קידוש שם שמים

בנותיו של  -כי דוד המלך למד זאת משורש נשמתו  ,ויש לומר
 . 'עבירה לשמה'לוט שעשו 

 


