
 
 

 

 'די שנה                       

 

 
ְזַר   ְצָחק  " ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  וא ֵמָא  ה ַההִּ  א ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (הו  ה' " )בראשית כו' יבים ַוַֽ

 

 
 כ( ')בראשית יח "נא ארדהה' זעקת סדום ועמורה כי רבה  ויאמר"

שחטאם )בראשית יג' יג( הכוונה היא  "ואנשי סדום רעים וחטאים לה' מאדשמה שאמר הכתוב " רבינו בחיימבאר 
)דברים " חטאוקרא עליך אל ה' והיה בך "ן שכתוב יכעניוחטא שעליו נאמר שהוא מגיע אל ה' זה הצדקה ה',  לאגיע ה

ושלות השקט היה לה  לחםהנה זה היה עון סדום אחותך גאון שבעת "באמרו על כך העיד יחזקאל הנביא גם (. ' טטו
 םלפי שהיו תדיריאמנם אנשי סדום עברו עבירות נוספות אך (, ' מט)יחזקאל טז" ולבנותיה ויד עני ואביון לא החזיקה

סדום היו  ואנשישהרי אין לך אומה בעולם שלא יעשו צדקה אלו עם אלו, "נגמר גזר דינם עליו,  ןלכ ,בחטא הזה
ודבר "ות, ימהמצות השכלהיא הצדקה רי תורה עדיין, ההשלא נתנה ף על פי , וא"מואסים בה והיו אכזרים בתכלית

ל אחת הוא שיראה אדם את מינו מוטל ברעב והוא עשיר ושבע מכל טוב ואינו מרחם עליו להשיב את נפשו, ע מתועב
ובזה  אנשי סדוםועבירה זו היא שגרמה לכך שהקב"ה איבד את  ,"על מי שהוא מאומתו ודר עמו בעיר אחת וכמהכמה 

ביד ישראל ונקמתם שמכאן אמרו חז"ל במדרש רות שנקמתם של הגויים היא  רבינו בחיימוסיף נקמת העניים. נקם את 
ונתתי את נקמתי באדום ביד "שנאמר נלמדת ממה ישראל ביד הגויים היא של  םנקמתזה ש. םשל ישראל ביד ענייה

וקרא עליך אל ה' והיה "נאמר ם נלמד ממה שביד ענייההיא של ישראל  םנקמתמה ש(. ויד ')יחזקאל כה" עמי ישראל
כיון אבין אמר רבי כלשון המדרש: . בו ינהגכיצד להבחין על מנת שהעושר נתן לעשיר המדרש הוא  . באור"חטאבך 

זה שעומד על  ,ואם לאו .זה שעומד על ימינו מברכך ,אם נתת לו .ימינוהקב"ה עומד על  ,עומד על פתחך שעני הזה
 .לא( ')תהילים קט "אביון לימיןכי יעמוד "שנאמר  .ימינו נפרע ממך

 

  (כד 'יח)בראשית  "הבקרבאשר ... תוך העירבאולי יש חמשים צדיקים "
ו שאמרו חז"ל על נח שביחס רע הוא טוב, כמכלומר ביחס ל, יחסייש טוב מוחלט ויש טוב " מציין שמשך חכמהה"
כאן אברהם: אפילו אם שאמר מה וזה אך אם היה בדורו של אברהם הוא לא היה נחשב צדיק. יק דורותיו היה צלד

את לא תשחית י ש, הריקיםדצ םום הדאנשי ס, אבל ביחס לעיר אחרתיחס לאנשים יקים בדאינם צחמישים האנשים 
  יקים. דאינם צהם יקים, אבל בעיר אחרת דהם צ "אשר בקרבה" ,חמישים הצדיקיםהעיר בזכות 

 

 (ז 'יטבראשית )" ויאמר אל נא אחי תרעו"

, (ה 'יטבראשית )" הוציאם אלינו ונדעה אתםדברים אלו נאמרים על ידי לוט לאחר שאנשי סדום אומרים ללוט "
ה"אלשיך" הקדוש מבאר את כוונת דברי לוט ולשיטתו לוט אומר כביכול לאנשי סדום: אני לא יודע מה כוונתכם 
במעשה הזה, האם כוונתכם להרע לי על כך שאספתי אותם אלי הביתה? האם זה סתם להנאתכם? האם זהו קנס על 

אל נא אחי " להרע לין, אם כוונתכם היא כך שעברתי על הסכמת העיר לא להאכיל ולא להשקות שום אורח? בכל אופ
שנית משום ו, לשר ושופט ניתם אותי", מעתה"פירושו  "נאידוע ש"כי , עתהש היות חת,א :שתי סבותויש  לכך , "תרעו

ה נא לי נה בנות אשר לא ידעו איש שתי "הנה נא לילהנאתכם הכוונה היא ואם  שאנו מבחינת האהבה אנחנו כאחים.
 רק לאנשים"על דבר ההסכמה, אתם מוחים על כך שעברתי ואם  ."אליכם ועשו להן כטוב בעיניכם ןא אתהנאוציאה 

רק הם באו לאכול ולא לשתות, ון שהם לא באו יכ יםמשלא אשהם הלא ", צל קרתיב ואבהאל אל תעשו דבר כי על כן 
 . קורתי לבצ להיות
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 ה(  'יחבראשית ) "ו לבכםדעסה פת להם וחאק"ו

בן הבקר? , חמאה וחלב ונוספיםמאכלים הוא הכין והגיש להם לא ה, בלבד מסעד הלב בפתאברהם את תלה דוע מ
ד" )תהלים קד' טו(, ולחם לבב אנוש יסעדווקא כמו שכתוב "שיסוד ועיקר מסעד הלב הוא " תוספת ברכהמתרץ ה"

 .ולא למסעד הלב רק להנאת הגוףנועדו ויתר המאכלים 
 

  (יא)בראשית יח'  "באים זקנים"ואברהם ושרה 

 עולםרבונו של 'עד שבא אברהם ואמר לפני הקב"ה " זקנהמוזכרת "עד כאן לא  התורלת הימתח" שחזקוניאומר ה"
 מר לו. א'כבד, ומתוך שאתה מעטרו בשיבה אדם יודע למי יכבדללמקום אחד ואין אדם יודע את מי  םאדם ובנו נכנסי

עד שבא יצחק ותבע  םיסורימוזכרים יעד יצחק לא  תורהלת הימתח '.דבר טוב תבעת וממך הוא מתחיל'"ה הקב
חייך דבר טוב 'הקב"ה  מר לוא '.מדת הדין מתוחה כנגדו ם,סורייהעולמים אדם מת בלא י רבון', אמר לפניו םסורייי

רבון העולמים אדם 'יעקב תבע חולי אמר  " )בראשית כז' א(.מראותותכהין עיניו שנאמר " 'תבעת וממך הוא מתחיל
הקב"ה  מר לוא 'הוא מיושב בין בניו ,ימיםמתוך שהוא חולה שנים או שלשה ו ,מת בלא חולי אינו מתיישב בין בניו

 אברהםשצא יו " )בראשית מח' א(.ויאמר ליוסף הנה אביך חולהשנאמר " 'חייך דבר טוב תבעת וממך הוא מתחיל'
קן יצחק ויהיה כי ז" מרשנא "יסוריםאת ה"ידש ייצחק ח" )בראשית כד' א(, ואברהם זקן"שנאמר  "זקנהאת ה"דש יח

 ". הנה אביך חולה" דכתיב "חוליאת ה"דש ייעקב ח" וותכהין עיניו מראות
 

 יב( זקן" )בראשית יח' היתה לי ואדוני בלתי "אחרי
, מזה התפלאה ולא צחקה לאשרה ' ה דבראמר לה את  כשאברהם ,תחלהשבה הנצי"ב מוואלוז'ן ב"העמק דבר"מבאר 

יא הבינה ה. עדנה לה והייתה ,ילדה נעשית שהיא בראותה אבל. לאבן גם הריון לתת' מה יפלא שלא ידעהכי שרה 
שום שינוי אצל  ראתה שלאכיון . "זקן אדוני"ש הז על התפלאההיא  ןכם וא, הטבע בדרך תהיה שהלידהן ה' הוא רצוש

  ."זקן ואדוני" ,מקום ומכל", עדנה לי הייתה בלותי אחריו כוונת הכתוב "וז. אברהם
 

 " )בראשית יח' כז(ואנכי עפר ואפר ה' נא הואלתי לדבר אל הנה"

-פה לדבר לפני אהפתחון את לו שבדבריו אלו של אברהם הוא מתרץ מאין יש  רבינו החיד"א מסביר ב"נחל קדומים"
גרמת לכך ו בעדי שנלחמתמלכים מלחמת הענוותנותך באת כי ראיתי  ",לדבר הנה אנכי הואלתי: "אמר כןל עליון, ול

אור הנס ב לערמז מ "ואפר". "ואנכי עפר" אמרמה שז בורמזה , וחז"ל במדרשהעפר היה לחרבות, כמו שאמרו ש
מאד,  ת ענוה יתירהיהרא ללום ההמצבי ינובשהיות  אני יחיד והוא יחיד, והצילו כביכול בעצמו. כשדים, שאמר הקב״ה

 ועל זה סמכתי לדבר לפניך. 
 

  " )בראשית יח' לג(שב למקומוואברהם "

עמד זמן רב אברהם שי פל עף שא .אברהםלהורות על מעלת שהכתוב בא  רבי אברהם סבע ב"צרור המור"מבאר 
. הקודםטרד בשכלו כשאר נביאים. אלא עמד בדעתו ומיד שב למקומו יולא נמכך  לא התפעלקב"ה הוא יכוח עם הובו

למדרגתו  "אברהם שב למקומו"כאשר ידבר איש אל רעהו. וכן ו "אל אברהםוילך ה' כאשר כלה לדבר מה שנאמר " וזה
אברהם שהניח אצל מעלה גדולה רואים כאן הראשונה. לא גבה לבו ולא רמו עיניו. כמו שאמר ואנכי עפר ואפר. ו

אברהם כיר טוב הכללי. ולכן לא הז, לטובת הה להתפלל על לוט בן אחיוזו ,צריך לושהוא הטוב הפרטי את ותנותו ובענ
, לוטאת לא הזכיר " שלהים את אברהם-ויזכור אמה שנאמר " לוט. וזהקב"ה את הציל הזכות זה לוט ובבכל דבריו את 

 " כהילוט מתוך ההפ וישלח את"
 

 " )בראשית יט' ל(ירא לשבת בצוער כי"
  (רש"י" )לפי שהיא קרובה לסדום"

א מה שגרם ללוט לעזוב , אלחולק על פרש"י וטוען שלא המרחק הפיזי גרם ללוט לעזוב את צוער ולעלות להר הרמב"ן
נה עטב  של לוט נתויתחרק בגלל ומן המקומות שנגזרה עליהם השחתה, אחת היא את צוער היתה הידיעה שצוער 

שהעיכוב חשב בלבו  לא השחית את צוער. לוט המלאך ,יוםהו אותבעוד מלט ההרה ילהלהספיק לא יוכל הוא ש
לא יאריך לו עוד אחרי שיש לו זמן רב בהשחתת צוער הוא זמני והמלאך ממתין ללוט שיספיק לברוח ההרה והוא 

חשבה היא שכיון , "אין בארץ ואיששל לוט " אמרה בתושהידיעה הזו גם גרמה למה ש הרמב"ן. מוסיף ההרה מלטילה
 ולא נשאר איש בעולם חוץ מהם. ה אות תישחהמלאך ה צוערבצאת אביה משמיד 

 

 (יד " )בראשית כב'יראה 'המקום ההוא ה ויקרא אברהם שם"
 ,מיראהשהוא נעשה הר לפי  ךונקרא כ "הר המוריה"הוא שהמקום המדובר  "דעת זקנים מבעלי התוספות"מובא ב

ומלכי צדק מלך מר "שנא "שלםהמקום "לה נקרא יתחכיון שבו, מיד נעשה הר גבוה ותלולועמק הוא היה לה ישבתח
 . ושלםשיש במשמעות יראה  "ירושליםהמקום "נקרא עתה  "יראהלמקום " , ואברהם קרא" )בראשית יד' יח(שלם
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