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 ד"בס

 

 
  

 נערך ע"י תלמידים -הרב מרדכי אלון 
 

 ראשונהלסעודה  - מרכבה לשכינה
 

 ביקור חולים

כממשיכה ישירה  , פרשת 'וירא',פרשה שלנואת הרש"י רואה 

ממשיכה ולא רק בגלל שהיא  , 'לך לך',פרשה הקודמתהשל 

הראשון  וקבגלל הפסבעיקר באברהם ושרה אלא  לעסוק

  – הפותח אותה

ָלי֙ו  א אֵּ ָרָ֤ י מַ  'ה  ַוי ֵּ ֵ֖ לֹנֵּ ֵֽ אֵּ ַתחב ְּ ֵֽ ֵׁ֥ב פ   ֵּ ֛הו א ֹיש  א וְּ ֵ֑ רֵּ ֹום מְּ ם ַהי ֵֽ חֵֹׁ֥ ל כ ְּ ה   1.ָהֹאֵ֖
  –אומר רש"י על כך 

  2.את החולה לבקר

 ,בברית המילה שעשה אברהם סתיימהפרשת 'לך לך' הכזכור, 

 -ואילו כאן 

ובא הקב"ה ושאל  אמר רבי חמא בר חנינא יום שלישי למילתו היה

  3.בשלומו

רש"י נזקק לפרש כך בכלל יפה מאוד, אבל מדוע זה פירוש 

שהקב"ה נראה אל אברהם, את הפשט הפשוט פרש  ומדוע לא

שהקב"ה ל אברהם איננה הפעם הראשונה שנאמר עזו שהרי 

 - . כך היה בתחילת פרשת לך לךנראה אליו

א  ָ֤ ר  ם ֶאל 'ה  ַוי ֵּ ָ֔ ֹ   ַאְבר  ֵ֖ן ַוי  ֵּ ת  ֲעָך  א  רְּ ַזַ֨ ר לְּ תאמ  ץ ַהז ֵֹ֑את א  ר   4.ָהָאָ֣

  – בסוף הפרשה שובוכך הופיע אף 

א ... ָ֨ ר  ם ֶאל 'ה  ַוי ֵּ ָ֗ ָלי֙ו ֲאִני ַאְבר  ר אֵּ אמ  ָֹ֤ ה  ַוי  ֵׁ֥ יֵּ הְּ ֵֽ י ו  ָפַנֵ֖ ךְּ לְּ ֵׁ֥ ַהל ֵּ י ִהתְּ ד ַ  ַ ל ש  ָ֣ אֵּ

ים  5.ָתִמֵֽ

נראה הקב"ה מופיע ש –גם אצל גדולי עולם אחרים אגב, 

מה מיוחד כאן שרש"י נזקק אליהם.  לפני שדיבראליהם 

להסביר לנו שהיראות זו מחמת חוליו של אברהם באה? 

מהפכה שרש"י ביקש שנשים אליה לב שיש כאן כמדומני 

שה, והיא מהווה יסוד גדול בהבנת כל עניינו של בתחילת הפר

 אברהם בעולם.

אמרנו שמה של הפרשה. כבר הוא  להביןענין נוסף שננסה 

פרשה איננו טכני גרידא ולא  בעבר כמה פעמים ששם של

נבחר רק בגלל שהוא מופיע כמילה הפתיחה שלה, אלא יש לו 

את כל עניינה של הפרשה. כך גם  טומנת בחובהמשמעות 

ננסה בהמשך להבין מה מהותו של השם 'וירא',  –בפרשתנו 

, שלא כמו 'בראשית', 'נח' תלכאורה מאוד צדדי מילה שנראית

                                                           
 בראשית י"ח, א'.1 

 שם ברש"י2 
 :בבא מציעא פוע"פ  ,שם ברש"י3 

 בראשית, י"ב, ז'. 4

הקודמות, ומהן ניכר בבירור  או 'לך לך', שמות הפרשיות

 . של הפרשיות מהותן

 עברתי רק כדי לראות

פתיחת  'וירא' הקודמים ל'וירא של-בין ה ההבדלאמת היא שה

נו מאוד בולט. במקומות האחרים זוהי מילה להפרשה ש

ויאמר', אבל  וירא...' –המשמשת כפתיחה לדיבור של הקב"ה 

  - הזודיבור של הקב"ה אחרי המילה כל תיאור של אצלנו אין 

ָלי֙ו  א אֵּ ָרָ֤ ַתח ...'ה  ַוי ֵּ ֵֽ ֵׁ֥ב פ   ֵּ ֛הו א ֹיש  ֹום וְּ ם ַהי ֵֽ חֵֹׁ֥ ל כ ְּ ה   .ָהֹאֵ֖

מה היה חסר אם היה כתוב 'וירא אברהם והנה שלשה 

אנשים', בלי לומר לנו שהקב"ה נראה אליו קודם לכן? שום 

 דבר, לכאורה. 

הדבר שרש"י בפירושו בעצם מצביע עליו הוא שזוהי הפעם 

אה למישהו סתם כך, בכל המקרא כולו שהקב"ה נרהיחידה 

 ,'אברהם', אומר לו הקב"ה, 'באתי אליך סתם בלי לדבר אליו!

בשלומך. לא באתי לרפא אותך  לשאול, כדי אליך כי התגעגעתי

לח את רפאל, אחד משלשת המלאכים בשביל זה אני שו –

רק כדי לדרוש  -עכשיו באתי  יופיע בעוד שני פסוקים.ש

 בשלומך'.

הפתיחה הזו כל כך חשובה כי הפרשה שלנו מבקשת שנלמד 

 -שאומרים הנביאים  כפיינו, וקודם כל מיהו אברהם אב

יטו ֙  ֙ ל ַהב ִ ל א  א  ם וְּ ם ֲאִביכ   ָרָהָ֣ ֵ֑ם ַאבְּ כ  לְּ חֹול  ה ת ְּ ָרֵ֖  6...ש ָ

ם ה  ה ַאְבר  י  ד ה  ץ ֶאח  ת ָהָאר  יַרש  א   7..ַוי ִ

האבות,  מושג בהבנתולהעמיק ננסה ללמוד  הקדמה זומתוך 

 . 'צדיק'-ה מושג מה זהואולי אף נצליח ונבין 

 מרכבתו של מקום -הצדיק 

כי הצדיקים )להלן( לנו רש"י אמר כבר בסוף הפרשה הקודמת 

 .'מרכבה לשכינה'הם 

ברור שהביטוי הזה עוסק בסתרי תורה, אבל אם רש"י מביא 

, משמע שגם 'פשוטו של מקרא' -אותו בפרושו, שהוא כאמור 

צריך לנסות ולהבין את הביטוי הזה, להחדיר  'בן חמש למקרא'

אותו אל לבו ולכל הפחות ברמת ההבנה הבסיסית שלו. ננסה 

 להבין במה מדובר.גם אנו 

 שם, י"ז, א'. 5
 ישעיהו, נ"א, ב'.6 

  יחזקאל, ל"ג, כ"ד. 7 

 'וירא' תשע"זלחיות עם הזמן בשבת קודש 

 חיים' –'טועמיה 
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יני ברית המילה, יאת אברהם בענבסיום הציווי של הקב"ה 

  –אומרת התורה 

ם ָרָהֵֽ ל ַאבְּ ַעֵ֖ ים מֵּ ַעל ֱאלִֹה  ָ֣ ֹו ַוי ַ ֵ֑ ר ִאת  ָ֣ ַדב ֵּ ַכֵ֖ל לְּ  8.ַויְּ
  –ורש"י במקום מסביר לנו כי 

  9.שהצדיקים מרכבתו של מקוםלשון נקיה הוא כלפי שכינה, ולמדנו 

  –שם נאמר  חז"ל, מדרשבלביטוי הזה הוא  ירש" המקור של

 10.מרכבה לשכינה ריש לקיש האבות הן הןאמר 

הוא להים מעל אברהם' -ויעל אלמושג 'ההסבר הכי פשוט 

, הכלי יםלה-המרכבה שעליה עומד האכביכול אברהם הוא ש

. זהו מושג יסודי ועמוק וכדי להבין אותו שעליו הקב"ה רוכב

ך בהמש בשתי נקודות נוספותקצת יותר אני מבקש להרחיב 

אחרי שהמלאכים  ;מתעכב לבאר גם אותןהפרשה שרש"י 

נפרדים מאברהם והולכים לסדום, הקב"ה עצמו פונה אל 

 לאותה העיר,לעשות  מתכנןאברהם ומספר לו את מה שהוא 

  –אבל לפני כן מופיע הפסוק הבא 

ָמה  דֵֹ֑ ו  סְּ כֵ֖ לְּ ֵֽ ים ַוי ֵּ ֲאָנש ִ  ֙ם ָהֵֽ ָ ו  ִמש   נָ֤ פְּ ֵ֖ד ִלפְ ַוי ִ ו  עֹמֵּ נ  ם עֹוֶדֶ֥ ה ָ֔ ְבר  י ְוַאָ֨ ֶ֥  11.ה'נֵּ
רש"י מתקשה בהבנת המילים החותמות את הפסוק, שכן 

הקב"ה הוא זה שבא  -אברהם כלל לא בא לפני הקב"ה. להיפך 

עומד לבשר לו הוא  - ...'וירא אליו ה'' –לפני אברהם ועמד 

  –סדום, ולכן הוא מפרש להפוך את 

והלא לא הלך לעמוד לפניו, אלא הקב"ה בא אצלו ואמר לו זעקת 

ועמורה כי רבה, והיה לו לכתוב וה' עודנו עומד לפני אברהם,  סדום

  12.הוא זה אלא תיקון סופרים

תיקון סופרים אין הכוונה שבא מישהו ושינה את הטקסט של 

התורה חס וחלילה. הכוונה היא שהתורה כתבה כך 

באופן הנכון, את ההיפך  מלכתחילה על מנת שאנחנו נבין

 עלוט. לא אברהם עומד לפני ה' אלא ה' עומד שפמהכתוב ה

, אלא שאין זה מכובד לכתוב כך על השכינה ולכן אברהם

הפרשה  כך אף תסתיים. שינתה התורה מפני כבודו של מקום

  – במילים

ךְּ  ל  ָ֣ ֵֽ  'ה  ַוי ֵּ ַ לכ  ֵ֖ר א  ַדב ֵּ ה לְּ  ָ ל  ָ֣ר כ ִ ָרָהֵ֑ם  ֲאש   ֶ֥בַאבְּ ֵ֖ם ש   ה   13.ִלְמֹקֽמוֹ  ְוַאְבר 
אברהם שב למקומו, למרות שהכוונה היא שהקב"ה שכביכול 

 הוא זה ששב מביקורו אצל אברהם.

להיות מרכבה  - ?'מרכבה' שמענו מהו המושג הזהבכל אופן, 

הכוונה היא להיות בטל ומבוטל לגמרי בפשטות בפשטות 

 , אישיות עצמאיתכלפי השכינה, שאין לך שום ישות עצמית

ב הרוכב. האם אנחנו משל עצמך. אתה הגלגלים שעליהם רוכ

מכירים אדם בשר ודם שאין לו מעצמו כלום? שאין לו טיפת 

 -אגו? שהוא לא נהנה ולו במעט מזה שהוא עובד את ה'? 

ולמדנו עוד, כמו שרש"י  ,שהאבות הן הן המרכבהכאן למדנו 

אומר, שצריך להאמין שיש בעולם אדם כזה, 'צדיק', שכל 

                                                           
 בראשית י"ז, כ"ב.8 

 שם ברש"י.9 

 פרק ל"ה, פרשה פ"ב, ה'.בראשית רבה, 10 

 שם, י"ח, כ"ב.11 

ה נותן לנו צדיקים הקב" .יינו שהוא מרכבתו של מקוםענ

דם ו בעולם כדי שאנחנו נוכל לפגוש מציאות כזו של בשר

 . 'מרכבה לשכינה'שהופך להיות 

 –שוכח אף פעם את צרכיו הגוף שלי באשר הוא גוף, איננו 

הוא זוכר לאכול, הוא זוכר לשתות, לישון, להתפנות, הוא לא 

צריך שמישהו יזכיר לו את זה. זה הביטוי הכי טבעי של היותו 

היא כן  ,גוף גשמי. מצד שני, האלוקות שבי, הנשמה שבי

אלוקות הוא וסתרת, בתוך הגוף. הצורך שיש לי בטמונה ומ

שיש דבר נסתר ונעלם, ואחת הדרכים שיש לקב"ה לגלות לי 

וא להפגיש אותי עם אדם כזה, הבעולם כזה שנקרא אלוקות 

  בשר ודם, שנעשה מרכבה לשכינה. צדיק

 ללא מחיצה

בין הרוכב לבין המרכבה אין  – הבנהעוד  'מרכבהויש במושג '

שום מחיצה. הרוכב נמצא על המרכבה ממש. זהו יסוד אמוני 

וא ה ,רמב"ם מתחיל להסביר מהו המשיחהגדול מאוד. כש

. מי שחושב שמשיח זו אדם בשר ודםשהמשיח הוא  14מסביר

, זו כפירה במשיח - תיאור ערטילאימטאפורה, תקופה, או 

בכל תורה כולה, כפירה ובעצם  כפירה באחד מי"ג העיקרים

'עני ורוכב -כ המתוארבשר ודם,  ךלפי הרמב"ם. משיח הוא מל

'עני'  -על חמור', כזה שהצליח להגיע לביטול העצמי המוחלט 

לא שאין לו כסף אלא שאין לו שום אגו, הוא רוכב על כל 

 החומר.

הסיפור הזה של מרכבה לשכינה הוא פתיחתה של פרשת 

הקב"ה אל אברהם? כדי לשאול ונראה בא  מדוע. 'וירא'

 על מישהו בעולם. , לרכוב,בשלומו, כי הוא רוצה לעמוד

רא' 'וי-האור החיים הק' אומר שיש עוד שינוי אחד בין ה

'וירא' הקודמים. בפעמים -שבפתיחת פרשתנו לבין ה

'וירא ה' אל אברהם ויאמר' ואילו אצלנו  –הקודמות כתוב 

 -'ה'..'. נראה את לשונו  -ק אחרי זה ור -'וירא אליו'  -מופיע 

לומר שנתגלית עליו השכינה  ,ולזה הקדים תיבת אליו להזכרת ה'

יפסיק בין הגילוי למתגלה  'כי ה 'וירא ה' אליו'מה שלא נשמע באומרו 

 15ן.בו והב

שם ה' מה שמתכוון האור החיים לומר הוא שאילו היה כתוב 

זו היתה  - , בין המילה 'וירא' לבין המילה 'אליו'באמצע

והרי כל לכאורה מחיצה, הפסקה, בין אברהם לבין השכינה, 

לומר לנו שהשכינה מתגלית וו של הפסוק הוא לבוא עניינ

ה'. זה מה שבא הקב"ה לומר  –וירא אליו  –בעולם דרכו 

 מעכשיו השכינה מתגלה בעולם דרכך. -לאברהם 

מדוע נקראת את ששאלנו בתחילה, אף נבין  זהעל פי פירוש 

ללמדנו שמעתה יש  –הפרשה בשם הטכני לכאורה 'וירא' 

 לרוכב ברוך הוא מרכבה.

  

 שם ברש"י.12 

 שם, שם , ל"ג.13 
 רמב"ם, הל' מלכים, פרק י"א. 14
  פירוש אור החיים הק' עה"ת, בראשית, י"ח, א'.15 
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 שניה לסעודה - צדק ותשנא ֶרשע ת   אהב

 'מרכבה לשכינה'בשיחה הקודמת עסקנו באברהם שהיה 

ודרכו הוא  . הקב"ה עומד כביכול על הצדיקכהגדרת רש"י

 מתגלה ומנהיג את העולם.

 עוסקתהיא עיקר לימודנו הפעם, ו ,' של הפרשהשניקריאת '

של אברהם עם הקב"ה על החרבתה של סדום,  בשיחתו הקשה

 ,ב'ראשון' הכנסת האורחים שלוכמו גם דרך  -אשר דרכה 

אני  - 16חז"ל אומרים שגדולה הייתה מקבלת פני השכינהר שא

  משמש הצדיק מרכבה לשכינה.כיצד מבקש לראות 

 היש צדק יותר מהשחתת סדום?!

  -ישנו פסוק בספר תהילים האומר כך 

ע ש ַ ֵׁ֥ א ר  ָנָ֫ ש ְּ ֮ק ַות ִ ד  ָ צ   ת  בְּ ן ַעל ָאַהָ֣ ָ֤ ֵּ ֲחָך   כ  ָ ש  ֹון מְּ ש ׂ֗ ן ש ָ ֵׁ֥מ  יָך ש   לֹה  ים ֱאֱ֭  ֱאלִֹהָ֣

ךָ  ֵֽ ר  ֲחבֵּ   17.מֵּ

חז"ל, במדרש רבה, מביאים בהקשר עם הפסוק הזה את 

 –הדרשה הבאה 

  18?!השופט כל הארץ לא יעשה משפט: חלילה לך אמר רבי לוי

אברהם  מילים אלו הן מילותיו של אברהם אבינו אל הקב"ה.

הוא לך להשחית את כל סדום  'חולין-טוען כנגד הקב"ה ש

לכאורה אברהם אין זה צודק להשחית את העיר.  ,'ועמורה

היה יכול לבוא בטענות אחרות, הרבה יותר הגיוניות 

עזרה סוציאלית, אי עשית חסד,  - , למשלסדוםומתאימות ל

כבר אבל משפט?! הלא על העיר הזו  -לפנים משורת הדין 

 –נאמר 

יַזֵֽ  ה כ ִ ֲעמָֹרֵ֖ ם ַוֵֽ דֵֹׁ֥ ת סְּ ד ֲעַק֛ ֹאֵֽ ה מְּ ָדֵ֖ בְּ ֵׁ֥י ָכֵֽ ִ ם כ  אָת  ָ ט  ַחַ֨ ה וְּ ב ָ  19ָרֵ֑

הרי זו עיר שכל תוכנה ועניינה זה אנטי הכנסת אורחים, אנטי 

ה' -"רעים וחטאים לאנשים אברהם אבינו, עיר של רוע, של 

מאוד", אז לטעון דווקא לאי עשיית משפט? ודאי שהמשפט 

ממשיך רבי לוי היש משפט צודק מזה?! הוא להחריב אותה! 

 -במדרש 

ה כתוב ממיים בקש רחמים על סדועמד אברהם אבינו לבשעה ש

להמית צדיק עם  חלילה לך מעשות כדבר הזה )בראשית יח( שם?

אם  -אמר רבי לוי: "השופט כל הארץ לא יעשה משפט" . רשע...

ומה . אין עולם -אין דין, ואם דין אתה מבקש  -עולם אתה מבקש 

ובעי  , את בעי עלמא)בשני ראשים( אתה תופש חבל בתרין ראשין

! סב לך חדא מנייהו, ואם )אתה רוצה גם עולם ורוצה גם דין( דינא

תבחר לך אחד מהם, . )לית את מוותיר ציבחר לית עלמא יכול קאים

 20(.אם אין אתה מוותר מעט אין העולם יכול לעמוד ולהתקייםכי 

 המשפט מחייב לוותר

 מדבר על אברהםהאם אנחנו שומעים את דבריו של אברהם? 

עצם בריאת העולם היא כזו אברהם היא שטענת צדק.  עשיית

                                                           
 שבת, קכ"ו: 16
 תהילים, מ"ה, ח'. 17
 בראשית רבה, ל"ט, ו'. 18
 בראשית, י"ח, כ'. 19

תתעקש שתוותר מעט כי אם קב"ה, האותך, שהמשפט מחייב 

 עולם!אין  - דיןעל 

אהבת צדק ותשנא ' )תהלים מה(אמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם: 

 –ן )גרסה אחרת אהבת לצדק בריותי ושנאת מלחייב', רשע

 '.מחבריךעל כן משחך אלהים אלהיך שמן ששון 'מלהרשיען(. 

עם ומכולם לא דיברתי  מנח ועד אצלך י' דורותא"ל: ? מהו מחבריך

ויאמר ה' אל אברם לך  )בראשית יב(שנאמר:  ,עמךאלא אחד מהם 

 21ך.ל

עד אברהם ניתן למנות את נח ובתוך עשרת הדורות שמנח 

צדיקי עולם, ולא דיבר הקב"ה עם  –עצמו, את עבר, את שם 

 !אברהםעם כעת אף אחד מהם אלא 

תנו אם היה צריך להסביר זהו מדרש מופלא. הלא כל אחד מא

 את הפסוק הזה מתהילים היה מסביר אותו ביד קפוצה

! , לעשות משפט, דין צדקJustice –כשרוממות הצדק בגרונו 

באים חז"ל פה  ואילו. .הרי כולנו נפוחים מאהבת הצדק שלנו.

הצדקת הצדק הוא  -ומלמדים אותנו שאצל הצדיק האמיתי 

היו בדין.  שהוא שונא לחייב אותם השנאה שלו היאוהבריות, 

אבל לא נברא עדיין  ,אברהם לפניך,ד וצדיקים גדולים ע

 י שיילחם על אנשי סדום באהבה שכזו!בעולם מ

 זהו קיום הבריאה –להיות ישר 

לספר  פלאה והנוראהבהקדמתו הנז'ין זצ"ל, לומווהנצי"ב 

מסביר מדוע הספר נקרא 'ספר הישר', והדוגמא  ,בראשית

  –המרכזית שהוא מביא היא זו 

לו, אלא באופן  הקדוש ברוך הוא ישר הוא ואינו סובל צדיקים כאֵּ

גב  על אף ,ולא בעקמימות ם בהליכות עולםשהולכים בדרך הישר ג

 22.דזה גורם חורבן הבריאה והריסו ת ישוב הארץשהוא לשם שמים, 

צדיקים ישרים ויש דבר כזה שנקרא 'צדיקים מסתבר שיש 

ממשיך  שע.עקומים'. צדיקים כאלה שאוהבים למצוא את הר  

  –הנצי"ב 

וזה היה שבח האבות, שמלבד שהיו צדיקים וחסידים ואוהבי ה' באופן 

שהתנהגו עם אומות העולם,  תר אפשר, עוד היו "ישרים", היינוהיו

אפילו עובדי אלילים מכוערים; מכל מקום היו ִעמם באהבה, וחשו 

כמה השתטח . כמו שאנו רואים קיום הבריאהזהו באשר לטובתם, 

ואת גב שהיה שנא אותם  על אברהם אבינו להתפלל על סדום, אף

 ,רשעתם, כמבואר במאמרו למלך סדום מלכם תכלית שנאה עבור

( פרשה מטא )פרשת ויר ובבראשית רבה! פץ בקיומםמכל מקום ח

ק : "ָאהַ אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינואיתא על זה ש ד  ָ צ   ת  בְּ

ָנא ר   ש ְּ ותשנא  אהבת להצדיק את בריותי" - (ח ,תהלים מה)ע" ש ַ ַות ִ

ֹוִיםלהרשיען...",   על שאף (,ה-ד ,בראשית יז) "והיינו ממש כ"ַאב ֲהמֹון ג 

 .מכל מקום ׂשוחר שלומו וטובו –גב שאין הבן הולך בדרך מישרים 

 .בראשית רבה, שם 20
 שם. 21
 לחומש בראשית. , פתיחה'העמק דבר', ז'יןמוולונצי"ב ה 22

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA_%D7%A8%D7%91%D7%94_%D7%9E%D7%98
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA_%D7%A8%D7%91%D7%94_%D7%9E%D7%98
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%94_%D7%97
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA_%D7%99%D7%96
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  –איך אומר הרמח"ל בספרו 'מסילת ישרים' בפרק החסידות? 

. אחד הכוונה בכל מצווה ב' דברים יש בענין הזה-שמצאת למד 

עיקר שני יש ואמנם עוד  ...כבודו של מקום היה לעילויתשועבודה 

בכוונת החסידות והוא טובת הדור, שהנה ראוי לכל חסיד שיתכון 

 23 .במעשיו לטובת דורו כולו

א מי שכל עניינו הוא טובת אנשי דורו. חולין הוא החסיד הו

 -לא יתאפשר להעמיד את הבריאה , אם עולםבונו של יר ,לך

 זהו תפקידו של הצדיק. 

 הכנסת האורחים של אברהם

רק מתוך כך ניתן להבין את המושג האדיר של הכנסת 

האורחים שבו פותחת הפרשה. מדוע בכלל הפעולה הזו 

 'הלנת, 'אורחים 'האכלת –אורחים' ולא  הכנסתנקראת '

אברהם אבינו הוא זה שמלמד  -'? אורחים 'כיבודאו  'אורחים

אותנו את כל הענין הזה של הכנסת אורחים. הוא יושב בפתח 

האוהל ומכניס את האורחים, את עוברי האורח. המילה 

ַרח, דרך. אותו איש ַח' באה מאותו שורש של המילה א  'אור  

אברהם אבינו הוא היחיד  –שהולך בדרך, נודד ממקום למקום 

לו יש בית, שהוא לא סתם 'עובר  שגםולנו שמבקש להזכיר לו 

                                                           
 מסילת ישרים פרק י"ט. 23

אלא יש לו מקום, יש לו תפקיד. להכניס  –אורח' בעולם הזה 

אני כמעט שהפוך אותך ממישהו שעובר על ידי ואורחים זה ל

לא שם לב אליו לאדם שאני מכניס אותו אלי פנימה, הביתה, 

 ללב.

ופו של דבר, לכאורה בסוהמלאכים, האמת היא שאצל אברהם 

ה הכנסת אורחים, שהרי הם היו מלאכים ולא כלל לא היית

אכלו ולא שתו ממה שהוגש להם. האם לחינם טרח אברהם? 

הוא זקוק  זקוק לאוכל שלךיותר משהאורח  –והתשובה היא 

שומת הלב. לתשומת הלב שלך. עיקר הכנסת האורחים היא ת

, כינה. עכשיושל השהמרכבה  את זה הם קיבלו מאברהם,ו

צריך  -נו הכנסת אורחים אמיתית מהי אחרי שהוא מלמד אות

תזה של הכנסת האורחים של אברהם להתפלל על האנטי

 סדום!על  -העולם 

'אם עולם אתה מבקש אין דין  –כך נראית מרכבה של שכינה 

 שתוותר מעט'. 

ע ש ַ ֵׁ֥ א ר  ָנָ֫ ש ְּ ֮ק ַות ִ ד  ָ צ   ת  בְּ ן ַעל ָאַהָ֣ ָ֤ ֵּ ֲחָך   כ  ָ ש  ן  מְּ ֵׁ֥מ  יָך ש   לֹה  ים ֱאֱ֭ ֹוןֱאלִֹהָ֣ ש ׂ֗  ש ָ

ךָ  ֵֽ ר  ֲחבֵּ  .מֵּ
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 לסעודה שלישית -ליל הסדר בסדום 

 פסח היה

מבית אברהם ללמד לוט לחזר על האורחים ולכן הכנסת 

האורחים שלו את המלאכים, כשהם מגיעים אליו לסדום 

בערב, ראויה לכל הערכה. הוא מסכן את עצמו, את חייו ואת 

חיי משפחתו כדי להכניס אורחים במקום שחרת על דגלו את 

דגל האיסור על הכנסת אורחים. המאבק של לוט איננו רק 

אשתו, חתניו לוקחי  –ו לעיר אלא אף בתוך ביתו מול שכני

בנותיו, אך הוא מתעקש על כך. בתוך הסיפור על השתדלותו 

  –, מספרת לנו התורה להתארח אצלו והפצרותיו באנשים

לו   ֵֽ ה ַוי ֹאכֵּ ֹות ָאָפֵ֖ ה ו ַמצ ֵׁ֥ ת    ֙ם ִמש ְּ ַעש  ָלה  ָ֤  24ַוי ַ

רש"י, שמעיד על עצמו שהוא אינו בא אלא כדי 'לישב פשוטו 

  -של מקרא', מכין לנו כאן 'הפתעה' ואומר 

 .25פסח היה

אז ברור לרש"י שזה היה פסח.  -הרי כתוב שלוט הכין מצות 

הוא הכין להם מצות עבודת יד, עם כל ההידורים! אני מקווה 

הרי שלא תכעסו אם אומר לכם שאין סיכוי שזה היה פסח, 

ואם כן,  –עדיין לא ירדנו למצרים ובוודאי שלא יצאנו משם 

את  'פשוטו של מקרא'למה מתכוון רש"י כאשר הוא מכניס ל

פירושו על פסח? אמנם חז"ל רואים בכמה וכמה אירועים 

שהרי אם  -ספר בראשית את הרעיון של פסח  לאורךמרכזיים 

ידה ריון והליפסח היה אותו היום אזי גם הבשורה על הה

כעת ' –ואף לידתו של יצחק  ,26הצפויים של יצחק היו בפסח

 27רש"י אף מביא בשם חז"ל -היתה בפסח, ועוד  -ה' חי

אך אבל בכל  -שהברכה שעתיד ליתן יצחק ליעקב תהיה בפסח 

המקומות הללו אלו מדרשים ואילו אצלנו רש"י מביא את זה 

תחייב כפשוטו של מקרא! ולכן עלינו להבין מדוע פירוש זה מ

 בא לבטא? היה' פסחש'מה הרעיון  -ועוד  ,מפשט המקראות

 סדום או מצרים?

המלאכים מגיעים לסדום, לילה מסביב, בבית נמצאים בני 

הבית יחד עם המלאכים ומחוץ לו, על הפתח, נמצאים כל 

אנשי העיר ומבקשים להרוג את כל מי שבתוכו. מי שיהיה 

ימות. לוט,  –בתוך הפתח פנימה ינצל ומי שמחוץ לפתח 

בהמלצת המלאכים, פונה אל חתניו בבקשה למלטם מהעיר 

  –ואומר להם 

או    מו  צ ְ ו  ה ִמן קָ֤ ֹום ַהז    קָ֣ ָ  28ַהמ 
לשון זו מזכירה לנו מאוד את קריאתו של פרעה אל משה ואל 

  –אהרן, בספר שמות 

                                                           
 בראשית י"ט, ג'. 24
 שם ברש"י. 25
 עי' ברש"י על בראשית, י"ח, י'. 26
 עי' רש"י בראשית, כ"ז, ט'. 27
 בראשית, י"ט, י"ד 28
 שמות י"ב, ל"א. 29
 שמות י"ב, ל"ט. 30

או   ... מו  צ ְ ו  ֵ֑ל קָ֤ ָראֵּ י ִיש ְּ ָ֣ נֵּ ם־ב ְּ ֵ֖ם ג ַ ם־ַאת   י ג ַ ֹוךְּ ַעמ ִ  ָ֣  29...ִמת 
 -וההקבלות בין הפרק שלנו לבין יציאת מצרים רק מתחילות 

זה מדהים. כל הפרק מלא במטבעות לשון שחוזרות ומופיעות 

בסיפור יציאת מצרים של ספר שמות. הנה כך, במצרים עשינו 

 –מצות 

י ֵֽ ִ לו ֙ לְּ  כ  כְּ ֵֽ א יָ לָֹ֤ ִים וְּ ַרׂ֗ צְּ ו  ִממ ִ ש ָ֣ ה ַ ֹגרְּ  30ִהְתַמְהמֵָּ֔

  –וגם אצלנו מופיע כי לוט 

ה   ְתַמְהמ ָ֓ יקו   ַוי ִ ֲחִזַ֨ ֵֽ ַידַוי ַ ֹו ו בְּ ָידָ֣ ים ב ְּ ֲאָנש ִִׁ֜ יו ָהֵֽ ֹנָת  ֵָּ֣י בְּ ת  ַי֙ד ש ְּ ֹו ו בְּ ׂ֗ ת   31...ִאש ְּ
  –מיד בהמשך הפסוק כתוב ו

ֶחְמַלֶ֥ת...  יר 'הֵ֖  ב ְ ו ץ ָלִעֵֽ הו  ִמחֵׁ֥ ֵ֖ ח  נ ִ ֵׁ֥הו  ַוי ַ ִצא  ֵֹֽ יו ַוי   32ָעָלֵ֑
רש"י מסביר את המילה 'ופסחתי  בדיוק כמו ביציאת מצרים;

 - 33עליכם'

 (.ישעיה לא, ה( פסוח והמליט, ודומה לו וחמלתי

ממצרים, בדיוק כמו  ימלטוהקב"ה פסח על בתי ישראל כדי ש

  –שלוט מצווה על ידי המלאך 

ט לֵֵּ֣ ךָ  ַעל ִהמ   ש     34ַנפְּ

כדי להימלט מסדום הקב"ה צריך לפסוח על הבתים וכך הוא 

 שיהיו בתוך הבית פנימה.יוציא את כל מי 

  –וזה ממשיך. בהשחתת סדום נאמר 

יר 'הָ֗ -וַ  ַעל ַעל ִהְמִטִ֧ ם וְּ דֹ֛ ֵׁ֥ת  סְּ אֵּ ֵ֑ש  מֵּ ית ָואֵּ ִרָ֣ פְּ ה ג ָ ִים ִמן 'הֵ֖ ֲעמָֹרֵ֖ ֽ מ   35ַהש   

  –ובמכת הברד נאמר 

ת ָ֣ה א  ֵּ֘  ַוי ֵַּ֨ט מֹש   הו  ֵּ֘ ֵּ ִים ַעלַמט  ַמַ֒ ָצה  'הׂ֗ -וַ  ַהש    ֵ֖ש  ָאֵ֑רְּ ֲִֵֽהַלךְּ אֵּ ד ַות  ָנתַָ֤ן קֹלֹת֙ ו ָבָר 

ר  ִ֧ ְמטֵּ ד ַעל 'ה  ַוי ַ ָרֵ֖ ִים ב ָ ָרֵֽ ץ ִמצְּ ֵׁ֥ר   36א 
 ומתאר אותהכל, לוט הרי בוחר להתיישב בסדום ואולי יותר מ

  –שהיא 

ַגן ִים 'ה֙  כ ְּ ֶרץ ִמְצַרָ֔ ֶאֵ֣  37כ ְ

שהנילוס משקה  - 'כל עניינה של סדום הוא 'כארץ מצרים

הים היה משקה אותה, בדיוק  -אותה ואף בסדום לפני הפיכה 

 כמו מצרים.

בכלל, הנושא המרכזי שסובב את כל הפרק שלנו עם לוט הוא 

סביב לו מתרכזים אנשי העיר, המלאכים מכניסים  – 'הפתח'

לא  -את לוט וסוגרים את הפתח, כי מי שנמצא מחוץ לפתח 

הפתח היה  -, בליל השימורים . וגם ביציאת מצריםיינצל

ְצאּ֛ומרכיב חשוב בגאולה. ' ֶּ֗ם לֹ֥א ת  ַתח ְוַאת  ית֖ו  ַעד ִאֹ֥יׁש ִמפ ֶּֽ  ב 

 בראשית י"ט, ט"ז. 31
 שם. 32
 שמות, י"ב, י"ג. 33
 י"ט, י"ז. בראשית, 34
 בראשית, י"ט, כ"ד. 35
 שמות, ט', כ"ג. 36
 שם, י'. 37
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ר ק  כאות שימורים  -מריחת הדם  -אות , על הפתח יהיה 38'ב ֶּֽ

לכם לדעת שמי שיהיה בפנים, בתוך הפתח, הקב"ה יפסח, 

 –ידלג ויוציא אותו 

ח  ַתח  ַעל 'ה֙ ו ָפַסָ֤ לַהפ    א א  ית ָלֹבֵׁ֥ ִח  ש ְּ ֙ן ַהמ ַ ֵּ א ִית  לָֹ֤ ף וְּ ֵֹֽ ג  ֵ֖ם ִלנְּ יכ  ֵּ ת   39.ב ָ

 בדיוק כמו אצל לוט. סדום = מצרים.

 פס הקול של יציאת מצרים

 את הרעיון היסודי של יציאת מצריםהפרק שלנו בא לבטא 

יכול להיות שאיש אחד, שאף אפשר לצאת מהמיצרים. שוהוא 

שאיננו טלית שכולה תכלת, שאיננו צדיק תמים, איש שגם 

לאחר ההפיכה לא מסוגל ללכת ולהתיישב בחברון בסמוך 

יצליח באמצעות כוחו  -למערה  מבקש ללכתלאברהם אלא 

המיוחד, על ידי הכנסת האורחים שלו, הכלי האחד והיחיד 

שלמרות שמסביב  ללמד אותנו -שיש לו באתערותא דלתתא 

הכל נשרף, יש מי שיכול לצאת ממצרים. הרי הומה הסער ו

העיקרון של מצרים היה שאי אפשר לצאת ממנה, שום עבד, 

. אלו המיצרים של העולם 40שום אדם, אפילו לא סוס

 שסוגרים אותנו ומונעים מאיתנו לצאת בעדם. 

'מצות אפה'. כמו המצות, לחם העוני הזה,  -וכנגד כל זה 

להים מוציא אותו -להיו והא-כו מתחבר אדם אל אשדר

כך מתחילה 'יציאת מצרים של העולם' בפרק הזה.  -ממצרים 

המוסיקה, את שנשמע את  ,בגאונותו ,רש"י רק ביקש מאתנו

 –של יציאת מצרים, על כל ההקבלות שראינו  'פס הקול'

 'קומו צאו'.-'ויתמהמה', 'וה' המטיר', 'בחמלת', 'ואת הפתח' ו

 בחצי הלילה

במלחמת ארבעת המלכים את החמישה, כאשר לוחם אברהם 

 –כתוב שם 

ֵ֑ם כ ֵּ יו ַוי ַ ֲעָבָדֵ֖ ו א ַוֵֽ ָלה הֵׁ֥ יְּ ם ַל֛ יה ֶ֧ ק ֲעלֵּ ָחלֵַּ֨ ֵֽ  41... ַוי ֵּ

כי ארבעת המלכים הם  42ואומרים שם חז"ל שזה היה בפסח.

בין אלו שקבעו שאיש לא יוכל להינצל מהאלילים שכועסים, 

כדרלעומר  אמרפל, -אלילי אדם  ובין אםאלילי אבן אם אלו 

וחבריהם, אלו שקובעים שאם הם החליטו שכלום לא ישאר 

אז באמת לא ישאר שם  -מסדום ועמורה, מאדמה ומצבוים 

אברהם הולך שם  ,בליל פסח ,כלום חוס מהרס וחורבן, ואז

  -, שיש יציאת מצרים שלא הם קובעיםבלילה ומגלה לעולם 
ֵ֖ת  ב אֵּ לַוי ָ ש   ָ ֵ֑ש   כ  כ  רְּ ת ...ָהֵֽ ם א  ַגֵׁ֥ ת וְּ א  ֵ֖ים וְּ ש ִ ם ַהנ ָ  43.ָהָעֵֽ

ליל פסח הוא הלילה שבו, על פי חז"ל, נולד יצחק, ושלושים 

שנה לפני הולדתו, באותו ליל פסח בדיוק, התגלה הקב"ה אל 

, ובאותו לילה נחלק אברהם 44אברהם בברית בין הבתרים

הפיוט ברדפו את ארבעת המלכים כפי שאמרנו. זוכרים את 

"ויהי בחצי הלילה"? כולו מדבר על  -מההגדה של פסח 

, 45מאורעות שהתרחשו בלילות הפסח לאורך ההיסטוריה

כשהבית הראשון כולו מתייחס לאברהם )ומומלץ להמשיך 

  -ולעיין בפיוט המופלא הזה לעומקו( 

לֵּאתָ  ים ִהפְּ ָלה ָאז רוב ִנס ִ יְּ ַ ל   ב ַ

ת ז ה מור  ראש  ַאש ְּ ָלה ב ְּ יְּ ַ  ַהל 

ֶנֱחַלק לו ו כ ְ ְחת  ר ֶצֶדק ִנצ ַ ה גֵּ  ַלְיל 

ָלה יְּ ַ ֲחִצי ַהל  ִהי ב ַ  46.ַויְּ

הקב"ה  האמצעי דרכוהוא איננו רק תאריך. ליל פסח ליל פסח 

דרך הפעולה שאנו מצווים  והוא מתרחשפוסח, חומל וגואל 

מודל האידיאלי של לא מהווה כלאפות מצות. לוט,  -לעשות 

ולמד ל מי שהוא מבית אברהם כ -ולמרות זאת גדול העולם, 

 -את ערכי החירות ו ,להי האדם ובאדם-את האמונה בא ממנו

יודע לאפות מצות, לקבל מלמעלה 'פסח' ולצאת גם מסדום 

 אז ועכשיו, בימים ההם בזמן הזה. -וגם ממצרים 

 

 

  

                                                           
 שמות, י"ב, כ"ב. 38
 , כ"ג.שם 39
 רמב"ן דברים י"ז:ט"ז 40
 בראשית, י"ד, ט"ו. 41
 ָאַמר  -בראשית רבה, לך לך, פרשה מ"ג, ג'  רש"י שם ד"ה לילה. ועי' עוד 42
א ִעם ָבָניו ַבֲחִצי ַהַלְיָלה,  הקב"ה     צ  ם ָיָצא ַבֲחִצי ַהַלְיָלה ַאף ֲאִני א   ֲאִביה 

ֱאַמר     נ  א( 'שמות יא, ד) ׁש  צ  ת ַהַלְיָלה ֲאִני יו    .'כ ה ָאַמר ה' ַכֲחצ 
 בראשית, י"ד, ט"ז. 43
 ברש"י. -עי' שמות, י"ב, מ'  44
 .במדבר רבה, פרשה כ' ראה לדוגמה שמות רבה, פרשה י"ח, פסקה ה', 45
 פיוט מההגדה של פסח, מיוחס לר' ייני, מפייטני ארץ ישראל  46
 )המאה החמישית(. המוקדמים    
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ר  לסעודת מלווה מלכה – את פני ה' לעמוד ולשחֵּ

 להימלט ברגע האחרון

פונה אל עוד לוט יוצא מסדום. בדקה הלפני האחרונה הוא 

  - נוספתהקב"ה בבקשה אחת קטנה 

א או   י לָֹ֤ ֹנִכׂ֗ ָאֵֽ ןוְּ ָרה פ   ט ָהָה  ָ֣ לֵּ ָ ִהמ  י ַכל֙ לְּ ת ִ ה ָוַמֵֽ ָרָעֵ֖ ִני ָהֵֽ ַקֵׁ֥ ב ָ דְּ ה. ת ִ יר  ִהנ ֵּ א ָהִעַ֨ ָנָ֠

ר  ָע֛ ה ֲהלֵֹׁ֥א ִמצְּ מ ָ ָׂ֗ א ש  ה ָנִׁ֜ ָטַ֨ לְּ ֵֽ ר ִאמ ָ ָעֵ֑ וא ִמצְּ ִהָ֣ ה וְּ ֵ֖מ ָ ָ ו ס ש  ה ָלנֵׁ֥ רָֹב֛ את קְּ ַהז ֶֹ֧

ֵֽי ש ִ י ַנפְּ ִחֵׁ֥  47.ִהֵ֖וא ו תְּ

הקב"ה נענה ו ', הוא מבקש,אינני יכול להגיע לחברון'

ר כי שיעשה את זה מה המלאכים רק מתנים איתו. לבקשתו

עם בנותיו כך מגיע לוט ו -עוד רגע קט הכל עתיד להתהפך 

 - ה' ממטיר על סדום רגע לאחר מכןלצוער. 

יר ַעל 'ַוהׂ֗  ִטֶ֧ ַעל ִהמְּ ם וְּ דֹ֛ ִרָ֣  סְּ פְּ ה ג ָ ֵׁ֥ת ֲעמָֹרֵ֖ אֵּ ֵ֑ש  מֵּ ִים ִמן 'הֵ֖ ית ָואֵּ ָמֵֽ ָ ֙ . ַהש   ֲהֹפךְּ ֵֽ ַוי ַ

ת ל א  ָ ֵ֖ת כ  אֵּ ל וְּ ים ָהאֵּ  ָעִרָ֣ ֵֽ ל ה  ָ ת֙ כ  אֵּ ֵ֑ר וְּ כ ָ ה ַהכ ִ ֲאָדָמֵֽ ַמח ָהֵֽ ֵ֖ צ  ים וְּ ָעִר  ֵֽ י ה  ָ֣ בֵּ ש ְּ  48.ֹיֵֽ

ותהי נציב ' -מביטה אחריו של לוט חורבן מוחלט. אשתו 

גם  -. המשך הסיפור ידוע , ולא זוכה להמשיך למצער'מלח

אשר מחוץ לעיר בצוער לוט ירא לשבת והוא עולה אל המערה 

אותו יין  משקות הן עם שתי בנותיו הצדיקות שלא ידען איש.

לילה אחרי לילה ומשם מגיעים ומואב ועמון. תיאור מזעזע 

  כל ההיסטוריה.את  גרעיןטומן בחובו כוקשה אשר 

 וישכם אברהם בֹבקר

הקדמה לשני פסוקים שנראים כ בא בעצםכל התיאור הזה 

כשמעמיקים אבל כשוליים,  כל כך, כלא חשוביםבמבט ראשון 

  -בהם עולם ומלואו  מוצאיםבהם 

 ֵׁ֥ ֵּ כ  ש ְּ לַוי ַ ר א ַ֨ ק  ֵֹ֑ ב  ָרָהֵ֖ם ב ַ ר ם ַאבְּ ֹום ֲאש   ק  ָ ת ַהמ  ֵ֖ם א  ָ ַמד ש  י  ָעֵׁ֥ ֵׁ֥ נֵּ ְּ ף . ה'פ  ׂ֗ קֵּ ש ְּ ַוי ַ

ְּ  ַעל לפ  ַעֵׁ֥ ה וְּ ֲעמָֹר  דֹ֙ם ַוֵֽ י סְּ ָ֤ ל נֵּ ָ ר  כ  ה ָעָל֙ה ִקיטָֹ֣ ָ֤ ִהנ ֵּ א וְּ רְּ ֵ֑ר ַוי ַׂ֗ כ ָ ץ ַהכ ִ ר  ָ֣ י א  ֵ֖ נֵּ ְּ פ 

ר  ִקיטֵֹ֖ ץ כ ְּ ר  ֵֽןָהָא  ָ ש  בְּ  49.ַהכ ִ

מה מוסיפה לנו הידיעה שאברהם עומד שם  -וצריך להבין 

 ,הרי חברון המשקיפים על סדוםבבגובה, באלוני ממרא, 

גם אנחנו הרי מן הסתם רואה את הארץ כקיטור הכבשן? ו

נו עומדים יהיינו מתארים את אותו תיאור בדיוק אם אנחנו ה

 .התורה כבר תיארה את זה קודם לכן – שם במקומו

"וישכם אברהם בבוקר"  -הפותח את הפסוקים הללו  הביטוי

מופיע בפרשתנו שלוש פעמים ובכל פעם הוא בא כפתיחה,  -

כהקדמה לפעולה של אברהם. כך למשל נראה בהמשך הפרשה 

  –כשאברהם משכים ללכת לעקוד את בנו 

ָרָהִׁ֜  ם ַאבְּ ֵַּ֨ כ  ש ְּ ר וַ ַוי ַ ק  ֹׂ֗ ב  תם ב ַ ֙ א  ֲחֹבש  ֵֽ וֹ  י ַ  50...ֲחמֹר 

חבישת החמור, ללקיחת שני באה כהקדמה לההשכמה 

 אברהםנעשה כלום כביכול. לא  -אבל כאן אצלנו הנערים וכו', 

לשם שום פעולה. אז אין כאן אבל  –רואה וומשקיף  םמשכי

 ?בכלל מה זה מובא

                                                           
 כ'.-בראשית, י"ט, י"ט 47
 כ"ה.-שם, שם, כ"ד 48
 כ"ח-שם, שם, כ"ז 49
 שם, כ"ב, ג'. 50

חז"ל לומדים מהפסוק הזה אצלנו שאברהם היה זה שתיקן 

 –פילת שחרית את ת

אברהם  וישכם )בראשית יט, כז(שחרית שנאמר  אברהם תיקן תפילת

, ואין עמידה אלא תפילה, שנאמר בבקר אל המקום אשר עמד שם

 51.ויעמד פינחס ויפלל )תהלים קו, ל(

העמידה  .בא לבטא תפילה 'המקום אשר עמד שם' ,ע"פ חז"ל

העמידה, עצם הניצבות, היא עצמה  אינה רק עצירה טכנית.

והקב"ה פתח האהל' יושב 'אברהם בתחילת הפרשה  הפעולה.

עומד עליו, ואילו כאן אברהם עומד ומגיע אל המקום שהוא 

שם הוא משקיף ורואה מעומד בו דרך קבע בהשכמת הבוקר ו

 את הכל.

ביקשו שנבין גם  ,כשקבעו פה את רעיון תפילת שחרית ,חז"ל

 הפסוקים ואולי אפילו שנבין גם אנו מה את פירושם של

אנחנו עושים כל בוקר בתפילת השחרית שלנו. ננסה להיכנס 

 פנימה לדברים.

 היש ערך לתפילות?

אני משער שאם במקום בו השקיף אברהם על סדום היו גם 

, CNN ,ABC רשתות כמומ ,ל"ע כמה עיתונאים בינלאומיים

DDT )...( נגשים  מן הסתם הם היו -, ומצלמים את המתרחש

תגיד, מה קרה עם ' -לאברהם ושואלים אותו בציניות 

התפילות שלך לקב"ה שלא יחריב את סדום? הרי ניסית כל 

אולי ימצאון שם חמישים, אולי ארבעים וחמישה,  -כך הרבה 

'השופט כל הארץ לא יעשה  –שלושים וכו'? זוכר שצעקת 

אז אולי באמת אין צדק ואולי  ילות שלך?משפט'? עזרו התפ

 ?'., האלתפילות אין שום ערך

הארץ כקיטור הכבשן". ואברהם עומד שם ורואה את "קיטור 

כמדומני שהמילה 'כבשן' בדור שלנו, זה שאחרי השואה 

היא  מעצמה כי, איננה צריכה הסברים מרובים האיומה

בסדום שו אסוציאציות קשות. הכתוב מספר לנו נמעוררת ב

את  –תר דבר חי אחרי ההפיכה. הכבשן שם שרף הכל לא נו

בני אדם. אש וגפרית. אברהם משקיף על את צמח האדמה, 

אני משער שכאשר אינני יודע אבל . 52פני סדום ורואה הכל

אברהם ראה את קיטור הכבשן הוא נזכר בכבשן אליו הוא 

 באור כשדים.  נמרוד על ידיעצמו נזרק 

 בוקר אל המקום אשר עמד שם,ם כבכל משכיאברהם אבינו 

והוא עומד באמונתו  -קיטור הכבשן הוא רואה את כל הארץ כ

היא פעולה  , כפי שראינו לעיל בחז"ל,ה הזוידהאדירה. העמ

ואותם  ,הוא עומד ומתפלל שם תפילת שחרית -בפני עצמה 

לא היו  -גם אם היו שם  ,העיתונאים המדומיינים האלה

היו מבינים, את התשובה לא  -שומעים, ואם היו שומעים 

. נכון, על פניו בעצם תפילתואברהם עונה להם העצומה ש

 ברכות, כ"ו: 51
הרי שלוט נצטווה שלא להביט אל סדום,  ,אגב, בניגוד לאברהם שמשקיף 52

הפכה לנציב מלח. יש מי שתפקידו בעולם הוא כן  –ואשתו שכן הביטה 
 ואכמ"ל. להשקיף ולראות פנימה.
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הרי סדום נהפכת על שנראה כעת שהתפילות שלו לא הועילו, 

מתוך ההפיכה הזו, מתוך מצד שני, בעומק, כל יושביה, אבל 

מהמערה  ,קיטור הכבשן הזה, עתידים בעוד כמה דורות לצאת

רות  -יו, שתי דמויות מופלאות אליה נמלטו לוט ושתי בנות

ואנה ממואב המואביה ונעמה העמונית. שתי הדמויות שתב

, 53לוט מסדום, מהמצרים שלו ו שליציאתומעמון ימשיכו את 

ודרכן תמשיך  ,דוד, שלמה ורחבעם -עד לגאולה העתידה 

  עד מלך המשיח. -שושלת בית דוד 

ה אתיש דברים שאי אפשר לראות בעיני בשר אלא אם כן 

שם תיקן אברהם תפילת  -משכים בבוקר ועומד את פני ה' 

 שחרית. 

 להוציא את המשיח מהכבשן

'. לבקש. לעמוד בפתח לשחר' הלועבאה מן הפ 'שחרית'המילה 

וגם אם  ,האדוןפני  לשחר אתוגם אם הוא סגור, ולהמשיך 

ויודע שבסוף  -דופק ומשחר ממשיך ואני  - כעת הוא סגור

 שערי שמים לתפילתנו.אבינו מלכנו יפתח 

, אברהם אבינו עומד מרחוק, בלי שאף אחד מאנשי סדום

ויוצר  -רואים אותו ומשקיף  או העיתונאים הסביבה אנשי

ו כוח וזה -בתפילתו. זה לא מתרחש מאליו חדשה מציאות 

יופיע הכח  , מתוך ההפיכה,תפילתו. משםשל אברהם ב

 שיוציא מהכבשן הזה את המשיח. 

מה שאנחנו צריכים ללמוד מהמילים  54,הזקן על פי אדמו"ר

א שבכל בוקר אנחנו צריכים 'וישכם אברהם בבוקר' הו

ישאר במקום ולה שבתוכנו, 'אברהם'להשכים ולעורר את ה

את הכח שיכול בנו ולעורר להשכים  -אשר עמד שם את פני ה' 

  משיח בן דוד.ולהביא את גם מקיטור הכבשן להוציא 
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