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 שליט"א הרב מרדכי אלון
 ע"י תלמידיםמשמיעה נערך 

 

לסעודה ראשונה -פרוטקציה בביקור חולים 

 'וירא אליו' סתם כך

  -פרשתנו פותחת בפסוק המפורסם 

ָליו֙ ה   א אֵּ ָרָ֤ ַתח 'ַוי ֵּ ֵֽ ֵׁ֥ב פ   ֛הו א ֹיש ֵּ א וְּ ֵ֑ רֵּ י ַממְּ ֵ֖ לֹנֵּ ֵֽ אֵּ ֹום ב ְּ ם ַהי ֵֽ ֹחֵׁ֥ ל כ ְּ ה   1.ָהֹאֵ֖

וכולנו, כך נדמה, זוכרים עוד מתקופתנו בגן הילדים, שהקב"ה 

 -הגיע לאברהם כדי 

  2לבקר את החולה.

לפירוש הזה? אולי מדוע רש"י בכלל נזקק  -ואם נרצה לשאול 

הפשט הוא שהקב"ה נגלה אל אברהם בלי קשר לאיזה שהוא 

התשובה תהיה שהפירוש הזה מוכרח לרש"י מפני שזו  -חולי 

הפעם היחידה במקרא בה מופיע שהקב"ה נגלה למישהו 

 -מבלי לומר לו דבר, כאילו הוא בא 'סתם', אולי רק כדי לשאול  

מסיומה של פרשת לך  'מה נשמע?', ולכן מסמיכות הפרשיות,

לך בה מתוארת מילתו של אברהם, לומד רש"י כי מוכרח הוא 

 שסיבת ההתגלות כאן היא כדי 'לבקר את החולה'.

 את מי בא הקב"ה לבקר?

חז"ל לומדים  -אבל תרשו לי לשאול כאן שאלה נוספת, קשה 

  -מכאן את מצוות ביקור חולים, וכך אף נפסק להלכה 

על כל אדם לבקרו, שכן מצינו וכיון שחלה האדם מצוה 

בהקב"ה שמבקר חולים כמו שדרשו בפסוק "וירא אליו ה' 

 3.באלוני ממרא" מלמד שבא אליו לבקר החולה

ואם כן, והפרשה מתארת את החולי שנגרם לאברהם מברית 

למילה, הרי  -הכואב ביותר  -המילה, והיה זה ביום השלישי 

נשי ביתו, שבפרשה מתואר שלא רק אברהם מל אלא כל א

ומדוע לא בא הקב"ה לבקר אלא רק  -מאות ואולי אלפי בריתות 

 ..'?אליו'וירא  -את אברהם כפי שמודגש בפסוק 

                                                           
 בראשית י"ח, א'. 1
 הגמרא בבא מציעא, פ"ו:רש"י, שם, ע"פ  2
 טור יו"ד, של"ה. 3
 בראשית, י"ז, כ"א. 4

אכן אפשר שהקב"ה בא לבקר את כולם, ובוודאי הוא שהמלאך 

רפאל נשלח על ידי הקב"ה לרפא את כולם, אבל ישנו הבדל 

ל שנעוץ אחד מהותי בין אברהם לבין כל יתר הנימולים, הבד

במהות של הברית, ולכן פרשה זו אף נכתבה כהקדמה 

וזהו גם פירוש הפסוק 'ואת  -לבשורה לשרה על הולדת יצחק 

דווקא את יצחק ולא את ישמעאל,  - 4בריתי אקים את יצחק'

שהרי על פי אותו סיפור מפורסם  -אף שגם ישמעאל מל 

היא על זה בדיוק הייתה המריבה בין יצחק וישמעאל ו 5בחז"ל

שישמעאל אומר ליצחק שהוא צדיק ממנו כיון  -עמוקה מאוד 

שהוא מל כשהיה בן שלש עשרה שנה ולא מיחה, וכפי שרש"י 

בן כמה היה אברהם כאשר  -מביא שכל אריכות סיפור השנים 

היה אכן כדי להראות על מדרגתו של ישמעאל שלא  -מל וכו' 

ים בערכו של מיחה כשנצטווה להימול בגיל י"ג. אין אנו מפחית

יש שני  -אף אחד, ובכל זאת יש הבדל עצום בין השניים 

 שלבים, שני מובנים בהקשר עם 'ברית מילה'; 

 שני שלבים בברית המילה

  -לגבי ערלת הלב מופיעים שני פסוקים נפרדים. האחד הוא 

ֵ֖ת ע ם אֵּ ת  ֶּ֕ תׇו ַמלְּ ַלַ֣ ֵ֑ם... רְּ כ  ַבבְּ  6לְּ

ולאחר כמה פרשיות, אחרי שהתורה מתארת את קיבוץ 

  -הגלויות העתיד, ואת שיבתם של כל הנידחים, כתוב 

ל ה   ָמָ֨ ת 'ו  יָך א  ֛ ת ֱאֹלה  א  ָךֵ֖ וְּ ָבבְּ ךָ  לְּ ֵ֑ ע  ב ַזרְּ ַבַ֣  7...לְּ

 -מדוע צריך לכתוב פעמיים? מה ההבדל בין שני הפסוקים? 

י יש כאן בעצם שני שלבים במילה. יש שלב ראשוני, בסיס

וחשוב, שכל אחד ואחד בעולם צריך לעבור אותו, וזהו אף 

להראות שיש צורך  -תפקידו של עם ישראל לגלות לעולם 

לאדם למול את הערלה, את קליפת הלב. לא כל בני ֹנח צריכים 

 פרקי דר' אליעזר כמובא ברש"י להלן, כ"ב, א'. 5
 דברים י', ט"ז. 6
 שם, ל', ו'. 7

 חתשע" ויראת פרש 
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לעשות זאת אלא רק מי שבא אל ביתנו יכול להגיע למדרגה כזו 

 מל. ברית שאדם עצמו -של 'ומלתם את ערלת לבבכם...' 

ויש שלב שני, אחר לגמרי, שלב שבו הקב"ה מתגלה אליך 

מלמעלה דרך ברית המילה אשר הופכת אותך עכשיו למי 

זו  -שהשכינה מתגלה דרכו. זה מופיע רק אחרי קיבוץ הגלויות 

 הגאולה, זו המדרגה הגדולה של 'ומל ה' אלהיך את לבבך...'. 

 'ילידי ביתו' של יוסף

ת המילה של אברהם לבין זו של האם שמנו לב מה בין ברי

  -ישמעאל? אצל ישמעאל כתוב 

ת ם א  ָרָהָ֜ ח ַאבְּ ָ֨ ק ַ ל ַוי ִּ ָ ת כ  אֵָּ֨ ֗נֹו וְּ אל ב ְּ ַ֣ ָמעֵּ ש ְּ יתוֹ֙  יִּ י בֵּ ָ֤ ידֵּ לִּ ָמל  ...יְּ ַוי ָָ֜

ת ם א  ָלָת֗ ַ֣ר ָערְּ ש ַ  8...ב ְּ

  -ואילו אצל אברהם כתוב 

ן ם ב   ָרָה  בְּ ַאָ֨ ֹלֵ֖  וְּ מ  הִּ ָנֵ֑ה ב ְּ ע ש ָ ֵ֖ש ַ ים ָותֵּ ֵׁ֥ עִּ ש ְּ וֹ ת ִּ ָלתֵֽ ֵׁ֥ר ָערְּ ש ַ  9.ֹו ב ְּ

  -ורש"י מדגיש שם 

נטל אברהם סכין, ואחז בערלתו ורצה לחתוך, והיה מתירא 

שלח ידו ואחז עמו, שנאמר  ?שהיה זקן, מה עשה הקב"ה

 10 .'עמו'לא נאמר, אלא  'לו' '.וכרות עמו הברית'

ברית המילה שעשה אברהם  -צריך להבין את זה לעומק 

הרימה למעלה את כל מקנת כספו וילידי ביתו של אברהם, גם 

את ישמעאל, אך הברית שעבר אברהם נעשתה ע"י הקב"ה 

 בעצמו. זו הברית הגדולה של השלב השני. 

זה יהיה גם העומק באותו מדרש פלאי שרש"י מביא ביוסף 

מדוע שיעשה  -. כי לכאורה 11מצריםהצדיק שהוא מל את כל ה

יוסף דבר כזה? הרי הם אינם מצווים על כך! מוסבר 

 שמכיוון שכל אנשי מצרים היו קנויים ליוסף, 12במפרשים

 -נתונים תחת מרותו של המשנה למלך, והוא היה מפרנסם 

הרי שיוסף חש כי במידה מסוימת הם ממש כמו 'ילידי ביתו' 

ול אותם, אבל עם כל זאת, של אברהם ולכן הוא מחויב למ

המילה הזו לא הפכה את המצרים ואף לא את ילידי ביתו של 

 אברהם למה שברית מילה הופכת ילד יהודי בן שמונת ימים;

ילד יהודי כזה הופך על ידי הברית לצינור שהשכינה מתגלית 

 זה רק אצל ילד יהודי! -דרכו. 'ומל ה' את לבבך...' 

                                                           
 בראשית י"ז, כ"ג. 8
 שם, כ"ג. 9

 , שם.רש"י ישןב 10
 עי' רש"י בראשית מ"א, נ"ה. 11

 למה אברהם לא מל עד עתה?

את אחת התמיהות היותר  13לפי זה מסביר האדמו"ר הזקן

ובכללם  -הרי ידוע שהאבות  -גדולות ומפורסמות לגבי אברהם 

קיימו את כל התורה כולה, אפילו מצוות דרבנן  -אברהם 

מדוע הוא חיכה כל השנים ולא  -כעירובי תבשילין וכו', ואם כן 

וי מפורש מל את עצמו עד שהגיע לגיל תשעים ותשע וקיבל ציו

 לכך?!

אברהם לא מל את עצמו עד עתה כי אם הוא  -ותשובתו היא 

היה מל את עצמו מבלי הציווי האלוקי הוא היה כמו כל בני 

בברית הבסיסית בלבד, ואילו מעתה,  -האדם שמלו את עצמם 

כאשר הוא מל רק לאחר הציווי הוא קיבל בעצם את שני חלקי 

ה עצמו מל 'את לבבך' גם את החלק העליון, שהקב" -הברית 

 ואתה הופך להיות מרכבה להופעת השכינה בעולם.

אבל רק אליו התגלה ה'. ה'  -כל בני בית אברהם נימולו איתו 

בו וביצחק, ובכל  -והשכינה כאילו מיושבת בו  -עומד והוא יושב 

 מי שהוא זרעו של יצחק.

 להיות מרכבה לשכינה

ברכות. האחת  כמה מדהים שבברית המילה אנו מברכים שתי

 -היא 

ה  רו ךְּ ַאת ָ ֹוָתיו אֱ  ה'ב ָ צְּ מִּ נו  ב ְּ ש ָ ד ְּ ר קִּ ךְּ ָהעֹוָלם, ֲאש   ל  ינו  מ  ֹלהֵּ

יָלה נו  ַעל ַהמ ִּ ו ָ צִּ  14.וְּ

  -והשניה 

ה  רו ךְּ ַאת ָ ֹוָתיו אֱ  ה'ב ָ צְּ מִּ נו  ב ְּ ש ָ ד ְּ ר קִּ ךְּ ָהעֹוָלם, ֲאש   ל  ינו  מ  ֹלהֵּ

ל יתֹו ש   רִּ בְּ יסֹו ב ִּ נִּ ַהכְּ נו  לְּ ו ָ צִּ ינו   וְּ ָרָהם ָאבִּ  .ַאבְּ

'ומלתם את ערלת לבבכם', והשניה היא על  -האחת היא על 

הזכות להיות מצאצאיו של אברהם אבינו, להימול כמותו, 

 ולהיות מרכבה לשכינה.

 

 

  

  רש"י שם 12
 לך-תחילת פרשת לך ,'תורה אור' 13
 .ברית מילהברכות נוסח  14
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לסעודה שניה - 'ואברהם שב למקומו'

 המכיר את מקומו

כל כולה של קריאת 'שני' בפרשתנו עוסקת בשיחתו האדירה 

של אברהם עם הקב"ה על הפיכת סדום. נתמקד בפסוק 

ונראה עד כמה כוחו של  החותם שלה הקשור לנפש של כולנו,

צריך שיחדור לתוכנו. וכך  -הבא לידי ביטוי בפסוק זה  -אברהם 

  -הוא נוסח הפסוק 

ךְּ ה   ל  ַ֣ ל 'ַוי ֵּ ֵ֖ר א  ַדב ֵּ ה לְּ  ָ ל  ַ֣ר כ ִּ ֲאש   ֵֽ וֹ  כ ַ ֹקמֵֽ מְּ ֵׁ֥ב לִּ ָרָהֵ֖ם ש ָ ַאבְּ ָרָהֵ֑ם וְּ  15.ַאבְּ

מה מוסיפות  -ראשית יש להבין לאן הקב"ה הולך, ושנית 

המילים 'ואברהם שב למקומו'?. למילים 'לשוב למקומו' יש 

  -משמעות גדולה. יש בחז"ל מושג שנקרא 

קֹומוֹ  ת מְּ יר א  כ ִּ ַ  16.ַהמ 

את עוצמותיו, את כוחותיו ואת  -אדם צריך להכיר את עצמו 

גם להכיר  צריךהוא הפוטנציאל שטמון בו, אבל מאידך 

במגבלות שלו, בחולשותיו ועד להיכן ידו מגעת. וכאשר הוא 

  -מכיר את מקומו אזי הוא יכול להיות 

קוֹ  לְּ ח  ַח ב ְּ מֵּ ָ ַהש    .וְּ

 -כך באים שני הביטויים הללו בחז"ל בצמידות, בזה אחר זה 

 'המכיר את מקומו והשמח בחלקו'. 

 שהלכה לאיבוד שמחהה

ו לשמוח הוא אדם שקשה לו אדם שקשה ל -בואו נדבר דוגרי 

מפני שהוא לא  -לחילופין לקבל חולשות, מצבים מסוימים, או 

או שהוא לא מכיר  -מוכן לקבל את יכולותיו עד הסוף. דהיינו 

את יכולותיו האמיתיות ולכן הוא מדוכא או שהוא לא מוכן 

 להכיר במגבלותיו ויש לו ציפיות מוגזמות ואז הוא נופל.

האמת שחוסר השמחה הזו נובע מאחת משתי סיבות מנוגדות 

שוב ושוב,  אני מנסה ומנסה ולא מצליח,האחת היא כאשר  -

ואז  -וזה לא הולך, ושוב מתפלל ושוב לא מצליח  -מתפלל 

 כי הוא רוצה ומתפלל -האדם מאבד את החשק, את השמחה 

ועושה לכאורה את כל מה שצריך ובכל זאת הוא לא מקבל את 

 . ככה הוא חש.'שמגיע לו'ה מ

 -אבל לעיתים אדם מאבד את השמחה מסיבה הפוכה לגמרי 

מרוב הצלחה. כאשר הוא דווקא מצליח בכל מה שהוא רוצה, 

-'עלומכיון שכך הוא הופך להיות בעיני עצמו לאיזה 'מלאך', 

ולכן שום דבר לא מרגש  -אנושי', הוא לא מכיר את מקומו 

 קטן עליו, ולכן הוא לא שמח בחלקו. אותו, לא מספק אותו, הכל

עמוק מאוד, ומתוך כך נתמקד בשני דברים נפשי זהו ניתוח 

 בפרשה ונראה מהם מה בא ללמדנו אברהם אבינו. 

                                                           
 בראשית י"ח, ל"ג. 15
 אבות ו', ו'. והיא המידה הכ"ו במידות קנין התורה. 16
 בראשית שם, כ"ג. 17

 .המור לרבי אברהם סבע, שםצרור  18

 כשההצלחה מעלה את הדם לראש

  -על המילים 

ָרָהֵ֖ם ַוי ֹאַמֵ֑ר ש  ַאבְּ ֵׁ֥ ג ַ  17...ַוי ִּ

  -אומר רש"י 

' יואב וגו ויגש' -מצינו הגשה למלחמה . ויגש אברהם

והגשה ', ויגש אליו יהודה' - הגשה לפיוס, (י, יג "בשמו)

ולכל אלה נכנס . (א יח, לו"מל)' ויגש אליהו הנביא' -לתפלה 

 .אברהם, לדבר קשות ולפיוס ולתפלה

אברהם לוקח לשיחה הזו את כל הכלים כולם ומגיע לדרגות כל 

ע שהלשון 'וילך ה' כאשר ִכלה', וידו -כך עליונות שבסופן נאמר 

'וילך' מופיעה במקרא רק כאשר יש התעלות ממדרגה 

, בעקבות תפילתו 18למדרגה, דהיינו, אומרים כאן המפרשים

בהופעתה האלוקות התעלתה לרמה גבוהה יותר  -של אברהם 

 בעולם. זה מופלא.

שבזכותו התעלתה  -כל אדם אחר אם היה מגיע לכזו הצלחה 

ותו לגאווה, זה היה זה היה מביא א - )!( האלוקות בעולם

'מעלה לו את הדם לראש', אבל אברהם, כך מעיד עליו הכתוב 

 -'שב למקומו'. ומהו מקומו?  -

ר פ  ֵֽ ר ָואֵּ ֵ֖י ָעָפֵׁ֥ ֹנכִּ ָאֵֽ  19.וְּ

 כששום דבר לא הולך

טוב, אז התפילות של  -מדהים. עכשיו תשמעו את הצד השני 

אנחנו הרי  -ו, אבל הכל חרב, סדום נהפכת נסתיימאברהם 

  -עוסקים בתכל'ס, לא רק בהשגות רוחניות 

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

ף ַעל ֗ קֵּ ש ְּ ל ַוי ַ ַעֵׁ֥ ה וְּ ֲעֹמָר  ֹד֙ם ַוֵֽ י סְּ ָ֤ נֵּ ְּ ל פ  ָ רְּ  כ  ֵ֑ר ַוי ַ֗ כ ָ ץ ַהכ ִּ ר  ַ֣ י א  ֵ֖ נֵּ ְּ א פ 

ֵֽן ש ָ בְּ ר ַהכ ִּ יֹטֵ֖ קִּ ץ כ ְּ ר  ר ָהָא  יֹטַ֣ ה ָעָל֙ה קִּ ָ֤ נ ֵּ הִּ  20.וְּ

לכאורה התפילות לא התקבלו! זה לא היה מייאש אותנו?! 

אתה הרי הצלחת לגרום לקב"ה  -כמה זעקת, כמה התפללת 

'עומד על אברהם', כביכול להתעלות, אתה המרכבה! הקב"ה 

'ס שום אבל תכל -איזו מדרגה עצומה  - 21כפי שמביא רש"י

דבר לא יצא מהתפילות הללו. כמה ביקשתי, כמה התפללתי 

  וכלום. נמאס! -כמה התחננתי 

משקיף על פני סדום מאותו וחזר ו לא אצל אברהם. אברהם

 מקום בדיוק בו הוא עמד בתפילה אמש. 

 

 

 שם, כ"ז. 19
 כ"ח.-שם, י"ט כ"ז 20
 רש"י, שם, י"ז, כ"ב. 21
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 אי עניו, אי חסיד

למדו חז"ל גם את זה שאברהם תיקן את מהפסוקים הללו 

  -תפילת שחרית, אבל גם דבר נוסף 

כל הקובע מקום לתפלתו אלהי  א"ר חלבו אמר רב הונא

 ,אי חסיד ,אי עניו'וכשמת אומרים לו  ,אברהם בעזרו

ואברהם אבינו מנא לן דקבע  '.מתלמידיו של אברהם אבינו

מד וישכם אברהם בבקר אל המקום אשר ע' דכתיב ?מקום

 22'.שם

 תמיד התקשיתי בהבנת הגמרא הזו אבל לפי דברינו הגמרא

'תגדירו את  -; אם היו אומרים לנו ומתבהרת רתמתבא

תכונותיהם של תלמידי אברהם אבינו', מן הסתם היינו כולנו 

'חסד', 'מסירות נפש', 'ניתוץ אלילים' וכיו"ב. אבל  -עונים 

ברהם אבינו? מקום קבוע בבית הכנסת?! זה מה שמגדיר את א

 ועד כדי כך שאומרים עליו שהוא חסיד, עניו! -מה זה קשור? 

הנה אברהם אבינו מסיים את תפילתו הגדולה,  -זה מדהים 

ולמרות הכל נחרב, הכל נהרס,  -ולכאורה שום דבר 'לא הלך' 

אברהם אבינו 'שב אל מקומו', אל אותו מקום אשר עמד  -זאת 

כמו בדיוק שחרית שם  ממשיך להתפללהוא שם את פני ה' ו

 אתמול ושלשום.

 רק אברהם יכול לראות בהשקפתו לא רק את סדום הנהפכת

אלא גם את המערה אליה נמלטים לוט  ואת קיטור הכבשן

                                                           
 ברכות ו': 22
 על התורה, וירא, תרל"ח, ד"ה 'והוא יושב'. מת'א'שפת  23

ובנותיו, את מואב היוצא מהמערה הזו, את רות המואביה ואת 

 הולך אל מקומו. אברהם -משיח בן דוד 

רק מי שמכיר את מקומו, בענווה, ויודע שכל מה שעושה איתו 

הקב"ה הוא חסד, וכל מה שהוא הגיע אליו בפסגות הגבוהות 

יכולותיו 'המופלאות' אלא הכל זה בכלל לא זה  -של חייו 

כל  -הקב"ה, ולכן הדם לא עולה לו לראש, וכן להיפך 

יח, זה לא באמת שלא מצל -כשלונותיו, כל מה שלא מצליח לו 

וכל השאר  זה חלקו -כי תפקידו הוא לעשות ולדחוף ולהשתדל 

 הוא מכיר את מקומו ושמח בחלקו.רק  - זה הקב"ה

 לשקוד על דלתותי

  -על הפסוק הראשון  23ה'שפת אמת' מביא בתחילת הפרשה

ָלי֙ו ה   א אֵּ ָרָ֤ ַתח 'ַוי ֵּ ֵֽ ֵׁ֥ב פ   ֛הו א ֹיש ֵּ א וְּ ֵ֑ רֵּ י ַממְּ ֵ֖ ֹלנֵּ ֵֽ אֵּ  24...ב ְּ

והוא יושב, בדיוק כמו שישב עד עכשיו,  -הקב"ה נראה אליו 

, כאילו לא הייתה 25בפתח, ממשיך 'לשקוד על דלתותי יום יום'

 כאן התגלות אלוקית לפני רגע. מכיר את מקומו.

מהמקום הזה ורק ממנו אפשר ש'השמח בחלקו' יופיע בכל 

 המצבים תמיד.

 

  

 בראשית י"ח, א'. 24
 משלי, ח', ל"ד. 25
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לסעודה שלישית –בית קטן ב...סדום 

 בוא הנה, עוף מפה

'בוא הנה, תעוף מפה'.  -ש בסלנג הישראלי ביטוי מוכר י

'ישראלית' -שיכול להופיע רק במכירים את הביטוי הזה? ביטוי 

'בוא הנה'  -מדוברת, שכולל שתי פעולות מנוגדות זו לזו 

 להתרחק. -משמעו להתקרב, ואילו 'תעוף מפה' 

האמת היא שמקור הביטוי הזה הוא בקריאת 'שלישי' של 

הפרשה. כאשר מגלים אנשי סדום כי לוט מארח בביתו שלשה 

 -אורחים, הם צובאים על ביתו 

עַ  ֵ֖ נ ַ ַעדמִּ ל ר וְּ ָ ן כ  ֵ֑ ה ָזקֵּ ֵֽ צ  ק ָ ם מִּ  26.ָהָעֵ֖
  -הם צועקים ומציבים ללוט אולטימטום 

ר ֛ים ֲאש   ֲאָנש ִּ ה ָהֵֽ ה  ַאי ֵּ  ָעֵ֖ דְּ ֵֽ נֵּ ינו  וְּ לֵּ  ם אֵּ ַ֣ יאֵּ ֹוצִּ ָלה הֵֽ יְּ ֵ֑ יָך ַהל ָ ֵ֖ ל  ֵׁ֥או  אֵּ ב ָ

 27.ֹאתֵָֽם
לוט, יוצא אליהם וסוגר את הדלת אחריו, ומציע להם הצעה 

  -מזעזעת 

נ ֵּה י ש ְּ  הִּ א לִָּ֜ ָ֤ר ֹלאָנָ֨ ֵַּ֣י ָב֗נֹות ֲאש   יָאה ת  ֵֽ יש  אֹוצִּ עו ֙ אִּ  דְּ ֵֽ ֙ן  יָ ה  תְּ א א  ָ֤ נ ָ

ל֙ ַאל ָ֤ים ָהאֵּ ֲאָנש ִּ ק ָלֵֽ ֵ֑ם ַרַ֠ יכ  ינֵּ ֵֽ עֵּ ֹוב ב ְּ ֵ֖ ט  ַ ן כ  ו  ָלה   ֲעש ַ֣ ם ַוֵֽ יכ   ו   ֲאלֵּ ֲֵַֽעש ַ֣ ת 

י ֵֽ ר כ ִּ ָרתִֵּֽי ַעל ָדָב  ל ֹקֵֽ ֵׁ֥ צֵּ ֵ֖או  ב ְּ ֵׁ֥ן ב ָ  28.כ ֵּ
הבאות, המקור  או אז אומרים לו אנשי העיר את שתי המילים

  -לביטוי בו פתחנו 

ש   ו  ג   רַ֣ אמְּ ֵֹֽ ָאה ַוי  לְּ  29...ָה֗
עוף מפה', בלשון ימינו, מילים אשר מן הסתם  -'בוא הנה 

המשיכו להדהד באזני לוט כאשר ברח מסדום העולה באש 

ונהפכת בגופרית אל המערה שמחוץ לעיר, ומכל חילופי 

סיום הקשות הדברים בין לוט לאנשי העיר נשארו רק מילות ה

  -שהטיחו בו 

ָךֵ֖  ע לְּ ה ָנַרֵׁ֥ ֶָּ֕  ...ַעת 

באותו הרגע מושכים המלאכים את לוט חזרה פנימה אל הבית 

 בסנוורים, וההמשך ידוע. -ו'דואגים לטפל' בחבר'ה שבחוץ 

 דלת אחת קטנה

לוט ההוא  -פתחנו בביטוי הזה כי נדמה שהוא בא לומר ללוט 

משהו  -פנימה ואף ללוט שנמצא בכל אחד ואחת מאיתנו 

 עמוק, אך כדי להבינו נחזור לרגע לתפאורה, לרקע של הסיפור;

יש כאן סיפור על בית אשר מתגוררים בו לוט ואשתו, בנותיו 

וחתניו. מחוץ לבית בנויה עיר שלמה שאנשיה מפגינים כעת 

                                                           
 בראשית, י"ט, ד'. 26
 שם, ה'. 27
 שם ח'. 28
 שם ט'. 29

כולם יחד באידיאולוגיה אדירה של אנטי הכנסת אורחים. ויש 

ת לבין החוץ, ממש כמו כאן דלת, דלת התוחמת בין הבי

בו דלת אחת, דלת התיבה אשר סוגר אותה ה' בעד  30במבול

גם כאן  -נוח, מפרידה בין היקום אשר בחוץ לבין נוח ומשפחתו 

יש דלת שהמלאכים עוזרים ללוט לסגור אותה ואשר מפרידה 

בין אנשי העיר שעתידה להיהפך ובין לוט ומשפחתו אשר 

 ינצלו.

יש עוד סיכוי להינצל גם בחוץ, אך  לוט עוד מנסה לראות אם

  -כפי שהוא קורא להם  -'ֶאחיו' -אז מתברר לו ש

עו   ַאל ֵֽ רֵּ ָ י ת   31.ָנֵׁ֥א ַאַחֵ֖

כבר מזמן אינם אחיו. בסוף בסוף, מכל החברים והאחים שלו, 

 -מכל אלו שמינו אותו לשופט ומכובד, מכל האידיאולוגיות 

 -גמרי בסוף נשאר רק הבית. וגם אם הבית מפורק כמעט ל

אשתו שלא חשודה על ִצדקות יתירה, 'חתניו לוקחי בנותיו' 

שצוחקים עליו ועל כל הרעיון שלו, ורק שתי בנות הולכות איתו 

הרי  -כשהבית הפיסי ישרף ויחרב ואסור יהיה להביט אליו 

שהבית הזה יישאר, אי אפשר יהיה להחריב אותו, ואותו הוא 

 יעביר לבנותיו אפילו מבלי לדעת.

 שלא ניתן להריסה בית

שתי בנותיו של  -סופה של הפרשה הרי הוא מזעזע ומדהים 

לוט, באות עליו מתוך שכנוע שהעולם נגמר, שכולו חֵרב, 

  -שואה עולמית 

ל ה א  יָר֛ כִּ ר ַהב ְּ אמ   ֹ ץ֙  ַות  ר  ָאָ֨ ין ב ָ ָ֤ יש  אֵּ ָ֨ אִּ ן וְּ ֵ֑ ינו  ָזקֵּ ַ֣ ה ָאבִּ יָרֵ֖ עִּ  32...ַהצ ְּ
ולהמשיך את העולם'. ומבלי 'אין אף אחד שנוכל לחיות איתו 

הבית הזה עומד להימשך, דרך עמון ומואב, דרך  -שלוט יודע 

 עד למשיח בן דוד. -רות המואביה ונעמה העמונית 

לוט חושב שאולי מחוץ לדלת עוד אפשר יהיה להציל משהו 

ורק מהדלת פנימה נשאר עולם  -אבל בחוץ הכל כבר חרב 

אמרו  33על הממון' 'אל תחוס -שלם. לא החלק הפיסי שלו 

'דייך להציל נפשות'. הבית הזה מזכיר לו את  -המלאכים ללוט 

בית אברהם שממנו הוא בא, כי הבית הזה הוא מה שסדום 

 ניסתה לפרק ולהרוס.

 העולם נחלק לשניים

כשבאו המלאכים לסדום ולוט אפה להם בתחילת הקריאה, 

  -מצות, אומר שם רש"י 

עולם ועיר שנהפכים,  -סיפור הפיכת סדום דומה מאוד לסיפור המבול  30
  'ה' המטיר על הארץ', משפחה אחת בלבד שניצלת ועוד.

 שם, ז'. 31
 שם, ל"א. 32
 רש"י, שם, י"ז. 33



 

6 
 

 34.היה פסח - ומצות אפה

, אבל אולי בראש 35שרש"י התכוון לכמה וכמה דבריםיתכן 

ובראשונה הוא מתכוון למה שהתגלה גם במבול וגם בליל 

מה  -יציאת עם ישראל ממצרים, שהעולם נחלק לשניים 

 שמהדלת פנימה ומה שממנה והחוצה. 

 

 

 

 למען אשר יצווה... את ביתו

מהדלת פנימה זה לא המקום שלא משפיע, אלא מהדלת 

מצליח לייצר עולם שונה מזה שבחוץ, מנותק  פנימה אתה

ממנגינת התרבות החיצונית, למעלה מהזמן ולמעלה 

כי הוא לא  -מהמקום, ואי אפשר לשרוף אותו ולא לקחת אותו 

רק אז הבית הזה  -אבנים ואף לא בני אדם, אלא הוא המהות 

הוא המנצח, את כל המבול, את כל אנשי סדום, את כל 

  -האימפריה המצרית 

ת ָ֜ה א  ַצו   ר יְּ ַמַע֩ן ֲאש  ָ֨ יו לְּ ֗ ת ִּ ַדעְּ י יְּ ַ֣ ת כ ִּ א  יו וְּ ָנָ֤ יו ב ָ יתֹו֙ ַאֲחָר   36...ב ֵּ

 

  

                                                           
 רש"י, שם , ג'. 34
בהרחבה בשיחת הרב לפרשת תולדות תשע"ג 'פסח היה' שנאמרה עי'  35

 .www.haravelon.co.ilמופיע באתר האינטרנט  –ברעננה 

 בראשית י"ח, י"ט. 36
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 מלווה מלכהלסעודת  – השלישיתהאשה 

 מארץ מצריםאשה 

ת 'חמישי' של הפרשה מתמקדת בסיפור גירושה של הגר איקר

 -. הקריאה חותמת בעובדה הבאה ישמעאלובנה 

ת ים א  ֛ י ֱאֹלהִּ הִּ  ת ַויְּ ֵָֽ ֵׁ֥ה ַקש   ֵ֖י ֹרב  הִּ ר ַויְּ ב ָ  דְּ מ ִּ ֙ב ב ַ ש   ל ַוי ֵָּ֨ ֵ֑ ד ָ גְּ ַער ַוי ִּ ֵ֖ . ַהנ ַ

ב ב ְּ  ש   ֵ֖ חַוי ֵּ ִֵּֽק ַ ן ַות  אָרֵ֑ ָ ר פ  ַ֣ ב ַ דְּ יִּ  מִּ ָרֵֽ צְּ ץ מִּ ֵׁ֥ר  א  ה מֵּ ֵָ֖ ש   ֹו אִּ ֛ מ  ֹו אִּ  37.םלֵׁ֥

התורה לא מספרת לנו 'סתם' הרי  -והשאלה כאן היא פשוטה 

צוינת מ 'רובה קשת'שישמעאל הפך להיות  העובדהסיפורים. 

הבטחת המלאך להגר כי בנה יהיה הראות לנו שבפסוק כדי ל

 גם ברור למה הפסוק מציין את'פרא אדם' אכן מתקיימת בו. 

 - כי המלאך הבטיח להגר -נמצא עם הנער  זה שהקב"ה

י ֵֽ ל כ ִּ ים א  ֛ ע ֱאֹלהִּ ַמ  עַ  ש ָ ֵ֖ ֹול ַהנ ַ  38...רקֵׁ֥

אבל מדוע התורה טורחת לציין לנו שאמו של ישמעאל, הגר, 

 לוקחת לו אשה מארץ מצרים? מה זה בא ללמדנו?

 של ישמעאלהפוטנציאל 

רש"י מעיר כאן הערה שלכאורה איננה מתייחסת לשאלה 

פירושו של רש"י מבין ב להעמיקפן ישיר, אבל מי שיודע באו

  - בדיוק שזוהי הנקודה

ממקום גדוליה, שנאמר ולה שפחה מצרית . מארץ מצרים

וגו', היינו דאמרי אינשי, זרוק חוטרא לאוירא אעיקריה 

 39.יקא

בסופו של שאדם  -י מביא היא "הביטוי העממי שרשמשמעות 

ו. שורשילמה שהוא התחנך אליו, חוזר ל דבר חוזר לסורו, חוזר

מה שרש"י רוצה הוא שנסתכל על הפרשה הזו במכלול ונראה 

הוא הרי בנו של אברהם אבינו אשר ישמעאל  -דבר פלאי 

  -לקב"ה עליו התפלל 

יךָ  ֵֽ ָפנ  ה לְּ ֵׁ֥ י  חְּ אל יִּ ֵ֖ ָמעֵּ ש ְּ ו  יִּ  40.לֵׁ֥

  -באר שם רש"י ו

 .ךיראתיחיה ב. ךיחיה לפני

באים במדבר, וחולה הקרוב למות ישמעאל נמצא וכעת 

ה מציל אותו הרי הוא אתלמה  -לקב"ה המלאכים ואומרים 

  -עתיד להתאכזר לבניך?, ועונה להם הקב"ה 

אמר להם, . אמרו לו צדיק ?עכשיו מה הוא, צדיק או רשע

 41'.םבאשר הוא ש'לפי מעשיו של עכשיו אני דנו, וזהו 

א עתיד עוד לחזור בתשובה יחד עם אמו הגר שתהפוך הו

יש  אם -אמנם יש להבין  ., ולכן נגזר דינו לחייםלקטורה

                                                           
 כ"א.-בראשית כ"א, כ' 37
 שם, י"ז. 38
 רש"י, שם, כ"א. 39
 שם, י"ז, י"ח. 40
 רש"י, שם, כ"א, י"ז. 41

נופל?  בסופו של דב הואמדוע  ,לישמעאל את כל הפוטנציאל

 ?מה שהוא הופך להיותל למה הוא הופך לאורך ההיסטוריה

 האחרונות של שרההמילים 

עוסקת בשלוש נשים. הפרשה  -קשה שלא לשים לב לזה 

שאיננו אשתו של ישמעאל,  -שלישית הגר והאשה ה שרה,

 דברעליה שלא ידענו אשת לוט,  שכמו אצל, עליה כלום םיודעי

הולך עם לוט 'הלהבין את מעשהו של אבל כאשר ניסינו 

שזה קשור  42, ראינומאברהםשפתאום נפל ונפרד  'אברהם

תה שבו הפנ שבמקום לעורר את רצון התשובהזו  -לאשתו 

מאחריו והפכה לנציב מלח, עובדה שציינה מבטה והסתכלה 

אשה  -התורה כדי ללמדנו שזה בדיוק מה שהיה חסר ללוט 

 כיוון הנכון, ממש כמו ששרה הייתה לאברהם.שתכוון אותו ל

דה יהפר זוהי . נשים לב כיבפסוקים שלנוגם מה שכתוב גם זה 

 נכון, עוד תהיה לנו פרשת 'חיי שרה' .אמנו משרהשלנו 

אבל הפגישה , של שרה השתתאר את מותה ואת קבורת

 -פגישה משולשת זוהי היא כאן. כאדם חי האחרונה עם שרה 

בין אברהם, שרה והגר, והמילים האחרונות של שרה 

  -בתורה הן יעות פהמו

ם ג ָ  ָרָה  ַאבְּ ֙ר לְּ אמ  ָֹ֨ תַות  א  ָאָמֵׁ֥ה ַהז ֵֹ֖את וְּ ש  ָהֵֽ ֛ ֙ ב ְּ  רֵּ יַרש  א יִּ י לָֹ֤ ַ֣ ה  כ ִּ ָנֵ֑

ן ם ב   את עִּ ה ַהז ֹ  ָאָמַ֣ ם ָהֵֽ י עִּ ֵ֖ נִּ ָחֵֽ  ב ְּ צְּ  43.קיִּ
-אמושאני נתתי את הבן ' , אומרת שרה,'לא ירש בן האמה'

עד גידלתי  הזה שאני יות אשת אברהם, בן האמהשפחתי לה

. ואחרי 'בני עם יצחקעם לא יירש הוא  - עשרה בביתי-גיל שש

 מכריע, מתערב הקב"ה והזההדבר את  לקבלקשה לאברהם ש

 - את המחלוקת

ל ים א  ר ֱאֹלהִָּ֜ אמ  ָֹ֨ ָרהָ֗  ַוי  יָך֙ ַעל ם ַאלַאבְּ ינ ָ֨ עֵּ ע ב ְּ ַרָ֤ ַעל יֵּ ַער וְּ ַ֣  ַהנ ַ

ל ֛  ֹאַמֵׁ֥ר אֵּ ר ת  ל ֲאש  ָ֨ ֹ֩ ָך כ  ה  ֲאָמת   ֹקָלֵ֑ ע ב ְּ ַמַ֣ ה ש ְּ ָרֵ֖  44.יָך ש ָ

  -ומפרש שם רש"י 

 .תשהיה אברהם טפל לשרה בנביאו למדנו

ותועה עכשיו הולכת  -גם היא בגדלותה  ופיעתעוד הגר, ש

ט', טעות -שאין זו טעות ברש"י במדבר באר שבע, ומבאר 

ערכית  תעיה .אלא הליכה רוחנית לאיבוד. איבוד הדרך ,בדרך

חזיר את הגר רק יצחק עתיד לה  45.לגילולי בית אביהחזרה ש -

  אברהם., אל בית אל הדרך הנכונהואת ישמעאל 

 

 

 טועמיה, לך לך, תשע"ח. עומדת אשת לוט', 'מאחורי כל לוטעי' בשיחה  42
 שם, י'. 43
 .שם, י"ב 44
 .כאשר התעו'' -', י"ג, ד"ה כלעיל עי' רש"י  45
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 גורליתהחלטה 

לעולם לא  -ישמעאל אשתו של על  םמדבריאך כעת אנחנו 

ארץ אחד, שהיא מ פרטנדע דבר על אשתו של ישמעאל למעט 

הרי אדם. פרא  -וכך יגיע ישמעאל למדרגתו העתידה מצרים. 

או , והמרחק משם לחרן בבאר לחי רואיעם הגר הוא נמצא 

הגר לא לוקחת לישמעאל אשה למה  -איננו רחוק לארץ כנען 

משם? למה היא לא מתייעצת עם אברהם, אביו של ישמעאל, 

ה לקחת לישמעאל ממחליטה בעצהגר  - אשה לקחת לו? מאין

הזו ואשתו המצרית הן אלו  , וההחלטהאשה מארץ מצרים

 .ולפול לפנות לדרכו לישמעאל םשגורמי

היה יכול להיות שלם ללא השיעור על האבות והאמהות לא 

 הפרט הקטן הזה.

 לכף זכותלדון 

את נוסיף מדרש פלאי מדהים שמנסה ללמוד לסיום ואולי 

  - מזולכף זכות עמוקה אף ישמעאל 

שלח ישמעאל ולקח לו אשה מערבות מואב ועיפה שמה. 

לאחר שלש שנים הלך אברהם לראות את ישמעאל בנו, 

ונשבע לשרה שלא ירד מהגמל במקום שישמעאל שרוי 

שם. והגיע לשם בחצי היום ומצא שם אשתו של ישמעאל. 

אמר לה היכן הוא ישמעאל, אמרה לו הלך הוא ואמו להביא 

אמר לה תני לי מעט לחם ומעט פירות תמרים מן המדבר. 

מים כי עיפה נפשי מדרך המדבר. אמרה לו אין לחם ואין 

מים. אמר לה כשיבא ישמעאל תגידי לו את הדברים האלה, 

שבא זקן אחד מארץ כנען לראותך, ואמר שסף הבית אינה 

טובה. וכשבא ישמעאל הגידה לו אשתו את הדבר הזה, 

לחה אמו ולקחה לו אשה מבית , ושָ ש אותה[רֵּ ]גֵּ  לחהשִּ 

אביה, ושמה פטומה. עוד לאחר ג' שנים הלך אברהם לראות 

את ישמעאל בנו, ונשבע לשרה כפעם הראשונה... אמר לה 

היכן ישמעאל, אמרו לו הלך הוא ואמו לרעות את הגמלים 

במדבר. אמר לה תני מעט לחם ומעט מים כי עיפה נפשי 

מדרך, והוציאה ונתנה לו. עמד אברהם והיה מתפלל לפני 

בנו, ונתמלא ביתו של ישמעאל מכל טוב ממין  הקב"ה על

הברכות. וכשבא ישמעאל הגידה לו אשתו את הדבר הזה, 

וידע ישמעאל שעד עכשיו רחמי אביו עליו, שנאמר )תהלים 

 46.םק"ג( כרחם אב על בני

 ואלו ואלו דברי אלהים חיים.

 

 

 

                                                           
 פרקי דר' אליעזר, ל'. 46

 : השבתאת יציזמני כניסת ו
  17:24|  16:12 -ירושלים 

  17:26|  16:27 -תל אביב 

 17:24|  16:17 -חיפה 

 17:22|  16:23  -טבריה ומגדל 

 17:26|  16:31 -באר שבע 
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