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 "דבס

 

 
  

 

 שליט"א מרדכי אלוןהרב 
 ע"י תלמידיםמשמיעה נערך 

 לסעודה ראשונה - הכנסת אורחים
 חיוביים ושלילייםמודלים 

אם צריך להגדיר נושא אחד החורז את פרשתנו כולה כמדומני 

שהוא יהיה 'הכנסת אורחים'. יש בה בפרשה מודלים חיוביים 

, ברמות הקיצוניות ביותר, לנושא הזה. יםומודלים שלילי

  -הפרשה פותחת באברהם אבינו כשהוא 

ַתח  ֶּֽ ֵׁ֥ב פ   ֹום ֹיש   ם ַהי ֶּֽ ֹחֵׁ֥ ל כ ְּ ה  ָׁ֣ה . ָהֹאֹ֖ ֹלש ָ ֙ה ש ְּ נ   הִּ א וְּ רְּ יָני֙ו ַוי ַַּ֔ א ע  ָָּׂ֤ ש   ַוי ִּ

ל ה  ַתח ָהֹאַּ֔ ָׁ֣ פ   ָראָת֙ם מִּ קְּ ָרץ לִּ ָּׂ֤ א ַוי ָ רְּ יו ַוי ַַּ֗ ֹ֖ים ָעָלָ֑ בִּ צ ָ ים נִּ  1...ֲאָנש ִַּּ֔

ולקראת סיומה, לפני שמגיעים אל פרשת העקידה, היא 

  -מספרת על אברהם היושב בבאר שבע 

ע ֵׁ֥ ט ַ ָרא ַוי ִּ קְּ ִּ֨ ַָ֑בע ַוי ִּ ר ש ָ ָׁ֣ א  בְּ ל ב ִּ ֹ֖ש   ֵׁ֥ם הֹ֖  א  ש   ם ב ְּ ם 'ש ַָּ֔ ֵׁ֥ל עֹוָלֶּֽ  2.א 

על פי חז"ל, גם שם לא היה האשל הזה רק עץ נפלא שנתן 

תיה, שכילה, א' -פירות במדבר אלא גם מקום להכנסת אורחים 

 3ינה'. כך למדו רבותינו נוטריקון במילה זו.ל

ש בפרשה את מן הצד ההפוך לאברהם אבינו, הרי שנפגו

סדום, שכל דינה בא עליה בשל הכנסת האורחים הנוראית 

נציב המלח אליו הפכה אשתו של לוט כולנו את שלה. גם 

  -זוכרים עוד מסיפורי גן הילדים, כפי שמביא שם רש"י 

. במלח חטאה ובמלח לקתה. אמר לה תני ותהי נציב מלח

מעט מלח לאורחים הללו, אמרה לו אף המנהג הרע הזה 

 4.)ב"ר נ, ד(תה בא להנהיג במקום הזה?! א

לוט, שנמצא  -בין אברהם לאשת לוט ולאנשי סדום  -ובתווך 

 להכניס אורחים, לטוב או למוטב.באמת בסדום אך משתדל 

 'להכניס'?-מה הענין ב

צריך לברר מהי באמת הכנסת האורחים?  -ואחרי ההקדמה הזו 

מאפיינים את הרוע למה זה כל כך מהותי עד כדי כך שעל פי זה 

יש עוד הרבה דברים  של סדום מול החסד של אברהם.

                                                           
 ב'.-א'בראשית י"ח,  1
 שם כ"א, ל"ג. 2
 אוצר המדרשים )אייזנשטיין( עמוד להעי'  3
 רש"י, בראשית י"ט, כ"ו. 4

לווית המת, הכנסת כלה, ביקור חולים וכו',  -ששייכים לחסד 

 אז מה מייחד את הכנסת האורחים?

'הכנסת  -ראשית צריך להבין את משמעות הביטוי עצמו 

אורחים'. למה קוראים לזה 'הכנסה'? אתה מגיע למקום ואתה 

באוקראינה,  -שם 'הכנסת אורחים'. בכל חור בעולם  יודע שיש

בהודו, בנפאל או במירון. תמיד יהיו שם חבר'ה יהודים, 

'הכנסת אורחים'. -ל מכל הלב חב"דניקים או אחרים, שדואגים 

. הרי מדובר באכילה, שתיה או לינה אז מה פירוש הביטוי?

'ההכנסה' עצמה לכאורה היא פעולה טכנית, אז למה לא 

 ים לזה 'האכלת אורחים' או 'טיפול באורחים' וכד'?. קורא

 להרגיש בבית

ופשוט וזועק מאידך. אצל כל  -יש כאן משהו כל כך עמוק מחד 

ילד מאיתנו שלמד בגן ילדים יש תמונה בראש של אברהם 

אבינו היושב בפתח האוהל כחום היום, האהל פתוח לארבע 

. חשבתי על כדי להכניסם רוחות השמים, והוא מחפש אורחים

זה, האמת היא שכל מה שטרח אברהם אבינו עבור האורחים 

בסופו של  -'בן בקר', 'חמאה וחלב', 'לושי ועשי עוגות' וכו'  -

הם היו  -דבר הם לא היו זקוקים לזה בכלל. הם לא אכלו כלום 

הם נכנסו. אברהם הכניס  -רק דבר אחד הם כן עשו  5מלאכים.

ח' נבין גם מהי הכנסת אורחים, כשנבין את המילה 'אור  אותם.

 אפילו שיעור לחיים. נלמד פהאת הנהגתה של אשת לוט ואולי 

ח'. זה מפורש מהסיפור בספר שופטים אורח בא מהמילה 'אור  

ח זה דרך. האורח הוא אדם שבמהותו אור   6של פילגש בגבעה.

נמצא בדרך. והדבר שהוא זקוק לו ביותר הוא מישהו שיכניס 

אותו כדי שהוא ירגיש בבית, שלא ירגיש בדרך. יותר אוכל או 

העיקר שהוא ירגיש בבית.  -פחות אוכל זה לא כל כך משנה 

אם זה היה רק הכנסת אורחים איננה רק חסד באופן כללי. 

תן לו מים, תן  -ם אבינו, אם מישהו צריך מים אברהחסד, אז, 

נוטע  7?, מותרותלו פת במלח. למה אתה נותן להם פירות

  ד"ה, 'ויאכלו'. -עי' רש"י שם, י"ח, ח'  5
 עי' שופטים י"ט, י"ז, ובפירוש המצודות שם. 6
 ע"פ סוטה י'. שאברהם נטע שם בוסתן של עצי פרי. 7

 טתשע" וירא שבת פרשת 
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חז"ל אומרים שהוא אף הקים שם  8אשל? מקים פונדק?

כדי שאם יש למישהו דין לברר אז שיהיה לו. למה כל  9סנהדרין

ננסה להיזכר בכל 'בתי חב"ד'  -זה? זה הרבה יותר מחסד רגיל 

ים ברחבי העולם לתרמילאים, שכל עניינם הוא לתת הפזור

לעוברי האורח להרגיש בבית, להיות 'מוכנסים'. לפעמים אותו 

 עובר אורח אפילו מרגיש בבית שם יותר מאשר בבית אצלו...

 מציאות נפשית -'מוכנס' 

הכנסת אורחים היא שינוי הסטטוס מהולך אורח, עובר אורח, 

'הבית הזה הוא שלך  -ו תועה בשדה לבית שבעצם אומר ל

הקב"ה נתן לי אותו, והוא  -בדיוק כמו שהוא שלי. זה לא שלי 

גם נתן לי אותך שאתה עובר פה'. כך גם לוט, שלמד מאברהם, 

  -מלמד אותנו הכנסת אורחים בתוך סדום 

א... ֶּֽ ה נ ָ ָׁ֣ נ   ל הִּ א א  י סו רו  ָנָ֠ ו   ֲאֹדַנַּ֗ ֲחצָׁ֣ ַרֶּֽ ינו ֙ וְּ לִִּּ֨ ם וְּ ָּׂ֤ כ  ד ְּ ית ַעבְּ ב  ִּ֨

ם יכ ַּ֔ ל  ַצר ...ַרגְּ פְּ ד ַוי ִּ ֹאַּ֔ ם מְּ ָׁ֣  10...ב ָ

 .כדי שירגישו בנוח - הוא ממש מתחנן אליהם שיכנסו

ההליכה הזו בדרכים מייצרת אצל מכניס האורחים את 

שנמצא כל  ,'איך אני יכול לראות עובר אורח -התחושה של 

צור לו מציאות נפשית של להיות בפנים, שאהזמן בדרך, בלי 

 להיכנס?'.של 

חיים משותפים של מציאות של גם תחילת  -ב, זה מדהים אג 

  - בני זוג מוגדרים בהלכה כ

 11כניסה לחופה.

 ., להכניס, כניסהלהיכנס 

 יחד תחת כנפי השכינה

סיפור הפיכתה של אשת לוט לנציב המלח אינו סיפור של גן 

הילדים. החטא של אשת לוט לא היה בכך שהיא לא נתנה להם 

שהיא לא איפשרה להם לשים מלח כל אוכל אלא דווקא בזה 

שלא ירגישו  – , כמו בביתעל האוכל  אחד לפי מה שהוא אוהב

. 'מה זה המנהג הרע הזה לתת להם לשים שהם 'מוכנסים'

מלח כל אחד כמה שהוא רוצה? בסוף הם ירצו גם פלפל 

 זה הסיפור. -ופפריקה וכמון...' 

כח לקחת אם יודעים שכל מה שיש לי הוא מהקב"ה אז יש לי 

. אפשר להכניס אורחים 'מוכנס'-כל עובר אורח ולהפוך אותו ל

ואתה נותן לזה  ליד מישהו גם כשאתה באוטובוס -לא רק בבית 

ל הוא אינו עובר אורח, תחושה ששיושב לידך תחושה נוחה ש

 זו הכנסת אורחים. - בית

איתנו והקב"ה כל אחד ואחת הכנסת אורחים כזו נתבעת מ

כי משמעות  12דולה מהקבלת פני שכינה,מעיד שהיא אף ג

הכנסת אורחים כזו היא לתת לך את התחושה שאתה ואני 

 תחת כנפי אותה שכינה.נמצאים יחד 

 

 

  

                                                           
 פרשה נד סימן ו ,בראשית רבה 8
 שם. 9

 ג'.-בראשית י"ט, ב' 10

 אל תוך ביתו' ועוד. 'והכניסּה -עי' רמב"ם הל' אישות, י', א', וכן  11
 שבת קכ"ז. 12
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לסעודה שניה -'ואברהם שב למקומו' 

 המכיר את מקומו

כל כולה של קריאת 'שני' בפרשתנו עוסקת בשיחתו האדירה 

הקב"ה על הפיכת סדום. נתמקד בפסוק  מולשל אברהם 

נו, ונראה עד כמה כוחו של החותם שלה הקשור לנפש של כול 

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

  -הוא נוסח הפסוק 

ךְּ הַּ֔  ל  ָׁ֣ ל 'ַוי   ֹ֖ר א  ַדב   ה לְּ ַָּ֔ ל  ָׁ֣ר כ ִּ ֲאש   ֶּֽ וֹ  כ ַ ֹקמֶּֽ מְּ ֵׁ֥ב לִּ ָרָהֹ֖ם ש ָ ַאבְּ ָרָהָ֑ם וְּ  13.ַאבְּ

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

 המילים 'ואברהם שב למקומו'?. 

בחז"ל מושג  למילים 'לשוב למקומו' יש משמעות גדולה. יש

  -שנקרא 

קֹומוֹ  ת מְּ יר א  כ ִּ ַ  14.ַהמ 

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

צריך גם להכיר הוא הפוטנציאל שטמון בו, אבל מאידך 

במגבלות שלו, בחולשותיו ועד להיכן ידו מגעת. וכאשר הוא 

  -מכיר את מקומו אזי הוא יכול להיות 

לְּ  ח  ַח ב ְּ מ  ָ ַהש    15.קוֹ וְּ

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

 'המכיר את מקומו והשמח בחלקו'. 

 השמחה שהלכה לאיבוד

אדם שקשה לו לשמוח הוא אדם שקשה לו  -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 

ויש לו ציפיות מוגזמות ואז הוא  , בחולשותיו,להכיר במגבלותיו

 נופל.

האמת שחוסר השמחה הזו נובע מאחת משתי סיבות מנוגדות 

שוב ושוב,  נסה ומנסה ולא מצליח,אני מהאחת 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'מה 

 -י אבל לעיתים אדם מאבד את השמחה מסיבה הפוכה לגמר

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

-'על ומכיון שכך הוא הופך להיות בעיני עצמו לאיזה 'מלאך', 

                                                           
 בראשית י"ח, ל"ג. 13
 אבות ו', ו'. והיא המידה הכ"ו במידות קנין התורה. 14
 שם. 15
 בראשית שם, כ"ג. 16

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

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

מקד בשני דברים עמוק מאוד, ומתוך כך נתנפשי זהו ניתוח 

 בפרשה ונראה מהם מה בא ללמדנו אברהם אבינו. 

 כשההצלחה מעלה את הדם לראש

  -על המילים 

ָרָהֹ֖ם ַוי ֹאַמָ֑ר ש  ַאבְּ ֵׁ֥ ג ַ  16...ַוי ִּ

  -אומר רש"י 

' ויגש יואב וגו' -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 

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

'וילך' מופיעה במקרא רק כאשר יש התעלות ממדרגה למדרגה, 

, בעקבות תפילתו של אברהם 17ומרים כאן המפרשיםדהיינו, א

בעולם. זה בהופעתה האלוקות התעלתה לרמה גבוהה יותר  -

 מופלא.

שבזכותו התעלתה  -כל אדם אחר אם היה מגיע לכזו הצלחה 

זה היה מביא אותו לגאווה, זה היה 'מעלה  - )!( האלוקות בעולם

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

 -למקומו'. ומהו מקומו? 

ר פ  ֶּֽ ר ָוא  ֹ֖י ָעָפֵׁ֥ ֹנכִּ ָאֶּֽ  18.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 

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

ף ַעל ַּ֗ ק  ש ְּ ל ַוי ַ ַעֵׁ֥ ה וְּ ֲעֹמָרַּ֔ ֹד֙ם ַוֶּֽ י סְּ ָּׂ֤ נ  ְּ ל פ  ָ א  כ  ָ֑ר ַוי ַַּ֗רְּ כ ָ ץ ַהכ ִּ ר  ָׁ֣ י א  ֹ֖ נ  ְּ פ 

ֶּֽן ש ָ בְּ ר ַהכ ִּ יֹטֹ֖ קִּ ץ כ ְּ ר  ר ָהָאַּ֔ יֹטָׁ֣ ה ָעָל֙ה קִּ ָּׂ֤ נ   הִּ  19.וְּ

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

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

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

אבל תכל'ס שום דבר  -איזו מדרגה עצומה  - 20כפי שמביא רש"י

 המור לרבי אברהם סבע, שם.צרור  17
 שם, כ"ז. 18
 כ"ח.-שם, י"ט כ"ז 19
 רש"י, שם, י"ז, כ"ב. 20
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לא יצא מהתפילות הללו. כמה ביקשתי, כמה התפללתי כמה 

  וכלום. נמאס! -התחננתי 

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

 מקום בדיוק בו הוא עמד בתפילה אמש. 

 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 ,עניואי 'וכשמת אומרים לו  ,אברהם בעזרו

ואברהם אבינו מנא לן דקבע  '.מתלמידיו של אברהם אבינו

וישכם אברהם בבקר אל המקום אשר עמד ' דכתיב ?מקום

 21'.שם

 תמיד התקשיתי בהבנת הגמרא הזו אבל לפי דברינו הגמרא

'תגדירו את  -; אם היו אומרים לנו ומתבהרת רתמתבא

ם היינו כולנו תכונותיהם של תלמידי אברהם אבינו', מן הסת

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

מקום קבוע בבית הכנסת?! זה מה שמגדיר את אברהם אבינו? 

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

הנה אברהם אבינו מסיים את תפילתו הגדולה,  -זה מדהים 

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

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

כמו בדיוק שחרית שם ממשיך להתפלל הוא 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

ב היוצא מהמערה הזו, את רות המואביה ואת ובנותיו, את מוא

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

זה לא באמת שלא מצליח, כי תפקידו  -כל מה שלא מצליח לו 

וכל השאר זה הקב"ה  זה חלקו -הוא לעשות ולדחוף ולהשתדל 

 הוא מכיר את מקומו ושמח בחלקו.רק  -

 לשקוד על דלתותי

  -על הפסוק הראשון  22ה'שפת אמת' מביא בתחילת הפרשה

א  ָרָּׂ֤ ָלי֙ו הַּ֔ ַוי   ַתח 'א  ֶּֽ ֵׁ֥ב פ   ֛הו א ֹיש   א וְּ ָ֑ ר  י ַממְּ ֹ֖ ֹלנ  ֶּֽ א   23...ב ְּ

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

, כאילו לא הייתה 24בפתח, ממשיך 'לשקוד על דלתותי יום יום'

 כאן התגלות אלוקית לפני רגע. מכיר את מקומו.

יע בכל מהמקום הזה ורק ממנו אפשר ש'השמח בחלקו' יופ

 המצבים תמיד.

 )תשע"ח(

 

 

  

                                                           
 ברכות ו': 21
 על התורה, וירא, תרל"ח, ד"ה 'והוא יושב'. מת'א'שפת  22

 בראשית י"ח, א'. 23
 משלי, ח', ל"ד. 24
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שלישיתלסעודה  - מה שמלאך לא יכול לעשות

 שני המלאכים... בערב'ויבואו '

'האף תספה  - אחרי השיחה הקשה של אברהם עם הקב"ה

צדיק עם רשע', חמישים צדיקים, ארבעים, שלושים, עשרים 

  -מסיים בסוף קריאת 'שני' אברהם את תפקידו  -וכו' 

ךְּ הַּ֔  ל  ָׁ֣ ל 'ַוי   ֹ֖ר א  ַדב   ה לְּ ַָּ֔ ל  ָׁ֣ר כ ִּ ֲאש   ֶּֽ וֹ  כ ַ ֹקמֶּֽ מְּ ֵׁ֥ב לִּ ָרָהֹ֖ם ש ָ ַאבְּ ָרָהָ֑ם וְּ  25.ַאבְּ

והנה בתחילת קריאת 'שלישי' המלאכים מגיעים לסדום 

ועוסקים בהצלת לוט ומשפחתו. אלא  שההקדמה לכך נראית 

  -קצת תמוהה 

ב ר  ע ַּ֔ ָמ֙ה ב ָ ֹדִּ֨ ים סְּ ָּׂ֤ ָאכִּ לְּ ַ י ַהמ  נ ִּ֨ או  ש ְּ ֹבָ֠ י ָ   26... ַוָ֠

שזה היה בערב. לנו יש לברר מדוע נצרכת כאן התורה לפרט 

איכפת לי אם זה היה בשעון למה זה אמור לעניין אותנו? מה 

, כניסוחו של רש"י ובניסוח אחר חורף או קיץ, בבוקר או בערב? 

גיעו בערב, אז מדוע הם התעכבו כל אם זה באמת חשוב שה -

כך? הרי את אברהם הם פגשו בחברון בצהרים, 'כחום היום', 

אז למה לקח להם כל כך הרבה זמן להגיע לשם, עד הערב? הם 

מדוע הם התמהמהו? ורש"י אף עונה שם הרי מלאכים, לא? 

  -תשובה מרתקת 

וכי כל כך שהו המלאכים מחברון לסדום? אלא מלאכי 

רחמים היו, וממתינים שמא יוכל אברהם ללמד עליהם 

 27סנגוריא.

עד  -לימוד הזכות התפילות ועדיין אברהם בתוך העשיה ובתוך 

 הערב, ולכן הם המתינו.

 שכולה מלאכיםקריאה 

האמת היא שכל הפרשה  הפרט הקטן הזה הוא פלא פלאות.

בקריאת 'ראשון' אברהם יושב באוהל  -שלנו כולה היא מלאכים 

המלאכים מבשרים על סדום ועל  -והמלאכים מגיעים, ב'שני' 

המלאכים מצילים את לוט, בהמשך  -היפקדות שרה, בשלישי 

הגר תפגוש במדבר את המלאך וגם בסוף הפרשה, בעקידה,  -

  -בא המלאך שאומר לאברהם 

ל לאַ  ָך֙ א  דְּ ֶּֽ ח יָ ַלָּׂ֤ ש ְּ ַאל ת ִּ ַער וְּ י  ַהנ ַַּ֔ ת ִּ עְּ ָָׁ֣ה ָיַדַּ֗ י ַעת  ָׁ֣ ו ָמה כ ִּ אָ֑ ֹו מְּ ֵַׁ֥עש  לֹ֖ ַ ת 

י ֶּֽ ה כ ִּ ָ ת  י֙ם ַאַּ֔ א ֱאֹלהִּ ָּׂ֤ ר   28...יְּ

 מה הסיפור פה עם המלאכים?

בשבוע שעבר, אגב סיפור המלחמה של ארבעת המלאכים, 

הזכרנו שהפליט שבא וסיפר לאברהם על כך שלוט בן אחיו 

כאשר הקב"ה ראה שסמאל  29יה מיכאל המלאך.נשבה ה

אך בנפילתו לקח  -מבקש להחריב את העולם הוא מפיל איתו 

                                                           
 בראשית י"ח, ל"ג. 25
 שם, י"ט, א'. 26
 רש"י שם. 27
 שם, כ"ב, י"ב. 28

המלאכים תופסים פה  -סמאל איתו את מיכאל. אין זה סתם 

 מקום מאד משמעותי.

 מה שמלאך אינו יכול פעולל יכול אדם 

אמרנו שמיכאל הפליט, שהוא שר החסד, בא הנה לעולמנו 

אתה . אני לא יכול. רק אתה 'תפעל -הנמוך ומבקש מאברהם 

מדוע חז"ל הלכו כל  -מלמטה יכול לפעול'. ושאלתי את עצמי 

כך רחוק בפירוש שלהם, הרי אין זה הפשט? אך במחשבה 

שניה הבנתי שיתכן בהחלט שזה דווקא כן הפשט. המלאכים, 

אומרת התורה, מתעכבים מלהגיע לסדום עד הערב. גם 

ול הם מלאכי רחמים ואין הם יכולים לפע -למלאכים יש אינטרס 

מה שיכול בשר ודם לפעול. הנה כך כאשר הקב"ה בא לאברהם 

  -ועולה מעליו כתוב 

ם ָרָהֶּֽ ל ַאבְּ ַעֹ֖ ים מ  ַעל ֱאֹלהִַּּ֔ ָׁ֣  30.ַוי ַ

 -ומפרש שם רש"י 

 מעל אברהם. ... ולמדנו שהצדיקים מרכבתו של מקום.

הצדיקים ולא המלאכים. וכן כמו שקראנו כאשר הקב"ה הולך 

  זה רעיון עמוק כל כך;'וילך כאשר כילה לדבר אל אברהם'.  -

למה באמת יכול אדם לפעול מה שמלאך חסד לא מסוגל? 

מר וכאשר אנשים לב כי התשובה לזה נמצאת בפרשה שלנו. 

  -אברהם לקב"ה את המילים הקשות 

ָרָהֹ֖  ש  ַאבְּ ֵׁ֥ ג ַ םַוי ִּ יק עִּ ֹ֖ ה ַצד ִּ פ  ַּ֔ סְּ ף ת ִּ ֶּֽע ם ַוי ֹאַמָ֑ר ַהַאָׁ֣  31.ָרש ָ

ההקדמה למילים היא ההגשה של אברהם. 'ויגש אברהם'. מה 

פירוש המילה? הרי אברהם כבר עמד שם לפני ה'?! אומר שם 

  -רש"י 

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

והגשה לתפלה  הגשה לפיוס 'ויגש אליו יהודה' ב י, יג.(

, ולכל אלה נכנס א יח, לו.(-)מלכים'ויגש אליהו הנביא' 

 אברהם, לדבר קשות ולפיוס ולתפלה.

זה גם מנוגד להיגיון  איש החסד!לדבר קשות? הרי אברהם הוא 

אם אתה רוצה לשכנע את הקב"ה שלא להשמיד את סדום  -

 אז צריך לפתוח בחסד, במשהו מתאים!

 צון לעבודת ה'את הרלשעבד 

ה לה של אברהם אבינו ושאותכאן באה לידי ביטוי הגדו

 המלאכים לא מסוגלים אלא רק אדם;

 עי' בשיחה 'הפליט והעברי', גיליון 'טועמיה' פר' לך לך, תשע"ט. 29
 כ"ב.שם, י"ז,  30
 שם, י"ח, כ"ג. 31
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מתנהג כך כי זה נובע ' שהוא איש חסדשהוא 'יש אדם 

ייחודו של אברהם הוא  לעומת זאת, מתכונותיו הטבעיות.

שהוא היה איש חסד לא בגלל תכונותיו וטבעו אלא בגלל שכך 

ון ה' הוא עבד את ה'. זו דרך עבודת ה'. הוא היה משועבד לרצ

ולכן גם טבעו ותכונותיו משועבדים היו לרצון ה'. לכן גם כאשר 

הוא עשה את זה  -הוא היה צריך לפעול באופן המנוגד לחסד 

באותה דבקות ובאותה מסירות. לא הטבע שלו הכתיב את 

התנהגותו אלא הצרכים של עבודת ה' כאן ועכשיו. כשהעבודה 

 -רך להילחם את ה' מחייבת התנהגות הפוכה, כאשר יש צו

 הוא יוצא למלחמה וניגש לדבר קשות אפילו עם הקב"ה!

  -מי שאומר לאברהם בעקדה את המילים 

י ֶּֽ י כ ִּ ת ִּ עְּ ָָׁ֣ה ָיַדַּ֗ ה ַעת  ָ ת  י֙ם ַאַּ֔ א ֱאֹלהִּ ָּׂ֤ ר    32...יְּ
זה מלאך ה' ולא הקב"ה עצמו. פתאום למלאך 'נפל לו 

אתה אברהם יכול 'עכשיו אני מבין מה אני לא.  -האסימון' 

אני לא יכול להפוך את  -לשנות את עבודת ה' שלך לפי הצורך 

 טבעי לצורך עבודת קוני. הטבע שלי הוא להיות המלאך מיכאל'.

 לטבע מעברלפעול 

זה נחמד, אבל  -כשמישהו אומר לנו שאנחנו 'ממש מלאכים' 

זה ממש לא התפקיד שלנו. המלאכים הולכים לסדום 

קשות עם הקב"ה, וממתינים עד הערב כי מי שיכול לדבר 

ההפך הגמור מטבעו, להפוך מידת דין למידת רחמים, זהו רק 

 יכול להיות מרכבתו של מקום.רק הוא אברהם. 

אל תתלהבו כשאומרים לך 'איזה מלאך אתה, מתוק שלי'. זה 

אבל אין זה היחוס שלנו. כל פרשת  -אמהי , זה נחמד, זה יפה

פר בראשית וירא עוסקת באברהם שהוא מוקף מלאכים. כל ס

לפגוש את כדי  33יעקב עוד ישלח 'מלאכים ממש' -עוסק בזה 

 עשו.

שלנו, כמו לעולם  םבאי  ,מלאכיו יצווה לך'כי ' ,המלאכים

כדי לבקש מאיתנו , העבריהפליט שבא אל האברם -המלאך 

למה שכל המלאכים גם יחד מסוגלים. לא לפי  עברלפעול מ

בעבודת ה', טבע אלא לפי מה שצריך התכנות, לא לפי ה

 עבודת ה' אמיתית היא שגם התכונות שלי משועבדות לה'.ו

  

                                                           
 שית ל"ב, ד'.אעי' רש"י בר 33 שם כ"ב, י"ב. 32
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לסעודת מלווה מלכה - ויעש ה' לשרה כאשר דיבר

 נושאיםשלשה 

 שלשה נושאים נמצאים בקריאת 'רביעי' של הפרשה.
על כל המשתמע  הראשון הוא סיום הפיכתה של סדום

בריחתו של לוט ובנותיו אל צוער ואל המערה אשר  -מכך 
משם יוצאים מואב ועמון, הנושא השני הוא הסיפור 
המעניין בלקיחתה של שרה על ידי אבימלך בגרר, סיפור 

, שכבר קראנו אותו פעם וו'-שמשרה תחושה של 'דזה
הבשורה הגדולה  -במצרים  עם פרעה, והסיום  -לפני כן  

  -על הולדתו של יצחק 

ת 'ה֛ -ַוֶּֽ  ד א  ַקֵׁ֥ ָ ַעש  ה֛  פ  ַּ֧ ָׁ֣ר ָאָמָ֑ר ַוי ַ ֲאש   ֶּֽ ה כ ַ ָרֹ֖ ֵׁ֥ר  'ש ָ ֲאש   ֶּֽ ה כ ַ ָרֹ֖ ש ָ לְּ
ר ֶּֽ ב    34.ד ִּ

. כל כך פסוק הפותח את קריאת התורה של ראש השנה
 דבר ה'.מודגש פה בפסוק שהכל הוא 

 דהייצוא מספר אחענף 

נתחיל את הדברים בהערה שקשורה לתחילת הפרשה 
  -הקודמת, שם נתברך ארהם בברכה מיוחדת מאד 

ה ... ת ָהֲאָדָמֶּֽ ֹחֵׁ֥ ְּ פ  ש ְּ ל מִּ ֹֹ֖ ָךַּ֔ כ  ו  בְּ כָׁ֣ רְּ בְּ נִּ  35.וְּ

 - 36דהיינו שכל משפחות האדמה יתברכו על ידי אברהם
 פריה, רביה, גידול.

אליה  יש כאן תופעה מדהימה שלא תמיד אנחנו שמים לב
אברהם מגיע לארץ כנען אחריה שנים האדירות בחרן  -

בהן הוא  גילה את שם ה' העולם, אך שם הוא נתקל בשני 
אירועים בינלאומיים לא סימפטיים בכלל. האחד עם 

פרעה במצרים והשני עם אבימלך מלך גרר. בשני 
המקומות הללו, אברהם אבינו שכאמור התברך 'ונברכו 

היפך  -, גורם לא פחות לעקרות בך כל משפחות האדמה'
הברכה שקיבל! ענף הייצוא מספר אחת של אברהם 

  -אבינו, עם ישראל, הוא עקרות 

י ֶּֽ ר ָעַצ֙ר הַּ֔  כ ִּ ל 'ָעֹצָּׂ֤ ָ ד כ  ַעֵׁ֥ ךְּ  ב ְּ ל  ָ֑ ימ  ית ֲאבִּ ָׁ֣ ב  ם לְּ ח  ֹ֖  37...ר 
 - וכך אומר הקב"ה לאבימלך בחלום

ת ש   ֶּֽ ָּׂ֤ב א  ה ָהש   ַָּ֗ ַעת  י וְּ ֶּֽ ֙ כ ִּ יש  ו א  ָהאִּ יא הַּ֔ ָׁ֣ ָךֹ֖ ָנבִּ ַעדְּ ֶּֽ ל ב ַ ֵׁ֥ ל   ַ פ  תְּ יִּ וְּ
ם אִּ ה וְּ ָ֑ י  חְּ ֶּֽ י ו  ע כ ִּ יב ד ַַּ֚ ש ִַּּ֔ ָך מ  ָׁ֣ ינְּ ֶּֽ ו ת א  מַּ֔ ָ  38...מֹות ת 

מתפלל כלומר, כעת הכל עתיד למות, אין לידות, ואכן 
  -אברהם בעד אבימלך 

                                                           
 א, א'."כבראשית  34

 שם י"ב, ג'. 35 

 אנחנו אחריו. - ועל ידי אברהם וזרע 36 

 שם, כ' י"ח. 37 

ת ים א  א ֱאֹלהִִּ֜ ִָּ֨ פ  רְּ ת ַוי ִּ א  ךְּ וְּ ל  ַּ֧ ימ  דו   ֲאבִּ ֶּֽ ל  ֹ֖יו ַוי   ֹהתָ ַאמְּ ֹו וְּ ֛ ת  ש ְּ  39.אִּ
כך היה גם אצל פרעה במצרים. זה נשמע עצוב, נוראי 
וטרגי אבל זה מה שמביא אברהם לעולם מרגע שהוא 
מגיע לארץ כנען. לעומת זאת, בפרשיות בראשית ונח, 

כולם ילדו באופן טבעי ובלי  -לפני שאברהם הגיע לעולם 
'ויולד... ותלד... ואלה  -שום מניעות. הכל היה פשוט 

  -יולדים, עד שהגיעה שרי תולדות...'. כולם 

ד ה  ָוָלֶּֽ ֵׁ֥ין ָלֹ֖ ה א  י ֲעָקָרָ֑ ַרֹ֖ ֵׁ֥י ש ָ הִּ  40.ַות ְּ

ואז, כשבא הקב"ה ונותן לאברהם את הברכה 'ונברכו בך' 

מתרחש בפועל ההיפך, וגם אצל אומות אחרות יש  -
 עקרות. איזה ניסיון גדול יש פה! מה הרעיון בזה?

 שרהעד  -יולדים כולם 

את יש כאן דבר מופלא. מה שבאים אברהם ושרה ללמד 
העולם הוא את העומק של המושג 'ונברכו בך'. אלפיים 
 -שנה העולם חי, עד המבול ועד מגדל בבל. כולם ילדו 

אבל העולם כל לא הצדיק את קיומו. אז מה אם נולדים? 
 'סתם' נולדים ונולדים וחיים אלף שנה. אז מה?

, שה' הוא 'אין עוד מלבדו'העולם טרם הפנים לעצמו ש
 עושה לשרה כאשר דיבר.הפוקד את שרה, שה' 

לא רק כל רחם נעצרה בבית אבימלך אלא כל הנקבים 

נסתמו, הכל נסתם. בברכת 'אשר יצר' שאנו אומרים בכל 
  -יום 

ים ָקבִּ ים נְּ ָקבִּ ים...  נְּ לִּ ים ֲחלו  לִּ  ֲחלו 

. למה? כדי שהעולם יזדכך ויבין ששום דבר לא הכל נסתם
  -מובן מאליו. שום דבר! כדי שיבינו ש

ר ד ֲאש   ֹוע ֵ֕ יו ַלמ  ֻקָנָ֑ זְּ ֹ֖ן לִּ ם ב   ָרָה֛ ַאבְּ ה לְּ ָרַּ֧ ד ש ָ ל  ַהרַּ֩ ַות  ִּ֨ ַּ֩ ַ ֵׁ֥ר  ַות  ב   ד ִּ
ים ֶּֽ ֹו ֱאֹלהִּ  41.ֹאתֹ֖
יוק 'למועד אשר דבר אותו שזה היה בד -זה החידוש 

 !אלהים'

 הנשיםת ברכ

ונות הזדמנויות שבת לידה וראקבערב שבת, ל - לפעמים

אנחנו מברכים את נשותינו ואת בנותינו בברכה  -נוספות 
  -המפורסמת 

 שם ז'. 38 

 שם י"ז. 39 

 שם י"א, ל'. 40 

 שם כ"א, ב' 41 
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בְּ  ָרה רִּ ש ָ ים כ ְּ ךְּ ֱאֹלהִּ ימ  ש ִּ ָאהיְּ ל  ל וְּ  42.ָקה ָרח 
שרה,  - רגע, רגע! הרי האמהות שלנו -וחשבתי לעצמי 

זה מה שאנחנו מברכים ו ,היו עקרות - 43ולאהרחל  ,רבקה
מורי ורבותי, הכוונה היא  ,אותן? מה הברכה פה? אלא

שנדע שהכל זה רק הקב"ה, ואז הכל יתברך לעדי עד. זו 
'ונברכו בך כל  משמעות הברכה הבשורה הגדולה. זה

ימלך קולט את זה כל העולם משפחות האדמה'. וכשאב
  -הוא פונה אל אברהם ואומר לו  -שלו משתנה 

ֶּֽב... יָך ש   ֹ֖ ינ  ע  ֹוב ב ְּ ֵׁ֥ ט  יָך ב ַ ָ֑ ָפנ  י לְּ ֹ֖ צִּ ֵׁ֥ה ַארְּ נ    44.הִּ
גם פרעה קלט את זה רק שהוא פחד מבני עמו, שטופי 

  -זימה, ולכן הוא אמר לאברהם ה

ךְּ ... ֶּֽ ח ָול  ָךֹ֖ ַקֵׁ֥ ת ְּ ש ְּ ֵׁ֥ה אִּ נ    45.הִּ

כדי שהלידה  46,נתן לו את בתו, הגר אבל יחד עם זה הוא
כדי שנבין שהכל הוא  ,'עובדה רפואית'לא תהיה עוד 

כאשר דיבר ה' והכל כאשר אמר. זה העומק של 'ונברכו 
 בך כל משפחות האדמה'. 

 דבר אינו מובן מאליושום 

. כשאברהם אבינו התברך 'בך ובזרעך' - נהומילה אחרו
הוא העביר גם את התכונה הזו  'אב המון גוים'להיות 
. תפקידנו הוא לחנך את עצמנו כולנו עד כמה , לנולזרעו

באמת באמת שום דבר אינו מובן מאליו. עד כמה כל לידה, 
היא 'כאשר אמר' 'ויעש ה' לשרה  -כל פתיחה, כל נשימה 

 כאשר דיבר'.

 

 

                                                           
 ברכת הילדים, לבנות 42 
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