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  ח"       מרחשוון התשס                      ד"בס
  

  ודרך הצדקה והמשפט' דרך ה
)פ שיעורו של הרב יעקב מדן"ע (לפרשת וירא

      

 
 המתגלים לאברהם בפרשת המלאכיםבשיעור נרצה לעיין 

ה לאברהם "דיון בין הקבבהעוסקת  לה הסמוכה הובפרש
  . הפיכתה של סדוםעל 

 -תהיות אלו . אחדותמעלה תהיות העיון בפרשיות אלו 
. יש מהן תוכניות ויש מהן פרשניות, יש מהן מהותיות

אנו . ופתרו אותן כל אחד בדרכו, לכולן נזקקו המפרשים
על פי , נדון במקצת הפתרונות ונבור לנו את דרכנו ביניהם

דרכו של הרב מדן ראש ישיבת הר עציון בלימוד פרשות 
  . אלו

  : לאברהםה"פרשת וירא פותחת בהתגלות של הקב
  ח "ראשית יב. 1
, ָהאֶֹהל-ְוהּוא יֵֹׁשב ֶּפַתח; ַמְמֵרא ְּבֵאלֵֹני, ַוֵּיָרא ֵאָליו ְיהָוה א

    .ְּכחֹם ַהּיֹום

; ִנָּצִבים ָעָליו, ֲאָנִׁשים ְוִהֵּנה ְׁשלָֹׁשה, ַוַּיְרא, ַוִּיָּׂשא ֵעיָניו ב
   .ָאְרָצה, חּוַוִּיְׁשַּת  ,ַוָּיָרץ ִלְקָראָתם ִמֶּפַתח ָהאֶֹהל, ַוַּיְרא

ַוּיֹאַמר ֲאדָֹני ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶניָך ַאל ָנא ַתֲעבֹר ) ג(
  :ֵמַעל ַעְבֶּדךָ 

: לאברהם לא נתפרש כאן' תוכנה של התגלות האלא ש. א
שאלה זו בולטת ?  מהו-ואם כן ? כלום היה לה תוכן

" 'וירא אליו ה"בעיקר לנוכח ההקבלה המתבקשת בין 
שבפרשת ברית " אל אברם' וירא ה"ין שבפרשתנו לב

  :המילה 
  ז"בראשית פרק י. 2
ַוֵּיָרא ְיהָֹוה ֶאל ַוְיִהי ַאְבָרם ֶּבן ִּתְׁשִעים ָׁשָנה ְוֵתַׁשע ָׁשִנים ) א(

 : ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֲאִני ֵאל ַׁשַּדי ִהְתַהֵּלְך ְלָפַני ֶוְהֵיה ָתִמיםַאְבָרם
  ...:ֶנָך ְוַאְרֶּבה אֹוְתָך ִּבְמאֹד ְמאֹדְוֶאְּתָנה ְבִריִתי ֵּביִני ּוֵבי) ב(
זֹאת ְּבִריִתי ֲאֶׁשר ִּתְׁשְמרּו ֵּביִני ּוֵביֵניֶכם ּוֵבין ַזְרֲעָך ) י(

ּוְנַמְלֶּתם ֵאת ְּבַׂשר ָעְרַלְתֶכם ) יא:(ַאֲחֶריָך ִהּמֹול ָלֶכם ָּכל ָזָכר
  :ְוָהָיה ְלאֹות ְּבִרית ֵּביִני ּוֵביֵניֶכם

וירא " בין -' לפסוק ב' ס בין פסוק אמהו היח ,כמו כן. ב
? "וישא עיניו וירא והנה שלֹשה אנשים"לבין ' "אליו ה

שני או שמא , אירוע אחדהאם שני הפסוקים מתארים 
  ? אירועים שונים

 -שלפנינו שני אירועים שונים , ואם נניח כפשט הפסוק
המתגלה אליו ורץ ' כיצד הניח אברהם את ה: קשה הדבר

  ?נשיםלקראת שלושה א
 אל נא תעבֹר -אדֹני אם נא מצאתי חן בעיניך , ויאמר". ג

, הוא'  כלום המשכו של פסוק ב-פסוק זה ". מעל עבדך
כמו (עם נטיית הקניין ' אדון'הוא ריבוי של ' אדני'ואז 

או שמא זהו ; והכוונה לשלושת האורחים, )'אדוִני'
' אדני'ואז ', המתאר את התגלות ה', המשכו של פסק א

  ?  ה"שם קודש המכוון לקב הוא
  
את הויכוח שבין אברהם הכתוב מתאר , המשך הפרשהב

  :ה על גורלה של סדום"לקב
   ח"בראשית י. 3

-ְוַאְבָרָהם; ְּפֵני ְסדֹם-ַוַּיְׁשִקפּו ַעל ,ַוָּיֻקמּו ִמָּׁשם ָהֲאָנִׁשים טז
    .ְלַׁשְּלָחם, הֵֹלְך ִעָּמם-

  .ֲאֶׁשר ֲאִני עֶֹׂשה,  ֵמַאְבָרָהםֲאִני  ַהְמַכֶּסה :ָאָמר, ַויהָוה יז
, ּכֹל--בֹו- ְוִנְבְרכּו ;ְוָעצּום, ָהיֹו ִיְהֶיה ְלגֹוי ָּגדֹול--ְוַאְבָרָהם יח

-ְוֶאת ָּבָניו- ְלַמַען ֲאֶׁשר ְיַצֶּוה ֶאת, ִּכי ְיַדְעִּתיו יט  .ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ
-- ּוִמְׁשָּפט הַלֲעׂשֹות ְצָדקָ , ְוָׁשְמרּו ֶּדֶרְך ְיהָוה, ֵּביתֹו ַאֲחָריו

    .ָעָליו, ִּדֶּבר- ֵאת ֲאֶׁשר, ַאְבָרָהם- ָהִביא ְיהָוה ַעל, ְלַמַען

ִּכי --ְוַחָּטאָתם; ָרָּבה-ְסדֹם ַוֲעמָֹרה ִּכי ַזֲעַקת, ַוּיֹאֶמר ְיהָוה כ
ַהְּכַצֲעָקָתּה ַהָּבָאה ֵאַלי  ,ָּנא ְוֶאְרֶאה-ֵאְרָדה כא  .ְמאֹד, ָכְבָדה

    .ֵאָדָעה, אלֹ-ְוִאם; ָעׂשּו ָּכָלה

עֹוֶדּנּו --ְוַאְבָרָהם; ַוֵּיְלכּו ְסדָֹמה, ָהֲאָנִׁשים ַוִּיְפנּו ִמָּׁשם כב
,  ַהַאף ִּתְסֶּפה :ַוּיֹאַמר ,ַוִּיַּגׁש ַאְבָרָהם כג  .ִלְפֵני ְיהָוה, עֵֹמד

; ָהִעיר ְּבתֹוְך , אּוַלי ֵיׁש ֲחִמִּׁשים ַצִּדיִקם כד  .ָרָׁשע-ַצִּדיק ִעם
 ְלַמַען ֲחִמִּׁשים ַהַּצִּדיִקם, ִתָּׂשא ַלָּמקֹום-ֶּפה ְולֹאַהַאף ִּתְס 

ְלָהִמית , ָחִלָלה ְּלָך ֵמֲעׂשֹת ַּכָּדָבר ַהֶּזה כה  .ֲאֶׁשר ְּבִקְרָּבּה
ֲהׁשֵֹפט --ָחִלָלה ָּלְך ; ָּכָרָׁשע, ַכַּצִּדיק ְוָהָיה, ָרָׁשע-ַצִּדיק ִעם

ֶאְמָצא -ִאם, ְיהָוה ּיֹאֶמרוַ  כו  .ִמְׁשָּפט לֹא ַיֲעֶׂשה, ָהָאֶרץ- ָּכל
, ַהָּמקֹום-ְלָכל ְוָנָׂשאִתי--ִבְסדֹם ֲחִמִּׁשים ַצִּדיִקם ְּבתֹוְך ָהִעיר

   ...ַּבֲעבּוָרם
ַוּיֹאֶמר ַאל ָנא ִיַחר ַלאדָֹני ַוֲאַדְּבָרה ַאְך ַהַּפַעם אּוַלי  בל

  :ָרהלֹא ַאְׁשִחית ַּבֲעבּור ָהֲעָׂש ִיָּמְצאּון ָׁשם ֲעָׂשָרה ַוּיֹאֶמר 
, ְוַאְבָרָהם; ַאְבָרָהם-ְלַדֵּבר ֶאל, ִּכָּלה ַּכֲאֶׁשר--ַוֵּיֶלְך ְיהָוה לג 

  .ָׁשב ִלְמקֹמֹו
שמנהל אברהם עם ) או ליתר דיון במיקוח(בעיון בדו שיח 

  :מתעוררות שאלות נוספותה "הקב
 למען אשר יצֶוה כי ידעתיו"ה מעיד על אברהם " הקב.א

לעשות צדקה ' רו דרך הושמ, את בניו ואת ביתו אחריו
  ? מה פשר עדות זו". ומשפט

 מאברהם 'לבקש רשות'ה "מדוע בכלל נזקק הקב .ב
  ?להפוך את סדום
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. 'וגו" הכצעקתה הבאה אלי עשו, ארדה נא ואראה". ג
  ? ה"מה פשר ירידתו של הקב

סדר , לכאורה. סדר הפסוקים בפרשה אינו ברור .ד
  : הפסוקים היה צריך להיות כך

ואברהם , קמו משם האנשים וישקפו על פני סדֹםוי )ז"ט(
  ... הלך עמם לשלחם

ואברהם עודנו , ויפנו משם האנשים וילכו סדֹמה )ב"כ(
  . 'עֹמד לפני ה

.  המכסה אני מאברהם אשר אני עֹשה-אמר ' וה )ז"י(
ונברכו בו כל , ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום )ח"י(

  . 'גויי הארץ וגו
זעקת סדֹם ועמורה כי רבה וחטאתם כי  -' ויאמר ה )'כ(

הכצעקתה הבאה אלי עשו , ארדה נא ואראה. כבדה מאוד
  . ואם לא אדעה,  כלה-
  .  האף תספה צדיק עם רשע-ויגש אברהם ויאמר ) ג"כ(
  

ויקומו משם : "סדר הפסוקים הוא שונה, למעשהאבל 
 -' ויאמר ה... המכסה אני מאברהם, אמר' וה... האנשים

ויפנו ... ארדה נא ואראה... ועמורה כי רבהזעקת סדֹם 
 האף - ויגש אברהם ויאמר ...משם האנשים וילכו סדומה

  ". תספה צדיק עם רשע
  ?מדוע נשתנה הסדר ההגיוני של הפסוקים

   
לאחר  נשלחו המלאכים כדי להפוך את סדום,  לכאורה.ה

  :כפי שנאמר במפורש, שנגזר דינה
  ט "בראשית פרק י. 4
ְלחּו ָהֲאָנִׁשים ֶאת ָיָדם ַוָּיִביאּו ֶאת לֹוט ֲאֵליֶהם ַוִּיְׁש ) י(

ְוֶאת ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ֶּפַתח ) יא:(ַהָּבְיָתה ְוֶאת ַהֶּדֶלת ָסָגרּו
ַהַּבִית ִהּכּו ַּבַּסְנֵוִרים ִמָּקטֹן ְוַעד ָּגדֹול ַוִּיְלאּו ִלְמצֹא 

 ְלָך פֹה ָחָתן ַוּיֹאְמרּו ָהֲאָנִׁשים ֶאל לֹוט עֹד ִמי) יב:(ַהָּפַתח
 :ּוָבֶניָך ּוְבנֶֹתיָך ְוכֹל ֲאֶׁשר ְלָך ָּבִעיר הֹוֵצא ִמן ַהָּמקֹום

ִּכי ַמְׁשִחִתים ֲאַנְחנּו ֶאת ַהָּמקֹום ַהֶּזה ִּכי ָגְדָלה ַצֲעָקָתם ) יג(
  :ַוְיַׁשְּלֵחנּו ְיהָֹוה ְלַׁשֲחָתּהֶאת ְּפֵני ְיהָֹוה 

  
ה על "קב בין אברהם למה אפוא טיבו של המשא ומתן

 שהמלאכים כבר נשלחו לשחת את לאחר, דינה של סדום
  ? העיר

 שלא יימצאו בסדום חמישים ה ידע מראש"ואם הקב
 מה חשיבותו של המשא ומתן -  ואף לא עשרה -צדיקים 

  ? שהתורה מאריכה בו
  

  :שאלה נוספת באותו עניין
לצורך מה מתואר . אם המלאכים באו להשמיד את סדום

 את המלאכים ואנשי העיר ח לוטכל הארוע בו מאר
  ?רוצים להורגם

  : בכניסה לעיר היו המלאכים צריכים לומר ללוט 
כי ,  את מטלטליך ואת המשפחהיש לך שעתיים לארוז"

  !".אנחנו הופכים את סדום
  
, ה היא" טענתו של אברהם כלפי משפטו של הקב.ו

  . חסרת בסיס, לכאורה
לו לשופט כל שאל ,  בטענתו של אברהםיש היגיון, אכן

  ; להמית צדיק עם רשעהארץ 

, ה ישא לכל המקום"הבקשה שהקבאולם מה בין זה ובין 
  ! ?למען הצדיקים, ואף לרשעים שבו

 הרי - אם הריגת הצדיקים בעוון הרשעים היא עיוות דין 
  . שכך גם לגבי החייאת הרשעים בזכות הצדיקים

  ?ה"דורש זאת אברהם מהקב, אפוא, מדוע
  

המפרשים עסקו ברוב השאלות , רנוכפי שכבר אמ
ונתמקד , אנו נביא חלק מתשובותיהם בקצרה. שהבאנו

  .  בביאור הפרשההרב מדן דרכו שלב
  

  פשר ההתגלות באלוני ממרא
לאברהם ' לאיזה צורך נראה ה -בשאלה הראשונה   

  : נחלקו המפרשים לשלוש סיעות עיקריות-באלוני ממרא 
  
   לבקר את החולה-  י"שיטת רש. א

כהמשכה בפרשתנו לאברהם '  את התגלות ההי רוא"רש
שנאמרה בסגנון , בברית המילהלאברהם ' של התגלות ה

  :2מקור  – )א, ז"י( דומה
אל אל אל אל ' ' ' '  וירא ה וירא ה וירא ה וירא ה,ויהי אברם בן תשעים שנה ותשע שנים"

התהלך לפני והיה , די-ל ש-ויאמר אליו אני א, אברםאברםאברםאברם
    ". תמים

. מילהציווה את אברהם על ה' ה, ז"בפרק יכלומר 
בשנית ' נראה אליו הלאחר המילה ואז , אברהם נימול
  . באלוני ממרא

הסבר הביטוי הנשנה , כאמור, םשבפירוש זה הנות היתרו
 ' האליווירא  " אומרהפסוקוכן בעובדה ש, "'וירא ה"

אלא " אל אברהם"שלא נאמר וכיוון , "באלוני ממרא
  .המשך של אותו הסיפור משמע שזהו - "אליו"
  

מסביר ,  לאחר ברית המילהמטרת ההתגלותבשאלת 
  :ה בא לבקר את אברהם"שהקבי "רש

   'ח א"י על בראשית י"רש. 5
 אמר רבי חמא בר) מ פו"ב(לבקר את החולה  - וירא אליו"

ה ושאל "חנינא יום שלישי למילתו היה ובא הקב
   "בשלומו
ה לא בא "אם הקב: פירוש זה דורש ליבון והרחבהאלא ש

ריפוי אברהם , י"לדעת רשמכיוון ש ,םלרפאות את אברה
 אחד משלושת המלאכים שבאו ,היה תפקידו של רפאל

  :אליו' ללא קשר להתגלותו של ה , אל אברהם אחר כך
  'ב, ח"יבראשית י "רש. 5

אחד לבשר את שרה ואחד להפוך  - והנה שלשה אנשים
סדום ואחד לרפאות את אברהם שאין מלאך אחד  את

הפרשה הוא  תדע לך שכן כל, )ר"ב(עושה שתי שליחות 
 אליו ובבשורה נאמר ויאמרומזכירן בלשון רבים ויאכלו 

לא ובהפיכת סדום הוא אומר כי  שוב אשוב אליךויאמר 
ורפאל שרפא את ) ר"ב(לעשות דבר לבלתי הפכי אוכל 

הלך משם להציל את לוט הוא שנאמר ויהי  אברהם
  המלט על נפשך למדתויאמרכהוציאם אותם החוצה 

  . שהאחד היה מציל
, שהכל ידוע לפניו, ה"מה משמעות יש לכך שהקב, אם כן

  ?בא לשאול בשלומו של אברהם
  

כחֹם "י פותר בעיה זו בפירושו למלים "ייתכן שרש
  ":היום
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  ' ח א"י על בראשית י"רש. 6
שלא , ה חמה מנרתיקה"הוציא הקב -כחם היום "

ולפי שראהו מצטער שלא היו  .להטריחו באורחים
    ". הביא המלאכים עליו בדמות אנשים-רחים באים או

שיציאת החמה מנרתיקה ייתכן , י" רשלשיטתכלומר 
  . היא חלק מהופעת השכינה על אברהם

  
, הוא סיומו של ארוע ברית המילה' פסוק א, כלומר

  .מתחיל סיפור המלאכים' ומפסוק ב
  

 , הפרשיותחלוקתי היא "הנקודה הקשה בפירושו של רש
    ,)רא מתחילה לכאורה סיפור חדשפרשת וי(

וישא 'במקום , )ב, ח"י" ( ויראוישא עיניו"וכן המילים 
שלא מתחיל כאן סיפור , שמשמעותה (.' עיניואברהם

אלא זהו המשכו של פסוק , חדש על התגלות המלאכים
  ,)שבו לפי חלוקת הפרשיות מתחיל סיפור המלאכים ', א
  

דווקא עם מרא שני אלו קושרים את ההתגלות באלוני מ
  .  ולא עם ברית המילה שלפניה,פרשת המלאכים שאחריה

  
 באלוני 'וירא אליו ה"הפסוק , י"על פי דרכו של רש

, בסוף פרשת ברית המילההיה צריך להיכתב " ממרא
שאברהם והפרשה החדשה הייתה צריכה להתחיל בכך 

 וראה את שלושת האנשים ניצבים מול נשא את עיניו
  .פתח אוהלו

  
ה נראה אל אברהם "הקבשולאמר ,  בעיה זון לפתורנית

ובכך , לבקרו כיוון שהיה חולה ביום השלישי למילתו
של , לפרשה הקודמתקשורה ההתגלות באלוני ממרא 

  . ברית המילה
קשורה גם לפרשה ההתגלות באלוני ממרא , עם זאת
וקשר זה ,  הפרשיותחלוקתכפשט המילים וכ, שאחריה

  : קשר ניגודיהוא 
  

 ה"והתגלותו של הקב חום היוםולמרות , מחלתו ותלמר
אברהם היה מחזר  -אליו כדי שלא להטריחו באורחים 

  .יותר משהיה חייב וטורח עמהם אחר אורחים
   

, למעשיהם של אנשי סדום בניגוד גמורמעשהו זה עומד 
ולא , בערבוהאורחים באו אליהם בריאים שאף שהיו 
  .  יסו להתעלל בהםואף נ,  הם לא הכניסום-כחום היום 

  
הרי , גלות השכינהתשמש חלק מהבנראה אם  :הערה

 מכניס הקבלה בין הופעת השכינה באוהל אברהםשישנה 
המקשה לבה כלפי , לבין הופעתה להלן בסדוםהאורחים 

  :   כמו שנאמר, אורחיה
  כד-כג, ט"יבראשית . 7
המטיר על סדֹם ועל עמרה ' וה... השמש יצא על הארץהשמש יצא על הארץהשמש יצא על הארץהשמש יצא על הארץ"

     " מן השמים' מאת ה, גפרית ואש
אך ישנו , השכינה מופיעה בשמש הלוהטתבשני המקומות 

  :  בין שתי ההופעותמהותיהבדל 
לסעוד את החולה  החמה יוצאת כדי - באלוני ממרא 

  , בחוליו ולגרום שלא יטרח באורחים
  . להמטיר אש על הרשעים החמה יוצאת - ואילו בסדום 

  :הבדל זה הוא מעין הנאמר במלאכי
  כ-יט', מלאכי ג .8
והיו כל זדים וכל עֹשה , כי הנה היום בא ּבֹער כתנור"

וזרחה לכם יראי ... וִלהט אותם היום הבא, רשעה קש
       ".שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה

  :ובלשון הגמרא
  ב"נדרים ח ע. 9

, אין  גיִהנֹם לעולם הבא: דאמר, שמעון בן לקיש' דר"...
 צדיקים מתרפאין בה ,ה מוציא חמה מנרתיקה"אלא הקב

 וזרחה לכם יראי  שמי שמש -שנאמר , ורשעים נידונין בה
  ".'וגו

    
  : ם הבדל נוסףיבין שתי התופעות קי

 הנועלים ביתם גברה על הרשעיםחמה שזרחה בסדום 
  . לפני האורחים וכילתה אותם

 "גבר" - שיש ברצונו לקבל אורחים - אברהםואילו 
ה "והקב, חום היום שעמהעל הופעת השכינה ועל , כביכול

  , שלא יצטער, שלח לו אורחים
  :6 מקור – )א, ח"י(י "כמו שאומר רש

. שלא להטריחו באורחים, ה חמה מנרתיקה"הוציא הקב"
 הביא -ולפי שראהו מצטער שלא היו אורחים באים 

    ".המלאכים עליו בדמות אנשים
    

על אברהם לבקר נגלה ה "הקב, י"כלומר לשיטתו של רש
 בחמה שיצאה -כלומר , "כחום היום"חולה את ה

, שלא יטרח באורחים, לסייע לחולה במחלתומנרתיקה 
  . והרי זה עיקר מצַות ביקור חולים

על , כביכול, 'גברה'הכנסת האורחים של אברהם 
ואברהם , ה בבואו לבקר את החולה"מחשבתו זו של הקב

  . טרח בהכנסת אורחיו
  : ל"ובלשון חז

    א"עשבת קכז מסכת . 10
  ".גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה"

  
   לבשר לשרה– ם"ם והרשב"שיטת הרמב. ב

 -ם ועוד "הרשב, ם" הרמב-סיעה שנייה של מפרשים 
ההתגלות הסתומה באלוני ממרא לבין מצאו זיקה בין 
  .  המלאכים שראה אברהםשלושת האנשים

אין קשר ישיר בין ההתגלות לבין פרשת המילה , לדידם
  .פניהשל

   
 הבשורה שבאו הוא באלוני ממרא תוכן ההתגלות

   .לשרהשלושת המלאכים לבשר 
  ). קיבל את הבשורה לפני שלושה ימיםכבראברהם (
  

וירא "ז לבין "שבפרק י" אל אברם' וירא ה"ההקבלה בין 
שבשני המקרים חוזרת ח מציינת "שבפרק י' "אליו ה

  .הבשורה על הולדת הבן והצחוק שבעקבותיו
  

 באלוני 'וירא אליו ה "- ' היחס בין פסוק א, יטתםלש
 והנה שלשה וישא עיניו וירא "-'  לבין פסוק ב-" ממרא

  , הכלל אל פרטיו הוא יחס - " אנשים נצבים עליו
ואילך מפרשת התורה את ההתגלות שבפסוק ' ומפסוק ב

  . א ואת תוכנה
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הן ומתייחס , הוא שם קודש' אדני'השם , לפירוש זה
שכן , המתגלה לאברהם' ל שבשלושה והן להלמלאך הגדו

  . 'המלאך הגדול נושא בקרבו את שם ה
  

   : מבאר על פי שיטתו זו אף אתם"הרשב
  , " המכסה אני מאברהם אשר אני עשה-אמר ' וה"
  ," 'ואברהם עודנו עמד לפני ה"את ו

  .'למלאך השהכונה היא 
בין אברהם הוא כל הויכוח על סדום  :ם"כן על פי הרשבו

  .לאךלמ
, השלישיכי , שני מלאכיםלסדום רק באו על פי שיטה זו  

   .נותר עם אברהם, הגדול שבהם
 ם על בראשית פרק יח פסוק טז " רשב .11
 שנים מהם הלכו לסדום - ויקומו משם האנשים ) טז(

 וגדול שבהם היה ,כדכתיב ויבאו שני המלאכים סדומה
ני אמר המכסה א' וזהו שכתב בו וה. מדבר עם אברהם

פסוקים אלו מדברי . 'וכן ואברהם עודנו עומד לפני ה' וגו
   :שלישי

 ).אנו ניעזר בשיטה זו בהמשך דברינו(
  
   לספר על סדום– שיטת רבי יוסף בכור שור וסיעתו. ג

, י"בשיטת רשאם נרצה להימלט מן הדוחק שנקלענו אליו 
ללא תוכן  באלוני ממרא הייתה ה"שהתגלותו של הקב

  , מילולי מוגדר
שהפרשה , ם"ם והרמב"הרשבוכן מן הקושי שבשיטת 

 ושלושת המלאכים הם כלל ופרטמסופרת בדרך של 
לפי הפשט אברהם ראה כי , יש לזכור( פירוט ההתגלות
והאוכל שנתן , ולא שלושה מלאכים, שלושה אנשים

  . ולא כקרבן, כמידת הכנסת אורחיםלפניהם מתפרש 
 - מלאכים אם אברהם לא הבחין ששלושת האנשים הםו

  , )קשה לטעון שהופעתם אצלו מהווה התגלות
  

ק "הרד, יוסף בכור שור' רהרי אין לנו מנוס משיטתם של 
ה נתגלה לאברהם באלוני ממרא כדי " שהקב,והאברבנאל

  , לספר לו על חטא סדום ועל עונשה הצפוי
  :כפי שאומר אברבנאל, כפי שהתורה ממשיכה ומספרת

   האברבנל. 21
זאת ותכליתה על דרך הפשט הוא להודיע טעם המראה ה"

והכליה המעותדת , לאברהם רשעת אנשי סדום וחטאתם
  ".לבא אליהם

מה טעם ההפסקה שבין  -אלא שלפי שיטה זו קשה מאוד 
   ?ההתגלות לבין עניין סדום

ה נגלה אל אברהם כדי לספר לו על "וכיצד ייתכן שהקב
   ?ואברהם הניחו והלך לטפל באורחיו, עניין סדום

  
, לכאורה ניתן ליישב כדברי הגמרא בשבת  שהבאנו לעיל

לכן הניח , שגדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה
 - עד שלא סיפר לו על עניין סדום - ה "אברהם את הקב

  ; והלך לעסוק באורחיו
 לבין ,שהפרש גדול יש בין תירוצנו זה לעיל, אך נראה

  . שיוהאפשרות לפרש כך בשיטה שאנו עוסקים בה עכ
  

כאשר השכינה נמצאת , התגלות סתמית דובר על -לעיל 
. בחוליו או לכבודובאוהלו של אברהם כדי לעזור לו 

היחס שבין קבלת פני השכינה לבין הכנסת , במצב זה
יחס שבין מצווה תמידית לבין מצווה האורחים הוא 

העמק 'ב ב"וזה לשון הנצי - ומצווה עוברת קודמת, עוברת
  : כאן' דבר

  'העמק דבר'ב ב"הנצי. 31
שיהא מצוה מעשית דוחה מצוה , שכך הוא רצונו יתברך"

  ".שאין לה שיעור וזמן, זו
שמחוייב להפסיק ולקיים , והרי זה דומה לעוסק בתורה
גדול תלמוד תורה יותר "מצווה עוברת אף על פי ש

תלמוד "ואף על פי ש) ב"מגילה טז ע ("מהצלת נפשות
  ). א" מא"פאה פ ("תורה כנגד כולם

  
התגלות שההתגלות הייתה , בהנחה, כאמור, כל זה
  . הדומה למצווה תמידית, כללית

  
ה בא "שהקב, וסיעתויוסף בכור שור ' ראך לפירושם של 

קשה לקבל את , עניין מסויםלדבר עם אברהם על 
ה הבא לדבר עמו "הניח את הקבהאפשרות שאברהם 
  . והלך לטרוח באורחיו

, העומד בתפילהאדם בו של מצב זה דומה יותר למצ
אפילו "שהרי , שבודאי לא יניחנה כדי לטרוח באורחים

  ). א"ב מ"ברכות פ ("המלך שואל בשלומו לא ישיבנו
  

המפרשים שהסבירו שמטרת ההתגלות באלוני , ואכן
ממרא הייתה לספר לאברהם על חטא סדום התחבטו 

ופירשו את הפסקת העניין בסיפור , כנראה בבעיה זו
  . האנשים כל אחד בדרכו שלושלושת 

   
פרשת שלושת האורחים ש,  סובראברבנאלה, לדוגמא

ושנגלו בה , ולא בחלום הנבואה, שהתרחשה במציאות(
'  לא הפסיקה בין התגלות ה)ולא מלאכים, אנשים

שני אלא , לאברהם על סדום' לאברהם לבין דברי ה
  . הדברים אירעו כאחד

ה עם אברהם היו ממש באותו "התגלותו ודיבורו של הקב
הביא לפני אורחיו חמאה , זמן שאברהם לקח בן בקר

  . וחלב ונתן הוראות לשרה אשתו ולנער
דרך התגלות סיפור כפול זה מכוון להודיענו את , לפירושו

  . לאברהם' ה
שהיו צריכים להכנה מיוחדת להתגלות , שלא כנביאים

לאברהם בהיותו עסוק ' ה דבר הנתגל, אליהם' דבר ה
  . בעניין העולם הזה

לפאר בה ובא הכתוב , זוהי מדרגת התגלות גבוהה יותר
  :כמו שאומר האברבנאל, את אברהם לאחר שנימול

  האברבנל. 41
לא היה מגיע אליו , בהיותו ערל בשר, כי הנה קודם זה"

רוח נבואה אלא במקום מיוחד ומוכן ובהכנות ידועות 
 היה כל כך דבק -אמנם אחר שנימול ... ושיםובביטול הח

    ... ".באלוהיו
  

   שיטות המפרשים  - באברהם ' מדוע נמלך ה
למה נמלך , עתה נביא את דברי המפרשים על השאלה

ומה פשר הפסוק המסביר , ה באברהם בעניין סדום"הקב
  : זאת
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   ט"י, ח"יבראשית  .51
חריו כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו א"

על ' למען הביא ה, לעשות צדקה ומשפט' ושמרו דרך ה
  " אברהם את אשר דבר עליו

  .גם כאן נחלקו המפרשים לשלוש סיעות עיקריות
  
  כי אברהם הוא הבעלים של הארץ– י"שיטת רש. א
        י "רש. 61
 בסדום לא יפה לי לעשות דבר זה שלא -אשר אני עושה "

ה כרכין הללו מדעתו אני נתתי לו את הארץ הזאת וחמש
בואכה סדומה ' שלו הן שנאמר גבול הכנעני מצידון וגו

קראתי אותו אברהם אב המון גוים ואשמיד ', ועמורה וגו
  "את הבנים ולא אודיע לאב שהוא אוהבי

למען "מבאר כי במילים  שם"רשבהוכן (י "כלומר רש
כוונת התורה " על אברהם את אשר ִדבר עליו' הביא ה

ה "ים את הימלכותו של הקבקושר )לירושת הארץ
  . באברהם בהבטחת הארץ

 -ה להשמיד חבל ארץ זה שנתן לאברהם "כאשר בא הקב
   . אמר לו את הסיבה לכך

  
הוא שירושת הארץ אינה נזכרת הדוחק בהסבר זה אלא ש

מעלתו של מה שמודגש בכתוב הוא אלא , כאן במפורש
  . אברהם בעשית צדקה ומשפט

  
להזהיר את צאצאי אברהם  – שיטת רוב האחרונים. ב

  מללכת בדרכי סדום
ב "הנצי, ם"המלבי, ספורנו, אברבנאל(רוב האחרונים 

ה מודיע לאברהם את מעשה סדום "שהקבפרשו ) ועוד
 יצווה אברהם את ביתו אחריו לעשות צדקה כדי שמכוחו

ויזהירם ילמדם את עונשה של סדום כלומר , ומשפט
  . מללכת בדרכיה

בות נוספות על השאלה מה בדיוק מפרשים אלו העלו תשו
ולא נאריך , ילמד אברהם את זרעו בעניינה של סדום

   .לפרטן
ט "י-ח"י בפסוקים קשה לראות, אלא שלעניות דעתנו

  .  לזרע אברהםנימה של אזהרה מעונש
המנמקים את סיפור מעשה , פסוקים אלומתוך מכיוון ש

,  לאברהםחיבה וקירבהעולה רוח של , סדום לאברהם
  .  של אזהרה ותוכחהולא

  
 להדגיש את מעלתו של אברהם – ן"שיטת הרמב .ג

  לאחר המילה
ומפרשים נוספים מבארים שגילוי עניין סדום  ן"הרמב

, למעלתו של אברהם לאחר המילהביטוי לאברהם הוא 
ה עושה דבר בעולמו בלא להודיעו ולהימלך "שאין הקב

  :ן" כמו שאומר הרמב .בו
  ן"הרמב. 71
דבר כי השם יתברך , והנכון  ... -ו יהיה ואברהם הי"

הנה הוא עתיד להיות לגוי גדול , אמר. בכבוד אברהם
לכן לא , ויהיה זכרו בזרעו ובכל גויי הארץ לברכה, ועצום

, איך כיסה ממנו, כי יאמרו הדורות הבאים, אכסה ממנו
או איך נתאכזר הצדיק על שכיניו החונים עליו ולא ריחם 

  : ללולא התפלל עליהם כ

לא ביארו , והמפרשים ההולכים בשיטתון "הרמבלא שא
 שנתנו הפסוקים לאברהם לשיטתם מה טיבה של מעלה זו

  . ומה צורך יש בה, והשגחתו בעולמו' הבאתו בסוד ה -
  
     של הרב יעקב מדן הצעתו.ד

, שהצגנושאלות הרב מדן מציע לראות את הפתרון ל
 :"והוא ישב: "י על הכתוב"בדברי המדרש המובאים ברש

  א, ח"י י"רש. 81
שב : ה"אמר לו הקב, בקש לעמוד.  ישב כתיב-והוא יֹשב "

שעתיד אני להתיצב , ואתה סימן לבניך. ואני אעמוד
לוהים נצב בעדת -שנאמר א, בעדת הדיינין והן יושבין

    ."להים ישפוט- א בקרב" -    ".אל
ה בעדת הדיינים " להתייצבותו של הקבהפירוש המקובל

ה "שהקבהמבארים , י ושאר מפרשי תהילים"כרשהוא 
 כאחד מן השופטים, ניצב בעדת הדיינים לשפוט עמהם

   ).או אפילו כאב בית הדין(
 אלהים בקרב" - כך נראה גם מהמשכו של הפסוק 

הנקראים (ה עצמו שופט בקרב הדיינים "שהקב, "ישפוט
   ).אלהים

  
בין ביקור המלאכים באוהל קיימת הקבלה ידועה 

, אם נשתמש בהקבלה זו, ם לבין ביקורם בבית לוטאברה
  : נאמר בוש, לאברהם'  הונקביל את תיאור התגלות 

  'ח א"בראשית י. 19
   . "פתח האהלוהוא יֹשב "

נאמר ש, המלאכים ללוטשל , מקביללתיאור ההתגלות ה
  : בו
  ' אט"בראשית י. 02
   . "בשער סדֹםולוט יֹשב "
וכן פירש ,  כשופטלוט ישב בשער סדום, על פי הפשטו

  –י שם "רש
   י"רש. 12
  ".אותו היום מינוהו שופט עליהם"

שיש מקום לראות את , מכלל ההשוואה אנו למדים
ה מביא את "הקבו ,כשופטאברהם היושב בפתח אוהלו 

היושב כדיין בפתח , משפטה של סדום לפני אברהם
  . אוהלו

  
 ,מופיע כבעל דינה של סדוםה "הקב, אליבא דהמדרשו

 עומד עם - התובע -והוא ,  של העירצעקתהבע מכוח כתו
  . לפני אברהם היושב למשפט -  בעלי דינו -אנשי סדום 

, ה"אברהם נדרש להוציא את משפטו על הדין שהקב
  .  רוצה לעשות בסדום, התובע

  
ה מופיע בדינה של סדום לא רק "הקב: אבל חשוב לדייק

  : כפי שאומר לו אברהם, כשופטאלא גם , כתובע
  

  ה"ח כ"בראשית י. 22
  ,!"?השֹפט כל הארץ לא יעשה משפט"
, ה מובא אף לפני אברהם"משפטו של הקב, במקבילו 

   .בית דין לערעוריםותפקידו של אברהם הוא מעין 
  

ה מקבל את חוות דעתו של אברהם ואומר "הקב, ואכן
  ).לב, ח"י" (לא אשחית בעבור העשרה": בסופו של הדיון
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   הבנת המפרשים- של סדום מתי נחרץ גזר דינה 
ה אינו אלא "הקב, לשיטות המפרשים שהבאנו לעיל

  . מודיע לאברהם את מעשיו בסדום
כדי שיתרה  שכבר נגזרהאת דבר הגזירה הוא מגלה לו 

 אדוני הארץלפי שאברהם הוא , בבניו על החטא ועונשו
  . ה"או מקורבו של הקב

 את שאברהם יכול היה לשנותאמנם מסביר ן "הרמב
אך , )אילו היו אנשי סדום ראויים לכך (בתפילתוגזירה ה

  .   הגזירה כבר נגזרה-גם לשיטתו 
  

נתקשו המפרשים במשמעות דברי , לשיטתםשאלא 
 -הכצעקתה הבאה אלי עשו , ארדה נא ואראה" -הכתוב 

שעדיין שממנו משמע , )כא, ח"י (" אדעה- ואם לא ; כלה
   .לא נתברר דינה של סדום

  
ל כך שגזר דינה של סדום כבר נחרץ ק עומד ע"הרד

  :וזו לשונו, ה דיבר עם אברהם"כשהקב
     ק"הרד. 32
נכתב זה ללמד , אף על פי שהכל גלוי וידוע לפניו יתברך"

  .  "לבני אדם שלא ימהרו במשפטם
  : פרש,  שאף הוא התקשה בשאלה שהצגנון"הרמבו
  ן"הרמב. 42
ם  לאברהלגלותה "מפני שרצה הקב, ועל דרך הפשט"

  .  ".עניין סדום ולהודיעו כי אין בהם עושה טוב
וירידתו לראות את , כבר חרץ את דינםה "הקב, כלומר

  . להוכחת אמיתות משפטו לבני האדםסדום נועדה רק 
  

, דינה של סדום-שעדיין לא נחרץ גזרשהבין , י"רשגם 
ה "אך עדיין נתן לה הקב, "מלאה סאתה"שהבין 

  :  הזדמנות לעשות תשובה
  כא, ח"י י"רש .52
ואם לא .  כלה אני עושה בהם-ואם עומדים במרדם "

    . 'וכו"  אדעה-יעמדו במרדן 
  

הבין שעדיין לא נגזר ) ם"וקרוב לו המלבי (אברבנאלרק 
  . דינה של סדום

  . ה ירד לסדום כדי לבוחנה ולנסותה במעשיה"הקב
שבאו ,  היא היא ביאת שני המלאכים לסדום-ירידה זו 

  : וזה לשונו.תייחסו אנשי סדום לאורחיהםלנסות איך י
     האברבנל. 62
לעשות ניסיון , ה את מלאכיו שמה"ולכך שלח הקב"

אם עשו בפועל אנשי סדום את אשר תיקנו , ובחינה
כי היה הדבר תלוי , לעשות ומה שהסכימו עליו אם לא

  ".בבחירתם
, ה דיבר עם אברהם"כשהקב לדעת האברבנאלכלומר 

אילו , נשי סדום להטות דינם לרחמיםעדיין היה ביד א
  . קיבלו יפה את המלאכים האורחים

. המלאכים לא נשלחו מלכתחילה להשחית את סדום
  . מלאכי רחמים היו

, הזדמנות ללכת בדרכו של אברהםהם באו לתת לסדום 
  . להכניס אורחים

  

 שערכו אנשי סדום קבלת הפנים המרושעתרק 
. ת סאת עוונם היא שמילאה א-לאורחיהם המלאכים 

  .היא שהפכה את הרחמים לדין
  ).ולכן המלאכים לא הוציאו את לוט מיד(
  

שבשעה שדיבר , תהיה כדרכו של אברבנאלבהמשך דרכנו 
  .  עדיין לא נגזר דינה של סדום-ה עם אברהם "הקב

  
הוא , "ארדה נא ואראה"אומר לאברהם , ה"הקבוכש

ת לבחון אותה במידמכוון לירידת המלאכים לסדום 
עד שלא התנכלו אנשי סדום  ו,הכנסת האורחים שבה

  . לא מלאה סאת רשעתה של העיר-למלאכים 
  

התמיהה על סדר יש בכך לבאר גם את ,  הרב מדןלדעת
  .  שהעלינו בתחילת המאמרהפסוקים

ויֻקמו משם ": סדר הפסוקים ההגיוני לכאורה הוא
ואברהם הֹלך עמם , האנשים וישִקפו על פני סדֹם

, ויפנו משם האנשים וילכו סדֹמה", )טז, ח"י( "לשלחם
 -אמר ' וה", )כב, ח"י(' "ואברהם עודנו עמד לפני ה

  ). יז, ח"י ("המכסה אני מאברהם אשר אני עשה
ויפנו משם האנשים וילכו " -נסמך פסוק כב , אך בתורה

  . "ארדה נא ואראה" - לפסוק כא - "סדֹמה
בביאת (ה יורד לסדום "הקב: שדבר אחד הוא, משמע

  . כדי לנסותה ולבחון את מעשיה) המלאכים
  

  :סדר הפעולות המלא הוא אפוא
, ברהם בצורת שלושה מלאכיםאמתגלה באוהלו של ' ה

של " צעקתה"בכדי להביא לו את משפטה של סדום ש
  .הפלוטית כנראה הגדישה את סאתה

  .אברהם מאכיל את שלושתם
מגלה בה אחד מהם מרפא אותו והשני (, במהלך הארוחה

דו  ,  הבכיר- מנהל השלישי  , )לשרה על הולדת יצחק
    .שיח רוחני עם אברהם 

 על להשקיףהמלאכים בסיום הארוחה יוצאים שלושת 
  .והבכיר ממשיך את הדו שיח עם אברהם, פני סדום

 מספר לו על החלטתו לשלוח את ואה, במעמד זה
אם : גזר דינוועל , המלאכים לנסות את סדום

  ).את כל העיר" (כלה"ז  א–" כצעקתה"
 ואברהם,  לסדום כדי לנסותהיוצאיםמלאכים השני 

  . הדין-  ומערער על גזרניגש למלאך הבכיר שנשאר איתו 
  

  הויכוח על מספר הצדיקים
בין לדרכם של המפרשים , בין לדרכו של אברבנאל

 ועל עונשה חטאה של סדוםהדגש הוא על , שהובאו לעיל
  , בעקבות החטא

 כמו –ת סדום הוא אם יכניסו אורחים הסיכוי להצל
  .אברהם

מפורענותה שצדיקיה של סדום יצילו אותה האפשרות 
  . אינה באה כלל לידי ביטוי

  
לכאורה ש, תקווה תמימה של אברהםכנראת פשרות זו א

  . ואינו יודע בטיבם של אנשיה, אינו מכיר את סדום
  . ואף לא עשרה, אין בסדום חמישים צדיקיםשהרי 

  .  כך נגזר דינהלו, שעהכולה ר
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שפירושים אלו דוחקים , הנקודה הקשה בכך היא
ה לאברהם על " שבין הקבמיקוח-הויכוחלשוליים את 

  . האפשרות להציל את סדום
. ה יסלח לחטאה של סדום"אינו מבקש שהקבאברהם 

אינו ,  ועל חטאםאינו מלמד זכות על אנשי סדוםהוא 
יר את אנשי להחזואף אינו הולך , מבקש הארכת אף

  . סדום בתשובה
עוגן ההצלה היחיד שאברהם תולה בו תקוותו הוא 

  . צדיקיה של סדום שיגנו עליה
  

 מה תיקן אברהם ומה - אינה מציאותיתאם אפשרות זו 
 בפסוקים רבים כל לשווא האריכה התורההאם ? הועיל

  ? כך בהצגת טיעוני ההגנה שהעלה אברהם
   

ות שבעתיים קש, שהן קשות כשלעצמן, השאלות
, ולטענתנו, על כס המשפטיושב אברהם שבה , לשיטתנו

שכל ההתגלות באלוני ממרא הייתה כדי לשתף את 
  . אברהם בדינה של סדום

לדברינו ודאי קשה לראות את השתתפותו של אברהם 
  .מוטעה ובלתי מועיל, מציאותי-בלתי, כדבר שולי

  
מבאר את חשבון מספר הצדיקים , י בפירושו"רש

  . הם מבקש עליהםשאבר
 כוונתו הייתה לאפשרות שיש - חמישיםשכשביקש על 

  . עשרה צדיקים בכל כרך מערי סדום
, לתשעה בכל כרך התכוון - ארבעים וחמישהכשביקש על 

  . ה מצטרף עמהם"והקב
, להציל ארבע ערים בלבד התכוון -ארבעים כשביקש על 

  . עשרים ועשרה, בשלושיםוכן 
  

שביקש שארבעים וחמישה יצילו שכשם , מפירושו נראה
ששלושים ושישה יצילו ארבע  כך גם ביקש -חמש ערים 

  .ה" הקב-' צדיקו של עולם'בצירוף , ערים
   

שמונה , שלוש ערים צדיקים יצילו עשרים ושבעהכך גם 
י מדגיש " רש- צדיקים עשרהבוכן , שתי ערים יצילו עשר

  . תשעהשאברהם ביקש גם על 
  

כיוון שנח  צדיקים ביקש על שמונהלא אברהם , לפירושו
 .ולא הצילו את העולם מן המבול, ומשפחתו היו שמונה

  :י"כמו שאומר רש
  י"רש. 72

 עשרה צדיקים לכל כרך וכרך כי -אולי יש חמשים צדיקם 
  מקומות יש' ה

 לכל כרך ואתה צדיקו של' והלא הן ט - התשחית בחמשה
   עולם תצטרף עמהם

' הכרכים וכן ל' וימלטו ד -אולי ימצאון שם ארבעים 
  מהם' יצילו א' מהם או י' יצילו ב' מהם או כ' יצילו ג

 על פחות לא בקש אמר דור -אולי ימצאון שם עשרה 
נח ובניו ונשיהם ולא הצילו על דורם ועל ' המבול היו ח

  י צירוף כבר בקש ולא מצא"ע' ט
  

לא נבחנו אנשי סדום על יחסם , הרב מדן לדעת
לא על כך  -ומכל מקום , )ת האברבנאלכשיט (לאורחיהם

  . נגזר דינם
 ואת אברהם הכיר היטב את סדום, דעת הרב מדןל

, ה" בא אברהם בתביעה לקב-ואף על פי שהכירם . אנשיה
  . שיישא לכל המקום למען הצדיקים שבקרבו

זהו פשר דברו של אברהם על צדקה , הסבר הרב מדןל
 לפי - עה צדיק עם רש"שהרי אם יספה הקב. ומשפט

ועל כך אומר , 'נפגם בכך משפטו של ה - טענת אברהם 
   ".השֹפט כל הארץ לא יעשה משפט": אברהם

צדקה לעשות ' דרך ה"ה מבקש לגלות לאברהם את "הקב
  . "ומשפט
 -שאף כשאין מניין צדיקים לכל עיר ועיר ,  היאהצדקה

מצטרף עמהם למניין , שהוא צדיקו של עולם, ה"הקב
 את סדום הרשעה ואת חברותיה  ומציל,הצדיקים

  .מכליה
 שבזכותם ביקש תשעת הצדיקיםשהרב מדן מציע 

שתי בנותיו , לוט ואשתואברהם להציל את סדום הם 
  . הנשואות ובעליהן ושלוש בנותיו הבתולות

  :  בתולות היו לושהרי שלוש בנות
, השתיים שלוט ביקש להוציאן כדי להציל את אורחיו

 שהיא הריבה שהרגוה אנשי - פלוטית -ובתו הנוספת 
ועל דבר צעקתה , סדום בו ביום על שנתנה מלחמה לעני

  :וכך מספר המדרש. ה לשפוט את סדום"ירד הקב
  ג"ש וירא פ"ילק. 82
כל מי שהוא מחזיק , הכריזו בסדום: רבי יהודה אומר"

בתו של , פלוטית.  ישרף באש-בפת לחם לעני ואביון 
ראתה עני אחד . סדוםהיתה נשואה לאחד מגדולי , לוט

? מה היתה עושה. ועגמה עליה נפשה, מדוקר ברחוב העיר
 היתה נותנת בכד -בכל יום כשהיתה יוצאה לשאוב מים 

מאין : אמרו. ומאכלת לאותו עני, שלה מכל מה שבביתה
: אמרה.  הוציאוה לישרף-וכשידעו בדבר ? חי העני הזה

לפני ועלתה צעקתה ! עשה משפטי ודיני, רבון העולמים
ארדה נא : ה"באותה שעה אמר הקב. כסא הכבוד

 -אם צעקת הנערה הזאת עשו אנשי סדום , ]ואראה[
אלא , אינו אומר' הכצעקתם'. אהפוך יסודותיה למעלה

  ". 'הכצעקתה'
  . במשפחתו של לוט היו תשעהכלומר 

שסדום יכלה להינצל , היה מניין' צדיקו של עולם'בצירוף 
   .בעבורו

והלוא במלח ? הייתה אשת לוט צדקתוכי : ואם נקשה
והלוא לוט היה ? חתניו של לוט צדיקיםוכי היו ! חטאה

  . נכון הדבר! כמצחק בעיניהם
חם בן נוח לא היה צדיק הראוי שיינצל העולם אך גם 
  . ולמרות זאת נמנה בין שמונת הצדיקים, בזכותו

אם אלא , שלא בהכרח בוחנים כל אדם לגופו, נראה אפוא
   . כולם נמנים עמו-ה צדיק ראש המשפח

  
ה את משפטו של "קיבל הקב, על פי דרך פרשנית זו

ואברהם עדיין לא ידע על  (שמתה פלוטיתאף ו, אברהם
 בנותיו וחתניו דבקו בדרך סדום, שאשת לוטואף , )כך

ואף שלא היו אלה ראויים , ולא אבו להיפרד ממנה
 ה נושא פנים לסדום"היה הקב -שתינצל סדום בזכותם 

   .בעבור לוט לבדואף 
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  . בשל העיקרון שהציב אברהם במשפטו, זאת
  

המלאכים  לא באו לבחון את סדום על הכנסת :  כלומר
בעיר שבזכותו  צדיק אחד האם עדיין יש, אלא, אורחיה

  !ינצלו
  

עיר שניצלה בזכות הצדיק בדינו , ראיה לדבר מצוער
אלא רק שתי (אף שלא היו עמו נוספים , שנמלט שמה

  ):ותיו הבתולותבנ
  כב- כא, ט"יבראשית . 29

לבלתי ,  הנה נשאתי פניך גם לדבר הזה-ויאמר אליו "
    ...". מהר ִהמלט שמה. הפכי את העיר אשר דברת

  
שמבחנה של סדום ביחסה לאורחים , ניתן אפוא לומר

  . המלאכים עבר בהצלחה
  

שם נפשו בכפו והזמינם להתארח ) הצדיק( סדומי אחד
   .בכוחו להציל את העיר כולה - לוט -ה  צדיק ז.בביתו

אלא שאז מופיעה פרשת אנשי העיר הסובבים על הבית 
דינה של סדום נחרץ על , הסבר הרב מדןל. כל העם מקצה

  : שלחטא ה
  ט, ט"יבראשית . 30

 האחד בא לגור וישּפֹט -ויאמרו ,  גש הלאה-ויאמרו "
    ". עתה נרע לך מהם, שפוט

  : )יג-י, יט( כים לפעולהנכנסו המלא, ורק אז, אז
וישלחו האנשים את ידם ויביאו את לוט אליהם הביתה "

ואת האנשים אשר פתח הבית ִהכו . ואת הדלת סגרו
ויאמרו . וילאו למצוא הפתח, בסנורים מקטן ועד גדול

חתן ובניך ובנֹתיך וכל ,  עֹד מי לך פה-האנשים אל לוט 
חנו את כי משִחתים אנ. אשר לך בעיר הוצא מן המקום

    ". המקום הזה
,  לא זו בלבד שנתכוונו להרע לאורחיהם-אנשי סדום 

, הצדיק היחיד שביניהם, אלא עוד באו להרע ללוט
  . שהכניס את אורחיו בסבר פנים יפות

, הם אינם מכירים עוד באזרחותו ובמעמדו כשופט
 בהתאם ,"האחד בא לגור" -  ומכריזים עליו כעל גר

  .  של היחס לגר ולנודדהסדומית' המסורת'למיטב 
הצדיק  (ניתקו אנשי סדום את הקשר עם לוט, במו ידם

  . )שהיה אמור להצילם
לצאת ולברוח מן העיר גם אילולא עמדה לוט אנוס היה 

  . לפני חורבנה
  

 - במשכם את לוט אליהם ובסגרם את הדלת -המלאכים 
את המחיצה שגבהה לפתע , רק ביטאו את המצב הקיים

  . אנשי עירובין לוט לבין 
לוט יוצא מן העיר כאשר הוא כבר אינו שופט בה ואינו 

  . אזרח בעל זכויות
אין עוד . דינה של סדום-על חודה של נקודה זו נחרץ גזר

  .בעיר אף צדיק אחד
  
  
  
  

הבחנה חדה וברורה בדברינו אנו מבחינים : ונבהיר עוד
בין מילוי כוס רשעתה של עיר הדמים לבין חריצת גזר 

   .דינה
 עומדת ומפרידה -  דינה- בין חטאה לגזר - בין שני אלו 

  . הצדיקים הנמצאים בעירטענתו של אברהם בדבר 
  .ה להחריבה" אל לו להקב-כל עוד אלו בתוכה 

  
ה שנים "מלאה סאתה של סדום עוד כ, לעניות הבנתנו
  :הכתוב אומר  .לפני השחתתה

  ג"ג י"בראשית י. 31
  ." דמא' ואנשי סדֹם רעים וחטאים לה" 

 ומפלתן של חמש ערי הכיכר מלחמת המלכים - וסמוך לו 
שם ניצלו סדום וחברותיה . לפני כדרלעומד וחבריו

  .  בזכות לוט-מגזרתן בזכות האחד שישב בתוכן 
  

ואגב , רדף אחרי כדרלעומר, ונייששמע שנשבה אח, אברם
את העם ואת כל , הצלת לוט אחיו השיב אף את הנשים

ה נשא פנים לסדום בשל לוט "קבה. הרכוש למלך סדום
   .שישב בה

  
ה לשאת לה "שוב מסכים הקב, משגדלה צעקתה, עתה
  ;  בשל צדיק שבקרבהפנים

ה שנים קודם לכן קיבלו את לוט "שכ, אך אנשי סדום
וכשאין בתוכה אף . הקיאוהו עתה מקרבם, הגר אל תוכם

, ט"י(  מיד נגזר דינה- מכניס האורחים האחד שהיה בה 
    ".  משִחתים אנחנו את המקום הזהכי": )יג
  
  


