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  ח"       מרחשוון התשס                      ד"בס
  

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

     

 
  ח "ראשית יב. 1
ְּכחֹם , ָהאֶֹהל-ְוהּוא יֵֹׁשב ֶּפַתח; ַמְמֵרא ְּבֵאלֵֹני, ַוֵּיָרא ֵאָליו ְיהָוה א

    .ַהּיֹום

, ַוַּיְרא; ִנָּצִבים ָעָליו, ֲאָנִׁשים ֵּנה ְׁשלָֹׁשהְוִה , ַוַּיְרא, ַוִּיָּׂשא ֵעיָניו ב
   .ָאְרָצה, ַוִּיְׁשַּתחּו ,ַוָּיָרץ ִלְקָראָתם ִמֶּפַתח ָהאֶֹהל

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

  ז"בראשית פרק י. 2
ַוֵּיָרא ְיהָֹוה ֶאל ִעים ָׁשָנה ְוֵתַׁשע ָׁשִנים ַוְיִהי ַאְבָרם ֶּבן ִּתְׁש ) א(

 : ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֲאִני ֵאל ַׁשַּדי ִהְתַהֵּלְך ְלָפַני ֶוְהֵיה ָתִמיםַאְבָרם
  ...:ְוֶאְּתָנה ְבִריִתי ֵּביִני ּוֵביֶנָך ְוַאְרֶּבה אֹוְתָך ִּבְמאֹד ְמאֹד) ב(
ּוֵביֵניֶכם ּוֵבין ַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך זֹאת ְּבִריִתי ֲאֶׁשר ִּתְׁשְמרּו ֵּביִני ) י(

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

   ח"בראשית י. 3
הֵֹלְך --ְוַאְבָרָהם; ְּפֵני ְסדֹם-ַוַּיְׁשִקפּו ַעל ,ַוָּיֻקמּו ִמָּׁשם ָהֲאָנִׁשים טז
    .ְלַׁשְּלָחם, םִעָּמ 

 יח  .ֲאֶׁשר ֲאִני עֶֹׂשה, ֲאִני ֵמַאְבָרָהם  ַהְמַכֶּסה :ָאָמר, ַויהָוה יז

ּגֹוֵיי , ּכֹל--בֹו-ְוִנְבְרכּו ;ְוָעצּום, ָהיֹו ִיְהֶיה ְלגֹוי ָּגדֹול--ְוַאְבָרָהם
 ֵּביתֹו-ְוֶאת ָּבָניו-ְלַמַען ֲאֶׁשר ְיַצֶּוה ֶאת, ִּכי ְיַדְעִּתיו יט  .ָהָאֶרץ
ָהִביא , ְלַמַען--ּוִמְׁשָּפט ַלֲעׂשֹות ְצָדָקה, ְוָׁשְמרּו ֶּדֶרְך ְיהָוה, ַאֲחָריו

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

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

    .ֵאָדָעה, לֹא-ְוִאם; ָּכָלה

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

ַהַאף ִּתְסֶּפה ; ָהִעיר ְּבתֹוךְ , ֵיׁש ֲחִמִּׁשים ַצִּדיִקםאּוַלי  כד  .ָרָׁשע
 כה  .ֲאֶׁשר ְּבִקְרָּבּה ְלַמַען ֲחִמִּׁשים ַהַּצִּדיִקם, ִתָּׂשא ַלָּמקֹום-ְולֹא

 ְוָהָיה, ָרָׁשע-ְלָהִמית ַצִּדיק ִעם, ָחִלָלה ְּלָך ֵמֲעׂשֹת ַּכָּדָבר ַהֶּזה

  .ִמְׁשָּפט לֹא ַיֲעֶׂשה, ָהָאֶרץ-ֲהׁשֵֹפט ָּכל--ָחִלָלה ָּלְך ; ָּכָרָׁשע, ַכַּצִּדיק
-ֶאְמָצא ִבְסדֹם ֲחִמִּׁשים ַצִּדיִקם ְּבתֹוְך ָהִעיר-ִאם, ְיהָוה ַוּיֹאֶמר כו
   ...ַּבֲעבּוָרם, ַהָּמקֹום-ְלָכל ְוָנָׂשאִתי-
ַוּיֹאֶמר ַאל ָנא ִיַחר ַלאדָֹני ַוֲאַדְּבָרה ַאְך ַהַּפַעם אּוַלי ִיָּמְצאּון  בל

  :לֹא ַאְׁשִחית ַּבֲעבּור ָהֲעָׂשָרהָׁשם ֲעָׂשָרה ַוּיֹאֶמר 
ָׁשב , ְוַאְבָרָהם; ַאְבָרָהם-ְלַדֵּבר ֶאל, ִּכָּלה ַּכֲאֶׁשר--ַוֵּיֶלְך ְיהָוה לג 

  .ִלְמקֹמֹו
  ט "בראשית פרק י. 4
ַוִּיְׁשְלחּו ָהֲאָנִׁשים ֶאת ָיָדם ַוָּיִביאּו ֶאת לֹוט ֲאֵליֶהם ַהָּבְיָתה ) י(
ְוֶאת ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ֶּפַתח ַהַּבִית ִהּכּו ) יא:(ֶאת ַהֶּדֶלת ָסָגרּווְ 

ַוּיֹאְמרּו ) יב:(ַּבַּסְנֵוִרים ִמָּקטֹן ְוַעד ָּגדֹול ַוִּיְלאּו ִלְמצֹא ַהָּפַתח

ָהֲאָנִׁשים ֶאל לֹוט עֹד ִמי ְלָך פֹה ָחָתן ּוָבֶניָך ּוְבנֶֹתיָך ְוכֹל ֲאֶׁשר ְלָך 
 :ִמן ַהָּמקֹוםָּבִעיר הֹוֵצא 

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

  
  פשר ההתגלות באלוני ממרא

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

   "ה ושאל בשלומו"חנינא יום שלישי למילתו היה ובא הקב
  'ב, ח"יבראשית י "רש. 5

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

הפרשה הוא מזכירן בלשון  תדע לך שכן כל, )ר"ב(שליחות 
שוב אשוב ויאמר  אליו ובבשורה נאמר ויאמרו רבים ויאכלו

לעשות דבר לבלתי לא אוכל ובהפיכת סדום הוא אומר כי  אליך
הלך משם להציל את לוט  ורפאל שרפא את אברהם) ר"ב(הפכי 

 המלט על ויאמרהוא שנאמר ויהי כהוציאם אותם החוצה 
  . שהאחד היה מציל נפשך למדת

  ' ח א"י על בראשית י"רש. 6
שלא להטריחו , ה חמה מנרתיקה"הוציא הקב -ם כחם היו"

 הביא - ולפי שראהו מצטער שלא היו אורחים באים .באורחים
  ".  המלאכים עליו בדמות אנשים

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

     " מן השמים' מאת ה, ואש
  כ-יט', מלאכי ג. 8
והיו כל זדים וכל עֹשה רשעה ,  ּבֹער כתנורכי הנה היום בא"

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

  ב"נדרים ח ע. 9
אלא , אין  גיִהנֹם לעולם הבא: דאמר, שמעון בן לקיש' דר"...

צדיקים מתרפאין בה ורשעים , ה מוציא חמה מנרתיקה"הקב
  ".' וזרחה לכם יראי  שמי שמש וגו-שנאמר , נידונין בה

    א"שבת קכז עמסכת . 10
  ".גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה"
  
   לבשר לשרה– ם"ם והרשב"שיטת הרמב. ב
 ם על בראשית פרק יח פסוק טז " רשב .11
כדכתיב  שנים מהם הלכו לסדום -ויקומו משם האנשים ) טז(

 וגדול שבהם היה מדבר עם ,ויבאו שני המלאכים סדומה



  

2

וכן ואברהם ' אמר המכסה אני וגו' וזהו שכתב בו וה. אברהם
   :פסוקים אלו מדברי שלישי. 'עודנו עומד לפני ה

  
   לספר על סדום– שיטת רבי יוסף בכור שור וסיעתו. ג
   האברבנל. 21
להודיע טעם המראה הזאת ותכליתה על דרך הפשט הוא "

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

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

  ".שאין לה שיעור וזמן
  האברבנל. 41
לא היה מגיע אליו רוח , בהיותו ערל בשר, כי הנה קודם זה"

הכנות ידועות ובביטול נבואה אלא במקום מיוחד ומוכן וב
... ". היה כל כך דבק באלוהיו-אמנם אחר שנימול ... החושים

    

   שיטות המפרשים  - באברהם ' מדוע נמלך ה
   ט"י, ח"יבראשית  .51
כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו "

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

  
  כי אברהם הוא הבעלים של הארץ– י"שיטת רש. א
        י "רש. 61
 בסדום לא יפה לי לעשות דבר זה שלא -אשר אני עושה "

מדעתו אני נתתי לו את הארץ הזאת וחמשה כרכין הללו שלו 
', בואכה סדומה ועמורה וגו' הן שנאמר גבול הכנעני מצידון וגו

ים ולא קראתי אותו אברהם אב המון גוים ואשמיד את הבנ
  "אודיע לאב שהוא אוהבי

  
   להזהיר את צאצאי אברהם– שיטת רוב האחרונים. ב

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

   לאחר המילה    
  ן"הרמב. 71
דבר בכבוד כי השם יתברך , והנכון  ... -ואברהם היו יהיה "

ויהיה , י גדול ועצוםהנה הוא עתיד להיות לגו, אמר. אברהם
כי , לכן לא אכסה ממנו, זכרו בזרעו ובכל גויי הארץ לברכה

או איך נתאכזר הצדיק , איך כיסה ממנו, יאמרו הדורות הבאים
  : על שכיניו החונים עליו ולא ריחם ולא התפלל עליהם כלל

  
     של הרב יעקב מדן הצעתו.ד
  א, ח"י י"רש. 81
שב ואני : ה"אמר לו הקב, ודבקש לעמ.  ישב כתיב-והוא יֹשב "

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

    ."להים ישפוט
  'ח א"בראשית י. 19

   ." פתח האהלוהוא יֹשב "
  'ט א"בראשית י. 02
   ." בשער סדֹםולוט יֹשב "
   י"רש. 12
  ".נוהו שופט עליהםאותו היום מי"

  ה"ח כ"בראשית י. 22
  ,!"?השֹפט כל הארץ לא יעשה משפט"
  
  
  

   הבנת המפרשים- מתי נחרץ גזר דינה של סדום 
     ק"הרד. 32
נכתב זה ללמד לבני , אף על פי שהכל גלוי וידוע לפניו יתברך"

  .  "אדם שלא ימהרו במשפטם
  ן"הרמב. 42
לאברהם עניין  לגלותה "מפני שרצה הקב, ועל דרך הפשט"

  .  ".סדום ולהודיעו כי אין בהם עושה טוב
  כא, ח"י י"רש. 52
ואם לא יעמדו .  כלה אני עושה בהם-ואם עומדים במרדם "

    . 'וכו"  אדעה-במרדן 
     האברבנל. 62
, לעשות ניסיון ובחינה, ה את מלאכיו שמה"ולכך שלח הקב"

אם עשו בפועל אנשי סדום את אשר תיקנו לעשות ומה 
  ".כי היה הדבר תלוי בבחירתם, הסכימו עליו אם לאש
  

  הויכוח על מספר הצדיקים
  י"רש. 72

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

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

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

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

  כבר בקש ולא מצא
  ג"ש וירא פ"ילק. 82
כל מי שהוא מחזיק בפת , הכריזו בסדום: רבי יהודה אומר"

היתה , בתו של לוט, פלוטית.  ישרף באש-אביון לחם לעני ו
ראתה עני אחד מדוקר ברחוב . נשואה לאחד מגדולי סדום

בכל יום כשהיתה ? מה היתה עושה. ועגמה עליה נפשה, העיר
,  היתה נותנת בכד שלה מכל מה שבביתה-יוצאה לשאוב מים 
וכשידעו בדבר ? מאין חי העני הזה: אמרו. ומאכלת לאותו עני

! עשה משפטי ודיני, רבון העולמים: אמרה. יאוה לישרף הוצ-
: ה"באותה שעה אמר הקב. ועלתה צעקתה לפני כסא הכבוד

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

  ". 'הכצעקתה'
  כב-כא, ט"יבראשית . 29

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

  ט, ט"יבראשית . 30
,  האחד בא לגור וישּפֹט שפוט-ויאמרו ,  גש הלאה-ויאמרו "

    ". עתה נרע לך מהם
וישלחו האנשים את ידם ויביאו את לוט אליהם הביתה ואת "

רים מקטן ואת האנשים אשר פתח הבית ִהכו בסנו. הדלת סגרו
 עֹד -ויאמרו האנשים אל לוט . וילאו למצוא הפתח, ועד גדול

חתן ובניך ובנֹתיך וכל אשר לך בעיר הוצא מן , מי לך פה
    ". כי משִחתים אנחנו את המקום הזה. המקום


