
 ; ובפרום אברהם אצל המלאבים שלררם)ביקורם
 קמע אבות הולדת ; לוט והצלת טרום שלהחרפתה

ומואב.
 לח( יט, - א)יח,

 לקרבת ראוי עתר אברהם נעשה עתה, זה שנכרתה הברית ידיעל
 ביתו כל הוקדש המילה מצוות קיום עם לכן, קודם מאשרהאלהים
 בביקורם זה בית נתכבד כך משום שבו. העבדים לרבות יה,,לעבודתו

 בישרו, ואשר ודם, בשר אורחים כמו בתוכו התנהגו אשר שמים מלאכישל
 ושרה הבן. הולדת של המשמחת הבשורה את שרה, שלבנוכחותה
 על מכן לאחר נשתכנעה זו, הבטחה של במהימנותה תהילהשפקפקה

 הערים של החרבתן לשם נשלחו אלה ממלאכים שנים ה'. דברידי
 זה גם זו. אלהים עצת נודעה ולאברהם ועמורה, סדוםהמושחתות

 המון ל,,אב ידיה על היה שאברהם כיון שכן, המילה. ברית בעקבותהיה
 התענינותו, בתחום נכלל כולה האנושות כל של גורלה הרי י(,גוים"
 אברהם גדולת נראו ושוב זו. עצה ממנו להעלים מקום עוד היהולא

 חיי את להציל מבקש הוא בתחינתו : זהרן בכל האדם אתואהבתו
 אובדן את דרקוא האלהים מנשוא,וצדקת גדל כבר עוונם אולםהחוטאים.
  של  np1DYn השפעתו נראתה בכך וגם נצלה בנותיו ושתי לוט רקהרשעים.
 לבית מחוץ רב זמן כבר שחי פי על אף זה, משפחה קרוב שכן,אברהם.
 שלמד האדם אהבת ואת האורחים הכנסת מידת את שכח לאאברהם,
 להם חרקי ניגוד היווה ואף מקומו מתושבי שונה כך בשל והיהשם,
 לוט של ביתו נשאר מעט כמה הכתוב, מראה גם בסמוך ברם, זה.בענין

 שבו הנפש שוויון את בגלותו סדום, של הנפשעת מהשבעתהחפשי
 כשהן עריות, גילוי במחיר מאביהן זרע להחיות בנותי שתימחליטות

 ה. יז, לעילי(



 יח ת י ש א רברעו'

 ואותו בו להתפאר שיש צדקה, מעשה בזה עושות שהן לכאורה,מאמינות,
 הסדר תודעת 2(. הגידו" כסדם "וחטאתם - הבנים בשם להנציחיש

 כל עצמם, מדום אנשי לשאר כמו להן, אבדה האדם בני אצלהאלהי
 אלה, משפחה קרובי סולקו זה משום חטא. במעשה שהתפארו עדכך,

 3(. אברהם מבית ולנצח לחלוטין רבה, במידה ממנו נתרחקו לכן קודםשעוד

 בפרקים המסופרים השונים המאורעות - המולים. מקהל מוצאיםהערלים
 שכזאת. בתור להכירה שלא שקשה אחוג יחידה איפוא מהווים ויטיח

 שבפרשה ומלאכיו ה' הופעת תיאור הוא כאחד ומתמיה במינומיוחד
 אודות על אחדות הערות כאן כבר להעיר נכון לנו נראה כך ופדיוםזו,

 הרי בפרשתנו. תחילה נעיין - האומה. אבות אצל האלוהיתההופעות
 בסמוך מבואר זה אלהים ומראה ה"נ, אלת "וירא במלים מתחילההיא

 בפניה אברהם אליהם פונה עמהם בשיחתו המלאכים. שלושתבהופעת
 על שואלים הם אורחים. הכנסת בהם מקיים והוא ג( )פסוק"אדני"
 לשרה יוולד אשר הבן בשורת את מבשר מהם ד ח א ו שרה,אחית
 האנשים- יוצאים אחר אברהם. עם הקב"ה מדבר מכן לאחר י(.)פסוק

 עצתו לו מגלה ה' ובדרך אותם, מלווה אברהם לסדום, לדרכםהמלאכים
 ית', לפניו עומד עדיין והוא מעליו, פונים המלאכים ואילך(. יז)פסוק

 ביתו אל באים הם א(. )יט, לוט אל באים מלאכים שני רק והנהבתפילה,
 וגו' אנחנו" משחתים "כי - עצמו יום הוא שידבר כמו אליוומדברים
 לוט, את מציל אחד מלאך כא(. )פסוק פניך" נשאתי "הנה יג(,)פסוק
 שלוש כי איפוא, מצינו כד(. )פסוק סדום את משחית אשר הוא ה'ואילו

 מסתלק מלאך כל וכי המלאכים, שלושת על הוטלו שונותמשימות
 מציין זאת עם אך עלי. שהוטלה המשימה מילוי עם מיד המאורעממקום
 דיבר כאילו הללו מדברים ואמנם ה', כהופעות המלאכים הופעות אתהכתוב
 הבהרה לקבל ניתן הללו הנתונים מכל - כאמור. בכבודו, ית'הוא

 אברהם אצל המאיע ביטוי ה"נ, ,יירא הביטוי למשמעותמסויימת
 נח. קין, אדם. - תמותה בני עם ה' דיבר כן לפני גם אמנם,לראשונה.

 אדם אצל אלהב מראה לו היה כי נאמר, לא מהם אחד לגבי אףאך

 ט. ג, ישע"י(
 ד. כג, דבריםג(



רי "בראשית
 אלהים" ה' קול את "תשמעו רקנאמר

 )לע-

 אברהם חסלו חג ג,
 ה' עמר מדבר ושוב 0. יג היל לארץ סחר כנ עם מיד ה' למראהדכה

 מחזה 04, )סג "במחזה" -- המלכט ארבעת על הנצחה אחרבמראה
 ביאי בסמחק טטץ את מפרס ועא אבל הבה את מפרט הכתישאק
 אגע תא )שם, אש" יפי עשן תמר "מנה -- הבחרט בק תבר

 לחשכת בקשר מם הרה"ג מתן בשעת ן כבוד מושע לכךבהמה
 יאכלס השמים מן ז" י אשר באש, נראה ך שכבוד מסטר,המשכן
 קוברת במדבר ישראל בל ובהית 5(. כ4-)ן( ט, תיקרא העולהאת

 ,)שמות אש בעמוד - ובלילה הענן, בעמוד - ביום השכינה,לפניהם

 כא(.יג,

 האבות, בתולדות רק לראשונה מצינו השמים מלאכי הופעת גםאבל
 בשם למלאך קוראת והיא ז(, טז, )לעיל במדבר בהיותה הגר אצלתחילה
 בפרשתנו, הוא ה', מלאכי הופעת מוזכרת שבו השני המקום 6(. ראי""אל
 והרמב"ם ז( הרשב"ם כבר שכן, ה'. כהופעת הופעתם מתוארת שכאןאלא

 הפרשה, שבראשית %" אלי ,יורא המלים כי טוענים, 8( הנבוכיםבמורה
 אף והרמב"ם הפרשה. בהמשך מבוארים פרטיו אשר כולל משפטמהוות
 ואכן להלן. עוד וראה 9(, הגדול חייא רבי בדברי לדעתו סמוכין לומוצא
 המלאך מראה מצטייר לעתים כי בבירור, יוצא שמהם בתורה כתוביםיש

 ,(ונכי - המלאך אליו אומר חולם, שיעקב בשעה שהנה, י~.כמראהו
 טה-שז( מח, )להלן אומר הוא וכן יא--יג(. לא, )להלן בית-אל"האל

 אתי" הגאל המלאך 'אתה,. הרעה האלהים וגר התהלכו אשר "האלהים-
- ב( )ג, נאמר שם בשמות, לכך ובדומהוגו'.  וגה, אליו" ה' מלאך "וירא 

 כד מצית ושוב וגי. סר" כי % "וירא - נאמר ד( )פסוק לזהובסמוך

 ן " ב ם ר ה כך על אעיר וכבר יז(, כד, )שמות אכלת כאש ה' כבוד ומראה*(
 )הס'(. יז סו,לבראשית

: ירא. ד"ה כג פסוק שם ם " ב ש ר השתה6(

 יג. סו, לעיל6(
 )המי(. אליו הרף ד"ה א יח,י(
 )אצף(. ל א נ ב ר ב ח ה של בפירושו שם וער מב, פרק שני חלק8(
 )המן(. ט מח, רבה בראשית*(



 יח ת י ש א רבתח

 שבקשו בכך מ קחת לבאר נשו המפרשים מילח. יא )ג שאטיםבספר
 המלאכעג את כמציינים עצמם ה' וטסות את אלה במקומותלראות
 הפועל המלאך 'טאומר מה כל כלחמר "ג כמותו אדם ,ןל שלמובחשת
 לשמות הרמב"ן ברג אמרה עצמו 1 כאלו לראותו אפשר ית,בשמו

 שלו ביאורו את נכון אל מבינים אנו אמנם ואם זה, ביאור דוחה 11( בג,
 שבמקומות לומר, כוונתו הרי סוד, דרך פי על כלומר האמת", דרך"על
 כדי בו משתכהו שהקב"ה הזה, לאמצעי כציון ,למלאך" להבין "טאלה

 אף זה מלאך הוראותי. את להם ולהורות נביאיו אל כבודו אתלהראות
 זה מלאך לראות יש פניה שהוא מלאך כלומר 19(, פניו" "מלאךנקרא

 שכאן אלא 18(. כולו העלם את מנהע הוא באמצעותה אשר ה'כתכונת
 מראה עם ה' מראה את מזהה הוא אין כך. לפרש רוצה הרמב"ןאין

 לו, וכבוד למעלה הוא ה"' אליו ,יירא אבל מכן, לאחר המוזכרהמלאכים
 כלומר "(, וגף ה"' כבוד מרא העם את ויברכו לייצאו במשכן, שנאמרכענין

 יוהר נראה לנו ברם, אברהם. לצדקת גמול מעין מהווה זה שכינהגילוי
 באמצעות מופיע ה' - כאן וגם האחרים במקומות גם הרשב"ם, שלפירושו
 השתים הפסוקים של ביאורם את נראה ולהלן וכמדבר. כפועלמלאכו,

 זו. הנחה פיעל

 מנירא, גואלני הי אליך וירא א-ב. הפסוקים יח,פרק
 קיניו וישא היום. כחם פתח-האהל יש3והוא
 וירץ וירא עליו, נצפים אנוסים שלשה והגהמרא

 ארצה. וישתחו האהל מפתחלקראתם

 ג, לשמות ע " ב א ר 7, בהערה כבר המוזכר ם " ב ש ר ה למשל השיה.1(

 )המץ. ועודד
 )המ'(. וירא ד"היי(
 ם. סג, ישע"12(
 יג לא, ו סו מח, בראשית ו כ בג, , יב יב, לשמות ן " ב מ ר עוד והשמה*י(
ועוד.
 )המ'(. ממרא באלוני ד"ה א, לפסוק ן " ב מ ר*1(



תט יח ת י ש א רב

 לכ3 קחו המחכר אברהם על שסב "אלט" הכעף יג אלוירא
 החק, בקשר קדמתה אל יריה קדושתךמכאן

-- 
 בא השיה , ' ה

 -- חג בשם והממר? כך ומשט וששב, פכר ח"ד בתי אברהם אלאלי
 ביאורו-פירוטו הוא הבא ,?בפסוק עיכז" ,ישא פירש אמנם אםההנה,
 שנראה )כפי ה"נ אלת "וקרא במלים הפרשה בראשית המוזכר ה' מראהשל
 וף, מראה של האופנים אהד איפוא הוא המלאכים ומראה ג(, לפסוקלהלן

 והמלאכים לוט על הסיפור את גם לפתוח צריך היה הרי הדבר, כןאם
 ראוי היה לא שלוט ודאי מזה, ויתרה אינו. וזה לוט, אל ה' וירא :במלים
 איזו גם לציין בא ה"נ אליו "וירא שהביטוי איפוא יוצא ה'.למראה
 אברהם של הרוחנית עינו - אברהם ידי על ה' של פנימית-רוחניתראייה
 אנשים. בשלושה מבחינה היתה הגשמית שעינו בשעה ה' אתראתה
 בזו, זו קשורות החיצונית וראייתו הפנימית ראייתו כי אברהם, ידעלא
 שלו הבשר עין שגם מנת על המלאכים שלושת את שלח ה' כי ידעלא

 את חשב הוא אבל רוחו. עין ניחונה שבו המראה, מן קרן לספוגתוכל
 אף על השתהה, לא כן פי על ואף רגילים, להלכים האנשיםשלושת
 לקראתם מלרוץ נמנע לא שעה, באותה שרוי היה שבה הנבואיתהאכססזה
 שבו המקום א, ר מ מ י נ ל א ב - אורחים. הכנסת מידת בהםולנהוג
 - יג(. יד, ; יח יג, לעיל )השווה מעמו לוט היפרד מאז מהגוררהיה
 ושמואל יא  י8, א' שמואל )השווה  הצהרים לעת כלומר ם, ו י ה ם הכ
 את ראה %א מעבר כל וללא פתאם ה. נ ה 1 א ר י ו - ה(. ד,ב'

  שמואל )השווה לפנת כלומר ו, י ל ע ם י ב צ נ - האנשים.שלושת
 במקומם, ועמדו ממנו מה במרחק מלכת פסקו המלאכים ו(. כב,א'

  15(, המורח אנשי של  מנהגם  הוא כך ואכן לביתו, יומינם שמא לולהמתין

-
 אז רק ם, ת א ר ק ל ץ ר י 1 מלכת, עמדו שהם ראה כאשר א, י י ו
 המקובלים. הכבוד בגינוני בהם נהג ו, ח ת יש ו לקראתם,רץ

 בארצותיך הנהוגא בדלת ההקשה במקום*1(



בראשיתיפ

 ורחצו העששים יקחעא עבדך. מעל תעבראלקנא בעתי חן מצאתי אם"א אדני האמר, ג-1~סים
 אערו פת*חם ואקחה העץ. תחת והשענורחליכם,
 עלחעברכם, עברתפ כלשלטטן תעברו אחרלבכם

 דברת. כאשר תעורה כןויאמרו

 שם אס ע"ב(, )לח, שבועות במסכת היא תנאים מחלוקת ה דנא
 אמר, שבהם "לגדול האומר חייא, רבי מדברי חול. או הוא קודשזה
 הוא חול שם שלדברת תנא, כאותו סובר שהוא מוכח '1(, מיכאל"זה
 ע"א קכז, שבת לפי וכן שבועות במסכת רב לדעת אמנם,זה.

 אך ז1(, להלכה נפסק אף וכך קודש, שם זה הרי דכתיב(, ד"ה תוס')ראה
 הדרש לפי היא ההלכה קרובות שלעתים בביאור, דובנו ריש העיריכבר
 לפרש בבואנו לנו, מותר הרי הוא, שכך מכיון מקרא. של פשוטו לפי'ולא

 התנא לפי ולפרש הפסוקה ההלכה מן להתעלם מקרא, של פשוטולפי
 המפרשים מן ואחרים והרמב"ן 18( הרמב"ם שאף גם ומה ח"א, ורביקמא

 עצם זוהי הן 19(, הרמב"ם שאומר כפי זו. דעה מקבלים"ראשונים
 "וירא במלים שמתואר השכינה גילוי אם - התנאים של"מחלוקת
 מכן, לאחר מיד המסופר אל קשר כל בלי עצמו, בפני גילוי הוא וגראליו"
 כמעשה השכינה גילוי את מפרשים קודש, הוא שהשם הסוברים לאו.או

 ולמצוותו. לה' נאמנותו בשכר אבינו אברהם זכה לו אשר גילוי עצמו,נפני
 שהשכינה בשעה ודברים אומר בלי יסתלק אברהם כי להניח, שאיןוהכיוון
 בה ית', אלי פניה וגו' נא" אם "אדני בדברי לראות שצריך הריאצלו,
 הכנסת מצוות שיקיים עד מלפני לעבור שלא השכינה מן מבקשהוא

 הכנסת ,מדולה הכלל את 21( שבת במסכת רב מסיק מכאן ao).אורחים
 מעין א בפסוק חייא רבי רואה לעומתו שכינה". פני מהקבלת יותראורחים

 ע"א. לז, יומס והשתה )הס'(, ט מח, רבה בראשית'י(
 )הס'(. ט ו, תורה יסודי הל' ם " ב ט ר דאהיי(
 )הם". מב פרק שני, הלק ם י כ 1 ב נ ה ר 1 מ"י(
 )המ'(. שם ל א נ ב ר ב א ה של פירועו וע""י(
 ן. ת נ 1 י בתרגום גם וכך*(
 )הח'(. ע"א קכז,*י(



תא יח ת י ש א רב

 שהש דבף a1an %וכך פושה מצתך מתארש טשי%)
 זה שבהם, ועד% אל נאץ יתר 1 המלאכטג אל פנק: ג-וו אאחץםש

 אולף קרא, האם מקומה מצד הן תארו מצד הן ניכרת היתהשגדולתו

 באומרו הרבים לשון את מסביר הרמב"ן ? חרוקה בנו"ן "אדניי חייארבי
 כך אם אך 22(. עליון" מלאכי שהם בהם הכיר כי רבם, בשם קראם"והנה
 משום ודם. בשר הם כאילו לאכול, יזמינם זה מדוע להבין יקשההדבר,
 הוא כאן הרבים לשון לפי דובי, ר"ש של בהזורו את לקבל מוסבכן

 פתוחה %א קמוצה והנףן JPha~Us )8ט8אפנ118 כבוד שלרבים
 ניקוד בא גם ואולי מפסיק. טעם לעתים שהנו רביע, הטעם עםבהתחשב

 ידי על מכן לאחר אברהם בה שנתבשר האלוהית, הבשורה עם בהתחשבזה
 ואגב, פתוחה. בנו"ן "אדני" אמר אמנם שאברהם פי על אף 18(,המלאך

 קמוצה. ולא פתוחה הנףן שבהן יד כתבי ישנם *23( הראב"ע של עדותולפי

 בעיניכם חן ימצא אם - יחד גם ובקשה תנאי משפט זהו א. נ - ם א-
- או." או מבקש, שאנימה  עכשו  ר. ב ע ת . בקשה. נוהי א. נ - ל א 
 במקרא קרובות לעתים בא שזה כפי מהם, ואחד אחד כל אל אברהםפונה
 ח, ק י - לעיל. השווה חייא, רבי לפי הוא אחרת אולם ברמב"ן(. הוא)וכן

 מנהגם 1. נ ע ש ה ו - שיילקח. מ' ידי על יילקח כלומר סבילה,צורה
 - ד. ו, עמוס השווה ; שמאל צד על ולהשען הסעודה בזמן להסבהיה
 לסעודה צנוע ביטוי ם, ה ל - ת פ - העצים. אחד תחת ץ, ע ה ת חת

 לוט תעשה. כן ... כי-על-כן - להם. להכין שבדעתוהדשנה
 שהרי מהר, נענים הם לאברהם ואילו במלאכים הרבה להפציר צריךהיה

 24(. לגדול" מסרבים ואין מסרבין"לקטן

 ויאמר  אלתורה, האהלה אתרהט וייזהר ו-ח.הפסוקים
 עגות. ועשי לחטי סלת קמח פאים שלשמהרי

 הרב מוסד הוצ' ברסב"1 ל ע 11 ע ש ד " ח הרב של הערתו השמה*י(
 )דוף(. תעכ"ב ירושליםקוש

 י. פסוק11(

א"
"א.  קרינסקי לרי"ל הלעיר  *רשו וצח  ולאק ואף וקע ע להק

 )על. ע-א פג ט?עא נצא"(



 יחבראשיתרפט

 ופור רך בףבקר ויקח אברהם, רץהאל"הבקר
 חמאה יקח אתה לעשות וימהר אל*הנערויתן
 וההא לפניהם, ויתן עשה אשר ובן"הבקרוהלב

 שאכלה העץ תחת עליהםעמד

 בשביל ביותר עשירה מנה זו והרי איפה, דהיינו ם, י א ס ש לש
 zs)* האיפה עשירית והוא אחד, עומר הספיק במדבר שכן, אנשים,שלושה

- 28(. תמים ליוםלאיש  כלומר להנקר, להניע, דהיינו סלה, מלשון 41 ל ס 
 ; באפר הנאפות עגולות עוגות הן ו4 ו ג ע - הנפה. ידי על המתקבלקמח

 - כולו. המין שם קיבוצי, שם זהו ר, ק ב ה - ו. יט; (ו' מלכיםהשווה
 והוא כב, נה, תהלים השווה ה. א מ ח - ושמן. - מתרגם ינתן ב. ו ט1

 מכן לאחר ורק שהחמיץ, החלב במקורו לכאורה ; להחמיץ בנ חמאמלשון
 זה. בשם אותו מכירים שאנו כפי מהחלב, המופק השמן המזון לציוןשם

 המזרח נימוסי וגו'. ד מ ע א ו ה 1 - שמן. : מתרגמים התרגומיםשני
 לידם עומדים אלא נכבדים, אורחים של לידם להתישב מרשיםאינם
 כך ושתר', שאכלו כמי "נראו ו, ל כ א י ו - הצורך. בעת לשרתםכדי

 59(. פילון ואצל zs) מתתיהו בן יוסף אצל וכן ז2(, ז"ל חכמיהממרשים

- רבה אליהו מסדר מביאים 30( התוספותאולם  ממש, ושותין "אוכלין 

 אברהם". של ככהימפני

 ויאמר אשתך, שרה איה אליו ויאמרו ט-י.הפסוקים
 חיה כעת אליך אשוב שוב ויאמר באהל.הנה

 האהל פתח שמעת הטרה אשתך, לשרהוהנהאבן
 אחריו.והוא

 לו. סג שמות*5(
 טז. פז, עם,2(
 תן. נ 1 י בתרגום הוא וכן ע"ב, פו, מציעא בבאיי(
 ' ב. יא, א' עתיקות28(

 יח. ב,*י(
(aoע"ב פו, בב"מ כאוכליו נראין ד"ה .)'הס( . 



ר% יח ת י ש א רב

 לשרה לה לבעד ~תה, מהם אחד קי ששלקיחו מכעט ג ר1יאמ
 על עלט, וזרחה את הסבו הרי הבך פלדת של הטפה הבשיה אתאמנו

 אמו האותיות גבי שעל הנקודות 1. י ל א - אחיתיה. על ששאלו כךידי

 רפה וראה רבים, באופנים מתפרשות זושבמלה
-  

 עתה . ר מ א י ו
- aR1 בשליחות שנצטווה זה והוא לדבר, מהם אחדמתחיל  ב ו ש 

 כמו אומר הוא הרי י~, בשמו כאן מדבר  שהוא ומכיוון וגו/ ב 1 שא
 לא אמנם, אליך". ,ונעיב - יד( )פסוק מכן לאחר עצמו הקב"השאומר
 הארץ כל ,ומלוא כי נזכור, אם אך יצחק. לידת בשעת שכינה גילוימצינו

 נתקיימה אכן כי לומר, ניתן הרי הרועתו, שלח ה' אמנם וכיכבודו"
 - רמב"ן. והענווה מילולי; באופן אפילו אליך" אשוב "שובהבטחת

 "בשנה דהיינו לתהיה, תקום הזאת העת כאשר פירוש ה, י ח ת עכ
 סו. ד, ב' מלכים השווה ; כא יז, לעיל הביטוי בא שאמנם כפיהאחרת",
 לשון על כהסתמר יולדות כעת - חיה כעת מפרש הרשב"םואילו

 להוכיח אין אולם חיה. ראה לרד"ק, שרשים בספר הוא וכןהמשנה,
 הוא, ג י ר ח א א ו ה 1 - המקרא. מן חיה השורש של זוכהגמעות

 המדבר. המלאך מאחורי אחרי, נמצא הפתח,כלומר

 חדל בימים, באים זקנים דברה ואברהם יא.פסוק

 כנשים. ארח לשרהלהיות

 מיותר חוננו שלכאורה פי על ואף אחרט. לבא הסבר משמש זהפסוק
 ושל אברהם של גילם על לעמוד אפשר כה עד המסופר מן גם שכןהוא,
 עוד היה לא ההם בזמנים שגם רחמ2יוג להשמיענג בא הוא הרישרה,
 - ושנית ; לנשים באשר ובמירחד בטן, לפרי לצפות מקום כל זהבגיל
 הטבע, בדרך עוד, איו עיסת חדלון עם כי להדגיש הבא שבו, הסיפאאת

 - צחוק. לידי אמנו שרה את שהביאה היא זו טמעה ודוקא ללדת.אפשרות
 של חיו שנות עם בקשר במיחד נזדקנו. כלומר ם, י מ י ב ם י אב

 של ואף שנים של משמעות רבים, בלשון בא כשההא ים, לשם ישאדם



 יחבראשיתרפד

- אמלא"31(. ימיך מספר "את השווה ;חיים  דהיינו כנשים, ארח 
 החדשית.הווסת

 בלתי אחרי לאמרן בקרבה עורה ויתבהק יב.תזק
 זקה ואדני עדנההיתהחלי

 לא עצמה היא הרי לשרה, בן הולדת על נתבשר כבר שאברהםהגם
 עסוק היה הבשורה, את שקבל אחר מיד הרי כי כך, על עדייושמעה
 זוכה הוא מזה, יחלים טרם ועתה, המילה, ברית דהיינו ה', מצוותבביצוע
 גם זו בשורה לבשר היתה מטרחו שכל ביקור המלאכים, שללביקורם
 לו ראויה עצמה ותראה זה גדול למאורע תתכונן היא שאף כדילשרה,
 לפחות אבל בקול, לא אמנם צוחקת, שרה והנה ית/ בו בטחוןבהוכיחה

 - יצאה. % מפי זו שבשורה ידעה, לא הרי כי בלבה, ה, ב ר קב
 מעדן ה, נ ד ע - וכמוש. תשוש זקן, להיות בלה, מלשת ק ת לב
 הנעורים. וחטת רעננות כלומר ונעימות, חדוהבנ

 צחקה זח למה איאפרהם, הז ויאמר יג--יד.הרסוקים
 מהי היפלא זקנתה ואני אלד אטמם האף לאמרשרה

 בן4 ולשרה חיה פעה אליך אעקב לפוערדבה

 בדבריו אימון נותנת היא שאיו מפני לא צחוקה, שום על בשרה נוזףוף
 הנא שמה' ידעה אילו בבשורה, ספק מטילה שרה היתה לא בוודאי )כיית',

 אפשרי, לבלתי הדבר את חיטבת שהש מפני בה נוזף הוא אבלהדבר(,

 עתה ה'. ויאמר - הוא. אפשר הכל - ית' שברצותו לזכורמבלי
 ברם, ; המלאכם משלושת אחד באמצעות כמובן אברהם, אל ה'מדבר
 שיצורים הכרה, לידי עתה מגיע שאברהם פהמום כאן מוזכר ה'שם

 סו. כג, עטות11(



תה יח ת י ש א רב

 שרג צחקה -- בצטעחע. * משי פ ושתג לפאאשה"ם
 כבר שהרי שג אמו מוצך ם לדבר טיב הק אברהם ואש צחקה, 'טרהרק

 ג אמנ האף --. 2ץ. הגשרה מפי לכן קודם עוד הבן בבקורתנתבשר
 כימר היפלג -- ע. לג ד; ים, אטב השתה אלד? באמת וכיכלמר
 ן ת, דברש השתת 1 חצר מחלא ביי עתרהש

 דה"ב ה ע 1 מ ל --
 כב ת, לעל גצר שבא הבשף חתר כק מכבה שנקבעלמתן

 יראה, כי צחקתי לא לאפר "טרה חענחטו טז.9"ק
 צחקת. כי לאויאמר

 הוא, מלאך כי ידעה, שלא פי על ואף מדבר, המלאך את שמעהשרה

 שכן, מדברור ההן רגיל בלתי יצור שעם בדעתה להעלות החלההרי
 ומחוד בה, אחזו ויראה פחד מנחש. הוא בעתר הפנימיים לבה הרהוריאת
 היא אמנם אשר הרהורים לבה, הרהורי את הזר בפני הכחישה ופחדיראה

 ואף הזר בפני לא בהם, להודות רוצה אעה זאת עם אך עליהם,מתחרטת
 "לא", - רבה בהחלטית משיב המלאך אולם א. ל - בעלה. בפנילא

 אדם נם לפעמים שיכול כפי הרהוריה, את נחש לא כי מוכיח, הואובכך
 מדע אלא ובתנועותיו, שיהו בעל פני בהבעת התבוננות ידי עללוהטות
 אכן כי שרה, עוד פקפקה לא בוודאי עתה ומוחלטת. ברורה ידיעהאותם
 מכן לאחר שהברחש מה על לנו מלספר נמנע והכתוב שמעה. זדדבר
 כשגם עתה, זאב לדמות ניתן שבנקל מפני אבינו, אברהם שלבביתו
 האלוהי, ובמקורה ההבטחה במהימנות היו משוכנעים שרה וגםאברהם
 עליה. לו והודו ה' את שבחוהרי

 מרם, על-פני תשקפו האנשים כהום ויקפו מז.5ס~ק
 לשלחם. עמם חלךהאברהם

 1. פ ק ש י ו - פרשתנו. של השני לחלק מעבר משום "ט זהבפסוק

 סו. יו, לעיל**(



 יח ת י ש א רבר%

 הרי מפסעת אחת על בחברון, הס עושים הן ; למטה מלמעלההסתכלו
 להלן גם וכן פנק - על .-- סדום. של לעמקו הסתכלו וממנהיהחתג

 גב יב, ל לע הערחבו וזשוה לשלחם, -- כח.רט,

 שמטך מאברהם ושני המהטה עמר, והו יד-%ס.הפסחים

 ועצץם, גדזל לגוי יהיה היו האברהם 7דצה.אני
 אוצר למען ירעתיו כי הארץ. גויי כלונברכרבו

 ה' דרך ונצמרו אחריו ואת"ביתו את"בניויצוה
 עליאברהם ה' הביא למען וכרצפם, ברקהלקפצות

 שב אשרירבראת

 הנביא גם כן. לעשות ה' החליט לכן קודם עוד ; רחוק עבר ר, מא
 אל-עבדיו סודו אם-גלה כי דבר, ד' ה' יעשה לא "כי אומר,עמוס

 ה' מגלה זה מדוע - הרעען מתפרש שכאן אלא ז(, )ג,הנביאים"
 אחר טעם משום נעויא זה אין לעשות. במחשבתו עלה אשר אתלנביאיו
 מאורעות את לפתור מסוגלים יהיו האלהים, אישי שהם, כדיאלא

 ההסטוריה תהא שאכן באופן, אחריהם ולבאים זמנם לבניההסטוריה
 לא הוא ברם, ; ss) היה נביא אבינו אברהם גם תמותה. בני שלמורתם
 עשה הוא שגם פי על )אף מעשיהם לשפר להניעם כדי דורו בני אלנשלח
 הדואג כאדם שלו, מרצונו עמו, שהיו אלה בשביל הזאת הבחינה מןרבות

 להיות עלי הוטל הן אחריג ~זרעו לבגט נביא היה הוא אבללזולתו(,
 - האנושות אל ה' מצוות להמסר צריכה לה אשר גדולה, אומה שלאביה
 ה"נ "דרךהיא

-  היה הנמנע מן שכזה, נביא וגם תמיד.  למשמרת 
 עליו זה ממאורע אף שכן, ואתותיה, בסדום הדין עשיית ממנולהעלים
- ממנא שתצא הגדולה האומה בשביל לקחיםללמוד  ה נ א ה ס כ מ ה 

 ם ה ר ב א ו - ממנו. להעלים יכול אני אין כלומר ריטורית, שאלהזוהי
 וגו'. יהיה היו - לקודנג ההנמקה הוא זה פסוק וגף. יהיההיו

- 4'(. לאברהם לו שניתנה הראשונה ההבטחה על חזרהזוהי  ו. כ ר ב נ 1 

 ז. כ, לקלו השמא"(
 ואייד. ב יב, יעילא(



רפז יחבראשית

 המשך הוא חיה ידע י כ - דלעיל. יב פרק ג, לפסוק פירושנוראה
 ידעו "אשר בחינת אברהם, את ידע שד' מכין הקודם. שבפסוקההנמקה

 שנוצר הרי 5'(, רבנו משה לגבי יתר מאוחר האמור פנים" אל פניםה'
 בחירתו - הוא שפירושו אברהם, אל ית' מצדו אינטימי יחס אותוכאן

- 86(. ה' נביאלהיות  ה ו צ י ר ש א - ל... בכוונה כלומר ן, ע מ ל 
 ולצאצאיהם, לבנע נביא  לשמש הוא תפקדת 1. י ר ח ...א 1 י נ ב - תא

 אורח בעצם היה בחיים בעודו זמנו. לבני נביא להטת תפקידו איןאבל
 נבואית, קריאה משום וממחדלי, ממעשיו אחד בכל אברהם, שלחייו
 אחרי רק - ומצוותו דברו עמו. במגע הבאים על מופלאה השפעה להאשר
 שזהו דומה ה'. ך ר ד - העמוקה. השפעתם את ישפיעו הםמותו
 רצון - בה ומללכת הדרך זוהי הרי ; ישראל לדת בעתר הנכוןהשם
 הברורה, ההכרה כדי תוך בה ללכת האדם על שעליו הדרך ; הואור

 הוא ואותו עושה הוא ה' רצון רת - בה ושבהליכתו היא, ה' דרךשאכן
 המצוות את בעשותו האדם את שידריכו די לא אלה, וכוונותעובד.

 בעשותו גם אלא ז3(, הרמב"ם שסובר כפי שמעיות, מצוותהקרויות
 צדקה העושה תדריכהה ה' דרך שרק צריך אז גם ומשפט","צדקה
 פחות אנוכיים חיטובים מתוך כן עושה הוא הרי אחרים, מטעמיםומשפט

 היא ה' דרך אבל יסודותיהם. הם חלשים - ומשפטו וצדקתו יותר,או
 "ישרים שברא, העולם את בהנהיגו בעצמו ית' הוא הולך בה אשרהדרך,
 עלינו מצווה הוא שבה הדרך הרשר"ה, שמציין כפי שכן, ; 88( ה"נדרכי
 של נידרכו ומכאן, ית/ שלו הגדולה הדרך של קטן חלק רק היאללכת,
 הרשע האלוהית. העולם הנהגת דרך עם מלאה בהרמוניה מתמזגתהצדיק
 בהם ששם ולסדרים יה' עולמו להנהגת להתנגד בסכלותו,מנסה,

 ניתן ולא בדרכו מתגלגל הבירה מנהיג של גלגלו אולםמברונטית,
 בם ילכו ,לצדיקים - ומשמידו הזה, הסכל את מפילה כשהואלהעצר,

Oaי. לד, דברים 
 ה. ע, הושע 1 ב ג, עמוס גם השווה66(
ef1שי. ו פרקימויק בשמונה 
 ק י הטעא(



קבראשיתחח  

 שאברהם המצתת תל ומשפס צדקה על ד ע ae). בם" יכש*תשעים
 ג ם, עלי ראהק"ג

 י--
 "לעשרת על משב אענן הביא למען

 לקבל מנת על ומשפט צדקה לעשות בניו נצטוו כאילו וכבנפט",צדקה
 באברהם בחר ה' לאמור יצוה", אשר למען "ידעתיו על אם כיפרס,
 ההבטחה את לקיים יכל ית' כיהוא כדי ה', בדרך ללכת בניו עללצוות
 ידעתי( כי )בד"ה הרמב"ן הארץ". גויי כל בו "ונברכו - נתןאשר
 ירמוז ממש. בו ידיעה "היא שבכאן ידיעה לשון כי המסקנה, לידימגיע
 ...אבל הכללים לשמור היא השפל בעולם השגחתו שהיא ה' ידיעתכי

 בו דבקה  שמירתו להיות בפרט, אותו לדעת לבו אליו ישוםבחסידיו
 מצדיק יגרע לא כטעם כלל, ממנו והזכירה הידיעה תפרד לאתמיד,

 שהבדל פירוש ; זה" וזולת 41(, יראת אל ה' עין הנה כדכתיב 40(...עיני
 בשעה צדיקיו. על השגחתו ובין העולם על ית, השגחתו טיב ביןיש

 כאמור מיוחדת, לב ולתשומת פרטית להשגחה זוכים האחרוניםשאלה
 השגחה בחינת ההא בכללו העולם על השגחתו הרי המובאים,בפסוקים
 עולה הצדיק שדרך דהיינו דלעיל, דברינו נכונים אמנם אם בלבד.כללית

 טעם מתן משום בכך -? הרי שלמה, בהרמוניה ה' בדרךומתמזגת
 הרמב"ן. לרבדימספיק

 כ"י ועמרה סדם זעקת ה" לנאמך כ-כא.הפסוקים
 ואראה אררהאבא מאה. כבדה כי וחטאתםרבה,

 ארעה. ואם-לא כלה, עמי אלי הבאההכצעקתה

 אשר את הפועל אל הקב"ה מוציא הסתלקו, שהמלאכיםאחרי
 / ה ר מ א י ו - דבר. אברהם מפני להעלים שלא - לכן קודם עודהחליט

 משלהטת אחד באמצעות יג, פסוק לעיל כמו אברהם, עם כאן גם מדברה'
 המלאכים, אורחי את אברהם ליווה אליו אשר מקום, באותו ונאתהמלאכים,

 שם. שם,9'(
 ז. לו, איוב0*(
 יח. לג, תהלים41(



רפט יחבראשית

 וכהכוונה לומר צריך אין וגו/ ת ק ע ז - דלהלן. לג מפסוק שמוכחכפי
 על בהסתמך לבאר שאפשר כפי ורשעותה, מדום אודות על לצעקההיא

 אשר סדום, העיר של דמויה לנו נראה קרוב יתר 42(. אחריםפסוקים
 שנעשים הפשעים, אהדת על נקם זעקת השמים לב עד עולהממנה
 פירושה קרובות לעתים הפסוק, באמצע באה כשהיא זו מלה י. כ -בה.
 תהא לפיכך 43(. ט ז, ישעיה ; י-יב קיח, תהלים השוה : אמנםאכן,
 משום כאן שיש ייתכן גם אך זעקתה. היא רבה אכן : לומר הכתובכוונת

 משום קמוצה הרי"ש ה. ב ר - שמעתה המלה חסרה כאילו"אליפסה",
-האתנחתא,  ע, בדברים וכן ז יא, לעיל נתפרש כבר א. נ - ה ד ר א 

- 44(.ד  - היא. השמים לב עד העולה הצעקה כמו אם ה, ת ק ע צ כ ה 
 ה"א איפוא איננה .והה"א זה, הוא עבר שלשון מוכיחים הטעמים ה. א בה

 ; בד ק יהושע וכן כז מו, להלן השווה ; אשר במקום באה אם כיהידיעה,
 עשו אמנם אם פירוש ה, ל כ ו ש ע - יא. ב, איוב ; ה יג,שופטים
 הוכיח כבר לפסק, ובאשר א. יא, שמות השווה ; מוחלט באופןלגמרך
 המלות, שתי בין ריוח ליתר הפסק ובא בהחלט, "הכוונהעשו : 45(שדייל
 הגוים בכל כלה אעשה כי דרך על המושא, ה"ה הוא שכלה יובןשלא

 הוא א ל - ם א ו - וכו'. הפועל" תואר שהוא יובן אבל כח(, מו,)ירמיה
 הביטוי לחיזוק בא ה ע ד א - הכפולה. השאלה של השני החלקאיפוא

 את לגלות ; לראות רק לא ה', הפץ לדעת הפסוק. שבתהילת"אראה"
 תיראה שרעתם צריך מתכוון. הוא כולו העולם לעיני סדום אנשירשעת
 שאותו בדבר, חד-משמעי מעשה ידי על להתוכח חפז ה' ועדה. עםקבל
 יתברר, זה ובבסתן סדום, אנשי את רוצה הוא לנסות ; לכן קודמ גםידע
 לפחות או לרשע יתנגדו אסר אנשים בעיר, צדיקים עוד יש אמנםאם

 האלהים, חסרת העיד אל לבוא צריכים מלאכים שני ממנו.יסתיעו

 ה. סו, , ב ט לעיל2.(
 %. פ3 5 איוולדק

 ותף נח, 11%1 קצג ע' ,מ, נסה יף ד"ה המחבר פירוש ראה"
 )ה5ף(. תשייךאביב,

 תשכ"ו ת-א, דביר, הוצ' 9ד, ע' תורה חומשי חמישה על ל " ד ש פירוש45(
)הג'(.



 יחבראשיתרצ

 ביותר, הגסה בצורה להם ירעו העיר רשעי כזרים. כהלכים, מופיעיםבשהם
 הכלל, מן יוצא ללא תושביה, כל אלא עליהם, יגן לא שא"ש רקולא
 של ומושיעה מצילה זה, הוא שה' לציין, הוא וראה במעשה. חלקיקחו

 )לעיל הפלגה דור בפרשת כמו משפט, לערוך כאן בא אשרהאנושות,
 שנרמס האדם לכבוד חסד מעשה הוא סדום של משפטה 4-ם(.יא,
 האנושות שאר על להגן וכדי הנדכאים את להושיע כדי גאוה. ברגלשם
 הוא ים-המווט את ויצר על-טבעי בכוח ה' מתערב סדום רשעיבפני

 לנצח. נוראה אזהרה אות -ים-המלח

 ואברהם טרמה, וילקו האנשים משם ויפנו נב.פסוק
 ה? לפני עמדעורנו

 לאברהם, כוונתו הודיע שא' לאחר מוסגר. מאמר מהווה זהפסוק
 שאברהם להדגיש, בא ופסוקנו וגו', ,ייגש" - הבא לפסוק מצפיםהיינו
 מן שנים לסדום. הגיעו כבר המלאכים כאשר ה', לפני בתפלהעומד

- ה' רצח את מיד לקיים כדי לשם, הלכוהמלאכים  לבדוק, עליהם "אדעה", 
 גם מצעו זה מעין בינים משפט לאו. או בעיר צדיקים עוד יש אמנםאם

 הנביא. שמואל דברי את "ועבר" המלה מפסיקה שם כז(, )ט, א'בשמואל
 אין לסדום. מלאכים שני רק הגיעו זה מדוע פהקנו מסביר גם זאתעם
 למסור ה', של כנציגו אברהם, לפני עדיין עמד שהאחד משום אלאזה
 כלומר - שהי כאן, עומר צריך היה לכאורה והנה, ית'. דברו אתלו

 - בשמו מכונה הוא כך ומשום ית' כנצען עומד אשר הוא כיהמלאך,
 ששינה אלא כאן. הכתוב של היפוכו דהיעו אברהם, לפני עומדעודנו
 - סופרים תיקון בשם ז"ל הכמינו בפי הנקרא והוא הכבוד, מפניהכתוב
 ממתנת היתה שהשכינה זה, הוא סופרים תיקון סימון, רבי"אמר

 הטוענים יש שכן, נכון, אל זה מונח להבין הוא וחשוב 48(.לאברהם"
 והנה, אותם. תיקנו ז"ל, החכמים דהיינו הסופרים, - אלהשתיקונים

 ; כתיבתו אחר רב זמן בטקסט שינהים שיכניסו סביר, זה שאין רקלא

 )הט'(. יב מט, רבה בראשית**(



רצא יהבראשית

 כאשר התלמוד, בימן כאלה שינויים שיכניסו סביר, זה שאין רקלא
 עד המקור לפי רב בדיוק התורה אח לכתוב נחשב מסיני למשהלהלכה
 כולו, התורה ספר כל את יפסול אחת אות של חסרונה שאפילו כךכדי

 הסופרם-החכמים, הם, הכניסו שלפיה מסורת תווצר זו בתקופהשדוקא
  הוא וה,  ממקום שדוקא לנו,  נראה זה  כל מלבד ;  במתכוון בטקסטשינויים
 כי עצמו, הכתוב מן ומפורש, ברור יוצא שבתורה, הסאריםתיקון
 שם אשר-עמד "אל-המקום עצמו. הכתוב ידי על נתקן במקורוהתיקון
 ברורה הוכחה משם והרי פסוקנו, על מוסג כז( יט, )להלן ה"נאת-פני

 '4(. גירסתנו שללמקוריותה

 צדיק ונטפה האף דיחבצר1 אברהם ליגען כג-בו.הפסוקים
 האף העיר; בתוך ap~s חכהטים יש אוליעם-רשע.
 אשר הצדיקם חמשים למען למקום ולא-תשאתספה
 הריק להמית הזה כדבר מק-ית לך חללהבקרבה.
 השפט לך הללה כרשע, כצדיק והיהעם-רשע
  אם-אמצא ה' ויאמר משפט. יעוצה לאכליהארץ
 לכל- ונגמעתי העיר,  בתוך  צדיקם  חבוריםבסרם

 בעבורם.המקום

 ראויה אמנם אם לבדוק, כדי לטדום המלאכים את שולה ה' אשרכעוד
 עליה. רחמים לבקש כדי י% אליו אברהם נגש לאבדון, ובשלההעיר
 זולתו. על להתפלל כדי האלהים אל נגש שאדם הראשונה הפעםזוהי
 אפילו בפי היתה לא 48(, המבול דור על נגזרה שכליה לנוח נמסרכאשר

 לראות כד, לידי דילמן( )דליצש, אחדים הבש המוזכר הפסוקי*(
 אלא אינו נכון בלתי אך בפסוקנו, סופרים תיקון של המסורת את נכונהכבלתי
 פרופ' הרב של והערתו י " 1 ר השתה ו טומרים תיקון הביטוי שלהסברם
 א " ר ה של בפירושו המובאת א " ב ש ר ה תשונת ואת ר נ י ל ר באברהט

  לפסוקנו. י ח ר  זמ
 יג. ו, לעיל'י(



 יחבראשיתרצב

 משום כך, שנהג ייתכן הששטה. האנושות למען תפילה של אחתמלה
 בשר כל ,,fp - ברורה החלטה בלשון נאמרו לו, שנמסרושהדברים

 שלאברהם בעוד לשעוי, ניתנת לבלתי חשבה שנוח החלטה 48(, לפנייבא
 דין לגזר העיר ראויה אמנם אם במדום, תיערך בדיקה כי נאמר,רק

 אלא איפוא איננה אברהם של תפילתו שמטרת נראה כליה. שלהקשה
 אברהם של שייעודו יתר מסתבר אולם קשה. יהא לא הדין שגזרלהשיג,
 עליו הטיל ואף הזכות את לו נתן אשר הוא גוים", המון ,44בלהטת
 זולתו. על להתפלל החובהאת

 להקדים טוב אברהם, של תפילתו אופן את נכון אל להביןכדי
 ולחדור להעמיק יכולים אנו שאין פי על אף הבאות. ההערות אתולהבין
 49(, ז"ל חכמינו לנו מסרו כבר הרי עולמו, את ית' הנהגתו סודלתוך

 ולפיכך, הרחמים. במידת נמין והוא ויש הדין, במידת נידון והעולםשיש
 ית' אליו הנביאים, ושאר משה אברהם, כגון צדיקיך מתפלליםכאשר
 מידת אל פונים כוהם אלא זה אין הרי זולתם, את בתפילתם להצילכדי

 התפילה שהרי הדין. במידת ולא הרחמים במידת שינהג מתחנניםרחמיו,
 הוא כלומר לה, נענה והוא 0'(, היא ית' שלו ממצוותיו היא אףעצמה,
 שאין כשם הדין. מידת במקום הרחמים מידת את בעקבותיהמפעיל
 ואיננו האדם של החפשי רצוי כלפי לכל-יכולתו ביטוי נותןהוא

 בתפילת דינו גזר ביצוע את תולה גם הוא כך 51(, מפניו ליראמכריחו
 אנו היטב אלי. יתפללו אמנם אם אימו, את לבצע שלא מראש,צדיקיו
 הוא 52(, ל"' הניחה "ועתה לו אומר ה' שכאשר רבנו, משה אצלרואים
 רוע את לבטל יוכל תפילתו ידי על וכי הדבר, תלוי שבו מידמבין

 לכאורה אבינו. אברהם של תפילתו את גם להבין יש זה במובןהגזירה.
 חסדו אל פונה הוא דבר של לאמיתן אבל האלוהק הצדק על מדברהוא
 שכן, וגף. למקום" ולא-תשא תספה "האף - דבריו הם לכך ראיהית'.

 )המ'(. סו יב, רבת בראשית ראה9*(
 התה בלב, שהיא עבודה היא איזו יג(, יא, )דברים לבבכם בכל ולעבדו%(
 )המי(. ע"א( ב, )תעבית תפילה זואומר
 )המ'(. ע"ב לג, ברכות שמים, מיראת חוץ שמים בידי הכל51(

 )המ'(. ע"א לב, ברכות והשיה יא, לב, שמות42(



רצג יחבראשית'

 זה שיהא ודאי בה, אשר הצדיקים חמישים בהוום העיר על יחוס ה'אם
 משום אבההם של בדבריו יש לכאורה אולם, ורחמת. חסד שלמעשה
 "האף - בלבד הצדיקים על לחוס תחילה מבקש הוא באשר 58(סתירה
 - כולה העיר כל על לחוס מבקש הוא לכך סמוך רשע", עם צדיקתספה
 כלית למטע אלא רוצה שאיננו גרפה שוב ולבסוף למקום", תשא,ללא
 דחוקה נראית 55( היידנהיים ר"ו של תשובתו 54(, הרשע עם יחדהצדיק
 השמדת - בלבד אפשרויות בשתי מכיר שאברהם היא האמת ברם,בבתר.
 אין בזכותם. יושביה, כל על הצלתה, או שבה, הצדיקים על כולההעיר
 58(, ללוט ששה שאמנם כפי בלבד, הצדיקים הצלת בחשבון מביאאברהם

 הענשת לא וגה ועמרה" סדם "זעקת האלהים בדברי רואה הוא בצדקשכן
 והצדק שיש אברהם ירע כולה. העיר כל משפט אם כי מסויימים,חייבים
 ה( כ, )שמות הכתוב מן שמתבאר וכפי הרגוע, בגלל הצדיק המתתדורש
 לך "חללה אלא אומר אברהם אין לכן וגו'. על-בנים" אבח עון"פקד

 - הבחנה כל %א יחד להמיתם כזאת, שכן עם-רשע", צדיק.,.להמית
 השווה ; כללית השמדה בעת רק יקרה כזה יעשה. לא האלהיםודאי
 איפוא יכול שהצדק משום כו(. טז, )במדבר חטאתם" בכל תספו"פן

 שאלה בצורת דברת את מנסח הוא כולה, העיר השמדת לידילהביא
- בקשה עמהשיש  בחבשה" "התשחית הלאה ובן וגו', תספה" "האף 
וגו/

 ואמיץ הכלל מן יוצא צעד לציין קרובות לעתים שבא ביטוי ש, יג1
 57(. רש"י השווה מיחד;באופן

-  58( רבה מדרש וגם התרגומים ף. א ה 

 צריך לפיכך בפשיטא. גם וכן כעס, של במובן "אף" המלה אתמבארים
 כך )ואולי נקבה לשון כאן אף המלה חהא הכלל מן מצא שבאופןלהניח,
 הביאה זה שלביאור ייתכן הדין(. מה-ת של במובן באה שהיאמשום

 בביאור. 1 נ ב 1 ד ש " ר כבר שהעיד כפי55(
 כה. פסוק"(
 )הס'(. לפסוק המקרא" הבנת ב55(
(aeואילך. יב יט, להלן 
 )המי(. תספה האף הרנה ויגש ד"היי(
 )הכה(. יד סט, רבה בראשית,5(



 יחבראשיתרצד

 מידה הרחמים, מידת כלומר ה', בשמו יוד אלת פונה שאברהםהעובדה,
 אל אתה, -  נבאר אם אלא יפה אלחה מתקשרת  השאלה-הבקשהשפיז

 אסף. :2 ספה מלשון פה, ס ת - וכף. שלך הדין מידת  האםהרחמם,

 העיר, בתוך צדיקים חמישים יש אולי קודמו. את מבאר הבא הפסוק-
 שם הי ערים חמש העיר. בתוך הכל?- את הספה זה במקרההאף
 ומכיוון מרום. היא הוה,  האזור של בירתו אקפא  היא ,יעיר" מדום.בעמק
 הערים, חמש כל כלומר האזור, שכל הרי השלטת, העיר היתהשסדום
 יימצאו אם וגף. ש י י ל 1 א - סדום. בשם בקיצור גם לעתיםנקרא
 א ש ת - א ל ו האזור, של הבירה עיר בחוד צדיקים חמישיםאיפוא
 החמישים, בזכות האזור תושבי לכל תשא לא  אז גם האם ם, ו ק מל
 ; להעביר להסיר, פירושו ל... נשא ? בבירה הנמצאים  ה, ב ר ק ב ר שא
-כאן  אפילו מלעיל,  מוטעמת מלה ה, ל ל ה - החטא. את להעביר 

 לשון ; ז מד, להלן כגון רבות, הברות בעלות מלים לפני באהכשהיא
 ,profanum החדשה  שבעברית  חולין במשמעות ת"א, בתוספתהליל

estabi .08288 
-  מראש מניח אברהם תעשה. שלא כלומר ת, ש ע מ 

 הוא ואין הרשעים, עם יחד הצדיקים את ימית לא שה' בטוחה,כהנחה
 גם יומתו הרי כן, לא קראם מאחר העיר, לכל יסלח שה' אלאמבקש

 "המכסה - יז פסוק לעיל כמו ריטורית, שאלה ט, פ ש ה -הצדיקים.
 - ם א - משפט. יעשה הארץ כל  ששופט הוא ודאי הרי כלומראני",

 בעיר העיר, בתוך סדום, באזור אמצא אם כלומר בסדם,אמצא
 האזור. לכל אסלח הרי ם, 1 ק מ ה - ל כ ל י ת א ש נ והבירה,

 הואלתי הנה5נא ויאשכן אברהם ליען כז_כח.הפסוקים
 יצטרע אולי ואפר* עפר ואנכי אל5ארנילכבר
 את5כלי בחכהצה התעשיית חככנה הצריהםחכהצים
 ארבעים צום אם5אמצא אשחית לא ויאמרהעיר,

והכהיה*

 - ראשוה להטת קדימת להיות איל, 22 יאל מלשוו ק ת ל א וה
 מכיוון - לומר היא הכוונה ז. ב, לעיל השווה : אלייכציה ר. פ א 1 ר פע



רצה יחבראשית

 להמוניך. רוצה קוהני הרי האלהטט לפני לדבר שפלותק אף עלשהעזתק
 ארבעים או חמישים של הימצאותם שעם משמע, 59( רש"י שלמדבריו
 המספרים בהיאר ואילו הערים, חמש להצלת אברהם ציפה צדיקיםוחמישה
 אחוק עיד לפחות או שתים שלוש, ארבע, רק ינצלו ידיו עלהמוזכרים
 צדיקים. תשעה או עשרה לדעתו, היו, נחוצים אחת עיר שלהצלתמשום
 הכל ,%הציל - הרמב"ן דעת את לקבל יש מקרא של פשוטו לפיאולם
 צדיקים עשרה רק יימצאו אם אף הערים, חמש כל כלומר אומר",היה
 - האזור. כל על רחמים בקש שאברהם לעיל, שאמרנו וכפי הכל,בסך

 ות"" חמשה מלו מסה, על המשא יא הצדיקיהחמשים
 חסר. לפועל בקשר הרגילהיחסת-אוג

 אלי ויאמר אליך לדבר עיד ליטף כס-)ב.הפסוקים
 בעבור אע-טה לא ויאמר ארבעים, שםימצאון

 אולי ואיברה לאדני יחר אל5נא ויאמרהארבעים.
 אם-אמצא אודטה לא ויאמר שלשים, שםימצאון
 אל-אדני לדבר הואלתי הנהמא ויאמר שלשים.שם
 בעבור אשחית לא ויאמר ק-סרים, שם ימצאוןאולי

 אך5 ואדירה לארני יהר אלחנא והאמרהעוריים.

 אשחית לא ויאמר נקטרה, שם ימצאע אוליהפעם
  העשרתובעוצר

 עטה של בפתיחה החל  זה נאום שגם מסתבר, ר. ב ד ל ד 1 ע ף ס י1
 - בלבד. הדברים עיקרי את אלא לנו ימסור שהכתוב מבליותחינה,

 "לא ולעתים )כליה( אעשה" "לא הביטוי לעתים בא ית'בתשובותי
 ג,געבור". שם" אמצא "אם הביטויים לגבי הוא וכןאשחית",

  א*אביהם,  ליבא בלה  באגור  ה' וילך לג.תזק
 לטללני* שבכאברהם

 )הר'(, אשי וד"ת התקהית ד"ה"(
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