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)יז( המכסה אני ? בתמיה :אשר אני עושה ?
ב ָר ָה ֲא ֶר ֲאנִ י
)יז( וַיקֹוָק ָמר ַה ְמ ַכ ֶה ֲא ִני ֵמ ְ
בסדו ,לא יפה לי לעשות דבר זה שלא מדעתו,
ב ָר ָה ָהי יִ ְהיֶה ְלג י ָ$ד ל וְ ָעצ%
ע ֶֹה) :יח( ְו ְ
וְ נִ ְב ְרכ %ב 'ֹל  $יֵי ָה ֶר() :יט( ִ'י יְ ַד ְע ִ*יו ְל ַמ ַעֲ +א ֶר אני נתתי לו את האר( הזאת ,וחמשה כרכי+
הללו שלו ה ,+שנאמר )י יט( גבול הכנעני מצידו+
ח ָריו וְ ָ ְמרֶ /ֶ %ר ְְ .יקֹוָק
יְ ַצֶ%ה ֶאת ָ-נָיו ְו ֶאת ֵ-ית ֲ
וגו' בואכה סדומה ועמורה וגו' .קראתי אותו
ב ָר ָה
%מ ְ ָ0ט ְל ַמ ַעָ +ה ִביא ְיקֹוָק ַעל ְ
ַלעֲ ת ְצ ָד ָקה ִ
אברה ,אב המו +גוי ,ואשמיד את הבני ולא
ֲקת ְסדֹ
ֹאמר ְיקֹוָק ַזע ַ
ֵאת ֲא ֶר ִ-ֶ /ר ָע ָליו) :כ( ַוֶ 1
ֲדה אודיע לאב שהוא אוהבי:
את ִ'י ָכ ְב ָדה ְמאֹד) :כא( ֵאר ָ
ַו ֲעמ ָֹרה ִ'י ָר ָ-ה וְ ַח ָָ 3
ֲק ָתַ 5ה ָ -ה ֵא ַלי ָעָ 'ָ %לה וְ ִא לֹא )יח( ואברה היו יהיה ? מדרש אגדה )משלי י
ָ4א וְ ֶא ְר ֶאה ַה ְ' ַצע ָ
ז( זכר צדיק לברכה ,הואיל והזכירו ברכו.
ֵלכְ %סד ָֹמה
ָי ַוְ 1
ֵא ָד ָעה) :כב( וְַ ִ1פנִ %מ ָָ 7ה ֲאנ ִ
ופשוטו וכי ממנו אני מעלי ,והרי הוא חביב
ב ָר ָה
ב ָר ָה ע ֶד %4ע ֵֹמד ִל ְפנֵי ְיקֹוָק) :כג( וְַ ַ$ ִ1
וְ ְ
לפני להיות לגוי גדול ולהתבר .בו כל גויי
א%לי יֵ
ֹאמר ַהְ *ִ 8ס ֶ0ה ַצ ִ/יק ִע ָר ָע) :כד( ַ
ַוַ 1
האר(:
יק ְ-ת ְָ .ה ִעיר ַהְ *ִ 8ס ֶ0ה וְ לֹא ִת ָ9א
ֲח ִמ ִ7י ַצ ִִ /
)יט( כי ידעתיו ? לשו +חיבה ,כמו )רות ב א(
יק ֲא ֶר ְִ -ק ְר ָ) :5-כה(
ַל ָ:ק  ְל ַמ ַעֲ +ח ִמ ִ7י ַה ַ; ִִ /
מודע לאישה) ,ש ג ב( הלא בועז מודעתנו,
ָח ִל ָלה ְ< ֵָ .מ ֲעֹת ַ' ָָ /בר ַה=ֶה ְל ָה ִמית ַצ ִ/יק ִע ָר ָע
)שמות לג יז( ואדע .בש ,ואמנ עיקר לשו+
וְ ָהיָה ַכ ַ; ִ/יק ָ' ָר ָע ָח ִל ָלה ָ< ְֲ .ה ֵֹפט ָ'ל ָה ֶר( לֹא
כול אינו אלא לשו +ידיעה ,שהמחבב את
ֹאמר יְ קֹוָק ִא ֶא ְמ ָצא ִב ְסדֹ
ֲה ִמ ְ ָ0ט) :כו( ַוֶ 1
ַיע ֶ
האד מקרבו אצלו ויודעו ומכירו .ולמה
אתי ְל ָכל ַה ָ:ק 
ָ ִ
יק ְ-ת ְָ .ה ִעיר וְ נ ָ
ֲח ִמ ִ7י ַצ ִִ /
ידעתיו ,למע +אשר יצוה לפי שהוא מצוה את
ל ִ*י
ב ָר ָה ַוֹ1א ַמר ִהֵ4ה נָא ה ְ
ַעְ +
ֲב%ר) :כז( ַוַ 1
ַ-ע ָ
בניו עלי לשמור דרכי .וא תפרשהו כתרגומו
ַח ְסר+%
א%לי י ְ
ָא ֶפר):כח( ַ
ְל ַד ֵ-ר ֶאל ֲאדֹנָי ְו נ ִֹכי ָע ָפר ו ֵ
יודע אני בו שיצוה את בניו וגו' ,אי +למע +נופל
יק ֲח ִמ ָ7ה ֲה ַת ְ ִחית ֲַ -ח ִמ ָ7ה ֶאת ָ'ל
ֲח ִמ ִ7י ַה ַ; ִִ /
על הלשו :+יצוה ? לשו +הווה ,כמו )איוב א ה(
ר ִָ -עי
 ִחית ִא ֶא ְמ ָצא ָ ְ
ֹאמר לֹא ְ
ָה ִעיר ַוֶ 1
ככה יעשה איוב :למע הביא ? כ .הוא מצוה
א%לי
ֹאמר ַ
ַח ִמ ָ7ה) :כט( ַוֶֹ 1ס 8ע ד ְל ַד ֵ-ר ֵא ָליו ַוַ 1
וֲ
לבניו שמרו דר .ה' כדי שיביא ה' על אברה
ֱה ַ-עֲב%ר
ֹאמר לֹא ֶאע ֶ
ר ִָ -עי ַוֶ 1
יִ ְָ :צאְ ָ +%
וגו' .על בית אברה לא נאמר ,אלא על אברה,
ַא ַד ֵָ -רה
ֹאמר ל נָא יִ ַחר ַלאדֹנָי ו ֲ
ר ִָ -עי) :ל( ַוֶ 1
ָה ְ
למדנו כל המעמיד ב +צדיק כאלו אינו מת:
ֱה ִא
ֹאמר לֹא ֶאע ֶ
א%לי יִ ְָ :צאְ ָ +%ל ִֹי ַוֶ 1
ַ
)כ( ויאמר ה' ? אל אברה ,שעשה כאשר אמר
ל ִ*י
אמר ִהֵ4ה נָא ה ְ
ֶא ְמ ָצא ָ ְל ִֹי) :לא( ַוֶ ֹ1
שלא יכסה ממנו :כי רבה ? כל רבה שבמקרא
ֹאמר לֹא
א%לי ִי ְָ :צאֶ ָ +%ע ְ ִרי ַוֶ 1
ְל ַד ֵ-ר ֶאל ֲאדֹנָי ַ
הטע למטה בבי"ת ,לפי שה +מתורגמי +גדולה,
ֹאמר ל נָא יִ ַחר
 ִחית ַ-עֲב%ר ָה ֶע ְ ִרי) :לב( ַוֶ 1
ְ
או גדלה והולכת ,אבל זה טעמו למעלה ברי"ש,
ֲ ָרה
א%לי יִ ְָ :צא ָ +%ע ָ
ַ .ה ַַ 0ע ַ
ַא ַד ְָ -רה ְ
ַלאדֹנָי ו ֲ
לפי שמתורג גדלה כבר ,כמו שפירשתי לעיל
ֵל ְְ .יקֹוָק
ֲ ָרה) :לג( ַוֶ 1
 ִחית ֲַ -עב%ר ָהע ָ
ֹאמר לֹא ְ
ַוֶ 1
ב ָר ָה ָב ִל ְמקֹמ ) :טו יז( ויהי השמש באה) ,רות א טו( הנה שבה
ב ָר ָה ְו ְ
ַ' ֲא ֶר ִ' ָ<ה ְל ַד ֵ-ר ֶאל ְ
יבמת:.
)כא( ארדה נא ואראה ? למד לדייני שלא יפסקו דיני נפשות אלא בראיה ,הכל כמו שפירשתי בפרשת
הפלגה )לעיל יא ז( .דבר אחר ארדה נא לסו 8מעשיה :הכצעקתה ? של מדינה :הבאה אלי עשו ? וא
עומדי במרד כלה אני עושה בה .וא לא יעמדו במרד ,+אדעה מה אעשה להפרע מה +ביסורי +ולא
אכלה אות .+וכיוצא בו מצינו במקו אחר )שמות לג ה( ועתה הורד עדי .מעלי .ואדעה מה אעשה ל,.
ולפיכ .יש הפסק נקודת פסיק בי +עשו לכלה ,כדי להפריד תיבה מחברתה .ורבותינו דרשו הכצעקתה,
צעקת ריבה אחת שהרגוה מיתה משונה על שנתנה מזו +לעני ,כמפורש בחלק )סנהדרי +קט ב(:
)כב( ויפנו מש ? ממקו שאברה ליוו ש :ואברה עודנו עומד לפני ה' ? והלא לא הל .לעמוד
לפניו אלא הקב"ה בא אצלו ואמר לו )פסוק כ( זעקת סדו ועמורה כי רבה ,והיה לו לכתוב וה' עודנו
עומד לפני אברה ,אלא תיקו +סופרי הוא זה )אשר הפכוהו ז"ל לכתוב כ:(+
)כג( ויגש אברה ? מצינו הגשה למלחמה )ש"ב י יג( ויגש יואב וגו' ,הגשה לפיוס )להל +מד יח( ויגש
אליו יהודה ,והגשה לתפלה )מלכי א' יח לו( ויגש אליהו הנביא ,ולכל אלה נכנס אברה ,לדבר קשות,
ולפיוס ולתפלה :הא תספה ? הג תספה .ולתרגו של אונקלוס שתרגמו לשו +רוגז ,כ .פירושו הא8
ישיא .שתספה צדיק ע רשע:
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)כד( אולי יש חמשי צדיקי ? עשרה צדיקי לכל כר .וכר ,.כי חמשה מקומות יש:
)כה( חלילה ל ? וא תאמר לא יצילו הצדיקי את הרשעי ,למה תמית הצדיקי :חלילה ל ?
חולי +הוא ל ,.יאמרו כ .הוא אומנתו ,שוט 8הכל ,צדיקי ורשעי ,כ .עשית לדור המבול ולדור
הפלגה :כדבר הזה ? לא הוא ולא כיוצא בו :חלילה ל ? לעול הבא :השופט כל האר ? נקוד בחט8
פת"ח ה"א של השופט לשו +תמיה ,וכי מי שהוא שופט לא יעשה משפט אמת:
)כו( א אמצא בסדו וגו' לכל המקו ? לכל הכרכי ,לפי שסדו היתה מטרפולי +וחשובה מכול
תלה בה הכתוב:
)כז( ואנכי עפר ואפר ? וכבר הייתי ראוי להיות עפר על ידי המלכי ,ואפר על ידי נמרוד ,לולי רחמי.
אשר עמדו לי:
)כח( התשחית בחמשה ? והלא ה +תשעה לכל כר ,.ואתה צדיקו של עול תצטר 8עמה:
)כט( אולי ימצאו ש ארבעי ? וימלטו ארבעה הכרכי ,וכ +שלשי יצילו שלשה מה או עשרי
יצילו שני מה או עשרה יצילו אחד מה:
)לא( הואלתי ? רציתי כמו )שמות ב כא( ויואל משה:
)לב( אולי ימצאו ש עשרה ? על פחות לא בקש .אמר דור המבול היו שמונה ,נח ובניו ונשיה ולא
הצילו על דור ,ועל תשעה על ידי צירו 8כבר בקש ולא מצא:
)לג( ויל ה' וגו' ? כיו +שנשתתק הסניגור הל .לו הדיי :+ואברה שב למקומו ? נסתלק הדיי +נסתלק
הסניגור והקטיגור מקטרג ,ולפיכ) .יט א( ויבאו שני המלאכי סדומה ]בערב[ להשחית .אחד להשחית
את סדו ואחד להציל את לוט ,והוא אותו שבא לרפאות את אברה .והשלישי שבא לבשר את שרה,
כיו +שעשה שליחותו נסתלק לו:
רשב"ם

)יז( המכסה אני מאברה ? מה שאני רוצה להפו .את סדו? ואני יודע שבניו ישמרו דר .י"י ויזכו
להביא עליה את אשר דיבר לאברה לתת לה אר( כנע +ואילו העיירות מנחלת בניו ה כדכת'
בגבול כנע +בפ' נח ויהי גבול הכנעני מצידו +באכה גררה עד עזה באכה סדומה ]ועמרה[ אדמה וצבוי
עד לשע .ואי .אחריב קרקע שלו או קרקע שכיניו שלא מדעתו:
)כ( ויאמר י"י ? המלא .לאברה ,שלוחי הללו אני שולח בשביל זעקת סדו ,כמו שאמר למעלה
ואנשי סדו רעי וחטאי:
)כא( עשו כלה ? פסק יש בינתי להפריד את הדבר ,כלומר א כ +עשו ,אעשה אות כלה:
)כג( תספה ? תכלה כדכת' אספה עלימו רעות חיצי אכלה ב .אכלה כפל לשו +של אספה:
)כד( בתו העיר ? סדו ומל .סדו היה ראש לכל המלכיות שבמקו ההוא:
)כה( השופט כל האר ? ששלח .כא +לא יעשה משפט:
)כו( ויאמר ד' ? המלא] ,.וכ [+עומד לפני י"י ,לפני המלא .לבקש פניו:
רמב"ם הלכות דעות פרק א הלכה ז

וכיצד ירגיל אד עצמו בדעות אלו עד שיקבעו בו ,יעשה וישנה וישלש במעשי שעושה על פי הדעות
האמצעיות ויחזור בה תמיד עד שיהיו מעשיה קלי עליו ולא יהיה בה טורח עליו ויקבעו הדעות
בנפשו ,ולפי שהשמות האלו נקרא בה +היוצר וה הדר .הבינונית שאנו חייבי +ללכת בה ,נקראת דר.
זו דר .ה' ,והיא שלמד אברה אבינו לבניו שנאמר כי ידעתיו למע +אשר יצוה וגו' ,וההול .בדר .זו
מביא טובה וברכה לעצמו שנאמר למע +הביא ה' על אברה את אשר דבר עליו.
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שם משמואל לפרשת וירא ]תרע"ו[

כי ידעתיו למע +אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו וגו' .וברש"י ורמב" +דקדקו בלשו +למע ,+עי"ש
בדבריה .ונראה לפרש דהנה יש להבי +בלשו +דעת מהי וההפרש שבינה לבי +חכמה ובינה .יש אומרי
שדעת היא עני +חיבור וקישור מלשו +והאד ידע ,א .לפי"ז היתה צריכה להיות נחשבת בי +המדות
ולא בשכל ,שהחיבור והקישור הוא מחמת האהבה והתשוקה הנטועה בלב .ויש אומרי שהיא צירו8
וחיבור השכל והמדות ,וג זה בלתי מוב +כ"כ .וכשאני לעצמי הייתי אומר דחכמה ובינה מוגבלות
בכלי המוח ,וע"כ יכול האד להשכיל ולהבי +דבר ומ"מ ישאר עומד מבחו( ולא יתרגש ולא יתפעל
אלא כמו הרואה דבר מרחוק שאי +הדבר נוגע אליו כלל א 8שהוא דבר שחייו תלויי בו ה +בזה וה+
בבא .א .בהתרבה שפע החכמה והבינה כ"כ עד שכלי החכמה והבינה שבמוחו לא יכילוהו ,וכמשל
השופ .לכלי מלא יי +אחר שנתמלא ונבר( ונגדש עד שיצא לחו( ונוזל ונגר למטה ,כ +בהתגבר שפע
החכמה והבינה יותר מכפי אשר יכילו כלי החכמה והבינה שבמוח ויצא לחו( להלב והמדות שבלב
נתפעלות ונרגשות ,זה נקרא דעת ,וזהו המקשר את השכל והמדות שבלב .ובאשר דעת היא תוספת
שפע חכמה ובינה שאינה נגבלת בכלי ע"כ עולה למעלה מעלה ויורדת למטה מטה עד סו 8ותכלית כל
המדות בלי גבול ושיעור .ודברי אלו א 8שנראי +פשוטי +יש להבי +בה ונכוני למבי +וישרי
למוצאי דעת:
ליקוטי הלכות לרבי נתן מברסלוב – הלכות מתנה )ה ,כח(
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