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הרב ארי דוד קאהן

 .1בראשית פרק יח ,א-לג
ֹלשׁה
ֹלנ֖י ַמ ְמ ֵ ֑רא וְה֛ וּא י ֵ ֹ֥שׁב פֶּ ֽתַ ח־ה ָ֖א ֹהֶל כּ ְ֥ח ֹם ַהיּ ֽוֹם) :ב( ַויּ ִ ָ ֤שּׂא עֵינָי ֙ו ַו ַ֔יּ ְרא ְו ִהנֵּה֙ ְ
)א( ַויּ ָ ֵ֤רא ֵאלָי ֙ו ֔ה' ְבּ ֵא ֵ
שׁ ָ֣
ֹאמר ֲאד ָֹ֗ני ִאם־ ָ֨נא ָמ ָ ֤צאתִ י
שׁים נִצּ ִ ָ֖בים ע ָָל֑יו ַו ַ֗יּ ְרא ו ַָיּ ָ֤רץ ִל ְק ָראתָ ם֙ ִמ ֶפּ֣תַ ח ה ָ֔א ֹהֶל ַויּ ִ ְ
ֲאנָ ֔ ִ
שׁ ַ ֖תּחוּ אָ ְֽרצָה) :ג( וַיּ ַ ֑
ֵיכם ) :..ה( ְו ֶא ְק ָ֨חה פַת־ ֶ֜לחֶם
אַל־נ֥א תַ ע ֲ֖ב ֹר ֵמ ַ ֥על ַעב ְֶדָּֽך) :ד( י ֻקַּ ָ
ָ
ֵח ֙ן ְבּעֵי ֶ֔ניָך
ֽח־נ֣א ְמעַט־ ַ֔מי ִם ו ְַרח ֲ֖צוּ ַרגְל ֶ ֑
אַחר תַּ ע ֲ֔ב ֹרוּ כִּ ֽי־עַל־כֵּ ֥ן ֲעב ְַר ֶ ֖תּם ַעֽל־ ַעבְדְּ ֶ ֑כם וַיֹּ֣א ְמ ֔רוּ כֵּ ֥ן תַּ ע ֶ ֲ֖שׂה ַכּ ֲא ֶ ֥שׁר דִּ בַּ ְֽרתָּ ) :ו( ַויְ ַמ ֵ ֧הר
ְו ַסע ֲ֤דוּ ִל ְבּכֶם֙ ַ ֣
ֲשׂי ֻעגֽוֹת) :ז( ְו ֶאל־ ַהבּ ָ ָ֖קר ָ ֣רץ
שׂ ָ ֑רה ו ַ֗יּ ֹא ֶמר ַמה ֞ ֲִרי ְ
אַב ְָרהָ ֛ם ה ָ֖א ֹ ֱהלָה ֶאל־ ָ
שֹׁל֤ שׁ ְסאִים֙ ֶ ֣ק ַמח ֔ס ֹלֶת ל֖ וּשִׁי ַוע ִ ֥
אַב ְָר ָ ֑הם ַויּ ִ ַ֨קּח בֶּן־ ָבּ ָ֜קר ַ ֤רְך וָטוֹ ֙ב ַויּ ֵ ִ֣תּן ֶאל־ ַה ַ֔נּעַר ַויְ ַמ ֵ ֖הר ַלע ֲ֥שׂוֹת א ֹתֽ ו) …:י( ו ַ֗יּ ֹא ֶמר ֣שׁוֹב ָא ֤שׁוּב ֵא ֶל֙י ָ֙ך
שׂ ָרה֙ זְ ֵק ִ֔נים
שׂ ָ ֥רה שׁ ֹמַ ֛ עַת פֶּ ֥תַ ח ה ָ֖א ֹהֶל וְה֥ וּא אַח ָ ֲֽריו) :יא( וְאַב ְָר ָ ֤הם ְו ָ
שׁ ֶ ֑תָּך ְו ָ
שׂ ָ ֣רה ִא ְ
ֵה־בן ְל ָ
כּ ֵ ָ֣עת ַח ָ֔יּה ְו ִהנּ ֵ ֖
ה־לּ֣י
ֵאמ ֹר אַח ֵ ֲ֤רי בְֹלתִ ֙י הָ ֽי ְתָ ִ
שׂ ָ֔רה ֖א ֹ ַרח ַכּנּ ִָשֽׁים) :יב( וַתִּ צ ַ ְ֥חק ָ
בּ ִ ָ֖אים ַבּיּ ִ ָ֑מים חָדַ ל֙ ִל ְהי֣וֹת ְל ָ
שׂ ָ ֖רה ְבּ ִק ְר ָ ֣בּהּ ל ֑
ֵאמ ֹר הַאַ ֥ף ֻאמְנָ ֛ם ֵא ֵל֖ד ַו ֲא ִנ֥י ז ַ ָֽקנְתִּ י:
שׂ ָ֜רה ל ֗
עֶדְ ָ֔נה וַ ֽאד ֹ ִנ֖י ז ֵ ָֽקן) :יג( וַיֹּ֥א ֶמר ֖ה' ֶאל־אַב ְָר ָ ֑הם ָ ֣ל ָמּה זֶּה֩ ָצ ֲח ָ֨קה ָ
שׁים ַויַּשְׁ ִ֖קפוּ
שּׁם֙ הָ ֽ ֲאנָ ֔ ִ
שׂ ָ ֥רה בֵ ֽן) …:טז( ַויּ ֻ ָ֤קמוּ ִמ ָ
)יד( ֲהיִפּ ֵָל֥א ֵמ ֖ה' דָּ ָ ֑בר לַמּוֹ ֞ ֵעד ָא ֥שׁוּב ֵאלֶ ֛יָך כּ ֵ ָ֥עת ַח ָיּ֖ה וּ ְל ָ
אָמר הַ ֽ ְמכ ֶ ַ֤סּה ֲאנִ ֙י מֵ ֽאַב ְָר ָ֔הם ֲא ֶ ֖שׁר ֲא ִנ֥י ע ֶֹשֽׂה) :יח(
עַל־פּ ְֵנ֣י ס ְ֑ד ֹם וְאַ֨ ב ְָר ָ֔הם ה ֵֹלְ֥ך ע ָ ִ֖מּם לְשַׁ לּ ְָחֽם) :יז( וַ ֽ ֖ה' ָ ֑
שׁר י ְ ַצ ֜ ֶוּה
גּוֹי֥י ה ָָא ֶֽרץ) :יט( ִכּ֣י יְדַ עְתִּ֗ יו ְל ַמ ַע ֩ן ֲא ֨ ֶ
כוּ־בוֹ ֖כּ ֹל ֵ
וְאַ֨ ב ְָר ָ֔הם הָי֧ וֹ ִיֽה ְֶי֛ה לְג֥ וֹי גּ ָ֖דוֹל ְוע ָ֑צוּם ְו ִ֨נב ְְר ֔
ְשׁ ְמר ֙וּ ֶ ֣דּ ֶרְך ֔ה' ַלע ֲ֥שׂוֹת צְדָ ָ ֖קה וּ ִמשְׁ ָ ֑פּט ְל ַ֗מעַן ה ִ ָ֤ביא ה֙ ' עַל־אַב ְָר ָ֔הם אֵ ֥ת
אֶ ת־בּ ָָנ֤יו וְאֶ ת־בֵּית ֙וֹ אַח ֲָ֔ריו ו ָ ֽ
ה־נּ֣א
ִי־רבָּה ְו ַ֨חטָּאתָ֔ ם ִכּ֥י ָכב ָ ְ֖דה ְמ ֽא ֹד) :כא( אֵ ֲֽרדָ ָ
ֲא ֶ
שׁר־דִּ ֶ ֖בּר עָלָ ֽיו) :כ( וַיֹּ֣א ֶמר ֔ה' זַע ַ ֲ֛קת ס ְ֥ד ֹם ַועֲמ ָ ֹ֖רה כּ ָ ֑
ְו ֶא ְר ֶ֔אה ַה ְכּ ַצ ֲע ָק ָ ֛תהּ הַבָּ ֥אָה ֵא ַל֖י ע ָ֣שׂוּ׀ כּ ָָל֑ה ְו ִאם־ֹל֖ א ֵא ָ ֽדעָה) :כב( ַויִּפְנ֤ וּ ִמשָּׁ ם֙ ָהֽאֲ נָשִׁ֔ ים ַויֵּלְכ֖ וּ ס ְ֑ד ֹ ָמה
ִם־ר ָשֽׁע) :כד( אוּלַ ֥י ֵי ֛שׁ
ֹאמר ה ַ ַ֣אף תִּ ְס ֶ֔פּה צ ִַ֖דּיק ע ָ
עוֹדנּוּ ע ֵ ֹ֖מד ִלפ ְֵנ֥י הֽ') :כג( ַויּ ִגַּ ֥שׁ אַב ְָר ָ ֖הם וַיּ ַ ֑
וְאַ֨ ב ְָר ָ֔הם ֶ ֥
יקם אֲ ֶ ֥שׁר ְבּק ְִר ָבּֽהּ:
יקם בּ ְ֣תוְֹך ה ִ ָ֑עיר ה ַ ַ֤אף תִּ ְספֶּה֙ וְֹלא־תִ ָ ֣שּׂא ַל ָמּ ֔קוֹם ל ַ ְ֛מעַן ֲח ִמ ִ ֥שּׁים ַהצַּדִּ ִ֖
ֲח ִמ ִ ֥שּׁים צַדִּ ִ֖
ִם־רשָׁ֔ ע ְוה ָ ָ֥יה ַכצּ ִַ֖דּיק כּ ָָר ָ ֑שׁע ח ִ ָ֣ללָה ָ֔לְּך הֲשֹׁפֵט֙
)כה( ָח ִ֨ללָה לּ ְָ֜ך ֵמע ֲ֣שׂ ֹת׀ כַּדָּ ָ ֣בר ַה ֶ֗זּה ְלה ִ ָ֤מית צַדִּ יק֙ ע ָ
ָשׂאתִ י
ֲשׂה ִמשְׁ פָּ ֽט) :כו( ו ַ֣יּ ֹא ֶמר ֔ה' ִאם־ ֶא ְמצָ ֥א ִבס ְ֛ד ֹם ֲח ִמ ִ ֥שּׁים צַדִּ ִ ֖יקם בּ ְ֣תוְֹך ה ִ ָ֑עיר ְונ ָ ֥
כָּל־הָאָ֔ ֶרץ ֹל֥ א יַע ֶ ֖
שׂ ָ ֑רה
ֲבוּרם) … :לב( ַ֠ויּ ֹא ֶמר אַל־ ֞נָא ִי֤חַר לַ ֽאדֹנָ ֙י ַו ֲאדַ ְבּ ָ ֣רה ַאְך־ ַה ַ֔פּעַם אוּלַ ֛י י ִ ָמּצ ְ֥אוּן ָ ֖שׁם ֲע ָ
קוֹם ַבּע ָ ֽ
ְלכָל־ ַה ָמּ ֖
שׂ ָ ֽרה) :לג( ו ֵ ַ֣יּלְֶך ֔ה' ַכּ ֲא ֶ ֣שׁר ִכּ ָ֔לּה ְלדַ ֵ ֖בּר ֶאל־אַב ְָר ָ ֑הם וְאַב ְָר ָ ֖הם ָ ֥שׁב ִל ְמק ֹ ֽמוֹ:
שׁ ִ֔חית ַבּע ֲ֖בוּר ָה ֲע ָ
וַיֹּ֙א ֶמ ֙ר ֹל֣ א ַא ְ
 .2חזקוני בראשית פרשת וירא פרק יח פסוק יב
)יב( ותצחק שרה כשבא תשרי אחר בשורת המלאכים וראתה בעצמה שלא נתעברה מיד נתייאשה
מן הבשורה שלא היה לה רק ששה חדשים עד הפסח ,ולא האמינה כמו אברהם לפי שאברהם עמד
לו מפי הקדוש ברוך הוא ולכן האמין אבל שרה לא שמעה אלא מפי המלאכים והיא היתה סבורה
שבני אדם הם ,והיתה מסתכלת במעיה ואומרת אפשר קרביים הללו טוענין ולד ,מיד ,באותו פרק
בתשרי ויאמר ה' אל אברהם למה זה צחקה שרה ,למועד אשוב אליך ,פי' למועד אשר קבע המלאך
זהו פסח הבא אשוב אליך ,כמו שאמר כעת חיה ולשרה בן .וכן עיקר הפי' שתי פעמים נתבשרה
דקים לן פסח היה כשבאו המלאכים כמו שפי' רש"י ,ועוד מדכתיב לאלתר גבי לוט ומצות אפה,
לתשרי אחרון צחקה בקרבה כדמוכח בר"ה דבעי התם אימת קאי כדאמר למועד אשוב אליך ומסיק
דקאי בתשרי .ועוד ר' אליעזר ור' יהושע דאמרי תרוייהו בר"ה נפקדה שרה ורחל וחנה.
 .3ספורנו בראשית פרשת וירא פרק יח פסוק יב
)מ"ב ד ,טז(
 ,לא נבואה
ותצחק שרה .שחשבה שהיה דבר המלאך ברכת נביא בלבד ,כענין אלישע
ושליחות האל יתברך .וחשבה שלא יושג זה בזקנים בברכת שום נביא ,כי אמנם להשיב הבחרות
אחר הזקנה הרי הוא כתחיית המתים ,שלא תהיה זולתי במצות האל פרטית .או בתפלה משגת חן
מאתו:
 .4פנים יפות בראשית פרשת וירא פרק יח פסוק יב
ויותר נראה לפרש לפי שכבר קודם המילה אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם שתלד שרה ולא הגיד
לה ,שהרי הלך המלאך לבשר את שרה .והטעם שכל הנביאים אף שראו מראות עליונים אם לא היה
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הציווי שיגידו לישראל ,לא היו רשאים להגיד מה שראו ,ויחזקאל הנביא היה הציווי מהשי"ת שיגלה
מה שראה לכך היה רשות להגיד ,ואברהם לא היה לו רשות להגיד לשרה מ"ש לו השי"ת ,והמלאך
שבא לבשר לשרה לא דיבר עם שרה אלא עם אברהם שיאמר לה .לכן מה שאמר השי"ת לאברהם
למה זה צחקה שרה אין זה שאלה לאברהם ,אלא שצוה השי"ת לאברהם לומר לה ,וכן אמר לה
בשליחות השי"ת ,וכיון שהדיבור היה מאברהם לשרה יתכן לומר ואני זקנתי דהיינו אברהם עצמו
סיבב הדבר שאמרה ואדני זקן ,ולשון ואני זקנתי לכל הפירושים הנ"ל מובן מ"ש שרה לא צחקתי
לא היה כונתה להכחיש מאמר השי"ת ,אלא דאמרה לא צחקתי לפי כוונת אברהם ,אלא הצחוק היה
על עצמה ולא פירשה דבריה מפני כבודו של אברהם:
 .5מלבי"ם בראשית פרשת וירא פרק יח פסוק יב
)יב( השאלות )יב  -טו( למה צחקה שרה ולא האמינה לדברי המלאך ,ואיך כחשה לאמר לא צחקתי.
שרה אמרה ואדוני זקן וה' אמר ואני זקנתי:
ותצחק שרה .עי"כ צחקה שרה ושמחה מאד לאמר אחרי בלתי היתה לי עדנה ,כי כבר שמעה מפי
אברהם שהבטיח ה' שתלד בן וששנה שמה להקרא שרה ,ובודאי האמינה לדברי ה' ,רק שבאשר עד
עתה לא היה לה וסת ,וכפי הטבע א"א שתתעבר כי מזון הולד הוא מן הדמים ,ואשה שפסקו דמיה
א"א שתתעבר אם לא עפ"י נס גדול כבריאה חדשה ,וכל העושים לו נס מנכין לו מזכיותיו ,כי מי
שיצטרך ה' לשנות עבורו סדרי בראשית יחקרו אחר מעשיו ,וגם אם ימצא ראוי לזה ינוכה לו משכרו,
משא"כ עתה שאחרי בלותי היתה לי עדנה וחזרתי לימי עלומי ,שיהיה לי וסת הדמים שמעתה אוכל
להתעבר כפי הטבע ,וע"ז שמחה מאד כי לא ינוכה מזכיותיה .אולם אדוני זקן ,הוא לא חזר לימי
עלומיו ואצלו יצטרך ה' לעשות חדשות ולהפליא פליאות וינוכה מזכיותיו ,והיה הצחוק והשמחה מה
שהיא לא תצטרך לנס גדול:
 .6העמק דבר בראשית פרשת וירא פרק יח פסוק יב
אחרי בלתי וגו' ואדוני זקן .מתחלה כשהגיד לה אברהם דבר ה' לא צחקה ולא התפלאה מזה ,וידעה
שלא יפלא מה' לתת הריון גם לאבן ,אבל בראותה שהיא נעשית ילדה והיתה לה עדנה ,הרי רצונו
ית' שהלידה תהיה בדרך הטבע ,וא"כ התפלאה על מה שאדוני זקן ,שלא ראתה באברהם שום שנוי
על פניו מכאשר היה ,וזהו מאמרה אחרי בלתי היתה לי עדנה ,ומ"מ ואדוני זקן:
 .7העמק דבר בראשית פרק יב
)ד( כאשר דבר אליו ה' .א"א לפרש כמו שדבר ,שהרי במקרא הסמוך פורש הכתוב יותר ,ותו למאי
כתיב וילך אתו לוט ,הא מפורש בסמוך ואת לוט בן אחיו] ,והרא"ש פ' הבע"י סי' י"ב פי' שהיו שני
הליכות ,הראשונה הי' כשהיה בן שבעים ואז נאמר לאברהם פרשת ברית בין הבתרים ,וחזר ויצא
שנית בן ע"ה שנה ,ועי' בקרבן נתנאל שם ,וכ"ז פלא ,ועי' מש"כ להלן ט"ו ז' בפ' ברית בין הבתרים[,
אלא משמעות כאשר דבר תכף ומיד כשדבר] ,ולזה כיון רש"י במדבר כ' כ"ז בפי' ויעש משה כאשר
צוה ה' ,אף על פי שהיה קשה לו לא עכב ,ופי' כאשר תכף ומיד ,ועי' מש"כ שם י"ז י"ב[ ,ולא המתין
על הכנה הדרושה לזה ,וכדי שלא יהיו לו עכובים ממכירת חפציו וכדומה יצא תכף ומיד ולוט הלך
אתו ,והניח אשתו ושארי בני ביתו בעיר עד שמכרו הכל ,והוא נתעכב מעט בדרך ,ומאחר שכבר יצא
מעירו והחזיק בדרך ,ראו אנשיו להכין הכל ובאו כולם אצלו ,ואז כתיב )ה( ויקח אברם … .וילך
למסעיו שהלך לאט לאט לפי הכבודה שעמו ,כן היה כאן אחר שהחזיק בדרך וידע שלא יהיה לו
מניעה מגוף הליכה ,שוב ראה לחוש לאבידת הממון וכל היקום ,אף על גב שהוא נגד הזריזות לגמר
המצוה ,מכ"מ גם שמירת נכסים הוא ענין ראוי לחוש… ,
 .8רא"ש מסכת יבמות פרק ו סימן יב
ומה שלא עלתה לאברהם ישיבת חוצה לארץ לפי שצוה לו המקום לך לך מארצך אל הארץ אשר
אראך)ט( ונתעצל ולא הלך)י( ואף אחר שבא לארץ ישראל חזר למקומו שהרי בברית בין הבתרים
היה אברהם בן שבעים שנה כי גלות מצרים שנאמר בו כי גר יהיה זרעך התחילו משנולד יצחק ומה
שנאמר ויהי מקץ ארבע מאות ושלשים שנה אותם שלשים שנה היו מברית בין הבתרים עד לידת
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יצחק נמצא שהיה אברהם בבין הבתרים בן שבעים שנה ובאותה שנה )נ"א שעה( בא"י היה כי נאמר לו
ולזרעך נתתי את הארץ הזאת וכתיב ואברם בן שבעים שנה ]וחמש שנים[ בצאתו מחרן אלא ודאי
משבא לארץ חזר לחרן ועל זה נענש… מנעם גם מלהוליד כמו באברהם שמנעו העון מלהוליד
 .9קרבן נתנאל מסכת יבמות פרק ו סימן יב
]ט[ ונתעצל ולא הלך .למד רבינו זה מדמצינו שהיה בין הבתרים בן ע' שנים וברית הזה היה בא"י
ובצאתו מחרן היה בן ע"ה שנים נמצא שהלך פעם אחת טרם נסיעתו מחרן בן ע"ה שנים ובמקרא
אין בידינו אלא הליכה א' בן ע"ה שנים כדכתיב וילך אברם כאשר דבר אליו ה' וילך אתו לוט .ואברם
בן חמש שנים ושבעים שנה בצאתו מחרן ועוד בתחלה אמר הכתוב וילך אתו לוט ואח"כ אמר ויקח
אברם את שרי אשתו ואת לוט בן אחיו גו' הלא כבר הלך לוט עם אברם ומה זו קיחה .אלא ש"מ הא
דכתיב וילך אברם וילך אתו לוט היא ההליכה ראשונה לא"י ולא הלך עמו כי אם לוט לבדו לתור
להם מקום מנוחה ולראות את עין הארץ ובן ע"ה שנים היתה הליכה שניה .וזהו ההתעצלות של
אברהם אבינו שלא הלך בתחלה עם שרה אשתו וכל רכושו ונפשות ביתו… .
 .10דברים פרק כה ,א
שׁפ ָ֑טוּם ְו ִהצ ְִדּ֙יק ֙וּ ֶאת־ ַהצַּדִּ֔ יק ְוה ְִר ִ ֖שׁיעוּ ֶאת־ה ָָר ָשֽׁע:
שׁ ָ ֖פּט וּ ְ
שׁים ְונִגּ ְ֥שׁוּ ֶאל־ ַה ִמּ ְ
)א( כִּ ֽי־י ִ ְה ֶי ֥ה ִרי ֙ב ֵ ֣בּין ֲאנָ ֔ ִ
 .11בראשית פרק יג ,ז-יג
ֵה־לוֹט וְהַ ֽ ְכּנַ ֲענִ ֙י ְו ַהפּ ְִר ִ֔זּי ָ ֖אז י ֵ ֹ֥שׁב בָּאָ ֶֽרץ) :ח( ו ַ֨יּ ֹא ֶמר
)ז( וַ ֽיְה ִ֗
וּבין ר ֵ ֹ֣עי ִמ ְקנ ֑
ִי־ריב ֚ ֵבּין ר ֵ ֹ֣עי ִמקְנֵ ֽה־אַב ְָ֔רם ֵ ֖
אַחים אֲנָ ֽחְנוּ…)יא(
אַב ְָ֜רם ֶא ֗
ל־לוֹט אַל־ ָ֨נא תְ ִ ֤הי ְמ ִריבָה֙ בֵּי ִנ֣י וּבֵי ֶ֔נָך וּבֵ ֥ין ר ַ ֹ֖עי ֵ ֣
וּבין ר ֶ ֹ֑עיָך כִּ ֽי־ ֲאנ ִ ָ֥שׁים ִ ֖
ַויּ ִ ְבחַר־ל֣ וֹ ֗לוֹט ֚ ֵאת כָּל־כּ ִַכּ֣ר ַהיּ ְַרדֵּ֔ ן ַויּ ַ ִ֥סּע ל֖ וֹט ִמ ֶ ֑קּדֶ ם ַויּ ִָפּ ְ֣ר ֔דוּ ִ ֖אישׁ ֵמ ַע֥ל אָחִ ֽיו) :יב( אַב ָ ְ֖רם י ַ ָ֣שׁב בְּאֶ ֶֽרץ־
שׁ ֙ב ְבּע ֵ ָ֣רי ַה ִכּ ָ֔כּר ַויּ ֶ ֱא ַ ֖הל עַד־ס ְֽד ֹם) :יג( וְאַנ ֵ ְ֣שׁי ס ְ֔ד ֹם ָר ִ֖עים ְוחַטָּ ִ֑אים ל ַ֖ה' ְמ ֽא ֹד:
כּ ָ ְ֑נעַן ו ְ֗לוֹט י ָ ַ
 .12בראשית פרק יד ,י-כד
אָרים הֶ ָ֥רה נָּ ֽסוּ) :יא(
ְלוּ־שׁ ָמּה ְו ַהנִּ ְ
)י( ו ֵ ְ֣ע ֶמק ַה ִ
שׁ ִ֖
שּׂדִּ֗ ים בֶּ ֽ ֱא ֤ר ֹת ֶבּ ֱאר ֹ ֙ת ֵח ָ֔מר ַויּ ָנֻ ֛סוּ ֶ ֽמלְֶך־ס ְ֥ד ֹם ַועֲמ ָ ֹ֖רה ַויִּפּ ָ ֑
ת־רכ ֻ֛שׁוֹ בֶּן־ ֲא ִח֥י אַב ָ ְ֖רם
ת־לוֹט וְאֶ ְ
ַ֠ויּ ִ ְקחוּ אֶ ת־כּ ְ
ָל־ר ֻ֨כשׁ ס ְ֧ד ֹם ַועֲמ ָ ֹ֛רה ְו ֶאת־כָּל־אָכ ְָל֖ם ַויּ ֵלֵ ֽכוּ) :יב( ַויִּק ְ֨חוּ אֶ ֧
ַויּ ֵֵל֑כוּ ו ְ֥הוּא י ֵ ֹ֖שׁב ִבּס ְֽד ֹם) :יג( ַויּ ָב ֹ ֙א ַה ָפּ ִ֔ליט ַויּ ֵַגּ֖ד לְאַב ָ ְ֣רם ָה ִעב ִ ְ֑רי וְהוּא֩ שׁ ֹ ֵ֨כן בְּאֵ ֹֽל ֵ֜ני ַמ ְמ ֵ ֣רא ָה ֱאמ ִֹ֗רי ֲא ִ ֤חי
ִידי
שׁ ַ ֣מע אַב ְָ֔רם ִכּ֥י נִ ְ
שׁכֹּל֙ ַו ֲא ִ ֣חי ָע ֵ֔נר ו ֵ ְ֖הם ַבּעֲלֵ ֥י ב ְִרית־אַב ָ ְֽרם) :יד( ַויּ ִ ְ
ֶא ְ
אָחיו ַו ָ֨יּ ֶרק אֶ ת־ ֲחנִי ָ֜כיו יְל ֵ ֣
שׁ ָ ֖בּה ִ ֑
ֵיהם׀ לַ ֛יְלָה ה֥ וּא ַו ֲעב ָ ָ֖דיו ַויּ ֵ ַ֑כּם וַ ֽיּ ְִרדְּ פֵם֙ עַד־
שׂ ֙ר וּ ְ
שׁמ ָֹנ֤ה ָע ָ
ֵיתוֹ ְ
ב ֗
שֹׁל֣ שׁ ֵמ ֔אוֹת ַויּ ְִר ֖דּ ֹף עַד־דָּ ֽן) :טו( ַויּ ֵ ָח ֵ֨לק ֲעל ֶ ֧
וּרכֻשׁ ֙וֹ הֵשִׁ֔ יב ו ְַג֥ם אֶ ת־
אָחיו ְ
שׂק) :טז( ַו ָ֕יּשֶׁ ב ֵ ֖את כָּל־ה ְָר ֻ ֑כשׁ ְוגַם֩ אֶ ֨
שּׂ ֖מ ֹאל לְדַ מָּ ֽ ֶ
חוֹ ָ֔בה ֲא ֶ ֥שׁר ִמ ְ
ת־לוֹט ִ ֤
שׁוּבוֹ מֵ ֽהַכּוֹ ֙ת ֶאת־כְּדָ ְרל ָ֔ע ֹ ֶמר ְו ֶאת־ ַה ְמּל ִָכ֖ים
ַהנּ ִָ֖שׁים וְאֶ ת־ה ָָעֽם) :יז( ַויּ ֵ ֵ֣צא ֶ ֽמלְֶך־סְד ֹ֘ם ִל ְק ָראתוֹ֒ אַח ֵ ֲ֣רי ֗
הוֹציא ֶ ֣לחֶם ָו ָ ֑יי ִן ְוה֥ וּא כ ֵ ֹ֖הן ל ֵ ְ֖אל
שׁ ֔ ֵוה ֖הוּא ֵ ֥ע ֶמק הַמֶּ ֽלְֶך) :יח( וּ ַמ ְלכִּי־ ֶצ֙דֶ ק֙ ֶ ֣מלְֶך ָ
ל־ע ֶמק ָ
ֲא ֶ ֣שׁר ִא ֑תּוֹ ֶא ֵ ֣
שׁ ֵ֔לם ִ ֖
שׁר־ ִמגֵּ ֥ן
שׁמַ ֥ י ִם וָאָ ֶֽרץ) :כ( וּבָרוּ ְ֙ך ֵ ֣אל ֶעלְי֔ וֹן ֲא ֶ
ֹאמר בּ ָ֤רוְּך אַב ְָרם֙ ל ֵ ְ֣אל ֶעלְי֔ וֹן ק ֵֹנ֖ה ָ
ֶע ְלי ֽוֹן) :יט( וַ ֽיְב ְָר ֵ ֖כהוּ וַיּ ַ ֑
ן־ל֣י ַה ֶ֔נּפֶשׁ ְוה ְָר ֻ ֖כשׁ ַ ֽקח־לָ ְֽך:
צ ֶ ָ֖ריָך ְבּי ֶ ָ֑דָך ַויּ ִתֶּ ן־ל֥ וֹ ַמע ֵ ֲ֖שׂר ִמכֹּֽל) :כא( ו ַ֥יּ ֹא ֶמר ֶ ֽמלְֶך־ס ְ֖ד ֹם אֶ ל־אַב ָ ְ֑רם תֶּ ִ
שׁמַ ֥ י ִם וָאָ ֶֽרץ) :כג( ִאם־ ִמחוּט֙ ו ַ ְ֣עד
ל־מלְֶך ס ְ֑ד ֹם ה ֲִר ֨מ ֹתִ י י ִ ָ֤די ֶאל־ה֙ ' ֵ ֣אל ֶעלְי֔ וֹן ק ֵֹנ֖ה ָ
)כב( וַיֹּ֥א ֶמר אַב ָ ְ֖רם ֶא ֶ ֣
ֱשׁ ְרתִּ י אֶ ת־אַב ָ ְֽרם) :כד( ִבּ ְלעָדַ֗ י ֚ ַרק אֲ ֶ ֣שׁר
שׁ ָ
שׂ ֽרוְֹך־ ַ֔נעַל ְו ִאם־ ֶא ַ ֖קּח ִמכָּל־ ֲא ֶ
ְ
ר־לְ֑ך וְֹל֣ א ת ֹא ַ֔מר אֲ ִנ֖י ֶהע ַ ֥
ָ ֽאכְל֣ וּ ַהנְּע ִָ֔רים ְו ֵ֙חלֶק֙ ָהֽאֲ נָשִׁ֔ ים אֲ ֶ ֥שׁר ָהלְכ֖ וּ אִ ִ֑תּי ָענֵ ֙ר אֶ שְׁ ֣כּ ֹל וּ ַמ ְמ ֵ֔רא ֵ ֖הם יִק ְ֥חוּ ֶחל ָ ְֽקם :ס
 .13יחזקאל פרק טז ,מט-נ
חוֹתְך גּ ָ֨אוֹן שִׂ ְבעַת־ ֶ֜לחֶם וְשַׁ ל ְַו֣ת הַשְׁ ֵ֗קט ָ ֤היָה לָהּ֙ ְו ִלבְנוֹתֶ֔ י ָה ְויַד־ ָע ִנ֥י
)מט( ִהנֵּה־ ֶז֣ה ָה ָ֔יה ע ֲ֖וֹן ס ְ֣ד ֹם ֲא ֵ ֑
ָאָס֥יר ֶאתְ ֶ ֖הן ַכּ ֲא ֶ ֥שׁר ָראִ ֽיתִ י :ס
ֲשׂינָה תוֹע ָ ֵ֖בה ְלפ ָָנ֑י ו ִ
וְאֶ בְי֖ וֹן ֹל֥ א ֶה ֱח ִז ֽיקָה) :נ( וַ ֽתִּ גְ ְבּ ֶ֔הינָה וַתַּ ע ֶ ֥
 .14מלבי"ם יחזקאל פרק טז
)מט( הנה זה היה עון סדם אחותך .העון שעליהם היו ראוים לעונש היה על מצות שבין אדם לחברו,
מה שיד עני ואביון לא החזיקה וזה היה עון סדום שהעון הוא מה שמעוה במזיד בעצת שכלו ,כי לא
עשו זה מפני הדוחק כי היה גאון שבעת לחם ,ולא מפני שלא היה להם שלום שאז יאצרו אוצרות בר
ולחם ליום קרב ומלחמה וימי מצור ,כי שלות השקט היה לה ,ובכ"ז יד עני ואביון לא החזיקה מפני
שהיו להם נימוסים רעים ומשפטים בל יחיו בהם ,שהי' הנימוס אצלם שלא להטיב עם דל וחסר לחם:
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)נ( ותגבהינה .ומפני גבהות לבם עשו תועבה לפני ,ועי"כ ואסיר אתהן כאשר ראיתי ,בעת ראיתי
מעשיהם כמ"ש ארדה נא ואראה הכצעקתה הבאה אלי עשו ,שהוא ע"מ ששלח מלאכיו לראות ,ואז
עשו תועבה לפני ,מה שרצו לבא עליהם במש"ז שקרוי תועבה ,אז הסירותי אותם והפכתי משורש
ערים:
 .15פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( בראשית פרשת וירא פרק יח סימן יט
את בניו ואת ביתו אחריו לעשות צדקה ומשפט .בתחלה צדקה ולבסוף משפט ,שהיה עושה סעודות
לכל עובר ושב ,ולאחר אכילתו היה אומר לו אמור ברוך מי שאמר והיה העולם שאכלת משלו ,אם
היה אומר מוטב ,ואם לאו היה אומר לו תן לי הדמים ממה שאכלת הרי משפט ,לפיכך היה כל עובר
ושב קורא בשם ה' אל עולם:
 .16מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק לג
עשרה דורות מנח ועד אברהם וכי מה צורך לבאי עולם בכך אלא ללמד שכל אותן הדורות היו
מכעיסין לפניו ולא היה אחד מהם שיהלך בדרכי הקדוש ברוך הוא עד שבא אברהם אבינו והלך
בדרכי הקדוש ברוך הוא שנאמר עקב אשר שמע אברהם בקולי וישמור משמרתי מצותי חקותי
ותורותי )בראשית כ"ו ה'( .תורה אחת אין כתיב כאן אלא תורות הרבה .מנין לו .אלא מלמד שזימן הקדוש
ברוך הוא לאברהם אבינו שתי כליותיו כשני חכמים והיו מבינות אותו ויועצות אותו ומלמדות אותו
חכמה כל הלילה שנאמר אברך את ה' אשר יעצני אף לילות יסרוני כליותי )תהלים ט"ז ז'( .ולא עוד אלא
שהיה אברהם אבינו עושה צדקה תחלה ואח"כ משפט שנאמר כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו
ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט )בראשית י"ח י"ט( .בזמן ששני בעלי דינין באין לפני
אברהם אבינו לדין ואמר אחד על חבירו זה חייב לי מנה היה אברהם אבינו מוציא מנה משלו ונותן
לו ואמר להם סדרו דיניכם לפני .וסדרו דינן .כיון שנתחייב אחד לחבירו מנה אמר לזה שבידו המנה
תן המנה לחבירך .ואם לאו אמר להם חלקו מה שעליכם והפטרו לשלום .אבל דוד המלך לא עשה
)שמואל ב' ח'
כן אלא עושה משפט תחלה ואחר כך צדקה שנאמר ויהי דוד עושה צדקה ומשפט לכל עמו
ט"ו( .בזמן שבעלי דינין באין לדין לפני דוד המלך אמר להם סדרו דיניכם .כיון שנתחייב אחד לחבירו
מנה היה מוציא מנה משלו ונותן לו ואם לאו אמר להם חלקו מה שעליכם והפטרו בשלום:
 .17הרחב דבר בראשית פרשת וירא פרק יח פסוק יט
)א( צדקה ומשפט .באדר"נ פ' ל"ג תניא ולא עוד אלא שהיה אברהם אבינו עושה צדקה תחלה ואח"כ
משפט שנאמר כי ידעתיו וגו' לעשות צדקה ואח"כ משפט ,… ,אבל דוד לא חשש לזה משום שמלך
אינו נותן משלו אלא משל צבור ,וכל צרכיו של המלך על הצבור תלוי ,וחובה על ישראל להעשירו
יותר מכולם כמש"כ בהר"ד שמות ל"ח מקרא כ"א ע"ש:
 .18רש"י בראשית פרק יח
שׁת ַה ְפ ָלגָה
שׁתִּ י ְבפ ָָר ַ
שׁפּ ֵַר ְ
)כא( אֵ ֲרדָ ה־נָּא ִ -ל ַמּד לְדַ יָּנִים שֶֹׁלא י ִ ְפסְקוּ דִ ינֵי נְפָשׁוֹת ֶאלָּא ב ְִר ִאיּ ָהַ ,הכּ ֹל כְּמוֹ ֶ
דָּ בָר אַחֵר ֵא ְרדָ ה נָא לְסוֹף ַמ ֲעשֵׂיהֶם:
שׁתַּ תֵּ ק ַה ַסּנֵיגוֹר ָהלְַך לוֹ הַדָּ י ָן:
שׁנּ ִ ְ
)לג( ַויֵּ ֶלְך ה' וגו'  -כֵּיוָן ֶ
שׁנֵי ַה ַמלְאָכִים
וְאַב ְָר ָהם שָׁ ב ִל ְמק ֹמוֹ -נִסְתַּ לֵּק הַדַּ י ָן נִסְתַּ לֵּק ַה ַסּנֵיגוֹרְ ,ו ַה ַקּטֵיגוֹר ְמ ַקט ְֵרג וּ ְלפִיכְָך ַוי ָב ֹאוּ ְ
שׁחִית:
סְדוֹ ָמה ְל ַה ְ
 .19רמב"ם הלכות סנהדרין פרק ט הלכה א
שׁם ִמ ְקצָת ְמזַכִּין
שׁיִּהְיוּ ָ
שׁפָּתְ חוּ ֻכּלָּם בְּדִ ינֵי נְפָשׁוֹת תְּ ִחלָּה וְאָ ְמרוּ ֻכּלָּן ַחיּ ָב ה ֲֵרי זֶה פָּטוּר עַד ֶ
ַסנְּהֶדְ ִרין ֶ
שׁיּ ְ ַהפְּכוּ ִבּזְכוּתוֹ ְוי ְִרבּוּ ַה ְמ ַחיְּבִין וְאַחַר כְָּך יַהֲר ֹג:
ֶ
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