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 בס"ד

 ירושלים  -ישיבת הכֹּתל  

 שיחת הגאון הרב אביגדֹּר הלוי נבנצל שליט"א
 תשע"הלך לך  לפרשת

 מתי אברהם מתפלל, ומתי אינו מתפלל?
 

 ָשַמִים ָתִכן ֱאמּוָנְתָך ָבֶהם" ,עֹוָלם ֶחֶסד ִיָבֶנה"
י"תהלים פותח במילים ספר במזמור פ"ט  ָרחִּ ֵאיָתן ָהֶאזְׂ יל לְׂ כִּ  "ַמשְׂ

י""מיהו . ים פט, א()תהל ָרחִּ י"" ? אומרים חז"ל,ֵאיָתן ָהֶאזְׂ ָרחִּ  ֵאיָתן ָהֶאזְׂ
יאבינו, שנקרא " זה אברהם - ָרחִּ " כיון שהגיע לארץ ישראל ֶאזְׂ

רחֵמֲאָרם, שהיא  מז י"" ומה אומר .)ב"ב טו, א( ב ָרחִּ  -? ֵאיָתן ָהֶאזְׂ
י" ֵד סְׂ יָרהה'  ַח יַע  ,עֹוָלם ָאשִּ ֹדר ָוֹדר אֹודִּ תְׂ לְׂ ָ נ ּו מ י" ָךאֱ פִּ )תהלים  בְׂ

היסודות חסד ואמונה הם  .למי שאמרםדברים מתאימים ה ., ב(שם
מלמד את דרך החסד  . הואשל אברהם תושעליהם בנויה עבוד

ֵדי  - בעולם יָרה", וה' "ַחסְׂ בה' אמונה כן מפיץ בעולם את העֹוָלם ָאשִּ
י" - פִּ ָך בְׂ יַע ֱאמּוָנתְׂ ֹדר ָוֹדר אֹודִּ ם להודות לו כשאורחיו רוצי ,לכן. "לְׂ

, הוא אומר להם: שלו הכנסת האורחיםהחסד שעשה עמם, על על 
ֶשל  י אכלתם?! מִּ ֶשלִּ "ברכו למי שאכלתם משלו! סבורים אתם ֶשמִּ

כא,  בראשית)רש"י מי שאמר והיה העולם אכלתם", ולו צריך להודות! 

חסד של חיי רי שאברהם נותן לאורחיו גם חסד וגם אמונה. ה לג(
קרב מועולם, ללמד אותם שיש בורא סד של חיי עולם. משעה, וח

 .אותם למלכות שמים
ָבֶנה"ואומר: איתן האזרחי וממשיך  י עֹוָלם ֶחֶסד יִּ תִּ י ָאַמרְׂ  ,כִּ

ָך ָבֶהם ן ֱאמּוָנתְׂ ם ָתכִּ עֹוָלם "חסד ואמונה.  שוב, .)תהלים פט, ג( "ָשַמיִּ
ד ֶס ָבֶנה ֶח ן  ,יִּ ם ָתכִּ ָךָשַמיִּ תְׂ ָ נ ּו מ  ,העולם נבנה על חסד. "ָבֶהם אֱ

ָבֶנהמה פירוש "אמונה בה'. מלמדים והשמים  אם  -"? עֹוָלם ֶחֶסד יִּ
 ,מנסים להבין בשכלנו הקטן והמוגבל, מה היתה ַכונת ה' בבריאה

ההסבר המקובל הוא, שלפני בריאת העולם לא היה לקב"ה למי 
ֶטַבע הטוב להיטיב, ברא הקב"ה את העולם , כדי להיטיב, וכיון ֶשמִּ

ָבֶנה". הוא נבנה כדי  -"עֹוָלם זהו . 1שיהיה לו למי להיטיב ֶחֶסד יִּ
זו היא כוונת הבריאה, כפי מה שניתן  .לעשות בו חסד לנבראים

 .2להבין בשכלנו המוגבל
לעסוק בהטבה  -זהו גם הדבר שהקב"ה דורש מן האדם 

 לאחרים. ה' בורא את האדם, אבל ָלאדם אין למי להיטיב. "ֹלא טֹוב
ּדֹו"  ֶנגְׂ ַבּדֹו, ֶאֱעֶשה לֹו ֵעֶזר כְׂ . כך יוכלו )בראשית ב, יח(ֱהיֹות ָהָאָדם לְׂ

ית ָכל ָבָשר  חִּ שְׂ להיטיב זה לזה, ואח"כ גם לילדיהם. אחר כך, כש"הִּ
כֹו ַעל ָהָאֶרץ"  , הקב"ה מביא מבול, ומחריב את )שם ו, יב(ֶאת ַּדרְׂ

ָאה ָהָאֶרץ  -העולם. למה?  י ָמלְׂ ֵניֶהם"  סָחמָָ"כִּ פְׂ לא . ")שם, יג(מִּ
, למה דוקא על הגזל. ()רש"י שם" הגזלנחתם גזר דינם אלא על 

)עי'  גילוי עריות ועבודה זרהכגון ולא על עבירות אחרות שהיו שם, 

, וכשלא עוסקים 3? כי גזל הוא הפך מידת החסד(ושם יא ,רש"י שם ב
 ד.אין קיום לבריאה, שנבראה כדי שיעסקו בה בחס -בחסד 

נוטל ה'  -אז מה העצה? כיצד מחזירים לעולם את זכות קיומו? 
את נח ובני משפחתו, ומטיל עליהם משימה ענקית של חסד: 

. במשך שנה 4להתעסק שנה שלמה בעשיית חסד עם בעלי חיים
שֵלמה, יומם ולילה, שבעה ימים בשבוע, הם מטפלים בברואים 

ים מת אלפישבתיבה.  ארחים ַבתיבה, מיני בהמות עופות ורמשִּ
ושמונה מלצרים בלבד )נח ושלושת בניו, ונשותיהם( עומדים 
לֵשרותם, להגיש לכל אחד מהם את מזונו המתאים לו, בשעות 
הנוחות לו: זה אוכל בשרי, זה אוכל חלבי, וזה אוכל פרווה. זה אוכל 

בלילה, וזה ביום. זה לפני עלות השחר, וזה בצהרים. עבודה קָשה 
ה לתארה! שנה שֵלמה לא ראו נח ובניו שינה בעיניהם! ביותר, שקשֶ 

שנה שלמה של מסירות נפש, לעשות חסד עם  )תנחומא פר' ֹנַח אות ט'(
כל הקב"ה היה יכול להביא את  בעלי החיים, בכל שעות היממה.

להרי אררט, או למקום אחר, ולהכין להם שם אוכל שוכני התיבה 
ה שנח ומשפחתו יעסקו בעצמו. אבל הקב"ה לא רצה. הקב"ה רצ

שנה שלמה בחסד, ובכך יעניקו לעולם זכות להמשיך ולהתקיים. 
, מוכרחים לבנות )רש"י בראשית ו, יג( גזלאחרי שהעולם נחרב בגלל 
ֶחֶסד  -הגזל. "עֹוָלם  ֵהֶפְך, שהוא חסדאותו מחדש על יסוד של 

ָבֶנה".  יִּ

 כיצד דנו אותה בשמים -הפרדות אברהם מלוט 
אברהם  .ם בעלי חיים, זה לא חסד של עוה"בין חסד עאבל זה עד

גם נותן להם  .חסד לשאבינו עם האורחים שלו כבר עושה סוג אחר 
הוא זה למד אותם מי מאבל גם  ,ל ולשתות מה שהם רוציםולאכ

של אברהם  זו הדרך .קרב אותם לאמונה בה'מ .שאמר והיה העולם
 אבינו.

ה, התורה מספרת והנה, עם כל החסד הרוחני שאברהם עוש
בפרשתנו על מעשה שנראה לכאורה הפוך מזה. התורה מספרת: 

ָרם ֶאל לֹוט י ּוֵביֶניָך ּוֵבין ֹרַעי ּוֵבין  :"ַוֹיאֶמר ַאבְׂ יָבה ֵבינִּ רִּ י מְׂ הִּ ַאל ָנא תְׂ
נּו ,ֹרֶעיָך ים ֲאָנחְׂ ים ַאחִּ י ֲאָנשִּ ָפֶניָך .כִּ ָפֶרד ָנא ֵמָעָלי" ,ֲהֹלא ָכל ָהָאֶרץ לְׂ  הִּ

חז"ל אומרים באמת, שהיה  יכולים ללכת יחד. יננוא .ית יג, ח()בראש
ל הוא מדבק, כֹ לַ למה "קטרוג בשמים על המעשה הזה של אברהם, 

בכל עם אברהם הלך הרי לוט . , ח(מא)ב"ר " וללוט אחיו אינו מדבק
)שם יג,  ליוה אותו למצרים וחזרה ,ה(-)בראשית יב, ד לא"י מחרןהדרך 

ל גם דעה הפוכה, יש בחז" ,ק? מצד שניחֵ רַ מְׂ  אותו הוא ודוקא ,א(
 .כבר מההתחלה ק את לוטירחהלא למה שהקטרוג על אברהם היה, 

אני  :בשעה שהיה מהלך לוט עם אברהם אבינו, אמר הקב"ה"
אמרתי לו לזרעך נתתי את הארץ הזאת, והוא מדביק את לוט בן 

ויורישם  א"כ ילך ויביא לו שני פרסתקין מן השוק, ?אחיו כדי לירשו
 )ב"ר שם(! את שלו

מורי ורבי הגה"צ רא"א כבר הזכרנו כמה פעמים את דברי והנה, 
)מכתב לא שייך מחלוקת"  -דסלר זצ"ל, ש"בעניני אגדה וקבלה 

, ואם מצאנו מחלוקת באגדה, אין זו "מחלוקת (353מאליהו ח"ג עמ' 
במובנה הרגיל, כי שני הצדדים אמת, אלא שמלמדים לנו בחינות 

 .5אלה ואלה דברי אלקים חיים, ו(173)שם ח"ב עמ' ות בענין" שונ
ממילא נראה, שגם בעניננו, לא מחלוקת יש כאן, אלא שתי זויות 

דאוג לרוחניותו מבחינת מחוייבתו של אברהם לראיה שונות, אחת 
 ואחת מבחינת אחריותו של אברהם לרוחניות של עצמו.של לוט, 

ם לקרב את שאר בשרו היה חייב אברה -מהבחינה הראשונה 
לאמונה ולהשפיע עליו, ומבחינה זו היה קטרוג על אברהם על 

ריך אברהם צשהרחיק את לוט ונפרד ממנו, ומהבחינה השניה היה 
והנה, ודאי מצד  לדאוג לעצמו, שלא יהיה ניזוק מקרבתו של לוט.

)ב"מ סב, " חייך קודמים לחיי חבירך" -השכל הישר, וגם מצד הדין 

 לעילוי נשמת
ה בן שמחהרב יהודה 

 זצ"ל
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יי הגוף, וכך גם בחיי הנפש. ולכן, טוב ונכון עשה אברהם כך בח .א(

שדרש מלוט להפרד ממנו. "ובכל זאת, נתבע אברהם על פירוד זה 
עצמו... כי הרי אין סוף לדרגות העליה, ולו היה אברהם אבינו 
מתעלה במדרגתו במדה עוד יותר גדולה, היה מגיע לדרגה שלא 

אז לא היתה נחשבת לו היתה פועלת עליו התחברותו עם לוט... ו
אלא למצוה רבה. ויותר מזה, כי אז גם היה זוכה  התחברות זו לעון,

)שם לסייעתא דשמיא נוספת, והיה מצליח לתקן את לוט עד גמירא" 

 .(186ח"ב עמ' 
וא לא יכול להמשיך ה ,עכשיו עכ"פ במצב שאברהם אבינו נמצא

זה ההפך ש ,ז()עי' רש"י בראשית יג,  היות ולוט עוסק בגזל .עם לוט
יש ם מנ. אלוטמוכרח להפרד מאברהם  - אברהם ך החסד שלמדר

ולוט עומד לרשת  ,שהארץ ניתנה לאברהם ,כביכול ,"תריה" לוטל
הם אבל "היתר" זה לא מספק את אברהם, ולכן  - )ע"ש( אותו

ָנַעןנפרדים. " ֶאֶרץ כְׂ ָרם ָיַשב בְׂ ָכר ַויֶ  ,ַאבְׂ ָעֵרי ַהכִּ לֹוט ָיַשב בְׂ ֱאַהל ַעד וְׂ
ֹדם  .)שם, יב(" סְׂ

חשבון מוטעה של אברהם אבינו בהחזרת הנפש למלך 
 סדום

מאברהם מופיעה בפרשתנו מלחמת המלכים. נפרד לוט שאחרי 
לוט נשבה במלחמה הזו, יחד עם כל יושבי סדום, ואברהם יוצא 

ֻכשלהצילו. " ֻכשֹו ֵהשִּ  ,ַוָיֶשב ֵאת ָכל ָהרְׂ יו ּורְׂ ַגם ֶאת לֹוט ָאחִּ ַגם  ,יבוְׂ וְׂ
ֶאת ָהָעם ים וְׂ י ֶתן " :מבקש מאברהם מלך סדום. )שם, יד טז(" ֶאת ַהָנשִּ לִּ

ֻכש ַקח ָלְך ָהרְׂ י ֶאל הֲ " :לו ואברהם אומר ,)שם, כא( "ַהֶנֶפש וְׂ י ָידִּ יֹמתִּ רִּ
ם ָוָאֶרץ-אֵ ה'  יֹון ֹקֵנה ָשַמיִּ ם ֶאַקח  ,ל ֶעלְׂ אִּ רֹוְך ַנַעל וְׂ ַעד שְׂ חּוט וְׂ ם מִּ אִּ

ָכל לא אתה  ,גם כשאתה נותן לי מתנההרי  .(כג-)שם, כב "ֲאֶשר ָלְך מִּ
 כבשתימה שאתה מבין שרק מפני שאלא  ,נותן אותה מטוב לבך

לא ובכל זאת,  .את הרכוש בוע ממניתל ינך יכולאובחרבי מגיע לי, 
 מואו כ ;)שם, כג( מר אני העשרתי את אברהםאאקח מהרכוש, שלא ת

ֹלא תֹ ש" שמפרש המלבי"ם,  -" מתייחס ליד שנזכרה קודם אַמרוְׂ
יהֲ " י ָידִּ יֹמתִּ שבכחי  ",אני העשרתי את אברהםשידי לא תאמר " -" רִּ

כי את הרכוש, גם נפש ואת הגם קח לך  . לכןעשיר ועצם ידי נהייתי
כל כך אברהם מתנגד ללקיחה שיש בה איזה  .מהם כלוםרוצה איני 

 .אבק של גזלוך סר שהוא
רכוש גילה אברהם אבינו נקיות נפש והנה, הגם שבויתור על ה

מיוחדת, בויתור על הנפש היתה לקב"ה טענה על אברהם. חז"ל 
מפני מוסרים לנו, שאחת הסיבות לגזירת גלות מצרים היתה, 

 שאברהם אבינו החזיר למלך סדום את הנפשות שהציל במלחמה
הָ  אברהםאמנם מלך סדום ביקש מ. )נדרים לב, א( י ַהֶנֶפש וְׂ ֻכש "ֶתן לִּ רְׂ

הרי עוד לפני ש ,ַקח ָלְך", אבל אברהם לא היה צריך להסכים לזה
ֹאד" כבר המלחמה נאמר  ים ַלה' מְׂ ַחָטאִּ ים וְׂ ֹדם ָרעִּ ֵשי סְׂ  בראשית)ש"ַאנְׂ

, ואברהם ידע מזה. אם כך, היה צריך לקחת את הנפשות יג, יג(
ַלישיבה שלו ולַלמד אותם להיות בעלי חסד, ולא שהציל במלחמה 

אותם ַל"ישיבה" של ֶבַרע מלך סדום, ששם לומדים את  לשלוח
 ההפך הגמור.

: הוא אומראת סדום,  הופך לפני שה'אולי זו הסיבה לכך, ש
י ֹעֶשה"?!  ָרָהם ֲאֶשר ֲאנִּ י ֵמַאבְׂ ַכֶסה ֲאנִּ אמנם רש"י  יח, יז( שם)"ַהמְׂ

אני נתתי לו את  ,א יפה לי לעשות דבר זה שלא מדעתולש"מסביר 
ו 6, וחמשה כרכין הללוהארץ הזאת ל מן  וא"כ לא, )רש"י שם(ן" ה ש

אב  -קראתי אותו אברהם כן הרי "ו הראוי להפכן בלי לומר לו דבר,
 "ישהוא אוהבִּ  ,אשמיד את הבנים ולא אודיע ָלאבאיך וְׂ  - המון גוים
 נוסףטעם אולי מותר לומר א"כ שבעים פנים לתורה, ו אבל )רש"י שם(

רוצה  ואה .מה עומד לקרות בסדום למה רצה ה' לגלות לאברהם
להראות לאברהם את התוצאה מן הטעות שעשה. החזרָת את 

ראה מה גרמת. גרמת שאצטרך להמית אותם  -האנשים למלך סדום 
במיתה משונה. אם היית לוקח אותם לישיבה שלך, הם היו צדיקים, 

צריך  -או לפחות לא היו רשעים כאלה, ולא היו מתים. אבל עכשיו 
 יתם.להמ

שאברהם מתאמץ כל כך להתפלל עבורם. לכך אולי זו הסיבה 
נסה בכל דרך למנוע את  אולי יש חמישים צדיקים, אולי יש פחות, מְׂ

שיעור "מּוָסר" לאברהם יש כאן הגזרה. הוא לא מצליח בזה, אבל 
אבינו, על כך שהחזיר את האנשים למלך סדום. כך על כל פנים לפי 

ן כשהחזיר את הנפש למלך סדום. צריך הדעה בגמרא, שלא נהג נכו
ַצֶּוה ֶאת ָבָניו  ַמַען ֲאֶשר יְׂ להודיע לו על תוצאות המעשה שעשה, "לְׂ

ֶאת ֵביתֹו ַאֲחָריו" , שלא יעשו כך פעם נוספת, לַותר על )שם, יט( וְׂ
ַלמדו אותם דרך ה' לעשות צדקה  קירוב רחוקים לאמונה, אלא יְׂ

. אולי מותר לפרש כך את דברי 7ומשפט, כדי שלא ֹיאבדו בזה ובבא
י ֹעֶשה"?!(, למרות שרש"י לא  ָרָהם ֲאֶשר ֲאנִּ י ֵמַאבְׂ ַכֶסה ֲאנִּ ה' )"ַהמְׂ

 .פירש כך

 בסדר הפוך?על סדום ָלמה התפלל אברהם 
כפי שהזכרנו, אברהם נתבע על הרחקתו של לוט. והסברנו )בשם 
הגרא"א דסלר זצ"ל(, שהתביעה עליו היתה, למה לא התעלה 

רגה גבוהה יותר ממה שהיה בה, שאז התחברותו אל לוט לא למד
היתה יכולה להזיק לו, והיה יכול להמשיך להשפיע עליו ולקרבו 

 לאמונה, והיה מצליח לתקנו עד גמירא.
דוגמא להתעלות כזו מרגע לרגע אפשר לראות בתפלתו של 

ים "בתחילה אברהם מבקש אברהם על בני סדום.  שִּ אּוַלי ֵיש ֲחמִּ
ירַצּדִּ  תֹוְך ָהעִּ ם בְׂ ים  ,יקִּ שִּ ַמַען ֲחמִּ ָשא ַלָמקֹום לְׂ ֹלא תִּ ֶפה וְׂ סְׂ ַהַאף תִּ

ָבּה רְׂ קִּ ם ֲאֶשר בְׂ יקִּ אח"כ הוא  לזה. והקב"ה מסכים , כד(שם)"?! ַהַצּדִּ
אח"כ , צדיקים וחמשה ארבעיםמבקש להציל את סדום בזכות 

כפי  ,, עד שמגיע לעשרההוא ממשיך ויורד וכך, ארבעיםבזכות 
ת יצילו צדיקים שעשרה, מסביר י"רש שמובא בפסוקים. ו  פח

מש להציל יוכלו צדיקים חמישים. צדיקים חמישיםאשר מ , ערים ח
ע רק יצילו ארבעים ב ר  עיר רק להציל יוכלו צדיקים ועשרה, ערים א

, לכאורה, הפוך בסדר אפוא הולך אבינו אברהם. (כט, שם י"רש) אחת
 להפיכה המיועדות הערים חמש כל את להציל מבקש. ולא הגיוני

 ומסכים תפלתו את מקבל ה"וכשהקב, צדיקים חמישים בזכות
 בזכות ערים ארבע רק להציל מבקש אברהם, )שם, כו( להצעה

 בזכות ערים שלש להציל מבקש כ"אח, )שם, כט( צדיקים ארבעים
. צדיקים עשרה בזכות אחת עיר על רק מבקש הוא ולבסוף, שלשים

 ?הזו ההפוכה הדרגהה של טיבה מה
. השם קידוש על כאן מתפללהרי  אבינו אברהם: כך לבאר נראה

 עם הצדיקים בסדום ימותו עם יתחלל שמים ששם, טוען הוא
ָך". הרשעים לְׂ ה  לָ לִּ ם ָרָשע...  ָח יק עִּ ית ַצּדִּ ָהמִּ ֵמֲעשת ַכָּדָבר ַהֶזה, לְׂ

ְך לָ ה  לָ לִּ שְׂ ָח  )בראשית יח, כה("?! ָפט, ֲהֹשֵפט ָכל ָהָאֶרץ ֹלא ַיֲעֶשה מִּ
ָלה לך"?  פירוש מה חולין הוא לך, חילול השם בשבילך, אם  -"ָחלִּ

י כך נאמר ומדוע .(י"רש)תמית צדיק עם רשע  ת פעמים? מסביר  ש
א -רש"י )על הפעם השניה(: חלילה לך  ב ה ם  ל עו . כלומר, ל

באחילול השם יהיה כל כך גדול, שאפילו בעולם  , הוא לא יתוקן ה
 !8להבין מעשה כזה י אפשר יהיהילו בעוה"ב אאפכי 

ם ימותו אם שרק, מבין אברהם הזה שבשלב אלא שי י מ  ח
. לתקנו ניתן יהיה שלא השם חילול זה יהיה, סדום בהפיכת צדיקים
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 בסדום שימותו צדיקים וחמישה ארבעים שגם, מבין לא עוד הוא
 ילהתפ כי. כך על מתפלל לא הוא לכן. כזו במדרגה השם חילול הוא

 שאברהם וכיון. 9דליבא מעומקא נובעת, אמיתית להיות צריכה
 בסדום צדיקים וחמישה ארבעים שמיתת זה בשלב מרגיש לא אבינו

 .כך על מתפלל לא הוא, לתיקון ניתן בלתי השם חילול היא
 מיתת של השם חילול על שהתפלל אחרי, כך אחר שמיד אלא
 למדרגה מגיע הואו, במדרגה התפלה אותו מעָלה, צדיקים חמשים

, צדיקים וחמישה ארבעים במיתת גם השם חילול בה מרגיש שכבר
 שהגיע עד, במדרגתו עוד עלה וחמישה ארבעים על שהתפלל ואחרי
 אם גם לתיקון ניתן בלתי השם חילול בה שהרגיש למדרגה לבסוף

ה ר ש , עוד התפלל לא מעשרה פחות על. בסדום ימותו םצדיקי ע
 עד, התפלל לא הוא עשרה על גם אבל. (לב ,שם) י"רש שבאר מהטעם
 נורא השם חילול יש בזה שגם להרגיש, דיה גבוהה למדרגה שהגיע

 ,ההפוך לסדר הסיבה זוהי. הבא בעולם אפילו לתקנו אפשר שאי
 כאן היתה אכן. סדום על בתפלתו אבינו אברהם שנקט ,לכאורה

 כ"חוא, ונענה ערים חמש על ביקש בתחילה) ההצלה בבקשת ירידה
הדרגתית במדרגתו של  עליה כאן היתה אבל(, אחת עיר על רק בקש

אברהם אבינו, כאשר כל תפלה מעלה אותו למדרגה רוחנית גבוהה 
יותר, בה הוא מרגיש כמה חילול השם יכול להיות בעולם הבא 

, באופן שלא הרגיש אותו בקרבה אשר הצדיקים על מהשמדת סדום
 .קודם שהתפלל

 ולשתף שם שמים בצער
ֶאת "אחרי כמה שנים שרה דורשת מאברהם:  ָגֵרש ָהָאָמה ַהֹזאת וְׂ

ָנּה ֹכל ֲאֶשר ֹתאַמר , והקב"ה מַאשר את הבקשה הזו: ")שם כא, י(" בְׂ
ֹקָלּה ַמע בְׂ ָרה שְׂ . בעל החסד הגדול, שביתו פתוח )שם, יב(" ֵאֶליָך ֹשָ

האהוב  לרָוחה לכל אורח, מצטוה "לזרוק" מביתו את אשתו ואת בנו
בניגוד לסדום, כאן ובכל זאת,  )עי' רש"י שם כב, ב(עליו כמו יצחק! 

 אמנם. הזו לא מצינו שאברהם התפלל לקב"ה לבטל את הגזירה
ָפֶניָךאמר " ,התפלל על ישמעאלאברהם בעבר  ֶיה לְׂ חְׂ ָמֵעאל יִּ שְׂ  "לּו יִּ

אברהם  -ו לגרש את ישמעאל ה אומר ל"אבל כאן כשהקב ,)שם יז, יח(
גם את כך כמו שאת לוט הוא מגרש בלי להתפלל עליו,  .פלללא מת

מבין שישמעאל לא מתאים לדרך, הוא מפריע הוא ישמעאל, אם 
 רשים את ישמעאל בלי להתפלל עליו.ליצחק, אז מג

ָך" :מר לאברהםואבל אח"כ ה' א נְׂ ָך ַקח ָנא ֶאת בִּ ידְׂ חִּ ֶלְך ֶאת יְׂ ... וְׂ
ַהֲעֵלה ָיה, וְׂ ָך ֶאל ֶאֶרץ ַהֹמרִּ ֹעָלהלְׂ וכן  ,ויצחק הרי כן צדיק ...."ּו ָשם לְׂ

אברהם אבינו לא מתפלל על יצחק  למה , אזהולך בדרך של אברהם
 ?שלא ישחטו אותו

אברהם מתפלל על שראינו שכשכמו התשובה היא, שכמדומני 
כי אז אין  ,והשגתו סדום הוא לא מבקש דבר שהוא מעבר למדרגתו

ברהם לא רוצה להתפלל תפלה כך גם כאן, אכנה, אמיתית וזו תפלה 
סתם . שהוא אינו שלם עמה ויודע שהיא אמיתית וכנה לכבוד שמים

אברהם רוצה תפילה כנה לכבוד  .הדרך לזרוק מילים מהפה, זו לא
 . רק תפלה כזו הוא צוכן להתפלל.שמים

 ,ביצחק אברהם חושד את עצמו, אם הוא יתפלל על יצחק ,והנה
גם על  .כי הוא אוהב את יצחק ,שיתאולי הוא מתפלל מתוך נגיעה אי

 .ישמעאל ובודאי על יצחק, אולי הוא מתפלל מתוך נגיעה אישית
וגם על יצחק, על ישמעאל וגם על אברהם נמנע מלהתפלל גם לכן 
אברהם לא רוצה  -שהוא עלול להרגיש נגיעה אישית במקום  .לוט

 ,ילא עבודת עצמ ,יות כנה, עבודת ה'תפילה צריכה לה . כילהתפלל
 לכן אברהם נמנע שם מלהתפלל.

כופלין לו פרנסתו"  -"כל המשתף שם שמים בצערו  ,אמרוחז"ל 
רש"י פירש בשני  מה פירוש משתף שם שמים בצערו?. )ברכות סג, א(

, שהכוונה 10, אבל כמדומני אפשר לפרש עוד)ע"ש ברש"י( אופנים
בזה, שגם כשהוא מתפלל, הוא לא מתפלל רק עבור עצמו, )ברכת 

שנים בשביל פרנסה, "רפאנו" בשביל רפואה וכו'(, אלא גם עבור ה
כמו השכינה, שמצטערת כשאין ליהודים פרנסה ובריאות וכד', 

 -שאמרו חז"ל: "בשעה שאדם מצטער, שכינה מה לשון אומרת? 
י מזרועי!"  י מראשי, ַקַלנִּ וכמו שאומר הנביא:  )משנה סנה' מו, א(ַקַלנִּ

ָכל ָצָרָתם  דרגה העליונה בעבודת מ. זוהי ה)ישעיהו סג, ט( ָצר" לוֹ  -"בְׂ
)עי' "נפש החיים" שער להתפלל לכבוד שמים, לא רק לכבוד עצמנו , ה'

. כמדומני שזהו הפירוש של "משתף שם שמים ב' פי"א ופי"ב(
בצערו", שהוא מתפלל ומבקש את כל הדברים לא רק להנאת עצמו, 

אז אומרים חז"ל,  -כך ; ואם הוא אכן עושה 11אלא גם לכבוד שמים
 שמהשמים כופלין לו פרנסתו.

לכוין בלי רק לכבוד שמים, להתפלל  קשהלנו, במדרגה שלנו, 
התפילה שלנו  ,גם לצורך עצמנורק אם נתפלל  .להנאת עצמנו כלל

אבל לפחות לנסות להרגיש קצת את כבוד שמים  .טובהיותר תהיה 
ים ברפאנו "רפאנו נו אומרא .לא רק את בקשת צרכינו אנו ,בתפילה

ל מלך רופא -א. כי נו אתה..ושעה כי תהלתרפא הושיענו ונה' ונ
לנו אם אנו חולים, אז שלח לך אתה רחמן, כואב  ."נאמן ורחמן אתה

ךכי כביכול  ,רפואה שלמה אין כאב  ,כמובן .ליםשאנו חוככואב  ל
 לים, אז יש לי הצדקהוחכשאנו  ואבל כביכול כואב ל ,אצל הקב"ה

אמנם האמת היא שאני מבקש רפואה לחולה  .פואה לחולהלבקש ר
יכי   .משתף שם שמים בצערילפחות אני אבל  ,כואב שהוא חולה ל

, ומתפלל גם בשביל הקב"ה מצטער כשיהודי חולהגם רגיש שמ
 .הקב"ה בעצמו

עּו ַבֹחֶדש שֹוָפר ַבכֶ " ,הפסוק אומר קְׂ יֹום ַחֵגנּותִּ י ֹחק , ֶסה לְׂ כִּ
ָרֵאל שְׂ יִּ ָפט ֵלאֹלֵהי ַיֲעֹקב לְׂ שְׂ אולי מותר גם כאן  .)תהלים פא, ד( "הּוא מִּ

משפט הוא גם חוק לישראל, אבל ראש השנה הוא שאמנם  ,לפרש
שנה טובה או להם ישראל, אם תהיה ללא רק משפט  .י יעקבאלקל

ָכל ָצָרָתם מפני ש .י יעקבאלקלמשפט גם ח"ו להפך, אלא   לוֹ  -"בְׂ
האם תהיה לו שנה טובה  ,י יעקבאלקלגם פט זה משממילא אז  ,ָצר"

עּו ַבֹחֶדש שֹוָפרלכן  .או לא קְׂ ָרֵאל הּואגם ", ""תִּ שְׂ יִּ י ֹחק לְׂ " וגם כִּ
ָפט ֵלאֹלֵהי ַיֲעֹקב"מפני שהוא " שְׂ  לשתף שם שמים בצערו. .מִּ

 םבימי .אנו מתפללים שתי תפילות שלכאורה סותרות זו את זו
, ם ישראלרוצים כבוד לע ,ה' לעמך" ן כבודאמרנו "ובכן ת םנוראיה

י  ,ֹלא ָלנּוה' ֹלא ָלנּו בא סוכות ואמרנו "והנה  ָךכִּ מְׂ שִּ  "ֵתן ָכבֹוד לְׂ
 ,צריך לומר ?אז אנו רוצים כבוד או לא רוצים כבוד .)תהלים קטו, א(

כבוד שמים  כי זה -? אבל למה רוצים כבוד ,שאנו רוצים כבוד
ולא יהיה עם בזוז  ,מכובד יהיה ם ישראלשע !שיהיה לנו כבוד

תהילה "ו מבקשים כמו שאנ ,בשביל זה אנו מבקשים כבוד .ושסוי
לדרוש בשם  כדי שיכירו שזה טוב ",ה טובה לדורשיךליראיך ותקו

שאלה שמיחלים לך יהיה להם  ,"ופתחון פה למיחלים לך"ה', 
פתחון פה להראות לאומות העולם שהבקשות שלנו הועילו וכבוד 

אז זה לא לנו תן  .עלינו וה' מולך בציון על כל העולם שמים התגלה
לשמך תן כבוד, ומה שאנו מבקשים כבוד לעצמנו, זה אלא  ,כבוד

 באמת בשבילך, כדי ששם שמים יתעלה ויתכבד.
הושע נא  ,"הושע נא למענך אלקינו הושע נא :אמרנו בהושענות

אתה  כי ,שהישועה היא למענך .וכן הלאה ,למענך בוראנו הושע נא"
לנו באמת  .ם ישראללערוצה שיהיה טוב ו ם ישראל,רוצה חיים לע

משהו, אבל  הקב"הי מעשינו קשה לנו לבוא ולדרוש מפל ,לא מגיע
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כי אתה רוצה את  ,ושע נא"הינו אלק"למענך ולכן לה' הרי מגיע, 

זה מגיע ולך למענך בוראנו הושע נא" כי אתה רוצה, ו" ,הישועה
ראל צריך כלל ישו ,לנו מקווים לישועהמוצדק. נכון שאנחנו כוו

את הכונה הזאת, שאנו מתפללים ן גם ינכושישועה, אבל טוב 
 לישועה גם בשביל כבוד שמים.

גם  לרפואה שלמה. אנו מתפללים על הרב יהודה חי בן שמחה
רוצה שהוא  הקב"ה .תפלל כי זה כבוד שמים שהוא יבריאנ כאן

עשים ימשיך לעשות מיבריא וימשיך ללמד תורה כאן בישיבה, 

ישלח לו רפואה  הקב"הש נתפלל .טובים, זה כבוד שמים שיבריא
ויבריא ויעצור כח  ,שלמה במהרה בימינו בתוך שאר חולי ישראל

 ., אמןלעבודת ה'
 
 
 
 

 
                                                           

וכל ( י"ח-ט"זדלנדר זצ"ל סי' יהגה"צ רבי חיים פר '"דעת תבונות" מהד. כן ביארו האר"י ז"ל )"עץ חיים" ריש שער הכללים(, הרמח"ל )1
 המקובלים.

רק "מה שנוכל ]אנו[ . וכפי שהדגיש גם הרמח"ל )שם סי' י"ח(, שביאור זה אינו מתיימר להיות הביאור המלא והאמיתי בכוונת הבריאה, אלא 2
 להשיג בענין זה" )ע"ש(.

 לקחת מה שאינו מגיע לך. -שכן חסד משמעו לתת מה שאינך חייב לתת, וגזל משמעו הפוך . 3
זכות קיום היו צריכים לעסוק בחסד זה, כפי שמופיע במדרש, שאברהם אבינו שאל את מלכי צדק ]הלא הוא ֵשם  להםָעצמםוגם כדי שתהיה . 4

[, בזכות מה התקיימו בתיבה, "אמר לו: בצדקה שהיינו עושים. אמר לו: וכי מה צדקה היה לכם לעשות, וכי עניים היו יד, יח( בראשיתרש"י  )עי'בן נח 
שם?! והלא לא היה אלא נח ובניו, ועם מי הייתם עושים צדקה? אמר לו: על החיה והבהמה והעוף... אותה שעה אמר אברהם: אלולא שעשו צדקה 

 .חיה ועוף, לא היו יוצאין משם"... )שוחר טוב, תהלים ל"ז( עם בהמה

מן האמת נמצאת  "פלגא"ש ,לומר ם, כוונתדעתו של זה"פליגא" על זה אגדה( שדעתו של  עניני)ב יםאומרחז"ל , שכאשר עוד אמרו בדרך צחותו. 5
מצדדי המחלוקת יש רק חלק מן האמת השלמה[. ממילא, כדי  ]וכן "מחלוקת" הוא לשון "ֵחֶלק"; היינו, שבכל צד .בדברי זה "פלגא"בדברי זה, ו

חיטה  :"... בגין דחב אדם )הראשון( בשבע מינין, דאינון :ובזוהר חדש )קז, א( איתא שתי הדעות יחד.יש לצרף את  -במלואה האמת לקבל את 
א(, אילן שאכל אדם הראשון חטה היה, ואחרנין אמרין גפן  ושעורה וגפן ותאנה ורימון ֵזית שמן ודבש, ובגין דא הוו אמרי רבנן דמתני' )ברכות מ,

... אילן חד מסטרא חד, ומסטרא אחרא מתפרשן לז' מינין, כגון לולב לא קשוטודכ, ולא הוו חֹולקין במילולייהוהוה, ואחרנין אמרין תאנה היתה, 
 "בן איש חי" )שנה שניה, ריש פר' בראשית(, ע"ש[.]וכעין זה כתב ב דאיהו אגודא חדא לתתא, ולעילא מתפרשן מינין כל חד לחולקיה".

ָמה, צבוים וצוער. ]התכנית היתה להפוך את 6 מהן )רש"י בראשית יט,  ארבעחמשת הערים הללו, אלא שלבסוף נהפכו רק  כל. סדום, עמורה, ַאדְׂ
, אבל לאחר שעזב לוט את צוער וישב בהר )שם, ל(, כא(. ובמדרש מובא, שאמנם צוער לא נהפכה-כה(, וצוער ניצלה בזכותו של לוט )עי' רש"י שם, כ

י ֶאת נבלעו יושביה באדמה )ב"ר מב, ה. ועי' במפרשים שם(. דהבטחת המלאך היתה רק " כִּ י ָהפְׂ תִּ לְׂ בִּ רלְׂ י עִּ תָ  ָה ַברְׂ " )בראשית יט, כא(, אבל ֲאֶשר ּדִּ
 ועי' רש"י שם([.ֶבַלע )שם יד, ב.  -נבלעו באדמה, ולכן נקראה העיר צוער  -העיר  תושבי

יו, הוא שולח רק עזים, תישים, רחלים ואילים, גמלים, פרים, . 7 ואכן, יעקב אבינו כבר לא נכשל בטעות הזאת. כשיעקב שולח מנחה לעשו אחִּ
ים )בראשית לב, טו ָירִּ עבירם לרשותו של לא להוציא מרשותו אנשים, ולההוא לא שולח. למה? מפני שיעקב נזהר ש -טז(. עבדים ושפחות -אתונות ַועְׂ

 אפשר לתת לעשו. לא נפשות )על פי שיחת הרב שליט"א לפרשת וישלח תשס"ח(. בהמותעשו הרשע. 
רֹוא אל. 8 קים עי' "דעת תבונות", שלעתיד לבא, "ביום הדין הגדול, יפרוש האדון ברוך הוא את השמלה לעיני כל היצור, מכל מה שנעָשה מיום בְׂ

ַיראה יושר משפטו בכל מעשה ומעשה, קטון וגדול" )"דעת תבונות" מהדורת הגה"צ ר' חיים פרידלנדר זצ"ל, סוף סי'  אדם על הארץ עד היום ההוא, וְׂ
ָמעק"ע(, וכמבואר בתרגום יונתן על הפסוק: " שְׂ " וכו' )קהלת יב, יג(. אלא שכאן אומר אברהם לקב"ה, שאם יספה צדיק עם רשע, סֹוף ָּדָבר ַהֹכל נִּ

ָהָיה ַכצַ " יק ָכָרָשעוְׂ  ", הרי זה חילול השם גדול כל כך, שגם לעתיד לבא אי אפשר יהיה להבין אותו.ּדִּ
שהחזירו עטרה ליושנה.  -למה נקרא שמן אנשי כנסת הגדולה . עי' שיחת מורנו הרב שליט"א לפרשת וירא תשע"ג, שהביא את דברי הגמרא: "9

ַהנוֹ -ָהאֵ ' :אתא משה אמר ֹבר וְׂ ירמיה לב, עי' ) אתא ירמיה ואמר: נכרים מקרקרין בהיכלו, איה נוראותיו? לא אמר נורא .)דברים י, יז(' ָראל ַהָגֹדל ַהגִּ
. אתו אינהו ואמרו: אדרבה, זו היא גבורת גבורתו דניאל ט, ד(עי' ) . אתא דניאל, אמר: נכרים משתעבדים בבניו, איה גבורותיו? לא אמר גבוריח(

ולה להתקיים בין האומות? ורבנן היאך אומה אחת יכהקב"ה, שאלמלא מוראו של  -פים לרשעים. ואלו הן נוראותיו שכובש את יצרו, שנותן ארך א
. ובאר הרב )יומא סט, ב(" תי הוא, לפיכך לא כיזבו בוישאמ קב"האמר רבי אלעזר: מתוך שיודעין ב - ?היכי עבדי הכי ועקרי תקנתא דתקין משה

ַהנֹוָרא" -כתוב בתורה "ָהאֵ ידעו והאמינו שמה של דניאוגם ירמיהו שליט"א, שודאי  ֹבר וְׂ תאמת הוא ל ַהָגֹדל ַהגִּ י ח צ הנסיבות שהיו אלא שבגלל  .נ
ובזמנם, לא  ש י ג ר כן לא הזכירו שבחים אלו בתפלתם. כי הנביאים התפללו רק על פי הכרת לבם, ולא מן השפה לכל כך את אמיתת הדברים, ו ה

 .בתפלתו על סדום בינווכך עשה גם אברהם א .ולחוץ
 וכן פירש המהרש"א שם.. 10

וכתב ה"לשם שבו ואחלמה" )דרושי עולם התהו ח"א דרוש ה' סי' ז' אות ו' ד"ה וזהו(: "כל התפלות אשר הם רק על צרכי בני אדם אשר לכל . 11
שם שמים בצערו, כופלין לו פרנסתו. והוא, משום  אדם פרטי )כלומר: על ענינים פרטיים(, צריך שיהיה גם כן רק למען שמו, וכמו שאמרו: כל המשתף

 שכל טובה וכל ישועה אשר גם בפרטי פרטות, הנה הוא רק ע"י גילוי אורו ית"ש אשר למעלה. וכאשר חסר להאדם אותו הענין הנצרך לו, הוא ע"י
תו הענין הנצרך להאדם. כי בהשורש והמקור, שנסתם אותו השורש ומקור השפע אשר לזה למעלה, לכן לא נמשך גילויו ואורו למטה להמציא את או

ין הרי אין סוף לשפעו וטובו, ומוכן שם כל ענין וכל טובה הנצרך למטה לפי כל כוחם אשר אפשר להם לקבל, אלא שנסתם מלהתגלות אורו, והוא ענ
ואינו מתפשט אותו האור אשר לצורך אותו הסתרת פנים, שהוא העדר דגילוי שמו וכבוד מלכותו והנהגתו ית"ש, במה שנסתם ונפסק ואינו מתגלה 

תף הענין אשר למטה. ולכך צריך שיהא כל תפילה רק למען שמו, כי הרי חסר אותו הענין בגילוי שמו וכבוד מלכותו והנהגתו. וזהו שאמרו כל המש
הגילוי אור אשר לזה למעלה... וניתן הכח  שם שמים בצערו, ור"ל שמתבונן לדעת, כי כשם שחסר לו אותו הענין למטה, כן הוא ממש נסתם וחסר אותו

 להאדם בתפילתו ומעשיו לבקוע אותו המסך המבדיל, ולהסיר את הסיתום, שיתגלה אורו למעלה, ו)ממילא גם( שפעו למטה", ע"ש.

 השיחה נערכה לפי הבנתו של העורך,

 לות בעורך בלבד.וכל טעות או חסרון )אם ישנם( יש לת

 
השחה נאמרה כשעה לפני פטירתו של 

 ה זצ"לבן שמחהרב יהודה 
 ת . נ . צ . ב . ה .


