
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ההכרח לדרוש שלאנשי סדום אין חלק לעוה"ב

 ואנשי סדום רעים וחטאים לה' מאוד )יג יג(

הגמ' בסנהדרין )קז( דורשת על מקרא זה, רעים בעולם הזה 
 וחטאים בעולם הבא, שאין להם חלק לעולם הבא.

וקשה מנא לה לגמ' לדרוש הכי שאין להם חלק לעולם הבא, הרי 
אופנים אחרים, כגון רעים בשפיכות דמים אפשר לדרוש ב

וחטאים בגילוי עריות שכך איתא במדרש על פסוק זה, או שיש 
י, וא"כ אין "לדרוש רעים בגופם וחטאים בממונם כמו שדורש רש

 הכרח לחדש שאין להם חלק לעוה"ב ומדוע דרשה כך הגמ'.
ויש ליישב ע"פ מאי דאיתא בגמ' סנהדרין )ה( שאין דנים דיני 

ות בשבת, והקשה תוס' דבשלמא שריפה אין דנים דהבערה נפש
הוי מלאכה, אך מיתה אמאי אין דנים הא מיתה הוי מקלקל ואי"ז 
מלאכה, ותירצו תוס' שבכל מיתה מתכפר למת חטאו, נמצא 

 שאי"ז מקלקל אלא מתקן, ולכן לא דנים אף מיתה בשבת.
והנה איתא במדרש שסדום נהפכה בשבת, וקשה כיצד הפך 

"ה את סדום בשבת הא הוי מתקן מפני שע"י שמתו נתכפר הקב
 להם עוונם.

ומחמת קושיא זו הוצרכה הגמ' לדרוש וחטאים שאין להם חלק 
לעולם הבא, וא"כ נמצא שאף במיתתם אין להם כפרה, ותו אי"ז 
מתקן כי אם מקלקל, ולכך שפיר שנהפכה סדום בשבת, מעתה 

ם חלק לעוה"ב מבואר היטב שהוכרחה הגמ' לדרוש שאין לה
 דאל"כ כיצד מתו בשבת.

 
 מליצי אש )ח"ו אות פ"ג( מספר מעייני הישועה

 
 הטעם שנשבע אברהם הרימותי ידי בלשון עבר

 ויאמר אברם למלך סדום הרימותי ידי לאל עליון וגו' )יד כב(

 ברש"י נדחק לפרש מדוע אמר אברם הרימותי לשון עבר עיי"ש.
עבר, שהנה בנתיה"מ )סי'  ונראה לפרש היטב מדוע אמר לשון

רס"ב( כתב לחדש גבי אדם שאבדה ממנו אבידה ונתיאש 
שהיאוש עושה האבידה כהפקר, אלא שעדיין יש הפרש בין זה 
לדין הפקר, שאם אותו אדם חזר בו מיאושו קודם שהגביהה שום 
אדם חשיב חזרה וחשיב האבידה שלו אף שלא עשה בה קנין 

ל חזרה מההפקר לקנותו חדש, משא"כ בסתם הפקר לא מועי
 בלא קנין חדש.

והנה בענייננו יש לעיין שלכאו' לא חשיב שלקח אברהם מאומה 
ממלך סדום, שהרי מלך סדום ודאי נתיאש ונעשה כל הרכוש 

 הפקר, ונמצא שזכה אברהם מן ההפקר ולא ממלך סדום.
ברם יש לומר שאחר שראה מלך סדום שהגיע הרכוש ליד 

אומרו מכיון שאברהם צדיק הוא בודאי אברהם חזר בו מיאושו ב
 לא נתכוון לזכות ברכוש שלא יקח מאומה משלי.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מיד בשעה שלקח את אלא שאם היה אברהם מתכוו
שמלך  הרכוש מלכים, הרי שהיה זוכה בו ותו לא היה מועיל מה

סדום חזר בו מיאושו, שכל מה שמועיל החזרה מן היאוש הוא 
 אבל אחר שזכה תו לא מועילה החזרה. קודם שזכה בהם אדם

ולפי"ז שפיר שאמר אברהם הרימותי לשון עבר, שאמר למלך 
סדום אכן כבר מתחילה מיד שבא רכוש לידי הרימותי ידי 
בשבועה שלא אקח הרכוש, וממילא שפיר שיכול מלך סדום 
לחזור בו מיאושו ולזכות שוב ברכושו בלא קנין, ושפיר חשיב 

י שנשבע בלשון עבר ע"כ יכל מלך סדום רכוש מלך סדום שע"
 לחזור ולזכות ברכושו.

 מרגניתא דר"ב
 

 ביאור הפסוק בכך שאברהם החמיר על עצמו 
 כדין ישראל וכדין ב"נ

 אם מחוט ועד שרוך נעל )טו כג(

איתא ס"פ כיסוי הדם )פט.( אמר רבא בזכות שאמר אברהם אבינו 
לחוט של תכלת אם מחוט ועד שרוך נעל זכו בניו לשני מצוות, 

ולרצועה של תפילין, בשלמא רצועה של תפילין דכתיב וראו כל 
עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך ותניא ר"א אומר אלו 
תפילין שבראש, ופי' רש"י בשלמא היינו שמובן מה הנאה אית 
להו לישראל ע"י התפילין, אלא ציצית מאי, מה הנאה יש להם 

אומר תכלת דומה לים כו' דומה  לישראל, ומשני דתניא ר"מ
לכיסא הכבוד וכשנזכר בזה הקב"ה נותן להם על ציצית שכר כנגד 

 כל המצוות, וזו ההנאה שיש להם לישראל מציצית.
איכא לאקשויי תרתי, חדא אמאי קיבלו בני ישראל שתי מצוות 
הללו דוקא כנגד מה שאמר אברהם חוט ושרוך, ועוד מה מקשה 

בל ציצית מה הנאה אית בה, וכי לא די הגמ' בשלמא תפילין א
 הנאה בעצם מה שקיבלו ישראל עוד מצוה. 

הנה לשון הפסוק הוא הרימותי ידי אל ה' אל עליון קונה שמים 
וארץ אם מחוט ועד שרוך נעל ואם אקח מכל אשר לך ולא תאמר 
אני העשרתי את אברם, ויש להקשות ד' קושיות בזה, א. מאי 

מאי קונה שמים וארץ, ג. אמאי נקט מחוט  הרימותי ידי אל ה', ב.
ועד שרוך נעל ששניהם דברים קטנים, הול"ל מדבר גדול ועד דבר 
קטן לא לקחתי, ד. מדוע חזר אברהם ואמר אם אקח מכל אשר 

 לך.
וליישב הנה איתא בחז"ל בן נח נהרג על פחות משוה פרוטה ולא 

מות )מז:( ניתן להישבון, ופי' רש"י בעירובין ובע"ז )עא:( וביב
דגבי בן נח לא נאמר מצות והשיב את הגזילה, וא"כ גם אם השיב 
לא מהני דהוי כנותן מתנה בעלמא, והנה איתא בפרשת דרכים 
בכמה דוכתי שאברהם נהג בעצמו חומרות ב"נ וחומרות ישראל, 
וא"כ גבי גזל היה מחשב אף פחות משו"פ כגזל, ומאידך היה 

צא שקיים והשיב אף על פחות מקיים נמי והשיב את הגזילה, נמ

 חתשע" לך לך פרשתשב"ק 
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 לע"נמוקדש 
  זצ"ל ליבוש"ר ב אפרים יצחק רבי

 ת.נ.צ.ב.ה.

 

 לע"נ מוקדש 
  "לצז אברהם ןב נתן

 ת.נ.צ.ב.ה.

 

משו"פ, והנה גבי לקח מאחד מחמישה איתא בגמ' )ב"מ לז: וב"ק 
קג:( שמניח דמי מקח ביניהם ומסתלק, ופי' רש"י )ב"מ ד"ה אמר 
רב ספרא ויניח( שמניח דמי המקח בידו עד שיתברר לו למי הם 
שייכים ואם לא מתברר לו מניח בידו עד עולם, ומ"מ מסיק בגמ' 

 לצאת ידי שמים משלם לכל אחד ואחד.דבבא 
עוד יש להקדים שיש לחלק בין מצוות ב"נ למצוות ישראל, שבבן 
נח המצוות הינם מדיניות דהיינו נאמרו רק בכדי שלא יהיה איש 
את רעהו חיים בלעו, משא"כ בישראל המצוות הינם שמימיות 

 בכדי לתקן בשמים ממעל.
עשה זאת בהתירא ועתה נבוא ליישב שהנה אברהם שלקח שלל 

ואי"ז כגזל אלא כלקח מקח, ובלי ספק שלא יכל אברהם להשיב 
לכל אחד ואחד את שלו שכל אחד צווח על הכל שלי הוא, 
ואברהם החמיר על עצמו לצאת ידי שמים ולשלם לכל אחד 
ואחד, ולא רק בדברים גדולים רצה אברהם לקיים והשיב אלא אף 

חות משו"פ שאין ישראל חייב עליהם, נמצא בדברים קטנים פ
כמה חומרות באברהם, א. שרצה להשיב אפי' פחות משו"פ, ב. 
שרצה להשיב לכאו"א בכדי לצאת יד"ש, ג. שרצה להשיב על אף 
שב"נ אין בו דין השבה, וזהו שאמר אברהם הרימותי ידי לה', 
היינו שרוצה הוא לצאת אף יד"ש ע"י שישיב לכאו"א, ולא עוד 

לא קונה שמים וארץ, פי' רוצה אני להשיב כתורת ישראל א
שנקראת תורת שמים, וכתורת ב"נ שנקראת תורת ארץ, שהרי 
מצוות ב"נ הינם ארציות ומצוות ישראל הינם שמימיות, ואמר 
אברהם שרוצה הוא להשיב גם כתורת ישראל והיינו דין והשיב 

ולכן אמר את הגזילה, וגם כתורת ב"נ שהיינו אף פחות משו"פ, 
מחוט ועד שרוך נעל ששניהם דברים שאינם שווים פרוטה, וזהו 
שחזר ואמר אם אקח מכל אשר לך, לומר שאיני מניחם בידי עד 
שיתברר ממי לקחתי אלא הרי אני משלם לכל אחד ואחד כדי 

 לצאת יד"ש, ועתה נתבאר היטב הפסוק הנ"ל מכל הד' קושיות.
אל וגם כבן נח, הוא והנה מה שנהג אברהם כל זאת גם כישר

משום שנסתפק אי יצא מכלל ב"נ או לא, ולזה הקב"ה נתן לו כנגד 
זה אותות וסימנים בבניו שכל רואיהם יכירו כי הם ישראל, לכן 
נתן להם תפילין וציצית, ולזה אתי רבא בגמ' ומקשה בשלמא גבי 
תפילין ידעינן שישראל הוא שנאמר כי שם ה' נקרא עליך, אלא 

היא, ולזה תי' כר"מ שציצית דומה לים וים לתכלת ציצית מאי 
וכו' דהיינו שציצית דומה לשמים וזה רומז לישראל שמצוותם 

 אינם מדיניות כב"נ אלא שמימיות.
 תורת משה

 
 כיצד אמר אברהם לשרה שפחתך הרי אם נשאה

 ע"כ שיצאה לחירות 
 הנה שפחתך בידך עשי לה כטוב בעיניך )טז  ו(

דלר זצ"ל שהנה המהרש"א בח"א )יבמות ק:( הקשה אמ"ו ר' נתן א
הקשה כיצד נשא אברהם שפחה, ותי' ע"פ מה שקיי"ל הנושא 
שפחה יצאה לחירות, ומעתה קשה כיצד אמר אברהם לשרה הנה 
שפחתך כו' והרי היא כבר יצאה לחירות. וי"ל ע"ד הפילפול 
שהנה הגר היתה שפחת שרה וא"כ היא נכסי מלוג של שרה, 

הפירות לבעל, וקנין פירות כקנין הגוף, נמצא שהגר ובנכסי מלוג 
שפחתו של אברהם וממילא יש לה דין שמכיון שבא עליה יצאה 
לחירות, אומנם אם שרה היתה איילונית א"כ הקידושין של 
אברהם לשרה בטלין למפרע דהוה מקח טעות, ותו אין לאברהם 
 זכות בנכסי שרה, וממילא גם אין לו כח לשחרר את הגר ע"י

 שנשאה, שהרי אינה שפחתו.
והנה הגר הרי הקלה בשרה משום שלשרה לא היו ילדים לפיכך 
חשבה אותה לאיילונית, וזה שאמרה שרה חמסי עליך, כלומר 

אתה עשית חמס שנתתי לך שפחתי, ודייקה שרה לומר שפחתי 
שאם היא איילונית הוי מקח טעות והיא רק שפחת שרה. ותרא 

מילא אמרה לו לאברהם אתה בועל כי הרתה ואקל בעיניה, מ
שפחה, וא"כ ישפוט ה' ביני ובינך, ויאמר אברם הנה שפחתך 
בידך עשי לה כטוב בעיניך, כלומר אם לשיטתך היא שפחה ולא 
יצאה לחירות, הרי היא לפניך עשי לה כטוב בעיניך, ושפיר לפי"ז 

 מיושבת קו' ר' נתן אדלר.
שפחת שרי, שאמר  ובזה שפיר נמי מה שאמר המלאך להגר הגר

לה אל תדמי בנפשך שאת שפחת אברהם וממילא בבעילתו יצאת 
לחירות, כי שפחת שרה את וא"כ שובי אל גבירתך והתעני תחת 

 ידה.
 תורת משה

 
 כיצד מל אברהם מילה שלא בזמנה ביוה"כ

 ואברהם בן תשעים ותשע שנה בהמולו את בשר ערלתו )יז כד(

רהם היה ירא למול ואחז איתא במדרש רבה )פר' מ"ט ב'( אב
 הקב"ה ידו בידו, ותמוה.

ונראה לפרש דאיתא בגמ' שבת )קלג.( מילה שלא בזמנה אינה 
כ, ואיתא בפרקי דר"א )פכ"ט( "דוחה לא את השבת ולא את יוה

 שמל בזמנו שלא מל הרי אברהם שאברהם מל ביוה"כ, והנה
ותשע, וא"כ קשה כיצד מל עצמו הרי היה  תשעים בן בהיותו

 כ."לה שלא בזמנה ואינה דוחה את יוהמי
ברם איתא בגמ' שבת )צב:( דשנים שעשו מלאכה בשבת בבת 
אחת פטורים, ולפי"ז נבין היטב דברי המדרש, שאברהם היה ירא 

כ, "למול והטעם משום שמילה שלא בזמנה אינה דוחה את יוה
ולכן אחז הקב"ה ידו בידו דאז חשיב שנים שעשו בבת אחת 

 ופטורים.
 החדש  חת"ס

 
 כיצד הפך המלאך את סדום בשבת

 בעצם היום הזה נימול אברהם וגו' )יז כו(

איתא במדרש פליאה מכאן שאנשי סדום אין להם חלק לעולם 
 הבא, ויש להבין כיצד מוכח כך ממה שבעצם היום נימול אברהם.

ונראה לפרש שהנה איתא במדרש בעצם היום הזה נימול אברהם, 
ינו שביום שהוא עיצומו של שבוע אז בעיצומו של שבוע, והי

נימול אברהם, ולפי"ז שביום ד' נימול אברהם וביום הג' למילתו 
נהפכה סדום הרי שסדום נהפכה בשבת, והנה זה פשוט שאין 
המלאך יחלל שבת שהרי קי"ל דאין מיתת בי"ד דוחה שבת, 

 וכיצד הפכו את סדום בשבת.
דוחה שבת,  אלא שבאמת יש להקשות מדוע מיתת בי"ד אינה

הלא מיתה הוי מקלקל ומקלקל בשבת פטור, אלא די"ל שאי"ז 
מקלקל שהרי ע"י המיתה יש תיקון לנפש שהיא בת עוה"ב ולזה 

 אין מיתת בי"ד דוחה שבת. 
ולפי"ז מיושבים היטב דברי המדרש שבעצם היום הזה כו' היינו 
שאברהם נימול ביום ד', ולפי"ז סדום נהפכה בשבת, וקשה כיצד 

לל המלאך שבת בהפיכתה והא מיתת בי"ד אינה דוחה שבת, חי
ולזה ע"כ צריך לומר שאנשי סדום אינם בני עוה"ב נמצא 
שמיתתם אינה תיקון כי אם רק קילקול, ושפיר שאי"ז נחשב 

 חילול שבת שהרי כל המקלקלין פטורים.
 פנינים יקרים

 
 

 


