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לשכינה מרכבה  אבינו  אברהם  נעשה  מתי 
היתה  שהשכינה  המרכבה"  הן  הן  "האבות  אמרו  חז"ל  הנה 
מתי  לשאול  יש  והנה  הקדושים.  האבות  על  תמידי  באופן  שרויה 

דהיינו מתי השיג אברהם אבינו את  זה לאברהם אבינו  דבר  אירע 

לשכינה. מרכבה  נעשה  הוא  שבו  הזאת  הדרגה 

(יח א) שאברהם אבינו נעשה מרכבה לשכינה  ומבאר האוה"ח 
נתגלה  שד'  ד'"  אליו  "וירא  כתיב  דהנה  למילתו  השלישי  ביום 

ד'  אמר  מה  בתורה  מבואר  לא  אמנם  אבינו  לאברהם  בנבואה 

הזאת. בנבואה  לאברהם 

את  לנו  להודיע  הוא  הפסוק  שכוונת  האוה"ח  מבאר  ולכן 
שביום  דהיינו  אברהם  אל  ונתגלה  נתראה  שד'  הזה  הדבר  עצם 

ימי  כל  עמו  ונשארה  לאברהם  השכינה  נתגלה  למילתו  השלישי 

נעשה אברהם אבינו  הזה שבו  הענין  נתהווה  כי באותה שעה  חייו 

לשכינה. מרכבה 

להודיע  שבא  הוא  הכתוב  כוונת  כי  "ונראה  האוה"ח  וז"ל 
אומרו  והוא  כו'  לשכינה  מרכבה  ונעשה  עליו  שכינתו  ד'  שהשרה 

וירא אליו ד' שגילה ד' שכינתו אליו ולזה תמצא שלא נאמר עוד, 

[נאמר]  אלא  זאת  אחרי  לאברהם  הנאמרות  הנבואות  בכל  "וירא", 

עכ"ל. לראשו"  עטרה  לפניו  הוא  מצוי  כי  ד'"  "ויאמר 

איזה  לאברהם  אמר  שד'  לנו  להודיע  בא  הפסוק  שאין  דהיינו 
לנו  להודיע  הוא  הפסוק  כוונת  אלא  פרטית  נבואה  דבר  שום 

של  ראשו  על  הקדושה  השכינה  שרתה  ואילך  שעה  שמאותה 

לשכינה. מרכבה  אבינו  אברהם  ונעשה  אברהם 

אבינו אברהם  את  המלאך  רפאל  ריפא  מתי 
כחם  האהל  פתח  ישב  והוא  ממרא  באלני  ד'  אליו  "וירא 
וירא  עליו  נצבים  אנשים  שלשה  והנה  וירא  עיניו  וישא  היום. 

והנה  בד"ה  ופרש"י  ארצה".  וישתחו  האהל  מפתח  לקראתם  וירץ 

סדום  את  להפוך  ואחד  שרה  את  לבשר  "אחד  אנשים  שלשה 

אברהם". את  לרפאות  ואחר 

את  קיימו  הנ"ל  המלאכים  מן  ששנים  בתורה  לנו  נתבאר  והנה 
שנשלח  שהמלאך  לנו  מבארת  התורה  שהרי  כראוי  שליחותם 

שהיא  לשרה  ובישר  כראוי  תפקידו  את  קיים  שרה  את  לבשר 

להציל  שנשלח  שהמלאך  בתורה  נתפרש  וגם  בן,  ללדת  עתידה 

לוט  את  והציל  לסדום  הלך  כשהוא  תפקידו  את  מילא  לוט  את 

ההפכה. מתוך 

את  [רפאל]  המלאך  קיים  מתי  בתורה  מבואר  לא  אולם 
התפקיד שלו שהי' לרפאות את אברהם מהחולי של המילה, ולכן 

של  לביתו  בא  כשהוא  מיד  אותו  ריפא  הוא  האם  להסתפק  יש 

שבו  לזמן  סמוך  תפקידו  את  המלאך  קיים  רק  שמא  או  אברהם 

אברהם. ביתו של  את  עזב  הוא 

והנה בפסוק כתוב "וירא והנה כו' וירא וירץ" וצריך ביאור למה 
"וירא". פעמים  ב'  ואמר  דברו  את  הפסוק  כפל 

[באומרו  הכתוב  [לנו]  "שמודיע  א)  (יח  האוה"ח  מבאר  ולכן 
[את  אותם  [אברהם]  שראה  שבראיה  שנייה]  פעם  "וירא" 
ומיד  ותיכף  כו'  לקראתם  ורץ  ועמד  ממכאובו  נתרפא  המלאכים] 

וירפאהו". רפאל  שליחותו  עשה 

להודיע  הוא  שנייה  "וירא" פעם  באומר  דהיינו שכוונת הפסוק 
להמלאך  אפשרות  היתה  המלאך  את  אברהם  שראה  שעי"ז  לנו 
את  המלאך  רפאל  ריפא  ומיד  תיכף  ולכן  אותו  לרפא  רפאל 
מחליו  אבינו  אברהם  נתרפא  שעה  שבאותה  ולפי  אבינו  אברהם 

לקראתם. ולרוץ  לעמוד  הכח  את  לו  הי'  לפיכך 

תפקידו  את  קיים  המלאך  שרפאל  האוה"ח  מדברי  ומבואר 
השהה  ולא  אבינו  אברהם  את  ראה  כשהוא  ומיד  תיכף  ושליחותו 

יותר. מאוחר  לזמן  שליחותו  את  רפאל 

סדום אנשי  את  להציל  שייך  הי'  שבו  האופן 
בתפלתו  מאד  השתדל  אבינו  שאברהם  מבואר  בתורה  הנה 
[ובאמת  עליהם.  שנגזרה  הכליה  מגזירת  סדום  אנשי  את  להציל 
התפלה  היא  הרי  בתורה  שנמצאת  ביותר  הארוכה  התפלה 

סדום]. אנשי  הצלת  דבר  על  לד'  אבינו  אברהם  שהתפלל 

הצליח  לא  לכן  בסדום  צדיקים  מספיק  היו  שלא  כיון  אמנם 
של  העיר  כל  את  ד'  והחריב  תפלתו  ידי  על  אותם  להציל  אברהם 

סדום.

אולם האוה"ח (יח לג) מחדש שהי' אופן מסויים שבו הי' שייך 
אברהם  אם  ואפילו  סדום  אנשי  מעל  הרעה  הגזירה  את  לבטל 
הדבר  מ"מ מכח  סדום  אנשי  הצלת  על  לד'  הי' מתפלל  לא  אבינו 
הכליון  מגזירת  להנצל  סדום  אנשי  יכולים  היו  שיתבאר,   - הזה 

עליהם. שנגזרה 

אנשי  יכולים  היו  ידו  שעל  הזה  הענין  את  האוה"ח  ומסביר 
אברהם  הי'  שאם  "ואפשר  לשונו  וזה  המיתה,  מן  להנצל  סדום 
"וצדיק  של  היסוד  [מצד  העיר"  כל  ממלט  הי'  סדום  של  בקרבה 
של   העיר  בתוך  דר  הי'  אבינו  אברהם  שאם  דהיינו  עולם"]  יסוד 
ולבטל  סדום  אנשי  את  להציל  מועילה  זכותו  היתה  אז  סדום 

הרעה. הגזירה  את  מעליהם 

ג  תשובה  (שערי  יונה  רבינו  עפי"ד  לומר  יש  בזה  [והביאור 
זה  נבעה מצד  אנשי סדום  על  הכליון שנגזרה  טו) שכתב שגזירת 
שהם  החמורות  העבירות  בגלל  ולא  וחסד  צדקה  עשו  לא  שהם 
עושים  היו  הם  שאם  הוא  בזה  יונה  רבינו  שכוונת  [ואפשר  עשו  
עליהם  מגינים  האלה  הטובים  המעשים  היו  אז  וחסד  צדקה 
דבורה  ובתומר  מז)  (א  תשובה  בשערי  וכמוש"כ  הפורענות  מן 
משמע  אלא  כן  משמע  לא  יונה  רבינו  דברי  מהמשך  אולם  (פ"א) 
ביטלו  שהם  זה  דבר  עצם  מצד  היתה  סדום  אנשי  על  שההקפדה 

עי"ש]. וחסד  צדקה  עשיית  הזאת של  המצוה  את 
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הרי  סדום  העיר של  בתוך  דר  אבינו  הי' אברהם  אילו  ולפיכך 
שאברהם  כיון  לגמרי  אותם  מצילה  אברהם  של  זכותו  שהיתה 
של  וחסד  הצדקה  שהיו  הרי  א"כ  החסד"  "עמוד  הי'  אבינו 
ורק-  -אך  עליהם  שנגזרה  הרעה  הגזירה  את  מבטלות  אברהם 

ודו"ק]. וחסד,  צדקה  עשו  לא  שהם  זה  מכח 

אור  עד  המלאכים  המתינו  למה 
סדום את  להשחית  כדי  הבוקר 

את  אלוקים  ויזכור  הככר  ערי  את  אלוקים  בשחת  "ויהי 
אברהם וישלח את לוט מתוך ההפכה" (יט כט) ופרש"י שבשעה 
שלוט  אע"פ  אחותו,  היא  ששרה  למצריים  אבינו  אברהם  שאמר 
באמת  היא  ששרה  לוט  להם  גילה  לא  מ"מ  אשתו  שהיא  ידע 
והצילו  הקב"ה  עליו  חס  זה  בזכות  ולכן  אברהם  של  אשתו 
[עם  עמהם  הרשעת  "אתה  יז)  (יט  פרש"י  ועוד  ההפכה.  מתוך 
ניצל בזכותו של  ניצול" שלוט  ובזכות אברהם אתה  אנשי סדום] 

אברהם.

של  בזכותו  היתה  לוט  של  הצלתו  שעיקר  שאע"פ  דהיינו 
גם  אז  עצמו  מצד  זכות  שום  ללוט  הי'  לא  אילו  מ"מ  אברהם 
הגזירה  מן  להצילו  לו  מועילה  היתה  לא  אברהם  של  זכותו 
(יט  האוה"ח  כתב  [וכעי"ז  סדום  של  התושבים  כל  על  שנגזרה 

עי"ש]. א) 

כמה  שהיו  שאע"פ  לנו  ומבאר  זה  על  מוסיף  והאוה"ח 
יכולים  היו  רק  הללו  הזכויות  כל  מ"מ  לוט  את  להציל  סיבות 
בשעה  שרק  דהיינו  הזמן  סגולת  כן  גם  להם  כשהצטרף  להצילו 
את  לפעול  הללו  הזכויות  יכולות  היו  הרחמים  מדת  נוהגת  שבו 

להצילו. כדי  רחמים  עליו  ולעורר  פעולתם 

של  לביתו  באו  שהמלאכים  ובמפרשים)  א  (יט  מבואר  דהנה 
עד  סדום  את  החריבו  לא  הם  ואעפ"כ  הלילה,  בתחילת  לוט 
שעלה השחר בבוקר. והאוה"ח שואל למה לא החריבו המלאכים 
ומאיזה  לוט  של  לבית  באו  כשהם  בלילה  ומיד  תיכף  העיר  את 

הבוקר. אור  עד  המלאכים  המתינו  טעם 

[את]  השחיתו  שלא  טעם  "עוד  וז"ל  ד)  (יט  האוה"ח  ומתרץ 
[היינו מיד כשהם הגיעו לביתו של לוט, הוא  סדום באותה שעה 
משום] ש[המלאכים] המתינו עד השכמת הבוקר כדי שיהא זמן 
זמן]  ש[הוא  בלילה  כן  שאין  מה  לוט  את  להציל  לרחמים  מיוחד 

הקדוש. האוה"ח  עכ"ל  לוט"  ימלט  לא  הדינים  תגבורת 

של  בזכותו  ניצל  הי'  שלוט  שאע"פ  האוה"ח  מדברי  ומבואר 
הזכויות  כל  מ"מ  קטן  זכות  איזה  בעצמו  ללוט  הי'  וגם  אברהם 
כי אז הדין  היו מספיקות להצילו בזמן תגבורת הדינים  הללו לא 
אדם  מלהציל  המלאכים  את  מעכבת  הדין  מדת  והיתה  מתגבר 
של  רשעותו  בענין  (י:)  ובהוריות  יז)  (יט  רש"י  [ע'  כלוט  רשע 

לוט].

זמן  שהוא  הבוקר  אור  עד  להמתין  המלאכים  הוצרכו  ולכן 
ועי"ז  שמיוחד לרחמים כדי שמדת הרחמים תלמד זכות על לוט 
יועילו לו זכויותיו הנ"ל להצילו מתוך ההפכה ואז יוכלו המלאכים 

חייו. את  להציל 

העון  כי   - אחריך"  תביט  "אל 
האדם מצחו של  על  נרשם 

"ויהי כהוציאם אתם החוצה ויאמר המלט על נפשך אל תביט 
ללוט  אמרו  שהמלאכים  מבואר  יז).  (יט  תספה"  פן  כו'  אחריך 
את  יסובב  לא  שהוא  לוט  יזהר  מסדום  יוצאים  שהם  שבשעה 
פניו כדי להביט בחורבן שנעשה לעיר של סדום כי אם הוא יביט 
ידי  על  ימות  הוא  שמא  דהיינו  תספה"  "פן  של  חשש  יש  זה  על 
ההבטה  של  זה  מעשה  לו  תגרום  טעם  מאיזה  להבין  וצריך  זה, 

סדום. אנשי  עם  ביחד  למות  יתחייב  שהוא  מאחוריו 

עמהם  הרשעת  אתה  אחריך.  תביט  "אל  כתב  רש"י  והנה 
ואתה  בפורענותם  לראות  כדאי  אינך  ניצול  אתה  אברהם  ובזכות 
הוא  אין  לכן  אברהם  בזכות  ניצול  רק  שלוט  לפי  דהיינו  ניצול" 
תביט  "אל  המלאכים  לו  אמרו  ולכן  בפורענותם  לראות  כדאי 
אחריך" אולם עדיין צריך ביאור השאלה הנ"ל דלמה יתחייב לוט 

ההבטה מאחוריו. הזה של  המעשה  על  מיתה 

וכן רבים  והנה האוה"ח (מו ל) כותב "מצינו לצדיקים שלמים 
דהיינו  [ה]אדם"  מעשה  [את]  הפנים  רושם  ב[אמצעות]  שהכירו 
שעי"ז שהצדיקים מסתכלים בפנים של האדם הם יכולים לדעת 
על  לראות  יכולים  שהם  משום  הרוחני  ומצבו  האדם  דרגת  את 
והעבירות  ועוד] את כל המצות  ד' טו  [ע' אוה"ח בראשית  מצחו 

עשה. שהוא 

לראות  יכולים  המשחיתים  שגם  ההיפך  לצד  הוא  וכמו"כ 
[ולכן  מצחו  על  שרשומים  העבירות  את  האדם  פני  על  ולהכיר 

מצחו]. את  האדם  יכסה  ריתחא  שבעידן  הספה"ק  כתבו 

תביט  "אל  של  הענין  את  יז)  (יט  האוה"ח  מבאר  ולפי"ז 
לוט  הי'  אם  א"כ  רשע  הי'  שלוט  שלפי  תספה"  פן  כו'  אחריך 
יכולים  היו  שעי"ז  הרי  סדום  של  העיר  לכיוון  פניו  את  מסובב 
והיו המשחיתים  פניו  לראות את  - שנמצאו בסדום,  המשחיתים 
הי' לוט מתחייב  ועי"ז  מכירים בזה את כל העבירות שעשה לוט 

סדום. אנשי  עם  ביחד  מיתה 

בקטע  וע"ע  ד,  (יט  האוה"ח  כמוש"כ  הוא  הדברים  וביאור 
את  להשחית  כדי  הבוקר  אור  עד  המלאכים  המתינו  "למה 
אבל  לרחמים  שמיוחד  בזמן  להנצל  יכול  הי'  רק  שלוט  סדום") 
אם  ולכן  להנצל  יכול  לוט  הי'  לא  הדינים  תגבורת  של  בזמן 
הדין  מדת  היתה  שעי"ז  הרי  סדום  על  ומביט  מסתובב  לוט  הי' 
כל  שאר  כמו  למות  מתחייב  לוט  והי'  שנתבאר  וכמו  מתגברת 

הקדוש]. רשי  כוונת  עומק  שזהו  לומר  יש  [ואולי  סדום  אנשי 
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