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  [יב]

ִּכי ְיַדְעִּתיו ְלַמַען ֲאֶׁשר ְיַצֶּוה ֶאת ָּבָניו ְוֶאת ֵּביתוֹ ַאֲחָריו  )יט ,יח(

ְוָׁשְמרּו ֶּדֶר ה' ַלֲעׂשוֹת ְצָדָקה ּוִמְׁשָּפט ְלַמַען ָהִביא ה' ַעל  ַאְבָרָהם 

  ֵאת ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָעָליו

  מכאן שאשתו ובני ביתו ועבדיו בחזקת חברים

 מקור 1מזה. לעשות צדקה ומשפט 'ה דרך ושמרו) יח, יט(

 ובניו אשתו, שמת חבר א, לט דף זרה עבודה רבנן דתנו, הברייתא

 אשתו ביתו בכלל וזהו. שיחשדו עד בחזקתן הם הרי ביתו ובני

 .ושמרו, ועבדיו

  

  ]גי[

                                                 
ת"ר: אשת חבר הרי היא ) "א ,לט(עבודה זרה דגרסינן ב ,תוכן דבריו 1

אשתו ובניו ובני ביתו  -הרי הוא כחבר, חבר שמת כחבר, עבדו של חבר 

מנין  ,ולא מביא הש"ס מקור להלכה זו ." ע"כהרי הן בחזקתן עד שיחשדו

 ,שעבדו ואשתו וכל בני ביתו בחזקת חברים. אבל לאור המבואר בפיסקא יא

שמפסוק זה ילפינן שיש מצוות עשה על האב לחנך את בתו ובני ביתו 

לבני  שאם הוא חבר מצוה עליו לחנך את דרכו כחבר ,והיינו ,לשמור דרך ה'

  עד שיחשדום. חברות קתזלפיכך הם בח ביתו,

  

 ]יג[

 )יח, כב(על הכתוב ד .רבה הסתומים לבאר דברי המדרש ,ותוכן דברי ]יג[ 2

איתא  ,כ"ע "ָהם עֹוֶדּנּו ֹעֵמד ִלְפֵני ה'ַוִּיְפנּו ִמָּׁשם ָהֲאָנִׁשים ַוֵּיְלכּו ְסֹדָמה ְוַאְבָר "

ויפנו משם האנשים, הדא אמרת אין " ל"וז )ז ,מטוירא בראשית רבה (ב

מנין למדרש מפסוק זה שאין עורף  ,ויש לבאר .כ"ע "עורף למלאכים

מוכח אם כן  ,שהסתובבו ופנו לצאתדלשון ויפנו משמעו  ,ועוד .למלאכים

לצאת סובבו את ראשם  לכן כאשר רצו ,ים ועורףנמהפסוק שיש להם פ

 ַוִּיֶפן ַוֵּיֵצא ֵמִעם ַּפְרֹעה )ו ,ישמות ( במשהכדכתיב  ,לכיון היציאה ופנו לצאת

  .שפנה עצמו לכיון היציאה ויצא

וכן כהנים בעבודתן, " )א ,נג(על פי הא דאיתא ביומא  ,המשך חכמהומבאר 

ירין פניהן לא היו מחז -ולוים בדוכנן, וישראל במעמדן, כשהן נפטרין 

ַוִּיְפנּו ִמָּׁשם ָהֲאָנִׁשים ַוֵּיְלכּו ְסֹדָמה ְוַאְבָרָהם עוֶֹדּנּו ֹעֵמד  )יח, כב(

  ִלְפֵני ה':

  לה' עורףו ,פנו המלאכים לצאתאיך 

, מט , וירא,רבה בראשית( 2שבמדר. האנשים משם ויפנו) כביח, (

 הוא ,ויפן לשון דדריש ,פירוש. למלאכים עורף אין אמרת הדא) ז

 וזה, יוצא אליו אשר המקום כנגד הוא והפנים ,לאחוריו שחזר

 וכן, ועזרה שמהיכל א, נג דף ביומא ואיתא. )שמות י, ו( ויצא ויפן

 מצדדין רק, והולכין פניהם חוזרין היו לא מרבו הנפטר תלמיד

 אצל הוא ברוך הקדוש שהיה כאן, כן ואם. םאחוריה דרך והולכין

 הלכו רק, פניהם החזירו לא הלא, לשלחן הלך ואברהם, אברהם

 עורף להם אין שהמלאכים אמר לכן ,ויפנו שייך ואיך, לאחוריהם

 .3ונכון, לצאת פניהם ששמו ,ויפנו כתוב לכן, פנים וסביבותם

והולכין, אלא מצדדין פניהן והולכין, וכן תלמיד הנפטר מרבו לא יחזיר פניו 

אין  ,מבואר דהיוצא מאדם חשוב ממנו .כ"ע "וילך, אלא מצדד פניו והולך

 ,המקום החשובכדי שלא יהיו אחוריו כלפי  ,הופך פניו לכיון היציאה ויוצא

  .ויפן ויצא ,ה כבוד"לא נהג בו משה רבינו ע ,מה שאין כן אצל פרעה

דאם ויפנו הוא  ,ובל פשט הכת"דהיה קשה לחז .אר היטבבפי זה יתועל 

 ,שפינו עצמם לכיון היציאה והחזירו אחוריהם לכיון אברהם ,כפשוטו

אבל  ,היו יכולים לצאת כשפניהם החוצהשכלפי אברהם  אמראפילו אם נ

וכשם שבעזרה לא  ,ואיך יצאו כשאחוריהם כלפי השכינה ,הרי ה' היה שם

 ,לפיכך מפרש המדרש .וד השכינההוא הדין כאן מפני כב ,היו עושים כן

אלא הכונה  ,לכיון היציאה פינו עצמםאין הכונה כבכל מקום ש ,דויפנו

  .פניהם לצאתששמו 

 דרךואין  ,משמע שפינו עצמם ,דלשון הכתוב ויפנו ,אלא שמכל מקום קשה

 ,ך מיישב המדרשלפיכ .כבוד לכתוב דבר שמשמעו שאחוריהם כלפי שכינה

ן שייך במלאכים לומר יאו ,ם הוא פניםותביבוס ,כיםמכאן שאין עורף למלא

ועל  ,שכולם פנים ,יםרוכי אין להם אח ,שסובבו אחוריהם כלפי שכינה

סובבו לא אבל  ,הכונה שמו פניהם לצאת ,כשכתוב במלאכים ויפנו ,כורחך

  .כי כולם פנים כביכול ,את פניהם

שלא יתכן שהמלאכים  ,במדרש רבה מוכיח מזה :דבריותמצית  3

עורף שאין  ,מכאן .חלילה ,הפנו פניהם לצאת ואחוריהם כלפי ה'

שמו הכונה ש ,ומה שכתוב ויפנו .וסביבותם פנים ,למלאכים
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  [יד]

א  )יח, כד( אּוַלי ֵיׁש ֲחִמִּׁשים ַצִּדיִקם ְּבתוֹ ָהִעיר ַהַאף ִּתְסֶּפה ְו

  ר ְּבִקְרָּבּה:ִתָּׂשא ַלָּמקוֹם ְלַמַען ֲחִמִּׁשים ַהַּצִּדיִקם ֲאֶׁש 

 "אשר בקרבה"הפירוש מה 

. בקרבה אשר 'כו העיר בתוך צדיקים חמשים יש אולי) כדיח, (

 הוא - הרע בבחינת רףטמצ טוב ויש, מוחלט טוב יש כי, 4פירוש

 צדיק היה בדורותיו, )בראשית רבה, נח, ל, ט( וכמאמרם, טוב

 שלנגד רק, אחרת בעיר צדיקים אינם הם אם אף, שאמר וזה, 'כו

 הצדיקים חמישים למען תשחית לא, צדיקים המה סדום אנשי

 .5צדיקים אינם אחרת בעיר אבל, צדיקים הם בקרבה אשר

  

  [טו] 

ָחִלָלה ְּל ֵמֲעֹׂשת ַּכָּדָבר ַהֶּזה ְלָהִמית ַצִּדיק ִעם ָרָׁשע ְוָהָיה  )כהח, י(

                                                 

  פניהם לצאת.

  

  ]די[

אּוַלי ֵיׁש ֲחִמִּׁשים " )יח, כד( דיש לדקדק על הא דכתיב ,תוכן דבריו ]יד[ 4

א ִתָּׂשא ַלָּמקֹום ְלַמַען ֲחִמִּׁשים ַהּצַ  ִּדיִקם ֲאֶׁשר ַצִּדיִקם ְּבתֹו ָהִעיר ַהַאף ִּתְסֶּפה ְו

הא כתיב  ,"ֲאֶׁשר ְּבִקְרָּבּה"לשון תוב ביתור הכונת הכ מה ,כ"ע "ְּבִקְרָּבּה

  הצדיקים שבתוך העיר. בתחלת הכתוב דכונתו על

ִאיׁש ַצִּדיק ָּתִמים " )ו, ט(על הפסוק  על פי מה שאמרו בבראשית רבהומבאר 

א שדוק ,בא לדרוש ,דנראה מיותר ְּבֹדֹרָתיודהא דכתיב  ,"ָהָיה ְּבֹדֹרָתיו

ואל לא היה נחשב משמשה או של אבל בדור של  ,בדרותיו היה צדיק

ולאו דוקא ביחס  ,שהוא במהותו טוב ,מוחלטהנה נתבאר דיש טוב  .לצדיק

תה מצרפו לעומת הרע הוא אשאלא כ ,שאינו מוחלט לטובויש טוב  ,לרע

  .טוב

' שיחוס על העיר דאברהם אבינו ביקש מה ,כונת הכתובה יתבאר פי זועל 

כשאתה  אלא ,הם אינם צדיקים בהחלטאפילו בעבור חמישים שבתוכה 

 ,שהם צדיקים רק בקרבה אלה גם בשביל ,אנשי סדום הם צדיקיםל םמצרפ

    .תציל את העיר - גם בשביל כאלה צדיקים ,בקרב אנשי סדום

ה ביקש מה' שיציל את העיר "אברהם אבינו ע :דבריומצית ת 5

 ,צדיקים בהחלט אפילו שאינם ,שבעיר עבור חמישים צדיקים

א ַיֲעֶׂשה ִמְׁשָּפט:   ַכַּצִּדיק ָּכָרָׁשע ָחִלָלה ָּל ֲהֹׁשֵפט ָּכל ָהָאֶרץ 

 "השופט כל הארץ לא יעשה משפט"הפירוש מה 

 שופט שאתה 6משום. משפט יעשה לא הארץ כל השופט) כהיח, (

 עיר נגד סדום ותחשוב, הארץ כל מקפת והשקפתך, הארץ כל

 לא זה ובשביל, אחרים צדיקים נגד צדיקים בה תמצא לאו, אחרת

 הם אם ,העיר על בפרט תביט רק, מזה לך חלילה ,משפט תעשה

 .7ק"ודו ,תשחית לא אנשיה נגד צדיקים

  

 גליונות בינת המשפט וגליונות איש חסד היה
מלבד גליון משך חכמה, אנו מפרסמים בכל שבוע גליון בינת 

וכן גליון עם סיפורים המשפט על עיניני ממונות אקטואליים, 

 מדהימים של איש החסד.

   y.b.daskal@gmail.com לקבלת הגליונות חינם:

  

 ,"אשר בקרבה"לכן דקדק לומר  ,יחסי לאנשי סדוםאלא באופן 

  ם.נשי סדום הם צדיקילא שביחס

  

  ]טו[

ָחִלָלה ְּל ֵמֲעֹׂשת ַּכָּדָבר ַהֶּזה "על הכתוב  דהנה יש לדקדק ,דבריותוכן  6

א  ְלָהִמית ַצִּדיק ִעם ָרָׁשע ְוָהָיה ַכַּצִּדיק ָּכָרָׁשע ָחִלָלה ָּל ֲהֹׁשֵפט ָּכל ָהָאֶרץ 

הא כבר אמר  ,לא מובן הכונה בזהד ,השופט כו'"דכתיב מהו  "ַיֲעֶׂשה ִמְׁשָּפט

דהוא המשך למה  ,ומה מוסיף בזה שאומר השופט כו'. ומבאר ,חלילה כו'

דאברהם ביקש מה' שיתייחס לצדיקים שבסדום  )פיסקא יד(כתב לעיל ש

השופט "וזה הכונה  .ם בהחלטיקולא לבדוק אם הם צדי ,לעומת אנשי סדום

ולא  ,"כל הארץ"אם תשפוט לבדוק את הצדיקים שבסדום לפי  ,"כל הארץ

 חלילה ,משפט תעשה לא זה ובשביל, אחרים צדיקים נגד צדיקיםתמצא בה 

 .תשחית לאו אנשיה נגד צדיקים הם אם ,העיר על בפרט תביט רק, מזה לך
לכל ביחס  ,אם תשפוט את הצדיקים שבקרבה :דבריותמצית  7

להביט דצריך  ,אין זה משפט הוגן ,צאו צדיקיםהארץ ולא ימ

  ולא לכל הארץ. ,עליהם ביחס לאנשי סדום

  

 


