
                                                                                                                                      

 

 

 

 
 

 

 

 

  
וכמו כן מצינו שדבר בכל  'וירא ה' אליו'שהיה לו לומר  יש לדעת למה שינה הכתוב להקדים הרואה קודם הנראה שהתחיל לדבר בו

: ונראה כי כוונת הכתוב הוא שבא להודיע )יז א(וירא ה' אל אברם וגו' לזרעך וגו', וירא ה' אל וגו' אני אל שדי  )י''ב ז'(המקומות הקודמות 

בות מרכבה לשכינה. והוא אומרו וירא אליו ה' שהא )ב''ר פמ''ז(שהשרה ה' שכינתו עליו ונעשה מרכבה לשכינה, ותמצא שאמרו ז''ל 

 'וירא ה' אליו'מה שלא נשמע באומרו  ,להזכרת ה' לומר שנתגלית עליו השכינה "ֵאָליו"שגילה ה' שכינתו אליו, ולזה הקדים תיבת 

רהם אחרי זאת אלא ויאמר ה' בכל הנבואות הנאמרות לאב "ַוֵיָרא"והבן. ולזה תמצא שלא נאמר עוד  ,כי ה' יפסיק בין הגילוי למתגלה בו

ן עטרר' ) .                                                                                              כי מצוי הוא לפניו עטרה לראשו  אור החיים(, חיים ִאבְּ
 

  

והיה זרעך  )בראשית כח.יד(מצינו לפעמים שמדמה את ישראל לכוכבים, ולפעמים לחול אשר על שפת הים, ולפעמים לעפר, שנאמר 

כעפר הארץ. כי הכל מורה על זמן אחר, כי בזמן השלוה וההצלחה הוא ממשילם לכוכבים לשון גדולה כמו שפירש"י על פסוק ה' אלהיכם 

 הרבה והגדיל אתכם, כך הרבה ארבה האמור כאן הוא לשון גדולה. )דברים א.י(ם והנכם היום ככוכבי השמים לרוב, הרבה אתכ
 

ודמיון החול הוא מורה, על הזמן שהאומות קמים על ישראל לכלותם ולא יוכלו להם, כמו הגלים המתנשאים כאילו רצו לשטוף את כל 

כל משבריך וגליך עלי עברו. אמנם לא יוכלו להם  )תהלים מב.ח(, כך באומות, כמו שנאמר העולם ומיד כאשר יגיעו אל החול הם נשברים

כי שם נפלו ונשברו לכך קראם משבריך, לכך נמשלו ישראל לחול זה השובר הגלים שלא יוכלו לעבור את החול, כי החול הוא חק וגבול 

ָת ֵהיֵטב " )בראשית לב.יג(יעקב, אמר יעקב בתפילתו הים כך לא יוכלו האומות לישראל לכלותם. לפיכך כשבא עשו לקראת  ַאָתה ָאַמרְּ וְּ

חֹול ֲעָך כְּ ִתי ֶאת ַזרְּ ַשמְּ , למה זכר דווקא הבטחת החול ולא הזכיר הכוכבים שיש בהם תרתי לטיבותא הריבוי והגדולה, גם לא "ֵאיִטיב ִעָמְך וְּ

עם זה הבטחה שלא יוכלו להם שונאיהם, כך לא יוכל עשו להזיקו, ומט הזכיר לשון ריבוי אלא ושמתי זרעך כחול הים, אלא שלפי שזה

הזכיר דווקא החול שעל שפת הים, וכי אין חול אחר בעולם זולתו אלא לפי שהוא שובר הגלים כאמור, לכך נאמר כאן וכחול אשר על 

שפת הים. וירש זרעך את שער אויביו מה ענין זה לזה, אלא שהוא דרך לא זו אף זו, כי לא זו שיהיו כחול שלא יוכלו להם הגלים דהיינו 

  כלי יקר(ר' שלמה אפרים, )                                                               אף זו שהמה ירשו שער אויביהם ויוכלו להם.השונאים, אלא 
 

  

ָרָהם, ֶשַאף ָתנּותֹו ֶשל ַאבְּ וְּ ֵאה ַענְּ ֹּא רְּ ִעם ָכל ֶזה ֶשֶהֱאִריְך  ָאַמר ַרִבי ַאָבא, ב ָרה ִכי ָרָבה, וְּ דם ַוֲעמֹּ ַעל ַגב ֶשָאַמר לֹו ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ַזֲעַקת סְּ

ֹּא ַיֲעֶשה בֹו ִדין.  ל ַהִציל ֶאת לֹוט וְּ ֹּא ִבֵקש ִמֶמּנּו לְּ דם, ל הֹוִדיַע לֹו ֶשרֹוֶצה ַלֲעשֹות ִדין ִבסְּ בַע ָשָכר ִמַמֲעָשיו.ָמה ַהַטַעם ִבשְּ ִעמֹו וְּ ֹּא ִלתְּ  ִביל? ֶשל
 

ָר  ר ֱאֹלִהים ֶאת ַאבְּ כֹּ ָרָהם, ֶשָכתּוב ַוִיזְּ ִהִצילֹו ִמּׁשּום ַאבְּ ַעל ֶזה ָשַלח ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ֶאת לֹוט וְּ גֹו'. ַמה ֶזה וְּ ַשַלח ֶאת לֹוט ִמתֹוְך ַהֲהֵפָכה וְּ ָהם ַויְּ

לֹוֲאֶשר ָיַשב ָבֵהן לֹוט ָרט לְּ כּות פְּ ַבר זְּ ָצא ]ביניהם[ ִמכָֻּלם ֶשֵיש לֹו דְּ ֹּא ִנמְּ ל ָשִעים וְּ ָכל ? ֲהֵרי ֶנֱאַמר, ֲאָבל ִמּׁשּום ֶשכָֻּלם רְּ נּו, ֶשבְּ ט. ִמָכאן ָלַמדְּ

ָשִעים הּוא ָחֵרב.   ָמקֹום ֶשָדִרים בֹו רְּ
 

כָֻּלם ָיַשב ל "ֲאֶשר ָיַשב ָבֵהן לֹוט" ִכי בְּ כּותֹו וְּ ִאם תֹּאַמר ִבזְּ בּו. וְּ ֹּא ָחרְּ ל יָֻּּׁשִבים וְּ ָללֹו ָהיּו מְּ ָרָהם. ָאַמר ַרִבי  -ֹוט? ֶאָלא ִבגְּ כּות ַאבְּ ֹּא! ֶאָלא ִבזְּ ל

ֹּא עֹוד, ֶאָלא שֶ  ל ַצִדיק, אֹותֹו ִשמּוש ֵמֵגן ָעָליו ָבעֹוָלם, וְּ ֵאה ֶשִּׁשמּוש ֶשָאָדם עֹוֶשה לְּ ֹּא רְּ עֹון, ב עֹוֶשה ִשמְּ ָרָכיו וְּ ַאף ַעל ַגב ֶשהּוא ָרָשע, לֹוֵמד ִמדְּ

ָרָהם  אֹוָתם. ַחֵבר לֹוט ִעם ַאבְּ ֵאה, ֶשֲהֵרי ִמּׁשּום ֶשִהתְּ ֹּא רְּ מֹו ֶשָהָיה עֹוֶשה  -ב ִריֹות כְּ ֹּא ָלַמד ָכל ַמֲעָשיו, ָלַמד ַלֲעשֹות ֶחֶסד ִעם ַהבְּ ַאף ַעל ַגב ֶשל

ֶזהּו ָרָהם, וְּ ַנס לֹוט ֵביֵניֶהם.ַאבְּ יָֻּּׁשִבים ַאַחר ֶשִּנכְּ ַמן ֶשָהיּו מְּ ַיֵּׁשב ֶאת ָכל אֹוָתן ֶהָעִרים ָכל אֹותֹו זְּ  ()הזוהר הקדוש, קה ע"א                   ֶשָהָיה מְּ
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