
 

 
 

 
 
 
 

 בפנימיות הפרשה 
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

 
ר ֵאָלי֙ו " ֶבֶּ֤ ר דִּ ם ַכֲַּֽאשֶֶׁ֨ ֶלְך ַאְבָרָ֗ ם ֶבן ה'ַוֵיֵּ֣ ֹו ֑לֹוט ְוַאְבָרָ֗ תּ֖ ֶלְך אִּ ָחָרַּֽ -ַוֵיֵּ֥ ֹו ֵמַּֽ ה ְבֵצאתּ֖ ים ָשנָָ֔ ֵּ֣ ְבעִּ ש ָשנִּי֙ם ְושִּ  )יב, ד( ".ןָחֵמֶּ֤

למעשה מסמל את הרצון לקבל של האדם, כי  אשרמלשון חרון אף,  :אומר הזה"ק ?אברם יוצא מחרן, מהו חרן

כך אומר הזה"ק, דהיינו שונא את הרצון לקבל של האדם, כשהאדם הולך ע"פ עקרונות , הקב"ה שונא את הגופים

הרצון לקבל, שורה עליו חרון אף ה', כי האדם הולך בניגוד לדרך הבורא. הבורא הוא משפיע, כל פעולות הבורא 

להטיב לנבראים, ואם האדם הולך בדרך הפוכה של להיטיב לעצמו, אז יש חרון אף נעשות אך ורק מתוך מטרה 

 וזוהי ממשלת הס"א, כך אומר הזה"ק בפרשת ויצא.

"לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך", "וילך אברם כאשר דיבר  -אם כן אברהם יוצא מחרן, לפי ציווי של הקב"ה 

זו הליכה נפשית, ממצב נפשי של אהבה עצמית, למצב נפשי של  ההליכה הזאת זו אינה הליכה פיזית, .אליו ה'"

 אהבת הזולת, אהבת ה', יראת ה', אמונה בה'.

", ארעא דאיתלטייאלוט הוא " -מהו לוט  :לוט הולך איתו? אומר הזה"קש דוע התורה מזכירהמ - "וילך איתו לוט"

ך, א"י, ארץ של אהבת הזולת ואהבת ה', ארץ מקוללת. כלומר: בניגוד לארץ שאליה הולך אברהם, הארץ אשר ארא

 א ארץ מקוללת. לוט הוא היצר הרע, היצר הרע מתלווה אל האדם תמיד.יבניגוד לזה יש לנו את לוט, שה

כלומר: האדם חושב: "הנה עד עכשיו עבדתי לטובת היצר הרע, עשיתי מה שהתחשק לי, הלכתי ע"פ התאוות 

מהיום  ,ם, עבדתי בשביל היצר הרע. מהיום אני רוצה לחזור בתשובהמהדברים הגשמיי תליהנווהיצרים, השתדלתי 

אני רוצה ללכת בדרך הטוב, בדרך התורה, לקיים את תרי"ג המצוות, להשתדל בכל מה שצריך להשתדל ולהגיע 

האדם צריך כאן, ע"פ מה שאומרת לנו התורה  א"כ "ואהבת את ה' אלוקיך".ו "ואהבת לרעך כמוך"למצב של 

המהלכים שהוא עושה, היצר הרע שלו נמצא איתו, הרצון לקבל שלו נמצא איתו. בכל מצב הרצון לדעת שבכל 

לקבל מחפש לראות מה הוא יכול לקבל, כלומר: אם האדם עובר מגשמיות לרוחניות, הרצון לקבל רוצה לראות 

מאשר בגשמיות, ואם הוא מפותח אז הוא רואה שבעצם ברוחניות אפשר לקבל יותר  ,מה אפשר לקבל ברוחניות

יותר. אם  תליהנוחבל לבזבז את הזמן על גשמיות, כדאי להשקיע ברוחניות, שם אפשר לקבל יותר, שם אפשר 

אולי באמת בדרך  -עובר איתו. מדוע? היצר הרע אומר שהוא בחי' לוט אדם עובר מקבלה להשפעה, גם היצר הרע 

אח"כ אפשר לקבל יותר. וכך היצר הרע נמצא תמיד  של השפעה אוכל לקבל הנאה יותר, כדאי להיות נותן, אולי

 לוט הולך עם אברם לכל מקום שהוא הולך. ,"וילך איתו לוט"עם האדם. זהו שאומר הפסוק 

 

 

  

 
 פנינה לשבת

 טשע"ת לך לך
 



 מחשבה פנימית
 )יואל אופנהיימר(

 רשע טוב ורשע רע?

ים ְסֹדם ְוַאְנֵשי" ים ָרעִּ  )בראשית יג, יג( ."ְמֹאד' ַלה ְוַחָטאִּ

 

 :הפסוק פשט

 .רבות רעות בתכונות התאפיינו סדום העיר תושבי

 

 (יב פרק א נוסחא נתן דרבי אבות מסכת קטנות מסכתות) :הפסוק  על האגדה

 את שונא יהא ולא הבריות את אוהב אדם שיהא מלמד? כיצד". הבריות את אוהב:[ "הכהן אהרון על נאמר]
 לאבדן ה"הקב רצה לא זה את זה אוהבים[ שהיו] שמתוך[ בבל מגדל שבנו] הפלגה דור באנשי מצינו שכן. הבריות

 מן ה"הקב אבדם, זה את זה שונאים שהיו מתוך סדום אנשי אבל. העולם רוחות בארבע פזרם אלא, העולם מן
י: "שנאמר, הבא העולם ומן הזה העולם , זה עם זה" רעים[. "שלנו בפסוק" ]ְמֹאד' ַלה ְוַחָטִאים ָרִעים ְסֹדם ְוַאְנשֵׁ

 זה את זה ששונאים מתוך למדת הרי. וחוטאים שמתכוונים" מאד, "השם חילול זה'" לה, "עריות גלוי זה" וחטאים"
 :הבא העולם ומן הזה העולם מן ה"הקב אבדם

 

 :למחשבה נקודות

 בין ריב שהתעורר לאחר. לוט ואחיינו אברהם שבין הניגוד את להדגיש בא סדום תושבי של הרעות התכונות אורית
 שנראה מה לעצמו בוחר לוט. בארץ חלקתו את ראשון לבחור לו ונותן יפרדויש ללוט אברהם מציע, שלהם הרועים

 נמנע לא כן פי על ואף: "י"רש ומעיר. תושביה ברשעות הידועה סדום העיר בקרבת( י פסוק" )ִמְצַרִים ְכֶאֶרץ' ה ְכַגן"
 מישורים שני על מרמז" ְוַחָטִאים ָרִעים" התמוה המילים וכפל. עצמו שלו רשעתו נודעה וכך", עמהם מלשכון לוט
 – רעים אחרות במילים או(, א קט סנהדרין) בגופם – וחטאים, בממונם – רעים: ל"חז שמסבירים כפי, עבירות של
 ישעיה" )ָרע ְלָרָשע אֹוי" הפסוק על( זוטרתא פסיקתא) המדרש ומסביר. לבוראו אדם בין – וחטאים, לחברו אדם בין

 הוא[, אסורים מאכלים] איסורין ואוכל שבת מחלל כגון, לבריות רע ואין לשמים רע אלא? טוב רשע יש וכי(: "יא ג
 אדם בין של מצוות על שעובר מי, אחרות במילים". רע רשע הוא, וחמסן גזלן כגון, לבריות רע אבל. לשמיים רשע

 רשע" נקרא, סדום אנשי כמו – הבריות את שונא גם הוא אם אבל" טוב רשע" הוא הבריות את אוהב אך למקום
 "!רע

 עם שלי ושלך שלך שלי. סדום מדת זו אומרים ויש בינונית מדה זו, שלך ושלך שלי שלי האומר: באדם מדות ארבע"
 מדרגות ארבע מתארת זו משנה(. ה אבות"  )רשע שלי ושלך שלי שלי. חסיד שלך ושלך שלך שלי. הארץ

, הרשע. הזולת לצרכי הפרט צרכי בין היחס והיא, אחת נקודה על נסובות וכולן. האחר מול האדם של בהתנהלותו
 נסבלים בלתי, לעצמו להרשות יכול שאדם דברים. ולעשוק לרצוח, לגנוב נמנע לא, לו שייך העולם שכל שחושב

 שלך שלי שלי: מיוחד חוק היה בסדום אך.  זה מסוג עברינים ומענישה אוסרת חברה כל ולכן, שלמה חברה עבור
 כשאין אף, הזולת עם להיטיב העשוי מעשה לכל התנגדות היא" סדום מידת" פה שבעל בתורה שמכונה מה. שלך

 ם"המלבי מסביר( יח בראשית"  )ָרָבה ִכי ַוֲעֹמָרה ְסֹדם ַזֲעַקת' ה ַוֹיאֶמר" פסוק ועל! טורח או הפסד שום בדבר
 צעקת עולה זה שעל, לחברו אדם בין רבים חטאים חטאו שהם לומר רוצה, סדום זעקת[: "19ה מאה – אוקראינה]

 ".לעשוקים משפט עושה' וה והנעשקים הדלים

. משותפים חיים של שונים דגמים בין לבחור עלינו, חברתי צדק של הגדול האתגר מול הלבטים של אלה בימים
 שלי. "קיצונית קפיטליסטית לתפיסה אולי ומתאימה, רגשית ואטימות קצונית אנוכיות של הוא סדום של המודל

 של סוג, המשפחתי התא של לתחום עד הגבולות כל של טשטוש עם מוחלטים שיתוף חיי מציע" שלי שלך שלך
 ואהבת במועט הסתפקות  על המבוסס", שלך שלך שלך שלי, "שלישי מודל מציעה התורה.  פרימיטיבית קומונה
 .הזולת

 

 



 פניני דיומא     

 (מנחם סוכותהרב )

 לגלות את הסוד

ַאְר  ית ָאִביָך, ֶאל ַוֹיאֶמר ה' ֶאל ַאְבָרם, ֶלְך ְלָך מֵׁ  .ָהָאֶרץ ֲאֶשר ַאְרֶאךָ ְצָך ּוִמּמֹוַלְדְתָך ּוִמבֵׁ

 מה היא המסתוריות הזו? מדוע היה חשוב להוליך את אברהם בדרך שאינו יודע את מטרתה, לארץ עלומה?

אותו. כשהתבונן אברהם  חיפשאותו אלא מפני שהוא  מצאעל פי המדרש הבורא נגלה לאברהם לא בגלל שהוא 
על העולם הוא הבין שיש כאן סוד, שמשהו מסתתר מאחורי התבנית הגלויה של הבריאה, והוא היה מוכן להקדיש 

 את חייו לגילוי ה"סוד" הזה.

ָאיו ּוְבִריתֹו ְלהֹוִדיָעם -המדרש דורש על אברהם את הפסוק  , הצדיקים אינם אנשים שזכו פתאום לגילוי, סֹוד ה' ִלירֵׁ
להבנה עמוקה של היקום, להצצה באור האלוקי. האנשים הגדולים הם אלו שהבחינו בסוד, בכך שמשהו לא מובן 
מסתתר מאחורי ובתוך כל חפץ ואירוע גשמי והחליטו לחפש עד אשר יבינו את המשמעות, עד שיגלו את אותו אור 

 מוסתר.

ית ָאִביְךִשְמִעי ַבת ּו -את התהליך שעובר אברהם מתאר המדרש בפסוק  ְך ּובֵׁ ְוִיְתָאו . ְרִאי ְוַהִטי ָאְזנְֵׁך ְוִשְכִחי ַעּמֵׁ
לאחר ה"שמיעה" הראשונה, לאחר שהקול הראשון נקלט במוחך, מתגנב לתודעתך. אתה צריך  ַהֶּמֶלְך ָיְפיְֵׁך...

ל, את כל לראות להטות אוזן ולהקשיב, לרכז את כל תודעתך סביב הקול הזה, אתה צריך להיות מוכן לעזוב הכו
מה שחשבת שידעת על העולם, את כל מה שקושר אותך למקום בו היית עד היום, גם את דפוסי החשיבה 
וסולמות הערכים שרכשת, הכל, ולחפש. ההסתר הזה, הצורך שלך לחפש, הוא שמעצים את היופי שלך, הוא 

 שמגלה מי אתה באמת, כמה הפנימיות שלך יפה.

ֶאיָךמָ  -דוד המלך מבטא זאת בפסוק  , דווקא ההצפנה הזו, דווקא המאמץ לגלות, הוא ה ַרב טּוְבָך ֲאֶשר ָצַפְנָת ִלירֵׁ
, ֹכה ָאַמר ה': ָזַכְרִתי ָלְך ֶחֶסד ְנעּוַרִיְך -שמעצים את הטוב ואת משמעותו. השבח שמשבח הנביא את עם ישראל 

ְך ַאֲחַרי ַבִּמְדָבר ְבֶאֶר  מתחיל כבר כאן, באבי האומה, כשאברהם מתחיל ללכת גם  ץ ֹלא ְזרּוָעה.ַאֲהַבת ְכלּוֹלָתִיְך, ֶלְכתֵׁ
כשהדברים לא ברורים, כשהארץ היא "מדבר", עוד טרם זכה לראות אותה כפי שהיא, בקדושתה. דווקא מצב זה 
 הוא המבטא את שיא האהבה, עוד יותר מהמצב בו האהבה מוסברת וברורה, בה ההליכה מפוקחת והארץ מאירה.

לאחר שמגיע אברהם לארץ, הוא עוד לא "רואה" אותה, היא עדיין הייתה מוסתרת, כבושה תחת הכנעני. רק גם 
לאחר שמתמיד אברהם בחיפושו נותן לו ה' את היכולת לראות ופתאום הכול כל כך יפה, מעתה יש משמעות לכל 

ְדָמה ָוָיָּמהִמן ַהָּמקֹום ֲאֶשר ַאָתה ָשם צָ  ָשא ָנא ֵעיֶניָך ּוְרֵאה -ההסתר  , הקב"ה מגלה לו את הארץ  ֹפָנה ָוֶנְגָבה ָוקֵׁ
 ְלָך ֶאְתֶנָנה ּוְלַזְרֲעָך ַעד עֹוָלם. ֲאֶשר ַאָתה ֹרֶאהִכי ֶאת ָכל ָהָאֶרץ  -כפי שהיא 

כשמגלה אברהם אבינו את הטעם העמוק של השתוקקות, את האהבה העצומה של הנסתר, הוא מקבל גם מענה 
הנהגת העולם, הוא מבין שרק מתוך חושך גדול ניתן לגלות את שיאו של האור, שמתוך הרוע צומחת לתמיהתו על 

 משמעות הטוב.

 )מבוסס על תורתו של השפת אמת( 

  



 שירהפניני 

 (אהרן בס)

ת  ָכעֵׁ
ש  ֶשִהְתָחְלנּו ְלַבקֵׁ

ינּו ך ָעלֵׁ  ָברֵׁ
ן ַטל ּוָמָטר  ְותֵׁ

לּו  ְיִהי ָרצֹון ֶשִיְהיּו אֵׁ
י ְבָרָכה  ִגְשמֵׁ
י ֶשַפע  ִגְשמֵׁ

י ַאֲהָבה  ִגְשמֵׁ
י ִניצּול ֶרַגע  ִגְשמֵׁ

י ְפקִ  יָדת ֲעָקרֹותִגְשמֵׁ  
י ְבִרית זּוִגיּות  ִגְשמֵׁ
י ְשלֹום ְלָבבֹות  ִגְשמֵׁ
י ַחִיים ְוַחיּות  ִגְשמֵׁ

י ֶנָחָמה ְוַשְלָוה  ִגְשמֵׁ
י ִחיזּוק ְלָבבֹות  ִגְשמֵׁ
י ַפְרָנָסה טֹוָבה  ִגְשמֵׁ

י ְמִחיָקת ַהחֹובֹות  ִגְשמֵׁ

י ַאְחּדּות  ִגְשמֵׁ
ָעה י ּדֵׁ  ִגְשמֵׁ

י ְבִריאּותִגְשמֵׁ   
י ְפִליָאה  ִגְשמֵׁ

 ְגָשִמים ֶשל ִשְמָחה
 ֶשל ִחיבּוק ֶשל ִחיּוְך
 ֶשל ְמִחיָלה ּוְסִליָחה

 ֶשל ִקְרָבה ְוִשיּוְך

  ְגָשִמים ֶשָנִבין
 ֶשֲאַנְחנּו ֶאָחד

 ֹלא ּדֹוִמים
 ֲאָבל ָכל ֶאָחד

 ְמיּוָחד

 

  



 בינה ניניפ

 (אדלר )יפעת 

 הטוב ויצר הרעיצר 

 (ט-ח יג בראשית" )אנחנו אחים אנשים כי"

 כי, רועיך ובין ובינך ביני מריבה תהי נא אל: "ללוט אברהם מציע לוט רועי לבין אברהם רועי בין המריבה לאחר
 מה". ואשמאילה הימין ואם, ואימנה השמאל אם, מעלי נא הפרד. לפניך הארץ כל הלא. אנחנו אחים אנשים

 .אחים היו לא ולוט אברהם הרי"? אחים אנשים" של המשמעות

 זה. לזה זה קרובים הטוב והיצר הרע שהיצר –' אנחנו אחים אנשים כי(: "'פו אות" הסולם"ב לך לך) הזוהר מפרש
 בין האדם בתוך ריב על מדובר, כלומר." לימינו הטוב ויצר לשמאלו הרע יצר דהיינו. לשמאלו וזה, אדם של לימינו

 .הרע ליצר הטוב יצר

 אם: "הרע ליצר אומר הטוב שהיצר יתכן איך – הרע יצר של הצד הוא שמאל צד אם: השאלה עולה כך אם
 ?הרע יצר של הדרך שהיא שמאל בדרך ילך הטוב שהיצר יתכן איך"? ואשמאילה הימין ואם ואימינה השמאל

 אל בא שהוא בזמן הרע יצר בעבודת להתנהג איך עבודה סדר עניין כאן שיש: "ל"זצ אשלג שלום ברוך רבי אומר
 '".בה לדביקות להגיע לאדם להפריע בכדי, שלו הצודקות הטענות עם האדם

 הבנות: "לבן אומר שבו לבן עם יעקב של המפגש. הרע יצר עם התקלות של נוספים מקרים ישנם בראשית בספר
 הנוסף המפגש. שלו שהכול טוען לבן הזה במפגש". הוא לי – רואה אתה אשר וכל, צאני והצאן, בני והבנים, בנותיי

 לקבל רצה לא עשיו הזה במפגש". לך אשר לך יהי, אחי רב לי יש: "עשיו אומר שבו לעשיו יעקב בין מפגש הוא
 .מאומה מיעקב

 להאריך', בה לדבוק מנסים כשאנחנו. לו שייכת שלנו העבודה שכל טוען הרע היצר. לו שייך שהכול טען לבן
 לשם אלא ה"הקב למען עובד לא אתה: "ואומר צדיק של בתחפושת הרע יצר בא, למשל, תורה ללמוד או בתפילה

 של והתשובה!" תנוח לך? לעבוד לך למה – בשבילי עובד אתה אם אז! בשבילי עובד אתה, כלומר. עצמית אהבה
 '".ה רצון את ולעשות העצלות על להתגבר לי כדאי ולכן, שמיים לשם עובד אני. הוא כן לא: "הייתה יעקב

: בטענה סרב ועשיו שלו ומצוות התורה של הרכוש את לו לתת רצה יעקב. הפוך היה עשיו עם יעקב של המפגש
 אתה אבל. שמים לשם ולא בשבילי עובדים כולם כי, אחרים מאנשים ומצוות תורה הרבה לי יש –" רב לי יש"

 מכניס הרע יצר, כלומר. שלך ועבודה בתורה חלק שום לי אין כן אם, שמים לשם אלא בשבילי עובד לא אתה, צדיק
 .האנשים שאר כל לעומת ומיוחד יחיד שהוא האדם בלב גאווה

 לסטרא שטוב מה אמת אומרים שניהם שבאמת: "הסולם בעל אומר? עשיו או לבן, אמת טענת טוען מהם מי
 או המעשה לפני בא הרע יצר אם: הוא הטענות שתי בין ההבדל". לשלימות להגיע לאדם מפריעים הם כי. אחרא

 מתלבש הרע יצר, ה"לקב רוח נחת לעשות בקדושה משהו ולעשות להתגבר רוצה כשהאדם, המעשה לפני. לאחריו
 מגיעה עשיו טענת ואילו?" בכלל להתאמץ לך למה אז, בשבילי יהיה שתעשה מה כל ממילא: "לבן של בטענות

 רואה אתה: "לו ואומר עשיו מגיע יעקב של בדרכו וללכת לבן טענת על להתגבר הצליח האדם אם. המעשה לאחר
 האהבה לשם עובדים הם עובדים הם אם שגם שלך לחברים דומה לא אתה? אתה מלחמה איש גיבור איזה

 .ה"בקב מהדביקות האדם את מרחיקה הזאת הגאווה ואז. בליבו גאווה ומכניס", שלהם העצמית

 היצר". שמאל לדרך אלך אני – ימין לדרך תלך אם: "הרע ליצר אמר הטוב שהיצר יתכן איך לפרש נוכל ומכאן
 לא אני ולכן. ה"בקב לדבוק לי להפריע רוצה שאתה יודע אני! אותי לרמות יכול לא אתה: "הרע ליצר אומר הטוב

 ולעבוד צדיק להיות כביכול לי ומייעץ אותי לייאש מנסה שאתה שלך הצדיק לתחפושת – שלך לימין גם אקשיב
!" לי מייעץ שאתה ממה ההפך לעשות צריך אני, לבן הנקראת שלך ימין טענת עם בא כשאתה, ולכן. שמים לשם
 ".ואשמאילה הימין ואם" של המשמעות וזאת

 (מא מאמר" שלום ברכת" פי על)
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