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יש לדעת למה שינה הכתוב להקדים הרואה קודם הנראה שהתחיל לדבר בו שהיה לו לומר 'וירא ה' אליו' וכמו כן מצינו שדבר בכל
המקומות הקודמות (י''ב ז') וירא ה' אל אברם וגו' לזרעך וגו' ,וירא ה' אל וגו' אני אל שדי (יז א) :ונראה כי כוונת הכתוב הוא שבא להודיע
שהשרה ה' שכינתו עליו ונעשה מרכבה לשכינה ,ותמצא שאמרו ז''ל (ב''ר פמ''ז) שהאבות מרכבה לשכינה .והוא אומרו וירא אליו ה'
שגילה ה' שכינתו אליו ,ולזה הקדים תיבת "אֵ לָיו" להזכרת ה' לומר שנתגלית עליו השכינה ,מה שלא נשמע באומרו 'וירא ה' אליו'
כי ה' יפסיק בין הגילוי למתגלה בו ,והבן .ולזה תמצא שלא נאמר עוד " ַוי ֵָרא" בכל הנבואות הנאמרות לאברהם אחרי זאת אלא ויאמר ה'
(ר' חיים ִא ְּבן עטר ,אור החיים)
כי מצוי הוא לפניו עטרה לראשו.

מצינו לפעמים שמדמה את ישראל לכוכבים ,ולפעמים לחול אשר על שפת הים ,ולפעמים לעפר ,שנאמר (בראשית כח.יד) והיה זרעך
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 אתכם והנכם היום ככוכבי השמים לרוב( ,דברים א.י) הרבה והגדיל אתכם ,כך הרבה ארבה האמור כאן הוא לשון גדולה.
ודמיון החול הוא מורה ,על הזמן שהאומות קמים על ישראל לכלותם ולא יוכלו להם ,כמו הגלים המתנשאים כאילו רצו לשטוף את כל
העולם ומיד כאשר יגיעו אל החול הם נשברים ,כך באומות ,כמו שנאמר (תהלים מב.ח) כל משבריך וגליך עלי עברו .אמנם לא יוכלו להם
כי שם נפלו ונשברו לכך קראם משבריך ,לכך נמשלו ישראל לחול זה השובר הגלים שלא יוכלו לעבור את החול ,כי החול הוא חק וגבול
הים כך לא יוכלו האומות לישראל לכלותם .לפיכך כשבא עשו לקראת יעקב ,אמר יעקב בתפילתו (בראשית לב.יג) "וְּ אַ תָ ה אָ מַ ְּרתָ הֵ יטֵ ב
יטיב עִ מָ ְך וְּ שַ ְּמ ִתי אֶ ת ז ְַּרעֲָך כְּ חֹול"  ,למה זכר דווקא הבטחת החול ולא הזכיר הכוכבים שיש בהם תרתי לטיבותא הריבוי והגדולה ,גם לא
אֵ ִ
הזכיר לשון ריבוי אלא ושמתי זרעך כחול הים ,אלא שלפי שזה הבטחה שלא יוכלו להם שונאיהם ,כך לא יוכל עשו להזיקו ,ומטעם זה
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
(ר' שלמה אפרים ,כלי יקר)
השונאים ,אלא אף זו שהמה ירשו שער אויביהם ויוכלו להם.

אָ מַ ר ַרבִ י אַ בָ א ,ב ֹּא ְּראֵ ה עַ נְּ וְּ תָ נּותֹו שֶ ל אַ בְּ ָרהָ ם ,שֶ אַ ף עַ ל גַב שֶ אָ מַ ר לֹו הַ קָ דֹוש בָ רּוְך הּוא ַזעֲקַ ת ְּסדם ַועֲמֹּ ָרה כִ י ָרבָ ה ,וְּ עִ ם כָל זֶה שֶ הֶ אֱ ִריְך
הֹודיעַ לֹו שֶ רֹוצֶ ה ַלעֲשֹות ִדין בִ ְּסדם ,ל ֹּא בִ קֵ ש ִממֶ ּנּו לְּ הַ צִ יל אֶ ת לֹוט וְּ ל ֹּא ַיעֲשֶ ה בֹו ִדין .מָ ה הַ טַ ַעם ִב ְּש ִביל? שֶ ל ֹּא לִ ְּתבעַ שָ כָר ִממַ עֲשָ יו.
עִ מֹו וְּ ִ
ֱֹלהים אֶ ת אַ בְּ ָרהָ ם וַיְּ שַ לַח אֶ ת לֹוט ִמתֹוְך הַ הֲפֵ כָה וְּ גֹו' .מַ ה זֶה
וְּ עַל זֶה שָ לַח הַ קָ דֹוש בָ רּוְך הּוא אֶ ת לֹוט וְּ הִ צִ ילֹו ִמּׁשּום אַ בְּ ָרהָ ם ,שֶ כָתּוב ַו ִיזְּכֹּ ר א ִ
אֲשֶ ר יָשַ ב בָ הֵ ן לֹוט ? ה ֲֵרי ֶנ ֱאמַ רֲ ,אבָ ל ִמּׁשּום שֶ ֻּכלָם ְּרשָ עִ ים וְּ ל ֹּא נִ ְּמצָ א [ביניהם] ִמ ֻּכלָם שֶ יֵש לֹו ְּדבַ ר זְּכּות פְּ ָרט לְּ לֹוטִ .מכָאן לָמַ ְּדנּו ,שֶ בְּ כָל
מָ קֹום שֶ דָ ִרים בֹו ְּרשָ עִ ים הּוא חָ ֵרב.
"אֲשֶ ר יָשַ ב בָ הֵ ן לֹוט" וְּ כִ י בְּ ֻּכלָם יָשַ ב ל ֹוט? אֶ לָא בִ גְּ לָלֹו הָ יּו ְּמיֻּּׁשָ בִ ים וְּ ל ֹּא חָ ְּרבּו .וְּ ִאם ת ֹּאמַ ר ִבזְּכּותֹו  -ל ֹּא! אֶ לָא ִבזְּכּות אַ ְּב ָרהָ ם .אָ מַ ר ַרבִ י
ִש ְּמעֹון ,ב ֹּא ְּראֵ ה שֶ ִּׁשמּוש שֶ אָ דָ ם עֹושֶ ה לְּ צַ ִדיק ,אֹותֹו ִשמּוש מֵ גֵן ָעלָיו בָ עֹולָם ,וְּ ל ֹּא עֹוד ,אֶ לָא שֶ אַ ף עַל גַב שֶ הּוא ָרשָ ע ,לֹומֵ ד ִמ ְּד ָרכָיו וְּ עֹושֶ ה
אֹותָ ם .ב ֹּא ְּראֵ ה ,שֶ ה ֲֵרי ִמּׁשּום שֶ הִ ְּתחַ בֵ ר לֹוט עִ ם אַ בְּ ָרהָ ם  -אַ ף עַל גַב שֶ ל ֹּא לָמַ ד כָל מַ עֲשָ יו ,לָמַ ד ַלעֲשֹות חֶ סֶ ד עִ ם הַ ְּב ִריֹות כְּ מֹו שֶ הָ יָה עֹושֶ ה
(הזוהר הקדוש ,קה ע"א)
אַ בְּ ָרהָ ם ,וְּ זֶהּו שֶ הָ יָה ְּמיַּׁשֵ ב אֶ ת כָל אֹותָ ן הֶ ע ִָרים כָל אֹותֹו זְּמַ ן שֶ הָ יּו ְּמיֻּּׁשָ בִ ים אַ חַ ר שֶ ּנִ כְּ נַס לֹוט בֵ ינֵיהֶ ם.
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