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 פניני באר בשדה 

 בשדה הפרשה 

 מתוך התבוננות בפסוקי 

 פרשת וירא 

 

הפר חלק   מפסוקי  של  ש גדול  הסיפור  את  לנו  מספרת  סדום ' ה    ' מהפכת 

כל  כלל  על  השלום  עליו  אבינו  אברהם  של  והמבט  ההסתכלות  עם    יחד 

צ  סדום.  בזה  י ר עניין  להתבונן  רבות  אותנו    -כים  ללמד  רוצה  התורה  מה 

 ... ? כתורת חיים לזמנינו אנו 

 *  *  * 

המוב כפ וט,  ל  חז"ל י  וממדרשי  הפרשיות  מפסוקי  הנקי  ן  האדם  היה  לא   ,

רבב  היה    . מבלי  הוא  ביתו של אברהם,  נכון,  וגם  אחיי היה  גם  הוא  מבאי  ן 

זאת  'ובאותו שעה כשר היה', אבל  גיס,   ולא הפנים את  הוא  בכל  לא למד 

 בלשון המעטה...    דרכו של אברהם אבינו... 

ממנ  מתייאש  לא  זאת  בכל  אבינו  שהתורה  זאת  ו ו...  אברהם  אף  על 

ש  מ מעידה  לוט  היפרד  'אחרי  אברהם,  רק  אל  ד'  דיבר  אז  רק  כל  עמו'  'כי 

הי  עמו  ,  זמן שהרשע  וואו  .. . פורש ממנו' נפש של  איזה מס ה הדיבור  ירות 

עמו  יודע שהוא  הוא    , אברהם  ד'  של  דיבורו  את  אך  ל  ו הכ ו מפסיד  לו  כדאי 

 יל את לוט מבאר שחת... בכדי לנסות ולהצ ורק  

 *  *  * 

אברהם   איך  ראינו  הקודמת  בפרשה  לקרב  כבר  לצאת  מוכן  היה  של  גם 

והכול   ממש  נפשות  מלחמת  הוא    ... לוט הצלת  בעד  סכנת  את  נלחם 

לדמשק   שמשמאל  חובה  עד  אותם  ורודף  החמשה  את  המלכים  ארבעת 

 עד אמצע הלילה והכל בכדי להציל את לוט... 

צפה   אבינו  קדשו  והסתכל  אברהם  מונות  הט   ' ות טוב ה נקודות  ' ה   על ברוח 

 הצילו מבאר שחת... בו בלוט ועשה כל מאמץ ל 

פניו   הצליח אברהם  על  עובדא במשימתו   לא  מספרת  ש   היא,   ...  התורה 

בפרש  הקודמת לנו  ע   ה  כמה  והוא ו עד  מלוט  לאברהם  יש  נפש  נאלץ    גמת 

ביני  מריבה  תהי  נא  'אל  לו  אנשים    לומר  כי  רועיך  ן  ובי רועי  ובין  ובינך 
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האר  כל  הלא  אנחנו  אם אחים  מעלי  נא  הפרד  לפניך  ו   ץ  אימינה  השמאל 

 ואם הימין ואשמאילה'... 

את   ורואה  עיניים  מרים  מצידו  לפני  ' ולוט  משקה  כולה  כי  הירדן  ככר  כל 

עמורה'  ואת  סדום  את  ד'  ואת    , שחת  החומריות  את  לפניו  רואה  הוא 

ולוט בוחר לו את   'כגן ד' כארץ מצרים'  ויסע  ' הגשמיות של  כל ככר הירדן 

מקד  מק '   –  ' ם לוט  עצמו  עולם' הסיע  של  אף    , דמונו  ועל  סדום'  עד  'ויאהל 

לנכון   ראה  לא  זאת  בכל  לוט  מאוד'  לד'  וחטאים  רעים  סדום  ש'אנשי 

 לשכון עמהם'... להתרחק מהם ואדרבה 'לא נמנע מ 

השבו  סדום'  ובפרשת  עד  'ויאהל  רק  שלא  לנו  לספר  מוסיפה  התורה  ע 

כב  והוא   ... סדום' 'בתוך  יושב  כבר  הוא  להיות אלא  נהפך  'שופט    גם   ר 

... וכבר לקח משם גם חתנים לבנ   , שלהם'  ...  ותיו 'ולוט יושב בשער סדום'

כי  שנ  ניצלו  ולא  סדום  אנשי  עם  התחתנו  כבר  מבנותיו  'כמצחק  יים  היה 

כ  חתניו'  שבאו  בעיני  המלאכים  כצוואת  משם  לברוח  מהם  לבקש  שבא 

ארוס  כבר  היו  שבבית  בנותיו  שני  וגם  סדום...  את  לאנשי  להפוך  ות 

 חד מהם... סדום... ממש כא 

ב  כבר  הוא  כאשר  והקריטי  וגם  ן  האחרו ברגע  בנותיו  ושני  אשתו  עם  ורח 

'ויתמהמה'  של  במצב  זה  היה  ה' ב   , עדיין  מתוך    . .. ' שלשלת טעם  והכל 

ש  הממון  צריכים  תאוות  היו  והמלאכים   ... ממונו' את  להציל  'בכדי  בו 

האנ  'ויחזיקו  בחוזקה  וביד לתופסו  אשתו  וביד  בידו    בנותיו שתי    שים 

יוציאוהו וינחו   ו מחוץ לעיר'... ה בחמלת ד' עליו ו

'לאברהם  לך  לך    , ימלט' ה המלאכים גם מבקשים ממנו להתפנות ל'ההרה  

ב ,  רבך   ' אבינו  משיקולים    , הר'... אבל הוא בשלו 'ברח לך לאברהם שיושב 

הדעת  וקטנות  בושות  וקטנוניים של  ' ט   , זרים  עם המלאכים  לא  וכי  נ וא וען 

להימל  תד אוכל  פן  ההרה  ומתי' ט  הרעה  לברו   ... בקני  יכול    ח אינני 

...   לאברהם  כרשע' נחשב  יהיה  אני  אברהם  אצל  כשאבוא  ימות    'כי  אני 

 מבושה... 

כשבר  אתו  שקורה  לצוער.. ומה  ר ח  י  .  גילו לישזבן,  רחמנא  ליצלן  חמנא 

ו ו עריות עם בנ   ... תי

הסדו  המרשעת  נצי ם' ואשתו,  ותהי  מאחוריו  אשתו  'ותבט  ב  ניקית... 

לאורחים  לח' מ  מלח  מעט  לי  תני  לה  אמר  לקתה  במלח  חטאה  'במלח   ...

אף  הללו   לו  אמרה  להנהי   מנהג ה והיא  בא  אתה  הזה  במקום    ג הרע 

 ... ' הזה 

בא  זה  כל  צדק הת   ה ואחרי  על  לנו  ומספרת  השבוע  בפרשת  תו  ו ורה 

אברהם  אבינו  של  נפשו  הרעים    ומסירת  סדום  אנשי  בעבור  גם  להתפלל 
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מאוד  לד'  מה שהוא  זה  יה  וה   ... וחטאים  לו  מגלה  עולמים  כל  בורא  כאשר 

ועמורה  לסדום  לעשות  המכ   הולך  אמר  אני  'וד'  אשר  מאברהם  אני  סה 

 . עושה' 

 *  *  * 

הקדוש  זי"ע, רבנו  מברסלב  מוהר"ן  ומכסה    ,  טפח  לנו  מגלה  רמזיו  ברמזי 

ב  מוהר"ן  טפחיים  ב ) ליקוטי  חלק  ח  עלי  התורה    –  תורה  רבנו  של  האחרונה 

ה'תק   , אדמות  השנה  הסתלקו   , אומן עיר  ב   "א ע בראש  ליום  ך  וחד  סמו ובמי  , החלק  תו

ום הכיפורים כהשלמ   לפני רבי נתן רק אחרי האחרון של המאמר שרבנו אמרו   ה על  י

הנפלא  בעצם  זה  ו   , המאמר  י  ו   נה האחרו הגילו י בחי מוהר"ן  מרבנו  בחלק    . ששמענו 

של   רבנו  סוף  זה  זה, המאמר  נפלא  במאמר  הנאמר  כל  את  ת '   מלביש  וכחה'  תקעו 

. ל  ע  )' נו חגי ליום  בחודש שופר בכסא  'תקעו  מתגלה ומתבאר הסוד  ושם    הפסוק 

 . ' שזה בסוד 'בכסה ליום חגינו   הגדול והנעלם של 'המכסה אני מאברהם' 

 ותמצית הדברים לעניינו: 

הגדולים  הכוח   , הצדיקים  הקנאי    , בעלי  פנחס  רבנו  משה  כמו 

אבינו  לה   , ואברהם  צריכים  הם  כאשר  נשמות  וכיח  גם  את 

באמ ל  ישרא  רק  זאת  עושים  הגן ' צעות  הם  את  המשקה    ' הקול 

הראוי ' שזה   המוכיח  בנשמות   ' קול  טוב  ריח  ולא    , שמביא 

שמפ  תוכחה  רי י חלילה  הנשמה  על  חלילה    ז שא   רע   ח לה 

חיות הנשמה מכל העולמות מפ  כל  הנשמה  הרי  כי    , סיקים את 

 . נהנית רק מהריח 

הגדולים   , ולכן  הסתלקותם   , הצדיקים  ליום  סמוך    , ובמיוחד 

ישראל  לנשמות  בתוכחה  סמוך  מתעסקים  עצמו  שרבנו  כמו   ,

כצו  לנו  השאיר  הזה  להסתלקותו  הנפלא  המאמר  את  ואה 

תוכחה',  'תקעו  הרי   מאמר  את  שמעוררת  כזאת  תוכחה    ח אבל 

הנשמה  של  '   , הטוב  נאמר  שעליו  כזאת  שכמו  ו תוכחה  יט 

ב  הבשמים  'מסמוס  סוד  שזה  עובד'  למס  ויהי  ידיים  לסבול 

לה  שיותר  ממנו  ציא  ו בכדי  טוב' כמה  התוכחה    ... ריח  היפך 

הנ שאי  את  'לטלטל  כמו  שזה  כראוי  ריח    בילה נה  עושה  שרק 

 . ים המאמר א בפנ ב ו רע' כמ 

ישראל ו  שיש  הם  כאשר    , נשמות  הצדיקים  תוכחת  שומעים 

טוב  ריח  מ   , בהם  הצדיקים  של  כי  הסוד  את  להם  שיר  ' גלים 

מ וט  ש פ  בסוד    ' רובע מ   ש ול ש כפול    קולך כשופר  ם  הר ' שזה 

כ'פול    -'כשפ"ר'  וד  תם הוא בס ח כי כל תוכ   , ' הגד לעמי פשעם ו 

יהוה' שזה    , בוע י ר' וט  ש 'ילוש פ' ש  יה' יהו'  י'  שיר  ' בסוד    , בסוד 

של   כינור  שכול ד של  נימין  ע"ב  על  לעתיד  שיתנגן    ', חס"ד   ו וד 
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בסוד   לעתיד ח אמונת  ' שזה  של  העולם  חסד    '... ידוש  'עולם 

מתחזקי  רק  ישראל  נשמות  אותם  ביראת  יבנה'...  ביותר  ם 

לבירור   להגיע  ומצליחים  הללו...  תוכחה  דברי  בשומעם  שמים 

 המדמה על ידי רוח קדשו של הצדיק המוכיחים... 

באמצעות    כי  בב התפ ' הצדיקים  שה לה  דין    , ' ללים מתפ   ם חינת 

השנ ו  בראש  גורמ   , ה במיוחד  להקי הם  אחרא  לסטרא  גם  א  ים 

חיות את   וב עצמות  גרים  ונעשים  תשובה ע ה  בס לי  שזה  וד  , 

הריא  של  והנשמה  הנשימה  של  חיים  בשלמות 'הרוח    ... ' ה 

מעצמם  '  מסירים  החוצה  שהם  תע בנשיפתם  הרוח  ועים  ת את 

דיבורי   של  הרוח  בנשימות  ומתגיירים  הזה  עולם  תאוות  של 

כה בפנים המאמר ) תורה ותפלה'   . כמבואר בארו ) 

זה  ו  כל  ידי  ומתפשט  מת על  ד'  כבוד  ונתברר  הנבואה  גלה 

ל ה  וזוכים  ב   ' וישרה   ברורה אמונה  ' מדמה  והי   י מ ' גם    ה שאמר 

יש  ל   ' ין מא   העולם  ח ' וגם  רוחך  תשל '   ' ולם הע   ידוש אמונת  ח 

אדמה יבראו   פני  ה ובמיוחד    , ' ותחדש  של  האמונה  יר  ש מתגלה 

לע  שיתער  שיר ת חדש  שהוא  השג   יד  בלי  ח שכולו  פרטית  ה 

כלל  הטבע  בדרך  שומע   ר וכאש   ... התלבשות  זאת  הנשמה  ת 

מתמלא ו הת  היא  והניגון  ומתח   ח י מר   ת כחה  ביותר  טוב  זקת 

שמים   נ ביראת  התוכחה ל חלי   ופלת ולא  ידי  על  זה  ו   , ה    –כל 

המאמר    ה מגל  בסוף  שם  רבנו  ליום  ב   הוא   -לנו  'בכסא  של  סוד 

מאברהם'  ח  אני  'המכסה  בסוד  שזה  הנבואה  ב שזה  גינו'  סוד 

הרא  המנהיגים  של  הקודש  ורוח  גם  הברורה  שיודעים  ויים 

ר הם עוסקים בתוכחתם  לכסות את ריח הרע של העוונות כאש 

 . עיי"ש   זי רמזים כמבואר שם היטב ברמ ו את נשמות ישראל...  

אברהם   בר אבינו  כי  מיד מה  ע קלט  כל  הבורא  כאשר  ו צונו של  ילה  ג למים 

ש   ו סוד ת  א לו   לע הוא  מה  ועמורה הולך  סדום  עם  בצ   , שות  דקותו  והוא 

ה ב ו לבבו    וביושר  לה ג כוחו  התחיל  כענקים  הרם  להיפלל  גם  ו   , תפלל דול 

קונו ע  דין ממש ינ לה בבח פ בת   , ם  ו   העיז ו   ... ת  כל    , ל ו כביכ   , פני הבורא  מול 

להתח ע  ולומ ולמים  ל ו ש ע מ   לך   ה חליל '   ר: נן  הזה  כדבר  צדי ת  עם    ק המית 

כ  והיה  כר רשע  לך  ש צדיק  חלילה  י ה ע  לא  הארץ  כל    ... שה משפט' ע שופט 
ראש   ערב  של  בסליחות  ציבור  השליח  עם  יחד  זה  פסוק  לצעוק  נוהגים  )וכולנו 

של  השנה  הסליחות  ברית ' ,  ן ערב    , ' אברהם   זכור  הדי ום  ב   , י נכללים  כולנו    ק צדי שאז 

לגר  בכדי  ן  די בבחינת  תפלה  להתפלל  שיכול  הגדול  כוח  הבעל  שהסטרא  האמת  ום 

  . חיותה( עצמות  את  תקיא  'התפ אחרא  בסוד  ממש  הוא  זה  בבח שכל  ינת  לה 

 . ה ז   מאמר נפלא ב אריכות  ר שם ב א דין של הבעל כוח הגדול' כמבו 
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והל  ה'וי אחרי    , אה ומכאן  של  זו  '   -  לל פ פתיחה  קונו עם  פלילות    , שעשה 

שים הצדיקים חמשה  י 'אולי יחסרון חמ   : תחנן לה אברהם אבינו גם  מתחיל  

העיר'  כל  את  בחמשה  א   ... התשחית  לדבר  עוד  ויוסף  ו ' אולי  ליו  יאמר 

ארבעי  שם  ואדברה  עד  הלאה    ן וכ   ... ם' ימצאון  לאדוני  יחר  נא  אל  'ויאמר 

הפעם  ימצ   אך  וואו אולי  וואו   ... עשרה' שם  תפילות   ... און  ה  כמ   , כמה 

'ת   , תחנונים  דין' י לה בבח פ כמה כוח של פלילות עם קונו של  והכול    ... נת 

ו בכדי   עם  לנסות  שבו  טובות  הנקודות  כל  עם  יחד  לוט  את  כל  להציל 

 ו. הנשמות התלויות ב 

שב  אף  על  אברה ע ולכן,  פעל אבי   ם צם  לא  לכאורה, נו  לוט    ,  את  להציל 

וע  מחטא  הו   ... וון עצמו  הועילו   , ילו ע אבל  איך  ל  ש ותיו  יל פ ת   ... ועוד 

שה  אבינו  חיות ס אברהם  עצמות  את  יום  של  בסופו  הקיאה  אחרא  ה  טרא 

'ח  ויקיאנו    ל י והתקיים בשלמות  יורי בלע  ... נו אל ש ומבטנו  רות המואביה  ו   '

העמוני  לגזע  הת   ת ונעמה  חוטר  יצא  ומהם  הוא  הוא    ישי גיירו  המלך  דוד 

ויגאלנו בקרו   ח מלך המשי   ב. שיבוא 

 

 : ם י שווי כ לחיי היום יום שלנו הפרטיים והע   , ולמעשה 

שעל  ראל  ש מול נשמות י   דים לפעמים אנחנו עומ גם  כאשר  אנחנו,  גם  

והם מסובבים מכל    ובר עליהם כל כך הרע ג פניו נראה לנו במוחש איך ש 

דום  וכאנשי ס   , כלוט ומשפחתו   , שע חטא ועוון ופ צדדים ב ידי  צד ומצ 

 ע ללמדנו בינה ו ה באה פרשת השב ז עם כל  הרעים וחטאים לד' מאוד,  

 !!! לא להתייאש 

 !!! ולא ולוותר 

 !!! מים גם עליהם ש   ולא להפסיק לעורר רחמי 

 !!! ץ לקרבם ולחזקם ל מאמ כ גם  ולעשות  

הפרט יצמח    ת כלל וגאול ראל של גאולת ה ש י   ת זה נשמו כי מי יודע אי 

 . .. מכל זה 

                 


