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בזכות הזריזות
צדק ורחמימ
הדיונ המשפטי הארוכ בינ אברהמ לבינ ה’ ,מ:תיימ בהכרזת ה’ ,שאינ בכל חמש
ערי :דומ אפילו לא עשרה צדיקימ.

.Ã āđĚāģĚø Ęü čĥĀ Ĉ ęĐĀ ĤĀ čø Čÿ đø ęĐĀ ĤĀ čø Čÿ ĘČþ Ĥčă ý ďÿ Ęø ĐĘăĀ ėă ü Ĥĥþ Ĉ Čú ėă ÿ ÅĐ Ėø Ęþ ĕă ý đÃÿ

)בראשית יח ,לג(

כל מאמציו של אברהמ אבינו להצלת משהו מערי :דומ ,מגזירת הכיליונ ,לא
צלחו .מפליא הוא ,שדווקא לוט מצליח במקומ שאברהמ לכאורה נכשל .כיצד זה
ייתכנ?
נדלג לדו־שיח ,שהתנהל בינ לוט לבינ המלאכימ ,מיד לאחר שהוציאוהו מנ העיר.
לוט מתחננ על נפשו:

ČāĘĐú ,ĐĚĀă ĥĀ Ĉ ČĜĀ ĐĔĀ Ęø ĚĀă Čü .ĤĞĀ Ģø Ěü ČđĐü đø ĐĚĀă ĥĀ Ĉ ĝđă ĜĘĀ ĐčāĀ Ĥģø ĦČāĒă Đÿ ĤĕĞü ĐĀ ČĜĀ ĐĜăý ĐÃü
)בראשית יט ,כ(
.Ãĕĥü Ĉ Ġø Ĝÿ ĕēü Ħø đă ČđĐü ĤĞĀ Ģø Ěü
העיר צוער היא אחת מחמשת ערי :דומ .במילימ אחרות ,לוט מבקש להציל לא
פחות מאשר אחת מחמשת ערי :ודמ!
להפתעתנו ,המלאכ משיב בחיוב לבקשה האדירה הזאת.

Ĥĥþ Ĉ Čú ĤĕĞü ĐĀ ĦČþ ĕėă ü Ġø ĐĀ ĕĦăü Ęø čü Ęø ĐĒă þ Đÿ ĤčĀ ďĀă Ęÿ ęĎă ÿ ĖĕĀ Ĝþ ĠĀ ĕĦČ
ĉ Ā ĜĀ ĐĜăý Đü đĕĘĀ Čý ĤĚČā
ü ĥ
þ ĕă đÃÿ
)בראשית יט ,כא(
.ÃĦăĀ Ĥø čă ÿ ďüă
זה מאוד מפתיע .הייתכנ ,כי בקשתו האחת והיחידה של לוט מנ המלאכ להצלת
עיר שלמה ,נענית מיד ובחיוב ,בעוד שאברהמ מבקש פעמ אחר פעמ בעד :דומ
ובנותיה ,ולב:ופ נאלצ ל:גת מבקשתו?
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בצדקות פי כמה וכמה מלוט בנ אחיו5 .ופ 5ופ ,כל עצמ
אינ 5פק ,שאברהמ גדול ִ
הצלתו של לוט נזקפת לזכותו של אברהמ ,כעדות התורה:

”.ÃĐėĀ Ġý Đú Đÿ Ėø āđĦă Ěü Ĕ āđĘ ĦČþ ēĘă ÿ ĥÿ Ĉ ĕø đÿ ęĐĀ ĤĀ čø Čÿ ĦČþ ęĕĐāü ĘąČù Ĥā ăėĒø ĕă ü đ...
ÿ

)בראשית יט ,כט(

כפי שנוכחנו בויכוח המשפטי שהתנהל בינ ה’ ובינ אברהמ ,בכל תחומ 5דומ אינ
אפילו עשרה צדיקימ .צוער היא אחת מחמש ערי 5דומ .נחזור על תמיהתנו :כיצד
זה ייתכנ ,שעיר שלמה תינצל מגורל 5דומ על פי בקשתו האחת של לוט ,בעוד
שאברהמ אבינו אינו מצליח לעשות זאת?
התשובה נעוצה בנימוקי הבקשה.
אברהמ לא ביקש מאת ה’ שומ העדפה בזכותו ולא ביקש רחמימ .אברהמ דרש
משפט צדק וקיבל משפט צדק .אברהמ הצביע על בעיה עקרונית בחינוכ הדורות
לאור צדק ה’ ומשפטו ,ונענה בהבהרות מדויקות מאוד .לא רק שאינ חמישימ
צדיקימ אלא אינ אפילו עשרה .אילו היו עשרה ומעלה ,תוצאות משפט ה’ היו
אחרות.
אברהמ לא ביקש לערב את זכויותיו הפרטיות השמורות לו ,למענ חנינת 5דומ
ועריה.
מנגד ,לוט אינו מבקש מנימוקי צדק ומשפט ,לוט מבקש רחמימ על עצמו.

”ĉ ü ĞĀ Ĥĥþ Ĉ Čú ĖĀ ďøă ĝø ēÿ Ęďýă Ďø Ħăÿ đ...
ĔĘý ĚĀă Đü Ęø Ęėÿ đă Č ČāĘ ĕėāü ĜČĀ đø ,ĕĥü Ĉ Ġø Ĝÿ ĦČþ Ħ āđĕēú Đÿ Ęø ĕďü ĚĀă Ğü ĦĕĀ ĥ
ÿ
.Ã...ĐĚĀă ĥĀ Ĉ ĝđă ĜĘĀ ĐčāĀ Ĥģø ĦČāĒă Đÿ ĤĕĞü ĐĀ ČĜĀ ĐĜăý Đü .ĕĦăü Ěÿ đĀ ĐĞĀ ĤĀ ĐĀ ĕĜü ģÿ čă Ā ďø Ħăü ěĠþ ă ĐĤĀ ĐĀ ĐĀ
)שמ ,פ5וקימ יט-כ(

גמ רחמימ לבד לא ה5פיקו להציל את לוט .ברגעימ אלו היה צורכ בהפעלת
זכויותיו העצומות של אברהמ.
אמנמ לוט עמד בהצלחה במבחנ שעורכימ לו המלאכימ ,אכ עדיינ ,הוא זקוק
לזכות אברהמ .אנו מבקשימ לברר ,מה הגיע לו בזכותו העצמית ,ומה הוא השיג
בזכות אברהמ?

גבולות הזכות
נשוב אל הפ5וק שצוטט לעיל ונתבוננ בו.

Ĕ āđĘ ĦČþ ēĘă ÿ ĥÿ Ĉ ĕø đÿ ęĐĀ ĤĀ čø Čÿ ĦČþ ęĕĐāü ĘąČù Ĥā ăėĒø ĕă ü đÿ ,Ĥėă Ā ėă ü Đÿ ĕĤý ĞĀ ĦČþ ęĕĐāü ĘąČù Ħēý ĥÿ Ĉ čă ø ĕĐü ĕø đÃÿ
)בראשית יט ,כט(
.ÃĔ āđĘ ěĐý čă Ā čĥÿ Ĉ ĕĀ Ĥĥþ Ĉ Čú ęĕĤü ĞĀ Đþ ĦČþ Ėāø ĠĐú čă ÿ ,ĐėĀ Ġý Đú Đÿ Ėø āđĦă Ěü
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הפ>וק הזה מלמדנו ,שהתערבותמ של המלאכימ בהוצאתו הפלאית של לוט
מ>דומ לא הייתה מאפשרת ,אלמלא זכותו של אברהמ .הדיוק הוא מנ המילימ,
ַויְ ַשּלַ ח ֶאת לֹוט” דהיינו ,שילוחו של לוט מתוכ ההפיכה לא התרחש בזכותו .משמע
מכאנ ,שכדי למלט את עצמו בכוחות עצמו בלבד ,לא הייתה דרושה זכות אברהמ.
נעקוב אחרי השתלשלות העניינימ כפי שהתורה מתארת.
לוט מפציר במלאכימ ֶשיָ לּונּו בביתו ויהיו אורחיו .במקביל ,לוט פועל נגד אנשי
מקומו ,תוכ כדי מּוכנּות להקרבת שתי בנותיו למענ שלומ אורחיו .אינ >פק שלוט
עומד בהצלחה במבחנ ששני המלאכימ ערכו לו ,כולל מידת הח>ד בהכנ>ת
אורחימ.
בתמורה ,הציעו המלאכימ ללוט להציל את עצמו ואת משפחתו המורחבת ,הכוללת
חתנימ וכלות ועוד .כלומר ,זכותו העצמית של לוט עמדה לו ולכל משפחתו.
למרות זאת ,זכותו של לוט אינה מ>פקת להציל את אנשי העיר .משומ ככ ,במידה
והוא יישאר בעירו ,או לא י>פיק לצאת לגמרי מנ העיר ,הוא ימצא את מותו עמ
אנשי העיר.

ĕĦăý ĥø Ĉ ĦČþ đø ĖĀ Ħăø ĥø Ĉ Čü ĦČþ ēģÿ ęđă ģ ,ĤāĚČĘý Ĕ āđĘčă ø ęĕėü ČĀ Ęø Ěÿă Đÿ đă ĢĕČü ĕă Ā đÿ ĐĘĀ ĞĀ Ĥēÿ ĥÿ Ĉă Đÿ āđĚėø đă Ã
)שמ ,פ>וק טו(
.ÃĤĕĞü ĐĀ ě āđĞú čă ÿ ĐĠþ ĝĀă Ħăü ěĠþ ă (ĦđĘėĐđ ęĕĜĦēĐ ČĘĘ) ĦāČĢĀ Ěø Ĝăü Đÿ ĖĕĀ Ħāþ Ĝčø
לוט לא מצליח לצאת בכוחות עצמו והוא נזקק לעזרה.

,đĕĘĀ ĞĀ ÅĐ ĦĘÿ Ěø ēþ čă ø đĕĦāĀ Ĝčø ĕĦăý ĥø Ĉ ďĕÿ čø đă āđĦă ĥø Ĉ Čü ďĕÿ čø đă āđďĕĀ čă ø ęĕĥü Ĉ ĜĀ Čú ĐĀ đă ģĕĒü ēú ĕă ÿ đÿ .Đă ĚĀ Đø Ěÿ Ħø ĕă ü đÃÿ
)שמ ,פ>וק טז(
.ÃĤĕĞü ĘĀ ġđă ēĚü đă ĐēĂ Ĝăü ĕă ÿ đÿ đă ĐČĂ Ģü ĕă đÿ
המלאכימ נושאימ את לוט ומשפחתו ,מוציאימ אותמ בדרכ ני>ית ,וכהרפ עינ
המ מחוצ לעיר .יש לתת את הדעת לביטוי ă ø
 .ÃđĕĘĀ ĞĀ ÅĐ ĦĘÿ Ěø ēþ čÃהביטוי הזה מלמד,
שהופעלה פה זכות חיצונית נו>פת שעזרה ללוט .על הזכות הנו>פת ועל מקורה,
מפרט פ>וק אחר:

Ĕ āđĘ ĦČþ ēĘăÿ ĥÿ Ĉ ĕø đÿ ęĐĀ ĤĀ čø Čÿ ĦČþ ęĕĐāü ĘąČù Ĥā ăėĒø ĕă ü đÿ Ĥėă Ā ėă ü Đÿ ĕĤý ĞĀ ĦČþ ęĕĐāü ĘąČù Ħēý ĥÿ Ĉ čă ø ĕĐü ĕø đÃÿ
)שמ ,פ>וק כט(
.ÃĔ āđĘ ěĐý čă Ā čĥÿ Ĉ ĕĀ Ĥĥþ Ĉ Čú ęĕĤü ĞĀ Đþ ĦČþ Ėāø ĠĐú čă ÿ ĐėĀ Ġý Đú Đÿ Ėø āđĦă Ěü
שילוחו של לוט בפועל ,נעשה על ידי המלאכימ .המ נשאו את לוט ומשפחתו
בדרכ פלאית והניחוהו מחוצ לעיר .כפי שנאמר לעיל ,השילוח הזה הופעל בזכות
.ÃđĕĘĀ ĞĀ ,ÅĐ ĦĘÿ Ěø ēÃ
אברהמ ,וזוהי þ
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מבחנ נו!פ

ĘČÿ đø ĖĕĀ Ĥþ ēú Čÿ Ĕĕčă ü Ħăÿ ĘČÿ ĖĀ ĥþ Ĉ Ġø Ĝÿ ĘĞÿ ĔĘý ĚĀă Đü ĤĚČā
þ ĕă đÿ ,ĐĢĀ đă ēĐÿ ęĦāĀ Č ęČĕĀ Ģü āđĐėø ĕĐü ĕø đÃÿ
)שמ ,פ1וק יז(
.ÃĐĠþ ĝĀă Ħăü ěĠþ ă ĔĘý ĚĀă Đü ĐĤĀ ĐĀ ĐĀ Ĥėă Ā ėă ü Đÿ ĘėĀ čă ø ďāĚĞú Ħăÿ
המלאכימ אשר נשאו את לוט אל מחוצ לעיר ,פוקדימ עליו להימלט אל ההר
ולהציל את נפשו.
נשאלת השאלה .מדוע לא נשאו אותו המלאכימ ישירות אל ההר? מדוע המ
פוקדימ עליו לעשות זאת בכוחות עצמו?
התשובה מונחת בחשיבותה של בדיקה נו1פת ,שנערכה למשפחה המצומצמת.
המבחנ הוא ,מי יביט לאחור בניגוד להוראה מפורשת .הבטה לאחור מעידה על
קשר נפשי עמ העיר .קשר מנ ה1וג הזה ,יפעיל את עונשה של העיר גמ על המביט
לאחור .עונשה של העיר היה בגפרית ומלח ,כדברי הכתוב ב1פר דברימ פרשת
ניצבימ.

ĉ ø ēĘÿ Ěþ đĀ ĦĕĤü Ġø Ď”ă Ā
čĥ
ĉ þ Ğý Ęėă Ā Đă čĀ ĐĘþ Ğú ĕÿ ČāĘđø ēÿ Ěü Ģø Ħÿ ČāĘđø ĞĤÿ Ēă Ā Ħü ČāĘ Đă ĢĀ Ĥø Čÿ ĘėĀ ĐĠĀ Ĥý ĥ
ø
) .Ã āđĦĚĀ ēú čÿ đă āđĠă Čÿ čă ø ÅĐ ĖĠÿ ĐĀ Ĥĥþ Ĉ Čú ęĕü āđčĢø đă ĐĚĀ ďø Čÿ ĐĤāĀ ĚĞú đÿ ęā ďĝø Ħėÿ Ġý ă Đø Ěÿ ėă øדברימ כט ,כב(
העונש הנורא הזה דבק באשת לוט:

ÃēĘÿ Ěþ čĕĢü Ĝø ĕĐü Ħăø đÿ đĕĤĀ ēú Čÿ Ěý āđĦă ĥø Ĉ Čü Ĕčă ý Ħăÿ đÃÿ

.

)בראשית יט ,כו(

זה היה בירור אחרונ ,שבא לוודא שרק האנשימ הראויימ לככ יינצלו.
עתה לוט מתחננ על נפשו:

ĉ ü ĞĀ Ĥĥþ Ĉ Čú ĖĀ ďøă ĝø ēÿ Ęďýă Ďø Ħăÿ đÿ ĖĕĀ Ĝĕþ Ğý čă ø ěēý ĖĀ ďøă čø Ğÿ ČĢĀ ĚĀ ČĜĀ ĐĜăý ĐÃü
ĦČþ Ħ āđĕēú Đÿ Ęø ĕďü ĚĀă Ğü ĦĕĀ ĥ
)שמ ,פ1וק יט(
.Ã...ĕĥü Ĉ Ġø Ĝÿ
כלומר ,אתמ הוצאתמ אותי ואת משפחתי מנ העיר כדי להצילני ,כי אני בעצמי
לא הייתי מ1וגל.

.ÃĕĦăü Ěÿ đĀ ĐĞĀ ĤĀ ĐĀ ĕĜü ģÿ čă Ā ďø Ħăü ěĠþ ă ĐĤĀ ĐĀ ĐĀ ĔĘý ĚĀă Đü Ęø Ęėÿ đă Č ČāĘ ĕėāü ĜČĀ đÃø

)שמ(

גזרתמ עלי חיימ בכל מצב  -ואינני יודע בזכות מה ,הרשו לי להימלט אל העיר
צֹוער ,אע”פ שהיא אחת מערי 1דומ.
הזאת ַ -
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ĕēü Ħø đă ...ĐĚĀă ĥĀ Ĉ ČĜăĀ ĐĔĀ Ęø ĚĀă Čü ,ĤĞĀ Ģø Ěü ČđĐü đø ĐĚĀă ĥĀ Ĉ ĝđă ĜĘĀ ĐčāĀ Ĥģø ĦČāĒă Đÿ ĤĕĞü ĐĀ ČĜĀ ĐĜăý ĐÃü
)שמ ,פ3וק כ(
.Ãĕĥü Ĉ Ġø Ĝÿ
המלאכ נענה בחיוב.

Ĥĥþ Ĉ Čú ĤĕĞü ĐĀ ĦČþ ĕėă ü Ġø ĐĀ ĕĦăü Ęø čü Ęø ĐĒþă Đÿ ĤčĀ ďĀă Ęÿ ęĎă ÿ ĖĕĀ Ĝþ ĠĀ ĕĦČ
ĉ Ā ĜĀ ĐĜăý Đü .đĕĘĀ Čý ĤĚČā
ü ĥ
þ ĕă đÃÿ
)שמ ,פ3וק כא(
.ÃĦăĀ Ĥø čă ÿ ďüă
מיד לאחר התשובה החיובית ,מו3יפ המלאכ בקשה מוזרה ,שממנה משתמע
כאילו המלאכ מבקש את 3יועו של לוט.

.ÃĐĚĀă ĥĀ Ĉ ĖĈĀ Čú ăč ďĞÿ ĤčĀ ďĀă Ħ āđĉĥĞú Ęÿ Ęėÿ đă Č ČāĘ ĕėă ü ,ĐĚĀă ĥĀ Ĉ ĔĘý ĚĀă Đü ĤĐý ĚÃ
ÿ
נראה לכאורה ,שביצוע גזירת חורבנ 3דומ ועריה תלוי בהגעתו של לוט לצוער .על
פי זה ,אמ הוא יתמהמה הגזירה כולה תעוכב! אמ כנ ,אדרבה! לוט יוכל להתמהמה
בכוונה ,ויציל את 3דומ על כל עריה!
ברור שאינ זו כוונת המלאכ.
כוונת המלאכ היא לומר :אמ אתה לוט בגופכ לא תהיה שמ ,לא אוכל להציל את
העיר כפי שביקשת ,לכנ מהר הימלט שמה.

הביטוי  ”ĤčĀ ďĀă Ħ āđĉĥĞú Ęÿ Ęėÿ đă Č ČāĘÃמו3ב על הפ3וק הקודמĉ Ā ĜĀ ĐĜăý ĐÃü :
ĤčĀ ďĀă Ęÿ ęĎă ÿ ĖĕĀ Ĝþ ĠĀ ĕĦČ
ü ĥ
.”ĐĒþă Đÿ
ומהו ה ?ÃĐĒþă Đÿ ĤčĀ ďÃĀă
.ÃĦăĀ Ĥø čă ÿ ďüă Ĥĥþ Ĉ Čú ĤĕĞü ĐĀ ĦČþ ĕėă ü Ġø ĐĀ ĕĦăü Ęø čü ĘÃ
ø
כלומר ,לא אוכל לעשות את הדבר הזה ,אשר ביקשת להציל את העיר צוער אמ
לא תגיע לשמ מיידית .מועד הגזירה הוא הנצ החמה! אמ לא תגיע לצוער לפני
הנצ החמה ,לא אוכל להצילה ,וגמ אתה תי3פה.

זכות אברהמ
נשוב אל הפ3וק.ÃĐėĀ Ġý Đú Đÿ Ėø āđĦă Ěü Ĕ āđĘ ĦČþ ēĘăÿ ĥÿ Ĉ ĕø đÿ ęĐĀ ĤĀ čø Čÿ ĦČþ ęĕĐāü ĘąČù Ĥā ăėĒø ĕă ü đÃÿ :
מבינ כל זכויותיו הרבות של אברהמ ,הייתה זכות מיוחדת שבגינה ניצל לוט .מה
הייתה הזכות הזאת?
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בכדי להשיב על השאלה הזאת ,נערוכ השוואה בינ הדרכ בה קיבל אברהמ את
אורחיו ,ובינ הדרכ בה קיבל לוט את פני המלאכימ.
באברהמ נאמר:

ēĦÿ Ġþ ă Ěü ęĦČ
ĉ Ā ă ĕă ü đÃÿ
Ā ĤĀ ģø Ęü ġĤĀ ĕă Ā đÿ ČĤø ĕă ÿ đÿ .đĕĘĀ ĞĀ ęĕčü ăĢĀ Ĝü ęĕĥü Ĉ ĜĀ Čú ĐĥāĀ Ĉ Ęĥø Ĉ ĐĜăý Đü đø ČĤø ĕă ÿ đÿ đĕĜĕĀ Ğý Čĥ
)בראשית יח ,ב(
.ÃĐĢĀ Ĥø ČĀ đă ēĦăÿ ĥø Ĉ ĕă ü đÿ ĘĐāþ ČĐĀ
ובלוט נאמר:

ęģĀ ĕă Ā đÿ Ĕ āđĘ ČĤø ĕă ÿ đÿ ,ęāďĝø ĤĞÿ ĥÿ Ĉ čă ø čĥāý Ĉ ĕ Ĕ āđĘđø čĤþ Ğþ čă Ā ĐĚāĀ ďĝø ęĕėü ČĀ Ęø Ěÿă Đÿ ĕĜý ĥø Ĉ đă Čāčĕă Ā đÃÿ
)בראשית יט ,א(
.ÃĐĢĀ Ĥø ČĀ ęĕü Ġÿ ă Čÿ đă ēĦăÿ ĥø Ĉ ĕă ü đÿ ęĦČ
Ā ĤĀ ģø Ęü
ההבדל בינ אברהמ לבינ לוט מודגש וברור :גמ אברהמ וגמ לוט נהגו כבוד
באורחיהמ ,אלא שאברהמ רצ לקראתמ בעוד שלוט רק קמ לכבודמ.
כדי שלא נטעה לחשוב שהריצה של אברהמ הייתה אירוע חד פעמי ולא מייצג,
טורחת התורה להדגיש תכונה זאת עוד ארבע פעמימ נוBפות.

ĕĥ
ĉ ü Ğú đÿ ĕĥü Ĉ đă Ę ĦĘāþ ĝ ēĚÿ ģþ ęĕČü ĝø ĥāĈ Ęĥø Ĉ ĕĤü Đú Ěÿ ĤĚČā
ĉ Ā ĘČþ ĐĘĀ Đāù ČĐĀ ęĐĀ ĤĀ čø Čÿ ĤĐý Ěÿ ĕø đ”ÿ
þ ĕă đÿ ,ĐĤĀ ĥ
Ħ āđĉĥĞú Ęÿ ĤĐý Ěÿ ĕø đÿ ĤĞÿ Ĝăÿ Đÿ ĘČþ ěĦăý ĕă ü đÿ č āđĔđĀ Ėø Ĥÿ ĤģĀ čă Ā ěčă þ ēģăÿ ĕă ü đÿ ęĐĀ ĤĀ čø Čÿ ġĤĀ ĤģĀ čă Ā Đÿ ĘČþ đø .Ħ āđĎĞĂ
)בראשית יח ,ו-ז(
.Ã āđĦāČ
זריזותו של אברהמ מתוארת בBכ הכול חמש פעמימ )יחד עמ הריצה לקראת

האורחימ(.
מטרת ההדגשה החוזרת ונשנית היא להצביע על אופיו הנעלה של אברהמ ועל
זריזותו לקיימ את מצוות ה’.
התורה מבקשת גמ לרמוז ,כי הזריזות הזו ,היא שהצילה בBופו של דבר את לוט
האיטי וכבד תנועה.

,đĕĘĀ ĞĀ ÅĐ ĦĘÿ Ěø ēþ čă ø đĕĦāĀ Ĝčø ĕĦăý ĥø Ĉ ďĕÿ čø đă āđĦă ĥø Ĉ Čü ďĕÿ čø đă āđďĕĀ čă ø ęĕĥü Ĉ ĜĀ Čú ĐĀ đă ģĕĒü ēú ĕă ÿ đÿ ,Đă ĚĀ Đø Ěÿ Ħø ĕă ü đ”ÿ
)בראשית יט ,טז(
.ÃĤĕĞü ĘĀ ġđă ēĚü đă ĐēĂ Ĝăü ĕă ÿ đÿ đă ĐČĂ Ģü ĕă đÿ
לוט מתמהמה .לוט מתנהל לאיטו ,בעוד הכול Bביבו לחוצימ ומתוחימ .חBרה לו
מידת הזריזות ,שהיא כה מכריעה ברגעימ האלו .לוט מכיר בחBרונו ובחולשתו,
ולכנ כאשר המלאכ מניח אותו מחוצ לעיר ,הוא מתחננ לפני המלאכ ומבקש לקצר
את טווח ההימלטות ,גמ אמ יידרש להציל את העיר צוער לצורכ זה.
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נִ ;פור כמה פעמימ מאיצימ המלאכימ בלוט למהר ולברוח:

.Ã...ĖĀ Ħăø ĥø Ĉ Čü ĦČþ ēģÿ ęđă ģ .ĤāĚČĘý Ĕ āđĘčă ø ęĕėü ČĀ Ęø Ěÿă Đÿ đă ĢĕČü ĕă Ā đÿ ĐĘĀ ĞĀ Ĥēÿ ĥÿ ă Ĉ Đÿ āđĚėø đă Ã .1
)בראשית יט ,טו(”

ĔĘý ĚĀă Đü ĐĤĀ ĐĀ ĐĀ ,Ĥėă Ā ėă ü Đÿ ĘėĀ čă ø ďāĚĞú Ħăÿ ĘČÿ đø ĖĕĀ Ĥþ ēú Čÿ Ĕĕčă ü Ħăÿ ĘČÿ ĖĀ ĥþ Ĉ Ġø Ĝÿ ĘĞÿ ĔĘý ĚĀă Đü ,ĤĚČā
þ ĕă đÃÿ .2
)שמ ,פ;וק יז(
.ÃĐĠþ ĝĀă Ħăü ěĠþ ă
.Ã...ĤčĀ ďĀă Ħ āđĉĥĞú Ęÿ Ęėÿ đă Č ČāĘ ĕėă ü ĐĚĀă ĥĀ Ĉ ĔĘý ĚĀă Đü ĤĐý ĚÃÿ .3

)שמ ,פ;וק כב(

חמש פעמימ ב;כ הכול מיהרו המלאכימ את לוט .לוט אמנמ איננו מצליח לעשות
זאת ,אכ זכותו המיוחדת של אברהמ שהיא הזריזות במצוות ,היא שעמדה לו.

.ÃĐėĀ Ġý Đú Đÿ Ėø āđĦă Ěü Ĕ āđĘ ĦČþ ēĘă ÿ ĥÿ Ĉ ĕø đÿ ęĐĀ ĤĀ čø Čÿ ĦČþ ęĕĐāü ĘąČù Ĥā ăėĒø ĕă ü đÃÿ

)בראשית יט ,כט(

חמשת הפעולות הזריזות של אברהמ מגינות על לוט ונחשבות לו כאילו הוא
הזדרז.
התוצאה ה;ופית היא ,שלמעשה זכותו של אברהמ ,היא שהצילה לב;ופ את העיר
צוער ,ולא זכותו של לוט .המאמר הזה מלמדנו ,מה כוחה של הזריזות בעבודת ה’,
ומה גדול ערכה כאשר מגיעימ מצבי חירומ שבהמ אנו נדרשימ להיות זריזימ ואינ
בנו את הכוח לעשות זאת.
באותה שעה ,עולימ לפני ה’ כל אותמ פעולות זריזות בעבודת ה’ שנקטנו בעבר,
ומאפשרות ;יוע ני;י נ;תר להצילנו ולהעמיד במקומ מבטחימ את רגלינו.

