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 חטא בלשונו ונענש בלשונו 

זצ"ל(. בתחילת    משה פיינשטיין מעשה נורא שסיפר לנו אבא )רבי  

חורף תרפ"ב חלה אחד מבעלי הבתים ונפל למשכב במין חולי  

מוזר ולשונו התנפחה בפיו, כאשר תקיף ליה עלמא ורבינו בא  

לבקרו, ביקש החולה להוציא כל איש מעליו וסיפר לרבינו את  

 סיבת חוליו.  

כן בשבת פרשת וירא הקשה כיצד  וכה היו דבריו, שבוע קודם ל 

זכו בנות לוט שהמשיח יהיה מצאצאיהן אף שלא בושו בגילוי  

עריות שעשו והודיעו שבניהן הם מאביהם ודיבר עליהן בדרך  

 בזיון.  

בלילה הופיעו בחלומו שתי נשים זקנות מאד שראשן ופניהם  

מכוסים ואמרו שהן בנות לוט, הן הוסיפו ואמרו לו ששמעו את  

באו מעולם האמת לענות לו. הן טענו ואמרו מאחר  טענתו ו 

שיכולים בני אדם לומר, שכיוון שהן ממשפחת אברהם וניצלו  

בדרך נס מסדום לא מעשה זנות היה שם, אלא מעשה נס  

ונתעברו מן השכינה כביכול ולייסד דת חדשה כנצרות, לכן כדי  

להקדים רפואה למכה קראנו לבנים שנולדו לנו עמון ומואב,  

דיע שכאשר אשה מתעברת יש לוולד תמיד אב בשר ודם וכל  להו

 כוונתנו בזה היתה לטובה. 

ומאחר שהוא דיבר עליהן בזלזול נענש מדה כנגד מדה כמרגלים  

)רש"י במדבר י"ד ל"ז( תשתרבב לשונו ותתנפח בחולי משונה וכך  

ימות. כשסיים האיש לספר הסב פניו לקיר ונפטר לעולמו. רבינו  

שה" ראה בכך ענין אמיתי מאחר שההסבר נראה  בעל "האגרות מ

 לו הסבר אמיתי. 

שבנות לוט במעשיהן רצו  , והוא, והנה יש בזה דבר נוסף למתבונן

למנוע שבעתיד יאמינו האנשים במשיח שקר, ועל כן זכו ומהן  

 . יצא בעתיד משיח אמת

 )אגרות משה, הקדמה לחלק ח'( 

 

 חוצפה וביזוי כנגד חציפות וביזוי 

מֹו מֹוָאב...".  ָרא שְּ ן ַוִתקְּ ִכיָרה בֵּ ֶלד ַהבְּ  בראשית י"ט ל"ז: "ַותֵּ

... בזוהר הקדוש )בפרשתן(: ותנינן כד הוו מקרבו לגבי בני מואב,  

הוו ישראל מתחזיין לגבייהו בכל מאני קרבא כדבעו אתגריין בהו,  

ולגבי בני עמון הוו ישראל מתעטפו בעטופייהו ולא אתחזי מאני  

קרבא כלל וכו', אמר ר' אלעזר: ודאי הכי הוא, ותנינן דדא דהות  

תיב: 'ותקרא את שמו מואב', מאב הוה  חציפא ואמרת מואב, דכ

ברא דא, אבל זערתא דאמרת 'בן עמי' וכסיאת ארחאה, ישראל  

הוו מכסיין ארחייהו לגבייהו, מעטפי עטופא בטלית ואתחזון  

קמייהו כאחין ממש, ע"כ. מבואר בכאן דהעונש היה בזה במדה  

כנגד מדה, דבגלל היות הבכירה חצופה במה שקראה שמו מואב  

הוא מאביה, לכן נענשו המואבים בזה שישראל ג"כ  ופרסמה ש

התחצפו כנגדם, והתגרו בם והתראו לפניהם בכלי קרב להפחידם  

ולייראם, וזה היה המדה כנגד מדה, שישראל התחצפו כנגדם, כנגד  

 מדת חציפותה בקראה שמו מואב. 

ולמבואר בדברינו יש להוסיף שכיון שהיא ביזתה את אביה במה  

שקראה את שמו מואב, וכמו שאמרו בב"ר )נ"א י"א( הבכירה ע"י  

"שביזתה כבוד אביה" ואמרה שמו מואב, אמר הכתוב 'אל תצר  

את מואב ואל תתגר בם מלחמה', מלחמה אי אתה עושה עמהן  

זתה את אביה  אבל אתה מפתק הנהרות שלהן וכו', והיינו שבי

וניוולה את פיה בדבר מגונה ומאוס, ושנקרא בנה תמיד בפי כולם  

בשם זה הגנאי, לכן נענשה ג"כ שיהיו המואבים מאוסים ובזויים  

על ידי ישראל, כלחוך השור הממאס את שיירי מאכלו ברירי פיו,  

כך היו המואבים מאוסים ובזויים ומושפלים לעין כל ע"י ישראל,  

 מדה כנגד מדה. 

נמצא דהמדה כנגד מדה היה בכאן בשני דברים, הן במה שהתחצפו  

ישראל והעיזו כנגדם, כנגד מדת חציפותה, כמבואר ע"פ הזוה"ק,  

 והן במה שהיו בזויים ע"י ישראל, כנגד מדתה שביזתה את אביה. 

 )באר יוסף, ריש פרשת בלק( 

 

 ישראל   מגדולי סיפור  - מדה  כנגד מדה
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 שינוי הטבע עבור שינוי הטבע 

ֶתָך   ָליו ַאיֵּה ָשָרה ִאשְּ רּו אֵּ בראשית י"ח ט': "ַוֹיאמְּ

 ַוֹיאֶמר ִהנֵּה ָבֹאֶהל". 

בדרך צחות. כשראו המלאכים רוב נדיבותו של  

אברהם אבינו, התפלאו ואמרו: "איה שרה  

אשתך", כמדומה שאינה בבית, לכן הכנת  

בנדיבות כזו. היא לא היתה מניחה לך לבזבז כל  

 כך בעבור אורחים.  

ענה אברהם "הנה באהל", היא בבית, ואינה  

 ת אורחים ביד רחבה.  כשאר הנשים אלא מכנס

אמרו לו: אם כך, "שוב אשוב...", אף שבדרך  

הטבע אינה ראויה ללדת, ישלם לה ה' מדה כנגד  

 מדה, כמו שהיא שינתה טבעה, ויתן לה בן. 

 )ע"פ הכתב סופר( 

 
 

 במלח חטאה ובמלח לקתה 

ַאֲחָריו תֹו מֵּ ט ִאשְּ ִציב ֶמַלח".   בראשית י"ט כ"ו: "ַוַתבֵּ ִהי נְּ  ַותְּ

אמר לה: תני מעט מלח לאורחים הללו אמרה לו: אף   במלח חטאה ובמלח לקתה ")ב"ר( 

 . )רש"י(  המנהג הרע הזה אתה בא להנהיג במקום הזה" 

"ותהי נציב מלח. מדה כנגד מדה, כי שמה של אשת לוט מל"ח, ולמה נקראת מלח? שהיו  

מלח )לחם בהיפוך אותיות לחם(, וכי לא היה לה  עניים מבקשים ממנה לחם ונותנת להם  

לתת צדקה כי אם מלח? על כן העניים התפללו אל ה' להחזירה לתל מלח, וה' שמע  

תפילתם והפכה לתל מלח. וכשהיתה שומעת תפילתם היתה חוזרת וענתה אמן, בחושבה  

שתפילתם לטובה עליה ולדעתם כי המלח נעשה מן המים ומן העפר, וכוונתה שהיו  

 דבריהם לטובה. והם כיוונו לרעה, ונתקיים כוונת עניים ותהי נציב מלח.

ועוד טעם אחר, אשת לוט היתה ראויה להשיג פני השכינה, הנקראת מלח, ולא רצתה  

לשמוע ולשמור מה שאמר לה המלאך 'אל תביט אחריך', לכן מדד השם מדה כנגד מדה,  

 היא עברה בגזירת מלח, ושבה לנציב מלח". 

 ראובני עמוד רע"ח, בשם מדרש פליאה עמוד קנ"ב( )ילקוט  

 

 ריצה כנגד ריצה 

ָראָתם ִמֶפתַ  א ַוָיָרץ ִלקְּ ֹלָשה ֲאָנִשים ִנָצִבים ָעָליו ַוַירְּ ִהנֵּה שְּ א וְּ יָניו ַוַירְּ ָצה". בראשית י"ח ב': "ַוִיָשא עֵּ ַתחּו ָארְּ  ח ָהֹאֶהל ַוִישְּ

ָראָת'   ץ "ַוָיָר'  ת המלאכים, חייך אני פורע לך בזמן המשיח, שנאמר )ירמיה נ"א ל"ו(: רץ לקראת רץ  . א"ל הקב"ה: אתה רצת לקראצמח, סופי תיבות:  חִמֶפַת'   םִלקְּ

 ירוץ )ויהיה זה בזמן שיבוא המשיח שנקרא צמח. זכריה ג' ח'(". 

 )רבינו אפרים עה"ת( 

⚫   ⚫   ⚫ 

 נהפכים  -ההופכים  

ֶצַמח ָהֲאָדָמה". בראשית י"ט כ"ה: "ַוַיֲהֹפְך י ֶהָעִרים וְּ בֵּ ת ָכל ֹישְּ אֵּ ת ָכל ַהִכָכר וְּ אֵּ ל וְּ   ֶאת ֶהָעִרים ָהאֵּ

כן היה עונש סדום בהפיכה, כי 'עולם חסד יבנה' וחסד אמר יברא שכולו מלא חסדים,   , דעל)ה"אבני נזר"( "... ונאמר עפי"מ שהגיד כ"ק אבי אדמו"ר זצללה"ה 

 ."והם לא די שלא עשו חסד, אלא הרעו עוד לענוש את העושה חסד, להיפוך לגמרי מסדר הבריאה, ע"כ נמדד להם במדתם ונענשו בהפיכה 

 )שם משמואל( 

⚫   ⚫   ⚫ 

 מאמין בו ' ה   –' המאמין בה 

פקד את  ' אלא: וה (ה לא איבד תקוה ממנה"אף הקב) אף אנא איני מובדית סיברך(, איבדת תקוה מבוראך) את לא אובדית סיברך : הקב"ה( לשרה)אמר לה "

 '".שרה וגו

 )בראשית רבה נ"ג ג'( 
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 ם לאברהם אבינו ע״ה ג׳ רביעית מים במידתו שיל הקב״ה  

"יוקח נא מעט מים )בראשית י"ח ד'(. איתא בב"מ )דף פו:( וכן בבראשית רבה  

נא מעט מים, זכו בניו לבארה של    )מ"ח י'( דבשכר שאמר אברהם אבינו ע״ה יוקח

מרים ארבעים שנה במדבר, וצריך להבין החשבון איך הוא מדה כנגד מדה. ויתבאר  

עד״ז דהנה איתא במס׳ זבחים )דף כב.( דשיעור קידוש ידים ורגלים הוא רביעית  

ובמס׳ ידים )א' א'( איתא דנטילת ידים לחוד בעי רביעית, וא״כ ממילא ה״ה דגם  

לחוד צריכה רביעית, וא״כ אברהם אבינו ע״ה שאמר למלאכים יוקח    רחיצת רגלים 

נא מעט מים ורחצו רגליכם, נתן לכל אחד רביעית מים, נמצא שנתן להשלשה  

מלאכים ס״ה ג׳ רביעית מים. והנה אימא בסנהדרין )דף ק.( דבמדה שאדם עושה  

  מצוה, הקב״ה משלם שכרו במדה שלו כביכול, א״כ הקב״ה היה צריך לשלם 

 לאברהם אבינו ע״ה ג׳ רביעית מים במידתו. 

ונחשוב בכמה גדולה מדת הקב״ה ממדה שלנו, הנה כתיב ״ושמים בזרת תכן״  

)ישעיה מ' י"ב( ובעירובין )דף כא.( איתא דמדת כל העולם כולו אינו אלא מלא  

זרת של הקב״ה דהיינו חצי אמה, והנה איתא בחגיגה )דף יב.( דמסוף העולם עד  

הלך ת״ק שנה, ואיתא בירושלמי ברכות )דף ד:( דהחשבון של הילוך  סופו הוא מ

ת״ק שנה הוא עם עוביו של רקיע אבל המהלך של חללו של עולם לבד בלי עוביו  

דרקיע משני צדדים, הוא רק מהלך ארבע מאות שנה, כי עוביו של רקיע בכל צד  

בינוני   הוא מהלך של חמישים שנה, והנה איתא בפסחים )דף צד.( דמהלך אדם

ביום עשרה פרסאות, א״כ בשנה שהוא ש״ס ימים כדמבואר בס׳ הקנה דיש לחשוב  

שנה ש״ס ימים, י״ב חודש כל חודש וחודש שלושים יום, נמצא דמהלך אדם בינוני  

בשנה הוא שלושת אלפים ושש מאות פרסה, ובד׳ מאות שנה יכול אדם להלך י״ד  

זהו מהלך אדם בינוני בארבע  ( פרסה, 1,440,000מאות אלפים וארבעים אלף )

מאות שנה, נמצא דכל העולם מחזיק לפי מידה שלנו י״ד מאות אלף וארבעים  

אלף פרסאות, ועמה נחשב כמה זרתות נמצאות בכל העולם כולו, והנה פרסה  

  , הוא ת' אלפים אמה, וזרת הוא חצי אמה נמצא שיש ט"ז אלפים זרתות בפרסה

העולם   וארבעים אלף ונמצא דבכל  תמאואלפים פעמים י״ד  שב ט״ז חועכשיו נ

 X 16,000=  23,040,000,000תות )ן זרוכולו יש כ״ג אלפים וארבעים מילי 

הקב״ה    של  תכל העולם כולו אינו אלא מלא זר  תלפי הנ״ל דמד(, נמצא ד1,440,000

בשלשה ועשרים אלף וארבעים   הקב״ה ממדה שלנו  תא״כ נמצא דגדולה מיד

ה  להמלאכים הי םמי ת אברהם אבינו נותן רביעי ה היאם  פעמים, וא״כ  ון מילי 

מדה כנגד מדה, ועכשיו    םמי  ן רביעיתולשלם כ״ג אלף וארבעים מילי  ריךהקב״ה צ 

לו ג׳   א״כ הוצרך הקב״ה לשלם םמי ת להמלאכים ג׳ רביעי ן אברהם אבינו תשנ

ועשרים  שע אלף ומאה  תהכל שישים וך  ן שהוא בסו פעמים כ״ג אלף וארבעים מילי

 (.X 23,040,000,000 3=  69,120,000,000ת מים )ן רביעיומילי 

 

 

 יומי ה בדף    מדה   כנגד   מדה 

 הקב"ה "משלים" את מעשי האדם  

 כפי פעולותיו ומחשבותיו 

 " פי תקרה יורד וסותם"   :עירובין דף צ 

:, רש"י  רוב הראשונים )ביניהם רבינו חננאל סוכה, דף יח ל

הוא    ם'יורד וסותדין 'פי תקרה  :(  עירובין, יז:, ריטב"א  ושם  

  .' שהיא הלכה למשה מסיניגוד אחית מחיצתא'חלק מדין 

גוד אסיק  "וכן ב ואולי ענין עמוק נוכל לראות בדין זה 

 ."דופן עקומה"בו ", דין "לבוד" מחיצתא

   (4)המשך בעמוד 

 

ועתה נחשב כמה מים הוצרכו ישראל באותן מ׳ שנה שהיו  

במדבר, הנה ישראל היו שש מאות אלף אנשים, ואיתא  

ביחזקאל )ד' י"א( שציווה לו הקב״ה שישתה בכל יום  

שישית ההין מים, והין הוא י״ב לוגין, נמצא שצריך כל אחד  

לשתות בכל יום ב׳ לוגין מים שהוא ח', רביעית לוג מים,  

רכו כל ישראל ח׳ פעמים שש מאות אלף רביעית  וא״כ הוצ

מים לכל יום שעולה לארבעה מיליון ושמונה מאות אלף  

רביעית מים, וכנ״ל בשם ספר הקנה דחשבינן שנה ש״ס  

  , א״כ נחשב ש״ס פעמים ד' מיליון ושמונה מאות אלף  ,ימים

ישראל לשנה אלף ושבע מאות ועשרים   ונמצא דהוצרכו 

 X 360=  1,728,000,000ושמונה מיליון רביעית מים )

(, ולארבעים שנה שהיו ישראל במדבר היו  4,800,000

צריכים מ׳ פעמים אלף ושבע מאות ועשרים ושמונה  

העולה בסך הכל שישים ותשע אלף   ,מיליון רביעית מים

  X 40=  69,120,000,000ומאה ועשרים מיליון )

(, נמצא דהקב״ה נתן לישראל מים במדבר  1,728,000,000

מהבאר שישים ותשע אלף ומאה ועשרים מיליון רביעית  

שהוא מכוון ממש כמספר שהיה מגיע לאברהם אבינו    ,מים

והבן וזה   , ע״ה עבור הג׳ רביעית מים שנתן למלאכים כנ״ל

 הפלא ופלא".

 )מאיר עיני חכמים, מהדורא תליתאי, וירא( 

 "פ הבן איש חי()ע 
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 , אםבשלמות םשאינ, הגם ניםישבשאר עני, מכאן צוהר לאלפנו בינהו
ואם ראינו שיש  , בעדנוהבורא מסייע  -  אנו מנסים לקבל סיוע מהבורא 

ש סיוע כשאדם רק  שי וכמובן ) ינים שאינם מושלמים ימי לענ יסיוע שמי
וכפועל  )שהסיוע , ו"ו בן בנו של ק"ק, הנכונה( מכריז שרוצה לילך בדרך

ניו ופעולותיו  יאם אדם אכן נוהג בכל עני, לאין ערוךגדול , (יוצא השכר
 . ות וכפי רצון הבוראמ בשל

וע"פ זה    אך היסוד הוא שעבודת האדם צריכה להקדים לסיועו של הי"ת.
 שלא עד  התחתון  סימן  בא" : .(מח )דף אפשר לדרוש מאמר חז"ל בנדה 

  אפשר אי  אבל , העליון בא שלא עד  לבוא  לתחתון  אפשר ... העליון בא
"סימן התחתון", הוא אתערותא  ".התחתון בא שלא עד  לבוא  לעליון

הקדוש   וכך מצינו בזהר  . "סימן העליון" הוא אתערותא דלעילא, דלתתא
 לא ועד , לעילא אתער דלתתא באתערותא חזי לא:(: "תא דף )שמות
  עליה )לשרות עליו(". וכן בתיקוני   לאשראה  לעילא  יתער  לא  לתתא  יתער
  אתערותא   גרים   דלתתא   ואתערותא קי:(: "  דף  ותשע שתין   )תקונא הזהר 

  אפשר  אי   אבל,  העליון  בא  שלא  עד  אולב   לתחתון   : "אפשר ו".וזהדלעילא 
כי בנביא )מלאכי ג' ז'( אמר ה'  ,התחתון" בא שלא עד אולב לעליון

)זהו   "ואשובה אליכם" –ואז  ,)זהו הסימן התחתון( "שובו אלי"צבקות: 
 סימן עליון(. 

 רנ"א( עמוד )בזאת יבא אהרן 
 

 יהיו בני אדם מסופקים אם נתעברה מאברהם   – על שהיתה שרה כמסתפקת  

ן". בראשית י"ח י"ד: "ֲהִיָפלֵּא ָשָרה בֵּ ת ַחָיה ּולְּ ֶליָך ָכעֵּ ד ָאשּוב אֵּ ה' ָדָבר ַלּמֹועֵּ  מֵּ

"... והנה בתחילת הפרשה יש לדקדק, המלאך אמר לאברהם בשליחות שוב אשוב אליך כעת חיה והנה בן לשרה "אשתך", ואח"כ אמר הקב"ה בעצמו  

ד  לאברהם למועד אשוב ולשרה בן, ולא אמר "אשתך". וי"ל, דבתחילה הבטיח המלאך בשליחותו את הטובה בשלימות, שיהיה לשרה בן והכל יודו שנול

ולא יחשדו אותו כלל, כי וודאי אין זה לנחת להאבות אם בני אדם יחשבו תוהו כזה על בנם היחיד היקר להם, לכן אמר "לשרה", אשתך, אבל   מאברהם

ת,  כאשר צחקה שרה על זה כמסתפקת הבת תשעים תלד, והקפיד הקב"ה עליה למה זה צחקה שרה, ע"כ נענשה במדה כנגד מדה, הואיל והיא היתה כמסתפק

יהיו בני אדם מסופקים אם מאברהם או מאבימלך נתעברה. וזה שאמר הקב"ה רק "ולשרה בן" ולא ממי הוא, אבל המלאך בשליחות אמר והנה בן  לכן 

 לשרה "אשתך" דייקא 'אשתך' שממך תהיה". 

 )שיר מעון( 

 

י "ל בוראו עא בכל אלו מנסה האדם להתקרב הנה  ( 3המשך מעמוד ) 
 .המעשה את  שלא השלים אלא  , (בנית עירוב או סוכה)עשית המצוות 

דם הא ש י"ת ולכן כשרואה ה ,:(קודף הדרין נס) 'ה ליבא בעי"הקב' הרי ו
קיום )י קיום רצונו "ומנסה להתקרב לבוראו עה טמושך מחיצה מלמ

ה "ממשיך הקב , לגמרי למעלהמחיצה זו לא הגיעה  ף אם א(, המצוות
ומשלים אותה עד שתגיע  ת המחיצה וכאילו מושך אאת מעשה האדם 

 .(ובדופן עקומה ,וכן מלמעלה למטה וכן בלבוד) תהיה מחיצה שלמה ו

את " מכשיר"ה "הקב  ,כשעבודת האדם איננה שלמה עדיין ,כלומרו
)דף נראה ברור מגמרא ערוכה בחגיגה " המשיכה "וענין  .מעשה האדם

עליו חוט   מושך ה  "עוסק בתורה בלילה הקבהכל    יש לקיש:אמר ר " (: :יב
 ".של חסד ביום

אדם "אך בבחינת    ,בשלמות  עשאהכשאדם מתעסק במצוה אף אם לא  
מקדש עצמו מלמטה מקדשין  , מקדש עצמו מעט מקדשין אותו הרבה

שאדם  , כי 'בדרך יקבל סיוע מלמעלה.( לטדף יומא " )אותו מלמעלה 
שהמחיצות או אף , ולכן' )מכות דף י:(. רוצה לילך בה מוליכין אותו

לבוד   ,גוד אסיק, תיגוד אח)נים  יעני   םהדפנות אינן מושלמות בכל אות
 דופן /י עשית המחיצה"ע  אך רצון וכוונה להתקרב לבורא   ,(ודופן עקומה

" הבא לטהר מסייעין אותו" :ה"הקבאומר כביכול על זה ו !יש כאן -
הנ"ל  הדינים " הכשיר"ה בעצמו "ולכן הקב .(ובעוד מקו'. קדדף שבת )
 . ל"ת חזומדרש ם מדוולא הוצרכנו לל , י הלכה למשה מסיני"ע
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