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בראשית פרק יח :אברהם מכניס אורחים ומתפלל על סדום
מבוא
בפרק זה נושאים רבים לעיון ,אנו נקדיש את העיון להכנסת האורחים המהודרת של אברהם ,לבשורה על הולדת
יצחק ונרחיב על הדיון שבין הקב"ה לאברהם אודות משפטה של סדום ,וזאת בשל החשיבות הרבה של האמירה
האלוקית על אברהם וסיבת בחירתו " :כִּ י יְ דַ עְ ִּתיו לְ מַ עַ ן אֲ ֶׁשר יְ צַ וֶׁה אֶׁ ת בָּ נָּיו וְ אֶׁ ת בֵּ יתוֹ ַאחֲ ָּריו וְ ָּש ְמרו ֶׁד ֶׁרְך ה' ַלעֲׂשוֹת
ומ ְשפָּ ט לְ מַ עַ ן הָּ בִּ יא ה' עַ ל ַאבְ ָּרהָּ ם אֵּ ת אֲ ֶׁשר ִּדבֶׁ ר עָּ לָּיו" (פסוק יט).
צְ דָּ ָּקה ִּ

שאלה מכוונות למידה
א .מדוע היה צורך בנבואה נוספת על לידת יצחק?
אברהם התבשר על לידת יצחק בפרק יז .בפרק י"ח באים המלאכים כדי לבשר זאת שוב .במה שונה הבשורה בפרקנו מזו של פרק יז?
ב .לשם מה משתף הקב"ה את אברהם בדינה של סדום?
האם הקב"ה מספר לאברהם על עניינה של סדום כדי ל"הזמין" אותו להשתתף בדינה של סדום ולטעון עבורה?
כיצד ניתן להבין את העזתו של אברהם כלפי ה' ,בהגנתו על סדום?

הכנסת האורחים והבשורה על לידת יצחק
"וַיֵּ ָּרא אֵּ לָּיו ה'"...
בראשית יח
(א) וַ י ֵָּרא אֵּ לָיו ה' בְּ אֵּ ֹלנֵּי מַ ְּמ ֵּרא וְּ הּוא יֹשֵּ ב פֶּ ַתח הָ אֹהֶּ ל כְּ חֹם הַ יוֹם:
ָארצָ ה:
(ב) וַ יִּ שָ א עֵּ ינָיו וַ י ְַּרא וְּ ִּהנֵּה ְּשֹלשָ ה אֲ נ ִָּשים ִּנצָ בִּ ים עָ לָיו וַ י ְַּרא וַ י ָָרץ לִּ ְּק ָראתָ ם ִּמפֶּ ַתח הָ אֹהֶּ ל וַ יִּ ְּש ַתחּו ְּ
רש"י בראשית יח ,א
וירא אליו ה'  -לבקר את החולה .אמר רבי חמא בר חנינא
יום שלישי למילתו היה ,ובא הקדוש ברוך הוא ושאל
בשלומו.
פתח האהל  -לראות אם יש עובר ושב ויכניסם בביתו.
כחום היום  -הוציא הקדוש ברוך הוא חמה מנרתיקה
שלא להטריחו באורחים ,ולפי שראהו מצטער שלא היו
אורחים באים ,הביא המלאכים עליו בדמות אנשים

(ב"מ

 רשב"ם בראשית יח ,א
וירא אליו ה'  -היאך? שבאו אליו שלשה אנשים שהיו
מלאכים .שבהרבה מקומות כשנראה המלאך קורהו
בלשון שכינה,
("הנֵּה ָאנֹכִּ י ֹשלֵּחַ ַמלְ אָּ ְך לְּ פָ נֶּיָךְּּ ...ושמַ ע בְּ קֹלוֹ) כִּ י ְש ִּמי
ִּ
כדכתיב
בְּ ִּק ְּרבוֹ"  -שלוחו כמותו (שמות כג ,כ).
מלְ אַ ְך ה' אֵּ לָיו בְּ לַבַ ת אֵּ ש ִּמתוְֹך הַ ְּסנֶּה " ,ו(מיד
וכן "וַ י ֵָּרא ַ
בהמשך) כתוב שם "וַ י ְַּרא ה' כִּ י סָ ר לִּ ְּראוֹת"

(שמות ג ,ב-ד)

פ"ו).

 .1עיין בפסוקים א-ב ודברי המפרשים רש"י ורשב"ם ,וענה:
א .מה הקושי בפסוק א ,שאליו מתייחסים גם רש"י וגם הרשב"ם?
ב )1( .כיצד רש"י מיישב את הקושי בפסוק א?
( )2לפי רש"י ,מדוע מציין הכתוב את מקום ישיבתו של אברהם ואת מזג האוויר?
 ג .כיצד מיישב הרשב"ם את הקושי בפסק א?
 ד .מה ההבדל בין רש"י ורשב"ם בקשר בין פסוק א לבין פסוק ב?

עמירם דומוביץ

זכור” :הציון השנתי" נקבע על פי ההשתתפות והנוכחות שלך לאורך כל השנה!

1

בראשית פרק יח :אברהם מכניס אורחים ומתפלל על סדום

הכנסת אורחים
בראשית יח
ָארצָ ה:
(ב) וַ יִּ שָ א עֵּ ינָיו וַ י ְַּרא וְּ ִּהנֵּה ְּשֹלשָ ה אֲ נ ִָּשים ִּנצָ בִּ ים עָ לָיו וַ י ְַּרא וַ י ָָרץ לִּ ְּק ָראתָ ם ִּמפֶּ ַתח הָ אֹהֶּ ל וַ יִּ ְּש ַתחּו ְּ
אתי חֵּ ן בְּ עֵּ ינֶּיָך ַאל נָא תַ ֲעבֹר מֵּ עַ ל עַ בְּ ֶּדָך:
(ג) וַ יֹאמַ ר אֲ ֹדנָי ִּאם נָא מָ צָ ִּ
(ד) י ַֻקח נָא ְּמעַ ט מַ יִּ ם וְּ ַרחֲ צּו ַרגְּ לֵּיכֶּם וְּ ִּהשָ עֲנּו ַתחַ ת הָ עֵּ ץ:
ֹאמרּו כֵּן ַתע ֲֶּשה כַאֲ ֶּשר ִּדבַ ְּר ָת:
(ה) וְּ אֶּ ְּקחָ ה פַ ת לֶּחֶּ ם וְּ סַ עֲדּו לִּ בְּ כֶּם ַאחַ ר ַת ֲעבֹרּו כִּ י עַ ל כֵּן עֲבַ ְּר ֶּתם עַ ל עַ בְּ ְּדכֶּם וַ י ְּ
לּושי וַ ע ֲִּשי עֻגוֹת:
סלֶּת ִּ
(ו) וַ יְּ מַ הֵּ ר ַאבְּ ָרהָ ם הָ אֹהֱ לָה אֶּ ל שָ ָרה וַ יֹאמֶּ ר מַ הֲ ִּרי ְּשֹלש ְּס ִּאים ֶּקמַ ח ֹ
(ז) וְּ אֶּ ל הַ בָ ָקר ָרץ ַאבְּ ָרהָ ם וַ יִּ ַקח בֶּ ן בָ ָקר ַרְך וָ טוֹב וַ יִּ ֵּתן אֶּ ל הַ נַעַ ר וַ יְּ מַ הֵּ ר ַלעֲשוֹת אֹת ֹו:
(ח) וַ יִּ ַקח חֶּ ְּמָאה וְּ חָ לָב ּובֶּ ן הַ בָ ָקר אֲ שֶּ ר עָ שָ ה וַ יִּ ֵּתן לִּ פְּ נֵּיהֶּ ם וְּ הּוא עֹמֵּ ד ֲעלֵּיהֶּ ם ַתחַ ת הָ עֵּ ץ וַ יֹאכֵּלּו:
 .2עיין בפסוקים ב-ח ומלא את המשימות הבאות:
א .בפסוקים ב-ח מתוארת פעילות רבה של אברהם ,סמן במרקר את כל הפעלים שמתייחסים לאברהם.
ב .מה למדים מריבוי הפרטים בכתוב על פעולותיו של אברהם? ומהמילים המנחות מהירות (" )3וריצה" ()2

דיבורו של אברהם

מעשיו של אברהם

(ד) י ַֻקח נָא ְּמעַ ט מַ יִּ ם וְּ ַרחֲ צּו ַרגְּ לֵּיכֶּם וְּ ִּהשָ עֲנּו ַתחַ ת הָ עֵּ ץ:
(ה) וְּ אֶּ ְּקחָ ה פַ ת לֶּחֶּ ם וְּ סַ עֲדּו לִּ בְּ כֶּם ַאחַ ר ַת ֲעבֹרּו
כִּ י עַ ל כֵּ ן עֲבַ ְּר ֶּתם עַ ל עַ בְּ ְּדכֶּם

(ו) וַ יְּ מַ הֵּ ר ַאבְּ ָרהָ ם הָ אֹהֱ לָה ֶּאל ָש ָרה
לּושי וַ ע ֲִּשי עֻגוֹת:
סלֶּת ִּ
וַ יֹאמֶּ ר ַמהֲ ִּרי ְּשֹלש ְּס ִּאים ֶּק ַמח ֹ
(ז) וְּ אֶּ ל הַ בָ ָקר ָרץ ַאבְּ ָרהָ ם וַ יִּ ַקח בֶּ ן בָ ָקר ַרְך וָ טוֹב
וַ יִּ ֵּתן אֶּ ל הַ נַעַ ר וַ יְּ מַ הֵּ ר ַלעֲשוֹת אֹת ֹו:
(ח) וַ יִּ ַקח חֶּ ְּמָאה וְּ חָ לָב ּובֶּ ן הַ בָ ָקר אֲ ֶּשר עָ ָשה
וַ יִּ ֵּתן לִּ פְּ נֵּיהֶּ ם וְּ הּוא עֹמֵּ ד ֲעלֵּיהֶּ ם ַתחַ ת הָ עֵּ ץ וַ יֹאכֵּלּו:

בבא מציעא פז ע"א
אמר רבי אליעזר :מכאן שצדיקים אומרים מעט ועושים הרבה.
 .3השווה בין הדיבור של אברהם לבין מעשיו .מה מלמדת ההשוואה בין מה שהבטיח אברהם למלאכים ,לבין מה
שנתן להם בפועל? וכיצד השוואה זו מוכיחה את דברי רבי אלעזר בבא מציעא?

הבשורה על לידת יצחק
בראשית יח
ֹאמרּו אֵּ לָיו אַ יֵּה שָ ָרה ִּא ְּש ֶּתָך וַ יֹאמֶּ ר ִּהנֵּה בָ אֹהֶּ ל:
(ט) וַ י ְּ
(י) וַ יֹאמֶּ ר שוֹב אָ שּוב אֵּ לֶּיָך ָכעֵּ ת חַ יָה וְּ ִּהנֵּה בֵּ ן לְּ שָ ָרה ִּא ְּש ֶּתָך וְ ָּׂש ָּרה שֹמַ עַ ת פֶׁ תַ ח ָּהאֹהֶׁ ל וְ הוא ַאחֲ ָּריו:
(יא) וְּ ַאבְּ ָרהָ ם וְּ שָ ָרה זְּ ֵּקנִּים בָ ִּאים בַ י ִָּמים חָ ַדל לִּ ְּהיוֹת לְּ שָ ָרה א ַֹרח ַכנ ִָּשים:
ֹלתי הָ יְּ תָ ה לִּ י עֶּ ְּדנָה וַ אדֹנִּ י זָ ֵּקן:
(יב) ו ִַּתצְ חַ ק ָּׂש ָּרה בְ ִּק ְרבָּ ּה לֵּאמֹר ַאחֲ ֵּרי בְּ ִּ
(יג) וַ יֹאמֶּ ר ה' אֶּ ל ַאבְּ ָרהָ ם לָמָ ה זֶּ ה צָ חֲ ָקה שָ ָרה לֵּאמֹר הַ ַאף אֻ ְּמנָם אֵּ לֵּד וַ אֲ נִּ י זָ ַק ְּנ ִּתי:
(יד) הֲ יִּ פָ לֵּא מֵּ ה' ָדבָ ר לַמוֹעֵּ ד אָ שּוב אֵּ לֶּיָך כָעֵּ ת חַ יָה ּולְּ שָ ָרה בֵּ ן:
(טו) ו ְַתכַחֵּ ש ָּׂש ָּרה לֵּאמֹר ֹלא צָּ חַ ְק ִּתי כִּ י י ֵָּרָאה וַ יֹאמֶּ ר ֹלא כִּ י צָ חָ ְּק ְּת:
רש"י בראישת יח ,יג
ואני זקנתי  -שינה הכתוב מפני השלום ,שהרי היא אמרה "ואדוני זקן" (בפסוק יב).
 .4מה היה קשה לרש"י בפסוק יג ,וכיצד הוא מיישב אותו?
עמירם דומוביץ
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התגובות לשמע הבשורה על הולדת יצחק
תגובת שרה
תגובת אברהם
בראשית יז

(טז) ּובֵּ ַרכְּ ִּתי אֹתָ ּה
וְּ גַם נָתַ ִּתי ִּממֶּ נָה לְּ ָך בֵּ ן...
(יז) וַיִּ פֹל ַאבְ ָּרהָּ ם עַ ל פָּ נָּיו וַיִּ צְ חָּ ק
(את שרה)

בראשית יח

(י) וַ יֹאמֶּ ר שוֹב אָ שּוב ֵּאלֶּיָך כָ עֵּ ת חַ יָה
וְּ ִּהנֵּה בֵּ ן לְּ ָש ָרה ִּא ְּש ֶּתָך ...
(יב) ו ִַּתצְ חַ ק ָּׂש ָּרה בְ ִּק ְרבָּ ּה

"ונפל אברהם על אפוהי וחדי" (אונקלוס)

וַ יֹאמֶּ ר בְּ לִּ ב ֹו הַ לְּ בֶּ ן מֵּ ָאה שָ נָה יִּ ּוָ לֵּד
וְּ ִּאם שָ ָרה הֲ בַ ת ִּת ְּשעִּ ים ָשנָה ֵּתלֵּד...:
ֹלהים אֲ בָ ל שָ ָרה ִּא ְּש ְּתָך ֹיל ֶֶּּדת לְּ ָך בֵּ ן
(יט) וַ יֹאמֶּ ר אֱ ִּ

"וחייכת שרה במעהא" (אונקלוס)

ֹלתי הָ יְּ ָתה לִּ י עֶּ ְּדנָה
לֵּאמֹר ַאחֲ ֵּרי בְּ ִּ
וַ א ֹד ִּני זָ ֵּקן:
(יג) וַ יֹאמֶּ ר ה' ֶּאל ַאבְּ ָרהָ ם ל ָָמה זֶּ ה צָ חֲ ָקה ָש ָרה

יתי ִּאת ֹו...
וְּ ָק ָראתָ אֶּ ת ְּשמ ֹו יִּ ְּצחָ ק וַ הֲ ִּקמ ִֹּתי אֶּ ת בְּ ִּר ִּ

לֵּאמֹר הַ ַאף אֻ ְּמנָם אֵּ לֵּד וַ אֲ נִּי זָ ַקנ ְִּּתי:

רש"י בראשית יז ,יז
ויפל אברהם על פניו ויצחק  -זה תירגם אנקלוס "וחדי" ,לשון שמחה ,ושל שרה לשון "מחוך( "1לגלוג).
למדת שאברהם האמין ושמח ,ושרה לא האמינה ולגלגה.
וזהו שהקפיד הקדוש ברוך הוא על שרה ולא הקפיד על אברהם.
 .5א .מהו הקושי העולה מן ההשוואה בין תגובת אברהם לתגובת שרה ,בשומעם על בשורת הולדת יצחק?
ב .כיצד רש"י מיישב את הקושי העולה מן השוואה?
 רמב"ן בראשית יח ,טו
ותכחש שרה לאמר  -אני תמה בנביאה הצדקת:
(א) איך תכחש באשר אמר השם לנביא (לאברהם)?
(ב) וגם למה לא האמינה לדברי מלאכי אלהים?
(ב) והנראה בעיני כי המלאכים האלה הנראים כאנשים באו אל אברהם ,והוא בחכמתו הכיר בהם ,ובישר אותו שוב
אשוב אליך ולשרה בן ,ושרה שומעת ,ולא ידעה כי מלאכי עליון הם ,כענין באשת מנוח (שופטים יג ו) ,ואולי לא ראתה
אותם כלל.
ותצחק בקרבה ללעג ,כמו "יושב בשמים ישחק ה' ילעג למו" (תהלים ב ד) ,כי השחוק לשמחה הוא בפה ,אז ימלא
שחוק פינו (שם קכו ב) ,אבל השחוק בלב לא יאמר בשמחה .והקב"ה האשים אותה לאברהם ,למה היה הדבר נמנע
בעיניה ,וראוי לה שתאמין ,או שתאמר "אמן כן יעשה ה' "?!
(א) והנה אברהם אמר אליה למה צחקת היפלא מה' דבר ,ולא פירש אליה (אמר לה) כי השם גילה אליו סודה (שצחקה),
והיא מפני יראתו של אברהם תכחש ,כי חשבה שאברהם בהכרת פניה יאמר כן ,או מפני ששתקה ולא נתנה שבח
והודאה בדבר ולא שמחה ,והוא אמר לא כי צחקת  -אז הבינה כי בנבואה נאמר לו כן ,ושתקה ולא ענתה אותו דבר.
 .6עיין בדברי הרמב"ן ,וענה:
א .מה הם שני הקשיים שמעלה הרמב"ן על התנהגותה של שרה?
ב .כיצד הרמב"ן מיישב את הקשיים הללו?
ג .במה שונה פירוש של הרמב"ן מפירושו של רש"י?

 1מחוך כמו "חוכא ואיטלולא"  -לגלוג.
עמירם דומוביץ
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ה' משתף את אברהם במשפטה של סדום
בראשית יח
(יז) וַה' ָאמָּ ר הַ ְּמכַסֶּ ה אֲ נִּ י מֵּ ַאבְּ ָרהָ ם אֲ שֶּ ר אֲ ִּני עֹשֶּ ה:
ָארץ:
(יח) וְּ ַאבְּ ָרהָ ם הָ י ֹו יִּ ְּהיֶּה לְּ גוֹי גָדוֹל וְּ עָ צּום וְּ נִּבְּ ְּרכּו ב ֹו כֹל ג ֹויֵּי הָ ֶּ
ּומ ְּשפָ ט
(יט) כִּ י יְּ ַדעְּ ִּתיו לְּ מַ עַ ן אֲ שֶּ ר יְּ צַ ּוֶּ ה אֶּ ת בָ נָיו וְּ אֶּ ת בֵּ ית ֹו ַאחֲ ָריו וְּ שָ ְּמרּו ֶּד ֶּרְך ה' ַלעֲשוֹת ְּצ ָד ָקה ִּ
לְּ מַ עַ ן הָ בִּ יא ה' עַ ל ַאבְּ ָרהָ ם אֵּ ת אֲ שֶּ ר ִּדבֶּ ר עָ לָיו:
(כ) ַויֹאמֶׁ ר ה' זַ ע ֲַקת ְּסדֹם וַ ֲעמ ָֹרה כִּ י ָרבָ ה וְּ חַ טָ אתָ ם כִּ י כָבְּ ָדה ְּמאֹד:
(כא) אֵּ רֲ ָדה נָא וְּ אֶּ ְּראֶּ ה הַ כְּ צַ ע ֲָקתָ ּה הַ בָ ָאה אֵּ לַי עָ שּו כָ לָה וְּ ִּאם ֹלא אֵּ ָדעָ ה:
(כב) וַ יִּ פְּ נּו ִּמשָ ם הָ אֲ נ ִָּשים וַ יֵּלְּ כּו ְּסדֹמָ ה וְּ ַאבְּ ָרהָ ם עו ֶֹּדנּו עֹמֵּ ד לִּ פְּ נֵּי ה':
(כג) וַ יִּ גַש ַאבְּ ָרהָ ם וַ יֹאמַ ר הַ ַאף ִּת ְּספֶּ ה צַ ִּדיק עִּ ם ָרשָ ע...
בראשית יח ,יז
וַה' ָאמָּ ר הַ ְּמכַסֶּ ה אֲ נִּי מֵּ ַאבְּ ָרהָ ם אֲ שֶּ ר אֲ נִּי עֹשֶּ ה:
רש"י
המכסה אני  -בתמיה.
אשר אני עושה  -בסדום ,לא יפה לי לעשות דבר זה שלא מדעתו:
אני נתתי לו את הארץ הזאת ,וחמשה כרכין הללו שלו הן ,שנאמר" :וַ יְּ ִּהי גְּ בּול הַ כְּ ַנ ֲענִּי ִּמ ִּצידֹן בֹאֲ כָה גְּ ָר ָרה עַ ד עַ זָה
ּוצבֹיִּ ם עַ ד ל ַָשע" (בראשית י ,יט).
ַאדמָ ה ְּ
בֹאֲ כָה ְסדֹמָּ ה ַו ֲעמ ָֹּרה וְּ ְּ
קראתי אותו אברהם "אב המון גוים" ,ואשמיד את הבנים ולא אודיע לאב שהוא אוהבי.
רש"ר הירש
כי ידעתיו  -כי לא למענו בחרתי בו ,לעשותו אולי לאמיר (שליט) גדול ועשיר ,אלא להיות מייסדה ומחנכה של אומה
זו ,אשר כה נעלים תפקידיה; ולא לטובתו - ,אלא לטובת אומה זו; לתמכו לסעדו בתפקידו כמחנך  -עם .ורק
בעבור זה חייב אני לגלות לו את עצתי ולהעמיד אותו על סוד דרכי .הן שומה עליו ,לחולל את הנס החינוכי הגדול -
היחיד במינו  -לנטוע בלב יחידו ,בן הזקונים ,את יסוד דרך העם ברוח ובמעש; וכאשר הוא ,האב ,כבר יהיה שוכב
זה עידן ועידנים עם אבותיו - ,הרי בניו וביתו אחריו ,עוד יעמוד איתן על יסוד מוצק זה ...כדי לתמכו בתפקיד
חינוכי נפלא זה  -נפתח לו עתה פתח להבנת דרך ה' ,כצוואה לבניו אחריו.
 .7עיין בפסוק יז ,ובדברי רש"י רש"ר הירש ,וענה:
א .כתוב בלשונך את שני ההסברים של רש"י ,מדוע ה' בוחר ה' לשתף את אברהם במשפטה של סדום?
ב .כתוב בלשונך את ההסבר של רש"ר הירש ,מדוע ה' בוחר ה' לשתף את אברהם במשפטה של סדום?

"אֵּ רֲ ָּדה נָּא וְ אֶׁ ְראֶׁ ה( "...פסוק כא)
בראשית יח
(כ) וַ יֹאמֶּ ר ה' זַ ע ֲַקת ְּסדֹם וַ ֲעמ ָֹרה כִּ י ָרבָ ה וְּ חַ טָ אתָ ם כִּ י כָבְּ ָדה ְּמאֹד:
(כא) אֵּ רֲ דָּ ה נָּא וְ אֶׁ ְראֶׁ ה הַ כְּ צַ ע ֲָקתָ ּה הַ בָ ָאה אֵּ לַי עָ שּו כָ לָה וְּ ִּאם ֹלא אֵּ ָדעָ ה:
רש"י בראשית יח ,כא
ארדה נא ואראה  -למד לדיינים שלא יפסקו דיני נפשות אלא בראיה ,הכל כמו שפירשתי בפרשת הפלגה (בראשית יא,
ה).
עמירם דומוביץ
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 .8עיין בפסוקים כ-כא ובדברי רש"י וענה:
א .מה הקושי הרעיוני בפסוק כא? וכיצד מיישב רש"י את הקושי?
ב .בסוף דברי רש"י אומר" :הכל כמו שפירשתי בפרשת הפלגה" .מה הדמיון בין מה שרש"י פירש כאן לבין מה
שהוא פירש בפרשיית "דור הפלגה"?

..." הַ כְ צַ ע ֲָּקתָּ ּה( "...פסוק כא)
בראשית יח ,כא
אֵּ רֲ ָדה נָא וְּ אֶּ ְּראֶּ ה הַ כְ צַ ע ֲָּקתָּ ּה הַ בָ ָאה אֵּ לַי עָ שּו ָכלָה וְּ ִּאם ֹלא אֵּ ָדעָ ה:
 רש"י בראשית יח ,כא
הכצעקתה  -של מדינה (עיר) ...ורבותינו דרשו הכצעקתה ,צעקת ריבה (נערה) אחת שהרגוה מיתה משונה על שנתנה
מזון לעני ,כמפורש ב"פרק חלק" (סנהדרין קט ב).
 .9עיין בפסוק כא ,וענה:
א .מה פירוש של המילה" :הַ כְּ צַ ע ֲָקתָ ּה"? מהו המשפט שמסתתר בתוך המילה הזו? (משפט של ארבע מילים).
ב .מה הן שני הפירושים שרש"י מביא לשאלה "צעקה של מי?"
חז"ל למדו מפסוק כא ,מהמילה " הַ כְ צַ ע ֲָּקתָּ ּה" ,על רשעותם של אנשי סדום .רש"י לעיל מביא בקיצור מעשה אחד
של רשעותם ,מעשה שנזכר בחז"ל במסכת סנהדרין .מעשה נוסף ודומה ניתן למצוא במדרש הבא:
 מדרש פרקי דרבי אליעזר כה
הכריזו בסדום ואמרו :כל מי שהוא מחזיק בידו בפת לחם לעני לגר לאביון יישרף באש .פלוטית בתו של לוט הייתה
נשואה לאחד מגדולי סדום .ראתה עני אחד מדוקדק ברחובות העיר ועגמה נפשה ,מה הייתה עושה? בכל יום
כשהייתה יוצאת לשאוב מים ,הייתה נותנת בכדה מכל מזון הבית ומכלכלת אותו ,אמרו אנשי סדום :העני הזה
מאין הוא חי? עד שגילו הדבר והוציאו אותה להישרף .אמרה :ריבונו של עולם ,עשה משפטי ודיני! ועלתה צעקתה
לפני כיסא הכבוד.
 .10מה אפשר ללמוד מהמדרש על העוולות החברתיות שהיו בסדום?

..." הַ בָּ ָאה אֵּ לַי עָּ ׂשו כָּ לָּה וְ ִּאם ֹלא אֵּ ָּדעָּ ה" (פסוק כא)
בראשית יח ,כא
אֵּ רֲ ָדה נָא וְּ אֶּ ְּראֶּ ה הַ כְּ צַ ע ֲָקתָ ּה הַ בָּ ָאה אֵּ לַי עָּ ׂשו ָּכלָּה וְ ִּאם ֹלא אֵּ דָּ עָּ ה:
 רש"י בראשית יח כא
הבאה אלי עשו  -ואם עומדים במרדם" ,כלה" אני עושה בהם .ואם לא יעמדו במרדן" ,אדעה" מה אעשה להפרע
מהן ביסורין ולא אכלה אותן ...ולפיכך יש הפסק נקודת פסיק בין "עשו" ל"כלה" ,כדי להפריד תיבה מחברתה.
 .11עיין בפסוק כא ,וענה:
א .מה הקושי התחבירי בפסוק?
ב .לפי רש"י ,כיצד יש לפסק את הפסוק?
ג .לפי רש"י מה הן שתי האפשרויות בפסוק ,מה התוצאה של כל אפשרות ,וכיצד יש לפסק את הפסוק?

עמירם דומוביץ
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אברהם מבקש על סדום ותשובת ה'
בראשית יח
(כב) וַ יִּ פְּ נּו ִּמשָ ם הָ אֲ נ ִָּשים וַ יֵּלְּ כּו ְּסדֹמָ ה וְּ ַאבְּ ָרהָ ם עו ֶֹּדנּו עֹמֵּ ד לִּ פְּ נֵּי ה':
(כג) וַ יִּ גַש ַאבְּ ָרהָ ם וַ יֹאמַ ר הַ ַאף ִּת ְּספֶּ ה צַ ִּדיק עִּ ם ָרשָ ע:
יקם אֲ ֶּשר בְּ ִּק ְּרבָ ּה:
יקם בְּ תוְֹך הָ עִּ יר הַ ַאף ִּת ְּספֶּ ה וְּ ֹלא ִּתשָ א לַמָ קוֹם לְּ מַ עַ ן חֲ ִּמ ִּשים הַ צַ ִּד ִּ
(כד) אּולַי יֵּש חֲ ִּמ ִּשים צַ ִּד ִּ
ָארץ ֹלא ַיע ֲֶּשה
(כה) חָ לִּ לָה לְּ ָך מֵּ ֲעשֹת כ ַָדבָ ר הַ זֶּ ה לְּ הָ ִּמית צַ ִּדיק עִּ ם ָרשָ ע וְּ הָ יָה ַכצַ ִּדיק כ ָָר ָשע חָ לִּ לָה לְָך הֲ שֹפֵּ ט ָכל הָ ֶּ
ִּמ ְּשפָ ט:
ֲבּורם:
אתי לְּ כָל הַ מָ קוֹם בַ ע ָ
יקם בְּ תוְֹך הָ עִּ יר וְּ נָשָ ִּ
(כו) וַ יֹאמֶּ ר ה' ִּאם אֶּ ְּמצָ א בִּ ְּסדֹם חֲ ִּמ ִּשים צַ ִּד ִּ

(כז) וַ יַעַ ן ַאבְּ ָרהָ ם וַ יֹאמַ ר ִּהנֵּה נָא הוַֹאלְּ ִּתי לְּ ַדבֵּ ר אֶּ ל אֲ ֹדנָי וְ ָאנֹכִּ י עָּ פָּ ר וָּאֵּ פֶׁ ר:
יקם חֲ ִּמשָ ה הֲ תַ ְּש ִּחית בַ חֲ ִּמשָ ה אֶּ ת כָל הָ עִּ יר
(כח) אּולַי י ְַּח ְּסרּון חֲ ִּמ ִּשים הַ צַ ִּד ִּ
ַארבָּ עִּ ים וַחֲ ִּמ ָּשה:
וַ יֹאמֶּ ר ֹלא אַ ְּש ִּחית ִּאם אֶּ ְּמצָ א שָ ם ְ
ַארבָּ עִּ ים
(כט) וַ יֹסֶּ ף עוֹד לְּ ַדבֵּ ר אֵּ לָיו וַ יֹאמַ ר אּולַי יִּ מָ ְּצאּון שָ ם ְ
ַארבָ עִּ ים:
וַ יֹאמֶּ ר ֹלא אֶּ עֱשֶּ ה בַ עֲבּור הָ ְּ
ֹלשים
(ל) וַ יֹאמֶּ ר ַאל נָא יִּ חַ ר לַא ֹדנָי וַ אֲ ַדבֵּ ָרה אּולַי יִּ מָ ְּצאּון שָ ם ְש ִּ
ֹלשים:
וַ יֹאמֶּ ר ֹלא אֶּ עֱשֶּ ה ִּאם אֶּ ְּמצָ א שָ ם ְּש ִּ
(לא) וַ יֹאמֶּ ר ִּהנֵּה נָא הוַֹאלְּ ִּתי לְּ ַדבֵּ ר אֶּ ל אֲ ֹדנָי אּולַי יִּ מָ ְּצאּון שָ ם עֶׁ ְׂש ִּרים
וַ יֹאמֶּ ר ֹלא אַ ְּש ִּחית בַ עֲבּור הָ עֶּ ְּש ִּרים:
ֲׂש ָּרה
(לב) וַ יֹאמֶּ ר ַאל נָא יִּ חַ ר לַא ֹדנָי וַ אֲ ַדבְּ ָרה אַ ְך הַ פַ עַ ם אּולַי יִּ מָ ְּצאּון שָ ם ע ָּ
וַ יֹאמֶּ ר ֹלא אַ ְּש ִּחית בַ עֲבּור הָ עֲשָ ָרה:
(לג) וַ ֵּילְֶּך ה' כַאֲ שֶּ ר כִּ לָה לְּ ַדבֵּ ר אֶּ ל ַאבְּ ָרהָ ם וְּ ַאבְּ ָרהָ ם שָ ב לִּ ְּמקֹמ ֹו:
רד"ק בראשית יח ,כז
ואנכי עפר ואפר  -ואף על פי שאנכי עפר ואפר לדבר כנגד כבודו ודבורו וכנגד משפטו ,לא באתי אלא ללמד ולדעת
משפטו איך הוא.
 .12לפי הרד"ק ,מדוע אברהם הרשה לעצמו לדון עם ה' על משפטה ועונשה של סדום?

בקשות אברהם ותשובת ה'
 .13עיין בפסוקים כג-כו המובאים בהמשך ,וענה על השאלות הבאות בתוך החיצים.
א .בשלושת הפסוקים כג-כה ,אברהם מבקש שתי בקשות שונות מאת ה' .כתוב בלשונך מה אברהם מבקש
בכל פסוק? את מי הוא מבקש להציל בכל פסוק?
ב .באיזה סגנון (עדין או תקיף) פונה אברהם אל ה' בכל בקשה?
ג .על בסיס איזו מידה (דין או רחמים) אברהם מבקש שה' יענה לבקשותיו?
ד .בפסוק כו ,ה' משיב לאברהם .לאיזה מבקשותיו ה' נענה?

עמירם דומוביץ
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בראשית פרק יח :אברהם מכניס אורחים ומתפלל על סדום

בקשות אברהם

(כג) וַיִּ גַש ַאבְ ָּרהָּ ם ַויֹאמַ ר
הַ ַאף ִּת ְספֶׁ ה צַ ִּדיק עִּ ם ָּר ָּשע:

יקם בְ תוְֹך הָּ עִּ יר
(כד) אולַי יֵּש חֲ ִּמ ִּשים צַ ִּד ִּ
יקם אֲ ֶׁשר בְ ִּק ְרבָּ ּה:
הַ ַאף ִּת ְספֶׁ ה וְ ֹלא ִּת ָּשא לַמָּ קוֹם לְ מַ עַ ן חֲ ִּמ ִּשים הַ צַ ִּד ִּ

(כה) חָּ לִּ לָּה לְ ָך מֵּ ֲעׂשֹת כַדָּ בָּ ר הַ זֶׁה לְ הָּ ִּמית צַ ִּדיק עִּ ם ָּר ָּשע וְ הָּ יָּה כַ צַ ִּדיק כ ָָּּר ָּשע
ֲׂשה ִּמ ְשפָּ ט:
ָארץ ֹלא ַיע ֶׁ
חָּ לִּ לָּה לְָּך הֲ שֹפֵּ ט כָּל הָּ ֶׁ

תשובת ה'
יקם בְ תוְֹך הָּ עִּ יר
(כו) ַויֹאמֶׁ ר ה' ִּאם אֶׁ ְמצָּ א בִּ ְסדֹם חֲ ִּמ ִּשים צַ ִּד ִּ
ֲבורם:
אתי לְ ָּכל הַ מָּ קוֹם בַ ע ָּ
וְ נ ָָּּׂש ִּ

מה צריך לאפיין את הצדיקים שימצאו בסדום?
בראשית יח ,כו
ֲבּורם:
אתי לְּ כָל הַ מָ קוֹם בַ ע ָ
יקם בְּ תוְֹך הָ עִּ יר וְּ נָשָ ִּ
וַ יֹאמֶּ ר ה' ִּאם אֶּ ְּמצָ א בִּ ְּסדֹם חֲ ִּמ ִּשים צַ ִּד ִּ
אבן עזרא
(ּוראּו נָא ְּּודעּו ּובַ ְּקשּו בִּ ְּרחוֹבוֹתֶּ יהָ
לם ְּ
רּוש ִּ ַ
וטעם (ופירוש) "בתוך העיר" שהם יראים את השם בפרהסיא ,וכן "שו ְֹּטטּו בְּ חּוצוֹת יְּ ָ
ִּאם ִּת ְּמ ְּצאּו ִּאיש ִּאם יֵּש ע ֶֹּשה ִּמ ְּשפָ ט ְּמבַ ֵּקש אֱ מּונָה  -וְּ אֶּ ְּסלַח לָּה"( .ירמיה ה ,א).
 .14עיין בפסוק כו ובדברי האב"ע ,וענה:
א .לפי האב"ע ,מהו התנאי שהציב ה' כדי שהצדיקים של סדום יצילו את כל העיר? וכיצד הו
א למד זאת מהפסוק?
ב .לפי דעתך ,מה הנימוק להצבת תנאי זה על ידי ה'? (היעזר בדברי של נחמה ליבוביץ)

 נחמה ליבוביץ' ,עיונים חדשים בספר בראשית ,עמ' 131-132
אמנם יש בכוח המיעוט להכריע גורל המקום לכף זכות ,אבל רק אם אותם מעטים בודדים צדיקים הם "בתוך
העיר" ,מעורים ומעורבים בחיי העיר ,בעסקיה ,במשאה במתנה ,אם מופיעים ומשפיעים הם בציבוריותה ,אבל אם
אין אותם בודדים אלא נחבאים וחיים חיי צדקות בחדרי חדרים ,הם את נפשם  -אולי  -יצילו ,אך בוודאי אין
זכותם יכולה להגן ע ל "העיר" ,ואין "העיר" ,אשר דוחקת אותם מתוכה ומכריחה אותם להיסגר בחדרי חדרים לבל
תפריע צדקותם לרשעה המתרוננת ברחובות קריה ,אין אותה עיר יכולה לדרוש חסות בזכות צדיקיה הנחבאים.
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