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  א'        מרח שוון  התשע                        ד"בס

  
  הנביא המתפלל

  )פ שעור מאת שרון רימון"ע(לפרשת וירא 
  

  לאברהם לפני השמדת סדום ' דברי ה. א
ובהגעתם של , לאברהם' פרשת וירא פותחת בהתגלות ה

  ). ' ח-' א, ח"י(המלאכים לביתו 
  

 ,)ו" ט-' ט(המלאכים מבשרים לאברהם על הולדת יצחק 
  :לביצוע שליחותם הבאה, ואחר כך פונים משם לכיוון סדום

  ח"בראשית פרק י. 1
ַוָּיֻקמּו ִמָּׁשם ָהֲאָנִׁשים ַוַּיְׁשִקפּו ַעל ְּפֵני ְסדֹם ְוַאְבָרָהם הֵֹלְך ) טז(

  :ִעָּמם ְלַׁשְּלָחם
ורק בפסוק , הליכת המלאכים לסדום מתעכבת מעט, אולם

  :לסדוםב ממשיך הכתוב לתאר את הליכתם "כ
ַוִּיְפנּו ִמָּׁשם ָהֲאָנִׁשים ַוֵּיְלכּו ְסדָֹמה ְוַאְבָרָהם עֹוֶדּנּו עֵֹמד ) כב(

  :'ִלְפֵני ה
) ז"פסוק ט(מה מתרחש בין ההשקפה של המלאכים על סדום 

                                                                                                                                                                                                                                                                ?                                                                             )ב"פסוק כ(לבין הליכתם לשם 
) יח:(ָאָמר ַהְמַכֶּסה ֲאִני ֵמַאְבָרָהם ֲאֶׁשר ֲאִני עֶֹׂשה' ַוה) יז(

ְוַאְבָרָהם ָהיֹו ִיְהֶיה ְלגֹוי ָּגדֹול ְוָעצּום ְוִנְבְרכּו בֹו ּכֹל ּגֹוֵיי 
ִּכי ְיַדְעִּתיו ְלַמַען ֲאֶׁשר ְיַצֶּוה ֶאת ָּבָניו ְוֶאת ֵּביתֹו ) יט:(ָהָאֶרץ

ַעל ' ַלֲעׂשֹות ְצָדָקה ּוִמְׁשָּפט ְלַמַען ָהִביא ה'  הַאֲחָריו ְוָׁשְמרּו ֶּדֶרְך 
  :ַאְבָרָהם ֵאת ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָעָליו

; ומשקיפים על סדום, המלאכים עומדים יחד עם אברהם
לגלות לאברהם את העומד ' בסיטואציה זו מחליט ה

  . להתרחש
  

  ? מה עומד להתרחש
  : שלא רק אברהם איננו יודע מה עומד להתרח, בשלב זה

תמה מהו ) אם אינו מכיר את המשך הסיפור(גם הקורא 
  .שאותו צריך לגלות לאברהם, עומד לעשות' הדבר שה

  
  :לאברהם' מתברר מה מגלה ה, א"כ-'בפסוקים כ, בהמשך

ַזֲעַקת ְסדֹם ַוֲעמָֹרה ִּכי ָרָּבה ְוַחָּטאָתם ִּכי ָכְבָדה ' ַוּיֹאֶמר ה) כ(
ה ַהְּכַצֲעָקָתּה ַהָּבָאה ֵאַלי ָעׂשּו ָּכָלה ֵאֲרָדה ָּנא ְוֶאְרֶא ) כא:(ְמאֹד

  :ְוִאם לֹא ֵאָדָעה
  ? לאברהם' מהו בדיוק הדבר שמגלה ה

  
 האם אברהם לא ידע -  מגלה לו שאנשי סדום חטאיםאם הוא 

  ? זאת קודם
  

כאשר , ג"חטאיהם של אנשי סדום מוזכרים כבר בפרק יהרי 
  : לוט נפרד מאברהם והולך לסדום

  ג"ק יבראשית פר. 2
  . מאד' ואנשי סדום רעים וחטאים לה) יג(
  

סביר להניח שאברהם הכיר את סדום בעקבות מגוריו של לוט 
  .ואולי אף עוד קודם לכן, שם

 

   ? לסדום' הירידה של המה משמעות 
   את אנשי לבדוקמגלה לאברהם שהוא יורד כדי ' האם ה

  ?להענישם בכליהאו אולי הוא מגלה לו שהוא עומד , סדום
  

' מדוע ההשאלה השנייה המתעוררת בפסוקים אלה היא 
  ?מגלה זאת לאברהם

  
, כביכול',  ה-..." המכסה אני מאברהם"אומר ' ז ה"בפסוק י

  ? מדוע; איננו יכול לעשות את המעשה בלי לגלות לאברהם
  

אמנם הפסוקים העוסקים בשאלה השנייה קודמים לפסוקים 
תי שאלות אלה אך התשובות לש, העוסקים בשאלה הראשונה

  : כרוכות זו בזו
צריך להבין מה הוא , מגלה את הדבר' כדי להבין מדוע ה

  . מגלה לאברהם' הדבר שה
  .נתייחס לשתי הנקודות במקביל, לכן

  
  הודעה על הענשת סדום. ב

מגלה ' שה, אפשרות אחת להסביר את הפסוקים היא
  . עומד להפוך את סדוםלאברהם שהוא 

  
היא לצורך ' וירידת ה, ן כבר נחתםגזר הדי, לפי דעה זאת
  . הענשת סדום

  
  : א מתאים לשיטה זו"י לפסוק כ"פירושו הראשון של רש

  א"י לפסוק כ"רש. 3
 למד לדיינים שלא יפסקו דיני נפשות אלא -ארדה נא ואראה 

  . הכל כמו שפרשתי בפרשת הפלגה, בראיה
  

  ?י בפרשת הפלגה"מה פרש רש
  'א פסוק ה"פרק י -י בפרשת הפלגה "רש. 4

אלא בא ללמד לדיינים שלא ,  לא הוצרך לכך-לראות ' וירד ה
  .ירשיעו הנדון עד שיראו ויבינו

  

שהרי הכל , איננו צריך לבדוק את הדברים' ה, 1לפי פרוש זה
  ; החליט מהו הדיןולכן ברור שהוא כבר , גלוי וידוע לפניו

  
להראות לבני אדם מהי הדרך הירידה שלו היא רק כדי 

  . ה לשפיטההנכונ
  

והוא יורד נחתם דינה של סדום מגלה לאברהם ש' ה, אם כן
  . להענישה

  ?לאברהם' לשם מה מגלה זאת ה
  :ז נמצא תשובה לכך"י לפסוק י"בפרושו של רש

  ז"י' י לפס"רש. 5
  אני נתתי לו את הארץ , לא יפה לי לעשות דבר זה שלא מדעתו

                                                 
 ..ח"סימן י,  נח, בראשית, מאהמבוסס על מדרש תנחו   1
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) ט"י', י, תבראשי( שנאמר ,שלו הןוחמשה כרכין הללו , הזאת

  . 2'בואכה סדומה ועמורה וגו' גבול הכנעני מצידון וגו
  

  :ם מפרש בכיוון זה"גם רשב
  ם"רשב. 6

  !? או קרקע שכיניו שלא מדעתוקרקע שלוואיך אחריב ...
    

ולכן אי אפשר להחריבה , סדום שייכת לאברהם, לפי פרוש זה
  .בלי לגלות לאברהם על כך

  
מגלה לאברהם את ' שה, הואי "הסבר נוסף המופיע בפרוש רש

  :בגלל חביבותו הרבהסודותיו ותוכניותיו 
  ח"פסוק ילי "רש. 7

 גדול  להיות לגויחביב לפניוהרי הוא , וכי ממנו אני מעלים...
  !?ולהתברך בו כל גויי הארץ

  
  : ט"בפרושו לפסוק י, ק"הסבר אחר ניתן למצוא בדברי הרד

  ט"בפרושו לפסוק י, ק"הרד. 8
ואם לא , וייטב לכם' שמרו דרך ה) לבני ביתו(כי יאמר להם 

ושמא תאמרו לא ישגיח ... יעשה עמכם בהפךתשמרו 
, ראו מה עשה בסדום ועמורה לפי שהיו רשעים, במעשיכם

ואם תאמרו מקרה היה כמו שאנו רואים מקומות נשקעים 
 שישחית אמר אלי קודם שישחיתםוהנה הוא , מפני הרעש

  .הרעיםסדום ועמורה בעבור מעשיהם 
  

מגלה לאברהם את רצונו להפוך את ' ה, ק"לפי פרוש הרד
אלא היא , כדי שיהיה ברור שההפיכה איננה מקריתסדום 

  . עונש על חטאים
  

כך יוכל אברהם להשתמש בסיפור של הפיכת סדום כדי 
  : כלומר', לצוות את בניו ואת ביתו אחריו לשמור דרך ה

לאנשים ' ול שנותן הועל הגמ' ללמד את בני ביתו על השגחת ה
  .על מעשיהם

  
ק "מפרש הרד, א"בפירושו לפסוק כ, ק"בהמשך דברי הרד

  :כך
  א"בפירושו לפסוק כ, ק"הרד. 9

נכתב זה ללמד לבני , אף על פי שהכל גלוי וידוע לפניו יתברך...
ועניין ... שהרי האל אמר לראות, אדם שלא ימהרו במשפטם

לפטרם מן להתבונן במעשה ההוא אם יש דרך הראיה 
בזה , וזה פתח לאברהם דרך. כאדם שנושא ונותן בדין, העונש

כדי שיתבונן אברהם ויראה אם " ואראה"הלשון שאמר 
וארצה ...  וכדי ללמדן משפט האל,ימצא להם זכות להיפטר

שיתבונן אברהם בזה וישאלני ויחקר משפטי כדי שילמד 
  . וילמד

וניין שאברהם מע' אך ה, אמנם גזר הדין נחתםלפי פרוש זה 
'  מן הויחקור וידרוש, ינסה לפטור את אנשי סדום מן העונש

  ; הוא משפט צדק' עד שיבין שמשפט התשובות 
  

את וילמד , והנהגתו בעולם'  את משפט הלהביןכך הוא יוכל 
 .'ביתו אחריו מהו משפט צדק של ה

  
  הודעה על משפט. ג

דינה של איננו מודיע לאברהם על גזר ' ה, לפי רוב המפרשים
ארדה : "משפטה של סדוםמודיע לאברהם על ' אלא ה, סדום

 -" ואם לא אדעה, נא ואראה הכצעקתה הבאה אלי עשו כלה
ואז , "כצעקתה"האם אכן יורד לראות ' ה, לפי פשט הפסוק

                                                 
 .'סימן ה, וירא, בראשית, תנחומא   2

ידע '  ה-" אדעה"ואז , או שמא לא כך, מגיע להם עונש כליה
  .מה צריך לעשות עם אנשי סדום

  
אך הסבר זה מעלה , ר הפשוט של הפסוקברור שזהו ההסב

  : תמיהה
  ? צריך לרדת כדי לבדוק את מעשי סדום' האם ה

  ? האם הוא איננו יודע הכל מראש
  

אין להסביר ש, בעקבות המדרש, י"רששאלה זו הביאה את 
מהו כבר החליט כבר יודע ו' אלא שה, כאן באמת בדיקה

  . ו משפט כדי שבני אדם ילמדו ממנמבייםוהוא , הדין
  

הסבירו ) ראו דבריהם בהמשך(המפרשים האחרים , אולם
   .עוד לא נגמר הדיןאלא ש, לא יודע' שאין הכוונה שה

  
המובא בהמשך (א "בהמשך פירושו לפסוק כ, י בעצמו"אף רש

והוא נותן , עדיין לא חתם סופית את הדין' אומר שה, )נוידבר
 .הזדמנות אחרונהלאנשי סדום 

  
  :א"ו לפסוק כבפרוש, ע"כך פרש ראב

  א"בפרושו לפסוק כ, ע"ראב. 10
  '...אראה אם עשו כולם כרעה הזאת': פירושו, ועל דעתי ...

  
  :'בפירושו לפסוק כ, ן"וכן הרמב

  'בפירושו לפסוק כ, ן"הרמב. 11
ואם לא אדעה , באתי לשפוט אם חטאו אעשה בהם כלה ...

הודיעו . ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים עוונם, מה אעשה בהם
  ...וכי עתה יפקוד עוונם וישפוט אותם, כי אין עוד נגמר דינם

  
  : בהמשך פירושו לפסוק כא פרש כך, י בעצמו"ואף רש

  בהמשך פירושו לפסוק כא, י "רש. 12
הכצעקתה הבאה אלי , 'ארדה נא לסוף מעשיהם: דבר אחר

ואם לא , ואם עומדים במרדם כלה אני עושה בהם, עשו
ולא , ה להפרע מהן ביסורין אדעה מה אעשיעמדו במרדן

  .'אכלה אותן
  

' וה, דינם של אנשי סדום עדיין לא נחתם, לפי פירושים אלה
  . עומד לשפוט את סדוםמודיע לאברהם שהוא 

  
  ?מודיע לאברהם על משפטה של סדום' לשם מה ה

  
  : ניתן להסביר זאת בדרך דומה להסברים הקודמים

מודיע לו ' לכן הו, )ח"כמתואר בפסוק י('  על החביבאברהם 
  , י"רשכפי שפירש , על דברים המתרחשים בעולם

  
כמתואר  (אמור ללמד מהי דרך המשפט הנכונהאו שאברהם 

מראה לו כיצד הוא שופט את סדום כדי ' וה, )ט"בפסוק י
לעשות צדקה ' שהוא יוכל ללמוד ממשפט זה את דרך ה

  .3ומשפט
  
  האב המברך. ד

וננסה למצוא נימוק נוסף , ט" י-ח "הבה ונעיין בפסוקים י
  . מודיע לאברהם על משפטה של סדום' לכך שה

  
אינו יכול לכסות מאברהם את משפטה ' ה, לפי פסוקים אלו

  : של סדום בשל שתי סיבות
אברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום ונברכו בו כל גויי . "א

  ".הארץ

                                                 
 ..9במקור המופיע , א"ק לפסוק כ"ראו בפירוש רד   3
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כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו . " ב
  ".לעשות צדקה ומשפט' ו דרך הושמר

  
  ? מה פירושם של פסוקים אלו

מגלה לאברהם ' מהו הנימוק המובא בפסוקים אלה לכך שה
  ?את מה שהוא עומד לעשות

  :ח"נעיין שוב בפסוק י
  :ְִנְבְרכּו בֹו ּכֹל ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ ְוָעצּום וָהיֹו ִיְהֶיה ְלגֹוי ָּגדֹולְוַאְבָרָהם 

  
בתחילת ' רכה שאברהם קיבל מהפסוק זה מזכיר את הב

  : דרכו
  ' ג-' פסוקים ב, ב"פרק יבראשית . 13
... ֶוְהֵיה ְּבָרָכהְׁשֶמָך  ַוֲאָבֶרְכָך ַוֲאַגְּדָלה ֶאֶעְׂשָך ְלגֹוי ָּגדֹולו ..

  :ּכֹל ִמְׁשְּפחֹת ָהֲאָדָמה ְוִנְבְרכּו ְבךָ 
  

  . כמה ברכות' אברהם מקבל מה
  : ברכת הריבויהראשונה שבהן היא 

ח "פרק י(והיא גם מופיעה בפסוק שלנו , "ואעשך לגוי גדול"
  ". ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום "-) ח"פסוק י

  
נראה שעיקר העניין הוא הברכה המיוחדת שקיבל , אולם

  : ב"אברהם בפרק י
   ,"ונברכו בך כל משפחות האדמה, והיה ברכה"

  ; "ונברכו בו כל גויי הארץ: "או בלשון של הפסוק שלנו
  

  ?מהי המשמעות של ברכה מיוחדת זו
  

  : י מפרש כך" רש
  'ב, ב"בראשית י, י"רש. 14

ברכתי , עד עכשיו היו בידי,  הברכות נתונות בידך-והיה ברכה 
ומעכשיו אתה תברך את אשר , את אדם ואת נח ואותך

  .תחפוץ
  

   :מעמד מיוחד ביותר' אברהם מקבל מה, י"לפי דברי רש
  ;  שהיה יכול לברך את בני האדםהיה היחיד' עד עתה ה

  
יש בעולם אדם שמסוגל להעניק לאנשים אחרים , מעכשיו

ה על "להשפעת שפע טוב מן הקב הוא מסוגל לגרום - ברכה
  . העולם

  
 בהשפעת 'שותף להאלא הוא מעין , אדם כזה איננו אדם רגיל

  . טובה על העולם
  

טה מגלה לאברהם את עניין משפ' ה, ח"לפי הנאמר בפסוק י
  . מפני שאברהם הוא המסוגל לברך את גויי הארץ, של סדום

  
  ? מה הקשר בין המשפט לבין יכולתו של אברהם לברך

  
' שאברהם הוא שותף של ה, לפי ההבנה שהגענו אליה

  : נראה שההסבר הוא כך, בהשפעת טובה על העולם
שהרי , איננו יכול לכסות מאברהם את משפטה של סדום' ה

   :מיוחד בעולםלאברהם יש מעמד 
 אלא שותף בעל כוח -ולא  סתם שותף , ה"שותף לקבהוא 

מסוגל לגרום והוא , דרכו מושפע שפע טוב על העולם: מיוחד
  .להשפיע טובה' לה

  
  ; מודיע לשותפו על כךהוא , יורד למשפט' כאשר ה, אם כן

, לא רק מפני ששני השותפים צריכים לדעת מה קורה בעולם
  : תפקיד חשובלשותף יש אלא מפני ש

  . להשפיע טוב' לברך את גויי הארץ ולעורר את רצון ה

רוצה שאברהם הוא , לדון בני האדםרוצה ' דווקא כאשר ה
   ;יהיה שותף לכך ויעורר אותו למידת הרחמים

והוא מעוניין שאברהם , העניק לאברהם תפקיד זה' ה
  .ישתמש בו

  
  :את שמו של אברם לאברהם' ז משנה ה"בפרק י

  ' ו-' פסוקים בז "אשית פרק יבר. 15
אב ואני הנה בריתי אתך והיית ל... וארבה אותך במאד מאד...

ולא יקרא עוד את שמך אברם והיה שמך אברהם המון גויים 
 נתתיך והפריתי אותך במאד מאד ונתתיך אב המון גוייםכי 

  ...לגויים ומלכים ממך יצאו
ברכת במברך כאן את אברהם ' נראה שה, לפי פשט הפסוקים

 .הריבוי
  

מוסיף משפט שעד כה , ז"י בסוף פירושו לפסוק י"רש, ואולם
  : לא התייחסנו אליו

  ז"בסוף פירושו לפסוק י, י"רש. 61
ואשמיד , )'ה-'ד, ז"י(' אב המון גויים, אברהם'קראתי אותו 

  !?שהוא אוהבי, לאבאת הבנים ולא אודיע 
  

 ברכה לריבוי זרעו איננו רק" אב המון גויים", לפי פירוש זה
  . אב של העמיםאלא אברהם הופך להיות , של אברהם

  
  ?מהי המשמעות של היות אברהם אב של העמים

  
לאברהם יש אחריות על כך , כשם שלאב יש אחריות על בניו

  . העמים
  

תיקון  של הבן ובלחינוכואחריותו של אב מתבטאת הן בדאגה 
  . ולכל צרכיוומו דאגה לקיובתחושת רחמים עליו והן ב, דרכיו

  
דאגה אחריותו של אברהם על העמים מתבטאת גם ב, כך

  . נסיון להשפיע עליהם טובהוגם ברחמים עליהם ו, לתיקונם
  

, "אב המון גויים"יש קשר הדוק בין היות אברהם , אם כן
  : לבין היותו מסוגל לברכם

מודיע לאברהם על הפיכת סדום מפני שאברהם הוא ' ה
   .יות עליהם ויש לו אחראביהם

  
  ? מה מצופה ממנו כעת

  : כאחראי על הגוייםמצפה ממנו לפעול ' מסתבר שה
כאב , רחמיםאו לבקש עליהם , תיקונםאו לנסות להביא ל

  . המבקש רחמים על בנו
  

שבפרק " ונברכו בו כל גויי הארץ"המזכיר את , ח"לפי פסוק י
מעוניין שאברהם ישתתף בדיון במשפטה של ' הנראה ש, ב"י

  .כפי שהוא מסוגל לעשות, דום ויעורר את מידת הרחמיםס
  
  'שומר דרך ה. ה

   - 1 מקור - :ט"הבה ונעיין שוב בפסוק י
ִּכי ְיַדְעִּתיו ְלַמַען ֲאֶׁשר ְיַצֶּוה ֶאת ָּבָניו ְוֶאת ֵּביתֹו ַאֲחָריו ְוָׁשְמרּו 

  ...ַלֲעׂשֹות ְצָדָקה ּוִמְׁשָּפט' ֶּדֶרְך ה
לאברהם '  בין ה מיוחדתקרבהפסוק זה מציין שיש 

יצווה את וקרבה זו מתבטאת בכך שאברהם , )4"ידעתיו("

  . 5בעולם' לשמור את דרך הממשיכיו 
  

  .בעולם' אברהם הוא המייצג את דרך ה -כלומר 
                                                 

 .  הכרה קרובה וחיבה, לשון הידיעה במקרא משמשת במובן של קרבה   4
נראה לי שהפרוש ". למען"ובמיוחד בהבנת המילה , רבו המחלוקות בפירוש הפסוק   5

 .לל את הרעיון המרכזי המובע בפסוקהמוצע כאן כו
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  '? מהי דרך ה
ולפי , "לעשות צדקה ומשפט"היא ' ט דרך ה"לפי פסוק י

 מודיע לאברהם את משפטה של סדום מפני' דברים אלו ה
  .בעולם לעשות צדקה ומשפט' מייצג את דרך השאברהם 

  
  :ן המסביר זאת"נעיין בפרוש הרמב

  ח"ח פסוק י"פרק י ן"רמב. 17
, אוהב צדקה ומשפט' כי ידעתי בו שהוא מכיר ויודע שאני ה...

ולכך יצוה את בניו , כלומר שאני עושה משפט רק בצדקה
משפט אם בדרך צדקה ו, והנה. וביתו אחריו לאחוז דרכי

ואם חייבין הם לגמרי , יתפלל לפני להניחם וטוב הדבר, יפטרו
  .'ולכן ראוי שיבוא בסוד ה, גם הוא יחפוץ במשפטם

  
מגלה לאברהם שהוא עומד להשמיד את ' ה, ן"לפי דברי הרמב

סדום מפני שהוא יודע שדרך הצדק והמשפט חשובה לאברהם 
ום ולכן אם אנשי סד, והוא יהיה מעוניין שהצדק ייעשה

ואם אנשי סדום זכאים ,  אברהם יתמוך בהענשתם-חוטאים 
  .  אברהם יתפלל עליהם כדי להצילם- לחנינה 

  
מפני שאברהם איננו , מעוניין בתפילתו של אברהם' ה: כלומר

, ה"אלא הוא שותף לקב ,מתחשב בדעתו' שה, גורם חיצוני
לעשות צדקה "שהיא , בעולם' וגם הוא מעוניין בקיום דרך ה

  ". ומשפט
  

' וה,  אברהם יתפלל בעבורם-אם אנשי סדום זכאים לחנינה 
  .מעוניין בתפילה זו מפני שהיא תואמת את דרכו ואת רצונו

 אברהם יבין -אם אנשי סדום ראויים לעונש , לעומת זאת
  . מפני שגם הוא מעוניין בעשיית הדין בעולם, זאת

  
של בעולם והוא השותף ' אברהם מביא לידי ביטוי את דרך ה

לכן ראוי לשתפו בהחלטות גורליות על , ה בעולם"הקב
  .הנעשה בעולם

  
  : ההחלטה על הפיכת סדום היא החלטה גורלית ביותר

עיינו (ה לא להכות עוד את כל חי "לאחר המבול החליט הקב
  ; )ז" י-' פסוקים ט', ב ְופרק ט" כ-א "פסוקים כ', פרק ח

  
וימת להשחתה מגיעה עיר מס, עשרה דורות לאחר מכן, והנה

  . מחליט להשחית אותה' גדולה עד כדי כך שה
  

אלא היא , הפיכת סדום איננה סתם הענשה של בני אדם

, 6דרך הצומח והחי, מן הקרקע, השחתה טוטלית של מקום
  . עד לבני האדם

  
אך בכל זאת זהו , אמנם אין כאן השחתה של כל העולם

  . ושמאז המבול לא היה כמוה, מעשה חריג ויוצא דופן
  

, ה מודיע זאת לשותפו"הקב, לפני ביצוע מעשה חמור כל כך
  :ה בשני מובנים"שאברהם הוא שותפו של הקבמפני , אברהם
אב המון אברהם הוא , ח"פסוק יכפי שלמדנו מ, ראשית

ולכן , את היכולת להשפיע ברכה על העמים' שקיבל מה, גויים
ם יש לו גם אחריות על מעשיהם וגם אפשרות לעורר עליה

  .רחמים
' אברהם מייצג את דרך ה, ט"פסוק יכפי שלמדנו מ ,שנית

ולכן הוא ראוי להיות שותף , דרך הצדקה והמשפט, בעולם
  . במשפט

                                                 
כפי שנאמר בבראשית פרק , שסדום הייתה מקום פורה מאד לפני הפיכתה,  שהרי ידוע לנו6

  :'ג פסוק י"י
ֶאת ' ַוִּיָּׂשא לֹוט ֶאת ֵעיָניו ַוַּיְרא ֶאת ָּכל ִּכַּכר ַהַּיְרֵּדן ִּכי ֻכָּלּה ַמְׁשֶקה ִלְפֵני ַׁשֵחת ה

 .ְּכֶאֶרץ ִמְצַרִים ּבֲֹאָכה צַֹער' ַגן הְסדֹם ְוֶאת ֲעמָֹרה ּכְ 

ומתוך כך מצד אחד , בעולם' הוא מעוניין לדאוג לקיום רצון ה
 לקבל את העונש -ומצד שני , עורר רחמים כשיש לכך הצדקה

  .בהבנה כשיש בו צורך
  

אלא , לא רק מגלה לאברהם שייערך משפט לסדום' ה, אם כן
מצפה '  ה-  שותף במשפטמזמין את אברהם להיות ' ה

אלא יממש את היותו אב המון , מאברהם שלא יעמוד מן הצד
לעשות צדקה ' ואת היותו שומר דרך ה, המסוגל לברך, גויים

  . יבוא למשפט ויאמר את דברומתוקף כל אלה הוא ; ומשפט
  

ומצפה , נמצא בעמדה של התובע'  הבמשפט נגד סדום
את הצד של , מאברהם לייצג את הצד של הסנגוריה במשפט

  ; מידת הרחמים
  . זקוק לאברהם כדי לנהל משפט צדקכביכול , ה"הקב

  
  תפקיד הנביא. ו

זהו הסיפור הראשון בו אנו מתוודעים לעמדה כזו של אדם 
  : ה"כלפי הקב

אדם עומד מולו ו, רוצה לעשות מעשה מסוים, כביכול, ה"הקב
  . 'ומנסה בכוח תפילתו לשנות את גזירת ה

  
איננה נוגדת ' בסיפור זה למדנו שעמידתו של אברהם מול ה

אלא ,  ואיננה מהווה התרסה וחוצפה כלפי שמיא'את רצון ה
מצפה שזה מה '  ה-  ואף יותר מכך' רצויה לההיא : להפך

  .מזמין את אברהם להיות הסנגור' ה; שאברהם יעשה
  

המביא את ' כשליחו של ההנביא נתפס בעינינו בדרך כלל 
  . בני האדםאל ' דבר ה

  
  .'אל הלדבר : עתה נרצה להראות כי לנביא תפקיד נוסף

  
  ? "נביא"מיהו הראשון שנקרא 

לקיחת שרה מופיעה לראשונה בסיפור של " נביא"המילה 
האדם הראשון הנקרא ו', בבראשית פרק כ, לבית אבימלך

  . אברהםהוא " נביא"
  

  ; התורה מספרת על לקיחת שרה לבית אבימלך 
   'בראשית פרק כ. 18

ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל ָׂשָרה ִאְׁשּתֹו ֲאחִֹתי ִהוא ַוִּיְׁשַלח ֲאִביֶמֶלְך ) ב(
ַוָּיבֹא ֱאלִֹהים ֶאל ֲאִביֶמֶלְך ַּבֲחלֹום ) ג:(ֶמֶלְך ְּגָרר ַוִּיַּקח ֶאת ָׂשָרה

 ִהְּנָך ֵמת ַעל ָהִאָּׁשה ֲאֶׁשר ָלַקְחָּת ְוִהוא ְּבֻעַלת ַהָּלְיָלה ַוּיֹאֶמר לֹו
ַוֲאִביֶמֶלְך לֹא ָקַרב ֵאֶליָה ַוּיֹאַמר ֲאדָֹני ֲהגֹוי ַּגם ַצִּדיק ) ד:(ָּבַעל

ֲהלֹא הּוא ָאַמר ִלי ֲאחִֹתי ִהוא ְוִהיא ַגם ִהוא ָאְמָרה ) ה:(ַּתֲהרֹג
ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ) ו:(י ָעִׂשיִתי זֹאתָאִחי הּוא ְּבָתם ְלָבִבי ּוְבִנְקיֹן ַּכּפַ 

ָהֱאלִֹהים ַּבֲחלֹם ַּגם ָאנִֹכי ָיַדְעִּתי ִּכי ְבָתם ְלָבְבָך ָעִׂשיָת ּזֹאת 
  :ָוֶאְחׂשְך ַּגם ָאנִֹכי אֹוְתָך ֵמֲחטֹו ִלי ַעל ֵּכן לֹא ְנַתִּתיָך ִלְנּגַֹע ֵאֶליהָ 

 ְוִיְתַּפֵּלל ַּבַעְדָך ֶוְחֵיה  הּואִָביאְוַעָּתה ָהֵׁשב ֵאֶׁשת ָהִאיׁש ִּכי נ) ז(
  :ְוִאם ֵאיְנָך ֵמִׁשיב ַּדע ִּכי מֹות ָּתמּות ַאָּתה ְוָכל ֲאֶׁשר ָלְך 

  
  :ם מפרש כך"הרשב

  ם"רשב. 19
, רגיל אצלי ומדבר את דברי.  לשון ניב שפתים-כי נביא הוא 

  .ואני אוהב את דבריו ושומע תפילתו
  

קשר מיוחד עם יש לו ו, כושר דיבור מיוחדנביא הוא אדם בעל 
  ; ה"הקב

  
 ומעבירו אל בני 'שומע את דבר ההקשר מתבטא גם בהיותו 

שומע את ' וה', לדבר אל הוגם בהיותו מסוגל , האדם
  .תפילותיו
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אל בני ' איננו רק העברת דבר ה, לפי זה, תפקידו של הנביא
: הבאת דברי האדם אל האלוקיםתפקידו הוא גם ב; האדם

 -ולומר את דברי בני האדם ', ני ההוא מסוגל לעמוד לפ
  . בקשות ותפילות

  
הוא מובא דווקא , "נביא"בפעם הראשונה בה נזכר המונח 

 -"  בעדךיתפללנביא הוא ו: "יכולת התפילהבהקשר של 
' וה,  בעד אנשיםלהתפללביכולתו מעלתו של הנביא היא 

  . שומע תפילתו
  

הם זו לא הפעם הראשונה בה אנו פוגשים את אבר, אולם
 אברהם הנביא המתפלל על -בתפקיד הנביא המתפלל 

  . אותו אברהם המתפלל על אנשי סדוםאבימלך הוא 
  

כולל בדמותו את , אב המון גויים, הנביא הראשון, אברהם
  : שני ההיבטים של הנביא בעוצמה רבה

השפיע על אנשים ו, והלך בעקבותיו' אברהם שמע את קול ה
  '; רבים לעבוד את ה

  
ברך אלא הוא גם ,  בני האדם דאג אברהם לתיקוןלא רקאך 

והשתמש ביכולתו לעורר את , התפלל בעבורם הוא :אותם
  .להשפיע טובה בעולם' מידת הרחמים ולגרום לה

  
התפילה מסיפור תפילתו של אברהם על סדום למדנו כי 

לעשות משהו שהוא איננו רוצה ' איננה נסיון להכריח את ה
והוא מודיע , ין בתפילתו של הנביאמעוני'  ה-אלא להפך , בו

לנביא על הגזירה על מנת שהוא יתפלל ויעורר את מידת 
  .הרחמים

  
  תפילות משה. ז

  . דוגמא נוספת לכך היא תפילתו של משה
  

  . 'משה הוא נביא שהרבה להתפלל אל ה
, מבקש ממשה לא להתפלל בעד העם' ה, לאחר חטא העגל

  : מפני שהוא רוצה להענישם
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ֶאל מֶֹׁשה ָרִאיִתי ֶאת ָהָעם ַהֶּזה ְוִהֵּנה ַעם ְקֵׁשה ' ַוּיֹאֶמר ה) ט(
  :עֶֹרף הּוא

ְוַעָּתה ַהִּניָחה ִּלי ְוִיַחר ַאִּפי ָבֶהם ַוֲאַכֵּלם ְוֶאֱעֶׂשה אֹוְתָך ְלגֹוי ) י(
  :ָּגדֹול

  
  ? מדוע. לא להתפללאומר למשה במפורש ' ה
  

לא מעוניין שתתעורר מידת מפני שבמצב הזה הוא , לכאורה
  ; הרחמים
  . מעוניין להעניש את ישראל' ה, לכאורה

  
  :משה מתפלל' למרות בקשתו של ה, אולם

ֶיֱחֶרה ַאְּפָך ' ֱאלֹוָקיו ַוּיֹאֶמר ָלָמה ה' ַוְיַחל מֶֹׁשה ֶאת ְּפֵני ה) יא(
  ...ָזָקהְּבַעֶּמָך ֲאֶׁשר הֹוֵצאָת ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְּבכַֹח ָּגדֹול ּוְבָיד חֲ 

  
  : מעשה חמור, לכאורה, משה עשה כאן

הוא איננו מעוניין לעורר עכשיו את , איננו מעוניין בתפילה' ה
  !'ומשה עושה מעשה בניגוד לרצון ה, מידת הרחמים

  
  :'י מפרש כך את פסוק י"רש
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והוא אומר ,  עדיין לא שמענו שהתפלל משה עליהם-הניחה לי 
, אלא כאן פתח לו פתח והודיעו שהדבר תלוי בו'? הניחה לי'

  .שאם יתפלל עליהם לא יכלם

איננה מצווה על " הניחה לי"' האמירה של ה, לפי הסבר זה
אלא , והיא איננה מונעת ממנו להתפלל' משה להניח לה
אולם יש בידך ,  אכלה אותם-אם תניח לי "משמעותה היא 

  ": כל להצילםואז תו, להתפלל בעדם, אפשרות לא להניח לי
  
והוא ,  שהוא יתפלל למנעהכדיגילה למשה את הגזירה ' ה

  . לרמוז לו שתפילתו יכולה להצילכדי " הניחה לי"אמר לו 
  
 הוא מעוניין שבני האדם יעוררו את - מעוניין בתפילה' ה

  .מידת הרחמים
  
  תפילות ירמיהו. ח

  .  נוסף שהרבה להתפלל הוא ירמיהונביא
  
  :  תופעה דומה מאדם אצלו אנו מוצאיםג
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  :ֵאָלי ַאל ִּתְתַּפֵּלל ְּבַעד ָהָעם ַהֶּזה ְלטֹוָבה' ַוּיֹאֶמר ה) יא(
ִּכי ָיֻצמּו ֵאיֶנִּני ׁשֵֹמַע ֶאל ִרָּנָתם ְוִכי ַיֲעלּו עָֹלה ּוִמְנָחה ֵאיֶנִּני ) יב(

  : אֹוָתםרָֹצם ִּכי ַּבֶחֶרב ּוָבָרָעב ּוַבֶּדֶבר ָאנִֹכי ְמַכֶּלה 
ִהֵּנה ַהְּנִבִאים אְֹמִרים ָלֶהם לֹא ִתְראּו ' דָֹני ה-ָואַֹמר ֲאָהּה אֲ ) יג(

ֶחֶרב ְוָרָעב לֹא ִיְהֶיה ָלֶכם ִּכי ְׁשלֹום ֱאֶמת ֶאֵּתן ָלֶכם ַּבָּמקֹום 
  :...ַהֶּזה

ֲהָמאֹס ָמַאְסָּת ֶאת ְיהּוָדה ִאם ְּבִצּיֹון ָּגֲעָלה ַנְפֶׁשָך ַמּדּוַע ) יט(
  ...יָתנּו ְוֵאין ָלנּו ַמְרֵּפא ִהִּכ 

  :ְזכֹר ַאל ָּתֵפר ְּבִריְתָך ִאָּתנּו) ... כא(
  

וירמיהו איננו שומע , מבקש מירמיהו לא להתפלל' גם כאן ה
  : 'בקול ה

להעביר ' ומתחנן אל ה, מלמד סנגוריה על העם, הוא מתפלל
  .את רע הגזירה

  
גזירה לא מגלה לנביא את ה' משה וירמיהו הבינו שה, אברהם

מעוניין שהנביא ' אלא ה, כדי שהוא ידע את העתיד לקרות
,  שהוא ינצל את הכוחות המיוחדים שניתנו לו-יעשה משהו 

  . ואת יכולתו להתפלל' את קרבתו לה
  
אשר יעוררו את מידת , בעולם הזה" שותפים"מעוניין ב' ה

  .הרחמים ויגרמו להשפעת טובה על העולם
 


