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  א'        מרח שוון  התשע                        ד"בס

  הנביא המתפלל
  )פ שעור מאת שרון רימון"ע(לפרשת וירא 

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

  :ְלַׁשְּלָחם
  :'ֵּיְלכּו ְסדָֹמה ְוַאְבָרָהם עֹוֶדּנּו עֵֹמד ִלְפֵני הַוִּיְפנּו ִמָּׁשם ָהֲאָנִׁשים וַ ) כב(
ְוַאְבָרָהם ָהיֹו ) יח:(ָאָמר ַהְמַכֶּסה ֲאִני ֵמַאְבָרָהם ֲאֶׁשר ֲאִני עֶֹׂשה' ַוה) יז(

ִּכי ְיַדְעִּתיו ְלַמַען ) יט:(ִיְהֶיה ְלגֹוי ָּגדֹול ְוָעצּום ְוִנְבְרכּו בֹו ּכֹל ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ
ַלֲעׂשֹות ְצָדָקה ' ֶּוה ֶאת ָּבָניו ְוֶאת ֵּביתֹו ַאֲחָריו ְוָׁשְמרּו ֶּדֶרְך הֲאֶׁשר ְיצַ 

  :ַעל ַאְבָרָהם ֵאת ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָעָליו' ּוִמְׁשָּפט ְלַמַען ָהִביא ה
ַזֲעַקת ְסדֹם ַוֲעמָֹרה ִּכי ָרָּבה ְוַחָּטאָתם ִּכי ָכְבָדה ' ַוּיֹאֶמר ה) כ(

ְרֶאה ַהְּכַצֲעָקָתּה ַהָּבָאה ֵאַלי ָעׂשּו ָּכָלה ְוִאם ֵאֲרָדה ָּנא ְואֶ ) כא:(ְמאֹד
  :לֹא ֵאָדָעה

  ג"בראשית פרק י. 2
  . מאד' ואנשי סדום רעים וחטאים לה) יג(
  א"י לפסוק כ"רש. 3

 למד לדיינים שלא יפסקו דיני נפשות אלא -ארדה נא ואראה 
  . הכל כמו שפרשתי בפרשת הפלגה, בראיה

  '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
  ז"י' י לפס"רש. 5

  אני נתתי לו את הארץ , לא יפה לי לעשות דבר זה שלא מדעתו
גבול ) ט"י', י, בראשית( שנאמר ,שלו הןוחמשה כרכין הללו , הזאת

  . ' סדומה ועמורה וגובואכה' הכנעני מצידון וגו
  ם"רשב. 6

  !? או קרקע שכיניו שלא מדעתוקרקע שלוואיך אחריב ...
  ח"פסוק ילי "רש. 7

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

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

ראו מה , ושמא תאמרו לא ישגיח במעשיכם... יעשה עמכם בהפך
ואם תאמרו מקרה היה כמו , עשה בסדום ועמורה לפי שהיו רשעים

אמר אלי והנה הוא , שאנו רואים מקומות נשקעים מפני הרעש
  . שישחית סדום ועמורה בעבור מעשיהם הרעיםקודם שישחיתם

  א"בפירושו לפסוק כ, ק"הרד. 9
נכתב זה ללמד לבני אדם , אף על פי שהכל גלוי וידוע לפניו יתברך...

ועניין הראיה ... שהרי האל אמר לראות, שלא ימהרו במשפטם
כאדם , להתבונן במעשה ההוא אם יש דרך לפטרם מן העונש

בזה הלשון שאמר , וזה פתח לאברהם דרך. שנושא ונותן בדין
צא להם זכות כדי שיתבונן אברהם ויראה אם ימ" ואראה"

וארצה שיתבונן אברהם בזה ...  וכדי ללמדן משפט האל,להיפטר
  . וישאלני ויחקר משפטי כדי שילמד וילמד

  א"בפרושו לפסוק כ, ע"ראב. 10
  '...אראה אם עשו כולם כרעה הזאת': פירושו, ועל דעתי ...
  'בפירושו לפסוק כ, ן"הרמב. 11
 לא אדעה מה ואם, באתי לשפוט אם חטאו אעשה בהם כלה ...

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

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

 ןואם לא יעמדו במרד, ואם עומדים במרדם כלה אני עושה בהם
  .'ולא אכלה אותן, אדעה מה אעשה להפרע מהן ביסורין

  
  
  

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

  :ּכֹל ִמְׁשְּפחֹת ָהֲאָדָמה
  'ב, ב"בראשית י, י"רש. 14

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

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

מון אב הולא יקרא עוד את שמך אברם והיה שמך אברהם כי גויים 
 נתתיך והפריתי אותך במאד מאד ונתתיך לגויים ומלכים גויים

  ...ממך יצאו
  ז"בסוף פירושו לפסוק י, י"רש. 16

ואשמיד את , )'ה-'ד, ז"י(' אב המון גויים, אברהם'קראתי אותו 
  !?שהוא אוהבי, לאבהבנים ולא אודיע 

  ח"ח פסוק י"פרק י ן"רמב. 17
, אוהב צדקה ומשפט' י הכי ידעתי בו שהוא מכיר ויודע שאנ...

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

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

   'בראשית פרק כ. 18
ְבָרָהם ֶאל ָׂשָרה ִאְׁשּתֹו ֲאחִֹתי ִהוא ַוִּיְׁשַלח ֲאִביֶמֶלְך ֶמֶלְך ַוּיֹאֶמר ַא) ב(

ַוָּיבֹא ֱאלִֹהים ֶאל ֲאִביֶמֶלְך ַּבֲחלֹום ַהָּלְיָלה ) ג:(ְּגָרר ַוִּיַּקח ֶאת ָׂשָרה
) ד:(ַוּיֹאֶמר לֹו ִהְּנָך ֵמת ַעל ָהִאָּׁשה ֲאֶׁשר ָלַקְחָּת ְוִהוא ְּבֻעַלת ָּבַעל

ֲהלֹא ) ה:(ְך לֹא ָקַרב ֵאֶליָה ַוּיֹאַמר ֲאדָֹני ֲהגֹוי ַּגם ַצִּדיק ַּתֲהרֹגַוֲאִביֶמלֶ 
הּוא ָאַמר ִלי ֲאחִֹתי ִהוא ְוִהיא ַגם ִהוא ָאְמָרה ָאִחי הּוא ְּבָתם ְלָבִבי 

ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ָהֱאלִֹהים ַּבֲחלֹם ַּגם ָאנִֹכי ) ו:(ּוְבִנְקיֹן ַּכַּפי ָעִׂשיִתי זֹאת
ִּכי ְבָתם ְלָבְבָך ָעִׂשיָת ּזֹאת ָוֶאְחׂשְך ַּגם ָאנִֹכי אֹוְתָך ֵמֲחטֹו ִלי ַעל ָיַדְעִּתי 

  :ֵּכן לֹא ְנַתִּתיָך ִלְנּגַֹע ֵאֶליהָ 
 הּוא ְוִיְתַּפֵּלל ַּבַעְדָך ֶוְחֵיה ְוִאם ִָביאְוַעָּתה ָהֵׁשב ֵאֶׁשת ָהִאיׁש ִּכי נ) ז(

  :ה ְוָכל ֲאֶׁשר ָלְך ֵאיְנָך ֵמִׁשיב ַּדע ִּכי מֹות ָּתמּות ַאּתָ 
  ם"רשב. 19

ואני , רגיל אצלי ומדבר את דברי.  לשון ניב שפתים-כי נביא הוא 
  .אוהב את דבריו ושומע תפילתו

  ב"שמות פרק ל. 20
ֶאל מֶֹׁשה ָרִאיִתי ֶאת ָהָעם ַהֶּזה ְוִהֵּנה ַעם ְקֵׁשה עֶֹרף ' ַוּיֹאֶמר ה) ט(

  :הּוא
  :ר ַאִּפי ָבֶהם ַוֲאַכֵּלם ְוֶאֱעֶׂשה אֹוְתָך ְלגֹוי ָּגדֹולְוַעָּתה ַהִּניָחה ִּלי ְוִיחַ ) י(
ֶיֱחֶרה ַאְּפָך ְּבַעֶּמָך ' ֱאלֹוָקיו ַוּיֹאֶמר ָלָמה ה' ַוְיַחל מֶֹׁשה ֶאת ְּפֵני ה) יא(

  ...ֲאֶׁשר הֹוֵצאָת ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְּבכַֹח ָּגדֹול ּוְבָיד ֲחָזָקה
  'י' על פס" רש. 21

והוא אומר , א שמענו שהתפלל משה עליהם עדיין ל-הניחה לי 
שאם , אלא כאן פתח לו פתח והודיעו שהדבר תלוי בו'? הניחה לי'

  .יתפלל עליהם לא יכלם
  ד"פרק י, ירמיהו. 22

  :ֵאָלי ַאל ִּתְתַּפֵּלל ְּבַעד ָהָעם ַהֶּזה ְלטֹוָבה' ַוּיֹאֶמר ה) יא(
ִכי ַיֲעלּו עָֹלה ּוִמְנָחה ֵאיֶנִּני רָֹצם ִּכי ִּכי ָיֻצמּו ֵאיֶנִּני ׁשֵֹמַע ֶאל ִרָּנָתם וְ ) יב(

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

  :...ם ַהֶּזהְוָרָעב לֹא ִיְהֶיה ָלֶכם ִּכי ְׁשלֹום ֱאֶמת ֶאֵּתן ָלֶכם ַּבָּמקֹו
ֲהָמאֹס ָמַאְסָּת ֶאת ְיהּוָדה ִאם ְּבִצּיֹון ָּגֲעָלה ַנְפֶׁשָך ַמּדּוַע ִהִּכיָתנּו ) יט(

  ...ְוֵאין ָלנּו ַמְרֵּפא 
  :ְזכֹר ַאל ָּתֵפר ְּבִריְתָך ִאָּתנּו) ... כא(


