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 : הנושאים בפרשה
  שרה על הולדת יצחקלהבשורה לאברהם ו

 םלהצלת סדו' מתדיין עם האברהם
   ומשפחתוסדום ועמורה והצלת לוט חורבן

 אברהם ושרה בגרר
 הולדת יצחק וגירוש ישמעאל

 אבימלךורית אברהם ב
 עקדת יצחק

 
 לפני הפיכת סדום'  בשיח בין אברהם להבלימוד השבת נתמקד

  
 .עם בני משפחתכםלג - פרק יח פסוקים יזך את"קראו מהתנ

 )3הפסוקים מופיעים בעמוד (
 .שיח-קראו כדו, ואברהם לשני בני משפחה' חלקו את דברי ה

 
  ....אפילו עשרה צדיקים לא נמצאו בסדום

 . כאל בשר ודם' בקטע המופלא שלפנינו מדבר אברהם אל ה
ייחוס תכונות אנושיות לחפץ דֹומם או לבעל = האנשה (יש כאן האנשה של האל 

כגון , שטיםבמקרים רבים משתמשים בהאנשה גם כאשר מדובר במושגים מופ. חיים
כי כך ', דיברה תורה בלשון בני אדם'תיאורים כאלה פועלים לפי הכלל של  .ביחס לאל

 . )מבינים בני האדם את הדברים
 בא לידי ביטוי הקשר שנוצר בעקבות הברית בין אברהם  ויראבפרשת
בקטע זה . לאחריות ולשיתוף, ברית שמביאה לקירבה, ה"ובין הקב

 .ה"יות בן בריתו של הקבאברהם מוכיח שהוא ראוי לה
 

 שאלות לחשיבה ולשיתוף 
מה באה התורה ללמד אותנו ? מהי השאלה הגדולה שעולה מהמסופר

 ?על החיים
לעשות מבול ' איך הוא הגיב כששמע על הכוונה של ה: היזכרו בנח

 ? ולהשמיד את העולם
איך מבטא אברהם בקטע זה ? במה אברהם שונה מנח: שאלו את הילדים

מה התנהגותו של '? ו מחד גיסא ומאידך גיסא כבוד כלפי האת תעוזת
 ?מלמדת אותנו, אברהם בקטע זה של הפרשה

 

, מדרש מְּבֵראִׁשית ַרָּבה - השופט כל הארץ
 מתורגם מארמית    ט, ט"ָּפָרָׁשה מ

ֲהׁשֹוֵפט ָּכל ָהָאֶרץ לֹא ַיֲעֶׂשה " :ָאַמר ַרִּבי ֵלִוי'
–ַאָּתה ְמַבֵּקׁש ' עֹוָלם'ִאם  ":'אמר אברהם לה? "ִמְׁשָּפט
ַאָּתה ּתֹוֵפס .  ֵאין עֹוָלם– ְּתַבֵּקׁש' ִּדין'ְוִאם , ֵאין ִּדין

רֹוֶצה ַאָּתה עֹוָלם ְורֹוֶצה , ֶאת ַהֶחֶבל ִּבְׁשֵני ְקצֹוָתיו
 ֵאין ָהעֹוָלם –ְוִאם ֵאין ַאָּתה ְמַוֵּתר ְמַעט , ַאָּתה ִּדין
 ".ִמְתַקֵּים

ָאַהְבָּת ", ַאְבָרָהם": ָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא
  ֶאת)להצדיק(ָאַהְבָּת ְלַצֵּדק  ,8ה "ִהִּלים מְּת" ֶצֶדק

 ,ָׂשֵנאָת ִמְּלַחְּיָבן – )ָׁשם(" ַוִּתְׂשָנא ֶרַׁשע",ְּבִרּיֹוַתי
ַעל ֵּכן ְמָׁשֲחָך ֱאלִֹהים ֱאלֶֹהיָך ֶׁשֶמן ָׂשׂשֹון "

 ּדֹורֹות עשרה -ִמּנַֹח ְוַעד ֶאְצְלָך  ).ָׁשם" (ֵמֲחֵבֶריָך
 '.רּתי ֶאּלא אֹותךמֻּכּלם לֹא זכּו, היּו



 

  

 

 
 
 

 על הניסיון

היא  אחת  הפרשות  העמוסות  והיצריות  ביותר"  וירא"פרשת 
ראויה  לפרשיות"  מתחרה  ",בחומש  בראשית  ובתורה  בכלל

למראית  עין  אולי  נדמה.  המציגות  את  סיפורי  יוסף  ואחיו
אברהם,  קשר  ישיר  בין  הסיפורים  על  סדום  ועמורה שאין

יכולה  להכיל  בתוכה אך  מילה  אחת,  ואבימלך  ועקדת  יצחק
 . סיוןינ: את כל העניינים הללו

השיגרתי  של סיוןיבני  סדום  אינם  עומדים  בנ,  מחד
ומנגד  אברהם  מצליח,  התמודדות  עם  הפיתויים  היומיומיים

קריאת.  אנושיים-לתיפעמיים  וב-חד לעמוד  גם  בנסיונות
 הפרשה  ובמיוחד  סיפור  עקדת  יצחק  מעלה  את  השאלה

מה  טיב,  מה  תורמת  ההתעללות  באברהם?    מדוע–הגדולה 
 ?נחוץ הניסיון הזה ולשם מה הוא

ותשובות,  הפרשנים  כמובן השאלה  לא  נעלמה  מעיני
הציטוט  לקוח  ממדרש.  אפשריות  מובאות  במדרש  שלפנינו

)  גרסאות  בספרי  מדרש  אחריםויש  לו  עוד  מספר( תנחומא
היומיום ומביא  שלושה  משלים  חביבים  הלקוחים  מחיי

  .הכפריים של היהודים בימי הביניים המוקדמים

ועניינם  הבחנה  בין  סחורה  טובה על  פניו  המשלים  דומים
 כן  מובאות  כאן-מדוע  אם.  ירודההואיכותית  לזו  הפשוטה  ו

עט  שונהמפני  שכל  דעה  מציגה  פן  מ?  שלוש  דעות  שונות
 .האדם בהבנת הצורך בניסיון ובהשפעתו על

 מיועדים לשפר ולהשביח את  סיונותיפי רבי יונה הנ-על

כמו  שפשתן  איכותי  משתבח  ככל,  אמונתו  של  הצדיק
לפי  דעה  זו  מה  שנראה  לנו  אולי.  יותר שכותשים  אותו

–י  הצדיק  ל  ידאור  אחר  לגמרי  עכפרדוקסלי  מובן  ב
ה  ולכן  אין"י  הקבל  ידמבחינת  אברהם  בנו  ניתן  לו  ע

ה  מבהיר"וכשהקב ,מקום  לערעור  על  הדרישה  להקריבו
מקבל  אברהם,  ברגע  האחרון  שכל  זה  אינו  אלא  מבחן

 .חיזוק האמונה חזרה את יצחק בתוספתב

הניסיון  לקשר  בין  האדם המייחס  את,  בניגוד  לרבי  יונה
שלום  רואה  את  הניסיון-רבי  יהודה  בר,  י  ליוצרוהפרט

כפי שהכדר. היסטורי-כמבחן בהקשר לאומי של  אברהם
את מקיש  ובודק  את  עמידות  הכדים  שיצר  כדי  לזהות

ה  את  אברהם  כדי  לבחון"הקבמנסה  כך  ,  האיכותיים
 .האומה האם הוא ראוי לייעודו כאבי

אינה  רואה  בניסיון הדעה  השלישית  של  רבי  אלעזר
על  אברהם  לשאת.  מבחן  אלא  צורך  קיומי  של  הדור

כפי  שהפרה,  לכפר  על  עוונות  דורו בעול  הניסיונות  כדי
 הטובה  נושאת  בעול  כבד  יותר  בכדי  להקל  על  הפרה

הד  לדעה  זו  נמצא  בתחינה  קצרה  שנאמרת  כל.  החלשה
כמו  שכבש ,ריבונו  של  עולם:  "בוקר  בתפילת  שחרית

כן,  ונך  בלבב  שלםאברהם  אבינו  את  רחמיו  לעשות  רצ
  ..."מעלינו יכבשו רחמיך את כעסך

לאומי,  העקדה  כמבחן  אישי בין  אם  מבינים  את  סיפור
אין  ספק  שעמידתו  של  אברהם  בניסיון,  או  קוסמי

מעורערת  וביטחון-כמודל  לאמונה  בלתי מציבה  אותו
 .מלא באל לכל הדורות שיבואו

זלצברג יהודה
אב לתלמידה בגן קשת

. הדין בעולםמדרש זה בא לבטא את המתח בין מידת הרחמים ומידת
, ליחס של סלחנות וותרנות', פנים משורת הדיןל' זקוק א העולם יכול להתקיים על פי דין בלבד אללפי המדרש אין

 .צדקשימו לב לדרש על המלה . ולסניגור המעונין להצדיק את הבריות
?מה דעתכם על המדרש

 
  סיפור חסידי אהוב– לסיום

. יכול להשתמש בהם לפי צורךכל אחד צריך שיהיו לו שני כיסים ו: אמר רבי שמחה בונם לתלמידיו
" בשבילי נברא העולם":  להיות מונחת האימרהכהבכיס אחד צרי

". ְוָאנִֹכי ָעָפר ָוֵאֶפר) "הלקוחה מן הקטע שלפנינו(ובכיס השני האימרה 
.ואת מוגבלותו...  של האדםרוחומבטא את גודל ) על אברהם(חשבו עד כמה קטע זה 

?ורוחנו

םשבת שלו 

רמרק-אביחיטובה 



 

  

 
 גשם בעתו

 
ממשיכה באמירה ונכנסת , בקשת גשמים מתחילה ברמזים

 .לשגרה של תפילה רק בחודש חשון
: רווי סמלים ומנהגים הקשורים למים ולגשמים חג סוכות

, ניסוך המים, ליד מקורות מיםארבעת המינים הגדלים 
מטרתם של . שמחת בית השואבה ומנהג חיבוט ערבות

ובכל  ,ה שייתן לנו גשמים בִעתם"אלה היא לבקש מן הקב
זאת בשבעת ימי החג לא מוזכרים הגשמים מפורשות כדי 

גשמים ; שאפשר יהיה לקיים את מצוות הישיבה בסוכה
 אז .ביום שמיני עצרת, בסופו של החגמוזכרים רק 

שיב הרוח ומוריד ַמ"את הבקשה עמידה מוסיפים לתפילת 
). שנאמרת בתקופת הקיץ" מוריד הטל"במקום " (הגשם

חרוניחלפו שבועיים נוספים עד שא, בתקופת בית המקדש
בצפון הארץ ם יה לבתמירושלים רחזוהספיקו להחוגגים
ותן " מתפללים מרחשוןב' מנחה של ומרק , לכן. ובדרומה

הנאמרת בתקופת " ותן ברכה"במקום " ברכהטל ומטר ל
בתפילה לגשם באה לידי ביטוי הכמיהה לאדמה  .הקיץ

על פי . לצמיחה ולפריחה, ליבול טוב, דשנה ורווית גשם
מסורת ישראל גשמים בעתם מותנים בהתנהגות נאותה 

-ָׁשמַֹע ִּתְׁשְמעּו ֶאל-ִאם, ְוָהָיה: "של העם כפי שנאמר
" .יֹוֶרה ּוַמְלקֹוׁש, ַאְרְצֶכם ְּבִעּתֹו-ְמַטר יְוָנַתִּת... ִמְצו ַֹתי

 ). יגדברים יא (
 

בחברות החקלאיות התלות בגשמי הברכה הייתה גדולה 
עד כי ידוע שמלכים העסיקו מורידי גשמים , כל כך

. אנשים שהיו ברובם קדושים או חסידים, מקצועיים
 אליהו הנביא במלחמתו כנגד נביאיפר עלוסבמקורותינו מ

כאשר הוא מוריד גשם בהר הכרמל לעיני העם  בעלה
 ). 19-30ח "י, 1ז "מלכים א י(ח התפילה ומכ

חוני המעגל הוריד גשם בכוח תפילתו ובכך מנע בצורת 
 ).תענית כג עא(ורעב

י האשים אתכורתק מסופר כי הפחה האבמסורת יהודי עיר
היהודים בבצורת ולכן איים שאם לא יביאו את המטר 

ראש רבני , הרב משה גאלנטי. לם מירושליםיגורשו כו
הרב . הצטווה להוריד גשם, ירושלים לפני מאתיים שנה

ושם , הובילם אל קבר שמעון הצדיק, אסף רבים מאנשיו
מספרים כי .  ובדמעותהתפללו כולם ובכו בקול גדול

כשאסף את אנשיו ציווה עליהם הרב להצטייד במטריות 
ם התפילה אכן ֵירד ובבגדי גשם כי היה משוכנע שבתו

בעודם מתפללים התכסו לפתע השמים : וכך היה. גשם
 .והחלו יורדים גשמים חזקים, בענני גשם

 
על פולחנים ותפילות לגשם בתרבויות אחרות בעמוד 

 .הבא
אילת אסקוזידו
אם לתלמיד בגן קשת

 :הפסוקים בהקשר למאמר של טובה
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