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 אברהם מכניס אורחים ומתפלל על סדום  :חיבראשית פרק 
 מבוא

בשורה על הולדת להכנסת האורחים המהודרת של אברהם,  לעיון  הבפרק זה נושאים רבים לעיון, אנו נקדיש את  

ונרחיב על ה בשל החשיבות הרבה של האמירה וזאת  דיון שבין הקב"ה לאברהם אודות משפטה של סדום,  יצחק 

ְך ה' ַלֲעׂשֹות "האלוקית על אברהם וסיבת בחירתו:   רֶׁ ְמרו דֶׁ יו ְושָּ יתֹו ַאֲחרָּ ת בֵּ יו ְואֶׁ נָּ ת בָּ ה אֶׁ ר ְיַצוֶׁ יו ְלַמַען ֲאשֶׁ י ְיַדְעתִּ כִּ

יא ה' עַ  בִּ ט ְלַמַען הָּ ְשפָּ ה ומִּ קָּ יוְצדָּ לָּ ר עָּ בֶׁ ר דִּ ת ֲאשֶׁ ם אֵּ הָּ  . יט(פסוק  " )ל ַאְברָּ

 

 מכוונות למידה   השאל

 ק?נוספת על לידת יצח  בנבואה מדוע היה צורךא. 

 ז? בפרק י"ח באים המלאכים כדי לבשר זאת שוב. במה שונה הבשורה בפרקנו מזו של פרק יז. אברהם התבשר על לידת יצחק בפרק י 

  
 ם? אברהם בדינה של סדולשם מה משתף הקב"ה את ב. 

 ה? להשתתף בדינה של סדום ולטעון עבור ותוזמין" א ה"ל מספר לאברהם על עניינה של סדום כדיהאם הקב"ה  

  ם?בהגנתו על סדו כלפי ה', כיצד ניתן להבין את העזתו של אברהם 

 

 

א" יו ַויֵּרָּ לָּ  ..." 'ה אֵּ

 

 ב ודברי המפרשים רש"י ורשב"ם, וענה: -עיין בפסוקים א .1

 בפסוק א, שאליו מתייחסים גם רש"י וגם הרשב"ם?א. מה הקושי 

 ? בפסוק א ( כיצד רש"י מיישב את הקושי1ב. )

 ר? מדוע מציין הכתוב את מקום ישיבתו של אברהם ואת מזג האווי( לפי רש"י, 2)

 ק א? וכיצד מיישב הרשב"ם את הקושי בפס. ג 

  ב? ד. מה ההבדל בין רש"י ורשב"ם בקשר בין פסוק א לבין פסוק 

 
 

  

 הכנסת האורחים והבשורה על לידת יצחק 

 ח י  בראשית

ָליו  ַויֵָּרא( א) י' ה אֵּ ֹלנֵּ אֵּ א  בְּ רֵּ הּוא ַממְּ ב וְּ ַתח ֹישֵּ ל פֶּ ֹחם  ָהֹאהֶּ  : ַהיֹום כְּ

ָשא( ב) יָניו ַויִּ א עֵּ ה  ַוַירְּ נֵּ הִּ ֹלָשה וְּ ים שְּ ים  ֲאָנשִּ ָצבִּ א   ָעָליו נִּ ָראָתם  ַוָיָרץ  ַוַירְּ קְּ ַתח לִּ פֶּ ל מִּ ַתחּו  ָהֹאהֶּ שְּ ָצה ַויִּ  : ָארְּ
 

   א ,יח  בראשית י"רש

 חנינא בר חמא  רבי אמר . החולה את  לבקר -ה'  אליו  יראו

 ושאל   הוא  ברוך  הקדוש  ובא,  היה  למילתו  שלישי  יום

 בשלומו. 

 . בביתו ויכניסם  ושב עובר  יש אם  לראות  - האהל פתח

 מנרתיקה  חמה  הוא  ברוך  הקדוש  הוציא  -  היום  כחום

 היו  שלא  מצטער  שראהו  ולפי,  באורחים  להטריחו  שלא

"מ ב)אנשים    בדמות  עליו  המלאכים  הביא,  באים  אורחים

 .פ"ו(

 איח בראשית ם"רשב ,   

  שהיו   אנשים  שלשה  אליו  שבאו?  היאך  -  ה'  אליו  וירא

  קורהו   המלאך  כשנראה  מקומות  שבהרבה.  מלאכים

 , שכינה בלשון

ה   יבכדכת נֵּ י  )"הִּ חַ   ָאֹנכִּ ְך  ֹשלֵּ ַמע  ַמְלאָּ ּושְּ יָך...  ָפנֶּ ֹקלֹו(  לְּ י  בְּ י  כִּ  ְשמִּ

בֹו"  רְּ קִּ  . )שמות כג, כ( כמותו שלוחו -בְּ

ָליו'  ה   ַמְלַאְך  ַויֵָּרא"  וכן ַלַבת  אֵּ ש  בְּ תֹוְך  אֵּ ה   מִּ נֶּ )מיד ו,  "ַהסְּ

א  שם בכתובהמשך(  י  'ה "ַוַירְּ אֹות" ָסר כִּ רְּ  ד( -)שמות ג, ב לִּ
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 הכנסת אורחים 

   יח בראשית

ָשא( ב) יָניו ַויִּ א עֵּ ה  ַוַירְּ נֵּ הִּ ֹלָשה וְּ ים שְּ ים  ֲאָנשִּ ָצבִּ א   ָעָליו נִּ ָראָתם  ַוָיָרץ  ַוַירְּ קְּ ַתח לִּ פֶּ ל מִּ ַתחּו  ָהֹאהֶּ שְּ ָצה ַויִּ  : ָארְּ

ם  ֲאֹדָני ַויֹאַמר( ג) י ָנא אִּ ן ָמָצאתִּ יָך חֵּ ינֶּ עֵּ ַעל  ַתֲעֹבר ָנא ַאל בְּ ָך מֵּ דֶּ  :ַעבְּ

ַעט ָנא  יַֻקח( ד) ם מְּ ַרֲחצּו ַמיִּ ם  וְּ יכֶּ לֵּ ָשֲענּו ַרגְּ הִּ ץ ַתַחת  וְּ  : ָהעֵּ

ָחה( ה) קְּ אֶּ ם ַפת וְּ חֶּ ַסֲעדּו לֶּ ם  וְּ כֶּ בְּ י ַתֲעֹברּו ַאַחר לִּ ן ַעל  כִּ ם  כֵּ תֶּ ם ַעל ֲעַברְּ כֶּ דְּ רּו  ַעבְּ ן ַויֹאמְּ ה  כֵּ ר ַתֲעשֶּ תָ  ַכֲאשֶּ ַברְּ  : דִּ

ר( ו) ַמהֵּ ָרָהם ַויְּ ל ָהֹאֱהָלה  ַאבְּ ר ָשָרה אֶּ י ַויֹאמֶּ ֹלש ַמֲהרִּ ים שְּ אִּ ַמח סְּ ת קֶּ י ֹסלֶּ י לּושִּ  :ֻעגֹות ַוֲעשִּ

ל( ז) אֶּ ָרָהם ָרץ ַהָבָקר וְּ ַקח  ַאבְּ ן ַויִּ ן ָוטֹוב   ַרְך ָבָקר בֶּ תֵּ ל  ַויִּ ר ַהַנַער אֶּ ַמהֵּ  : ֹאתֹו  ַלֲעשֹות  ַויְּ

ַקח( ח) ָאה ַויִּ מְּ ָחָלב חֶּ ן וְּ ר ַהָבָקר ּובֶּ ן  ָעָשה ֲאשֶּ תֵּ ם ַויִּ יהֶּ נֵּ פְּ הּוא  לִּ ד  וְּ ם ֹעמֵּ יהֶּ ץ  ַתַחת  ֲעלֵּ לּו ָהעֵּ  : ַויֹאכֵּ
 

 ח ומלא את המשימות הבאות:-עיין בפסוקים ב .2

 ח מתוארת פעילות רבה של אברהם, סמן במרקר את כל הפעלים שמתייחסים לאברהם. -א. בפסוקים ב

 (2"וריצה" )  (3ומהמילים המנחות מהירות )  ם?הפרטים בכתוב על פעולותיו של אברהמה למדים מריבוי ב. 

 

 

לבין מה  ,  מה מלמדת ההשוואה בין מה שהבטיח אברהם למלאכיםהשווה בין הדיבור של אברהם לבין מעשיו.   .3

 ? בבא מציעא וכיצד השוואה זו מוכיחה את דברי רבי אלעזר שנתן להם בפועל?

 
 הבשורה על לידת יצחק 

   יח בראשית

רּו( ט)  ָליו ַויֹאמְּ ָך  ָשָרה  ַאיֵּה אֵּ תֶּ שְּ ר אִּ ה  ַויֹאמֶּ נֵּ ל הִּ  : ָבֹאהֶּ

ר ( י) יָך  ָאשּוב  שֹוב ַויֹאמֶּ לֶּ ת אֵּ ה  ַחָיה ָכעֵּ נֵּ הִּ ן  וְּ ָשָרה בֵּ ָך  לְּ תֶּ שְּ ָשָרה  אִּ ַתח  ֹשַמַעת וְּ ל פֶּ הּוא  ָהֹאהֶּ  :ַאֲחָריו וְּ

ָרָהם( יא) ַאבְּ ָשָרה  וְּ ים וְּ נִּ קֵּ ים זְּ ים ָבאִּ יֹות  ָחַדל ַבָימִּ הְּ ָשָרה לִּ ים ֹאַרח לְּ  :ַכָנשִּ

ְצַחק( יב) ה ַותִּ רָּ ּה ׂשָּ ְרבָּ אֹמר ְבקִּ י לֵּ י ַאֲחרֵּ ֹלתִּ ָתה   בְּ י ָהיְּ ָנה  לִּ דְּ י עֶּ ן ַואֹדנִּ  : ָזקֵּ

ר( יג) ל' ה ַויֹאמֶּ ָרָהם אֶּ ה ָלָמה  ַאבְּ אֹמר  ָשָרה ָצֲחָקה  זֶּ ָנם ַהַאף  לֵּ ד ֻאמְּ לֵּ י אֵּ י ַוֲאנִּ ַקְנתִּ  :זָּ

א( יד) ָפלֵּ ה ֲהיִּ ד ָדָבר' מֵּ יָך  ָאשּוב  ַלמֹועֵּ לֶּ ת אֵּ ָשָרה  ַחָיה ָכעֵּ ן  ּולְּ  :בֵּ

ש( טו) ה ַוְתַכחֵּ רָּ אֹמר  ׂשָּ י  לֹא  לֵּ תִּ י ָצַחקְּ ָאה  כִּ ר  ָירֵּ י לֹא ַויֹאמֶּ תְּ  כִּ  : ָצָחקְּ

 

 בראישת יח, יג  רש"י

 . ב()בפסוק ישינה הכתוב מפני השלום, שהרי היא אמרה "ואדוני זקן"  -ואני זקנתי 
 

 מה היה קשה לרש"י בפסוק יג, וכיצד הוא מיישב אותו?  .4

  

 יו של אברהם מעש ו של אברהם דיבור

ַעט ָנא  יַֻקח( ד) ם מְּ ַרֲחצּו ַמיִּ ם  וְּ יכֶּ לֵּ ָשֲענּו ַרגְּ הִּ ץ ַתַחת  וְּ  : ָהעֵּ

ָחה( ה) קְּ אֶּ ם ַפת וְּ חֶּ ַסֲעדּו לֶּ ם  וְּ כֶּ בְּ    ַתֲעֹברּו ַאַחר לִּ

י  ן ַעל כִּ ם כֵּ תֶּ ם ַעל  ֲעַברְּ כֶּ דְּ    ַעבְּ
 

ר( ו) ַמהֵּ ָרָהם ַויְּ ל ָהֹאֱהָלה  ַאבְּ    ָשָרה אֶּ

ר  י ַויֹאמֶּ ֹלש ַמֲהרִּ ים  שְּ אִּ ַמח סְּ ת קֶּ י ֹסלֶּ י  לּושִּ  : ֻעגֹות  ַוֲעשִּ

ל( ז) אֶּ ָרָהם ָרץ ַהָבָקר וְּ ַקח  ַאבְּ ן ַויִּ    ָוטֹוב   ַרְך ָבָקר בֶּ

ן  תֵּ ל  ַויִּ ר  ַהַנַער אֶּ ַמהֵּ  :ֹאתֹו  ַלֲעשֹות ַויְּ

ַקח( ח) ָאה ַויִּ מְּ ָחָלב חֶּ ן וְּ ר ַהָבָקר ּובֶּ    ָעָשה ֲאשֶּ

ן  תֵּ ם  ַויִּ יהֶּ נֵּ פְּ הּוא  לִּ ד וְּ ם  ֹעמֵּ יהֶּ ץ ַתַחת ֲעלֵּ לּו ָהעֵּ  : ַויֹאכֵּ

 

 בבא מציעא פז ע"א 

 . אמר רבי אליעזר: מכאן שצדיקים אומרים מעט ועושים הרבה
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 למה שרה לא האמינה למלאכים? 

   טו יח, בראשית ן"רמב

 : הצדקת בנביאה תמה אני - לאמר  שרה ותכחש

   ?)לאברהם(לנביא  השם אמר)במה ש( באשר תכחש איך )א(

 אלהים?  מלאכי לדברי האמינה  לא  למהוגם  )ב(
 

  אותו  ובישר  בהם;  הכיר  בחכמתו  והוא,  אברהם  אל  באו  כאנשים  הנראים  האלה  המלאכים  כי  בעיני  והנראהב(  )

  ואולי   ,(ו  יג  שופטים)  מנוח  באשת  כענין ,  הם  עליון   מלאכי  כי   ידעה  ולא,  שומעת"  "ושרה,  בן  ולשרה  אליך"   אשוב  "שוב

 .. כלל. אותם ראתה לא

 

 הרמב"ן מעלה שתי שאלות על התנהגותה של שרה.   .5

 שרה? שמעלה הרמב"ן על התנהגותה של  השניהסבר בלשונך מה הקושי   א.

 )שתי תשובות( ב. כיצד הרמב"ן מיישב את הקושי השני? 

 ג. מדוע אברהם, בניגוד לשרה, כן האמין לדברי המלאכים? )הצע שני הסברים( 

 

 

 

 

 

 

 למה שרה כיחשה שהיא לא צחקה? 

   יח בראשית

ר( יג) ל' ה ַויֹאמֶּ ָרָהם אֶּ ה ָלָמה  ַאבְּ אֹמר  ָשָרה ָצֲחָקה  זֶּ ָנם ַהַאף  לֵּ ד ֻאמְּ לֵּ י  אֵּ י ַוֲאנִּ תִּ  : ָזַקנְּ

ש( טו) ַכחֵּ אֹמר ָשָרה ַותְּ י  לֹא  לֵּ תִּ י ָצַחקְּ ָאה  כִּ ר  ָירֵּ י לֹא  ַויֹאמֶּ תְּ  כִּ  :ָצָחקְּ

 

?" כלומר איך זה ששרה  )לאברהם(לנביא    השם  אמר  )במה ש(  באשר  תכחש  הרמב"ן הוא "איךעלה  הקושי נוסף ש  .6

   ?, בשעה שהיא כן צחקההנביאה כיחשה כאשר אמרה לאברהם שהיא לא צחקה

 עיין בפסוק טו, וענה: 

 א. מה הסבר של התורה מדוע שרה כיחשה? 

 ה הן? מופיעה פעמים בשתי משמעויות שונות, מ"כי" ב. בפסוק טו המילה 

  



 אברהם מכניס אורחים ומתפלל על סדום : יח בראשית פרק   

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

 

   יח בראשית

ר' ַוה( יז) מָּ ה  אָּ ַכסֶּ י ַהמְּ ָרָהם ֲאנִּ ַאבְּ ר מֵּ י  ֲאשֶּ ה ֲאנִּ  : ֹעשֶּ

ָרָהם( יח) ַאבְּ יֶּה  ָהיֹו וְּ הְּ גֹוי יִּ ָעצּום ָגדֹול לְּ כּו וְּ רְּ בְּ נִּ י ֹכל בֹו וְּ ץ  גֹויֵּ  :ָהָארֶּ

י( יט) יו כִּ תִּ ַדעְּ ַמַען יְּ ר לְּ ה  ֲאשֶּ ַצּוֶּ ת יְּ ת  ָבָניו אֶּ אֶּ יתֹו וְּ רּו  ַאֲחָריו בֵּ ָשמְּ ְך וְּ רֶּ ָדָקה ַלֲעשֹות'  ה דֶּ ָפט צְּ שְּ    ּומִּ

ַמַען  יא  לְּ ָרָהם ַעל ' ה  ָהבִּ ת ַאבְּ ר אֵּ ר ֲאשֶּ בֶּ  : ָעָליו דִּ
 

ר( כ) ֹּאמֶׁ ֹדם ַזֲעַקת 'ה ַוי י ַוֲעֹמָרה  סְּ ַחָטאָתם ָרָבה  כִּ י וְּ ָדה כִּ ֹאד ָכבְּ  :מְּ

ֲרָדה( כא) ה  ָנא אֵּ אֶּ רְּ אֶּ ַצֲעָקָתּה  וְּ ַלי  ַהָבָאה  ַהכְּ ם ָכָלה ָעשּו אֵּ אִּ ָדָעה לֹא וְּ  : אֵּ
 

נּו( כב) פְּ ָשם ַויִּ ים מִּ כּו  ָהֲאָנשִּ ֹדָמה ַויֵּלְּ ָרָהם  סְּ ַאבְּ נּו וְּ ד  עֹודֶּ י ֹעמֵּ נֵּ פְּ  ': ה לִּ

ַגש )כג(  ָרָהם ַויִּ ה ַהַאף ַויֹאַמר ַאבְּ פֶּ סְּ יק  תִּ ם ַצדִּ  ָרָשע...  עִּ

 
 

 ?םמשפטה של סדואת  אברהם לגלות ל בוחר מדוע ה' 

ייט הם מאמר מוסגר  -פסוקים יח ישיר של פסוק  המשך  הוא  כ  בוחר מדוע הוא    -המסבירים את מחשבתו של ה'    ז()פסוק 

 יט מופעים שני הסברים:-. ניתן לפרש שבפסוקים יח םמשפטה של סדואת אברהם לגלות ל
 

 פסוק יז 

ה  ָאָמר' ַוה ַכסֶּ י ַהמְּ ָרָהם  ֲאנִּ ַאבְּ ר מֵּ י ֲאשֶּ ה  ֲאנִּ  :ֹעשֶּ

  י"רש

 בתמיה.  - אני המכסה

  זה   דבר  לעשות   לי  יפה  לא,  בסדום  -  עושה  אני   אשר

אני  שלא   וחמשה ,  הזאת  הארץ   את  לו   נתתי   מדעתו: 

י  שנאמר:,  הן  שלו  הללו  כרכין הִּ בּול  "ַויְּ י  גְּ ַנֲענִּ יֹדן   ַהכְּ צִּ   מִּ

ָרָרה  ֹבֲאָכה ה  ֹבֲאָכה  ַעָזה  ַעד  גְּ ה  ְסדֹּמָּ ָמה  ַוֲעמֹּרָּ ַאדְּ ם   וְּ ֹביִּ   ּוצְּ

 . (יט בראשית י,)ָלַשע"  ַעד

 את  ואשמיד  ,גוים"  המון  "אב  אברהם  אותו  קראתי

 אוהבי.  שהוא  לאב אודיע  ולא  הבנים

 יט  פסוק

... 

י יו כִּ תִּ ַדעְּ    יְּ

ַמַען ר לְּ ה  ֲאשֶּ ַצּוֶּ    יְּ

ת ת  ָבָניו אֶּ אֶּ יתֹו  וְּ    ַאֲחָריו בֵּ

רּו ָשמְּ ְך וְּ רֶּ  '  ה  דֶּ

ָדָקה  ַלֲעשֹות ָפט  צְּ שְּ  ּומִּ

ַמַען יא  לְּ ָרָהם ַעל ' ה  ָהבִּ    ַאבְּ

ת ר אֵּ ר ֲאשֶּ בֶּ  : ָעָליו דִּ

 

 יט וברש"י וענה: -עיין בפסוקים יז  .7

 )שני פירושים(  ם?משפטה של סדואת אברהם לגלות לבוחר  מדוע ה'  ,בלשונךתוב , כורש"י פסוק יזא. לפי 

 ם?משפטה של סדואת אברהם  לגלות לבוחר  מדוע ה'  ,בלשונךתוב כ ,והפשט פסוק יטב. לפי 

 ג. מה ההבדל בין ההסבר של פסוק יז )לפי רש"י(, להסבר של פסוק יט? 
 

  

 ה' משתף את אברהם במשפטה של סדום 
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 יט? -יז עם ישראל מפסוקים בחירת אברהם ומה אנו יכולים ללמוד על 

בזכות   הם:התוודענו לראשונה לדמותו של אברכש,  מה שהסתירה בפרק יבגילתה התורה את  יט,  -בפסוקים יז   ,אןכ

 ? הישראלית האבי האוממה ה' בחר באברהם להיות  

יט הקב"ה בחר באברהם אבינו  -לפי הכתוב בבראשית פרק י"ח, יח -כי אברהם הוא איש של "צדקה ומשפט"  ▪

ור דרך ה' לעשות צדקה ומשפט", וזו  להיות אבי האומה בעבור התפיסה הערכית שעל פיה בנה את ביתו "לשמ

 פס' יט ודברי הרמב"ן(.גם תכלית בחירתו להקים עם שיעשה צדקה ומשפט. )מבוסס על  

גם על חשיבות    עוסק בחינוך בני ביתו  אברהם כי   ▪ ניתן ללמוד  לשמור דרך ה' ולעשות צדקה ומשפט. ומכאן 

 ם. )פס' יט(חינוך הבנים והעברת המסורת לדורות הבאי

 )פס' יח(  ו.שהעמים יתברכו בעם ישראל עומד להיות עם גדול  - עמיםל ישראל יביא ברכה  כי עם  ▪

 

ה" ֲרדָּ ְראֶׁ  נָּא אֵּ  " )פסוק כא( ...הְואֶׁ

 יח  בראשית

ר( כ) ֹדם  ַזֲעַקת' ה  ַויֹאמֶּ י ַוֲעֹמָרה סְּ ַחָטאָתם ָרָבה  כִּ י וְּ ָדה כִּ ֹאד ָכבְּ  :מְּ

ה( כא) ֲרדָּ א אֵּ ה נָּ ְראֶׁ ַצֲעָקָתּה ְואֶׁ ַלי  ַהָבָאה  ַהכְּ ם ָכָלה ָעשּו אֵּ אִּ ָדָעה לֹא וְּ  : אֵּ

 

   כא ,יח  בראשית י"רש

 (.  ה יא,  בראשית) הפלגה בפרשת שפירשתי כמו הכל,  בראיה אלא נפשות דיני יפסקו שלא לדיינים  דמֶּ לִּ  -  ואראה  נא ארדה

 כא ובדברי רש"י וענה: -עיין בפסוקים כ .8

 בפסוק כא? וכיצד מיישב רש"י את הקושי? א. מה הקושי הרעיוני 

מה הדמיון בין מה שרש"י פירש כאן לבין מה    ."הפלגה   בפרשת  שפירשתי  כמו  הכלב. בסוף דברי רש"י אומר: " 

 שהוא פירש בפרשיית "דור הפלגה"? 

 

 "...ּה תָּ  " )פסוק כא( ...ַהְכַצֲעקָּ

 , כא יח בראשית

ֲרָדה  ה  ָנא אֵּ אֶּ רְּ אֶּ ּה   וְּ תָּ ַלי ַהָבָאה ַהְכַצֲעקָּ ם  ָכָלה ָעשּו אֵּ אִּ ָדָעה לֹא  וְּ  : אֵּ

 

ּה  מהמילה "  ,חז"ל למדו מפסוק כא תָּ מעשה אחד   ום. רש"י לעיל מביא בקיצורעל רשעותם של אנשי סד  ,"ַהְכַצֲעקָּ

 ניתן למצוא במדרש הבא:  ודומהנוסף  מעשה .שנזכר בחז"ל במסכת סנהדריןמעשה , םשל רשעות

 כהאליעזר  בימדרש פרקי דר 

פלוטית בתו של לוט הייתה   .הכריזו בסדום ואמרו: כל מי שהוא מחזיק בידו בפת לחם לעני לגר לאביון יישרף באש

סדום מגדולי  לאחד  נפש  .נשואה  ועגמה  העיר  ברחובות  מדוקדק  אחד  עני  יום ה,  ראתה  בכל  עושה?  הייתה  מה 

ומכל נותנת בכדה מכל מזון הבית  יוצאת לשאוב מים, הייתה  אמרו אנשי סדום: העני הזה ו,  כלת אותכשהייתה 

 ועלתה צעקתה אמרה: ריבונו של עולם, עשה משפטי ודיני!  ף.  מאין הוא חי? עד שגילו הדבר והוציאו אותה להישר

 . לפני כיסא הכבוד

 

 מה אפשר ללמוד מהמדרש על העוולות החברתיות שהיו בסדום? .9
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   יח בראשית

נּו( כב) פְּ ָשם ַויִּ ים מִּ כּו  ָהֲאָנשִּ ֹדָמה ַויֵּלְּ ָרָהם  סְּ ַאבְּ נּו וְּ ד  עֹודֶּ י ֹעמֵּ נֵּ פְּ  ': ה לִּ
 

ַגש ( כג) ָרָהם ַויִּ ה ַהַאף ַויֹאַמר ַאבְּ פֶּ סְּ יק תִּ ם  ַצדִּ  :ָרָשע עִּ

ים יֵּש  אּוַלי( כד) שִּ ם  ֲחמִּ יקִּ תֹוְך ַצדִּ יר בְּ ה  ַהַאף  ָהעִּ פֶּ סְּ לֹא תִּ ָשא  וְּ ַמַען ַלָמקֹום תִּ ים  לְּ שִּ ם  ֲחמִּ יקִּ ר ַהַצדִּ ָבּה ֲאשֶּ רְּ קִּ  : בְּ

ָלה(  כה) ָך  ָחלִּ ֲעֹשת  לְּ ה   ַכָדָבר   מֵּ ית  ַהזֶּ ָהמִּ יק  לְּ ם   ַצדִּ ָהָיה  ָרָשע   עִּ יק  וְּ ָלה   ָכָרָשע  ַכַצדִּ ט   ָלְך  ָחלִּ ץ   ָכל   ֲהֹשפֵּ ה  לֹא   ָהָארֶּ  ַיֲעשֶּ

ָפט שְּ  :מִּ

ר ( כו) ם' ה  ַויֹאמֶּ ָצא אִּ מְּ ֹדם אֶּ סְּ ים  בִּ שִּ ם ֲחמִּ יקִּ תֹוְך ַצדִּ יר בְּ י ָהעִּ ָנָשאתִּ ָכל וְּ  : ַבֲעבּוָרם ַהָמקֹום  לְּ
 

ָרָהם ַוַיַען( כז) ה   ַויֹאַמר  ַאבְּ נֵּ י ָנא  הִּ תִּ ר  הֹוַאלְּ ַדבֵּ ל לְּ י ֲאֹדָני   אֶּ נֹּכִּ ר  ְואָּ פָּ ר עָּ פֶׁ אֵּ  : וָּ

רּון אּוַלי( כח) סְּ ים  ַיחְּ שִּ ם  ֲחמִּ יקִּ ָשה ַהַצדִּ ית ֲחמִּ חִּ ָשה ֲהַתשְּ ת ַבֲחמִּ יר ָכל אֶּ    ָהעִּ

ר   ית לֹא  ַויֹאמֶּ חִּ ם ַאשְּ ָצא  אִּ מְּ ים ָשם אֶּ עִּ ה ַאְרבָּ שָּ  : ַוֲחמִּ
 

ף( כט) ר  עֹוד ַוֹיסֶּ ַדבֵּ ָליו לְּ אּון אּוַלי ַויֹאַמר אֵּ ָמצְּ ים ָשם יִּ עִּ   ַאְרבָּ

ר   ה לֹא  ַויֹאמֶּ ֱעשֶּ ים  ַבֲעבּור אֶּ ָבעִּ  :ָהַארְּ
 

ר( ל) ַחר  ָנא  ַאל  ַויֹאמֶּ ָרה ַלאֹדָני יִּ אּון אּוַלי ַוֲאַדבֵּ ָמצְּ ים  ָשם יִּ   ְשֹלשִּ

ר  ה לֹא  ַויֹאמֶּ ֱעשֶּ ם  אֶּ ָצא אִּ מְּ ים ָשם  אֶּ ֹלשִּ  :שְּ
 

ר ( לא) ה ַויֹאמֶּ נֵּ י  ָנא הִּ תִּ ר  הֹוַאלְּ ַדבֵּ ל לְּ אּון  אּוַלי ֲאֹדָני אֶּ ָמצְּ ים ָשם  יִּ ְׂשרִּ   עֶׁ

   ֹ רַוי ית לֹא  אמֶּ חִּ ים ַבֲעבּור ַאשְּ רִּ שְּ  :ָהעֶּ
 

ר( לב) ַחר  ָנא ַאל  ַויֹאמֶּ ָרה ַלאֹדָני  יִּ אּון אּוַלי ַהַפַעם  ַאְך ַוֲאַדבְּ ָמצְּ ה ָשם יִּ רָּ    ֲעׂשָּ

ר   ית לֹא  ַויֹאמֶּ חִּ  :ָהֲעָשָרה ַבֲעבּור ַאשְּ
 

ְך( לג) ר' ה ַויֵּלֶּ ָלה ַכֲאשֶּ ר   כִּ ַדבֵּ ל לְּ ָרָהם אֶּ ָרָהם  ַאבְּ ַאבְּ ֹקמֹו ָשב וְּ מְּ  :לִּ

 

   כז ,יח בראשית ק"רד

 ולדעת   ללמד  אלא  באתי   לא,  משפטו  וכנגד  ודבורו  כבודו  כנגד  לדבר  ואפר  עפר  שאנכי  פי   על  ואף  -  ואפר  עפר  ואנכי

 . הוא איך משפטו

 

 משפטה ועונשה של סדום? לפי הרד"ק, מדוע אברהם שמחשיב את עצמו לעפר ואפר, הרשה לעצמו לדון עם ה' על  .10

 

 

  

 ותשובת ה' אברהם מבקש על סדום
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 בקשות אברהם ותשובת ה'

 . בתוך החיציםוענה על השאלות הבאות  ,כו המובאים בהמשך-עיין בפסוקים כג  .11

כג  בשלושתא.   כתוב  שונות  בקשות  שתיאברהם מבקש  כה,  -הפסוקים  ה'.  מה אברהם מבקש    בלשונך  מאת 

 ? בכל פסוק ? את מי הוא מבקש להצילבכל פסוק

 ?בכל בקשה באיזה סגנון )עדין או תקיף( פונה אברהם אל ה'ב. 

 ? לבקשותיו ג. על בסיס איזו מידה )דין או רחמים( אברהם מבקש שה' יענה

 ד. בפסוק כו, ה' משיב לאברהם. לאיזה מבקשותיו ה' נענה?
 

 בקשות אברהם 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תשובת ה'

 

 

 

 

 

  

 

ַגש (  כג) ם ַויִּ הָּ ֹּאַמר ַאְברָּ    ַוי

ה ַהַאף  ְספֶׁ יק תִּ ם ַצדִּ ע עִּ שָּ  : רָּ

 

 

ים יֵּש אוַלי (  כד) שִּ ם ֲחמִּ יקִּ יר ְבתֹוְך ַצדִּ עִּ    הָּ

ה ַהַאף  ְספֶׁ ֹּא תִּ א ְול שָּ קֹום תִּ ים ְלַמַען ַלמָּ שִּ ם ֲחמִּ יקִּ ר ַהַצדִּ ּה ֲאשֶׁ ְרבָּ  :ְבקִּ

 

 

ה (  כה) לָּ לִּ ֲעׂשֹּת ְלך  חָּ ר מֵּ בָּ ה ַכדָּ ית ַהזֶׁ מִּ יק ְלהָּ ם ַצדִּ ע  עִּ שָּ יָּה רָּ יק ְוהָּ ע ַכַצדִּ שָּ רָּ    כָּ

ה  לָּ לִּ ְך  חָּ ט לָּ ל ֲהשֹּפֵּ ץ כָּ רֶׁ אָּ ֹּא הָּ ה ל ט ַיֲעׂשֶׁ ְשפָּ  : מִּ

 

 

 

 

 

ר (  כו)  ֹּאמֶׁ ם' ה ַוי א אִּ ְמצָּ ְסדֹּם אֶׁ ים בִּ שִּ ם ֲחמִּ יקִּ יר ְבתֹוְך ַצדִּ עִּ    הָּ

י  אתִּ ל  ְונָּׂשָּ קֹום ְלכָּ ם ַהמָּ  :ַבֲעבורָּ

 

 

 

  



 אברהם מכניס אורחים ומתפלל על סדום : יח בראשית פרק   

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

 ם? מה צריך לאפיין את הצדיקים שימצאו בסדו

 יח, כו בראשית

ר ם' ה  ַויֹאמֶּ ָצא אִּ מְּ ֹדם אֶּ סְּ ים  בִּ שִּ ם ֲחמִּ יקִּ תֹוְך ַצדִּ יר בְּ י ָהעִּ ָנָשאתִּ ָכל וְּ  : ַבֲעבּוָרם ַהָמקֹום  לְּ
 

   עזרא אבן

טּו"  וכן,  בפרהסיא  השם  את  יראים  שהם  העיר"  "בתוך)ופירוש(    וטעם חּוצֹות  שֹוטְּ ִּם  בְּ רּוָשַל אּו   יְּ עּו   ָנא   )ּורְּ שּו   ּודְּ יהָ   ּוַבקְּ חֹובֹותֶּ רְּ  בִּ

ם אּו   אִּ צְּ מְּ יש תִּ ם אִּ ה  יֵּש אִּ ָפט  ֹעשֶּ שְּ ש  מִּ ַבקֵּ ַלח  - ֱאמּוָנה  מְּ סְּ אֶּ  . (א, ה  ירמיה ) .(ָלּה" וְּ

 

 ,131-132עמ'  נחמה ליבוביץ', עיונים חדשים בספר בראשית 

יש   "בתוך  אמנם  הם  צדיקים  בודדים  מעטים  אותם  אם  רק  אבל  זכות,  לכף  המקום  גורל  להכריע  המיעוט  בכוח 

העיר", מעורים ומעורבים בחיי העיר, בעסקיה, במשאה במתנה, אם מופיעים ומשפיעים הם בציבוריותה, אבל אם 

נפשם בחדרי חדרים, הם את  צדקות  חיי  וחיים  נחבאים  בודדים אלא  אותם  ב  -  אולי   -  אין  אך  אין  ו יצילו,  ודאי 

זכותם יכולה להגן על "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.

 

 עיין בפסוק כו ובדברי האב"ע, וענה:  .12

 מהפסוק? הוא למד זאתוכיצד ציב ה' כדי שהצדיקים של סדום יצילו את כל העיר?  המהו התנאי שלפי האב"ע, א. 

 )היעזר בדברי של נחמה ליבוביץ(  על ידי ה'? זה מה הנימוק להצבת תנאי לפי דעתך,. ב
 

 

 

 ת סדום ועמורהכמהפ  -פרק יט 

ושתי בנותיו. לאור התוצאה הזו, האם שתי    בפרק יט מסופר שה' הפך את סדום וכל אנשיה מתו, מלבד לוט .13

 בקשותיו של אברהם נענו, ובאיזה אופן בוצעו? 


