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 ארדה נא ואראה 

בפרשת השבוע אברהם אבינו עומד ומתווכח עם הקב"ה האם להחריב את סדום. על פניו נראה שהקב"ה משתף 

י  י ָרָבה ְוַחָטאָתם כִּ את אברהם אבינו אך ורק בפסק הדין עצמו ומציין בפניו עובדה גמורה בכך ש"ַזֲעַקת ְסֹדם ַוֲעֹמָרה כִּ

יה להיחרב. מתוך כך, יש להבין מה נותן לאברהם את הכח להתווכח עם ָכְבָדה ְמֹאד" )בראשית יח, כ( ועל כן היא ראו

ם לֹא ֵאָדָעה" ריבונו של עולם? התשובה טמונה בהמשך דברי ה', "ֵאֲרָדה ָנא ְוֶאְרֶאה ַהְכַצֲעָקָתּה ַהָבָאה ֵאַלי ָעׂשּו כָ  ָלה ְואִּ

הוא אומר אני רוצה לרדת ולבחון את הדברים,  הקב"ה רומז לאברהם בדבריו שפסק הדין עדיין איננו מוחלט,. )שם, כא(

אם אכן "ְכַצֲעָקָתּה". עם גזר דין מוחלט אין מה להתווכח, אך עצם זה שהקב"ה נותן לאברהם תיאור שהוא הולך לבחון 

 את המציאות בסדום, מזמין את לאברהם לנסות וללמד סנגוריה להציל את סדום. 

 שתי טענות ושתי תשובות

 כה(:-אברהם פונה להקב"ה בשתי טענות שונות ואולי אף הפוכות זו מזו )שם, כג

ַגׁש ַאְבָרָהם ַויֹאַמר ם ָרָׁשע, ַויִּ יק עִּ ְסֶפה ַצדִּ יר .ַהַאף תִּ ם ְבתֹוְך ָהעִּ יקִּ ים ַצדִּ שִּ ָשא, אּוַלי ֵיׁש ֲחמִּ ְסֶפה ְולֹא תִּ ַלָמקֹום  ַהַאף תִּ

ם ָרָׁשע ְוהָ  יק עִּ ית ַצדִּ ָלה ְלָך ֵמֲעׂשֹת ַכָדָבר ַהֶזה ְלָהמִּ ְרָבּה. ָחלִּ ם ֲאֶׁשר ְבקִּ יקִּ ים ַהַצדִּ שִּ יק ָכָרָׁשעְלַמַען ֲחמִּ ָלה ָלְך  ,ָיה ַכַצדִּ ָחלִּ

ְׁשָפט.   ֲהֹׁשֵפט ָכל ָהָאֶרץ לֹא ַיֲעֶׂשה מִּ

ם ָרׁשָ " יק עִּ ְסֶפה ַצדִּ ", טוען אברהם אבינו, בטענתו הראשונה. לא ייתכן שתעניש את הצדיק יחד עם הרשע עַהַאף תִּ

ּוַלי ֵיׁש אך ורק בשל היותו באותו מקום; אם יש צדיק בסדום יש להצילו. בטענה השנייה אברהם אומר יותר מכך, "א

ָשא ַלָמקֹום ְסֶפה ְולֹא תִּ יר ַהַאף תִּ ם ְבתֹוְך ָהעִּ יקִּ ים ַצדִּ שִּ ", לא די בכך שתציל את הצדיקים עצמם, צריך להציל את ֲחמִּ

 המקום כולו.

תה את דיבורו,  יש הבדל מהותי בין שתי הטענות. הטענה ראשונה היא טענה ספציפית, שאברהם חוזר עליה וחותם אִּ

יק ָכָרׁשָ " ם ָרָׁשע ְוָהָיה ַכַצדִּ יק עִּ ית ַצדִּ ָלה ְלָך ֵמֲעׂשֹת ַכָדָבר ַהֶזה ְלָהמִּ ְׁשָפטָחלִּ ָלה ָלְך ֲהֹׁשֵפט ָכל ָהָאֶרץ לֹא ַיֲעֶׂשה מִּ ". ע ָחלִּ

זוהי טענה משפטית: מדין המשפט לא ראוי שהצדיק ייהרג בשל חטאיהם של אחרים. הטענה השנייה בה מבקש 

אברהם להציל את העיר לא קשורה למשפט ודין, היא טענה של צדקה, של לפנים משורת הדין; יש להציל אף את 

 ים בגלל הצדיקים.הרשע

הבה ונבחן את השלכות טיעוניו של אברהם אבינו. לטענה השנייה, טענת הצדקה בשלה יש להציל את העיר, עונה 

י ְלָכל ַהָמקֹום ַבֲעבּוָרםהקב"ה מיד, " יר ְוָנָׂשאתִּ ם ְבתֹוְך ָהעִּ יקִּ ים ַצדִּ שִּ ְסֹדם ֲחמִּ ם ֶאְמָצא בִּ ". הקב"ה מקבל ַויֹאֶמר ה' אִּ

רון שיש בטענה, אולם היא לא מועילה כיוון שאין כמות כזו של צדיקים. אברהם מנסה להמשיך לטעון באותו את העיק

כיוון, בכך שאולי חמישים צדיקים אין, אבל אולי ישנם ארבעים וחמשה, והקב"ה עונה לו שגם כמות כזו אין, עד 
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דום, ומשום כך אע"פ שראוי לעשות צדקה, שבסיום הדיון אברהם מגיע לעשרה צדיקים, שגם מספר כזה לא נמצא בס

 כאן אין זה שייך.

גם לטענה הראשונה, טענת המשפט, מסכים הקב"ה. הדבר יתבטא בהמשך בהצלתו של לוט, הצדיק היחיד בסדום. 

ה", וברגע שלוט ְכַצֲעָקתָ המלאכים שהיו אצל אברהם ממשיכים לסדום על מנת לבחון את סדום, לבדוק אם אכן "

ר העיר רואה אותם הוא רץ לקראתם ומזמין אותם לביתו. כאן מתגלה תפקידם הנוסף: לבדוק את צדקותו היושב בשע

של לוט. ובאמת, הם מגלים שלוט צדיק, שאפילו מוסר את נפשו על מנת להצילם, ובו זמנית, באותו עיתוי, מסתבר 

עו סביב ביתו של לוט כדי להוציא את להם שאין צדיק נוסף בסדום, כיוון שכל כולה של סדום, מנער ועד זקן הגי

 האורחים. בעקבות כך המלאכים מצילים את לוט ומחריבים את סדום. 

תֹוְך ַהֲהֵפָכההתורה אומרת שלוט ניצל בזכותו של אברהם, כך נאמר " ים ֶאת ַאְבָרָהם ַוְיַׁשַלח ֶאת לֹוט מִּ ְזֹכר ֱאֹלהִּ " ַויִּ

ו של לוט אל אברהם. סייחו -שמעיות: האחת, בגלל הזכות המשפחתית )בראשית יט, כט(. ניתן להבין זאת בשתי מ

השנייה, כיוון שאברהם הוא שלימד את לוט גמילות חסדים שהייתה רחוקה מאנשי סדום. עצם זה שניתן להשוות בין 

, אנו רואים דוגמה למסירות םהכנסת אורחים של לוט להכנסת אורחים של אברהם, עם כל ההבדלים הקיימים בניה

 נפש של הכנסת אורחים שוודאי נלמדה בבית אברהם. 

 דרך השם לשמור את 

 יט(: -לפני שהקב"ה משתף את אברהם בהחלטתו להשמיד את סדום התורה מביאה הקדמה )שם, יז

ְהֶיה י ֹעֶׂשה. ְוַאְבָרָהם ָהיֹו יִּ י ֵמַאְבָרָהם ֲאֶׁשר ֲאנִּ יו  וה' ָאָמר ַהְמַכֶסה ֲאנִּ י ְיַדְעתִּ ְבְרכּו בֹו ֹכל גֹוֵיי ָהָאֶרץ. כִּ ְלגֹוי ָגדֹול ְוָעצּום ְונִּ

טְלַמַען ֲאֶׁשר ְיַצֶּוה ֶאת ָבָניו ְוֶאת ֵביתֹו ַאֲחָריו  ה ּוִמְשפָׁ קָׁ ְך ה' ַלֲעׂשֹות ְצדָׁ רֶּ ְמרּו דֶּ יא ה' ַעל ַאְבָרָהם ֵאת ֲאֶׁשר  ְושָׁ ְלַמַען ָהבִּ

ֶבר ָעָליו.   דִּ

מעיד על אברהם אבינו שהוא יצווה את בניו לשמור את דרך השם לעשות צדקה ומשפט. אנו רואים שאברהם  הקב"ה

להצלת סדום. כבניו של  האבינו בעצמו אחז בשתי הנקודות הללו של צדקה ומשפט איתם הוא פונה בטיעוניו להקב"

 לשמור, עם עשיית הצדקה והמשפט.  אברהם אבינו מוטל עלינו להבין מה היא אותה דרך השם שאותה אנו מצווים

ניתן לחשוב שאדם שמבוקר עד הערב מתפלל, או אדם שלא מפסיק ללמוד תורה מבוקר עד ערב זאת דרך השם. 

 אולם הרמב"ם אומר, לא! דרך השם היא דרך האמצע.

 כך הרמב"ם בהלכות דעות )א, א; מומלץ לקרוא את הפרק כולו(: 

אדם וזו משונה מזו ורחוקה ממנו ביותר יש אדם שהוא בעל חמה כועס תמיד ויש  עות הרבה יש לכל אחד ואחד מבניד

אדם שדעתו מיושבת עליו ואינו כועס כלל ואם יכעס יכעס כעס מעט בכמה שנים ויש אדם שהוא גבה לב ביותר ויש 

 .שהוא שפל רוח ביותר

האדם רוכש בגלל החברה שהוא נמצא  לכל אחד ואחד יש דעות שונות, חלקן מגיעות אל האדם כדבר מולד ואת חלקן

 בה וכדומה. ומהי הדרך הישרה? אומר הרמב"ם )שם, ג(:

הדרך הישרה היא מדה בינונית שבכל דעה ודעה מכל הדעות שיש לו לאדם והיא הדעה שהיא רחוקה משתי הקצוות 

ו תמיד ומשער אותם ומכוין ריחוק שוה ואינה קרובה לא לזו ולא לזו לפיכך צוו חכמים הראשונים שיהא אדם שם דעותי

 .אותם בדרך האמצעית כדי שיהא שלם בגופו

כעס היא מידה מגונה, אבל לא לכעוס בכלל זה גם לא טוב, יש מקרים שבהם צריך לכעוס. כמובן, בשיקול דעת, 

בפרופורציה, עם מחשבה לא מתוך רוגז וכדומה. אפילו גאווה שהיא מידה מגונה מאוד צריך לדעת לקחת ממנה מינון, 

 המטרה. ואדם צריך להשפיל את עצמו רק בשביל להגיע לדרך האמצע, שהיא 
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נשאלת השאלה, למה לא נגיד שההתלהבות והקיצוניות בקיום תורה ומצוות הם יותר עדיפים והם דרך ה' האמתית 

והנכונה? התשובה היא לא! כל קיצוניות היא הפרעה מסוימת בחיים של האדם. הנורמה היא דרך האמצע. כל שינוי 

 . מדרך האמצע הוא לא טוב והוא לא מביא את האדם למקום טוב

 וכך הדברים נאמרים ברמב"ם ביחס אלינו ולפרשתנו בצורה מפורשת )שם, ז(:

כיצד ירגיל אדם עצמו בדעות אלו עד שיקבעו בו יעשה וישנה וישלש במעשים שעושה על פי הדעות האמצעיות ויחזור 

מות האלו נקרא בהם תמיד עד שיהיו מעשיהם קלים עליו ולא יהיה בהם טורח עליו ויקבעו הדעות בנפשו ולפי שהש

נקראת דרך זו דרך ה' והיא שלמד אברהם אבינו לבניו שנאמר בהן היוצר והם הדרך הבינונית שאנו חייבין ללכת בה 

וההולך בדרך זו מביא טובה וברכה לעצמו שנאמר למען הביא ה' על אברהם את אשר כי ידעתיו למען אשר יצוה וגו' 

 דבר עליו.

 סדום-החטא של אנשי

רך השם, אך מהם "הצדקה ומשפט" שהקב''ה מעיד על אברהם אבינו שילמד את בניו? אנחנו יודעים למדנו מהי ד

שבסדום לא היה צדקה ומשפט ולכן אברהם היה הפוך מסדום. במה חטאו אנשי סדום? לעומת דור המבול שהתורה 

ְפֵניֶהםמפרשת את חטאם " י ָמְלָאה ָהָאֶרץ ָחָמס מִּ נשי סדום התורה לא מציינת חטא מסוים, " )בראשית ו, יג(. אצל אכִּ

י ָכְבָדה ְמֹאדהיא רק אומרת וסותמת בכך ש" י ָרָבה ְוַחָטאָתם כִּ  " )שם יח, כ(.ַזֲעַקת ְסֹדם ַוֲעֹמָרה כִּ

ֵנה ֶזה ָהָיה ֲעורק לאחר דורות רבים מגלה לנו יחזקאל הנביא מה היה בסדום: " ְבַעת לֶ ְסדֹ  ֹןהִּ ֶחם ְוַׁשְלַות ם ֲאחֹוֵתְך ָגאֹון ׂשִּ

יָקה י ְוֶאְביֹון לֹא ֶהֱחזִּ ְבנֹוֶתיָה ְוַיד ָענִּ " )יחזקאל טז, מט(. אם חשבנו קודם שאנשי סדום עבדו עבודה ַהְׁשֵקט ָהָיה ָלּה ְולִּ

ִאיםַאְנֵׁשי ְסֹדם זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, כפי שהיה עלול להשתמע מ" ִעים ְוַחטָׁ (, " )בראשית יג, יגְמֹאדלה'  רָׁ

ְבַעת ֶלֶחם יחזקאל מציין חטא אחר שהוא הגורם לרשעה הגדול: אנשי סדום לא קיימו את מצוות הצדקה. " ָגאֹון ׂשִּ

ָשא לֹוט ", בסדום היה שובע ושלווה, כפי שהתורה מתארת את בחירת לוט בשעה שנפרד מאברהם, "ְוַׁשְלַות ַהְׁשֵקט ַויִּ

ַכר  ְפֵני ַׁשֵחת ה' ֶאת ְסֹדם ְוֶאת ֲעֹמָרה ֶאת ֵעיָניו ַוַיְרא ֶאת ָכל כִּ י ֻכָלּה ַמְׁשֶקה לִּ ץ ִמְצַרִיםַהַיְרֵדן כִּ רֶּ " ֹבֲאָכה ֹצַער ְכַגן ה' ְכאֶּ

יָקה)שם יג, י(. " י ְוֶאְביֹון לֹא ֶהֱחזִּ ", אף על פי שהיה לה יכולת. הגמרא בסנהדרין )קט ע"א( אומרת שבגלל שהיה ַיד ָענִּ

הכניס אורחים, הם אמרו הקב''ה השפיע עלינו כזאת טובה מה אנחנו צריכים לערב בה עוברי להם שפע הם לא רצו ל

 דרכים שרק מחסרים אותנו ממנה, 

 לא כל דבר צריך להגיד

כאן ניתן לשאול שאלה גדולה: איך אפשר להחריב את סדום רק בגלל שלא קיימו בה מצוות צדקה או הכנסת אורחים? 

שאנשי סדום חטאו בשלוש עבירות הנמצאות גם בשבע מצוות בני נח וכל העולם מצווה מילא אם היינו אומרים 

ומחויב בהם, אבל היכן ישנו ציווי על הצדקה? ברמב"ם )צדקה י, י( אפילו נאמר ש"בן נוח שבא לתת צדקה לא מקבלים 

 ממנו".

יים אותם. לא כל דבר צריך לצוות התשובה היא שיש דברים שגם אם אין ציווי מפורש שמצווה עליה, עלינו כחברה לק

ולא על כל דבר מצווים. יש דברים שצריכים לבוא מהטבע האנושי של האדם של חברה מתוקנת. במידה שהחברה 

לא מתוקנת והאנשים לא מתוקנים, אין להם את הטבע הפשוט לראות בצרת הזולת זה נקרא מידת סדום; האדם 

בעית איך לגרום לטובתו של החבר. אין לו את הטבע הפשוט לראות מסתכל אך ורק על עצמו ולא מסתכל בצורה ט

בצרת הזולת. חז"ל )ב"ב יב, ע"ב למשל( אומרים ש"כופין על מידת סדום", אדם שאומר גם לי וגם לך לא יהיה, היא 

זור מידת סדום כי בעיקר חשוב לו שלאחר לא יהיה, מבטלים את דעתו של אותו אדם, וכופים אותו לסייע. צריך לע

לזולת לא בגלל קיומו של הציווי אלא מפני הטבע האנושי הנורמאלי. לכן הקב''ה בא בטענה לסדום בה לא היה אפילו 

עשרה צדיקים אכפתיים שמסתכלים מחוץ לעצמם, למרות שהדבר טבעי לאדם. חברה מקולקלת כזאת אין תיקונה 

 אלא בחורבנה.



  4 לעשות צדקה ומשפט



 הניסיון האחרון

בהם נתנסה אברהם. הניסיון  תיצחק, הניסיון החותם את אותם עשרה ניסיונו בסופה של פרשתנו מופיעה עקידת

ָיה ֶאֶרץ ֶאל ְלָך ֶלְך" -לך" -האחרון של אברהם אבינו פותח ב"לך " )בראשית כב, ב(, כמו הניסיון הראשון של ַהֹמרִּ

 ֵמַאְרְצָך ֶלְך־ְלָךן הראשון של "הללו. בניסיו תלך", אולם קיים הבדל גדול בין שני הניסיונו-אברהם אבינו שפותח ב"לך

מֹוַלְדְתָך בֵ  ּומִּ  ַוֲאָבֶרְכָך ָגדֹול ְלגֹוי ְוֶאֶעְׂשָך" )שם יב, א(, הקב''ה אומר לאברהם אבינו "ַאְרֶאךָ  רֲאׁשֶ  ֶרץֶאל־ָהאָ  יָךָאבִּ  יתּומִּ

" )שם, ב(, אם תשמע לקול ה' תקבל על כך שכר. בניסיון האחרון, לעומת זאת, אומר הקב''ה ְבָרָכה ֶוְהֵיה ְׁשֶמָך ַוֲאַגְדָלה

לך" השני מבטל את -לאברהם קח את השכר שלך, את הבן היחיד שלך שהוא כל עולמך, והעלה אותו לעולה. ה"לך

 יו כלום. לך" הראשון; הרי מה עוזר לאברהם אבינו גדולה וברכה כשאין לו בן ולא יישאר אחר-ה"לך

 אמונה כדרך חיים

ְׁשַלח ָיְדָך ֶאל ַהַנַער ְוַאל ַתַעׂש לֹו ְמאּוָמהמיד לאחר שאברהם אבינו עוקד את בנו והקב"ה אומר לו " ", הוא ַויֹאֶמר ַאל תִּ

יְדָך מִּ אומר: " ְנָך ֶאת ְיחִּ ים ַאָתה ְולֹא ָחַׂשְכָת ֶאת בִּ י ְיֵרא ֱאֹלהִּ י כִּ י ַעָתה ָיַדְעתִּ יכִּ נשאלת השאלה וכי רק  ." )שם כב, יב(ֶמנִּ

ןעכשיו ידע, הרי כתוב כבר קודם, "  " )שם טו, ו(, מה הכוונה בכך שאברהם "ירא אלוהים"? ַוַיְחְׁשֶבָה לֹו ְצָדָקהַבה'  ְוֶהֱאמִּ

ולא את  עכשיו לימדת אותנו כלל חשוב בדרך האמונה, עכשיו התברר שאתה עובד את הקב''ה אלא אומר הקב''ה,

עצמך. אתה עובד את הקב''ה כי כך צריך יהודי לחיות. לעשות צדקה ומשפט בלי קשר למה הוא יקבל או ירוויח מכך, 

יאתה עובד את הקב''ה כי זה תפקידך בחיים. " ֶמנִּ יְדָך מִּ ְנָך ֶאת ְיחִּ ים ַאָתה ְולֹא ָחַׂשְכָת ֶאת בִּ י ְיֵרא ֱאֹלהִּ י כִּ ", ַעָתה ָיַדְעתִּ

בזמן שנלקחה ממך כל הטובה שהובטחה לך יחד עם כל השכר שהיית אמור לקבל, אתה עושה כי ככה הקב''ה אפילו 

אמר, זוהי עבודת ה' מתוך אהבה גדולה. לָשם אנחנו צריכים לשאוף, לעשות צדקה ומשפט דרך ה', לא מתוך רצון 

ה נעשה צדקה ומשפט, נסתכל על לקבל אלא מתוך הבנה שזו דרך החיים שלנו. אנו בניו של אברהם אבינו, הב

האחרים וניתן להם מעצמינו, נסתכל בחולשתם של האחרים ונחזקם, לא מתוך שאיפה לקבל אלא רק מתוך שאיפה 

 לתת.
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