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  יהודה אורות ע"בנ ישיבת ראש כיום

  
 בעלי אצל מורחב כן לפני חייו מסע. 175 בגיל לפטירתו ועד 75 מגיל היא אברהם של דמותו עם שלנו המעמיק המפגש
 האלוקי לציווי מתבטל אברהם'. ה עם שלו והדיבור הקשר בולט לך ךל פרשת בתחילת כבר. הכתובים בפשט ולא המדרש

' ה עם ברית כורת אברהם, 100 בגיל כמעט, לך לך פרשת בסיום. חידושיו את ומוליד עברו את שמשאיר חיים למסע ויוצא
 לפרי מעקרות, האנושי הטבע לשינוי זוכים הגדולה הקירבה ומתוך שמם את משנים ושרה אברהם'. לה יותר עוד ומתקרב

 4 של בתיאור. סדום תרבות עם אברהם של במפגש השניה בפעם נפגשים אנו בפרשתנו. יצחק בבנם הדרך והמשכיות, בטן
    .ואברהם' ה, ואדם אלוקים שבין ייחודי למפגש נחשפים אנו, עונשם על מתבשר שאברהם לפני פסוקים

 ֲאִני ֲאֶׁשר ֵמַאְבָרָהם ֲאִני ַהְמַכֶּסה ָאָמר' ַוה  .ְלַׁשְּלָחם ִעָּמם ֹהֵל ְוַאְבָרָהם ְסֹדם ֵניּפְ  ַעל ַוַּיְׁשִקפּו ָהֲאָנִׁשים ִמָּׁשם ַוָּיֻקמּו"
 ַאֲחָריו ֵּביתֹו תְואֶ  ָּבָניו ֶאת ְיַצֶּוה ֲאֶׁשר ְלַמַען ְיַדְעִּתיו ִּכי  .ָהָאֶרץ ּגֹוֵיי ֹּכל בֹו ְוִנְבְרכּו ְוָעצּום ָּגדֹול ְלגֹוי ִיְהֶיה ָהיֹו ְוַאְבָרָהם  .ֹעֶׂשה

  ".ָעָליו ִּדֶּבר ֲאֶׁשר ֵאת ַאְבָרָהם ַעל' ה ָהִביא ְלַמַען ּוִמְׁשָּפט ְצָדָקה ַלֲעׂשֹות' ה ֶּדֶר ְוָׁשְמרּו

 ביחס תוכניתו את ממנו מכסה לא שהוא אברהם את' ה של להערכתו והערה האירוע תיאור יש הראשונים הפסוקים בשני
 הציעו הפרשנים. עליהם לוותר יכולנו לכאורה, המפגש תיאור מבחינת ?הבאים הפסוקים שני מוסיפים מה, אולם. לסדום
   .וצאצאיו אברהם מעלות את למדו הפסוקים בשני מעיון. אלינו ומורשתו אברהם על ללמדנו שיכולות הצעות מספר

 י"רש. שיהיה מה על נבואה זו: כלומר. ועצום גדול לגוי יהיה שהוא לאברהם' ה שנתן ברכה שזו אגדה מדרש מזכיר י"רש
 לגוי להיות לפניי חביב אברהם. בדרכו וילכו ציוויו את שיקיימו, וצאצאיו אברהם של חביבותו תיאור שזה משלו הסבר מציע
 עתידם את בפניו חושף' ה ולכן ורצוי אהוב אברהם. הברכות את אברהם על יביאו צאצאיו מעשי. הארץ גויי את ולברך גדול
 'ה בעיני אברהם של מעלותיו את מדגיש ן"רמב. אברהם של מדרכו והפוכה שונה בצורה חיים שהם הכיכר ריוע לוט של

 עשיית של' ה בדרך והלך, מעשיהם למרות עליהם התפלל, שכניו על שריחם ובמיוחד מעלותיו את שידעו ראוי. ולדורות
 בעונשם אותו לשתף ובוחר אותו מעריך' ה', ה יניבע המעלה איש הוא אברהם. צאצאיו את בכך יצווה ולכן, ומשפט צדקה
 פקודתם לשמור והחסידים הצדיקים עבדיו על ומעיד מכיר' שה ן"רמב מוסיף" בעיני הנכון" בפירושו. סדום אנשי של הקרב
  .אחריו ביתו גם אומר ולכן

 פרשייה'. לה בקירבתו וחסידותו רחמיו, חסדיו, במעשיו אברהם שקנה הייחודיים והזיקה הקשר על אותנו מלמד זה קצר מפגש
 לשלם, להיטיב אלוקי רצון יש. ונוכח משגיח' ה'. לה להתקרב האנושית היכולת ועל האלוקית ההשגחה על אותנו מלמדת זו

, בהערכה, ובגילוי בהתגלות, בעולמנו נוכח' ה. העולם את בהנהגתו ל-הא של בפועלו האדם את ולשתף לעבדיו טוב שכר
 גם יש אלו בפסוקים ולבסוף. האלוקים דבר את לשמוע להתקרב ויכול' ה בדרך להלך לנסות צריך אדםה. ובמשפט בצדקה
 בסיום יעלמו לא והשתדלותו אברהם מאמצי. לדור מדור במסורת ויעבור לעולם יקום אלוקינו' ה שדבר לכך גדולה תקווה

 ובין לחברו אדם בין בענייני ומשפט צדקה בדרך לךלה שנבחר ככל, להגשימם נזכה ואנו אלינו ותעבור תלך דרכו אלא, חייו
    .למקום אדם
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