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 ?וע השקיף אברהם על סדוםמד

 
השקפה  מה משמעותה של; )בהפעיל(ך מסופר על בני אדם כי השקיפו "במספר מקומות בתנ

או , )כפי שהמילונים מציינים(להסתכלות , להבטה, היכלום אין זו אלא מילה נרדפת לראי? זו
 מצא ך"במקום שהתנ, משמעות מיוחדת הגורמת להעדפת השימוש בה, במילה זו, שמא יש בה

 ?על פניהן של מילים נרדפות אחרות, לנכון
 

 לשון צער –' השקפה'בכל מקום שנאמר בו "ש:  דעתו לתופעה זו ואמראתרבי אלכסנדרי נתן 
אין כוונת רבי אלכסנדרי לומר ). י לפסוקנו"ורש, א, א"ר פמ'שמ, ד"תנחומא תשא י" (הוא
, ר לנוכח מה שעיניו רואותמופיעה באותם מקומות שבהם המשקיף מצטע" וישקף"המילה ש

, כי השימוש במילה זו יבוא באותם מקומות, כוונתו לומר;  נשאר פסיבי,המשקיף, ואילו הוא
 .גורם את הסבל ומביא את היגון, יוצר את הצער: כלומר, שבהם המשקיף אקטיבי

יוצאים לדרך לכיוון סדום ומשקיפים , שלושת האנשים נפרדים מאברהם: צא וראה בפסוקנו
, כי אנשים אלה מחוללים את הפיכת סדום, לרמוז" וישקיפו"אפשר שכוונת המילה . ליהע

השקיף באשמורת הבוקר אל עבר ' כי ה, וכאשר התורה מספרת. אחראים לו, יוצרים את הצער
, נת לומרו היא מתכו-) כד, יד' שמ" (אל מחנה מצרים בעמוד אש וענן'  הוישקף: "המצרים

ויהם את : "שהרי מיד לאחר מכן נאמר, ")וישקף"ה "י ד"ראה רש (השקיף כדי להשחיתם' שה
 "!מחנה מצרים

 

על מה שהתרחש . וןטכך גם בסיפור העוסק בנפילתה של מלכות אחאב ובעלייתו של יהוא לשל
 –" ניורג אדֹזמרי הֹ: "ואיזבל קראה לעברו מן החלון, בחצר המלוכה כאשר הופיע שם יהוא

. וישקיפו אליו שנים שלשה סריסים? מי אתי מי: ו אל החלון ויאמרוישא פני: "ך כך"מספר התנ
אף ). לג-לב, ב ט"מל" (ז מדמה אל הקיר ואל הסוסים וירמסנהוִי, וישמטוה! שמטוה: ויאמר

 הרגו את איזבל וסייעו להשתלטותו –כי המשקיפים היו אקטיביים ויצרו את הצער , כאן ברור
 . יהואלש

 . שכוונתם לא הייתה ברורה די הצורך, ות סתומיםעתה ניתן להאיר מספר מקרא
 

: הוא טען. בעבורה' הלבפרשתנו מסופר כי אברהם התייצב לימינה של סדום וכי העתיר . א
השופט כל הארץ לא יעשה ,  חלילה לך…חלילה לך מעשות כדבר הזה להמית צדיק עם רשע"

עיר ונשאתי לכל המקום אם אמצא בסדום חמישים צדיקים בתוך ה: "השיב לו' ה! ?"משפט
, ארבעים, שהילשאת לעיר גם עבור ארבעים וחמ' לאחר מכן הסכים ה). לב-כה, יח" (בעבורם
. את העיר ואת בנותיה' לפיכך הפך ה, לא נמצאו, כידוע, אך אלה, עשרים ואף עשרה, שלושים
שובת אך מה הייתה עמדת אברהם לאחר ת. לווהתוצאות נראו לעין כ, ברורה אפוא' עמדת ה

 ?"מן השמים' גפרית ואש מאת ה"האם הסכים להפיכה זו ולהמטרת ? האם שוכנע'? ה
 

: שהרי לאחר מכן נאמר!  יש ויש–אך לאור הנאמר לעיל , אין במקרא כל עדות על כך, לכאורה
רה ועל כל וישקף על פני סדום ועמֹ. 'קר אל המקום אשר עמד שם את פני הוישכם אברהם בבֹ"



 2

 –" וישקף "–מילה זו ). כח-כז, שם" (ר הכבשןר הארץ כקיטֹוירא והנה עלה קיטֹ, פני ארץ הככר
 הרי בהסכמה –אם לא באופן פיזי , בה" השתתף"כי אברהם הסכים להפיכה זו ואולי גם , אומרת

 ". השקפת איבה על רוב פשעם–וישקף : "כדברי הספורנו, ובתמיכה מוסרית
 

אמר יצחק על רבקה ,  יצחק ורבקה אל אבימלך לגררכי כאשר הגיעו, בפרשת תולדות נאמר. ב
ויהי כי ארכו לו שם הימים וישקף אבימלך : "על ההתרחשות לאחר מכן מסופר. כי היא אחותו

ויקרא אבימלך ליצחק . חק מצחק את רבקה אשתוצוירא והנה י, מלך פלשתים בעד החלון
 ).ט-ח, שם כו" (אִוואיך אמרת אחותי ה, אך הנה אשתך היא, ויאמר

 

הבאה מתוך סקרנות או , השקפה זו של אבימלך לתוככי דירתו של יצחק איננה הצצה סתמית
, שובצה כדי לרמוז" וישקף"לאור הנאמר לעיל ניתן להניח גם כאן כי המילה . מקריות

שאריכות הימים גרמה , אפשר. שאבימלך עקב אחר יצחק ורבקה במטרה להציק להם ולצערם
 חר דבר שאמנם עשה מאו–והוא חיפש תואנה להתנכל להם , ורחים נראו לו כטרחניםשהא, לכך
 ואפשר שהחליט לקחת ).טז ("לך מעמנו כי עצמת ממנו מאד: "כאשר הורה ליצחק, יותר

אך נמנע , "כמעט שכב אחד העם את אשתך: " כפי שהוא עצמו מציין–לעצמו את רבקה 
 מאפשרת המילה –בין כך ובין כך . מעמדה האישירור מהו ילעשות זאת כל עוד לא ידע בבמ
להבין את מגמותיו של אבימלך כלפי אורחיו ולסלק את מסכת התמימות שעטה על " וישקף"

 .פניו
, "ון צער הואשל' השקפה'בכל מקום שנאמר בו : "שהוזכר לעילכפי , שאמררבי אלכסנדרי 

ן קדשך מן השמים וברך את פה ממעויהשק": חוץ מזו: "את המשפט הבא) שם(הוסיף ואמר 
הנאמרת על ידי מבער המעשרות זו על אף שתפילה : לאמור). טו, כו' דב" (עמך את ישראל

 אין זה כך במסגרת זו של וידוי – הנחשבת כאמור ללשון צער ,"השקיפה"כוללת את המילה 
, אכןו. טובה היא וגורמת ברכה והצלחה'  השקפת ה;כאן היא נחשבת ללשון חיובית. מעשרות

 יש –בכל הפסוקים שבמקרא שבהם מוזכרת השקפה מן השמים על עם ישראל או על חלק ממנו 
ודאי בו ו,ואין זו סתם הבטה או ראייה, או של סיוע ועזרה, של ברכההקשר מילה השקפה ל

 .מת צעריגרב שאין מדובר
 

רש את  דֹ על בני אדם לראות היש משכילמשמים השקיף' ה"כי , בספר תהילים נאמר פעמיים
, בלבו כי אין אלוקיםאומר הנבל  שבשני מזמורים אלה מתואר מצב). ג, נג; ב, יד" (לֹהים-א

את , מן השמים ומחפש את נאמניו' בשעה זו משקיף ה". התעיבו" ו"השחיתו"וכתוצאה מכך 
: נהפוך הוא. שהשקפה זו אינה מביאה עמה צער כהשקפתם של בני אדם, מובן מאליו. דורשיו
 .ידידות מול אלה המתכחשים והמתנכרים של ה להעניק להם חיבה ולהושיט להם ידהיא בא

 

משמים אל ארץ ' ה, כי השקיף ממרום קדשו: " ההשקפה שבפסוקיש לראות גם אתבדומה לכך 
שמתעטף ביגונו ושופך את , הרקע המסגרתי לפסוק זה מתאר את העני). כ, קב' תה" (הביט

כי ישקיף מן ' הוא מבקש אפוא מאת ה). ט" ( היום חרפוני אויבילכ: "הסיבה). א(' שיחו לפני ה
, מדובר בהשקפה חיובית, כאמור, אף כאן). כא" (לפתח בני תמותה, ע אנקת אסירלשמֹ"השמים 

 . שיש בה הצלה ועזרה
 

). נ, איכה ג" (משמים'  וירא הישקיףעד : התמונה אינה שונה כאשר מדובר ברקעו של הפסוק
 כי –תקוותו ). מו" (נוייבפצו עלינו פיהם כל אֹ"המקונן על כך ש, מתפלל סובלאף כאן מדובר ב

 .יושיע, יסייע, ישקיף מן השמים ויציל' ה
" וצדק משמים נשקף: "כמו.  מופיע בצורת נפעל– 'ף'ק'ש–אין המובן משתנה כאשר פועל זה 

' גם ה: " שלאחריוהפסוקמעיד כפי ש, לברכה ולהצלחה, אף כאן הכוונה לסיוע). יב, פה' תה(
 ).יג" (יתן הטוב וארצנו תתן יבולה

: פסוקכמו ב, "מן הארץ אל השמים: " מופיע בכיוון הפוך'ף'ק'משמעות דומה היא גם כאשר ש
אם ). י, שיר השירים ו(איומה כנדגלות , ברה כחמה, יפה כלבנה,  כמו שחרהנשקפהמי זאת "

הרי שהשתקפות זו כלפי , ה לעם ישראל"בשמדובר במערכת יחסים שבין הק, ל"כדעת חז, נפרש
 .משמחת ונושאת עמה געגועים וחדוות אביב, שמים היא חיובית

 

 .כי לזאת התכוון רבי אלכסנדרי, יש להניח
 

 ר מאיר גרוזמן"ד
 המחלקה לתלמוד
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