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  ד"בס

    ירושלים- ישיבת הּכֹתל  

  א"שיחת הגאון הרב אביגדֹר הלוי נבנצל שליט

  1111ט"תשע לך לך תפרשל

  לקחים ממלחמת המלכים
  

ם - העולם כולו  ה ר ב א ם  ג  נלחמים נגד - ו
  אברהם

, ַוָּיבֹא ַהָּפִליט: "במלחמת המלכים שבפרשתנו נאמר
כאן אברהם מכונה למה . )יג, בראשית יד(" ַוַּיֵּגד ְלַאְבָרם ָהִעְבִרי

בא  ש-י מן המדרש "מביא רש? "ַאְבָרם ָהִעְבִרי"בשם אבינו 
כמו שכתוב בספר , )ח, ר מב"בעל פי , י שם"רש(ֵמֵעֶבר הנהר 

ֶּתַרח ֲאִבי ...  ָיְׁשבּו ֲאבֹוֵתיֶכם ֵמעֹוָלם2ְּבֵעֶבר ַהָּנָהר: "יהושע
ְבָרָהם ֵמֵעֶבר ָוֶאַּקח ֶאת ֲאִביֶכם ֶאת ַא... ַאְבָרָהם ַוֲאִבי ָנחֹור

זהו . )ג- ב, יהושע כד(' וכו" ָואֹוֵלְך אֹותֹו ְּבָכל ֶאֶרץ ְּכָנַען, ַהָּנָהר
ובאופן . [ שבא מעבר הנהר-" ַאְבָרם ָהִעְבִרי"פירוש אחד ל

  ].)ר שם"ב( שהוא מבני בניו של ֵעֶבר -אחר פירשו במדרש 
". ַאְבָרם ָהִעְבִרי"לל אומרים גם פירוש אחר "אבל חז

והוא ֵמֵעֶבר , כל העולם כולו ֵמֵעֶבר אחד "-ל "רים חזאומ
לא אכפת לאברהם לנהל מלחמה , כלומר. )ר שם"ב(" אחד

לאמרפל יש צבא אדיר של עשרות . נגד כל העולם כולו
לא  אברהם -ובכל זאת , )ב, צה' סנה' עי(ומאות אלֵפי חיילים 

הוא יוצא להלחם באמרפל ובצבאו עם שלוש מאות . מפחד
שגם לגביהם יש , )יד, בראשית יד(נה עשר איש בלבד ושמו

שהיה שקול , דעה בגמרא שהכוונה היא לאליעזר לבדו
, על כל פנים. )א, נדרים לב(כשלוש מאות ושמונה עשר איש 

כל . כ לא אכפת לו"ואעפ, צבא עצום אין לאברהם אבינו
זה הפשט הפשוט . והוא מעבר אחד, העולם כולו מעבר אחד

  .זהל "במאמר חז
ל אלו גם באופן "אבל אולי אפשר לפרש את דברי חז

שעומד כנגד " כל העולם כולו"ש, אולי אפשר לפרש. אחר
אלא ,  רק אמרפל וחבריו הרשעיםואינ, אברהם אבינו

פירוש הדברים ו! 3עצמובהכוונה היא גם לאברהם אבינו 
לכל . הרי בדרך כלל אברהם מתנהג במידת החסד: הוא כך

ומקרב אותו , לינה ולוויה, אכילה ושתייה אורח הוא מעניק
 ְלַזּכֹות את - שזהו החסד הגדול והאמיתי ', לאמונה בה

 כך נוהג אברהם אבינו כל .הבריות בחיי נצח בעולם הבא
אברהם .  אברהם עובר אל ָהֵעֶבר ָהַאֵחר-אבל כאן . ימיו

להרוג את , ויוצא למלחמה, עובר כאן אל מידת המשפט
שנפל ( אברהם שרוצה להציל את לוט .אמרפל ואת חבריו

, ופועל בניגוד למידת החסד, נלחם כאן נגד עצמו, )בשבי
  .שהיא מידתו היסודית

לפעול כנגד מידתו , 4כיצד הוא מצליח בנסיון הזה
  ?היסודית

קובע מה ' שאצל אברהם אבינו רק רצון ה, התשובה היא
כשאברהם מבין , ממילא. שלוהרצון הפרטי לא , לעשות

 הוא -ציל את לוט ילחם באמרפל ושי - כעת ' רצון השזה 
גם אם פעולה ', אלא פועל על פי רצון ה, לא נרתע לאחוריו
לפעול , כך עומד אברהם בנסיון גדול זה. זו הפוכה למידתו

גם אם מדובר במידתו ונטיית לבו היסודית , נגד עצמו

  .ביותר
כדי להוכיח , ה מנסה את אברהם באופן הזה"הקב

לא רק כשהדברים מתאימים לנטַית ' עובד את השאברהם 
נםאלא גם כשהדברים , לבו לפי . " מתאימים לנטַית לבואי

שאין השלימות ניכר באדם אלא כשיש לו שני מידות 
לפי . דהיינו מידת הרחמניות ומידת האכזריות, הפוכות

אינו מוכרח לומר שהוא , שכשהאדם נוהג במידה אחת
אבל כשיש לו שני ,  טבעואלא יש לומר שכך הוא, צדיק

אז מוכח שהוא , כגון רחמניות ואכזריות, מידות הפוכות
אצלנו זה לא . )ה וחד אמר"ב ד, ס ברכות לג"א עמ"הגר' חי(" צדיק

רק כפי נטַית ' היה מום כל כך גדול אם היינו עובדים את ה
הלואי והיה לנו לב שהוא נוטה כל כך לטובה כמו . לֵּבנו

שהלב שלו כל כך , אבל אברהם אבינו. שהיה לאברהם אבינו
להוכיח שהוא עובד את , זהו נסיון גדול עבורו, נוטה לטובה

  .גם בניגוד לנטית לבו' ה

  נסיונות נוספים לאברהם נגד נטייתו הטבעית
 אברהם אבינו היו על ניסה את' הגם נסיונות אחרים ש

  . נגד נטיתו הטבעית', פי רצון הלהאם יפעל , הנקודה הזו
מנסה , י שאברהם מנצח במלחמה עם אמרפלאחר

שרה ְמַצָּוה . קשה יותר, ה את אברהם בנסיון נוסף"הקב
ה "והקב, )י, בראשית כא(" ָּגֵרׁש ָהָאָמה ַהּזֹאת ְוֶאת ְּבָנּה: "עליו

 ְׁשַמע -ּכֹל ֲאֶׁשר ּתֹאַמר ֵאֶליָך ָׂשָרה : "מַאשר את הבקשה
יתו פתוח לרָוחה שב, בעל החסד הגדול. )יב, שם(" ְּבקָֹלּה

מביתו את אשתו ואת בנו " לזרוק"מצטוה , לכל אורח
 זהו נסיון קשה )ב, י שם כב"רש' עי(! האהוב עליו כמו יצחק

שבו נאלץ אברהם להלחם נגד , יותר מן הנסיון הקודם
איך ! הפעם נדרש אברהם לפעול נגד בנו. אנשים זרים

 מאד קשה? לגרש בן מן הבית, אפשר לפעול באכזריות כזו
כל השנים  "-? מה יאמרו הבריות, חוץ מזה! לעשות את זה

והנה את הבן שלך ואת , אתה מדריך את כולנו לעשות חסד
ובכל ... ?"החסד שלךמדת איפה ! אשתך אתה זורק מהבית

 -ְמַצוה על אברהם לגרש את אשתו ובנו מהבית ' אם ה, זאת
ופועל גם הפעם נגד המידה של , אברהם מתגבר על עצמו

ַוִּיַּקח ֶלֶחם ְוֵחַמת ַמִים ַוִּיֵּתן ֶאל , ַוַּיְׁשֵּכם ַאְבָרָהם ַּבּבֶֹקר. "עצמו
  .)יד, בראשית כא(" ַוְיַׁשְּלֶחהָ , ָהָגר ָׂשם ַעל ִׁשְכָמּה ְוֶאת ַהֶּיֶלד

וזהו נסיון , הנסיון הגדול מכולם בא בסוף, כמובן
, עולםההאוהב הגדול של כל , אותו אברהם אבינו. העקדה

, עליו התפלל כל השנים ֶׁשִּיָּוֵלד, דאי אוהב גם את יצחק בנוו
והנה סוף סוף לעת זקנתו , ושרה גם היא כל כך ציפתה ְלבן

, שהיה פרא אדם, ולא סתם בן כמו ישמעאל, בן' נתן לו ה
אז בשלמא את ישמעאל . בן צדיק. 'אלא בן שהולך בדרכי ה

עם כל אי .  הוא פרא אדםשהרי, השכל מחייב לזרוק מהבית
יצחק לא ! ?אבל יצחק.  כך מחייב השכל לעשות- הנעימות
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שומע ', הולך בדרך ה! יצחק הוא צדיק גמור! חטא בכלום
 כאן -... ???למה לשחוט אותו, שומע בקול אמו, בקול אביו

המלחמה של אברהם עם מידת החסד שלו היא כבר קשה 
, הזהמידת החסד שבו מתנגדת בכל ָעְצָמָתּה למעשה ! ביותר

הרי כל ! 'בתור קרבן לה? בתור מהעוד ו. לשחוט את יצחק
לא רוצה קרבנות אוהב חסד ו' ימי אני מלמד את כולם שה

 פתאום אעשה עכשיוו! לא רוצה קרבנות אדם! כאלה
הרי , בעצמי מעשה שסותר את כל מה שִלמדתי כל ימי חיי

זה לא יביא לקידוש השם ! אהיה ללעג וקלס בעיני העמים
מה יאמרו כי ! ו רק לחילול השם בעולם" אלא ח,בעולם

,  מתיימר להיות בעל חסד גדולהאיש הזה "-? הבריות
 והנה הוא עצמו, ומלמד את כולם להיות בעלי חסד כמותו

תחילה . ואת הקרובים שלו הוא מרחק, מקרב את כל העולם
, כ גרש מביתו את ישמעאל בנו"אח, הרחיק את לוט בן אחיו

דרכו של איש היא  האם כך ! את יצחקולבסוף הוא שוחט
 שלא הנימוקים שבעולם יש לאברהם אבינוכל ... ?"חסד

 אברהם מציית גם הפעם ,ובכל זאת. 'לציית כאן לדבר ה
שצריך לשחוט את , כפי שהבין אותו באותו רגע(', לדבר ה

אומר לשחוט את ' אם ה! והולך לשחוט את בנו, )יצחק
  .5בלי קושיות הולכים לשחוט את יצחק -יצחק 

ומוכיח שהוא עובד , אברהם עומד אפוא גם בנסיון הזה
. 6הפוך לגמרי מן הרצון הטבעי שלו' גם כשדבר ה' את ה

שהרי הוא איש ,  זו נטַית הלב שלו-כשהוא עושה חסדים 
 הוא - מן החסד הפוכיםאבל כשהוא עושה דברים . חסד

' וזוהי כבר עבודת ה,  נטיתו הטבעיתנגד' עובד את ה
  .גבוהה במדרגה הרבה יותר

  נותחשבובלי  -יוצא למלחמת מצוה אברהם 
 :ה"אומר לו הקב, ניצחואמרפל באחרי שאברהם נלחם 

בראשית ("  ְׂשָכְרָך ַהְרֵּבה ְמאֹד, ָאנִֹכי ָמֵגן ָלךְ ,ַאל ִּתיָרא ַאְבָרם"

אחר שנעשה לו נס זה שהרג את : "י" אומר רש.)א, טו
 . קבלתי שכר על כל צדקותי היה דואג ואומר שמא,המלכים

 אנכי מגן לך מן , אל תירא אברם:לכך אמר לו המקום
 ומה שאתה . שלא תענש על כל אותן נפשות שהרגת,העונש

  ". שכרך הרבה מאד- דואג על קבול שכרך
הנצחון שבגלל חושש אם אברהם : נשאלת השאלה

למה הוא , ב" לעוהפסיד את כל שכרו הוא עלול לההמלחמב
יאמר ה " היה צריך לחכות עד שהקב?מה הזאתניגש למלח

  !לו שאפשר להלחם
ענין  יש כאן - לפני המלחמה :כךצריך לומר כנראה ש

 להלחם, לעשות מצוהכעת צריך אברהם  .של מצוה
אינו  לוט . להציל את לוט שנפל בשביכדי, באמרפל וחבריו

 , הוא צדיקלאמרפל וחבריו ביחס , אבל בכל זאת,דולצדיק ג
 , כשיש ענין של מצוה,ממילא .הציל אותו מידםוצריך ל
 .המצוהרק על קיום חושב   הוא.לא חושב על השכראברהם 

לאמרפל  . בוהוא יוצא להלחם, אם צריך להלחם באמרפל
יש ולאברהם , יש צבא אדיר של עשרות ומאות אלֵפי חיילים

ובכל , )יד, בראשית יד(שלוש מאות ושמונה עשר איש בלבד 
 אחרי שהוא זוכה . באמרפלא נמנע מלהלחם לאברהם, זאת

אולי איבד את שכר  , הוא מחשב חשבונות,לנצח את אמרפל
 הוא לא עושה -אבל בשעה שהמצוה לפניו  .כל מצוותיו

 עכשיו צריך לקיים את .חשבונות של שכר או לא שכר
  .המצוה
הרשעים באו באמת אמרפל וחבריו  ש,ל אומרים"חז

 ונגד ,ו להלחם נגד אברהם רצ.ועל משיחו' להלחם על ה
 הרי. )ו, מדרש תנחומא שם(שהוא מפיץ בעולם האמונה 

 שכבר הפיל פעם אחת את אברהם ,אמרפל הוא נמרוד
עוד נסה מהוא ועכשיו , )א, י בראשית יד"רש' עי( לכבשן האש

לכן לקחו  [.אלקי אברהם מהעולםבלעקור את האמונה פעם 
י שהיה דומה לו לפ, כי חשבו שהוא אברהם, את לוט בשבי
אברהם ל לכן כל כך חשוב ].)ב, א פו"זוהר ח(בקלסתר פניו 

  .םולנצח נגד הרשעים האלה תצאל

  ?התורה את כיבושי המלכיםלמה מונה 
את מונה התורה , עוד לפני שאברהם מנצח את אמרפל

ַוַּיּכּו ֶאת ְרָפִאים  ": במלחמתואמרפלשהשיג כל ההשגים 
ְוֵאת ָהֵאיִמים ְּבָׁשֵוה , ְוֶאת ַהּזּוִזים ְּבָהם ,ְּבַעְׁשְּתרֹת ַקְרַנִים

 ַוַּיּכּו ֶאת ָּכל ְׂשֵדה ...ְוֶאת ַהחִֹרי ְּבַהְרָרם ֵׂשִעיר, ִקְרָיָתִים
- ה, בראשית יד( " ְוַגם ֶאת ָהֱאמִֹרי ַהּיֵֹׁשב ְּבַחְצצֹן ָּתָמר,ָהֲעָמֵלִקי

  ? הללואת כל הכיבושיםמפרטת מה התורה לשם . )ז
באו על ש ללו שהרשעים ה,ה רוצה להראותהתורנראה ש

פינו את הארץ  - ? בסוףלמה הם עשו , ועל משיחו' ה
 הם הכנה ללו כל הכיבושים ה! אברהם אבינותו שללמשפח

  :למה שישראל יקבלו
שנאמר בה , ארץ עוג זו -" ֶאת ְרָפִאים ְּבַעְׁשְּתרֹת ַקְרַנִים"

היא ", )י שם"רש' ועי, ג י,דברים ג( "ַההּוא ִיָּקֵרא ֶאֶרץ ְרָפִאים"
  .וניתנה לנחלה לבני גד, )י שם"רש(" אותה שנתתי לאברהם

שניתנה , )י"רש( זמזומים אלו הם ה-" ְוֶאת ַהּזּוִזים ְּבָהם"
והעמונים הלא הם  ,)כא- יז, דברים ב( עמוןארצם לנחלת בני 

  .משפחת אברהםמ, )לח, בראשית יט( בני לוטמ
דברים ( בני מואבלנחלת  - " ְוֵאת ָהֵאיִמים ְּבָׁשֵוה ִקְרָיָתִים"

ממשפחת , )לז, בראשית יט( בני לוטמגם הם ש, )יא-ט, ב
  .7אברהם

, דברים ב( אותו מקבל עשוש -" ְוֶאת ַהחִֹרי ְּבַהְרָרם ֵׂשִעיר"

 ,לא נכד כך כך נעיםאמנם  .גם הוא נכד של אברהםש ,)ה
  .רהםנכד של אב -אבל בכל זאת 

כמה שהוא לא ,  גם עמלק- " ַוַּיּכּו ֶאת ָּכל ְׂשֵדה ָהֲעָמֵלִקי"
 נכד של עשוהוא הרי ש, של אברהםהוא צאצא  גם ,רצוי

  .)יב, בראשית לו(
 היא עין גדי - "ְוַגם ֶאת ָהֱאמִֹרי ַהּיֵֹׁשב ְּבַחְצצֹן ָּתָמר"

  .בני אברהםשייכת ל שבודאי ,ארץ יהודהב, )י"רש(
על עלו להלחם  שכל הרשעים האלה ,התורה מראה לנו

 מפנים את -?  בפועלאבל מה הם עושים, ועל משיחו' ה
שנגדם הם באו , אברהם אבינו ומשפחתולטובת הארץ 
  .ולות בתוהועכל מחשבותם ! להלחם

בלי , על קידוש השםלהלחם אברהם אבינו מצידו הולך 
על נלחם  הוא. רכיש לי שכר או אין לי ששל חשבונות 

כמו , י"י זה לקבל את א"זוכה עולכן הוא , השםקידוש 
  .ה הבטיח"שהקב

  ?מתי מסכים אברהם לקבל מתנות
ֶּתן ִלי ַהֶּנֶפׁש  ":מלך סדום לאברהםאחרי המלחמה מציע 
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 : אברהם מסרב ואומר.)כא, בראשית יד( "ְוָהְרֻכׁש ַקח ָלךְ 
ִאם ֶאַּקח ִמָּכל ִאם ִמחּוט ְוַעד ְׂשרֹוְך ַנַעל וְ ... 'ֲהִרמִֹתי ָיִדי ֶאל ה"

שאברהם מסרב , ם"המלבי מסביר .)כג-כב, שם( "ֲאֶׁשר ָלךְ 
ּכִֹחי "לקבל מתנות ממלך סדום כדי לא להכשל בהרגשה של 

). את שלל המלחמה (8"ְועֶֹצם ָיִדי ָעָׂשה ִלי ֶאת ַהַחִיל ַהֶּזה
אבל בפשטות נראה שאברהם לא רוצה לקחת מתנות ממלך 

כל כולו חסד ונתינה , החסדכי אברהם הוא איש , סדום
  .כן הוא מתרחק מכל מעשה של נטילה לעצמולו, לאחרים

שאברהם כן , בשני מקומות אחרים מוצאיםאלא ש
מפרעה מלך מצרים מקבל אברהם . מסכים לקבל מתנות

, שם יב(" צֹאן ּוָבָקר ַוֲחמִֹרים ַוֲעָבִדים ּוְׁשָפחֹת ַוֲאתֹנֹת ּוְגַמִּלים"

צֹאן ּוָבָקר "ך פלשתים מקבל אברהם וכן מאבימלך מל, )טז
למה מפרעה ומאבימלך מסכים . )יד, שם כ(" ַוֲעָבִדים ּוְׁשָפחֹת

ומעפרון ומלך סדום הוא לא לוקח , אברהם לקבל מתנות
  ?מתנות

אברהם לא , שאצל פרעה ואבימלך, הפשט הפשוט הוא
ח ק ו ןאלא ,  מתנותל ת ו מכבדים את פרעה ואבימלך . נ
 אלו שנותנים שהםם מרגישים הם אינולכן , אברהם

הם ר ב א םאלא דוקא ,  מתנהל ה ר ב  להם הוא זה שנותן א
 על כן נוטל מהם .בהסכמתו ליטול מהם את מתנתם, כבוד

  .9כדי לכבדם, אברהם את מתנותיהם
נחשבת , שנתינת מתנה לאדם חשוב, הרי מצינו בהלכה

,  מביאהראהגמ. ולא רק נתן, כאילו קבל גם הנותן הנאה
קדושי אשה צריך שהכסף ינֵתן מהאיש לאשה שלמרות שב

ֵהא לך 'ואם נתנה אשה לאיש ָמֶנה ואמרה לו , ולא להפך
אבל אם היה המקבל אדם , אינה מקודשת' מנה ואתקדש לך

דבההיא הנאה דקא מקבל ",  הרי היא מקודשת- חשוב 
, כלומר. )א, קדושין ז("  גמרה ומקניא ליה נפשה- מתנה מינה 

ִקְּבָלה , ם חשוב את מתנתה של האשהבמה שקיבל אותו אד
שאדם חשוב כזה הסכים לקבל , גם האשה הנאה וכבוד

כ בהנאה זו שקבלה האשה מן האיש יכולה "וא, ממנה מתנה

' עי(אם יֹאמר לה שמקדש אותה בזה  [10האשה להתקדש לו

מחלוקת הראשונים מהי לשון , ט"ק י"ז ס"כ' סי" אבני מילואים"

אדם חשוב נחשבת הרי שלקיחה של  ].)הקדושין הנצרכת כאן
ה נ י ת נ   .לא כלקיחה, כ

כיצד מחשיב אותו , אברהם בודק תמיד. כך גם בעניננו
אצל אבימלך מלך פלשתים ופרעה מלך מצרים . נותן המתנה

לכן הוא , מרגיש אברהם שהוא נחשב אצלם לאיש חשוב
כדי לעשות עמם חסד ולכבדם , מוכן לקבל את מתנתם

לעומת ). לעשות חסד עם כל אדם, ידכדרכו של אברהם תמ(
ל "חז. לך סדום לא מחשיב את אברהם יותר מדימ, זה

 התחיל -ַוֵּיֵצא ֶמֶלְך ְסדֹם לקראתו ", )ה, ר מג"ב(אומרים 
מה אתה ירדת לכבשן האש : אמר לו. לקשקש לו בזנבו

י "כפי שמביא רש[ְּבֵנס " אף אני ירדתי ַלֵחָמר ונצלתי, ונצלת
ואין ביני ובינך , גם אני צדיק כמוך, 'כלומר. ])י, בראשית יד(

, אחר כך הראו לו מהשמים איזה מין צדיק הוא. 'ולא כלום
אם ,  ממילא.אבל כרגע הוא חושב שהוא צדיק כמו אברהם

לא יהיה , יקח ממנו אברהם את המתנות שרצה לתת לו
ואמלך סדום לא ירגיש ". לוקח"אלא " נותן"אברהם   שה

. אברהם קבל ממני, אלא להפך, הםזה שקבל כבוד מאבר
לכן לא הסכים אברהם . )כג, שם(" ֲאִני ֶהֱעַׁשְרִּתי ֶאת ַאְבָרם"

כי אברהם מוכן רק להיות . לקבל ממנו מחוט ועד שרוך נעל
  .11ולא נוטל, נותן

וכפי שעוד נראה , זוהי מדת החסד המיוחדת של אברהם
  .בתחילת הפרשה הבאה

  
  
  
  
  
  

  
 

  
                                                           

א בכל פרשיות התורה ישנו איזה קשר או דמיון בין תחילת "לדעת מורנו הרב שליט, )כ" לשיחה שלפני יוה1' בהערה מס(כפי שהזכרנו  1
רשה מהו הקשר או ההקבלה בין תחילת הפ, )בהערה קצרה שתבוא בתחילת השיחה(נ לציין בכל שיחה "השנה נשתדל בל. הפרשה לסופה

ועל כן נציע ". תן לחכם ויחכם: "ובסופה כתב, הדברים לקוחים מתוך רשימה מפורטת שערך הרב בעצמו. א"לסופה לדעת הרב שליט
  .חוץ ממה שכתב הרב, לפעמים אפשרויות נוספות

ְוָנַתִּתי ְלָך ּוְלַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ֵאת  "-) ז, בבראשית י" (ְלַזְרֲעָך ֶאֵּתן ֶאת ָהָאֶרץ ַהּזֹאת: "א"הקשר בין תחילת פרשת לך לך לסופה לדעת הרב שליט
  ).ח, בראשית יז" (ֶאֶרץ ְמֻגֶריךָ 

פסוקים אלו קרובים ). טז- טו, יזשם " (ּוֵבַרְכִּתיָה ְוָהְיָתה ְלגֹוִים... ָׂשַרי ִאְׁשְּתךָ  "- ) ב, יבשם " (ְוֶאֶעְׂשָך ְלגֹוי ָּגדֹול ַוֲאָבֶרְכךָ : "אפשרות נוספת[
  .ל"ילת הפרשה ואל סופה מן הפסוקים הניותר אל תח

פסוק זה ). כ, יזשם " ( ּוְנַתִּתיו ְלגֹוי ָּגדֹול... ִהֵּנה ֵּבַרְכִּתי אֹתֹו,ּוְלִיְׁשָמֵעאל ְׁשַמְעִּתיךָ  "- ) ב, יבשם " (ְוֶאֶעְׂשָך ְלגֹוי ָּגדֹול ַוֲאָבֶרְכךָ : "אפשרות נוספת
  ].קרוב אל סוף הפרשה עוד יותר

  .)גום יונתןתר(נהר פרת . 2
 כולופירושו , )בתפלת הימים הנוראים" ( בכבודךכולו העולם כלְמלֹוְך על "שֶּכפל הלשון , שבאר) ג"ב סק"תקפ' ח סי"או(ז "ט' עי. 3

ואם כן גם כאן )]. ה הנה אנכי"ט ד, ע שמות יט"אב(אפשר שהכונה רק לרוב " כל"אבל סתם ") [רובו ככולו"לאפוקי (בלא שום שיור , ממש
  .כ גם אברהם עצמו בכלל"וא, פירושו כולו ממש בלא שיור, " ֵמֵעֶבר אחדכולו העולם כל"ש,  לפרשיש

, שמלחמת המלכים היתה אחד מעשרה נסיונות שנתנסה בהם אברהם אבינו, )ג"ה מ"אבות פ(ם ורבינו יונה על המשנה "י רמב"רש' עי. 4
  .ועמד בכולם

, ה טז"ר"! (רחמנא אמר תקעו! ? למה תוקעין- ? למה תוקעין בראש השנה: "ששואלת, גמראנרמז גם בדברי ה, ענין יסודי זה שבעקדה. 5
ר - שזכות העקדה , הרי שנרמז כאן). א בלי שאברהם הלך לעקדה,  היתה ָּבזה-) כמבואר בגמרא שם (שאותה בא השופר להזכי  

  ,הבנתו של העורךיות שטחהשיחה נערכה לפי 

  .יש לתלות בעורך בלבדוכל טעות או חסרון 
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קושיות ובלי  נות  לעשות את , דזהו עיקר ההכנעה"! רחמנא אמר תקעו! ?למה תוקעין "-ל "לכן גם על התקיעות עצמן אמרו חז! חשבו

  ).ט"כ' עמ, ראש השנה, "שם משמואל"על פי (גם כשאינו יודע טעמו של דבר ' רצון ה
 הוא היה והלא', ַעָּתה ָיַדְעִּתי'וקשה מאי לשון , )יב, בראשית כב(' ַעָּתה ָיַדְעִּתי ִּכי ְיֵרא ֱאלִֹקים ַאָּתה, 'וזהו שנאמר בעקדה: "א"וכתב הגר. 6

אבל המידה של אכזריות עדין לא היה , שהיה מכניס אורחים וגומל חסדים, אלא לפי שקודם לכן לא היה אלא רחמן מאד. צדיק גם מקודם לכן
א "הגר' חי(" עתה נשלם וניכר שהוא צדיק גמור, אבל בעקידה שעשה מידת אכזריות גם כן, והיו אומרים שאברהם איננו צדיק גמור, ניכר בו

  .)ה ונראה"ד' ע' עמ, ה"לר" שם משמואל"גם ' ועי. ה וחד אמר"ב ד, ס ברכות לג"עמ
האם ארצות אלו שניתנו לעמון ומואב הן מכלל הארץ שהובטחה לאברהם אבינו בברית , שנחלקו בשאלה) י, דברים ב(ן "י ורמב"רש' ועי. 7

  .או שארצות אלו אינן מכלל הארץ המובטחת לאברהם, )כא-יח, ובראשית ט" (ְלַזְרֲעָך ָנַתִּתי ֶאת ָהָאֶרץ ַהּזֹאת", בין הבתרים
ר ,ִאם ִמחּוט ְוַעד ְׂשרֹוְך ַנַעל ְוִאם ֶאַּקח ִמָּכל ֲאֶׁשר ָלךְ ... 'הֲהִרימִֹתי ָיִדי ֶאל  ":ם אומר"המלבי. 8 אַמ תֹ א  ֹ ל מי על . " ֲאִני ֶהֱעַׁשְרִּתי ֶאת ַאְבָרםְו

אלא לידו ,  שהכונה איננה למלך סדוםם מפרש" אבל המלבי.שהוא לא יאמר כן, מלך סדום היא לבפשטות הכונה? "ְולֹא תֹאַמר"נאמר כאן 
יֲהִרימִֹתי " -אותה יד שהוזכרה בתחילת הדברים , של אברהם ִד ֲאִני ", עלולה היד לומר, אם אברהם יקח מן השלל". ֵאל ֶעְליֹון' ה ֶאל ָי

הוא לכן ". ּכִֹחי ְועֶֹצם ָיִדי ָעָׂשה ִלי ֶאת ַהַחִיל ַהֶּזה"הוא להכשל בהרגשה של , שאם יקח מן השלל, אברהם חשש, כלומר... "ֶהֱעַׁשְרִּתי ֶאת ַאְבָרם
  .כדי לא להכשל, ממלך סדוםשום דבר קח ולא ל

: י על הפסוק"וכפי שמביא רש, שהרי מסרן לאחרים, שלא נטלן אברהם כדי להנות מהן, וגם סופן של מתנות אלו מוכיח על תחילתן. 9
מה שניתן לו על , דבר אחר. ֵׁשם טומאה מסר להם: פירשו רבותינו "-) ו, בראשית כה" (ְוִלְבֵני ַהִּפיַלְגִׁשים ֲאֶׁשר ְלַאְבָרָהם ָנַתן ַאְבָרָהם ַמָּתנֹת"

  ".שלא רצה ליהנות מהם,  נתן להםהכל, ושאר מתנות שנתנו לו, אודות שרה
שכן כבוד גדול הוא ְלאשה להיות , "בהנאת הכבוד שיהיה לך במה שתהיי אשתי"ש אשה שלכאורה אדם חשוב יוכל לקד, חשבתי פעם. 10

  .אלא צריך לתת לאשה דבר נוסף חוץ ממנה, אבל למעשה לא נראה שהאישות עצמה יכולה לשמש ככסף קידושין. אשתו של אדם חשוב
  .)כג, בראשית יד" (העמק דבר"ב ב"וכך באר גם הנצי. 11


