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  ד"בס

    ירושלים- ישיבת הּכֹתל  

  א"שיחת הגאון הרב אביגדֹר הלוי נבנצל שליט

  1111פ"תשלך לך  תפרשל

  למה לא לקח אברהם לעצמו את רכוש סדום שזכה בו במלחמה
  

  ?ממי מסכים אברהם לקבל מתנות וממי לא
 עם המלכים ומשחרר את מלחמתולאחר שאברהם מנצח ב

ֶּתן ִלי ַהֶּנֶפׁש ְוָהְרֻכׁש ַקח  ":םמלך סדומציע לו , אנשי סדום מן השבי
לחלקה השני של ההצעה אברהם מסרב . )כא, בראשית יד( "ָלךְ 

ִאם ִמחּוט ְוַעד ְׂשרֹוְך ַנַעל ְוִאם ֶאַּקח ... 'ֲהִרמִֹתי ָיִדי ֶאל ה" :ואומר
בפשטות נראה שאברהם לא רוצה  .)כג-כב, שם( "ִמָּכל ֲאֶׁשר ָלךְ 

 כל כולו .אברהם הוא איש החסדכי , לקחת מתנות ממלך סדום
כן הוא מתרחק מכל מעשה של נטילה לו, חסד ונתינה לאחרים

  .לעצמו
 שאברהם כן מסכים לקבל בשני מקומות אחרים מוצאיםאלא ש

צֹאן ּוָבָקר ַוֲחמִֹרים "מפרעה מלך מצרים מקבל אברהם . מתנות
כן מאבימלך מלך ו, )טז, שם יב(" ַוֲעָבִדים ּוְׁשָפחֹת ַוֲאתֹנֹת ּוְגַמִּלים

. )יד, שם כ(" צֹאן ּוָבָקר ַוֲעָבִדים ּוְׁשָפחֹת"פלשתים מקבל אברהם 
ומעפרון , למה מפרעה ומאבימלך מסכים אברהם לקבל מתנות

  ?ומלך סדום הוא לא לוקח מתנות
חאברהם לא , שאצל פרעה ואבימלך, הפשט הפשוט הוא ק ו  ל

ןאלא , מתנות ות הם ולכן , מכבדים את אברהםפרעה ואבימלך . נ
הםאינם מרגישים  ם אלו שנותנים ש ה ר אב אלא דוקא ,  מתנהל

ם ה ר ב ם הוא זה שנותן א בהסכמתו ליטול מהם את ,  כבודלה
  .2כדי לכבדם, כן נוטל מהם אברהם את מתנותיהםל .מתנתם

נחשבת כאילו , שנתינת מתנה לאדם חשוב, הרי מצינו בהלכה
שלמרות , ה מביאראהגמ. ולא רק נתן, בל גם הנותן הנאהיק

ואם , שבקדושי אשה צריך שהכסף ינֵתן מהאיש לאשה ולא להפך
אינה ' ֵהא לך מנה ואתקדש לך'נתנה אשה לאיש ָמֶנה ואמרה לו 

,  הרי היא מקודשת-אבל אם היה המקבל אדם חשוב , מקודשת
"  גמרה ומקניא ליה נפשה-דבההיא הנאה דקא מקבל מתנה מינה "
קיבל אותו אדם חשוב את מתנתה של במה ש, כלומר. )א, קדושין ז(

שאדם חשוב כזה הסכים , ִקְּבָלה גם האשה הנאה וכבוד, האשה
כ בהנאה זו שקבלה האשה מן האיש יכולה "וא, לקבל ממנה מתנה

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

נצרכת מחלוקת הראשונים מהי לשון הקדושין ה, ט"ק י"ז ס"כ' סי" מילואים

האדם חשוב נחשבת הרי שלקיחה של ]. )כאן נ י ת נ   .לא כלקיחה, כ
כיצד מחשיב אותו נותן , אברהם בודק תמיד. כך גם בעניננו

אצל אבימלך מלך פלשתים ופרעה מלך מצרים מרגיש . המתנה
לכן הוא מוכן לקבל את , אברהם שהוא נחשב אצלם לאיש חשוב

 של אברהם תמיד כדרכו(כדי לעשות עמם חסד ולכבדם , מתנתם
לך סדום לא מחשיב את מ, לעומת זה). לעשות חסד עם כל אדם

ַוֵּיֵצא ֶמֶלְך ְסדֹם ", )ה, ר מג"ב(ל אומרים "חז. אברהם יותר מדי
מה אתה ירדת : אמר לו.  התחיל לקשקש לו בזנבו-לקראתו 

כפי שמביא " [אף אני ירדתי ַלֵחָמר ונצלתי, לכבשן האש ונצלת
ואין , גם אני צדיק כמוך, 'כלומר]. )י, בראשית יד( סְּבנֵ שניצל , י"רש

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

לא יהיה אברהם , יקח ממנו אברהם את המתנות שרצה לתת לו

אמלך סדום לא ירגיש ". לוקח"אלא " נותן" ו בל כבוד י זה שקשה
ֲאִני ֶהֱעַׁשְרִּתי ֶאת . "בל ממנייאברהם ק, אלא להפך, מאברהם

לכן לא הסכים אברהם לקבל ממנו מחוט ועד . )כג, שם(" ַאְבָרם
וכך באר גם  [.ולא נוטל, כי אברהם מוכן רק להיות נותן. שרוך נעל

  ].)כג, בראשית יד(" העמק דבר"ב ב"הנצי

חשבון מוטעה של אברהם אבינו בהחזרת הנפש למלך 
  סדום

עשה וקידוש השם שאבינו ם עם כל המעלה של אברה, והנה
השיגו ברוח ל "בכל זאת חז, ממלך סדום כלום  שלא לקחבמה

מלך .  אבינו בפרשה זוטענה על אברהםה "שהיתה לקב, קדשם
ואברהם מסרב , "ֶּתן ִלי ַהֶּנֶפׁש ְוָהְרֻכׁש ַקח ָלךְ "מבקש ממנו סדום 

הוא לא . "ֲאֶׁשר ָלךְ ִאם ִמחּוט ְוַעד ְׂשרֹוְך ַנַעל ְוִאם ֶאַּקח ִמָּכל "ואומר 
אבל מה עם . וזה בסדר גמור, רוצה לקחת שום דבר מהשלל

ועל זה אברהם , "ֶּתן ִלי ַהֶּנֶפׁש"הרי אמר גם מלך סדום ? הנפשות
שהנפשות , בזה הוא מסכים עם מלך סדום! לא מתוכח כלל

שאחת הסיבות לגזירת גלות מצרים , ל"מוסרים לנו חז. שייכות לו
שאברהם החזיר למלך סדום את הנפשות גלל ב, היתה בגלל זה

זאת אמנם מלך סדום ביקש . )א, נדרים לב( שהציל במלחמה
הרי עוד לפני ש ,אבל אברהם לא היה צריך להסכים, אברהםמ

" ְמאֹד' ַאְנֵׁשי ְסדֹם ָרִעים ְוַחָּטִאים ַלה"שכבר המלחמה נאמר 
ת את היה צריך לקח, אם כך. ואברהם ידע מזה, )יג,  יגבראשית(

ַלישיבה שלו ולַלמד אותם להיות בעלי שהציל במלחמה הנפשות 
ששם , של ֶּבַרע מלך סדום" ישיבה"ולא לשלוח אותם לַ , חסד

  .לומדים את ההפך הגמור
: הוא אומר,  את סדום הופך'לפני שהש, אולי זו הסיבה לכך

י "נם רשאמ )יז,  יחשם(! ?"ַהְמַכֶּסה ֲאִני ֵמַאְבָרָהם ֲאֶׁשר ֲאִני עֶֹׂשה"
 אני נתתי לו את ,לא יפה לי לעשות דבר זה שלא מדעתוש"מסביר 

ו 3וחמשה כרכין הללו, הארץ הזאת ל כ לא "וא, )י שם"רש(" ן הש
 -קראתי אותו אברהם "וכן הרי , מן הראוי להפכן בלי לומר לו דבר

 שהוא ,אשמיד את הבנים ולא אודיע ָלאבאיך  וְ -  אב המון גוים
אולי מותר לומר כ "או, שבעים פנים לתורהאבל  ,)י שם"רש( "יאוהִב 
 .לגלות לאברהם מה עומד לקרות בסדום'  למה רצה הנוסףטעם 

.  רוצה להראות לאברהם את התוצאה מן הטעות שעשהואה
גרמת שאצטרך .  ראה מה גרמת- החזרָּת את האנשים למלך סדום 

, אם היית לוקח אותם לישיבה שלך. להמית אותם במיתה משונה
. ולא היו מתים, או לפחות לא היו רשעים כאלה,  היו צדיקיםהם

  . צריך להמיתם-אבל עכשיו 
. שאברהם מתאמץ כל כך להתפלל עבורםלכך אולי זו הסיבה 

ְמנסה בכל דרך למנוע , אולי יש פחות, אולי יש חמישים צדיקים
" מּוָסר"שיעור יש כאן אבל , הוא לא מצליח בזה. רהיאת הגז

כך על כל .  על כך שהחזיר את האנשים למלך סדום,לאברהם אבינו
שלא נהג נכון כשהחזיר את הנפש למלך , פנים לפי הדעה בגמרא

ְלַמַען ֲאֶׁשר ", צריך להודיע לו על תוצאות המעשה שעשה. סדום
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שלא יעשו כך פעם , )יט, שם( "ְיַצֶּוה ֶאת ָּבָניו ְוֶאת ֵּביתֹו ַאֲחָריו
' אלא ְיַלמדו אותם דרך ה, ם לאמונהלַותר על קירוב רחוקי, נוספת

אולי מותר . 4כדי שלא יֹאבדו בזה ובבא, לעשות צדקה ומשפט
, !)?"ַהְמַכֶּסה ֲאִני ֵמַאְבָרָהם ֲאֶׁשר ֲאִני עֶֹׂשה("' לפרש כך את דברי ה

  .י לא פירש כך"למרות שרש

למה סרב אברהם לקחת לעצמו את , ם"ביאור המלבי
  רכוש סדום

 למה סירב אברהם לקבל מתנות ממלך אחרפירוש גם  אבל יש
שאברהם מסרב לקבל מתנות ממלך סדום , ם מסביר"המלבי .סדום

ּכִֹחי ְועֶֹצם ָיִדי ָעָׂשה ִלי ֶאת ַהַחִיל "כדי לא להכשל בהרגשה של 
... 'הֲהִרימִֹתי ָיִדי ֶאל  ":ם אומר"המלבי). את שלל המלחמה" (ַהֶּזה

ר ,ְוִאם ֶאַּקח ִמָּכל ֲאֶׁשר ָלךְ ִאם ִמחּוט ְוַעד ְׂשרֹוְך ַנַעל  אַמ א תֹ לֹ  ְו
בפשטות ? "ְולֹא תֹאַמר"נאמר כאן מי על . "ֲאִני ֶהֱעַׁשְרִּתי ֶאת ַאְבָרם

 ם מפרש" אבל המלבי.שהוא לא יאמר כן, מלך סדוםהכונה היא ל
אותה יד . אלא לידו של אברהם, שהכונה איננה למלך סדום
יִתי ֲהִרימֹ" - שהוזכרה בתחילת הדברים  ִד  - "ֵאל ֶעְליֹון' ה ֶאל ָי

, אברהם חשש, כלומר. "ֲאִני ֶהֱעַׁשְרִּתי ֶאת ַאְבָרםשהיא לא תאמר 
ּכִֹחי ְועֶֹצם ָיִדי "הוא להכשל בהרגשה של , שאם יקח מן השלל

, ממלך סדוםשום דבר קח והוא לא ללכן ". ָעָׂשה ִלי ֶאת ַהַחִיל ַהֶּזה
  .כדי לא להכשל

 , שכשנכבוש את הארץ,באמת התורה מזהירה אותנו על זה
את  לא לתלות ".ּכִֹחי ְועֶֹצם ָיִדי ָעָׂשה ִלי ֶאת ַהַחִיל ַהֶּזה"מר אשלא נ

שבגלל הכח הגשמי שלנו , לא מבחינה גשמית ,חנובכההצלחה 
שלא נאמר לעצמנו שבגלל , וגם לא מבחינה רוחנית, הצלחנו לנצח

מסבב שהוא ', ת שהכל מאת הלדע. הזכויות שלנו הצלחנו לנצח
לעשות  צריך אמנם. לא לתלות דברים בסיבות טבעיות, כל הסיבות

להתגונן צריך עליך אם ערבים יורים , השתדלות בסיבות טבעיות
לא , עושהש 'ה אבל העיקר להאמין שזו יד, יהם בחזרהלירות עלו

אלא ,  ולא האמריקאים עושים, לא פוטין עושה.הערבים עושים
תכלית  זו .מסבב כל הסיבות ועושה כל הדברים'  ה,' ההכל מאת

שנהיה ממנו  לדעת שאין שום דבר, לם הזההעבודה של אדם בעו
 גם .ו יש צרות"אם חבין ו, אם זה טובבין ', הכל מאת ה אלא

 מאת שהכל  לדעת.האלוצרות הנה יגזר שתהיש', מאת ההן הצרות 
קח הגדול של  זה הל.שום דבר לסיבות הטבעיות  לא לייחס,'ה

  .ם"לפי פירוש המלבי, אברהם אבינו בפרשה הזאת
  
  
  
  
  
  

  
                                                           

' עמ) ט"תשס(' כרך ג, "נוירושת"בענין זה בכתב העת פרסם מאמר הרב [. יש קשר או הקבלה בין תחילת הפרשה לסופהבתורה בכל פרשה , א"לדעת הרב שליט. 1
  ]. אורחותיהם ומנהגיהם,תורתם של חכמי אשכנזובו מחקרים וסקירות ב, )בני ברק" (מכון מורשת אשכנז"י " יוצא לאור פעם בשנה עזהכתב עת . ח"קי

  ).ז, שם ו" (ֶׁשר ָּבָראִתיֶאְמֶחה ֶאת ָהָאָדם אֲ  "⇔) א, בראשית א" (ְּבֵראִׁשית ָּבָרא" -א "הקשר שציין אליו הרב שליט: פרשת בראשית
  ).ז, שם ו" (ַהָּׁשָמִיםַהָּׁשָמִיםַהָּׁשָמִיםַהָּׁשָמִים ְוַעד עֹוף ...ָהֲאָדָמהָהֲאָדָמהָהֲאָדָמהָהֲאָדָמהֵמַעל ְּפֵני  "⇔) א, שם א" (ָהָאֶרץָהָאֶרץָהָאֶרץָהָאֶרץ ְוֵאת ַהָּׁשַמִיםַהָּׁשַמִיםַהָּׁשַמִיםַהָּׁשַמִיםֵאת : "נוסףקשר 

  .)ה, שם ו" (ִּכי ַרָּבה ָרַעת ָהָאָדם ''''ההההַוַּיְרא ַוַּיְרא ַוַּיְרא ַוַּיְרא  "⇔) ד, שם א" (ֶאת ָהאֹור ִּכי טֹוב ַוַּיְרא ֱאלִֹהיםַוַּיְרא ֱאלִֹהיםַוַּיְרא ֱאלִֹהיםַוַּיְרא ֱאלִֹהים": קשר נוסף
ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה תֹהּו '": ל במדרש"פ דברי חז" עמקבל משנה תוקףקשר זה ). [ח, שם ו" ('הְונַֹח ָמָצא ֵחן ְּבֵעיֵני  "⇔) ד, שם א" (ַוַּיְרא ֱאלִֹהים ֶאת ָהאֹור ִּכי טֹוב": קשר נוסף

 הוי', ים ֶאת ָהאֹור ִּכי טֹובִק לֹא אֱ רְ ּיַ וַ  ':כיון דכתיב. אבל איני יודע באיזה מהם ָחֵפץ. ל צדיקים אלו מעשיהן ש- ' אֹור ְיִהי יםִק לַֹוּיֹאֶמר אֱ '.  אלו מעשיהן של רשעים- ' ָובֹהּו
 מתעצמתז "ולפ, נדרש על מעשי הצדיקים" ַוַּיְרא ֱאלִֹהים ֶאת ָהאֹור ִּכי טֹוב"הרי שהפסוק . )ה, ר ב"ב(" ואינו חפץ במעשיהם של רשעים, במעשיהן של צדיקים ָחֵפץ: אומר

  ].חפץ במעשיו' היה צדיק והנח ה מפני שת הימציאת חן זוש, "'הְונַֹח ָמָצא ֵחן ְּבֵעיֵני "פסוק בין פסוק זה לההקבלה 
ְוָהָאֶרץ ': ל"ל במדרש הנ"פ דברי חז"עמקבל משנה תוקף גם קשר זה ). [ה, שם ו" (ִּכי ַרָּבה ָרַעת ָהָאָדם' הַוַּיְרא  "⇔) ב, שם א" (ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה תֹהּו ָובֹהּו": קשר נוסף

  ]. אלו מעשיהן של רשעים- ' ָהְיָתה תֹהּו ָובֹהּו

  ).כז, שם יא" (ְוֵאֶּלה ּתֹוְלדֹת ֶּתַרח "⇔) ט, שם ו" (ֵאֶּלה ּתֹוְלדֹת נֹחַ " -א "הקשר שציין אליו הרב שליט: פרשת נח
  .)כז, שם יא" (ַרח הֹוִליד ֶאת ַאְבָרם ֶאת ָנחֹור ְוֶאת ָהָרןּתֶ  "⇔) י, שם ו" (ֶפת ֶאת ֵׁשם ֶאת ָחם ְוֶאת יָ ,ַוּיֹוֶלד נַֹח ְׁשלָׁשה ָבִנים": קשר נוסף
 וקראו הכתוב מת שהרשעים אף בחייהם , עדיין נשארו משנותיו הרבה:י"רש). לב, שם יא" (ַוָּיָמת ֶּתַרח ְּבָחָרן "⇔) ט, שם ו" (נַֹח ִאיׁש ַצִּדיק ָּתִמים ָהָיה: "קשר נוסף
  ]. רשע-תרח .  צדיק-נח : קשר ניגודי[. קרוים מתים

  ).ח,  יזשם" (ְוָנַתִּתי ְלָך ּוְלַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ֵאת ֶאֶרץ ְמֻגֶריךָ  "⇔) ז, בראשית יב" (ְלַזְרֲעָך ֶאֵּתן ֶאת ָהָאֶרץ ַהּזֹאת" -א "הקשר שציין אליו הרב שליט: פרשת לך לך
  ).טז- טו, יזשם " (ּוֵבַרְכִּתיָה ְוָהְיָתה ְלגֹוִים... ָׂשַרי ִאְׁשְּתךָ  "⇔) ב, יבשם " (ְוֶאֶעְׂשָך ְלגֹוי ָּגדֹול ַוֲאָבֶרְכךָ : "קשר נוסף
  ).כ, יזשם " (ְלגֹוי ָּגדֹולְלגֹוי ָּגדֹולְלגֹוי ָּגדֹולְלגֹוי ָּגדֹול ּוְנַתִּתיו ...ֵּבַרְכִּתי אֹתֹוֵּבַרְכִּתי אֹתֹוֵּבַרְכִּתי אֹתֹוֵּבַרְכִּתי אֹתֹו ִהֵּנה ,ּוְלִיְׁשָמֵעאל ְׁשַמְעִּתיךָ  "⇔) ב, יבשם " (ְלגֹוי ָּגדֹול ַוֲאָבֶרְכךָ ְלגֹוי ָּגדֹול ַוֲאָבֶרְכךָ ְלגֹוי ָּגדֹול ַוֲאָבֶרְכךָ ְלגֹוי ָּגדֹול ַוֲאָבֶרְכךָ ְוֶאֶעְׂשָך : "קשר נוסף

  ).כד, יזשם " (ְוַאְבָרָהם ֶּבן ִּתְׁשִעים ָוֵתַׁשע ָׁשָנה ְּבִהּמֹלֹו ְּבַׂשר ָעְרָלתֹו "⇔) ד, יבשם " (ְוַאְבָרם ֶּבן ָחֵמׁש ָׁשִנים ְוִׁשְבִעים ָׁשָנה ְּבֵצאתֹו ֵמָחָרן: "ר נוסףקש
, יזשם " (ְוָכל ַאְנֵׁשי ֵביתֹו ְיִליד ָּבִית ּוִמְקַנת ֶּכֶסף ֵמֵאת ֶּבן ֵנָכר ִנּמֹלּו ִאּתֹו "⇔) י"רש" (פי השכינהשהכניסן תחת כנ", )ה, יבשם " (ְוֶאת ַהֶּנֶפׁש ֲאֶׁשר ָעׂשּו ְבָחָרן: "קשר נוסף

  ).כז

  ).ה, יזשם " ( ַאְבָרָהם ְוָהָיה ִׁשְמךָ ,ְולֹא ִיָּקֵרא עֹוד ֶאת ִׁשְמָך ַאְבָרם "⇔) י"רש" (הריני מוסיף אות על שמך", )ב, יבשם " (ַוֲאַגְּדָלה ְׁשֶמךָ : "קשר נוסף

ְוִלְבֵני ַהִּפיַלְגִׁשים ֲאֶׁשר ְלַאְבָרָהם : "י על הפסוק"כפי שמביא רש, שהרי מסרן לאחרים, שלא נטלן אברהם כדי להנות מהן, וגם סופן של מתנות אלו מוכיח על תחילתן. 2

כל, ושאר מתנות שנתנו לו, מה שניתן לו על אודות שרה, דבר אחר. מסר להםֵׁשם טומאה : פירשו רבותינו "-) ו, בראשית כה" (ָנַתן ַאְבָרָהם ַמָּתנֹת שלא רצה ,  נתן להםה

  ".ליהנות מהם

וצוער ניצלה , )כה, ת יטי בראשי"רש( מהן ארבעאלא שלבסוף נהפכו רק ,  חמשת הערים הללוכלהתכנית היתה להפוך את . [צבוים וצוער, ַאְדָמה, עמורה, סדום. 3

. ה, ר מב"ב(נבלעו יושביה באדמה , )ל, שם(אבל לאחר שעזב לוט את צוער וישב בהר , שאמנם צוער לא נהפכה, ובמדרש מובא). כא-כ, י שם"רש' עי(בזכותו של לוט 

רְלִבְלִּתי ָהְפִּכי ֶאת "דהבטחת המלאך היתה רק ). במפרשים שם' ועי י ִע שביאבל , )כא, בראשית יט" ( ֲאֶׁשר ִּדַּבְרּתָ ָה ו  - ולכן נקראה העיר צוער ,  נבלעו באדמה- העיר ת

  )].י שם"רש' ועי. ב, שם יד(ֶּבַלע 

 בראשית(אתונות ַוְעָיִרים , פרים, גמלים, רחלים ואילים, תישים, הוא שולח רק עזים, כשיעקב שולח מנחה לעשו אִחיו. יעקב אבינו כבר לא נכשל בטעות הזאת, ואכן. 4

לא .  אפשר לתת לעשובהמות. ולהעבירם לרשותו של עשו הרשע, לא להוציא מרשותו אנשיםמפני שיעקב נזהר ש? למה.  הוא לא שולח-עבדים ושפחות ). טז-טו, לב

  ).יד, בראשית לב" משך חכמה"' ועי. ח"א לפרשת וישלח תשס"על פי שיחת הרב שליט(נפשות 

  ,הבנתו של העורךשטחיות השיחה נערכה לפי 

  .וכל טעות או חסרון יש לתלות בעורך בלבד


