
           
 
 
 
 
 
 
 

                                                                        

  לך לך
 
 
 

 ְלָך ֵמַאְרְצָך ּוִמּמוַֹּלְדְתָך ּוִמֵבית ָאִביָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ַאְרֶאָך:  ֶאל ַאְבָרם ֶלְך ה'ַויֹּאֶמר  }א{
)יש דעות שונות בעניין מהם עשרת אברהם אבינו נתנסה בעשרה ניסיונות וזה אחד מהם ידוע ש

עצם הרעיון של לבקש מאדם לעזוב את מקום מגוריו, משפחתו, פרנסתו וללכת  הניסיונות(. 
אבל... כאשר לצד בקשה זו מובטח  זו מלכתחילה בקשה בלתי אפשרית,  –ע אל הלא נוד

ַוֲאָבְרָכה ְמָבְרֶכיָך  }ג{ֶמָך ֶוְהֵיה ְבָרָכה: ְוֶאֶעְשָך ְלגוֹּי ָגדוֹּל ַוֲאָבֶרְכָך ַוֲאַגְדָלה ְש  }ב{שכר עצום.. 
ה נהבקשה כבר אינאז למעשה לא רק ש ּוְמַקֶלְלָך ָאאֹּר ְוִנְבְרכּו ְבָך כֹּל ִמְשְפחֹּת ָהֲאָדָמה:

 "מציאה של ממש", "הזדמנות חד פעמית",  מדובר ב..בגדר בלתי אפשרית, אלא 
 על אברהם אבינובאה התורה ומעידה אז מה הניסיון בכך ?  – כאן באה השאלה הידועה

 שהקב"ה מצווה אני עושה בלי שאלות, -שהוא יצא לדרכו לא בגלל השכר אלא 
 ה' וגו'ַוֵיֶלְך ַאְבָרם ַכֲאֶשר ִדֶבר ֵאָליו  }ד{"נעשה ונשמע" וזהו שנאמר  

 

מעמד הר סיני, ונטבעה בכל יהודי בשורש נשמתו יודע ומאמין בקב"ה, שהרי נשמתו עמדה 
ָנא ְלָיִמים -ִכי ְשַאל }לב{ ואתחנן(-דברים ד)של אותו מעמד והעוצמה ן הקדושה בה מ

אשִֹּנים ֲאֶשר ָהָאֶרץ ּוְלִמְקֵצה ַהָשַמִים -ָרא ֱאֹלִהים | ָאָדם ַעלַהיוֹּם ֲאֶשר בָ -ָהיּו ְלָפֶניָך ְלִמן-ִרִֽ
הּו: -ְוַעד ְהָיה ַכָדָבר ַהָגדוֹּל ַהֶזה אוֹּ ֲהִנְשַמע ָכמִֹּֽ ע ָעם קוֹּל ֱאֹלִהים  }לג{ְקֵצה ַהָשָמִים ֲהִנִֽ ֲהָשַמִֽ

ִחי:ַאָתה  ָשַמְעָת -ָהֵאש ַכֲאֶשר-ְמַדֵבר ִמתוְֹּך   ַוֶיִֽ
 

לכן כאשר אנו פוגשים יהודי יקר שטועה בדרך החיים שלו, עלינו לקרוא אליו את הקריאה 
 רך הנכונה,, מהדרך הטועה לדֶלְך ְלָךשקרא הקב"ה לאברהם אבינו ולומר לו, אח יקר, 

 ,  ּוִמּמוַֹּלְדְתָךמהחומריות שבחייך, וזכור כי מעפר באת,  , ֵמַאְרְצָך                                 
 ּוִמֵבית ָאִביָך וזכור את מקור הולדתך שהרי באת מטיפה סרוחה,                                  
  ו שגם בית אבא שלהם לא מייצג את הדרך הנכונה,  לצערנו יש כאל                                 
 , אל דרך האבות.. אל הדרך הנכונה...ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ַאְרֶאךָ                                  
                                  

                                      ת, האדםרק כאשר טועמים את טעמה של התורה, את טעמה של השב                                
 (  ט)תהילים לד,מבין את הכוח וההנאה שבדבר, וזהו שאמר דוד המלך                              

י טֹוב                                ה ּבֹו: ה'ַטֲעמּו ּוְראּו ּכִּ ר יֱֶּחסֶּ בֶּ ֵרי ַהּגֶּ ְ  ַאש 
 
 
 
 הרב סעדיה בן יחיא גהלי ז"ל   ר' יחיא בן סעיד ודעי ז"ל                           6:95        5:93                    

                      

 יורם בן יחיא ודעי ז"ל         יחיאל בן סעיד גהלי ז"ל                                  6:93         5:39                    
 

 שלום בן יחיא ודעי ז"ל                    נעמה בת סאלם זנדני  ז"ל                                6:93         5:93                    
 דעי ז"ל               שרה בת יחיא ו                                                                                                                              

 ת.נ.צ.ב.ה                                                                                                                  
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 סיפורו של כד
 

 שבת אחר הצהרים.
 

וד עצרם יהודי העיר עשו את דרכם אל בית המדרש לתפלת מנחה, אך מחזה מוזר עד מא
בפתח חנות הכלים. מה רואות עיניהם? גוי כבד גוף, מגושם, סמוק ממאמץ וחמה, עומד 

על יד הדלפק כשהוא דופק עליו בזעם. בידו זלוטי )מטבע של הימים ההם( אחד בלבד והוא 
 מבקש לרכוש כד נחושת קטן ופשוט אשר מחירו אינו עולה על חצי זלוטי. 

 

מאחורי הדלפק, מצביעה לעבר הכד כשהיא עונה   שנצבהאולם נערה יהודיה בת ישראל, 
 בקול שקט אך ברור והחלטי. לא אמכור אותו בפחות ממאה זלוטי!

חמתו של הגוי גוברת, ובכעסו הוא זועק: חמש זלוטי. חמש זלוטי אתן לך! עקשנית! 
 למרות שאני בטוח שמחירו נמוך בהרבה!

 

עוניינת כלל שיקנה את הכד, מנידה את הנערה, בנחת ובשלוה, עושה רושם כמי שאינה מ
 איני נותנת את הכד. 99-ראשה כאומרת: אין על מה לדבר! גם ב

 

הגוי אינו יודע את נפשו. כלל אינו מבין מדוע הנערה דורשת מחיר כה מופרז כל כד פשוט 
 כל כך. באין אונים. השאיר את הכד על הדלפק ועזב את החנות בכעס...

ת כלל מן המחזה. היא לוקחת סדור בידה, ובהתרגשות רבה והנערה? אין היא מתרגש
 ודאי תתפלאו,   פותחת בתפלת מנחה של שבת קודש.

 כיצד נערה יהודיה כשרה, משמשת כמוכרת בחנות בעצומה של שבת קודש?
 

 ובכן, זהו המעשה:
הוריה של הילדה לא היו שומרי תורה ומצוות, ואת חנות כלי הבית שברשותם, הם פתחו 

שבת רח"ל. למרות זאת, כשנפתח בסמוך לביתם בית ספר "בית יעקב", שלחו את מדי 
בתם ללמוד בו. הבת שגלתה את אור התורה ומצוותיה, החליטה לשמור מצוות, ההורים 

 צועדים בדרכה. רואים ואין הם מונעים זאת ממנה, אם כי אינם
 

לא את מקומם באותה שבת נסעו ההורים לבני משפחתם, כשהם משאירים את בתם למ
בחנות. הנערה שלא יכלה לסרב להוריה, החליטה לפתוח את החנות בשבת ולשבת על כסא 

 היא לא תחלל את השבת.  המוכר, אך לא למכור מאומה! כך
ואמנם, כאשר הגיע הגוי לקנות את כד הנחושת הפשוט, היא העלתה את מחירו למאה 

 כזה.זלוטי, בידעה שהוא לא יקנה את הכד במחיר מופרז ש
 

בתחילה נכנס הגוי אל החנות שוב ושוב, מנסה לשדלה בטובות, ולאחר מכן בצעקות, אולם 
 כשראה שאינו יכול להניאה מדעתה, לא הוסיף עוד להופיע.

והנה... הפתעה! יצאה השבת, והגוי נראה שוב בפתח החנות, בידו האחת מאה זלוטי ובידו 
 ק מאז שעזב את החנות בחמת זעם.השניה הוא הניף את כד הנחושת שנשאר על הדלפ

 

של הכד. אך מה   הגוי נתן את הכסף לנערה והסביר: "יודע אני כי אין זהו שוויו האמתי
בביתי, וכשעברתי ליד חנותך, ראיתי את הכד, ומיד   אעשה? לאחרונה חדשתי את הרהוט

בחנותך, ידעתי שהוא ישלים את הרהוט החדש. לבי נמשך אחריו ואין אני מסוגל להשאירו 
 על כן ארכוש אותו למרות מחירו הגבוה!"

 

 מאה זלוטי שלם הגוי על כד ששוויו אינו אלא חצי זלוטי בלבד!
למחרת, כשחזרו ההורים לביתם, הם נדהמו לשמוע את סיפורה של בתם. קשה היה להם 

 להאמין שהכד ששנים רבות שכב בחנותם באין דורש, נמכר ב...מאה זלוטי!
 עד שהם החליטו לשמור את השבת כדת וכדין.הספור חדר ללבם 

 

 בשבת הבאה, כאשר עברו יהודי העיר ליד החנות, ראוה נעולה על מסגר ובריח.
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ה  }כז{ נח(–)בראשית יא אברהם אבינו  –ף פרשת נח החלה ההכרות שלנו עם בסו ְוֵאּלֶּ

ת לֹוט יד אֶּ ת ָהָרן ְוָהָרן הֹולִּ ת ָנחֹור ְואֶּ ת ַאְבָרם אֶּ יד אֶּ ַרח הֹולִּ ַרח ּתֶּ ָמת  }כח{: ּתֹוְלדֹת ּתֶּ ַוּיָ

ים:  ּדִּ ש ְ אּור ּכַ ץ מֹוַלְדּתֹו ּבְ רֶּ אֶּ יו ּבְ ַרח ָאבִּ ֵני ּתֶּ ים  }כט{ָהָרן ַעל ּפְ ִּ ם ָנש  ח ַאְבָרם ְוָנחֹור ָלהֶּ ּקַ ַוּיִּ

ה: ְסּכָ י יִּ ה ַוֲאבִּ ְלּכָ י מִּ ת ָהָרן ֲאבִּ ה ּבַ ְלּכָ ת ָנחֹור מִּ ֶּ ם ֵאש  ֵ ָרי ְוש  ת ַאְבָרם ש ָ ֶּ ם ֵאש  ֵ י  }ל{ ש  הִּ ַוּתְ

ַרי ֲעָקָרה ֵאין ָלּה ָוָלד: ַרי ַוּיִּ  }לא{ ש ָ נֹו ְוֵאת ש ָ ן ּבְ ן ָהָרן ּבֶּ ת לֹוט ּבֶּ נֹו ְואֶּ ת ַאְבָרם ּבְ ַרח אֶּ ח ּתֶּ ּקַ

בוּ  ְ בֹאּו ַעד ָחָרן ַוּיֵש  ַנַען ַוּיָ ת ַאְרָצה ּכְ כֶּ ים ָללֶּ ּדִּ ש ְ ם ֵמאּור ּכַ ּתָ ְצאּו אִּ נֹו ַוּיֵ ת ַאְבָרם ּבְ ֶּ תֹו ֵאש  ּלָ  ּכַ

ם: ָ ָחָרן: }לב{ ש  ַרח ּבְ ָמת ּתֶּ ָנה ַוּיָ ָ ם ש  ים ּוָמאַתיִּ נִּ ָ ַרח ָחֵמש  ש  ְהיּו ְיֵמי תֶּ  ַוּיִּ
 

ָך  }א{ )בראשית יב(ובתחילת פרשתינו   ּמֹוַלְדּתְ ְך ְלָך ֵמַאְרְצָך ּומִּ ל ַאְבָרם לֶּ ר ה' אֶּ ַוּיֹאמֶּ

 : ּךָ ר ַאְראֶּ ֶּ ץ ֲאש  ל ָהָארֶּ יָך אֶּ ית ָאבִּ ּבֵ ְהֵיה  }ב{ּומִּ ָך וֶּ מֶּ ְ ָלה ש  ְכָך ַוֲאַגּדְ דֹול ַוֲאָברֶּ ָך ְלגֹוי ּגָ ש ְ עֶּ ְואֶּ

ָרָכה: חֹת ָהֲאָדָמה: }ג{ ּבְ ּפְ ְ ש  ְבְרכּו ְבָך ּכֹל מִּ ְלָך ָאאֹר ְונִּ יָך ּוְמַקּלֶּ  ַוֲאָבְרָכה ְמָבְרכֶּ
 

נשאלת השאלה, על נח סיפור לנו הכתוב מיהו נח מעבר לייחוס המשפחתי שלו שנאמר 
ה ּתֹוְלדֹת נַֹח נַֹח אִּ  יק ֵאּלֶּ ים ָהָיה  מגזל(נקי )יש  ַצּדִּ מִּ דֹרָֹתיו: מעריות(נקי )ּתָ ים   ּבְ ת ָהֱאלֹהִּ אֶּ

ְך נֹחַ  ְתַהּלֶּ   .מעבודה זרה(נקי ) הִּ
 

 למה לא פירט לנו הכתוב מי היה אברהם ומה קרה איתו באור כשדים ? 
 למה דווקא אברהם אבינו הוא זה שנבחר להיות לגוי גדול ואבי האומה העברית ?

 

ְמּתָ  }ז{  -ט  נחמיה ים ְוש ַ ּדִּ ש ְ ַאְבָרם ְוהֹוֵצאתֹו ֵמאּור ּכַ ַחְרּתָ ּבְ ר ּבָ ֶּ ים ֲאש  ה הּוא ה' ָהֱאלֹהִּ ַאּתָ

מֹו ַאבְ  ְ ץ  }ח{ ָרָהם:ש ּ רֶּ ת אֶּ ית ָלֵתת אֶּ רִּ ּמֹו ַהּבְ יָך ְוָכרֹות עִּ ֱאָמן ְלָפנֶּ ת ְלָבבֹו נֶּ ּוָמָצאָת אֶּ

י ָהאֱ  ּתִּ י ַהחִּ ַנֲענִּ יק ַהּכְ י ַצּדִּ יָך ּכִּ ָברֶּ ת ּדְ ם אֶּ קֶּ י ָלֵתת ְלַזְרעֹו ַוּתָ ִּ ש  ְרּגָ י ְוַהּגִּ י ְוַהְיבּוסִּ ּזִּ רִּ י ְוַהּפְ מֹרִּ

ה:  ָאּתָ
 

ַחְרּתָ  למה השתמש הנביא בלשון ַאְבָרם ּבָ ת ְלָבבֹו ? ּוָמָצאתָ  ורק אח"כ בלשון ּבְ   אֶּ
 

 ,רשי חז"לעל מנת לקבל תשובות לשאלות עלינו להשלים את החלק החסר מתוך מד
 שמתוכם ניתן ללמוד את גודל דבקותו של אברהם אבינו בקב"ה.

 

 אברהם ונמרוד
 

ָבא ּוְבֵני כּוש  ְסבָ  }ז{   נח(-)בראשית י ְ ָכא ּוְבֵני ַרְעָמה ש  ה ְוַרְעָמה ְוַסְבּתְ יָלה ְוַסְבּתָ א ַוֲחוִּ

ְמרֹד הּוא ֵהחֵ  }ח{ּוְדָדן:  ת נִּ ץְוכּוש  ָיַלד אֶּ ָארֶּ ּבֹר ּבָ ְהיֹות ּגִּ ְפֵני  }ט{: ל לִּ ד לִּ ּבֹר ַציִּ הּוא ָהָיה גִּ

ְפֵני ד לִּ ּבֹור ַציִּ ְמרֹד ּגִּ נִּ ן ֵיָאַמר ּכְ ד  }י{ :ה' ה' ַעל ּכֵ ְך ְוַאּכַ רֶּ ל ְואֶּ בֶּ ית ַמְמַלְכּתֹו ּבָ ִּ י ֵראש  הִּ ַוּתְ

ְנָער: ִּ ץ ש  רֶּ אֶּ   ְוַכְלֵנה ּבְ
 

ָכא"וּ  –למה לא כתב הכתוב  ה ְוַרְעָמה ְוַסְבּתְ יָלה ְוַסְבּתָ ְמרֹד" ?  ְבֵני כּוש  ְסָבא ַוֲחוִּ  ְונִּ

ְפֵני ה' ? -מה המשמעות של הפסוק  ד לִּ ּבֹר ַציִּ   הּוא ָהָיה גִּ
 

נמרוד = למרוד בקב"ה שהיה רשע גדול  –עצם התשובה נמצאת כבר בשמו של האיש 
 שבגלל רשעותו באה עצת דור הפלגה שהיה .

 

ה גירש את אדה"ר מגן העדן, תפר הקב"ה כותנת לאדה"ר שעברה מאדה"ר כאשר הקב"
לחנוך, למתושלח, לנח שהביא אותה אל התיבה, וחם בן נח גנב את הכותנת מן התיבה 

 והעבירה לבנו כוש, וכוש העבירה לבנו נמרוד.
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ת להיכנע תה סגולה שהיו מצוירים בה כל מיני צורות שהיו גורמות לחיוילכותנת הזו הי
ד. בפני נמרוד,  וזהו שאמר הכתוב   ּבֹר ַציִּ ְפֵני ה'? ולמה נאמר  גִּ שהיה בכוחו  משוםלִּ

לשכנע את האנשים למרוד בקב"ה, עד כדי כך שדור הפלגה שהכריזו מרד בקב"ה, שנאמר  
ם  נח(-)בראשית יא,ד ַמיִּ ָ ֹו ַבש ּ ל ְורֹאש  ְגּדָ יר ּומִּ נּו עִּ ה ּלָ ְבנֶּ ן ַוּיֹאְמרּו ָהָבה נִּ ם ּפֶּ ֵ נּו ש  ה ּלָ ְוַנֲעש ֶּ

ץ ֵני ָכל ָהָארֶּ  :ָנפּוץ ַעל ּפְ
 

נמרוד גדל להיות מלך גדול בבבל, כפר בעיקר והחשיב עצמו לאלוקות שאינו בן ילודה, 
ְמרֹדולכן בא והכתוב והדגיש  ת נִּ  להראות שנמרוד בן ילודה הוא.  ְוכּוש  ָיַלד אֶּ

תה כותנות היא "בגדי החמודות" ולכן גם שנים אחר כך יהרוג עשיו את נמרוד ויקח את או
 על עשיו נאמר "איש יודע ציד איש שדה". 

 

תרח אבי אברהם היה המשנה למלך נמרוד, והיה כומר גדול לעבודה זרה. אמרו חז"ל 
אמתלאי בת שנקרא שמו תרח על שם שהרתיח את העולם בעבודה זרה. תרח התחתן עם 

 לדה לו את אברם.  ורק כאשר הגיע תרח לגיל שבעים י כרנבו
 

בלילה שבו נולד אברהם עשה תרח משתה ובו ראו חכמי האסטרולוגיה של נמרוד כוכב 
גדול שיצא מן המזרח ובלע ארבעה כוכבים מארבע רוחות העולם. למחרת אמרו החכמים 

לנמרוד, בן נולד לתרח ועתידה לעמוד ממנו אומה גדולה, מיד דרש נמרוד מתרח להרוג את 
 לו כסף וזהב במקומו. תרח לקח את בן אמתו לנמרוד והרגו.בנו והבטיח 

 

אמתלאי אימו של אברהם החביאה אותו במערה במשך שלוש שנים. כאשר יצא אברהם 
מהמערה החל לחקור מי ברא את העולם, השמש ? הירח ? ולבסוף הגיע למסקנה שיש 

 בורא לעולם.
 

ר   החיי שר –בראשית כה,ז רמז לכך ניתן ללמוד מהפסוקים  ֶּ י ַאְבָרָהם ֲאש  ֵני ַחּיֵ ְ ה ְיֵמי ש  ְוֵאּלֶּ

ים: נִּ ָ ָנה ְוָחֵמש  ש  ָ ים ש  ְבעִּ ִּ ָנה ְוש  ָ כאשר ברך הקב"ה את יצחק אבינו לאחר מות   ָחי ְמַאת ש 

מֹר , תולדות –בראשית כו,ה אברהם אבינו, נאמר  ְ ש  י ַוּיִּ קֹלִּ ַמע ַאְבָרָהם ּבְ ָ ר ש  ֶּ ב ֲאש  ֵעקֶּ

ְצֹוַתי י מִּ ַמְרּתִּ ְ ש  בא וראה חיבתו של  רבי חנינא:אמר   לך לך –תנחומא   ֻחּקֹוַתי ְותֹורָֹתי: מִּ
 ע'אשר שמע אברהם.  עקבאברהם לפני בוראו, שבן שלוש שנים הכיר בוראו, שנאמר: 

 הא למדתשנים, הרי מאה שבעים ושנים, וכל ימיו של אברהם קע"ה. ב' מאה,  ק'שבעים, 
 שבן ג' שנים הכיר את בוראו.

 

אבינו החל ללמוד בבית מדרשו של שם בן נח עד שהגיע לשלב שבו החל להפיץ את אברהם 
 האמונה בקב"ה ברבים. 

 

 ידוע הסיפור שבו תרח מבקש מבנו אברהם לשמור בחנות של הפסלים, הולך אברהם 
 , "ומאשים" את הפסל הגדול בכך..אבינו ושובר את כל פסלי העבודה זרה של אביו

 

בנו לאליליו, ומתוך כעסו הסגיר את בנו אברהם לנמרוד  ראה תרח מה עשה אברהם
שנים שהיה אברהם בכלא, אמר נמרוד לאברהם: השתחווה לאש, ענה  01לאחר  שכלאו.

לו: אשתחווה למים שמכבים את האש. אמר נמרוד: השתחווה למים, ענה לו: אשתחווה 
רוח שמפזרת הענן. לענן שהוא טעון במים. אמר לו: השתחווה לענן, ענה לו: אשתחווה ל

 –אמר לו נמרוד אתה משיאני בדברים אני משתחווה לאש ואשליך אותך לכבשן האש 
 ויבוא אלוהיך שאתה משתחווה לו ויצילך הימנו.

 

ימים ולילות, וזרקו את  3יום אספו עצים לכבשן, והסיקו את התנור במשך  01במשך 
 .אברהם לכבשן

 

שהפיל נמרוד הרשע את אברהם אבינו לתוך  בשעה -פסחים קיח/א  אומרת הגמרא במסכת
רבש''ע ארד ואצנן ואציל את הצדיק  ,אמר גבריאל לפני הקדוש ברוך הוא ,כבשן האש

נאה ליחיד להציל את  - אמר לו הקב''ה אני יחיד בעולמי והוא יחיד בעולמו ? מכבשן האש
  בני בניותזכה ותציל שלשה מ ,ולפי שהקב''ה אינו מקפח שכר כל בריה אמר ,היחיד

 חנניה מישאל ועזריה(. -והם )
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ל ַאְבָרם  בראשית רבה פרשה לט אות ג: המדרשדברי  ר ה' אֶּ ְכָיה : )בראשית יב, א(ַוּיֹאמֶּ רֶּ י בֶּ ַרבִּ

ם ֵאין לָ  :()שיר השירים ח, ח ָפַתח ַדיִּ ָ ה ְוש  ָאחֹות ָלנּו ְקַטָנה, זֶּה ַאְבָרָהם וגו',  הּ ָאחֹות ָלנּו ְקַטּנָ
הּוא  ַעד שֶּ ַרע, ְקַטָנה, שֶּ ת ַהקֶּ ה אֶּ הּוא ְמַאחֶּ ת ָכל ָבֵאי ָהעֹוָלם. ַבר ַקָפָרא ָאַמר ָכזֶּה שֶּ יָחה אֶּ אִּ שֶּ

יקּוהּו ֹל ם ֵאין ָלּה, ֹלא ֱהנִּ ים. ְוָשַדיִּ ים טֹובִּ ְצוֹות ּוַמֲעשִּ ים ָקָטן ָהָיה ְמַסֵגל מִּ ְצוֹות ּוַמֲעשִּ א ְלמִּ
ים. ר : )שיר השירים ח, ח( טֹובִּ ְיֻדּבַ ֶּ ּיֹום ש  ה ַלֲאחֹוֵתינּו ּבַ ֲעש ֶּ הּ ַמה ּנַ ְמרֹוד  ,ּבָ ָגַזר ָעָליו נִּ ַבּיֹום שֶּ

ְבַשן ָהֵאש. ם חֹומָ : )שיר השירים ח, ט( ֵליֵרד ְלתֹוְך כִּ יהָ אִּ ה ָעלֶּ ְבנֶּ יא נִּ ים ה הִּ יד ְדָברִּ ם ַמֲעמִּ , אִּ

יָה. ְבנֶּה ָעלֶּ ם ּדֶּ  :)שיר השירים ח, ט( ְכחֹוָמה, יִּ יָה,ְואִּ יא ָנצּור ָעלֶּ ת הִּ ְצוֹות  לֶּ ם ַדל הּוא ְבמִּ אִּ

יהָ  ים ָנצּור ָעלֶּ ים טֹובִּ ז, ּוְבַמֲעשִּ ְתַקֵּים  לּוַח ָארֶּ י מִּ ָלא ְלָשָעה, ָכְך ֵאין ֲאנִּ ַמה ַהּצּוָרה ַהּזֹו ֵאיָנה אֶּ

ים בֹון ָהעֹוָלמִּ ָלא ְלָשָעה, ָאַמר ְלָפָניו רִּ י חֹוָמה: )שיר השירים ח, י(, ָעָליו אֶּ י ְדָבַרי, , ֲאנִּ יד ֲאנִּ ַמֲעמִּ

ְגָדלֹות :)שיר השירים ח, י( ּמִּ ַדי ּכַ ָ יָשֵאל ַוֲעַזְרָיהְוש  ה ֲחַנְנָיה מִּ י  :)שיר השירים ח, י(. , זֶּ יתִּ ָאז ָהיִּ

לֹום ָ מֹוְצֵאת ש  ְכַנס ְבָשלֹום ְוָיָצא ְבָשלֹום., ְבֵעיָניו ּכְ נִּ  שֶּ
 

כאשר ראו שאברהם מתהלך הרן אחיו של אברהם היה ליבו נע בין אברהם לבין נמרוד. 
בכבשן ואינו יוצא, ביקש נמרוד מעבדיו שיוציאו את אברהם מהכבשן ונשרפו, עד שקרא 

 נמרוד ואמר "צא אברהם עבד ה' מתוך האש ובוא אלי" ויצא אברהם מתוך הכבשן. 

באותה שעה היה קידוש שם שמיים גדול מאוד, ונתנו שרי המלך לאברהם מתנות רבות. 
 א האמין שאברהם יצא מהכבשן נתן לו את אליעזר בנו כעבד למתנה. נמרוד עצמו של

 

בזכות אחיו הרן ניצל אברהם מכבשן האש. שאלו האנשים  –ועדיין היו כופרים שאמרו 
את הרן משל מי אתה ? אברהם או נמרוד ? ענה להם משל אברהם אנוכי, מיד לקחהו 

ם בן בחיי אביו והרן היה הראשון ועד לאותו מקרה לא מת שו  .וזרקהו לכבשן האש ונשרף
ץ  נח(–)בראשית יא,כח  שמת בחיי אביו ולכן הדגיש הכתוב  רֶּ אֶּ יו ּבְ ַרח ָאבִּ ֵני ּתֶּ ָמת ָהָרן ַעל ּפְ ַוּיָ

ים: ּדִּ ש ְ אּור ּכַ  מֹוַלְדּתֹו ּבְ
 

 מלחמת ארבעת המלכים
 

ְך  }א{ לֶּ ְדָעל מֶּ ְך ֵעיָלם ְותִּ לֶּ ר מֶּ ָדְרָלעֹמֶּ ָסר ּכְ ּלָ ְך אֶּ לֶּ ְנָער ַאְריֹוְך מֶּ ִּ ְך ש  לֶּ ל מֶּ יֵמי ַאְמָרפֶּ י ּבִּ ַוְיהִּ

ם:  ְך ַאְדָמה  }ב{ּגֹויִּ לֶּ ְנָאב מֶּ ִּ ְך ֲעמָֹרה ש  לֶּ ע מֶּ ַ ְרש  ת ּבִּ ְך ְסדֹם ְואֶּ לֶּ ַרע מֶּ ת ּבֶּ ְלָחָמה אֶּ ּו מִּ ָעש 

יא צַֹער:  ַלע הִּ ְך ּבֶּ לֶּ ים ּומֶּ ְך ְצבֹויִּ לֶּ ר מֶּ ְמֵאבֶּ ֶּ ים הּוא ָים  }ג{ְוש  ּדִּ ִּ ק ַהש ּ ל ֵעמֶּ ה ָחְברּו אֶּ ל ֵאּלֶּ ּכָ

ַלח:  ָנה ָמָרדּו:  }ד{ַהּמֶּ ָ ֵרה ש  ש ְ לֹש  עֶּ ְ ר ּוש  ָדְרָלעֹמֶּ ת ּכְ ָנה ָעְבדּו אֶּ ָ ֵרה ש  ש ְ ים עֶּ ּתֵ ְ  }ה{ש 

רֹת  ּתְ ְ ַעש  ים ּבְ ת ְרָפאִּ ּכּו אֶּ ּתֹו ַוּיַ ר אִּ ֶּ ים ֲאש  ָלכִּ ר ְוַהּמְ א ְכָדְרָלעֹמֶּ ָנה ּבָ ָ ֵרה ש  ש ְ ע עֶּ ּוְבַאְרּבַ

ם:  ְרָיָתיִּ ֵוה קִּ ָ ש  ים ּבְ ָהם ְוֵאת ָהֵאימִּ ים ּבְ ת ַהּזּוזִּ ם ְואֶּ יר ַעד  }ו{ַקְרַניִּ עִּ ַהְרָרם ש ֵ י ּבְ ת ַהחֹרִּ ְואֶּ

ר:  ְדּבָ ר ַעל ַהּמִּ ֶּ אָרן ֲאש  ֵדה  }ז{ֵאיל ּפָ ל ש ְ ת ּכָ ּכּו אֶּ וא ָקֵדש  ַוּיַ ט הִּ ּפָ ְ ש  ל ֵעין מִּ בֹאּו אֶּ בּו ַוּיָ ֻ ש  ַוּיָ

ָמר:  ַחְצצֹן ּתָ ב ּבְ ֵ י ַהּיֹש  ת ָהֱאמֹרִּ י ְוַגם אֶּ ְך  }ח{ָהֲעָמֵלקִּ לֶּ ְך ֲעמָֹרה ּומֶּ לֶּ ְך ְסדֹם ּומֶּ לֶּ ֵצא מֶּ ַוּיֵ

ּדִּ  ִּ ק ַהש ּ ֵעמֶּ ְלָחָמה ּבְ ם מִּ ּתָ ַעְרכּו אִּ וא צַֹער ַוּיַ ַלע הִּ ְך ּבֶּ לֶּ ם ּומֶּ ְך ְצבֹויִּ לֶּ ֵאת  }ט{ים: ַאְדָמה ּומֶּ

לָּ  ְך אֶּ לֶּ ְנָער ְוַאְריֹוְך מֶּ ִּ ְך ש  לֶּ ל מֶּ ם ְוַאְמָרפֶּ ְך ּגֹויִּ לֶּ ְדָעל מֶּ ְך ֵעיָלם ְותִּ לֶּ ר מֶּ ָדְרָלעֹמֶּ ָעה ּכְ ָסר ַאְרּבָ

ה:  ָ ש ּ ת ַהֲחמִּ ים אֶּ ְך ְסדֹם ַועֲ  }י{ְמָלכִּ לֶּ ֻנסּו מֶּ ֱארֹת ֵחָמר ַוּיָ ֱארֹת ּבֶּ ים ּבֶּ ּדִּ ק ַהש ִּ לּו ְוֵעמֶּ ּפְ מָֹרה ַוּיִּ

סּו:  ָרה ּנָ ים הֶּ ָארִּ ְ ש  ה ְוַהּנִּ ּמָ ָ ל }יא{ש  ת ּכָ ל ְרֻכש  ְסדֹם ַוֲעמָֹרה ְואֶּ ת ּכָ ְקחּו אֶּ ֵלכּו:  ַוּיִּ ָאְכָלם ַוּיֵ

ְסדֹם:  }יב{ ב ּבִּ ֵ ֵלכּו ְוהּוא יֹש  י ַאְבָרם ַוּיֵ ן ֲאחִּ ֹו ּבֶּ ת ְרֻכש  ת לֹוט ְואֶּ ְקחּו אֶּ יט  }יג{ַוּיִּ לִּ בֹא ַהּפָ ַוּיָ

ּכֹל ַואֲ  ְ ש  י אֶּ י ֲאחִּ ֵאלֵֹני ַמְמֵרא ָהֱאמֹרִּ ֵֹכן ּבְ י ְוהּוא ש  ְברִּ ד ְלַאְבָרם ָהעִּ ּגֵ ֲעֵלי ַוּיַ י ָעֵנר ְוֵהם ּבַ חִּ

ית ַאְבָרם: י }יד{ ְברִּ יָכיו ְילִּ ת ֲחנִּ ק אֶּ רֶּ יו ַוּיָ ה ָאחִּ ּבָ ְ ש  י נִּ ַמע ַאְבָרם ּכִּ ְ ש  ר ַוּיִּ מָֹנה ָעש ָ ְ ֵדי ֵביתֹו ש 

ן:  ְרּדֹף ַעד ּדָ לֹש  ֵמאֹות ַוּיִּ ְ ם ַלְיָלה הּוא ַוֲעָבָדיו וַ  טו{}ּוש  ָחֵלק ֲעֵליהֶּ ֵפם ַעד חֹוָבה ַוּיֵ ְרּדְ ם ַוּיִּ ּכֵ ּיַ

ק:  ש ֶּ מֹאל ְלַדּמָ ְ ש ּ ר מִּ ֶּ ת לֹוט ָאחִּ  }טז{ֲאש  ל ָהְרֻכש  ְוַגם אֶּ ב ֵאת ּכָ ֶּ ש  יב ְוַגם ַוּיָ ִּ ֹו ֵהש   יו ּוְרֻכש 
5 
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ת ָהָעם:  ים ְואֶּ ִּ ש  ת ַהּנָ ּובוֹ  }יז{אֶּ ְקָראתֹו ַאֲחֵרי ש  ְך ְסדֹם לִּ לֶּ ֵצא מֶּ ר  ַוּיֵ ָדרָלעֹמֶּ ת ּכְ ֵמַהּכֹות אֶּ

ְך:  לֶּ ק ַהּמֶּ ֵוה הּוא ֵעמֶּ ָ ק ש  ל ֵעמֶּ ּתֹו אֶּ ר אִּ ֶּ ים ֲאש  ָלכִּ ת ַהּמְ  ְואֶּ
 

 שאלות רבות עולות מפסוקים אלו:
 

 למה התורה בחרה לפרט את מלחמת ארבעת המלכים ?  :1שאלה 
         לקי המלכים קודם כל ברפאים, בזוזים, באימים, בחורי, בעמ 0למה נלחמו : 3שאלה 

 ובאמורי ?                 
 מאי נפקא מינא ?למה מתארת התורה שבעמק השידים היו בארות חמר ?  :9שאלה 
י ַאְבָרםלמה כתבה התורה   :3שאלה  ן ֲאחִּ ֹו ּבֶּ ת ְרֻכש  ת לֹוט ְואֶּ ְקחּו אֶּ ֵלכוּ  ַוּיִּ  ולא כתבה , ַוּיֵ

ת לֹוט              ְקחּו אֶּ י ַאבְ  ַוּיִּ ן ֲאחִּ וֹ  ָרםּבֶּ ת ְרֻכש  ֵלכוּ  ְואֶּ  ? ַוּיֵ

י -למה רק כאשר הגיע הפליט מוגדר אברהם כ :5שאלה  ְברִּ  ? ַאְבָרם ָהעִּ
 מדוע אברהם ממהר כל כך לצאת למלחמה בעלת סיכויים נמוכים ? :6שאלה 
 כאשר נלקחה שרה לפרעה מלך מצרים אברהם התפלל לשלומה, אז למה לא  :7שאלה 

 ברהם גם למען לוט ? או לחילופין, למה לא יצא אברהם למלחמה התפלל א                
 נגד פרעה ?                

   ..איך יצא מלך סדום ? הלא נאמר שמלך סדום ועמורה נפלו בבאר הטיט :8שאלה 
 

 על מנת לקבל תשובות לכל השאלות נבין את מהלך המלחמה ומי הם המשתתפים בה.
 

 .ל. הוא נמרוד, שאמר לאברהם פול לתוך כבשן האשאמרפ )רבי שלמה יצחקי( – ש"יר
 מדיאריוך מלך אלסר זו בבל ויהי בימי אמרפל מלך שנער זו  (משה בן נחמני)רבי רמב"ן ה

 מלכות אדוםותדעל מלך גוים זו ן ויוכדרלעומר מלך עילם זו 
 

 ,בהתחלה באו ארבעת המלכים והיכו ברפאים, בזוזים, באימים, בחורי, בעמלקי ובאמורי
משום שהם היו בעלי חסות של חמשת המלכים וידעו שבכך יגרמו שחמשת המלכים יצאו 
נגדם למלחמה. לאחר שנמשכו חמשת המלכים למלחמה בעמק השידים, נפלו מלך סדום 

סּו:  -ועמורה לבארות החמר וראו זאת כל הלוחמים וברחו על נפשם  ָרה ּנָ ים הֶּ ָארִּ ְ ש  ואז  ְוַהּנִּ
ברפאים, בזוזים...  המלחמה התחילה מכאן נבין מדוע נלקח בשבי.הוכרעה המלחמה ולוט 

 (3)תשובה לשאלה 
 

 –יד' בניסן ערב ליל הסדר מגיע הפליט הוא עוג שנפלט מן המלחמה / שנפלט מן המבול -ב
ויבא הפליט. לפי פשוטו זה  )רבי שלמה יצחקי( – ש"ירומודיע לאברהם שנשבה לוט. אומר 

א שכתוב כי רק עוג נשאר מיתר הרפאים, וזהו נשאר, שלא עוג שפלט מן המלחמה, והו
הרגוהו אמרפל וחביריו כשהכו הרפאים בעשתרות קרנים. תנחומא )חקת כה.(. ומדרש 

בראשית רבה )מב, ח.(, זה עוג שפלט מדור המבול, וזהו מיתר הרפאים, שנאמר הנפילים 
ט מן המלחמה יודע שאם עוג שנפל ומתכוין שיהרג אברם וישא את שרה:היו בארץ וגו', 

רק  מכאן יובן למה אברהם יצא למלחמה דינו שימות ואז יוכל עוג לשאת את שרה לאישה.
י -כאשר הגיע הפליט מוגדר אברהם כ ְברִּ שכל העולם בעבר אחד ואברהם  ? ַאְבָרם ָהעִּ

 (5)תשובה לשאלה  בעבר השני.
 

 שלוש דעות:מיד מארגן אברהם אבינו את אנשיו ליציאה למלחמה ובכך יש 
 אנשי ביתו יוצאים למלחמה. 303אברהם +    דעה ראשונה:

 אברהם, אליעזר, ענר אשכול וממרא יוצאים למלחמה.       דעה שניה:
 אברהם ואליעזר בלבד.  דעה שלישית:

 

בכל מקרה על פי כל דעה שתהיה, יחס הכוחות הוא בלתי אפשרי והניצחון חייב להיות 
ליל הסדר, יוצא אברהם  –יידית באותו לילה הוא ליל טו' בניסן בדרך נס.  אברהם אבינו מ

  הכיצד ? –למלחמה נגד ארבעת המלכים ומנצח 
 

ם  )ישעיה מא,ב(בהפטרה הפרשה נאמר  ן ְלָפָניו ּגֹויִּ ּתֵ ְקָרֵאהּו ְלַרְגלֹו יִּ ק יִּ דֶּ ְזָרח צֶּ ּמִּ יר מִּ י ֵהעִּ מִּ

ַקש   ָעָפר ַחְרּבֹו ּכְ ן ּכֶּ ּתֵ ים ַיְרּדְ יִּ ּתֹו: ּוְמָלכִּ ְ ף ַקש  ּדָ שנעשה לאברהם אבינו נס, שהיו זורקים  נִּ
 עפר ונהפך לחרבות, היו זורקים קש ונהפך לחיצים. 
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)היה  אמר הוה רגיל דכל דהוה סלקא ליה ,נחום איש גם זו /אסנהדרין קטבמסכת  הגמרא

 ,רון לקיסרבעו ישראל לשדורי דו ,יומא חד .גם זו לטובהרגיל לומר בכל מה שקורה לו( 
 )שאלו, בידי מי נשלח ? ?בהדי מאן נשדר  :אמרי )רצו ישראל לשלוח מתנה לקיסר(

כי מטא לההוא  .דמלומד בנסים הוא ,נחום איש גם זו )נשלח עם( נשדר בהדי (ואמרו..
מאי  ,אמרי ליה )ביקש ללון שם(בעא למיבת  אכסניה(כאשר הגיע נחום איש גמזו ל) דיורא

)אני מוביל מתנה  .קא מובילנא כרגא לקיסר :אמר להו ש בידך ?()מה י?  איכא בהדך

)רוקנו  כל דהוה גביה ושקלו )פתחו את הארגז( שרינהו לסיפטיה ,קמו בליליא  לקיסר(

)לאחר שהגיע נחום איש כי מטא להתם  .  )ומילאוה בעפר( ומלנהו עפרא את כל התוכן(,

אחוכי קא  )הקיסר(אמר לאה בעפר( )מצאו שכל התיבה מ ,אישתכח עפרא - גמזו לקיסר(
 )תוציאו אותו להורג( ! אפקוהו למקטליה ,(?! )היהודים צוחקים עלי מחייכי בי יהודאי

  .גם זו לטובה -אמר 
 

)בא אליהו הנביא ונדמה להם כאחד מהשופטים אתא אליהו ואידמי להו כחד מינייהו 

מעפרא  ,דילמא האי עפרא )אמר אליהו לקיסר(אמר להו  שלהם שבאותו היום לא הגיע(
  ,דהוה שדי עפרא )אולי העפר הזה הוא מעפרו של אברהם אבינו( ,דאברהם אבינו הוא

הוו   )קני קש וגבעולי חיטה( גילי )העפר הפך לחרבות(,הוו חרבי )שכאשר היה זורק עפר( 
הוה  )ונמצא שאכן כך(ואשכחו הכי  )השתכנע הקיסר ובדק(בדוק  )נהיו לחיצים(גירי 
)לא יכלו חיילי הקיסר לכבוש  ,דלא הוו קא יכלי ליה למיכבשיה )היה מחוז מסוים( ,זאמחו

עיילוהו  .וכבשוה –)זרקו מאותו עפר על אנשי העיר..( שדו מההוא עפרא עליה   אותו(
)קח מה  שקול דניחא לך :אמרי  )העלו את נחום איש גם זו לבית גנזי המלך(לבי גנזא 

)הגיע לאותה  אתא ,כי הדר )מילא את התיבה בזהב(א מלייה לסיפטא דהב שבא לך(

)מה הבאת למלך שזכית לכבוד  ? מאי אמטית לבי מלכא  ,הנך דיורי :אמרו ליה אכסניה(

)לקחתי  אמטאי להתם (מה שהבאתי מכאן) מאי דשקלי מהכא :אמר להו גדול שכזה ?(

... כמובן שזה ך)והביאו למל אמטו להתם )לקחו גם הם מאותו עפר( שקלי אינהו לשם(

 :)הוציאו את אותם אנשים להורג( קטלינהו להנך דיורי (לא עבד.. ואז
 

חצות ליל הסדר. אומר המדרש שאמר  -אברהם אבינו מנצח את המלחמה בחצות הלילה 
הקב"ה לאברהם אבינו, אתה חלקת את הלילה ונתת לי חצי למלחמה, חייך שאני נותן לך 

בליל טו' בניסן, ליל יציאת בני ישראל ממצרים שנאמר  מתי ? –את החצי השני של הלילה 
ְיָלה וַ  בא( –)שמות יב,כט  י ַהּלַ ֲחצִּ י ּבַ ְרעֹה  ה'ַוְיהִּ כֹר ּפַ ּבְ ם מִּ ְצַריִּ ץ מִּ רֶּ אֶּ כֹור ּבְ ה ָכל ּבְ ּכָ הִּ

ֵהָמה: כֹור ּבְ ֵבית ַהּבֹור ְוכֹל ּבְ ר ּבְ ֶּ י ֲאש  בִּ ְ כֹור ַהש ּ ְסאֹו ַעד ּבְ ב ַעל ּכִּ ֵ  ַהּיֹש 
 

ן:פסוק נאמר ב ְרּדֹף ַעד ּדָ ְרּדֹףדיבר בלשון יחיד  ַוּיִּ ד ולמה דווקא רק ע  .לבדו זהו אליעזר ַוּיִּ
בגלל שעתידים בני ישראל לחטוא ולהעמיד בימי ירבעם בן נבט עגל מסכה אחד בדן דן ? 

 תשש כוחו. –ואחד בבית אל, כשהגיע לדן 
 

ר בעמק השידים, אולי בורות החמלאחר שהסתיימה המלחמה, הולך אברהם לראות את 
 שנאמר.   והנה נעשה נס -לתוך בור הטיט  ושנפלועמורה מלך סדום ניתן להציל את 

ְך ְס  }יז{ לֶּ ֵצא מֶּ ְקָראתוֹ ַוּיֵ   .,וגו' דֹם לִּ
 

כי חפץ  ,ואפשר כי אברהם בשובו הביט בבור ההוא (משה בן נחמני)רבי רמב"ן ה ומבאר
נס  - ואם נעשה למלך סדום .והנה נעשה הנס על ידו .להציל המלכים ולהשיב להם רכושם

ונאמר כי  .כל שכן שיש להאמין שיעשה נס לאברהם להציל ממות נפשו ,לכבוד אברהם
  .או שנפל בבור אחר כי שמה רמז לעמק ,מורה כבר מת כאשר עבר אברהם עליומלך ע

 

ומהיכן  (9)תשובה לשאלה מכאן נבין למה ציינה התורה את בארות החמר בעמק השידים 
 (8)תשובה שאלה ואיך יצא מלך סדום 

 
 
 
 

7  

file:///C:/Users/Nir/יהדות%20-%20חלקי/תורת%20אמת/תורת%20אמת%20-%20300/Temp/his_temp_1_3.htm%23בראשית%20פרק-יד-%7bיז%7d!


 
 
 
 

 סיכום ענייני המלחמה
 
 
 

 בקב"ה !!!להרוג את אברהם ולחסל את הפצת האמונה  -המטרה 
 

נמרוד הוא אמרפל, לא מוותר ורוצה לעקור את אברהם אבינו מהעולם. הוא מתחיל 
במלחמה נגד ברפאים, בזוזים, באימים, בחורי, בעמלקי ובאמורי כדי לעורר את חמשת 

המלכים למלחמה, וכאשר זה קורה הוא שובה את לוט כדי שיפתח במלחמה נגד אברהם 
ְתַחְברּו ָכל אֹוָתם   -בפרשה דף פו,ב  ושהזוהר הקדויהרגו אותו. אומר  הִּ ּוֹבא ּוְרֵאה, ְבָשָעה שֶּ

ן  ָשְלטּו ְבלֹוט בֶּ ן ָהעֹוָלם, ְוֵכיָון שֶּ ירֹו מִּ ְתָיֲעצּו ְלַהֲעבִּ ָלֵחם ַבְקָרב ַעל ַאְבָרָהם, הִּ ים ְלהִּ ַהְמָלכִּ
ְקחּו  ָכתּוב ַוּיִּ ָּיד ָהְלכּו, שֶּ ל ַאְבָרָהם, מִּ יו שֶּ י ַאְבָרם ַוֵּיֵלכּו. ָמה ָאחִּ ן ֲאחִּ ת ְרֻכשֹו בֶּ ת לֹוט ְואֶּ אֶּ

ָכל אֹותֹו ַהְקָרב  שּום ָכְך ַוֵּיֵלכּו, שֶּ ל לֹוט ָהְיָתה דֹוָמה ְלַאְבָרָהם, ּומִּ ְדמּותֹו שֶּ שּום שֶּ ַהַטַעם? מִּ
ילֹו. ְשבִּ  ָהָיה בִּ

 
ת ְר כעת נבין מדוע כתבה התורה   ת לֹוט ְואֶּ ְקחּו אֶּ י ַאְבָרםַוּיִּ ן ֲאחִּ ֹו ּבֶּ ֵלכוּ  ֻכש  ללמדנו,  , ַוּיֵ

 (3שאלה תשובה ל) שכל רכושו של לוט הוא שהוא בן אחי אברהם !!!
              

מדוע אברהם ממהר כל כך לצאת למלחמה בעלת סיכויים  (6שאלה )בתשובה לשאלות, 
ומה, אז כאשר נלקחה שרה לפרעה מלך מצרים אברהם התפלל לשל (7שאלה )נמוכים ? 

למה לא התפלל  אברהם גם למען לוט ? או לחילופין, למה לא יצא אברהם למלחמה נגד 
 פרעה ?

 

 קידוש השםכאשר אברהם אבינו רואה שיש בעיה שהיא דורשת  :התשובה היא יסוד גדול
מיד יוצאים למלחמה, אפילו אם יש סיכוי למות  –כאשר יש איום על עצם קיום היהדות 

 מו המכבים כנגד היוונים שרצו לעקור את היהדות.על קידוש השם, כ
 

אבל כאשר יש בעיה על קיום הגוף הגשמיות ואין בעיה של קיום היהדות, כמו שרה בבית 
לכן התפלל  –פרעה, כמו אסתר המלכה, אז הדרך היא תפילה לקב"ה שיצילנו מצרה זו 

ים  ֵלךְ  )מגילת אסתר ד,טז(אברהם בעד שרה, לכן ביקשה אסתר ממרדכי  הּודִּ ל ַהּיְ ת ּכָ נֹוס אֶּ ּכְ

י  ם ֲאנִּ ים ַלְיָלה ָויֹום ּגַ ת ָימִּ ֶּ לֹש  ְ ּתּו ש  ְ ש  ן ְוצּומּו ָעַלי ְוַאל ּתֹאְכלּו ְוַאל ּתִּ ָ ּוש  ש  ים ּבְ ְמְצאִּ ַהּנִּ

י: י ָאָבְדּתִּ ר ָאַבְדּתִּ ֶּ ת ְוַכֲאש  ר לֹא ַכּדָ ֶּ ְך ֲאש  לֶּ ל ַהּמֶּ ן ּוְבֵכן ָאבֹוא אֶּ   ְוַנֲערַֹתי ָאצּום ּכֵ
 תפילה ולא מלחמה !!!= 

 

ק  -אומרים חז"ל בסופה של המלחמה כאשר התכנסו כל העכו"ם ב ֵוה הּוא ֵעמֶּ ָ ק ש  ֵעמֶּ

ְך:  לֶּ מבקשים הם מאברהם אבינו, שמענו אדוני מלוך אתה עלינו, נשיא אתה עלינו, ַהּמֶּ

ה'  -ה' מלך  -ה' מלך אל יחסר עולם מלכו:  –אלוה אתה עלינו. ענה להם אברהם אבינו 

   מלוך לעולם ועד.י
 

ְנָער, זֹו  בראשית רבה פרשה מב אות ד: ְך שִּ לֶּ ל מֶּ יֵמי ַאְמָרפֶּ י בִּ לָדָבר ַאֵחר, ַוְיהִּ ְך ָבבֶּ לֶּ . ְוַאְריֹוְך מֶּ
ה  ָלָסר, זֶּ יֹוכּוס.אֶּ ְך ֵעיָלם, זֶּה  ַאְנטִּ לֶּ ר מֶּ ם, זֹו ַמְלכּות  ָמַדי.ְכָדְרָלֹעמֶּ ְך גֹויִּ לֶּ ְדָעל מֶּ יא ֱאדֹום,ְותִּ הִּ  שֶּ

ָכל ֻאמֹות ָהעֹוָלם. ירֹוְנָיא מִּ ת טִּ בֶּ   ַמְכתֶּ
 

מלמדת אותנו התורה הקדושה שלעתיד לבוא, אחרי ארבעת הגלויות שהן בבל, יוון, מדי 
ק  -ואדום, יבוא משיח בן דוד ויושיבו אותו כל מלכי אומות העולם ב ֵוה הּוא ֵעמֶּ ָ ק ש  ֵעמֶּ

ְך: לֶּ ויקבלו עליהם  ה' ימלוך לעולם ועד -לך ה' מ -ה' מלך והוא יכריז בפני כולם  ַהּמֶּ

ּיֹום ַההּוא  ה'ְוָהָיה  )זכריה יד,ט(כולם עול מלכות שמיים שנאמר  ץ ּבַ ל ָהָארֶּ ְך ַעל ּכָ לֶּ ְלמֶּ

ְהיֶּה  ָחד: ה'יִּ מֹו אֶּ ְ ָחד ּוש   אֶּ
 

 לראות בביאת משיח צדקנו במהרה בימינו אכי"ר.יהי רצון שיזכנו הקב"ה 
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 ם הלאה...לך לך...  התקד
 

 דנה במחלוקת שבין רבי יוחנן לרבי אבהו, מעמד מי גדול יותר )סנהדרין צט/א(הגמרא 
צדיק גמור או בעל תשובה ?  רבי יוחנן סובר שמעלת צדיק גמור גדולה יותר, ואילו רבי 

דאמר רבי אבהו מקום שבעלי תשובה עומדים  -אבהו שמעלת בעל התשובה גדול יותר 
 .ם עומדיםצדיקים גמורים אינ

 

כל אחד מאתנו מכיר אנשים בעלי תשובה, מתחזקים ביהדות, ושאלה זו הינה שאלה 
 מהותית ביותר. האם באמת מעלת בעל התשובה יכולה להיות גדולה יותר מצדיק גמור ?!

חיים  בין הלא לא כל בעל תשובה הופך להיות צדיק גמור, ואם כן כיצד ניתן להשוות
 מספר שנים של בעל תשובה ?מגיל הילדות ליהדות  שלמים של אדם שחי רק חיי

 

      ( ישייכו את האמור לדרשן)בשמים  ביאורשמעתי לכך ביאור נפלא שלצערי איני זוכר את בעל ה
אבל כל חז"ל שכל העושה תשובה מיראה זדונותיו הופכות לשגגה,  והפירוש מתחיל מדברי

  העושה תשובה מאהבה זדונותיו הופכות לזכויות.
 

כאשר בעל עבירה עושה עבירה הוא תמיד עושה אותה מתוך תאווה, ופעולה שנעשית מתוך 
 תאווה נעשית בהרבה מאוד חשק והתלהבות... 

 

, אדם שעושה תשובה מתוך אהבה, הופכים לו את זדונותיו ביאורעכשיו אומר בעל ה
של ביצוע העבירה נחשבים לו כחשק והמשמעות היא שאותו חשק והתלהבות לזכויות, 

עושה מצווה בחשק ובאהבה גדולים  ככל שאדםדוע שיוהתלהבות של ביצוע מצווה.... ו
 ...מכאן נבין מהי עוצמת השכר של בעל התשובהיותר שכרו גדול יותר !!!  

 

בית הספר לשכונה מת, להורים לסביבה, לאת, אדם שנולד למסגרת מסוייתרה מז
הנאה של עמוק עמוק... וכאשר אורח חיים זה מלא בולחברים, אורח החיים שלו טבוע בו 

 החיים...את אורח ולכוחות הנפש הנדרשים כדי לשנות ... אין שיעור לקושי חומריות
 

ךְ  ור בפרשה, האמוזה ניתן גם ללמוד מ ץ  לֶּ ל ָהָארֶּ יָך אֶּ ית ָאבִּ ּבֵ ָך ּומִּ ּמֹוַלְדּתְ ְלָך ֵמַאְרְצָך ּומִּ

ךָּ  ר ַאְראֶּ ֶּ אורח גם מנו כלומר צא מכל אורח החיים אליו אתה רגיל, לפעמים לצער :ֲאש 
 צריך לצאת... ולהתקדם אל אבא שבשמיים, אל דרך האמת... בית אבאהחיים של 

 

 ינוהנה דווקא שמתחילים בדרך זו, למרות שאנו מצפים שהחיים יהיו ורודים כעת, הלא א
, גם , אבא שבשמיים מתחיל לטהר אותך, דווקא כעת מתחילים הייסוריםבדרך אבאולך ה

, מלחמות, אבל האמונה חזקה יורדים למצריםרעב  אברהם אבינו מגיע לארץ ישראל ומיד
    כדרך הנכונה והטובה מכל...האמת שבסופה תתברר דרך זו  –כי גם אם הדרך קשה 
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