
  
  
  

  

  

  

  

"ויצא מלך סדום לקראתו אחרי שובו מהכות את כדרלעומר ואת המלכים אשר אתו אל עמק שוה    
ברוך   ויאמר  ויברכהו  עליון,  לאל  כהן  והוא  ויין  לחם  הוציא  שלם  מלך  צדק  ומלכי  המלך.  עמק  הוא 

לאל עליון קונה שמים וארץ וברוך אל עליון אשר מגן צריך בידיך, ויתן לו מעשר מכל. ויאמר  אברהם  
  לך סדום אל אברם תן לי הנפש והרכוש קח לך" מ 
  

עם   אברהם  מפגש  את  ומתארים  המלכים  בארבעת  אברהם  מלחמת  אחרי  באים  לעיל  הפסוקים 
צדק.   מלכי  ועם  סדום  המ מלך  וחמשת  אברהם  נלחמו  במלחמה  ממלכת    מלכותכזכור,  (בניהם 

  . היו מעורבים במלחמהצדק וממלכתו בכלל לא   מלכי. בארבעת הממלכות השולטות סדום)
  

תמוה:   בפסוקים  המופיע  והתיאור  מהמלחמה  שב  סארהם  לקראתמלך  יוצא  עוברת   ו.דום  התורה 
מלך סדום. מה הסיבה להכנסת מלכי ללתאר את אברהם ומלכי צדק ורק לאחר מכן התורה חוזרת  

  צדק לסיפור מפגש אברהם ומלך סדום? 
  

האברבנל מסביר שבא הכתוב להבליט את עורמתו של מלך סדום, שניצל ממפלה ולכאורה לא זכאי  
  מבקש אף הוא לקבל משהו.   – למלכי צדק ובראותו נדיבות ליבו של אברהםלא לנפש ולא לרכוש, 

  
מלכי צדק שלא חייב לאברהם  אור החיים מפרש שהפסוקים מלמדים על רשעותו של מלך סדום; 
על   לאברהם  שחייב  סדום,  מלך  מהמלחמה.  עייף  חזר  אברהם  כי  ויין  לחם  עם  לקראתו  יצא  דבר 

שלל. ניסוח הפסוקים מחזק את הפירוש: מלך    הצלת ממלכתו, יוצא לאברהם בידיים ריקות ומבקש
  הוא שהוציא לחם ויין.  –סדום יצא לקראתו ומלכי צדק מלך שלם 

  
מלך סדום מציע לאברהם את  ואולי בא עניין מלכי צדק רק כהקדמה לתשובת אברהם למלך סדום:  

אכלו הנערים  , למעט מה שאקח מהשלללא    –  "בלעדי רק אשר אכלו הנערים"השלל ואברהם עונה  
שאכל    שאית מה  עם  מה  לשאול:  היה  שלכאורה  הרשב"ם  מפרש  השלל.  מתוך  המלחמה  אחרי 

אברהם? היה על אברהם לומר: "רק אשר אכלנו הנערים ואני"! אלא שאברהם אכל מתוך מה שנתן  
  לו מלכי צדק ולכן הקדים את מלכי צדק לתשובתו למלך סדום.

  שבת שלום!                                                                                                                                                          
   

  

בשעה   חמישי   20:30בכל 
של  שיעורו  הכנסת  בבית 
פרשת  על  וינטר  יהונתן 

 השבוע.

  

תפילת   8:30בכל שישי בשעה  
הכנסת  בבית  שחרית 

  הקהילתי. 


