
 הופכן ריפו פירושעט ורוח יהווה ק י קעי לראשיתמפר המירי אתולאיילה
 ניח השאתפ

 לוט בגלל למלחשה יוצא אברםד(
 יד()פרק

 אברם את להראות היא הזה הפרק שמגמת רבים, תושביםבטעות
 התנ"ך, כתבי מכל רחוק שיהיה דבר לך אין אולם, מלחמה.כגיבור

 "גיבורי התנ"ך גיבורי מלחמה. כגיבורי גיבוריו את לפאר הרצוןמאשר
 אבל מדם. העקובה המלחמה מלאכת גיבורי ולא הם, 1( דברו" עושיכח

 לוט, בשרו לשאר נאמן נשאר אברם כיצד להראות, היא הכתובכוונת

 כל ללא לשמו, הטוב את עושה הוא וכיצד ממנו, נפרד שהלהלמרות
 כי חשב שאמנם לוט, כיצד הכתוב, מראה זה ואגב עצמו. בשביליתרון
 הוא ממנה גדולה, בצרה ובא מסתבך ופורה, עשיר מושב במקוםבחר
 כל את לו תודה מחייב אברם כיצד ועוד, ; קרובו לעזרת הודות רקניצל
 כיצד ולבסוף, ; 2( מלכי-צדק ידי על לו מובעת שאמנם תודההארץ,
 שכניה של הכיבוש תאוות את קדם בימי כבר ישראל ארץמשכה

 ית/ מדרכו ימוך אם '(, ייסרוהו שמשם לישראל וסימן רמז -הצפוניים
 שאינו הראשונים, האבות תולדות שבסיפור היחיד המקום שזהוויצויין,

 - ב. כג, להלן11(
 - כ. קג, תהלים1(
 - ואילך. יח להלן2(
 - יד. א, ירמיהה(



 יד בראשיתירכך

 תחום לתוך חריגה משום בו יש אשר אחת, משפחה תולדות סיפוראלא
 שכן, 5(, ה' מלהמות בספר מקורו זה שקטע וייתכן 4(. העמיםתולדות

 כ(, פסוק )להלן אברם בידי המלכים מסירת על ה' את מברךמלכי-צדק

 שבו בספר וממקורו ; נחשבת היא ה' למלחמות זו שמלחמה אומר,הווה
 לתורה, זו מלחמה של תיאורה אף הועתק אלה מלחמות סיפורימרוכזים

 ה'. פיעל

 מיוחד ענין מראים החדשים המבקרים מן מעטים שלא איפוא, ,פלא לא4(
 קדם. ישי בתולדות שדן היחיד הקטע את מאמינים, ם ה ך כ מצאו, שבו זה,בפרק

 לשבח אלא איפוא לנו נותר "...%א : כותב Geschichte .ו .ע )431איוולד

 ירצה אשר זה כי זה, יחידי מאלף קטע לנו נשמר לו הודות אשר הנדיר המולאת
 ולוט אברם של הממשי בקיומם זה, קטע של מדוייקת הכרה למרות לפקפק,עוד

 היסטורית כוודאות לראות מוכן שיהיה להניח אין אברם, של ההיסטוריתובגדולתו
 ,zur Untersuchungen N~ldecke )כגון אחרים אולם, זה". בשטחמשהו

 קטע של מהימנותו מכחישים ועוד( ן ז ו א ה ל 1 מם des Kritik .1 .ז .ע56ג

 אלה, של בתחומם להיכנס ענין שום ינו שאין כמובן בו. שנמסרים הפרטים חרףזה

 חילוקי עובדת לקבוע הוא עניננו אבל המחייבים. של לא ואף השתלים שללא
 מקום אין המדעית הבחינה מן כי לחשוב שאין בהם, להראות כדי אלה,דעות

 כאגדה רואים מפוכחים מדע שאנשי דבר מוכחת היסטורית כעובדהלראות
 מתבהר, סביבו הדיונים שמן זה, פרק על נצביע דא מעין מקרה ב%בלבו.

 - בו. שדנים השונים החוקרים אצל שוגה רושם לעורר עשוי אחד קטעכי
 זו למסקנה חוץ. מקורות על מבוסס שהוא איוולד, סובר זה פרקנו לגביהתנה

 אחרים יג(. פסוק )להלן בו לאברם לו שניתן "העברי", הכינוי בשל מגיעהוא
 זה, לכינוי אחר הסבר כל שאין בטענה, זו דעה לחזק רוצים דילמן()כגון

 בציון אין העברי הקורא בשביל שכן בלבד, וכאן כאן, לאברםשניתן

 את "העורך" מצא לדעתם למסופר. יתר מהימנות הענקת משום זהכינוי

 המזרח, מלכי של זה במסע שדן בכתבה או בספר מוזכר העברי אברם שלשמו

 למחוק מבלי אברם, חיי את בתיאורו בו להשתכנם כדי חשוב די לו נראהוהדבר

 דבר של שלאמיתו אלא החדש. בקונטקסט חשיבות כל עוד לו אין שאכן זה,כינוי

 - יג. לפסוק גפירושנו להלן וראה לגמרי, אחרת היא זה כינוי הזכרתסיבת
 - שם. ורמב"ן ראב"ע והשמה יד כא, במדבר ו"5(



רכה ידבראשית

 אריגך מלך-ערער אמרפל כימי זיתי א-ב. הפסוקים יל,פרק
 גוים. מלך ותרעל עילם מלך כדרלעמר אלסר,מלך
 עמרה, מלך ואת-ברשע סדם פלך את-ברע מלחורזענשו
 כלע ומלך צביים סלד ושמאבר אדמה מלך ןשנאב

היא-צער.

 זוהוא- לקביעה השייך והסיפור קביעתהזמד זוהי וגר. י בים יויה
 הנושאים גם והם "בימי", אל נקשרים השמות בל וגו'. מלחמה""עשו
- 8(. ו ט, לעיל כמו ; מלחמה" אעשולנשוא  המזהים י( יש ל. פ ר מ א 
 8(. הספירה לפני שנה 2100 בערך חי שהיה המפורסם בבל מלך עםאותו

 - יד. ב, בדניאל גם מוזכר ך, ו י ר א - ב. יא, לעיל ראה ר, ע נ ש-
 אריאקו זה הרי הדשים חוקרים לפי תלסר. יונתן תרגום לפי ר, ס לא

 כדרלעמר, - עילפי(. מלך כודר--מאבמנ של בנו לרפה,מלך
 "כודור" שההברות קדם, מימי מלכים שמות כמה נמצאו עתיקותבכתבות

 ותרעל - לגמר"(. בשם עולמי אליל בהן מוזכר ובן מהמו חלקהם
 מנייתם שסדר מסתבר - כלל. נוהו לא אלה שמות שני ם, וי ג ך למ
 אשר כדרלעומה עמד בראשם שכן אלף-בית, סדר הוא כאן אלה מלכיםשל

- 12( בראש 11( להלן נמנהאמנם  עם גם מלהמה  עשו אמנם וגו/ 1 ש ע 

 - כ. 303 % איילד6(
 - הלוי. ,, יכ. שרדרז(
 שכשעה נראה אך עילם, מלך של שלטונו את יותר, מאוחר חיסל, הוא אמנם8(

 - כדרלעוכנ-. של מגרוריו כאן, המוזכרים כשאר הוא, היהזו
 - 539. ע' Gfnesis, דליצש, השווה'(

 -. ~Ueberl. Altisr. Hommel .ק 114 השווה10(
 - מ. פסוק11(
 לכן קודם שנה 1635 כי ידוע, --( 645 השנה )מן אסורבניפל מבתבות12(

 שדור-מאביג כבש מכן לאחר בבל. צפון על כודורנחונדי בשם עילם סלךהשתלט
 עילם שמלכות הוכח גם לרסה. מלך )אריאקו( רים-סין בנו את ומינה בבל דרוםאת
 ,Keilinschriften Die (Schrader .ט .נ וכנען סוריה על השתרעהזו



 ידמראשיתרכו

 מכוון היה זה מסע אך דלהלן, ה-ז מהפסוקים שמוכח בפי אחרים,עמים
 ביניהם. ברית כרתו לכאורה ואשר שמרדו המלכים חמשת נגדדוקא
 ארבע וכל ; יט י, לעיל כבר מוזכרות אלה מלכים של מעריהםארבע
 שתים רק מוזכרות רוב סי על אך ב1(, כך אחר גם מוזכרות שחרבוהערים
-מהן  - שבהן. החשובות היו שאלה ומסתבר בלבד, - ועמורה מדום 
 )יט, יותר מאוחר רק זו לעיר לה ניתן צורר השם ר, ע צ א י ה ע לב

 העובדה - כלל. מוזכר אינו מלכה שם ואילו בלע, נקראה אז ועדכב(,
 זה היה הן מפתיעה, איננה אתר, מלך של בשלטונו היהה ועיר עירשכל
 14( יהושע בימי עודהמצב

 ים הוא הנטרים, אל-עמק חברו כל-אלה ג-ד.הפתקים
 חטלש- את-כדרלעמר, עבדו nav עשרה שתיםהמלח.

 מדדו. שנהקמטרה

- א, בפסוק המוזכרים המלכים ארבעת על רק כמובן, מוסב, ה ל א - לכ  
 עמק כלומר ם, י ד ש ה ק מ ע - משותף. למסע התחברו כלומר ו, ר בח

 השדים, עמק השם של ביאורו זה הרי ח, ל מ ה ם י א ו ה -השדות.

 15(. השדות עמק אז היה שם המלח, ים היום משתרע שבו במקוםכלומר

-
 ; מסים לשלם סרבו כלומר מרדו, מסים, שלמו כלומר עבדו,

 ברור הרי הנושא, את מזכיר הכתוב אין כי ואף ז. יח, ב' מלכיםהשווה
 בא כאן ה. נ ש ה ר ש ע - ש ל ש 1 - המלכים. חמשת - הואשהנושא
 להלן השווה ; חסרה הבי"ת הסידורי. המספר במקום היסודיהמספר

 1 5י(. טזסו,

 - כב. כט, דבתם13(
 - יב. פרק14(
 המלח ים של הדרומי החלק שרק מסתבר, החדשות החקירות לפי כי אף15(

 - יותר. מאוחר במועדנוצר
 - 2. 300 5 ן, ועש 5 איוולד16(



רכז יד זז י ש א רב

 והטלכיפ גדרלע5ר בא עתה עשרה 1גארבע ה-ז."9פ1קיפ
 ואת-'~PtU קינים בעשתות את-רפאים ויכו שזואהדר
 בטררם ואת-החרי קריינים. בשוה האימים חשתמהם,
 אל- WS~1 ורטבו על-המדבר. אשי פאין איל עדשעיר,
 ונפ העמלקי, את-כל-שדה ויכו קדש הוא כהטפפעין

 תפר. בחצצן האטב8ען-הזומרי

 הכו והם דרומה, הצפון מן באו המלכים ארבעת ר. מ ע ל ר ד כ אב
 משום או לכאורה וחברותיה, סדום את שהתקיפו לפני עוד אחרים,עמים
 נכונות שהראו משום או ארצם דרך המעבר את מהם למנוע בקשושהללו
 - הענקים - הרפאים את התקיפו תחילה וחברותיה. טדום לעזרתלבוא

 היו שבבקע אלה מפאים-ענקים מזרחה. הירדן עבר של הצפונישבחלק
 1 יא ג, דברים השווה ; מאוחרת יותר הרבה בתקופה עודמפורסמים

 היתה עשתרות, - בקיצור או ם, י נ ר ק ת ר ת ש ע - יב. יג,יהה2ע
 וזים; הו - עוגז2(. המלך של מושבו כמקום גם המוזכרת הבשן,בירת
 ם, ה ב - עמון. בארץ יושבים שהיו 8י(, הזמזומים עם זהים הסתםמן

 ם. י מ י א ה - עמון. רבת - עמון בירת של העתיק שמה אלא זה איןאולי
 וה מואב.-בש ארץ של הקדומים כתושביה מוזכרים הם י ב,בדברים

 בצפון לאזור שהכוונה לוודאי קרוב קריתים. במישור כלומר ם, י ת י רק
 צפונהענ(. לארנק מעבר תואב ארץ השתרעה קדם בימי שנן,הארנון,
 הנביאים אותה מזכירים זאת ועם zo). ראובן שבט בנחלת היתה זוקריתים
 הקדומים תושביה שם זהו י, ר ח ה - מואב. לארץ כשייכת 21(האחרונים

 דווית ר, י ע ש ם ר ר ה ב - ואילך. כ לג להלן השווה 1 אדום ארץשל
 התרגומים לפי ן. ר א פ ל י א - אילת. ים ומפרץ המלח ים שביןההרים

 ד יב, יהישעז!(
 - )הסף(. וכרש"י 1 כ ב, דברים18(
 - כן. כא, במדברס1(
 - יט. יג יהושע 1 לו לב, במדבר20(
 - ט. כה, יחזקאל 1 בג מח, ירובה!2(



 ידבראשיתרכת

 לפי פארן. של מישורו כלומר רשאי, וכן מישור, - פירושו אילהרי
- 32(. פארן מדבר במזרח אילה, או אילת זו הריאחרים  משהגיעו 1. ב ש י ו 
 יותר המאוחר ששמה משפט, לעין מערבה, פנו לדרום, המלביםארבעת
 ה ד ש - בוודאותי עדיין אותר לא זה יישוב של מקומו קדש.הוא

 מפרשים כך משום 23( עדיין נולד לא עשו של בנו בן עמלק י. ק ל מ עה
 פירושו לקבל שמוטב דומה, אך העתיד". שם "על כך שנקרא 34(,רבים
 הארץ יושב החורי מבני נכבד אדם הקדמונים בימים "כי הרמב"ןשל

 על בנו שם קרא עשו בכור אליפז עמלק. ושמו ההוא המקום עלומושל
 הנגב עם זהה זה העמלקי" "שדה מקום, מכל 25(. וכו' ההוא" איששם
 על איפוא חזרו המלכים מקדש. צפונה כלומר t(ZS ישראל ארץשל

 ב' הימים דברי לפי ר. מ ת ן צ צ ח ב - צפונה. פנו ושובעקבותיהם
 בתמרים. עשיר שהיה מקום המלח, ים של במערבו גדי, עין זה הרי בכ,

 י2(. ובוץ רפש מקום פירושוחצצן

 ארמה ומלך עמרה ומלך כלך-סרם ריפא ח-ס.הפסוקים
 מלחמת אתם ויערכו הוא-צעד, בלע וסלך צבייםומלך
 מלך ותרעל עילם מלך כדרלעמד את השדיה.בעמק
 ארבעה א'לסר; מלך ואריוך עפעף מלך ואמרפלגוים

 את-החפשה.מלכים

 מלכי במאוחד, לקראתו, התקדמו בגבולות, עמד כבר האויבכאשר
 הוא ולכן המתקיפים בראש שעמד הוא ר מ ע ל ר ד כ - הערים.חמש

 - ח. ב, דברים הכזיוה22(
 - יב. לו, להלן השהה33(
)24

 - )המי(. רש"י למשל ר,
 - הזה. הראשון העמלקי עם התערב אדום סבני ענף כי סובר, דליצש25(
 - מה. נטע יד, ז כס יג, בפרבר28(
 -  גוניס. של במלום דיטריך, לפיז2(



רכס ידבראשית

 קודם  שגם ל, ע ד ת ואחריו ראשון, בתור המלחמה, בשעת כאן,מוזכר
 וגו'. ה ע ב ר א - הסדר. לפי השאר, מכן ולאחר 3דרלעמר, אחרהוזכר
 הרי רש"י, מעיר שכבר וכפי הנושא. שינוי כדי תוך קריאה, משפטזהו
 כן פי על השף מיריביהם היו רבים אמנם סדום אנשי כי להדגיש, כדיזה

 גיבורי להתקיף היסס לא אשר אברהם, של לגבורתו עדות ומכאןנוצחו.
 עמו. מעטים ואך אלה, מנוסיםמלחמה

 טלך- וינסו חמר בארת בארת היטרים ועמק י-יב.הפסוקים
 ויקחו נטו. חרה והנשארים ויפלו-שכיק ועמרהסדם

 ויקחו וילכג ואת-כל-אכלם ועמרה סיםאת-כל-רכוש
 רטב והוא וילכו: אברם בו-אחי ואת-רועדאת-לוט

פסדם.

 פירוש חמר, -- מאד.. רבות בארות כלומר בארת,בארת
 מלך-סדם -- המלח. ים בשור האספלט רב היום עדאספלט.

 את אלא מזכיר הכתוב אין אך השאר, גם שמה נסו הסתם ומן ה, ר מ עו
 עצמו סדום מלך כי החיילים, על מוסב 1 ל פ י 1 - ביותר.החשובים

 לקראתו". מלך-סדם "ויצא יז(, )פסוק מכן לאחר שמשתמע כפי נמלט,הרי

 להר, כמו ה, ר ה - בבארות. נפלו שלא אלה כלומר ם, י ר א ש נ ה 1-

 מסתבר, הידיעה. ה"א עם יז, יט, להלן "ההרה", לעומת הידיעה, ה"אבלי

 - ת א ו ח ק י ו - ממערב. באו הכובשים שכן במזרח, היו אלהשהרים
 - לנפשן. העזובות הערים לביזת התפנו הקרבות, שוך עם עתה, וגו'. לכ
 הוא ולכן למלחמה, יצא לא הוא במדום. נשאר לוט וגו'. ב ש י א ו ה1

 ר"ל מאברם לוט פרידת על הקודם הפרק מן ידענו וגר. ו ח ק י ו -נשבוס
 ובמיוחד הזה, הפסוק כל נראה לכן לג מושב למקום בסדוםבחירתו
 או מכבר זה ידועות עובדות קביעת אלא בו אין שכן כמיותר, שלו,הסיפא
 המסופר הבנת לאפשר אלא צריכה לא וקביעתן מאליהן, מובנותעובדות
 פרק של מקורו שבו ה', מלחמות שבספר אלא אותן, ידע שלא למילהלן
 עניניו לסיפור מקום כמובן היה לא שינוי, כל ללא בתורה שוקע והואזה

 - הקודם. בפרק באים שהם כפי לוט שלהפרטיים



 ידבראשיתדל

 שכן והוא העברי, לאכרם ויגד הפליט ויבא 'כ109ק

 בעלי והא ענר ואחי במטול אחי האמרי ממראבאלני
 -אברם.ברית

 את וגם תנחומא מדרש את גם שמביא רש"י השווה ט. י ל פה
 משום  שבכאן הידיעה בה"א אק מקרא של פשוטו לפי אך רבה.בראשית
 בשמות הידיעה בה"א השימוש את המקרא בלשון מצינו שכן,תמיהה,
 יחזקאל ; יג סו, ב' שמואל למשל השווה ; מודעים לעשותם כוונה כלשאין
 נקראו ומשפחותיהם החבות י, ר ב ע ה - ואילך. כא לג, ; ואילך כוכד,

 לב(, מג, ; טו ם, להלן )השווה המצרים בפי וגם הכנענים בפיעברים,
 בשם עצמם כינו הם וגם נח. של נכדו המפורסם, עבר של צאצאיובתור
 לו לספר כדי סדום(, מאנשי )אולי המלחמה מפליטי אחד בא והנהזה.

 משום אלא זה אין ? אברם אל דוקא פונה הוא ולמה המתרחש. עללאברם
 ידוע הוא שאף לוט, אל איפוא הוא קרוב וכי הוא עברי שאברםשידע,
 לעזרתו יחוש שאברם להניח, לפליט איפוא לו היה ומותר בעברי,היה
- קרובו.של  לפנות לפליט לו היתה נוספת סיבה וגו'. ן כ ש א ו ה ו 
 לגייס איפוא ויוכל האמורי שרי בין לו ברית שבעלי והיא אברם,אל
 ם, ר ב א - ת י ר ב י ל ע ב - לוט. את להציל יצא שבעזרתו צגאי,כוח

 להלן. כד מפסוק שמשתמע כפי לעזרתו, באו הםואמנם

 וירק אחידי נעזבה כי אברם וישכנע יד-טז.הפסקים
 כש-

 ער-דה ויררף בששון ושלש עשר שבשה ביתו ילידיחניכיו
 עד-חובה וירדתם ויכתו ועבדיו הוא לילה ן עליהםויחלק
 את-לוט וגם כל-הרכש, 4ט2 וישב לדמשק. כהיכשלאהגר

 ואת-הקהת 4ט2-הנשים וגם השיב ורכננואחיו

 הביאתו אשר היא קרובו, שבי על זו ידיעה רק ו, י אח ה ב נש יכ
 במו ו, י ח א - המלחמה. גבורת לתהילת השאיפה לא ובוודאילהסתכן,
- za). אחים" "אנשיםלעיל  הוציאם דהיינו וירוקן, כלומר ק, ר י ו 

 - ח. יג, לעיל8ש(



רלא ידבראשית

 מסר אותם, חימש כלומר וידק, גורס השומרוני התרגוםממגוריהם.
 29( זיין כליבידיהם

-  
 - בנסיון. שעמד זה המנוסה, הוא חניך ו, י כ י נ ח

 המהימנים האנשים הם אברם, בבית שנולדו העבדים 1. ת י ב י ד י לי
 נסע הוא כלומר וגו', ף ו ד ר י 1 - ביותר. עליהם לסמוךשאפשר
 בדן, השיגו והוא האויב, את להשיג כדי ומזורזים מהיריםבמסעות

-  
 המקום עם זהה להיות יכול זה מקום שאין ag), העירו כבר ן. ד - דע

 שכן ואילך(, ז יח, )שופטים ליש או מ0 ים, )יהושע לשם תחילהשנקרא
 לדמשק. השדים מעמק המובילות הדרכים משתי אחת ליד מצוי הואאין
 והיא לגלעד, שייכת א לד, בדברים המוזכרת זו כמו כאן המוזכרת זודן
 משמעות גלעד. בארץ היא אף ו, כד, ב' שמואל שבספר יען דן עםזהה
 ידון "לא השווה נמוך, במקום בשפלה, להיות - כנראה היאהשם
 ק, ל ח י 1 - 1. כד, ב' שבשמואל תחתים" "ארץ גם והשווה זג(,רוחי*

 העיר ה, ב 1 ח - ד ע - לקבוצות. אנשיו את חלק כלומר עצמו,חלק
 - וימין לותיק צפונית כלומר ק, ש מ ד ל ל א מ ש מ היתהחובה
 ההשבה סדר וגו'. ש כ ר ה - ל כ ת א ב ש י ו - צפון(. - שמאלדרום,

 - כאן שמחכרכפי
 שהוא מסתבר והעם, הנשים ורכח12, לוט הרכוש,

 מלבי"ם(. )השווה הדברים התרחשו שבו הסדר מןנובע

 טהרות 1sw אחרי לקראתו סלך-סדם ויצא 'ז.פמזק
 שיה אל-עמק ננוה אמטר ואת-המלכיםאת-כמאלעמי

 הסלף. עטךהוא

 כפי ממט, לתבוע כדי אברהם לקראת יוצא מדום מלך וגו'. א צ י1
 ליוצאי להביא מבלי אך עירו, מבני השבאים החזרת את להלן,שמסופר

 - )הס'(. יונתן בתרגום הוא וכן29(
 שפרקת מכאן, להסיק הרוצים אלה של סענתם מופרכת ובכך הגגסטנברג.30(

 אחר אלא ללשם-ליש ניתן לא דן שהשם משום הארץ, כיבוש אחר אלא חוברלא

 - דן. השבט בידי המקוםכיבוש
 - ג. 1 לעילת(



 ידבראשיתרלב

 העמק שם זהו ך, ל מ ה ק מ ע - נפשם. את להשיב דבר אלהמלחמה

 82(. אבשלום יד את מצבה, אבשלום לעצמו הקים ושם רבנו, משהבימי

 עמק שגם מסתבר הרי t(SS באפרים היו אבשלום של שנכסיומכיוון
 זה. באזור הוא אףהמלך

 ויין, לחם הוציא שלם מלך וחולבי-צדק יח-כ.הפסוק.ם
 לאל אברם ברוך ויאמר, ויברכהו עליון. לאל כחזוהוא
 צריך אמיר-מגי עליון אל וברוך וארץ. שמים קנהעליון

 מכל. מעוצר ויתן-לובידך,

 מפיו להוציא מדום מלך שהספיק לפני עוד וגו'. ק ד צ - י כ ל מ1
 הלה, של הגמור הפוכו מלכי-צדק, הופיע השבויים, להחזרת תביעתואת

 השיחה כי להניה, הוא ההכרח מן אברם. לחיל ויין להם עמו מביאוהוא
 שכן, 34(, אברם אל סדום מלך של לפניתו קדמה למלכי-צדק אברםבין

 השלל את שהחזיר לפני שלם מלך לידי הכול מעשר את מסראברם
 נתן שהי סמה מעשר להפריש חייב עצמו ראה בצדק ואכן, סדום.למלך
 חלקו על כך אחר לוותר ראה לנכון גם ואם כך, כל נפלאה בדרךבידו
 למסירת 35( שדאג כשם ה', חלק על לוותר לעצמו זכות ראה לא הרישלו,
- וממראת(. אשכול לענר המגיעהחלק  שלם. מלך צדק ומלכי 
 נח, בן שם עם מלכי-צדק את המזהים י3(, חז"ל של דעתם היאידועה

 מלכי-צדק של לזהותו בקשר דבר הכתוב מלשון להסיק אין כמובןאך

(azיח. יח, ב', שמואל - 
 - בג. יג, שם83(
 - כא. פסוק להלן34(
(ssכד. להלן - 
 אברם פגישת שתיאור נתגר, של מבוססת הבלחי הנחתו היא לשמצה ידועה88(

 בנחלת רפופורט האריך וכבר הצדוקים, לכתוב שהוסיפו הוא תוססת מלכי-צדקעם

 - המידה. על יתר בהפרכתהיהודה
 - )הכף(. ע"ב לב, נדריםז3(



רלנ ידבראשית

 העיר לגבי לכך ובדומה המלך. לדוד מושווה קי( )פרק בתהלים אשרזה,
 88(, מתתיהו בן יוסף לפי זו. עיר של זהותה את בוודאות לקבוע איןשלם,

 שם 0*(, מתהלים וראייתם ירושלם. זה הרי 39( אחרים ורביםהתרגומים
 שאחד העובדה, גם משמשת זו לדעה חיזוק שלם. בשם ירושלםנקראת

 הירונימוס כבר כותב זאת לעומת 41( צדק אדוני נקרא ירושלםממלכי
 ואחרים, מתתיהו בן יוסף שסובר כפי ירושלם, עם זהה איננה שלםכי
 9ד שלם בשם שנקראת שאן(, בית )בנ סקיטופוליס ליד עיר זוהיאלא
 42( יהודית בספר גם צדק. מלבי של ארמונו את מראים גם ובההיום,

 דבר של ולאמיתו שאן. בית באזור לחפשה שיש שלם בשם עירמוזכרת
 למדום, מדמשק לדרך יצא אברהם יותר. סביר זה איתור כי לומר,יש

 לעבור עליו שהיה איפוא ומסתבר המלחמה, שלל את להחזיר ביקשלשם
 לבאר שנסינו כפי באפרים, הוא המלך עמק אמנם ואם בית-שא.את

 האלילים עובדי וגו'. ן ה כ א ו ה ו - יותר. מתאים זה גם הרילעיל,
 רבים כוחות על השלטון את ייחסו שלו עליון, לכח סגדו ההרששבזמן
 כהן שימש מלכי-צדק ואילו משלו, כהן היה כזה אל-כח לכלושונים.
 הצדק, - היה זה אל של שיחתו משום הסתם מן עליה","לאל

 מקום, מכל *4(. בה" ילין "צדק הפסוק על זה בהקשר מצביע 48(והמדרש

 לאברם, כאן מעניק שהוא הברכה שמוכיחה כפי ידע, זהמלכי-צדק

 וארץ", שמים "קנה מבנהו הוא שכן, היחיד, האל גם הוא העליוןשהאל

 הביטוי את מסב 45( המדרש אולם הוא. שלו וארץ( שמים )בן שהכלזה
 אותו שהכיר ידי על בעולמו להקב"ה שותף לו שנעשה אברם, עלהזה

 הפרשת על שמסופר הראשונה הפעם זוהי וגו'. ו ל ן ת י ו -לבריותיו.

 - ב. י, א' עתיקות38(
 - )רח'(. ז מג, רבה בראשית גם ר'89(
 - ג. עו,40(
 - א. י, יהושע,41(
 - ד. ד,42(
 - )דיש(. 1 מג, רבה בראשית8*(
 - כא. א, ישעי'44(
 - )הש(. ח מג, רבה בראשית45(



 ידבראשיתרלד

 במלכי הכרה משום יש מלכי-צדק לידי ומסירתו המעשר בהפרשתמעשר.
 המלחמה. שלל עשירית לו שמסר אברם, מצד האמיתת לאל נכהןצדק
 46(, להפרישו נודר שיעקב המעשר אשר בעוד ראשון, למעשר הדוגמאזוהי

 שני. למעשרמתאים

 הנפש תן-לי אל-אכרנו כזלך-סרם וי1144ך כא-כד.הפסוקים
 ידי הרמתי סדם; אל-סלך אברם ויאמר קח-לך.והרכש
 שרוך- ועד אם-מהופ וארץ. שטים קנה עליון אלאל-ה'
 תעשיתי אני תאמד ולא לדו מכל-אשר ואם-אקחנעל

 האנעים וחלק הנערים אכלו כהצר רק בלעדיאת-אברם.
 חלקם. יקחו הם וממרא ומפיל ענר אתוו הלעושטר

 כרכושו רואה אברם כי סובר, מדום מלך וגו'. ש פ נ ה י ל - ןת
 הוא כך משום ממנה מעשר שהפריש מכיוון המלחמה, שלל כל אתשלו
 נשבעתי" קבי כמו הווה, לשון י, ד י י ת מ ר ה - הנפש. החזרת רקתובע
 אברם כי מוכיחים, אלה שמות ץ. ר א 1 ם י מ ש ה נ ק ה'... - י*(.וגר

 באותן משתמש הוא שכן מלכי-צדק, של בנוכחותו סדום למלך לונשבע
 - משמעות רבת תוספת מעויף הוא אך הלה. השחמש שבהן ממש,סלים
 של גורלם את שמכוון כמי גם הכל בקיא את לציין ברי ה', השםאת

 הרשימתה השבועה וזוהי ידה הרמת ידי על אברם נשבע בה'ברואיו.
 שהאמת לאחר רק סדום. מלך כלפי דוקא באה והיא במקרא,המוזכרת
 לא 8*(, וחטאים" ל"רעים הפכו שהאנשים לאחר רק העולם, מןנעלמה
 לשכנע, נדי מיוחדות בנוסחאות צורך היה פשוטה, הבטחה עודהספיקה

 השמים, אל היד הרמת זוהי כאן הבטחתכן את לקיים המבטיח רוצהשאכן
 שכינת לכך רמז משום גם בה ויש ההבטחה, למתן כעד ה' עלהמראה
 בקשר ם א - אותה. לקיים כדי ידו לאל אשר ככל לעשות היא,המבטיח

 - כב. כח, להלן46(
 טז. כב, להלןז4(
 יג. יג, לעיל48(




