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 בס"ד

 

 
  

 נערך ע"י תלמידים -הרב מרדכי אלון 
 

ראשונהלסעודה  - לעלות גם בירידה

 מהלכים בין העומדים

כל כך מתאים שהפרשה שמתחילה את סיפור חייו של אברהם 

לך", שהרי גם  אבינו, אבי האומה הישראלית, תקרא "לך

משך כל הדורות. אנחנו, עם ישראל, הולכים והולכים והולכים 

 , כילהתקדם, לעלות משמעופעמים רבות 'ללכת' במקרא 

גם בניסיון מעניין שכוחו של האדם בעולם הוא הליכתו. 

עתיד הוא של אברהם אבינו, העשירי במספר,  האחרון

  –במילים  להצטוות

ךְ  ד ֶאל ְלך    ְול ֶ֨ ל ַאַחַ֣ ה ַעַ֚ ֙ם ְלעֹלָָׁ֔ ָׁ הוּ ש  ֵ֤ ֲעל  ה ְוַהֹּֽ ָּ֑ ִרּיָׁ ֶ֖ר אַֹמַ֥ר  ֶאֶֶ֖רץ ַהּמֹֹּֽ ֶ ים ֲאש  ִרָ֔ הָׁ ֶהֹּֽ

יךָׁ  ֶלֹּֽ  1.א 

את  ,יחידך , אתאת בנךאתה מצווה בהליכתך להעלות גם '

 .'יצחק

. כך 'עומדים'נקראים ההמלאכים  ', לעומתמהלך'האדם נקרא 

   -אומר מלאך ה' ליהושע הכהן הגדול 

ּלֶה...  ֹּֽ א  ים הָׁ עְֹמִדֶ֖ ַ֥ין הָׁ ים ּב  ֙ ַמְהְלִכָ֔ ַתּתִֵ֤י ְלךָׁ  2.ְונָׁ

נמצא בין המלאכים אבל במדרגה גבוהה מהם. הם לא אתה '

עולה ועולה, בניגוד , ישוו לך כי אתה הולך מדרגה לדרגה

 .'אליהם שעומדים ונמצאים במקום אחד

 כח לבנים –מעשה אבות 

וצריך להבין את   3חז"ל לימדונו כי "מעשה אבות סימן לבנים"

המשפט הזה לעומק. פעמים רבות שאנחנו מבינים אותו 

'וואי, איזה יופי, בדיוק מה שעברו  –שטחיות ואומרים ב

ז'וו. הנה, אברהם הגיע -האבות קורה גם אצלנו. סוג של דה

אצל יהושע כשנכנסו לארץ בשכם וגם תחילה לארץ ועבר 

הגיעו תחילה לשכם וגם לנו קרו דברים דומים...'. אבל 

מה . 4הזו באופן הרבה יותר עמוק מסביר את האמירה הרמב"ן

שאירע לאבות היה בעצם הענקת כח על ידי הקב"ה להם כדי 

שגם אנחנו הבנים נוכל לעמוד באותם ניסיונות ומאורעות 

כאשר בעתיד נתגלגל למקומות מעין אלו. כלומר, כשאברהם 

הגיע לשכם הוא בעצם נתן כח לדורות הבאים להתמודד עם 

י לה-בארץ. זהו עומק הזכרת "אאז שלהם שיימצא  'הכנעני'

                                                           
 בראשית, כ"ב, ב'. 1
 זכריה, ג', ז'. 2
 תנחומא ט'.עי' מדרש  3
 עי' פירוש הרמב"ן לתורה, בראשית י"ב, ו'. 4
 ברכת אבות, תפילת העמידה. 5

בכל פתיחה של תפילת  5להי יעקב"-להי יצחק וא-אברהם, א

 עמידה שאנו נושאים שלש פעמים ביום.

כך הם הדברים בפרשתנו. אברהם מקיים את הציווי שהפך 

'לך לך', לוקח את שרי ואת לוט  –לשמו של הפרשה כולה 

 -והם הולכים 

ה ְגּבָׁ ֹּֽ ֹוַע ַהּנֶ סֶ֖ ֹוְך ְונָׁ לַ֥ ם הָׁ ָ֔ ע ַאְברָׁ ַ֣ ּסַ   6.ַוּיִ

הי אותה נסיעה? לאן הם נוסעים? היכן הוא הנגב המדובר? מ

 –על פי רש"י הדברים מתפרשים כל כך יפה 

ללכת לדרומה של ארץ ישראל, והיא לצד , וכל מסעיו הנגבה

  7...ירושלים
והוא הולך  –אברהם מגיע מהצפון, מחרן, ממסופוטמיה 

, לכיוון ירושלים. עם ישראל הולך דרומה -, היינו הנגבהונוסע 

אף הוא כבר שלושת אלפים ושלוש מאות שנה לאורך כל 

אל ירושלים. לאורך כל הגלויות,  –הדורות לכיון אחד בלבד 

בכל הרגעים היפים של עמנו וגם ברגעים הפחות יפים, אנו 

"הנגבה", אל ירושלים. איך –נושאים את עינינו ואת לבנו 

"כל  – ?נחמן מברסלב רבנו ר'של המשפט המפורסם אומר 

  .8אני הולך לארץ ישראל" -מקום שאני הולך 

שמורידה הגשמית זה לא רק כיון פיסי, אלא בתוך המציאות 

 –ומשקעת הכל, תרבויות וממלכות, אידיאולוגיות ושליטים 

הולך אל תמיד יהודי, בנם של אברהם יצחק ויעקב, תמיד 

 .'שבלב -ירושלים '

 משפחה -מולדת  –ארץ 

וההליכה הזו היא לכיוון שלא תמיד מוגדר גאוגרפית. לא 

ללכת אפילו לא לארץ ישראל או לארץ כנען.   WAZE-כתוב ב

  –, ובמילים אחרות 'אל הארץ אשר אראך' –כתוב שם 

ְך  ֵ֤ ל  ְבךָׁ   'ה  ַהש ְ ךָׁ  ּואְ֢וה ְיהָׁ ֶלַ֥ ְלּכְ   9.ְיַכַ֫

 –וגם 

י ה'-מ נוּ  ִמְצֲעד   10.ֶגֶבר ּכֹונָׁ

אל עצמותך. לך מכל הדברים שאתה סומך עליהם.  –"לך לך" 

ראשית עליך ללכת 'מארצך', מהמקום של הפרנסה שלך, 

 בראשית, י"ב, ט'. 6
 שם.רש"י  7
 .חי מוהר"ן, קנ"ו 8
 תהילים, נ"ה, כ"ג. 9

 שם, ל"ז, כ"ג. 10

 'לך לך' תשע"זלחיות עם הזמן בשבת קודש 

 חיים' –'טועמיה 
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הכבוד שלך, החְברה שלך. בשלב שני אתה מצווה ללכת גם 

וזה יותר קשה, כי מולדת זו כבר 'אמא', מקום  –'ממולדתך' 

ההולדת שלך, המקום שבו גדלת. "אין כמו אמא" כתוב בהרבה 

כתובות גרפיטי בצבא, זוכרים? ובמקרה הזה הגרפיטי באמת 

נכון. ישנם מקרים שחברה מתכחשת לאדם, ל"ע, דוחה אותה 

לפעמים זה אפילו יכול להיות טוב לעזוב מקום  –ממנה 

אך תמיד יש לו לאדם  -מסוים ולעבור למקום ישוב חדש 

לשוב אל מולדתו, מכורתו. לעזוב מולדת זה הרבה יותר קשה. 

אדם לעזוב אפילו את השלב השלישי, הקשה ביותר, נדרש ב

הבית שלו, המשפחה הכי קרובה, נחלת אבותיך,  –"בית אביך" 

שחרר עצמך מכל  -הירושה שלך לעתיד. בית והון. לך לך 

הדברים הללו שמקיפים אותך ומעניקים לך מעטפת בטחון 

 אבל לפעמים מונעים ממך מלהגיע לעצמותך.  

זה פירוש מדהים אבל לא שלם, כי גם התורה לא הסתפקה 

בכך. אמרנו ש'מעשה אבות סימן לבנים', ואנחנו תמיד 

אבל צריך לזכור שלא תמיד אנחנו הולכים למעלה,  –הולכים 

 הרבה פעמים נדמה לנו שאנחנו הולכים גם בכיוון ההפוך;

 אברהם מפיל את הכלכלה בארץ?

יעתו של אברהם "הנגבה", בפסוק הבא, מיד אחרי תיאור נס

  –אחרי עלייתו לארץ, אומרת התורה 

ֶָּ֑רץ  אָׁ ב ּבָׁ ֶ֖ עָׁ דַוְיִהַ֥י רָׁ ר  ה֙  ַוי  ֶ֨ ְימָׁ ם ִמְצַר  ֵ֤  11...ַאְברָׁ

צריך . למצרים אברהם יורדו רעב בארץיש  –זה דבר אדיר 

במובן  -בשני מובנים  להבין את המשמעות של הירידה הזו

הראשון, הקל, שגם עליו אנחנו לא תמיד חושבים לעומק, 

אך גם על עצמו הירידה הזו משפיעה גם נפשית על האדם 

הסובב אותו: אברהם מגיע לארץ, מוקף בכנענים ובני הכלל 

כוש, עובדי אלילים קלאסיים, והוא מנסה בפעם הראשונה 

 ,' אחד'. הכרזה כזולהינו, ה-בהיסטוריה לקרוא בשם 'ה' א

מסתבר שהיא לא הכי רצויה שם. זו בעצם קריאת מלחמה 

, כנגד אמונתם של כל יושבי הארץ. אבל מספרים להם

להים -שהאיש הזה, שקורא בשם א לתושבים המקומיים,

אחד, מביא איתו ברכות ואולי הם אפילו משתכנעים ונוטים 

ואז,  –להאמין וללכת לנסות לשמוע אותו ולהתברך מפיו 

בבת אחת, מגיע רעב לארץ. ארץ שהיתה שוקקת חיים 

ומשגשגת הופכת עם ביאתו של אברם למקום הרעב. איזה 

הבטיחו לו  –ניסיון עצום זה! איזה חילול ה' זה יכול ליצור 

, והוא רק מגיע לכנען וכל 12'ונברכו בך כל משפחות האדמה'

 הכלכלה נופלת!

יש לפעמים ירידות,  –אבל המובן השני הוא אפילו יותר קשה 

בכוחות  גלויות שמביאות אחריהן עליות, שמתוכן מתעצמים

המתגברים ומתגדלים. אבל יש סוג אחד של ירידה שאדם 

ירידה שנובעת מבחירתו של  -משוכנע אין לו תקומה ממנה 

זה לא הקב"ה הביא  –. כאשר הוא עצמו חטא עצמו האדם

עליו, את  אלא הוא עצמו הביא את זה את הירידה,עליו 

אתה חטאת, אתה  -ך הרצון של הקב"ה פ  החטא. זה הרי ה  

  נפלת...

הרמב"ן אומר, ובעקבותיו הלכו גם פרשנים רבים נוספים, 

את זה בזהירות  צריך לומר .שבירידה למצרים אברהם חטא

אדיר. צריך לזכור שאין  לימוד יש כאןאבל  עדיןכי זה נושא 

ובוודאי  ,אברהם אבינולנו השגה והבנה באבות הקדושים, ב

אבל זה נכתב  -אלו לא מושגי החטא שלנו  שלא בחטאיו.

בתורה כדי שאנחנו נבין מתוך כך 'מעשה אבות סימן לבנים', 

נלמד גם אנחנו. וכך כותב  מתוך גוף קדוש כמו אברהםש

  -הרמב"ן 

גם יציאתו מן הארץ שנצטווה ... ודע כי אברהם אבינו חטא חטא גדול

 כי האלהים ברעב יפדנו ,עון אשר חטא -עליה בתחילה מפני הרעב 

ועל המעשה הזה נגזר על זרעו הגלות בארץ מצרים ביד  ,ממות

  13.במקום המשפט שמה הרשע והחטא .פרעה

סמוך על הקב"ה ולהישאר ללמהלך של  תה מנוגדתהי הירידה

ההתמודדות של אברהם כאן היא  –אם כך ובארץ כנען ָברעב. 

לא רק עם הרעב עצמו אלא עם זה שהוא עצמו בחר לרדת 

מהארץ, עם זה שהוא הביא את הירידה הזו על עצמו. הרי 

כשאני בחרתי בירידה עשיתי דבר כל כך הפוך מרצון ה', כל 

הורס את דבר ה' בעולם, עד כדי כך לא מתאים, כל כך 

  –דבר כזה  שעלהרמב"ם בהלכות תשובה אומר ש

לבכות ולקונן על חטאיו ועל מה שעשה לנפשו )לחוטא( ראוי לו 

 14.וגמלה רעה

 ,של העליה לירושלים ,זה מדהים איך הפרשה של 'לך לך'

 .של האדם שנובע מחטא ,'וירד'-עצם בעוסקת ב

 ירידה שהיא בעצם עליה

פלא של אז איך מבינים את זה? בואו נשמע את הסברו המו

  -לדברים הללו הרבי מליובאוויטש זיע"א 

בוודאי ההיפך מהרצון העליון, אך אמנם מעשה החטא עצמו הוא 

שנגרם על ידי החטא אינו ההפך ובאדם  עצם מצב הירידה בעולם

זו ירידה אמיתית אלא חלק מהעליה אין מרצון ה'. כלומר בעומק 

 שבאה בעקבותיה. 

פור 'וירד אברם מצרימה' מופיע מכך שהסי ההוראה הנלמדת היזוו

מיד אחרי 'לך לך'... בכל מצב שיהודי שרוי בו, אפילו נחות ביותר 

ואפילו כאשר הוא עצמו גרם למצב שלילי זה על ידי שהוא בחר 

ברע... בכל זאת אל יתייאש ויחשוב ח"ו שאבדה תקוותו, שהרי כיון 

הוא שמצבו נגרם, מלבד בחירתו, על ידי ההשגחה העליונה הרי 

מוביל באמצעות תשובה לדרגה נעלית ביותר... ויוכל לברר ולזכך 

 15.את ניצוצות הקדושה הנמצאים ב'זדונות' ולהפוך אותם ל'זכויות'

גם בירידות, גם  -מלמד אותנו הרבי  איזה שיעור מופלא

בעליה. ',לך לך'בחנו בעצם אנ -בנפילות שלנו 

  

                                                           
 י'. בראשית י"ב, 11
 שם, ג'. 12
 פירוש הרמב"ן לתורה, בראשית י"ב, י'. 13

 '.רמב"ם, הל' תשובה, ה', ב 14
 .67, עמ' י"ג-, סע' י"בא' לך-ליקוטי שיחות המתורגם, חלק ה', לך 15
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 שניה לסעודה - מה בין שכנוע לחינוך?

 לקרוא בשם ה'

אברהם ושרה ממצרים שבים בקריאת 'שני' של פרשת 'לך לך', 

אך הם  ,עם פרעה מלך מצרים סימפטימהמפגש הלא כל כך 

יודעים לעשות עליה גדולה גם ממפגש זה, ומעשה האבות 

הזה יהיה סימן לבנים כאשר בניהם ירדו למצרים ואף יעלו 

  .16ממנה, בכל הענינים

במילים האחרונות של דווקא אני מבקש להתמקד הפעם 

  –קריאת 'שני' 

רמְ  ֶאל ֶ ַח ֲאש  ְזּב ָ֔ ה קֹו֙ם ַהּמִ ָּ֑ ֹנָׁ אש  ִרֹּֽ ֶ֖ם ּבָׁ ָׁ ה ש  ש ָׁ ַ֥ ַ֥ם  עָׁ ש   ם ּבְ ֶ֖ ָׁ֛ם ַאְברָׁ ָׁ א ש  ַ֥ ְקרָׁ ַוּיִ

 17ה'.

הפעם השלישית שהמושג הזה מופיע בפרשה שלנו. כך  היזו

 19אחר כך בבית אל, כך היה 18היה כאשר הוא הגיע לאלון מורה

ממשיך לקרוא בשם אברהם  -ממצרים  כשהוא חוזר כך כעתו

באלוני  יופיע בהמשך הפרשה הבאהואף ימשיך  מושג זה ה'.

 .'בשם ה' אל עולם'אברהם קורא  - 20ממרא

הרמב"ן מפרש את המילים הללו בצורה הפשוטה והיסודית 

  –כל כך 

והנכון שהיה קורא בקול גדול שם לפני המזבח את שם ה' מודיע 

 21...אותו ואלהותו לבני אדם

פיות בני האדם את ויבות מכניס ללאברהם דהיינו שהיה 

  –זה מעין הסבר בחז"ל מופיע כבר שם ה'. האמונה ב

א אמר ריש לקיש אל תיקרי  'ויקרא שם בשם ה' אל עולם' אלא ויקרָׁ

מלמד שהקריא אברהם אבינו לשמו של הקב"ה בפה כל עובר  ,ויקריא

 22.ושב

האם קריאה זו בשם ה' היא אותה פעולה שעשה אברהם גם 

באור כשדים בהתמודדות כשהיה  ,פרשת נחסוף לפני כן כבר ב

ל אותו מהלך שהוביל שלו עם נמרוד? האם זהו ההמשך ש

לפני שהגיע לארץ ישראל או שמא התחדש כאן משהו  אברהם

? וכהרגלנו 'לך לך' –הציווי של הקב"ה אליו  לאורבפעולתו 

אף לברר מה אנו צריכים ללמוד לעצמנו מתוך קריאתו  ננסה

 ה'.זו של אברהם בשם 

 אילו היה בדורו של אברהם?!

זוכרים את המדרש המפורסם שהביא רש"י בתחילת פרשת 

  –נח? 

יש מרבותינו דורשים אותו לשבח, כל שכן שאילו היה בדור צדיקים 

ואילו  לפי דורו היה צדיק,, היה צדיק יותר, ויש שדורשים אותו לגנאי

 23.היה בדורו של אברהם לא היה נחשב לכלום

                                                           
 לעיל. 'ראשון'-ל"ב, י' וכן בשיחתנו ן, בראשית יעי' בפירוש הרמב" 16
 בראשית, י"ג, ד'. 17
 '.ב, זשם, י" 18
 ח'. שם, 19
 .שם, י"ג, י"ח 20

 ,העולה מן המדרששאלה שלא תמיד נותנים עליה את הדעת 

מדוע כותב  –היא  ,ואבל היא שאלה חשובה ויסודית להבנת

.", הרי נח היה בדורו .המדרש "אילו היה בדורו של אברהם.

ברהם, הצאצא מהדור העשירי של אברהם! נח נפטר כאשר א

  –לו, היה בן חמישים ושמונה, וכפי שמביא האבן עזרא 

 24.הוא ואברהם אבינו בן נ''ח כאשר מת נח מןיוהס
תקופה  החופפות בין חיי נח לחיי אברהם, הן ,השנים הללו

משמעותית בדורו של אברהם. עד מותו של נח, אברהם כבר 

הספיק להתחיל לקרוא בשם ה'. הרמב"ם מביא את הדברים 

  –אף להלכה 

לא היה שום אדם שהיה מכירו ולא יודעו אלא יחידים  ,צור העולמים

ועל דרך זה היה העולם  ,שם ועבר ,נח ,כגון חנוך ומתושלח ,בעולם

כיון . הולך ומתגלגל עד שנולד עמודו של עולם והוא אברהם אבינו

שנגמל איתן זה התחיל לשוטט בדעתו והוא קטן והתחיל לחשוב ביום 

והיה תמיה היאך אפשר שיהיה הגלגל הזה נוהג תמיד ולא  ,ובלילה

ובן ארבעים שנה הכיר אברהם את  ...יהיה לו מנהיג ומי יסבב אותו

כיון שהכיר וידע התחיל להשיב תשובות על בני אור כשדים  .בוראו

ולערוך דין עמהם ולומר שאין זו דרך האמת שאתם הולכים בה 

אין ראוי לעבוד אלא לאלוה והתחיל להודיע לעם ש ושיבר הצלמים

העולם ולו ראוי להשתחוות ולהקריב ולנסך כדי שיכירוהו כל 

וראוי לאבד ולשבר כל הצורות כדי שלא יטעו בהן  הברואים הבאים

כיון שגבר  ו.כל העם כמו אלו שהם מדמים שאין שם אלוה אלא אל

והתחיל  עליהם בראיותיו בקש המלך להורגו ונעשה לו נס ויצא לחרן

מוד ולקרוא בקול גדול לכל העולם ולהודיעם שיש שם אלוה אחד לע

ולו ראוי לעבוד והיה מהלך וקורא ומקבץ העם מעיר  לכל העולם

 25.לעיר ומממלכה לממלכה
כלומר, אברהם עוד לפני גיל חמישים ושמונה כבר קרא בשם 

באור כשדים ובחרן. אז מה ונשים ה' וכבר גייר אלפי אנשים 

בדורו של אברהם לא היה נחשב לכלום"? פירוש "אילו היה 

ספר בנחת ובגאווה היה נוהג ל ,מן הסתם ,אני משוכנע שנח

שממשיך עוד יותר  ,לכולם על הנכד של הנכד של הנכד שלו

לשכנע רבבות שיש אל אחד נינו ר ב  ממנו ומשם בנו ומע  

 לעולם...

 שתי תקופות

תשובה לשאלה אחרת,  דרךאת התשובה לשאלתנו נמצא 

מדוע התורה בוחרת להביא את  –לנו עוד בילדותנו ששא

תיאור יציאתו של אברהם מאור כשדים וביאתו לחרן דווקא 

לפרשת לך  הרבה יותר שייךזה בסוף פרשת נח? הרי לכאורה 

בעצם, פרשת לך לך מתחילה רק כשאברהם בן שבעים  לך!

 רמב"ן, בראשית, י"ב, ח'. 21
 סוטה י'. 22
 רש"י על בראשית ו', ט'. 23
 פירוש האבן עזרא עה"ת, בראשית, שם. 24
 ג'.-רמב"ם, הל' עבודה זרה, א', ב' 25
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, וכל שנות תחילת חייו מתוארים, באופן 'בצאתו מחרן'וחמש 

  יבש, כבר בפרשה הקודמת.די ומטיבי אינפור

החלוקה הזו בין הפרשיות היא התשובה לשאלה ששאלנו. 

לפני  –חייו של אברהם נחלקים בעצם לשתי תקופות 

 לאחריה.והקריאה של הקב"ה ללכת 'אל הארץ אשר אראך', 

  –הרמב"ם מנסח את זה נפלא בהמשך דבריו 

בקש המלך להורגו ונעשה לו נס ויצא  שגבר עליהם בראיותיו כיון

לחרן והתחיל לעמוד ולקרוא בקול גדול לכל העולם ולהודיעם שיש 

בץ שם אלוה אחד לכל העולם ולו ראוי לעבוד והיה מהלך וקורא ומק

 26...העם מעיר לעיר ומממלכה לממלכה

בשלב הראשון הצליח אברהם לשכנע את הסובבים אותו 

על ידי ראיות, בשכל. בשלב  -באמיתות הבורא האחד לעולם 

 –אמיתיים הם השתכנעו שדבריו של אברהם  אמנםזה הם 

אלא רק  ,מתוכם, מעצמם הלא נבעאחד  ההכרה באלאבל 

שכליות. זה מזכיר את מה  גבר עליהם בראיותבגלל שאברהם 

שהיה לנו במעמד הר סיני כשכפה עלינו הקב"ה הר כגיגית. 

עשה ונשמע', כולם האמינו כולם ראו את הקולות, צעקו שם 'נ

אבל מיד אחר כך חטאנו בעגל, כי זה לא נבע  –בקול גדול 

מתוכנו עצמנו, זה לא היה חינוך שאדם מגיע למסקנות 

 הנדרשות מתוכו.

בשלב השני, וזה כבר אחרי שנח נפטר, אברהם מגיע לארץ 

כנען וכאן הוא כבר מביא את אנשי דורו להכרה אחרת לגמרי, 

תוכם ולא -תוךיותר, לאמונה בקב"ה שנובעת מעמוקה הרבה 

  -שהם מקבלים את דבריו. תראו את לשון הרמב"ם מכך רק 

א שנאמר ויקרא שם בשם ה' אל עד שהגיע לארץ כנען והוא קור...

 וכיון שהיו העם מתקבצין אליו ושואלין לו על דבריו היה מודיע, עולם
עד שנתקבצו עד שיחזירהו לדרך האמת  לכל אחד ואחד כפי דעתו

ושתל בלבם העיקר  אליו אלפים ורבבות והם אנשי בית אברהם

 .הגדול הזה
כך עד כדי של האנשים בם אברהם החדיר את האמונה בל

גם  .בעצמם 'אברהמים'ל –כל אחד ואחד מהם  -שהם הפכו 

                                                           
 רמב"ם, שם. 26
 בראשית, י"ד, י"ד. 27

כבר הם יכלו מעתה לשכנע אחרים באמונה הזו. כאן אברהם 

ומצמיח מעצמו פירות  באדמהפעל אצלם כמו גרעין ששתול 

נוספים. זה עומק המושג 'דורו של אברהם'. תפקידו חדשים 

, השלב של לגבור בראיות, לא של נח היה בשלב הראשון

 .בדורו של אברהם - שלב של החינוךב

 כוחו של מחנך

חינוך אין משמעו לתת דרשה מרשימה או לשכנע בראיות. 

הוא שהתלמיד חינוך הוא להפוך אותך בעצמך לאברהם. חינוך 

הגנוזים בו והוא העלומים, בעצמו את כוחותיו  מצליח לגלות

 בעצמו.  - מתחדש

בכל התנ"ך כולו מופיע הביטוי 'חניכים' פעם אחת בלבד. 

, אנחנו כולנו היינו חניכים או מדריכים בסניף, אבל פעם

זה היה קצת יותר מורכב להיות בעל חניכים. יודעים  מסתבר,

  –? היכן מופיע הביטוי

ַ֥י נִ  ם ּכִ ָ֔ ע ַאְברָׁ ַמַ֣ ש ְ ֶרק ֶאתַוּיִ יו ַוּיָׁ  ִחָּ֑ ֶ֖ה אָׁ ּבָׁ יו ש ְ י֗תוֹ  ֲחִניכ ָ֜ י ב  ַ֣   27...ְיִליד 

אברהם  -רק לאדם אחד בעולם בכל התנ"ך כולו היו חניכים 

לוט שהיה חניך גדול של אברהם, פרש ממנו בשלב אבינו. 

מסוים. הוא הסיע את עצמו מקדם ולא רצה את אברהם ואת 

, . למרות זאת, כאשר הוא נשבה על ידי אמרפל וחבריו28אלהיו

את  והם מסרוריק את חניכיו ילידי ביתו, יסס, ההאברהם לא 

 נפשם כדי להחזיר את הכופר ההוא, זה שפרש מהם...

הביא את האברהמיות ללבותם של זה כוחו של מחנך. ל

האנשים, לשתול את זה בלב שלי ולגרום גם לי לקרוא בשם 

 ה'. 

'אילו היה בדורו של אברהם' פירושו לפעול בארץ ישראל 

, לקוראים לאברהמים –ולהפוך דור שלם של עובדי אלילים 

 . בשם ה' אל עולם

 

 

  

 רש"י, בראשית, י"ג, י"א.בעי'  28
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 לסעודה שלישית – כגן ה' כארץ מצרים

 מלוט - להסיר את הלוט

הזרקורים שהיו מכוונים מתחילת הפרשה אל אברהם אבינו, 

של הפרשה אל הדמות האפורה במקצת  'שלישי'מופנים ב

הזדמנות לוט. זוהי  –ההולכת עם אברהם ושרה עוד מחרן 

המופלאה מופלאה עבורנו להסיר את הלוט מעל דמותו 

 אחי אברהם. ,הרן של לוט, בנו שלוהמסקרנת 

יתה בין רועי לוט לרועי אברהם מביאה את יהמריבה שה

 - ההצעה הבאהאת  ללוט להציעאברהם 

ַ֥י ַאל ךָׁ ּוב  יֶנָ֔ י ּוב  יִנַ֣ ֙ה ּב  י ְמִריבָׁ א ְתִהֵ֤ יךָׁ נָׁ  ין רֶֹעָּ֑ ַ֣ י ּוב  ין רַֹעֶ֖ ֹּֽ ים  ּכִ ַ֥ים ַאִחֶ֖ ש ִ ֲאנָׁ

ְחנוּ  ֹּֽ ל. ֲאנָׁ א כָׁ י ֲהלֵֹ֤ ָּ֑ לָׁ עָׁ ֹּֽ א מ  ֶ֖ ֶרד נָׁ ַ֥ יךָׁ ִהּפָׁ ֶנָ֔ ֶר֙ץ ְלפָׁ אָׁ   29...הָׁ

הוא גם יודע היטב של אברהם.  לוט מקבל את ההצעה

שבשעת צרה, אם תתרגש ותבוא, אברהם יעמוד לימינו, כפי 

  –בהמשך הפסוק  שאברהם הבטיח לו

ה ְואִ  ִאם נָׁ יִמָ֔ אל ְוא  מַֹ֣ ְ ילָׁה םַהש ּ ְמִאֹּֽ ין ְוַאש ְ ִמֶ֖  .ַהּיָׁ

  –כמו שמסביר רש"י 

 30.ממך, ואעמוד לך למגן ולעזר לא אתרחק. אשב – בכל אשר תשב

סתבך עם בהמשך הפרשה כשלוט ייהיה בדיוק אכן  כך אגב,

 ץ לשחרר את לוט.וריחלץ לעזרתו ויאברהם ואמרפל 

משקה ה לוכשלוט, נושא את עיניו רואה את כיכר הירדן 

 –כגן ה' כארץ מצרים  בסדום ועמורה, שהיולשבת ובוחר 

 לפני ההפיכה.

 דמותו של צדיק

  -הינם מעידה על סדום שאנשיה עצמה התורה 

ִאָּ֑ים ַלֹּֽ  ים ְוַחּטָׁ ִעֶ֖ ד 'הֶ֖ -רָׁ  31.ְמֹאֹּֽ

סדום. וכאן התיישב בלולא מונע עצמו לוט מלהגיע  ,ואעפ"כ

מצד אחד,  -אישיות של לוט הפענוח מגיעה הבעיה שלנו עם 

 על, 32כולנו זוכרים את הסיפור שיסופר בהמשך החומש

המלאכים שבאו לבשר לאברהם ושרה על הולדת בנם יצחק 

לסדום, זו שחטאתה הגדישה כבר משם ממשיכים והעתידה, 

להפוך אותה. אבל יש שם לשחת ווהקב"ה החליט  ,את הסאה

המלאכים במבחן הכנסת לוט, אשר נבחן על ידי  -צדיק אחד 

יתה ימד בו בהצלחה, לא פחות מההצלחה שההאורחים, וע

של ממש, בניגוד  לאברהם במבחן הזה לפניו. במסירות נפש

הכנסת אורחים בכל באיסור חמור אוסר ה העזר העירונילחוק 

 ,, מציל את האורחיםבאמתלוט את עצמו  שהיא, מסכן צורה

מכניסם לביתו, אופה להם מצות, וכאשר אנשי סדום צובאים 

ל הבית, מאיימים, מנסים לשבור את הדלת ותובעים שלוט ע

בהם  יממשואת האנשים שבאו אליו כדי שהם אליהם יוציא 

                                                           
 ט'.-בראשית, י"ג, ח' 29
 שם, ברש"י. 30
 שם, י"ג. 31
 י"ט.-וירא, פרקים י"חבפרשת  32
 כ"ח.עי' רש"י, בראשית, י"א,  -לנסיבות מותו של הרן  33

ופו להציל אותם. זו דמות של לוט עומד בג -את איומיהם 

 צדיק!

אם בוחנים את לוט עד עכשיו, בתיאורים האמת היא שגם 

ת לפי אמות מידה אובייקטיביות, ומתעלמים מהדעות הקדומו

לוט מתגלה בגדולתו.  -שולית וחיוורת כדמות שיש לנו עליו 

ארץ  לא, הוא יוצא עם אברהם מחרן 33אחרי שאביו הרן מת

למרות שהוא יכול היה לבחור להישאר  –ונשאר נאמן לו כנען 

האחר, נחור. אפילו קלסתר פניו היה דומה לזה של  ועם דוד

אברהם, כפי שאומרים חז"ל על הפסוק 'אנשים אחים 

 .34אנחנו'

קא במקום הזה של ולמה הוא מחפש להתגורר דו –מאידך 

? איך זה של המקום האנשים הרעים והחטאים? בגלל העושר

מסתדר עם המסירות נפש שלו בהכנסת האורחים, כפי 

 שציינו? 

נדמה שיש לברר פעם אחת ביסודיות את דמותו של לוט. הוא 

אלא הוא האיש שמוביל  -לא 'סתם' אחיין מעניין של אברהם 

על כל  ,כל הדרך מיציאתם מחרןלאורך  'בית אברהם'את 

, עוד לפני הופעת הנפש והרכוש שיצאו איתם משםרבבות 

רק בהמשך הפרשה. ואת דמותו 'דמשק אליעזר' שנכיר אותו 

נה צאעמון ומואב שמהם תתיד לוט אף יהפוך לאביהם של בע

אשתו  –ִאמּה של המלכות, ונעמה העמונית  –רות המואביה 

דוד המלך ושל לוט גם הוא הסבא של כלומר,  .35של שלמה

 המשיח!

 גם וגם 

נמצא ברמז אחד, ברור, שמופיע בפרשה  פתרון לכךנדמה שה

כולה הירדן ש'א את עיניו ורואה את כיכר שלנו. כשלוט נוש

  –מגדיר אותה א וה 'משקה

ַגן ִים 'ה֙  ּכְ ֶרץ ִמְצַרָ֔ ֶאַ֣  36ּכְ

גן ה' וארץ מצרים הם שני  - , לוט, מה אתה רוצהתחליט

גן ה' הוא גן עדן,  -מושגים שסותרים זה את זה. מצד אחד 

את ארץ מצרים, על כל הזימה, התועבה  -ומצד שני 

עם רק עכשיו הוא חזר  -והאליליות שבה, לוט מכיר היטב 

. אז את מה אתה אצל פרעהשם הביקור מאברהם ושרה 

 !את גן ה' או את ארץ מצרים? –מחפש, לוט 

שלגן ה' ולארץ מצרים יש דמיון אקלימי  37הקדושבזוהר כתוב 

בגן עדן היה יוצא נהר ומשקה  גשם.לבקש בשניהם לא צריך  –

 – אותו

֙ר יֹ  הָׁ ֶדן ְונָׁ ע ָ֔ א מ  ַ֣ ֹות ֶאתצ  קֶ֖ ן ְלַהש ְ ָּ֑   38ַהּגָׁ

 עי' רש"י, שם , ח'. 34
 עי' בבא קמא ל"ח: 35
 שם, י'. 36
 זוהר וירא רצ"ב 37
 בראשית, ב', י'. 38
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. במובן 39יש את הנילוס שמשקה אותה -וגם בארץ מצרים 

אין צורך  המקומות הללו הרוחני הפנימי הכוונה היא שבשני

 להתפלל לשמים ולבקש כל הזמן.

אבל הסוד שנמצא כאן בסיפור הזה הוא בעצם הסיפור של 

? 'וגם גם'ת של ו. מכירים את הפרסומ'גם וגם'לוט רוצה  -לוט 

הוא באמת רוצה להיות קשור וקרוב  הוא רוצה גן עדן, -

את ארץ קצת הוא רוצה גם מצד שני לאברהם, לקב"ה, אבל 

מצרים. אשתו, שעתידה להפוך לנציב מלח, לא מוכנה לקבל 

שלו.  'אברהמי'את הכנסת האורחים שלו ואת אורח החיים ה

צוחקים לו בפרצוף כשהוא מנסה  40'יו לוקחי בנותיונחת'

ולמלט  להסביר להם על ההפיכה הממשמשת ובאה על העיר

'אשר לא יש לו שתי בנות צדיקות  –. אבל מאידך אותם משם

 -וזו מדרגה שאין לזלזל בה במקום כמו סדום  - 41ידעו איש'

והוא עצמו מתנהג אחרת לגמרי מכל אנשי סדום. מצד אחד 

הוא לוט  –מן הצד השני בסדום ושליח של אברהם  הוא מעין

. אתם לא מכירים את ואף התמנה בה לשופט חלק מהעיר הזו

'? גם בגן ה' וגם בארץ גם וגם'התכונה הזו של הרצון להיות 

גם תלמיד של אברהם אבל גם להתרחק ממנו קצת  מצרים,

 כדי לא להיות ממש דבוק בו?

 להמשיך את דרכו של אברהם

למד אותנו לוט! הוא היה צריך מלחיים איזה שיעור גדול 

להיות ממשיכו של אברהם אבינו עד להופעתו של יצחק. אז 

מדוע אליעזר הוא זה שהופך להיות מדוע הוא לא מצליח? ו

 עבדו הנאמן של אברהם במקומו?

איננו יודעים מהו ייחוסו של דמשק  –הוא אשר דיברנו 

 הוא בנו של –אליעזר. על פי חז"ל יחוסו מפוקפק מאוד 

 –כל כך רחוק  םיע ממקו. אבל דווקא בגלל שהוא מג42נמרוד

עבד ' -באופן מוחלט לאברהם, ומגדיר את עצמו הוא מתחבר 

הוא . לוט בניגוד אליו, הוא אדם מאוד משכיל. 43כי'אברהם אנ

יכול להיות שיש לו דוקטורט מיטיב להכיר את אברהם, 

מעביר שיעורים אפילו ברעיונות הנפלאים של אברהם והוא 

יפים על 'אברהם ושיטתו האמונית' וכיו"ב. אפילו חלק 

עד כדי מסירות נפש, אבל כדי  בומהתכונות של אברהם חדרו 

 אתה חייב להיות מחובר -זה לא מספיק להיות ממשיך דרכו 

לפסוח על שתי הסעיפים, גם בגן ה'  ,ן הזהולגמרי. הרצ אליו

אם אברם נוצח ' –ו הרן בדיוק כמו אביאגב וגם בארץ מצרים, 

זו תכונה מאוד  – 44'אני משלו, ואם נמרוד נוצח אני משלו

 מוכרת לנו, הלוא כן?

 – 'גם וגם'לנצח את התכונה הזו של  יהיה לנו הכחרק אם 

ממש לא רק ל'מביני אברהם' אלא  נוכל להפוך ולהיות

 .לממשיכי דרכו של אברהם אבינו

 

 

 

 בכתובת: –הרשמה לקבלת "טועמיה" מדי שבוע 

http://eepurl.com/bC0OHn  

 מידע ושיעורים נוספים של הרב באתר:

www.hithabrut.org 

יומי קצר בפרשת השבוע  להצטרפות וקבלת שיעור

050-4340772 – בוואטסאפ, שלחו הודעה לנייד

 

  

                                                           
 עי' רש"י על דברים י"א, י', ד"ה והשקית ברגלך. 39
 , י"ט, י"ד.שם 40
 שם, ח'. 41

 .מדרש הגדול בראשית, כד ב 42
 בראשית, כ"ד, ל"ד. 43
 עי' רש"י, בראשית, י"א, כ"ח. 44

http://eepurl.com/bC0OHn
http://www.hithabrut.org/
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 'למה הישראלים מתערבים במלחמה לא להם?'או  'אברם העברי'

 מלכה למלווה 

 

 קולוניאליזם בעת העתיקה

הסיפור של 'רביעי', הוא הסיפור הראשון במקרא על מלחמה 

המתועדת בין עמים. ארבעה מלכים, מלכי העולם הגדול, 

אמרפל מלך שנער,  –הקולוניאליסטים של העת העתיקה 

מלך עילם וחבריהם באים להילחם בחמישה  כדרלעומר

מלכים 'מקומיים', קטנים, לאחר שהאחרונים לא שילמו את 

כדרלעומר.  -המיסים, דמי החסות, לחבר הפדרציה שלהם 

שתים עשרה שנה צייתו המלכים האזוריים הללו לחוקים 

שהוכתבו להם מלמעלה ושילמו את המיסים, בשנה השלוש 

מגיעים  –, בשנה הארבע עשרה עשרה החליטו למרוד, וכעת

מלכי העולם להילחם ולהשיב אליהם את מקורות הכסף 

 –והרכוש שלהם. בדרכם לאזור הם משמידים את כל מה שזז 

את הזוזים, את הרפאים ואת האימים, וכשהם מגיעים לסדום 

שהם לא  , בניגוד למה שכולנו למדנו בגן,ולעמורה מסתבר

  –נשים לב לפסוקים בדיוק באו בשביל לקחת את לוט. 

ֶלךְ  סּו ֶמֹּֽ ָׁ֛ נ  ר ַוּיָׁ מָָׁ֔ ֱארֹת֙ ח  ֹּֽ ת ּבֶ ֱארֵֹ֤ ֹּֽ ים ּבֶ ֗ ּדִ ִ ֶמק ַהש ּ ַ֣ לוּ  ְוע  ּפְ ה ַוּיִ ֶ֖ ֲעמֹרָׁ ם ַוֹּֽ ה  ְסדַֹ֥ ָּּ֑מָׁ ָׁ ש 

סוּ  ֹּֽ ה ּנָׁ ים ֶהַ֥רָׁ ִרֶ֖ אָׁ ש ְ ּו ֶאת. ְוַהּנִ ְקחַ֠ ּיִ ל ַוַ֠ ה ְוֶאת ּכָׁ ָׁ֛ ֲעמֹרָׁ ם ַוֹּֽ ש  ְסדֹֹ֧ ל ְרכ   ם  ּכָׁ ֶ֖ ְכלָׁ אָׁ

כוּ  ֹּֽ ל   45.ַוּי 

מקומיים תושבים האת כל הרכוש והאוכל של ה הם לוקחים

והולכים, ורק אז הם כאילו נזכרים ומתפנים לקחת את גם 

  –לוט 

ּו ֶאת ְקח  ֹוט ְוֶאת ַוּיִ ן לֹ֧ ֹו ּבֶ ש ָׁ֛ ם ְרכ  ְסדֹֹּֽ ֶ֖ב ּבִ ּוא יש   כּו ְוהַ֥ ָּ֑ ל  ם ַוּי  ֶ֖ י ַאְברָׁ  46.ֲאִחַ֥

שזהו עוג  47רש"י אומראשר או אז מגיע מן המלחמה הפליט, 

  –מלך הבשן, אל אברהם 

י  י ֲאִחֵ֤ ֱאמִֹר֗ ֹּֽ א הָׁ ַ֣ י ַמְמר  לֹנ ֵ֜ ֹּֽ א  ן ּבְ ֹכ   י ְוהּו֩א ש  ִעְבִרָּ֑ ֹּֽ ם הָׁ ַ֣ ד ְלַאְברָׁ ֶ֖ ּג  יט ַוּיַ ִלָ֔ ֹב֙א ַהּפָׁ ַוּיָׁ

י ְבִרית ַ֥ ֲעל  ֹּֽ ֶ֖ם ּבַ ר ְוה  נ ָ֔ י עָׁ ֲאִחַ֣ ּכֹל֙ ַוֹּֽ ם ֶאש ְ ֹּֽ  48.ַאְברָׁ

האם שמנו לב להופעה הראשונה בתורה של התואר 'העברי' 

לאברהם? רק פה הוא מכונה כך, לא לפני כן. אברהם אמנם 

 'עברי'. -ונקרא חי כבר תקופה בארץ כנען אך הוא עדיין נחשב 

ֶרק ֶאת יו ַוּיָׁ  ִחָּ֑ ֶ֖ה אָׁ ּבָׁ ַ֥י ִנש ְ ם ּכִ ָ֔ ע ַאְברָׁ ַמַ֣ ש ְ ֵ֤  ַוּיִ מֹנָׁ י֗תֹו ש ְ י ב  ַ֣ יו ְיִליד  ֙ר ֲחִניכֵָׁ֜ ש ָׁ ה עָׁ

ף ַעד ְרּדֶֹ֖ ֹות ַוּיִ אָ֔ ש  מ  לַֹ֣ ן ּוש ְ ֹּֽ  49ּדָׁ

שומע כי לוט שבוי ע"י אמרפל  , עדיין בשמו 'אברם',אברהם

וחבריו, והוא מוציא את סיירת הלוחמים שלו, לכאורה כדי 

להשיב את לוט בן אחיו, אבל זה לא מה שמופיע בפסוק. נדייק 

  –במילים 

                                                           
 .י"א-בראשית, י"ד, י' 45
 שם, י"ב. 46
 רש"י שם, י"ג. 47
 שם י"ג. 48

ְילָׁה  ם ַלָׁ֛ יֶהֹ֧ ק ֲעל  ל   חָׁ ֹּֽ ֙ם ַעדַוּי  פ  ְרּדְ ּיִ ָּ֑ם ַוֹּֽ ּכ  יו ַוּיַ ֶ֖ דָׁ ֲעבָׁ ּוא ַוֹּֽ אל  הַ֥ מֶֹ֖ ְ ַ֥ר ִמש ּ ֶ ה ֲאש  חֹובָָׁ֔

ק ש ֶ ֹּֽ  50ְלַדּמָׁ

הוא ולוחמיו מצליחים להכות ואף לרדוף אחרי ארבעת מלכי 

העולם הגדול, אלו שניצחו כמעט ללא הניד עפעף את מלכי 

האזור. אך במקום להשיב את לוט אברהם מתרכז במשהו 

 -אחר 

לַוּיָָּׁ֕ש ֶ  ֶ֖ת ּכָׁ ָּ֑ש  ְוַג֩ם ֶאת ב א  ְרכ  ֹּֽ ם ֶאת הָׁ יב ְוַגַ֥ ש ִָ֔ ֹו֙ ה  ש  יו ּוְרכ  ִחֵ֤ ֹוט אָׁ ֶ֖ים  ל  ש ִ ַהּנָׁ

ם ְוֶאת ֹּֽ עָׁ  51.הָׁ

אבל הוא נספח,  –אברהם השיב את הרכוש. נכון גם את לוט 

של אנשי  העיקר לפי הפסוק הוא הרכוש –הוא לא העיקר 

בשום לא היה כתוב בפסוק י"א, לעיל . בדרך אגב נעיר כי סדום

שהמלכים שבו את הנשים ואף לא את העם אלא רק מקום 

כעת אילו נשים ואיזה עם השיב  -את הרכוש, ואם כן לקחו 

בשביל  –אברהם? והתשובה היא פשוטה ומזעזעת כאחת 

אותם מלכים, הנשים והעם היו אכן חלק מן הרכוש בלבד. 

 אין להם תפקיד אנושי כי אם רכושני בלבד. 

 ה ישראליתתכונ

מסתבר שהוא יצא למלחמה כשעיקר  -נחזור לאברהם 

הרכוש והנשים של סדום,  השבתפעולתו בה הייתה כאמור 

לא היה שם אף אחד  –ולא רק עבור שחרור לוט. מאוד מוזר 

מה לו ולסדום? למה הוא  -ששאל או הפגין נגד אברהם 

מתערב במלחמה לא לו? אגב, אנחנו זוכרים שרק בפרק 

ה' -'רעים וחטאים ל-התורה הגדירה את אנשי סדום כהקודם 

מדוע אברהם מכניס  –, ולפיכך השאלה רק מתעצמת 52מאד'

ין אותו? יאת עצמו ונלחם עבור אותם רשעים? מה זה מענ

לדחוף את עצמם לעניינים  –כזו שהאם זו תכונה ישראלית 

 לא להם?

מהמלחמה המטורפת הזו יש רק פליט אחד. כל היתר או 

חוסלו או נשבו. המלחמה הזו, היא מלחמה של קואליציית 

האימפריאליסטים של נמרוד, כדרלעומר ותדעל מלך גוים, 

 אשר הפכו –שחברים בה גם בני חם, גם בני שם וגם בני יפת 

לשק החבטות את המקומיים החלשים לרכושם,  בכח זרועם

'הם לא שילמו מיסים? אז ניתן להם כמה  -שלהם העולמי 

חודשים לחשוב שהם הצליחו במרידה שלהם אבל אז נבוא 

הרכוש שלנו.  יהיוונמחק אותם מהמפה. נשותיהם וילדיהם 

 שם י"ד. 49
 שם ט"ו. 50
 שם, ט"ז. 51
 שם, י"ג, י"ג. 52
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מהרכוש הזה נעשה חיילים לבשר תותחים או סתם בשר אדם 

 לשעשועים'.

 -אליו  לפנותאל מי ילך הפליט? יש רק אדם אחד שהוא יכול 

 אל 'אברם העברי'. 

זוכרים את אשת פוטיפר שכאשר היא לא תצליח לשדל את 

  – תקרא לאנשי ביתה ותאמריוסף לעשות את זממה היא 

ָּ֑נוּ  ְר֗אוּ  ֶחק ּבָׁ י ְלַצַ֣ נּו ִאַ֥יש  ִעְבִרֶ֖ ָׁ֛ ִַ֥ביא לָׁ  53...ה 

 ז'יד! ז'יד! –ככה הוא ירוץ ברחובות קהיר והיא תצרח אחריו 

 הסיכוי יחיד של העולם

להיות זה שהגיע הפשוט הוא פירושו  'עברי'להיות  אמנם

מהעבר השני של הנהר, אבל יש לזה משמעות הרבה יותר 

נו לנהר כידוע יש שני צדדים. בדרך כלל אנח - , מופלאהעמוקה

אבל אני  –די הרוחב שלו נוטים לדמיין את עברי הנהר מצִ 

מבקש להסתכל על הנהר לאורכו דווקא. בעבר האחד נמצאת 

נהר, הקצה שלו, היבשה, ומן העבר השני נמצא שפת ה

המים שאין להם  אשר ממנו הוא נובע, המעיין, המקור שלו

ים מנצחים את החלשים, איך סוף. כשהפליט רואה איך החזק

שתעבד תחילה לאלילים משתעבד כעת למלכים, עולם שה

הסיכוי היחיד לעולם הזה, מי שיוכל  –לקינגים, לכח ולעוצמה 

אברם  –ולם הזה מעצמו הוא רק אדם אחד להציל את הע

והביא לעולם את העברי. רק זה ששיבר את כל הפסילים 

יוכל להחזיר את כבודם בשורת האמונה באל אחד, רק הוא 

האבוד של כל אלו ש'הפסלים המהלכים על שניים' החליטו 

 להפוך אותם לרכושם הפרטי. 

אתם תופסים את מהות המלחמה? אברהם רואה איך הכל 

מד אמונה באל אחד, מן קשור לאינסוף ולכן מצד אחד הוא יל  

ויהפוך לגנרל הראשון שיציל את  -הצד השני ישבור פסלים 

נשות סדום ואת רכוש העיר. אפילו את הנעליים הוא יחזיר 

 !להם

כאשר ישוב אברהם העברי מהמלחמה יצעד לקראתו מלך 

ן לי הנפש ת'וואוו!  –סדום מעדנות, כמעט כמו אגג, ויאמר לו 

'מסתבר שעדיין לא הבנת  –. ואברהם ישיב 54'והרכוש קח לך

כלום. הרי שום דבר לא שייך לך ואף לא שלי. מה זאת אומרת 

עדיין אתה חושב שאנשים הם רכוש? 'מחוט  -'תן לי הנפש'? 

 '.יש רק 'אין עוד מלבדו -ועד שרוך נעל' 

 להישאר עברי

אז למה תמיד לימדו אותנו שכוונת המילה 'עברי' היא למי 

לא זו לא הייתה טעות. זה  –שנמצא מהעבר השני של הנהר? 

הדרך היחידה להישאר בראיה המפוקחת והאמונית הזו  -נכון 

גם כשאתה יושב עם ענר, אשכול וממרא וגם כשאתה מוקף 

רי' היא לדעת להיות ולהישאר 'עב -בכנענים ועובדי אלילים 

בכל מקום שאתה נמצא, ושהם ידעו שאתה עברי. אפילו 
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הפליט ידע את זה וירוץ אליך, אברהם העברי, ולכן אתה תהיה 

גם לנשי וילדי סדום הרעים והחטאים.  -אב רם להמון הגוים 

 .'לתקן עולם במלכות שדי'
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