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 שליט"א הרב מרדכי אלון
 ע"י תלמידיםמשמיעה נערך 

 

 שליט"א  ולרבניתרב ברכות מאליפות ל

 הי"ו צבי קוט ר'תחי' עם  מוריה םאי בתלרגל נישו

 שמחם בבנין שלם!

לסעודה ראשונה  - 'וימת תרח בחרן'

כולנו מכירים את פרשת 'לך לך', פרשה שמהווה שינוי מסלול 

  -לעולם כולו, בעת אשר מצווה הקב"ה את אברהם 

ְֶאלְֶלךְ  ְָאִבִ֑יָך ית ֵּ֣ ְּוִמּב  ָךָ֖ ּת  ֹוַלד  ְּוִמּמֵֽ ָךָ֥ צ  ַאר  ֵֽ ְמ  ָךָ֛ ָ֥רְְל  ְֲאש ֶ ָהָאֶָ֖רץ

ךְָּ ֶאֵֽ  1.ַאר 

 בפסוק משעמם אחד -שתי מהפכות 

את לימודנו הפעם בפרשה אני רוצה לפתוח מזוית קצת שונה 

בתרח אבי אברהם. נתחיל בפסוק החותם את פרשת 'נח'  -

 -ומסכם את ימי חייו של תרח 

י מ  ּוְי  יֵּ֣ ה  ֵֽ חְְַָוּיִ ַָ֖רחְּב  ָמתְּתֶ ָ֥ הְַוּיָ ָנִ֑ יםְּוָמאתִֵַּ֣יםְש ָ ִנָ֖ ְש ָ ָ֥ש  ַרחְָחמ  ןֶתֶ֔  2.ָרֵֽ

זה נראה פסוק שגרתי ומשעמם אבל הוא ממש לא כזה. מי 

זוהי  -שמתבונן לעומק מגלה כאן שתי מהפכות גדולות. האחת 

הפעם הראשונה בתורה כולה שמסופר על מקום מיתתו של 

אדם כלשהוא. מהאדם הראשון ועד עתה, כעשרים דורות, לא 

בים מאד ידוע לנו היכן מת איש, והיו שם אנשים נכבדים וחשו

שלגבי אף אחד מהם אין לנו מושג היכן  -אדם, נח, שם ועבר  -

 נפטר.

מאז תולדות שם בנו של נח, לאורך עשרה דורות,  -דבר שני 

זוהי הפעם היחידה שהמילה 'וימת' מופיעה. אצל כולם כתוב 

כמה חי עד שהוליד וכמה חי לאחר שהוליד אך לא כתוב אצל 

 עד לתרח.  -אף אחד מהם מיתתו 

 הציוני הראשון

                                                           
 א'. בראשית י"ב, 1
 בראשית י"א, ל"ב. 2

כאשר אנו עוסקים באברהם  -ויש כאן אף נקודה נוספת בתרח 

ההולך אל ארץ כנען, צריך לזכור כי לא אברהם אבינו 'המציא' 

  -את ההליכה לארץ כנען אלא כך הוא ראה בבית אביו 

ַרחְֶאת חְּתֶֶּ֜ ַּ֨ ּקַ ֶאתְַוּיִ ֗נֹוְו  םְּב  ָרֵּ֣ ןְַאב  ןְ֤לֹוטְּבֶ תְְָ֙הָר֙ןְּבֶ א  ֹוְו  נֶ֔ יְּב  ַרֵּ֣ ש ָ

ָצהְ ר  ֶכתְַ֙אֵּ֣ יםְָלֶלַּ֨ ֗ ּדִ ש   ּורְּכַ אֵּ֣ םְמ  וְִּאּתֶָּ֜ אַּ֨ צ  ֹוְַוּי  נִ֑ םְּב  ָרֵּ֣ תְַאב  ָ֖ש ֶ ֹוְא  תֶ֔ ּלָ ּכַ

אּוְַעד בָֹ֥ ַעןְַוּיָ ַנֶ֔ ֵֽםְּכ  בּוְש ָ ש   ָ֥ ןְַוּי   3.ָחָרָ֖
'ללכת  -תרח מיוזמתו לוקח את כל משפחתו מאור כשדים 

ח ואז ארצה כנען'. הם מגיעים עד חרן ונעצרים שם. אז מת תר

  -אומר הקב"ה לאברהם 

אֶמרְ֙הְֶאל םְֶלךְ ְַוּיֹ֤ ָרֶ֔ יתְָאִבִ֑יָךְְַאב  ֵּ֣ ּוִמּב  ָךְָ֖ ּת  ֹוַלד  ּוִמּמֵֽ ְָ֥ ָך צ  ַאר  ֵֽ ְמ  ָךָ֛ ל 

ךְְֶָּאל ֶאֵֽ ָ֥רְַאר   .ָהָאֶָ֖רץְֲאש ֶ

כלומר, אברהם גדל בבית 'ציוני'... הוא גדל בבית שכבר התחיל 

ם בלי שהקב"ה אמר לו )!(, ומש -את המסלול לארץ כנען 

 ממשיך אברהם והולך בדבר ה' אל הארץ 'אשר אראך'. 

מיתתו של תרח, בחרן,  -ננסה להבין את כל הנקודות הללו 

 גם יחד. -יציאתו מאור כשדים, הרקע של אברהם וכו' 

 מלכות שושלת חם

, נמצאת עירם של בני נמרוד 4באור כשדים, כמבואר בפסוקים

שם כבשן האש, בנו של כוש. זוהי שושלתו של חם בן נח.  -

שם הבקעה אשר 'בארץ שנער' ושם המגדל הגדול שבו נמרוד, 

גיבור הציד של חם, מולך. מה לבניו של שם במקום זה? זה 

 בכלל לא האזור שלהם!

 שם, ל"א. 3
 ב', ועי"ש ברש"י.-שם, י"א, א' 4

 חתשע" לך לךת פרש 
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זה רק מעיד על השפעתו העצומה של נמרוד בעולם ועל 

אפילו תרח,  -האימפריה הגדולה שהוא מצליח לבנות 

עבר, גדל שם -שלח-ארפכשד-ממשיכם הגדול של תולדות שם

 עם משפחתו.

לימים הוא נאלץ לברוח מאור כשדים. מלחמת אמונה אדירה 

שפורצת בין אברהם בנו לבין המלך נמרוד, מאלצת את תרח 

לקחת את משפחתו ולצאת מאור כשדים. הרן, בן נוסף של 

תרח, מת כבר שם על פניו של אביו, סביב כבשן האש על פי 

שוי למילכה באותו זמן, מגיע בדרך משלו נחור, שכבר נ 5חז"ל.

גם הוא מוצא את הדרך לברוח. חרן תהפוך למקום  -לחרן 

שם יעשה אברהם עם שרה את כל הנפשות  -חשוב מאוד 

 שאיתם הם יגיעו בהמשך לארץ כנען.

 לברוח מהתפיסה הנימרודית

אולם כעת חרן הופכת להיות מקום בו תרח 'נתקע' עם 

ההליכה לארץ כנען היא הליכה  -ען משפחתו בדרכם לארץ כנ

רוחנית ועמוקה מאוד שנובעת מקול פנימי גדול הנובע מתרח 

ארץ כנען הרי ניתנה לבני שם אך הכנעני השתלט עליה, כמו  -

  -שנמרוד השתלט על העולם שם, כפי שרש"י מביא 

בארץ אְז אתְארץְישראלְמזרעוְְהיהְהולךְוכובשְ.והכנענְי

נ שְם שְל שבחלקְו שםְ, לבניו,ְשְל הארְץ אְת נְח כשחלְק פלְה

ְ ְצדק'שנאמר ְשלםְומלכי ְי)ְ'מלך ְי"בראשית לפיכךְְ(ח"ד,

ויאמרְאלְאברםְלזרעךְאתןְאתְהארץְהזאת,ְעתידְאניְ

 6.להחזירהְלבניךְשהםְמזרעוְשלְשם

תרח מבין שהוא יגיע אל מעלותיו כאשר הוא יברח מהתפיסה 

ולכן הוא מתחיל ללכת אל ארץ כנען אך הוא לא זוכה  הנמרודית

להגיע לשם. זוהי משפחה פילאית היוצאת מתוך ההשפעות 

האליליות ומתחילה לחתור לכיון ארץ כנען. אך כמו אבני דומינו 

לא כולם מצליחים להגיע אל התחנה האחרונה והנכספת,  -

הרן נפל עוד 'בנקודת המכס' באור  -וחלקם נופלים בדרך 

כשדים, כאשר התלבט אם לדבוק באברהם או בנמרוד. נחור 

ומילכה הלכו לחרן ושם, ב'אמריקה' של אז, פיתחו את 

קהילתם ואת העולם. משפחה מצוינת שמהיום ואילך את 

הנישואין של צאצאי אברהם יבקשו אברהם ובניו לעשות רק 

 עם המשפחה הזו מחרן. 

                                                           
 .לח, יג אשית רבהבר 5
 רש"י, בראשית י"ב ו'. 6

אבל זה לא באמת ללכת להידבק בדבר ה'  -נראה מצוין  הכל

ולהגיע לארץ כנען. לוט נדבק באברהם, ולמרות שגם איתו 

הוא לפחות באמת נקשר עם אברהם  -עתידים להיות קשיים 

עד הסוף. לכן הוא אף עתיד להיות בסוף הסבא הגדול של 

 משיח בן דוד, דרך מואב ורות המואביה.

 לזכות בחיי נצח

שאברהם יוצא מחרן, ממשיך תרח אביו לחיות עוד לאחר 

שהרי נאמר שהוא מת בן מאתים וחמש  -ששים וחמש שנה 

  -שנים. וכפי שמסביר במקום רש"י 

לאחרְשיצאְאברםְמחרןְובאְלארץְכנעןְ .וימתְתרחְבחרן

והיהְשםְיותרְמששיםְשנה,ְשהריְכתיבְואברםְבןְחמשְ

ש ותרחְבְן מחרןְ, בעיםְשנהְהיהְשניםְושבעיםְשנהְבצאתְו

עדייןְ קמ"הְלתרחְכשיצאְאברםְמחרןְ, הרְי כשנולדְאברםְ,

שלְתרחְ ולמהְהקדיםְהכתובְמיתתְו הרבהְ, משנותיְו נשארְו

ויאמרוְְליציאתוְשלְאברם,ְשלאְיהאְהדברְמפורסםְלכל

לאְקייםְאברםְאתְכבודְאביו,ְשהניחוְזקןְוהלךְלו,ְלפיכךְ

ְ ְהכתוב ְמת'קראו ְמ', ְקרוים ְבחייהם ְאף תים,ְשהרשעים

יהוידעְ בְן שנאמרְובניהְו קרויםְחייםְ, והצדיקיםְאףְבמיתתְן

 7.בןְאישְחי

שאין הכוונה שתרח היה רשע באמת,  8המהר"ל מסביר פה

אלא לכך שהוא לא הצליח להתחבר למקור החיים, אל האין 

כי כל דבר בעולם  -סוף, ולהתקשר באמת. הוא קרוי 'מת' 

דבר, הוא חי. תרח סוף, בסופו של -בסופו הוא מת. רק האין

קרוי מת כי יש לו הפסק. הרעיונות היפים ביותר בעולם, על 

ארץ כנען ועל הציונות וכו' עתידים להיפסק, להיגמר ולמות אם 

'ויאמר ה' אל אברהם  -הם לא יהיו מחוברים אל הציווי האלוקי 

 לך לך'.

 -האיש החי הזה מת, הרעיון 'התרחי' הזה מת  -'וימות תרח' 

ז, בהליכה של אברהם אל הארץ על פי ציוויו של בחרן, וא

הקב"ה, מתחיל רעיון החיים האדיר שמי שזוכה ומתחבר 

הופך להיות מבית אברהם וזוכה לחיי  -ומתקשר אליו עד הסוף 

 נצח.

 

  

 עי' רש"י, בראשית י"א, ל"ב. 7
 פירוש 'גור אריה' למהר"ל על התורה, שם. 8
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לסעודה שניה - הגיבורים ההולכים את אברהם - הקדמה

 -חז"ל אומרים 

שניְאלפיםְְ,ששתְאלפיםְשנהְהויְהעולםְ:תנאְדביְאליהו

 9...שניְאלפיםְימותְהמשיחְשניְאלפיםְתורהְ,תוהו

כאשר אלפיים שנות התורה מתחילות במילים המתייחסות 

 –לאברהם ולשרה 

ֶאת רְו  ְֲאש ֶ ֶפש  ָ֖ ָרןְַהּנֶ ָחִ֑ ּוְב   10...ָעש ֵּ֣
 ברית הקשת בענן

שם, כאשר אברהם בן חמישים ושתים שנה, מסתיימות 

ואין זהו סתם מספר.  -אלפיים השנים הראשונות של העולם 

ל להתכונן לימות העולם, שבאלפיים שנותיו האחרונות יתחי

המשיח, עובר בין פרשת 'נח' לפרשת 'לך לך' שלב מהותי 

להים -מאוד; שיאה של פרשת נח הוא בברית הנכרתת בין הא

לבין העולם, 'ברית הקשת בענן'. ברית זו אומרת שלא עוד 

 -מבול, שהעולם ימשיך ויתקיים. גם בחושך, גם 'בענני ענן' 

', כי העולם הגיע לרף נקום בבוקר ונאמר 'מודה אני לפניך

'רבה  -טהרה כזה שממנו אין עוד אבדן, יש תקוה, יש אמונה 

 אמונתך'. 

זו השגה עצומה אליה הגיע העולם אחרי מי המבול, שמצד 

מי אבדן העולם, אך בו זמנית  -אחד היו המים הקשים ביותר 

הם גם מי המקווה שמטהרים את העולם ובהם מובטח לו 

 קיומו.

 אלוקותהאדם 'מוליך' 

אבל כאשר מגיעים לפרשת לך לך מגיעים לסיפור חדש. 

ברית בין  –בסופה של הפרשה תיכרתנה עוד שתי בריתות 

הבתרים וברית המילה. רק נקדים ונאמר כאן כי הבריתות הללו 

היהודי  -מייצרות רף נוסף של קשר בין האדם לבין אלוקיו. ביני 

 לבין אלוקי. -הקטן 

נח, עדיין לא דובר על קשר כלשהוא בברית הקודמת, בפרשת 

בין הנברא לבורא אלא הייתה זו רק הבטחה שהבורא לא יקלל 

'עוד את האדמה בעבור האדם'. עם הופעתו של אברהם 

מתחילות אלפיים שנות התורה כפי שפתחנו, ובעצם עכשיו 

מתחיל להופיע האדם כמי שהברית שהוא כורת עם הקב"ה 

אלוקות בעולם, מעין 'מוליך  הופכת אותו להיות 'מוליך' של

'עוד  -חשמלי'. היינו, לא רק שהבורא מבטיח מלמעלה לנברא 

לא אבדה תקוותנו', אלא שהבורא מתקשר עם הנברא ומגלה 

את האלוקות בעולם על ידו. בפעולה שעושה האדם, במצווה 

אתה בעצמך  -שהוא עושה, בארץ שתגור בה, במקום, בזמן 

 תופיע אלוקות בעולם.

                                                           
 בבלי, עבודה זרה, ט'. 9

המצוות בהן נצטוו בני נח היו מצוות שבאו לממש את שבע 

שהעולם יתקיים. איש לא יפסיק את זה.  -הברית הקודמת 

המצוות שמתחילים לקבל אברהם ולאחר מכן זרעו בעולם, לא 

שלא לגזול, שלא  -באות לתאר רק מציאות של קיום העולם 

אלא  -לגלות עריות, שלא לשפוך דמים, לארגן מערכת משפט 

שבות בשבת, לעשר מעשרות, לשבת בארץ מסוימת גם ל

ולבנות בה בית מקדש. אלפיים שנות התורה מתחילות את 

 השלב שנקרא 'לך לך'.

 ארבעה גיבורים

לך  -אברהם שיוצא מחרן, יוצא בעצם בציווי שנאמר רק לו 

איתו יוצאים עוד שני  -אתה, לָך, אך הוא לוקח איתו עוד 

ה. שניים שכבר שמענו את גיבורים, בהמשך נראה שהם שלש

שמותם, שלישי שעוד מעט נשמע עליו ואולי אפילו רביעי, 

שבאים עם אברהם לנסות ולבנות  -שיופיע בהמשך הפרשה 

את העולם החדש. לא כולם ימשיכו עד הסוף, אבל הם יהיו 

 אלו שיהוו את הרקע לפרשת לך לך.

לא  יצחק, בנו של אברהם, הבן הממשיך שבו יקרא הזרע, עדיין

מופיע בפרשתנו. אברהם אבינו יוצא לארץ ולוקח איתו את שרי 

אשתו, היא גיבורתנו הראשונה. היא לא רק הולכת עם 

אברהם, אלא רק מכוחה שלה אברהם עצמו מקבל את הכח 

 להמשיך את המסלול המהותי שלו. 

יוצא איתו גם לוט, הגיבור השני, ומסתבר שמכל הנפש אשר 

זקן ביתו, עבדו,  –ד הנישא מעל כולם יצאו מחרן יש מישהו אח

בן משק ביתי', שינהל את המלחמה הגדולה מול ארבעת 

אליעזר עבד אברהם, הגיבור השלישי. כאשר ירד  –המלכים 

הגיבורה  –אברהם מצרים, הוא יחזיר איתו את הגר, בת פרעה 

 הרביעית. 

 שרה והגר, הם אלו -לוט ואליעזר, ושתי  גיבורות  -שני גיבורים 

ההולכים עם אברהם את פרשת לך לך. מי ימשיך להיות 

מקושר עד הסוף? רק שרה. מי יתמוטט בדרך? מה יהיה עם 

לוט ועם אליעזר? מה תפקידה של הגר במערכת? מה תפקידה 

כל אלו הם הגיבורים אשר לאברהם  -כאמו של ישמעאל? 

ההולכים בדרך של 'לך לך' של אברהם ורמות הקשר ביניהם 

 שתנות.לאברהם מ

מכאן ואילך, ניכנס בשיחות הבאות אל הדמויות הללו, ונראה 

כאלו שנמצאים בתוכנו, ומה  -במה הן מהוות לנו אבי טיפוס 

 אנו נדרשים ללמוד מהן לדורות.

 בראשית י"ב, ה'. 10
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לסעודה שלישית – בטח בה לב בעלה

 אהלה של שרה

כפי שהקדמנו בשיחתנו הקודמת, נבקש להעמיק ולעסוק 

בדמותה של שרה אימנו, וביחס שבינה לבין אברהם כפי שהוא 

 משתקף בתיאור תחילת פרשת 'לך לך'.

ונה שם מזבח לה' אברהם אבינו מגיע לארץ, לאלון מורה, וב

'הנראה אליו'. הוא עובר אל מקדם לבית אל ונוטה שם את 

'אהלה',  -אהלו. נשים לב כי במקרא המילה מופיעה בכתיב 

  -ורש"י מעיר שם הערה מדהימה 

אשתו,ְואחרְכךְְאהלהְכתיב,ְבתחלהְנטעְאתְאהל.ְאהלה

 11.אתְשלו

אם גם אתם חשבתם שזה בעיקר בא ללמד נימוסין והליכות, 

אולי איזו רומנטיקה זוגית בין אברהם לשרה, נראה הפעם כי 

זה  -זה שאברהם פותח את חייו בארץ דווקא באהלה של שרה 

הרבה מעבר לכך. כל הכח של אברהם למלא את תפקידו, את 

נובע  'לך לך', את אלפיים שנות התורה שהוא יוצא לקראתן,-ה

 מכוחה של שרה, ועל כך נרחיב הפעם.

 מתנות לאברהם, ומה עם שרה?

 -ובכן, אברהם מגיע אל הניסיון הקשה הראשון בארץ כנען 

 -רעב 

י ֵֽ ּכִ ְם ש ֶָ֔ ּוְר ָמהְָ֙לגֵּ֣ י  ַרַּ֨ ִמצ  ְם ָר֤ ַאב  ֶרְד ַוּי ַּ֨ ָאִֶ֑רְץ ּבָ ְב ָרָעָ֖ ִהְָ֥י בְְַוי  ָרָעָ֖ ָהֵֽ ְָ֥ד ָכב 

ֶרץ ָאֵֽ  12.ּבָ
  -אברהם לשרה כשהם מתקרבים למצרים אומר 

אֶמ֙רְֶאל ְִהּנ הְַוּיַֹּ֨ ֹו ּתֶ֔ יְִאש   ַרֵּ֣ ַפתְש ָ הְי  ָָ֥ יְִאש ּ ָ֛ ְּכִ י ּתִ ע  אְָיַדֶ֔ ֶאָ֖הְְָנֵּ֣ ַמר 

ּתְ  ְָאֵֽ י. ֵֽ הְּכִ ָהָי֗ ּוְְו  גָ֥ ר  ָהֵֽ ְֹזִ֑אתְו  ֹו ּתֵּ֣ ְִאש   ּו רָ֖ מ  ָאֵֽ יםְו  ִרֶ֔ צ  ְַהּמִ ֙ ְאָֹתך  ֤אּו ִיר 

וְּ ַחּיֵֽ ְי  ָ֥ך  ֹאתָ ָ֖יְו  ִריְ.ֹאתִ ְלְ ְִאמ  ִתיְָאִּ֑ת  אְֲאֹחֵּ֣ יַטבָנָ֖ ֵֽ ַע֙ןְיִ ְְַמַּ֨ ך  ֶ֔ ֲעבּור  יְַבֵֽ ִלֵּ֣
ךְ  ֵֽ ָלל  ג  ָ֖יְּבִ ש ִ ָ֥הְַנפ  תָ י  ָחֵֽ  13.ו 

הוא לא נשמע לנו  -דוגרי, המשפט הזה קשה מאד להבנה 

טוב. גם רש"י עוד מפרש שם פירוש שמוסיף להקשות לנו את 

 -החיים 

 14.מתנותְיתנוְלירך.ְלמעןְייטבְליְבעבו

ומתן. ומה עם שרה? יתנו לי, לאברהם, מתנות, מוהר  -כלומר 

הרי עכשיו היא הולכת אל פרעה הרשע, אל הגסות של 

 -המצרי! ואכן, כמו שחושש אברהם 

                                                           
 רש"י, בראשית, י"ב, ח'. 11
 שם, י'. 12
 י"ג.-שם, י"א 13
 רש"י, שם. 14
 ט"ו.-שם, י"ד 15

ִרי֙םְֶאת צ  ֤אּוְַהּמִ ר  ָמהְַוּיִ י  ָרִ֑ םְִמצ  ָרָ֖ ֹואְַאב  בָ֥ יְּכ  ִהִ֕ יְַוי  ֵֽ הְּכִ ֶָ֔ ִאש ּ הְְָהֵּ֣ ָיָפָ֥

ד ֹאֵֽ ְִהָ֖ואְמ  ְאְֹ. ּו ֲללָ֥ ַהֵֽ הְַוי  ֹעֶ֔ ְַפר  י ֵּ֣ ר  ְש ָ ְֹאָתּה֙ ֤אּו ר  ְֶאלַוּיִ ָּ֖ה הְְתָ ֹעִ֑ ר  ּפַ

ה ֹעֵֽ ר  ָ֥יתְּפַ הְּב  ָָ֖ ִאש ּ חְָהֵֽ ָ֥ ּקַ  15.ַוּתֻּ
מגיעה רק למלך, לא  -כזו אישה יפה, אומרים עבדי פרעה 

 פחות! 

ִהי י  ּהְַוֵֽ ֲעבּוָרִ֑ ֵֽ יבְּבַ יִטָ֖ םְה  ָרָ֥ ַאב  ֲעָבִדי֙םְְ֤לֹוְֹצאןְּול  יםְַוֵֽ ֲחֹמִרֶ֔ ּוָבָק֙רְַוֵֽ

ים ֵֽ ַמּלִ תְּוג  ֲאֹתֹנָ֖ תְַוֵֽ ָפֹחֶ֔  16.ּוש  
הרבה דברים קיבל אברהם ממלך מצרים. אכן, פרשה כל כך 

 -תמוהה מאוד. ואז 

עְהְ  ַנּגַַּ֨ ֶאתְֶאת'ְַוי  יםְו  ֹדִלָ֖ יםְּג  ָגִעָ֥ הְנ  ֹעָ֛ ר  ֹוְַעלְּפַ יתִ֑ יְְּב  ַרָ֖ ַבָ֥רְש ָ ּד 

ם ָרֵֽ תְַאב  ָ֥ש ֶ  17.א 
על פי רש"י, אין הכוונה שהנגעים הגיעו לפרעה רק בגלל 

  -שהוא לקח את שרה אלא 

ְשרי ְדבר ְעל .ְ ְדעל ְבויפי ְוהואְרה. ְהך, ְלמלאך אומרת

 18.מכה

בכל פעם שהיה פרעה מתקרב אליה, היא היתה פונה אל 

המלאך והוא היה מכה את פרעה, על פי דיבורה. פרעה קורא 

 -לאברהם, כועס עליו מאוד ואומר לו 

א הְֹלֵֽ ּמָ ואְָלָ֚ ָךְִָ֖הֵֽ ּת  ָ֥יְִאש   ְּכִ י ְּלִֶ֔ ּתָ ד  ֵּ֣ ְִהּגַ ִתי. ְֲאֹחֵּ֣ ֙ ּתָ ר  הְָאַמַּ֨ ואְְָלָמ֤ ִהֶ֔
ךְ  ֵֽ חְָול  ַקָ֥ ָךְָ֖ ּת  ָ֥הְִאש   הְִהּנ  ַעּתִָ֕ הְו  ִָ֑ ִאש ּ יְל  חְֹאתָָּ֛הְִלָ֖ ָ֥ ֶאּקַ  19.ָוֵֽ

 ובכך מסתיימת הפרשה הקשה והמתמיהה הזו. 

 למען יטב לי למענך

אלא שחז"ל, את הפסוקים הפותחים את פרק 'אשת חיל' 

 -המסיים את ספר משלי, מפרשים באופן המדהים הבא 

הנהְנאְידעתיְכיְ'וְשרה,ְדכתיבְבהְזְ-ְאשתְחילְמיְימצא

אימתי?ְבשעהְְ–בטחְבהְלבְבעלהְ'...ְאשהְיפתְמראהְאת

גמלתהוְטובְולאְרעְכלְ.ְשאמרְלה:ְאמריְנאְאחותיְאת

 20.שנאמר:ְולאברםְהיטיבְבעבורהְ–ימיְחייהְ

אברהם מגיע למצרים, הוא יודע  -יש כאן מהפכת עולם בהבנה 

מי זו מצרים, מי הוא פרעה ומהו החוק השורר שם שלפיו 

פרעה לא יקח לעצמו אשת איש אבל כדי לזכות בה בכל זאת 

ניתן יהיה לפתור את בעית ה'אשת איש' על ידי שהורגים את 

רכושו של  -האיש, והיא תהפוך להיות ככל הנשים בממלכה 

 המלך.

 שם י"ז. 16
 שם י"ח. 17
 רש"י, שם. 18
 י"ט.-שם, י"ח 19
 תנחומא, בובר, חיי שרה, ג'. 20
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מקום שאברהם ושרה מגיעים אליו, הם במצרים, כמו בכל 

צריכים למלא את השליחות שלהם. אברהם יודע שהוא צריך 

  -לחיות כדי להחיות את שרה, כפי שמופיע מפורש בפסוק 

יַטב ֵֽ ַע֙ןְיִ ַמַּ֨ ךְ ְל  ֶ֔ ֲעבּור  יְַבֵֽ ְ.ִלֵּ֣

למענך. לא  -פירושה של המילה 'בעבורך' בעברית הוא אחד 

למענך. אז איך זה קשור  - 'בזכותך', או 'בגללך', אלא אך ורק

אברהם יודע שאם הם הגיעו  -למתנות שהוא עתיד לקבל? 

למצרים יש להם תפקיד גדול לעשות שם, ובנוגע לסיכון הגדול 

 ,21אברהם שטפל היה לשרה בנבואה -שיש שם לשרה 

שבהמשך הפרשה יקח את הגר לא מרצונו אלא רק בגלל 

 22קודש שיש בהשהוא שומע לקול שרה, לקול הנבואה ורוח ה

יודע היטב מהו כוחה של שרה. הוא עושה את הפעולה  -

הוא  -ההגיונית היחידה שצריך לעשות מבחינת ההשתדלות 

צריך להישאר חי אבל יחד עם זאת להציל את שרה. לכן, אין 

'היא תהיה נאמנת לו, הוא  -'בטח בה' במובן של -הכוונה כאן ב

הבנה כזו היא הבנה  -יכול לבטוח בה שהיא לא תלך עם פרעה' 

שטותית, הרי איזו מן אישה תלך עם מפלצת כזו, עם דיקטטור 

 כזה שלוקח כל אישה שהוא חושק בה?

 להוציא את ניצוצות הקדושה 

אברהם יודע ששרה ברוח קדשה  -'בטח בה לב בעלה' משמעו 

תינצל, הוא יודע שהמלאך יכה על פי דיבורה. הוא מכיר את 

הוא בטוח שהוא יוכל למלא את שרה ואת מעלתה, ולכן 

שהרי עוד יבוא יום שגם בניו יגיעו למצרים  -תפקידו בעולם 

וגם הם יצטרכו לצאת ברכוש גדול, כפי שיאמר לו בהמשך 

 -לא כדי למלא את חשבונות הבנק שלהם  - 23הפרשה שלנו

אלא כדי לברור ולהוציא משם את ניצוצות הקדושה שנתגלגלו 

מקום ואף הנמוך ביותר צריך אברהם לתוך זוהמת מצרים. בכל 

ולאחריו זרעו להוציא ממנו את כל מה שיש ולהעלות אותו 

לקדושה. על פי חז"ל, בין המתנות ששלח פרעה לאברהם 

  -היתה אף בתו, הגר, ואמר 

 24.מוטבְשתהאְבתיְשפחהְבביתְזה,ְולאְגבירהְבביתְאחר

לא שנהיה לו כעת  -'ולאברם היטיב' במה שעשה בעבורה 

שבון בנק גדול, אלא שכאשר שרה מהווה את הקודש בשיאו, ח

יכול אברהם למלא את תפקידו ולהוציא את כל השלל ממחוזות 

 הטומאה שהוא נמצא בו ולהעלות את כל עולם כולו לקדושה.

 מכוחה של שרה -כוחו של אברהם 

להביא את העולם  -רעי ואהובי, יש לאברהם תפקיד עצום והוא 

תורה, ואת כוחו הוא מקבל משרה. את  הזה לאלפיים שנות

 אהלה הוא נוטה בתחילה. בטח בה לב בעלה.

  -כאשר יבואו המלאכים וישאלו אותו 

ִ֑ךְָ ּתֶ הְִאש   ָרֵּ֣ הְש ָ ָ֖   25ַאּי 
  -הוא יענה 

ֶהל הְָבֹאֵֽ ָ֥ אֶמרְִהּנ  ְ.ַוּיָֹ֖

הוא לא תמה מה פתאום הם בכלל שואלים עליה כי הוא מבין 

שלו, של האיש הזה היושב 'בפתח  שהם מבינים שכל הכח

 האהל כחום היום', נובע מזאת שהוא טפל לה בנבואה. 

כאשר נגיע אל האיש הנוסף שבא עם אברהם ועם שרה לארץ 

כנען אך לא הצליח להישאר מקושר עד הסוף לאברהם, לוט, 

מה היה  –אולי נשאל את עצמנו בהקשר של מה שלמדנו כעת 

התשובה תהיה אולי מפני  חסר ללוט? מדוע הוא לא זכה?

שללוט לא היתה שרה, אולי בגלל שבמקום שרה היתה לו את 

 אשת לוט. -אשתו 

 אך לכך ניכנס אי"ה בשיחה הבאה.

 

  

                                                           
 רש"י בראשית כ"א, י"ב. 21
  -וכפי שאומר לו הקב"ה כאשר הוא התקשה לשלַח את ישמעאל והגר  22
ע '      ַמַ֣ ה שְׁ ָ֖ רָׂ יָך שָׂ ֶ֛ ר ֵאל  ר תֹּאַמַ֥ ל֩ ֲאש ֶׁ֨ ָּ֑הכֹּ לָׂ קֹּ  ' )בראשית כ"ב, י"ב(.בְׁ

 להלן פרק ט"ו. 23
 רש"י, בראשית, ט"ז, א. 24
 שם, י"ח, ט'. 25
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 לסעודת ממלווה מלכה –אשת לוט  ...מאחורי כל לוט עומדת

 המגמה הסמויה במלחמת המלכים

מטרתם המוצהרת של ארבעת המלכים הגדולים, בראשות 

מלך שנער, במלחמתם בחמשת מלכי סדום היא  אמרפל

להחזיר את מלכי סדום ועמורה לתלם. הללו לא שילמו מיסים 

צריך  -כבר שנים רבות, מרדו בקואליציית המלכים ואין ברירה 

לעשות סדר במזרח התיכון. אבל מאחורי המלחמה הגדולה 

שם בסדום יושב  -הזו קיימת מגמה נוספת, סמויה אך עיקרית 

בן אחי אברהם, שנפרד ממנו ועבר לעיר אשר על תושביה לוט, 

  -העיד הכתוב כי הם 

ִאִ֑יםְלְַ ַחּטָ יםְו  דְ'הְָ֖-ָרִעָ֖ ֹאֵֽ  26.מ 

לוט יושב בסדום ומשמש שופט נכבד בעיר.  27על פי חז"ל

המלכים לוקחים איתם את לוט, הפליט רץ ומספר על כך לדֹוד, 

ה עם אברהם העברי, היושב באלוני ממרא, אשר יוצא למלחמ

אנשיו ומחזיר את לוט ויחד איתו את העם, את הנשים ואת 

 הרכוש.

 מיהו לוט? 

 להסיר את הלוט

, ומן הצד השני הוא נראה מסויםמצד אחד ניתן לראותו באופן 

מהו הלוט אשר מסתיר את לוט? מה הסיפור האמיתי  -אחרת 

 של לוט, גם של הלוט הנמצא בתוך כל אחד ואחת מאיתנו?

לוט הוא בנו של הרן, שמת על פני תרח אביו על רקע כבשן 

הוא  -האש באור כשדים. בשונה מדודו נחור ומילכה אשתו 

דווקא הולך עם אברהם ושרה אל ארץ כנען. הוא מקושר עם 

אברהם יודע את המגמה ודבק בו. הפסוקים מדגישים לנו 

  -פעמיים את הליכתו של לוט עם אברהם 

רְָ֗ ְַאב  ֶלך  ֵּ֣ ָלי֙וְהְֶַ֔וּי  רְא  ֤ ּבֶ רְּדִ ֲאש ֶַּ֨ ֵֽ ןְ'םְּכַ םְּבֶ ָר֗ ַאב  ֹוטְו  ֹוְלִ֑ ְִאּתָ֖ ֶלך  ָ֥ ְַוּי 

ן ָחָרֵֽ ֵֽ ֹוְמ  אתָ֖ צ  הְּב  ָנֶ֔ יםְש ָ ִעֵּ֣ ב  ש ִ ִני֙םְו  ְש ָ ש  ֤ ָר֩םְֶאתְ.ָחמ  חְַאב  ֵּ֣ ּקַ יְְַוּיִ ַרַּ֨ ש ָ

ֶאת ְו  ֹו ּתֶּ֜ ןְִאש   יוְלֹוטְּבֶ אּוְְ...ָאִח֗ ֹבָ֖ ְַוּיָ ַען ַנֶ֔ ָצהְּכ  ר  ְַאֵּ֣ ֶכת֙ ְָלֶלַּ֨ ֗אּו צ  ֵֽ ַוּי 

ַען ָנֵֽ ָצהְּכ   28.ַאָ֥ר 
לוט, לפי הפסוקים הללו, הולך עם אברהם גם מיוזמתו שלו וגם 

 מיוזמתו של אברהם, הרוצה אותו לידו.

לא רק באלוני ממרא,  -לוט הוא מכניס האורחים הגדול בעולם 

ה אסור על פי חוק. כאברהם, אלא בסדום, במקום בו מנהג ז

במשיח בן דוד, אשר  -לוט עתיד אף להיות המחותן הגדול שלנו 

נכדו  -מצד אחד יהיה נכדו של אברהם אבינו אך מן הצד השני 

 של לוט, מרות המואביה. 

אז למה הוא כל כך דבק גם בסדום ובאנשיה הרעים? למה הוא 

לא מסוגל להיות באמת מקושר על הסוף? למה לוט אחרי 

                                                           
 בראשית י"ג, י"ג. 26
 ה"רק כפדרבי אליעזר פרקי  27
 ה'.-בראשית י"ב, ד' 28

'יש נפילות לפעמים.  -חמה לא חוזר אל אברהם ואמר לו המל

אבל עכשיו אני רוצה לחזור אליך'? ולמה אחרי שסדום תיהפך 

'אני לא יכול לחזור להיות  -יבקש לוט רק בקשה אחת מהמלאך 

  -ליד אברהם, אלא 

לְ ְִהּנ ה ֵֽ רְִאּמָ ָעִ֑ ואְִמצ  ִהֵּ֣ הְו  ָּ֖מָ ּוסְש ָ הְָלנָ֥ ֹרָבָ֛ אתְק  ירְַהזֹּ  אְָהִעַּ֨ הְָנָ֠ ָטַּ֨

ה ּמָ אְש ָ֗  29...ָנֶּ֜

 מיהו לוט? למה הוא גם וגם?

 כולנו לוט

האמת היא שזו לא שאלה. כולנו גם וגם. אם לומדים את לוט 

 -כמו שצריך רואים שזו דמות שכל כך קל לנו להזדהות איתה 

אבל מה עושים כדי שהלוט שבי יפעל על פי מה שאני קבעתי 

מה מפריע לזה  ללכת תמיד עם אברהם? -לעצמי שאני רוצה 

 לקרות?

נדמה שהתשובה לכך תופיע לא בפרשתנו אלא רק בפרשה 

אשת לוט. כולנו זוכרים  -. ללוט יש אשה הבאה בפסוק אחד

עוד מגן הילדים את הסיפור שליד ים המלח אפשר לראות את 

נציב המלח, אשת לוט. סביב דמותה של אשת לוט יש כל כך 

ם, ואנו ננסה להבין הרבה סיפורי ילדים, חלקם ממש הזויי

 מדוע בכלל צריכה התורה לספר לנו עליה; 

שם בפרשה נאמר ללוט שלא יביט לאחוריו בעת הבריחה 

  -מסדום 

טְַעל... ֵּ֣ ל  ָךְַאלְִהּמָ ש ֶֶ֔ ַאלְַנפ  יָךְו  ֲחֶרֶ֔ יטְַאֵֽ ֵּ֣ ּבִ ָכלְּתַ דְּב  ִ֑רְְּתֲֵַֽעֹמָ֖ ּכָ ַהּכִ

ן טְּפֶ ָ֖ ל  הְָהָהָָ֥רהְִהּמָ ֶפֵֽ ּסָ  30.ּתִ
 -אשתו של לוט אך בניגוד לכך, 

ַלח יבְֶמֵֽ ִצָ֥ ִהָ֖יְנ  יוְַוּת  ֲחָרִ֑ ַאֵֽ ֹוְמ  ּתָ֖ ָ֥טְִאש   ּב   31.ַוּתַ
אין  -עד עכשיו לא הזכירו אותה בכלל, לא סיפרו עליה כלום 

זה דרכו של המקרא לספר סיפור על דמות שאין לה שום 

פעולה בהמשך, שלא יודעים כלום עליה לאחר מכן, כמו 

מתושלח, חנוך, שם,  -מים נשותיהם של גיבורי הדורות הקוד

עבר, שרוג, שלח, רעו, פלג ואפילו על אמו של אברהם אבינו 

לא מסופר כלום. למה כל כך חשוב לתורה לספר לנו על אשת 

 לוט שהביטה לאחור והפכה לנציב מלח?

 נקודת הייחוס

אולי זה בא כדי להראות לנו את האנטיתזה של אברהם אבינו. 

כאשר המלאכים שואלים אותו אדם, אבל -גם אברהם הוא בן

  -מהיכן מקור כוחו, הוא לא שוכח להצביע על שרה ולומר 

 שם, י"ט, כ'. 29
 שם, י"ז. 30
 שם, כ"ו. 31
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ֶהל הְָבֹאֵֽ ָ֥  32.ִהּנ 
טבעו של עולם הוא שאברהם ולוט, הגבר, צריך לצאת אל 

מחוץ לאוהל, להילחם. שם בחוץ יש הרבה השפעות ואולי לוט 

עשה את 'סיבוב הפרסה' שלו וקיבל את ההחלטה לעזוב את 

שר הם ירדו למצרים, ושם אצל פרעה, אולי מצרים אברהם כא

קצת 'סיבבה לו את הראש', אולי אז נכנס לו לראש שהוא קצת 

שהרי כאשר הוא בוחר להיפרד מאברהם  -'רוצה מצרים' 

וללכת לסדום הוא רואה, וזה השיקול העיקרי שלו בבחירה 

  -בעיר, שסדום היא 

ַגן ִיםְ'הְְּ֙כ  ַרֶ֔ ֶרץְִמצ  ֶאֵּ֣  33ּכ 
אבל השאלה היא האם  -, לכולנו יש 'סיבובים' ונפילות לא נורא

בתוכנו נמצאת שרה, האם יש לנו את נקודת הייחוס, את אשת 

האם יש לנו את  -החיל כפשוטו, וגם במובן הפנימי והרעיוני 

נקודת הייחוס בתוך האהל, שכאשר אני מסתובב ומסתבך 

 היא דואגת להחזיר אותי חזרה פנימה. -קצת 

 בסיבובים שלא להחליק

אשת לוט בורחת אמנם מסדום עם לוט, אבל היא מסתובבת 

לאחור לראות אם היא לא פספסה משהו בסדום. גם אבא של 

 -לוט, הרן, הסתכל על כבשן האש, רצה ללכת עם אברהם 

אבל הסתובב לאחור לראות אם הוא לא פספס משהו ב'קניון' 

 אצל נמרוד. 

זו הסיבה שהתורה מספרת לנו על אשת לוט, זו שלא רצתה 

 לתת מלח לאורחים. 

לוט הוא איש גדול, הוא יהיה סבו של המשיח, אבל גם איש 

חיל, שלא האשת 'הנה באהל', את -ו לוט צריך את הגדול כמ

 תאפשר לו להחליק בסיבובים.
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