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  [יז]

ֵני ַמְמֵרא ) יד, יג( ַוָּיֹבא ַהָּפִליט ַוַּיֵּגד ְלַאְבָרם ָהִעְבִרי ְוהּוא ֹׁשֵכן ְּבֵא

  ֹּכל ַוֲאִחי ָעֵנר ְוֵהם ַּבֲעֵלי ְבִרית ַאְבָרם:ָהֱאֹמִרי ֲאִחי ֶאְׁש 

  מדוע כתוב "והוא שוכן כו'"

סיפר  כי 1והם בעלי ברית אברם. יתכן כו'יג) ויבא הפליט יד, (

מעלת אברהם, שמסר נפשו אחרי אשר הצליחו להרוג חמשה 

 ,מלכים, עם רב יותר מהם, בכל זאת מסר עצמו להציל בן אחיו

רץ נכריה יראה להרבות משפחתו, כי ירא מפני אך יתכן כי גר בא

לכן אמר,  ,ולא מצד החסד שהיתה חקוקה בנפשו יושב הארץ,

ם ולא היה ירא והם בעלי ברית אבר, 'כו ענר והוא יושב באילוני

  מפני יושב הארץ, בכל זאת מסר עצמו למלחמה, ופשוט.

  

  [יח]

לוֹט ָאִחיו ּוְרֻכׁשוֹ ֵהִׁשיב ְוַגם ַוָּיֶׁשב ֵאת ָּכל ָהְרֻכׁש ְוַגם ֶאת ) יד, טז(

  ֶאת ַהָּנִׁשים ְוֶאת ָהָעם:

                                                 
ַוָּיֹבא ַהָּפִליט ַוַּיֵּגד ) "יד, יגיש לדקדק על הא דכתיב (ד, [יז] תוכן דבריו 1

ֵני ַמְמֵרא ָהֱאֹמִרי ֲאִחי ֶאְׁשֹּכל ַוֲאִחי ָענֵ  ר ְוֵהם ְלַאְבָרם ָהִעְבִרי ְוהּוא ֹׁשֵכן ְּבֵא

והרי די לכתוב  ,וא יושב כו'מה צורך יש בהא דכתיב וה ,"ֲעֵלי ְבִרית ַאְבָרםּבַ 

זה שנלחם אברהם ש ,דבא הכתוב לומר ,ומיישב .שהפליט הגיד לאברם

ככל גר בארץ נכריה  ,לא היה כדי להרבות משפחתו ,בשביל לוט בן אחיו

 כי היה יושב ,אלא רק ממדת החסד הטבועה בו ,שרוצה להרבות משפחתו

ואף על פי  ,ולא חשש להרבות משפחתו ,והם בעלי בריתו ,באלוני ממרא

  .כן נלחם במסירות נגד חמשת המלכים הללו למען לוט בן אחיו

   

 ]יח[

  

סוק השבת השבויים של העם מדוע כתוב בפ ,ליישבתוכן דבריו,  [יח] 2

כאשר בא  ,דרך השבוייםד ,ומבאר .לאחר השבת הרכוש והנשים ,באחרונה

  ורכוש והרי הם חשובי מנשים כתוב העם באחרונה,מדוע 

כי  ,הכתוב 2הנשים והעם. סיפרוכו'  טז) וישב את כל הרכושיד, (

יהיו  ,במצוא להם לוחם אשר אך ,דרך הנלחמים בעד השבויים

ים היו גם כן בעזרו של לא תאמר שהנשב ,לכן .המה בעוזרו

שיב הרכוש רק ה .שלא פעלו מאומה ,אברהם, אמר הפסוק

וטעמו, כי לא היו מאמינים שאברהם  .קודם, והנשים קודם העם

ם אמרפל וחבריו, כאשר במעט אנשיו ינצח, ופחדו פן ינקומו מה

 לכן לא היו רוצים לעזור ולשוב עם אברהם עד לסוף, ,ינצחו בסוף

  ודו"ק.

  

  [יט]

  ּוָברּו ֵאל ֶעְליוֹן ֲאֶׁשר ִמֵּגן ָצֶרי ְּבָיֶד ַוִּיֶּתן לוֹ ַמֲעֵׂשר ִמֹּכל:) יד, כ(

  מה הפירוש "מגן צריך"

, שבידיך הציל צריך, 3כ) אשר מגן צריך בידיך. רצונו לומריד, (

  .וזה הוא מלך סדום

אבל כאן  ,להלחם נגד שובייהם ,לוחם לעוזרם מצטרפים השבויים ללוחם

לכן כתוב בראשונה  ,סיפר הכתוב שלא באו לעזרת אברהם ועשה הכל לבדו

השיב את הרכוש ואת שלאחר ש ,ורק לבסוף העם ,השבת הרכוש והנשים

ו השבוים מדוע באמת לא עזר ,אלא שצריך טעם .העםהנשים החזיר את 

חששו  ,שכיון שהיו השובים גיבורים ,ומבאר המשך חכמה ,לאברהם

לכן חששו לעזור  ,ואז ינקמו מהם ,השבויים שהם ינצחו את אברהם

אז  -והחזיר את הרכוש ואת הנשים  ,עד לבסוף שניצחם לגמרי ,לאברהם

  באו עמו.

  

 ]טי[

. ולשון מגן הם השונאים הצרים על האדם ,[יט] תוכן דבריו, הנה צריך 3

מה פירוש פשט הכתוב  ,קשה מאוד ,אם כן הוא הגנה והצלה.בכל מקום 

שאברהם ניצח את הצרים  ,והרי להפך הוא ,שה' הגין על הצרים של אברהם
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  [כ]

  ָיֶד ַוִּיֶּתן לוֹ ַמֲעֵׂשר ִמֹּכל:ּוָברּו ֵאל ֶעְליוֹן ֲאֶׁשר ִמֵּגן ָצֶרי ּבְ ) יד, כ(

  מה הפירוש "ויתן לו מעשר מכל"

יתכן כי הם דברי מלכי דרך רמז  4) ויתן לו מעשר מכל. עליד, כ(

על אברהם, שהשם יתברך  ,ויתן לו וכו'אשר מגן  כו'ברוך  ,צדק

נתן לו מעשר מכל, היינו שבעת אומות, חלק עשירי משבעים, 

וכל אשר להם המה שלו. וכן דרך הנבואות,  ,ולכן סדום ועמורה

  להתחיל בנוכח ולסיים כמדבר בעדו.

                                                 

ופירש דמגן הוא  ,נתקשה מאוד בפשט הכתוברש"י כבר על לוט בן אחיו. ו

הכתוב אשר הסגיר את הצרים של  פירוש ,ולפירושו ,גם לשון הסגיר

 ,בידו של אברהם , הסגירםוהם המלכים ששבו את לוט בן אחיו ,אברהם

ובריך אל עלאה דמסר סנאך בידך ויהב ליה חד מן וכן תירגם אוקלוס "

בלשון דלשון מגן קשה מאוד לפרשו  ,יש להקשותאלא ש. "עסרא מכולא

הוא מלך סדום  דצריך ,לפיכך מפרש המשך חכמה בדרך אחרת ,הסגיר

ת הציל אברוך אל עליון ש ,ופירוש הכתוב ,שהיה רע לשמים ורע לבריות

, על ידי אברהם, והוא דבר גדול לאברהם מלך סדום שהוא צר לאברהם

שהיה עמוד החסד, וזכה שמלך סדום היה צריך לו, ונצל על ידו ועל ידי זה 

  יהיה תחתיו.

  

 ]כ[

ּוָברּו ֵאל ֶעְליֹון ֲאֶׁשר ִמֵּגן ָצֶרי ְּבָיֶד ַוִּיֶּתן לֹו " על הכתובכן דבריו, תו[כ]  4

, או אברהם האם אברהם למלכי צדק ,דלא מפורש מי נתן" קשה, ַמֲעֵׂשר ִמֹּכל

שאינו  ,וקשה .שאברהם נתן לו כי היה כהן ,ורש"י פירש ,י צדקכללמ

דבדרך  ,ומפרש המשך חכמה .וגם הטעם שנתן קשה מאוד ,מפורש בכתוב

, רך רמזדדב .פשט הכתוב בלשון זה ולכן כתוב ,רמז יש כאן פירוש אחר

שאומר ברוך אל עליון שהציל את מלך סדום ביד  ,רי מלכי צדקהכל מדב

ועל זה  ,אברהם [כמבואר בפסיקא יט, ונראה שזה המשך לביאורו עיין שם]

 ,שהם שבעים ,האומות שברוך ה' שנתן לאברהם מעשר מכל ,ממשיך ואומר

ומהם  ,והם המלכים בארץ ישראל דהיינו שבעה אומות, ,עשר מהםמונתן 

 ,ואל תתמה שפתח בלשון נוכח לאברהם .סדום שניצל על ידי אברהם

  נסתר "ויתן לו", דכך דרך הכתובים.ומסיים בלשון  ,"צריך"

  

  

  [כא]

ַהֶּנֶפׁש ְוָהְרֻכׁש ַקח  ַוֹּיאֶמר ֶמֶל ְסֹדם ֶאל ַאְבָרם ֶּתן ִלי) כג-יד, כא(

: ְליוֹן ֹקֵנה ַוֹּיאֶמר ַאְבָרם ֶאל ֶמֶל ְסֹדם ֲהִרֹמִתי ָיִדי ֶאל ה' ֵאל עֶ  ָל

א  ֶרץ:ָׁשַמִים ָוָא ִאם ִמחּוט ְוַעד ְׂשרוֹ ַנַעל ְוִאם ֶאַּקח ִמָּכל ֲאֶׁשר ָל ְו

  ֹתאַמר ֲאִני ֶהֱעַׁשְרִּתי ֶאת ַאְבָרם: 

  ביאור הדין ודברים בין אברהם ומלך סדום

שראה שנותן לו  5) תן לי הנפש והרכוש קח לך. היינוכג-כאיד, (

 ]כא[

מדנו ללא. מה בא הכתוב  :קדק בפרשה[כא] תוכן דבריו, דהנה יש לד 5

ועוד שכתוב זאת באמצע הדברים של מלך  ,כי צדקשאברהם נתן מעשר למל

ומפסיק בענין מלכי צדק, ושוב סדום עם אברהם, דכתיב ויצא מלך סדום כו' 

. כיון שאברהם הציל ב חוזר למלך סדום שאמר לאברהם תן לי הנפש כו'.

 ,בין ברכוש ובין בנפש ,אברהם בהכלאם כן זכה  ,את מלך סדום מהמלכים

 ,תן לי הנפש לאברהם מלך סדום אמרמדוע אם כן  שהרי הציל מזוטו של ים,

ג. מהו אריכות וכפל הלשון  באיזה זכות מגיע לו הנפש שזכה בה אברהם.

מדוע ". ד. ְוִאם ֶאַּקח ִמָּכל ֲאֶׁשר ָל - ִאם ִמחּוט ְוַעד ְׂשרֹו ַנַעלשל אברהם "

שכאן מבאר המשך חכמה על פי שיטת רש"י  ,ברהם לשבועה. [ודעהוצרך א

ולעיל פירש בדרך רמז  ,שאברהם נתן למלכי צדק מעשר ,בפשט הכתוב

א ֹתאַמר ֲאִני ֶהֱעַׁשְרִּתי ֶאת ַאְבָרם. ה. מה שאמר אברהם "בדרך אחרת] " ְו

  דמה בכך שיאמר. ,צריך ביאור

אם יאוש  (בבא קמא סו, א) מראנחלקו בגא.  :וכדי להבין דבריו יש להקדים

. ב. (בבא קמא סח, א) אבל יאוש ושינוי רשות קונה לכולי עלמא ,כדי קונה

. ג. עבדים דינם (ירושלמי כלאים ז, ד) ואין יאוש לקרקע ,קרקע אינה נגזלת

 (ש"ך חושן משפט שסג, ג. עיין שם) דהוקשו עבדים לקרקעות ,כקרקע

ואין כאן המקום להאריך  ,י רברבי[ובאמת דין יאוש בעבדים תלוי באשל

הולכים לפי שיטת הש"ך בדעת חכמה אבל צריך לדעת שדברי המשך  ,בזה

ד. אף על פי שאין הרשב"א שלא מועיל יאוש בעבדים ודינם כקרקע לגמרי]. 

אפילו בקרקע  ,מכל מקום אם נשתקע שם בעלים של הקרקע ,יאוש לקרקע

לא יהיה  ,צאים בשבימדים הנמטלטלין ועב . ה.(ירושלמי, שם) יש יאוש

אלא על פי הכללים דלעיל בדין יאוש  ,מותר למצילן מן השבי ליטלן לעצמו

ומפריש ממנה חלה ונותנו  ,ושינוי רשות. ו. הנוטל עיסת חבירו לאחר יאוש

לא הוי  ,דאם יאוש כדי קני (בבא קמא סז, א ד"ה עולא) כתבו התוס' ,לכהן

 ,כיון שכבר נקנה לו ביאוש כדי ,בירושנוטל ממון ח ,מצוה הבאה בעבירה
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, דאם א סו, א)(בבא קמ מעשר, אם כן, על כרחך סבר דקנה ביאוש

(בבא  לא כן, אלא שמלכי צדק יקנה אותם ביאוש ושינוי רשות

ת , הוה מצוה הבאה בעבירה, וכמו שכתבו התוספוקמא סח, א)

 ,ותן לי הנפש, היינו עבדים ,(ד"ה אמר עולא) א, בבא קמא סז

 ,(ש"ך חושן משפט שסג, ג. עיין שם) דלעבדים לא מהני יאוש

תקע שם הבעלים מהני אף גבי דבנש ,ןדיוהרכוש קח לך. וה

, הביאו תוספות סוכה )כלאים ז, ד( ו בירושלמיקרקע, כמו שכתב

, ובל תאמר אני 'כווזה שאמר, הרימותי ידי  וקרקע) (ד"ה ב ',ל

ותאמר אני  ,העשרתי את אברם, היינו שלא נשתקע שם הבעלים

  .6ודו"ק העשרתי

                                                 

ונותנו לכהן כדי שיקנה אותה הכהן ביאוש ושינוי  ,אבל אם יאוש כדי לא קני

 ,הכהן הנתינה לכהן זוכה בהכיון שעל ידי  ,הוי מצוה הבאה בעבירה ,רשות

 ,נמצא שעל ידי מצות הנתינה זוכה בה הכהן והוא מצוה הבאה בעבירה

  .הכהןשעל ידי העבירה באה זכית 

 ,אם יאוש כדי קונה ,דהנה ,ועל פי כל זה יתבאר היטב כל הדקדוקים הנ"ל

אבל  ,לא זכה אברהם ברכוש ,אם יאוש כדי לא קונהו ,זכה אברהם ברכוש

והנה מלך סדום ראה  .ש לעבדיםוכי אין יא ,בעבדים בלאו הכי לא זוכה

כדי שאברהם סובר שיאוש  ,אם כן מוכח ,שאברהם נותן מעשר למלכי צדק

הוי מצוה הבאה  ,דאם לא קני רק על ידי שינוי רשות של מלכי צדק ,קני

אמר לו  ,וכיון שראה מלך סדום שאברהם סובר שיאוש כדי קני ,בעבירה

 ,תן לי את העבדים שיאוש אינו מהני בעבדים שהוקשו לקרקעות ,מלך סדום

  .יושב דקדוק א' ב', ומוהרכוש קח לך כי יאוש כדי קני

 ,כי נשתקע מהם שם בעלים ,באמת גם העבדים שלי ,לו אברהםועל זה ענה 

ואף על פי שגם הרכוש וגם  ,ויאוש כזה מהני אף בעבדים כבקרקעות

לכן דקדק  ,מכל מקום אני נשבע שאינני רוצה להנות ממך ,העבדים שלי הם

" הוא שלי מעיקר הדין ִאם ִמחּוט ְוַעד ְׂשרֹו ַנַעללא רק " ,אברהם ואמר

כי נשתקע  ," גם העבדים שליְוִאם ֶאַּקח ִמָּכל ֲאֶׁשר ָל" אלאני, שיאוש מה

ואני נשבע  כלל, ואף על פי כן אין רוצוני להנות ממך ,שם בעלים מהם

ואל תאמר שהעבדים  ,והכל שלי גם העבדים ,שנשתקע שם בעלים מהם

ואתה  ,ואתה נותן לי אותם במתנה ,ע שם בעלים מהםקשלך כי לא נשת

אין רצוני אלא ש ,כי נשתקע שם בעלים מהם ,שליהכל  ,להפך ,יהעשרת אות

, ולכן נשבע שנשתקע שם בעלים, כדי לקדש שם שמים שאינו להנות ממך

 כי נשקע רוצה להנות מדבר שהוא שלו בדין, הן הרכוש ואפילו העבדים

 דוקים.שב כל שאר הדקמיוו שם בעלים,
 ,ועיל בעבדיםאבל יאוש לא מ ,יאוש כדי קונה תמצית דבריו: 6

כדין יאוש בקרקע. מלך סדום  ,אלא אם נשתקע שם בעלים מהם

  

  [כב]

ְליוֹן  ְסֹדם ֲהִרֹמִתי ָיִדי ֶאל ה' ֵאל עֶ ַוֹּיאֶמר ַאְבָרם ֶאל ֶמלֶ ) כג-יד, כב(

ִאם ִמחּוט ְוַעד ְׂשרוֹ ַנַעל ְוִאם ֶאַּקח ִמָּכל ֲאֶׁשר  ֹקֵנה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ:

א ֹתאַמר ֲאִני ֶהֱעַׁשְרִּתי ֶאת ַאְבָרם:   ָל ְו

  מה הפירוש הרימותי ידי כו' ומדוע לא רצה ליטול מהרכוש

מצעדי גבר  ', כי מה7כו. הביאוראל ה' ) הרימותי ידי כג-כביד, (

ואיש  ,א, יז, מז)-המלחמה (שמואל 'כוננו (תהלים לז, כג), ולה

תן  ,לכן אמר לאברהם ,חשב שלא נשתקע שם בעלים מהעבדים

זכית בהם מדין ש קח לך והרכוש ,לי הנפש כי לא זכית בהם

כי נשתקע שם  ,שגם העבדים זכה בהם ,ואברהם אמר לו .יאוש

מהרכוש לא  ,להנות ממנוואף על פי כן אינו רוצה  ,בעלים מהם

  ולא מהעבדים.

  

 ]כב[

ַוֹּיאֶמר ַאְבָרם ֶאל ֶמֶל ְסֹדם ) "כג-יד, כב, דהנה הפסוקים (] תוכן דבריו[כב 7

ֲהִרֹמִתי ָיִדי ֶאל ה' ֵאל ֶעְליֹון ֹקֵנה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ: ִאם ִמחּוט ְוַעד ְׂשרֹו ַנַעל ְוִאם 

א ֹתאַמר ֶאַּקח ִמּכָ  ", פירש רש"י וז"ל ֲאִני ֶהֱעַׁשְרִּתי ֶאת ַאְבָרםל ֲאֶׁשר ָל ְו

לשון שבועה, מרים אני את ידי לאל עליון וכן  -(כב) הרימותי ידי "

(בראשית כב טז) בי נשבעתי, נשבע אני, וכן (שם כג יג) נתתי כסף השדה 

  " עכ"ל.נותן אני לך כסף השדה וקחהו ממניקח ממני, 

אבל קשה מדוע הוצרך  ,ומובא להלן ,מת פירוש רש"י הוא במדרש רבהובא

מדוע צריך להשבע  ,אם אינו רוצה לקחתאפילו ו ,אברהם להשבע שלא יקח

והרי באמת הוא  ,מדוע באמת לא רצה להנות ממנו ,ועוד צריך טעם על זה,

  ראוי הוא לקבל שכר.ו ,הציל את הרכוש וזכה בו

דמה שאמר אברהם הרימותי  ,ר אחר בפסוקלפיכך מפרש המשך חכמה ביאו

ידי בכל מקום הוא מורה  ,דהנה .אלא הכונה אחרת ,אין הכונה שבועה ,ידי

ה אין זה כוחי מזה שנחצתי במלח ,ר אברהםאמ הזו ,על עוצמה וחוזקה

וזה הפירוש הרימותי את  ,אלא אני מייחס את כל הצלחתי לה' ,ועוצם ידי

ולא כוחי ועוצם ידי עשה  ,ועל ידו נצחתי ,וא איש מלחמה, שההצלחתי לה'

שאם  ,ועל פי זה מובן היטב מדוע לא רצה ליטול מהרכוש .הזה ללי את החי

 ,אבל כיון שהרימותי ידי ,הוא מורה שמגיע לו שכר על הצלחתו ,יהיה נוטל

כי זה כמו נהנה מקדשי  ,שולכן אסור לי ליטול מהרכ ,שהצלחתי היא לה'



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ד

המעלה ייחס זה אל הפועל האמיתי יתברך שמו. לא כן הפתי, 

את, וכמאמר הכתוב, פן ידמה כי כוחו ועוצם ידו עשה הגבורה הז

הם, (דברים לב, כז). לכן אמר אברכו' נו רמה ייד ינכרו צרמו

לא  ,הרימותי ידי, פירוש כוחי וגבורתי במלחמה איננו מסיבתי

קונה  'ולא מגבורתי חלילה, רק אנכי מרים אותה לה ,מחכמתי

מה לי לשלל שלך, ואם אהנה, הוא כנהנה  ,שמים וארץ. ולכן

וזה  '.כוואם אקח מכל אשר לך  'ולכן אם מחוט כו ,מקדשי גבוה

רבנן אמרי עשאן שירה, כוונת המדרש (בראשית רבה מג, ט) ו

אלי ואנוהו, אלקי אבי  זהטו, ב) (שמות כמה דאת אמרת 

פירוש, שכמו ששרו בני ישראל על קריעת ים סוף  .וארוממנהו

נפלא בלתי טבעי כלל, כן ייחס אברהם נצחון  יישהוא ענין נס

, אשר בהשגחתו הפרטית ובזרוע עוזו נצח המלכים, 'מלחמתו לה

  .8תברך יתעלה, והבןואמר על זה שבח להשם י

  

  

  

  

  

  

 גליונות בינת המשפט וגליונות איש חסד היה
מלבד גליון משך חכמה, אנו מפרסמים בכל שבוע גליון בינת 

וכן גליון עם סיפורים המשפט על עיניני ממונות אקטואליים, 

 מדהימים של איש החסד.

   y.b.daskal@gmail.com לקבלת הגליונות חינם:

  

                                                 

  .שמים

דלאחר שאמרו   ,יטת רבנן במדרש רבה (לך לך מג, ט)ויש לומר שהוא ש

ורבנן אמרי עשאן שירה, היך מה "אמרו  ,בשם רבי נחמיה דעשה שבועה

ודבריהם " ע"כ. דאת אמר (שמות טו) זה אלי ואנוהו אלהי אבי וארוממנהו

  .ומה ענין שעשה ידיו שירה ,דמה ענין שירה לכאן ,כמדרש פלאי

היינו  ,דאברהם הרים את ידו ,נתכונו רבנןולאור המבואר יש לומר דלזה 

 .ונתכונו כאן דבר עמוק מאוד ,ועשה את ידיו כשירה ,הצלחתו שהיא לה'

אבל הצלחה  ,קריעת ים סוף היה דבר ניכר וגלוי שאינו בדרך הטבע ,דהנה

ולזה  ,מלחמה אפשר לטעות שהיא מחמת חכמת המנצח וכוחו וגבורתוב

באותה דרגה  ,הצלחתו במלחמה לה'את  נתכונו רבנן ואמרו שאברהם ייחס

 ,שייחסו את הדבר הלא טבעי של קריעת ים סוף לה' ,שישראל אמרו שירה

באותה דרגה של דבר לא  ,כך אברהם ייחס את ניצחונו במלחמה לה' בלבד

את  ,ו, שעשה את ידכונתם שעשאן שירה הוז ,טבעי של קריעת ים סוף

, באותה דרגה של אמונה ואנוהוכשירה של ישראל שאמרו זה אלי  ,הצלחתו

 שהכל מאתו יתברך.
ידו, פירושו הצלחתו. אברהם ייחס את כל תמצית דבריו:  8

הצלחתו במלחמה לה', וכך פירוש הכתוב, הרימותי את הצלחתי 

שהכל מה' יתברך, ולכן אסור לי ליטול מהרכוש, כי לא מגיע לי 

  שום שכר, והוא כנהנה מקדשי שמים.

  


