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הפרשה מתחילה בציווי הגדול של לך . כאומה, הפרשה של השבוע היא פרשה מרכזית ביותר בחיינו כעם
. שמשלח את אברהם מכל המוכר לו אל הלא נודע על סמך הברכה האדירה המובטחת לו אם יציית, לך

, מיהה לארץ ישראל וברית המילההכ. הפרשה מסתיימת בברית המילה של אברהם וכל ילידי ביתו
 .מהדברים המרכזיים שלא אבדו ליהודים לכל אורך הגלות הארוכה

אבל היום אני רוצה להשתמש בפרשה דווקא כדי לספר לכם מה היא הקריאה בתורה עבורי ולא מהי 
 .משפחה וסיפור מעשה, מקום , שפה: אתייחס בדבררי לארבע נקודות ". עם ישראל"הפרשה עבור 

 שפה
,  ַוֲאָבְרָכהג  .ְּבָרָכה, ֶוְהֵיה; ַוֲאַגְּדָלה ְׁשֶמָך, ַוֲאָבֶרְכָך, ְלגֹוי ָּגדֹול, ְוֶאֶעְׂשָך

 .ּכֹל ִמְׁשְּפחֹת ָהֲאָדָמה, ְוִנְבְרכּו ְבָך; 5אֹר, ּוְמַקֶּלְלָך, ְמָבְרֶכיָך
איזה חלק קטן  פעמים בשני פסוקים סמוכים זה גורם לי לחשוב על 4ך מופיע כאן .ר.כאשר השורש ב

 במובן –ואברכיך ? מהשפה אנחנו משתמשים ומה בעצם נאמר כאן יש ארבעה שימושים שונים למילה
,  מעניק לאברהם את היכולת לברך בעצמו–והיה ברכה . אברהם יבורך בשפע ממון ויבול, שאנחנו מכירים
ולבסוף שימוש מוזר ונברכו . מי שישפיע עליו טוב יבורך בטוב בעצמו, ההדדיות שבברכה, ואברכה מברכיך

י זה אומר שלהיות כמוך תהיה ברכה כמו "לפי רש. את זה כבר הייתי צריכה לחפש. בך משפחות האדמה
 ". ישימך אלהים כאפרים וכמנשה "

 מקום
אולי לא . כמי שנולדה וחיה בארץ הרבה מהמקומות ששמם מופיע בפרשה מעלים בי תמונה של מקום

, ֵעיָניו-לֹוט ֶאת-וִַּיָּׂשא: לדוגמא . מקום כלשהו בארץ , יק מדבר עליותמיד המקום שהפסוק המדוי
-ְסדֹם ְוֶאת-ֶאת, ִלְפֵני ַׁשֵחת ְיהָוה--ַמְׁשֶקה, ִּכי ֻכָּלּה, ִּכַּכר ַהַּיְרֵּדן-ָּכל-וַַּיְרא ֶאת
 .ּבֲֹאָכה צַֹער, ְיהָוה ְּכֶאֶרץ ִמְצַרִים-ְּכַגן, ֲעמָֹרה

את ההרים והגבעות האינסופיים ללא . את ים המלח וסביבתו, עת הירדןבעיני רוחי אני רואה את בק
ואני מנסה . והניגוד הגדול לצמחיה הירוקה ששופעת שם, צמחיה ולעומתם את נאות המידבר כמו עין גדי

 ? " כי כולה משקה "הייתכן שהיה כולו מעיינות . לדמיין איך ניראה המקום אז

 "ָּדן-ַעד,  וִַּיְרּדֹף....וישמע אברהם כי נישבה אחיו. אְוהּוא ׁשֵֹכן ְּבֵאלֵֹני ַמְמֵר"
ואני חושבת על הרי יהודה ועל המרחק משם לנחלי הגליל ורואה את הדן כמו שאני מכירה אותו האם היה 

 ? אז נהר גדול יותר 

 משפחה
-ֵּבין רֵֹעי ִמְקֵנה, ִריב- וְַיִהיז  .לּו ָלֶׁשֶבת ַיְחָּדוְולֹא ָיְכ, ָהָיה ְרכּוָׁשם ָרב- ִּכי :ָלֶׁשֶבת ַיְחָּדו, ָנָׂשא אָֹתם ָה5ֶרץ-ְולֹא

ָנא ְתִהי ְמִריָבה ֵּביִני -Bל, לֹוט- וַּיֹאֶמר Bְבָרם ֶאלח  .יֵֹׁשב ָּב5ֶרץ, 5ז, ְוַהְּפִרִּזי, ְוַהְּכַנֲעִני; לֹוט-רֵֹעי ִמְקֵנה, ּוֵבין, Bְבָרם
ַהְּׂשמֹאל - ִאם :ִהָּפֶרד ָנא ֵמָעָלי, ָה5ֶרץ ְלָפֶניָך- ֲהלֹא ָכלט  .ֲאָנְחנּו, ֲאָנִׁשים Bִחים-י ִּכ :ּוֵבין רֶֹעיָך, ּוֵבין רַֹעי, ּוֵביֶנָך

 .ַהָּיִמין ְוBְׂשְמִאיָלה-ְוִאם, ְוֵאיִמָנה
לוט הוא בן אחיו ? האמנם רבים היו כל כך בני ביתם שהקרקע לא יכלה לפרנס את לוט ואת אברהם גם יחד 

 תרח יוצא מאור כשדים עם שניהם והם מופיעים לאורך -חסים בניהם קרובים כבין שני אחיםשל אברהם אבל הי
כלומר קרובים ,  שמא הקרבה וההצלחה דווקא של שניהם מונעת מהם להיות יחד.הפרקים בצמידות רבה

ומבטיח לבחור את הכיוון השני ובעצם מבטיח לו לא " לבחור כיוון"אברהם מזמין את לוט ? פיזית 
הריחוק דווקא מאפשר לשניהם לשגשג והמעשה בסוף מלחמת המלכים כאשר אברם מציל . תחרות בולה

 ?איך זה במשפחה שלכם . את לוט מידי שוביו מראה לנו שהם נשארו יקרים זה לזה
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  עלילה וסימני שאלה–ספור מעשה 
 היהודי הנודד •

, ָה5ֶרץ-ֶאל,  ּוִמּמֹוַלְדְּתָך ּוִמֵּבית 5ִביָךְלָך ֵמBְרְצָך-ֶלְך, Bְבָרם-וַּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל
 ֲאֶׁשר Bְרֶאָּך

, ְּבנֹו-ָהָרן ֶּבן-לֹוט ֶּבן-ְוֶאת, Bְבָרם ְּבנֹו-וִַּיַּקח ֶּתַרח ֶאת, אבל הפרק הקודם מסתיים בחרן
ָלֶלֶכת Bְרָצה , וֵַּיְצאּו ִאָּתם ֵמאּור ַּכְׂשִּדים; ֵאֶׁשת Bְבָרם ְּבנֹו, ְוֵאת ָׂשַרי ַּכָּלתֹו

פי סוף הפרק הקודם ובכלל ל, אינה מולדתו של אברם חרן  וֵַּיְׁשבּו ָׁשם , ָחָרן-וַָּיבֹאּו ַעד, ְּכַנַען
ניראה כאילו היציאה למסע הגדול מתחילה לפני ההתגלות . אברם מתלווה לתרח בדרכו לארץ כנען

בדומה לשאר ילידי האזור בתקופה . נדודים מתוך דחף, ללא סיבה או בלי ידיעה, ביוזמתו של תרח, לאברם
 ?בדומה ליהודים בדורות הבאים ? ההיא 

 ?"דים את המאוחרמק"מיהו מלכיצדק ואיך הוא  •

,  וְַיָבְרֵכהּויט  .ְלֵאל ֶעְליֹון, ְוהּוא כֵֹהן; הֹוִציא ֶלֶחם וָיָיִן, ֶצֶדק ֶמֶלְך ָׁשֵלם-ּוַמְלִּכי
,  ּוָברּוְך ֵאל ֶעְליֹוןכ  .קֵֹנה ָׁשַמִים ָו5ֶרץ,  ָּברּוְך Bְבָרם ְלֵאל ֶעְליֹון :וַּיֹאַמר

  .ִמּכֹל, לֹו ַמֲעֵׂשר-ןוִַּיֶּת; ִמֵּגן ָצֶריָך ְּבָיֶדָך-ֲאֶׁשר

כלומר כאן מוזכר ".  ּוְמעֹוָנתֹו ְבִצּיֹון  ; וְַיִהי ְבָׁשֵלם סּוּכֹו"' על פי תהילים פרק עו ג? מהי שלם 
אבל . צדק - אדוני–צדק הדבר מתיישב עם שמו של מלך ירושלים בימי יהושע -מלך ירושלים ששמו מלכי 

ניראה שהוא כהן ? שהו כנעני אינו מעובדי העבודה הזרה צדק -האם מלכי. הפסוק הזה מבלבל לגמרי
 ?  אבל לאיזה אל –שמקבל מעשר 

מצאתי הסבר , מאת יאיר זקוביץ" : המסורות במקרא על ראשית התקדשותה של ירושלים"במאמר 
מכיוון שירושלים אינה מוזכרת בשמה זה בכל הצורה והיא : וכך הוא מסיר . ספרותי שהניח את דעתי

, מה לנו חלק בדוד ולא נחלה בבן ישי'ממלכת דוד " בני הצפון"רק בימי דוד וכאשר נפרדים מתקדשת 

האבות , יש צורך לקדש את ירושלים כבר בימי האבות, )יב טז, מלכים א(' לאהליך ישראל עתה ראה ביתך דוד
כ לתוך -לים יחהפסוקים על ירוש" נתפרו"וכך  ? ומה יותר טוב מאברם אבינו . המשותפים ליהודה וישראל

 :סיפור מלחמת החמישה בארבעה במיומנות רבה

-ְוֶאת, ְּכָדְרָלעֶֹמר-Bֲחֵרי ׁשּובֹו ֵמַהּכֹות ֶאת, ִלְקָראתֹו, ְסדֹם-וֵַּיֵצא ֶמֶלְך....
ֶצֶדק ֶמֶלְך -י ּוַמְלִּכיח  .הּוא ֵעֶמק ַהֶּמֶלְך, ֵעֶמק ָׁשֵוה-ֶאל--ַהְּמָלִכים ֲאֶׁשר ִאּתֹו

 ָּברּוְך  :וַּיֹאַמר,  וְַיָבְרֵכהּויט  .ְלֵאל ֶעְליֹון, ְוהּוא כֵֹהן; הֹוִציא ֶלֶחם וָיָיִן, ָׁשֵלם
ִמֵּגן ָצֶריָך -ֲאֶׁשר,  ּוָברּוְך ֵאל ֶעְליֹוןכ  .קֵֹנה ָׁשַמִים ָו5ֶרץ, Bְבָרם ְלֵאל ֶעְליֹון

ִלי - ֶּתן :Bְבָרם-ֶאל, ְסדֹם- וַּיֹאֶמר ֶמֶלְךכא  .ִמּכֹל, לֹו ַמֲעֵׂשר-וִַּיֶּתן; ְּבָיֶדָך
 ֲהִרמִֹתי ָיִדי ....:ֶמֶלְך ְסדֹם-ֶאל,  וַּיֹאֶמר Bְבָרםכב  .ָלְך-ְוָהְרֻכׁש ַקח, ַהֶּנֶפׁש

 .קֵֹנה ָׁשַמִים ָו5ֶרץ, ְיהָוה ֵאל ֶעְליֹון-ֶאל
תן לי "ומיד אחר כך " ויתן לו מעשר מכל. "רק מדובר במלך אחר, ופסוק יז מדבר על מלך וגם יח שאחרי

-שבא מפי מלכי" אל עליון"ושילוב נוסף בביטוי . ושוב אנחנו חוזרים למלך סדום" הנפש והרכוש קח לך
מלך . כלומר אנחנו מובלים להבין שהם בהחלט מדברים על אותו אל. צדק ומפי אברם עצמו מיד אחר כך

 כבר אז –עכשיו הכל ברור . לוהי ישראל ואף מקבל מעשר משלל המלחמה של אברםירושלים מאמין בא
  ! האח הידד . העיר היא עיר קדושה וכך גם תושביה

 
 


