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 72. מלחמת המלכים
 )פרק י"ד פסוקים א'-י"ב(

הקדמה כללית לפרק י"ד:

בפרק י"ד התורה מספרת לנו באריכות רבה על מלחמת ארבעת המלכים בחמשת המלכים. במהלך המלחמה נפל לוט בשבי, 
 ואברם יצא לקרב כדי להצילו. בשובו, ערכו לו מלכי האזור מעין קבלת פנים. 

אירועים אלה היו משמעותיים מאוד במובנים רבים:
1. מבחינת אברם - התגלתה כאן מסירות נפשו של אברם, שיצא למלחמה כמעט חסרת סיכויים נגד ארבעה מלכים עטורי 

 ניצחונות, על מנת להציל את אחיינו לוט מהשבי.
 2. מעמד קבלת הפנים לאברם, אחרי ניצחונו על ארבעת המלכים, היה מעמד מרשים של קידוש ה'.

 3. המלחמה שינתה לגמרי את מפת ההתיישבות של עמי קדם בעבר הירדן. עמים עתיקים כמו ה'רפאים', 
ה'זוזים' וה'אימים' - שהיו ענקים והטילו את פחדם על כל יושבי האזור1 - הוכו, ועבר הירדן נשאר פנוי להתיישבותם 

העתידית של האמורי, עמון, מואב ואדום, ובהמשך - להתיישבותם של בני ישראל.2

א. הקדמה 

ארבעה מלכים, שמקום מושבם היה מעבר לנהר פרת )אזור עיראק של ימינו(, ערכו מסע כיבושים לעבר כיכר הירדן, 
למקום שבו ישבו חמשת המלכים )מלכי סדום, עמורה, אדמה, צבויים ובלע(. חמשת המלכים נכנעו וקיבלו על עצמם להיות 

 משועבדים. כתוצאה מהשעבוד היה עליהם להעלות מס לארבעת המלכים בכל שנה ושנה.3
לאחר 12 שנים של שעבוד החליטו חמשת המלכים למרוד, כלומר להפסיק להעלות את המס. בתגובה יצאו ארבעת המלכים 

למלחמה נוספת. במסע הכיבושים הזה )השני(, הם כבשו מקומות רבים ועמים רבים, ולבסוף ניצחו גם את חמשת המלכים. 
הם בזזו את כל הרכוש ולקחו בשבי את מי שנשאר בחיים. גם לוט בן אחי אברם נפל בשבי. 

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

המלחמה הראשונה:

ֶלְך  ֶמ֥ ְוִתְדָע֖ל  ם  ֵעיָל֔ ֶלְך  ֶמ֣ ֶמ֙ר  ָדְרָלֹע֨ ּכְ ר  ָס֑ ֶאּלָ ֶלְך  ֶמ֣ ַאְר֖יֹוְך  ר  ְנָע֔ ֶלְך־ׁשִ ֶמֽ ל4  ַאְמָרֶפ֣ יֵמ֙י  ּבִ י  ַוְיִה֗ א 
ה  ֶלְך ַאְדָמ֗ ב׀ ֶמ֣ ְנָא֣ ה ׁשִ ֶלְך ֲעֹמָר֑ ע ֶמ֣ ֖ ְרׁשַ ם ְוֶאת ועם ּבִ ֶלְך ְסֹד֔ ַר֙ע ֶמ֣ ה ֶאת עם ּבֶ֨ ּו ִמְלָחָמ֗ ּגֹוִיֽם׃5 ב ָעׂש֣
ְב֔רּו התאספו ֶאל־ֵעֶ֖מק  ֙ה תשעת המלכים ָחֽ ּלֶ ל־ֵא֨ ַער׃7 ג ּכָ ַ֖לע ִהיא־ֹצֽ ֶלְך ּבֶ ֶלְך צביים6 ּוֶמ֥ ֶב֙ר ֶמ֣ ְמֵא֨ ְוׁשֶ
ַלח במקום שעתיד להפוך לים המלח )אחרי מהפכת סדום ועמורה(. שם, בעמק  ֽ ים עמק השדות8 ֖הּוא ָי֥ם ַהּמֶ ֑ ּדִ ַהּשִׂ
ה ָעְב֖דּו ֶאת־ ָנ֔ ׁשָ ֵר֙ה  ים ֶעׂשְ ֤ ּתֵ במשך ׁשְ דים, נכנעו חמשת המלכים וקיבלו עליהם להיות משועבדים׃9 ד  הׂשִ

דּו בכך  ָנ֖ה ובמשך שלוש עשרה שנה10 ָמָרֽ ה ׁשָ ֵר֥ ֹלׁש־ֶעׂשְ ֶמר על ידי שהעלו מס לו ולמלכים שאיתו, ּוׁשְ ָדְרָלֹע֑ ּכְ
שהפסיקו להעלות את המס׃

1 עיינו באבן עזרא לפסוק ה' ובחומש דברים פרק ב', י'-י"א, כ'-כ"א.
ועיינו עוד בדברים פרק ג', י"א, שם מסופר על עוג מלך הבשן, שנותר מעם הרפאים. 

2  עיינו פרשת חוקת - במדבר כ"א, כ"א-ל"ה, וכן פרשת דברים - פרקים ב'-ג'.
3  דעת מקרא.

4  זהו נמרוד )רש"י(.
5  "מקום יש ששמו גויים על שם שנתקבצו שמה מכמה אומות ומקומות והמליכו איש עליהם ושמו תדעל" )רש"י(.

6  כתיב: "צביים", קרי: "ְצבֹוִים".
7  'בלע' נקראה בהמשך בשם 'צער' )ולא מוזכר שמו של המלך(.

8  רש"י, אונקלוס. לפני מהפכת סדום ועמורה, היה העמק פורה ומלא שדות.
9  ספורנו, מלבי"ם, "דעת מקרא".

10  על פי רש"י ועוד.
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ָלִכים ִמְלֶחֶמת ַהמְּ
סּוִקים א-יב( ֶרק יד פְּ )פֶּ יחידה 72

ם  ֵעיָל֔ ֶלְך  ֶמ֣ ֶמ֙ר  ָדְרָלֹע֨ ּכְ ר  ָס֑ ֶאּלָ ֶלְך  ֶמ֣ ַאְר֖יֹוְך  ר  ְנָע֔ ׁשִ ֶלְך  ֶמֽ ל  ַאְמָרֶפ֣ יֵמ֙י  ּבִ י  ַוְיִה֗ א 
ֶלְך  ֶמ֣ ע  ֖ ְרׁשַ ְוֶאת־ּבִ ם  ְסֹד֔ ֶלְך  ֶמ֣ ַר֙ע  ֶאת־ּבֶ֨ ה  ִמְלָחָמ֗ ּו  ָעׂש֣ ב  ּגֹוִיֽם׃  ֶלְך  ֶמ֥ ְוִתְדָע֖ל 
ַער׃  ִהיא־ֹצֽ ַ֖לע  ּבֶ ֶלְך  ּוֶמ֥ צביים  ֶלְך  ֶמ֣ ֶב֙ר  ְמֵא֨ ְוׁשֶ ה  ַאְדָמ֗ ֶלְך  ֶמ֣ ב׀  ְנָא֣ ׁשִ ה   ֲעֹמָר֑
ְב֖דּו  ה ָעֽ ָנ֔ ֵר֙ה ׁשָ ים ֶעׂשְ ֤ ּתֵ ַלח׃ ד ׁשְ ֽ ים ֖הּוא ָי֥ם ַהּמֶ ֑ ּדִ ְב֔רּו ֶאל־ֵעֶ֖מק ַהּשִׂ ֙ה ָחֽ ּלֶ ל־ֵא֨ ג ּכָ

דּו׃  ָנ֖ה ָמָרֽ ה ׁשָ ֵר֥ ֹלׁש־ֶעׂשְ ֶמר ּוׁשְ ָדְרָלֹע֑ ֶאת־ּכְ

ּו ֶאת־ְרָפִאי֙ם  ּכ֤ ֹו ַוּיַ ר ִאּת֔ ֣ ָלִכי֙ם ֲאׁשֶ ֶמר ְוַהּמְ א ְכָדְרָלֹע֗ ֣ ה ּבָ ָנ֜ ה ׁשָ ֵר֨ ֩ע ֶעׂשְ ה ּוְבַאְרּבַ
י  ִים׃ ו ְוֶאת־ַהֹֽחִר֖ ֵו֖ה ִקְרָיָתֽ ׁשָ ים ּבְ ֵאיִמ֔ ם ְוֵא֙ת ָהֽ ָה֑ ִים ְוֶאת־ַהּזּוִז֖ים ּבְ ת ַקְרַנ֔ ֹר֣ ּתְ ַעׁשְ ּבְ
֙ט  ּפָ אּו ֶאל־ֵע֤ין ִמׁשְ ֹב֜ בּו ַוּיָ ׁשֻ֠ ּיָ ר׃ ז  ַו֠ ֽ ְדּבָ ר ַעל־ַהּמִ ֖ ן ֲאׁשֶ אָר֔ יל ּפָ יר֚ ַעד ֵא֣ ִע֑ ם ׂשֵ ַהְֽרָר֣ ּבְ
ר׃  ָמֽ ן ּתָ ְצֹצ֥ ַחֽ ב ּבְ ֖ ׁשֵ י ַהּיֹ ֱאֹמִר֔ י ְוַג֙ם ֶאת־ָה֣ ה ָהֲֽעָמֵֽלִק֑ ֵד֖ ל־ׂשְ ת־ּכָ ּו ֶאֽ ּכ֕ ׁש ַוּיַ וא ָקֵד֔  ִה֣
ַער  ַ֖לע ִהוא־ֹצ֑ ֶלְך ּבֶ ֶלְך צביים ּוֶמ֥ ֶלְך ַאְדָמ֙ה ּוֶמ֣ ה ּוֶמ֤ ֶלְך ֲעֹמָר֗ ם ּוֶמ֣ ֶלְך־ְסֹד֜ א ֶמֽ ֵצ֨ ח ַוּיֵ
ֶלְך  ם ְוִתְדָעל֙ ֶמ֣ ֶלְך ֵעיָל֗ ֶמר ֶמ֣ ָדְרָלֹע֜ ת ּכְ ים׃ ט ֵא֣ ֽ ּדִ ֵעֶ֖מק ַהּשִׂ ה ּבְ ֙ם ִמְלָחָמ֔ ַֽעְר֤כּו ִאּתָ ַוּיַ
ה׃  ֽ ָ ים ֶאת־ַהֲֽחִמּשׁ ה ְמָלִכ֖ ָע֥ ר ַאְרּבָ ָס֑ ֶלְך ֶאּלָ ר ְוַאְר֖יֹוְך ֶמ֣ ְנָע֔ ֶלְך ׁשִ ם ְוַאְמָרֶפל֙ ֶמ֣ ּגֹוִי֔
ה  ּמָ ֑ לּו־ׁשָ ּפְ ַוּיִ ה  ַוֲֽעֹמָר֖ ם  ֶלְך־ְסֹד֥ ֶמֽ ֻנ֛סּו  ַוּיָ ר  ֵחָמ֔ ֱֽאֹר֙ת  ּבֶ ת  ֱאֹר֤ ֽ ּבֶ ים  ֗ ּדִ ַהׂשִ ְוֵעֶ֣מק  י 
ֵלֽכּו׃ ל־ָאְכָל֖ם ַוּיֵ ה ְוֶאת־ּכָ ם ַוֲֽעֹמָר֛ ׁש ְסֹד֧ ל־ְרֻכ֨ ְק֠חּו ֶאת־ּכָ ּיִ ֽסּו׃ יא ַו֠ ָרה ּנָ ים ֶה֥ ָאִר֖ ׁשְ  ְוַהּנִ

ם׃ ְסֹדֽ ב ּבִ ֖ ֵל֑כּו ְו֥הּוא ֹיׁשֵ ם ַוּיֵ י ַאְבָר֖ ן־ֲאִח֥ ֹו ּבֶ ְק֨חּו ֶאת־֧לֹוט ְוֶאת־ְרֻכׁש֛ יב ַוּיִ

אּו ֵמָרחֹוק. ּבָ ָלִכים ׁשֶ ַעת ַהּמְ ל ַאְרּבַ מֹוָתם ׁשֶ ׁש ֶאת ׁשְ ַמְדּגֵ נּו ּבְ א. ַסּמְ
ן. ְרּדֵ ר ַהּיַ ּכַ ת ַמְלֵכי ּכִ ל ֲחֵמׁשֶ מֹוָתם ׁשֶ ֶצַבע ַאֵחר( ֶאת ׁשְ ׁש )ּבְ ַמְדּגֵ נּו ּבְ ב. ַסּמְ

ָלִכים ת ַהּמְ ָלִכים / ֲחֵמׁשֶ ַעת ַהּמְ ְלָחָמה?  ַאְרּבַ ּמִ ַח ּבַ ג. ִמי ִנּצֵ

סּוִקים. ּפְ ם אֹוָתם ּבַ ַבְעּתֶ ּצְ אֹוָתם ְצָבִעים ׁשֶ ָלִכים ּבְ מֹות ַהּמְ נּו ֶאת ׁשְ ַסּמְ

ע  ַקו ֶאת ַמּסַ נּו ּבְ ַסּמְ
ַעת  ל ַאְרּבַ ים ׁשֶ ּבּוׁשִ ַהּכִ

יעּו  ֵהם ִהּגִ ָלִכים ַעד ׁשֶ ַהּמְ
ים. ּדִ ְלֵעֶמק ַהּשִׂ

חּו. ָלִכים ִנּצְ ַעת ַהּמְ ַאְרּבַ ים ׁשֶ ל ָהַעּמִ ׁש ֶאת ּכָ ַמְדּגֵ נּו ּבְ א. ַסּמְ
ָלִכים ָהיּו ֲחָזִקים ְמאֹוד? ַעת ַהּמְ ַאְרּבַ יַצד נּוַכל ָלַדַעת ׁשֶ ּתֹוָרה, ּכֵ ר ּבַ ֻסּפָ ה: ֵמַהּמְ ַעל-ּפֶ יָחה ּבְ ֵאָלה ְלׂשִ ב. ׁשְ

ִבי?   . ֶ ּשׁ ָפסּוק יב ַוֲענּו: ִמי ָנַפל ּבַ נּו ּבְ ג. ַעּיְ

ְלָחָמה ָהִראׁשֹוָנה ַהּמִ

ְלָחָמה ָהִראׁשֹוָנה ַהּמִ

ה ִנּיָ ְ ְלָחָמה ַהּשׁ ַהּמִ

ה ִנּיָ ְ ְלָחָמה ַהּשׁ ַהּמִ

ם ְצבֹו֔יִ

ם ְצבֹו֔יִ

ְנָער  ַאְמָרֶפל ֶמֶלְך ׁשִ
ָסר ַאְריֹוְך ֶמֶלְך ֶאָלּ

ָדְרָלעֶֹמר ֶמֶלְך ֵעיָלם ּכְ
ְדָעל ֶמֶלְך ּגֹוִים ּתִ

ְרָפִאים

זּוִזים

ֵדה ָהֲעָמֵלִקי ׂשְ

אָרן ֵאיל ּפָ

ָמרֵאיִמים ַחְצצֹון ּתָ

חִֹרי

ְסדֹם
ֲעמָֹרה
ַאְדָמה
ְצבֹוִים

ַלע ּבֶ

ַרע ֶמֶלְך ְסדֹם ּבֶ
ע ֶמֶלְך ֲעמָֹרה ְרׁשַ ּבִ
ְנָאב ֶמֶלְך ַאְדָמה ׁשִ

ְמֵאֶבר ֶמֶלְך ְצבֹוִים ׁשֶ
ַלע               ֶמֶלְך ּבֶ

 המלחמה השנייה:

ֹו  ר ִאּת֔ ֣ ָלִכי֙ם ֲאׁשֶ ְוַהּמְ ֶמר  א ְכָדְרָלֹע֗ ֣ ּבָ ה בשנה הארבע-עשרה מאז החלו למרוד  ָנ֜ ה ׁשָ ֵר֨ ֩ע ֶעׂשְ ּוְבַאְרּבַ ה 
ְוֶאת־ ִים  ַקְרַנ֔ ת  ֹר֣ ּתְ ַעׁשְ ּבְ שהיו עם של ענקים שישבו  וניצחו ֶאת־ְרָפִאי֙ם  בדרך לכיכר הירדן הם הכו  ּו  ּכ֤ ַוּיַ
ִים׃ ו ְוֶאת־ ֵו֖ה ִקְרָיָתֽ ׁשָ ּבְ ים גם הם היו ענקים, שישבו  ֵאיִמ֔ ָהֽ ְוֵא֙ת  ם  ָה֑ ּבְ ַהּזּוִז֖ים גם הם היו ענקים שישבו 
ר׃ ֽ ְדּבָ ר ַעל על יד ַהּמִ ֖ ן ֲאׁשֶ אָר֔ יל ּפָ יר ַ֚עד ארבעת המלכים הגיעו דרומה, עד ֵא֣ ִע֑ ם ׂשֵ ַהְרָר֣ י שישבו ּבְ ַהֹחִר֖

י  ֱאֹמִר֔ י ְוַג֙ם ֶאת־ָה֣ ה ָהֲעָמֵלִק֑ ֵד֖ ל־ׂשְ ת־ּכָ ּו ֶאֽ ּכ֕ ׁש ַוּיַ וא ָקֵד֔ ֙ט ִה֣ ּפָ אּו ֶאל־ֵע֤ין ִמׁשְ ֹב֜ בּו ועלו צפונה ַוּיָ ׁשֻ ּיָ ז ַו֠
ם  ֶלְך־ְסֹד֜ ֶמֽ א  ֵצ֨ ַוּיֵ ח   - הירדן מכל הצדדים  כיכר  ר׃ אחרי שארבעת המלכים הקיפו את  ָמֽ ּתָ ן  ְצֹצ֥ ַחֽ ּבְ ב  ֖ ׁשֵ ַהּיֹ
ֵעֶ֖מק  ּבְ ה  ִמְלָחָמ֔ ֙ם  ִאּתָ ַֽעְר֤כּו  ַוּיַ ַער  ִהוא־ֹצ֑ ַ֖לע  ּבֶ ֶלְך  ּוֶמ֥ ֶלְך צביים  ּוֶמ֣ ַאְדָמ֙ה  ֶלְך  ּוֶמ֤ ה  ֲעֹמָר֗ ֶלְך  ּוֶמ֣
ֶלְך  ֶמ֣ ְוַאְר֖יֹוְך  ר  ְנָע֔ ׁשִ ֶלְך  ֶמ֣ ְוַאְמָרֶפל֙  ם  ּגֹוִי֔ ֶלְך  ֶמ֣ ְוִתְדָעל֙  ם  ֵעיָל֗ ֶלְך  ֶמ֣ ֶמר  ָדְרָלֹע֜ ּכְ ת  ֵא֣ ים׃ ט  ֽ ּדִ ַהּשִׂ
דים היו הרבה  ר בעמק הׂשִ ֱאֹר֙ת ֵחָמ֔ ת ּבֶ ֱאֹר֤ ֽ ים ּבֶ ֗ ּדִ ה׃ י ְוֵעֶ֣מק ַהׂשִ ֽ ָ ים ֶאת ַהֲחִמּשׁ ה ְמָלִכ֖ ָע֥ ר ַאְרּבָ ָס֑ ֶאּלָ
ה לתוך בארות החמר )וכך ניצלו מהמלחמה(  ּמָ ֑ לּו־ׁשָ ּפְ ה ַוּיִ ם ַוֲעֹמָר֖ ֶלְך־ְסֹד֥ ֻנ֛סּו ויברחו ֶמֽ בארות עם חמר וטיט ַוּיָ

ְקחּו ארבעת  ּיִ ֽסּו ברחו להרים׃ יא ַו֠ ָרה ּנָ ים המלכים האחרים והחיילים שלא מתו בקרב ולא נתפסו ֶה֥ ָאִר֖ ׁשְ ְוַהּנִ
ן־ ֹו ּבֶ ְק֨חּו ֶאת־֧לֹוט ְוֶאת־ְרֻכׁש֛ ֵלֽכּו׃ יב ַוּיִ ל־ָאְכָל֖ם ַוּיֵ ה ְוֶאת־ּכָ ם ַוֲעֹמָר֛ ׁש ְסֹד֧ ל־ְרֻכ֨ המלכים ֶאת־ּכָ

ם׃ ְסֹדֽ ב ּבִ ֖ ֵל֑כּו ְו֥הּוא )לוט( ֹיׁשֵ ם ַוּיֵ י ַאְבָר֖ ֲאִח֥

ג. מנגינת הכתוב 
 התורה מתארת לנו באריכות מלחמה שנערכה בין ארבעה מלכים רשעים לחמישה מלכים רשעים. 

 שיאו של הסיפור בפסוק י"ב: "ויקחו את לוט ואת רכושו בן אחי אברם וילכו". 
 מה גרם ללוט ליפול בשבי? "והוא יושב בסדום" - ישיבתו בסדום עם הרשעים )עפ"י רש"י(.

"אוי לרשע ואוי לשכנו". 

ד. הצעות להמחשה ולהרחבה 
בחוברת, למידה מתוך הפסוקים: 

סימון שמות המלכים בפסוקים ובמפה - בצבעים תואמים. −−

שרטוט מסע הכיבושים, על פי המתואר בפסוקים.−−

סימון העמים שנכבשו על ידי ארבעת המלכים - מתוך כך נבין את עוצמתם.−−

זיהוי תיאור נפילתו של לוט בשבי.−−

הרחבות והמחשות נוספות: 

לשוחח על עוצמתם של ארבעת המלכים, כדי להבין טוב יותר את מידת מסירות נפשו של אברם )בהמשך −•

הפרק(, שהעז להילחם בהם. 
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 73. אברם מציל את לוט
 )פרק י"ד פסוקים י"ג-כ'(

א. הקדמה 

בזמן מלחמת המלכים התגורר אברם באלוני ממרא. המקום נקרא כך על שמו של ממרא, שהיה אחד משלושה אחים - ענר, 
אשכול וממרא - שהתיידדו עם אברם והיו בעלי ברית שלו. כשהגיעה אל אברם הידיעה על נפילת לוט בשבי, הוא התארגן מיד 
לצאת למלחמה כדי להצילו. אברם לקח איתו לקרב את כל תלמידיו ועבדיו, בין אלה שהצטרפו אליו במהלך השנים ובין אלה 
שנולדו לשפחותיו בביתו. גם ענר, אשכול וממרא הצטרפו לאברם ויצאו איתו לקרב. הייתה זו מלחמה של "מעטים מול רבים" 
במסירות נפש עצומה - כדי להציל את לוט ולפדות אותו משביו. התורה מתארת את התחבולה שעשה אברם - הוא הפתיע 
את ארבעת המלכים בלילה ממספר כיוונים בבת אחת, וגרם למפלתם ולנסיגתם המהירה ולשחרורם של השבויים. בחזרתו 
ערכו לו מלכי האזור קבלת פנים.1 קבלת הפנים נערכה בעמק שווה, ומלכיצדק מלך שלם ערך סעודה ונשא דברים לכבודו 
של אברם ובשבחו של הקב"ה, שעזר לאברם. חז"ל אומרים שמלכיצדק הוא שם בן נח )מובא ברש"י כאן(, שהיה צדיק גדול 
ומאמין בה'. במעמד קבלת הפנים עמד אברם והפריש עשירית מכל השלל, בתור הכרת תודה לה' על ניצחונו, ונתן מעשר זה 
ל'כהן לא-ל עליון' - הלא הוא מלכיצדק.2 אירוע קבלת הפנים היה מעמד של קידוש ה' גדול. לכל מלכי האזור התברר שדווקא 
האיש המאמין, שכל עניינו רק חסד ונתינה, דווקא הוא ניצח במלחמה, לעומת אנשי סדום ועמורה שעיקר עיסוקם היה כסף, 

חומריות ומלחמות, שנכשלו והפסידו. אין זאת אלא שא-לוקי אברם, שהוא א-לוקי האמת היה בעזרו.

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

ן  י לאברם, שהיה מזרעו של עבר4 ְוהּו֩א )אברם( ׁשֵֹכ֨ ם ָהִעְבִר֑ ֖ד ְלַאְבָר֣ ּגֵ יט איש שניצל מהמלחמה3 ַוּיַ ִל֔ ֹב֙א ַהּפָ יג ַוּיָ

ֲעֵל֥י  ם )ענר, אשכול וממרא( ּבַ ר ְוֵה֖ י ָעֵנ֔ ל֙ ַוֲאִח֣ ּכֹ י ֶאׁשְ י5 שהיה )ממרא( ֲאִח֤ א ָהֱאֹמִר֗ י ַמְמֵר֣ לֵֹנ֜ ֵאֽ גר באותו הזמן ּבְ

י ֵבי֗תֹו  יו תלמידיו ְיִליֵד֣ ֶרק הכין לקרב6 ֶאת־ֲחִניָכ֜ יו )לוט( ַוּיָ֨ ֖ה ָאִח֑ ּבָ י ִנׁשְ ֥ ם ּכִ ע ַאְבָר֔ ַמ֣ ׁשְ ם׃ יד ַוּיִ ְבִרית־ַאְבָרֽ
ף אחרי ארבעת המלכים ַעד עיר בשם  ְרּדֹ֖ ׁש ֵמ֔אֹות בסך הכל 318 איש ַוּיִ ֹל֣ ֙ר ּוׁשְ ֹמָנ֤ה ָעׂשָ ואת עבדיו שנולדו בביתו ׁשְ

יו אברם חילק את אנשיו לקבוצות, והם תקפו את מחנה ארבעת המלכים  ם׀ ַלְ֛יָלה ֥הּוא ַוֲעָבָד֖ ק ֲעֵליֶה֧ ָחֵל֨ ן׃ טו ַוּיֵ ֽ ּדָ
ת  ֵא֖ ב  ׁשֶ ַוּיָ֕ ק׃ טז  ׂשֶ ֽ ְלַדּמָ אל  ֹמ֖ ִמּשְׂ נמצא  ר  ֥ ֲאׁשֶ ה  חֹוָב֔ ֵפ֙ם ַעד מקום בשם  ְרּדְ ּיִ ַוֽ ֑ם  ּכֵ ַוּיַ בלילה מכיוונים שונים 

ים ְוֶאת־ָהָעֽם השבויים הנוספים מאנשי סדום׃  ֖ ׁשִ יב ְוַג֥ם ֶאת־ַהּנָ יו ּוְרֻכׁשֹו֙ ֵהׁשִ֔ ׁש ְוַג֩ם ֶאת־֨לֹוט ָאִח֤ ל־ָהְרֻכ֑  ּכָ
ֶאל־ ֹו  ִאּת֑ ר  ֣ ֲאׁשֶ ים  ָלִכ֖ ְוֶאת־ַהּמְ ֶמר  ָדְרָלֹע֔ ֶאת־ּכְ ַהּכֹו֙ת  ֵמֽ ׁשּו֗בֹו  י  ַאַחֵר֣ ִלְקָראתֹו֒  ֶלְך־ְסֹד֮ם  ֶמֽ א  ֵצ֣ ַוּיֵ יז 

ירושלים  היא  ם  ֵל֔ ׁשָ ֶלְך  ֶמ֣ נח7  בן  שם  זהו  ֶד֙ק  י־ֶצ֨ ּוַמְלּכִ ׃ יח  מקום( של  )שם  ֶלְך  ֽ ַהּמֶ ֵעֶ֥מק  ֖הּוא  ה  ֵו֔ ׁשָ ֵעֶ֣מק 
ועובד  צדיק  היה  ֶעְלֽיֹון  -ל  ְלֵא֥ ן  ֹכֵה֖ )מלכיצדק(  ְו֥הּוא  ואנשיו  אברם  של  לכבודם  ושתייה  אוכל  ָוָיִ֑ין  ֶלֶ֣חם  יא  הֹוִצ֖
ֶרץ׃  ָוָאֽ ִים  ַמ֥ ׁשָ עושה  ֹקֵנ֖ה  ֶעְל֔יֹון  -ל  ְלֵא֣ ַאְבָר֙ם  ֤רּוְך  ּבָ ר  ַוּיֹאַמ֑ אברם(  את  )מלכיצדק  ְיָבְרֵכ֖הּו  ַוֽ יט   ה'׃ 

עליון(  לא-ל  כהן  שהיה  למלכיצדק,  )אברם  ן־֥לֹו  ּתֶ ַוּיִ ָך  ָיֶד֑ ּבְ אויביך  יָך  ָצֶר֖ נתן  ן  ֥ ר־ִמּגֵ ֲאׁשֶ ֶעְל֔יֹון  -ל  ֵא֣ ּוָברּוְך֙  כ 
ל מכל השלל )הייתה בכך הודיה לה' על ניצחונו(׃ ר עשירית ִמּכֹֽ ֖ ַמֲעׂשֵ

1  עיינו במדרש המובא בהמשך ב"מנגינת הכתוב".
2   יש הרואים בכך את עניין מעשר כספים. )עיינו בהשגת הראב"ד על הרמב"ם הלכות מלכים פ"ט, ה"א.(

3   רש"י מביא בשם חז"ל שזהו עוג, שהיה מעם הרפאים וניצל מהמלחמה.
4   “דעת מקרא". עבר - הנין של שם, בן נח - היה צדיק, ועדיין היה בחיים בזמנו של אברם. )חז"ל מספרים במקומות אחדים על ‘ישיבת שם ועבר’.(

5   המקום אלוני ממרא, שבו גר אברם, נקרא כך על שמו של ממרא האמורי.  
6   כמו “אריק חרבי", שמשמעו שליפת החרב מהנדן )עיינו רש"י כאן, וכן מילון אבן שושן בערך ‘ריק’(.

7   עיינו בתרגום יונתן - “מלכיצדק מלך שלם" הוא שם בן נח, מלך ירושלים. 
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ג. מנגינת הכתוב 

האירועים במלחמה ומעמד קבלת הפנים בסופה העלו את קרנו של אברם, המאמין בה', בעיני כל יושבי הארץ, עד כדי 
כך שהייתה אפילו מחשבה להמליך אותו עליהם. מדרש רבה: "אל עמק שוה - רבי ברכיה ורבי חנינא בשם רבי שמואל 

בר נחמן: ששם השוו כל עובדי כוכבים, וקצצו ארזים ועשו בימה גדולה, והושיבו אותו בתוכו למעלה, והיו מקלסין לפניו 
ואומרים לו: שמענו אדוני וגו'. אמרו לו: מלך את עלינו! נשיא את עלינו!  א-לוה את עלינו! אמר להם: אל יחסר העולם 

 מלכו, ואל יחסר א-לוהו". 
מסירות נפשו של אברם עבור פדיון שבויים; גבורתו והתחבולות שעשה במלחמה; אמונתו של אברם בה', שעזר לו לנצח 

בקרב; הפרשת מעשר מהשלל מתוך הודיה לה' על ניצחונו; והתייחסותו לשלל )בתשובתו למלך סדום, בהמשך( - כל אלה 

היו לשם דבר בקרב עמי הארץ. 

 ד. הצעות להמחשה ולהרחבה 

בחוברת:

בצד ימין, למידה מתוך הפסוקים: 

משימה א' עוסקת במניע של אברם לצאת לקרב - פדיון שבויים.−−

משימות ב', ג' עוסקות בעניין ההשתדלות הגדולה של אברם שיוצא לקרב ועושה תכסיסים, ויחד עם זאת יודע ומאמין −−

שרק בזכות עזרתו של ה' הוא יכול לנצח. 

משימות ד', ה' עוסקות במפגש של שני הצדיקים - אברם ומלכיצדק - אחרי המלחמה.−−

בצד שמאל:

ציור לצביעה, הממחיש את קבלת הפנים הפומבית שנערכה לאברם, על פי דברי מדרש רבה המופיע בכותרת. −•

)כדאי להתייחס לפרטים השונים ולדמויות המופיעות בציור ולפתח עוד שיח בנושא.(
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יל ֶאת לוֹט ַאְבָרם ַמּצִ
סּוִקים יג-כ( ֶרק יד פְּ )פֶּ יחידה 73

י  י ֲאִח֤ ֱאֹמִר֗ א ָהֽ י ַמְמֵר֣ לֵֹנ֜ ֵאֽ ן ּבְ י ְוהּו֩א ׁשֵֹכ֨ ִעְבִר֑ ם ָהֽ ֖ד ְלַאְבָר֣ ּגֵ יט ַוּיַ ִל֔ ֹב֙א ַהּפָ יג ַוּיָ

֖ה  ּבָ ִנׁשְ י  ֥ ּכִ ם  ַאְבָר֔ ע  ַמ֣ ׁשְ ַוּיִ יד  ם׃  ְבִרית־ַאְבָרֽ ֲעֵל֥י  ֽ ּבַ ם  ְוֵה֖ ר  ָעֵנ֔ י  ַוֲֽאִח֣ ל֙  ּכֹ ֶאׁשְ
ף ַעד־ ְרּדֹ֖ ׁש ֵמ֔אֹות ַוּיִ ֹל֣ ֙ר ּוׁשְ ֹמָנ֤ה ָעׂשָ י ֵבי֗תֹו ׁשְ יו ְיִליֵד֣ ֶרק ֶאת־ֲחִניָכ֜ יו ַוּיָ֨ ָאִח֑
ר  ֥ ה ֲאׁשֶ ֵפ֙ם ַעד־חֹוָב֔ ְרּדְ ּיִ ַוֽ ֑ם  ּכֵ ַוּיַ יו  ַוֲֽעָבָד֖ ם׀ ַלְ֛יָלה ֥הּוא  ק ֲעֵליֶה֧ ָֽחֵל֨ ַוּיֵ ן׃ טו  ֽ ּדָ
ּוְרֻכׁשֹו֙  יו  ָאִח֤ ְוַג֩ם ֶאת־֨לֹוט  ׁש  ְרֻכ֑ ל־ָהֽ ּכָ ת  ֵא֖ ב  ׁשֶ ַוּיָ֕ טז  ק׃  ׂשֶ ֽ ְלַדּמָ אל  ֹמ֖ ִמּשְׂ
י  ֲחֵר֣ ַאֽ ִלְקָראתֹו֒  ֶלְך־ְסֹד֮ם  ֶמֽ א  ֵצ֣ ַוּיֵ יז  ְוֶאת־ָהָעֽם׃  ים  ֖ ׁשִ ֶאת־ַהּנָ ְוַג֥ם  יב  ֵהׁשִ֔
ה  ֵו֔ ֹו ֶאל־ֵעֶ֣מק ׁשָ ר ִאּת֑ ֣ ים ֲאׁשֶ ָלִכ֖ ֶמר ְוֶאת־ַהּמְ ָדְרָלֹע֔ ַהּכֹו֙ת ֶאת־ּכְ ׁשּו֗בֹו ֵמֽ
ן  יא ֶלֶ֣חם ָוָיִ֑ין ְו֥הּוא ֹכֵה֖ ם הֹוִצ֖ ֵל֔ ֶלְך ׁשָ ֶד֙ק ֶמ֣ י־ֶצ֨ ֶלְך׃ יח ּוַמְלּכִ ֽ ֖הּוא ֵעֶ֥מק ַהּמֶ
ִים  ַמ֥ ׁשָ ֹקֵנ֖ה  ֶעְל֔יֹון  -ל  ְלֵא֣ ַאְבָר֙ם  ֤רּוְך  ּבָ ר  ַוּיֹאַמ֑ ְרֵכ֖הּו  ְיָבֽ ַוֽ יט  ֶעְלֽיֹון׃  -ל  ְלֵא֥

ל׃  ר ִמּכֹֽ ֖ ֲעׂשֵ ן־֥לֹו ַמֽ ּתֶ ָך ַוּיִ ָיֶד֑ יָך ּבְ ן ָצֶר֖ ֥ ר־ִמּגֵ -ל ֶעְל֔יֹון ֲאׁשֶ ֶרץ׃ כ ּוָברּוְך֙ ֵא֣ ָוָאֽ

כֹוָנה( ׁשּוָבה ַהּנְ יפּו ֶאת ַהּתְ ְלָחָמה? )ַהּקִ ה ָיָצא ַאְבָרם ַלּמִ א. ָלּמָ

ָלל. ֵדי ָלַקַחת ׁשָ 1. ּכְ
ָלִכים. ֵדי ְלַהֲעִניׁש ֶאת ַהּמְ 2. ּכְ

יל ֶאת לֹוט. ֵדי ְלַהּצִ 3. ּכְ

ן  /  לֹא ה( ּכֵ ַעל-ּפֶ ְך ּבְ רּו ַעל ּכָ ְלָחָמה? )ַסּפְ ּמִ ַתְכִסיס ּבַ ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ ב. ַהִאם ַאְבָרם ִהׁשְ

ְכִסיס ַיְצִליַח? ַהּתַ ֵדי ׁשֶ ִמי ָעַזר ְלַאְבָרם ּכְ

ל ַאְבָרם. חֹון ׁשֶ ּצָ ָתֲארֹות ֶאת ַהּנִ סּוִקים, ַהּמְ ּפְ ים ּבַ ּלִ ׁש ֶאת ַהּמִ ַמְדּגֵ נּו ּבְ ג. ַסּמְ

ּיּור ַלֲהָנַאְתֶכם. ִצְבעּו ֶאת ַהּצִ

ד. ִמי הֹוִציא ֶלֶחם ְוַיִין ּוֵבֵרְך ֶאת ה' ְוֶאת ַאְבָרם?  

יֶצֶדק? ה. ָמה ָנַתן ַאְבָרם ְלַמְלִכּ

יֶצֶדק ֶמֶלְך  . ַמְלִכּ

ֵוה"  "ֶאל ֵעֶמק שָׁ
ל ָהאּומֹות ְוִהְמִליכּו ֶאת ַאְבָרם  ימּו( ּכָ ָוה, ִהְסּכִ יעּו ְלֵדָעה ׁשָ ִהּגִ ם )ׁשֶ וּו ׁשָ הּוׁשְ ֵעֶמק ׁשֶ

יא ֱא-לִֹקים ּוְלָקִצין. )רש"י( ֲעֵליֶהם ִלְנׂשִ
ה ָעֵלינּו!"  ה ָעֵלינּו! ֱא-לֹוּהַ ַאָתּ יא ַאָתּ ה ָעֵלינּו! ָנׂשִ ָאְמרּו לֹו: "ֶמֶלְך ַאָתּ

ה( ָאַמר ָלֶהם: "ַאל ֶיְחַסר ָהעֹוָלם ַמְלּכֹו, ְוַאל ֶיְחַסר ֱא-לֹוהֹו." )ִמְדָרׁש ַרּבָ

"ּתֹוָדה ַל-ה'!
ר..." ְוֶזה ַמֲעׂשֵ

רּוְך ַאְבָרם ְלֵא-ל ֶעְליֹון!" "ּבָ
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 74. אברם ומלך סדום
 )פרק י"ד פסוקים כ"א-כ"ד(

א. הקדמה 

על פי דין, היו כל השבויים וכל שלל המלחמה שייכים לאברם ולאנשיו. עם זאת, מלך סדום ביקש מאברם לתת לו לפחות את 
הנפש, את השבויים, ולשמור לעצמו רק את הרכוש. בתשובתו הסביר אברם שהוא לא רוצה לקבל שום דבר מכל השלל, גם 
לא את הרכוש! מדוע לא? כי הוא לא רצה שיהיה למלך סדום פתחון פה אי פעם לטעון שאברם התעשר בזכותו ולא בזכות 

הקב"ה )אברם כנראה הכיר היטב את אופיו של מלך סדום ואת השקפת עולמו...(.

יחד עם זאת, היה ברור לאברם שהוא לא רשאי לוותר על חשבון אחרים. לכן הוא דאג לכך שענר, אשכול וממרא, וכן שאר 
האנשים שהלכו איתו למלחמה, יקבלו את החלק המגיע להם בשלל, ורק על חלקו שלו הוא ויתר לגמרי.

ב. ביאור הפסוקים לתלמידים

ְך׃  ח־ָלֽ ׁש ואילו את הרכוש ַקֽ ֶפׁש את השבויים ששחררת ְוָהְרֻכ֖ ַהּנֶ֔ י  ן־ִל֣ ם ּתֶ ם ֶאל־ַאְבָר֑ ֶלְך־ְסֹד֖ אֶמר ֶמֽ ַוּיֹ֥ כא 
יד  הרמת  ֶרץ  ָוָאֽ ִים  ַמ֥ ׁשָ ֹקֵנ֖ה  ֶעְל֔יֹון  -ל  ֵא֣ י-ה-ו-֙ה  ֶאל  י  ָיִד֤ ִתי  ֲהִריֹמ֨ ם  ְסֹד֑ ֶלְך  ֶאל־ֶמ֣ ם  ַאְבָר֖ אֶמר  ַוּיֹ֥ כב 
ַעל )אפילו חוט או שרוך נעל(  ֽרֹוְך־ַנ֔ ד ׂשְ בתור שבועה בשם ה'׃ כג ִאם אקח )כלומר, אני נשבע שלא אקח( ִמחּו֙ט ְוַע֣

ם )ולא ה'...(׃  י ֶאת־ַאְבָרֽ ְרּתִ ֥ ֱעׁשַ ֽ ר שלא תאמר אי פעם1 ֲאִנ֖י ֶהְ א ֹתאַמ֔ ר־ָלְ֑ך ְולֹ֣ ל־ֲאׁשֶ ח )ולא אקח( ִמּכָ ֖  ְוִאם־ֶאּקַ
ֶל֙ק  ְוֵח֨ בדרך  שהיינו  בזמן  מהשלל  הלוחמים  הנערים  שאכלו  מה  ים  ָעִר֔ ַהּנְ ְכ֣לּו  ָאֽ ר  ֣ ֲאׁשֶ ק  ַר֚ מ...  חוץ  י2  ְלָעַד֗ ּבִ כד 
ִיְק֥חּו  ם  ֵה֖ א  ּוַמְמֵר֔ ל  ּכֹ֣ ֶאׁשְ ָעֵנ֙ר  וגם  איתי,  שהלכו  לאנשים  שמגיע  בשלל  והחלק  י  ֑ ִאּתִ ָהְל֖כּו  ר  ֥ ֲאׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ֔ ָהֽ

ם )אבל אני לא אקח מהשלל דבר!(׃   ֶחְלָקֽ

ג. מנגינת הכתוב 

ה' מוריש ומעשיר. אברם לא רצה לתת פתחון פה למלך סדום לטעון אחרת. −•

 אין להיות צדיק על חשבון אחרים.−•
אברם ויתר על חלקו, אך לא על חלקם של האנשים שהלכו איתו.

1   “ולא תהי מתרברב למימר..." )תרגום יונתן בן עוזיאל(.
2   אין הכוונה “חוץ מאברם", אלא חוץ ממה שמגיע לנערים. חזקוני אומר שהיו"ד יתרה, ורד"ק אומר: “היו"ד לרבים ואיננה לכינוי".
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 ד. הצעות להמחשה ולהרחבה 

בחוברת:

בצד ימין, למידה מתוך הפסוקים: 

משימה א' עוסקת בבקשתו של מלך סדום מאברם.−−

משימה ב' עוסקת בתשובתו של אברם.−−

משימה ג' נועדה לפתח בכיתה שיחה על דרכו של אברם - להיות צדיק אבל לא על חשבון אחרים.  −−

בצד שמאל:

 עבודת סיכום בעניין החלטותיו של אברם לגבי הרכוש שתפס שלל.−•

העבודה גם עושה לתלמידים 'סדר בראש' וגם מובילה לשאלה האחרונה )שאלה 5(, שבה ניתן לפתח שיחה בכיתה 

 סביב השאלה: "מה בכל זאת נשאר לאברם?" )מצוות פדיון שבויים, קידוש ה', שמחה, סיפוק, וכו'(

חשוב מאוד לתת לתלמידים לחשוב לבד ולהעלות רעיונות בעצמם.

הרחבות והמחשות נוספות: 

התורה לא מספרת לנו כאן מה עשה לוט אחרי שאברם הציל אותו, אך מתוך המשך הפרשיות אנו יודעים שהוא חזר −•

 לגור בסדום.

אפשר לפתח כאן כמה נושאים:

 1. אברם הציל את לוט אחיינו ללא שום תנאי.

2. "לימוד לקח" - מה עשה לוט אחרי שניצל מהשבי? האם הוא חזר לגור עם אברם? האם הוא עבר לגור במקום 

אחר או שמא הוא חזר לסדום?

 הניב: "מחוט ועד שרוך נעל".−•

23 22

ַאְבָרם ּוֶמֶלְך ְסדוֹם
סּוִקים כא-כד( ֶרק יד פְּ )פֶּ יחידה 74

ְך׃ ח־ָלֽ ַקֽ ׁש  ְרֻכ֖ ְוָהֽ ֶפׁש  ַהּנֶ֔ י  ן־ִל֣ ּתֶ ם  ֶאל־ַאְבָר֑ ם  ֶלְך־ְסֹד֖ ֶמֽ אֶמר  ַוּיֹ֥  כא 

-ל ֶעְל֔יֹון ֹקֵנ֖ה  י ֶאל י-ה-ו-֙ה ֵא֣ ִתי ָיִד֤ ם ֲהִריֹמ֨ ֶלְך ְסֹד֑ ם ֶאל־ֶמ֣ אֶמר ַאְבָר֖ כב ַוּיֹ֥

ר־ָלְ֑ך  ל־ֲאׁשֶ ח ִמּכָ ֖ ַעל ְוִאם־ֶאּקַ ֽרֹוְך־ַנ֔ ׂשְ ד  ְוַע֣ כג ִאם־ִמחּו֙ט  ֶרץ׃  ָוָאֽ ִים  ַמ֥ ׁשָ
ים  ָעִר֔ ְכ֣לּו ַהּנְ ר ָאֽ ֣ ק ֲאׁשֶ י ַר֚ ְלָעַד֗ ם׃ כד ּבִ י ֶאת־ַאְבָרֽ ְרּתִ ֥ ֱעׁשַ ר ֲאִנ֖י ֶהֽ א ֹתאַמ֔ ְולֹ֣
ם׃   ם ִיְק֥חּו ֶחְלָקֽ א ֵה֖ ל ּוַמְמֵר֔ ּכֹ֣ י ָעֵנ֙ר ֶאׁשְ ֑ ְל֖כּו ִאּתִ ר ָהֽ ֥ ים ֲאׁשֶ ֲאָנׁשִ֔ ֶל֙ק ָהֽ ְוֵח֨

ל ֶמֶלְך ְסדֹום. תֹו ׁשֶ ׁשָ ּקָ ׁש ֶאת ּבַ ַמְדּגֵ נּו ּבְ א. 1. ַסּמְ

תֹו:  ׁשָ ּקָ 2. ְלִפי ּבַ

ֶפׁש?    -     . ל ֶאת ַהּנֶ     1. ִמי ְיַקּבֵ

  . ל ֶאת ָהְרכּוׁש?         2. ִמי ְיַקּבֵ

ּכֹול ּוַמְמֵרא?     ל ָעֵנר, ֶאׁשְ ם ַעל ַהֵחֶלק ׁשֶ ר ּגַ ן  /  לֹאג. 1. ַהִאם ַאְבָרם ִוּתֵ ּכֵ
ה(  ַעל-ּפֶ יָחה ּבְ ֵאָלה ְלׂשִ 2. ַמּדּוַע? )ׁשְ

ּכֹל" ל בַּ ה מוֹשֵׁ ָפֶניָך ְוַאתָּ בוֹד ִמלְּ ר ְוַהכָּ "ְוָהעֹשֶׁ
)ִדְבֵרי ַהיִָּמים א', כט(

ְלִסּכּום:
ְרִמילֹון.( ים ִמּתֹוְך ַהּתַ ּלִ ִלימּו ֶאת ַהּמִ ְלָחָמה? )ַהׁשְ ּמִ ַפס ּבַ הּוא ּתָ ל ָהְרכּוׁש ׁשֶ ה ַאְבָרם ִעם ּכָ ָמה ָעׂשָ

יֶצֶדק 1. ַאְבָרם ָנַתן ְלַמְלִכּ
.               

    

ָהְלכּו ִאּתֹו      2. הּוא ָנַתן ַלּלֹוֲחִמים ׁשֶ
     ֶאת        .

3. הּוא ָנַתן ְלֶמֶלְך ְסדֹום ֶאת
.                  

ִאיר 4. ּוְלַעְצמֹו? - הּוא לֹא ִהׁשְ

!                   

ְרִמילוֹן תַּ
ר ָאר,   ַמֲעׂשֵ ְ לּום,   ֶחְלָקם,   ַהּשׁ ּכְ

לּום? ַאר ְלַאְבָרם ּכְ ֱאֶמת לֹא ִנׁשְ 5. ַהִאם ּבֶ
ַאר ְלַאְבָרם? ָכל זֹאת ִנׁשְ     ָמה ְלַדַעְתֶכם ּבְ

ְתִאימֹות )ִמּסֹוף ַהחֹוֶבֶרת(. קֹות ַהּמַ ְדּבֵ יקּו ֶאת ַהּמַ קֹות: ַהְדּבִ ְדּבֵ ף ַהּמַ ִמּדַ

קֹות ִמּסֹוף ַהחֹוֶבֶרת: ֶעְזַרת ַמְדּבֵ ִלימּו ֶאת ִדְבֵרי ַאְבָרם ּבְ 1. ַהׁשְ

לּום. יר ַמּדּוַע הּוא לֹא רֹוֶצה ָלַקַחת ּכְ ֶהן ַאְבָרם ַמְסּבִ ּבָ ים ׁשֶ ּלִ ׁש ֶאת ַהּמִ ַמְדּגֵ נּו ּבְ 2.  ַסּמְ

ר ָלְך ל-ֲאׁשֶ ח ִמּכָ ִאם ִמ                       ְוַעד                         ְוִאם ֶאּקַ

ַמִים ָוָאֶרץ, "ֲהִרימִֹתי ָיִדי ֶאל ה' ֵק-ל ֶעְליֹון, קֶֹנה ׁשָ

י ֶאת־ַאְבָרם׃" ְרּתִ ְולֹא תֹאַמר ֲאִני ֶהֱעׁשַ

הּוא לֹא רֹוֶצה ֲאִפּלּו ֶאת ָהְרכּוׁש! ב. ַאְבָרם ָאַמר ׁשֶ
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