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מאמר לפרשת לך לך
מלכי צדק מלך שלם
בתחילת פרק יד מספרת לנו התורה על מלחמה שהתרחשה באזור כנען ,בין חמישה מלכים שהיו משועבדים
לארבעה מלכים אחרים ומרדו בהם .בתגובה למרידה הגיעו ארבעת המלכים המשעבדים להילחם בחמשת
המלכים המורדים .המלחמה נערכה בעמק השדים שלפי התורה הוא באזור ים המלח ,ונסתיימה בניצחון
ארבעת המלכים ותבוסת חמשת המלכים המשועבדים.
בין המובסים היה גם מלך סדום ,ותבוסתו הביאה לנפילה בשבי של תושבי סדום שביניהם היה גם לוט בן
אחיו של אברהם .על כך מעיד הכתוב:
וְ עֵ מֶ ק הַ ִׂש ִׂדים בֶ אֱ רֹת בֶ אֱ רֹת חֵ מָ ר ַו ָינֻסּו מֶ לְֶך ְסדֹם ַו ֲעמ ָֹרה ַויִׂפְ לּו שָ מָ ה וְ הַ נ ְִׂש ָא ִׂרים הֶ ָרה נָסּוַ .וי ְִׂקחּו ֶאת
כָל ְרכֻש ְסדֹם ַו ֲעמ ָֹרה וְ ֶאת כָל ָאכְ לָם ַו ֵילֵכּוַ .וי ְִׂקחּו ֶאת לֹוט וְ ֶאת ְרכֻשֹו בֶ ן אֲ ִׂחי ַאבְ ָרם ַו ֵילֵכּו וְ הּוא יֹשֵ ב
שכֵן בְ ֵאֹלנֵי מַ ְמ ֵרא הָ אֱ מ ִֹׂרי אֲ ִׂחי ֶא ְשכֹל וַאֲ ִׂחי עָ נֵר וְ הֵ ם
בִׂ ְסדֹםַ .ויָב ֹא הַ ָפלִׂיט ַו ַיגֵד ל ְַאבְ ָרם הָ עִׂ בְ ִׂרי וְ הּוא ֹ
מנָה עָ שָ ר ּו ְשֹלש מֵ אֹות
בַ ֲעלֵי בְ ִׂרית ַאבְ ָרםַ .וי ְִׂשמַ ע ַאבְ ָרם כִׂ י נ ְִׂשבָ ה ָא ִׂחיו ַוי ֶָרק ֶאת חֲ נִׂיכָיו ְילִׂידֵ י בֵ יתֹו ְש ֹ
ַוי ְִׂרדֹף עַ ד דָ ןַ .ויֵחָ לֵק ֲעלֵיהֶ ם ַל ְילָה הּוא ַועֲבָ דָ יו ַו ַיכֵם ַוי ְִׂר ְד ֵפ ם עַ ד חֹובָ ה אֲ שֶ ר ִׂמ ְשמ ֹאל לְדַ מָ שֶ קַ .ויָשֶ ב
ֵאת כָל הָ ְרכֻש וְ גַם ֶאת לֹוט ָא ִׂחיו ְּורכֻשֹו הֵ ִׂשיב וְ גַם ֶאת הַ נ ִָׂשים וְ ֶאת הָ עָ ם( .יד י-טז)
המידע על נפילת לוט בשבי מגיע אל אברהם מפליט המלחמה .כדי לשחרר את לוט אברהם יוצא למבצע
צבאי יחד עם  318לוחמים מאנשיו .במרדף שנמשך עד לדן העתיקה ואף צפונה יותר ,אברהם וצבאו מנצחים
את ארבעת המלכים שבראשם עמד כדרלעומר מלך עילם .או אז ,כך מספרים הפסוקים ,אברהם לוקח לידיו
את השלל ,הנפש והרכוש ,שכבשו ארבעת המלכים ומשחרר את לוט ואת רכושו.
לאחר ניצחון המלחמה אברהם יוצא למסע שיבה הן לביתו והן להשבת השלל ,ובדרך יוצא לקראתו מלך
סדום:
ַויֵצֵ א מֶ לְֶך ְסדֹם ל ְִׂק ָראתֹו ַאחֲ ֵרי שּובֹו מֵ הַ כֹות ֶאת כְ דָ ר ָלעֹמֶ ר וְ ֶאת הַ ְמלָכִׂ ים אֲ שֶ ר ִׂאּתֹו ֶאל עֵ מֶ ק שָ ֵוה
הּוא עֵ מֶ ק הַ מֶ לְֶךּ .ומַ לְכִׂ י צֶ דֶ ק מֶ לְֶך שָ לֵם הֹוצִׂ יא לֶחֶ ם ָו ָייִׂן וְ הּוא כֹהֵ ן ל ְֵאל עֶ לְיֹוןַ .ויְבָ ְרכֵהּו וַי ֹאמַ ר בָ רּוְך
קנֵה שָ מַ יִׂם ו ָָא ֶרץּ .ובָ רּוְך ֵאל עֶ לְיֹון אֲ שֶ ר ִׂמגֵן צָ ֶריָך בְ יָדֶ ָך ַוי ִֶּׂתן לֹו מַ עֲשֵ ר ִׂמכֹל .וַי ֹאמֶ ר
ַאבְ ָרם ל ְֵאל עֶ לְיֹון ֹ
מֶ לְֶך ְסדֹם ֶא ל ַאבְ ָרם ֶּתן לִׂי הַ ֶנפֶש וְ הָ ְרכֻש ַקח לְָך .וַי ֹאמֶ ר ַאבְ ָרם ֶאל מֶ לְֶך ְסדֹם הֲ ִׂרימ ִֹׂתי י ִָׂדי ֶאל ה' ֵאל
קנֵה שָ מַ יִׂם ו ָָא ֶרץִׂ .אם ִׂמחּוט וְ עַ ד ְשרֹוְך נַעַ ל וְ ִׂאם ֶא ַקח ִׂמכָל אֲ שֶ ר לְָך וְ ל ֹא ת ֹאמַ ר אֲ נִׂי הֶ עֱשַ ְר ִּׂתי
עֶ לְיֹון ֹ
ֶאת ַאבְ ָר ם .בִׂ לְעָ דַ י ַרק אֲ שֶ ר ָאכְ לּו הַ נְעָ ִׂרים וְ חֵ לֶק הָ אֲ נ ִָׂשים אֲ שֶ ר הָ לְכּו ִׂא ִּׂתי עָ נֵר ֶא ְשכֹל ּומַ ְמ ֵרא הֵ ם י ְִׂקחּו
חֶ ל ְָקם( .יד יז-כד)
כשאנו קוראים את השתלשלות הסיפור בפסוקים ,נוכל על נקלה לשים לב שהפסוקים שמספרים על
מלכיצדק וברכתו ,פוגמים בזרימה הטבעית של הסיפור שהוא :מלך סדום יוצא לקראת אברהם ומציע
חלוקה של השלל ,ואברהם עונה לו את תשובתו לגבי השלל .לא זו אף זו ,הפסוקים על מלכיצדק מפגישים
אותנו עם דמות שלא הכרנו .אם כן ,ברור שקטע זה אינו במקומו מבחינה כרונולוגית של תיאור האירועים

עם חזרתו של אברהם מהמערכה .אם כן ,מדוע הוא חשוב? ומדוע בחרה התורה להכניס את תיאור המפגש
עם מלכי צדק בינות לפסוקי פגישת אברהם המנצח עם מלך סדום?

מיהו מלכי צדק? ומהי שלם?
חכמים בגמרא 1מזהים את מלכי צדק עם שם בן נח .וכך גם אנו מוצאים בתרגום יהונתן שמפרש:
ירּושלֶם ָנפַק ל ְִׂקדָ מּות ַאבְ ָרם וְ ַאפֵיק לֵיּה לֶחֶ ם וַחֲ מַ ר בְ הַ הּוא
יקא הּוא שֵ ם בַ ר נחַ מַ ְלכָא ִׂד ְ
ּומַ ְלכָא צַ ִׂד ָ
ימנָא הֲ וָה ְמשַ מֵ ש ָקדָ ם אֱ לָהָ א עִׂ יל ָָאה.
זִׂ ְ
שני דברים מובהרים בתרגום זה :האחד שמלכי צדק הוא שם בן נח 2,והשני ש"שלם" זו ירושלים 3.על הזיהוי
ּומעֹונָתֹו בְ צִׂ יֹון" (תהילים עו ,ג)
של שלם עם ירושלים רבו הפירושים .יש שנסמכו על הפסוק " ַוי ְִׂהי בְ שָ לֵם סֻ כֹו ְ
שלם היא סוכתו-מעונו של הקב"ה ,מקום המזוהה בפסוק גם כציון ,שמזוהה עם ירושלים .יש שהסבירו
שירושלים נקראת גם צדק כי הקב"ה שהוא עושה הצדק ומשרה שכינתו בירושלים .מוסיף ומסביר הרד"ק
מדוע שמם של מלכי ירושלים הקדמונים הכיל את המילה צדק:
כי ירושלים הוא מקום הצדק והשלום לא יסבול עול וחמס ומעשה תועבה זמן ארוך ,לפיכך מקיא
החטאים היושבים בה .כמו שאמר "ולא תקיא הארץ אתכם בטמאכם אותה כאשר קאה את הגוי
אשר לפניכם".

הלחם והיין
מדוע הוציא מלך ירושלים לחם ויין לאברהם? רש"י מציע פירוש על דרך הפשט ,שזו הדרך לכבד לוחמים
יגעים החוזרים מן המערכה .הבנה זו מבוססת על המסופר בשמואל ב 4,כשדוד עבר את הירדן במלחמה עם
בנו אבשלום ותומכיו סיפקו לו מזון5.
אם כן ,זה מה שאנו לומדים מהפסוקים ומהמדרשים :מלכי צדק היה כהן לא-ל עליון ולא לכוכבים ולמזלות,
ובכך אמונתו זהה לאמונת אברהם .מלכי צדק יצא בנדיבות ובידידות לקראת אברהם ואנשיו החוזרים
ממלחמה שמלכיצדק לא היה מעורב בה .הוא נתן לאברהם ואנשיו לחם ויין .נוצרה אווירה ידידותית מאד
בין מלכי צדק ואברהם .מלכי צדק ברך את אברהם ואחד מהם נתן מעשר לרעהו6.

 ( 1נדרים ל"ב ב)
 2על פי המדרשים כאשר נח יצא מן התיבה הוא היה בעל מום שכן הארי נשכו  .לכן כשרצה נח להקריב קרבן הוא מינה את שם
בנו החשוב להקריב במקומו ,ומאז היה שם לכהן ,עד שניטלה ממנו הכהונה והועברה לאברהם.2
 3בעקבות התלמוד והתרגום הלכו רבים ממפרשי ימי הביני ים ומפרשים מאוחרים יותר :רש"י ,רמב"ן ,רבנו בחיי ,אור החיים,רד"ק,
הרלב"ג ועוד .יש להפנות לגישתו המיוחדת של שד"ל המעלה שלוש אפשרויות מבלי להכריע ביניהן " :אולי היא ירושלם ...
והיירונימוס כתב שעיר אחרת היתה בימיו הנקראת שלם ,והיא קרוב לבית שאן ( )Scytopolisוהיו מראים בה חרבות ארמון גדול,
שהיו אומרים שהוא בית מלכי צדק  ...ויש אומרים כי שלם היה שם המחוז שהיו בו ערים רבות ,שכם ושילה ונוב וגבעון ,וגם
ירושלם".
 4ש"ב פרק יז כז -כט " ַוי ְִהי כְ בֹוא דָ וִד מַ חֲ ָניְמָ ה ְוש ִֹׁבי בֶ ן נָחָ ש מֵ ַרבַ ת ְבנֵי עַ ּמֹון ּומָ כִ יר בֶ ן עַ ִּמיאֵ ל ִמל ֹׁא ְדבָ ר ּובַ ְרזִ לַי הַ גִ לְ עָ ִדי מֵ רֹׁגְ לִ ים( :כח)
ּושפֹות בָ קָ ר ִהגִ ישּו לְ דָ וִד ְולָעָ ם ֲא ֶשר
ּושע ִֹׁרים וְקֶ מַ ח וְקָ לִ י ּופֹו ל ַועֲדָ ִשים וְקָ לִ י( :כט) ְּודבַ ש וְחֶ ְמאָ ה ְוצ ֹׁאן ְ
ִמ ְשכָב וְסַ ּפֹות ּוכְ לִ י יֹוצֵ ר ו ְִח ִטים ְ
ִאּתֹו ֶל ֱאכֹול כִ י אָ ְמרּו הָ עָ ם ָרעֵ ב וְעָ יֵף וְצָ מֵ א בַ ִּמ ְדבָ ר"
 5עם פירוש הפשט של רש"י מסכימים גם פירוש דעת זקנים ,והריב"ש פרשן בן המאה ה 12בצרפת מתלמידי רבנו תם.
 6בהקשר זה של אווירת הידידות השאלה מי היה הנותן ומי המקבל ,פחות משמעותית.
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מכאן מגיעה תשובה מדוע הוכנס סיפור מלכיצדק דווקא כאן .בתקופה העתיקה לא היו לצבאות הלוחמים
כוחות לוגיסטיים שדאגו לשינוע של אספקה .כל צבא התקיים ממה שהצליח להשיג בדרך כזו או אחרת.
השגת המזון הייתה בעיה קיומית .לכן מפרש החיזקוני ,שהתורה מוסרת בפסוקים מידע המסביר מה היה
"אם ִׂמחּוט
מקור האספקה של אברהם ולוחמיו .מידע זה חיוני כיוון שבהמשך אומר אברהם למלך סדוםִׂ :
וְ עַ ד ְשרֹוְך נַעַ ל וְ ִׂאם ֶא ַקח ִׂמכָל אֲ שֶ ר לְָך" .כך שאם יקשה הקורא ממה אכל אברהם אם לא לקח מאומה ממלך
סדום? הרי התשובה נתונה מראש .הוא אכל מהאספקה שהביא לו מלכי צדק.
בהקשר זה מזכירה לנו הפרשנית נחמה ליבוביץ ,כי לימים שני עמים – עמון ומואב – ידחו מלבוא בקהל ה':
אתכֶם ִׂמ ִׂמצְ ָריִׂם" (דברים כג ה) מלך סדום ועמו ניצלו
"עַ ל ְדבַ ר אֲ שֶ ר ל ֹא ִׂק ְדמּו ֶא ְתכֶם בַ לֶחֶ ם ּובַ מַ יִׂם בַ דֶ ֶרְך בְ צֵ ְ
על ידי אברהם אך בשונה ממלכי צדק הנדיב ,לא הביא מלך סדום מאומה לייגעי המלחמה שהצילו אותו
דבר ,אלא רק דאג לחלוקת השלל .כך מומחשת רשעותו של מלך סדום ,על ידי ההכנסה של סיפור מלכי צדק
אל בינות לפסוקים .כמו כן ,סיפורו של מלך סדום הוא הטרמה של סיפור רשעות גדולה בהרבה של מלך
סדום ועמו ,אשר יתגלה בהרחבה בפרשה הבאה.
הרב פרופסור יונתן גרוסמן 7מרחיב בדיונו את ההשוואה הניגודית בין מערכת היחסים החמה של אברהם
עם מלכי צדק ,בהשוואה למערכת הקרה והנוקשה של אברהם עם מלך סדום .שזו האחרונה היא מערכת
העוסקת אך ורק בהשבת הנפש והרכוש למלך סדום .לדבריו ניתן לראות את הניגוד בין מערכות היחסים
כמקביל לניגוד שבין הערים סדום וירושלים – עיר הרשעה מול עיר הצדק קריה נאמנה .כנגזרת מכך ,להבנתי
הסיפור גם מלמדנו על יחסו של אברהם לתושבי הארץ .כמי שירושלים עתידה להיות עיר הבירה של עמו,
אברהם אבינו לא פסל קשר עם תושבי הארץ ,אלא הוא קבע את עמדתו בהתאם להתנהגות ולערכים של
התושבים השונים .האם הם שייכים לסדום או לירושלים .לכן אין פלא שבהמשך 8קוראים בני חת לאברהם
ֹלהים ַא ָּתה בְ תֹוכֵנּו" ( כג  ,ו)
" ְשמָ עֵ נּו אֲ ֹדנִׂי נ ְִׂשיא אֱ ִׂ
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