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 ארבעת המלכים  עםמלחמת אברהם 

 הסיפור המפתיע ביותר בספר בראשית
 

 רפאל שוחט
 

סיפור מדובר בנראה כי  .מלכים מלכים לבין חמישה הבין ארבעשהתנהלה מסופר על מלחמה  בפרשתנו
 בכל הספר ומלמד על המפתיע ביותר רועיסיפור זה הוא הא ,לדעתיאבל לא כך,  ,בראשיתבחומש  שגרתי

 אהבתו הנשגבה של הקב"ה לאוהביו.

אמרפל מלך שנער, אריוך מלך אלסר, כדרלעומר מלך עילם ותדעל מלך  –מלכים  הפר על ארבעומס
 ר'ב)נבנה בארץ שנער  מגדל בבל תרגם אונקלוס.בבל וכך היא שנער  היכן היו מקומות אלו? גוים.

את אמרפל עם רש"י הה יז, המדרשפי -על 1הוא כינוי של בבל.פוגטוס כתב שגם יונתן תרגום  ב(.:יא
מופיע השם עמרפ ללא  בושטקסט  נמצא "אוגריתארכיון העיר "ב .א(:יד בר') נמרוד שהקים את בבל

אלסר לפי  3.מכונה עמורפיה ועהידהבבלי את אמרפל עם חמורבי המחוקק  יש המנסים לזהות 2האות ל.
תה בין בבל לסוף יא עיר במדי או בפרס. הרב הרץ טוען שאריוך הוא בארייקו מלך לרסה שהייהרמב"ן ה

 ה. תרבותבידי הפרסים השנכבש לממלכה קדומהושייכת  בצפון המפרץ הפרסיהיא עילם  4נהר הפרת.
ובד או מאמין ילמית "עפירושו בשפה הע השם כדרלעמר,ם ופרסיים. יממקורות בבלי ותידוע התושפ

אף הוא השם המקורי תדחלי נמצא  5תי.יתדעל הוא שם חאלה בפנתיאון העילמית.  תהיהיובעומר" 
רגם אונקלוס תי 6את סוריה.כבש ש   רון תדעל הוא תדחלי השניקמולדעת  "אוגרית"בארכיון העיר 

תדעל מלך על  ,ומרכל אבן עזרא בפירושו השני.הכתב , כך עמים שונים"גויים" לא כעיר מסוימת אלא כ
 ם' הוא גוטיוםיו'גויהכורדיים הרב הרץ טוען כי תדעל הוא תדגולה מלך השבטים  מספר עמים.

חוסר זאת בשל כתב  אולי הוא 7כי כל ארבעת המלכים היו שרים של אשור. פלביוס טען .שבכורדיסטאן
ם רומזים לארבעת כתב כי ארבעת המלכי 8ידיעותיו על הממלכות הקדומות. הרמב"ן בעקבות המדרש

מעשה אבות סימן "שמוכיח ית דרכו הפרשנבהרמב"ן  9.ישראלעם לבוא על    עתידותמלכויות הה
 .ודי פשוטימקרא יוצא מהאין  , אבל"לבנים

 המלכים שנכבשו? מי הם חמשת

                                                           
 אילן-אוניברסיטת בר ,מרצה בבית הספר ללימודי יסוד ביהדות הרב ד"ר רפאל שוחט. 
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ר צוע בלע שהיא שמאבר מלך צבוים ומלך ,שנאב מלך אדמה ,ברע מלך סדום, ברשע מלך עמורה
ים מס לארבעת המלכים למו חמשת המלכימשך שתים עשרה שנה ש דוע פרצה המלחמה?ב(. מ:יד בר')

. להוכיח את נתיניהם ארבעת המלכים הגיעו העשר . בשנת הארבערודהשלוש עשרה החליטו למ ובשנת
כדרלעומר ויתר המלכים. הגיעו כן ורק לאחר מ שלוש עשרה שנה מרדו פירש כי במשך ד(:ידשם ) רש"י

כו יבדרכם דרומה ה .עד אשר הגיעו מים עד נפש למרדארבעת המלכים היו סובלניים שר מסתבלפי רש"י 
 ז(. הם-ה:יד בר'העמלקים וגם את האמוריים )הזוזים, האימים, החורי,  ארבעת המלכים את הרפאים,

שבו טעותם הייתה ש .צחו את חמשת המלכיםינוהגיעו עד ים המלח  הם. את כל אלו שנלחמו בהם צחוינ
על ארבעת  וגברהם  .ל וממרא, אשכוחניכיו ואת ענר 813אברהם. אברהם לקח את  וט, אחיינו שלאת ל

הרי על  ;כאן הדבר המפתיע. את חמשת המלכים ואת רכושם ,לוט את ום צפונה, שחררוגרשהמלכים, 
ת ְסֹדם ַוֲעֹמָרה ַזֲעקַ " :בפרשה הבאה כתוב .יג(:יג ')בר" ָרִעים ְוַחָּטִאים ַלה' ְמֹאד" היוש אנשי סדום כתוב

 ')בר לכלותםהציע  שהקב"הרעתם  הגיעה כ (. עד כדי כך:יח בר') "ִּכי־ָרָּבה ְוַחָּטאָתם ִּכי ָכְבָדה ְמֹאד
ְּכַמְהֵּפַכת ְסֹדם ַוֲעֹמָרה ַאְדָמה ּוְצֹבִיים ֲאֶׁשר ָהַפְך ": יודעיםם של סדום אנו העריארבעת שמות על כא(. :יח

לוט מן בזכות בקשתו של  יצלההיא נ. צוער - שיתיהעיר החמשמה של (. כב:כט ')דב "ה' ְּבַאּפֹו ּוַבֲחָמתֹו
 םהחטאיבשל להפוך  רצה ה'שחמשת ערי סדום  כג(.-כ:יט ')בר המלאך שיחוס עליה כיון שהיא מצער

שחמשת  לוקי היהן האכאן יש לשאול שאלת תם: אולי הרצו. מרדת שחתהציל אברהם  ,של התושבים
רע לשמים  –ברע  (ב-א:רש"י ידשם  )ראו. של רעתם ושחיתותםיפלו בידי ארבעת המלכים בהמלכים 

מעדיף  קב"ההרי מדי פעם ה. (שונא אביו שבשמים -רשע, שנאבשנתעלה ב -ורע לבריות, ברשע 
כים חמשת המליכבשו את תה זאת שימאת ה' הי נס גלוי. אולי דרך הטבע על פניבהיסטוריה תערב בלה

עשרת את כבוש אשור ישהסיבה  .ה(:י )יש' "הֹוי ַאּׁשּור ֵׁשֶבט ַאִּפי" :אומר ישעיה הנביא. בשל חטאיהם
 היה עונש אלוקי.השבטים 

לכבוש את ארץ  אברהם אינו יכול .טז(:טו בר') "ן ָהֱאֹמִרי ַעד־ֵהָּנהָֺׁשֵלם ֲעו ִּכי ֹלא" :בפרשתנו כתוב 
רצה שחמשת  האם הקב"הזה , לפי קו מחשבה תנכ"י אם כן ".ֵהָּנה ן ָהֱאֹמִרי ַעדָֺׁשֵלם ֲעו ִּכי ֹלא" כנען

הפריע לתכנית אלוקית זו ואם כן, משפט )הרומז למשפט האלוקי נגדם( ואברהם  בעין המלכים יפלו
 מדוע לא סיפר לו הקב"ה על כך?

ראה  10כח(, אמרו חז"ל: "צדיק גוזר והקב"ה מקיים".)איוב כב: "ֹאֶמר ְוָיָקם ָלְך ְוִתְגַזר"על הפסוק: 
הקב"ה שאברהם היה מוכן להקריב את חייו כדי להציל את לוט היה מוכן לוותר על משפט חמשת 

אברהם, שידע מי הם  11ניו. כאמירת חז"ל "נצחוני בניי".המלכים ולאפשר לאברהם לעשות כטוב בעי
 אנשי סדום, ניסה להשפיע עליהם. לאחר הקרב, ניגשו אליו מלכי צדק מלך שלם ומלך סדום. אם נתעלם
לרגע מן המדרש האומר כי מלכי צדק הוא שם בן נח. אין המקרא יוצא מידי פשוטו, וכתוב שמלך סדום 

ומלכי צדק הוא כהן ל'אל'  12הגיע עם כהן אלילי על פי המנהג אז להודות להקב"ה לאחר הניצחון,
 13ו'עליון', שני שמות של אלים בפנתאון הכנעני.

ליון ואילו אברהם שאינו מפסיד שום הזדמנות הנה מלכי צדק מברך את אברהם בשם אל וע
כב( )בר' יד: "ֲהִרֹמִתי ָיִדי ֶאל־ה' ֵאל ֶעְליֹון ֹקֵנה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ" להתווכח על אמונה בקל אחד, אומר להם:

הוא הקל והוא העליון והוא קונה שמים וארץ ואין עוד מלבדו. דבריו של  הוי"הכלומר השם שהוא 
אבל על מלך סדום הם כנראה לא עשו כל רושם. הלה חזר לסורו  14לכי צדק,אברהם אולי השפיעו על מ

עד כדי כך שהקב"ה נאלץ להפוך את חמשת ערי סדום בדרך נס ולהציל את לוט מחדש. על כך בפרשה 
 הבאה.

 
 

 הדף מופץ בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע
 אילן -מופיע באינטרנט באתר המידע של אוניברסיטת בר דףה

  http://www.biu.ac.il/JH/Parashaבכתובת: 
 dafshv@mail.biu.ac.ilכתובת המייל של הדף: 
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