
23Bד"בס  

3Bלשכת רב הקמפוס                     הפקולטה למדעי היהדות  

0B     ד ף  ש ב ו ע י  
1B      א"עתש ,          פרשת לך לך                           מאת המרכז ללימודי יסוד ביהדות  
2B        884מספר                 ש הלנה ופאול שולמן                                             "ע   

  
  

4Bאברהם ויחסו לרכוש  
  

5Bםוהנלווירכושם של האבות  התורה מספרת לנו על. הרכוש תופס מקום חשוב בספר בראשית 
  TPF1.ןהקניישיבות כבר עמדו חכמינו ופרשנינו על ח. םאליה

6Bישראל בצו ביציאתו מארצו לארץ .  במהלך חייויחסו של אברהם לרכושאת ן  נבחלהלן
 – "ַוֲאָבֶרְכך): "ב:יב(י על הפסוק "וכמו שאומר רש, גם ברכת עושר' מההם אברקיבל , "לך לך"

 ִלי- ָנא ֲאחִֹתי ָאְּת ְלַמַען ִייַטב-ִאְמִרי: "אמר לשרה אשתו, כאשר ירד אברהם למצרים. בממון
PF".יתנו לי מתנות: "י מפרש"ורש, )יג:יב" (ַבֲעבּוֵרְך ְוָחְיָתה ַנְפִׁשי ִּבְגָלֵלךְ 

1
FPשרה לאחר ש,  ואכן

וכנראה , )ב:יג" ( ָּכֵבד ְמאֹד ַּבִּמְקֶנה ַּבֶּכֶסף ּוַבָּזָהבַאְבָרם: "מסופר, נלקחה לבית פרעה ושוחררה
ַאְבָרָהם - ֵּבַרְך ֶאת'  ָזֵקן ָּבא ַּבָּיִמים ַוהְוַאְבָרָהם" :בהמשך כתוב. היו אלה המתנות שקיבל מפרעה

  ).ח:כה (" ַוָּיָמת ַאְבָרָהם ְּבֵׂשיָבה טֹוָבה ָזֵקן ְוָׂשֵבעַ ַועַוִּיגְ " :מסכם הכתובובסוף ימיו . )א:כד ("ַּבּכֹל
7Bה מפרעֹ. קושימעורר  לרכוש שמגיע לו מאחרים של אברהם  שיחסו, בפרשתנונמצא, והנה
 :מסופר, י אברהם" ושחרורו ע שבייתו של לוטסיפורב אבל , כאמור,מוכן לקבלהיה הוא 

הוא ?  תגובת אברהםיומה. )כא:יד ("ָלךְ -ִלי ַהֶּנֶפׁש ְוָהֲרֻכׁש ַקח-ֶּתןַאְבָרם - ְסדֹם ֶאל- ֶמֶלךְ ַוּיֹאֶמר"
-ָלְך ְולֹא תֹאַמר ֲאִני ֶהֱעַׁשְרִּתי ֶאת-ֲאֶׁשר-ֶאַּקח ִמָּכל-ַנַעל ְוִאם- ִמחּוט ְוַעד ְׂשרֹוךְ -ִאם ":נשבע ואומר

PF2,כשלל מלחמה,  בדיןברכושאברהם זכה  שאףכאן  .)כג:יד(" ַאְבָרם
FP וצה שום ממון הוא אינו ר

  ?בל מתנותימפרעה הוא קאפילו והרי ,  ומדוע לא.ממלך סדום
      8Bדמתנה ילראה ונ" : כותב)יג:יב(י "בעל שפתי חכמים על רש .על שאלה זו עמדו המפרשים 

PF".יהנה כאלישעד כל הרוצה ליהנות " ע,מועטת רצה

3
FPקיבל מפרעה לואה, רוצוי וקשה לי ת 

 ועוד ? היה מוכן לקבל אפילו מתנה מועטת לאבסיפור לוט לויוא, כנזכר לעיל, מתנה מרובה
 כשירד ד בזמן הרעבויחיב, בתחילה לא היה אברהם עשירשבעל שפתי חכמים שם תירץ 
  PF4.מתנותלקבל לא רצה ,  כשהיה עשיר,לאחר מכןל בא.  מתנותולכן נצרך לקבל, למצרים

                                                 
TP

1
PT   כה:לב' י בר"שר, למשל.  
P

1
P   ובספורנו מבואר .ק שם"ו רדרא,  בחיים ולא לקבל מתנותר רק להישאהאמנם יש מפרשים שכוונתו היית 

גור אריה . ב שם" וכעין זה אומר הנצי.ינצליוכך , השייטיבו לו כדי לפייסו להסכים לתת אותה לאיש
וממילא לא , חסותוב שאחותו אומר שרצה לקבל מתנות כאיש חשוב) י שם"ל בפירושו על רש"למהר(

  .יהרגוהו
P

2
P   ם" רמבורא(שבעליו התייאשו ממנו , מן הגיסשאברהם זכה ברכוש כמציל הסובר ,  כאןאור החיים ורא ,

 ). ח, יב, גזילה ואבידה
P

3
P   ב" עיינו במסכת ברכות י ע. 

P

4
P   שם עוד תירוץ שלישינוועיי . 
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      9B דום נתן לו בשביל שהציל אותודמלך ס" ):ל"מהרה ("גור אריה" בעל פרש מאחרתבדרך ,
 עודולהלן הוא מבאר  ."'ואברכך'זה הוי שפיר בכלל , כבודואבל כאן שנתן לו פרעה מדעתו ל

PFדברכה" :)כג:יד(

5
FP  על מתנת פרעה אך". רק דבר שהוא מכח ברכה ולא מכח צרה) אלא(אינו 

PF6,מתוך כבוד את המתנות אולי בתחילה קיבל :אפשר לשאול
FPקיבל ש  נראהר אבל בסופו של דב

  :ל"המהר  עונה על כך? לא ניתנו מתוך צרה האם אלו,מתנות מפרעה  לאחר שהוכה
10Bכי היו בשביל , זה לא יחשב קללה, ג דגם פרעה נתן לו בשביל המכות שבאו אליו"ואע

  PF7.ברכה אם היה מקבל מהםאבל באלו המלכים שנשבו במלחמה לא נקרא זה , כפרתו
11Bולא '  בא מהןשהניצחו הראה , דברמלך סדום מ אברהםח שלא לקעל ידישמפרש  ם"המלבי

  .)כג:יד ( גדולשםוהיה בזה קידוש ה, ממנו
      12B קשורה  יתההיאלא , קבלת המתנות מפרעה לא באה בגלל חשבון אישישיש אומרים

 "ֵכן ֵיְצאּו ִּבְרֻכׁש ָּגדֹול-ְוַאֲחֵרי ": על עם ישראלבה נאמר, הבתריםבברית בין ' להבטחת ה
 קבלתאת , אמצעות קבלת המתנות מפרעה ב, עכשיו"כשירלה"רצה  אברהם ,כלומר .)יד:טו(

  PF8.בבחינת מעשה אבות סימן לבנים,  ממצריםביציאתםל בני ישראל לקבהיו הרכוש שעתידים 
      13Bקבלת מתנות  :נתון בהםהיה  אברהםשעמדנו על הבדלים שונים בין שני המצבים , אם כן

  .ת אי קבלת דבר ממלך סדוםלעומ) ומאבימלך(מפרעה 
      14Bפרעה לעומת מלך  –  בין האישים הבדל: בין שני האירועיםנראה לי להוסיף עוד הבדל

.  לפי סופו אתה מוצא את שורש הדברים בתחילה- "לתויסופו מוכיח על תח"לעתים . סדום
על . ח סדוםלוט ספגו מרוהן וו, תו סדומיוהי , לוטבנות ,אמותיהם. מסדום יצאו עמון ומואב

   :)ה-ד:כג' דב (עמון ומואב נאמר
15Bַוֲאֶׁשר ... ֶאְתֶכם ַּבֶּלֶחם ּוַבַּמִיםְּדמּוִק -ְּדַבר ֲאֶׁשר לֹא- ַעל...'ָיבֹא ַעּמֹוִני ּומֹוָאִבי ִּבְקַהל ה- לֹא 

  .  ְלַקְלֶלּךָ ...ְּבעֹור-ִּבְלָעם ֶּבן-ָׂשַכר ָעֶליָך ֶאת
16Bקמצנותב באכזריות ו-  םיעמון ומואב חטאו בשניPF

9
FP וגם  לא הוציאו לו לחם ומים:כלפי עם נודד 

PF10. עם בנות מואבהחטיאו את ישראלובעצת בלעם גם , רצו לקלל את ישראל
FPגם  לכן 

  .לכשיתגיירו אסורים הם בבת ישראל
      17Bָיֶמיָך ְלעֹוָלם- ִתְדרֹׁש ְׁשלָֹמם ְוטָֹבָתם ָּכל- לֹא" :התורה מוסיפה ואומרת שם, יתר על כן" 

 'הְוַאְנֵׁשי ְסדֹם ָרִעים ְוַחָּטִאים לַ " : נאמרשעל תושביה,  כבר בסדוםהוארש הרע שבהם וש. )ז:כג(
מצווה מצרים ל ביחסאבל  ".רעים בגופם וחטאים בממונם:"י" רשמפרשו. )יג: יג'בר ("ְמאֹד

זרקו זכוריכם פ ש"אע" : מפרשי"ורש. )ח:כג' דב ("ֵגר ָהִייָת ְבַאְרצֹו- ְתַתֵעב ִמְצִרי ִּכי-לֹא: "התורה
PF11," בשעת הדחקא שהיו לכם אכסני,מה טעם, ליאור

FP לבוא  מותר גריהם ולכן דור שלישי של
הא  ":בין המצרים שלא הורחקוועל ההבחנה בין עמון ומואב שהורחקו שם י עומד "רש. בקהל

  ".למדת שהמחטיא לאדם קשה לו מן ההורגו

                                                 
P

5
P   י  "וכבר רמז לכך רש. כפי שנזכר לעיל, "ואברכך "– ביציאת אברהם מאור כשדים'  קיום דבר ה,כלומר

 ".'ואברכך': שנאמר, ה הבטיחני לעשרני"שהקב:"לקבל ממלך סדוםשל אברהם  וסירובאת בהסבירו ) כג:יד(
P

6
P   וצריך עיון בביאורו, רבנו בחיי שם' אולם ראו בפי. טז:י שם יב"ראו רש. 

P

7
P   פרק א, נתיב העושר, נתיבות עולם עוד בנוועיי. 

P

8
P   על אתר" מעינה של תורה"בקיצור בהובאו  דבריו . כאןשם משמואל. 

P

9
P   ב"ע יבמות עו ו רא.שה לצאת מביתה לשם כךישאין דרכה של א ,אמנם הנשים לא הורחקו .  

P

10
P  י שם"רש. 

P

11
P  על כן , גם זה מתכונת הנפש המעלה לגמול טובה ולא להיות כפוי טובה ונקרא נבל" :ב שם"ואומר הנצי

 ".ה אותנו במצוה זו"הרגיל הקב
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      18Bיש להוסיף.  לעילנזכרכ, בשני המקריםלרכוש אברהם היה זכאי . ונמכאן נחזור לעניינ 
במשך הפרשה כך מסופר . חה שלא נגע בההוכלפיצוי אם ל אם ,פרעה נתן את המתנות ברצוןש

PF12.השיב לו את שרהששנתן ממון רב לאברהם בעת , על אבימלך
FP  טרםשהמצרים עוד יש לזכור 

אינו זכאי הודה ש מלך סדום לא  אבל.ופרעה רק כמעט חטא שלא במזיד, חטאו בשעבוד ישראל
PF13. טובהאברהםעושה להוא הרי חשב ש, הציע לאברהם את הרכושוגם אם , לשלל המלחמה

FP על 
דת יא זו מ"דה בינונית וייהאומר שלי שלי ושלך שלך זו מ" – )י ,ה(דברי המשנה באבות 

אברהם מצדו זכה ברכוש אבל . ענייננו רמז לשיש בה )כא:ידבפרשתנו (ים "אומר המלב, "סדום
קיבל זאת כאילו  מלך סדום  אבל".שלך שלך" למלך סדום ואמר לו כביכול  טובההמידב תרוי

 "ַאְבָרם- ֲאִני ֶהֱעַׁשְרִּתי ֶאת"בל ממי שיאמר י קאילו.  דבר ממנולכן סירב אברהם לקבל, כך הדין
מלך סדום היה .  ואולי אף של תפילה עליו, היה מאבד כל אפשרות של השפעה עליו,)כג:יד(

דשו את ו אברהם ראה ברוח ק, אם כן".בעל המאה הוא בעל הדעה"ליונות עליו בבחינת חש בע
ב "וכותב הנצי .ומתימתנות   ידע אם לקבלזהובהתאם ל, מון ומואב למצריםההבדל בין ע

   ):כג:יד(
19Bידע שמתייקרים בו, במצרים ומאבימלךג שקבל אברהם מתנות מכמה בני אדם"ואע  ,

שהוא ,  אבל מלך סדום ידע בו.דקבלת אדם חשוב מיקרי מתנה) א, ז(וכדאיתא בקדושין 
וגם לא רצה אברהם להחשיבו כלל ולעשות עמו , ויחשוב למתנה לאברהם, רע עין

  .התרועעות
20Bלתויסופו מוכיח על תח"שכן , ןרשואברהם ראה את הדמויות לששם אלו הוספנו לדברי."  

  
21Bר איתמר ורהפטיג"ד  
22Bהפקולטה למשפטים  

  
  
  

                                                 
P

12
P   י שם" טז ורש-יד:בראשית כ. 

P

13
P   3 בהערה , שנזכר לעילאור החייםפירוש.  


