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ה"רכוש"  כניסיון שנתנסה בו אברהם אבינו ה"רכוש"  כניסיון שנתנסה בו אברהם אבינו ה"רכוש"  כניסיון שנתנסה בו אברהם אבינו ה"רכוש"  כניסיון שנתנסה בו אברהם אבינו 

 
במקרא מתוארת מסכת חייו הנבואית של אברהם אבינו החל מ"לך לך מארצך" (בר' יב א) וכלה 
ב"לך לך אל ארץ המוריה" (בר' כב ב). במסכת זו חבויים הניסיונות שנתנסה אברהם אבינו. 
למרות מאמר חז"ל: "עשרה1 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו עליו השלום ועמד בכולם"2 (אבות ה 
ג), לא ברור מה הם עשרת הניסיונות וכן לא ברור מהו הניסיון הראשון, ומהו הניסיון האחרון, 
שכן הם אינם מנויים במפורש בתורה וגם לא בדברי הפרשנים הקלאסיים של המקרא, כגון: רש"י, 
רמב"ן, ראב"ע ואחרים. מצאנו התייחסות לעשרת הניסיונות בפרקי דר' אליעזר ואצל הוגים שונים 

כגון: המאירי, הרמב"ם, רבנו יונה, מ"ד קאסוטו ואחרים.3 
נראה לנו, שמתוך ההתייחסות המיוחדת שמקדישה התורה ל"רכוש"4 במסכת סיפורי אברהם, 

יחסו של אברהם ל"רכוש" יכול להיחשב אף הוא לניסיון.  
יש לזכור שלדמויות המשניות בסיפור המקראי יש ערך נכבד במדרש, בפרשנות המסורתית, 
בפרשנות המודרנית, ובחקר הסיפור המקראי.5 לוט מופיע כדמות משנית המתלווה לאברהם בכל 
הקשור ל"רכוש", ומאירה את הדמות הראשית. הרכוש מופיע במספר סיטואציות בחיי אברהם. 
נעקוב אחר האירועים, תוך שימת לב ליחס בין הדמות הראשית לדמות המשנית, ול"רכוש" 

כמחולל תפניות בחיי אברהם. 
  

                                                 
1 המניין "עשרה" מופיע במשנה זו במסכת אבות הרבה פעמים: "בעשרהעשרהעשרהעשרה    מאמרות נברא העולם… עשרהעשרהעשרהעשרה דורות 

מאדם עד נח…עשרהעשרהעשרהעשרה נסים נעשו לאבותינו" ועוד הרבה. 
2  זיהויים של הניסיונות שנוי במחלוקת חכמנו. כמו כן לא ברור אם אכן "עמד בכולם", שהרי אם נמנה למשל את 

סיפור שרה בבית אבימלך כניסיון, או את הרעב בכנען, ברור שישנה בעייתיות בהגדרת העמידה בניסיון על פי 
פשט הכתובים. ראה למשל רמב"ן על בר' יב א, או רד"ק לבר' טו ו. עוד על הערכת מעשה אבות ראה: ע' פריש, 
"שיטתו של רש'ר הירש בסוגיית חטאי האבות", דרכים במקרא ובהוראתודרכים במקרא ובהוראתודרכים במקרא ובהוראתודרכים במקרא ובהוראתו, רמת גן תשנ"ז, עמ'198-181 
וביביליוגרפיה ענפה הדנה בהערכת מעשה אבות, בהערה 1 שם. ראה גם ג"ח כהן, "שיפוט מוסרי לדמויות 

מקראיות, להערכת דמותה של שרה אמנו", שם, עמ' 213-199 . 
3  ראה י' אושרי, "ניסיונות אברהם" מורשתנומורשתנומורשתנומורשתנו, שנה ט', (תשנ"ה) עמ' 64-53, שם הוא מביא את פירוט הניסיונות 

על פי מקורות שונים. 
4 "רכוש" זוהי מילת מפתח במסכת סיפורי אברהם. מילה זו מופיעה 8 פעמים, מלבד התיאורים השונים המעידים 

על רכוש, כמו "ויהי לו צאן ובקר וחֹמרים ועבדים ושפֹחת ואֹתֹנת וגמלים" (יב טז), או "וכל אשר לו" (יג א), 
"ואברם כבד מאד במקנה בכסף ובזהב" (יג ב), ועוד. 

5 ראה א' סימון, "הדמויות המשניות בסיפור המקראי", דברי הקונגרס החמישי למדעי היהדותדברי הקונגרס החמישי למדעי היהדותדברי הקונגרס החמישי למדעי היהדותדברי הקונגרס החמישי למדעי היהדות, ירושלים 

תשכ"ט, עמ' 36-31. 
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א. ה"רכוש" כגורם לתפנית שלילית במערכת יחסי אברהם ולוטא. ה"רכוש" כגורם לתפנית שלילית במערכת יחסי אברהם ולוטא. ה"רכוש" כגורם לתפנית שלילית במערכת יחסי אברהם ולוטא. ה"רכוש" כגורם לתפנית שלילית במערכת יחסי אברהם ולוט6

 

שני פסוקים מתארים את התעשרות אברהם ולוט:  
א. א. א. א. מחרן לכנען (יב ה): "ויקח אברם: 1111. את שרי אשתו  2222. ואת לוט בן אחיו 3333. ואת כל רכושם 

אשר רכשו" וגו'.  
ב. ב. ב. ב. ממצרים לכנען (יג א): "ויעל אברם ממצרים: 1111. הוא ואשתו  2222. וכל אשר לו 3333. ולוט עמו 

הנגבה: 
במסע הראשון, מחרן לכנען, מחנה אברהם הוא אחדאחדאחדאחד והוא כולל את לוט ורכושו. במסע השני, 
ממצרים לכנען, מחנה אברהם כולל את אשתו ואת "כל אשר לו", ואילו לוט הנמצא ִעמו כבר אינו 
שייך ל-"כל אשר לו" כבמסע הראשון, אלא מוזכר בנפרד. אם מצוי כאן רמז לסדקים שנוצרו 
במערכת היחסים בין אברהם ללוט, הרי שסדקים אלה נפערים, והכתוב מעיד מיד אחר כך: "ולא 
נשא ֹאתם הארץ לשבת יחדו" (יג ו). המריבה עצמה אינה מאחרת לבוא: "ויהי ריב בין  ֹרֵעי מקנה 

אברם ובין ֹרֵֹעי מקנה לוט" (יג ז).  
אוזן כרויה ורגישה לפסוק שבו מעיד הכתוב על תוצאות המריבה, תגלה אולי סיבה נוספת לרצון 
אברהם להתנתק מלוט. בפסוק כתוב: "ולא נשא ֹאתם הארץ לשבת יחדו, כי היה רכושםרכושםרכושםרכושם רב, ולא 

יכלו לשבת יחדו" -  שלושה חלקים בפסוק: 
 

1. ולא נשא ֹאתם הארץ לשבת יחדו  
2. כי היה רכושם רב  

3. ולא יכלו לשבת יחדו 
החלק השלישי בפסוק נראה כחוזר על הראשון, אם לא נשאה אותם הארץ לשבת יחדיו, וודאי 
שלא יכלו לשבת יחדיו, מה א"כ פשר האריכות? כנראה מדגיש הכתוב שתי תחושות של אברהם 
ביחס למריבה; תחושה ראשונה היא תחושה אובייקטיביתאובייקטיביתאובייקטיביתאובייקטיבית המובעת במשפט "ולא נשא ֹאתם". אך 
המשפט השלישי, "ולא יכלו" - מביע תחושה סובייקטיביתסובייקטיביתסובייקטיביתסובייקטיבית. לא יכלו, מפני שלא רצו, שכן לּו  רצו 
- יכלו!! אברהם חש, כי חלו שינויים ערכיים אצל לוט. שינוי הערכים חל, כמובן, גם אצל הרועים 
של לוט, ושמא בגלל זה פרץ ריב בין הרועים. הריב בין הרועים לא היה אלא סימן ההיכר הגלוי 
לקרע הסמוי, שהחל להרחיק את האחיין השאפתן מדודו, שהמשיך להיות איש רוח גם אחרי 
התעשרותו; ומשהגיע אברהם להכרה שאין מצע רוחני לישיבה משותפת עם לוט, דרש מאחיינו 

להיפרד מִעמו, ואכן לוט הלך לדרכו. 
 

ב. תגובות אברהם ולוט בעקבות העושר (פרק ב. תגובות אברהם ולוט בעקבות העושר (פרק ב. תגובות אברהם ולוט בעקבות העושר (פרק ב. תגובות אברהם ולוט בעקבות העושר (פרק יג) יג) יג) יג) 
    

אברהםאברהםאברהםאברהם 
"ואברם כבד מאד במקנה בכסף ובזהב" (ב). 

 
 

"וילך למסעיו מנגב ועד בית אל עד המקום עד המקום עד המקום עד המקום 
אשר היה שם אהֹלה בתִחלהאשר היה שם אהֹלה בתִחלהאשר היה שם אהֹלה בתִחלהאשר היה שם אהֹלה בתִחלה בין בית אל ובין 
העי. אל מקום המזבח אשר עשה שםאל מקום המזבח אשר עשה שםאל מקום המזבח אשר עשה שםאל מקום המזבח אשר עשה שם    

בראֹשנהבראֹשנהבראֹשנהבראֹשנה ויקרא שם אברם בשם ה'" (ג-ד).  
 

אברם ישב בארץ כנען (יב). 

לוט לוט לוט לוט 
וגם ללוט הֹהלך את אברם היה צאן ובקר 

וֹאהלים" (ה). 
    

"וישא לוט את עיניו וירא את כל ככר הירדן כי 
כלה משקה לפני שחת ה' את סֹדם ואת עֹמרה 

כגן ה' כארץ מצרים באכה צער" (י). 
"ויבחר לו לוט את כל ככר הירדן ויסע לוט 

מקדם ויפרדו איש מעל אחיו" (יא). 
ולוט ישב בערי הִּככר ויאהל עד סֹדם (יב). 

ואנשי סֹדם רעים וחטאים לה' מאד (יג). 
 

שני האישים מתעשרים, אך רב ההבדל ביניהם. בעוד שאברהם חוזר למקום שבו היה בראשונהבראשונהבראשונהבראשונה, 
שם בנה מזבח והחל להפיץ את האמונה המונותיאיסטית בעולם, לוט בן אחיו מסתנוור מהעושר 

                                                 
6  על מערכת היחסים בין אברהם ולוט ראה: נ' ליבוביץ, עיונים בספר בראשיתעיונים בספר בראשיתעיונים בספר בראשיתעיונים בספר בראשית, ירושלים תשל"ה, עמ' 92-88; 

א' טויטו, "הסיבות הגלויות והסיבות הסמויות להיפרדות אברהם מלוט (בין פשט ודרש בלימוד התורה)", 
מפירות האילןמפירות האילןמפירות האילןמפירות האילן, רמת-גן תשנ"ח, עמ' 47-45. 
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הצפון לו בסדום, שהרי "ֻכלּה  משקה… כגן ה' כארץ מצרים", למרות שידע ש"אנשי סֹדם רעים 
וחטאים לה' מאד".7 

 

ג. יחס אברהם לרכוש במלחמת המלכים ג. יחס אברהם לרכוש במלחמת המלכים ג. יחס אברהם לרכוש במלחמת המלכים ג. יחס אברהם לרכוש במלחמת המלכים 
 

מעקב אחר תוצאות המלחמה המתוארת בין מלכי כנען (פרק יד) מראה, שה"רכוש" משמש כאן 
כניסיון להתנהגות אברהם, ניסיון שעמד בו. להלן הפסוקים: 

"ויקחו את לוט ואת רכשורכשורכשורכשו בן אחי אברם וילכו והוא ישב בסֹדם" (יב). 
"ויקחו את כל רֻכש רֻכש רֻכש רֻכש סֹדם ועֹמרה ואת כל אכלם וילכו" (יד). 

"וישב את כל הרכשהרכשהרכשהרכש וגם את לוט אחיו ורֻכשוורֻכשוורֻכשוורֻכשו השיב וגם את הנשים ואת העם" (טז). 
"ויאמר מלך סֹדם אל אברם, תן לי הנפש והרֻכשוהרֻכשוהרֻכשוהרֻכש קח לך" (כא). 

"ויאמר אברם אל מלך סֹדם הִרמתי יִדי אל ה' א-ל עליון, ֹקנה שמים וארץ" (כב). 
"אם מחוט ועד שרוך נעל ואם אקח מכל אשר לך, ולא תאמר אני העשרתי את אברם" (כג). 

"בלעַדי רק אשר אכלו הנערים וחלק האנשים אשר הלכו אתי, ענר אשכל וממרא הם יקחו חלקם" 
(כד). 

נחלק את פסוק יב לחלקיו: אאאא. ויקחו את לוט      ב.ב.ב.ב. ואת רכשו      ג.ג.ג.ג. בן אחי אברם       ד.ד.ד.ד. וילכו 
                                           ה.ה.ה.ה. והוא ישב בסֹדם. 

נראה לנו, שייתור הביטוי "בן אחי אברם" מחייב תשומת לב מיוחדת ל"רכוש", שכן ביטוי זה 
גורם גם להפרת הסדר התחבירי. המילים "ואת רֻכשו" - מפרידות בין לוט לבין ייחוסו המשפחתי. 
מבחינת תחביר לשון המקרא היה נכון יותר לומר: ויקחו את לוט בן אחי אברם ואת רכשו וילכו, 
והוא ֹישב בסֹדם. שמא יש ללמוד מכך שה"רכוש" הוא זה שהפריד בין אברהם ללוט. הרי לוט 
בחר ללכת לסדום, ועתה עליו לשאת בתוצאות. אולי מצד הדין מותר היה לאברהם להתעלם 
מלוט, אך אברהם נהג לפנים משורת הדין: לא רק שלא התעלם, אלא אף שם נפשו בכפו להציל 
את קרובו. אברהם מצליח להפריד בין הקשר המשפחתי-ביולוגי לבין הקרבה הרוחנית. הכתוב 
טורח להדגיש, שאברהם השיב את כל הרכוש (טז), אך מציין גם במפורש שהשיב את רכוש לוט 
בן אחיו. הכתוב מכנהו "אחיו" פעמיים (פסוק יד ופסוק טז), כדי להבליט את הקרבה המשפחתית 

שמפגין אברהם כלפי לוט.  
גם מבנה פסוק טז ראוי לתשומת לב מיוחדת: 

"וישב את כל הרֻכש וגם את לוט אחיו ורֻכשו השיבוגם את לוט אחיו ורֻכשו השיבוגם את לוט אחיו ורֻכשו השיבוגם את לוט אחיו ורֻכשו השיב וגם את הנשים ואת העם". 
הביטוי "וגם את לוט אחיו ורכשו השיב" מיותר, שהרי אם נאמר שאברהם השיב את כל הרכוש, 
מובן שהשבה זו כוללת את רכושו של לוט. אריכות לשון מיותרת זו לא לשם מתן אינפורמציה 
היא באה, אלא לרמוז על היחס שיש לאברהם כלפי קרובו. אברהם החזיר את לוט מהשבי, אך דאג 
שגם רכושו יּו חזר. אברהם יודע מה יחסו של לוט לרכוש, ולכן הוא מתאמץ להשביע את רצון 

קרובו. 
מלך סדום מוותר על הרכוש כמחווה לאברהם, ומציע: "תן לי הנפש והרֻכש קח לך". גם פה 
ממשיך אברהם אבינו לשמש אות ומופת לזרעו אחריו. אברהם מסרב לקחת מהרכוש ומוצא 
הזדמנות נוספת ברגע מיוחד זה לקדש שם שמים ברבים ולקרא בשם ה': "הִרֹמתי יִדי אל ה' א-ל 

עליון" (כב). 
 

                                                 
7 "רעים וחטאים" קשור גם לחמדת הממון. על כך בסנהדרין קט, ע"א: "תנו רבנן: אנשי סדום אין להן חלק לעולם 

הבא, שנאמר 'ואנשי סֹדם רעים וחטאים לה' מאד', רעים - בעולם הזה, וחטאים - לעולם הבא. אמר רב יהודה: 
רעים - בגופן, וחטאים וחטאים וחטאים וחטאים – בממונם בממונם בממונם בממונם".  
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ד. ד. ד. ד. ה' גומל לאברהם "מידה כנגד ה' גומל לאברהם "מידה כנגד ה' גומל לאברהם "מידה כנגד ה' גומל לאברהם "מידה כנגד מידה"מידה"מידה"מידה"8 
 

אין פלא, שלאחר התנהגות זו של אברהם אבינו הוא זוכה להתגלות השכינה, וארץ ישראל 
מובטחת לו ולזרעו אחריו. מעניין, שלאחר דברי הכתוב: "ידע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא 
להם… ארבע מאות שנה" (טו יג), מבטיחו הקב"ה: "ואחרי כן יצאו בררררֻכֻכֻכֻכשששש    גדול". מדוע מספרת 
זאת התורה דווקא כאן? כנראה ללמדנו, שה' "ֹנצר חסד לאלפים" (שמ' לד ז), וכאן נסגר המעגל: 
אברהם עמד בנסיון הקשור לרכושרכושרכושרכוש, וה' גמל לזרעו של אברהם ברכושרכושרכושרכוש, על פי העיקרון של "מידה 

כנגד מידה". 
מסכת סיפורי אברהם רצופה טלטולים והרפתקאות מבחינה פיסית ורוחנית כאחד, עד שנדמה 
שכל מסכת חייו היא ניסיון אחד גדול, אך רק על הניסיון האחרון נאמר במפורש "והאלקים נסה 
את אברהם", ואכן אברהם עומד בניסיון זה בזקיפות קומה, וזוכה עקב כך לתואר הנכסף "ירא 

אלקים" (כב יב).  
 

נסיים במדרש הלקוח מילקוט שמעוני לקהלת, רמז תתקעא: 
"אחד היה אברהם ואין שני לו שאין לו בן זוג. גם בן ואח אין לו. בשעה שאמר לו הקב"ה קח נא 
את בנך את יחידך, ואח אין לו, בשעה שאמר לך לך מארצך, ואין קץ לכל עמלו במצות ומעשים 

טובים". אכן אשרי העם שככה לו, אשרי העם שאברהם אביו. 
חזוניאל טויטו 
 המחלקה לתנ"ך 

 
 
 
 
 

 

                                                 
8 רש"י כבר העיר על כך, בעקבות המדרש, שהקב"ה גומל לאברהם במידה כנגד מידה: "דבר נא - אין נא אלא 

לשון בקשה, בבקשה ממך, הזהירם על כך, שלא יאמר אותו צדיק אברהם ו'עבדום וִענו ֹאתם' (בר' טו יג)  קיים 
בהם 'ואחרי כן יצאו ברכש גדול' (שם יד), לא קיים בהם". דברי רש"י מיוסדים כנראה על המדרש המצוי בשמות 
רבה (וילנא) פרשה ג: 'ונתתי את חן העם, מה שאמרתי לאברהם 'ואחרי כן יצאו ברכש גדול'. אני עתיד לעשות 
אתכם לחן בעיני מצרים כדי שישאילום וילכו מלאים, בכדי שלא יהא פתחון פה לאברהם אבינו לומר 'ועבדום 
וִענו ֹאתם קיים בהם, 'ואחרי כן יצאו ברכש גדול' לא קיים בהם". על מידה כנגד מידה ראה לאחרונה: י' שמש 

"מידה כנגד מידה בסיפורת המקראית", בית מקראבית מקראבית מקראבית מקרא, תשנ"ט, עמ' 277-261. 
 

הדף מופץ בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע. הוא מופיע באינטרנט באתר המידע של אוניברסיטת בר-אילן 
בכתובת:  http://www.biu.ac.il/JH/Parasha. כדי להצטרף לרשימת המנויים בדואר האלקטרוני על דף פרשת 
השבוע, יש לפנות לכתובת:  listserv@vm.biu.ac.il . . . .  אין לכתוב נושא למכתב. יש לכתוב שורה אחת בלבד, בגוף 
המכתב: sub parasha-l firstname lastname  כאשר  first-name  ו- last-name  הינם השם הפרטי ושם המשפחה של 

השולח.  
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