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˙„¯Ù ËÂÏÓ Ì‰¯·‡ )È ˙È˘‡¯·"‚( 

 

‰Ó„˜‰ 

). 'כ�ט"י, ד"י, ג"י, ב"י; לב�כז, א"י(במחזור סיפורי אברה� תופס לוט מקו� חשוב 

 ולפיכ� הצטרפותו 1,אומ� ככל הנראה ידי אברה� ושרה, אחיינו של אברה�, לוט

 2).א, ב"י(למסע� לכנע� אינה סותרת את הצו שקיבל אברה� לעזוב את בית אביו 

א� בסופו של דבר הקשר , תתגש� בלוט) ז, ש�(אברה� סבר כי ברכת הזרע ייתכ� ש

3).יח�א, ג"י(ביניה� ניתק 
 

 
 הבאת המאמר לדפוס מצאתי דמיו� בי� דבריי ע�. הפניה סתמית מכוונת לספר בראשית *

' צ: ראה. א� שאנו חלוקי� בפרטי הדברי�, במאמר זה לגישתו של צבי שמעו� בסוגיה

עבודה לש� קבלת , ‰‡È‡¯˜Ó‰ ¯ÂÙÈÒ· ‰„‚�‰ :‰¯ÈÁ·‰ Ï˘ ‰Ó¯„‰Â È˙Â¯ÙÒ‰ ÈÚˆÓ, שמעו�

 .268�284' עמ, ט"רמת ג� תשס, אוניברסיטת בר איל�, התואר דוקטור לפילוסופיה

ואילו , )אמו אינה נזכרת כלל; כח, א"י(אביו של לוט מת עוד בחר� . ד, ב"חזקוני על יכ� כתב  .1

שהאחיי� היתו� יאומ� על ידי דודו , א� טבעי הוא). ל(לשרה ולאברה� לא היו ילדי� 

אסתר ; טז', רות ד(ה� על ידי קרובי משפחה , תופעת אימו� ילדי� מוכרת במקרא. הערירי

 ). ז"יחזקאל ט; י', שמות ב(ה� על ידי אד� זר , )ז', ב

אלו� ,  אÈ˘‡¯· È˜¯Ù˙, ברויאר' מ. הרב מרדכי ברויאר ראה בכ� הפרת הצו המחייבת תיקו� .2

 .231' עמ, ט"שבות תשנ

. שאלת גבולות היחידה הספרותית היא ראשונה במעלה ואינה פשוטה כלל וכלל בסיפורנו .3

 E.A. Speizer, Genesis (AB), New:יח�א, ג"היחידה ה� ימרבית החוקרי� סברו שגבולות 

York 1964, p. 95 ;קיל' י ,‡¯˜Ó ˙Ú„ ˘Â¯ÈÙ ÌÚ ˙È˘‡¯· ¯ÙÒעמ, ז"ירושלי� תשנ,  א '

, ‰È‡¯˜Ó‰ ¯ÂÙÈÒ· ‚ˆÓ, צהר' י; 109' עמ, ד"ירושלי� תשנ, ‰Ó· ¯ÂÙÈÒ˜¯‡, פולק' פ; שמה

' עמ, ו"סרמת ג� תש, יטת בר איל� אוניברס,תואר דוקטור לפילוסופיהה לש� קבלת עבודה

 פרעה עליו ויצו" – הפסוק החות� את היחידה הראשונה, במבנה זה. וכ� נראה ג� לי, 94�95

עומד כנגד הפסוק הפותח את , )כ, ב"י(" לו אשר כל ואת אשתו ואת תואֹ וישלחו אנשי�

). א, ג"י" (בההנג עמו ולוט לו אשר וכל ואשתו הוא ממצרי� אבר� ויעל" – היחידה השנייה

היפרדות אברה� מלוט ; א, ג" י�ט , ב"י – אברה� במצרי�: סקינר תח� את הסיפורי� אחרת

, הקושי בדר� זו הוא שלוט). J. Skinner, Genesis, ICC, Edinburg 1930, p. 247(יח �ב, ג"י –

יו� כמו כ� צ). א, ג"י(מופיע לפתע בחתימת הסיפור , שאינו נזכר בסיפור הירידה למצרי�

הרכוש בתוו� בי� אברה� ללוט מהווה גור� מטרי� לסיפור ההיפרדות ואינו קשור לירידה 

, È˘‡¯· ¯ÙÒ ÏÚ ˘Â¯ÈÙ˙, ד קאסוטו"מ(יח �ה, ג"קאסוטו סבור שהיחידה היא י. למצרי�

כבר עמד הרב אלחנ� סמט על הקושי לפתוח סיפור , בר�). 249' עמ, ז"ירושלי� תשמ

) ה, ב, ג"י(ג� הניתוק בי� אזכורי הרכוש ". וכנית למה שלפניובמשפט המשועבד סגנונית ות"
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סיפור ההיפרדות פותח במצג ארו� המציי� את עושר� של אברה� ולוט ואת 

 :מריבות הרועי�

 ְמאֹד ָ!ֵבד ְו�ְבָר�. הַהֶ�ְגָ� ִע�� ְול�ט ל� ֲאֶ�ר ְוָכל ְוִאְ��� ה�א ִמִ�ְצַרִי� �ְבָר� ַוַ�ַעל

 ,ֳהלֹה ָ�� ָהָיה ֲאֶ�ר ַהָ�ק�� ַעד ֵאל ֵ�ית ְוַעד ִמֶ�ֶגב ְלַמָ(ָעיו ַוֵ�ֶלְ). �ַבָ'ָהב ַ�ֶ!ֶס% ַ�ִ�ְקֶנה

 ָ�� אַוִ�ְקָר ָ�ִרא�ָֹנה ָ�� ָע2ָה ֲאֶ�ר ַהִ�ְזֵ�ַח ְמק�� ֶאל. ָהָעי �ֵבי0 ֵאל ֵ�ית ֵ�י0 ַ�ְ�ִחָ-ה

 אָֹת� ָנ2ָא ְולֹא. ְואָֹהִלי� �ָבָקר צֹא0 ָהָיה �ְבָר� ֶאת ַההֵֹלְ) ְלל�ט ְוַג�. 'ה ְ�ֵ�� �ְבָר�

 ִמְקֵנה רֵֹעי ֵ�י0 ִריב ַוְיִהי. ַיְח5ָו ָלֶ�ֶבת ָיְכל� ְולֹא ָרב ְרכ�ָ�� ָהָיה ִ!י ַיְח5ָו ָלֶ�ֶבת ָה,ֶר4

 ).ז:א, ש�( ָ�,ֶר4 יֵֹ�ב ,ז ְוַה6ְִרִ'י ְוַהְ!ַנֲעִני ל�ט ִמְקֵנה רֵֹעי �ֵבי0 �ְבָר�

 תולי� את המריבה בי� רועי אברה� לרועי לוט במאבק על מקורות 4פרשני הפשט

. מספק רקע להבנת המריבה) ז, ג"י(אזכור הכנעני והפריזי . המי� ועל שטחי המרעה

רו בשולי היישוב והשטחי� שנות, מקורות המחיה הטובי� נתפסו זה מכבר

סיפורנו משתיי� לקבוצת ,  לפי גישה זו5.המדבריי� הפכו למוקד מתיחות בי� הרועי�

 

). 45�46' עמ, ד"ירושלי� תשס, א, סדרה שנייה, ÚÂ·˘‰ ˙Â˘¯Ù· ÌÈ�ÂÈÚ, סמט' א(אינו סביר 

ולפיכ� ה� אינ� , ט�ח, ב"ד חוזרי� במהופ� על י�א, ג"כי י, א� טע�) 42�43' עמ, ש�(קאסוטו 

אי� ספק ששני הקטעי� מכווני� זה . תו קשה בעינייטענ. מהווי� פתיחה לסיפור הפֵרדה

באופ� פשוט ההקבלה ! ?ח, ב"שמא נתחיל את סיפור הרעב בי, א� א� כ�, כנגד זה

סמט . הספרותית בי� שני הקטעי� אינה מהווה קריטריו� מחייב בהגדרת תחומי היחידה

רי� והפֵרדה מלוט הציע שהיחידה הספרותית כוללת את הירידה למצ) 51�52, 45�47' עמ, ש�(

, )יח�ה, ג"י; ד, ג" י�י , ב"י(כולל שתי מחציות מקבילות , לדבריו, הסיפור). יח, ג" י�י , ב"י(

�אי� לקבל , לעניות דעתי. שבמרכז� ניסיונות שעובר אברה� ביחס להבטחת הזרע והאר

סיפור מהווה סיו� טבעי ל, )כ, ב"י(נראה שתיאור שילוח אברה� ממצרי� , ראשית. גישה זו

מהווה פתיחה נאה לסיפור הפֵרדה ) א, ג"י(ואילו תיאור עליית אברה� ולוט לאר� , הרעב

הסיפור פותח בחזרתו לאוהלו : 'חת� במה שפתח'סיפור ההיפרדות ערו� על פי הכלל . מלוט

ונחת� בכ� שאברה� נטה את אוהלו בכנע� ובנה מזבח באלוני , )ד�ג, ג"י(ואל המזבח שבנה 

הכללת סיפור . צעתו של סמט ג� סותרת את העקרונות להגדרת תחו� היחידהה). יח(ממרא 

הירידה למצרי� וסיפור הפֵרדה מלוט יחד אינה תואמת את הקביעה שנוסחת פתיחה 

בסיפור (אי� כא� אחדות העלילה . אופיינית או סיו� פורמלי מסייעי� בהגדרת התחומי�

היפרדות מלוט על  – ובשני, בל במצרי�ניסיו� הירידה בזמ� רעב מ� האר� והס – הראשו�

אברה�  – ובשני, אברה� ושרה – בראשו�(ובוודאי אי� כא� אחדות הדמויות , )רקע הרכוש

: ד"ג לי"הדמויות והעלילה היה סביר יותר לצר� את פרק י, מבחינת שיתו� הנושאי�). ולוט

זכרו מגורי לוט בשניה� נ). היפרדות וסיוע(שני הסיפורי� עוסקי� ביחסי אברה� ולוט 

נראה שהסיפורי� קשורי� זה לזה בקשר . בסדו� ואברה� באלוני ממרא וכ� מוטיב הרכוש

 . כפי שאטע� בהמש�, ה� במישור החומרי ה� במישור הערכי, של סיבה ותוצאה

�95' עמ, ל"ירושלי� תש, È·ÏÒ¯· ÛÒÂÈ ¯ÙÒ, '"ויסע לוט מקד�", 'ישר�ב�' מ; � על אתר"רמב .4

  .שמט' עמ, )3הערה , ללעי(קיל ; 96

צהר ; 40 ובהערה 56' עמ, )3הערה , לעיל(סמט ; � על אתר"רמב: להסברי� אחרי� ראה .5

 .95�96' עמ, )3הערה , לעיל(
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 חיזוק לכ� נית� למצוא בדמיו� 6.סיפורי� המתארי� מאבקי� על בארות המי�

 : פֵרדת יעקב מעשו עקב ריבוי הצא�הלשוני ל

�≈‰Â e¿‡∆˙... ֵע2ָו ַוִ�ַ>ח ¿̃ƒÓ ˙∆‡¿Â Ï»k Âz¿Ó∆‰¿aֹ ל ְוֵאת!ָ Â�»È¿� ƒֹ̃ ַוֵ�ֶלְ) ְ!ָנַע0 ְ�ֶאֶר4 ָרַכ� ֲאֶ�ר 

 Èƒk ‰»È»‰ Ì»LeÎ¿̄ ·»̄ ˙∆·∆MƒÓ Â»c¿Á«È Ï¿Âֹ‡ ‰»Ï¿Î»È ı∆̄∆‡ Ì∆‰È≈̄e‚¿Ó. ,ִחיו ַיֲעקֹב ִמ6ְֵני ֶאֶר4 ֶאל

˙‡≈N»Ï ‡ֹÌ»̇ È≈�¿tƒÓ Ì∆‰È≈� ¿̃ƒÓ )ז:ו, ו"ל.( 

חס� של רועי לוט לרכוש� של הכנעני� המריבה נסובה על י, ל"על פי גישת חז

 :והפריזי� יושבי האר�

 בהמתו :יודה' ר בש� ברכיה' ר – 'לוט מקנה עירֹ ובי0 אבר� מקנה עירֹ בי0 ריב ויהי'

 עירֹ לה� אמרו .זמומה יוצאה היתה לא לוט ושל ,זמומה יוצאה היתה שלאברה�

 את0 לזרע)' – ברה�לא ה"הקב אמר כ) :לוט רועי לה� אמרו !?הגזל הותר :אברה�

 ומדידהו0 יורשו ולוט ,מוליד אינו הוא עקרה פרדה ואברה�, )ז, ב"י( 'הזאת האר4 את

 ?אימתי', הזאת האר4 את נתתי לזרע)' – לו אמרתי כ) :ה"הקב לה� אמר .אכלי0

 מתבקש עכשיו עד ,'וגו 'באר4 יושב אז והפריזי והכנעני' ,מתוכה עממי�' ז לכשיעקרו

  7.באר4 זכות לה�

המדרש מציג את רועי לוט כמי שנהגו לגזול את הכנעני� בטענה שהאר� שייכת 

 8.נועד לבטל את טענת�) ז(אזכור יושבי האר� , לפי גישה זו. לאדונ� כבר כעת

שהאר� הובטחה לאברה� רק לאחר שייעקרו ממנה שבעת , הכתוב משיב כנגד�

 .ולפיכ� פשעו רועי לוט ושלחו יד� בגזל, העממי�

,  זה נבקש לבחו� מחדש את העימות בי� אברה� ורועיו לבי� לוט ורועיובמאמר

 .זאת תו� ניתוח מדוקדק של הסיפור על כל מרכיביו

‡ .¯ÂÙÈÒ· ÌÈÈ˘˜‰ 

 :קריאת הסיפור מעלה מספר שאלות

לתיאורי הרכוש ) ד�ג, א, ג"י(מדוע כולל המצג מעבר חוזר ונשנה מתיאורי תנועה  .1

לזה ) ב(רדה בלתי סבירה בי� תיאור רכושו של אברה� מבנה זה יוצר הפ? )ה, ב(

א� , "וג�"הזיקה בי� התיאורי� נשמרת על ידי מילת הקישור , אמנ�). ה(של לוט 

 .טבעי היה לצר� את שני התיאורי� יחד

 
: על בעלות ומאבקי השליטה במי
 במקרא ראה. ח�א, ט"ואולי ג
 כ, לג�יד, ו"כ; לד�כב, א"כ .6

שימוש ותקצוב �זכויות, בעלות ומאבקי שליטה: מקורות המי
 בארצות המקרא, 'א שמש"א

 .99�108 'עמ, ה"תשס,  בÓ ˙È· 50˜¯‡', שאיבה�וסדרי

 .392'  עמאלבק�תיאודור' מהד, ז מ פרשה רבה בראשית .7

בעוד הע
 . נת שווא מצויה בסיפור המתאונני
דוגמה להערת הכתוב המבקשת לבטל טע .8

י על פסוק "וראה רש, ט�ז, ש
(מתאר הכתוב את סגולותיו  – )ו, א"במדבר י(מתלונ� על המ� 

ייתכ� שעל פי מודל זה יש להבי� את הערת הכתוב על ענוותנותו של משה כתשובה ). ו

 ).ג, ב"ש
 י(לתלונת מרי
 ואהר� 
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הא� ה� באי� רק לש� סגירת מעגל ע� ? ד בסיפור�מה תפקיד� של פסוקי� ג .2

 ?)ט�ח, ב"י(רידה ממצרי� שפורטו לפני הי, מסעות אברה� בכנע�

 אנשי� כי עי�רֹ ובי� עירֹ ובי� וביני� ביני מריבה תהי נא אל"טענת אברה�  .3

מדוע תלה אברה� את מריבת הרועי�  – מעוררת תמיהה) ח, ג"י" (אנחנו אחי�

 9?)ז(והרי הכתוב תלה את המריבה ברועי� בלבד , בו ובלוט

 הציע אברה� ללוט להיפרד מעליו מדוע, בעקבות הסעי� הקוד� נוסי� לשאול .4

ולא דרש ממנו לפעול יחד למיגור התופעה על ידי נזיפה ברועי� או אפילו על 

 ? ידי החלפת� במידת הצור�

אזכור האוהלי� , בעוד שהכללת צא� ובקר ברכושו של לוט היא תופעה שכיחה .5

 ? מה משמעות האוהלי� בתיאור רכושו של לוט10.הוא חריג למדיי

· .·È¯ÓËÂÏÏ Ì‰¯·‡ ÔÈ· ¯ÚÙÏ ÈÂËÈ·Î ÌÈÚÂ¯‰ ˙ 

המתח הרעיוני שבי� . לעניות דעתי היחס לרכוש הוא המפתח להבנת מאבקי הרועי�

אברה� ללוט בסוגיית הרכוש חלחל ליחסי� שבי� הרועי� עד אשר הגיע לכדי עימות 

�  11.ממשי וחרי

 . הניגוד בי� אברה� לבי� לוט עולה לאור� הסיפור כולו

שכבר בפסוק א הפותח את הסיפור ניכר הנתק בי� אברה� ,  הואמ� המפורסמות

א� הרכוש המוזכר בתוו� מהווה גור� מפריד , ה� אמנ� שבי� יחד ממצרי�. ללוט

המרחק ). א(" הנגבה עמו ולוט ÏÎÂ ¯˘‡ ÂÏ ואשתו הוא ממצרי� אבר� ויעל: "ביניה�

 ‡˘¯ Â ÏÎ‡˙ שתוא ואת תואֹ וישלחו": ביניה� ניכר על רקע חתימת הסיפור הקוד�

ÂÏ") הדמיו� בי� הפסוקי� מדגיש את הוספת לוט כנספח כשהרכוש חוצ� ביניה�). כ .

 אשתו שרי את אבר� ויקח: "ההשוואה לעליית אברה� לכנע� מחדדת את טענתנו

בפסוק זה מופיע לוט בצמוד ). ה, ב"י..." (¯Â ÏÎ Ì˘ÂÎ¯ ¯˘‡ Â˘Î‡˙ אחיו ב� לוט ואת

 ומכא� שהריחוק ביניה� נוצר רק לאחר 12,אזכור הרכושעוד לפני , לאברה� ולשרה

 
' ר – 'וגו 'ובינ� ביני מריבה תהי נא אל לוט אל אבר
 ויאמר': "כבר המדרש חש בבעיה זו .9

 ,ללוט אברה
 בי� ריב היה כ� ,לוט עילרֹ אברה
 עירֹ בי� ריב שהיה כש
 :יודה' ר' מש עזריה

 '  עמאלבק�תיאודור' מהד, ח מ פרשה רבה בראשית( "'וגו 'נא אל לוט אל אברה
 ויאמר'

הולכת ומתפרשת , "וביני� ביני מריבה תהי נא אל" – הצלע הראשונה, ל"לדעת שד). 392�393

ו "היא וי' ובי�'ו הפותחת את המילה "הוי,  לשיטתו".עי�רֹ ובי� עירֹ ובי�" – בצלע השנייה

 .הביאור

אזכור אוהלי
 . ו, ב"ל; מג', ל; טז, ג"י: למשל, אזכור מקנה ברשימות רכוש שכיח למדיי .10

 .כד', יהושע ז: משלל, ברשימות רכוש מצוי א
 כי אינו שכיח

11.  
 ,יא ˙ÂÈÙÏ˙', כניסיו� שנתנסה בו אברה
 אבינו – "רכוש"ה, 'טויטו' חבדר� זו הל� ג

טויטו טע� שסיפור זה כולל ניסיו� לאברה
 כיצד יתמודד , בר
. 74�81' עמ ,ס"תש�ט"תשנ

 .ואילו אנו רואי
 במוקד הסיפור את תהלי� ההיפרדות מזרע שאינו ראוי, ע
 עושרו

, ל"ירושלי
 תש, ·È˘‡¯· ¯ÙÒ· ÌÈ�ÂÈÚ – ÌÈ�Â¯Á‡‰Â ÌÈ�Â˘‡¯‰ Â�È�˘¯Ù ˙Â·˜Ú˙, ליבובי�' נ .12
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ב� "בעוד שלוט מכונה בעלייה לכנע� . הפער בי� שני התיאורי� רב. שוב� ממצרי�

, ג"י(השימוש בכינוי זה נעדר מ� הפסוק המקביל ,  עדות לקרבה ביניה�–) ה" (אחיו

 אנשי� כי" – דהג דווקא כנימוק לפֵר"כינוי דומה מופיע בפרק י, באופ� אירוני). א

 ).יא" (אחיו מעל איש יפרדוו" – ובתיאור המעשה, )ח" (אנחנו אחי�

כיצד הפ� הרכוש לגור� ? ממה הוא נובע? מה מקור הנתק בי� אברה� ללוט

 ?העומד בתוו� ומפריד ביניה�

בעזרת הצבת ניגוד בי� , הפתיחה המסורגת נועדה לפתור שאלה זו, לעניות דעתי

13:שתי הדמויות
 

 ָהָיה �ְבָר� ֶאת ַההֵֹלְ
 ְלל�ט ַג�ְו) ה(

���������������� 

 .ְואָֹהִלי� �ָבָקר צֹא�

 

 

 

��������������� 

  ְו�ְבָר�) ב(

  ְמאֹד ָ�ֵבד

 .ָהב�ַבָ$ ַ!ֶ�ֶס" ַ!ִ�ְקֶנה

 

  ֵאל ֵ!ית ְוַעד ִמֶ*ֶגב ְלַמָ'ָעיו ַוֵ%ֶלְ
) ג(

 ֵ!ית ֵ!י� ַ!2ְִח0ָה /ֳהלֹה ָ+� ָהָיה ֲאֶ+ר ַהָ�ק�� ַעד

 .ָהָעי �ֵבי� ֵאל

  ַהִ�ְזֵ!ַח ְמק�� ֶאל) ד(

  ָ!ִרא+ָֹנה ָ+� ָע4ָה ֲאֶ+ר

 .'ה ְ!ֵ+� �ְבָר� ָ+� ַוִ%ְקָרא

 :הניגוד ביניה� ניכר בשני תחומי�

הוא מוצג כבעל רכוש כבד . אברה� עשיר מלוט. הראשו� הוא ההיבט הכלכלי

 ג� 14. ש� כולל לצא� ובקר–וכ� מקנה ) זהב וכס�( יקרות ביותר מאוד הכולל מתכות

שפורטו אצל ' בקר'ו' צא�'ה. א� מה רב הפער ביניה�, אצל לוט שלושה רכיבי�

אי� ברשימה מתכות יקרות כלל ). 'מקנה'(כלולי� אצל הדוד ברכיב אחד , האחיי�

אורו של האוהל נזכר פעמי� רבות במקרא לצד המקנה כחלק מתי. אלא אוהלי�

והוא מאפיי� חברה , )כ', ד" (ומקנה אהל שביֹ אבי"ָיָבל זכה לתואר . הנווד�הרועה

א� , אמנ� יש ללוט רכוש רב). יד, ד"ב י"דה; כט, ט"ירמיהו מ; ה', שופטי� ו(נוודית 

 .זה של אברה� גדול יותר

על א� שאברה� עשיר מאוד הוא שב אל מקו� . הניגוד השני קשור לעבודת האל

אצל לוט לא , לעומת זאת. 'ח שבנה לראשונה על מנת לבטא את אמונתו בההמזב

הניגוד בתחו� זה ניכר בשימוש השונה . נזכרת תנועה במישור הדתי או הפולחני כלל

 

 .88�89' עמ

המעבר החוזר . ה�א, ח"א י"שימוש במבנה מסורג להבעת ניגוד בי� דמויות מצוי למשל בשמ .13

ונשנה מתיאור יחסו הקורקטי של שאול כלפי דוד לתיאור יחסו הח
 והאוהד של יהונת� 

 .מחדד את הפער ביניה
 ביחס לגיבור החדש – לדוד

 .לב, ו"למשל מ .14
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 :במונחי� דומי�

ואילו אצל אברה� האוהל נזכר , )ה(אצל לוט נזכר האוהל כרכוש  – אוהל .1

 ויקרא ...בתחלה ‡‰Ï‰ ש� היה אשר ו�המק עד ...למסעיו ויל�: "בהקשר פולחני

 כ� נית� הסבר המניח את הדעת לשימוש החריג 15).ד�ג ("'ה בש� אבר� ש�

16.באוהלי� כתיאור רכוש
 

שהרי הוא , מידע זה הנו מיותר). ה" (אבר� את ‰‰ÍÏ"על לוט נאמר  – הליכה .2

נראה שתפקידו הוא ליצור אבחנה בי� , ג� כא�. חוזר על הנאמר בפסוק א

  17.ליכתו של אברה� למקו� המזבח להליכתו של לוט לצד דודו העשירה

בעוד . נראה שהתורה מבקשת להציג פער עמוק בשאלת מקו� הרכוש בחייה�

 אצל לוט נעדר הממד 18,שאצל אברה� ריבוי המקנה אינו סותר את עבודת האל

 . הפולחני מ� החיי� והוא נותר ע� הרכוש כמאפיי� יחידי של דמותו

 
ט נועד להציגו כניגוד �ח, ב"למדתי שתיאור מעשיו של אברה
 בי, שמעו� הקשר, מפי מורי .15

 : לבוני מגדל בבל

 Ï·· Ï„‚Ó)È"‡ ,‡-Ë(  Ì‰¯·‡)È"· ,Á-Ë(  

�  ‰«̄«‰‰« ִמָ/
 ַוַ!ְעֵ-ק ִ*ְנָער ְ%ֶאֶר� ·Ú¿̃ƒ«‰ ַוִ!ְמְצא

  Ì∆„∆wƒÓ ְוָהַעי ;Ì∆„∆wƒÓ Ì∆„∆wƒÓ ְ%ָנְסָע
 ַוְיִהי

  ‡≈Ï∆·»a ˙È≈·¿Ï Ï ְ*ָמ> ָקָרא �6ֵ ַעל

�  ִמֶ?ֶד
 ְוָהַעי ִמָ!
 ֵאל ֵ%ית ‰ֹ‡«‰√e�»a Ë≈i«Â Ï ֲאֶ*ר; ִעיר ָ=נ� �ƒ·¿�∆‰ ָהָבה ַו!ֹאְמר

‰∆�¿·ƒ� e�»l ִעיר Ô∆·ƒi«Â 
*ָ «Á≈a¿ÊƒÓ ‰«Ï'  

  .'‰ Ì≈L¿a ַוִ!ְקָרא ָ%ֶבל d»Ó¿L ָקָרא �6ֵ ַעל; e�»l Ì≈L ְוַנֲעֶ@ה


 ַוֵ!ְ*ב�; ִמֶ?ֶד
 Ì»Ú¿Ò»�¿a ַוְיִהי*ָ. Ú«qƒi«Â 
  .ַהCְֶגָ%ה ÂÒ»�¿Âֹ«Ú ָהלA �ְBְבָר

ד את אברה
 מעמי – בניגוד לבוני המגדל המבקשי
 לעשות ש
 לעצמ
 ובוני
 עיר ומגדל

ג
 , לעניות דעתי. ובונה לכבודו מזבח' קורא בש
 ה, הוא חי באוהל. ה במרכז חייו"הקב

מבקשי
 מקו
 , השקועי
 בעצמ
, בעוד בוני המגדל. פועלי התנועה מדגישי
 את ההבדל

ג
 בסיפור ההיפרדות מלוט ההליכה . אברה
 המתגורר באוהל נע ונד ברחבי האר� – לשבת

 . ר הרוחנימבטאת תנועה ג
 במישו

ג
 אצל יצחק . ב, א, ח"ה מצאנו בי"אזכור אוהלו של אברה
 בהקשר של התגלות הקב .16

 .יא�י ,ב"ישע הולאוהלי
 ראה ' על הקשר בי� נוכחות ה). כה ,ו"כ(מצאנו תופעה דומה 

. 'ישב'ו' הל�': 
 מנחהשיש בסיפור זוג מילי, טענה) 94�95' עמ, 3הערה , לעיל(צהר ' י .17

 –א� כאשר התכוונו לשבת , יחסיה
 היו תקיני
, כל עוד אברה
 ולוט היו בתנועה, לדבריה

מוסבר על ידה ) ז(אזכור ישיבת הכנעני והפריזי באר� . החלו המריבות שהובילו לפרדה

א� , התורה מציינת שהאר� מיושבת בעמי
 אחרי
 ולפיכ� נית� להתהל� בה: באופ� הבא

כבר בתיאור התנועה צצה המתיחות ביניה
 , לדעתי. יי� לא הגיעה השעה להתיישב בהעד

 . בשאלת מקו
 הרכוש

18. 
, )א, ב"י(הוא נדרש ללכת אל אר� כנע� . הליכה היא אחד האפיוני
 הבולטי
 של אברה

, ג"י(הוא מצטווה לקו
 ולהתהל� באר� ). ט(וכשהוא מגיע אליה הוא ממשי� להתהל� בה 

הליכת אברה
 ). ח, ו, ה, ג, ב, ב"כ(אD ניסיו� העקדה כולל הליכה אל מקו
 העקדה ו, )יז
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הסצנה .  של לוט להרבות את ממונו עולה מתיאור בחירתו בכיכר סדו�כמיהתו

 משקה להכ! כי: "הראשונה מתייחסת לזמ� האירוע. כוללת שתי הערות של הכתוב

כיכר ). י, ג"י" (ערצֹ אכה#ֹ מצרי� כאר� 'ה כג� רהעמֹ ואת �סדֹ את ' השחת לפני

ה והפכה לאר� מלחה וזאת משו� שעדיי� לא הוחרב, סדו� מצטיירת כמקו� פורה

: ההערה השנייה נוגעת לרשעות� של אנשי סדו�). ט', צפניה ב; כב, ט"דברי� כ(

הערה זו אינה תורמת מידע הנצר� להבנת ). יג" (מאד' לה וחטאי� רעי� �סדֹ ואנשי"

שלוט העדי� מקו� פורה על א� שאנשיו ,  נראה שהתורה מבקשת לומר19.העלילה

 20.על ידי תאוות ממו� המסמאת את עיניו, א� כ�, תבחירתו מ$נע. רעי� וחטאי�

ציו� העובדה . כעת נית� לשוב ולקרוא את הערת הכתוב הראשונה באופ� שונה

מצטר� להערה שאנשי סדו� היו רעי� ) י(שהסיפור התרחש טר� החרבת העיר 

21.ובא ללמד שלוט בחר את מקומו על פי שיקולי� אופורטוניסטיי�, וחטאי�
 

 22).יא" (מקד� לוט ויסע"יי� את דברי יהודה אליצור ביחס לפסוק כא� המקו� לצ

בעוד , )מקד�(ולפיו נסע לוט ממזרח למערב , אליצור עמד על הקושי שבתיאור

וכוונת , יש כא� לשו� קצרה, לדבריו). לקד�(שבפועל הל� ממערב לדרו� מזרח 

ת לוט אינה שנסיע, לדעתו הכתוב מבקש לרמוז". מקד� לבית אל"הכתוב שלוט נסע 

 . 'רק פרדה טכנית אלא עזיבת המקו� אשר בו נטה אברה� את אוהלו וקרא בש� ה

כמילה מנחה " כל"תאוות הרכוש של לוט מועצמת בעזרת השימוש במילה 

... משקה ÀÎ‰Ï כי הירד� ככר ÏÎ את וירא עיניו את לוט וישא"בסצנת הבחירה בסדו� 

יחסו המאוז� של אברה� לממו� , עומת לוטל). יא�י" (הירד� ככר ÏÎ את לוט לו ויבחר

יתרה . על א� שהסתייג מדרכיו, ניכר בכ� שהוא ויתר על חלק מארצו עבור אחיינו

 . אברה� א� העניק לאחיינו את זכות הבחירה, מכ�

לוט מציב את הרכוש במרכז חייו ובוחר . הפער בי� אברה� ללוט הוא עמוק

לעומתו אברה� אינו מציב את . ה רעי�בט$ב% החומרי של סדו� א� על פי שאנשי

 

כפי , בעול
' אינה רק תנועה של בעל מקנה ע
 צאנו אלא הליכתו של המבשר על מציאות ה

 ).א, ז"י" (התהל� לפני והיה תמי
"שציווהו האל 

 ).ט"י(באופ� פשוט היא מטרימה את סיפור הפיכת העיר שיסופר בהמש�  .19

משתלבת במגמת הניגוד בי� ) יג, ג"י(' מאוד'העצמת רשעת
 של אנשי סדו
 בעזרת המילה  .20

 .א� הוא נותר נאמ� לאלוהיו, )ב(' מאוד'לוט לאברה
 שרכושו היה כבד 

בדומה לג� , אזכור ג� העד� בהקשר של כיכר סדו
 מבטא השתוקקות חיצונית לפוריותה .21

' מרמז לגירוש אד
 וחוה מג� ה) יא, ג"י" (מקד
 לוט ויסע"התיאור . העד� המוקD בנהרות

 לוט בוחר מקו
 המזכיר ).כד', ג" (מקד
 לג� עד�"והשכנת הכרובי
 ולהט החרב המתהפכת 

ראה בסגנו� . א� בפועל התרחק מקרבת האל המאפיינת את הג�, את ג� העד� בהקשר החומרי

 .י על אתר"אחר ברש

˜Ê ¯Â·‚Ï˙Â –  ı·Â¯, )עור�(צ לוריא "ב: בתו�', פשוטה כמדרשהתיבה ש, מקד
, 'אליצור' י .22

‡¯˜Ó· ÌÈ¯˜ÁÓ ,ı¯‡‰ ˙ÚÈ„È· ,˙È„ÂÓÏ˙ ˙Â¯ÙÒ·Â ÔÂ˘Ï· ,¯Ï ˘‚ÂÓ'¯Ê˘ ÔÓÏÊ  , ‡È˘�

Ù‰ Â˙„ÏÂ‰ ÌÂÈ· ‰�È„Ó‰"‚,תשל י 
Ó‰Â Ï‡¯˘È –  ÌÈ¯˜ÁÓ˜¯‡, ל"הנ (= 13�19' עמ ,ג"רושלי

ÌÈÈÙ‡¯‚Â‡È‚ ,ÌÈÈ˙Â‚‰Â ÌÈÈ¯ÂËÒÈ‰, 25�30' עמ, ס"ג� תש רמת(. 
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ומציע מיזמתו ללוט לבחור ראשו� את ' הוא קורא בש� ה. רכושו בראש סדר ערכיו

ורק , נראה שזו הסיבה לכ� שאברה� מצהיר בתחילה שהעימות הוא ביניה�. חלקו

סביר להניח שרועי לוט נהגו בגסות ברועי ). ח(אחר כ� מזכיר את מריבת הרועי� 

א� ה� פעלו על פי עולמו הערכי של , ולי א� גזלו את שדות הכנעני� וא23,אברה�

 .אדונ�

 ישנ� שלושה חלקי� 24,טויטו' לדברי ח. פסוק ו מתאר את התעצמות המריבה

 לשבת האר� ת�אֹ נשא ולא" – החלק הראשו� מתאר תחושה אובייקטיבית: לפסוק

". יחדו לשבת כלוי ולא"ואילו חלקו השלישי מתאר תחושה סובייקטיבית , "ויחָד

לא היה עוד טע� בנזיפה . הפער העמוק בתפיסות החיי� היה בלתי נית� לגישור

 .והיפרדות� הפכה להכרח, ברועי� או בפיטוריה�

על לוט נאמר שישב בערי הכיכר . הפער ביניה� ניכר ג� בתיאור התיישבות�

 הככר יבער È˘· ולוט" – 'מקו� שתושביו מרוחקי� מה, והקי� את אוהלו בסדו�

Ï‰‡ÈÂ יב" (מאד 'הל וחטאי� רעי� �סדֹ ואנשי. סד� עד�לעומתו אברה� ישב ). יג

 ממרא ניבאלֹ ÈÂ˘· ויבא אבר� Ï‰‡ÈÂ" – 'נטה אוהל ובנה מזבח לה, באלוני ממרא

 ).יח ("'‰Á·ÊÓ Ï ש� ויב� בחברו� אשר

המהווה המש� , ד"חיזוק לטענתנו יש בהדגשת מוטיב הרכוש ג� בפרק י

, א"ל; ו, ג"י(' מקנה'מתפרשת במספר מקומות כ' רכוש' יש לציי� כי המילה .לסיפורנו

המקנה אשר היווה הגור� למתיחות בי� אברה� ללוט , לפיכ�). ג, ה"במדבר ל; יח

 – הוא נזכר בהקשר לביזת סדו� ולוט, ראשית. חוזר ונזכר כעת בסיפור ההצלה

" וילכו אבר� אחי ב� ˘ÀÎ¯Â תוא לוט את ויקחו... רהועמֹ �סדֹ ˘¯ÀÎ כל את ויקחו"

על א� שמ� ההמש� ברור שנשבו , בתיאור ביזת סדו� נזכר רק הרכוש). יב�יא, ד"י(

תיאור זה הול� עיר חומרנית שבה החשיבו את הרכוש יותר מ� ). טז(ג� אנשי� 

בי� אזכור שמו .  אופ� הצגת לוט מעוררת את תשומת לבו של הקורא25.האנשי�

בכ� רומז הכתוב לכ� שלוט מזוהה ע� רכושו . הרכושלייחוסו לאברה� שוב� 

: ראיה לחשיבותו של הרכוש מצויה ג� בתיאור הניצחו�. המפריד בי� האחיי� לדודו

). טז" (הע� ואת הנשי� את וג� השיב ˘ÀÎ¯ÂÂ אחיו לוט את וג� ˘‰¯ÀÎ כל את וישב"

כפל את הרכוש וא� הקדימו , הכתוב מנקודת מבט� של לוט וסדו�, הפסוק

 ! לאנשי�

צדק � הופעתו של מלכי26.הרכוש נזכר שוב במפגש בי� מל� סדו� לאברה�

ומוסכ� שהדבר נעשה לש� ניגוד , שובצה באמצע סצנת המפגש ע� מל� סדו�

ובכל זאת הוא מקד� אותו בברכה , צדק אינו חייב דבר לאברה��מלכי. ביניה�

 
23.  
 ).יז', שמות ב(כדרכ
 של רועי

 .11הערה , לעיל .24

 .10' עמ, ב"תשנ, Á È¯˜ÁÓ 4‚', צדק מל� של
�אבר
 ומלכי, 'אלגביש' ד .25

 .8�14' עמ, )25הערה , לעיל(צדק ומל� סדו
 ראה אלגביש �על המפגש בי� אברה
 למלכי .26
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אינו , ב טובה לאברה�החיי, מל� סדו�, לעומתו. ומודה לאל עליו� שסייע לו בקרב

הצעתו של מל� סדו� נראית . וא� אינו מזכיר ש� שמי�, מודה לו על פעולותיו

, )כא" (ל� קח שוהרכ! הנפש לי ת� אבר� אל �סדֹ מל� ויאמר" – במבט ראשו� נדיבה

ג� הנפש וג� הרכוש שייכי� כעת , על פי המקובל. אלא שפירוש הדברי� הפו�

', לוותר'ברה� שישיב לו את אנשיו תו� שהוא מוכ� ומל� סדו� מבקש מא, למנצחי�

 אפיונו של מל� סדו� תוא� לתיאורו של לוט מ� הסיפור 27.על הרכוש, כביכול

נדמה שמבחינה ספרותית סצנת . ומכא� שראוי היה לוט להתגורר בסדו� – הקוד�

המפגש בי� אברה� למל� סדו� מחליפה את הסצנה החסרה של המפגש בי� הדוד 

העדרה של סצנת המפגש בי� אברה� ללוט מלמד שהריחוק ביניה� נשמר . לאחיינו

מוצג אברה� כמי שהרכוש , לעומת מל� סדו�. למרות פעולת הסיוע של אברה�

ג� כא� הוא מוותר על השלל כביטוי להסתייגותו מדברי מל� . אינו נחשב בעיניו

 שכר� כפי הוא מקפיד שלא לפגוע בשותפיו ודואג שיקבלו את, ע� זאת. סדו�

 .המקובל

ק טע� בש� "רד). כ(צדק ניכר ג� בעת מת� המעשר �הפער בי� מל� סדו� למלכי

אברה� היה נכו� לקבל מעשר , לפי פירושו. צדק נת� מעשר לאברה��אביו שמלכי

רוב הפרשני� סברו שאברה� הוא , לעומתו. מאת מל� של� א� לא את רכוש סדו�

אברה� שלא הסכי� .  הניגוד חרי� עוד יותר, לפי דעה זו28.צדק�שנת� מעשר למלכי

נראה שאברה� מבכר את . לקבל את שלל סדו� א� העניק מרכושו שלו למל� של�

 על פני מל� 29,ג� א� היא קשורה לעבודת אלילי�, צדק המדבר בלשו� דתית�מלכי

 . סדו� שעסוק בשאלת הביזה

רקע יחס� אברה� נפרד מלוט משו� הפער העמוק שהיה ביניה� על , לסיכו�

30.ומריבת הרועי� היא רק ביטוי למתח זה, המנוגד לרכוש
 

 
). 'א ל"שמ(דוגמה דומה מצויה בתו
 ניצחו� דוד על העמלקי
 והשבת השבויי
 והרכוש  .27


ואילו דוד , אנשי הבלייעל טענו שיש לתת לנותרי
 מאחור את אנשיה
 ולשלח
 מעליה

הסיפור מבקר את אנשי דוד על התנהגות
 ומכנה . קבע שיש להעניק לה
 חלק שווה בשלל

 
 .ג
 בסיפורנו יש ביקורת על הצעת מל� סדו
). כב" (יש רע ובליעלכל א"אות

 .� וחזקוני על אתר"רמב, ע"ראב, י"רש .28

 ברו�"והמיר את הברכה , צדק�אברה
 שלל את ייחוס המלחמה לאל עליו� על ידי מלכי .29


 שמי
 נהקֹ עליו� אל' ה אל ידי תיהרימֹ"בשבועה ) יט" (ואר� שמי
 נהקֹ עליו� לאל אבר

�' י: צדק ראה�על השימוש המחודש שעשה אברה
 במטבע הלשו� שנקט מלכי). כב" (ואר

 .35�36' עמ, ח"תשס,  עז˙¯·ıÈ', שבירת מטבעות לשו� בסיפור המקראי, 'גרוסמ�

, ששורשה מזרע לוט, רות. תיקו� הדברי
 יבוא כאשר רות המואבייה תעדיD להידבק בנעמי .30

 אבי� ותעזבי" – צה ובית אביה והגיעה לאר� כנע�מושווית לאברה
 בכ� שעזבה את אר

בניגוד ללוט ). יא', רות ב" (שלשו
 תמול ידעת לא אשר ע
 אל ותלכי מולדת� ואר� ואמ�

שבחה של רות המוותרת על . היא מבכרת את הדבקות בנעמי ג
 א
 היא כרוכה בחיי עוני

 האחרו� חסד� היטבת בתי 'הל את ברוכה ויאמר: "חיי עושר בא לידי ביטוי ג
 בדברי בועז

 ). י', ש
 ג" (עשיר וא
 דל א
 הבחורי
 אחרי לכת לבלתי הראשו� מ�
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‚ .ÌÈ¯ˆÓÓ ‰·È˘‰ Ú˜¯ ÏÚ ‰„¯Ù‰ ¯ÂÙÈÒ 

. ג� העד� ומצרי�: בפסוק י הושוותה סדו� לשני מקומות הידועי� בפוריות�

השוואת סדו� לאר� מצרי� מחזירה את הקורא אל סיפור הירידה למצרי� בגלל 

ניתנו , ובכלל זה הצא� והבקר, הרכוש הרב. כרתהזיקה בי� הסיפורי� ני. הרעב

המהפ� במצבו הכלכלי ). טז, ב"י(על ידי פרעה בעבור לקיחת שרה ) וללוט(לאברה� 

לבי� עלייתו ) י, ב"י (‰Î·„של אברה� ניכר בניגוד שבי� ירידתו למצרי� משו� הרעב 

31).ב, ג"י (Î·„לכנע� ברכוש 
 

מבחינת אברה� השהות . וקה יותרלאור דברינו הזיקה בי� שני הסיפורי� עמ

הוא אמנ� ניצל מ� הרעב וזכה . כאירוע טראומטי, קרוב לוודאי, במצרי� נתפסה

בסיפור , )י, ב"י(� "לדעת רמב. א� שרה אשתו נלקחה ממנו בעל כורחו, לעושר רב

וייתכ� שזו הסיבה לכ� שהאל נמנע , הרעב טמונה ביקורת על אברה� אבינו

 נראה שבשובו לאר� ביקש אברה� לחדש את 32. שהותו ש�מלהתגלות אליו כל ימי

סבירי� . ומשו� כ� שב אל המקומות שבה� זכה בעבר להתגלותו, ה"הקשר ע� הקב

כי השיבה באותו מסלול מהווה מעי� מחיקה , בעיניי דבריו של הרב אלחנ� סמט

 אברה� אינו מייחס,  לשיטתנו33.סמלית של הסבל שהיו מנת חלקו בירידתו למצרי�

. ותחת זאת הוא עסוק במפעלו הרוחני, חשיבות לרכוש שקיבל במצרי� תמורת שרה

רואה את סדו� ונזכר , לעומתו, לוט. הוא נוטש את מצרי� ומבקש את קרבת האל

בעוד . 'הוא בוחר בה תו� התעלמות מכ� שאנשיה רעי� וחטאי� לה. בט$ב מצרי�

 . השני זוכר אותה לטובה, שהראשו� חווה במצרי� משבר

התלות ברחמי שמי� . בניגוד לכנע�, אר� מצרי� אינה תלויה בגשמי�, כידוע

בחירת לוט בסדו� שהושוותה ). יא�י, א"דברי� י(' נתפסת בתורה כמפתח לעבודת ה

ותואמת את אזכור אנשיה , מתפרשת לגנאי) י, ג"י(למצרי� בכ� שכולה משקה 

 . הרעי�

 – ידה עצמאית שאינה בכלל כנע�כיכר סדו� נתפסת בסיפור זה כיח, זאת ועוד

,  על פי זאת34).יב, ג"י" (�סדֹ עד ויאהל הככר בערי ישב ולוט כנע� באר� ישב אבר�"

במעשה הבחירה בערי הכיכר נוטש לוט ג� את החלו� והחזו� שהיו לו ולדודו 

בעוד שהראשו� ירד למצרי� בעל . בכ� נוצר ניגוד נוס� בי� שניה�. כשעלו לכנע�

השני נטש את כנע� מרצונו , ו לא החשיב את הממו� הרב שצבר ש�כורחו ובשוב

 
31. 
, לעיל(סמט ; )4הערה , לעיל(ישר �ב�: למשל, על הזיקה הנרחבת בי� הסיפורי
 עמדו רבי

 .שתי מחציות של סיפור אחדראה בה
 ) 51�52' עמ, 3הערה 

את ' שבו סיבב ה, )'כ(לסיפור אבימל� ) ב"י(זהו אחד ההבדלי
 הבולטי
 בי� סיפור פרעה  .32

 .הדברי
 כ� שאברה
 יפנה אליו בתפילה בעד אבימל�

 .44' עמ, )3הערה , לעיל(סמט  .33

‚·ı¯‡‰ ˙ÂÏÂ·‚ ÏÎ –  ı¯‡‰ ˙ÂÏÂ, ואזנה' נ; 29הערה , 50' עמ, )3הערה , לעיל(סמט  .34

ÌÂ„˜‰ Á¯ÊÓ‰ Ú˜¯ ÏÚ ‡¯˜Ó‰ ˙·˘ÁÓ· ˙ÁË·ÂÓ‰ ,תשס 
 . 147' עמ, ח"ירושלי
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 . לטובת סדו� המושווית למצרי� וזאת בעקבות החשיבות הרבה שייחס לרכוש

 אבר� ויעל"ייתכ� שהזיקה בי� שני הסיפורי� רמוזה בפסוק הפותח את הסיפור 

שרה המהווה לצד אזכור ). א, ג"י" (הנגבה עמו ËÂÏÂ לו אשר וכל Â˙˘‡Â הוא ממצרי�

 . אזכור לוט פותח את הסיפור הבא, חתימה של הסיפור הקוד�

„ .‰ ˙·Â‚˙' –ËÂÏÏ Ì‰¯·‡ ˙Úˆ‰Ó ˙Â‚ÈÈ˙Ò‰  

 רדהָ* אחרי אבר� אל אמר 'הו" – רק לאחר שאברה� נפרד מאחיינו דיבר עמו האל

ה "יש לציי� שניסיונותיו של אברה� לחדש את הקשר ע� הקב). יד, ג"י" (מעמו לוט

  35.אליו' ורק עתה משנפרדו דרכיה� התגלה ה, לא צלחו) ד�ג(

אברה� הציע לקרובו לחלוק עמו : דוחה את הצעתו הנדיבה של אברה� ללוט' ה

 הימי� וא� ואימנה השמאל א� מעלי נא הפרד ÏÎ ı¯‡‰ ÍÈ�ÙÏ הלא: "את האר�

 ÍÏ ראה אתה אשר ‰‡¯ÏÎ ı ‡˙ כי: "לאברה�' וכנגד זאת מבטיח ה, )ט" (ואשמאילה

‡‰��˙ ÍÚ¯ÊÏÂ לביטול בחירת לוט בסדו�' דברי ה). טו" (עול� עד �לוט . מכווני� א

 הירד� ככר ÏÎ את ÈÂ ËÂÏ ˙‡ ÂÈ�ÈÚ ‡¯ÈÂ˘‡" – נושא את עיניו ובוחר בכל כיכר סדו�

לאברה� ' כנגד זאת מורה ה). יא�י" (הירד� ככר ÏÎ את לוט לו ויבחר ...משקה ÀÎ‰Ï כי

 ...ש� אתה אשר המקו� מ� ÍÈ�ÈÚ ‰‡¯Â �‡ ˘‡" – לשאת עיניו ולזכות באר� כולה

, דוד דאובה הבחי� בכ�). טו�יד..." (אתננה ל� ¯‡‰ אתה אשר האר� ÏÎ את כי

שההוראה לשאת עיניי� ולראות את האר� המובטחת מסמלת את קבלת הנחלה 

דאובה הראה שפועלי הראייה משמשי� בכתבי� אכדיי� ג� . ואשרור החזקה עליה

ג� להוראה .  וטע� שכ� הדבר בסיפורנו36,ת על שדות ונחלותבהקשר של בעלו

כפי שמצאנו במקומות אחרי� , משמעות סמלית של ירושת האר�' להתהל� באר�'

מורה לאברה� לפעול לירושת האר� כולה ובכ� '  מכא� שה37).ג, ד"יהושע כ: למשל(

38.הוא מסתייג מהצעתו ללוט לחלוק אותה עמו
 

גמה זו וחות� את החטיבה הראשונה של סיפורי ו ממשי� מ"כמדומני שפרק ט

, כלומר שיזכה לב� ביולוגי, )ד(מבטיח לאברה� שהנבחר יצא ממעיו ' ה. אברה�

פרדת אברה� מלוט הפכה לעובדה , ה"מבחינת הקב. ומכא� שלוט לא יירש אותו

 
 .יד, ג"י על י"רש .35

36. D. Daube, Studies in Biblical Law, Cambridge 1947, pp. 26-39וראה, 34'  ובמיוחד בעמ :

 וממולדת� מארצ� ל� ל�" – הצו הראשו�, לדברי דאובה. 89' עמ, )34רה הע, לעיל(ואזנה 

ההוראה , לדבריו. 'האר� שאת� ל�'פירושו , )א, ב"י" (ארא� אשר האר� אל אבי� ומבית

 . משמעותה ירושת האר�) ד�א, ד"דברי
 ל(למשה לצפות באר� לפני מותו 

. וכ� תרגו
 יונת� על אתר, א"אליעזר בבבא בתרא ק ע' ר: תרגומי
ל וה"כפי שפירשו חז .37

 M. Malul, Studies in:ראה. נוהג זה היה ג
 מקובל במזרח הקדו
, מלול' לדעת מ

Mesopotamian Legal Symbolism (AOAT 221), Kevelaer 1988, pp. 381-391. 

, ג"י( כנגד הליכתו למקו
 המזבח :ייתכ� שהסיפור ערו� על פי העיקרו� של מידה כנגד מידה .38

 ).יז(מובטח לאברה
 שיתהל� באר� ויזכה בה , )ג
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מעודד את אברה� החושש כנראה ממסע נקמה של יורשי ארבעת ' ה. מוגמרת

 ג� ברית 39.יח לו שכר רב כנגד השלל שעליו ויתר בתו� המלחמהוכ� מבט, המלכי�

הברית מאשררת את ירושת אברה� . בי� הבתרי� מכוונת כנגד הצעת אברה� ללוט

. האר� המובטחת היא רחבת היק� ובכללה ג� סדו� ובנותיה. וזרעו את האר� כולה

ובכ� רומז , )יח, ו"ט" (פרת נהר להגדֹ הנהר עד מצרי� מנהר"גבולות האר� ה� 

 כ� נוצר ניגוד בי� הבטחת 40).יד�י', ב(הכתוב לג� העד� שממנו יצאו ארבעת הנהרות 

 "'ג� ה"לאברה� לבי� בחירת לוט בסדו� שהייתה כולה משקה ונדמתה בעיניו ל' ה

. ולא כיכר סדו�, אר� כנע� המובטחת לאברה� היא היא המושווית לג� עד�). י, ג"י(

ה בברית בי� הבתרי� על פי העיקרו� של מידה כנגד ג� עניי� הרכוש זוכה למענ

 שברכ! יצאו כ� ואחרי" – וזרעו יזכה לרכוש רב,  אברה� ויתר על רכוש סדו�41.מידה

 ).יד" (גדול

¯·„ ÛÂÒ 

שלא מאבקי הרועי� על מקורות המי� , מעיו� בסיפור היפרדות אברה� מלוט עולה

דות תלויה בפערי� נראה שההיפר. ועל שדות המרעה ה� הסיבה להיפרדות

אברה� מצטייר כעשיר . העמוקי� שהיו בי� אדוניה� בשאלת מקו� הרכוש בחייה�

למרות רכושו הכבד הוא חוזר אל מקו� אוהלו . גדול המכוו� עצמו לעבודת הבורא

, לעומתו. שנפסקה בהיותו במצרי�' הראשו� על מנת לחדש את התקשורת ע� ה

לא נזכרת אצלו , כושו קט� מזה של אברה�על א� שר. לוט מוצג כבעל רכוש גרדא

הכולל , בחירת לוט בסדו� חושפת את עול� הערכי� שלו. פעולה הקשורה לפולח�

קרוב לוודאי . העדפת ט$ב% הכלכלי של סדו� למרות היותה עיר שיש בה רשעי�

עד שאברה� הגיע למסקנה שאי� לה� אלא , שכל קבוצה פעלה ברוח אדוניה

 . שלא באה לכדי פיוס, פרדות עצמו מבטא את גודל המחלוקתתהלי� ההי. להיפרד

אשר ראה כא� מתח בי� רועי אברה� לרועי לוט סביב , כמדומני שדווקא המדרש

המדרש כדרכו הציג . קרוב יותר לפשוטו של מקרא, שאלת גזל השדות של הכנעניי�

 . סיטואציה מוגדרת ואנו הצענו תמונה מופשטת יותר

ÁÙÒ� :Ë·˘ ˙ÂÏÁ�˙‰Ô„¯È‰ ¯·Ú· Ô·Â‡¯Â „‚ È 

שלאור דברינו מוארת התיישבות שני השבטי� בעבר הירד� באור מעט , כמדומני

. שג� שבטי ראוב� וגד היו רד$פי� אחר המקנה, ב עולה"מעיו� בבמדבר ל. שונה

המצג פותח , לדברי נחמה ליבובי�. הצא� והבקר תופסי� מקו� מרכזי באופ� הצגת�

 
 .א, ו"� לט"רמב .39

 הערה , לעיל(ואזנה : על הנהרות כתיאור גבול במקרא ביחס לאר� ישראל ולג� העד� ראה .40

 .105�109' עמ, )34

 .80' עמ, )11הערה , לעיל(טויטו  .41
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, )א" (Ó˜�‰והנה המקו� מקו� ... היה לבני ראוב� ולבני גד רב ÓÂ˜�‰"וחות� במקנה 

כי ריבוי הצא� והבקר נכפל ,  יש להוסי�42.וזאת כדי להודיע שהוא היה כל עולמ�

" Ó ÌÂˆÚ‡„ היה לבני ראוב� ולבני גד ¯·ומקנה " – ונזכר לפני הצגת� וא� לאחריה

  43.דבר המלמד כי ריבוי המקנה הוא פרט מרכזי באפיונ�, )א(

 : ל עמדו על כ� שריבוי המקנה העביר� על דעת� עד שהקדימו המקנה לט�"זח

 לב'ו ,משה זה 'לימינו חכ� לב'... – )ב', קהלת י(' לב חכ� לימינו ולב כסיל לשמאלו'

 ,עיקר הטפל ואת טפל העיקר את שעשו ,גד ובני ראוב� בני אלו 'לשמאלו כסיל

 למקננו נבנה צא� גדרות' למשה אומרי� שה� ,הנפשות מ� יותר ממונ� את שחיבבו

 את עשו אלא ,כלו� אינה – משה לה� אמר) טז, ב"במדבר ל(' לטפנו וערי� פה

44.'לצאנכ� וגדרות' ר כ�ואח ',לטפכ� ערי� לכ� בנו' תחלה ,עיקר העיקר
 

בנו לכ� ערי� : "ל במסגרת המשא ומת� החלי� משה את הסדר"כפי שציינו חז

שבני גד וראוב� קיבלו את הביקורת ושינו א� , ראהנ, )כד" (לטפכ� וגדרֹת לצנאכ�

 נראה 45).כו" (ש� יהיו בהמתנו וכל מקננו נשינו טפנו: "ה� את סדר הדברי�

 בית ואת" – שהקדמת הערי� לגדרות בתיאור ההתנחלות מלמדת על ביצוע הדברי�

 הקדמת הנשי� והט� למקנה מופיעה). לו" (צא� תוגדרֹ מבצר ערי הר� בית ואת נמרה

 לכ� רב מקנה כי ידעתי ומקנכ� וטפכ� נשיכ� רק" – ג� בדברי משה בערבות מואב

ובדברי יהושע לשני השבטי� וחצי , )יט', דברי� ג" (לכ� נתתי אשר בעריכ� ישבו

" הירד� בעבר משה לכ� נת� אשר באר� ישבו ומקניכ� טפכ� נשיכ�" – השבט

התיישבו שבטי , יח בה� משהעל א� הביקורת שהט, בסופו של דבר). יד', יהושע א(

שעל א� שה� קיבלו את הביקורת על , משמעות הדבר היא. ראוב� וגד בעבר הירד�

�שה� , נראה. ה� נותרו איתני� בדעת� להתנחל בעבר הירד�, הקדמת המקנה לט

 .עידנו את תאוות המקנה שקיננה בה� א� לא גברו עליה

בני גד וראוב� . רבת משמעותנראה שהתיישבות� בעבר הירד� היא , לאור דברינו

 
·Ó· ¯ÙÒ· ÌÈ�ÂÈÚ –  Â�È�˘¯Ù ˙Â·˜Ú„·¯, ל"הנ; 89' עמ, )12הערה , לעיל(ליבובי� ' נ .42

ÌÈ�Â¯Á‡‰Â ÌÈ�Â˘‡¯‰ ,תשנ 
 . ואיל�355' עמ, ו"ירושלי

 כי פרת הנהר למ� מדברה לבוא עד ישב ולמזרח" – ריבוי המקנה נזכר אצל שבט ראוב� .43


  ).ט ',ה א"הד" (גלעד באר� רבו מקניה

 מוצא אתה וכ�" – ל אD טענו שיושבי עבר הירד� נענשו על כ�"חז. ט כב פרשה רבה במדבר .44

 חו� לה
 וישבו ממונ
 את וחבבו גדול ,מקנה לה
 והיה עשירי
 שהיו ,ראוב� ובני גד בבני

� שבט ולחצי ולגדי לראובני ויגל
'' שנא השבטי
 מכל תחלה גלו לפיכ� ,ישראל מאר

 ?י�ימנ .ינ
יקנ בשביל אחיה
 מ� עצמ
 שהפרישו על ?לה
 גר
 ומי ).כו', א ה"דה(' המנשה

 פרשה רבה במדבר ("'וגו) א, ב"במדבר ל( 'ראוב� לבני היה רב ומקנה' בתורה שכתוב ממה

 ). זכב

תפקידה . את הבהמותשהרי המקנה כולל ג
 , אזכור הבהמות בנפרד הוא מיותר לכאורה .45

שלוש (כ� הצלע העוסקת ברכוש . הספרותי הוא לאז� את הקדמת הטD והנשי
 למקנה


 ). שתי מילי
(גדולה יותר מ� הצלע המתארת את האנשי
 ) מילי
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העמדת הצא� והבקר . שניה� היו רדופי� אחר המקנה, כפי שראינו. דומי� ללוט

נזכר בי� , כלומר המקנה, אצל לוט הרכוש: במוקד באה לידי ביטוי באופ� הצגת�

ואילו אצל בני , )יב" (וילכו אבר� אחי ב� ˘ÀÎ¯Â ואת לוט את ויקחו" – שמו לכינויו

 ראוב� לבני היה ¯· ÓÂ˜�‰" – וי המקנה נזכר משני צדיו של שמ�גד וראוב� ריב

שניה� העדיפו בגלל המקנה להתגורר מחו� ). א, ב"במדבר ל" (ÌÂˆÚ „‡Ó גד ולבני

בסופו של דבר . ובני גד וראוב� בעבר הירד�, לוט בוחר בכיכר סדו�: לאר� ישראל

שמידתו , א� כ�,  נראה.עמו� ומואב, מצאו עצמ� בני גד וראוב� בסביבת צאצאי לוט

 !של לוט יכולה להתקיי� ג� בע� ישראל

התורה חוששת . ערב הכניסה לאר�, דברי� אלה נאמרו מפורשות בספר דברי�

 : ג� בקרב בני ישראל' שריבוי מקנה יגרו� לשכחת ה

 ְוֶכֶס1 ִיְר0ְי/� ְוצֹאְנָ� ָ�-ְבָקְר ...ְוָ+ָבְעָ% %ֹאַכל ֶ��... ֱאלֶֹהיָ�' ה ֶאת ִ%ְ$ַ#ח ֶ�� ְלָ� ִהָ�ֶמר

 ). יד4יא', דברי� ח... (ֱאלֶֹהיָ�' ה ֶאת ְוָ$ַכְחָ% ְלָבֶבָ� ְוָר� ִיְר0ֶה ְלָ� ֲאֶ$ר ְוכֹל 2ְָ� ִיְר0ֶה ְוָזָהב

אלא כחטאת הרובצת ג� לפתחו של ע� , מידת לוט אינה נחלת הגויי� בלבד, אכ�

 .ישראל


