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 לא-בראשית פרק יא, כז
ת  ת ָנחֹור ְואֶּ ת ַאְבָרם אֶּ ַרח הֹוִליד אֶּ ַרח ּתֶּ ה ּתֹוְלֹדת ּתֶּ )כז( ְוֵאלֶּ

ַרח ָאִביו  ת לֹוט: )כח( ַוָיָמת ָהָרן ַעל ְפֵני ּתֶּ ָהָרן ְוָהָרן הֹוִליד אֶּ
ם  ץ מֹוַלְדּתֹו ְבאּור ַכְשִדים: )כט( ַוִיַקח ַאְבָרם ְוָנחֹור ָלהֶּ רֶּ ְבאֶּ

ת ַאבְ  ת ָנחֹור ִמְלָכה ַבת ָהָרן ָנִשים ֵשם ֵאשֶּ ָרם ָשָרי ְוֵשם ֵאשֶּ
ֲאִבי  ִמְלָכה ַוֲאִבי ִיְסָכה: )ל( ַוְּתִהי ָשַרי ֲעָקָרה ֵאין ָלּה ָוָלד: 

ן ְבנֹו ְוֵאת  ן ָהָרן בֶּ ת לֹוט בֶּ ת ַאְבָרם ְבנֹו ְואֶּ ַרח אֶּ )לא( ַוִיַקח ּתֶּ
ת ַאְבָרם ְבנֹו ַויֵ  ת ָשַרי ַכָלתֹו ֵאשֶּ כֶּ ְצאּו ִאָּתם ֵמאּור ַכְשִדים ָללֶּ

 ַאְרָצה ְכַנַען ַוָיֹבאּו ַעד ָחָרן ַוֵיְשבּו ָשם: 

 רש"י 
בחיי אביו. ומדרש אגדה יש אומרים  - על פני תרח אביו)כח( 

שעל ידי אביו מת, שקבל תרח על אברם בנו לפני נמרוד על 
והרן יושב ואומר  שכתת את צלמיו והשליכו לכבשן האש,

בלבו אם אברם נוצח, אני משלו, ואם נמרוד נוצח, אני 
משלו. וכשניצל אברם אמרו לו להרן משל מי אתה, אמר 
להם הרן משל אברם אני. השליכוהו לכבשן האש ונשרף, 

וזהו אור כשדים. ומנחם בן סרוק פירש אור בקעה, וכן 
אורת )ישעיה כד טו( באורים כבדו ה', וכן )שם יא ח( מ

 זו שרה,  - יסכה)כט(  צפעוני. כל חור ובקע עמוק קרוי אור:
ויצאו  - ויצאו אתם)לא(  על שם שסוכה ברוח הקודש, ושהכל סוכין ביפיה. ועוד יסכה לשון נסיכות, כמו שרה לשון שררה:

 תרח ואברם עם לוט ושרי:

 
 ז-בראשית פרק יב, ד

ר ֵאָלי ר ִדבֶּ ְך ַאְבָרם ַכֲאשֶּ ת)ד( ַוֵילֶּ ן ָחֵמש ָשִנים ְוִשְבִעים ָשָנה ְבֵצאתֹו ֵמָחָרן: )ה( ַוִיַקח ַאְבָרם אֶּ ְך ִאּתֹו לֹוט ְוַאְבָרם בֶּ  ו ְיקָֹוק ַוֵילֶּ
ר ָעשּו ְבָחָרן ַוֵיְצאּו ש ֲאשֶּ פֶּ ת ַהנֶּ ר ָרָכשּו ְואֶּ ת ָכל ְרכּוָשם ֲאשֶּ ן ָאִחיו ְואֶּ ת לֹוט בֶּ ת ַאְרָצה ְכַנַען ַוָיֹבאּו ַאְרָצה ָללֶּ  ָשַרי ִאְשּתֹו ְואֶּ כֶּ

ץ: )ז( ַוֵיָרא ְיקֹוָ  ה ְוַהְכַנֲעִני ָאז ָבָארֶּ ם ַעד ֵאלֹון מֹורֶּ ץ ַעד ְמקֹום ְשכֶּ ת ְכָנַען: )ו( ַוַיֲעֹבר ַאְבָרם ָבָארֶּ ֵּתן אֶּ ר ְלַזְרֲע ָ אֶּ ל ַאְבָרם ַויֹאמֶּ ק אֶּ
ן ָשם ִמְזֵבַח ַליק ץ ַהזֹאת ַוִיבֶּ ה ֵאָליו:ָהָארֶּ  ָֹוק ַהִנְראֶּ

 

 רש"י 
שהכניסן תחת כנפי השכינה, אברהם  - אשר עשו בחרן)ה( 

מגייר את האנשים, ושרה מגיירת הנשים, ומעלה עליהם 
הכתוב כאלו עשאום. ופשוטו של מקרא עבדים ושפחות 

שקנו להם, כמו )שם לא א( עשה את כל הכבוד הזה, )במדבר 
ויעבר אברם )ו(  ה חיל, לשון קונה וכונס:כד יח( וישראל עוש

להתפלל על בני יעקב  - עד מקום שכם נכנס לתוכה: - בארץ
הוא שכם, הראהו הר  - אלון מורה כשיבאו להלחם בשכם:

 והכנעני  גריזים והר עיבל ששם קבלו ישראל שבועת התורה:

 משך חכמה 
. קודם ביאתו לארץ ישראל היה לו לוט וילך אתו לוט)ד( 

חבר ורע, ולכך כתוב "אתו". וכשהיו בארץ ישראל וראה ה' 
פעמים, נתקדש בקדושה יתירה עד כי היה לוט רחוק הרבה 

ממנו, ולכך כתוב "ויעל אברם ממצרים וכו' ולוט עמו" )להלן 
רק לוט מצד בחינתו הלך אתו כחבר ורע. ולכך נאמר יג, א(, ד

"וגם ללוט ההולך את אברם" )שם פסוק ה'(, כי הוא לא 
 הבין גודל השגתו ומעלתו, והבן.

 

נפלה כשחלק נח את הארץ לבניו, שנאמר היה הולך וכובש את ארץ ישראל מזרעו של שם, שבחלקו של שם  - אז בארץ
)בראשית יד יח( ומלכי צדק מלך שלם, לפיכך )פסוק ז( ויאמר ה' אל אברהם לזרעך אתן את הארץ הזאת, עתיד אני 

 על בשורת הזרע ועל בשורת ארץ ישראל: - ויבן שם מזבח)ז(  להחזירה לבניך שהם מזרעו של שם:

 
 טו-בראשית פרק יג, ז

ב ֵבין ֹרֵעי ִמְקֵנה ַאְבָרם ּוֵבין ֹרֵעי ִמְקֵנה לֹוט ְוַהְכַנֲעִני )ז( ַוְיִהי ִרי
ל לֹוט ַאל ָנא ְתִהי  ר ַאְבָרם אֶּ ץ: )ח( ַויֹאמֶּ ְוַהְפִרִזי ָאז ֹיֵשב ָבָארֶּ

י ָ ִכי ֲאָנִשים ַאִחים ֲאָנְחנּו:  ְמִריָבה ֵביִני ּוֵבינֶּ ָ ּוֵבין ֹרַעי ּוֵבין ֹרעֶּ
ד ָנא ֵמָעָלי ִאם ַהְשמֹאל ְוֵאיִמָנה )ט( ֲהלֹא ָכל ָהָא  י ָ ִהָפרֶּ ץ ְלָפנֶּ רֶּ

ת ָכל  ת ֵעיָניו ַוַיְרא אֶּ ְוִאם ַהָיִמין ְוַאְשְמִאיָלה: )י( ַוִיָשא לֹוט אֶּ
ת  ת ְסֹדם ְואֶּ ה ִלְפֵני ַשֵחת ְיקָֹוק אֶּ ִכַכר ַהַיְרֵדן ִכי ֻכָלּה ַמְשקֶּ

רֶּ  ץ ִמְצַרִים ֹבֲאָכה ֹצַער: )יא( ַוִיְבַחר לֹו לֹוט ֲעֹמָרה ְכַגן ְיקָֹוק ְכאֶּ
ם ַוִיָפְרדּו ִאיש ֵמַעל ָאִחיו:  דֶּ ֵאת ָכל ִכַכר ַהַיְרֵדן ַוִיַסע לֹוט ִמקֶּ
ֱאַהל ַעד  ץ ְכָנַען ְולֹוט ָיַשב ְבָעֵרי ַהִכָכר ַויֶּ רֶּ )יב( ַאְבָרם ָיַשב ְבאֶּ

ִעים ְוַחָטִאים ַליקָֹוק ְמֹאד: )יד( ַויקָֹוק ְסֹדם: )יג( ְוַאְנֵשי ְסֹדם ָר 
י ָ ּוְרֵאה ִמן  ד לֹוט ֵמִעּמֹו ָשא ָנא ֵעינֶּ ל ַאְבָרם ַאֲחֵרי ִהָפרֶּ ָאַמר אֶּ
ת  ְגָבה ָוֵקְדָמה ָוָיָּמה: )טו( ִכי אֶּ ר ַאָּתה ָשם ָצֹפָנה ָונֶּ ַהָּמקֹום ֲאשֶּ

נָ  ְּתנֶּ ה ְל ָ אֶּ ר ַאָּתה ֹראֶּ ץ ֲאשֶּ  ה ּוְלַזְרֲע ָ ַעד עֹוָלם: ָכל ָהָארֶּ

 רש"י 
לפי שהיו רועים של לוט רשעים ומרעים  - ויהי ריב)ז( 

בהמתם בשדות אחרים, ורועי אברם מוכיחים אותם על 
הגזל, והם אומרים נתנה הארץ לאברם, ולו אין יורש, ולוט 
יורשו, ואין זה גזל, והכתוב אומר והכנעני והפרזי אז יושב 

קרובים.  - אנשים אחים)ח(  ולא זכה בה אברם עדיין: בארץ
 אם השמאל ואימנה)ט(  ומדרש אגדה דומין בקלסתר פנים:

בכל אשר תשב, לא אתרחק ממך ואעמוד לך למגן ולעזר.  -
וסוף דבר הוצרך לו שנאמר )יד יד( וישמע אברם כי נשבה 

אימין את עצמי, כמו ואשמאילה  - ואימנה אחיו וגו':
ת עצמי. ואם תאמר היה לו לינקד ואימינה, כך אשמאיל א

מצינו במקום אחר )ש"ב יד יט( אם יש להימין ואין נקוד 
לפני שחת ה'  ארץ נחלי מים: - כי כלה משקה)י(  להימין:

 לאילנות: - כגן ה' היה אותו מישור: -את סדום ואת עמורה 
 עד צער. ומדרש אגדה  - באכה צער לזרעים: - כארץ מצרים

נסע  - מקדם מישור, כתרגומו: - ככר)יא(  דורשה לגנאי, על שהיו שטופי זמה בחר לו לוט בשכונתם במסכת הוריות )י ב(:
מאצל אברם והלך לו למערבו של אברם, נמצא נוסע ממזרח למערב. ומדרש אגדה הסיע עצמו מקדמונו של עולם אמר אי 

ואף על פי כן  - ואנשי סדום רעים)יג(  נטה אהלים לרועיו ולמקנהו עד סדום: -ויאהל )יב(  באלהיו: אפשי לא באברם ולא
לה'  בממונם: - וחטאים בגופם: -רעים  לא נמנע לוט מלשכון עמהם. ורבותינו למדו מכאן )משלי י ז( שם רשעים ירקב:

אשר )טז(  כל זמן שהרשע עמו היה הדבור פורש ממנו: - אחרי הפרד לוט)יד(  יודעים רבונם ומתכוונים למרוד בו: - מאוד
 כשם שאי אפשר לעפר להמנות, כך זרעך לא ימנה: - אם יוכל איש
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 טו-בראשית פרק יד, יד
ת ֲחִניָכיו ְיִליֵדי ֵביתֹו  ק אֶּ )יד( ַוִיְשַמע ַאְבָרם ִכי ִנְשָבה ָאִחיו ַוָירֶּ

ם ְשֹמָנה ָעָשר ּוְשֹלש ֵמאֹות ַוִיְרדֹ  ף ַעד ָדן: )טו( ַוֵיָחֵלק ֲעֵליהֶּ
ר ִמְשמֹאל  ַלְיָלה הּוא ַוֲעָבָדיו ַוַיֵכם ַוִיְרְדֵפם ַעד חֹוָבה ֲאשֶּ

ק:  ְלַדָּמשֶּ

 רש"י 
כתרגומו וזריז, וכן )ויקרא כו לג( והריקותי  - ( וירק)יד

אחריכם חרב, אזדיין בחרבי עליכם, וכן )שמות טו ט( אריק 
חנכו  -חניכיו  רבי, וכן )תהלים לה ג( והרק חנית וסגור:ח

כתיב זה אליעזר שחנכו למצות והוא לשון התחלת כניסת 
 האדם או כלי לאומנות שהוא עתיד לעמוד בה, וכן )משלי כב 

עשר ושלש  שמונה ו( חנוך לנער, )במדבר ז יא( חנכת המזבח, )תהלים ל א( חנכת הבית ובלע"ז קורין לו איניציי"ר ]לחנוך[:
שם תשש כחו, שראה שעתידין בניו להעמיד  - עד דן רבותינו אמרו אליעזר לבדו היה, והוא מנין גימטריא של שמו: - מאות

לפי פשוטו, סרס המקרא, ויחלק הוא ועבדיו עליהם לילה כדרך הרודפים שמתפלגים אחר  - ויחלק עליהם)טו(  שם עגל:
כלומר אחר שחשכה לא נמנעו מלרדפם. ומדרש אגדה שנחלק הלילה  -לילה  הנרדפים כשבורחים זה לכאן וזה לכאן:

אין מקום ששמו חובה, אלא דן  - עד חובה ובחציו הראשון נעשה לו נס, וחציו השני נשמר ובא לו לחצות לילה של מצרים:
 קורא חובה על שם עבודה זרה שעתידה להיות שם:

 
 ו-בראשית פרק טו, ב

ר ַאְבָרם אֲ  ן ִלי ְוָאֹנִכי הֹוֵלְך ֲעִריִרי )ב( ַויֹאמֶּ ֹדָני יֱקִֹוק ַמה ִּתּתֶּ
ר ַאְבָרם ֵהן ִלי  ר: )ג( ַויֹאמֶּ זֶּ ק ֱאִליעֶּ שֶּ ק ֵביִתי הּוא ַדּמֶּ שֶּ ן מֶּ ּובֶּ
ן ֵביִתי יֹוֵרש ֹאִתי: )ד( ְוִהֵנה ְדַבר ְיקָֹוק  לֹא ָנַתָּתה ָזַרע ְוִהֵנה בֶּ

ה ִכי י ָ הּוא  ֵאָליו ֵלאֹמר לֹא ִייָרְש ָ זֶּ ר ֵיֵצא ִמֵּמעֶּ ִאם ֲאשֶּ
ט ָנא ַהָשַמְיָמה ּוְסֹפר  ר ַהבֶּ ִייָרשֶּ ָ: )ה( ַויֹוֵצא ֹאתֹו ַהחּוָצה ַויֹאמֶּ

ר לֹו ֹכה ִיְהיֶּה ַזְרעֶּ ָ:   ַהכֹוָכִבים ִאם ּתּוַכל ִלְסֹפר ֹאָתם ַויֹאמֶּ
ָה לֹו ְצָדָקה: ֱאִמן ַביקָֹוק ַוַיְחְשבֶּ  )ו( ְוהֶּ

 רש"י 
מנחם בן סרוק פירשו לשון יורש, וחבר לו  - הולך ערירי)ב( 

)מלאכי ב יב( ער ועונה, ערירי בלא יורש, כאשר תאמר )איוב 
לא יב( ובכל תבואתי תשרש, תעקר שרשיה, כך לשון ערירי 

חסר בנים, ובלע"ז דישאנפנטי"ף ]חסר ילדים[. ולי נראה ער 
ולבי ער, וערירי לשון חורבן, ועונה מגזרת )שיר השירים ה ב( 

וכן )תהלים קלז ז( ערו ערו, וכן )חבקוק ג יג( ערות יסוד, וכן 
)ירמיה נא נח( ערער תתערער, וכן )צפניה ב יד( כי ארזה 

 כתרגומו, שכל ביתי נזון על פיו, כמו  - ובן משק ביתי ערה:
לפי התרגום מדמשק היה,  -דמשק  י ממונה על שלי:)בראשית מא מ( ועל פיך ישק, אפוטרופס שלי, ואלו היה לי בן היה בנ

הן לי לא נתת )ג(  ולפי מדרש אגדה שרדף המלכים עד דמשק. ובתלמוד דרשו נוטריקון דולה ומשקה מתורת רבו לאחרים:
 לפי פשוטו הוציאו מאהלו לחוץ לראות הכוכבים, ולפי מדרשו - ויוצא אתו החוצה)ה(  ומה תועלת בכל אשר תתן לי: - זרע

אמר לו צא מאצטגנינות שלך שראית במזלות שאינך עתיד להעמיד בן, אברם אין לו בן, אבל אברהם יש לו בן. וכן שרי לא 
תלד, אבל שרה תלד, אני קורא לכם שם אחר וישתנה המזל. דבר אחר הוציאו מחללו של עולם והגביהו למעלה מן 

לא שאל לו אות על זאת, אבל על ירושת הארץ שאל לו אות  - והאמין בה')ו(  הכוכבים, וזהו לשון הבטה מלמעלה למטה:
הקדוש ברוך הוא חשבה לאברם לזכות ולצדקה על האמונה שהאמין בו. דבר אחר  - ויחשבה לו צדקה ואמר לו במה אדע:

 נות:במה אדע, לא שאל לו אות אלא אמר לפניו הודיעני באיזה זכות יתקיימו בה, אמר לו הקדוש ברוך הוא בזכות הקרב
 
 

 פרשה מאבראשית רבה 
וה' אמר אל אברם וגו', ר' יודה אומר כעס היה לאבינו אברהם בשעה שפירש לוט בן אחיו מעמו, אמר הקדוש ברוך הוא  [ח]

לכל הוא מדבק, וללוט אחיו אינו מדבק, רבי נחמיה אמר כעס היה לו להקב"ה בשעה שהיה מהלך לוט עם אברהם אבינו, 
זרעך נתתי את הארץ הזאת, והוא מדביק את לוט בן אחיו כדי לירשו, א"כ ילך ויביא אמר הקדוש ברוך הוא אני אמרתי לו ל

לו שני פרסתקין מן השוק, ויורישם את שלו, כמו שהוא רוצה בן אחיו, הה"ד )משלי כב( גרש לץ ויצא מדון, גרש לץ זה לוט, 
( אהב משלי כ"בל לוט אל נא תהי מריבה וגו', )ויצא מדון, ויהי ריב בין רועי אברם וגו', וישבות דין וקלון, ויאמר אברם א

טהר לב וחן שפתיו רעהו מלך הקדוש ברוך הוא אוהב כל מי שהוא טהר לב, ומי שיש לו חן בשפתיו מלך הוא רעהו, זה 
אברהם שהיה תמים וטהר לבב ונעשה אוהבו של מקום, שנאמר זרע אברהם אוהבו, ולפי שהיה לו חן בשפתיו שנאמר )איוב 

 .א( ודבר גבורות וחין ערכו, נעשה לו הקדוש ברוך הוא כריע, שמתוך אהבה שאהבו, אמר לו לזרעך נתתי את הארץ הזאתמ
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