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 ב"י פרק - בראשית

 אברם נודד לארץ כנען
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פרק זה בא להציג את גודל האמונה והצייתנות של אברם לציווי של אלוהים 

 לנדוד לארץ כנען וההבטחות שהבטיח אלוהים לאברם.ו את מקום הולדתלעזוב 

 

 אברם שלן הראשון הניסיו

ה ֶאל" - 1פסוק  הוָּ ֹּאֶמר יְּ ם ֶלְך-ַוי רָּ ִביָך -ַאבְּ ָך ּוִמֵבית אָּ תְּ ָך ּוִמּמֹוַלדְּ צְּ ָך ֵמַארְּ לְּ

ֶאךָּ -ֶאל ֶרץ ֲאֶשר ַארְּ אָּ   ."הָּ

ה ֶאל אלוהים מעמיד את אברם בניסיון הראשון שלו ומצווה עליו הוָּ ֹּאֶמר יְּ -ַוי

ם רָּ ָך-ֶלְך להתנתקלעזוב ו ַאבְּ ָך ארצומ לְּ צְּ ָך ממולדתוו ֵמַארְּ תְּ ומבית  ּוִמּמֹוַלדְּ

ִביָך אביו ֶרץ-ֶאל לא ידועההארץ הוללכת אל  ּוִמֵבית אָּ אָּ  שאלוהים יראה לו הָּ

. ֶאךָּ  ֲאֶשר ַארְּ

 

 

 מולדתורצו בציווי של אלוהים לאברם לעזוב את א קעוס הפרק

 ולנדוד לארץ כנען ובית אביו
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 החוקרים אומרים:

 סדר ההתנתקות הציווי של אלוהים כדי להקל על אברם את ההתמודדות עם

 מהקל אל הכבד: מתואר

 ָך נתק מארצולהתהוא נדרש ת ראשי צְּ  ֵמַארְּ

  ָך להתנתק ממולדתו היכן שנמצאים כל מכריונדרש לאחר מכן תְּ  ּוִמּמֹוַלדְּ

  ההתנתקות הקשה ביותר והיא ההתנתקות מבני נדרש לורק לבסוף

ִביָך משפחתו  ּוִמֵבית אָּ
 

ָך"-"ֶלְךביטוי הפירוש  המחלוקת לגבי  לְּ

 רש"י אומר:

ָך-ֶלְךהפירוש לביטוי  שקיום הצו  מכך ומשתמע ך ולטובתךלך להנאת הוא לְּ

 יזכה את אברם בשכר למעשהו.

 קסוטו אומר:

ָך-ֶלְךהפירוש לביטוי  לך לך  אולך אתה לבדך או עם מי שקשור איתך הוא  לְּ

שאברם ילך להתחיל את חייו החדשים  ומשתמע מכךבדרך שהיא רק שלך 

 .בדרך הייחודית לו

 

 

 

גֹוי גָּ " - 3 - 2ם יפסוק ָך לְּ ֶאֶעשְּ ה.וְּ כָּ רָּ ֵיה בְּ ֶמָך ֶוהְּ ה שְּ לָּ ָך ַוֲאַגדְּ ֶרכְּ   דֹול ַוֲאבָּ

ה מָּ ֲאדָּ חֹּת הָּ פְּ ָך כֹּל ִמשְּ כּו בְּ רְּ ִנבְּ אֹּר וְּ ָך אָּ ַקֶללְּ ֶכיָך ּומְּ רְּ בָּ ה מְּ כָּ רְּ   ."ַוֲאבָּ

תוך  ברכות 7-תן לאברם את הציווי הוא מברך אותו בומיד לאחר שאלוהים נ

 :ברכה במילה המנחהשימוש 

 דֹול ם גדוללע את אברם יעשה גֹוי גָּ ָך לְּ ֶאֶעשְּ  וְּ

 ָך ורכוש רב בממון את אברםברך י ֶרכְּ  ַוֲאבָּ

 ֶמָך מקור לכבוד אברם שמו שלאת  יעשה ה שְּ לָּ  ַוֲאַגדְּ

 ה. אברם יהיה מקור ברכה לכל ההולכים בדרכו כָּ רָּ ֵיה בְּ   ֶוהְּ

 ֶכיָך יברך את מברכי אברם רְּ בָּ ה מְּ כָּ רְּ   ַוֲאבָּ

 ניבים וביטויים
ָך"-"ֶלְך  מתן חיזוק לאדם לצאת לדרך חדשה""מבטא כיום  (1) לְּ
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 אברהם בדרכו לארץ כנען

 אֹּר נישויע אברם אלוהים יקלל בזיאת מ ָך אָּ ַקֶללְּ  ּומְּ

 ה. יברך את כל העמים בזכות אברם מָּ ֲאדָּ חֹּת הָּ פְּ ָך כֹּל ִמשְּ כּו בְּ רְּ ִנבְּ   וְּ

 רש"י אומר:

 ההתרבותהפיריון וצימצום עקירת אדם מארצו ונדודיו לארץ זרה גורמים לו ל

לכן אלוהים מפצה את אברם ומברך אותו  ,וכבוד מצוםולציממונו  לצימצום, שלו

  .לובנושאים א

 החוקרים אומרים:

  מספר טיפולוגישהוא  7שימוש במספר שבע הברכות לאברם הוא 

 השלמות שבהן. בא להדגיש אתה

  לשלוש הבטחות של אלוהים:מתחלקות לאברם הברכות 

  ֶמָך -הבטחה אישית ה שְּ לָּ אֹּר, ַוֲאַגדְּ ָך אָּ ַקֶללְּ ֶכיָך ּומְּ רְּ בָּ ה מְּ כָּ רְּ  ַוֲאבָּ

  ֶאעֶ  -הבטחה לייעודו הלאומי דֹולוְּ גֹוי גָּ ָך לְּ   שְּ

  ה. -הבטחה לכלל האנושות מָּ ֲאדָּ חֹּת הָּ פְּ ָך כֹּל ִמשְּ כּו בְּ רְּ ִנבְּ   וְּ
 

ם ַכֲאֶשר ִדֶבר " - 5 - 4פסוקים  רָּ ַוֵיֶלְך ַאבְּ

ם ֶבן רָּ ַאבְּ ה ַוֵיֶלְך ִאתֹו לֹוט וְּ הוָּ יו יְּ ֵמש -ֵאלָּ חָּ

ן. רָּ ֵצאתֹו ֵמחָּ ה בְּ נָּ ִעים שָּ ִשבְּ ִנים וְּ ח ַוִיקַ   שָּ

ם ֶאת רָּ ֶאת-ַאבְּ תֹו וְּ ַרי ִאשְּ ִחיו -לֹוט ֶבן-שָּ אָּ

ֶאת ל-וְּ ֶאת-כָּ שּו וְּ כָּ ם ֲאֶשר רָּ כּושָּ ַהֶנֶפש -רְּ

ַנַען -ֲאֶשר ה כְּ צָּ ֶלֶכת ַארְּ אּו לָּ ן ַוֵיצְּ רָּ חָּ שּו בְּ עָּ

ַען נָּ ה כְּ צָּ   ."ַויָּבֹּאּו ַארְּ

ם אברם יוצא לדרך הנדודים שלו רָּ ַכֲאֶשר ִדֶבר  אלוהים כפי שציווה עליו ַוֵיֶלְך ַאבְּ

ה הוָּ יו יְּ  ואברם בן שבעים וחמש שנה ַוֵיֶלְך ִאתֹו לֹוט צטרף לוטמואליו  ֵאלָּ

ם ֶבן רָּ ַאבְּ ה-וְּ נָּ ִעים שָּ ִשבְּ ִנים וְּ ֵמש שָּ ֵצאתֹו  מחרן צא לדרכווי הוא כאשר חָּ בְּ

ן. רָּ ם ֶאת אברם לוקח איתו את שרי אישתו ֵמחָּ רָּ ַרי ִאשְּ -ַוִיַקח ַאבְּ ואת לוט  תֹושָּ

ֶאת בן אחיו ִחיו-לֹוט ֶבן-וְּ ֶאת ואת כל הרכוש שלהם אָּ ל-וְּ ם ֲאֶשר -כָּ כּושָּ רְּ

שּו כָּ ֶאת ואת כל האנשים שהצטרפו אליהם בעת היותם בחרן רָּ -ַהֶנֶפש ֲאֶשר-וְּ

ן רָּ חָּ שּו בְּ ַנַען לכנען מסעל הם יוצאיםו עָּ ה כְּ צָּ ֶלֶכת ַארְּ אּו לָּ  הם מגיעיםעד ש ַוֵיצְּ

ַען. עןלכנ נָּ ה כְּ צָּ   ַויָּבֹּאּו ַארְּ
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 החוקרים אומרים:

וללכת אל  ווי האלוהי לעזוב את ארצויהצ קבלתאברם בעת גילו המתקדם של 

 את עוצמת אמונתו באלוהים.ו שלו ממחיש את הקושי הגדול ארץ לא נודעת

 

 

 

 

ֶכם ַעד ֵאלֹון מֹוֶר " - 6פסוק  קֹום שְּ ֶרץ ַעד מְּ אָּ ם בָּ רָּ ז ַוַיֲעבֹּר ַאבְּ ַנֲעִני אָּ ַהכְּ ה וְּ

ֶרץ אָּ  ."בָּ

ַוַיֲעבֹּר  מסייר בארץ כנעןאברם 

ֶרץ אָּ ם בָּ רָּ ַעד  עד לעיר שכם ַאבְּ

ֶכם קֹום שְּ ועד לעיר אלון  מְּ

לא אך  ַעד ֵאלֹון מֹוֶרה מורה

נכנס אליהן כיוון שהיו מיושבות 

 אז על ידי הכנענים שהיו בארץ

ֶרץ. אָּ ז בָּ ַנֲעִני אָּ ַהכְּ  וְּ

ֶרץ"וי הביטמה משתמע מ אָּ ז בָּ ַנֲעִני אָּ ַהכְּ  ?"וְּ

 החוקרים אומרים:

  ֶרץהביטוי אָּ ז בָּ ַנֲעִני אָּ ַהכְּ ם הארץ היתה שבתקופתו של אבר מציין וְּ

 מיושבת על ידי הכנענים.

 ז המילה  יותר ם נכתב בתקופה מאוחרתעל אבר שהסיפור המוכיח אָּ

 .לא היו בארץ כבר הכנעניםכש
 

ה ֶאל" - 7פסוק  הוָּ א יְּ ֲעָך ֶאֵתן ֶאת-ַוֵירָּ ַזרְּ ֹּאֶמר לְּ ם ַוי רָּ ֹּאת ַוִיֶבן -ַאבְּ ֶרץ ַהז אָּ הָּ

יו ֶאה ֵאלָּ ה ַהִנרְּ ֵבַח ַליהוָּ ם ִמזְּ  ."שָּ

ה ֶאל עיר שכםאלוהים מתגלה לאברם ב הוָּ א יְּ ם-ַוֵירָּ רָּ ֹּאֶמר ומבטיח לו ַאבְּ  ַוי

ֲעָך ֶאֵתן ֶאת כנעןשלזרעו יתן את הארץ  ַזרְּ ֹּאת-לְּ ֶרץ ַהז אָּ על  כאות תודהו הָּ

ה אברם בונה שם מזבח לאלוהים ההבטחה ֵבַח ַליהוָּ ם ִמזְּ שהתגלה  ַוִיֶבן שָּ

יו. אליו ֶאה ֵאלָּ  ַהִנרְּ

 ניבים וביטויים
שּו"ַהֶנֶפש ֲאֶשר  מעותו שמש "לעשות נפשות"משתמשים כיום בביטוי  (5) "עָּ

 לגייס אנשים לרעיון מסוים""
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 החוקרים אומרים:

  לעזוב  קול האלוהים שמצווה עליו אברם שומע את 1פסוק בבתחילה

מתגלה אליו ונותן  אלוהים 7בפסוק  כאןואילו  ללכת לארץ כנעןו את ארצו

 .זרעו וירושת הארץ הבטחת המשךלו את 

 ֲעָך ֶאֵתן ֶאתההבטחה של אלוהים מ ַזרְּ ֹּאת-לְּ ֶרץ ַהז אָּ  יאניתן להבין שה הָּ

 ושצאצאיו של אברם ירשו את ארץ כנען ולא הוא.  תתקיים בעתיד

 ֶרץ הביטוימ אָּ ז בָּ ַנֲעִני אָּ ַהכְּ ניתן להבין שצאצאיו של אברם  6בפסוק  וְּ

 .לרשת אותה יצטרכו לכבוש את הארץ מידי הכנענים כדי

  להתקיים בעתיד עוצמת האמונה  אמורהלמרות שההבטחה של אלוהים

 .אינה קטנה אלא אף מתעצמת של אברם באלוהים
 

ֵבית" - 9 - 8פסוקים  ה ִמֶקֶדם לְּ רָּ הָּ ם הָּ ֵתק ִמשָּ ֳהֹלה ֵבית-ַוַיעְּ ֵאל -ֵאל ַוֵיט אָּ

ַעי ִמֶקֶדם ַוִיֶבן הָּ ֵבַח ַליה-ִמיָּם וְּ ם ִמזְּ ה שָּ ה.וָּ הוָּ ֵשם יְּ א בְּ רָּ ם  ַוִיקְּ רָּ ַוִיַסע ַאבְּ

לֹו ההָּ בָּ סֹוַע ַהֶנגְּ נָּ  ."ְך וְּ

ם ממשיך לנדוד בארץ ומעתיק את מקום מושבו אברם ֵתק ִמשָּ  אל ההרים ַוַיעְּ

ה רָּ הָּ ֵבית שממזרח לבית אל הָּ ֳהֹלה ומקים את מחנהו ֵאל-ִמֶקֶדם לְּ  ַוֵיט אָּ

ַעי ִמֶקֶדם עיר עי ממזרחוה ֵאל ִמיָּם-ֵבית כשבית אל ממערב הָּ שם הוא בונה  וְּ

ֵבַח ַליה-ַוִיֶבן מזבח לאלוהים ם ִמזְּ השָּ להאמין וקורא לאנשים שבסביבה  וָּ

ה. באלוהים הוָּ ֵשם יְּ א בְּ רָּ ם  משיך אברם את נדודיומלאחר מכן  ַוִיקְּ רָּ ַוִיַסע ַאבְּ

לֹו סֹועַ הָּ נָּ ה. לדרום ארץ כנען ְך וְּ בָּ  ַהֶנגְּ

 ים:החוקרים אומר

  בשכם ובבית אל:לאלוהים  הקמת המזבח

 מקום פולחן להפצת האמונה  אותם והפך דש את המקומות האלויק

 המונותיאיסטית באלוהים.

 כמו  "מעשה אבות סימן לבנים" על בסיס העיקרוןסימלי  המעש הוא

כך צאצאיו יכבשו  כיבוש הארץ מסמלת את אברםשבניית המזבח של 

 את הארץ באופן מעשי.

 בקטע ומשמעותם דגשיםמוהאים נושה

 חשיבות לעם ישראל בעתיד:עלי נושאים בהפסוקים בקטע זה מדגישים 
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  עם ישראל  ,שצאצאיו ,משמעות היאה -אברם נבחר על ידי האלוהים

 הם העם הנבחר.

  שמעות היא המ -אברם הוא דוגמה ומופת לעוצמת האמונה באלוהים

 שראל בעתיד.עם י ,צאצאיומנדרשת עוצמת האמונה באלוהים 

 המשמעות היא -לאברם  של אלוהים הבטחת הזרע והבטחת הארץ 

 עם ישראל על ארץ ישראל. ,זכות הבעלות של צאצאיו
 

 אברם ושרי יורדים למצרים

ם ִכי" - 15 - 10פסוקים  גּור שָּ ה לָּ מָּ ַריְּ ם ִמצְּ רָּ ֶרץ ַוֵיֶרד ַאבְּ אָּ ב בָּ עָּ ִהי רָּ ֵבד -ַויְּ כָּ

ֶרץ. אָּ ב בָּ עָּ רָּ ִהי   הָּ ֹּאֶמר ֶאלַויְּ ה ַוי מָּ יְּ רָּ בֹוא ִמצְּ ִריב לָּ תֹו -ַכֲאֶשר ִהקְּ ַרי ִאשְּ שָּ

ִתי כִ -ִהֵנה ַדעְּ א יָּ ַפתנָּ ה יְּ .-י ִאשָּ תְּ ֶאה אָּ יָּה ִכי ַמרְּ הָּ ִרים -וְּ ְך ַהִּמצְּ אּו אֹּתָּ ִירְּ

הָּ  ֹּאת וְּ תֹו ז רּו ִאשְּ מְּ אָּ ַחיּו.וְּ ְך יְּ אֹּתָּ גּו אִֹּתי וְּ ִרי רְּ ַמעַ -ִאמְּ תְּ לְּ א ֲאחִֹּתי אָּ -ן ִייַטבנָּ

ֵלְך.ִלי ַבֲעבּוֵרְך וְּ  לָּ ִשי ִבגְּ ה ַנפְּ תָּ יְּ ִרים  חָּ אּו ַהִּמצְּ ה ַוִירְּ מָּ יְּ רָּ ם ִמצְּ רָּ בֹוא ַאבְּ ִהי כְּ ַויְּ

ה ִכיהָּ -ֶאת אֹּד.-ִאשָּ ה ִהוא מְּ ּה ֶאל  יָּפָּ לּו אֹּתָּ ַהלְּ עֹּה ַויְּ ֵרי ַפרְּ ּה שָּ אּו אֹּתָּ -ַוִירְּ

עֹּה ה ֵבית ַפרְּ ִאשָּ ַקח הָּ עֹּה ַותֻּ   ."ַפרְּ

ֶרץ בארץ כנען שורררעב ש אָּ ב בָּ עָּ ִהי רָּ ַוֵיֶרד  מאלץ את אברם לרדת למצרים ַויְּ

ה מָּ ַריְּ ם ִמצְּ רָּ ם להתגורר שםכדי  ַאבְּ גּור שָּ ֵבד -ִכי הרעב כבד בארץשבגלל  לָּ כָּ

ֶרץ. אָּ ב בָּ עָּ רָּ ה בדרכו למצרים הָּ מָּ יְּ רָּ בֹוא ִמצְּ ִריב לָּ ִהי ַכֲאֶשר ִהקְּ אומר אברם  ַויְּ

ֹּאֶמר ֶאלוַ  לשרי אישתו תֹו-י ַרי ִאשְּ א -ִהֵנה יש להיות מודעים לסכנהש שָּ נָּ

ִתי ַדעְּ ַפתכִ  שהיא אישה יפת תואר יָּ ה יְּ .-י ִאשָּ תְּ ֶאה אָּ יראו אותה  אםכיוון ש ַמרְּ

יָּה ִכי המצרים הָּ ִרים-וְּ ְך ַהִּמצְּ אּו אֹּתָּ תֹו  ויחשבו שהיא אישתו ִירְּ רּו ִאשְּ מְּ אָּ וְּ

ֹּאת הָּ  יהרגו אותו ז גוְּ ַחיּו. אותה כדי לקחת ּו אִֹּתירְּ ְך יְּ אֹּתָּ לכן עליה לומר שהיא  וְּ

ִרי אחותו תְּ -ִאמְּ א ֲאחִֹּתי אָּ ַמַען ִייַטב מהסכנה אותו כדי להציל נָּ  ִלי ַבֲעבּוֵרְך-לְּ

ֵלְך.וְּ  חייואת ולהציל בכך  לָּ ִשי ִבגְּ ה ַנפְּ תָּ יְּ ִהי  גיע אברם למצריםמכאשר  חָּ ַויְּ

ה מָּ יְּ רָּ ם ִמצְּ רָּ בֹוא ַאבְּ ִרים  המצרים ששרי אישה יפה מאד ואיםר כְּ אּו ַהִּמצְּ ַוִירְּ

ה ִכיהָּ -ֶאת אֹּד.-ִאשָּ ה ִהוא מְּ אּו  גם שרי המלך פרעה רואיםואת יופייה  יָּפָּ ַוִירְּ

עֹּה ֵרי ַפרְּ ּה שָּ ּה ֶאל אותה בפניו אשר משבחים אֹּתָּ לּו אֹּתָּ ַהלְּ עֹּה-ַויְּ ולכן שרי  ַפרְּ

ה  לבית פרעה נלקחת ִאשָּ ַקח הָּ עֹּה.ַותֻּ   ֵבית ַפרְּ
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 אברם עוזב את מצרים וחוזר לארץ כנען

ִהי" - 16פסוק  ּה ַויְּ ם ֵהיִטיב ַבֲעבּורָּ רָּ ַאבְּ ֹּאן-ּולְּ ִדים -לֹו צ ר ַוֲחמִֹּרים ַוֲעבָּ קָּ ּובָּ

ַמִלים נֹּת ּוגְּ חֹּת ַוֲאתֹּ פָּ  ."ּושְּ

ם ֵהיִטיב פרעה מעניק לאברם מתנות רבות רָּ ַאבְּ ּה עבור שרי ּולְּ  נותן לוו ַבֲעבּורָּ

ִהי ֹּאן ים ושפחות ואתונות וגמליםצאן ובקר וחמורים ועבד לֹו-ַויְּ ר -צ קָּ ּובָּ

ַמִלים. נֹּת ּוגְּ חֹּת ַוֲאתֹּ פָּ ִדים ּושְּ  ַוֲחמִֹּרים ַוֲעבָּ
  

ה " - 20 - 17פסוקים  הוָּ ַנַגע יְּ ַויְּ

ֶאת-ֶאת ִלים וְּ דֹּ ִעים גְּ גָּ עֹּה נְּ ֵביתֹו -ַפרְּ

ם.-ַעל רָּ ַרי ֵאֶשת ַאבְּ ַבר שָּ א   דְּ רָּ ַוִיקְּ

ֹּאֶמר ַמה ם ַוי רָּ ַאבְּ עֹּה לְּ ֹּאת -ַפרְּ ז

ֹּא ה ל ּמָּ ִשיתָּ ִלי לָּ תָּ ִלי ִכי ִהַגדְּ -עָּ

ָך ִהוא. תְּ תָּ ֲאחִֹּתי ִהוא  ִאשְּ ַמרְּ ה אָּ מָּ לָּ

ה ַעתָּ ה וְּ ִאשָּ ּה ִלי לְּ ֶאַקח אֹּתָּ ִהֵנה  וָּ

ֵלְך. ָך ַקח וָּ תְּ עֹּה  ִאשְּ יו ַפרְּ לָּ ַצו עָּ ַויְּ

ֶאת חּו אֹּתֹו וְּ ַשלְּ ִשים ַויְּ ֶאת-ֲאנָּ תֹו וְּ ל-ִאשְּ  . "לֹו-ֲאֶשר-כָּ

ה ֶאת מביא על פרעה אלוהים הוָּ ַנַגע יְּ עֹּה-ַויְּ דִֹּלים מחלות קשות ַפרְּ ִעים גְּ גָּ  נְּ

ֶאת ומשפחתו ועל בני ביתו ַבר -ַעל אשת אברם עקב לקיחתה של שרי ֵביתֹו-וְּ דְּ

ם. רָּ ַרי ֵאֶשת ַאבְּ ם קורא לאברם פרעה שָּ רָּ ַאבְּ עֹּה לְּ א ַפרְּ רָּ ֹּאֶמר ונוזף בו ַוִיקְּ  ַוי

ִשיתָּ ִלי-ַמה גרם לווא העל מה ש ֹּאת עָּ ֹּא הסתיר ממנוש בכך ז ה ל ּמָּ תָּ ִהַגדְּ -לָּ

ָך ִהוא ששרי היא אישתו ִלי תְּ תָּ ֲאחִֹּתי  ואמר שהיא אחותו ִכי ִאשְּ ַמרְּ ה אָּ מָּ לָּ

ה ופרעה לקח אותה להיות אישתו ִהוא ִאשָּ ּה ִלי לְּ ֶאַקח אֹּתָּ הוא נותן  כעת וָּ

עַ  לאברם את שרי אישתו חזרה הוְּ ָך תָּ תְּ ַקח  ומגרש אותו ממצרים ִהֵנה ִאשְּ

ֵלְך. ִשים פרעה מצווה על אנשיו וָּ עֹּה ֲאנָּ יו ַפרְּ לָּ ַצו עָּ לסלק את אברם ואישתו  ַויְּ

ֶאת כל רכושו ממצריםיחד עם  חּו אֹּתֹו וְּ ַשלְּ ֶאת-ַויְּ תֹו וְּ ל-ִאשְּ  לֹו. -ֲאֶשר-כָּ

 החוקרים אומרים:

בקטע פסוקים ה בתחילת הפרק מתוארותההתכונות הנעלות של אברם  לעומת

 : באברם שלילייםהצדדים ה מתארים את זה

 ֹּאֶמר ֶאל שרי אישתושקר לגבי תכנן את ההוא מ תֹו ִהֵנה-ַוי ַרי ִאשְּ א -שָּ נָּ

ִת  ַדעְּ ִרי י...יָּ תְּ -ִאמְּ א ֲאחִֹּתי אָּ   ...נָּ
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 ַמַען ִייַטב מקווה להרוויח מהשקר הוא  ִלי ַבֲעבּוֵרְך-לְּ

  באמצעות השקר )מבלי לפנות לאלוהים( ציל את חייולההוא מקווה 

ֵלְך.וְּ  לָּ ִשי ִבגְּ ה ַנפְּ תָּ יְּ   חָּ

  תָּ ֲאחִֹּתי ִהוא חשוב ששרי היא אחותולהוא מרמה את פרעה ַמרְּ ה אָּ מָּ  לָּ

 ם ֵהיִטיב  ע ולוקח מפרעה את המתנות שנתן לוהוא רודף בצ רָּ ַאבְּ ּולְּ

ּה  ַבֲעבּורָּ

 

 :תהמסורתי ותפרשנב המחלוקת

 .ים בהתנהגותו של אברם שעוררו מחלוקת בין הפרשנים המסורתייםנושא יש

  אלוהים הבטיח לזרעו את הארץ? אם אברם יורד למצריםמדוע 

 התומכים באברם המבקרים את אברם

 :אומר הרמב"ן

"...יציאתו מן הארץ שנצטווה עליה בתחילה, 

ועל המעשה  - עוון אשר חטא -מפני הרעב 

מצרים ביד נגזר על זרעו הגלות בארץ 

 פרעה". 

כלומר, לדעת הרמב"ן בגלל חטא ירידתו 

למצרים של אברם, צאצאיו יענשו בירידה 

 למצרים על פי העיקרון "מידה כנגד מידה". 

טוענים שאת הרעב בארץ הביא אלוהים יש ה -

שבא לבחון את אברם שהמשיך  ניסיון נוסףכ

 להאמין בהבטחה של אלוהים.
 

לפעול להצלת  השעל אברם הייש הטוענים  -

ולא להמתין שרק אלוהים  חייו וחיי בני משפחתו

 .ל, הרמב"ם(א)אברבנ יציל אותו מבלי לעשות דבר

 

עשה מעשה שהיה נהוג יש הטוענים שאברם  -

וזה לנדוד לארץ אחרת בזמן של  באותה תקופה

 רעב ולחזור לארצו לאחר שיחלפו ימי הרעב
גּור שָּ  ה לָּ מָּ ַריְּ ם ִמצְּ רָּ  םַוֵיֶרד ַאבְּ

 

 ַמַען ִייַטב משתמע מהביטוי מה ֵלְך"-"לְּ לָּ ִשי ִבגְּ ה ַנפְּ תָּ יְּ חָּ  ?ִלי ַבֲעבּוֵרְך וְּ

 התומכים באברם המבקרים את אברם

יתנו לי " שרצה מתנות :מרורש"י א

 תומכים )ראב"ע( ופרשנים אחרים "מתנות

שפרעה היא תם הוכחה לטענה .בטענה זו

ם ֵהיִטיבהעניק לאברם מתנות  רָּ ַאבְּ  ּולְּ

ּה  .את המתנותהוא לקח ו ...ַבֲעבּורָּ

 שאברם לא רצה לקבל תמורה אלא טוענים

 לפרש את הביטוי: יש להציל עצמו ממוות לכן

ַמַען ִייַטב - נצל יישמשמעותו  ִלי ַבֲעבּוֵרְך-לְּ

 .תאמר שהיא אחותו אםממוות 

ֵלְך - לָּ ִשי ִבגְּ ה ַנפְּ תָּ יְּ חָּ שבזכות משמעותו  וְּ

 הגן עליה. דבריה הוא יחיה ויוכל ל
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  את העובדה ששרי  ממנו מעליםפרעה ולמשקר  אברםמדוע

 ?היא אישתו

 התומכים באברם המבקרים את אברם

בעצם מפקיר את מתוך פחד טוענים שאברם 

 . אישתו בידי פרעה מלך מצרים

שאברם דחף את אישתו  :הרמב"ן אומר

לשקר ולחטוא מפחד שיהרגוהו במקום 

אברהם " יציל אותםשאלוהים בלבטוח 

אבינו חטא חטא גדול בשגגה שהביא 

אשתו הצדקת במכשול עון מפני פחדו פן 

ציל יהרגוהו, והיה לו לבטוח בשם שי

 "אותו ואת אשתו ואת כל אשר לו

את  הורגיםידע שהמצרים  טוענים שאברם -

לא  . לכן הואשל נשים שהם רצו בהן בעליהן

היו הורגים שכיוון  נקט בעורמה שיקר אלא

  .ו ידעו ששרי היא אישתואותו איל

כדי לנהל  רצה להרוויח זמן אברםבנוסף  -

ולאחר מכן לעזוב את  "אחותו"משא ומתן על 

בבראשית  הוא הסיפור הוכחה לכךכ מצרים.

 היכן שאברם נוקט במעשה דומה. 12כ' 

 

 כתגובה מעניש את פרעה שאלוהים בעונשהקושי 

 !!ללקיחתה של שרי

 בזה אינו אשם כלל פרעה םא ה במחלות קשותאלוהים מעניש את פרעמדוע 

 ?חשב שהיא אחותו של אברםולקח את שרי ש

  :אומריםפרשנים ה

אכן הוא ו ,שלא יגע בשרי כאזהרהאלוהים מעניש את פרעה במחלות קשות 

 נמנע מכך.
 

 עתיד צאצאיו על פי סיפורו של אברם רומז עלהאם 

 ?"מעשה אבות סימן לבניםעיקרון "ה

  :אומרהרמב"ן 

נגזר על צאצאיו  "מעשה אבות סימן לבנים"בגלל מעשה זה על פי עיקרון של 

על המעשה הזה "ושל אברם בני ישראל להיות משועבדים בגלות במצרים 

 "נגזר על זרעו הגלות בארץ מצרים ביד פרעה
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 על פי העיקרון "מעשה אבות סימן לבנים" לעתיד הרמזים

 אברםהסיפור על  הרמזים

 בראשית י"ב

בני ב ובניו ועל על יעק יפורהס

 ישראל

ֶרץ  הרעב בארץ כנען אָּ ב בָּ עָּ ִהי רָּ  ב ובניו יש רעב בארץבתקופת יעק (10)ַויְּ

ַען-ִכי נָּ ֶאֶרץ כְּ ב בְּ עָּ רָּ ֵבד הָּ  כָּ

 (4)בראשית מ"ז 

גּור  הירידה למצרים ה לָּ מָּ ַריְּ ם ִמצְּ רָּ ַוֵיֶרד ַאבְּ

ם  (10)שָּ

ב ובניו יורדים למצרים בתקופת יעק

רּו ֶאל הרעב ֹּאמְּ גּור -ַוי עֹּה לָּ ַפרְּ

אנּו ֶרץ בָּ אָּ  (4)בראשית מ"ז  בָּ

 הפחד מפרעה

 והמצרים

יָּה ִכי הָּ ְך -וְּ אּו אֹּתָּ ִירְּ

ִרים גּו אִֹּתי… ַהִּמצְּ רְּ הָּ   (12)וְּ

ַצו פרעה מצווה לפגוע בבני ישראל  ַויְּ

ל כָּ עֹּה לְּ ל  ַעּמֹו ֵלאמֹּר-ַפרְּ ַהֵבן -כָּ

ִליכֻּ  ה ַתשְּ אֹּרָּ לַהִילֹוד ַהיְּ כָּ ַהַבת -הּו וְּ

ַחיּו )שמות א    (.22תְּ

ה ֶאת העונש לפרעה הוָּ ַנַגע יְּ ִעים -ַויְּ גָּ עֹּה נְּ ַפרְּ

ֶאת דִֹּלים וְּ  (17)ֵביתֹו-גְּ

אלוהים מעניש את פרעה ואת מצרים 

ה ֶאל הוָּ ֹּאֶמר יְּ מֶֹּשה עֹוד ֶנַגע -ַוי

ִביא ַעל ד אָּ ַעל-ֶאחָּ עֹּה וְּ ַרִים -ַפרְּ ִמצְּ

  (.1)שמות י"א 

ֶאת ברכוש גדול היציאה חּו אֹּתֹו וְּ ַשלְּ תֹו -ַויְּ ִאשְּ

ֶאת ל-וְּ   (20לֹו)-ֲאֶשר-כָּ

ההבטחה ליציאת בני ישראל ממצרים 

ֶכם -ַאֲחֵריברכוש גדול  ַשַלח ֶאתְּ ֵכן יְּ

ֵרש   ִמֶזה גָּ ֵרש יְּ ה גָּ לָּ חֹו כָּ ַשלְּ כְּ

ֶכם )שמות י"א   (.1ֶאתְּ
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 בחן ידיעותיך

 םלהסברי ביטוייםאת ההתאם א. 

 הסברים ביטויים

ִביָך-ֶלְךא.  ָך ּוִמֵבית אָּ תְּ ָך ּוִמּמֹוַלדְּ צְּ ָך ֵמַארְּ  בזכותך כדי שאנצל מסכנה. 1 לְּ

דֹולב.  גֹוי גָּ ָך לְּ ֶאֶעשְּ  האנשים שגייסו. 2 וְּ

ֶמָךג.  ה שְּ לָּ  את הארץ הזאתירשו צאצאיך . 3 ַוֲאַגדְּ

אֹּרד.  ָך אָּ ַקֶללְּ  קיבל מתנות בזכותה. 4 ּומְּ

הוְּ ה.  מָּ ֲאדָּ חֹּת הָּ פְּ ָך כֹּל ִמשְּ כּו בְּ רְּ  לעם גדולאעשה אותך . 5 ִנבְּ

שּוו.   התנתק מארצך ממולדתך ומשפחתךועזוב . 6 ַהֶנֶפש ֲאֶשר עָּ

ֲעָך ֶאֵתן ֶאתז.  ַזרְּ ֹּאת-לְּ ֶרץ ַהז אָּ  בזכותך ינצלו חיי. 7 הָּ

ֵביתח.   המשיך לנדוד דרומה. 8 ֵאל-ִמֶקֶדם לְּ

נָּסֹועַ ט.  לֹוְך וְּ ה הָּ בָּ  מחלות קשותבפרעה  את מענישאלוהים . 9 ַהֶנגְּ

ַמַען ִייַטבי.   אבזה ואעניששמך  מקלליאת . 10 ִלי ַבֲעבּוֵרְך-לְּ

ֵלְך יא. לָּ ִשי ִבגְּ ה ַנפְּ תָּ יְּ חָּ  כל העמים בזכותךרכו ובי .11 וְּ

ּה יב.  ממזרח לבית אל .12 ֵהיִטיב ַבֲעבּורָּ

ה ֶאת יג. הוָּ ַנַגע יְּ עֹּה-ַויְּ דִֹּלים ַפרְּ ִעים גְּ גָּ  שמך יהיה מקור לכבוד .13 נְּ

 

 

 

 :ענה על השאלות הבאותב. 

ָך"-"ֶלְך הפרשנים לגבי הביטוי ביןקיימת איזו מחלוקת . 1  ?1בפסוק  לְּ

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 ותוהברכות שאלוהים מברך א 7ות מדגיש חות של אלוהים לאברםאילו הבט. 2

 ?2 -1בפסוקים 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
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ֶרץ. מה משתמע מהביטוי 3 אָּ ז בָּ ַנֲעִני אָּ ַהכְּ  ?6בפסוק  וְּ

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 ?7ם מקבל מאלוהים בפסוק הסבר מה ניתן להבין מהברכה שאבר .4

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 ומה משמעותם? 9 -1נושאים מודגשים בפסוקים . אילו 5

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 בעת שהוא יורד למצרים? מתגלים באברםששליליים הצדדים ה מהם. 6

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

וכיצד הם  . על אילו נושאים חלוקים הפרשנים לגבי ירידתו של אברם למצרים7

 ?מנמקים את דעתם בנושא זה

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

  ?העיקרון "מעשה אבות סימן לבנים"על פי מה רומז סיפורו של אברם . 8

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
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 י"ג פרק - בראשית

 היפרדות אברם מלוט

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פרקהניתוח וההסבר של הנושאים ב

 

 

 

 

כנען עם רכוש גדול, ארץ ממצרים לאברם ולוט חוזרים חזרה בפרק זה 

כשסכסוך פורץ בין רועי אברם לרועי לוט על שטחי המרעה. אברם שאינו 

 לכיוון אחר. יפנהמעוניין בעימות עם לוט מציע לו שייפרדו וכל אחד מהם 

 ממצרים לכנעןחזרה המסע של אברם 

רָּ " - 4 - 1פסוקים  לַוַיַעל ַאבְּ כָּ תֹו וְּ ִאשְּ ַרִים הּוא וְּ לֹוט ִעּמֹו-ֲאֶשר-ם ִמִּמצְּ  לֹו, וְּ

ה בָּ ב .ַהֶנגְּ הָּ ֶנה, ַבֶכֶסף ּוַבזָּ אֹּד, ַבִּמקְּ ֵבד מְּ ם, כָּ רָּ ַאבְּ יו, ִמֶנֶגב,  .וְּ עָּ ַמסָּ ַוֵיֶלְך, לְּ

ַעד קֹום, ֲאֶשר-ַעד--ֵאל-ֵבית-וְּ ה, ֵבין ֵבית-ַהּמָּ ִחלָּ ֳהֹלה ַבתְּ ם אָּ יָּה שָּ ל, ֵא -הָּ

י עָּ ֵבַח, ֲאֶשר-ֶאל .ּוֵבין הָּ קֹום, ַהִּמזְּ ם -מְּ א שָּ רָּ ה; ַוִיקְּ ִראשֹּנָּ ם, בָּ ה שָּ שָּ עָּ

ה הוָּ ֵשם יְּ ם, בְּ רָּ  ."ַאבְּ

ם  לארץ כנען עם אשתו וכל רכושוחזרה אברם עולה ממצרים  רָּ ַוַיַעל ַאבְּ

ל כָּ תֹו וְּ ִאשְּ ַרִים הּוא וְּ לֹוט ִעּמ יחד עם לוט לֹו-ֲאֶשר-ִמִּמצְּ צפונה כשהוא נע  ֹווְּ

ה דרום הארץלכיוון  בָּ  זהבברכוש גדול בעדרי צאן בכסף ויש לאברם  .ַהֶנגְּ

במסע חזרה ממצרים לכנען של אברם ולוט, בסכסוך  עוסק הפרק

 בין רועי אברם ורועי לוט ובפרידה של אברם מלוט
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ב הָּ ֶנה, ַבֶכֶסף ּוַבזָּ אֹּד, ַבִּמקְּ ֵבד מְּ ם, כָּ רָּ ַאבְּ מהנגב צפונה והוא נע במסעו  וְּ

ַעד בדרום לכיוון בית אל יו, ִמֶנֶגב, וְּ עָּ ַמסָּ נה המקום שם חאל  ֵאל-ֵבית-ַוֵיֶלְך, לְּ

קֹום, ֲאֶשר-ַעד בדרכו למצריםכשהיה לפני כן  ה-ַהּמָּ ִחלָּ ֳהֹלה ַבתְּ ם אָּ יָּה שָּ  הָּ

י-ֵבין ֵביתבין בית אל והעי  עָּ  קודם לכן הקים מזבחם אל המקום ש ֵאל, ּוֵבין הָּ

ֵבַח, ֲאֶשר-ֶאל קֹום, ַהִּמזְּ ִראשֹּנָּה-מְּ ם, בָּ ה שָּ שָּ הוא קורא כמו אז וגם הפעם  עָּ

הַויִ  לאלוהים הוָּ ֵשם יְּ ם, בְּ רָּ ם ַאבְּ א שָּ רָּ  .קְּ

 :קסוטו טוען

סיפור ירידתם של אברם הסיום של גם וההמשך גם אלו הם בעצם שפסוקים 

 :הן כך. ההוכחות התומכות בושרי למצרים

 תם של אברם ושרי למצריםיריד ההוכחות

 (פרק י"ב)

 עלייתם של אברם ושרי ממצרים

 (פרק י"ג)

מהארץ  הירידה

 ץלאר והעליה

ה. בָּ סֹוַע ַהֶנגְּ נָּ לֹוְך וְּ ם הָּ רָּ ִהי ַוִיַסע ַאבְּ .. ַויְּ

ה ) מָּ ַריְּ ם ִמצְּ רָּ ֶרץ ַוֵיֶרד ַאבְּ אָּ ב בָּ עָּ  (10 - 9רָּ

ַרִים ם ִמִּמצְּ רָּ ה ...ַוַיַעל ַאבְּ בָּ  (1) ַהֶנגְּ

 השימוש במונח

ֵבד  כָּ

ב -...ִכי - רעב כבד עָּ רָּ ֵבד הָּ ֶרץכָּ אָּ אֹּד... - רכוש כבד (10) בָּ ֵבד מְּ ֶנה, ַבֶכֶסף כָּ , ַבִּמקְּ

ב הָּ  (2) ּוַבזָּ

השימוש בשורש 

 נ.ס.ע

ה בָּ סֹוַע ַהֶנגְּ נָּ לֹוְך וְּ ם הָּ רָּ ַעד (9) ַוִיַסע ַאבְּ יו, ִמֶנֶגב, וְּ עָּ ַמסָּ  (3) ֵאל-ֵבית-ַוֵיֶלְך, לְּ

בניית המזבח 

חזרה הבבית אל ו

 אליו

ֳהֹלה ֵביתַויֵ  ֵבַח  ַוִיֶבן ֵאל...-ט אָּ ם ִמזְּ שָּ

הַליהוָּ  הוָּ ֵשם יְּ א בְּ רָּ  (8) ה ַוִיקְּ

ַעד  ... ֳהֹלה -ֵביתוְּ ם אָּ יָּה שָּ ֵאל... ֲאֶשר הָּ

ה ִחלָּ קֹום-...ֶאלַבתְּ ֵבַח... מְּ ם  ַהִּמזְּ א שָּ רָּ ַוִיקְּ

ם רָּ ה ) ַאבְּ הוָּ ֵשם יְּ   (4 - 3בְּ

 

 הסכסוך בין רועי אברם לרועי לוט

ַגם" - 7- 5פסוקים  לֹוט-וְּ ם:-ַההֵֹּלְך, ֶאת--לְּ רָּ ֹּאן ַאבְּ יָּה צ ִלים-הָּ אֹּהָּ ר, וְּ קָּ  .ּובָּ

ֹּא ל ו:-וְּ דָּ ֶשֶבת ַיחְּ ֶרץ, לָּ אָּ ם הָּ א אֹּתָּ שָּ ֶשֶבת -ִכי  נָּ לּו לָּ כְּ ֹּא יָּ ל ב, וְּ ם רָּ כּושָּ יָּה רְּ הָּ

ו דָּ ִהי .ַיחְּ ֵנה-ַויְּ ֵנה-ִריב, ֵבין רֵֹּעי ִמקְּ ם, ּוֵבין, רֵֹּעי ִמקְּ רָּ ַנֲעִני, -ַאבְּ ַהכְּ לֹוט; וְּ

ז, יֵֹּשב בָּ  ִרִזי, אָּ ַהפְּ ֶרץוְּ  ."אָּ

ַגם גם ללוט שנסע במסע יחד עם אברם לֹוט-וְּ ם ַההֵֹּלְך ֶאת לְּ רָּ צאן היה  ַאבְּ

ֹּאן ובקר ואוהלים יָּה צ ִלים הָּ אֹּהָּ ר, וְּ קָּ שטחי המרעה לא הספיקו עבור אך  ּובָּ

ֹּא שניהם ל ֶרץ וְּ אָּ ם הָּ א אֹּתָּ שָּ ו שישארו יחדכדי  נָּ דָּ ֶשֶבת ַיחְּ כי לכל אחד מהם  לָּ

ב ִכי ולים(היה רכוש רב )עדרים גד ם רָּ כּושָּ יָּה רְּ ֹּא  ולא יכלו להשאר יחד הָּ ל וְּ
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ו דָּ ֶשֶבת ַיחְּ לּו לָּ ִהי ריב בין רועי עדרי אברם לרועי עדרי לוטעקב כך, פרץ  יָּכְּ  ַויְּ

ֵנה ֵנה ִריב ֵבין רֵֹּעי ִמקְּ ם ּוֵבין רֵֹּעי ִמקְּ רָּ כשבאותו זמן הארץ מיושבת  לֹוט ַאבְּ

נַ  על ידי הכנעני והפריזי ַהכְּ זעֲ וְּ ִרִזי אָּ ַהפְּ ֶרץ ִני וְּ אָּ  .יֵֹּשב בָּ

 החוקרים אומרים:

  ושאזכור כפול של הביטוי דָּ ֶשֶבת ַיחְּ לּו לָּ ֹּא יָּכְּ ל מדגיש את עוצמת  וְּ

 ין רועי אברם לרועי לוט על שטחי המרעה עד שלא התאפשרהסכסוך ב

 להם יותר להשאר יחד.

 ז הביטוי ִרִזי אָּ ַהפְּ ַנֲעִני וְּ ַהכְּ ֶר  וְּ אָּ  הוזכרשמובא כאן פעם נוספת ) ץיֵֹּשב בָּ

האלו כיוון שגם העמים  מרעהאת מצוקת הבא להדגיש ( 6גם בפרק י"ב 

  היושבים בארץ כנען רועים את עדריהם באותם שטחים.
 

 לפתרון הסכסוךהצעת אברם 

ם ֶאל" - 9 - 8פסוקים  רָּ ֹּאֶמר ַאבְּ ה ֵביִני ּוֵביֶנָך, -לֹוט, ַאל-ַוי ִריבָּ ִהי מְּ א תְּ נָּ

ַעי, ּוֵבין ּוֵבין נּו-ִכי רֶֹּעיָך: רֹּ חְּ ִשים ַאִחים, ֲאנָּ ל .ֲאנָּ ֹּא כָּ ֶרץ לְּ -ֲהל אָּ ֶניָך, הָּ פָּ

י: לָּ א ֵמעָּ ֶרד נָּ ִאם-ִאם ִהפָּ ה, וְּ ֵאיִמנָּ ֹּאל וְּ מ ה-ַהשְּ ִאילָּ מְּ ַאשְּ ִמין וְּ  ."ַהיָּ

ם ֶאלאומר ללוט שמנסה להרגיע את המצב אברם  רָּ ֹּאֶמר ַאבְּ שאין כל  לֹוט-ַוי

ה ֵביִני ּוֵביֶנָך-ַאל יהםצורך במריבה בינ ִריבָּ ִהי מְּ א תְּ ּוֵבין  ובין הרועים שלהם נָּ

ַעי, ּוֵבין נּו-ִכי כי בני משפחה אחת הם רֶֹּעיָך רֹּ חְּ ִשים ַאִחים, ֲאנָּ ואומר ללוט  ֲאנָּ

ל לבחירתו כל הארץלפניו שהנה  ֹּא כָּ ֶניָך-ֲהל פָּ ֶרץ לְּ אָּ יפרדו הם ש ומציע הָּ

י לָּ א ֵמעָּ ֶרד נָּ ֹּאל-ִאם בחר ללכת שמאלהאם לוט יו ִהפָּ מ הוא ילך ימינה  ַהשְּ

ֵאיִמנָּה ִאםואם לוט יבחר ללכת ימינה  וְּ ִמין -וְּ ה הוא ילך שמאלהַהיָּ ִאילָּ מְּ ַאשְּ  וְּ

 החוקרים אומרים:

בדרכי  הסכסוך השואף לפתור את, רודף שלוםאדם אצילי שאברם מצטייר כ

ציע ללוט שייפרדו . הוא מעדיף לשמור על האחווה המשפחתית, ולכן הוא מנועם

 ילך לכיוון הנגדי. ואז אברםללכת  רוצה הואאיזה כיוון ושלוט יבחר ל

 

 

 

 

 ניבים וביטויים
ִשים ַאִחים ִכי" נּו ֲאנָּ חְּ  או" חהקרובי משפאנחנו "משמעות הביטוי  (8) "ֲאנָּ

 "חברים קרוביםאנחנו "
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 הפרידה של לוט מאברם

א" - 21 - 10פסוקים  א ֶאת-לֹוט ֶאת-ַוִישָּ יו, ַוַירְּ ל-ֵעינָּ ֵדן, ִכי -כָּ ִכַכר ַהַירְּ

ֶקה ּה, ַמשְּ ה, ֶאת--כֻּלָּ הוָּ ֵני ַשֵחת יְּ ֶאת-ִלפְּ דֹּם וְּ ַגןעֲ -סְּ ה, כְּ ֶאֶרץ -מֹּרָּ ה כְּ הוָּ יְּ

ה צַֹּער ַרִים, בֲֹּאכָּ ַחר. ִמצְּ ל-ַוִיבְּ ֵדן, ַוִיַסע לֹוט, ִמֶקֶדם; -לֹו לֹוט, ֵאת כָּ ִכַכר ַהַירְּ

ִחיו דּו, ִאיש ֵמַעל אָּ רְּ ֶאֶרץ. ַוִיפָּ ם, יַָּשב בְּ רָּ ר, -ַאבְּ ֵרי ַהִככָּ עָּ לֹוט, יַָּשב בְּ ַען; וְּ נָּ כְּ

דֹּם-ַוֶיֱאַהל, ַעד  . "סְּ

א מסביב תבונןמ לוט יו-לֹוט ֶאת-ַוִישָּ  (ִכַכר) מישור אזור כל את אהוור ֵעינָּ

א ֶאת הירדן ל-ַוַירְּ ֵדן-כָּ ֶקה מים בנחלי המלא ִכַכר ַהַירְּ ּה, ַמשְּ  לפני ִכי כֻּלָּ

ה ועמורה סדום את (ַשֵחת) השמיד שאלוהים הוָּ ֵני ַשֵחת יְּ ֶאת-ֶאת ִלפְּ דֹּם וְּ -סְּ

ַגן עדן( )גן אלוהיםה גן כמו הנראה פורה אזור ,הֲעמֹּרָּ  ה -כְּ הוָּ  ארץב אזור כמויְּ

ַרִים הנילוס( )נהר היאור נהר ממימי ההנהנ מצרים ֶאֶרץ ִמצְּ  יישובל שקרוב כְּ

ה צַֹּער צוער ַחר לו בוחר לוט .בֲֹּאכָּ ל הירדן מישור אזור את לֹו לֹוט-ַוִיבְּ -ֵאת כָּ

ֵדן  שנפרד לאחר ִמֶקֶדם ַוִיַסע לֹוט מערב( )לכיוון מזרח יווןכמ נע הואו ִכַכר ַהַירְּ

ִחיו אחים שנפרדים כמו מאברם דּו, ִאיש ֵמַעל אָּ רְּ  לשבת נותר אברם .ַוִיפָּ

ֶאֶרץ כנען בארץ ם, יַָּשב בְּ רָּ ַען-ַאבְּ נָּ לֹוט,  המישור ביישובי התיישב לוט ואילו כְּ וְּ

ר ֵרי ַהִככָּ עָּ דֹּם-ַעד סדום ליישוב עד ַוֶיֱאַהל ליואוה את הקים שם יַָּשב בְּ   .סְּ

 אומרים: החוקרים

 הבאים: הדברים על ללמוד ניתן אלו מפסוקים

 מלא פורה כאזור מתואר שבסדום הירדן כיכר אזור - כלכלית מבחינה 

  כלכלית. מבחינה רב ערך בעל שהוא מים

 בוחר אשר התחשבות, וחסר חמדן כאדם שמצטייר - לוט של דמותו 

 כל ללא בסדום הירדן כיכר באזור להתיישב כלכלית מסיבה מידית

  אברם. בדודו התחשבות

 "ַוִיַסע לֹוט ִמֶקֶדם"  בביטוי הקושי

 נע הוא כאילוש ,לוט של הפוך תנועה כיוון מציין שהוא בכך הוא בביטוי הקושי

 אל מבית הוא שלו התנועה כיוון למעשה כאשר ,מערב לכיוון ִמֶקֶדם ממזרח

    שבמזרח. הירדן כיכר לכיוון בשבמער
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 כך: על אומר רש"י

 .אותו לגנות למעשה נועד למערב( )ממזרח לוט של ההפוך התנועה כיוון ציוןש

 רוצה איני :ואמר עולם של מקדמונו עצמו "הסיע :ואמר חז"ל אגדהה מדרשב כי

 .(7 מ' רבה )בראשית באלוהיו" ולא באברם לא

 סדום אנשי תיאור

אֹּדוְּ " - 13 פסוק ה, מְּ ִאים, ַליהוָּ ַחטָּ ִעים וְּ דֹּם, רָּ ֵשי סְּ  ."ַאנְּ

דֹּם סדום ואנשי ֵשי סְּ ַאנְּ ִעים  עיםשר אנשים הינם וְּ  גדולים חטאים מבצעיםהרָּ

ִאים ַחטָּ ה אלוהים שמבחינת וְּ אֹּד מאד חמורים הם ַליהוָּ   מְּ

 אומרים: החוקרים

  :דברים שני על רומז זה שפסוק

 תושביו אף על כלכלית מסיבה סדום רבאזו לגור שבחר ללוט גינוי על 

 החוטאים.ו הרשעים

 סדום. תושבי את להשמיד בהמשך אלוהים החליט מדוע הסיבות על 
 

 לאברם הזרע והבטחת הארץ הבטחת

ַמר ֶאל" - 17 - 14 פסוקים ה אָּ ֶרד-ַויהוָּ ם, ַאֲחֵרי ִהפָּ רָּ א -ַאבְּ א נָּ לֹוט ֵמִעּמֹו, שָּ

ֵאה, ִמן קֹום אֲ -ֵעיֶניָך ּורְּ ם-ֶשרַהּמָּ ה שָּ ה--ַאתָּ יָּּמָּ ה וָּ מָּ ֵקדְּ ה, וָּ בָּ ֶנגְּ ה וָּ פֹּנָּ ִכי . צָּ

ל-ֶאת ֶרץ ֲאֶשר-כָּ אָּ ֲעָך, ַעד-הָּ ַזרְּ ה, ּולְּ ֶננָּ ָך ֶאתְּ ה רֶֹּאה, לְּ ם-ַאתָּ ִתי . עֹולָּ ַשמְּ וְּ

ֶרץ:-ֶאת אָּ ֲעָך, ַכֲעַפר הָּ נֹות ֶאת-ֲאֶשר ִאם  ַזרְּ ֶרץ-יּוַכל ִאיש, ִלמְּ אָּ --ֲעַפר הָּ

ֲעָך-ַגם ֶנהַזרְּ אָּ . , ִיּמָּ ַהֵלְך בָּ ּה:קּום ִהתְּ בָּ חְּ רָּ ּה ּולְּ כָּ רְּ אָּ ה ֶרץ, לְּ ֶננָּ ָך, ֶאתְּ  . "ִכי לְּ

ַמר ֶאל לאברם אומר אלוהים ה אָּ ם-ַויהוָּ רָּ ַאֲחֵרי  ממנו נפרד שלוט לאחר ַאבְּ

ֶרד ֵאה להתבונן עינו את להרים לֹוט ֵמִעּמֹו-ִהפָּ א ֵעיֶניָך ּורְּ א נָּ  שבו מהמקום שָּ

קֹום ֲאֶשר-ןִמ  נמצא הוא ם-ַהּמָּ ה שָּ ה ודרומה צפונה ַאתָּ בָּ ֶנגְּ ה וָּ פֹּנָּ  מזרחה צָּ

ה ומערבה יָּּמָּ ה וָּ מָּ ֵקדְּ ל-ִכי ֶאת רואה שהוא הארץ כל את כי וָּ ֶרץ ֲאֶשר-כָּ אָּ -הָּ

ה רֶֹּאה ֶננָּה לו יתן אלוהים ַאתָּ ָך ֶאתְּ ֲעָך ולזרעו לְּ ַזרְּ ם-ַעד לנצח ּולְּ  אלוהים .עֹולָּ

ִתי ֶאת זרעו את ירבהש ואומר אברם את מברך ַשמְּ ֲעָך-וְּ  האדמה כעפר ַזרְּ

ֶרץ אָּ  עפר את לספור יּוַכל ִאיש-ֲאֶשר ִאם יוכל אדם בן כאשר שרק ַכֲעַפר הָּ

נֹות ֶאת האדמה ֶרץ-ִלמְּ אָּ ֲעָך, -ַגם זרעו את לספור גם יהיה אפשר אז ֲעַפר הָּ ַזרְּ
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ֶנה ַהֵלְך  הולרוחב לאורכה בארץ להסתובב לאברם אומר אלוהים ִיּמָּ קּום ִהתְּ

ֶרץ אָּ ה הארץ את נותן הוא לו כי בָּ ֶננָּ ָך, ֶאתְּ  ִכי לְּ

 אומרים: החוקרים

 אברם של הקשה תחושתו את להראות בא אלו בפסוקים מלוט הפרידה אזכורש

 )מכיוון העתידי יורשו את בו ראה אברם כנראהש ,לוט אחיו מבן שלו מהפרידה

 אלוהים שדברי מכאן, עקרה(. שרי ישתווא זקן כבר הואו צאצאים לו היו לאש

 הפסיד:ש החשובים הדברים על ופיצוי נחמה דברי בעצם הם לאברם

 ִכי  הארץ כל את לו מבטיח אלוהים לכן - פוריה אדמה על ללוט רוית

ל-ֶאת ֶרץ ֲאֶשר-כָּ אָּ ֲעָך, ַעד-הָּ ַזרְּ ה, ּולְּ ֶננָּ ָך ֶאתְּ ה רֶֹּאה, לְּ ם-ַאתָּ      עֹולָּ

 אינספור לו מבטיח אלוהים לכן - העתידי וכיורש לוט את איבד 

ִתי  צאצאים ַשמְּ ֶרץ:-ֶאתוְּ אָּ ֲעָך, ַכֲעַפר הָּ יּוַכל ִאיש, -ֲאֶשר ִאם ַזרְּ

נֹות ֶאת ֶרץ-ִלמְּ אָּ ֶנה-ַגם--ֲעַפר הָּ ֲעָך, ִיּמָּ  .ַזרְּ

 אמרו: חז"ל

אָּ " הפסוקש ַהֵלְך בָּ ָךקּום ִהתְּ ּה ִכי לְּ בָּ חְּ רָּ ּה ּולְּ כָּ רְּ אָּ נֶ  ֶרץ לְּ הֶאתְּ  מנהג מציג "נָּ

 .ק'( דף בתרא בבא )מסכת הילוכו" מקום קנה ולרוחבה לאורכה בה "הלך :קדום משפטי

 ולרוחבה לאורכה ללכת עליו היה אדמה חלקת לקנות שביקש אדם כלומר,

 החלקה. על הבעלות את קנה זה ובמעשה

 

 

 בחברון מתיישב אברם

 

ֹּא ַוֵישֶ " - 18 פסוק ם, ַויָּב רָּ ֵראַוֶיֱאַהל ַאבְּ ֵאֹלֵני ַממְּ רֹון; ַויִ --ב בְּ ֶחבְּ -ֶבןֲאֶשר בְּ

ה ֵבַח, ַליהוָּ ם ִמזְּ    ."שָּ

םלוקח את כל אוהלי משפחתו ואנשיו אברם  רָּ ֹּא והוא בא  ַוֶיֱאַהל ַאבְּ ַויָּב

ֵראבאלוני ממרא ַוֵיֶשב ומתיישב  ֵאֹלֵני ַממְּ רֹוןשבחברון  בְּ ֶחבְּ ובונה שם  ֲאֶשר בְּ

ה ֶבןַויִ  מזבח לאלוהים ֵבַח ַליהוָּ ם ִמזְּ  שָּ

 החוקרים אומרים:

 גם כאן חוזר אברם על מנהגו להקים מזבח לאלוהים בכל מקום בו התיישב.

 ניבים וביטויים
ּה" בָּ חְּ רָּ ּה ּולְּ כָּ רְּ אָּ ֶרץ לְּ אָּ ַהֵלְך בָּ המלצה להכיר "משמעות הביטוי  (17) "קּום ִהתְּ

 את הארץ באמצעות מסעות הליכה בה לאורכה ולרוחבה"
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 על דרך הניגודדמותו של אברם דמותו של לוט מבליטה את 

 דמותו של אברם דמותו של לוט הניגודים

ניגוד 

באמצעות 

השורש 

 ר.א.ה

א יו  לֹוט ֶאת ַוִישָּ ל ֶאת אַוַירְּ ֵעינָּ ַכר כִ  כָּ

ּה ֵדן ִכי כֻּלָּ ֶקה ַהַירְּ ה ַגןכְּ ...ַמשְּ הוָּ ַחר... יְּ  ַוִיבְּ

ל לֹו לֹוט ֵדן ֵאת כָּ  (11 - 10) ִכַכר ַהַירְּ

היא את כיכר הירדן ראייתו של לוט 

ממוקדת ברווחתו ה ראייה חמדנית

 .המידיתהכלכלית 

א ֵעיֶניָך  א נָּ ֵאהשָּ קֹום ֲאֶשר ִמן ּורְּ ה  ַהּמָּ ַאתָּ

ם ל ִכי ֶאת ...שָּ ֶרץ ֲאֶשר כָּ אָּ ה  הָּ ָך  רֶֹּאהַאתָּ לְּ

ֲעָך ַעד ַזרְּ ה ּולְּ ֶננָּ ם ֶאתְּ  (15 - 14) עֹולָּ

של  ראיית הארץאלוהים מדריך את 

אמורה ש ראייה רוחניתאברם שהיא 

 .בעתיד תממשלה

ניגוד 

שיקולים ב

 התחשבותבו

לוט בוחר את כיכר הירדן כמקום 

 אינטרסנטייםם שיקולימההתיישבות 

כלכלית ללא כל ורווחה נוחות  של

 .התחשבות בדודו אברם

והרווחה לוותר על הנוחות  בוחראברם 

של מניעת סכסוך  יםשיקולמהכלכלית 

עם בן  שמירה על שלום המשפחהו

 .אחיו לוט

ניגוד 

 התיישבותב

 מתיישב בסדוםו פורש את אוהליו לוט

ומוכן להתחבר לאנשי סדום הרשעים 

 .תו הכלכליתלמען רווח

מתיישב ואברם פורש את אוהליו 

שם הוא וגם  באלוני ממרא שבחברון

 .בונה מזבח לאלוהים

 

 

 

 בחן ידיעותיך

 ענה על השאלות הבאות:

הם ההמשך והסוף של סיפור הירידה  4 - 1שפסוקים טוען קסוטו הפרשן . 1

 ?. כיצד הוא מוכיח זאתלמצרים של אברם

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

הוא גורם? מה להסיכסוך בין רועי אברם לרועי לוט ונוצר על מה . 2

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

זהביטוי  לציין מה בא. 3 ִרִזי אָּ ַהפְּ ַנֲעִני וְּ ַהכְּ ֶרץ וְּ אָּ  ?יֵֹּשב בָּ

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
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 כפתרון לסכסוך? איזו הצעה מציע אברם ללוט. 4

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 כיצד מצטיירת דמותו של לוט בבחירתו בכיכר הירדן?. 5

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 ?ִמֶקֶדם ֹוטַוִיַסע לאיזה קושי יש בביטוי . 6

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 אנשי סדום מתוארים כרעים וחוטאים. על מה רומז הפסוק? 13. בפסוק 7

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 ?עליהם אילו דברים הפסיד אברם בפרידתו מלוט וכיצד אלוהים מפצה אותו. 8

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 




