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  ע"ד                                                                                                                                                                    מרחשוון התש"בס
  

  ניסיון כפול 
  )פ שעורו של הרב אלחנן סמט"ע (לך-פרשת לךל

  
  ב"ק יבראשית פר. 1
 ּוִמּמֹוַלְדְּתָך ּוִמֵּבית ַאְרְצךָ ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל ַאְבָרם ֶלְך ְלָך ֵמ ) א(

ְוֶאֶעְׂשָך ְלגֹוי ָּגדֹול ַוֲאָבֶרְכָך ) ב:( ֲאֶׁשר ַאְרֶאּךָ ָאֶרץָאִביָך ֶאל הָ 
ַוֲאָבְרָכה ְמָבֲרֶכיָך ּוְמַקֶּלְלָך ָאאֹר ) ג:(ַוֲאַגְּדָלה ְׁשֶמָך ֶוְהֵיה ְּבָרָכה

ַוֵּיֶלְך ַאְבָרם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ) ד:(ְוִנְבְרכּו ְבָך ּכֹל ִמְׁשְּפחֹת ָהֲאָדָמה
ֵאָליו ְיהָֹוה ַוֵּיֶלְך ִאּתֹו לֹוט ְוַאְבָרם ֶּבן ָחֵמׁש ָׁשִנים ְוִׁשְבִעים ָׁשָנה 

ַוִּיַּקח ַאְבָרם ֶאת ָׂשַרי ִאְׁשּתֹו ְוֶאת לֹוט ֶּבן ) ה:(ְּבֵצאתֹו ֵמָחָרן
ֶאת ָּכל ְרכּוָׁשם ֲאֶׁשר ָרָכׁשּו ְוֶאת ַהֶּנֶפׁש ֲאֶׁשר ָעׂשּו ְבָחָרן ָאִחיו וְ 

ַוַּיֲעבֹר ַאְבָרם ) ו:( ְּכָנַעןַאְרָצה ְּכַנַען ַוָּיבֹאּו ַאְרָצהַוֵּיְצאּו ָלֶלֶכת 
) ז:(ָאֶרץ ַעד ְמקֹום ְׁשֶכם ַעד ֵאלֹון מֹוֶרה ְוַהְּכַנֲעִני ָאז ּבָ ָאֶרץּבָ 

 ַהּזֹאת ַוִּיֶבן ָאֶרץל ַאְבָרם ַוּיֹאֶמר ְלַזְרֲעָך ֶאֵּתן ֶאת ָה ַוֵּיָרא ְיהָֹוה ֶא 
ַוַּיְעֵּתק ִמָּׁשם ָהָהָרה ִמֶּקֶדם ) ח:(ָׁשם ִמְזֵּבַח ַליהָֹוה ַהִּנְרֶאה ֵאָליו

ְלֵבית ֵאל ַוֵּיט ָאֳהלֹה ֵּבית ֵאל ִמָּים ְוָהַעי ִמֶּקֶדם ַוִּיֶבן ָׁשם ִמְזֵּבַח 
  :ַוִּיַּסע ַאְבָרם ָהלֹוְך ְוָנסֹוַע ַהֶּנְגָּבה) ט:(ֵׁשם ְיהָֹוהַליהָֹוה ַוִּיְקָרא ְּב 

  
 ָהָרָעב ָכֵבדַוְיִהי ָרָעב ָּבָאֶרץ ַוֵּיֶרד ַאְבָרם ִמְצַרְיָמה ָלגּור ָׁשם ִּכי ) י(

  :ָּבָאֶרץ
 ַוּיֹאֶמר ֶאל ָׂשַרי ִאְׁשּתֹו ִמְצָרְיָמהַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ִהְקִריב ָלבֹוא ) יא(

ְוָהָיה ִּכי ִיְראּו אָֹתְך ) יב:( ְיַפת ַמְרֶאה ָאְּת ִאָּׁשהא ָיַדְעִּתי ִּכי ִהֵּנה נָ 
ִאְמִרי ) יג:( זֹאת ְוָהְרגּו אִֹתי ְואָֹתְך ְיַחּיּוִאְׁשּתֹו ְוָאְמרּו ִּמְצִריםהַ 

) יד:(ָנא ֲאחִֹתי ָאְּת ְלַמַען ִייַטב ִלי ַבֲעבּוֵרְך ְוָחְיָתה ַנְפִׁשי ִּבְגָלֵלְך 
 ִּכי ָיָפה ָהִאָּׁשה ֶאת ְצִרים ַוִּיְראּו ַהִּמ ִמְצָרְיָמהְּכבֹוא ַאְבָרם ַוְיִהי 

ַוִּיְראּו אָֹתּה ָׂשֵרי ַפְרעֹה ַוְיַהֲללּו אָֹתּה ֶאל ַּפְרעֹה ) טו:(ִהוא ְמאֹד
ּוְלַאְבָרם ֵהיִטיב ַּבֲעבּוָרּה ַוְיִהי לֹו ) טז:( ֵּבית ַּפְרעֹהָהִאָּׁשהַוֻּתַּקח 

ַוְיַנַּגע ) יז:(ֲחמִֹרים ַוֲעָבִדים ּוְׁשָפחֹת ַוֲאתֹנֹת ּוְגַמִּליםצֹאן ּוָבָקר וַ 
 ְנָגִעים ְּגדִֹלים ְוֶאת ֵּביתֹו ַעל ְּדַבר ָׂשַרי ֵאֶׁשת ַּפְרעֹהְיהָֹוה ֶאת 

 ְלַאְבָרם ַוּיֹאֶמר ַמה ּזֹאת ָעִׂשיָת ִּלי ַפְרעֹהַוִּיְקָרא ) יח:(ַאְבָרם
ָלָמה ָאַמְרָּת ֲאחִֹתי ִהוא ) יט:( ִאְׁשְּתָך ִהואָלָּמה לֹא ִהַּגְדָּת ִּלי ִּכי

ַוְיַצו ָעָליו ) כ:(ָוֶאַּקח אָֹתּה ִלי ְלִאָּׁשה ְוַעָּתה ִהֵּנה ִאְׁשְּתָך ַקח ָוֵלְך 
  : ֲאָנִׁשים ַוְיַׁשְּלחּו אֹתֹו ְוֶאת ִאְׁשּתֹו ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר לֹוְרעֹהּפַ 
  

ִים הּוא ְוִאְׁשּתֹו ְוָכל ֲאֶׁשר לֹו ַוַּיַעל ַאְבָרם ִמִּמְצרַ ) א(: ג"פרק י
   :ַהֶּנְגָּבהְולֹוט ִעּמֹו 

 ַוֵּיֶלְך ְלַמָּסָעיו) ג:( ְמאֹד ַּבִּמְקֶנה ַּבֶּכֶסף ּוַבָּזָהבָּכֵבדְוַאְבָרם ) ב(
ִמֶּנֶגב ְוַעד ֵּבית ֵאל ַעד ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָהָיה ָׁשם ָאֳהלֹה ַּבְּתִחָּלה ֵּבין 

ֶאל ְמקֹום ַהִּמְזֵּבַח ֲאֶׁשר ָעָׂשה ָׁשם ָּבִראׁשָֹנה ) ד:(יֵּבית ֵאל ּוֵבין ָהעָ 
  :ַוִּיְקָרא ָׁשם ַאְבָרם ְּבֵׁשם ְיהָֹוה

  
  קאסוטו. 2
הסמוכה לסוף הפרשה יש הקבלה לסיום ' הנגבה'במילה "

אמנם שם מדובר על נסיעה כלפי ). ט, ב"י(הפרשה הקודמת 
, גב מן הדרוםוכאן מדובר על נסיעה כלפי הנ, הנגב מן הצפון

  ".שווה בשני הפסוקים' הנגבה'אבל המילה 

  
ג אינם אלא המשך "ד של פרק י-ברור הדבר שהפסוקים א

חלוקת . ב"וסיום של הסיפור המתחיל בפסוק י של פרק י
אינה מתאימה לחלוקה , שנקבעה בימי הביניים, הפרקים

  .המקורית של הפרשיות
  : קאסוטוכותב..." מאד במקנהכבד ואברם "ב , ג"על י

מקבילה הקבלה ניגודית למה שכתוב בתחילת ' כבד'המילה 
אז היה אברם סובל . ' הרעב בארץכבדכי 'י , ב"הפרשה י

  .מאוד ברכושוהוא כבד עכשיו ; הרעב כבדמשום שהיה 
  

  :כותב קאסוטו" מנגב ועד בית אלוילך למסעיו "ג , ג"על י
) ט, ב"י(גם במילים הללו יש הקבלה לסוף הפרשה הקודמת 

  .'ויסע אברם הלוך ונסוע הנגבה'
  

אל מקום המזבח אשר עשה שם בראשונה ויקרא "ד , ג"על י
  :כותב קאסוטו"   'שם אברם בשם ה

, אברם הגיע ממש אל מקום המזבח אשר בנה בעלותו מחרן
משום שעליו היה עומד , אל המקום החביב על לבו במיוחד

רידתו לאחר ההפסקה של י, מיד כשחזר... אותו המזבח
ומכריז שם אצל המזבח על ... שב אברם לפעולתו, למצרים

חזרתו אל ארץ כנען אינה הגירה פשוטה של . לוהיו-א' שם ה
היא החזרה של איש שהקדיש את עצמו ; נודד ממקום למקום

אל הארץ הנועדה לתפקידו , ואת זרעו לאמונה חדשה
מיד כשהוא חוזר בלי פגע אחר , ולפיכך. ולתפקיד צאצאיו

מחדש הוא את פעולתו , מבחן הקשה שהוטל עליו במצריםה
ההקבלה לסוף הפרשה הקודמת איננה ... לשם מילוי תפקידו
והסיום . אלא גם הקבלה בתוכן העניינים, רק הקבלה בצורה

  .הוא סיום חגיגי מבחינה עניינית ונאה מבחינה ספרותית
  
  טז, ז" דברים י.3
לא תִֹספון : לכםאמר ' וה... ולא ישיב את העם מצרימה "

  ". לשוב בדרך הזה עוד
  
  ח"דברים כ. 4
ֶוֱהִׁשיְבָך ְיהָֹוה ִמְצַרִים ָּבֳאִנּיֹות ַּבֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ָאַמְרִּתי ְלָך לֹא ) סח(

  ...תִֹסיף עֹוד ִלְראָֹת 
  
  ג'בראשית פרק י. 5
) ו:(ְוַגם ְללֹוט ַההֵֹלְך ֶאת ַאְבָרם ָהָיה צֹאן ּוָבָקר ְואָֹהִלים) ה(

ְולֹא ָנָׂשא אָֹתם ָהָאֶרץ ָלֶׁשֶבת ַיְחָּדו ִּכי ָהָיה ְרכּוָׁשם ָרב ְולֹא ָיְכלּו 
ַוְיִהי ִריב ֵּבין רֵֹעי ִמְקֵנה ַאְבָרם ּוֵבין רֵֹעי ִמְקֵנה ) ז:(ָלֶׁשֶבת ַיְחָּדו
ַוּיֹאֶמר ַאְבָרם ֶאל לֹוט ) ח:(ִני ְוַהְּפִרִּזי ָאז יֵׁשב ָּבָאֶרץלֹוט ְוַהְּכַנעֲ 

ַאל ָנא ְתִהי ְמִריָבה ֵּביִני ּוֵביֶנָך ּוֵבין רַֹעי ּוֵבין רֶֹעיָך ִּכי ֲאָנִׁשים 



 

  

2

2

ֲהלֹא ָכל ָהָאֶרץ ְלָפֶניָך ִהָּפֶרד ָנא ֵמָעָלי ִאם ) ט:(ַאִחים ֲאָנְחנּו
ַוִּיָּׂשא לֹוט ֶאת ) י:(ָּיִמין ְוַאְׂשְמִאיָלהַהְּׂשמֹאל ְוֵאיִמָנה ְוִאם הַ 

ֵעיָניו ַוַּיְרא ֶאת ָּכל ִּכַּכר ַהַּיְרֵּדן ִּכי ֻכָּלּה ַמְׁשֶקה ִלְפֵני ַׁשֵחת ְיהָֹוה 
) יא:(ֶאת ְסדֹם ְוֶאת ֲעמָֹרה ְּכַגן ְיהָֹוה ְּכֶאֶרץ ִמְצַרִים ּבֲֹאָכה צַֹער

ַּיְרֵּדן ַוִּיַּסע לֹוט ִמֶּקֶדם ַוִּיָּפְרדּו ִאיׁש ַוִּיְבַחר לֹו לֹוט ֵאת ָּכל ִּכַּכר ַה 
ַאְבָרם ָיַׁשב ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען ְולֹוט ָיַׁשב ְּבָעֵרי ַהִּכָּכר ) יב:(ֵמַעל ָאִחיו

  :ְוַאְנֵׁשי ְסדֹם ָרִעים ְוַחָּטִאים ַליהָֹוה ְמאֹד) יג:(ַוֶּיֱאַהל ַעד ְסדֹם
  
 ִהָּפֶרד לֹוט ֵמִעּמֹו ָׂשא ָנא ֵעיֶניָך ַויהָֹוה ָאַמר ֶאל ַאְבָרם ַאֲחֵרי) יד(

ּוְרֵאה ִמן ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ַאָּתה ָׁשם ָצפָֹנה ָוֶנְגָּבה ָוֵקְדָמה 
ִּכי ֶאת ָּכל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאָּתה רֶֹאה ְלָך ֶאְּתֶנָּנה ּוְלַזְרֲעָך ) טו:(ָוָיָּמה

ֲאֶׁשר ִאם יּוַכל ִאיׁש ְוַׂשְמִּתי ֶאת ַזְרֲעָך ַּכֲעַפר ָהָאֶרץ ) טז:(ַעד עֹוָלם
קּום ִהְתַהֵּלְך ָּבָאֶרץ ) יז:(ִלְמנֹות ֶאת ֲעַפר ָהָאֶרץ ַּגם ַזְרֲעָך ִיָּמֶנה

 ַאְבָרם ַוָּיבֹא ַוֵּיֶׁשב ַוֶּיֱאַהל) יח:(ְלָאְרָּכּה ּוְלָרְחָּבּה ִּכי ְלָך ֶאְּתֶנָּנה
  : ַליהָֹוהַוִּיֶבן ָׁשם ִמְזֵּבחַ ְּבֵאלֵֹני ַמְמֵרא ֲאֶׁשר ְּבֶחְברֹון 

  
  קאסוטו. 6

קושרת פרשה זו אל הפרשה ' וגם' המילה - וגם ללוט 
ואברם כבד מאד במקנה '(ובמיוחד אל פסוק ב , הקודמת

ששימש כאמור מעין הכנה לסיפור הניתן , )'בכסף ובזהב
  .בפרשה זו

באות הן .  לא לחינם נכתבו כאן מילים אלו-ההולך את אברם 
  ...)., ב"י(להזכיר מה שנכתב למעלה 

  
  נחמה ליבוביץ. 7

ויקח אברם ') ה, ב"י... (לוט עזב את ארצו והלך עם אברהם
את שרי אשתו ואת לוט בן אחיו ואת כל רכושם אשר רכשו 

, שהיה בן אחיו של אברהם, לוט... 'ואת הנפש אשר עשו בחרן
ירד עם , עבר את כנען. הלך אתו ונתגלגל עמו כמה גלגולים

אך לא כהליכתו מחרן .  ממצריםעלה עמו, אברהם מצרימה
  . כן חזירתו ממצרים לארץ, לארץ

  :נקרא ונשווה את שני הפסוקים
   ויקח אברם) ה, ב"י (:בצאתו מחרן

  .ואת כל רכושם    לוט בן אחיו ואת את שרי אשתו
  ויעל אברם ממצרים) א, ג"י (:בעלותו ממצרים

  .ולוט עמו הנגבה     וכל אשר לו הוא ואשתו
בצאתם מחרן היה ... ם בפסוק דבר שבמקרהאין סדר המילי

. והרכוש היה כנראה משותף לכולם, לוט חלק מן המשפחה
עכשיו אין לוט . שתי משפחותהרי לפנינו , בשובם ממצרים

אלא כמי שנצטרף לחבורה , מוזכר בפרק מיד לאחר שרה
וגם ') ה, ג"י(וראיה לכך , אבל הולך כאדם עצמאי, והולך עמה

זרות זו בין . 'ם היה צאן ובקר ואהליםללוט ההלך את אבר
בהפרדה בין שמו של ) א, ג"י(לוט לאברהם המסומלת בפסוק 

היא אותה , אברהם ואשתו לבין שמו של לוט על ידי הרכוש
זרות אשר בתחילת הפרק נאמרה רק ברמז ובהמשך הפרק 

ולא '): ו, ג"י(ומגיעה עד לריב ועד לפירוד , תיאמר במפורש
ולא יכלו , כי היה רכושם רב, שבת יחדונשא אֹתם הארץ ל

  .'לשבת יחדו
  יא-י, א" ידברים. 8

ִהוא לא כארץ מצרים כי הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה 
והשקית ברגלך כגן אשר תזרע את זרעך , אשר יצאתם משם

והארץ אשר אתם עֹברים שמה לרשתה ארץ הרים . הירק
  .ובקעֹת למטר השמים תשתה מים

  
  ט, א"יבראשית . 9
  " שרי עקרה אין לה ולד"
  

  )ז', מ(בבראשית רבה . 10
לא ] איני רוצה[=אי אפשי : הסיע עצמו מקדמונו של עולם "

  ."לוהו-באברהם ולא בא
  

  הקבלת המחציות. 11
 מחצית ב מחצית א

 א
-י, ב"י(

 )טז
לקיחת שרי 
מאברם אל בית 

 פרעה
 1א

, ג"י(
 )יג- ה

הליכת לוט מעל 
 אברם אל סדום

יז , ב"י( ב
 )ד, ג"י -

מתערב ' ה
  התערבות נסית

והבעיות כולן 
 נפתרות עקב כך

 1ב
, ג"י(

- יד
 )יח

  מתגלה לאברם' ה
ובדבריו פותר את 

 מצוקתו

  
   דמיון בין הפתיחות של שתי המחציות. 12

, ו, ג"י(מחצית ב  )י, ב"י(מחצית א 
 )הפסוק השני במחצית

נשא אֹתם הארץ ולא  רעב בארץויהי        
 לשבת יחדו

  ירד אברם ו
 י היה רכושם רבכ מצרימה לגור שם

לשבת יכלו            ולא הרעב בארץכי כבד 
 יחדו

  
   דמיון בין החתימות של שתי המחציות. 13

 )יח, ג"י(מחצית ב  )ד-ג, ג"י(מחצית א 
עד המקום ... וילך

אהלֹה אשר היה שם 
  ...בתחלה

 ...המזבחאל מקום 
ויקרא שם אברם 

 .'הבשם 

באלֹני ... ברםאויאהל 
  ממרא אשר בחברון

 .'מזבח להויבן שם 

  
  'י' ק על פס"רד. 14

ל את - זה אחד מן הניסיונות שניסה הא-ויהי רעב בארץ 
: ה לאמור"אברהם אבינו ועמד בכולם ולא הרהר אחר הקב

והיום רעב ' ונברכו בך כל משפחות האדמה'אתמול אמר לי 
 אל מקום בארץ שאני שוכן בה עד שאצטרך לצאת ממנה

אלא הכול היה מקבל באהבה ולא הרהר אחר מידותיו . אחר
  .ה"של הקב

  
  ג -ב, ו" טבראשית. 15
והנה ... ואנכי הולך ערירי ובן משק ביתי הוא דמשק אליעזר"

  ".יורש אֹתי] עבדי[=בן ביתי 

 


