
 

 

 המניעים הסמויים
 שמעבר לפשט

  
 

  יב-פרק יא| בראשית  א.

ֶשת  א   י ם אֵׁ ים שֵׁ ַקח ַאְבָרם ְוָנחֹור ָלֶהם ָנשִּ )כט( ַויִּ

ְלָכה  י  מִּ ְלָכה ַבת ָהָרן ֲאבִּ ֶשת ָנחֹור מִּ ם אֵׁ ַאְבָרם ָשָרי ְושֵׁ

ְסָכה י יִּ ַקח ַוֲאבִּ ין ָלּה ָוָלד: )לא( ַויִּ י ָשַרי ֲעָקָרה אֵׁ : )ל( ַוְתהִּ

ת ָשַרי  ֶתַרח ֶאת ַאְבָרם ְבנֹו ְוֶאת לֹוט ֶבן ָהָרן ֶבן ְבנֹו ְואֵׁ

ים ָלֶלֶכת  אּור ַכְשדִּ ָתם מֵׁ ְצאּו אִּ ֶשת ַאְבָרם ְבנֹו ַויֵׁ ַכָלתֹו אֵׁ

ְש  י ַאְרָצה ְכַנַען ַוָיבֹאּו ַעד ָחָרן ַויֵׁ ְהיּו ְימֵׁ בּו ָשם: )לב( ַויִּ

ם ָשָנה ַוָיָמת ֶתַרח ְבָחָרן: ס ים ּוָמאַתיִּ ש ָשנִּ  ֶתַרח ָחמֵׁ

ּמֹוַלְדְתָך      יב ַאְרְצָך ּומִּ )א( ַויֹאֶמר ה' ֶאל ַאְבָרם ֶלְך ְלָך מֵׁ

יָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ַאְרֶאךָ: )ב( ְוֶאֶעְשָך ְלגֹוי  ית ָאבִּ בֵׁ ּומִּ

ה ְבָרָכה: )ג( ַוֲאָבֲרָכה ָגדֹול וַ  ֲאָבֶרְכָך ַוֲאַגְדָלה ְשֶמָך ֶוְהיֵׁ

ְשְפחֹת ָהֲאָדָמה:  ְבְרכּו ְבָך כֹל מִּ ְמָבְרֶכיָך ּוְמַקֶלְלָך ָאאֹר ְונִּ

תֹו לֹוט ְוַאְבָרם  ֶלְך אִּ ָליו ה' ַויֵׁ ֶבר אֵׁ ֶלְך ַאְבָרם ַכֲאֶשר דִּ )ד( ַויֵׁ

י ְבעִּ ים ְושִּ ש ָשנִּ ַקח ֶבן ָחמֵׁ ָחָרן: )ה( ַויִּ אתֹו מֵׁ ם ָשָנה ְבצֵׁ

יו ְוֶאת ָכל ְרכּוָשם  ְשתֹו ְוֶאת לֹוט ֶבן ָאחִּ ַאְבָרם ֶאת ָשַרי אִּ

ְצאּו ָלֶלֶכת  ֲאֶשר ָרָכשּו ְוֶאת ַהֶנֶפש ֲאֶשר ָעשּו ְבָחָרן ַויֵׁ

 ַאְרָצה ְכַנַען ַוָיֹבאּו ַאְרָצה ְכָנַען:
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ְשתֹו ְוָכל ֲאֶשר לֹו ְולֹוט   ם הּוא ְואִּ ְצַריִּ ּמִּ )א( ַוַיַעל ַאְבָרם מִּ

ְקֶנה ַבֶכֶסף ּוַבָזָהב:  ד ְמאֹד ַבּמִּ ּמֹו ַהֶנְגָבה: )ב( ְוַאְבָרם ָכבֵׁ עִּ

ל ַעד ַהָּמקֹום ֲאֶשר  ית אֵׁ ֶנֶגב ְוַעד בֵׁ ֶלְך ְלַמָסָעיו מִּ )ג( ַויֵׁ

ין ָהָעי: )ד( ֶאל ָהָיה ָשם ָאֳהֹלה ַב  ל ּובֵׁ ית אֵׁ ין בֵׁ ָלה בֵׁ ְתחִּ

ְקָרא ָשם  אשָֹנה ַויִּ ַח ֲאֶשר ָעָשה ָשם ָברִּ ְזבֵׁ ְמקֹום ַהּמִּ

ְך ֶאת ַאְבָרם ָהָיה ֹצאן  ם ה': )ה( ְוַגם ְללֹוט ַההֹלֵׁ ַאְבָרם ְבשֵׁ

ים: )ו( ְוֹלא ָנָשא אָֹתם ָהָאֶרץ ָלֶשֶבת ַיְחָדו כִּ  י ּוָבָקר ְוֹאָהלִּ

ין  יב בֵׁ י רִּ ָהָיה ְרכּוָשם ָרב ְוֹלא ָיְכלּו ָלֶשֶבת ַיְחָדו: )ז( ַוְיהִּ

י ָאז  זִּ י ְוַהְפרִּ ה לֹוט ְוַהְכַנֲענִּ ְקנֵׁ י מִּ ין ֹרעֵׁ ה ַאְבָרם ּובֵׁ ְקנֵׁ י מִּ ֹרעֵׁ

יָבה  י ְמרִּ ב ָבָאֶרץ: )ח( ַוֹיאֶמר ַאְבָרם ֶאל לֹוט ַאל ָנא ְתהִּ יֹשֵׁ

ין יֶנָך ּובֵׁ י ּובֵׁ ינִּ ים ֲאָנְחנּו:  בֵׁ ים ַאחִּ י ֲאָנשִּ ין ֹרֶעיָך כִּ ֹרַעי ּובֵׁ

ם ַהְשֹמאל  ָעָלי אִּ ָפֶרד ָנא מֵׁ )ט( ֲהֹלא ָכל ָהָאֶרץ ְלָפֶניָך הִּ

יָניו  ָשא לֹוט ֶאת עֵׁ יָלה: )י( ַויִּ ין ְוַאְשְמאִּ ם ַהָימִּ ָנה ְואִּ ימִּ ְואֵׁ

י ֻכָלּה ַמְשֶק  ן כִּ ַכר ַהַיְרדֵׁ ת ה' ֶאת ַוַיְרא ֶאת ָכל כִּ י ַשחֵׁ ְפנֵׁ ה לִּ

ם בֲֹאָכה ֹצַער:ְסֹדם ְוֶאת  ֲעמָֹרה ְכַגן ה' ְכ  ְצַריִּ  ֶאֶרץ מִּ

ֶקֶדם  ַסע לֹוט מִּ ן ַויִּ ַכר ַהַיְרדֵׁ ת ָכל כִּ ְבַחר לֹו לֹוט אֵׁ )יא( ַויִּ

יו: )יב( ַאְבָרם ָיַשב ְבֶאֶרץ ְכָנַען  ַעל ָאחִּ יש מֵׁ ָפְרדּו אִּ ַויִּ

י ְסדֹם ְולֹוט ָיַשב ְב  ָכר ַוֶיֱאַהל ַעד ְסֹדם: )יג( ְוַאְנשֵׁ י ַהכִּ ָערֵׁ

י  ים ַלה' ְמאֹד: )יד( ַוה' ָאַמר ֶאל ַאְבָרם ַאֲחרֵׁ ים ְוַחָטאִּ ָרעִּ

ן ַהָּמקֹום ֲאֶשר  ה מִּ יֶניָך ּוְראֵׁ ּמֹו ָשא ָנא עֵׁ עִּ ָפֶרד לֹוט מֵׁ הִּ

ְדָמה ָוָיָּמה: )טו( כִּ  י ֶאת ָכל ַאָתה ָשם ָצפָֹנה ָוֶנְגָבה ָוקֵׁ

ָהָאֶרץ ֲאֶשר ַאָתה רֶֹאה ְלָך ֶאְתֶנָנה ּוְלַזְרֲעָך ַעד עֹוָלם: 

יש  ם יּוַכל אִּ י ֶאת ַזְרֲעָך ַכֲעַפר ָהָאֶרץ ֲאֶשר אִּ )טז( ְוַשְמתִּ

ְך  ְתַהלֵׁ ָּמֶנה: )יז( קּום הִּ ְמנֹות ֶאת ֲעַפר ָהָאֶרץ ַגם ַזְרֲעָך יִּ לִּ

י ְלָך ֶאְתֶנָנה: )יח( ַוֶיֱאַהל ַאְבָרם ָבָאֶרץ ְלָאְרָכּה ּוְלָרְח  ָבּה כִּ

ַח  ְזבֵׁ ֶבן ָשם מִּ א ֲאֶשר ְבֶחְברֹון ַויִּ י ַמְמרֵׁ ֹלנֵׁ ֶשב ְבאֵׁ ַוָיֹבא ַויֵׁ

 ַלה': פ

 פרשה מא | בראשית רבה ג. 

טו[ וה' אמר אל אברם וגו', ר' יודה אומר  -ח ]יג, יד 

אחיו  כעס היה לאבינו אברהם בשעה שפירש לוט בן

מעמו, אמר הקדוש ברוך הוא לכל הוא מדבק, וללוט 

אחיו אינו מדבק, רבי נחמיה אמר כעס היה לו להקב"ה 

בשעה שהיה מהלך לוט עם אברהם אבינו, אמר 

הקדוש ברוך הוא אני אמרתי לו לזרעך נתתי את הארץ 

הזאת, והוא מדביק את לוט בן אחיו כדי לירשו, א"כ 

מן השוק, ויורישם את שלו,  ילך ויביא לו שני פרסתקין

כמו שהוא רוצה בן אחיו, הה"ד )משלי כב( גרש לץ 

ויצא מדון, גרש לץ זה לוט, ויצא מדון, ויהי ריב בין 

רועי אברם וגו', וישבות דין וקלון, ויאמר אברם אל לוט 

אל נא תהי מריבה וגו', )שם /משלי כ"ב/( אהב טהר לב 

אוהב כל מי וחן שפתיו רעהו מלך הקדוש ברוך הוא 

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 מא( ודבר גבורות וחין ערכו, 

נעשה לו הקדוש ברוך הוא כריע, שמתוך אהבה 

 י את הארץ הזאת.שאהבו, אמר לו לזרעך נתת

 פרק ס| ישעיהו ד. 

יֶהם:  ים ֶאל ֲאֻרבֹתֵׁ ֶלה ָכָעב ְתעּוֶפיָנה ְוַכיֹונִּ י אֵׁ  )ח( מִּ

 פרק לא| ירמיהו  ה.

ים   י ַתְמרּורִּ י ְבכִּ ְשָמע ְנהִּ )יד( ֹכה ָאַמר ה' קֹול ְבָרָמה נִּ

ם ָנחֵׁ ֲאָנה ְלהִּ ל ְמַבָכה ַעל ָבֶניָה מֵׁ יֶננּו: ס  ָרחֵׁ י אֵׁ ַעל  ָבֶניָה כִּ

ש  י יֵׁ ְמָעה כִּ דִּ ְך מִּ יַניִּ י ְועֵׁ ֶבכִּ ְך מִּ י קֹולֵׁ ְנעִּ )טו( ֹכה ָאַמר ה' מִּ

ש  ב: )טז( ְויֵׁ ֶאֶרץ אֹויֵׁ ְך ְנֻאם ה' ְוָשבּו מֵׁ ְפֻעָלתֵׁ ָשָכר לִּ

ְגבּוָלם: ס ים לִּ ְך ְנֻאם ה' ְוָשבּו ָבנִּ יתֵׁ ְקָוה ְלַאֲחרִּ  תִּ


