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בראשית פרק יג פסוק ו 
לֹא ָנָׂשא אָֹתם ָהָאֶרץ ָלֶׁשֶבת ַיְחָּדו ִּכי ָהָיה ְרכּוָׁשם ָרב ְולֹא 

.ָיְכלּו ָלֶׁשֶבת ַיְחָּדו
:613Genesis

And the land did not bear them to dwell together, for their possessions were many, 
and they could not dwell together.

י בראשית פרק יג פסוק ו "רש
,  לא היתה יכולה להספיק מרעה למקניהם- ולא נשא אותם )ו

כמו ולא נשא אותם מרעה , וצריך להוסיף עליו, ולשון קצר הוא
לפיכך כתוב ולא נשא בלשון זכר , הארץ

Rashi-Genesis13:6
And…did not bear It was unable to supply enough pasture for their cattle, and this is 
an abbreviated expression, and an additional word is needed. [It is to be explained] as: 
“And the pasture of the land could not bear them.” Therefore, ְולֹא ָנׂשא is written in the 
masculine gender.

אונקלוס בראשית פרק יג פסוק ו 
וברת יתהון ארעא למתב כחדא ארי הוה קנינהון סגי  ולא ס)ו(

:ולא יכילו למתב כחדא

בראשית פרק יב פסוק ד 
ַוֵּיֶלְך ַאְבָרם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֵאָליו ְיקָֹוק ַוֵּיֶלְך ִאּתֹו לֹוט ְוַאְבָרם 

:ֶּבן ָחֵמׁש ָׁשִנים ְוִׁשְבִעים ָׁשָנה ְּבֵצאתֹו ֵמָחָרן
12:4enesis G

And Abram went, as the Lord had spoken to him, and Lot went with him, and Abram 
was seventy five years old when he left Haran.

בראשית פרק יג פסוק ה 
:ְוַגם ְללֹוט ַההֵֹלְך ֶאת ַאְבָרם ָהָיה צֹאן ּוָבָקר ְואָֹהִלים

13:5enesis G
 And also Lot, who went with Abram, had flocks and cattle and tents

בראשית פרק יח פסוק יט 
ִּכי ְיַדְעִּתיו ְלַמַען ֲאֶׁשר ְיַצֶּוה ֶאת ָּבָניו ְוֶאת ֵּביתֹו ַאֲחָריו 

ְוָׁשְמרּו ֶּדֶרְך ְיקָֹוק ַלֲעׂשֹות ְצָדָקה ּוִמְׁשָּפט ְלַמַען ָהִביא ְיקָֹוק 
:ַעל ַאְבָרָהם ֵאת ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָעָליו



Genesis 18:19
 For I have known him because he commands his sons and his household after him, 
that they should keep the way of the Lord to perform righteousness and justice, in 
order that the Lord bring upon Abraham that which He spoke concerning him."

רק יח פסוק ג ויקרא פ
ְּכַמֲעֵׂשה ֶאֶרץ ִמְצַרִים ֲאֶׁשר ְיַׁשְבֶּתם ָּבּה לֹא ַתֲעׂשּו ּוְכַמֲעֵׂשה ֶאֶרץ 
ְּכַנַען ֲאֶׁשר ֲאִני ֵמִביא ֶאְתֶכם ָׁשָּמה לֹא ַתֲעׂשּו ּוְבֻחּקֵֹתיֶהם לֹא 

ֵתֵלכּו 
Leviticus 18:3
Like the practice of the land of Egypt, in which you dwelled, you shall not do, and 
like the practice of the land of Canaan, to which I am bringing you, you shall not do, 
and you shall not follow their statutes.

כו -דברים פרק ז פסוק כה
ְּפִסיֵלי ֱאלֵֹהיֶהם ִּתְׂשְרפּון ָּבֵאׁש לֹא ַתְחמֹד ֶּכֶסף ְוָזָהב :כה
יֶהם ְוָלַקְחָּת ָלְך ֶּפן ִּתָּוֵקׁש ּבֹו ִּכי תֹוֲעַבת ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ֲעֵל
:הּוא
ְולֹא ָתִביא תֹוֵעָבה ֶאל ֵּביֶתָך ְוָהִייָת ֵחֶרם ָּכמֹהּו ַׁשֵּקץ :כו

: ְּתַׁשְּקֶצּנּו ְוַתֵעב ְּתַתֲעֶבּנּו ִּכי ֵחֶרם הּוא

Deuteronomy 7:25-26
25.The graven images of their gods you will burn with fire; you shall not covet the 
silver or gold that is upon them and take it for yourself, lest you be ensnared by it, for 
it is an abomination to the Lord, your God.
26. Nor should you bring an abomination into your house, lest you be are to be 
destroyed like it, but you shall utterly detest it, and you shall utterly abhor it; for it is 
to be destroyed.

  מסכת תמיד פרק ב
, כל העצים כשרים,  הין:למערכה וכי כל העצים כשרין.החלו מעלין בגזירין לסדר את המערכהג,ב

.ושל עץ שמן, ושל אגוז, במורבייות של תאנה--רגיליןאבל באלו; חוץ משל זית ומשל גפן

Mishna-Tractate Tamid 2-3
They began lifting up blocks of wood, to arrange the fire of the pile.But are all trees 
fit for the pile?Yes! All trees are fit for the pile, except the olive and grapevine, but to 
the following they were accustomed-to branches of fig, and of walnut, and of oil 
wood.   (translation from Mishna with commentary by Pinchas Kehati.(Maor Wallach 
Press) 

]דף עו עמוד ב[פרשת לך לך ) בראשית(זוהר כרך א 
 Zohar Bereshis page 84a

ח מה כתיב ויהי ריב בין רעי מקנה אברם רב "שמעון ת' ױאמר ר
כתיב חסר יוד דבעא לוט למהדר לפולחנא נוכראה דפלחי יתבי 

, ארעא וסופיה דקרא אוכח דכתיב והכנעני והפריזי אז יושב בארץ
סרחניה לפולחנא נוכראה דכתיב ויסע לוט ומנלן דלוט אהדר ל



מקדם מקדמונו של עולם כתיב הכא ויסע ) ד ב"לעיל ע(מאי , מקדם
לוט מקדם וכתיב ויהי בנסעם מקדם מה להלן נטילו מקדמונו של 

כיון דידע אברהם דלוט להכי נטי לביה מיד , עולם אוף הכא כן
.הפרד נא מעלי' ויאמר אברם אל לוט וגו

 פרק יג פסוק יד בראשית
ַויקָֹוק ָאַמר ֶאל ַאְבָרם ַאֲחֵרי ִהָּפֶרד לֹוט ֵמִעּמֹו ָׂשא ָנא ֵעיֶניָך 

:ּוְרֵאה ִמן ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ַאָּתה ָׁשם ָצפָֹנה ָוֶנְגָּבה ָוֵקְדָמה ָוָיָּמה
Genesis 13:14
 And the Lord said to Abram after Lot had parted from him, "Please raise your eyes 
and see, from the place where you are, northward and southward and eastward and 
westward.

ישעיהו פרק מב פסוק ו 
ֲאִני ְיקָֹוק ְקָראִתיָך ְבֶצֶדק ְוַאְחֵזק ְּבָיֶדָך ְוֶאָּצְרָך ְוֶאֶּתְנָך 

:ִלְבִרית ָעם ְלאֹור ּגֹוִים
6-42Yeshayahu 

I am the Lord; I called you with righteousness and I will strengthen your hand; and I 
formed you, and I made you for a people's covenant, for a light to nations.
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