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ְזַר  "  ְצָחק  ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  וא ֵמָא  ה ַההִּ  א ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (יב' בראשית כו" )' הו  הים ַוַֽ

 

 
 (ז 'יב בראשית) "יואל ההנרא' הח לבזמן שם ביוזאת הארץ הר לזרעך אתן מיאורם באל א' הירא ו"

נו אכמו שמצ. לארץ ץשכן אין השכינה שורה בחו, אברהם אבינו לאה "עד כה לא נראה הקבש "רקיכלי "מסביר ה
גם על אברהם לא שרתה שכינה עד  כך, שכינההיונה הנביא שברח אל מחוץ לארץ ישראל כדי שלא תשרה עליו אצל 

. אלא קול דברים בלבד, התגלות נבואית שבמראהבלא היה זו , "לך לך מארצך"נאמר לו ומה ש. שנכנס לארץ ישראל
' ויבן מזבח לה", בארץ ישראל, רק כאן. מקום שאין השכינה שורה, ץ לארץעם זה לא בנה עד כה מזבח בחוטומ

דה וה, ועל כן, ואילו עכשיו נראה אליו, ולא היה המקום ראוי ליותר מזה, רק נשמע אליו שכן עד כה, "הנראה אליו
 . בבניית המזבחאברהם 

 

 (יג' בראשית יב) "אמרי נא אחותי את"

הוא , ואות עצמו וחשש שמא יהרגו ולא בטח בזכותהרבה  ותנותושאברהם מענ "דודפני "א ב"החידמסביר רבינו 
זכות שלא חשש לומר שהיא אחותו כך ומשום , רעכל אונה לה ילא שנביאה היתה צדקת ושהיא שרה בבטח דווקא 

 . לא יוכל לאונסה ולהתעולל בההיא גדולה יותר ושרה 
 

 (יג' בראשית יב) "ייטב לי למען"

ם מצריה כל אחד מהויקו ואחותהיא תאמר שר שרה שאכהטובה שלה ציפה אברהם היתה ש "ספורנו"לפי ה
ובמתן כמו שהיה  הרובמ הםייטיב לא דווקא אל אותם גולו ולא יחשוב שום אחד מהם להר אותה שיאברהם ישא

ובין כך חשב , קרוביה במגדנות כדי שיסכימו לתת אותה לתובעאת הר ווהמנהג אז שהיו מפתים את אבי האשה במ
 . לצאת משםאברהם שהם יספיקו 

 

  (א' בראשית יג)" ואשתו וכל אשר לו הוא"
מאברהם לא גזלו המצרים שלנו להודיע הוא כדי " ואשתו וכל אשר לו הוא"שמדגיש הכתוב  טעםשה ן"הרמבמבאר 

ה אותם מירבאו בטענה לאברהם שהוא לא הם ו, מלךאל השרה כאשר לקחו את כל המתנות הגדולות שנתנו לו את 
 . 'מאת ה ה מעשה נסכל זאת היו. תנו בטעותושהמתנות נ

 

 (יז' בראשית יג)" התהלך בארץ קום"
יתן לו ולזרעו  רץ הקדושה אשרחזיק באיה שאברהם "רצה הקבה לאברהם "שבציווי הזה של הקב רבינו בחיימבאר 
 . כאדם הנותן לחברו קרקע במתנה ומראה לו מצריו ואומר לו שיחזיק בה, בה לארכה ולרחבה שיתהלךואמר , מעתה

 

 ( א 'טובראשית ) "אנכי מגן לך"
מצוה בעידנא דעסיק בה מגינא ומצלא תורה בין בעידנא " את הפסוק על פי המובא בגמראפרש מ "נעם אלימלך"ה

מצוה בזמן שאדם עוסק בה היא מגינה ומצילה ], (.סוטה כא)" דעסיק בה ובין בעידנא דלא עסיק בה מגינא ומצלא
לומד תורה פעם אדם כששנמצא [ ואילו תורה בין בזמן שעוסק בה ובין בזמן שאין עוסק בה היא מגינה ומצילה

כי מה שלמד , וכשלומד שוב אזי מגיע לו שכר בעד הלימוד הזה ,התורה מגינה עליו גם בשעה שאינו לומד ,אחת
מגן "רמז לתורה הוא מ, "אנכי"וזהו . להגן עליוכדי הלימוד השני את הוא מגן עליו ואין צריך בפעםם הראשונה כבר 

 . שכרעליו שמגיע לך נוסף כל לימוד ולימוד ולכן שכרך הרבה מאוד עבור  "לך
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  (ב 'יבבראשית ) "והיה ברכה"
רמז מה "יומסביר שהשם , בהיפוך' הן אותיות שם ה" והיה"שהמילה  "קדושת לוי"ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצאומר 
והיה השפע , השפע מלמעלהאת לא היה מי שיעורר אבינו עד אברהם . ל ישראלמרמזים עה "ווהשם , ה"קבעל ה
 ,השפע מלמטהשל ה התעוררות תאברהם והיאבל לאחר שהגיע , ה"ולשם ה קודם "השם ישצא יו, לבדב' מהיורד 

ל "חזשאמרו מסביר גם את מה  וזה. ה ברכה"והימה שכתוב וזהו , ה"ילשם ה קודם "והשם נמצא התהפך הסדר ו
מלמטה אזי רמז על התעוררות שמה "ילשם ה קודם "ושם כאשר הכלומר , שמחההוא לשון של " והיה"במדרש ש

 . יש שמחה גדולה
 

  (יא 'בראשית יב)" יפת מראה את הנה נא ידעתי כי אשה ... ויהי כאשר הקריב לבוא מצרימה"

 , "כאשר הקריב" ,מה הקשר בין הגעת אברהם ושרה למצרים, "תפארת יהונתן"רבי יהונתן איבישיץ בשואל  
 שהכל סכין , יסכה זו שרה: "ל"ומתרץ על פי מה שאמרו חז? "הנה נא ידעתי",של שרה לידיעה על יופיה

 ה תהישאותה ה תעשבה כי הארת השכינה , נכוניםם הסבריה ושני (.מגילה יד) "ודשהקח וסכה ברו, הביפי
 " היתהאסתר ירקרקת " :גם אצל אסתר נאמרו, (א 'קהלת ח)" חכמת אדם תאיר פניו" :בוככת, יפת תואר מאוד

 מצרים ה השכינה כי שרתבמצרים לא ש וידוע. היתה יפה מכל הנשיםח הקודש שלבשה רואחר רק ו .(מגילה יג)
 שהיתה  שכינההסתלקה הו" כאשר הקריב לבוא מצרימה": כעת ניתן להבין את הכתוב .ה אתר מסאבתהי

 " שה יפת מראה אתידעתי כי א"עתה שאמר על כן . מאוד יפת תוארהבחין אברהם ששרה נשארה , עימם
 השכינה סרה ממנה בבואה שכיון הרי , שכינההכי אילו היה מחמת . בעצם ובטבעכלומר היופי שלך הוא 

 נכנס אברהם לחרדה , יפת תואר האבל עתה שניכר שהיא בטבע, שאר כעורה ביותרהיתה צריכה להי, למצרים
 . מפני המצרים וזימתם

 

 (יד 'בראשית יד)" עשר ושלש מאותמנה ביתו ש ילידיחניכיו  וירק את"

  (י"רש" )של שמו טריהגימרבותינו אמרו אליעזר לבדו היה והוא מנין  (נדרים לב), שלש מאותעשר ו שמונה"
 של אברהם ילידי ביתו מספר הכתוב ש י שאומר שמה שאומר"ל המובא ברש"מקשה על מדרש חז רבינו בחיי

 כיצד מוציא המדרש ושואל , לבדבאליעזר להכוונה היא אלא  כפשוטושמנה עשר ושלש מאות אינו  היה
 האמת , אלא? עשרהמונה לש מאות וששהוא ילידי ביתו מספר ששהרי הכתוב מעיד , מידי פשוטואת הכתוב 

 זדרז לצאת למלחמה אברהם האחר ש אבל ,שלש מאות ושמונה עשרה, שכן זהו מספר ילידי ביתו של אברהם
 אברהם מכל החוטאים צוה  ןולכ, "שהזכות הוא המנצח לא רבוי עם לפי", אותם ןקוור םמיעט אותהוא 

 . (דברים כח) ..."הירא האישמי : "שאמר הכתובכפי מלחמה התורה ביוצאי הכדין , מעורכי המלחמה שיחזרו
 החוטאים תמעטו הוכיון ש. "רק"ולשון מיעוט מלשון  "זיין"כולל לשון הוא דו משמעי ו "וירק"לשון כך שה

 .לבדבמצא אברהם את עצמו עם אליעזר 
 

 (יח' בראשית יד)" צדק מלך שלם הוציא לחם ויין ומלכי" 
ויחזיר לו את הנפש הרכוש שיקח את עלה על דעת מלך סדום לומר לאברהם הקדוש שמכאן  "אור החיים"מבאר ה

נתן לו ואברהם , אבל אחר שראה שמלכי צדק יצא לקראת אברהם, בלבד כי היה עליו לבקש את הכל הרכוש והנפש
כן בקש ממנו רק ל ,אין אדם מעשר ממה שאינו שלוכי , שלפי אברהם הרכוש שייך לומלך סדום הבין , מעשר מכל

 . ומתוך הסכמה שהרכוש יישאר לאברהם, את הנפש
 

 (ו' טובראשית )" ויחשבה לו צדקה' בה והאמן"

  (י"רש" )בוה חשבה לאברם לזכות ולצדקה על האמונה שהאמין "הקב"
אברם הוא וא לה ?םיקל-באאברם למה לא יאמין וכי  ?ה לאברם"שחשב הקב הזאת הזכותמבין מה  ואינ ן"רמבה

שחוט את בנו היחיד האהוב ה והלך ל"קבומי שהאמין ל. "ל ויכזב-לא איש א"הוא יודע שו, ה"של הקבנביא בעצמו 
הכוונה היא ' האמין בהאברם מה שנאמר שאלא ההסבר הוא ש ?סיונות איך לא יאמין בבשורה טובהיהנ ושאר

על כל הרב זרע את היתן לו והוא יה "צדקו של הקבה הבטיח לו יתקיימו בגלל "ברם האמין שכל הבשורות שהקבאש
לא אברם ומעתה ". שכרך הרבה מאד"לו  שאמראף על פי , על פעולו שכרכ ואאברם  ו שלבצדקתתלות לא ל, פנים

על  שכרכותהיה על תנאי היא שאברם ואף על פי שבנבואה הראשונה חשב . לביטול ההבטחה יירא פן יגרום החטא
 מעם כי נכון הדבר אברם האמין , יתן לו זרעששלא יירא מן החטא וה "הקבו ל עתה כיון שהבטיח, מעשיופי 
יצא מפי צדקה ' בי נשבעתי נאם ה" :שכתובפי כ, היא ואין לה הפסק' צדקת ה כי, "אמת לא ישוב ממנה", יםקל-הא

 (ישעיה מה כג)  "דבר ולא ישוב
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