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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

 

 
 (א' בראשית יב)" אראך אשר אל הארץ אביך ומבית וממולדתך מארצך לך לך אל אברם 'ה ויאמר"

" כלי יקר"מתרץ ה? ארץלנכנס אברם ש יעד אחראלא נאמר רק  "'וירא אליו ה"הפרשה לת ילא נאמר בתחמדוע 
וץ שהיה עדיין בחבעת , לכן קודםלראות במראות השכינה אבל שרק לאחר הכניסה לארץ אברם היה בשל וראוי 

ל למקום ההוא "וקראו חז .נראה אליו עדיין עד בואו לארץהיה לא ' אבל הדברים השומע קול אברם רק היה לארץ 
ה כוונהודאי ו "הזאתכיון שהגיע אברהם לסולמא של צור אמר יהא חלקי בארץ "מובא במדרש כ "סולמא של צור"

ושם  ,סולם עולים ויורדים הנשמותהודרך אותו  ,ל-בבית א עומדיעקב  להר המוריה כי שם מקום הסולם שראההיא 
הושתת  "שתיההאבן "צור שנקרא המאותו  כי (א 'ישעיה נא) "הביטו אל צור חצבתם" ו שכתובצור חוצבו של הגוף כמ

 .גם לנשמה הסולםצור אשר בו מקום הנוצר ממקום אותו  ,שנקרא עולם קטן ,גם האדםוהעולם הכללי 
 

 (יד כאבראשית ) "והרכש קח לך תן לי הנפש םויאמר מלך סדם אל אבר"
אלא " ויצא מלך סדום: "מדוע לא מבקש מלך סדום את בקשתו מאברם מיד לאחר שנאמר, הקדוש" אלשיך"שואל ה

אולי שחשב מלך סדום עכשיו עד ומתרץ ש? "תן לי הנפש: ואחר כך כתוב מלכי צדק יןיבענמפסיק הכתוב ומספר 
ויתן לו "אך בראותו ש, בן אחיו לוטלהציל את רק צו של אברם היה כי כל חפ ,כל הרכושמעצמו את יתן לו אברם 

לא היה נותן ממנו הוא לעצמו את הרכוש  לקחתאברם  אם לא היה בדעתמלך סדום לעצמו שאמר  ,"מעשר מכל
אפשר לתרץ עוד  ."הרכוש קח לךו", ובנוגע לרכוש" לי הנפשתן "לכן העז לבקש ולומר לפחות  .למלכי צדקמעשר 

אך , צריו א היובל המלכים ששבו אותו לרק להציל את לוט אמלך סדום שמטרתו של אברם היתה  לה חשביבתחש
מה שלקח מהם הוא אם כן , צריושמראה על כך שגם המלכים היו  "ן צריךגמאשר "כאשר שמע את מלכי צדק אומר 

  ."והרכוש קח לך", לכל הפחות ובנוגע לרכוש" לי הנפשתן "כן אמר  על, והוא שלו, "שלל צריו"בכלל 
 

 (ג' בראשית טו)" לא נתת זרע אברם הן לי ויאמר"

הלא " לא נתת זרעהן לי "מדוע אומר אברם . א: הקדוש מקשה על דברי אברהם אלו שלוש קושיות" אור החיים"ה
מדוע . ב ?'בדברי הוכי מפקפק הוא , (טז 'יג בראשית) "ושמתי את זרעך כעפר הארץ"ואמר לו ה "הקבכבר הבטיחו 
 יורשוהנה בן ביתי "מה היתה כוונת אברם כאשר אמר . ג "הן לא נתת לי"לומר צריך היה הוא , "הן לי"אומר אברם 

הקדוש שדברי אברם נאמרו לאחר " אור החיים"ומבאר ה? זה משנה מי יורש אותואין לו זרע מה הרי אם , "אותי
אדם הבזויים והפחותים הבני  הםהנמשלים לעפר הארץ שדבר ידוע הו, "כעפר הארץ היה זרעךו: "שבישר לו הכתוב

 ,"עמי הארץ"הנקראים  והם, (כא 'קהלת ג)" ורוח הבהמה היורדת היא למטה לארץ: "ככתוב, שאין בהם נפש קדושה
, זרע השווה לי בדרגתי הרוחניתכלומר לא נתת לי  "הן לי"אמר אברם כן ל, הצדיקיםברמה הזו אינם לרצון ובני אדם 

 הרביםומצדיקי : "שנאמרהצדיקים המשולים לכוכבים ש, "ספור הכוכבים כה יהיה זרעך: "על כך משיב לו הכתוב
 ,י דרכיםתשניתן לבאר ב" והנה בן ביתי יורש אותי" אמרמה שו. של אברם זה נחה דעתובו (ג 'דניאל יב) "ככוכבים

אברם מעדיף שבן משק , דהיינו עמי ארצות, "כעפר הארץ"הזרע המובטח הוא , רכאמו, אםחת היא לומר שהאהדרך 
היא שאברם לא , הדרך השנייה. בן שאינו הגון אותו שיירשאשר מ ,תלמידו החביב לו היותוצד ל, ביתו יירש אותו

 .בן משק ביתו י שיירש אותו הואמרק מצטער על כך שבניו לא יהיה הגונים נוסף על כך גם הצער על כך שלפי שעה 
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 (גי' בראשית יב)" למען ייטב לי בעבורך"
, "יתנו לי מתנות"הכוונה היא רש״י  שרופישלפי  "למען ייטב לי בעבורך"אמר אברהם אבינו צריך להבין איך יתכן ש

ולהבטיחה שלא  לב שרהאת שב יליונת אברהם אבינו וכש א"רבינו החידמתרץ ? "שונא מתנות יחיה"ב ווהלא כת
הנה נתתי אלף " :כמו שאמר אבימלך .לבדבהלקיחה עצם יצטרכו לתת לו מתנות לכפר על עוד ו, תאונה אליה רעה

יאמרו לאחר  ,קניתישאלו מחזירה ר"״י רש כמו שפירש, תעללתיהלומר שלא  "כסף לאחיך הנה הוא לך כסות עינים
מה וזה , "יאמרו ודאי שעל כרחו השיבה ועל ידי נס ,ועכשיו שהוצרך לבזבז ממון ולפייסה, שנתעלל בה החזירה

שה׳ אלא מובטח לך , לעשות עבירהלא תעשה פרי זאת ההאמירה ו, אמירהרק  "אמרי נא אחותי את: "אברםשאמר 
למען "שאמר מה וזה , ך בעל כרחםאות י על ידי מתנות ויתפרסם שלא חטאו עמך והחזירואות רכו לפייסטציצילך וי

  .לבדבמתנות לפיוס על הלקיחה לאברם רע כי אם לעשות יקר ולתת לה להבטיח לשרה שלא יקרה  "ייטב לי בעבורך
 

 (יד' בראשית יג) "ומהפרד לוט מע אחרי"

 מהלך ה בשעה שהיה "נחמיה אמר כעס היה להקב ביר. בשעה שפירש לוט... א אמר כעס היה לאבינודיו ביר"
  (מדרש" )עמו לוט

שיש דעה שאומרת " אחרי"שמחלוקת רבי יודא ורבי נחמיה קשורה למחלוקת בביאור הכתוב " משך חכמה"ה מבאר
 מןזהיא לאחר " אחרי"הדעה האחרת אומרת שכוונת הכתוב ו ,מידסמוך והכוונה היא  "אחרי"מקום שנאמר שכל 

יבר דלא ה "כלומר הקב, הוא לאחר זמן מופלג" אחרי"למי שאומר : המחלוקת במדרש תוכך אפשר להבין א .מופלג
 רשפלוט משום ששאומר שאברהם הוא שכעס א דוימתאים לדעת רבי  זה, ם אברהם מיד לאחר שלוט נפרד ממנוע

י שאומר אבל למ. (רק למי שבשמחה, ה לא נגלה למי שבכעס או בצער"כי הקב) יבורדהעמו  דלא נתייחלכן ו, ממנו
אם , על אברהם על שלקח את לוט עמו כעסה "בשאומר שהקנחמיה דעתו היא כדעת רבי סמוך זה מיד ב" אחרי"ש

 . ה"הקביבר עמו כן מיד שכפרש לוט מאברהם ד
 

 (י 'בראשית יד)" השדים בארות בארות חמר ועמק"

לוקחים שמהם היו טיט מלאות בארות משום שהיו בו " יםהשד עמק"שהמקום נקרא את המדרש שאומר  רבינו בחיי
יו באומות ההנס משום ש תהיה צריך לעשות אה "והקב, חייםב םמה שיצאנס סדום  למלךונעשה , אדמה לבניןאת ה

הם מן החמר יצא ראו שמלך סדום וכיון ש, צל מכבשן האשינאבינו אברהם שם שלא היו מאמינים אנשי מקצת
 .םאברהלמפרע בנס שאירע להאמינו 

 

  (ח' טובראשית )" אירשנה כי אדע במה לוקים-א 'ה ויאמר"

א יה, "אדע"המילה שלא א'? מאת האות לשאול , אבינואברהם  ,ה על דעת הצדיקכיצד על" עם אלימלךנ"מתפלא ה
. "לקים אתה-עתה ידעתי כי ירא א"אברהם אצל שנאמר כמו . לעולםהתגלות על הדבר שיקום במשמעות של 

לכל נתגלה הדבר הוא שעתה אלא פירוש ? "עתה ידעתי"לומר  ,היודע מחשבות, ה"קבולכאורה איך שייך אצל ה
בפועל ובניסיון העשירי הזה נתגלה הדבר  ,בכחה "קבכל הדברים הם אצל הש ,"לקים אתה-כי ירא א"הדבר העולם 

כי ", הזכות להתגלות על הדברבאיזה אופן הוא  "במה אדע"של הפירוש כאן גם ו. "לקים-ירא א"אברהם הוא ש
 . שתהא הירושה זו לעולם בלי הפסק, "אירשנה

 

 (טו' טזבראשית ) "בנו אשר ילדה הגר ישמעאל שםויקרא אברם את "

שהכתוב מציין " ספורנו"אומר ה? וכי אנו לא יודעים זאת, מדוע מציין הכתוב שהגר היא זו שילדה את הבן לאברם
מצד אברהם שהתפלל עליו אחר כך . לילד היתה ראויה משני הצדדים" ישמעאל"זאת שוב משום שנתינת השם 

 . המלאךאליה דבר כאשר ומצד הגר  "שמעתיךולישמעאל "ונאמר לו 
 

 (יג' בראשית יז)" רכם לברית עולםוהיתה בריתי בבש"
ניכרת גם בגוף הגשמי עד שהיא נראית וכל כך טבועה וחתומה היא הברית עם הקב״ה ש הרבי מליובאוויטשאומר 

  .לאומות העולם
 

  (כב 'יזבראשית ) "ים מעל אברהםקל-ויעל א"

 אמרולפי מה ש "קדושת לוי"ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצמתרץ ? מילהברית המדוע נאמר פסוק זה בעניין להבין צריך 
 "רע ךלא יגור"אזי ה שורה על האדם "הקבאשר כ. המילהלערוך את עצה את הממרא נתן לאברהם אבינו במדרש ש

ה "לומר הקבכ, "אברהם ים מעלקל-ויעל א"כאן כך נאמר ומשום , גישה אל האדםיצר הרע כלומר אין ל, (ה 'תהלים ה)
להודיע ו, סיוןיהנבכך להגדיל את עוצמת ו, כדי שימצא היצר הרע מקום לפתותו מאברהם אבינואחד גע רהסתלק 

 . שכבש את יצרו לעשות רצון קונו בלב שלם, ה"לקבאברהם אבינו  ו שלחיבתאת 
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