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

 

 
(ט'בראשיתיב)"ונסועהנגבההלוך"

רמה הרוחנית כי ם בירצה להחכהוא משום שהוא , "הנגבה", שמה שנאמר שאברהם נסע לדרום "כלי יקר"מסביר ה
משום שאת , "הרוצה להעשיר יצפין"אברהם לא פנה צפונה לקיים ( ב כה"ב) "הרוצה שיחכים ידרים"ל "אמרו חז

מדוע לקח , אם כן". מחוט ועד שרוך נעל אקחאם "והראיה היא ממה שאמר למלך סדום , העושראברהם לא עניין 
 ,היה מוכרח לקבל כדי שלא יהרגוהוהוא שרה נתנו לו בגלל אותן מתנות שומתרץ שאת  ?את המתנות מהמצרים

, את המתנותלא היה מקבל אברהם ואילו  ,את אחותו לאשהפרעה יתן לויתפתה  אולי ,תנו לו דרך חנופהינהם שהרי 
ליהנות  רצהלא מכל מקום אברהם . והיו הורגים אותות את אחותו אין רצונו לתזה משום שהיו חושבים שהמצרים 
היינו ד( ו 'בראשית כה)" לגשים נתן אברהם מתנותיהפ ולבני"שנאמר  ,לגשיםילבני הפן אותן מתנות ונתהמאותן 
, כך שאברהם החזיר למצרים, היא הגר המצריתש, בני קטורה, לגשיםיפשקבל מהמצריים נתנם לבני ה מתנותאותן 
 . את המתנות שלקח מהם, בני הגר המצריתדרך 

 

(י'בראשיתיב")רעבבארץויהי"
המצרים , בהגיעו לשםו, נפשו בימי הבצורתאת ירד למצרים מפני הרעב להחיות שאברהם הכתוב מספר לנו על 

 עודו, צאו משם במקנה בכסף ובזהביו, נקמתם בנגעים גדוליםאת ה נקם "הקבאלא ש, אשתו את ולקחועשקו אותו 
מצרים לבניו ירדו ה ש"שבדברים אלו רמז לו הקב, לפי המדרש, ן"הרמבאומר . פרעה אנשים לשלחם הםוה עלייצ

, (כב 'שמות א)" תחיון הבת וכל"אמר מו שנהנשים כאת והמצרים ירעו להם ויקחו מהם , מפני הרעב לגור שם בארץ
חזיקו יו, ם בכסף וזהב וצאן ובקר מקנה כבד מאדונקמתם בנגעים גדולים עד שיוציאאת ה ינקום "הקבאבל בסוף 

 . בבניםו גם אצל האב שלא היות שעברו על מאורעהלא נפל דבר מכל ואכן . הארץ מןבהם לשלחם 
 

(ז'בראשיתיז")ובינךביניאתבריתיוהקמתי"
מלכות בית . א. ישראל שלש מתנותלהובטחו  ,היא מוחזקת בידםתהיה ש ,זאתהמצוה ה תזכושב ירבינו בחיאומר 

מתנות אלו  שלש .ישראלעל שתהיה השכינה שורה . ג. להם לאחוזת עולם שתהיהמתנת הארץ . ב. דוד שלא תפסק
כמו ו, "ומלכים ממך יצאו לגויםונתתיך "הכתוב שאמר רמוזה במה  מלכות בית דוד. א. כתובים שלפנינורמוזות ב

, לדוד עבדי נשבעתיכרתי ברית לבחירי "שכתוב , "ברית"נו במלכות בית דוד אמצכך , בריתמדבר על הכתוב הזה ש
ונתתי "הכתוב שאמר רמוזה במה , מתנת הארץ. ב(. 'תהלים פט) "עד עולם אכין זרעך ובניתי לדור ודור כסאך סלה

גם ו, זת עולםואחלהארץ תהיה לישראל כלומר , "כל ארץ כנען לאחוזת עולםמגוריך את  ארץלך ולזרעך אחריך את 
שבה יתיהסימן גדול לישראל שמיום שגלו ממנה לא  ווזה, זת עולם היא להםוכי אח ,ישובו אליה הם, אם יגלו ממנה

רמוז , השכינה בישראלשתשרה . ג. ממה עד שישובו אפרוחיה לתוכהוחרבה ושנשארה היא אלא אומה שום  שם
אשרי העם מוסיף רבינו ואומר ש .שאר אומותכלומר להם לבדם ולא ל, "לקים-לאוהייתי להם "במה שאמר הכתוב 

הארץ הקדושה להם לבדם מתנה  ושתהיה, מלכות בית דוד שלא תפסק לעולם, ושלש מתנות כאללו  ושהובטח
וזה , אלוה תאחות העולם אפילו לאומשום אומה מתה מה שלא זכ, ושתהיה השכינה שורה ביניהם, לאחוזת עולם

 ('תהלים קמד)" לקיו-א' אשרי העם שככה לו אשרי העם שה"שאמר דוד מה 
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(יא'בראשיתיב)"מראהאתכיאשהיפת"
מדוע היה צריך אברהם להוסיף ? "כי יפת מראה את"אברהם במאמר פק תהסהקדוש מדוע לא " אור החיים"שואל ה

כלומר אין אשה אחרת , לשרה שיופיה כל כך מיוחד ואין שני לוון לומר ותכומתרץ שאברהם ה? "אשה"את המילה 
 . בעולם שיפה כמוה

 

(ח'יגבראשית")נוחנשיםאחיםאניןרעיךכיאביןרעיובוהביניובינךבאלנאתהימרי"
אל נא תהי " ,לשון מריבהאומר הכתוב ואחר כך , "ריבויהי ", ריבלשון בלה יתחב אומריש לשים לב לכך שהכתוב 

הכתוב  אומרמדוע ועוד  ?ריב ר היהבהלא בין הרועים כ ,"ובין רועיךובין רועי "הכתוב  אומרמדוע  ,ועוד. "מריבה
אמרו הוא לפי מה ש, הקדוש" אלשיך"אומר ה, ןיהעניביאור  ?"כי אחים אנחנו"רק לומר  כתובהיה ל, "אנשים"
 להתחיל במעט ונעשיתהיא כי דרך הריב . (.זסנהדרין )" חרוו רא דמיא לבידקא דמיא כיון דרווחגהאי תי"ל "זח

, רק בין הרועיםאלא  שאמר הנה עד כה אין הקטטה בינינוכרם בא כיווןשלזה יתכן ו. הרבה שמתרחבת בין אנשים
 "ריב"של לגדר  םכי א ,ומתפשטת המתרבשקבה בלשון נ "מריבה"של דר גל הלא הגיעהקטטה וגם בין הרועים 

שיגיע נקבה שתלד ותתרבה עד  שתעשה מריבה ,מריבהיהיה , כר שאינו מולידזה ועל כן אל נא הריב, זכרבלשון 
 תיזה בלו. מתייחס לריב תהיה עתה מריבה גם ביניהם שאם עד כה היה, וגם בין הרועים תתרחב, בינךוביני הריב 

מריבה תצדק  וכן לא, שוביםנשים חאבין פחותי הערך אך לא בין  כי לא תצדק מריבה רק, ראשית: ראוי משני טעמים
ע ודיחשובים כ םשה "םאנשי"כי  .א :ראויזה בות אין יכי משתי ס ,"םכי אנשים אחי"לכן אמר אברם . בין אחים

, "כי אנשים אחים אנחנו"אמר ש זהו .היותנו אחיםעצם . ב. םחשוביבר מדוב "אנשים"מקום במקרא שכתוב כל בש
 אומרוזה נלמד ממה ש, אחדות ביניהםיש ו ,אחים רק שתי אומות םמהכנעני והפריזי שאינ רקל וחומ למודוראוי ל
  ."יושבים" ולא נאמר "ארץביושב "הכתוב 

 

(ח'בראשיתטו")במהאדעכיאירשנה"

אל ולא שהוא הבנים הבטחת על אילו הארץ והבטחת אות על אברהם אל ושמדוע , "פני דוד"א ב"רבינו החידשואל 
עוד מה . קיים הבטחתושתתצדיק וראוי לכך  ואק בעצמו שההיה מוחזאברהם הבנים הבטחת על ומתרץ ש? אות
לא היה דבר זה הוא שכיון לאות אברהם ירושת הארץ צריך היה על אבל . עתיד לראות בגופוהזה הוא דבר את הש

 . ועל דבר שאין אדם עתיד לראות צריך אות, עתיד לראות בגופו
 

(יז'טובראשית")אהבהשמש"
בשם ק אלא ר "שמש" בשם" חמה"ת הלא נקראאבינו עד אברהם שאם נשים לב נראה ש" משך חכמה"מבאר ה

אינה עצמאית אלא היא בריאה של השמש את כולם שמוכרח הוא שמד ילושבא אברהם לאחר רק ו. "לור הגדוהמא"
כלומר היא אינה אל בפני עצמו אלא היא , במערב תתמיד עולה במזרח ושוקעהיא שאברהם למד זאת מכך  .צרויה

 . (י' זדניאל " )הניושמשי"מלשון , "שמש"בלשון ארמי אברהם לחמה  קראלכן  הנופני קת את שמשהמש מ  רק ש  
 

(יג'טזבראשית)"ההדובראלי'ותקראשםה"

הורות ל ,המלאךהיה דיבר אליה מי שאף על פי שהדובר אליה ' ה לה אפנתש "המורצרור "ב רבי אברהם סבעמבאר 
-א"באומרה גם רמזה  ןוכ. ולא המלאך "ל ראי-אתה א"אמרה  כןול ,שליח רקוהמלאך הוא  'שההשגחה היא מצד ה

דרגה הגבוהה היא בעליה  'להורות שהשגחת ה. "אל ענייך' כי שמע ה"כמו שאמר המלאך  "ל שמע-א"ולא  "ל רואי
 . כי ידעה שיש הבדל בין ראיה לשמיעה "שמיעה"ולא מצד  "ראיה"שאפשר והיא מצד תר ביו

 

 (יז'יזבראשית")דהיולנאמרבלבוהלבןמאהשוי"

אצל ו, (אמ 'זנ בראשית) "ויאמר עשו בלבו"ר מנא עשואצל שו מכ. "וויאמר בלב"ב ואצל רשעים כתנאמר במדרש ש
אל "ב ותכצדיקים אצל האבל , "בל בלבונאמר "אמר נ ('א 'די)ובתהלים  ,(ו' אסתר ו)" ר המן בלבומויא"המן נאמר 

" ויאמר דוד אל לבו"או אצל דוד נאמר , (גי' א א"שמו) "הנה היא מדברת על לבהו"אצל חנה שנאמר כמו , "לבו
י הלב הוא סרסור כ, וידוע, שהלב מושל על האדם, מורה" בלבו"וא שה נותוהלששני ההבדל בין ו .('זנ א"מוש)

שהוא מצוה ומפקד  ,ורהמלבו " על"או " אל"לשון אבל , הידים אל הפועל ותמוציא, ל מה שהלב חושבכלעבירה ו
תוספת "מעיר ה. צדיקיםהמדת  היזוו, ר בידו להתגבר עליווהוא מסשמו כו, שולט בוומפני שהוא אדון עליו , על הלב
ויאמר "שהפסוק שלפנינו סותר את הכלל הזה שהרי אין ספק שאברהם נחשב צדיק ובכל זאת כתוב אצלו " ברכה
דת יבמבצדיקותו ו לא נהג ברהםבפעם הזאת אבלשון הזה כדי לרמוז לנו ש כתובאצל אברהם ומתרץ ש" בליבו

 . תמידפי שנהג כ', הנתו השלמה בהבטחת ואמ
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