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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 ְ  (הו  ה' " )בראשית כו' יבים ַוַֽ

 

 
 (ב)בראשית יב' " לגוי גדול ואעשך"

יהיו לך  "מארצך ומולדתך ומבית אביך"שאותן שלש תועלות מדומות שיש לך אברם ורה להכתוב מ "כלי יקרלפי ה"
לא יהיו לך אחים ומרחמים  הוש שבעת צרשתחאולי מקום משפחתך ומאם תלך ממולדתך  כיבמקום אליו תלך. גם 

הפסד וש על שואם תח .יצאו מחלציך משפחות רבות שםלומר כ", ואעשך לגוי גדולהכתוב "על זה אמר שיעזרו לך, 
 םמקום שמכירי ,בארצךל השם טוב שיש לך עוש שואם תח .בממון "אברכךירושת אבותיך הרי שגם שם "והממון 

 "ברכה והיההכתוב "אמר ולהנאתך, היינו לעצמך ד "לך לך"אמר ה שכנגד מ". ואגדלה שמךאל תדאג גם שם " ,אותך
והוא מקור  ,שתדבק במקום הקדוש ההוא אשר ממנו יוצא השפע לכל העולםל ידי ע הברכותאתה תהיה מקור כלומר 

את כל גם דורש , הוא ת הארץ הקדושהא רשודז שהקב"ה י י ידוע, המקדשמקום מיוצאות כי הברכות  ,הברכות
י שתדבק ל ידמקור לכל הברכות וע אתהגם  תהיה ,שתדבק במקום שהוא מקור הברכותזה י ל ידצא שעיו ,הארצות

  .כל מי שתרצהאת לברך יהיה ובידך  'בשכינה יהיה פיך כפי ה
 

 ה( 'גיבראשית ) "ואהלים רם היה צאן ובקרבההלך את א טוגם ללו"
בראשית במקנה בכסף ובזהב" )ד מאד בואברם ככתוב את הפסוק הזה מיד אחרי הפסוק "לכאורה, הכי מתאים היה ל

בחברת צדיק שהכוונה בזה היא ללמדנו ש הקדוש "אלשיךמדוע הוא נכתב כאן אחרי מספר פסוקים? מסביר ה" יג' ב(
כאן . כי הנה רעה צדיקנמשכת ל מהרשעטובה, ולרשע נמשכת מהצדיק כת השפעה הדדית ביניהם, נמש עם רשע,

הוצרך שעד  ..."את אברם היה צאן הולךה" כלומר כל מה שהיה לו זה בזכות זה שהתחבר לאברם, "ללוט גםונאמר "
היה  "אמר אל אברםוה׳ "נאמר כי מה ש ,של לוט רעה מחברתוכה ם נמשלאברבל רוב מקנהו, ארם ממאב דיפרהל
 .התגלה אליולא  ההקב"אתו כל זמן שלוט היה לוט, אך מ ותפרדיההרי חא

 

  יד' כ(בראשית " )לו מעשר מכל ויתן"

, גבוהששייך לחלק את ה, אבל "מחוט ועד שרוך נעלמהשלל מאומה, "אברהם לא רצה לקחת לעצמו מסביר ש הרמב"ן
לכבדו, והלך כדי אברהם אל עמק שוה  לקראתמלך סדום יצא  .ו לכהןאות לתתעל מנת הפריש הוא  דהיינו המעשר,

מאברהם לא בקש כל הזמן הזה מלך סדום  .עם אשר ברגליואברהם ולהוציא מלכי צדק לחם ויין לם ש ,עמו עד שלם
צדקה, של רך הנפש בדמלך סדום את המעשר, אז בקש את נתן ר שכאת לבו וצדקתו ונדיבאת דבר, אבל כאשר ראה 

כל רכוש סדום את נכסים וכבוד ולא רצה לקחת ממנו דבר, והשיב לו , עושר לולהיו שיתן -בטח באש ,אברהםאבל 
היתה  "כל"הנפש ובמלך סדום את בקש ממנו  "כלגלל "ב כיכל רכוש עמורה להשיב אותו לבעליו, את שהוא שלו ו

 הם העשירו את אברם. שטענתו, שלא יאמרו 
 

  ' ח(טו" )בראשית שנהרבמה אדע כי אי"

( שאומר שהבטחה הנאמרת על פי שמונה פרקים לרמב"םאת דברי אברהם על פי הרמב"ם ) פרש" ממשך חכמהה"
בני וזוהי כוונת אברהם, . נותהשתל הפי נביא יכולל שלא ע, אבל הבטחה הנאמרת לטובה פילולשנות אניתן  אלנביא 

 אניאבל במה אדע ואינה יכולה להשתנות, א על פי נביא, היש ההבטחמני את הבטחת ה' אלי, וזה נחשב ישמעו מ
 והיא תשתנה. ופן יגרום החטאולא על פי נביא, ' המפי את ההבטחה לעצמי כי אירשנה, כי אנכי שמעתי 
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 (א)בראשית טו' " תירא אברם אנכי מגן לך אל"
כי המלכים שהרג, מפחד שלא יו ל הבטיח: א. דבריםלאברהם שלשה כתוב ה בטיחמבאר שבמאמר הזה מ רבינו בחיי

את ממנו שהרג שמא ירצו לנקום רא מבני המלכים ימתיאברהם היה ירא, כי יתי שמאלא למ "אל תירא" אומריםאין 
שאמר במה בשורת הבן, את ו ל הבטיחב. המלכים.  מפחד, כלומר "אנכי מגן לךהכתוב "אמר  ךנקמת אביהם, ועל כ

אחת נולד יצחק ה"א אותיות ה"א  שתימשתי ההי"ן כי הכתוב , והוסיף "שכרך רב" ולא אמר "שכרך הרבההכתוב "
לו את העולם הבא,  חיהבטג. . ההזלם עוה שקשורה לאברהם, וזו היא הבטחשנייה שנוספה לשרה וה"א שנוספה ל

(, כי אליהוא ' טו)איוב לה" ולא ידע בפש מאד"ין שכתוב י, כענאהבולם רמז לע שהוא "מאדהכתוב "ממה שהוסיף 
המנוחה מיסוריו ומכאוביו, ולא ידע את יהוא מונה תמיד כל היום  כיאיוב בהיותו כופר בהשגחה ואמר לו את  תפש

אברהם לוש ההבטחות, אחת היא גלוייה והשתיים האחרות הן נסתרות. מתוך ש. בעולם הבאהרבה המעותדת לצדיקים 
, כלומר "מה תתן לי" לשאולהרמז הנכלל בדבריו של הקב"ה, על כן הוצרך את ולא הבין ההבטחה הגלויה הלך אחר 

, ואין (')ירמיה יז" בערבהכערער ", יחידי בלא בנים מלשון "ואנכי הולך ערירי" ,מה יהיה שכרי אחר שאין לי בנים
 שתיאת ואז פירש לו הקב"ה  ?יוצא ואין בא בביתי זולתי אליעזר איש נכרי שלקחתי מדמשק לא מבית אבי ולא מארצי

מה לם הבא ב, הבטחת העו"לא יירשך זה כי אם אשר יצא ממעיך"שאמר במה , הבטחת העולם הזה ורמזנשההבטחות 
 (')שמות לדשנאמר "ונחלתנו" ן יאתה תהיה ירושתו, כעני, כלומר שמו של הקב"הזה  "הוא", כי "יירשךהוא "שאמר 

 

 טו' ו(בראשית ) "והאמין בה'"

פי ל ערחוק ונמנע שהוא דבר הבטחה היתה על שהי פל עף א ,שאמר בלי ספקכל מה את שיעשה בה' בטח אברם 
הכתוב בא להודיע ו .לצדקה וזכות לאברהםזה של אברם קב"ה החשיב את הביטחון הה ,"ויחשבה לו צדקה. "הטבע

ן וכי ,חזר בו מאמונתו כללזה משום שהוא אין ( בראשית טו' ח) "במה אדע כי אירשנה"שאמר אברהם אחר כך מה ש
ככל התועבות ועשה עול  ,ובשוב צדיק מצדקתוהנביא " אמרמכ, נחשבת לצדקהבה' לא היתה אמונתו  ,שאם היה כן

  (כד 'יחיחזקאל ) "עשה לא תזכרנה צדקתיו אשר כל ,עשה הרשע יעשה וחי אשר
 

 (בראשית טו' יג) "בארץ לא להם ועבדום וענו אותם ידוע תדע כי גר יהיה זרעך"
לא בקש , כיצד זה הוא שהיה אב רחמן על כל העולם ובקש רחמים על אנשי סדום ,אברהםעל  הלכאורה, ישנה תמיה

של תן לו בשורה כזו ונשל אברהם הוא ל עבודתו ער שככ יכו ,ם לא ברור המהלך הזה של הקב"הג? בניו לערחמים 
בישר לו של אברהם, בשכר צדקתו אומר שהכתוב ש רבי אברהם סבע ב"צרור המור"מבאר . "בלי סבה ,גלות בניו

ם ומצורפיגולים היו . ואם לא הכהונה והמלכות ,זכו בניו למעלת התורהבגללה גלות מצרים. , בשורה טובה הקב"ה
 ,מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל שלשפי שאמרו חז"ל ". כהאלו המעלותלא היו ראויים לכל הם שם בכור הברזל 

 . הבשורהאת שתק אברהם וקבל אברהם ארץ ישראל ועולם הבא. ולכן  ,תורה ,םסורייוכלם לא נתנם להם אלא על ידי י
 

 (טו 'בראשית טו" )שלוםבותיך בוא אל אבואתה ת"

מת תרח המפרשים, מאין לחז"ל שתרח עשה תשובה? אולי . ומקשים לפני שמת מכאן שתרח עשה תשובהלמדו ז״ל ח
רבינו  ?מגהינם לצינתרח בזכות אברהם ולכן  [בן מזכה את האבה]" ברא מזכה אבאלא שידוע הכלל ש"ברשעו, א

שחז"ל הגיעו לכך ש"תרח עשה תשובה" מהדקדוק שמואל פרימו ש הרב ופיראת  החיד"א מביא ב"נחל קדומים"
חייבים אלא בלשון רבים? , "אבותיךמדוע אמר "אל , "א אל אביךותבלומר "ואתה כתוב, כי לכאורה על הכתוב היה ב

" הכוונה יהא אל אבותיךאמר "שנ המאביו. ואת זיכה בתשובה הוא  שתרח שבזה על ידי ו "תשובהעשה לומר ש"תרח 
  .אבי אביולולאביו, תרח, 

 

  (יז 'יז)בראשית  "יו ויצחקנויפל אברהם על פ"

" )בראשית תצחק שרה"וב וכתשם  "ירא"ובפרשת כאן אנו רואים שאברהם צוחק והקב"ה לא מקפיד על כך, ואילו 
להבין  ךצריו, (יג" )בראשית יח' למה זה צחקה שרה"אמר נ, ששל שרה קהוקפיד על צחאנו רואים שהקב"ה מ (יב 'יח

דברי פי ל ע" תוספת ברכהמתרץ ה" ?אברהםצחוקו של כאן על הקפיד לא ושרה צחוקה של על הקב"ה הקפיד מדוע 
ם שהגנב ולא הגזלן, משובגזלן, שהגנב משלם כפל אשר תורה בגנב יותר מהמפני מה החמירה :( "ב"ק עטרא )מהג

, (ן נקיה נקטולש)ל עשה עין של מטה ונו, כביכווה כבוד עבד לכבוד קו. והגזלן לא השונוה כבוד עבד לכבוד קווהש
אנשים הרק מ ועצמאת ר י, כלומר, הגנב מסת"מעתואינה ש ואינה רואה, ואוזן של מטה כאל וה כאלתחת עין של מעל

אנשים, המאפילו מסתתר  ווהגזלן אינ .רואה ואינהוא א צריך להסתתר מפני שלמה' ש שבוחהוא ש ווזה נראה כמ
צחק אברהם  ,הנה כאןוכפל.  םגזלן, שמשלהשו של ונר מעוגנב חמהנשו של ולכן עובפרהסיא.  ושעושה מעשי

לידת של רת רוח על ההבטחה וקוב לב ון אמונה צחק, כי אם מטו, כי לא מחסרותיכול להיובפרהסיא ולא הסתתר מה', 
דע ה' מזה. ושלא יתו ום, ועשתה כמי. במסתר"תצחק שרה בקרבה"ושכתוב שם  ובן, אבל שרה צחקה בקרבה, כמה
 . הקב"ה לכן הקפידו
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