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 פרק יב 
 

  התחלת האומה הישראלית–אברהם 

 שזכרה התורה האלוהית שלוש התחלות ,כבר זכרתי בסדר בראשית ובסדר נח גם כן

 :באומה הישר אלית

 ובא סיפור עניינו  בסדר בראשית כי הוא  . היה אדם הראשון,והיא היותר כוללת ,הראשונה

 . היה לאומה כ ערך הצומח לחי

 , והוא היה בערך האומה. וסופר עניינו בסדר נח, היה נח, היא מיוחדתשניהוההתחלה ה

 .כצורה המרגשת לחי

ני ו   יי עניפורי ובאו ס, היה אברהם, היותר מיוח דתוכן אומר עתה שההתחלה השלישית

 והי ה ערכו אצל האומה בערך הצורה האנושית ,בסדר הזה ובסדרים הבאים אחריו

 . המשכלת לחי מדבר

 

  :פוריויוכבר יורו על זה עשרה דברים אחרים מס
כי כן הנפש  . אביךתלך ל ך מארצך וממולדתך ומבימפאת המצוו ה שצוו ה בה ' הא

 ,ה כדי להתעסק בשלמות, והקרובים, מהארץםמרייוהמשכלת תעזוב הדברי ם הח

 . להיותם מעיקים אליה ומטרידים אותה

 

 ,חמישהצחו את הי מלכים נארבעה כי כמו שה,צח אברהםי שנם מפאת המלכי'הב

 והצורה ,ש הייו ת הראשונים מושלים בחושים החמו כן ארבע איכ,ואברהם משל בכולם

 . ל םויות כו המשכלת תמשול בחושים ובאיכ

 

אם מחוט ועד ' וגו' הרימותי ידי אל ה כמו שאמר ,ים  והממ ונותניז ות והקניי מפני ב'גה
 כי כן דרך הנפש המשכלת שתבזה הממונות  .שרוך נעל ואם אקח מכל אשר לך

 . דבק בוילה'  ותרים ידיה אל ה,נים המ דומיםיוהקני

 

' ויבן שם מזבח לה') ה"ו כ"בראשית כ( כמו שאמר ,'מפאת קריאת אברם בשם ה' הד

 כי כן  דרך הנפש המשכלת ''שם אברם בשם ה ויקרא '. ''קרא בשם ההנראה אליו וי

 . ד בק בו כל מה שאפשרי ולה,להתבודד באלוהיה

 

 וכן הצורה . שרהת מהגברחד וא,ה מהגר השפחחד א: שהיו לו שני בנים, מפאת בניו'הה

  .האנושית תתחלק לשכל מעשי ולשכל עיוני
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ור סמים הוא פמריים המוברים הח כי הנהגת הד, נולד מהשפחההמעשיוהי ה השכל 

 . הגרות והעבדות

 שהי א השררה ,ובמעשיו' נת באל יתי מעי, הי ה  בן שרה הג ברתהעיוניאמנם השכל 

  .תיתיהאמ

ג שנה קדם יצר הרע ליצר "יל "מרם זו  וכא,וכמו שהשכל  המעשי קודם בזמן לשכל העיוני

 . ק בן שרהג שנים ליצח" כן ישמעאל קדם י, שנאמר לפתח חטאת רובץ,הטוב

 

 ת להתרחק מהתאוו,ערלתו את בשר ת שיכרוםוה השם לאברהומפאת המילה שצ' הו

 .  אצלהם כי כן ראוי לנפש המשכלת להרחיק הערלה והמותרות הנמאסי,תהמותרו

 

 אם , להיותם והודיעו הדבר ים העתידי, ממה שנראה השם אל אברהם באלוני ממרא'הז

 כי כן הנפש המשכלת תראה את האלוהים .מורה ואם מעניין סדום וע,מלכיותה ארבעמ

 ולכן  תמצא שלא . ותזכ ה לדעת העתידות בדרך נבואיי,ותשיג את אלהותו ואופני  מעשיו

 כמו שלא תיוחס ההשגה ה אלוהית אל . אלא לאברהם,'וירא אליו הנאמר לאדם ולא לנח 

 .  אלא לנפש המשכלת,הנפש הצומחת ולא לחיונית

 

כי לא יירש בן האמה הזאת עם ') 'א י"בראשית כ( לאברהם  מפאת מה שאמרה שרה'הח

 כי כן השכל העיוני הוא לבד יורש .'כי ביצחק יקרא לך זרע' ואמר לו השם .'בני עם יצחק

 לא יירש נצחיות , בן  האמה,אמנם השכל המעשי. ם המאושרים והח יים המתמידי תהנצחיו

 לא , אשר יירש את ארץ חיים',רעביצחק יקרא לך ז' ולכן .פסד האישפסד בִהי כי י,כלל

 .  בבן האמה

 

 וכן .חטו לקיים דבר השםו ורצה לש, מפאת העקידה שעקד אברהם את יצחק בנו'הט

 יעקוד אותו אדם ,ההשכל העיוני כאשר במחשבותיו והקש יו יטה מדרך התורה ואמונותי

 .  ויכניעהו לקבל תורתו ואמונתו,על גבי מזבח השם

 

קח אשה ליצחק כי אם ממשפחתו  יוה אברהם לאליעזר שלא יו שצ,שואי יצחקימפאת נ 'הי

 שהם באמת ,צוניותי וכן ראוי שהשכל העיוני לא ישים תכלית עיונו בחכמות  ח.ומבית אביו

 כי היא הייתה ,חפצו'  בתורת הה אבל תהי, האלוהית כבנות הכנעניהמורת רוח לתור

חס אל י כבר תתי, אלוהיתהור ובהי ות הת. האנושית השם להשיג אל השלמוחאשר הוכי

 . ומבי ת אביהה והיא ממשפחת,תהנשמה השכלי

  

 בערך , האלה שהיה אבינו אברהם ביחס זרעו ואומתום מעשרת הדמויירוהנה התבא

 . הנשמה השכלית באדם
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 ]פרק יב[שלוש דרגות הנפש המשכלת ושיקופן בשלושת האבות : הרחבה בחלק שני
 ]פרק יב[? ם מאור כשדיםמדוע יצא אברה: הרחבה בחלק שני

 

 ]ביאור הפרשה שאלות ותשובות[
 שלוש סיבות שאברהם התעכב בחרן

ישב  בחרן ימים  יהנה ראה יתברך שתרח עם היות שיצא ללכת ארצה כנען התעכב והת

 ושלהיותו  מוכן לשלמות גדול בעבודה האלוהית  . ובסיב תו היה אבר הם יושב שמ ה,רבים

  : מונעים גדולים מלהגיע אליוהשלוש היו לו שם ,ומדרגת הנבואה

 

שופים   י לפי שכל ארץ קדם הייתה מלאה כ.הארץ שהיה יושב בה - שוןאר ההמונע

 .'כי מלאו מקדם ועוננים כפלשתים' וכמו שאמר .' והיו כופרים במצי אות האלוה ית,ועוננים

ת טבע  ולכן מפא. ובלעם משם היה',וקסמים בידם' ',אל מעוננים ואל קוסמים ישמעו'ולכן 

 . הארץ היה מו נע גדול לשלמות אברהם ולהדבק אל האלוהים בהיו תו שמה

 וכאשר ראו מה שקרה ,ג" שהיו כולם עובדי ע, היו אוהביו שכניו ומכיריושניוהמונע ה

 היו מונעים אותו לדבר עוד בעניין  , לאברהם באור כשדים מהסכנה על טענותיו וויכ וחיו

 .  ה ביו העו מדים סביבו והאדם בהכרח יפיק רצון או.האלהות

בראשית (ל "חז ו כי היה  תרח כמו שאמר,היה אביו תרח ונחור אחיושלישי המונע ה

בעבר הנהר ישבו  ' וכמו שאמר , וכן היה נחור. עושה צלמים ועובד אותם,)ח" לרבה

 ואברהם היה  בוש  .'אבותיכם מעו לם תרח אבי אברהם ואבי נחור ויעבדו  אלוהים אחרים

 , והייתה ח ברתם מזקת לו מאוד.בושי אמונתםים ומלה וכיחם על שונכלם מלגעור בה

 . ומונעת ממנו כל דבקות אלוהי

 

 השאלה הראשונה 
 כי הנה ארצו אשר נולד בה היא אור ,לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביךבאומרו 

 . כמו שנזכר למעלה, והוא כבר יצא משם, כשדים

 

 'תשובה לשאלה א
 . לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך' והו יתילו  צוומפני זה כ

 אל ארץ לך לךו' כי  הנה . שהוא לעניין מה, לשוןנו בכתוב כפלא כשמצאמרראוי שנ

 .   וכן עשה. מבלי נעריושילך שם לבדו עניינו ',המורי ה

 

איני חפץ בהליכה שהלכת מאור  רצונו לומר ,לך לך שאמר השם לאברהם ,וכן עניינו בכאן
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 שהיא עבר הנהר וכל ארץ  , ולא שתשב בארצך,עם אביך ואחיך לפי שהייתה ,כשדים

שהם ומולדתך ,  עם היותה נאותה למזגך,ארצך אבל שאתה לבדך תלך ותעזוב .קדם

ומבית . ולדו  על ברכי יוס ףו כמו י,דולי וה ו א מלשון ג.אוהביך שנולדת ונתגדלת ביניהם
 כיון שהם   ,לם צריך שתעזוב כי כו, עם היותו קשה בעיניך לעזוב את אביך בזקנותו,אביך

 . 'לא ידעו דרך ה

 אלא על עבר הנהר , על אור כשדים שכבר יצא משםמארצךהנה התבאר שלא אמר 

  .שהיא ארצו בכלל

 . 'והותרה בזה השאלה הא
 

 'השאלה הב
והיה ראוי שיאמר לו  ,  וידוע שכולם היו ב חרן.מארצך וממולדתך ומבית אביךלמה אמר 

מבואר הוא שיצא , כי  ביציאתו ממנה.  אשר אתה יושב בהאו מארצך, לך לך מחרן

 .כי כשיצא מהכולל יצא מהפרטי בהכרח, ממולדתו ומבית אביו אשר שם

 
 'תשובה לשאלה ב

 .וזכר מארצך וממולדתך ומבית אביך להעירו על המונעים שהיו לו בישיבתו שמ ה

 . 'והותרה בזה השאלה הב
 

 'השאלה הג
והעלימו ממנו ולא ,  הוא לאברהם שילך מיד אל ארץ כנעןלמה זה לא ביאר הקדוש ברוך

  . אל הארץ אשר אראךאבל אמר, הגיד לו אנה ילך

ולכן לא תהיה ההליכה שמ ה דבר זר  , היה ללכת ארצה כנען, והנה כשיצא  עם תרח אביו

 . וכמו שיראה מהמעשה שהוא מעצמו הלך שמה, וקשה אצל אברהם

 . שהיה זה כדי לחבבה בעיניו, דרשהמכתב מדברי ) ב"בראשית י(י "ורש

 .והוא טעם חלוש ובלתי מספיק

 

 'תשובה לשאלה ג
 ורצה שלא ידעו הם לאיזה , והפרידו מאוהב יו ומאב יו  ומאחיו,חסיד לו' ולפי שהפלא ה

 , לכן לא ביאר לו שם המקום אשר ילך אליו.מקום היה הו לך כדי שלא ילכו שם אחריו

כי בהתהלכו ינחה אותו אל המקום אשר יבחר  נו לומררצו .אל הארץ אשר אראךואמר לו 

 כי ה יא הארץ הראויה למראות , ששם יראה אליו האלוהים,אראךואולי רמז  לו במלת . בו

  . לא הארץ אשר הוא יושב עליה,אלוהים

 . 'והותרה בזה השאלה הג
 



  לך לך אברבנאל לפרשתקיצור     tanach/il-he/il.ac.daat.www://http אתר לימודי יהדות ורוח     -דעת 

 
 
 

8

8

 'השאלה הד
ומה זכות נמצא , הלמה זה ייעדו בכל הטובות האל:  והיא.' ואעשך לגוי גדול וגובאומרו

כי הנה הכתו ב לא סיפר קודם לזה דבר מצדקת ?  בו שבעבור ו נתן לו כל השכר הזה

גם לא ביאר לו השם שהיה כל זה חלף . כמו שסיפר מנח שהיה איש צדיק תמים, אברהם

 . העבודה שהי ה עתיד לעשות

 

 נתנו לו כל אם עליו, ולא ידעתי מה הניסיו ן הז ה, אמרו שהיה ז ה מכ לל הניסיונותל "וחז

 .הגדולות האלה

 

 'תשובה לשאלה ד
  לכוזרוכבר זכר הח בר 

 ושכל מי שנתנבא לא נתנבא אלא ,שהנבואה הי י תה מעלה מי וחדת בארץ הקדושה

 כאשר הצליח והיה  ראוי ,הלא תראה כי הועתק אברהם מארצו. בה או בעבו רה

 . השלמתורתיגמ אל המקום אשר , וה יה לב הסגולה ההיא, בעניין האלוהיקלהידב

 ומעתיקו אל אדמה ,והי ה זה כמו  שימצא עובד אדמה אילן שפריו טוב  במדבר

 ומגדלו שם באופן שישוב פרדסי אחר היות ו   ,נעבדת כדי שיצליח בה בשורש ההוא

 . וירבה  אחר שהיה מועט,מדברי

 רבו אנשיה הנביאים כל ימי   ,וכן שרתה ה נבואה בזרעו  של אברהם בארץ כנען

  . ' עם העניינים העוזרים  מהטהרות והעבודות וכו,עמדם בארץ כנען

 .קרים שזכרתי בדבר הזהיראה איך העיר החכם האלוהי הזה על הע
 

 .  )ה-ב,יב ( ויצ או ללכת ארצה כנען...ואעשך לגוי גדול 
 ראה יתברך ,וו הו השם שילך ויעזוב את ארצו ואת מולדתו ואת בית אביויבעבור שצ

 ולכן .עלות הנמשכות אליו מהארץ ו ה תולדות ובית האבשכבר יקשה  בעיניו ז ה מפ ני התו

  :השיבו יתברך  כנגדם

ובניך יהיו יקר י ם    .ואעשך לגוי גדול אמר , שהוא מאן דסמיך ליה,בית אביואם כנגד 

  .אצלך מהאב והאח

 בעבור שהם יכירוך  , שיקשה בעיניך עזיבת האוהבים אשר נתגדלת עמהםמולדתךוכנגד 

 כלומר אל תחוש לברכתם ,ואברכך ואגדלה שמך אמר ,רויברכ וך ויעז רוך להתעש

 ומלבד זה מעשיך יקרבוך ותתברך ',היא תעשיר' וברכת ה' ',כי מכבדי אכבד' ,ולכבודם

 היה אתה בכל מקום שתשב :צונו לומר ר,והיה ברכה ועל זה אמר .ותתעשר מעצמך

 . שמה איש ברכה ומשתדל לתועלתך

 רצונו .ואברכה מברכיך אמר ,ארץ הטבעית לך שיקשה בעיניך עזיבת ה,ארצךוכנגד 

 ומפני  .אל תחוש לארצך זו שכל אנשיה מקללים אותך להיותך מרוחק מאמונתם ,לומר
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 וכך השגחתי לאייב את . לא תדבק בהם,שהם בארצותם לגוייהם מהנהגה שרי  מעלה

  .אויביך ולצור את צורריך

 אברכה מברכיךובעבורך  , תדבק השגחתי בך,אל הארץ אשר אראךאבל כשתלך משם 

 , אני אאור אותו, ואם איש אחד יקללך.באופן שברכ תם תהיה נמשכת מברכתי אליך

  .שהוא יותר מקללה

 ומקלליו , להגיד שיהיו  מברכיו רבי ם, בלשון יחידךומקלְל , בלשון רביםמברכיךואמר 

 ובארץ  ,ו אותם שבארצו יהי ו כול ם מקללי,לוו והעניין כ . על דרך הפלא,יהי ה אחד מעיר

 . אשר ילך שמה יהי ה בהפך 

 האלה להסיר מלבו  הספקות שיסופקו לו   םהנה התבאר שנאמרו לאברהם היעו די

  .בהליכתו

 .'והותרה בזה השאלה הד
 

 'השאלה הה
ואם היה התכ לית בה כדי . למה זה לא הודיעו האל י תברך התכלית המכוון  בה ליכה הזאת

כי אין ספק שהיה ', ני אדם ושמרו דרך הויצוו ה את ב, שאברהם יפרסם אלהותו בעולם

אף כי בכל המקום . כשציווהו ב הלי כה, ראוי שיאמר לו השם בביאור או ברמז דבר מזה

 . מבלי שיצא מארצו,'אשר יזכיר את שמו יוכל אברהם לקרוא בשם ה

 
 'השאלה הו

ת  או שי היו ה ברכו,  כי אם הייתה הכוונה  שתחול הברכה בו.והיה ברכהמה עניין אמ רו 

ומה . ונברכו בך' ואברכך ואגדלה שמך ואברכה מברכיך וגוהרי כתוב , נתונות בידו

ברוך 'ואינו  כמו ,  הוא לשון צוויוהיה ברכהכל שכן שלשון , צורך בכל כך יעודים מהב רכה

 .'תהיה מכל העמים

 

 'השאלה הז
 לפי שאין ראוי לפרשו שיתברכו  בו לאמר ,ונבר כו בך כל משפחות האדמהבאומרו 

ואם פירושו שיהיו  . ונברכו לא והתברכושאם כן היה ראוי לומר , שימך אלוהים כאברהםי

כי הכתוב אומ ר  . וה וא שקר, יתחייב שכל בני  עולם יהיו מ בורכים, כולם מבורכי ם בעבורו

 .'כי לא יחדל אביון מקרב  הארץ'

 
 ז-תשובת שאלה ה

 כי ה יא ממעטת פריה  : שנזכרו הטוב ות האלו כנגד הדברים שה דרך ממעטת,אמרול "וחז

 .  וגם נכון הוא. וכנגדם באו היעודים האלה. והשם, והממ ון,הורביי 
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  תכלית ההליכה-' תשובה לשאלה ה
אחשוב שבזה ביאר לו השם . ונברכו בך כל משפחות האדמה ובזרעךאמנם אמרו 

עמים '  והוא ש בעבורו  יהי ו  מבורכים  ומו שפעים ולמו די ה, שצווה ע ליהתכלית ההליכה

 . יכירו האמת באמצעותו,' כי בהיו תו קורא בשם ה.ביםר

  

  פירוש והיה ברכה –' תשובה לשאלה ו
 .ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך הו א בלבד ,ואפשר לפרש שהטובה ש י עדו בכאן

שצווה אותו שכאשר ילך יהיה ברכ ה    ,והיה ברכהאבל תכלית ההליכה נרמז לו במאמר 

  .שלם העולם באמצעותוו באופן שי,תי תיו אותם האמונה האמ בלמדם ובהודיע,בין העמ ים

 

 תהיה במאמינים'  השגחת ה-' תשובה לשאלה ז
  ועל זה אמר,קחו תורתו וילמדו אמונתויוהודיעו יתבר ך שתדבק השגחתו באנשים שי

 והם הסרים אל משמעתך , והמשב חים אותךםשהמברכי רצונו לומר ,ואברכה מברכיך

 ,מודךי שאינו מקבל ל,ואמנם המבזה אותך.  אברכם ואיטיב עמהם אני,ומקבלים אמונתך

 . 'והוא קללני קללה נמרצת' והעד , וכבר ידעת שהקללה היא בזי ון מלשון  קל. אותואאור

 .  כמו שאמר והברכה אשר תשמעו,והברכ ה היא השגחה לטובה

עים    והוא שיהיו מב ורכי ם מושגחים ומושפ, לבני אדםהוזכר שימשך מזה תועלת גדול

 . כי יתפרסם האלהות בעולם באמצעותו ובאמצעות זרעו,בשבילו כל משפחות האדמה

 ואין הכ וונ ה שכל אנשי העולם יהי ו .ונברכו בך כל  משפחות האדמה ובזרעךועל זה אמר 

 תדבק , שתתקרב למשמעתו ואמונתו, איזו שתהיה בעולם, אלא שכל משפחה,רכיםובמ

 . בה הברכ ה ו השגחה

 

  :שונולה ג שזכרתי וז"ט ח"כרק  שזכר בפהרב המורהומה נאוו דברי 

 שהיו  מגנים ומקללים , שאברהם כאשר חלק על דעת בני אדם כולם,ואין ספק אצלי

 וכן ראוי לעשותו ,הכל בעבו ר השם - וכאשר סבל .ומבז ים אותו  התועים הה ם

ו  והיה אחרית עניינו מה שנראה. ולכן נאמר ואברכה מברכיך ומ קללך אאור.לכבודו

 עד שיתייחס אליו מי שאינו , להגדיל ולהתברך בו, מהסכי ם רוב אנשי העולם,היום

  . וכמו שאמר ונברכו בך כל משפחות האדמה ובזרעך.מזרעו ואין חו לק עליו

 .'והז' והו'  והותרו השאלות הה,הנה התבארו הפסוקים האלו
 

 'השאלה הח
ויקח הוא כי מ יד אחר זה נאמר  ו.וילך אתו לוט' וילך אברם כאשר דבר אליו הבאומרו 

שאחד משני המאמרים האלה ,  ומבואר הוא.'אברם את שרי אשתו ואת לוט בן אחיו וגו

מורה , באומרו וילך אתו לוט, גם שמצד אחר יראו סותרים זה את זה. ותרי הוא כפול ומ 
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 .מורה שהוא לקחו והביאו עמ ו, ויקח אברםואמרו . שהוא מעצמו הלך עם אברם

 

 'השאלה הט
כי מה צורך להודיע ,  והוא.ואברם בן חמש שנים ושבעים שנה בצאתו מחרןבאומרו 

גם , ואם היה להגיד כמה שנים ישב בארץ כנען. כמה שנים היו לאברהם בצאתו מחרן

. 'מקץ עשר שנים לשבת אברם בארץ כנען'כבר נודע ממה שאמר אחר זה , בזה אין צורך 

 .ובן מאה כשהוליד את יצחק, וליד את ישמעאלז  שנה היה כשה"ונאמר אחר זה כי בן פ

 

 ט-תשובת שאלה ח
 רצונו .'וילך אברם כאשר דבר אליו ה באומרו ,פר הכתוב  שקיים אברהם מאמר השםיוס

 שילך לו ויעזוב   , כי הוא אמר לו לך לך,ווה ו ודבר אתו השםישהלך באותו אופן שצ ,לומר

 אבל לא עזבם . עז ב אותם והלך לדרכו כי. וכ ן עשה,את ארצו ואת מולדתו ואת בית אביו

  .שנתחבר לו שלא לרצונו  רצונו לומר, כי הלך עמו לוט,כולם לגמרי

 ואם היה חי לא ,ולפי שלא יחשוב חושב שהלך אברהם מחרן בעבור שכבר מת תרח אביו

 וידוע שהי ה   . לכן אמר ואברם בן חמש שנים ושבעים שנה בצאתו מחרן,והיה עו זב או ת

 שנה קודם מותו  שישים ןכם  הנה א.ה שנה" ותרח חי ר,ו בן שבעים שנהתרח כשהוליד

 . יצא אברם משם ועזבו מפ ני צווי האלוהי 

 

 ,ויקח אברם את שרי אשתו ואת לוט בן אחיו) 'ב ה"בראשית י(ואמנם אמרו אחר זה 
 - ן"הרכתב 

 ולפי שי דוע שכל הנעתק . ואיך היה נשען באלוהי ו,שבא להודיע מעלת אברהם

 ורכוש ו  עד קנייניו ולכן לא יעתיק כל ,ץ אל ארץ אחרת הוא כמסופק בה ליכתומאר

 וכל שכן שיעשה זה  הנעתק ממקום ואינו יודע אי ,שיראה את הארץ אשר ילך שמה

 הנה מפני ז ה אמר הכתוב כי לא עשה כן  .  כמו שהיה אברהם,זה מקום מנו חתו

ינו ורכושו יא משם כל קנ ומיד הוצי, כי לבטחו באלוהי ם מאס בארץ מולדתו,אברהם

 .ין אנה ילךי עם היותו בלתי יודע עד, לו שם דבררמבלי השאי

 , אב ל לפי דרכו לא היה ראוי ש יזכור  הכתוב  שרי אשתו ולוט בן אחיו.ונאים בזה ד ברי הרב

 . והרכושםהקנייניכי לא היו אלה מכלל 

 

 והנה אברהם  ,תו שעם היות שלוט הלך א, שבא הכתוב להודיע,ויותר נכון אצלי לפרש

 כמו שלקח לשרה , אבל אברהם.הםלגודל לבבו לא רצה שיתפרנס לוט ואנשיו משל

אברהם   רצונו לומר, ככה לקח את לוט בן אחיו ואת כל רכושם אשר רכשו,אשתו להוצאתו

 כי הכל לקח אברהם על .עבדיו ואנשי ביתו ותלמידיו ,ואת הנפש אשר עשו בחרן ,ולוט

 . ויקח כי זהו ה נרמז במלת ,אה הצריכה אליהםעצמו לעשות להם ההוצ
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 . 'והט' והותרו בזה השאלות הח
 

 'השאלה הי
איך התעורר הוא מעצמו  , אל הארץ אשר אראךאם הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם 

 . ללכת ארצה כנען קודם שיודיעהו אנא ילך ובאיזה מקום תהיה מנוחתו

גם כי להלן . ין לו צורך בסיפור הז השיראה שא ,והכנעני אז בארץמרו וויקשה עם זה א

ומלכי צדק 'וסותר לזה נאמר . והם היו  מבני  חם,  אומר והכנעני והפרי זי אז  יושב בארץ

 .מיטב ארץ כנען,  שהיה מלכי צדק מזרעו של שם מולך בירושלם,'מלך שלם

 

 ]ה,פרק יב[? כמה פעמים יצא אברהם מחרן: הרחבה בחלק שני
 

 תשובה לשאלה י  

 .  )ה, יב ( ויהי  רעב בארץ...כת ארצה כנען ויצאו לל
 ְרכּוָׁש ם ֲאֶׁשר ָרכָ ׁשּו -ָּכל-ָא ִחיו ְוֶאת-לֹוט ֶּבן -ָׂשַרי ִא ְׁשּתֹו ְוֶאת- ַא ְבָרם אֶ תַוִּיַּקח ה

  :ָעׂש ּו ְבָחָרן ַוֵּיְצאּו לָ ֶלֶכת ַאְרָצה ְּכנַ עַ ן ַוָּיבֹאּו ַאְרָצה ּכְ ָנַען-ַהֶּנֶפׁש  ֲאֶׁשר -ְוֶאת

 
 -  לסיבות.ר אברהם מעצמו ללכת ארצה כנען מבלי מאמר השםהנה התעור

 , מפני שתרח אביו וגם הוא עמו כבר הסכימו בצאתם מאור כשדים ללכת שמה- ראשונה

 . ולכן נמשך אברהם בעצה ההיא

 ולכן  , והוא היה חפץ ב חכמה בדעת,שידע שהיה אוירא דארעא דישראל מחכים - ושנית

 . בחר בארץ היותר מוכנת אליה

והיה שם מלכי צדק חכם אלוהי בעל . שהייתה הארץ ההיא בחלקו של שם - ושלישית

 ',ברוך אברם לאל עליון קונה שמים וארץ' כמו שאמר . מסכים לאמונותיו,תאמיתיואמונות 

מציאות   רצונו לומר,ות שהיה אברהם מפרסם ומקיים בעולםי נרשים והפושהם שני הש

 .  וחידוש העולם,האל סיבה ראשונה

צטגנינותו שאור כשדים וחרן ושאר הארצות כולם היו  ישידע אברהם בא -רביעית ו

 כי , ושארץ כנען לא הייתה מממשלת שר ולא כוכב עליה,מהנהגת המשרתים ושרי מעלה

 ,והנה להיות מעמד אדם הראשון וקבורתו בא רץ ישראל. הייתה מ יוחדת להשגחת השם

 היה יותר ראוי שנפש ,ו שזכרתי למעלהואם הייתה ירושלם בנויה במקום גן עדן כמ

  .אברהם תכסוף לשבת שמה

 ומן העת שהתעורר ללכת .ומפני סיב ות אלו כולם נכספה וגם כלתה נפשו לשבת בה

 ,ויבואו  ארצה כנען והוא אמרו , וכן עשה שבא שמה, מיד נתכוון ללכת ארצה כנען,מחרן

 ונתעכב בשנתייש , אביושלא נתעכבו בשום מקום בדרך כאשר עשה תרח רצונו לומר

  . עד בואו שמהבעיכואבל אברהם הלך לדרכו מבלי . בחרן

 . 'והותרה בזה השאלה הי
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 א "השאלה הי

'  האם יש ההנראה אליווהוא כי מה צריך לומר . הנראה אליו' ויבן שם מזבח להבאומרו 

 ועל ולמה לא נתן לו הודאה על יעוד הזרע? אחר זולת הנראה אליו שהוצרך לפרש כן

ולמה לא נאמר בבניין  ! '?לזרעך אתן את הארץ הזאת'שאמר לו יתברך , ירושת הארץ

 .כמו שאמרו בבניין המזבח ה שני'', ו יקר א בשם ה'המזבח הרא שון הזה 

 

 א"תשובת שאלה י
 היה התעוררות אלוהים שהיא מדרגה  ,י שהדיבור הראשון אשר באהו בחרןוהנכון בעינ

או שהגיע אליו קול אלוהי  .  ואינה נבואה גמורה,מורההרב ה כמו שכתב ,דשומרוח הק

 כדמות הקול ששמע שמואל , שאמר לו הדברים האלה, בחלום הלילהולאוזנימגיע 

 לא היה אפשר שתבוא לאברהם שמה , כי מפני היות חרן חוצה לארץ.לת נבואתויבתח

ת  אבל כשבא לארץ הקדושה המ וכנת לקבל. וכל שכן במדרגת מראה,נבואה גמורה

 שהיא ,שהגיע למדרגת הנבואה במראה  רצונו לומר, אז ראה מראות אלוהים,הנבואה

 . המעלה היות ר רוחנית

 

והנה לא  .נראה אליו והוא אמרו ה.במקום הז ה'  כאומר אכן יש ה,'ולכן בנה שם מזבח לה

 ,  אם מפני הכנעני שהיה הולך וכובש ,כמו שעשה במזבח השני ' קרא שם אברהם בשם ה

 כי על זה לא נאמר שנטה שם ,ואם מפני שלא נתעכב שם. ל עליו עלילות ברשעפן יתעול

 בראותו העם , אבל כשנעתק משם ההרה מקדם לבית אל. כמו שנאמר אחר זה,אהלו

 .  ' לדעתו כי היא הארץ אשר הוכיח ה, נטה שם אהלו כי נתישב בארץ ההיא,שוקט ובוטח

 

 לא מפאת . קול גדול אמונת השם להודיע שפרסם לכל בני עולם'ויקרא שם בשם ה

 ומפאת מה שהשיג .' אלא בשם ה,המופתים וה טענות כמו שהיה עושה  באור כשדים

 ולפי שאותו מאמר נתייחד למראה .לאל הנראה אליו השנית ולא אמר בפעם .מנבואתו

 . הראשונה כמו שביארתי

 

 :אמרו) ט"פרשה ל(ובבראשית רבה 

  . בפי כל בריהמלמד שהקרא שמו של הקדוש ברוך הוא

 ולעבדו שכם ,'א כולם בשם הורצו שלמד אברהם לבני אדם כולם השם הנכבד בכנויו לקר

 . אחד

 .א"והותרה השאלה הי
 

 ]אברהם ושרה במצרים[
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 ב "השאלה הי
ושם נראה לו השם , אחרי שהלך אל ארץ כנען כאשר דבר אותו אלוהים, מה ראה אברהם

 למה זה  -ויעדו בו יעודים טובים , ח לשבתו עליה להודיעו שהיא הארץ אשר הוכי,הנכבד

, אשר צווהו לצאת מארצו' והיה לו לבטוח בה. יצא משם ללכת מצרים מפני זלעפות רעב

אל יראיו למייחלים לחסדו להציל ממות  ' הנה עין ה'וכ מו שאמר . שברעב יפדהו ממות

 . 'נפשם ולחיותם ברעב

 . החטא נגזר גלות מצריםושעל זה,  שאברהם חטא בזהן”הרמבוכבר כתב 

 .מן ההיקש השכלי כמו שיתבאר אחר זהוהוא דעת רחוק 

 

 ב"תשובה לשאלה י

 .  )טו-י,יב (עד  ו לאברם היטיב בעבורה... ויהי רעב בארץ
 ושהלך . והיא ארץ כנען, שבא רעב בארץ הנזכרת שישב אברהם בה,פר הכתוב יס

 . אברהם למצרים להחיות את נפשות ביתו

 

  :תי סיבות הניעו לאברהם לרדת למצריםנאמר עתה שש

 ושלא נאסר עליו מפני , היא שחשב שהמצווה האלוהי ת הייתה לשבת בארץ כנעןהאחת

 כיון שלא , כי לא היה עובר בז ה על המצווה , אם לסחורה או לצורך אחר,זה ללכת מצרים

ור  עד עב, שמה דירת קבע אלא דירת עראי וימים אחדיםבלהתיישהיה דעתו בהליכתו 

 שהיו הולכ ים , וכמו שהי ו עושים בני י שראל בהיותם בארץ. ומיד י שוב לארץ כנען,הרעב

 ורחמנא , ובזה ה אופן היו מע שיו של אברהם לשם שמים.למצרים לעשות סחורה ושבים

 כי ,וירד אברם מצרים לגור שם באמרה , וכבר זכרה התורה הסיבה הזאת.לבא בעי
 .ישב שםירות לא להתרוצה לומר בדרך ג .היה הרעב בארץ

  

 אשר יעשה אותם האדם וחי , שהמצוות האלוהיות הם על תנאי, היאשניתוהסיבה ה

ל  " וכאמרם ז.והנה הרעב היא סכנה עצומה ואין ראוי לסבלה.  ולא שימות בהם,בהם

 ומפני זה חשב אברהם שלפדות נפשו מפני זלעפות רעב היה טו ב   .רעב בעיר פזר רגליך

  . לחזור כשיעבור הרעבל מנתרים עלרדת מצ' בעיני ה

 רוצה לומר שהכרח ,כי כבד הרעב בארץמרו ו בא,והסיב ה הזא ת זכרה הכתוב גם כן

 . רחמנא פטריה - ואנוס ,גדול הביאו לזה

 

  . כדי שיהיה סימן לבניו,מצורף לזה שהאל יתברך העיר את רוחו שירד למצרים

 ) ט"ל( אשית רבה בבר וכן אמרו

 . צא וכבוש הדרך לפני בניך,ה לאברהם"בק אמר ה:שעיא רבהרבי פנחס ורבי הו

  :ואתה מוצא שכל מה שכתוב באברהם כתיב בבניו
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  . כתיב ויה י רעב בארץבאברהם

 .  הרעבשנתיים כתיב כי זה בישראל

 ,  כי כמו שה וא ירד מצרים לחיות את נפשו ברעב.רצו בזה שכ ל הפרשה סימן לבנים

 והאל יתברך נגעו נגעים גדולים והוציאו משם במקנה , לקח לו אשתו,ופרעה באפס עשקו

 והשם נקם ,נו אותםי ופרעה ומצרים ע, כן ירדו בניו מצרים מפני הרעב,בכסף ובזה ב 

  .נקמתם בנגעים גדולים עד שהחזיקו ב ה ם לשלחם מן הארץ בכסף וזהב ומקנה ר ב

 . ב"והותרה בזה השאלה הי
 

 ג "השאלה הי
אמרי נא אחותי את למען ייטב לי , תי ואותך יחיווהרגו אובמאמר אברהם לשרה 

ויבקש תועלת והטבה   , שיבחר בחיים עם קלון נמרץ כזה,  ומי האיש המעלה.בעבורך

 . ויותר ראוי היה שיב חר במות לבלתי עשות נבלה? בהי ות אשתו מזנה עם אחרים

ו על לפי שיראתו לא הייתה  אלא שמא יהרגוה,  הוא מאמר קשהואותך יחיוגם באומרו 

 .ולכן היה לו לומר בלבד והרגו אותי. לא שמא יחיו אותה, דבר אשתו

 

 ג"תשובת שאלה י
 והנ ה   . כי לא ירד שם מימיו, שאברהם לא היה יודע ארץ מצרים,והעניין בכל זה הוא

ארה ו לפי שהייתה  אשתו ביופיי ה ובת, לא היה לו ספק, עם אשתו בארץ כנעןובהי ות

 חשב שהיו  ,א מצריםו וכאשר התעורר לב.השייקחוא  לכן לא יר,כשאר בנות הארץ

 ולכן לא נתחדש לו אותו ספק בארץ כנען ,אנשים והנשים שמה כמו שהיו  בארץ כנעןה

 והיה ב וחר סכנת , באמת לא היה יורד שמה, כי אם היה יו דע עניין המצרים.כשנסע משם

כי אז נתחדש לו  ,ויהי כאשר הקריב לבא מצרים ועל זה נאמר .הרעב מחיי ה צער ההוא

 ואז אמר לשרה אשתו . שחורים כעורב, בראותו שהיו המצרים והמצריו ת כעורים,הספק

הנה בהיות נו בעבר הנהר וגם בארץ  רצונו לומר , אתההנה נא ידעתי כי אשה יפת מרא

 , לא הייתי יודע שאת בפרט היית אשה יפת מראה,הן טובי ששם כל הנשים מרא,כנען

 . כרת עליהןי ולא הייתה לך מעלה נ,יו כןלפי שכל שאר הנשים ה

 

 , שהאנשים והנשים כולם שחורות ומכוערו ת ככושים, בהיותנו בארץ מצרים,אבל עתה

 בערך הנשים כי אשה יפת מראה את - עתה ידעתי והרגשתי רצונו לומר -הנה נא 

 ולא אמר יפת , ולזה אמר כי  אשה יפת מראה את.כר מפאת הפכוי וה דבר נ.המצריות

 לא ימנעו , ועם היותן שחורות, אבל המצרים. לפי שהמראה הו א הלובן שלה,ארות

 ולכן אמר אין ספק שכאשר יראו אותך המצרים .דור אברי הםיאר שהוא בסומהיותן  יפות  ת

 ם כי מסת, ולא יעשו דרישה וחקירה  אחרת עליך,אתזאמרו אשתי י ,שאת הולכת עמי

 אבל , ואם ימיתוך היה לי למשיב  נפש.חת אותך ומיד יהרגו אותי לק,יאמינו כי את אשתי
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  . והרי לך רעה גדולה מהמות, כלומר יתעללו בך, כי אותך יחיו,לא יהיה כן

 

פורך ודברך מבלי ישמעכשיו בכל ס  רצונו לומר,אמרי נא אחותי את ,ולכן איעצך נא עצה

ה אחי והיא גם היא אמרל על "מרם זו וכא, תאמרי מעצמך שאחותי את,שישאלוך דבר
 .למען ייטב לי בעבורך ,חמרייא וגמלייא וכל בני הבית  אומרים כן'  אפי,הוא

 אבל המאמר השני .כי זהו דרך הזו נים ,י"רש כמו שכתב ,תואין ההטב ה שיתנו לי מתנו

 . תחיה נפשי בגללך ולא יהרגוניש  רצונו לומר,הזה ה וא פירו שו של ראשון

 

נע הנבלה  ָמי אבל אם לא ת.תר מעשות הנבלהו ת יווואין ספק שראוי למעולה שיבחר המ

 ולכן  . כי  החיים הם ה כרחיים למעולה להשגת שלמותו,ותו אין ראוי שי בחר במ,ותועם המ

 . ותונצל מן המיראוי לו שישתדל לה

 . מנע עשייתוי לא ת, בחשבו שאף שיהרגוהו ,ולזאת הסיבה הסכים אהרן לעשות העגל

שיותר טוב הוא אם יעשו   רצונו לומר,י בעבורךלמען ייטב להנה מפני זה אמר אברהם 

 .  משיעשו אותה וימותו,הנבלה שיחיו 

 

 ,  שכאשר בא אברהם מצרימה, והוא.אחר  נמשך העניין באופןהיופייאבל מצד הפלגת 

ויראו אותה שרי  ואז ,ינה לשריםי והשמיעו ענ, ראו אותה המצריםהבאוהלבהי ות שרה 
 וזה ו  . ולא נגעו ידיהם בה, אמרו ראויה זו למלך,ארהוה  ותיפיו ובראותם שלמות י.פרעה

  .ויהללו אותה אל פרעה

 עם היות שלא היה מכ יר אותה ואת ,והוא רצה ללקחה ולשום כתר מלכות בראשה

 כי הנה .ותוקח האשה בית פרעה ולכן . כמו שעשה אחשורוש בלקוחי אסתר,משפחתה

 כדי שיקחנה ,נותיוואל אחת מארמ כלומר , בית פרעהותוקח אלא ,קחה פרעהילא אמר וי

  . כמו שראוי לאשת המלך,כ בכבוד גדול בפני השרים והסגנים"אח

 .ג"והותרה בזה השאלה הי
 

 ) ד, יג–טז ,יב (עד וג ם ללוט' ולאברם היטיב בעבורה וגו
 , שבעבור שהגידו לפרעה ששרה היית ה אחותו של אברהם,דעת המפרשים כולם הוא 

 אבל שנתן לו צאן ובקר  , כמו שהוא אמר לשרה,ד שלא הרגולבב לא :היטי ב לו בעבורה

 .  כי כאשר ידע שהוא רועה צאן נתן לו מכל מרעה רב כיד המלך.' ועב דים וגוםוחמורי

 

גע אלוהים י נ,אליה היה שקודם שפרעה נגע 'סביב ליראיו ויחלצם' שחונה מלאך ה'ולפי 

על דבר  באים םכירו וידעו שה שהזה  והיה באופן כ,נגעים גדולים את פרעה ואת ביתו
 לפי שאם היה טבעי אל  .ושהי ה דבר השגחיי לא טבעי ולא מקרי ,שרי אשת אברהם

 , או מסיבה  שמימייתרהאווי ואם היה מפאת הפסד . לא היה כולל כל אנשי ביתו,פרעה
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 גם שטבע הנגעים . והי ה כולל שאר אנשים מצריים,לא היה מיוח ד אל פרעה ואל ביתו

 שהתשמיש ,במכת ראתן לקה) ב"ר י"בר(ל "חז ו כמו שאמר,אמיתת הדברהיה מוכ יח 

 .קשה לו

 

ויתן   לפי שהיה לו לומר ,ולאברם היטיב בעבורה אמרו ,אבל הוקשה לי על הפירוש הזה

 .כמו שאמר באבימלך'  וגופרעה לאברם צאן ובקר

ף כי לא היה   א. לא שנתנו לו עתה, מורה שהיה לו כן בזמן שעברויהי לו כי לשון ,ועוד

 זמן משנלקחה כל כך ולא עבר ,כבודו של אברהם בכך שיתנו לו מתנות על דבר אשתו

  .שרה עד שנוגע פרעה לתת המתנות ההם יחד

 חייק ואיך , קנוי בכבוד גדול,גם כי אברהם לא רצה לקחת רכוש סדום שהיה שלו כפי הדין

 . מתנות פרעה שנתן לו על קלונו וחרפתו

 .בעבורה ומה שעשה הקדוש ברוך הוא ,הכתוב הזה לספר צדקת שרהולכן אחשוב שבא 
 ומזה נדע ונכיר שהוא פועל השגחיי  , הפכים באמצעי אחדשניה פועל "והודיענו שהקב

 והפך , לא יפעל רק דבר אחדהמזל כי . ושאינו מפועל המזל,]'של ה [משך כפי הרצוןנ

  . לא שני הפכים,אחד

’  אבל שב אל ה, אינו שב אל פרעההיטיבומלת  .רה ולאברם היטיב בעבוועל זה אמר

 יאמר שהוא יתברך בהשגחתו בעבור שרה עשה טוב ורע ,יתברך הנזכר בפסוק שלאחריו

 רצונו לומר. 'ויהי לו צאן ובקר וגו , כי הו א היטיב לאברם בעבורה .בנושאים מתחלפים

  :השוכר את הפועלים מה שאמר בפרק רךדל  ע,חס זה לשרהי וי,קודם זה

 ולאברם היטיב אמר שנ,אין הברכה מצויה בב יתו  של אדם אלא בשביל אשתו

 . בעבורה

על דבר  -את פרעה נגעים גדולים ' וינגע ה כך בעבורה , היטיב לאברהםשבעבור הוכמו 
 . הבעבור - רצונו לומר . שרי

 

 אשתנה את שרי כאן י וכ.לל את פרעה לרגלהיגע וקי ונ,כ ברך את אברהם לרגלה"הנה א

 .  בעבור שרי אשת אברם, להגיד שנעשה עמו כל החסד הזה,אברם

 
 ד "השאלה הי

 : והוא כי הנה י ראה שעשה בדבריו שתי תרעומות. בתוכחת פרעה לאברהם

 וזה מורה שאברהם לא . למה לא הגדת לי כי אשתך היא,מה זאת עשית לי חדהא

 .  ולכן אין מקום לתרעומת,אמר לו כלום

 .  והם כדמות סותרים זה לזה, אחותי היאלמה אמרת שאמר השני

 

כי 'ויקשה עם זה למה לא השיבו אברהם .  לא כן בשני,ליגם כן שבראשונה אמר מלת 
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 בהי ותו הוא ו אנשי ביתו  ,כמו שאמ ר לאבימלך', אמרתי רק אין יראת אלוהים במקום הז ה

 כמו ,בצדקתווהשם הודה לו . 'הגוי גם צדיק תהרוג '' אבימלך להכמו שאמר, יראי שמים

 .'גם אנכי ידעתי כי בתום לבבך עשית זאת'שאמר 

 
 ד"תשובה לשאלה י

 . ' וגו למה לא הגדת לי,מה זאת עשית ליפר הכתוב  שפרעה הוכי ח לאברהם באומרו יוס

  :שתי תרעומות שפרעה נתרעם על אברהם הוהנרא

מה זאת  ועל זה אמר ; והיה בי דו של אברהם למנעו מהם,על הנגעים שנענש בהם. א
 והייתי  ,בת נגעים כשלא הגדת לי כי אשתך היאי אתה היית ס רצונו לומר ,עשית לי

מה זאת  שאמר שתי פעמים לי וזהו טעם . ולא היו באים נגעים,משיבה לך תכף הלקיחה

 . לי למה לא הגדת ליעשית 

 אותך ם אם פחדת מלומר שהיא אשתך לשואלי, למה  לא הגדת לימרוורמז לו באועוד 

אמר י ולא י, כי אני מלך ולא רוצח, הנ ה הי ה ראוי  שתגיד לי בסתר שהיא אשתך,הרגוךפן י

  .התרעומת הראשון וזהו . ולא תהיה תפארתו לקחת אשת איש אחר לאשה,למלך בליעל

 
אם תשיבני על התרעומת הראשון    רצונו לומר,למה אמרת אחותי היאהוא אמרו  שניוה

 , אלא שאתה אמרת אחותי היא לכל אדם,י עושה באמת כן היית,תךושהיה לי לשאול א

  . עד שחשבתי ללוקחה לאשה,ונסמכתי על אותו קול

 ואין דרך המלך לקחת לעצמו אשה . אלא שהיה בלב ו ללקחה לאשה,לא אמר שלקחה

 . והיא בעולת בעל

 בביתו וארמונו ה שנכנסה שהאש, רבההואמר זה להו דיעו שהביא עליו קלון מתמיד וחרפ

'  ג' שמואל ב( כמו שאמר , ותבעל לאיש אחר, ויתנה לאיש אחר אותה ישיב,תלשם אישו

 כל , כי לקח זה לחרפה בהי ות אביו מת.'לגש אביימדוע באת אל פ'איש בושת לאבנר ) 'ז

 , על אשר שאל את אבישג לאשה,וכן שלמה המית את אדוניה אחיו. שכן אם היה בחייו

 בשו ם צד למלך השנתייחדי הייתה האשה  כ.אף על פי שהמלך לא ידעה וכבר הי ה  מת

  .אסורה להשתמש ממנה שום אדם

 

ואחרי שעשה שתי . למה אמרת אחותי היא ואקח אותה לי לאשהולכן אמר פרעה 

 האשה הועתה שבא רצונו לומר .הנה אשתך קח ולך אמר בסוף דבריו ,התרעומות האלה

 ?תי על הקלון ה נוגע אלי תקנה מ, ושצריך אני להשיבה בעבור הנגעי ם,הזאת אל ביתי

 , ולא תעמוד עוד בארץ מצרים,לך מכאןת אשתך וחקי אלא שת,מזה אין לנו תקנה אחרת

 .  ועתה היא אשת הדיוט, זאת הייתה אשת המלך:פן תגלה חרפתי בכל יום שיאמרו

כי אמרתי רק אין יראת אלוהים במקום ' ולא אמר ,והנה נסתתמו טענותיו של אברהם

 אין ספק , לפי שעם היות זה התנצלות על אמרו אחותי היא,לאבימלך כמו שאמר 'הזה
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 ממה שלא אמר למלך בינו לבינו כי הייתה , הראשוןתשלא היה בו התנצלות על התרעומ

  .אשתו

 . ד" היהוהותרה בזה השאל
 

וה עליו פ רעה אנשים שישלחו אותו ואת אשתו ו צ,וכדי שילך ממצרים ולא יתמהמה שם

 ולא , ולא יקחו את אשתו בהיותו מג ורש,שלא יקחו מאומה ולא יהרגוהו ,ואת כל אשר לו

 . געו בשבילויבעבור הנגעים שנ

 

 סיכום
 כי הנה אברה ם  .היא תקום'  כי רבות מחשבו ת בלב איש ועצת ה,פוריויצא לנו מזה הס

 ונמשכו לו העניינים , וחשב להציל את אשתו בעצתו,מלט ממצרים בימי רעבוןיחשב לה

 אבל כמו שנכנס כן יצא , שבמצרים לא נח ולא שלו ולא שקט:חר ממה שחשבבאופן א

 . ושם כלכלו האל יתברך לחם לשובע,רחוו ושב אל ארץ כנען בעל כ,משם בימים מועטים

 . ' לחסדוםלמייחלי ,אל יראיו'  כי הנה עין ה'

 

אכיו   עם כל זה מל ,ותוקח האשה בית פרעה ,ואמנם בעניין אשתו ראה שלא הועילו עצתו

על דבר גע את פרעה ואת ביתו י ועל שחל ופתן תדרוך באמצעות הנגעים שנ, לההיצוו
  .שרי

 לפי שהכתו ב  , כמו שהעידו בעניי ן אבימלך,והנה לא העיד הכתוב ופר עה לא קרב אליה

 שנלקחה שרה ונכנסה  ,  מה שהיה הואת ותכלי.מפרש שלא לקחה פרעה ולא שכב עמה

 כי לא באה עדיו עד , אבל לא שקרב אליה,שה בית פרעה כמו שאמר ותוקח הא,בארמונו

 הוצרך 'וישלח אבימלך מלך גרר ויקח את שרה' שכתוב בו , אבל אבימלך.געו השםישנ

 . לא קרב אליה - פ שלקחה"הכתוב לומר שאע

 כי  , להגיד שבחו של לוט,ויעל אברם ממצרים הוא ואשתו ולוט עמו הנגבהוהנה אמר 

 ובהיות לוט פנוי ,שר הלך בה מפני חמת המציק בעב ו ר אשתוכאשר שב אברהם בדרך א

 אבל בראותו .שאר במצריםי הנה לוט לא רצה לה, והרעב על פני כל הארץ,ומבלי אשה

 מלשבת , כי בחר להסתופף בצלו ברעב ובצמא, הלך גם הוא בחברתו,אברהם הולך

 . בלתו בארץ שבעה

 כי  , המ דומיםםהקנייניב וב כל פר הכתו ב  שאברהם כבד מאוד במקנה בכסף ו בזה יוס

 די לו כשחזר למסעיו , כללחהרווי אבל בנפשיים לא .ברדתו מצרים מקנהו פרץ בארץ

 . הבתחיל ואוהל עד המקום שהיה שם ,מנגב ועד בית אל

 כי הייתה  הארץ מלאה ,'והנה כל עוד שישב במצ רים לא בנה מזבח ולא קרא בשם ה

 וקרא בשם אלוהיו כמשפט   ,זבח שבנה בראשונה בנה המ,או אל הארץו אבל בב.םלולייג

 .אלוהי הארץ



  לך לך אברבנאל לפרשתקיצור     tanach/il-he/il.ac.daat.www://http אתר לימודי יהדות ורוח     -דעת 

 
 
 

20

20

 

 פרק יג
 ]ות לכךביסהמאברהם ונפרד לוט [

 . )יח-ה,יג ( עד ויהי בימי אמרפל...וגם ללוט ההולך את אברם
 

 .דתםיאיזו סיבה הייתה פרמעתה יספר הכתוב איך נפרד לוט מאברהם ו
בו בי ם   יבב סי ס,פרד ממנוי שהוא לא רצה לה,'בות יתיבת הסי שכאשר ראה ס,והוא

 ,בוקו  באלוהיםי לפי שהיה לוט באמת בהיותו בחברת אברהם מונע ד.אחרים להפרידם

 והוצרך ,פר שגם ללוט היה צאן ובקר ואהלים ועבודה  רבהי ולזה ס.ומעיק להשגת נבואתו

 אבל היה להודיע שהברכה  ,רוידוע שאין לוט אח .ללוט ההולך את אברםלפרט ולומר 

 , אלא בעבור שהיה ה ולך את אברהם, לא היה מפאת עצמו,ט במקנהו ורכ ו שוהבאה ללו

 .ומן ברכתו יב ו רך גם הוא

 

 כי היו שניהם צריכים כר , לא נשא אותם הארץ,ושלהיות רכושם רב של אברהם ושל לוט

 מלבד מה שיחזיק ו  ,כל כך ת ולא הייתה הארץ ההי א סובל,נרחב ומקום גדול למקניהם

 ושהיה  רי ב בי ן רוע י   , והי ה זה ס יבה  שלא יכלו שניהם לשבת יחדיו.םאנשי הארץ למקניה

 .שה לי ואשבהג , באמור אלו לאלו צר לי המקום,מקנה אברם ובי ן רועי מקנה לוט

 

 וזה הי ה   , היו רוצים רועי לוט להכניס מקניהם שמה,ובה יות מקנה אברהם במרעה טוב

 ורועי ,עים בהמת ם בשדות אחריםושהיו רועי לוט  ר :אמרול "וחז  .בת הריב  ביניהםיס

  . על כךםאברהם מוכי חים אות

 

 הלהגיד שהיית ה המרי בה ה היא סכנ .והכנעני והפריזי אז יושב בארץוהנה סמך לזה 

זניהם רוב  וואולי בהגיע בא. שבו בארץ ההיאי מפאת הכנעני והפריז י שכבר נתי,לשניהם

 יכום לפי חרב  , אשר לא להם ומריבתם על מרעה הארץ,שרם ומקניהם של אברם ולוטוע

  .ויגזלו כל אשר להם

 

 כי הנה אברהם לא רצה ,אל נא תהי מריבה ביני וביניךומפני זה הוצ רך אברהם לומר 

,  הנה מריבת הרועים,םאבל אמר לו בלשון רכה ותחנוני, לשלחו מעל פניו ולגעור בו

שלא תעבור המריבה   ואף .כיון שאנחנו אדוני המקנה, בב מריבה ביני ובינךובהכרח תס

 ושלי שלך ושלך ,שא נשים אחים אנחנו כיון , הנה הוא גם כן בלתי ראוי,מהרועים עצמם

 ויהיה זה סיבה  ,עוט אהבה  בינינוי והמריבה על מקנה המרעה תורה זולתיות ומ,שלי

  .להבאישנו בעיני יושב הארץ בכנעני ובפריזי האלה
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 ומהי ותנו שנינו יחד במרעה ,ת המקוםנמשכת מצרּוהכל שכן שאין הכרח במריב ה הזאת 

 . הפרד נא מעלי ובחר לך כרצונך. הלא כל הארץ לפניך,אחד

 

 ואתה אדוני עשה בעניין ה מ קנה והמרעה ,והנה לוט הי ה לו להשיבו  לא אפנה מחבורתך

 כי מיד ,אבל לוט לא עשה כן.  כי לו משפט הב כורה, או שיבחר אברהם ראשונה.כרצונך

שהוא גן   '  כגן  ה,כהי לה מ שקה קודם ההפוכר הירדן ש היה כ יותו כ  וברא.הודה בפר ידה

 וכארץ מצרים שנילוס משקה אותה בכל שנה ולא יחסר ,עדן שהיו הנהרות משקים אותו

  . לקח לוט את הארץ ההיא,עשב בה

 

 . ומקדמונו של עולם, שהי ה לו עם אברהםהמחברה הקדומ  רצונו לומר,ויסע לוט מקדם

 . ובזה הדרך נפרדו איש מעל אחיו,פעם בזו ופעם בז ו ,כרי בערי הכוישב ,ל"כדבריהם ז

  . בהי ות אהבתם אדוקה כאלו היו אחים,אברהם ולוט רצונו לומר

ולוט ישב  , כי נפל שם חלקו הארץ אשר נתן לו האלוהים,ונשאר אברהם יושב בארץ כנען
 לא נמנע לוט ,ים כי אף על פי שהיו אנשי סדום רעים וחטא,בערי הככר ויאהל עד סדום

 . מלהתחבר אליהם

 

 ) ט" מ,ז"ט(מרו ווכבר ביאר ה נביא יחזקאל רעתם בא

 ויד , גאון שבעת לחם ושלות השקט היה לה ולבנותיה,ו ן סדום אחותךוהנה זה ע'

 . ' ותגבהנה ותעשנה תועבה לפני,עני ואביון לא החזיקה

על רשעת לוט שבחר  וזה באמת הורה . לשמיםםהנה ביאר שהיו רעים לבריות וחטאי

 , ולא חשש אל הטוב ואל ה שלמות מחברת הצדיק, המדומיםוולקנייניבמועיל למקנהו 

 . והתחברו לרשעים שבסדום,אשר עזב מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע

 

  ]הנבואה לאברהם אחרי הפרד לוט מעליו[
 ו "השאלה הט

 כי את כל הארץ 'אחרי הפרד לוט מעמו שא נא עיניך וגובמה שדיבר השם לאברהם 
לו לה בטיחו על ריבוי זרעו ועל  וכי אם כוח הדיבור הזה כ,  והוא.'ושמתי את זרעך וגו' וגו

לזרעך  ואמר לו ,לו כבר הבטיחו  למעלה כשנראה אליו ראשונהוועל זה כ, ירושת הארץ
 ?  הבטיחו כאן על מה שכבר הבט יחו למעלה,כ" א, ולמה.אתן את הארץ הזאת

ובהבטח ה   , לזרעך אתן את הארץ הזאת: ונה באה במלות קצרותומדוע ההבט חה הראש

 .אם בעניין הזרע ואם בירושת הארץ, הזאת האריך הרבה

 

 ו"תשובה לשאלה ט
 ושלא , מ פני הקרבה  שהייתה ב יני הםןועיצבו לוט הרגיש צער דבהיפרולפי שאברהם 
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בוי  יולבשרו בר , לכן באתהו הנבואה לשמחו ולדבר על לבו,נשאר לו זולתו מכל בית אביו

 כמו שאמר , כי הנה עם היות שבמראה הראשונה יעדו על זה.זרעו ובניו וב י רושת הארץ

 באתהו הנבו אה ההיא , הנה להיות אז לוט בחברתו',לזרעך אתן את הארץ הזאת'

 אז באתהו הנבואה , אמנם אחרי הפרד לוט מעמו.בדברים קצרים ומלות מו עטות

 . מבוארת ורחבה מני ים

 

 ולכן  ,כר שה יו  ארץ טובה ו רחבהי לפי שלוט בחר בערי הכ, לו הנבואה ה זאתגם באה

לנחם את אברהם ולהודיעו  שחבלים נפלו לו בנעימים  אף נחלה שפרה עליו  ' הוצרך ית

שא נא עיניך וראה מן המקום אשר אתה שם צפונה  ועל זה אמר .במה שנשאר לו
 ולפי זה   .נה ולזרעך עד עולםכי כל הארץ אשר אתה רואה לך אתנ. ונגבה קדמה וימה

  . ולוט ישב בשל אחרים,הוא ישב בארצו ונחלתו

 להורות על ,ושמתי את זרעך כעפר הארץ אמר לו ,ן לאברהם זרעיולפי שלא היה עדי

רוצה לומר רעה בכל מקום  ,קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה ומפני זה ,םריבוי י

 שמיד  ,והו מורה על ההאתננהי ה  או שיה.לעתיד כי לך אתננה ,שתרצה מהארץ הזאת

 .  ובזה הבטיחו שהכ נעני והפריזי  לא ימנעוהו,היה נותן אותה אליו

 הנה ,וזכר הכתוב  שעם היות שאמר יתברך לאברהם קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה

ני ממרא ובאל בונתייש ואוהל אבל נטה , ולא נסמך על הנס, לא עשה כןובענוותנותהוא 
 . להודות לשמו על מה שיעדו בנבואה הזאת' ם מזבח להויבן ש ,אשר בחברון

 . ולאיזו סיבה באה  לאברהם,הנה התבאר צורך הנבואה הזאת

 .ו"והותרה השאלה הט
 

 פרק יד
 ]מלחמת ארבעת המלכים[

אל אברם במחזה '  עד אחר הדברים האלה היה דבר ה...ויהי בימי אמרפל
 ]. כד-א,יד[. לאמר

14=perek&1=sefer?asp.perekT/hatanah_olam/daat/il.ac.daat.www://http 

 
 . ש הפרשה הזאתו לראות בפירן"הרהטיב 

 . נהי ורובו כפי הנ ראה אלי בעני, ואבחר דרכי קצתו על פי דעתו,ואני אתנהלה לאטי

 
 ז "השאלה הט

כי לא ידענו מה הגיע אלינו מהסיפור הזה ומעבודת המלכים . ור מלחמת המלכיםבסיפ

היה לו להזכיר , ואם היה להודיענו עניין לוט ומלך סדום. אלו לאלו ומחברותם וממלחמתם
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קחו לונצחום ו, לבד שכדרלעומר והמלכים  אשר אתו באו למלחמה עם מלך סדום וחבריו

 .ומה שעשה על זה, יוושהוגד לאברהם כי נשבה אח. את לוט

 

 ז "השאלה הי
ויצא כי הנה הכתוב אומר . ואיך נכנס בתוך סיפור המלכים, בסיפור מלכי  צדק וברכותיו
ומ ה  , וקודם שהזכי ר הכתוב מה  שדיבר מלך סדום לאברהם', מלך סדום לקראתו וגו

ראו י  ויותר . ואחריו סיפר מה שאמר מלך סדום אל אברם. הכניס עניין מלכי צדק, שהשיבו

ועניין מלכי צדק  , היה שיספר  עניין מלך סדום שאלתו ובקשתו ושאלתו בפני עצמו

 . וברכותיו אחר זה בפני עצמו

יראה שהוא גסות  , ולא תאמר אני העשרתי את אברםגם בדברי אברהם למלך סדום 

 . ולמה יניחהו, כי הוא קנה הכל במשפט וצדק, גאה וגאון ודרך רע, הרוח

 ז"י-ז"סוף שאלות ט
 

 ז"י-ז"תשובה לשאלות ט
שבימי אמרפל מלך שנער אריוך מלך אלסר כדרלעומר מלך  שהכתוב יספר ,ואומר

 ארבעה מלכים אלה בחברה אחת שהיו מולכים כולם במחוזות  ,עילם ותדעל מלך גוים

עשו מלחמה את מלך סדום ואת מלך עמורה ומלך אדמה ומלך צבויים ומלך   ,מאשור
 לא חשש , ולהיות מלכותו דבר מועט,כתוב שמו שהוא צוערשלא זכר ה .בלע היא צוער

 וכולם היו  ב חברה אחת ,כר י ו היו חמשת ה מלכים ההם  מולכים בחמ ש ערי הכ.לזכור שמו

 . כנגד ארבעת המלכים האשוריים הנלחמים בם

 אלא ,נה  שעשו שם מלחמהואין הכו ,דיםיכל אלה חברו אל עמק השואמנם אמרו 

 הסכימו כדי לעשות שלום ביניהם להתחבר כולם בעמק ,אלושבהיותם לו חמים אלו עם 

ומכלל שיעבדו ,  ויראה ששם השלימו על תנאים ידועים. לעשות שם שלומם,דיםיהש

 כי הוא היה הגדול מארבעת מלכים ,החמשה מלכים מסדום ובנותיה את כדרלעומר

  כי זה יצא,שתים עשרה שנה עבדו את כדרלעומר ועל זה נאמר .הלוחמים בם

  .מהתחברותם והסכמתם

 הפרו ברי תם ומרדו , אנשי רשע,וזכר שלהיות  חמשת המלכים ההם מ סדום ומבנותיה

שלוש  ב שרוצה לומר ו.ושלוש עשרה שנה מרדו והוא אמרו ,בכדרלעומר ולא עבדוהו

או יהי ה   . ''הנמצא בית ה', ''כ י ששת ימים עשה ה'ת כמו  " ויחסר הבי,עשרה שנה מרדו

  . וכן הוא בסדר עולם ובמסכת שבת.םלוג שנים כ"יפירושו שמרדו בו 

 
 הנה , כי הי ו י ושבים לבטח אתם,ועם היות שלא היה דעתם להלחם במלך סדום וחבריו

 בראותם שהיו ארבעה מלכים עזי  ,אז מלך סדום ומלך עמורה ושאר המלכים מחברתם

וזה   .השדים יצאו אליהם ויערכו אתם מלחמה בעמק  ,געים מרוב המלחמ ות שעשויפנים ו
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 ובחרו לערוך , שיצאו להלחם בארבעתם בהיותם בלתי לוחמים עמהם,היה תכלית המרד

 מקום השבועה  , אותו המקום עצמו שכרתו שם בריתם,דיםיאתם מלחמה בעמק הש

 . שמה המרד והמלחמה -והשלום 

 

 יניי וכמו שאמר בענ,ולפי שהאל יתברך שופט כל הארץ לתת לאיש כדרכיו וכ פרי מע לליו

על שלשה ' ) 'א' עמוס ב( כמו שאמר הנביא ,המלכים שפלס ומאזני משפט בידו לשו פטם

לכן נתן שכרם לאותם . ' על שרפו מלך אדום לסיד,פשעי מואב ועל ארבעה לא אשיבנו

 ויען כי היה עמק השדים בארות . והוא שנפלו בידי אויביה ם,חמשת המלכים המורדים

וסם מלך סדום ומלך עמורה הפ ילו ע צמם שמה  לכן ב נ, מלאים רפש וטיט,בארות חמר

ויפול על 'שהוא כמו  ,וינוסו מלך סדום ועמורה ויפלו שמה והוא אמרו .טלהימלברצונם 

 . ע"הראב כדברי 'פניו

 

 ןהניצחווכאשר נשלם . רוצה לומר שברחו לצד ההר ,הרה נסו מאותם מלכים והנשארים

חו את כל רכושם ואת כל אכלם כי לא  ויק , פשטו על ארץ סדום ועמורה,לארבעת המלכים

 כמו שאמר , וכבר היה נכלל,ולפי שלוט היה בסדום. רצו לשלול שלל עוד בערי הככר

ויקחו את לוט ואת רכושו בן אחי  הנה הוצרך הכ תוב לכתוב ,ויקחו את רכוש סדום
 להיותו , כי כן היה מלך שנער,ל"להגיד שאמרפל שהוא נמרוד כדברי חכמי נו ז ,אברם

  . כי שמע כי היה יוש ב בסדום, כיון לקחת את לוט ואת כל אשר לו,נא את אברהם מאודשו

 

 .האמורי שוכן באלוני ממרא שהיה ,ויגד לאברהם העברי מן המלחמה  בא הפליטוהנה 
 , אחי אשכול וענר, שהיה שכנו ואוהב ו, איש אמורי נכבד-  וממרא,ואילון ה וא מי שור ממרא

 ואמרפל ושאר המלכים אשר אתו , גם כי הוא היה אמ ורי.תשכבר נקשרו עמו בקשר הברי

 . ם ולכן היה לממר א שנאה עמה,הכו את האמורי היושב בח צצון תמר

 

  :ולפי שהיו אנשים מועטים התחכם בשני דברים

 . עוט אנשיוי כדי שלא יראו מ, שלא בא עליהם ביום,האחד

 כדי שידמו ויחשבו  ,שלשה שחלק את אנשיו באופן שיכו מהם משני צדדים או ב,שניוה

 וזה ו   . ובזה ימס לבבם,המלכים ההם שהיו עמים רבים ושונים הבאים עליהם מפה ומפה

 . ויחלק עליהם לילה הוא ועבדיו ויכםאמרו 
  . עד חובה שהוא משמאל לדמשק,וזכר מגבורתו  שלא חדל מלרדוף אותם מרחק רב

 

 והיה זה  כדי לכבדו  ,המלכי םוזכר הכתו ב שיצא מלך סדום לקראתו אחרי שובו מהכות 

 .  צחון על אשר הכה את אויביויולשמחו באותו הנ
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 כי לא , אם לפי שקוה לשאול החסד אחרי אכלו ואחרי שתה,האמנם לא שאל מאתו דבר

ואם שלא היה . יף ו יגע מהמ לחמה קודם שיאכליהיה ראוי לדבר עמו בעסקים בבואו ע 

 . כיון  שכפי הדין זכ ה בו כראוי ,דעתו של מלך סדום לשאול ממנו דבר מהשבי

 והוציא לחם ויין ,יצא גם כן לקראת אברהםשמלכי צדק מלך שלם האמנם לפי שראה 

 הנה אז הכיר מלך סדום בנדיבות , מכלר ושאברהם נתן לו מעש,לאנשיו עייפי המלחמה

 . ן”הרמבכמו שכתב  ,תן לי הנפש ולכן התעורר לשאול ממנו ,אברהם ומעלת נפשו

 וכבר אמרו רבותינ ו  ,א מלכי צדק כהן ומשרת לאל עליון על כל אלוהים יתברךוהנה נקר

  .כרונם לברכה שהיה שם בן נח איש צדיק כאביויז

 

 וחלף מנחתו אשר הוציא לחם . להיותו כהן לאל עליון,מעשר מכלאברהם נתן למלכי צדק 

כאשר ראה מלך  ו.'וכל  אשר תתן לי עשר אעשרנו לך' מה שאמר יעקב רךדל   והוא ע,ויי ן

תן  לה פניו י ח, רוצה לומר מהנפשות והרכוש,סדום שאברהם נתן למלכי צדק מעשר מכל
 , תנה אותם על ידי, רוצה לומר הנפשות הם בלתי צריכות לך.לי הנפש והרכוש קח לך

 . שםי והאדמה לא ת,ואשיבם אל בתיהם

י הוא ראוי לך אחרי  כ, אותו לא למלכי צדק ולא לשום אדםןאמנם הרכוש אינו ראוי שתת

 . אשר קנית אותו בקשתך

 כי , על נפשות סדום ורכושו בלבד והרכוש קח לך,הנפשואין ספק שלא שאל מלך סדום 

 .  וכן אברהם הכל השיב לו. כי הכל נחשב לו כאחד,אם גם כן על נפשות ורכוש עמורה

 

 , שבועה כתבו המפר שים שהוא דרךוגומר' הרימותי ידי אל הואמנם תשובת אברהם 

  . וישבע בחי העולמים,ויר ם ימינו ושמאלו השמיםשהוא כמו 

 . נקלוסוא נמשך אחר דעת ן"הרוכן הוא דעת 

 וישב ע  , פירש הכתוב שהוא שבו עה',וירם ימינו  ושמאלו השמים' כי הנה ב.ואינו נכון בעיני

 .ון שבועה שהוא לש',ואמרתי חי אנכי לעולם' סמך ',כי אשא אל שמים ידי'וכן . בחי העולם

 .  לא מצינו לשון שבועה,'הרימו תי ידי אל האבל ב

 

 שהנדיב  , אבל הייתה כוונת אברהם לומר, שאין כאן נדר ואין כאן שבועהועל כן אמרתי

תן י ולא י, ולא יקבל ממי שאינו ראוי, וי תן למי שראוי,תי הוא  מי שיקבל מ מי שראוייהאמ

  .דותיהמספר מ' ד פרקהחכם ב וכמו שכתב .למי שאין ראוי לתת לו

בול החסד והמתנה אפרוש יכלומר לעניין ק ,אל עליון' הרימותי ידי אל הוהוא אמרו כאן 

החסד ' ולכן עם ה .קונה שמים וארץ כי  הוא אל עליון , שיתן ליה ו אקבל כל מ,'כפי אל ה

ואם אקח מכל  .מחוט ועד שרוך נעל , לא ממך מלך סדום, וממנו אקח,והמתנות לתת לי

 אין ? האם לא תאמר היום או מחר אני העשרתי את אברם,לך דבר קטון או גדולאשר 

 . כי אם ממה שיתן לי האלוהים, ואינו כבודי שתאמר שנתעשרתי משלך.ספק שתאמר כן
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 ולכ ן תדע שלכך לא לקח .ההבתמי ?ולא תאמר אני העשרתי את אברםויה יה אמרו 

 גם .שום אדם כי אם מאת האלוהים לפי שהיה דעתו שלא ליהנות מ,אברהם הרכוש ההוא

 . ולא להציל את לוט,שלא יאמרו בני אדם שלחמדת אותו רכוש מסר עצמו לסכנה

 

 ]?מה למדים מסיפור ארבעת המלכים[
  :פור המלכים האלה דברים מועיליםיהנה התבאר מן ס

 כי יש אלוהים  , שהמרד אשר עשו מלך סדום וחבריו הוא היה סיבה להשחתתם ורעתם'א

 .  ולכן ראוי שחרבם תבוא בלבם וקשתותם תשברנה,טים בארץשופ

 

אם בגבורה .  שהיה נשלם בהם כמו בדעות,דותילמדנו שלמות אברהם במ' והב

ואם בתבונתו בתחבולות . צחונםישהתאמץ במתי מעט להלחם בארבעה מלכים בעת נ

דה יואם באהבת הקרובים שהיא מ. המלחמה כמו שביארתי בפסוק ויחלק עליהם לילה

 שלכן הסתכן עצמו להציל את לוט בהיותו אשם לפניו ,הרב המורה כמו שזכר ,נכבדת

 . בסבת פרידתו

 

 ) ב"מ' פ (בבראשית רבה שלמדנו מכאן הוא מה  שאמר 'הג

. אמר רבי אבן כשם שפתח בארבעה מלכיות כך אינן חותם אלא בארבעה מלכיות

.  מלך אלסר זה מדיאריוך. ועוד שהם וי הי ב ימי אמ רפל מלך שנער זה בבל

ותדעל מלך גוים זו שה י א מכתבת טרונייא בכל ה עולם . כדרלעומר מלך עילם זה יון

 . כ"ע

 מלכיות תעמודנה למשול ארבע להודיעו כי ,רצו בזה שאירע כל המעשה הזה לאברהם

 וכמו שאברהם התגבר על ארבעה  .ם רביםי על גויורומיי ם המולכת בבל מדי יון :בעולם

 כן באחרית הימים יתגברו בני זרעו על המלכיות  , והשיב את הרכושהמלכים האלה

 . נמשך לדעתם האמיתי שכל מה שאירע לאבות סימן לבנים, וישיבו  כל הרכוש,האלה

 .ז"ו וי" יותרו השאלות י,ינםיועם מה שביארתי בפסוקי הפרשה הזאת וענ
 

 פרק טו 
 .  )כא-א , ית טובראש ( עד ושרי א שת אברהם לא ילדה...אחר הדברים האלה

ואני בעיוני בה ימ ים רבים ראיתי לשאול בה . הפרשה הזא ת היא גדולת הערך והמעלה

 :א ואלו הם"שאלות כ

 

 ]ו"פרק ט[ברית בין הבתרים 
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ר אל תירא אבר ם אנכי מגן לך שכרך ואל אברם במחזה לאמ' היה דבר  ה...
 .  )א,טו (הרבה מאד
 'השאלה הא

 והוא שפעמים רבות הגיד הכתוב שבאה נבואה  .זהאל אברם במח' היה דבר הבאומרו 

 כי היו  מיני הנבואה  או סוגיה , אבל לא ביאר באיזו ממדרגת הנבואה הייתה,לאברהם

במראה אליו אתודע ' ופסוק מלא הוא .הרב המורה וכמו  שזכר , חלום ומראה:שנים

ואה   ומה ראתה התורה להודיע כאן שהנב.ומראה ומחזה ה כל אחד. 'בחלום אדבר בו

 שמה איכפ ת  , כי ידיעת זה  בלתי צריכה לעניין זה,הזאת שהייתה לאברהם הייתה במחז ה

 .' אחרי אשר היה דבר ה,לנו שתבוא הנבואה הזאת בחלום או במחזה

 

 'השאלה הב
כי למה יירא   .אל תירא אברם אנכי מגן לך שכרך הר בה מאודבמאמר השם לאברהם 

 .  שהוצרך להבטיחו עליו ,וממי יש לו לירא

 
 ב-תשובה לשאלות א

 היה ירא ממה , והחזיר את הרכוש למלך סדום,צח המלכיםי שאברהם אחרי שנ,יראה

 וחשב אברם . כי הנקמה ראויה לגדולי הנפש. פן יבואו עליו ויכו הו,שעשה נגד המלכים

 ומתוקה שנת , אין שטן ואין פגע רע, ילך בטח עובד אדמתו,שהיה עד עתה הולך בתום

  . יצטרך להיות בפחד תמיד ושעתה.העובד

 בהיות הוא ואנשיו רעים וחטאים ,וגם נסתפק אם היטיב ב ה חזירו את הרכוש למלך סדום

 ולתתו לאכול את השומרים את  ,ואולי היה יותר טוב להביא את הרכוש אל ביתו. מאד' לה

 . ראשו

 

  :' אמר לו ית,הנה בעבור ה יות שתי המחשבות האלה בלבו של אברהם

שלא יירא מהמלכים ולא  ,רצונו לומר .אל תירא אברם אנכי מגן לך ,האם לראשונ

וה   ו כי מלאכיו יצ,בורים שישמרוהוי ולא יצטרך לג,יהיה  לו מגן להושיע'  כי הוא ית,מהמונם

 .  והוא יהיה  תמיד מגן אברהם,לו

כלומר הטיב ות במ ה שהשיב ות שכרך הרבה  מאוד  אמר ,ואמנם לעניין הרכוש שה חזיר

 הלא הוא כמוס  עמדי חתום , כי הנה  שכרך הרבה  מאוד, אל מלך סדוםאת הרכוש

 כי חרפה , אין ראוי שיקבל דבר מועט מאדם אחר, והמקבל פרס ממלך גדול.יבאוצרותי

  .היא לו

 

 והוא , ונאמר לו,אל אברם במחזה' דבר הלה היה י שבתח,מפשט הכתובים יראה לי

 לפי שאחרי שצווהו  .ויקח לו את כל אלה והנבואה הה י א התמידה עד אמרו ,השיב דבריו
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 ובפועל ובהקיץ  לקח את . והקיץ אברהם, נפסקה אותה נבואה,קחה לי עגלה משולשת

  .ויבתר אותם בתוך וישב אותם ,כל אלה

ויהי השמש לבא ותרדמה  והו א אמרו ,ובעת מנחת ערב באתהו נבואה שנית בחלום
'    ובאותה נבואה שנית הודיעו ית .זו תרדמה של נבואה ,ל"חזמרו וא .נפלה על אברם

 .אחרית הזעם והגלות והדורות

על ובהקיץ ר אה תנור עשן ולפיד אש ו  ובפ ,כ הקיץ  אברהם מהנבואה השנית  ההיא"ואח

  . ונעשה הפלא ההוא לעיניו,עובר בין הגז רים שהוא הברית הנכרת עמו

  .זהו דעתי בכללות הפרשה הזאת והקפתה

אל אברם '  שלכן זכר הכתוב שהיה דבר ה.ונותשאלות הראששתי הויותרו בזה 
 . לפי ששאר הדברים לא היו במחזה כי אם בהקיץ ושהיה ירא מהמלכים,במחזה

 

 'השאלה הג
 כאלו לא היה ביד השם מה לתת לו דבר .אלוהים מה תתן לי' הבתשובת אברהם שאמר 

חני הדבק נג הנפשיי והשכר הרו ו כי הנה ה ע. והוא שק ר,יותר גדול משכר פרי הב טן

 .  הוא יותר גדול ויותר נבחר לאין שעור מהזרע וירושת הארץ,בנפש

 .  השכר הרוחניתלתקוו שהלך אברהם לעקוד את יצחק בנו יחידו ,ויורה עליו עני ין העקידה

 , בהיו ת הדיבור אחד ומדובק,ויקשה גם כן  סדר הכתוב שזכר ויאמר אברם שתי פעמים

 .'אלוהים מה תתן לי הן לי לא נתת זרע וגו'  הויאמר אברם :ולכן היה ראוי  שיאמר
 

 'השאלה הד
 , ושהשם מנעו ממנו,כאלו היה אברהם מוכן בטבעו להולי ד. הן לי לא נתת זרעבאומרו 

 החסד יעדו השם דצל  ו ע,כי  אברהם עקר היה בט בעו.  ואין  הדבר כן.לכן היה מתל ונן עליו

  . זמן הבטחתו לשיאמר שעבר, ולא הגביל לו זמן מתי יוליד,בזרע

 .  כאלו היה בלתי מאמין בו,הן לי לא נתת זרעולכן יקשה למה נתרעם אברהם 

 

 'השאלה הה
 , כי למה זה קרא אליעזר בשם בן,והוא. ' והנה בן ביתי וגו...'ובן משק ביתי וגובאומרו 

 או מנהיג ביתי יורש  ,משק בי תי וכן הנה .היה לו לומר  ומשק ביתי הוא דמשק אליעזר

 . אותי

 כי כאשר ,  ולא נאמר באליעזר שם בן כי אם במקום ה זה,יחס לביתיאבל שם בן אינו מת

 . ולא קראו בן ביתו',זקן ביתו' לא קראו כי אם ,שלחו אברהם לקחת אשה לבנו

 

 'ה-'תשובה לשאלות ג

 .  )ד-ב,טו (אלוהים עד ויוצא  אותו החוצה' ויאמר אברם ה
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 וישאלה ,ניו בפיר ושוויכלם מלשאול שאלה מאדבו ש י שי,ויפעמים רבות יקרה לאדם הענ

 אז יצטרך השואל לשאול , או לא ישיב עליהם, ואם האדון לא יבין רמיז ותי ו.ברמיז ות

 .בדיבור שני אותה שאלה בפירוש

 

 שרצה להשיב ברמז לשני הדברים אשר , והוא.וכן ראוי שיפורשו מאמרי אברהם אלו

כלומר  .מה תתן ליהשיבו  , הרב ה מאודשכרך כי ב מה שאמר לו ,היוכלל המאמר האל

 ,תן לי יהיה לאליעזר היורש אותיי כי העושר והרכוש אשר ת,מה השכר שיהיה לי לעצמי

  .תן שיהיה שליי כלומר מה הדבר שת,לי וזהו מלת .ולא יועיל לי דבר

 

'  הביטה וראה ה, רוצה לומר.ואנכי הולך עריריהשיב ו  ,אל תירא אברםולמה שאמר לו 

 , ואם יצא. ולא יצא משם אנה ואנה, שהירא מאויביו ראוי שישב בב י ת סגור ומסוגר,יהואל

 פעם בחוץ  , כי אצטרך תמיד ללכת מזן אל זן, ואני איני כן.ח עושי דברוובורי כיילווה ו ג

 יצא לפעלו  , ופעם לעבוד עבודתו, ואל הבקר ירוץ אברהם,לראות את שלום הצאן

 ולזה כיו ן   . כי אין מי שילך עמי לשמירה ועזר, יחידיובהכרח אלך. ולעבודתו עדי ערב

 כדברי , וערירי שהוא בלי בנים, רמז להלכתו תמיד בשדה,ואנכי הולך עריריבאומרו 

  .י"רש

וב ן משק  ' השיב ו , שהוא במדרגת הבן,אמר יתברך ולמה לא ילך אליעזר עמךי שלא וכדי

 ואינו ,עזר שהוא מדמשק רוצה לומר והבן א שר לי אלי.'ביתי הוא דמשק אליעזר

 ולא יוכל ללכת עמי , ולכן לא ימוש מתוך האהל, הוא מנהיג הבית,ממשפחתי ומבית אבי

 . 'על פיך ישק כל עמי' ויהיה משק מגזרת .כי הוא מסדר כל עניני הבי ת

  . לא היה הולך ערירי,לו היה לו בנים סביב ויובז ה רמז אברהם שא

 

יתברך ’ וה. ראות מה ידבר בו ומ ה ישיב  על תוכחתו ל,ואין ספק שאחרי דבריו אלה שתק

 ו כי כמו שאמר. עד אשר ידבר דבריו בביאור  מפורש,ראה מחשבות לבו ולא השיבו דבר

  .לתם של צדיקיםיה לתפוהקדוש ברוך הוא מתאו ,ל"חז

 ,  בביאור ולא ברמיז ות, חזר לדבר פעם שנית,וכאשר ראה אברהם שלא השיבו יתבר ך

 הוצרך  ,כי להיות זה דיבור שני בפני עצמו אחרי השתיקה , נתת זרעהן לי לאבאומרו 

 לו שמעני שהן  , ועניינו אם אתה אלוהי רוצ ה שאבאר עוד דברי,ויאמר אברםלומר שנית 

ולא הייתה כ וונת אברהם .  שאמרתיואנכי הולך ערירי וזהו פ י רוש .לי לא נתת זרע

 שכבר יעדם לתתם לו על דרך  אלא שאחרי,להתרעם על שלא נתן לו בנים כפי טבעו

כי כחצים ביד גבור ' , שהיה ראוי שיתנם לו בבחרותו באופן שיה יו  לו לעזר ולהועיל,חסד

 .  ובבואם לו באחרית ימיו מה כשרון לו מהם.'כן בני הנעורי ם

 

רוצה לומר  .והנה בן ביתי יורש אותי :באומרו .מה תתן ליובאר גם כן מה שאמר ברמז 
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  . ולא לאברהם יהיה הע ושר,רשוו אחרי שאליעזר עתיד לי,וש ושכרכי לא יחפוץ ברכ

 

 וכאשר , שרצה בו שאליעזר מעתה הו א יורש כל נכסיו,והב ן אמרו יו רש אותי בלשון הו וה

שאר יח בבי תו ויו ולא יעצור כ,הים נער ורךותן לו האלישאר הזרע  אשר ייימות אברהם  י

 להעיר על שהיה ,בן ביתי יורש אותיוהנה  ולזה אמר .כל עשרו אם כן ביד אליעזר

 ולא היה בן אברהם כי אם בן ביתו וב ן ,אליעזר בן הבית שיורש אותו כבן היור ש את אביו

  .לו מפני שלא באו הבנים בב חרותוו שהיה ז ה כ.משק ביתו

 

 , אם לא שדבר אברהם בראשונה ברמז,נם אחדיהנה אם כן שני הפסוקים  האלה עני

  .ובשני בביאור 

בר י הבין אברהם שבשכר הגופני ד,שכרך הרבה מאודשעל השב הרכוש בא דיבור ולפי 

בר י ולא ד, לזה השיב עליו. שהוא ממין הרכוש אשר החזיר למלך סדום,אליו האלוהים

  .שכרך הרבה מאוד כדעתו שלא נאמר עליו ,מהשכר הנפשיי

 , הדיבור השני הנה על,מיד על הדיבור הראשון' וזכר הכתוב  שעם היות שלא השיבו ית

 ה  שבא.אליו' והנה דבר ה : והוא אמרו.כוב כללינחוץ בלי ע'  היה דבר ה,בר כוו נתוישבו ד

 ,סובו כל דבריךיהנה הקוטב אשר עליו י רצונו לומר .לא יירשך זה ,אליו התשובה בחפזה

 בעניין שיהיה אליעזר  , ושיבואו באחרית הימים סמוך למיתתך,הוא שאין לך בהווה בנים

 רצונו ,לא יירשך זה וזהו . כי לא יקום ולא יהיה כן, אל תירא ואל תחת מזה.ש הביתיור

 ובזה הבטיחו שיו לד לו הב ן  . הוא יירשך, כי אם בן עצמיי אשר יצא ממך,אליעזרר לומ

 ובזה   . ולא יצטרך לאפוטרופוס,שאר אדם שלם בעת מותו של אברהםיבזמן שי היה  וי

  .הדרך יהיה ה וא היורש ולא אחר

 

 ,והנה לא רצה הקדוש ברוך הוא לתת לאברהם זרע כי אם בזקנותו ובזקנת שרה אשתו

אבל .  אולי היו חושב ים  שהיה בט בע כדרך כל הארץ ,לפי שאם היו מולידים בב חרותם

 הנה בהיו ת אברהם , והתפללו עליו כל היום, ולא יולידו,בראותם שהיו זקנים באים בימים

 שאז היה הדבר מכל ,ח הומילה שנחלשו כלי ההולדה וכ ואחרי שקבל ברית ,בן מאה שנה

 כדי שיכירו וי דעו שהיה ,תן לו הבןי אז נ, ושרה בת תשעים שנה;גד הטבעוהצדדים מנ

הייתה זאת היא נפלאת ' מאת ה' ויאמרו . ולא כפי המנהג הטבעי,בחסד השם והשגחתו

 . 'בעינינו

 .'הוה' והד' הנה התבארו הפסוקים האלו והותרו השאלה הג
 

 ]ויוצא אותו החוצה[
 'השאלה הו

'  לא האמין בה , כי זה מורה שכאשר נאמרו לו שאר היעודים שעברו.'והאמין בהבאומרו 
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 . כמו שהאמין  ביעוד הזה

 שפירוש שאברהם האמין  ן”להרמב כי גם שנודה .ויחשבה לו צדקהוכן מה עניין  

 ולא אמר כן ,י עוד בלבד עדין יקשה למה אמרו בזה ה,יעשה זה ולא בזכותו' שבצדקת ה

 .בשאר היעודים שנאמרו לו על זה

 

 'תשובה לשאלה ו

 ּתּוַכל ִלְסּפֹר  אָֹתם -ָנא הַ ָּׁשַמיְ ָמה  ּוְספֹר ַהּכֹוָכִבים  ִאם- אֹתֹו ַהח ּוָצה ַוּיֹאֶמר הַ ּבֶ ט ַוּיֹוֵצא ה
  : ַוּיֹאֶמר לֹו ּכֹה ִיְהֶיה ַזְרֶעָך

   : ָקהַוַּיְח ְׁשֶבָה ּלֹו צְ ָד’  בהְוֶהאֱ ִמן ו
 

והו בה בטת  יו וצ, שהוציא הקדוש ברוך הוא את אברהם מאהלו,חשבו המפר שים כולם

 והבטיח ו שכן יתרב ה   , אשר מספרם קשה ונמנע לאדם להשיגו,השמים לספור הכוכב ים

 . זרעו

 

  : פניםאחד משלושהואני אחשוב בזה המאמר  

 ,בן שיולד לאברהם וחוזר ל,' הם מדברי השם ית,ויוצא אותו החוצה שאמרו ,שוןארה

לא תהיה אשת המת החוצה ' והוא על דרך .שהוא יוציא את אליעזר מירושת הבית לחוצה

את   רצונו לומר, והוא יוציא אותו החוצהאשר יצא ממעיך הוא יירשך ואמר .'לאיש זר

 כי עם היות שעל .א"וויוצא בשח כמו ְו"יוצא אותו בפת ויהי ה לפי זה ַו,אליעזר מהירושה

 ועם .ח תורה על העבר" והפת,ו עם העתידים יורה על העתיד"א  תחת הוא"ווהרוב הש

א עם " כמו  ו השבית את הכמרים שהו א שב,לוף זה  בכתוביהעוברים ב ה פך כבר נמצא ח

 .  כאלו אמר ויוצא אותו החוצה,שאר עתיד כמות שהואי אבל י, ואינו מהפכו לעתיד,העבר

וכבר יורה על  . 'הבט נא השמימה וגוהוא  ו, אמר לו מאמר אחר,זה' ואחר שאמר לו ית

 . באמירה בפני עצמהויאמר ממה שנזכר לו מלת ,היותו עניין א חר מחולף מהראשון

 

את אברהם החוצה ממחשבתו שהיה חוש ב   '  שהוציא האל ית, מהפירוש ה ואהשניוהפן 

 כי כאשר השיבה ו האל שלא יירשהו זה כי אם הבן שיצא .שיהיה ב ן בי תו יורש אותו

 ובזה הוציאו  השם מאותה מחשבה  . הובט ח לבו של אברהם בדבר השם והבטחתו,עיוממ

 . שהייתה לו

 כי כבר פירשו  ,פ"ואין לך שתאמר כי לשון יציאה גוזר ההעתק ממקום למקום גשמי עכ

 . צא מאצטגנינות שלךויוצא אותו החוצה ל "חז

 

י  כ  יגיד הכתוב :רהפור  התוי הוא ס, שיוצא אותו החוצה, מהפירוש  הואשלישיוהפן ה

ואחר כך נפסקה  ,לא יירשך זהכ " והשיבו  א,אל אברם במחזה' היה דבר הבראשונה 

הלו אשר היה שם המחזה  ו ובהיותו ב יקיצה  הוציאו משם חוץ לא.נבואתו והקיץ  אברהם
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  .הבט נא השמים והיא ויאמר , ואז באתהו נבואה אחרת.בראשונה

 והיה הצורך  .אשר הוצאתיך'  ונאמר בה אני ה,ויאמר בא בה מלת ,ולהיותה נבואה אחרת

 לפי שהיה עתיד להראות לו , והוצאת אברהם מהאהל לשדה,בהפסק הנבו אה הראשונה

 . בהיותו בשדהי אם שיהיה בה קיץ כי אפשר אשר א,שמה מעמד בין ה בתרים

 . וזה ו דרך אחר בחלוק הנבואה הזאת ממה שזכרתי למעלה

 .שר שיובן וי וצא אותו החוצה מהפירושים  האלה אפחדהנה בכל א

 . 'והותרה השאלה הו
 

 'השאלה הז
 . הויוצא אותו החוצאמרו 

 מה היה הצורך לומר שנראה לו , כדעת המפרשים,ואם היה כל זה במראה הנבואה

 ,הלו אף כי לא זכר הכתוב שהיה בא.הבט נא השמיםר לו והל לחוץ לאמושהוציאו מהא

 והיה די שיאמר ויאמר , ממקום אחד אל מקום אחרולא היה מעניין המראה להודיע שיצא

 . הלוכי אולי בשדה באה לו הנבואה ולא בא ,הבט נא השמימהלו 

 . הוציאו מאצטגנינות שלו) ז"שבת קנ(ל "ואולי שמפני זה ארז

 שיהיה אי אפשר כי , מי יתן וידעתי אם היה ביום או בלילה,ואם אמרנו שהיה זה ב הקי ץ

ויהי  יקשה אמרו , ואם היה בלילה. כי אינם נראים ביו ם,הכוכב יםכמו ש אמר וספור , ביום
 .השמש לבא

 
 'תשובה לשאלה ז

 אפשר לפרשו לא על היעוד הזה כדברי   ,ויחשבה לו צדקה' והאמין בהואמנם אמרו 

על הבטחת ' ביעודים  הראשונים שאמר לו ית'  אלא שאברהם היה מאמין בה,המפרשים

 , והן לי לא נתת זרע,אלוהים מה תתן לי' המר כאן  כי מפני שא.הזרע וירושת הארץ

 ,העידה התור ה שלא אמר זה להי ותו  מפקפק ביע ו דים האלוהיי ם שנאמרו לו קודם לזה

 ולא יתנהו לו באחרית ,ם לתת לו הזרע שהבטיחו עלי וי אלא לשאול מהשם שיקד!חלילה

 מה שאמר בזה היה שאברהם בכל  רצונו לומר,' ולכן אמר והאמין בה. כמו שפירשתי,ימיו

 שהיה  , אבל היה בהפך.פק בדבר מנבואותיוו ולא היה מס,ובכל מה שיעדו' מאמין בה

 . יתברך מה שיעדו עליו בצדקה’ חושב שיעשה ה

פ להיותו צדקה  " אלא שיתן לו האל זרע עכ.ן”הרמב כמו שחשב ,ואין פירוש ו ב דרך חסד

 , כךנתמל  ושהוציאו מארצו ע,ישר כיון שהיה איש תם ו, שיתן לו בנים,ש ריםיומשפט ומ

 .'לך לך ואעשך לגוי גדול'כמו שאמר 

ויה י דוד עושה משפט '. 'משפט וצ דקה ביעקב  אתה עשית' וכמו הו , הוא כמו צדקוצדקה

 . 'וצדקה לכל עמו

 . וכל דרך איש ישר בעיניו.  בסוף ספרו פירש שם צדקה בדרך אחרוהרב המורה
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 כי הנה . כמו והאזי ן קו לי, לשון עבר כי אם לשון עתידאינהוהאמין והנכון  בעיני שמלת 

יחזור לזרע ' וגו' והאמין בה ולכן אמר שאמרו .ו מ הפכו לעתיד" והוא,האמין ה וא עבר

ל ו   '  וי היה ה,' ועניינו שאותו הזרע יאמין בה. שאמר כה יהי ה זרעך,הנזכר למעלה

 . היםולאל

 

 'השאלה הח
 כי אם בא להודיעו שהמדבר אתו היה האל .דיםאשר הוצאתיך מאור כש' אני המרו ובא

וידבר אלוהי ם אל משה '  כמו שכתוב במשה ,לת הנבואהי היה ראו י לומר זה ב תח,'ית

 , ומה היה לו לזכרו כאן אחר דברי האל ותשובות אברהם אליו... וארא,'ויאמר אליו אני ה

  .תן ליאלוהים מה ת' ה וכמו שהשיב ו .היה מדבר עמו' בהי ותו יודע שהאל ית

 .  למה אמר אשר הוצאתיך מאור כשדים ולא זכר אות אחר,וקשה עוד עם זה

 

 'תשובה לשאלה ח
  .)טו-יב,טו (ויאמר אליו קחה לי עגלה משולשת …אשר הוצאתיך' ויאמר אליו אני ה

'  ולכן עם היותו ית.כבר אמרתי שהתחלפות הדרושים בעצמם יביא אמירות מחודשות

 ולפי שעד עתה .אשר הוצאתיך מאור כשדים' אני ה אליו  אמר,מדבר לאברהם תמיד

ועתה .  בנו היוצא מחלציוםאי  כ,לעניין העתיד שלא יהיה אליעזר יורש אותו' השיבו ית

 ,  ואם היה שיבואו עליו ויכוהו  מכה רבה.להשיבו על מה שהיה מפחד מהאויב ים' ראה ית

 . מיו מה יועילוהו הבנים  שיבואו בסוף  י,אף על פי שלא ימות

מרו ו בא, באה עליו אמירה אחרת,הנה להשיב על זה להיותו עניין מתחלף ודרוש אחר

 אל תירא כל כך מהאויב ים : רוצה לומר,אשר הוצאתיך מאור כשדים' ויאמר אליו אני ה

אלוהיך אשר '  הלא אנכי ה,שתבקש עליהם בנים לעזרך במלחמה ולשמור צאתך ובואך

 ואם אני הוא אשר הצלתיך .ם בסכנה יותר עצומה מזו ושהיית ש,הוצאתיך מאור כשדים

 מי המונע שגם כן עתה , וזה מבלי בניך ובנותיך, ומאותו מלך הצר הצורר אותך,ממנה

  .ם ולא תצטרך לעזר הבנים ולמלחמת,אהיה מגן לך

 

השכ ר    רצונו לומר,בזה להשיבו על הרכוש אשר אמר'  שכיון האל ית,גם אפשר לפרש

 כי גם בטרם  , אינו שכר קצבתיו לך עתה,מרו שכרך הרבה  מאודואשר הודעתיך בא

 ולכן יורש עצר וארץ .הבטחתיך ב דברי כלל הסכמתי לתת לך את הארץ הזאת לרשתה

 ובזה תמה   . לא היה לך לקחת מרכוש מלך סדום, אשר נתתי לך לנחלה,נבחרת כמוך

 .הית לאברהםוהתשובה הא ל

 . 'והותרה עם זה השאלה הח
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 'השאלה הט
 למה לא ,והוא הספק אשר העירו המפרשים .במה אדע כי אירשנהבמה ששאל אברהם 

 .  ושאל על ירושת הארץ,שאל על הזרע

עו ד הזרע הזה  היה להטיב  לאברהם י שי, שלשתם הסכימון"ג והר"והרלב ן”והרמב

עוד הטוב לא יועוד שהי.  כי ידע בעצמו שלא ימנעהו חטאו, ולכן לא שאל עליו.בלבד

  :)'ברכות ז (ל"רזמרו אן וכ ,יחזור

 .  אפילו על תנאי לא חזר בו,כל יעוד שיצא מפי הקדוש ברוך הוא לטובה

 ואולי ישובו  בתשובה  , היה רע לכנעניים,אבל בירושת הארץ עם היותו טו ב לישראל

 ולא תמנע ירושת הארץ ,פ" ולכן שאל עליו אות ברי ת שיתקיים הדבר עכ.כאנשי נינוה

 . לא לחטאת בני ישראל ו,בזכות הכנעני ם

 כי היע ו ד עם הברית , שלמים הם אתנו בהסכימ ם על הדעת הזה,אפלא מהאנשים האלהו

 האם . ו מהטוב  ברשעתם, ובתשובת המקבלים,ובלתו לא ימנע החזרה מן הרע בזכ ות

 או ,בעבור הברי ת הזה אשר עשה אלוהים לאברהם ננעלו דלתי התשובה מאנשי הארץ

 . כי כל דרכיו משפט,ילה לאל מרשע ושדי מעול חל?לא יקבלה השם מאתם

 

 'השאלה הי
 ולא קודם לזה בשאר ,למה שאל אברהם אות על ירושת הארץ עתה במראה הזאת

 . עליה' היעודים שהב טיחו האל ית

 

 א "השאלה הי
 היה לו לומר  כמו שאמר  , כי אם כיוו ן לשאול לו אות, והוא.במה  אדע כי אירשנהבאומרו 

קש י אם לא ב, גם שלא מצינו שנתן לו האל יתברך כאן על זה נס ופלא.מ ה אותחזקיהו 

 או תשובת יושבי הארץ כדברי ,זוק וקיום שיי רשנה לא יגרום חטא זרעויאות על ח

 או כרתה , והיה ראוי שיאמר השבעה לי כיום,ידיעהפול שם י הנה בזה לא ת.המפרשים

 שמה ףניתוס כיון שלא ,ם הברית לא תובן על קיובמה אדע כי מלת ,נא לי על זה ברית

 .ידיעה שלא הייתה שלו

 

 א"י-'תשובה לשאלות ט
יראה לי כי אברהם לא שאל אות  ,במה אדע כי אירשנהאלוהים ' ואמנם מאמר אברהם ה

 ולא עשה אז ספק בדיבו ר   , כי כבר יעדו עליה פעמים, על ירושת הארץקוחיזוולא ברית 

  . ואיך יעשהו עתה.האלוהי

 פעמים אמר לו שיתן את הארץ ,ביעודים הקוד מים' ו שאברהם ראה שהאל יתאבל עניינ

 ולא פירש לו מה , כמו שאמר ביעוד הראשון לזרעך אתן את הארץ הזאת,הזאת לזרעו

 או , או אם אמרו על שלשים ועל רבעים. האם יהיה בנו או בן בנו,הזרע אשר יירש הארץ
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 .ם לו הי עוד שאז יתקיי, לדורות'עושה חסד לאלפים'יהי ה 

 

כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך אתננה 'ואחרי הפרד לוט מעמו אמר לו יתברך 

שאר לזרעו י ומידו ת, והמאמר הזה מורה שבימיו של אברהם תהיה ירושת הארץ.'ולזרעך

 וגם זה עצמו .'קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה כי לך אתננה' וגם נאמר לו שם .אחריו

 . ש  את הארץיורה שאברה ם יהיה יור

אשר הוצאתיך מאור כשדים לתת לך את הארץ הזאת ' אני הכאן ' וכאשר אמר לו ית
 וכל שכן בראותו , נתחזק הספק בלב אברהם אם יהיה הו א יורש את הארץ,לרשתה

 או אם יובנו כל ,את אברהם יורש עשר ארצות' צחון המלכי ם שנדמה לו שעת לעשות להינ

במה  ולכן אמר . לא אברהם בעצמו,יהיה י ורש את הארץהיעודים האלה על הזרע שזרעו 
 ימצא כי'. ' תב ואו אל הארץכי' כמו , במ קום הזה  יש מש על הזמן כי ו.אדע כי אירשנה

 .  ואשיג מתי אירשנהויאמר אדוני אלוהים במה אדע. 'בקרבך

 או יי רשנה זרעי  , ויאמר במה אדע אם אירשנה אני בעצמי,אםאו נפרש מלת כי במקום  

 ופעם יורו היות , שפעם יורו היות אברהם היורשובייעודי ושאל זה מפני שמצא .יאחר

  .זרעו היורש ו לא הוא

מגלות '  הוא מה שהשיבו ית,והאות המור ה על היות זאת כוונת אברהם בשאלתו ובקשתו

 שהודיעו שהדור הרביעי מזרעו יהי ה  ,ודור רביעי ישובו הנה והיה  תכלית דבריו .זרעו

 . רץיורש את הא

 

 היה ראוי שעל זה ישי בה ו  , ברית לחזק על ירושתהםאי ואם היה שלא שאל אברהם כ

  . אם היה שלא בקש עליו, לא במספר השנים והדורות שיעברו על נחלת הארץ,השם

 אם בימיו ואם , ששאל אברהם מתי תהיה ירושת הארץ.אלא שהאמת הוא מה שפרשתי

כי רצה לדעת מה שלא  ,במה אדע כי אירשנהמ ר  ולכן א.בימי  בנו או נכדו או באיזה  זמן

  . לא מה שכבר הודיעו  שיירשנה. והוא זמן וגבול הירושה ו הנחלה,יןיידע עד

  .א"והי' והי' הותרו השאלות הט, ועם מה שפרשתי בזה שהוא האמת בלא ספק
 

 ב "השאלה הי
היו התור   ויקשה למה לא .עגלה משולשת ועז משולשת ואיל משולש ותור וגוזלבאומרו 

ג "י והרלב"רשבין  שיהיה פירוש משולש כדברי . והגוזל משולשים כמו הבהמות
ע "הראבשנים וכדברי '  או שיהיה  משולשת בן ג,שה  מכל מין מ ה םו שהיו של,ן”והרמב

שה כפי הדעת ושה שלו היה ראוי שיביא מהתור והגוז ל שהוא אפרוחי היונים של,ן"והר

 .שה שבועות כפי הדעת האחרו או שלשה חדשיםו או שיהיו בני של,האחד

 

 ג "השאלה הי
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 כמו , ואם הברית היא הבתירה. לא בתררהציפוויבתר אותם בתוך ואת כמו שאמר 

 וה יה שכל הבה מות והעופ ות האלה באו ,שאמר העגל אשר כרתו לשנים ויעברו בין בתרי ו

  ? למה לא בתר כולם באופן אחד,לתכלית הברית

 

 ד "השאלה הי
 היה  לו לומר , והוא לשון זכר, ואם זה חוזר לעיט אשר זכר.ב  אותם אברםבאומרו ויש 

 .  היה ראוי  לו לזכרו בלשון יחיד, ואף שיהי ה עיט שם המין.וישב אותו אברם

 אחרי , שלא יאכל העיט את הפגרים,ויקשה גם כן מה היה התועלת שהשיב אותם

ארו הפגרים מאכל לעוף  ונש, ועוד מעט הלך אברהם אל ביתו,שנשארו שם תמיד בשדה

 .השמים ולבה מת הארץ

 

 ד"י-ב"תשובה לשאלות י
 והי ותר נכון אצלי במשל .'קח ה לי עגלה משולשת וגו צווהו ,וכדי להודיעו  תשובת שאלתו

 : משני פניםחדהזה ה וא א

 

 ושרשי היחס אברהם יצחק , שהיו העגלה והעז והאיל משל לשלשה אבותחדהאהאופן 

בוי הב המות הטהור ות והטובות ו הביתי ים הן  י לפי שר.הבהמ ותשת וויעקב שנמשלו בשל

 נמשלו אליהם האבות הקדו שים מפני ,בויי להיותם שורש הר,מן העז ומ ן ה בקר ומן הצא ן

  .שבאו מהם זרע רב ועמים רבים

ויקח  ב ן   ' 'ואל הבקר רץ אברהם' לפי שנאמר בו ,וראוי הי ה שיומשל אברהם לעגלת בקר

  .'בקר

ויקח את האיל ' שנאמר , לפי שנעקד במקומו  ב הר המורי ה,י שיומשל לאילויצחק הי ה ראו

 . 'ויעלהו לעולה תחת בנו

 כמו  שאמרה לו , לפי ששם על ידיו עורות גדיי העזים בעת הברכה,ועז הי ה משל ליעקב

 . 'ו קח לי משם שני גדיי עזים'רבקה אמו 

 שפעמים ,באחרונה שהאיל הרומז ליצחק בא ,פלא מאשר לא באו על הסדריואין לה

 ו אף את בריתי יצחק ואף  ,וזכרתי את בריתי יעקב' אמר .תולדתםבכתוב נזכרו   לא כסדר 

ישעיה  (והנביא אמר . תולדתםלוף י שזכרם בח.' והארץ אזכו ר,את בריתי אברהם אזכור

  . שסמך יעקב לאברהם',כי אברהם לא ידענו וישראל לא יכירנו') ו"ג ט"ס

 ושלשתם עגלה ועז ואיל היו ,ב אצל אברהם לעניין מן הענייניםוכן נאמר כאן שנזכר יעק

 ולא ,שה מכל מיןו לא להיותם של, ולכן אמר בהם משולשת משולש.משל לשלשת האבות

 , רשי היחסו אלא שהיו מאותו שלוש האבות ש, שנים כדברי המפרשיםשלוששיהיו ב ן 

ו ולא בן בנו   יירשו את  לא בנ, שאברהם בימי ו, והודיע ו יתברך בז ה .משולשים בקדושה

 . לרמוז שימותו כולם קודם הירושה , ולזה בתר אותם בתוך,הארץ
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 והוא מש ל לשני מנהיגים אחרים שיהיו אחר כן לי שראל זה ,קח לו תור וגוזליה ו עוד שי ווצו

 רוצה לומר שאברהם לא .פור לא בתרי ועליהם אמר ואת הצ. והם משה ויהו שע,אחרי זה

 כי , לרמוז שמשה יתחיל בירושת הארץ. והיו תמיד חיים בידו,םבתר את אלה ולא הרג

 .  ויה ושע אחריו כבש וחלק את הארץ לישראל,הוא כבש ארץ סיחון ועוג

 ירמוז שבאו  העופות הדור סות ואכל ו  .ולהשלים הרמז הז ה אמר שירד העיט על הפגרים

ואכל העוף את  כמו שפתר יוסף לשר האופים , וזהו רמז למי תה,את העגלה והעז והאיל

 . בשרך מעליך

 , אינו חוזר לאיל שהפריחו שלא יאכל את הבהמות אשר בתר,וישב אותם אברםואמרו 

 וירד העיט ,יאמר שהבהמות בתר.  כי אם לתור ולגוזל שזכר,ן”הרמבכמו שפירשו  

 וישב אותם , שהוא כו לל את התור ואת הגוזל לא בתרםרהציפוואת . עליהם ואכלם

 רומז שמשה ויהוש ע הנמשלים ,שהפריחם באויר חיים על פני השדה מר רצונו לו,אברהם

 .  ולכן נמשלו בהם,פור השמים ירחות ימים כצו  והמה יעברו א, המה יי רשו ארץ,בהם

 .  מהדמוי והמשל במ ראה הזאתזהו האופן הראשון

 

 והם מרים , הוא שרמז בזה לשלשה הנביאים רועי ישראל שיוציאום ממצרים'והאופן הב

 ולזה זכר ראשונה .באו והוציאו  בני ישראל מארץ מצריםי נםשתו ששל,ן ומשהאהר

 ם יניהיוכבר ימצאו בענ.  רומז למשה, והאיל. רומז לאהרן, והעז. רמז למרים,העגלה

 והיה   , לרמוז שהי ו אחים, ולזה אמר משולשת משולש.דברים יתדמו לבהמות ה אלה

 , והאיל שהוא מאותו שלוש,ש כאלו אמר העז שהוא מאותו שלו,החוט משול ש מהם

  .והעגלה שהו א מאותו שלוש

 , ולא יכנסו לארץ,ובעבור שהי ו שלשת הנביאים האלה עתידים שבמדבר יפלו ושם ימותו

 שהוא משל למלאך המות המושל בכל , ושירד העיט על הפגרים,אמר שבתר אותם בתוך

 שיבוא ו  ,לעזר הכהןואמנם התור והגוזל הי ה רמז ליהושע ולא.  ובזה רמז למיתתם,חי

 ולזה לא בתר אותם ולא . ואחד כהן לאל עליון, אחד מנהיג העם שוטר ומו של,ויכנסו לארץ

רחות ומרו צפור שמים ודגי הים עובר או שהפריחם באויר כא, וישב אותם אברם.הרגם

 . ימים

 . ד"ג וי"ב וי"הנה יותרו בכל אחד משני אופנים האלו שאלות י
 

 ו "השאלה הט
 והנה במסכת נדרים באו ידוע תדע כי גר יהיה זרעך וגומרלות מצרים שאמר בת גיבס

  :על זה שלוש דעות

 מפני  ,י  שנה" אמר מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו ר,אבהו' האחד לר

 .  שנאמר וירק את חניכיו ילידי ב יתו,שעשה אנגריאה בתלמידי חכמים
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במה אדע כי  שנאמר ,יו של ה קדוש ברוך ה ואדותי מפני שהפריז על מ,שמואל'  לרשניוה
  .אירשנה

א תחת ודותיו של הקדוש ברוך הוא מלבישאמר מפני שהפריז על מ ,יוחנן'  לרשלישיוה

 . 'תן לי הנפש והרכוש קח לך' שנאמר .כנפי השכינה 

 והוא , כבר יכללם ספק עצום, מלבד מה שיש בהם מהחולשה,והנה הדעות האלה כולם

ואתה תבוא אל אבותיך בשלום תקבר  כמו שאמר , נענש כללשאברהם שחטא לא
 ועל . ונענש עליו הדור השלישי והרביעי מיוצאי חלציו על לא חמס בכפיו.בשיבה טובה

 . כיוצא בזה נאמר אבות יאכלו בוסר ושיני בנים תקהינה

 וכשאוחזים  ,ג" הוא לבד בחטא ע',פוקד עון אבות על בנים'ואמנם מה שאמרה תורה 

ון אביהם שלא נכשלו הם ו העונש שיענשו בנים בעדצל  לא ע, אבותיהם בידיהםמעשה

וכבר נתנו בז ה  .  למה היה הגלות הזה במצרים יותר מבשאר ארצות,ויקשה עוד. בו

 . טעמים והם חלושים מאד

 שאברהם חטא בירידתו .כמו שזכרתי למעלה הביא בזה דעת רביעי ן”הרמבוהנה 

 וב הביאו  אשתו הצדקת למצרים ,א אליהורת אשר צווה לבלמצרים ובצאתו מהארץ הנבח

 וכמו  , ועל החטא הזה נגזר על זרעו הגלות במצרים. מפחדו שיהרגוהו,סיוןיבאותו נ

 והנה ישיגהו הספק הקודם שיהיו ב ני אברהם שלא חטאו נענשים בחטא .שזכרתי למעלה

  . ולא נענש החוטא עצמו,אביהם

סיונות שנתנסה יאומרו שהיה  כל ז ה לאברהם מכלל הנ ב,ן"הרומלבד זה כ ב ר תפש עליו 

 ,ולתויו לא היה שונה בא, גם כי אם היה חוטא בזה,וןו ואיך יחשוב לו לע.ועמד בכולם

 . באומרו בארץ אבימלך אחותי היא

 

חסדאי תלמידו '  והרן"הר והם ,שייואחרוני החכמים מהמחברים הביאו בזה דעת חמ
בותם י כי אם להכניע ל,היה גלות מצרים על חטא כלל שלא ן"הר שכתב ,'בספרו אור ה

 . סורין של אהבהי ושהיה  זה מכלל י.ם לקבלת התורהי כדי שיהיו ראוי ,של ישראל

 באופן , כתב שהביאם הקדוש ברוך הוא למצרים כדי להרבות שם מופתיור חסדאי"וה

לאה שאר בלבם שום ספק כי הייתה ארץ מצרים מי ולא י,שיתבאר להם יכולת השם

הבלתי בעל י כשוף כי אם בכוח ה יכולת  " ונתברר שמה כי פעולות השם לא היה ע,כשופים

 . ''וידעת כי אני ה' ונאמר 'ולמען תספר' וכמו שאמר .תכלית

 ולא , שהיה גלות מצרים חסד והטבה לי שראל,ה  על שני הרבנים האלה הו אוהצד השו

 . עונש על חטא כלל

 . מסופק מאודן"הריסוד הדעת הזה שזכר  כי היה ,וה ליווגם זה איננו ש

 . וןוסורים בלא עיל אין מיתה בלא חטא ואין י"וכבר ארז

 

 . לופוי חאי אפשרב שזהו דעת האמיתי "ד ח"כרק  בפהרב המורהוכתב 
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  .וןו בלא עייסור ים מרחיק מאוד שיבואו , בשער הגמול אשר לון”הרמבוגם 

 כי מה שימנ ה  . אינו כן, כבודו  במקומ ו מונח,סוריןי  שהו א מעניין היהרבסיו ן שטו ען יוהנ

 אבל שיהיו מעותדים לצאת ולא יצאו .על הרע והיסוריןוסיון הוא מה שלא יצא לפיבכלל הנ

 באמת ,סור י האיש הפרטי שיבואו להטיב לו באחריתוי ואפילו שנודה זה בי,כעניין העקדה

 . ון קודםו בלא ענוי גדולי שתבוא לידי גלות וע,אין ראוי להאמינו באומה  אחת

 

 , כי אם היה גלות מצרים גזרת השם לטובתם של ישראל,ועוד יקשה לשני הרבנים יחד

'  כי אם הוא ית.הי שהוציאם מהגלות ההואו לא היה  נחשב לחסד אל,ןומבלי חטא ועו

 ואף על פי .ול  גדול שלא יוציאם משםו היה ע,ברצונו הגלם למצרים על לא חמס בכפם

חשב החסד בהוציאם משם כי י הנה אין ראוי שי, להטיבם באחריתםשנאמר שהגלם כדי

עם '  והנה התורה הפלתה החסד הזה שעשה ית.אם בהטיב אותם אחרי שהוציאם

כי שאל נא לימים  ' כמו שאמר . ויחסתו אל זכות האבות,ישראל בהוציאם ממצרים

 . ' וגוותחת כי אהב' ,'הנסה אלוהים וגו' או ,' וגו'ראשונים אשר היו לפניך

 

 . כי הנה התורה זכרה שהוליכם במדבר למען ענותם לנסותם להטיבם באחריתם,ועוד

 כל שכן .אבל לא זכרה בשום מקו ם שהגלם במצרים לענותם ולנסותם להטיבם באחריתם

ן  האמונות ימה שאמרו שהגלות ההו א היה להם  הכנה טוב ה לקבלת התורה ולקני

 כמו ,תם מלומדים בחומר ובלבני ם נעשו רכי הלבב שלהיו, בהפךי אם אינו כן כ,תהאמיתיו

 ', נתנה ראש ונשובה מצרים'ם רואמ', מי יאכילנו בשר זכרנו את הדגה'שיראה מאמרם 

ותמיד במדבר הי ו   .  כמו שזכר יחזקאל הנביאילוליםגבודת והם במצרים היו עובדים ע

עד 'מו שאמר  וכ. עד שמפני זה הוצרכו למות כולם במדבר,ובמשה עבדו'  מסופקים בה

להם לבלתי הראותם את ' תום כל הדור אנשי המלחמה הי וצאים ממצרים אשר נשבע ה

 בזולת , וכבר  היה אפשר  שיתאמתו אליהם הנסים האלוהיים  בהי ותם במצרים.'הארץ

כ הגלות הזה  " הנה א.ה ו א האלוהים אין עוד מלבדו'  ושמה יכיר ו וי דעו כי ה,נוייגלות וע

 . ישיגוהו ספ קות עצומות,לת עון או בזו,בהי ותו על עון

 

 ו "השאלה הי
והנה לא מצינו בכל נבואות אברהם שיזכור   .'ויהי השמש לבא ותרדמה נפלה וגובאומרו 

 .  ולא היה ב הגבלה  הזאת צורך כלל,הכתוב הז מן  והעת מהיום  אשר חל עליו השפע

וש ברוך   מצד שראה הקד, וכתב שהגביל הכתוב העת מהיום, על זהן"הרוכבר התעורר 

 למה שאור האש יורגש יותר ,הוא שיעבור  לפיד אש בין הגזרים אחרי שיחשיך לגמרי

  .ל בשרגא בטיהרא" וכארז.שך הלילה משיורגש ביוםובח

ויהי השמש באה ועלטה היה והנה תנור עשן אבל מה שאמר הרב יצדק בפסוק שאמר 
רת לפיד האש  לפי שזכר שם שהייתה העב,ולפיד אש אשר עבר בין הגזרים האלה
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א ותרדמה ו ויהי  השמש לב, ולא יצדק דבר מזה בזה  הפסוק,בלילה להיותו יותר נרגש

 אלא מה שנאמר ,נפלה על אברם לפי שלא נזכר בפסוק הזה ה עברת לפיד האש

 . ולעניין הה ודעה הזאת לא היה צריך הגבלת העת.'לאברהם ידוע תדע וגו

 

 

  ח" היהשאלה
לפי שלא נזכר בזאת , וגםויקשה מלת . ודו דן אנכיוגם  את הגוי אשר יעבבאומרו 

 . הנבואה דין כ י אם לעניין המצריים

 

 ח"ו י"ו י"תשובה לשאלות ט

 ]גר יהיה זרעך [

 ).  טו-יב,טו( עד ואתה תבוא  אל אבותיך בשלום…ויהי השמש לבא 
ואמנם לא אמר השם לאברהם הנני מביא את זרעך בארץ . גלות מצרים היה בגזרת השם

ן הקדוש  ברוך הוא אלא להודיע ו  לפי שבמראת בין ה בתרים הזאת לא כיו,הםלא ל

ולכן אמר כצופה ומ ביט  עד סוף כל הדורות מה  . לאברהם מה שהיה קודם  זה גזור לפניו 

 . קודם שיבואו לרשת את הארץ,א על זרעוושהיה עתיד בגזרתו לב

 ]טו-יב,פרק טו[?  מה הייתה מטרת גלות מצרים: בחלק שניהרחבה
 ]טו[ אם גלות מצרים הייתה על דרך ההטבה והחסד : בחלק שניהרחבה

 

  ט" היהשאלה
 כי הנה אבות אברהם היו עו בדים עבודת ,ואתה תבוא אל אבותיך בשלוםבאומרו 

ונפשו חלילה לאל , כי הנה גופו  לא נקבר עם גופם. שיבוא אליהם' ואיך יאמר ית, גילולים

 . שתהיה במחי צתם

 

 ט"תשובה לשאלה י

 ).  כא-טו, טו( עד ושרי א שת אברם' ואתה תבוא  אל אבותיך בשלום וגו
 וגם כן בימיו לא יהיה  ,הודיע הקדוש ברוך הוא לאברהם שבימי ו לא יירש את הארץ

 ולפי שאדם וחוה הם האבות . כי הוא יהיה בימ יו  תמיד שר וגדול,הגרות והעבדות

שר ו   יוש ברו ך הוא לאברהם וביעדו הקדי  , ונקברו במערה  בחברון,הראשונים לכל נוצר

 . מהם שםיכי יקבר ע ,ואתה תבוא אל אבותיך ועליהם אמר .מה ם שמהישיקבר ע

 

'   יתר אמ,רושם מגן עדן ועל הבל כי הרגו קיןיולפי שאדם וחוה מתו ביגון ואנחה מפני ג

 עם היות שהם לא מתו בשלום ,מהם בשלום ובשיבה טובהישהוא יבוא אליהם ויקבר ע
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 . ב הובשיב ה טו

 

 ' הכהשאלה
הנה לא באו לירש הארץ , ואם היה שכל בן י קרא דור. ודור רביעי ישובו הנהבאומרו 

והוא דור . וכלב שבא לארץ, וחצרון, פרץ, ויהודה, יעקב, יצחק: צא וחשוב. בדור רביעי

 . שישי לא דור רביעי

 

 'תשובה לשאלה כ
היה גלות מצרים בחטא שחטאו  הנה כפי הדעת הראשון ש - ודור רביעי ישובו הנהואמרו 

 ועל בניהם על ,ונםו יהיה עניינו כ י יפקוד האלוהים עליהם  ע,השבטים במ כירת יוסף

עושה חסד לאלפים בהיו תם אוהביו  '  כ יהיה  ית" ואח. כמו שאמרתי,שלשים ועל רבעים

  ו פרץ וחצרון  י יהודה שהי ה במכ ירה, משלרךדל  ע,והי ה הד ור הראשון. תיוו ושומרי מצו 

 .  והיה מבאי ה ארץ, שהוא הדור הרביעיוכלב

בת גלות מצרים לצרף ולברר הקהל הנבחר מהשבטים י שהיה ס,ואמנם כפי הדעת השני

 שהם היו  הק הל הנבחר , ימנו הדורות באותו האופן עצמו  מן השבט ים,'להתדבק באל ית

 .  כאלו תאמר יהודה ופ רץ חצרון וכלב.עד הדור הרביעי

 

  א" הכהשאלה
 המאמר הזה מורה שלא נגזר על ישראל גלות .לא שלם עון האמורי עד הנהכי באומרו 

גם לא להיות צריך כל אותו , הארבע מאות שנה להיותם ראויים באותו עונש כל אותו זמן

ונתמהמ ה ו  . אלא מפני שעדיין לא נשלם עוון האמורי לשיינערו מן הארץ, זמן לטובתם

 .ישראל במצרים עד תום הזמן הה וא לאמורי

עד אשר יהיו  , שיענשו ישראל בגלות ארוך ללא סיבה, הוא זר מאוד בחוק היושר האלוהיו

ויותר טוב היה שיעמדו  ישראל בארץ כנען בשובה ונחת . הכנעניים ראויים לעונש

וידוע שלא היו עדיין  , וכל שכן שאמר כי לא שלם עוון האמורי. כאבותיהם עד אותו זמן

ויהיה גזרת יש ראל וגזרת ? ליהם הגזרה קוד ם החטאאיך נגזרה ע, ואם היה כ ן. חטאים

 .אשר לא כדת והמשפט הראוי, הכנעניים שתיהם בלא קדמת חטא

 

 א"תשובה לשאלה כ
  ,כי לא שלם עון האמורי עד הנהואמנם אמרו 

 ולא , והו א כי אם היה שאברהם לא חטא, אפשר שיספק על זהבא להתיר לאברהם ספק

 למה ,והצרוף גם כן לא נעשה כי אם לקהל השבטים וזרעם , ולא יעקב בן בנו,יצחק בנו

 או יצרפו ,ענשו בניהם אם חטאוי ואחריהם י,זה לא ירשו אברהם ויצחק ויעקב את הארץ

 . בכור הגלות כפי גזרת החכמה האלוהי ת
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הסיבה אשר  בעבורה לא   רצונו לומר,ודור רביעי ישובו הנה'  אמר יתהנה להשיב על זה

 ולא הגיע עדין ה זמן לשיסחו  ,שלא שלם עון האמורי עד הנהיא לפי  ה,תהיה מיד ע תה

ון  ו לפי שלא שלם ע,כ אברהם יצחק ויעקב לא ירשו את הארץ" הנה א.הכנעניים ממנה

וכבר ידעת . בת החטא או הגזרהי בס, ובני הם לא ירשוה אחריהם עד דור הרביעי.האמורי

 .  תסור הבחירה האנושית ולא,שהידיעה האלוהית בעתיד לא תכריח טבע האפשר

 . א"וכ' כט "והותרו עם מה שפרשתי בזה השאלות הי
 

 סיכום הפרשה
 ,  שאחרי כל זה הק יץ אברהם מ הנבואה השנית הזאת,פר הכתוב  כפי מה שב יארתייוס

 עמוד עשן גדול כאלו הוא יוצא  ,כלומר .תנור עשן ולפיד אשואז בפועל ובהקיץ ראה 

 שאותו אש עשן שבתוכו היה  עובר בין הגזרים שהם ,ת ובתוכו לפיד אש מתלקח,מהתנור

 .  והוא הברית שנכרת עמו,ךובין ה בתרים מהעגלה והעז והאיל שבתר בתו

 

 וכעניין מה שנאמר העגל אשר ,והנה אברהם לא עבר בין הבתרים כדרך כורתי הברית

בל  א. לפי שאברהם לא נתחייב בברי ת הזה בשום דבר,כרתו לשנים ויעברו בי ן ב תריו

 .  ולכן עבר העשן והאש האלוהי בין הגזרים, הוא בלבד יעדו,הקדוש ברוך הוא

 

 כמו שאמר , היא השכינה המו חשת שנראתה בהר סיני,והאש והעשן שזכר הכתוב פה

 והענן הוא .'כאש  אוכלת בראש ההר לעיני בני ישראל' ומראה כ בוד ה') ז"ד י"שמות כ(

 כי הוא  ,לה ועל השלמים בימי  משה ובימ י שלמה וזה עצמו היה הא ש היורד על העו.העשן

  .מורה על הברית ועל הרצוי והדבקות ה אלוהי

 

 כי עם היות ,'את אברם ברית וגו' ביום ההוא כרת ה) ז"ו י"בראשית ט(וזה ו אמרו 

 וגם כן . באתהו התשובה וה ב רית כולל הזמן,שאברהם שאל לבד מתי תהיה ירושת ה ארץ

  .מנהר מצרים עד נהר פרת ,ה האלוהיתכמות הארץ אשר תכלול המתנ
 כי משם עד נהר פרת , אבל הוא שיחור. כי הוא נקרא יאור לא נהר,ונהר מצרים אינו נילוס

 . היה גבול ארץ ישראל

 

 הו דיעו גם כן , כשהודיעו הזמן, אזי: עניינו,את אברהם ברית' ביום ההוא כרת הואמרו 

 בלשון ,ה ואתננ,שונים אמר לזרעך אתןועם היות שביעודים הרא. דלהוכמות הארץ וג

 ועל . שמפני הברית הייתה  כל הארץ נתונה לו, בלשון עברנתתי ר הנה עתה אמ,עתיד

  .שני הדברים נכרת הברית
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 פרק טז 
 ). ז"ט-א,ז"ט(  עד ויהי אברם בן תשעים שנה…ושרי אשת  אברם

 

 ]שאלות ותשובות, פירוש הפרשה [
 

  ,'השאלה הא

 כי מי הגיד ש לא הייתה עקרה בטבעה אלא מאת ,מלדת' נא עצרני ההנה במאמר שרה 

 . שתורה על הזמן ההוו הנאפול על זה מלת י ואיך ת,השם

 

  ,'השאלה הב

  .בזכו ת שאכניס צרתי לביתיי "רשוכתב  . ואבנה ממנהבאמרה

 .לחה מביתה וגם הנער עמהי ולמה אחרי כן ש, כי מה זכות יה י ה לה בזה,ואינו נכון

 

 'ב'  לשאלות אתשובה

 . ושרי אשת  אברם וגומר עד ויהי אב רם בן תשעים וגומר
 והתבונן אמרו לא . על אשר לא ילדה,זכר הכתוב  ששרי אשת אברם הייתה עצובת רוח

 אלא מפני  ,צבונה להעדר הבנים לצרכה ולהיות אם הבנים שמחהי כי לא היה ע,ילדה לו

 ואין ספק .דש ממנוור בעולם זרע קישאיתה הייתה להולי ד בן מאברהם כדי שושכל תאו

 ולכן ,שהייתה י ודעת ביעודים ה אלוהיים שיעד השם לאברהם לתת את ארץ כנען לזרעו

 .לולא ילדה  והוא אמרו . יתקיימו בו ה יעודי ם,הייתה כוספת  להוליד בן לאברהם

 

לך ' ,היא ידעה מה שיעדו השםשלפי  ,מלדת' הנה נא עצרני הוהי ה מאמרה לאברהם 

לזרעך אתן את הארץ 'כנסו לארץ אמר לו י ובה 'ואעשך לגוי גדול'. 'רצך וגומרלך מא

 ולא נזכרה היא ,עודי הזר ע מכוונים לאברהםי וכן בשאר הפעמים בכולם באו י',הזאת

 ועם כל זה לא , ונתחייבו בטב ע הארץ, ובראותה כי כבר ישבו בארץ כנען עשר שנים.בהם

 . כי אליו היו ה יעודים,מצדה לא מצד אברהם שפטה בעצמה  שהמניעה הי י תה ,הולידה

 כי הנה הקדוש ברו ך הוא ממנה היה מ ונע , תלד לו,  אברהם לאשה אחרתגיזדווושאלו 

  . לא מאברהם,ההולדה

 

 שנים כל כך שישבנו ,עתה , רצונו לומר.עתה – נא ,רושוופי ,מלדת' עצרני הוהוא אמרו 

 אין ספק כי בשלי הצער הגדול ', גדולואעשך לגוי' ולא נתקיים ,בארץ כנען בדבר השם
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 ואולי ,בא נא אל שפחתי ולכן . ואין רצונו שיהיה הזרע מ מני,מלדת' הזה שעצרני ה
 . ויהי ה לי לבן ליורש, אני אגדלהו,שהבן אשר תלד הגר על ברכי רצונו לומר .אבנה ממנה

 . גם אנכי ממנהאולי אבנה  וזה עניין .דול יהיה לי נאמן כאלו יצא ממעייואולי מפני הג
 .'והב' והותרו עם מה שפירשתי השאלה הא

 

קח אברהם אשה יפ י" ושעכ,עודי וי בי'לא איש אל ויכזב'והנה שרה התחכמה בחשבה ש

 וכעסתה צרתה  , תשתרר עליה גם השתרר,ואם תהיה אשה נכריה. אחרת להוליד בנים

יקח את הגר יש אבל ,קח אשה אחרת עליהיולכן הקדימה לב קש מבעלה שלא י. גם כעס

  . ולא יהיה לה מזה עלבון. כי ממנה יוליד,שפחתה

קח  , ורצונו לומר. ואין נא במקום הז ה אלא לשון עתה',קח נא את שפחתי'  הוהוא אמר

 להיות בן , הבן אשר תלד אבנה גם אנכי ממנו, ולהיותה שפח תי.מיד עתה ואל תאחר

 .צאן ברזל שנתן לה פרעה הגר שפחת שרי שהייתה שלה מנכסי ,ל" וכבר ארז.אמתי

 עד , ושרי הפצירה עמו ונתנה עליו בקולה וצעקתה,וידמה שלא היה אברם רוצה לעשות

 .שנתרצה

 לקולות ולויכוחי ם  : כלומר,לקול אלא , שרי לא נאמרלדברי -וישמע אברם לקול שרי 

 . שעשתה עמו על זה

 . שאלות ראשונותשתיוהותרו 
 

  ,'השאלה הג

ומה  .מקץ עשר שנים לשבת אברם בארץ כנען) 'ז ה" טשם(במה שאמר הכתוב 

  ?ההגבלה הזא ת

 

 'תשובה לשאלה ג
 ו מתאוות להגיד שלא עשה אברהם כן , ולא אמר ויעש כן,וישמע אברם לקול שריואמר 

נ תו בזה לא הייתה אלא ו כי  הנה כל כו, ולא כדי שיתקיימ ו היעודים ה אלוהיים,לבנים

 עד אשר שרי ,ולכן לא מהר אברהם לעשות הדבר .לעשות רצון שרה ולשמוע בקולה

  והוא אמרו. כי אם בדרך אישות,לגשי לא לפ.לקחה את הגר המצרית ונתנה לאברהם
  .לאשה

 

 ולמה כינה הכתוב אותה עתה , וידועה הייתה שרה.ואמנם אמרו ותקח שרי אשת אברם

נו ולא  ממהנתייאש שהנה שרה לא , אלא להודיע שעם שנתנה את הגר לאברהם?כך

. 'כאשר הייתה באמנה אתו' כי תמיד הייתה אתו כאשתו לכל דבר ,הרחיקה שרה מאצלו

 מקץ עשר שנים  באומרו,ולמד הכתוב התנצלות על אברהם למה עשה את הדבר הזה

 רצונו לומר שבראותו שיעדו השם שיתן לו זרע ב ארץ כנען לשבת אברם בארץ כנען
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בו כמ חשבת שרה שלא היה הרצון האלוהי   חשב בל,ושעמד שם עשר שנים ולא הוליד

 הנה להיותה  , שעם היותה מצרית ככושית עורה, ולכן לקח את הגר,לתת לו זרע ממנה

 . שפחת שרי נתפייס להוליד ממנה כדבר שרה

 . 'והותרה בזה השאלה הג
 

 'השאלה הד
 כי הנה אברהם לא הרע .ביני וביניך'  חמסי עליך ישפוט ה)'ז ה"שם ט(במאמר שרה 

 . ולא במה שהקלה בכבו דה, לא בלקוחי הגר כי היא נתנה אליו,עמה

 

 'תשובה לשאלה ד
 הקלה  , ושהרתה ממנו מה שלא הרתה שרה, בראותה עצמה אשת אברם,והנה הגר

 עד ששרה . ולא הייתה רוצה לעבדה כאלו בחר השם בה יותר ממנה,בכבוד גברתה

 אלא שכל , היה  חומס אותהולא הייתה כונתה שאברהם .חמסי עליך ,אמרה לאברהם

 לפי ,יסרה ולהענישה כראויי היה מוטל עליו ל,החמס והרעה הנעשה לשרה מפאת הגר

וחמסי  ,סרהי לזה ל א אוכל לי, וכבר ה יא ב מדרגת אשה כמוני,שאני נתתי שפחתי בחיקך
שאנכי עשיתי טו ב ה    ,ביני וביניך' ישפוט ה , ואם כה לא תעשה.יסר אתה אותהישתעליך 

 . אתה מונע המשפט הראוי לפי כבודי ו,עמך

 , והייתי מכ ב דה כאשה בעולת בעל, אלו הייתי אני מונע את הגר מלעבדך,ואברהם השי ב

 ולכן אין חמסך מוטל ,שהנה שפחתך בידך , אבל אין הדבר כן.היה לך לומר חמסי עליך

  . שלא אמנענה ממךועשי לה כטוב בעיניך.  אבל הוא מוטל עליך,עלי להענישה

 . 'ותרה בזה השאלה הדוה
 

 'השאלה הה

  ?איך זכתה הגר המצרית למדרגת הנבואה בדיבור ה מלאך

 :ל"ב וז"מ חרק  כתב בפהרב המורהו

 שהגר המצרית ,ממה שהקדמ נוהו מצורך ה הזמנה לנבוא ה ושתוף שם מלאך תדע

 הוא , כי זה הדיבור אשר שמעוהו אז עלה בדעתם, ולא מנוח ואשתו,אינה נביאה

 והוא עניין שילווה לאיש שאינו מזומ ן  . קול אשר זכרוהו החכמים תמידכדמות בת

 '  וכו

 יקשה מאוד איך נאמרו , ואם היה העניי ן כן . שהיה זה מפועל הדמיון,וכוונת הרב מבוארת

 . וכל שכן למנוח ואשתו שהעיד הכתוב בה ם ראיה,לה כל העתידות שנזכרו

 

  ,'השאלה הו

לו יחד ו ולא נמשך דיבור המלאך כ,'מר לה מלאך הויאלמה נכפל בכל דיבור ודיבור 
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 .באמירה

 .בדרשותםל "חזוכבר נתעוררו על זה 

 

 ]הגר והמלאך[

 'ו-'תשובה לשאלה ה
 . נתה את הגר עד שברחה מפניהיוהנה שרה ע

 .  וגם אברהם שהניחה לעשות, ששרה חטאה בזהן”הרמבוכתב 

ד ה  יקון המ וטב ע במישת ]ידותאריסטו בספר המ[ המדיניכי כבר כתב  .ואין הדבר כן

 שיטו ,שרי ה מקלות המעוו תותיי כמו שיקרה למ,גדופחותה הוא  בהטותו  והכר יחו לצד המנ

 . צועישארו בטבעם יעמדו במיגד באופן שכאשר יואותם לצד המנ

נתה אותה ונשתעבדה בה י ע, וגאון ודרך רעהבגאווכאשר ראתה את הגר , וכן שרה

 , והיא.צועי כדי לה שיבה אל המ , וכל זה לתכלית טוב.הבקושי י ותר ממה שהי יתה רגיל

 .  ברחה מפניה דרך המדבר, מוסרתכפורע

 

 אין ראוי שנאמר שהיה המלאך ההוא , והדיבור אשר שמעה, המלאך הנראה לה,ואמנם

 כמו , אל,'ה ושהכתוב קראו , כי איך אפשר שיאמר הנביא הרבה ארבה את זרעך,נביא

 וכן אין ראוי שנחשוב שהיה כל זה .אליה אתה אל רואיהדובר '  ותקרא שם השאמר

 שתהיה ההשתקעות בה כל כך  עצום שתשמע דברים אפ שר כי אי ,מפועל הדמי ון

 . מסודרים והגדת העתידות רבות ההן

 

 .  חלילה להם מזה, לא היה דבר דמיוני ולא השתגעות,ל"ועניין ה בת קול שזכרו חכמינו ז

 וכמו  , והוא כדמו ת שאר הנפלאות,' ברצון הב ורא יתםהלאוזני מגיע גשמיאבל היה קול  

 .  נבואתו כך היהתבתחילהקול המגיע לשמואל 

 ולכן לא . והי א מדרגה מהנבואה המוח שת,גשמיוהנה ראתה הגר את המלאך בצורת איש 

 כי אם בזכות אברהם כדי , לא מפאת עצמה,והנה לא זכתה לזה הגר. חרדה ממנו

,  ולכן היו דברי המלאך אליה קצרים.יל העובר אשר בקרבה ושלא תפ,להשיבה אל ביתו

 .  כי אם הייתה שבה בדיבור הראשון לא היה מוסיף לדבר אליה עוד,דבר אחר דבר

 

 הוסיף גם את השני גם את השלישי ,אמנם כשראה המלאך שלא הספיק הדיבור הראשון

 מפני שהיה ,'אך הויאמר לה מלוזה טעם מה שנאמר בכל דיבור ודיבור . גם את הרביעי

 ולכן באה אמירה . גם שהמלאך עשה טענות מתחלפות,נפסק הדיבור בכל פעם ופעם

 . וכמו שאבאר,בכל אחת מהן

 . 'והו' והותרו בזה השאלות הה
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  ,'השאלה הז

 .כאלו לא היה המלאך יודע זה ,אי מזה באת ואנה תלכיבמאמר המלאך 

 .כנס עמה בדבריםי שהוא כדי להוהמפרשים אמרו

 . והוא טעם תפל מבלי מלח

 

 'תשובה לשאלה ז
'  להגיד שנראה אליה מלאך ה,על עין המים במדבר' וימצאה מלאך הוהנה אמר הכתוב 

 והיותו  משיב על  ,עודיוי  ולא הרגישה באלהותו אלא מפאת דבריו וי,בדמות איש

 כי הם הייתה , ולזה לא חרדה ממראיתו כמנוח ואשתו.מחשבותיה כ אשר הם בלבה

 לא , אבל הגר שלא ראתה דבר מבהיל,דתם מפני שראו המלאך עולה בלהב השמיםחר

 . חרדה

 

 ,רצונו לומר .הגר שפחת שרי אי מזה באת ואנה תלכיוהנה המלאך אמר לה ראשונה 

ואנה  , עשיר ונדיב לבב אוהב א ותך,איך לא יעלה על לבך מאין יצאת שהוא בית אברהם

 הביט י וראי גבול מה  ?בית נכבד כבית אברהם התמצאי בו .מם הזה ובמדבר השתלכי 

 .מפני שרי גברתי אנכי בורחת :והיא השיב תו.  וגבול מה שאליו תלכי,שממנו נסוגות
 ומשלמות . כי הוא בית נדיב,אמת אמרת משלמות הבית אשר ממנו יצאתי ,רצונו לומר

 אבל מפני  . ולא מאנשי הבית, ולא מהפטרון, ואינני בורחת מהבית.וענייניאברהם בכל 

 ו מפ ניה אנכי .יהעינוי לא אוכל לסבול , כי עם היותה  גברתי כמו  שאמרת,שרי גברתי

 .בורחת לא מפני דבר אחר

 . 'והותרה השאלה הז
 

  ,'השאלה הח

הנך הרה  ואחריו אמר לה ,הרבה ארבה את זרעךבמה שאמר לה המלאך ראשונה 
 . שירבה את זרעו ממנוכ" ואח, והיה ראוי שתקדם ההודעה בלידת הבן.ויולדת בן

 

  'השאלה הט

יתברך לא נתן לה ’ וידוע שה .יךיאת ענ'  כי שמע ה,וקראת את שמו ישמעאלמרו ובא

יה לא היה אלא אחרי שהרתה י כי ענ. כי אם בעבור אברהם,היהבן למה ששמע בעני

 . אבל אברהם קראו כן,הגר לא קראתו ישמעאלש כל שכן .ממנו

 

 'ט' תשובה לשאלות ח
 אחרי שאת , כלומר.שובי אל גברתך והתעני תחת ידיההוצרך המלאך להשיבה ואז 
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 אבל שתתעני תחת ידיה ואז , אליהי ותשתוו אין ראוי שתתגאי עמה ,מודה שהיא גברתך

 . ייטב לך

 אבל חשבה בלבה  ששרה הייתה  . ועמדה  ולא ענתה עוד,והנה הגר לא נתפייסה בזה

 . ולא יהיה לאברהם ממנה ולד,תפיל הולד ושתמיד תענה כדי ש,מקנאה בא להריונה

הרבה ארבה את זרעך אשר לא  : אמר לה, כדי להסיר המחשבה הזאת מלבה,והמלאך
 כי עתידה את להיות ממך  ,אל תיראי שתפילי זרעך ותמותי ,רצונו לומר .יספר מרוב

ע  זריריבו  כי אמרה אולי שיהיה , והגר גם בזה לא נתפייסה ולא רצתה לשוב.עמים רבים

והמלאך .  שרה  אם אשוב שמהימעינו  לי יפופ ההרי ון ה זה " אבל עכףאחר כך מהריון אחר

הנך הרה ויולדת בן וקראת שמו  : ולכן השיבה עליו,ראה מה שבלבה ומחשבתה
 ואל ,אל תיראי שימות הולד אשר בקרבך :רצונו לומר .את עניך'  כי שמע ה,ישמעאל

 לפי שכבר  ,קראי את שמו ישמעאל בלדתו כי את תלדי בן ות,נוייתיראי מהתמדת הע

 אבל  , ושלא ימות ולדה,נויהי ובזה הבט יחה שלא תתמיד בע.ךישמע אלוהים את עני

 ועם היות . והיותה ב שובה ונחת, ושמו יורה שכבר שמע אלוהים בעניה ,שיולד חי

פרה לו מה שאמר לה י אין ספק שקראו כן לפי שהגר ס,שאברהם קרא לו ישמעאל

 . הונייחתה מעווא קראו ישמעאל אלא מפני הר ושל.המלאך

 . 'והט' והותרו בזה השאלות הח
 

 למה זה יצא ת מבית אברהם ובחרה להיות במדבר   ,המלאך הוכי חה מפאת הצריך לולדה

 והב ן אשר , כלומר.שהוא דרך שאלה ותמיהה ,והוא יהיה פרא אדםמרו ו כא,השמם

 כמו הפרא  שאינו נכנס בישוב בני   ,יאדם מדבר  רצונו לומר? האם יהיה פרא אדם,תוליד

 האם יהיה   .'פרא למוד מדבר באות נפשה שאפה רוח') כד' ירמיהו  ב( וכמו שאמר .אדם

 .כי ידו יהיה בכל ויד כל בו ועל פני כל אחיו ישכון . באמת לא יהיה  כן?בנך פרא אדם
 קטורה   בניולפני כל אחיו , נושא ונותן עם כל אדם, שיהיה מדיני ובעל חברה,כלומר

 תצאי מבית אברהם אבי ו  , הגר, את,ןכם  ואיך א.אבל לא יהיה פרא אדם מדברי. ישכון

 האם שם יצלח בנך ? האם שם תגדלי בנך? האם שם תלדי, במדבר שמםוותתייחד

  ?לכבוד ולתועלת

 . ומפני הטענה  הזאת החזקה נתפייסה הגר ושבה אל גברתה

 

  'השאלה הי

 רואי מלת רוש כי אם היה פי.לום ראיתי אחרי רואיאתה אל רואי הגם הבמאמר הגר 

 רוש ואם יהי ה פי. ונתן הסיבה וגם הלום ראיתי, יקשה אמרו אתה רואה אותי,רואה אותי

  .הגם הלום ראיתי יקשה גם כן אמרו עליו ,רואי שראיתי אני

 

 'תשובה לשאלה י
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ותקרא כתוב  אבל אמר ה.והנה הגר לא ענתה דבר על הדברים אשר הגיד המלאך אליה
 .הגם הלום ראיתי אחרי רואי כי אמרה ,הדובר אליה אתה אל רואי' שם ה

  אם במה שאמר ותקרא , ובאמת יש בו מהקושי.והפסוק ה זה  הוקשה מאוד על המפרשים

 גם ?דבר אל הגר'  ואיך יתכן שהסיבה הראשונה  ית,הדוב ר אליה בשם המיוחד' שם ה

 . בעצמו'  לא ה,'ותקרא וירא אליה מלאך השהתורה העי דה 

 כי אין ספק שראתה אותו בדמות ?ויקשה עוד מי הגיד להגר שהדובר אליה הי ה אלוה

  . לא הייתה משיגתו  בחושיה, ואם לא היה כן.איש

ופירשוהו ה מפרשים באופנים רבים בלתי   ,הגם הלום ראיתי אחרי רואיואם במה שאמר 

 . ישבים ב מלות הכתובימת

 , בין שתהיה  באמצעי או בלי אמצעי,לה ו שהנבואה כ,הואלו וומה שראוי שנאמר בזה כ

 וגם מפני זה יק רא השליח בשם שולחו . לפי שהיא מאתו וברצונו,'תמיד תיוחס לאל ית

 . לפעמים

 . הדובר אליה'  ותקרא שם ה,ומזה הצד אמר כאן

 

או שיפורש מלשון .  כאלו אמר רואה אותי, אפשר לפרשה לשון פועל,רואיואולם מלת 

 לא , יהיה עניינו שהגר התבהלה מאוד,לו יפורש מלשון פועליוא.  שראיתי אני,לפעו

 אבל . כמו שאמר במנוח, כי לא זכר הכתוב שהי ה נורא מאוד,מצורת המלאך ומראהו

 כאלו היה המלאך רואה ,נבהלה מאשר כל מה שהיה בלב ה היה המלאך משיב עליו

 . אתה אל הרואה אותי לומר רצונו , והוא אמרו אתה אל רואי.מחשבותיה ו לבה

 

. קהלתב ראיתי אניוכן . יראה ללבב'   וה:פול לשון ראיהיוכבר ידעת כי  על מחשבות הלב ת

 האם גם , כלומר, באמרה הגם הלום ראיתי אחרי רואי,ונתנה טעם למה קראו אל רואי

 באמת לא ראיתי דבר אחר ממה ?הלום ראיתי אני דבר בלבי אחרי שהוא ראה ממני

 .לי ותיי כי כל כך היה בוחן לבי וכ ,אהשהוא ר

  .'הנה התבארו הפסוקים האלה והותרה השאלה הי
 

 פרק יז 
  .)ח-א,יז( ויאמ ר אלוהים אל אברם עד …ויהי אברם בן תשעים ותשע שנים

 

  ]פירוש הפרשה ותשובות לשאלות[
 ִּתְׁשִעים ָׁשָנה ְוֵתַׁשע ָׁשִנים  - ַאְבָרם ֶּבןַוְיִהי א

  :ֵאל  ַׁש ַּדי ִהְתַהֵּלְך ְלָפַני ֶוְהֵיה ָתִמים-ַאְבָרם ַוּיֹאֶמר  ֵאָליו ֲאִני -ל ֶא’ ַוֵּיָרא ה
  : ְבִריִתי ֵּביִני ּוֵביֶנָך ְוַאְרֶּבה  אֹוְתָך ִּבְמאֹד ְמ אֹדְוֶאְּתָנה ב
  :ָּפָניו ַוְיַדֵּבר ִאּתֹו ֱאלִֹהים ֵלאמֹר - ַאְבָרם ַעל ַוִּיּפֹל ג
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 'השאלה הא

 ולא מצינו בשאר ,ויהי אברם בן תשעים שנה ותשע שניםהזאת למה התחילה הנבואה 

 ואם נכתב זה להודיענו לכמה .הנבואות שיזכור הכתוב לכמה שנים מימיו נתנבא אברהם

ויהי אברם בן תשעים שנה ותשע שנים  הרי בסוף הפרשה נאמר בפירוש ,מולישנים נ
 .ומה צריך אם כן לזכרו כאן ,בהמולו בשר ערלתו

 

 'לה אתשובה לשא

 .  )ג-א,יז (עד אני הנה  בריתי אתך. 'ויהי אברם בן תשעים שנה וגו
 והבטיחו  , כי אחרי היות אברהם במעמד בין הבתרים,הנראה לי בפירוש הפרשה הוא

 הנה למה ש נמשך אחריו הולדת ישמעאל חשב ,  והאמין אליה,השם שם בנתינת הזרע

לדבר אתו ולצוותו על '  ראה ית ובעבור זה.אברהם שהוא היה זרעו אשר יירש את הארץ

 ושיולד בקדושה , כדי  להודיע שזה  הפועל ראוי  שיוקדם ללידת הזרע הקדוש,המילה

   .ובטהרה

 . להיותו הכנה גדולה אליו, מדובק למצוו ת המילה, עוד  לידת יצחק והיותו משרהיולכן בא י

נולד קודם  , שישמעאל למה שלא היה הפרי המשובח והנב חר שבמינו,וכאלו בזה הו דיעו

 ולשם , אבל יצחק לא היה הרצון האלוהי שי היה נולד כי  אם באבר מקודש.הברית כנובלת

 .  לא מהגר המצרית, ומאם טהורה וקדוש ה,המצוו

להביא עליו רוח '  ראה ית,ולפי שהי ה עניין המ ילה ק שה מאוד כפי  זקנת אברהם וחולשתו

 כדרך בני אדם ,יהם הפירוש כדי שאברהם יבקש על,נבואתו ולדבר לו דברים סתומים

 וכ מו שזכרתי ,כ ברצות ה שומע ירבו ע ליו דברים" ואח,שהדבר הקשה ישאלו אותו בקוצר

 להגיד שהיה  ,ויהי אברם בן תשעים ותשע שנה ומפני זה הקדים הכתוב .למעלה

 להיותו כל כך זקן  , כי הוא  היה  קרוב למאה  שנה,אברהם כפי  שניו כלי מוכ ן  לדבר הזה

 . על כן לא יוליד, הוא קר,ע"ראב כמו שכתב ה, כי זרע הז קן.ק ו הולדת בניםוהיה  זר בח

 כל שכן בהחלישו האב ר המוליד בכרות ממנו  ',הלבן מאה יולד'כ "וכמו שה וא אמר אח

  .הערלה שנולדה בו

אני אל שדי התהלך לפני   באומרו ,לאברהם עניין ה מילה ברמי זו ת' ומפני זה דב ר לו ית
 אולי יהיה בעיניך שני  , אשר אני עתיד לצוות אותךהבמצוו  מררצונו לווהיה תמים 

  :ספיקות

 .ש האבר המוליד בדם בריתךי כל שכן אם תחל, שאתה זקן וחלש להולידחדהא הספק

 בכוחי לתת , אני אל שדי?פל א כל דברי כלומר הממני י,אני אל שדיולהשיב על ז ה אמר 

 . ח להוליד בנים עם כל הזקנה וחולשת הבריתולך כ

 שאולי יאמר אברהם שאם יחתוך קצת בשרו אשר נולד עמו יהי ה חסר , הואשניוהספק ה

 ,ימצוותעשה  :רצונו לומר .התהלך לפני והיה תמים , ולהשיב  לזה אמר.שאר בעל מוםיוי
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 כי אין השלמות האנושי נתלה כי אם בעשות . ותהיה  בזה שלם ותמים,יהי ה מה שיהיה

התהלך לפני   ולכן .ותיוברו על מצומרו או  עו כי אם בש,ואין ה אדם שלם או חסר. רצוני
 .  ושלםתהיה תמים ובזה  , כאלו עיני ולבי תמיד עליך,כעבד נאמן לפני רבו

 

 ולכן יה יה ה ולך .שיהיה  אברהם משל ודוגמא לכל השלמים , התהלך לפניואפשר לפרש

את ' כמו תהלך לפניהואין . ככרו זא הקורא לפני האדון'  קורא לפניו בשם ה,'לפני האל ית

את 'אבל .  יורה על היותו תמיד נוכח השם דבק בולפני כי מלת ',האלוהים התהלך נח

 . לא שהיה תמיד לפניו, הוא שהיה נמשך לדעתו ורצונו יתברך',האלוהים התהלך נח

 

ואתנה בריתי  והוא אמרו ,במה יהיו העני ינים האלו אשר אמר לו ברמיז ותיו' והודיעו ית
 ארבה אותך במאוד ,תואחרי אותו ברי. שהוא עניין  המילה שי זכו ר על זה ,ךביני וביני

 כאלו אמר הלא ראית שאחר שנולד ישמעאל עברו , לרמוז שיצחק יהיה  נולד אחריו,מאוד

 אמנם אחרי כרות . בהיותה  בחורה הגונה ומוכנת לתולדת,ג שנים ולא הולדת מהגר עוד"י

  .במאוד מאוד כי אז  ארבה אותך , לא יהיה כן,הברית

 למה הקדים הכתוב בנבואה ,למה שביארתי' הותרה השאלה האועם מה שפירשתי בזה 

 שהוא לספר שמפני זה הייתה מצוו ת מילה יותר ,הזאת ויהי אברם בן תשעים ותשע שנה

  .קשה בעיניו

 

 'השאלה הב
 כי הנה הקדוש ברוך הוא כבר יעד לאברהם בזרע ובירושת .מה טעם המראה הזאת

 .  ומה צורך אם כן במראה אחרת, וכרת ברית עמו על כל זה במעמד בין הבתרי ם,הארץ

 

 'תשובה לשאלה ב
 להודיעו שלא נתקיים יעוד זר עו וירושת  ,שבאה הנבואה הזאת אחר מראת בין הבתרים

  . שיולד לו אחר הברית,הארץ בישמעאל כי אם ביצחק

 

ה שיעדו על בין הבתרים הוא וגם אפשר לומר שבאה הנבואה הזאת להודיע לאברהם שמ

  . והמילה אות עליו. להנהגתודיתייחעל תנאי שזרעו 

 

 'השאלה הג
 ולא ,נה האל יתברך עצמו בשם הזה ב מראה הזאתיוהוא כי למה כ .אני אל שדיבאומרו 

  .במראה אחרת

 

 'השאלה הד
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  והמאמר הזה יו רה שלא היה אברהם הולך לפני השם.התהלך לפני והיה תמיםמרו ובא

 .  שי היה  תמיםויצווה ולכן , ו שהיה חסר במעשיו,כיון שעתה הזהירו עליו

 

 'השאלה הה
 ולא זכר לו ב ו   , ה זרעיריבולא הבטיחו אלא על באל שדי למה ביעוד ה זה שיעדו ראשונה 

 וכן אחר שנפל על פניו  . ושני הדברים הנזכרים תמיד בנבואותיו יחד.דבר מירושת הארץ

 .הבטיחו ב זרע ובארץ

 

שהוא להסיר מלב ספק  , באל שדי למה באה הנבואה הזא ת'ותרה גם כן השאלה הגוה

  . כי אין מחסור ביד השם להושיע,קנה וחול שת המילה לעניין ההולדה יהז

שהוא להסיר מלבו הספק   ,התהלך לפני והיה תמים מאמרו ,'והותרה גם כן השאלה הד

 . שיה יה ב ברית המילה בעל מום' הב

 , ב ין שיה יה קל  או קשה,ושיצווה שיקבל בסתם איזה דבר ,מיםוהיה ת פירש ן"והר

  . הואע"ראבמדברי ה

 לפי שכוונתו  ,בוי  הזרע ולא ירושת הארץי שבנבואה הז את זכר ר,'וכן הותרה השאלה הה

 ועם הדברים האלה נפסקה נבואתו .בזה המאמר היה לעניין הזרע שיולד אחר הברית' ית

והיה ' אני אל שדי וגו' ל ית" א,ה זה ועל מה זהונשאר אברהם במחשבה רבה לדעת מ
  .תמים

 
 'השאלה הו

 כי לא מצאנו לו נפילת אפים בנבואה ,ויפול אברהם על פניו וידבר אתו אלוהיםבאומרו 

 . כי  אם בנבואה הזאת פעמים,מנבואותיו

 וכ מו שאמר , לא היה יכ ול לעמוד מפני השכינה,ין ערליכתב שמפני שהיה  עדי "ורש

 .  אבל יקשה עליו שלא נזכר כן בשאר נבואותיו קודם שימול.'נופל וגלוי עינים'בבלעם 

 אבל לא פירש למה עשה . לבו ולהתפלל על ישמעאללכוון שנפל על פניו , כתבן”והרמב

  . ולא בשאר נבואות,עתה ככה

 כשהודי ע  , כי לא התפלל עליו אלא בנבואה שאחרי זאת,ותפלת ישמעאל אין זה מקומה

 . חקלידת יצ

 

 'השאלה הז
 ואם . או לא, ושתיהן אחת,מתדבקת עם הקודמתוידבר אתו אלוהים אם הנבואה זאת 

 לא , ואם היו נבואות מתחלפות. ויפול על פניו וידבר אתו אלוהים איך אמר,שתיהן אחת

 אין לנו כאן ברית אחר ,כי אם על המילה ואתנה בריתי מרוו ובא.ידענו עניין לראשונה

 .ואתנה בריתי עליו ל שייפוזולתה 
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 'ז-'תשובות לשאלות ו
ונשאר אברהם במחשבה ר בה לדעת מה זה ועל מה   , ועם הדברים האלה נפסקה נבואותו

ומה הם הספקות אשר עליהם אמר אותם . 'והיה תמים.... אני אל שדי'אמר לו יתברך . זה

 , על פניוויפול אברהם לכן ? ומה יהיה הברית המחודש אשר אמר שיתן ביניהם,הדברים
מר יים המושגים  ולהתבודד ולהתחשב בדבר ההוא ב אופן שלא יטרידוהו הד ברים הח

 .  ואז באה לו נבואה אחרת.בחושים

  . בראשונה ברמיז ותולמר  כפי מה שא,והוא אמרו וי דבר אתו אלוהים

 . 'והז' והותרה בזה השאלה הו
 

 'השאלה הח
שהקורא את אברהם ) ה"ברכות כ(ל "חזמרו  וא. ולא יקרא עוד את שמך אברםמרוובא

לא יקרא שמך עוד ' שכתוב בו גם כן , ולמה לא אמר כן ביעקב.אברם עובר בלא תעשה

 . 'יעקב כי אם ישראל יהיה  שמך

קר ויעקב תפל י אלא שיהיה שם ישראל ע,יעקר שם יעקב ממקומוי לא ש,ואמרו בקבל תם

 .כדאיתא בברכות

 

 ]ח-ד, ז"י[ך אחריך את ארץ  מגוריך  ונתתי לך ולזרע...  ואני הנה בריתי אתך
 'תשובה לשאלה ח

 פרק יז

  : ִהֵּנה ְבִריִתי  ִאָּתְך ְוָהִייָת ְלַאב ֲהמֹון ּגֹוִיםֲאִני ד
 :ֲהמֹון  ּגֹוִים ְנַתִּתיָך-ִׁשְמָך ַא ְבָרם  ְוָהָיה ִׁשְמָך  ַאְברָ ָהם ִּכי ַאב -ִיָּקֵרא עֹוד  ֶאת-ְולֹא ה
  :אֹד ּוְנַתִּתיָך ְלגֹוִים ּוְמָלִכים ִמְּמָך ֵיֵצאּו אְֹתָך ִּבְמאֹד ְמ ְוִהְפֵרִתי ו
 ְּבִריִתי ֵּביִני ּוֵביֶנָך ּוֵבין ַזְרֲעָך ַאֲחֶרי ָך ְלדֹרָֹתם ִלְבִרית עֹוָלם - ֶאתַוֲהִקמִֹתי ז

  :ִלְהיֹות ְלָך ֵלאלֹהִ ים ּוְלַזְרֲעָך ַאֲחרֶ יָך
 ֻגֶריָך  ְלָך ּוְלַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ֵאת  ֶאֶרץ ְמ ְוָנַתִּתי ח

  :ֶאֶרץ ְּכַנַען לַ ֲאחֻ ַּזת עֹוָלם ְוָהִייִתי ָלֶהם ֵלאלִֹהים-ֵאת ָּכל
 

 מהם יחייב עצמו לעשות חד אוהבים  שכל אשניהנה עניין הברית הוא הסכמה וקיום בי ן 

 נתחייב , והנה בברית שנכרת במעמד בין הבתרים.לחברו המוטל עליו באותו ברית

 אבל אברהם לא נתחייב .ל קיימא ולהנחילו את ארץ כנעןהקדוש ברוך הוא לתת לו זרע ש

כאומר אני כבר חייבתי וכרתי .  אני הנה בריתי אתך, והוא אמרו כאן.ה לדבר כלל"להקב

 עד שמפני זה אני ,לאב המון גוים וזהו והי י ת . להרבות זרעך,ברית לעשות עמך חסד רב

 ,א בשמו" כי הוסיף ה ה.אברהם אלא שלא יקרא עוד שמך אברםמשנה את שמך וגוזר 

 .לרמוז על ההמון הרב אשר יצא ממנו

ואין ספק ששם אברם הניח לו תרח אביו כשנולד להתבשר שיהי ה אברהם נכבד ומעולה 
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 .'וישי מני לאב לפרעה' כמו , ואב יאמר על המנהיג, כי עניין אברם הוא אברם,בארצו ועמו

 כולל ,לרמוז שיהי ה אב המון רם אם ,ווהו על המילהיא כשצ"אות ה' ולכן הוסיף בו ית

 שיורה שאחרי שימול את אבר , או שיהיה עניינו אברהם,בוי ה זרע והכבוד גם כןיר

 ומפני ההוראות האלה לא הסיר הקדוש . בזכותו יהי ה  ממנו ההמון  שזכר,ההולדה שלו

 . ד משם שרי כששנה אותו" כמו שהסיר הי ו,ש"ברוך הוא משמו הרי

 . 'והותרה השאלה הח
 

 'אלה הטהש
 ואתנה בריתי ביני  כי  הנה  ראשונה אמר.כ פל הדברים שנאמרו על הברית הזהיבה

ואתה ואמר . אני הנה בריתי אתך ואמר .והקימותי את בריתי ביני ובינך ואמר וביניך
 .והייתה בריתי בבשרכם ואמר .את בריתי תשמור

 

 'השאלה הי
להיות לך לאלוהים ולזרעך   כי הנה ראשונה אמר . שבא בכתוביםתהאלוהובכפל קבלת 

 .והייתי להם לאלוהיםומיד חזר שנית  ,אחריך
 

 'י-'תשובה לשאלות ט
  : דבריםש לושה זרעו ב אר לו שתהיה מעלתו ויתרונו בזה ביבריבוולפי שיעדו 

  .והפרתי אותך במאוד מאד ועל זה אמר ,בוי וי בכמות זרעו והפלגת ר'הא

 

 ירמוז לישראל ואדום וישמעאל , זה מזהם מתחלפים ושוניםי שיצאו ממנו גוי'והב

 הנה , כי עם היות שלא קבלו המילה  אדום ובני קטורה.והאומות שיצ או מבני קטו רה

 .ונתתיך לגוים ולזה אמר ,ח ברכת אברהם היהובוי ים והתחלפותם מכיר
 

 ועל זה  . יעדו לא לבד בריבוי  הזרע כי גם במעלתו וכבו דו שיהיו  ממנו שרים ומלכי ם'והג

עניינו אצלי שהודיעו   ,והקימותי את בריתי וגומרואמנם אמרו . ומלכים ממך יצאואמר 

  .יתברך שתדבק שכינתו והשגחתו באברהם ובזרעו ה נמשכים אחריו

 ולא ,חדם להנהגתויבוק והשגחה ליי אלא על הד,ולא אמר והקימותי את בריתי על המילה

  רצונו לומר , ובין זרעך,יני וב יניך יאמר והקימותי את בריתי ראשונה ב.ימסרם לכוכב ומזל

 . נצחי ומתמיד  רצונו לומר. לברית עולם, באיזה דור שיהיה,בתך לדורותםי בזכותך ובס

שתדבק ההשגחה באברהם    רצונו לומר.להיות לך לאלוהים ולזרעך אחריךוהברית ה וא 

לו ולזרע ו  והודיע עוד שיתן .  וזה טעם אחריך. וגם כן תדבק בזרעי בסבתו וזכ ותו,כל ימיו

 , הנה המתנה אליו נעשתה ראשונה, כי עם היות שלא נתנה לאברהם בימיו ,את ארץ כנען

ונתתי  ולזה אמר .ח הירושה ממנוו וזרעו החזיק בה מכ,ואברהם זכה  בה בכוח המתנה
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 להגיד ,לאחוזת עולם ואמר  .ח ירוש תו יזכו  ויחז י קו בהו כי הם מכ,לך ולזרעך אחריך

 עוד , ואף שזרעו יהי ה גולה  פעמים מן  הארץ,א מתמיד ונצחישתהיה דין  הירושה  ההי 

 .  כי תהיה נחלתם תמיד לאחוזת עולם,ישבו אליה

 

כ בירושת  " ואח, ואחר כך בדבקות ההשגחה האלוהית,ובעבור שראשונה יעדו בזרע

ב שדבקות ההשגחה הנפלאת יהיה עם זרעו קודם ירושת ו והיה  אפשר שיחש,הארץ

 , כי ראשונה ירשו בניו א ת הארץ. לכן הודיעו  כי לא יהיה כ ן,ים כפי סדר הפסוק,הארץ

' ל  דומה וכו "ו כי השוכן בח. לא להיותם חוצה  לארץ,ואחר כך תדבק בהם ה ה שגחה

כאלו אמר אחר שיעדו בדבקות   ,והייתי להם לאלוהים ולזה חז ר לומר .)י"דף ק(כתובות 

 אחרי ,ה תדע לך מתי יהיה זה והנ. באומרו להיות לך לאלוהים ולזרעך אחריך,ההשגחה

 . לא קודם, אז אהיה להם לאלוהים,שזרעך אחריך יירשו את ארץ מגוריך

 לפי שזכר ראשונה הזרע כי כן קדם ,ואמנם נזכר ביעוד הזה ה אלהות קודם ירושת הארץ

 . ואחר כך ירושת הארץ, וזה היה במתן  תורה בסיני. ואחר כך להיות להם לאלוהים,בזמן

 .  ואחרי היותם עליה,תי היה  משפט אלוהי הארץיאמבוק היאבל הד

 . הנה נתבאר שאין הכפל בפסוקי הברית  שנאמרו עד כה

 

 לפי שראשונה ,ושאין כפל גם כן בפסוקי דבקות האלהות. 'והותרה השאלה הט
 .' והותרה השאלה הי.ובפסוק השני הודיעו מתי יהיה. הודיעו שכן יהיה

 

 א "השאלה הי
 והוא כי אחרי שהיה הדי בו ר  ,ים לאברהם ואתה את בריתי תשמורויאמר אלוהמרו ובא

 והוא ויאמר  אלוהים , למה זה נזכרה בו אמי רה מחודשת, והאומר אחד,מדובק באחד

 .ןעניישהוא מותר וללא 

 

 א"תשובה לשאלה י

 ).  יד-ט,יז(ויאמר אלוהים אל אברהם ואתה את בריתי תשמור 
  :ְּבִריִתי ִתְׁשמֹר ַאָּתה ְוַזרְ עֲ ָך ַאֲחֶריָך ְלדֹרָֹתם-ְוַאּתָ ה ֶאתַאְבָרָהם - ֱאלִֹהים ֶאל ַוּיֹאֶמר ט
  :ָזָכר- ְּבִריִתי ֲאֶׁשר ִּתְׁשְמרּו ֵּביִני ּוֵביֵניֶכם ּוֵבין ַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך הִ ּמֹול ָלֶכם ָּכלזֹאת י
  :יֵניֶכם ֵאת ְּבַׂשר ָעְרַלְתֶכם ְוהָ ָיה ְלאֹות ְּבִרית ֵּביִני ּוֵבּוְנַמְלֶּתם יא
 ָזָכר ְלדֹרֵֹתיֶכם -ְׁשמַֹנת ָיִמים ִיּמֹול ָלֶכם ָּכל-ּוֶבן יב

  : ֵנָכר ֲאׁשֶ ר לֹא ִמּזַ ְרֲעָך הּוא-ֶּכֶסף ִמּכֹל ֶּבן -ְיִליד ָּבִית ּוִמְקַנת
  :ם ִיּמֹול ְיִלי ד ֵּביְתָך ּוִמְקַנת ַּכְסֶּפָך ְוָהְיָתה ְברִ יִתי ִּבְבַׂשְרֶכם ִלְבִרית עֹוָלִהּמֹול יג
  :ְּבִרי ִתי ֵהַפר-ּבְ ַׂשר ָעְרָלתֹו ְוִנְכרְ ָתה ַהֶּנֶפׁש  ַהִהוא  ֵמַעֶּמיָה  ֶאת-ִיּמֹול ֶאת - ָזָכר אֲ ֶׁשר  לֹאְוָעֵרל יד

 

ח הברית שכרת עמו בין  ולאברהם מה שה י ה מוטל עליו  לעשות מכ' אחרי שהודיע ית

בה ם היעודים  זכר עתה מה שיהיה מוטל  על אברהם וזרעו לעשות שיתקיימו ,הבתרים
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 . ולא יקויימ ו כ י אם בהכנת המקבלים, כ י ה נה היעודים  האלוהיים ה ם על תנאי.ההמה

  . ויאמר אלוהים לאברהם ואתה את בריתי תשמור,ולזה באה בכ אן אמירה מחודשת

 

 בא התחלפות ,לה מדובקתו כי עם היות הנבואה כ.א"והותרה בזה השאלה הי
ח ולעשות מכ' ר הודיעו מה שנתחייב ית כי כאש.לוף הדרושיםיהאמירות כפי ח

 . ר אני הנה בריתי אתךו אמר וידבר אתו אלוהים לאמ,הברית
 

 ב "השאלה הי
 האם נאמר שהילד היונק ב היותו ב ן שמו נת ימים יכרות ברית עם ,איך תקרא המילה ברית

 אף כי הכתו ב פע ם יקראהו , והוא ב ינקותו אינו בן דע ת ולא בחיריי בדבר,בורא העולם

 .אות ברית ופעם יקראהו ברית
 

 ב"תשובה לשאלה י
ויאמר אלוהים  אמר ,וכאשר רצה להודיעו מה  שיהיה מ וטל על אברהם ועל זרעו לעשות

 מן הדין הוא  ,רוצה לומר אחרי שנתחייבתי לך .אל אברהם ואתה את בריתי תשמור

שזרעך  מר רצונו לו.שאתה גם כן תתחייב לי ו תשמור בריתי אתה וזרעך אחריך לדורותם

 וזה ו  , וביאר מהו הברית אשר יעשו אברהם וזרעו.יעשו זה כמוך בכל הדורות שיהיו

 ועיי ן  אמרו ביני  .' וז הו  זאת בריתי אשר תשמרו ביני ו ביניכם ו בין  זרעך אחריך וגו.המילה

 לפי שעד עתה במה שנתחייב האל ', ואתנה בריתי ביני ו ביניך' וכ ן  אמר למעלה ,וביניכם

 אבל עתה על . לפי שלא היה שם דבר מוטל על אברהם,ר ביני וביניךלאברהם לא אמ

 היה הברית מצטרף ומתהפך בשווי  ב י ן   ,המילה שהי ה  אברהם כבר מחויב במ ו טל עליו

 וזרעו ואברהם  , הקדוש ברוך הוא חייב כ ביכ ול לדבק השגחתו ושכינתו ב אברהם,שניהם

 . יך וזהו ביני ו בי נ.וזרעו חייב ים להיות ברית השם בבשרם

 

 אין ספק ,וכן כאשר הקדוש ברוך הוא הראה לאברהם בנבואתו את המעשה אשר יעשון

 גם כי כבר ביאר לו שהיי תה המצווה  הזאת באבר ,שראה מפורש המקום אשר ימול ממנו

 כאלו , כדי שהבנים אשר יולידו זכרים  ונקבות כולם יהי ו נולדים בקדושה ובטה רה,ההולדה

 ולכן הונח החותם .שר האבר אשר הולידם הוא מקודש לשמו אחרי א,נולדו לעבודת השם

 להורות שכל מה שהוא בבית  , כמו שיונח חותם המלך על פתח הבית,ההוא על הפתח

 מצורף שהסרת הערלה ההיא תחליש .תוו ושלא יצא משם דבר אלא במצו,הוא מהמלך

   . ויתמעט הפועל הבהמי,ח האברוכ

 

 כי , לפי שנולדו באותה קדושה,ותו ברית כזכריםומזה יתבאר שהנשים יהיו  נושעות בא

 וזה  ,א שיתקדש להוליד בנים לעבודת האל" כ,מוליקדושת אותו האבר אינו להושיע לנ
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  .יכלול לזכרים ולנקבות שכולם נולדו באותה קדושה

 ועם היות שהיונק הנולד אינו בר .כ הברית הזה נכרת עם אברהם ועם כל זרעו"הנה א

 ואם לא ,  להכניסו בבר יתמחו יבים הנה אביו ו הור יו ,באותו  מעשהדעת ולא בחיריי 

 ומזה  הצד היה הב רית נכרת עם כל זרע .ללהימו הוא בהיותו ברשותו חייב ,הכניסוה ו

 . אברהם בכלל ובפרט

 .ב"והותרה בזה השאלה הי
 

 ג "השאלה הי
להן מה טעם מצוות המילה אחרי שכל הפעולות האלוהית הן נמשכות מחכמת השם ויש 

קון י ובמילה איני  רואה ת.ג"ג ח" פכהרב המורה וכמו שביאר .תכלית ידוע ומוגבל בהכר ח

 .דות ולא יושר הדעותיהמ

 

 ג"תשובה לשאלה י
 כי בפסוק  . אלא הודעה,והו נראה לי שאינה מצ,ונמלתם את בשר ערלתכםובאומרו 

 הוא הודעת מה  , ובאומרו ונ מלתם. על המיל ההצוו ,המול לכם כל זכרמרו ו בא,שלמעלה

 :ותמרו ואם תעשו זה ימשך לכם שתי תועלות גדולו כא,שימשך מזה

  

 כי ,שתהיו בז ה מרוחקים מאותו הפועל המגונה רצונו לומר ,ונמלתם את ערלתכם 'הא

 וכלי לתענוג היותר בהמ י  ,תהיו נימולים מאותה ערלה שהוא כמותר באבר ההולדה

 כי אם , האישתכלי ההוא אינה צריך לשמיר כי ה. והוא הפחות הכרחי לשלמותו,שבאדם

כ " הנה א.על חיים אלא במה שהוא ב, במה שהוא אדםם שאינו לאד,לשמירת המין

 ועל זה אמר ,הערלה היא דבר נמאס מאשר יביא האדם בפועל המגונה ההו א יותר מדאי

  .ונמלתם את בשר ערלתכם

 

 םכ ולכשתהיו   רצונו לומר. והייתה לאות ברית ביני וביניכם הוא אמרו'והתועלת הב

 כי כמו .' וכל רואיהם יכירום כי אתם זרע ברך ה,חתומים בחותם מלכו של עולם

כרים שהם ישהאנשים רועי צאן ובקר יעשו אתו סימן בצאנם ובבקרם לשיהיו בכל מקום נ

 ועל זה אמר וה יה  לאות ביני  .רצה להתוות אות בצאן מרעיתו'  כך רועה ישראל ית,שלו

  .וביניכם

 . הרב המורהואלה הם שני הטעמים שזכר 

 

 לפי שבעשותו אותו הוא . בהיות שכבר קראו ברית,ואין קושי מאשר קראהו אות ברית

 .אות שיש בו ברית לאלוהים  רצונו לומר. ואחר עשייתו הוא אות ברית,ברית
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 ושלהיותה מדריכ ה האדם אל שלמותו ומצילתו מרדת ,הנה התבאר טעם מצוות המילה

 ואינו מניח שום בר ,שאברהם יושב  אפתחה דגהינם) ט"י' ערובין ד( אמרו במדרש ,שחת

 .ישראל מהול לרדת שמה

 . ג"והותרה השאלה הי
 

 ד "השאלה הי
 כמו שאמר רבי אלעזר בן עזרי ה  ,'אם היה שהמ ילה שלמות והערלה דבר מאוס מלפניו ית

הראשון שהיה יציר כפיו של וה בה אדם יו למה זה לא צ,'מאוסה הערלה וכו) א"נדרים ל(

 שבתולדתם אין ייםחעלי  או למה נולד האדם ערל ולא נולד כמו הב,הקדוש ברוך הוא

 .להם ערלה

 
 ד"תשובה לשאלה י

 לפי  שאדם בתולדתו היה בל תי נוטה אל ,והנה לא נצטווה אדם הראשון במצוות  המילה

 יציר כפיו של הקדוש כלו להיו תוי והיה נמשך אחר ש,המפורסמות ואל התאוות הגשמיות

ל שנולד " וזהו מה שאז .מ ולי ולא נצטווה לה, לכן לא היה מזיקה ב ו הערלה.ברוך הוא

 . מהול

 כל בני דורו נשארו כולם ערלים , ונטותו לתאוות הגשמיות,אבל אכלו מעץ הדעת טוב ורע

וה הקדוש  וומפני זה אומר אני שצ.  עד שבא אברהם שלשלמותו צווה בה ם,ותיהםובתא

 כי הוא .רוך הוא את אברהם במצוות המילה כדי לתקן את אשר עוות אדם הראשוןב

 ואברהם צווה  . כמו שפירשתי שם,ות המשגל יותר מהראויו נטה לתא,כלו מעץ הדעתובא

 והיה  שכרו כנגד עונש אדם ,יה מותרי ת שעשה אדם אביויה כדי להרחיק אותה נטו במצו

 . כה הוא וכ ל זרעו בגן עדן שלמעלה ואברהם ז.כי אדם גורש מגן עדן של מטה

 

וה שנצטוה אברהם אחר ו שהנה נבראת הערלה באדם לתת מקום למצן"הרוכבר כתב 

 שהיה מותר ,ואפשר לומר בזה עוד.  ושמפני ז ה נבראו הב המות מזולת  זה התוספת .כן

 ייםחעלי  סימן ואות להיות המין האנושי  מבין שאר הבעלי חייםח הבוהערלה באדם מכ

 .  אחר המותרות אם במאכל ובמשתה וקנין המ מון ועוד במש גלרודף

 ולזה , ובמשגל ההכרחי להולדה,אמנם שאר בעלי חיים הם מספקים בהכרח לחיותם

 ולכן . להיותו מותר אל הטבע, גם היא לא תקבלם,אינם מזדווגים לשום נקבה מעוברת

 .תר סימן להיותם מסתפקים בהכרחי מבלי  מו,נבראו מבלי מותר הערלה

 . ד"והותרה בזה השאלה הי
 

 ו "השאלה הט
,                               המול לכם כל זכר פסוקים שבאו במצוות המילה שראשונה אמר לבהיכ פ
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ונמלתם את בשר ערלתכם והיה לאות ואמר עוד ובן שמונת ימים ימול לכם ואמר 
 .והייתה בריתי בבשרכם לברית עולםואמר . ברית

 
 ו "יהשאלה ה

המול לכם כל   כי הנה אמר ראשונה .מקנת כסף ויליד בית הדברים שבאו במלת לבהיכ פ
 וחזר לומר ,זכר לדורותיכם יליד בית ומקנת כסף מכל בן נכר אשר לא מזרעך הוא

  .המול ימול יליד ביתך ומקנת כספךשנית 

 

 ו"ו י"תשובה לשאלה ט
וה  גם כן בזמן  ו צ,ו הווהו במציו שצ כי אחרי.הזמן אשר יעשה הברית' ואחר זה מודיע ית

עתה   רצונו לומר,ובן שמונה ימים ימול לכם כל זכר לדורותיכם והוא אמרו .העשיית

'  אבל לדורות ימול כל זכר ביום הח. לפי שניוחדמולים כל אי ה תהיו נולת המצויבתח

 .  והיה זה לפי שאז ראוי שיקרא הנולד וולד ואינו מכלל נפל.לתולדתו

 

ותה שימולו בן  ו כמה החכימה החכמ ה האלוהית במה שצהרב המורהה כבר זכר ומלבד ז

 גם . ואולי ימאנו מקבל הברית, לפי שבהיותם גדולים ירגישו יותר בכ אב.שמונת ימים

 . שמפני רכות עורם אז לא ירגישו מאוד בכאב המילה ו יתרפאו יותר מהרה מהגדו לים

 

 שיחזור ,אין ראוי שיפור ש' ן נכר וגויליד בית ומקנת כסף מכל בואמנם אמרו עוד 

 כי  , אבל הוא מחובר למטה לפסוק של אחריו.ימים ימול לכם'  למה שאמר ובן ח,למעלה

 בא לתת משפט בילידי בית בני ,ימים לדורותם' וה שכל זרע אברהם ימול בן חיאחרי שצ

אותם שימול  רצונו לומר ,המול ימול ועליהם אמר הפסוק שאחריו .השפחות הנכריות

מול י מול עם היות סוף פסוק יכ גזרת הכתוב בה " ויהיה א. או כאשר יולדו,כאשר יקנם

 .  כי רבים כן בכתוב ,ביניהם

 

מרו  ו בא, הוצרך לתת סיבה על זה,ולפי שלא יאמר אברהם למה ימולו  ב ני הנכר כבני ו

 מאחר שהם יליד ביתך ,אף על פי שהם נכרים רצונו לומר .יליד ביתך ומקנת כספך

 כי מדרך השלם שישלים כל הקרוב  .מולים ולא יהיו ערליםי ראוי שיהיו נ,ומקנת כספך

 אבל בפסוק של מעלה לא אמר יליד בית ומקנת , נויי ומפני ז ה אמר כאן כספך בכ.אליו

הנה התבאר מזה שאין  .  בלי כנוי לפי שבא הפסוק השני הזה לתת טעם על הראשון,כסף

 .כפל בפסוקי הפרשה

 . ו"ו וי"השאלות הטוהותרו בזה 
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 ז "השאלה הי
יחס אל י כי ה נה העונש ראוי שיהי ה מ ת.מול שהוא הכרתילבלתי נ' בעונש שיעד ית

 עם המילה ,ם בספר המדע" ואיך יתייחס הכר ת שהוא אבדון הנפש לדעת הרמב,החטא

 אף שהתורה לא נתנה עונש אלא על העובר על מצוות לא תעשה .שהיא אות ברית

 אבל חדל לעשות הטוב , אבל מי שלא נימול לא עשה פועל רע,ידיושעשה עבירה ב

 .ענש עליו עונש חמור ככרתי ולמה אם כן י.בהי ותו יושב ו בטל

 

 ז"תשובה לשאלה י
 אבל עניינו אצלי בעבור ,אינו מותר וכפל ,והייתה בריתי בבשרכם לברי ת עולםואמרו 

 ה צווואחר זה .  לעולמי עדשצווה למעלה ראשונה בזרע אברהם שיהיה להם הברית הזה

 ואמר והיי תה בריתי בבשרכם ליחד לאברהם .על מילת העבדים יליד בית ומקנת כסף

  . להתקיים בהם הי עודים האלוהים,וקדושתו בבשרם' ולזרעו ברית ה

 

 . שטוף המשגל ורדיפתו בבשר האדםר המצווה מאיסוהכי הנה רצו לתת טעם למה הונח

ואמרו .  כאלו תאמר בטליתו ובתפליו ובמז וז ות ביתו,בבגדו האות לזה הולא הספיק שיהי

 ואם בבית כבר יצא . שאם היה האות  בבגד כבר י פשיטהו  האדם,שהייתה הס י בה ב זה

 כדי שלא ימצא האדם מבלי ,וה במילהו על כן צ,דשוממנו כדוד במרחץ מבלי אות ברית ק

 .  והייתה בריתי בבשרכם ועל זה אמר.אותו אות

 

 . אלא על בני אברהם, לא אמרו על הנכרים,'וערל זכר אשר לא ימול וגוואמנם אמרו 

 כי כאשר לא ימול אדם .והייתה בריתי בבשרכם) ג"ז י"בראשית י(מרו וולכן נסמך לא

 ושאר הנפשות הזכות   ם והם  ה שכלים הנבדלי, תהיה נפשו נכרתת מעמיה,מזרע אברהם

 . ו הו הוא כפ י מה שתרמוז המצ,הו ו היה ז ה לפי שהעונש במצו. שהן מטבעה,והטה ורות

נת חידוש העולם י בעבור שהוא כופר בפ,ולזה היה עו נש המחלל את השבת בסקילה

 וכמו שאמרו ששקולה שבת כנגד כל . והוא כולל כל התורה ונסיה, עליו השבתהשתור

מול מי וחד להנהגה י כי ו ן שהוא עדות על היות הנ,כן  המפר ברית  המילה. התורה

 כי אחרי שלא רצה להתחבר אל עמו . כפר בעקר,הוציא עצמו מן הכלל והו א ,האלוהית

מהם י אין ראוי שלעולם הבא יכנס ע,בוק האלוהי והנהגתוימהם בדיכ נס עיבברית ולה

 . במחיצתם ולא שיקבל משכרם

 

והמפר בר יתו  של אברהם אבינו אין לו  חלק לעולם ) 'פרקי אבות פרק ג(וכן אמרו ב מ שנה 

  ולכן תקנו לומר בברכת המילה  .מול יורש גהינםישאין נ ואמרו גם כן ,הבא

על כן בשכר זו אל חי חלקנו צורנו צווה להציל ידידות זרע קדש משחת למען בריתו 

 .'אשר שם בבשרנו וכו
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  .את בריתי הפרועל זה אמר הכתוב 

 .ז"והותרה בזה השאלה הי
 

 ):כז-טו,יז. ( עד סוף הפרשה…ויאמר אלוהים לאברהם שרי
 

 ]שאלות ותשובות, יאור הפרשהב [
 'השאלה הא

 או היא אחת , ומתחלפת ממנה,אם הנבואה הזאת אחרת זולת הקודמת מברית המילה

 . ומדובקת עם הראשונה מבלי הפסק ביניהם

 איך לא אמר הכתוב על הראשונה ,ואם היו מתחלפות ונפסקות זו מזו כדברי המפרשים

 .  כמו שנאמר בסוף הנבואה השנית, אברהם ויעל אלוהים מעל,ויכל אלוהים לדבר אתו

 , למה באה בכאן באמצעיתה פרשה פתוחה,ואם הכל נבואה אחת מדובקת מבלי הפסק

 .לתה ויאמר אלוהים לאברהם אם היה כל הדיבו ר אחדיולמה אמר בתח

 
 . )יח-טו,יז (עד אבל שרה אשתך' ויאמר אלוהים לאברהם שרי אשתך וגו

 'תשובה לשאלה א
 והתחלתו , אבל ששתיהן אחת,אין זו נבואה אחרת נבדלת מן הראשונההתבאר לי ש

 והיא מקושרת ,'ויפול אברהם על פניו וידבר אתו אלוהים אני הנה בריתי אתך וגו

 כי על כל הנבואה בכלל אמר .ומתדבקת עד ויכל לדבר אתו ויעל אלוהים מעל אברהם

 השלמתה נימול אברהם וכל  ומ יד אחר.להו לפי שאז נשלמה הנבואה כ,ויכל לדבר אתו

  . כמו שבאר,בני ביתו

 

 ולכן מפני חלוק הדרושי ם  ,חלקים'  הנבואה הזאת הי א מתחלקת לג,האמנם כפי דרושי

  ,באה אמירה בכל חלק מהם

וידבר  ח הברית אמר ו שספר בו מה שהיה עם הקדוש ברוך הוא מכ'בחלק האכי הנה 
  .אתו אלוהים לאמר אני הנה בריתי אתך

 שהודיע בו מה שהיה  מוטל על אברהם לעשות ממצוות המילה אמר  'חלק הבוכן ב

  .ויאמר אלוהים לאברהם ואתה את בריתי תשמורבתחלתו 

ויאמר לתו י שהיה בעניין שרה ובשורת הבן אשר תלד ומתי תלד בא בתח'וכן החלק הג
ומפני מעלת הדרוש שהוא התחלת המחשבה וסוף  אלוהים לאברהם שרי אשתך 

  .ילי דת יצחק באה בו פרשה פתוחה ואמירה בפני עצמההמעשה ב

 . 'והותרה בזה השאלה הא
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 'השאלה הב
 והנה באברהם ?ומאין היה שמה שרה אם לא שיקראנה עתה ככה. מרו כי שרה שמהובא

ועוד כי הנה באברהם הוסיף בשמו אות אחת ולא . 'והיה שמך אברהם' אלא ,לא אמר כן

 והסיר  ,א שרה" כי אם הוסי ף בה  ה,רה לא עשה כן אבל בש,חסר מאותיות שמו כלל

 .ד שרי"משמה יו

 

 'תשובה לשאלה  ב
שרי   רצונו לומר,שרי אשתך לא תקרא את שמה שרי כי שרה שמה' ויה יה מאמרו  ית

 כי היא מעצמך ,כיון שה יא אשתך ראוי שתהיה משות פת עמך בכל הטוב אשר ייטב לך

 כן באותה עתה נשתנה שמה גם כן  , וכבוד ולכן כמו שנשתנה שמך למעלה.ובשר מבשרך

  . והוא אמרו כי שרה שמה.לכבוד

 . כאלו תאמר לבעלה, ויגזור שהיא גברת לאיש מיוחד,והנה שם שרי הונח לה בבית אביה

 . גברת כוללת להמון גוים רבים   רצונו לומר, הוא שם כולל,אבל שרה

בוי ה זרע ילאברהם מר' אל ית לפי שהיא נכללת ביעודים שיעד ה,והנה אמר כי שרה שמה

 כי הנה כאשר האדם עולה לגדולה . כבר חלו עליה, ובהיותם חלים עליו.ושאר הטובו ת

 . מיד אשתו עולה עמו

 . 'והותרה עם מה שפירשתי השאלה הב
 

 'השאלה הג
 שאינו דבר זולת וגםוקשה מלת  .וברכ תי אותה וגם נתתי ממנה לך בן וברכתיהמרו ובא

 ויקשה עוד אמרו וברכתיה אחרי . והיה ראוי שיאמר אתן,י בלשון עבר ומלת נתת.הברכה

 .שכבר אמר וברכתי אותה שהוא כפל

 

 'תשובה לשאלה ג
 הנה תשתתף גם כן , שכמו שנשתתפה עמו שרה לכבוד ולשררה,אל אברהם' ואמר ית

 וזכר שהברכה ההיא תהיה במה שיתן  לו ממנה .וברכתי אותה והוא אמרו .בו י הזרעיבר

רושו הברכה  י אתן גם כן לך ממנה בן שפ,שמלבד שנתתי לך בן מהגר  רצונו לומר,בן

 ,גםלת י מה  ויהי. היא שנתתי ממנה לך בן עם היותך זקן ממנה,השבירכתישזכרתי 

 .מרבה על ישמעאל

 יען תתקשר , כי כבוד המלכה היא שתלד בן למלך,ואין ספק שהיה זה לשרה ברכה רבה

 .  ביני הם האהבההותתרב

 , הנה ברכתי אותו וכן בישמעאל אמר, בהיות הדבר עתיד,והנה אמר נתתי בלשון עבר
 ומי יאמר לו מה , והדבר יצא מפי המלך,'פניו יתל להגיד שהיה הדבר  כבר גזור ,עבר

 . תעשה
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 לפי שהמלכה או אשת . והייתה לגוים מלכי עמים ממנה יהיו,וברכתיהואמנם אמרו עוד 

  :תתברך בשתי ברכותחיל עשירה כשתלד לבעלה 

 . 'כי עתה יאהבני אישי' וכמאמר לאה ,מפאת בעלה שיאהבהאחת 

 שהוא  ,מאשר הבן אשר תלד יהיה מולך על ארצה או מושל בכל עשרה ונכסיה' והב

. 'וברכתי אותה וגו , ולכן אמר כאן שתי ברכות בעניין שרה.תועלת ושמחה גדולה אליה
 .  'וגו' וברכתי

 . תוהותרה השאלה השלישי
 

 'השאלה הד
 כי הנה דברי השם שאמר לו פה לא היו כל כך סתומים ,למה נפל אברהם על פניו

 גם אין ראוי לומר שנפל על פניו להעלים .וחתומים שיצטרך להתבודד ולעיין בהם מאוד

 . והו א ידע מה בחשוכא,דבר' פלא מהי כי לא י,את השחוק

 
 'תשובה לשאלה ד

ים  יבו י זרעו ו הי ותו לגוי שכל מה שיעדו מר,אברהםובז ה הודיע  הקדוש ברוך  הוא ל

ם ומלכי ם   י ולכן זכר ב ה גו י. כי אליה היית ה הכו ונה, הכל יתקיים בשרה וב זרעה,ומלכים

 . כמו שאמר לאברהם

 היאך י היה אפשר שתלד זכר ,והנה נפל אברהם על פניו כדי לעיין ולה תבודד בדבר הזה

 כי לא חרה אפו בבשורת הבן בעבור  ,צחק ובהתבודדותו .בזקנותה בן ממנו בזקנותו

 אבל עם כל זה צחק , בדעתו שהבן אשר ילד יוציאנו מחזקת ירושתו וכב ו דו,ישמעאל בנו

 אבל הוא , האמנם אמר בלבו בהתב ודדותו מי יתן שיהיה כ ן.ושמח אברהם בבשורה

 רךדל כל זה שפירשתי הוא ע ו.הלבן מאה שנה יולד וזהו אמרו .באמת כנגד הטבע

  .םתרגהמ

 

 ושכל היעודים  ,ולא היה אברהם בזה מספק ביעוד האלוהי שנאמר לו מפורש שתלד לו בן

 , אלא שבחקירתו והתבודדתו גזר אומר שהוא בלתי אפשר כפי המנהג  הטבעי,יתקיימו  בו

 . הפלא והנסרךדל ישאר אם כן שיהיה פועל אלוהי עיו

 וכאשר ,תו  שיתקיימו  הי עודיםומפני ז ה נתחדש לו ספק בישמעאל לפי שבו  היית ה מחשב

 וידע עם , ושלא יהיה בדרך טבעי כי אם בפליאה רבה ,ראה שיעדו עתה יתברך בבן אחר

'  חשב שזה יורה אחד מב,זה שהקדוש ברוך הוא לא יעשה נס כי אם לצורך ולהכרח רב

 ולכן היה מכי ן ב ן  , אם שהיה יודע הקדוש ברוך הוא שישמעאל עתיד למות מהרה:דברים

 שלא היה רצונו יתברך שיתקיים בו הברית ויעודים , או אם לא ימות.לעמוד תחתיואחר 

  .י תן לו בן אחר לקבלםי ולכן ,מירושת הארץ והדבוק הא לוהי ושאר הטובות שיעדו בהם
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 והוא  דרך שאלה .לו ישמעאל יחיה לפניך ,ומפני ז ה הת חזק אברהם ודיבר אל האלוהים

 כמו שתורה  , אם ישמעאל יחיה או עתיד למות מהרה רוצה  לומר מי יתן וידעתי,ובקשה

 , כמו שידעתני על זרעי, רוצה לומר אם יהיה  בבריתך, ואם יחיה לפניך.עליו לידת בן שרה

 . כי זהו ה מורה  מלת לפניך כמו שפירשתי על התהלך לפני

 שהיה להתבודד בדבר הזה אם יהיה אפשרי כפי ,הנה התבאר למה נפל אברהם על פניו

 . נסרךדל ם עהטבע א

 . 'והותרה השאלה הד
 

 'השאלה הה
 ,וחדינקלוס לתקן ו ומה שתקן א? ויצחק כמלעיג ממנו,איך ספק אברהם ביעוד האלוהי

 לא יספיק כיון שכמספק , להוכיח  שהיה צחוק של שמחה לא של לעגן”הרמבוהשתדל 

 .הלבן מאה שנה יולד ואם שרה וגומראמר 
 

 'השאלה הו
כי לא היה פלא שיוליד מבן מאה שנה שעדין לא הגיע  , יולדהלבן מאה שנהמרו ובא

 . ואחרי זה  מלא אשפתו מבני קטורה,לשני שלישי ימיו

 

 'השאלה הז
 גם ?כי למה ימות מה עשה לשיתפלל עליו שיחיה ,לו ישמעאל יחיה לפניךמרו ובא

הנה אין ראוי י "רש כמו שפירש , כי אם היה פירושו ביראתך, הוא זרלפניךמאמר 

 .להתפלל עליו כי הוא מיוחס לבחירת אדם

 

 'תשובה לשאלה ה
 ואם לא היה , הטבערךדל  אם מהיותו ע,ושאברהם לא ספק ביעוד האלוהי ולא צחק בו

והו י שצ,אבל בהפך.  ולכן לא הוכיחו השם עליו.מאמין בו לא היה מתפלל על ישמעאל

מורה שתהיה תולדתו כנגד  כי הוא , מפני אותו צחוק,שיקרא את שם בנו הנולד לו יצחק

עוט י שידוע שלא אמר אותה שמחה שיצחק על מ',כל השומע יצחק לי' וכמו   שאמר .הטבע

ואמנם שחוק .  אלא שהיה ה צחוק מורה על לידתו כנגד הטבע. כי כב ר היה נולד,אמונה

 . שרה ותוכחתה יתבאר במקומו

 . 'והותרה בזה השאלה הה
 

הלבן מאה שנה יולד  ,יין התמיהה שעשה אברהם מענ,'תר השאלה הויויתבאר גם כן ה
'   בהי ותה עקרה ובת צ,ח המתפעל אשר בשרהוחו הפ ועל לכושהייתה כראו י ביחס וערך כ
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 .שנה

 שנתחדש לו ספק בעניינו מפני יעדו לידת ,לו ישמעאל מאמרו 'וכן הותרה השאלה הז

 . מפאת הבחינות אשר זכרתי,יצחק

 
 'השאלה הח

 יקשה . על אמת לקיום הדבר.אבללת י כי אם נפרש מ.ה אשתךאבל שרמה עניין אמ רו 

 ואם .פק בדברי השם והו צרך לומר לו שיהיה אמת הדברומאוד שיראה שהיה אברה ם מס

  כי הנה לא יאמין בשנית  .מר ו אמת יהיהו מהו ה חוזק אשר עשה לו בא.פק ב דברווהיה מס 

 . יותר ממה שהאמין בראשו נה

 כי לא היה שם מי שיספק .אפשר לפרשו מלשון אמת אי 'אבל אשמים אנחנו'ומאמר 

 .באשמם

 

 'תשובה לשאלה ח

 ).  כז-טי,יז( עד סוף הסדר… אבל שרה אשתך
 ,אבל שרה אשתך באומרו ,לו ישמעאל יחיה לפניךהשיב הקדו ש ברוך הוא לשאלת 

 ולכן ,עדתי לך לעשות לך יהיה בעבורךי אברהם אתה חשבת שכל הטובה אשר י:כאומר

 עד שמפני זה שאלת אם , ישמעאל בנך חשבת שתהיה הולדת יצחק ללא צורךבהי ות לך

 . יחיה ישמעאל ואם יהיה לפני בבריתי

 

 והנה . וכמו שאתה בהולדה כן תזכה היא, כי שרה ראוי שתלד לך בן,דע כי אין הדבר כן

 אף על פי שלא ימות ,ת ולכן מפאת שרה הייתה הולדת יצחק הכרחי,ישמעאל אינו בנה

 לפי שתהיה תולדתו צחוק לכל אדם , ואותו הבן אשר תלד שרה יקרא יצחק.אלישמע

 ושלזכרו ן   , להיותו כמו שפירשתי ממה שבטבע, ובזה ש בח לו הצחוק שצחק.מצדה ומצדך

 אבל מצד ,אמת אמרת מצדך .אבל שרי אשתך יולדת לך בן וזהו  .אותו צחוק יקרא כן

  .שרה הכרחי הוא הבן

 וזה ו אמרו והקימותי את . לפי שהתחברו בו זכות האב והאם,רי תוהודיעו שבו י תקיים הב

 בריתי אתו לברית עולם ולזרעו אחריו 

  .'והותרה בזה השאלה הח
 

 'השאלה הט
 תספר ,לה בלידת יצחקו  והנה הפרשה כ ,כרו ן הצ לחת ישמעאל וזרעוילמה נכנס כאן ז

 .ומה לה בעניי ן ישמעאל שאינו מענינו

 'השאלה הי
 והקימותי את בריתי אתו לברית עולם ולזרעו )ט"ז י"י(יצחק בראשית ממה שאמר על 
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 .  והו א כ פ ו ל  ומ ות ר מב ו א ר  לע ין כ ל,'וא ת בריתי אקים את יצחק וגו וחזר  ו אמ ר שנ ית ,אחריו

 

 'י' תשובה לשאלות ט
 ולהשיב לשאלתו ששאל שיוכלל גם הוא ,האמנם להסיר מלב אברהם ספק חיי ישמעאל

 רצונו לומר .הנה ברכתי אותו ובזכותך ו בעבורך ,מעאל שמעתיךוליש'  השיבו ית,בברית

 .יצא דבר מלכות מלפני שיהיה מב ורך

 כי כמו שנאמר לאברהם . יבורך גם כן ישמעאל,והודיעו שבק צת הברכות שיעדו בהם

והנה אמר  .הפרתי אותו במאוד מאוד כן אמר בישמעאל ו',והפרתי אותך במאוד מאד'

 כלומר . זה שנים עשר נשיאים יולידם ואמר על ישמעאל במקו, ממך יצאוםלאברהם ומלכי

 אבל , ולא יהיו ממנו  מלכים משוחים בשמן כמל כי יה ודה ויש ראל,שלא יתן עליו הוד מלכות

 ,  ואם אמר לאברהם ונתתיך לגוים. כל אחד נשיא לארצו, בארצותםםיהי ו נשיאים לאומות

צה לומר שלא יצאו ממנו גוים מתחלפים רו .ונתתיו לגוי גדולהנה גם כן אמר על ישמעאל 

 ובזה הודיעו שבזכו תו ומפני . אבל יהיה בלבד לגוי אחד גדול מאוד,בכמו ישראל ואדום

 .אהבתו יתן לישמעאל החלק הזה מברכו תיו

 

 הנה זה ,חדות ההשגחה וההנהגה האלוהיתיאבל שאר הדברים מירושת הארץ והתי

כרת את אברהם ולזרעו אחריו לא עם  כי עמו יקי ם את הברית אשר ,יעשה ליצחק

 וזאת תהי ה  . לא שתים,ובעלת בריתו'  לפי שאומה אחת תהיה בלבד חלק ה.ישמעאל

 .האומה שתצא מיצחק

 והגוי םבו י הזרע והנשי אייהנה ר רצונו לומר ,ואת בריתי אקים את יצחקולכן חזר לומר 

 לפי שתלד לך ,ליצחק אבל קיום הברית לא יהיה כי אם ,הגדול אעשה לישמעאל בעבורך

 . שאין לו זכות האם, מה שאינו כן בישמעא ל. ויתחברו בו זכ ות האב והא ם,אותו שרה

 כי למועד הזה  , לתת לו אות שלידתו תהיה  בנס,והנה אמר למועד הזה  ב שנה האחרת

 .  והוא המורה שהכל הו א כפי רצוני,עדתי בו לשנה האחרת תהיה לידתויאשר י

 

 בא להודיע שביצחק ,והקימותי את בריתי אתו לברית עולם כ הפסוק הראשון"הנה א

מרו עוד אחרי ו אמנם בא. אבל לא היה מתחייב  ממנו שלילתו מישמעאל.יתקיים הברי ת

  . משמע שישמעאל לא יכנס בו אלא יצחק לבדו,ואת בריתי אקים את יצחקיעוד ישמעאל 

 . 'והי' והותרו בזה השאלות הט
 

 א "השאלה הי
כי אם היה ויכל לדבר אתו שנפסקה  .לדבר אתו ויעל אלוהים מעל אברהםויכל באומרו 

 כי אין עניינו זולת  זה רצונו  , מעל אברהםם למה זה אמר עוד ויעל אלוהי,הנבואה ממנו 

 . ביום אחדם ושני המאמרי.שנפסקה הנבואה לומר
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 א"תשובה לשאלה י
 . והנה אמרו וי כל לדבר אתו ויעל אלוהים מעל אברהם

לה לדבר י  לכן מיד שהקדוש ברוך הוא כ,הי ה אברהם מתחזק לבקש על ישמעאלבעבור ש

 באופן שלא נשאר מקום , עלה מעליו והפסיק נבו אתו ממנו,את הדברים שנזכרו למעלה

 וזה  .לאברהם להשיב עוד על דברי השם ולהפציר בעד ישמעאל כמו שהתחיל לעשותו

 .  אלוהים מעל אברהם ויעל,טעם אמרו אחרי ויכל לדבר אתו מה שאמר עוד

 . א"והותרה בזה השאלה הי
 

 ב "השאלה הי
 נזכר תמיד השם המיוחד בכל ,אל אברם לך לך' לת פרשת ויאמר הילמה זה בת ח

 אמנם בפרשת המילה  . וב מעמד בין הבתרים מבלי שיזכור שמה שם אלוהים,פוריםיהס

 נזכר תמיד שם ,חק ובפרשת תולדות יצ',ויפול אברהם על פניו וידבר אתו אלוהים'מן 

ואחרי זה שב הכתוב  תמיד בשם המיוחד מן   .  ולא נזכר שם המיוחד שום פעם,אלוהים

 . וראוי להתבונן בזה מאד'באלני ממרא' וירא אליו ה'

 
 ב"תשובה לשאלה י

 . ואמנם למה נזכרה בנבואה הזאת כלה שם אלוהים ולא השם המיוחד
  ב מעמד בין ה בתרים נזכר תמיד השם פוריו  וכןי שבמראות אברהם וס,הנה הסיב ה  היא

 אבל . כי כן הי ו כל הדברים ההמ ה  בחסד וברחמים. להיו תו מורה על הרחמים,המיוחד

 להיותו מורה על הדין ועל , נזכר תמיד שם אלוהים,פרשת מילה ופרשת לידת שרה

  . שהדין נו תן בשני כורתי ברית שיעשה כל אחד מהם המוטל עליו,המשפט האלוהי

 

 כיון שנכנס  ,  שזה היה מ ן הדין',וידבר אתו אלוהים לאמר אני הנה בריתי אתך'ר ולכן אמ

 כן הי ה  'רויאמר אלוהים לאברהם ואתה את בריתי תשמו') 'ז ט"בראשית י(וכן . בברית

 וכן מפני שלמות שרה ,הדין והמשפ ט שאברהם יעשה המוטל עליו במה שהוא בעל בריתו

ינה י ולכן אמר בענ.דשויפקדה לטובה בזרע קוחסידותה היה מן הדין שיזכרה השם ו

 . 'ויאמר אלוהים לאברהם שרי אשתך'מאמר 

וגם אברהם מפני שנראה לו מהדין שי שמעאל להיותו בנו יתקיי מו בו ה יעודי ם שיעדו השם 

 ובדרך דין 'ויאמר אברהם אל האלוהים לו ישמעאל יחיה לפניך' אמר הכתוב ,על זרעו

ה ויאמר אלוהים לאברהם אבל שרי ת בתשובר נאמ,הומשפט לתת לשרה חוקה ומשפט

 .  ובסוף הדבר ים לזאת הסיבה בעצמה אמר ויעל אלוהים מעל אברהם.אשתך וגומר

 לפי שהיו הדברים ,הנה התבאר שלכן נזכר שם אלוהים בכל הנבואה הזאת ובכל חלקיה

שם ומ כאן והלאה שהיו הדברי ם על צד החסד והרחמים נזכר ה. על צד המשפט והדין

  .המיוחד המור ה עליו
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 . ב"והותרה בזה השאלה הי
 

 ג "השאלה הי
 כי הנה  אמר כל זכר באנשי בית .בעצם היום הזהממה שנזכר בפועל המיל ה שני פעמים 

בעצם כ חזר לומר בסוף הפרשה " ואח.וימל את בשר ערלתם בעצם היום הזהאברהם 
 .רהיום הזה נימול אברהם וישמעאל בנו וכל אנשי ביתו וגומ

 

 ג"תשובה לשאלה י
 שמיד כשנפסקה נבואתו ,וספר הכתוב  מזריזות אב רהם והשתדלותו לקיום מצוות השם

 כמו ש אמר ויקח ףוה ב ישמעאל בנוו והנה התחיל המ צ.כוב כללי הו  מבלי עועשה כאשר צו

קחו  ממנו משל י כדי ששאר אנשי הבית י, להיותו בנו יחידוףאברהם את ישמעאל בנו

 מפני , והם בני שפחותיו שנולדו בביתו, ואחריו מל כל ילידי ביתו.עשהוודוגמא לעשות כמ

 שהם העבדים אשר קנה ,ואחרי כן מקנת כספו. שהיו קרוב ים  אליו והוא היה להם לאב

 ועם היותם . וכל זכ ר מהם מל את בשרם,שלא היו כל כך אדוקים עמו כמו ילידי  ביתו

 .וה אב רהם על המילהו הוא היום שבו נצט, מלו בעצם היום הזה ,רבים

 

 זקן  ם להגיד שעם היות אברה,מולויוהנה זכר מספר שנות אברהם ושנות ישמעאל כשנ

 וישמעאל בנו עם היותו רך ויחיד לפני אמו מפונק מנוער פורע מוסר פרא ,כבן מאה שנה

על ו שמפני זה האב לזקנתו והבן לבחרותו היה  מהראוי שיפחדו מפ,ג שנה"אדם בן י

  . וליציאת הדם המחלישה הכוח,ל הכאב מגוד,המילה

 כי ,והי ה מפני זה דבר הגון שלא יהיו גם הם מולים עם כל אנשי הבית יחד ביום אחד

 ולכן היה יותר טוב  . ואולי יביא זה אל המות,בהי ותם כולם חולים איך ישמשו אלו את אלו

 וינסה ,שי הביתפו ל דבר מהמו לים מאנים לראות איך יישימתינו אברהם ובנו יום או יומי

 .  ואחר כך ימול בשר ערלתו,אברהם העניין בהם

תו כל  ו כי ה יה  בטחונו באל כל כך גדול וחשקו למלאת מצו,הנה הוא בצ דקתו לא עשה כן

מול ו  י וחפצים במצוותי ו שכולם נ, וגם כל בני ביתו היו מלומדים ממנו באופן כך,כך עצום

בעצם היום  וזה טעם אמרו שנית . בי ום אחדמולוי כולם נ,ניוובעצם היום ה הוא כעבד כאד
 אבל  ,מולו  בעצם היום ה זהיכי בפ סוק שלמעלה זכר שכל בני הבית נ ,מול אברהםיהזה נ

 עם ,מול אברהם  גם כןי נ,מ ולו  ילידי ביתו  ו מקנת כסףיכאן הגיד שב עצם היום הז ה שבו נ

 ולא היה אחד ,תוי אמולויהיות שישמע אל בנו וכל אנשי ביתו יליד י בית ומקנת  כסף כולם נ

 הנה לא חשש הצדיק בדבר מהצרי ך לו בערך .ליו ומהם חי ובר י א לשמש לאברהם בח

  .ותווקיום דבר השם ושמירת מצ

 ג "והותרה בזה השאלה הי
 .ופה נשלם ביאור הפרשה הזאת
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  דרגות הנפש המשכלתשלוש
 .  זו למעלה מזווכבר ידעת שיש בנפש המשכלת שלוש מדרגות

 שכל היולאני :  אצל החכמיםנקראת האחת

 .  נקנהשכל והשניה

 . נאצלשכל והשלישית

  
 בהיות ה בכוח לקנו ת הידיעות ו המושכלות  בראשונהכי נפש המשכלת , וביאורם ה וא

 רצונו לומר כוחני שטבעו לקבל  .שכל היולאניתקרא , ומוכנת להשגת האמיתיות

 . י שהוא ה חומר הראשון לקבל הצורות הטבעיותכדמות טבע ההיול, המושכלות

 

שכ ל ואז יקרא , ישתלם השכל ויצא מן הכוח אל הפועל בקניין  הידיעות והאמיתיותוהשני 

 . נקנה או שכל ידיעיי וחכם

 

הוא מדרגת הדבקות  , יגיע למעלה יותר עליונה הפלא ופלא, ואחרי השתלמו בזה

, כי הוא יתעצם בידיעת כללות הנמצא,  עצמוויב י ט כל האמיתיות יחד בהבי טו אל. האלוהי

ואצלנו , שכל נאצל ומאושרוזה נקרא ', ובז ה יגיע להכרת הרוחניית בעצם הראשון ית

 . שכל נבואיייקרא 

 

שהנפש השכלית בכלל תתחלק לעיונית ומעשית בכל אחת , וראוי שתדע עם זה

 . וטה ממנווכצל הנ, ובכל אחד המעשי הוא כדמות נובלת העיוני. ממדרגותיה

ואינו נתלה בפעולתו בענייני ,  הוא נפרד מן הגשמות וההפסד בכל חלקיוהשכליכי החלק 

 . הגוף כפי טב ע האפשר

, שהו א נתלה בדברים האפשריים מצרכי הג וף וטבע ו,  ממנוהמעשיוהנה אין כ ן  השכל 

 . ולכן ייפסד בהפסד הגוף. אלא שהם מונהגים ומיושר ים על פי השכל

 

, יש הרצון שהו א החלק המעשי ממנו,  שהוא השכל ההיולני,ראשונהאם במדרגה ה

כך הרצון מי ו שר אל קניין הפעולו ת  , שכמו שהכוח  המעשי מיו שר על האמיתיות בכוח

 . הטוב ות בכוח 

 

. שהוא המעשי ממנו, ה"יש המזימה הנקראת פרודינסיא,  שהוא השכל הנקנהובשניה

 הוא קניי ן הפעולות מזימהככה , תיו תהוא קניין הידי עות האמיהשכ ל הנקנה שכמו ש

 .  ולכן נזכרו יחד בכתוב דעת ומזימה. הנאותות
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והמעשים , והישרת העם במוסרי ם,  הנבואיית יש נבואות העתידותובמדרגה השלישית

כמו שהשכל הנאצל הנבואיי הוא שלמות ההשגה  . הטוב ים שהו א החלק המעשי ממנה

ככה המעשי ממנו הוא הודעת , יו הרוחניותהמתייחדת בנמצא בכלל ובהתחלות, הרוחנית

ומטבע האפשרות והיישרת הה נהגה השלימה ועב וד ה  , העתידות בדברים פרטיים

 . אלוהית

 

 השכלהאבות מייצגים את שלושת מיני 
היו באומה שלוש התחלות , והנה בדמות שלושה מיני שכל הנמצאים באדם השלם

 . קבוהם אברהם יצחק ויע, שכליות משתלשלות זו מזו

 

המוכן מהשגת כי אברהם היה דוגמת ההתחלה הראשונה בדמות השכל הרוחני 

 .והשגת האמיתיות גם אל הדבקות האלוהי והנב ו איי השלם, הדברים המדעיים

וחלק מעשי נפסד והוא בן , חלק נצחי והוא בי צחק בן הגבי רה שרה: והי ה נחלק לחלקים

 . כליכי המעשי נתלה בגוף שהוא שפחת הש, האמה ישמעאל

 
אל תרד 'ונאמר לו ,  ולכן היה  עולה תמימהואמנם יצחק היה דוגמת השכל הנקנה

 . והו א קנה השלמות בכוח העקדה. 'מצרימה

ולקניין ה מעשי אשר , לחלק הקניין ה מדעי אשר השתלשל ביעקב: וגם הוא נחלק לשנים

 . מעשה מלשון - עשו: ושמו יוכי ח. השתלשל בעשו

 

, עקב מלשון יעקבוכן שם .  שהוא תכלית השלמות,נאצלויעקב הוא דוגמת השכל ה

ולהיות בז ה מדרגת הנבואה והדבקות האמיתי בהת אחדות לכל . שהוא נאמר אל התכלית

 . ראה יעקב כלל המציאות במראות הסולם, המציאות עם ההתחלה ראשונה יתברך

 

 : ל"ובתנחומא פרשת מקץ אמרו ז

. אלא על יעקב, ולא על יצחק, ברהם שלא ניצב הקדוש ברוך הוא על אמוצא אתה

אין המלך ניצב על שדהו לא כשנזרעת , סימון' אמר ר. ' עליונצב' והנה ה'שנאמר 

כן . כשהיא עומדת בכרי,  אימתי נצב עליהאלא. ולא כשנחרשת ולא כשנעבדת

ויזרע יצחק 'שנאמר ,  זרעיצחק. 'קום התהלך בארץ'שנאמר , אברהם עבד אדמה

קדש 'שנאמר , תבואהבא יעקב שהיה כ רי של . צב עליהםולא נ. 'בארץ ההיא

אשרי שאל  'הוי. 'נצב עליו' והנה ה'שנאמר , ועמד עליו' ראשית תבואתו' ישראל לה

 . 'יעקב בעזרו
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שהוא הכנת , כי ייחסו עבודת הארץ לאברהם. הנה בארו בדמות נפלא מה שאמרתי לך

 הארץ תקבל הזרע ותקנהו בעצמה כי, וייחסו הז ריעה ליצחק. ההישרה וה ה שגה האלוהית

ובו , שהוא התכלית, וייחסו ליעקב כרי התבואה. כמו שהנפש המשכלת תקבל המושכלות

 .אשר נזרעו בקניית המושכלות על דרך החקירה, כל הידיעות האמיתיות יחד

 

שכמו שבכרי התבוא ה יתאחדו . ודמות כרי התבואה הוא נכבד מאוד אל מדרגת הדבקות

ככה בהשגה אחת מהדבקות יושגו כלל , עיני החיטה עם כל ריבוי יםויתקבצו כל גר

 . המושכלות האמיתיות יחד באופן אלוהי נפלא מאד

. שהוא יעקב, ה לא ניצב אלא על הכרי"באומרם שהקב, וביארו היות כל זה בעניין השכלי

כדי שבה יתייחדו  , ומראת הסולם הייתה. כי הוא בי יחו ד התחלת מדרגת הדבקות לאומה

 . ויתייחדו יחד בשכל הנאצל, ידיעות הנמצא כולו

, ולהיות גם ב זאת המדרגה החלק השכלי המדעי ו החלק המעשי היו מ בניו  של יעקב

 . קצתם מן הגבירות וקצתם מן השפחות

 

,  לאנשים הרשומים ההם, וכבר ידעת שהסיפורים האלה כולם היו וקרו כולם כפשוטם

 . וראשי בני ישראל המה

וידענו , מענייניהם לימודים מו עילים בחכמת המציאות ובענייני האו מההאמנם למדנו 

האבות הם  : ל"חזוכמו שאמר , שהאבות הקדושים ההם נבראו בצורת המציאות השכלי

 .  הם המרכבה

והיו חכמי הקבלה  , ומזה הצד בדרוש כתרי אותיות היה עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה

 . וכולם דברי אלוהים חיים, יםמעמיקים עצה בדמותם התחתונים לעליונ
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 ?מדוע יצא אברהם מאור כשדים: הקדמה
 )ב-א, יב. (עד ואעשך לגוי גדול. אל אברם לך לך וגומר'  הויאמר

 . כבר ביארתי למעלה סיבת יציאת תרח ובניו מאור כשדים כפי פשוטי הכתובים

 

 אברהם בכבשן האש
, והוצל משם, ך לכבשן האשסברו שיצא משם מפני עניין אברהם שהושלל "חזאבל 

 . ומיראת המלך פן ישוב עוד עליו חרון אפו יצאו משם

 .ן"ן והר”י והרמב"רשוהוא גם כן דעת 

  

: היה ה כתוב  מספר אותו, באומרו שאם היה הדבר כן,  מאן ימאן להאמינוע"הראבאמנם 

 והוא יותר מבהי ל ממעשה , אם להגיד צדקת אברהם שמסר עצמו ליהרג על קדושת השם

שהציל את אברהם אוהבו מתוך  האש ובגדיו , כ י נורא הוא' ואם להודיע מעשה ה, העקדה

 .לא תשרפנה

 

 : ואנחנו לא נוכל להכחיש הדבר הזה בכ ללו

וידוע שאמת יהגה חיכם ועוו ל ה   ,  שקיימו וקבלו אותו בכמה מקו מותל"אם מפני קבלת ז

 . לא נמצא בשפתם

. 'אשר הוצאתיך מאור כשדים' אני ה' אמר  עליו בצד מה במואם מפני שהתורה מעידה

 . וכמו שביארתי למעלה, עם היותו מאמר סובל הפירוש

 

ט  " פכהרב המורהכמו שהעיד , בספרי האומות הקדומות מה שכתוב וגם יעיד על זה

 . שמצא בספר עבודת הנבטיא בזה  הלשון, ג"ח

, שמשכשחלק עם ההמון וא מר שיש עושה בלתי ה,  שגדל בכותאאברהם ואמנם

ואמר .   בט ענותיהם מה  שהוא מבואר  נגלה מפעולות השמשוזכרו, טענו עליו כך וכך

, ה" זכרו מטענותיו עכ"אח.  ביד החוצב בוהגרזןאבל הוא , להם אברהם צדקתם

ושהוא התמיד לטעון עליהם ימים  ,  אותו בבית הכלאשםובסוף העניי ן זכרו שהמלך 

יפסיד עליו מלכותו וישיב בני  אדם  פחד המלך שכ"ושאח,  ב בית כלאוארבים והו

 . ' אחר שלקח את כל אשר לו וכוהמזרחוגרשו מקצות , לאמונתו

 

 .  שאברהם נחבא בכותאן”הרמבכמו שכתב , וכבר נמצא מסכים לזה

:  כי כמו שכתב הפילוסוף , איך נוכל להכחישו בכללו, ובה יות הדבר כל כך מפורסם

 . אי אפשר שיכזב כ ולו-המפורסם אצל הכל 
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 שכל ארץ ארם שבכללה אור כשדים ועבר הנהר ה י ו   ,ולכן מה שלבי אומר בעניין הזה

שלא היה אלוה אחר בעולם אלא , הרב המורהכמו שזכר , אבא שהיו מאמי נים"מכת הצ

והיו מאמינים עם זה שהיה העולם  . ושהשמש היה האלוה הגדול מכל האלוהים. הכוכ בים

 . קדמון מבלי התחלה זמנית

הגיע מדרך התפלספותו , וזרח עליו אור האמת, ם אברהם אבינווכאשר התחכ

לא , ואיצטגנינותו לקיים ולאמת שצבא השמים והכוכב ים היו סיב ות אמצעיות למה שיפעלו

הוא הפועל והמשפיע הראשון , ושהיה עליהם בהכרח סיבה ראשונה. סיבות ראשונות

יתחייב להם , עעים תמידכי הנה  אחרי שהגרמים השמימ יי ם כולם הם גשמים מתנו. בהם

 .שיהיה להם מניע מחוץ נבדל

בראשית רבה   (במדרשוכמו שאמר . והי ה אברהם עושה על זה מופתים וטענות חזקות

 ): ט"פרשת ל

תאמר שאין מנהיג לבירה , אמר למי שהולך עמו.  שראה בירה דולקתלאחד משל

 .'וכ ו? זו

 

 )ז"בבא בתרא ט(ל  "ולזה כוונו ז

שכל חולה שהיה רואה אותה מיד , יה בצווארו של אברהם תלומרגלית שהייתה

 .  בגלגל חמהתלאה, וכיון שמת. נתרפא

והיא המרגלית שהייתה תלויה  , שהיה עושה מופתים וטענות למציאות האל, רצונו לומר

מיד הוא , ושכל חולה מאמונות כוזב ות שהיה רואה אותה ומעיין ב ה , בצווארו ובפ י ו

וכאשר מת אברהם  . מנתו היא הרפואה ה אמיתית לנפשכי ידיעת האל והא. מתרפא

שתורה על המניע  , נשאר לימוד מציאות האל מתנועת הגלגל, שהיה מלמד להועיל

וזאת היא התליה  ' השמים מספרים כבוד אל') 'ט ב"תהלים י(כמו שאמר הכתוב , הנבדל

 . בגלגל חמה

 

בהראותו ביטולים  ', וכן הי ה אברהם מקיים שהיה העולם מחודש ופעול מאותו ית

רוצה לומר סיבה  , אל עליוןולכן היה מרגליתא בפומיה . והרחקות עצומות על דעת קדמותו

 . קונה שמים וארץ ומחדשם, עליונה לשמים

 

וגם שם היה טוען טענותיו . הושם בבית הכלא, ולהיותו חולק בפרסום על אמונת דורו

כי הי ה  ,  ספק שהי ה דינו בשרי פהואין. כי היה  בלבו כ אש בוערת, לקיים אמיתת אמונתו

ולא היה זה . שלחו לנפשו, אבל המלך מפחדו שיפסיד אמונתו. יסוד האש ממשלת השמש

לכל  ' כי לב מלך ביד ה. כי אם מאת אלוהים שהעיר את רוחו לעשות כן, באמת למלך

  ממני הייתה : כלומר', אשר הוצאתיך מאור כשדים' אני ה'ושעל זה נאמר . אשר יחפוץ יטנו

 . לא מאת המלך, יציאתך
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. ומה שכתוב שאברהם נחבש בכותא, ומסכים לזה הוא מה שכתוב בספר עבודת הנבטיה

כי הנה , ששלל המלך כל אשר לו וגרשו מארצו, ואינו רחוק אצלי מה שאמרו באותו ספר

, שהוציאו כל רכושם ועבדיהם, הכתוב מור ה  עליו במה ש לא אמר ביציאתם מאור כשדים

ותרח הלך עמו מפני הסיבות שנזכר ו  , נראה שהלכו ריקם. צאתו מחרןכמו שכתב ב

 . בפרשה

. רצונו לומר להיותו נדון להישרף, ל שנעשה לו נס להצילו מכבשן הא ש"וגם מה שאמרו ז

 . והי ה זה נס נסתר בהערת לב המלך לשלחו

 

 אם בהיות בזה נס נסתר, במה שכתב שאין המלט,  מקום לזה הדעתן”הרמבוכבר נתן 

 . ואם נס נגלה שהושלך בכבשן ויצא משם, בהערת לב המלך

 סיבתו אצלי שאברהם ל א ,ע" הראבשהיא קושיית, האמנם למה לא נתפרש זה בתורה

אלא , התעורר בראשונה לפרסם ולקיים דעתו בדבר השם שלא מפאת מעלה נבואיית

 . מכח התפלספותו ואצטגנינותו

ובטולים לדעת , וטוענים טענות לקיימם, עותיהםוכמה מקדמונ י הפילוסו פים  היו מקי ימים  ד

אלא דברי נביאי השם , ולא נחשב להם לצדקה ולא נכתבו עניניהם בתורה. הסותר

 . לא מעיונם ושכלם, ממה שעשו בעבודת האל ובמאמרו, וחסידיו הדבקים בו

 

 ? או בנבואהבשכל –בן שלוש שנים הכיר את בוראו 
שנאמר , אברהם בן שלוש שנים הכיר את בוראובאומרם של "חזואחשוב שלזה כוונו 

. נשאר שלש, ה שחיה"ומנין עקב כשתסירהו מן קע. 'עקב אשר שמע אברהם בקולי'

 . ח שנה כשהכיר את בוראו"ובמקום אחר אמרו שהיה בן מ

וכבר נוכל לומר שבן שלשה שנים יעתק . וראוי לתת ציור וטעם לשני המאמרים האלה

כאלו אמרו על דרך המליצה שכב ר התחילה , ביו  ואוהב י  ביתוהנער מהמינקת ויכיר בק רו

 .נתיישר דעתו והוכן להכיר את בוראו, לו ההכרה ה שכלית
  

הכיר את , בהיותו ערל קודם המולו, אבל היותר נראה הוא שהם רצו לומר שאברהם

מפני שהכתוב אומר שלוש , וכינו הערלה בשם שלוש שנים, והוא מתמיה מאוד. בוראו

כאילו אמרו בדרך מליצה , כי להיות שלוש שנים זמן הערלה. היה ל כם ערליםשנים י

 . כאלו אמר בהיותו ערל הכיר את בוראו, שלוש שנים יהיה על הערלה: וצחות

 

וכאלו . שכן היו שנותיו בפלגה, ח שנים הכיר בוראו"שבן מ, האמנם כפי דיוק השנים אמרו

אבל היה זה   . לוהים שופטים בארץשממה שראה אברהם שקרה שם הכיר שיש א, אמרו

 . לא מכוח הנבואה, כולו משכלו ודעתו
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הן אמת שליושר שכלו של אברהם ושלמות חכמתו נעשה מוכן לחול עליו שפע האל 

רוצה לומר אחר , זכרה התורה  המעשים המשובחים שעשה, ואחרי שקבלו. הנבואיי

ן לא זכרה התורה הנס  וכ. לא מה שהיה קודם לזה, שנראה אליו האלוהים ודיבר אתו

שהעיר השם את רוח המלך  , לפי שלא היה נס נגלה כי אם נס נסתר, שנעשה לו בהצלתו

אלא , והנה אנשי דורו כי היו אומרים שלא היה בז ה נס כלל. לפוטרו מעונש השריפה

כי אין דרכה לכתוב  , לכן לא נכתב זה בתורה. המלך מפחדו שיפסיד אמונתו שלחו לנפשו

 . כי אין הכחשה בהם , כי אם המפורסמים וה נגלים, יםהנסים הנסתר

 

שאין טענה עליה מפאת , בזהל "חזהנה התבאר מזה כולו שאין ראוי להכחיש קבלת 

 ושאינו רחוק שהייתה יציאת תרח מאור כשדים גם כן בעבור זה ע ם  .ע"הראבקושיית 

 . שאר הסיבות שזכרתי בפירוש הפרשה
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 ? אברהם מחרןיצאכמה פעמים 
 :והוא אמרם שם. נם בסדר עולם תראה בזה דעת אחרתהאמ

שנאמר ויהי מקץ ,  היה בשעה שנדבר לו בין הבתרים בן שבעים שנהאבינו אברהם

שנאמר , ועשה שם חמש שנים, וחזר לחרן.  שנהמאותשלושים שנה וארבע 

 .כ"ע.  מחרןבצאתוואברהם בן חמש שנים ושבעים שנה 

  

ועבדום וענו אותם ארבע מאות ' במעמד בין הבתרים כי הקשה להם מה שנאמר, ועניינו

ולפיכך . 'ויהי מקץ שלושים שנה וארבע מאות שנה'וכתיב בסדר בא אל פרעה ', שנה

וארבע מאות ושלושים נמנים ממעמד  , ל כי  הארבע מאות נמנים משנולד יצחק"פירשו ז

 . שיהיו לפי ז ה קודם שנולד יצחק שלשים שנה, בין ה בתרים

ולא היו לו כי  , ה להם שאברהם כבר היה בן שבעים וחמש שנה בצאתו מחרןולפי שהוקש

ולפי זה אי אפשר שיהיה מעמד ב ין הבתרים , אם מאה שנה בהיו ולד לו את יצחק בנו

תירצו שאברהם היה בן ש בעים  שנה לבד . קודם לידת יצחק יותר מעשרים וחמש שנה

ויהיה . לחרן ועמד שם חמש שניםושחזר עוד , ואז היה מעמד בין הבתרים, כשיצא מחרן

 . על היציאה הראשונה שיצא משם'' וילך אברם כאשר דבר אליו ה'לפי זה הדרך פירוש 

כי בראשונה לא הוליך רכושו עד שראה את . ויקח אברםאמר , ועל היציאה  השנית כשחזר

 .  על הדעת הזהן"הרוכמו שהליץ  , הארץ ההיא

 

ספק בייעודי  , ראש המאמינים,  שנייחס לאברהם כי איך יתכן.אבל איני יכול להולמו

ואיך יעבור על המצווה האלוהית בשבתו בחרן  . עד שמפני זה יצטרך ללכת ולחזור, השם

שהיא היציאה  ', וילך אברם כאשר דבר אליו הכל שכן שעל פסוק . חמש שנים בחזרתו

 ואחר ,אמר הכתוב ואברם  בן חמש שנים ושבעים שנה בצאתו מחרן, הראשונה לדעתם

 . וזה כולו הפ ך הנחתם, שהיא היציאה השנית שאמרו, זה אמר ויקח אברם

 

ואמנם מה שהוקשה אצלם ממניין שנות . ולכן ראוי שנאמר שפעם אחת יצא ולא חזר עוד

. החשבון הרב בולע את המועט , לפי שכמו שבי ארתי בסדר נח. אינו קושיא, גלות מצרים

אולי שהיו על הדיוק שלוש מאות ' בע מאות שנהועבדום  וענו אותם אר'וכשאמר הכ תוב 

או שמה  . לפי שכבר יהיו בגב ול הארבע מאות, וקראם ארבע מאות, תשעים וחמשה

היו כפ י האמ ת על הדיוק , שכתוב בסדר בא אל פרעה שלשים שנה וארבע מאות שנה

והכתוב לא חשש כי אם לחשבון הגדול ארבע מאות ושלושים  , ארבע מאות עשרים וחמש

ולא נצטרך לומר שהלך אברהם אל ארץ כנען וששב , והוא מה שראוי שיאמר בזה. השנ

 .שהוא באמת דעת זר מאוד, לחרן ושחזר לצאת משם שנית
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 ? מטרת גלות מצריםהייתה מה
 :לא ימלט משנאמר, ואחרי ההודאה שגלות מצרים היה בה שגחה ובגזרה אלוהית

 .  על חטא שעשה אברהם או זרעואם שהיה עונש] א[

כי אם בסיבה אחרת  ,  גזור לא על צד העונש ולא מפני חטאואם שיהיה הגלות] ב[

 .שראתה החכמה האלוהית 

מסתלק מהספקו ת  , והנני מבאר פה מה שדעתי נוטה בכל אחד מדרכי הדעות האלה

 . אשר קדמו בשאלה

 

  אם גלות מצרים היה עונש] א[

אין ראוי שנחשבהו בחוק , דם נודה שהיה גלות מצרים על חטא ועוון קושאם: ואומר
 .  לו מעוןחלילה. אברהם אבינו

כי הנה התורה העידה שהם חטאו חטאה גדולה , ושיותר ראוי שנייחסהו לשבטי בני יעקב 

ובמה שהתנכלו אותו להמיתו כשהלך לדרוש שלומם  , בשנאתם חינם את יוסף אחיהם

 . ובמה שמכרו אותו למצרים, ובה שליכם אותו אל הבור, וטובתם

וכמ ו  . והוא היה יוע ץ בדבר, הנה הוא היה בשנאה, ועם היות שראובן לא היה במכירה

אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו ') א"ב כ"בראשית מ(שאמר 

 . 'על כן באה אלינו הצרה הזאת, אלינו ולא שמענו

או שמכרוהו להיו ת   ולפי שבמצרים חט. היה משורת הדין שיקבלו עונשם, ולפי שהם חטאו

כמו , היה ראוי שילקו במצרים ויהי ו עבדים שמה הם ובניהם וזרעם שנים רבות, עבד שם

 . שגלה שם יוסף אחיהם ובניו וזרעו

 . 'שכל הבן ה ילוד הי אורה ישליכו הו'היה מ עונשם , ולפי שהשליכו את יוסף אל הבור

 . ירדו הם לגלות מצריםהיה ראוי גם כן שעל ידו, ולפי שעל ידיהם ירד יוסף למצרים

ובלכת יוסף לדעת את שלום , ולפי שהיה  המעשה המג ונה ההוא שעשו בהיותם  בצאן

לגור ') 'ז ד"שם מ(כמו שאמר , היה מ המשפט האלוהי שעל ידי הצאן יבואו ל מצרים, הצאן

 . 'בארץ באנו כי אין מרעה לצאן אשר לעבדיך

וגם יעקב  ,  על חלומותיו על אחיובמה שהתגאה, ויען וביע ן גם יוסף חטא ואשם בשוגג

ועל , שבו היה משל ח מדנים בין אחים, אביו חטא בצד מה בכתונת הפסים שעשה ליוסף

לכן נענשו יעקב ויוס ף   , שלחו את יוסף לדעת שלום הצאן בדעתו שהיו אחיו שונאים אותו

. תהיה גם כן גלותם בקלו, אבל מאשר היה חטאם בשוגג ובקלות. שנתחייבו גם הם גלות

, היה מיושר הדין האלוהי שיעקב לא נקבר במצרים, ולהיות מן הנעלבים ולא מן העולבים

ועצמות יוסף העלו , כי את יעקב העלו בניו ונקבר במערת המכפלה, ולא נקבר גם כן יוסף

 . ישראל עמהם כשיצאו ממצרים וקברו אותם בשכם

 

. ו במותם לא נפרדו ממנוכי נדונו בגלות בחייהם , אמנם שאר השבטים נשארו במצרים
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כי הכתוב מעיד  , דרש הוא, שאף עצמות של כל השבטים העלו עמהם, ל"חזוכמו שאמרו 

ואת עצמות ') כד(ובסוף ספר יהושע '', ויקח משה את עצמות יוסף עמו וגו') ג"שמות י(

, ואם עצמות שאר השבטים העלו גם כן. 'יוסף אשר העלו בני ישראל ממצרים קברו בשכם

 .  נזכרו לא בעליה ולא בקבורהאיך לא

 

ו "בראשית מ( ואליו אמר יתברך ,אך האמת הוא שיעקב ירד למצרים בעבור יוסף בנו

ולא זכר לו . 'אנכי ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך גם עלה' אל תירא מרדה מצרימה וגו') 'ג

. טאםוהבנים  היו נדונים על ח, לפי שהוא לבד באמת היה נקי  מעון, כלל מבניו ומ זרעו

רצו שנענש נטפל . ל שמת בעטיו של נחש"ארז, לפי שנענש שם בלי עוון, ואמנם בנימין

,  ועל כיוצא בזה אמרו. כי העולם נדון אחר רובו, עם היות שלא חטא עימהם, עם אחיהם

  .משנתנה רשות למשחית לחבל אינו מבחין בין טו ב לרע

 וכמאמר הנביא אבותינו חטאו ,ואמנם בני השבטים וזרעם נשארו בגלות בסיבת אבותיהם

כי הנה השבטים  נכנסו בעצם ובראשונה  ). 'ז' איכה ה(ואינם ואנחנו עונותיהם סבלנו 

 . והבנים נשארו אחריהם, בגלות ההוא

למה , ועונש הבנים במ קרה, היה  עונש האבות בעצם, בכ יוצ א בזהג "רלבוכבר כתב ה 

ולפי ש היה משפט   . ן הג זרהונשארו שמה עד תום זמ, שנמצאו נטבעים בגלות האבות

לכן אמר יתברך בעונש , האלוהי העונ ש על בנים ועל בני בנים על שילשים ועל ריבעים

 . שהוא מהחוטאים והגולים כמו שאבאר, הזה ודור רבי עי ישובו הנה 

 

שהיה  , ל"הנה נתתי בזה סיבת גלות מצרים יותר ישרה מכל ה סיבות ששיערו קדמונינו ז 

ובהי ו תם רועים . כירת  יוסף אחיהם  בבואו לראו ת את שלום הצאןעל עוון בני י עקב במ

ה המליך "והקב , ועשו מה שעשו בו, ומכרו לעובדי הצאן ושחטו שעיר עזים מן הצאן , בצאן

לימדם יתברך לעשות הכפרה דוגמת , וכאשר נרצה עוונם. את יוסף על עובדי הצאן 

 . ולשחוט את הפסח שהוא מן הצאן, החטא

יתברך  ’ ואין להיפלא שיהיה ה. בעובדי הצאן לקו ובצאן נתכפרו, חטאוכ בצאן "והנה א

כי הנה היה זה להודיע לאברהם הזמן אשר בו יירשו , מיעד בעונש קודם מעשה החטא

 . ולמה יתעכבו בירושתה, בניו את הארץ

שיעד בחטא ובעונש ובגאולה העתידה לבוא ', כי תוליד בנים'ודוגמת זה תראה בפרשה 

ולא הודיעם , זה הדרך הודיע כאן לאברהם שזרעו יהיו בעבדות על חטאם ההואוב, אחריו

 . לפי שכוונתו לבד הייתה להודיע זמן ירו שת הארץ לא זולת זה, כאן החטא כי אם העונש

 

כאן  , על פסוק הנה אנכי שולח מלאך לפניך שבפרשת משפטיםי "רשוכדומה לזה כתב 

שכפי דעת הרב ', כי לא אעלה בקרבך'הם ושכינה אומ רת ל, נתבשרו שעתידין לחטוא

. ולא כתב שם החטא שהוא מעשה העגל לדעתו, בישרם בעונש שהוא שליחות המלאך
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 . וכן הי ה כאן ה עניין באברה ם לסיבה שזכרתי

 

בא להודי ע  , ויהי השמש לבא ותרדמה נפלה על אברם) ב"ו י"בראשית ט(ואמנם אמרו 

וממה שציווה ו , קיחת העגלה העז והאילשאברהם נתבהל מאוד ממה שציווה ו  השם מל

כיון   ', כי אין  ספק כי על כל זה ציוו הו ית. ושיפריח התור והגוזל, שיבתר אותם בתוך

עמד מתבודד ומחשב כל היו ם ההוא מה , ולכן אחרי אשר הקיץ מנבואתו. שעשאו אברהם

ולעיין ו הניחו השם להתעסק ולהתבודד . ועל מה יורו, המה אלה ה בהמות שראה בנבואתו

ואברהם לא ידע ולא הבין במראה כלל ,  קרוב ללילה,ויהי השמש לבא. בדבר עד עת ערב

 כאלו לבו אמר לו שעת רעה היא וחשכה גדולה', עד שנפלה עליו תרדמת ה, מעצמו

ידוע תדע : בא לו הדיבור האלוהי, ואז בשוטטו במחשבתו בזה. ושצרה גדולה באה עליו
תרמוז בגלות קשה , לו החשכה והאימ ה אשר הרגשת בלבךכאלו אמר . כי גר יהיה זרעך

ויהיה ז ה   . בארץ כנען אשר ייעד לתיתה לו  רצונו לומר,בארץ לא להםשיבוא לזרעך 

ושימותו ראשונה האבות או המנהיגים אשר , משיהי ה לך זרע עד סוף ארבע מאות שנה

היה לו זרע ובז ה הודיעו  שיעבדו אותם ארבע מאות שנה משי, המשיל באותם הבהמות

 . עד שיירש זרעו את הארץ

לכן אמר , כמו שזכרתי , ובעבור שה י ה הגלות הז ה בדרך דין ו משפט על חטא השבטים

כמו שהיה דן את השבטים על מה שעשו  ,רצונו לומר. וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנכי

ום ככה גם כן דן אנכי את הגוי אשר יעבד, וחטאו במכירת אחיהם ואענישם עליו גלות

וכמו . ויהי ה  אם כך מרבה עונש למשעבדים יותר מדאי, מפני אכזריו תם וכוונתם הרעה

 . ן”הרמבשזכר 

 . וזהו האופ ן הראשון מן ה סיבה בגלות מצרים.ברכוש גדול מהגלות יצאו הדין ואחרי

 . ח" ויו"וי ו" כפי מה שפירשתי בפסוקים האלו השאלה הטוהותרו
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 בה והחסדאם גלות מצרים הייתה על דרך ההט
 

אלא , לא על צד העונש ובעבור חטא'  שהיה גלות מצרים גזור מלפניו יתנאמר ואם
יהיה עניינו כפי מה , ועל דרך ההטבה והחסד,  החכמה העליונהשראתהלתכלית אחר 

 . שאבאר
שהאומה הזאת הנבחרת והמיו חדת להנהגה והשפעת האל זרע אברהם שהי ו   , והוא

היה ראוי שיהיו אנשים ראשונה גולים ומשועבדים , ושהעתידים להיות יושבי הארץ הקד

דוגמת  , ושיקבלו תורתו ויזכו  בירושת הארץ, בעינוי רב קו דם שייוחדו להנהגה האלוהית

ולפי שבכל הדברים . וכמו שזכרתי למעלה, מה שקרה לאברהם אביהם בצאתו מצרימה

ראו י שבני עמו  שלא היה מה' וראה ית. וההפסד קודם להויה, ההעדר קודם למציאות

יכירו וי דעו אמיתת , בהיותם באר ץ כנען בשו בה ונחת שלווים ושקטי ם על שמריהם

גם כי לא יהיה עניין שמה לשיתחדשו ביניהם המסות הגדולות , ויקבלו תורתו, אלהותו

 . האותות והמו פתים הצריכי ם להקדים לקבול האמונה  ההיא

אם מצד ישראל , וזה. ש בגלות מצריםולכן הסכימה  חכמתו העליונה להביא אותו זרע קוד

כי הנה העם . אם מצד ישראל כדי לצרפם כצרוף הכסף, יתברך’ ואם מצד כבוד ה, וצרכם

ולזכך , יצטרך בהכרח להסיר מתוכו כל טומאה ולכלוך, המעותד לקיבול הדיבור  האלוהי

ל וכמו שיכניסו באש את הכסף ואת הזהב לצרפם ולבט. נפשו מכל דעה ואמונה נפסדת

כן יצטרך העם והאומה להבי אה בעבדות וייסורי ן כדי , מהם כל תערובת רע אשר בהם

הלא תראה מאמרי הנביא ז כריה ב היות ו   . לבררה וללבנה כראוי, להסיר מתוכם כל מוטה

 , מייעד בגאולה עתידה ושוב האומה למעלת דבקותה

ף והבאתי את השלישית באש וצרפתים כצרוף את הכס') 'ך' מלאכי ג (אמר

והוא , אמרתי עמי הוא. הוא יקרא בשמי ואני אענה אותו, הזהב ובחנתים כבחון את 

ומי  מכלכל את יום בואו ו מי  העומד בהרא ותו כי  ' מלאכי עו דואמר . 'אלוהי' יאמר ה

וי שב מצרף ומטהר כסף וטהר את בני לוי וזקק  '. 'מכבסיםהוא כאש מצרף וכבורית 

 . 'ה בצדקה מנחמגישי' אותם כזהב וככסף והי ו לה

וכן אומר שבהי ות השבטים בניהם וזרעם בתוך הכנענים ותועבותם ראתה חכמתו 

יבואו ב גלות ועינוי כדי שיצטרפו  , העליונה שקודם שיתדבק בהם הדבקו ת הקדוש האלוהי

ויהיו  ראויים לקבול התורה , ובה יו תם זכים וטהורים יוצ יאם משם. ויתבררו ויתל בנו בו

ושיהיה  , ולהתדבק בהם ההנהגה האלוהית בלי אמצעי, קדושהולרשת התורה ה, והמצו ות

לפי שהיו המצרים עובדים כל צבא השמים וכל אחד מהם היה מעונן  , גלותם במצרים

 . ומנחש ומכשף

יזכו , ואם יעמדו בני יעקב בניסיו נם ויתקיימו באמונתם בקרב העדה הרעה הזאת המצרית

ויעזבו ,  אחרי גלולי מצרים ואמונתםאבל אם יימשכו. לכל הטובות המעותדות אליהם

וזה באמת היה . ודבקותו' ובל יראו בגאות ה, ישארו שמה בעבדות נצחי, אלוהי אבותיהם
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 . סבת גלות מצרים מפאת ישראל כפי זה  הדעת

 

לפי שהיו רוב העולם כופרים במציא ותו ואומרים שלא היה , וכבודו' ואמנם כפי האל ית

ומהם . שהיה מ הם מודה במ ציאותו היה  מכחיש השגחתוומי , אלוה אחר אלא הכוכבים

ראה , וכדי שיוודע בעולם אמתות הפינות האלה. היו מכחישים  יכולתו הבלתי בעל תכלית

להיותה הארץ היותר נטבעת בכל הכפירות  , להביא את עמו בחירו בגלות מצרים' ית

בדו בהם  כדי שישתע, מלאה כישופ ים ותחבולות מכל הארצות, והאמונות ה כוזב ות

והמצרים לא ישמעו ', שלח עמי ויעבדוני'ה על יד נביאו היה מתרה "והקב, המצרים ויענום

ובזה תתפרסם בעולם אמיתות , ואז ירבה בקרבם את מופתיו ואת אותותיו, בקולו

 . מציאותו והשגחתו ויכולתו

אל שהוא פינת מציאות ה'' בזאת תדע כי אני ה'ולכן תמצא שבמכות מצרים נאמר תחלה 

בעבור  'כ אמר "ואח. שהיא פינת ההשגחה' בקרב הארץ' למען תדע כי אני ה'כ נאמר "ואח

והיה תכלית  החסד האלוהי שבחר  . שהוא פינת היכולת', תדע כי אין כמוני בקרב ה ארץ

וידעת היום '. יתברך בעם הזה כדי שיתאמתו באמצעותם הפינות האלוהיות האלה

 . 'והשבות אל לבבך

שגלות מצרים היה ,  זה הדרךכפיהנה בתשובת השאלה הזאת  עד שדברתי ממה
 : ושהיה לשתי תכליות,  בדרך עונש ולא על חטא קודםלא, יתברך’ בגזרה מאת ה

 

  לשתי תכליותמצרים גלות
לראות ,  ולהבחינם בקרב מצרים התועיםהתכלית האחד כדי לצרוף את בני ישראל

עם שהיה עתיד לקבל התורה ולרשת היעמדו באמו נתם כמו שהיה ראוי לצרוף ולזכך ה

וילכו , וכיון כפ י מ ה שהעיד הנביא יחזקאל הם חטאו במצרים. 'ולהידבק בו  ית, את הארץ

היה מהמשפ ט שלא יצאו , ויעבדו אלוהים אחרים אשר לא ידעום לא שערום אבותיהם

והייתה הגאולה משם כפי . ומזה הצד היה הגלות הזה בצדק וחכמה. מאותו גלות עוד

אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית ' אנכי ה'ועל זה נאמר . ם בחסד וברחמיםחטא

אחרי אשר הוצאתי אותך מארץ  רצונו לומר', לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני. עבדים

ואני בדרך חסד , ואשתכחת חסיר וחוטא, מצרים אשר באת שם לצרוף ולהבחי ן  אמונתך

ולא יהיה לך אלוהים אחרים על , סלותך עודהישמר לך שלא תשוב לכי, הוצאתיך משם

 . אחרי שיחדתי אותך להנהגתי כי אם תעשה זה לא אסלח לעונך רצונו לומר. פני

 

ולפי .  באמצעות ישראלהתכלית השני הוא כדי שיתפרסמו בעולם האמיתיות האלוהיות

ת ושיזכו לקבל תורתו ולרש, ועם סגולתו', שזה הי ה לשישארו ישראל אומה נבחרת לה

לפי , לכן מזה הצד היה  גם כן הגלות הזה והגאול ה ממנו חסד עליון. את ארצו הקדושה

 .שבסיבתו לקחם השם לו לעם
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או הנסה אלוהים לבא לקחת לו גוי מקרב גוי במסות  ') 'דברים ד(וזה שאמר אדונינו משה 

יו  ותחת כי אהב את אבותיך ויבחר בזרעו אחריו ויוציאך בפנ'ואמר ' באותות ובמו פתים

שהעיד . ''וידעת היום והשב ות אל לבבך וגו. 'בכוחו הגדול  ממצרים להוריש גוים גדולים וגו

וזאת הייתה העצה עמוקה שהודיע השם לצדיק . בפסוקים האלה לכל מה שביארתי

 . הנקבר בחברון

 . ולשתי התכליות הנכבדים האלה היה ראוי לרדת יעקב אבינו בשלשלאות של ברזל

 .הדרושמהדעות כל הספקות שהעירותי בזה  בדרך הזה והותרו
 


