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  ]ג''י, ב''י [''למען ייטב לי בעבורך וחיתה נפשי בגללך''

שירויח את , דהיינו'', וחיתה נפשי בגללך''אם כן היה לו להקדים , וקשה. נות יתנו לי מת–'' למען ייטב לי בעבורך''י ''פירש רש

  .ורק אחר כך את המתנות, הצלת חייו

  . ובאין הורים נתנו לאחים, מנהג הימים ההם היה לתת מוהר לכלה ולהוריה קודם נישואין, אלא

למען ''תשיבי להם , עם אחיך לכל מקוםואם יתמהו המצרים מדוע את נוסעת , ''אמרי נא אחתי את''אמר אברהם לשרה 

וחיתה ''וממילא , מיד יאמינו לך שאחותי את, כיון שכך. כדי שאקבל את המוהר מהמיועד להיות בעלך, ''ייטב לי בעבורך

  ...''נפשי בגללך

  רבי יעקב ניימן 

  

  ]ב''י, ז''ט [''והוא יהיה פרא אדם''

כיצד זה מתקשר עם אותו ענין שאנו עסוקים , ועוד''? פרא אדם''ישמעאל שיהיה בנה , זו שבישרה המלאך'' בשורה''איזה מין 

  ? בריחתה וחזרתה לבית שרה–בו 

  

שעתידו של ישמעאל כפרא אדם אינו בבחינת חוק , הנראה הוא, ביאר הרב דניאל מובשוביץ ראש בית התלמוד דקלם, אלא

גרם , ל הגר מתחת גבירתה והסרת העול מעל עצמהדוקא בריחתה ש. שאינו מובן כי אם תוצאה ישירה של התנהגות אמו

משום כך ביקשה המלאך . ויגדל כפרא אדם אשר ידו בכל ויד כל בו, שבנה היוצא מחלציה יפרוק עוד יותר עול דרך ארץ

למען תעצור תהליך התדרדרות העתידה של '', והוא יהיה פרא אדם''והודיע לו את עתיד בנה '' שובי והתעני תחת גבירתך''

  .על ידי שתשוב לשרה, שמעאלי

  הרב דניאל מובשוביץ

  

  ]'ט, ב''י [''ויסע אברם הלוך ונסוע הנגבה''

  .לפרקים יושב כאן חודש או יותר ונוסע משם ונוטה אהלו במקום אחר: י''וברש

כי הרי לא , משמע כי בכל מקום שישב אברהם הוא שהה שם חודש ימים לכל הפחות'' יושב כאן חודש'': י באומרו''מלשון רש

  . שאז היתה המשמעות שיתכן שישב גם פחות מכך'' לפרקים יושב כאן כחודש''י ''כתב רש

  ?וצריך עיון היכן נרמז הדבר בכתוב

  

והיינו שהיכו את '' והכות את מואב''והוא כלשון שנאמר , דהיינו שנסע אברהם נסיעות הרבה'', הלוך ונסוע''נאמר בפסוק 

לא היתה נסיעתו לאחר מכן נחשבת כנסיעה , היה אברהם שוהה בכל מקום חודש לכל הפחותברם לולי ש. מואב עוד ועוד

שכן מובא בגמרא כי ישיבה של פחות מחודש אינה מחשיבה את האדם כאחד מאנשי , אחרת אלא כהמשך לנסיעה הקודמת

  .המקום

הלוך ''ושפיר אמר הכתוב .  לנסיעהחילקה ישיבה זו בין נסיעה, נמצא כי לאחר שישב אברהם באותו מקום חודש או יותר

  .''ונסוע

  גור אריה

  

  ]'ג, ג''י [''עד המקום אשר היה שם אהלה בתחלה... וילך למסעיו''

  .בחזרתו פרע הקפותיו: י''וברש

, וכי אברהם היה כה דחוק בממון, י אלו''ין על דברי רש'כעין זה מביא בעל הקהלת יצחק את תמיהתו של רבי יצחק מוולאז

  ?אורח עני-מי היה מוכן להלוות לעובר, ובכלל? היה לו במה לשלם ונאלץ לקחת בהקפהעד שלא 

  

כמובא במסכת ,  האמונה בכל מקום שהלךראש המאמינים הפיץ ופירסם, הנה אברהם אבינו. ונה בזהמברם כוונה אחרת ט

היה רעב בארץ  וכאשר? תםוכי משלי אכל: היה אומר לו אברהם, וכל מי שהיה בא אליו לאכול, ה על האשל שנטעטסו

אינו יכול לכלכל ' היו בני דורו תמהים עליו ושואלים מדוע אתה צריך לרדת למצרים וכי ה, ואברהם ירד למצרים לחפש טרף

  ?אותך במקומך

ופגע , ונאמר על אחד מן הפרושים כי הלך אל רחוקה לבקש הטרף בתחילת פרישותו'': טענה מעין זו מובאת בחובת הלבבות

כמה אתם בתכלית העיורון ומיעוט ההבנה בעבודתכם : אמר לו הפרוש. חד מעובדי כוכבים בעיר אשר הלך אליהאדם א

, ]המפרנס[האחד המטריף , היכול מכלכל, אני עובד הבורא: אמר לו הפרוש? ומה אתה עובד: אמר לו האמגושי, לכוכבים

היה , אילו היה מה שאמרת אמת: אמר לו? והיאך:  הפרושאמר לו. פעלך סותר את דבריך: אמר לו האמגושי. אשר אין כמוהו



ונפסקה טענת הפרוש ושב לארצו וקיבל , מטריפך בעירך כמו שהטריפך הנה ולא היית טורח לבוא אל ארץ רחוקה כזאת

  .ולא יצא מעירו אחר כך, הפרישות מן העת ההיא

היה אומר , ואברהם שהיה מצווה על כך מן השמים ללכת, טענה זו טענו שומעי לקחו של אברהם אבינו בעת מסעו למצרים

אך לעתיד בוודאי יתברר הענין , להם כי כל דבריו הם אמת ואם כי אין הוא יודע כעת כיצד יתיישבו ויתאמתו הדברים

  .לאישורו

את פרעה ' כיצד נלקחה שרה לבית פרעה והעניש ה,  את אשר עבר עליולאחר שחזר אברהם ממצרים והתפרסם לכל, כעת

או אז התבררה סיבת ירידתו , וביתו בנגעים גדולים ובסופו של דבר יצא משם אברהם ברכוש גדול והתקדש שמו בפי כל

  .וטענותיהם נסתתמו, וכל הקושיות שהקשו עליו בני דורו נתיישבו, לשם

  .היינו שתירץ ופרך תהיותיהם וקושיותיהם של אלו שהקשו עליו בתחילה''', פרע הקפותיו ''ל באומרם''ועל כך רמזו לנו חז

  פה קדוש

  

  ]ד''י, ד''י [''וישמע אברם כי נשבה אחיו''

שהיה מקרב ומאכיל ומשקה כל עובר , איש החסד, אברהם אבינו, מצד אחד. הנהגת אברהם עם לוט נראית לכאורה כסותרת

מפקיר ומסכן , כאשר הוא שומע כי לוט נמצא בסכנה, ומנגד. ''הפרד נא מעלי''יו את לוט באומרו לו דוחה ומרחיק מעל, אורח

  .אברהם את עצמו להצילו

  : 'אומר על כך המשגיח דפוניבז

זו היתה דרך הנהגת האדם . ''להיות עבד לקרובים אבל רק בגוף ולא בנפש'': ם כותב בצוואתו לבנו בזה הלשון''הרמב

לא היו בכך כל ויתור או פשרה והוא אומר ללוט , כאשר הנידון היה סכנה רוחנית לאברהם אבינו ולבני ביתו. טאברהם עם לו

תקותו אף שבוודאי לקח אברהם בחשבון את הירידה הרוחנית שתיגרם ללוט בהיפרדו והתנ. ''הפרד נא מעלי'': בתקיפות

הרי אברהם איש החסד מוסר ,  כל חשש להשפעה שלילתאבל במקום שלא היה. ובכל זה לא היה מקום לוויתורים, ממנו

  .נפשו להצלת בן אחיו

  רב יחזקאל לוינשטיין

  

  ]'א, ו''ט [''אל תירא אברם אנכי מגן לך''

  .הכל יודעין שאנכי מגן לך: ובמדרש

ספות לו זכויות עוד נו, אזי אדרבה, אך אם על ידי זה נתקדש שם שמים, מי שנעשה לו נס מנכים לו מזכויותיו: איתא בתענית

הכל יודעין שאני '': ה''עך כך אמר לו הקב, אברהם אבינו יחשש שמא על ידי הניסים שנעשו לו נתמעטו זכויותיו. על זכויותיו

  .הרי שנוספו לך עוד זכויות, י נסים אלו''ומכיוון שנתפרסם הדבר ונתקדש שם שמים ע'', מגן

הרחמן הוא יעשה '': יאמר בסוף, בברכת המזון'' על הניסים'' ולא אמר שמצאנו בשולחן ערוך שאם שכח, ויש להוסיף על כך

ס משמע שאין לו לאדם להתפלל ''בש, ותמה על כך בעל התבואות שור. ''לנו נסים ונפלאות שעשית לאבותינו בימים ההם

אלא ,  נסים הממעטים זכויותכי אין כוונת התפילה על, אך לפי האמור אין תימה. כיון שבכך יתמעטו זכויותיו, שיעשו לו ניסים

  .על ניסים מפורסמים שעל ידיהם מתקדש שם שמים ובכך מתרבות הזכויות

  ישועות יעקב

  

  ]'ה, ז''י [''ולא יקרא עוד את שמך אברם והיה שמך אברהם''

ולא ''שנאמר , אלעזר אומר עובר בלאו' ר''', והיה שמך אברהם''הקורא לאברהם אברם עובר בעשה שנאמר : איתא בגמרא

  .שאני התם דהדר אהדריה קרא? אלא מעתה הקורא ליעקב יעקב הכי נמי: 'ושואלת הגמ'', יקרא עוד שמך אברם

  

אולי יש לומר בזה דהקורא ליעקב בשם יעקב לא פגע באנשים אחרים ואין בקריאת השם יעקב ביטול שייכות הגר לכלל 

דכל הדין שגרים . דזה כבר נוגע לאחרים, ת''ו אפילו על לא, ואילו הקורא לאברהם בשם אברם הוא עובר על עשה, ישראל

... ''כי אב המון גוים נתתיך''היינו מהפסוק '', אלוקי אבותינו''וכשמתפללים אומרים , מביאים ביכורים וקוראים מקרא ביכורים

'' ה אב לכל הגויםועכשיו את''ולכן אם קרא לאברהם בשם אברם הרי הוא מערער את הדרשה , ועכשיו אתה אב לכל הגוים

  .ועושה את הגר כמי שאינו חלק מקהל ישראל

  חזון יחזקאל
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