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בראשית פרק יב

רש"י

ב ָר
ֵרד ְ
ר ַו ֶ
)י( וַיְ ִהי ָר ָעב ָ ֶ
ִמ ְצ ַריְ ָמה ָלגר ָ ִי ָכ ֵבד ָה ָר ָעב
ר) :יא( ו ְַי ִהי ַ ֲא ֶר ִה ְק ִריב
ָ ֶ
ֹאמר ֶאל ַָ %רי
ָלב#א ִמ ְצ ָריְ ָמה ַו ֶ
ָד ְע ִ&י ִי ִא ָ)ה
ִא ְ&ִ #ה'ֵה נָא י ַ
יְ ַפת ַמ ְר ֶאה ְ
&) :יב( וְ ָהיָה ִי
מר
יִ ְרא א ָֹת ְַ ,ה ְִ -צ ִרי וְ ְ
ִא ְ& #זֹאת וְ ָה ְרג א ִֹתי ְוא ָֹת ְ,
&
יְ ַח) :יג( ִא ְמ ִרי נָא ֲאח ִֹתי ְ
ֲבר ְ ,וְ ָחיְ ָתה
יטב ִלי ַבע ֵ
ְל ַמ ַע 0יִ ַ
ַפ ִי ִ ְג ָל ֵל ְ:,
נְ

)י( רעב באר  2באותה אר לבדה ,לנסותו א יהרהר אחר
דבריו של הקב"ה שאמר לו ללכת אל אר כנע ,0ועכשיו
משיאו לצאת ממנה:
)יא( הנה נא ידעתי  2מדרש אגדה עד עכשיו לא הכיר בה
מתו ,צניעות שבשניה ,ועכשיו על ידי מעשה הכיר בה.
דבר אחר מנהג העול שעל ידי טורח הדר ,אד מתבזה,
וזאת עמדה ביופיה .ופשוטו של מקרא הנה נא הגיע השעה
שיש לדאוג על יפי ,,ידעתי זה ימי רבי כי יפת מראה
את ,ועכשיו אנו באי בי 0אנשי שחורי ומכוערי,
אחיה של כושי ,ולא הורגלו באשה יפה .ודומה לו
)בראשית יט ב( הנה נא אדוני סורו נא:
)יג( למע ייטב לי בעבור  2יתנו לי מתנות:

רמב"ן

)י( ויהי רעב באר  2הנה אברה ירד למצרי מפני הרעב לגור ש להחיות נפשו בימי הבצורת,
והמצרי עשקו אותו חנ לקחת את אשתו ,והקב"ה נק נקמת בנגעי גדולי ,והוציאו מש
במקנה בכס 8ובזהב ,וג צוה עליו פרעה אנשי לשלח :ורמז אליו כי בניו ירדו מצרי מפני הרעב
לגור ש באר ,והמצרי ירעו לה ויקחו מה הנשי כאשר אמר )שמות א כב( וכל הבת תחיו,0
והקב"ה ינקו נקמת בנגעי גדולי עד שיוציא בכס 8וזהב וצא 0ובקר מקנה כבד מאד ,והחזיקו
בה לשלח מ 0האר .לא נפל דבר מכל מאורע האב שלא יהיה בבני .והעני 0הזה פרשוהו בבראשית
רבה )מ ו( רבי פנחס בש רבי אושעיא אמר ,אמר הקב"ה לאברה צא וכבוש את הדר ,לפני בני,,
ואתה מוצא כל מה שכתוב באברה כתוב בבניו ,באברה כתוב ויהי רעב באר ,בישראל כתיב )להל0
מה ו( כי זה שנתי הרעב בקרב האר :ודע כי אברה אבינו חטא חטא גדול בשגגה שהביא אשתו
הצדקת במכשול עו 0מפני פחדו פ 0יהרגוהו ,והיה לו לבטוח בש שיציל אותו ואת אשתו ואת כל אשר
לו ,כי יש באלהי כח לעזור ולהציל .ג יציאתו מ 0האר ,שנצטווה עליה בתחילה ,מפני הרעב ,עו0
אשר חטא ,כי האלהי ברעב יפדנו ממות .ועל המעשה הזה נגזר על זרעו הגלות באר מצרי ביד
פרעה .במקו המשפט שמה הרשע והחטא:
משנה מסכת אבות פרק ה משנה ג

עשרה נסיונות נתנסה אברה אבינו עליו השלו ועמד בכול להודיע כמה חבתו של אברה אבינו
עליו השלו:
פירוש רש"י לאבות ה ,ג

עשרה נסיונות נתנסה אברה אבינו .מפורשי בפרקי רבי אליעזר )פרק כו( .וכול יסד רבי שמעו0
הגדול בקרוב" 'אמרת ה' צרופה' )שחרית יו ב' דר"ה( .תחלה ביקש נמרוד להרגו ,ונחבא בקרקע
שלוש עשרה שנה .שוב השליכו באור כשדי .והגלהו מאר מולדתו .והביא הקדוש ברו ,הוא רעב
בימיו .ונלקחה שרה בבית פרעה...
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רמב"ם על משנה לאבות ה ,ג

העשרה נסיונות אשר נתנסה אברה אבינו  2כול כתובי .הראשו 2 0הגירות ,והוא אומרו יתעלה לו:
)בראשית יב א( ל ,ל ,מארצ ,וממולדת .,והשני  2הרעב אשר מצא באר כנע 0כאשר השתקע באר,
וכבר יועד לו) :בראשית יב ב( "ואעש ...,ואברכ ,ואגדלה שמ ,",וזה נסיו 0גדול ,והוא אומרו:
)בראשית יב י( "ויהי רעב באר" וכו' .והנסיו 0השלישי  2עשוק המצרי אותו בלקיחת שרה לפרעה.
והרביעי  2הלחמו בארבעה מלכי .והחמישי  2לקחו הגר כשנואש מההולדה משרה .והששי  2המילה,
אשר צווה בה בשנות הזיקנה .והשביעי  2עשוק מל ,גרר אותו בלקיחת שרה ג כ .0והשמיני  2הרחקת
הגר אחר היבנותו ממנה .והתשיעי  2הרחקת בנו ישמעאל ,והוא אמרו לו יתעלה) :בראשית כא יב( "אל
ירע בעיני ,על הנער ועל אמת ,",וכבר העיד הכתוב כמה קשה היה הדבר עליו) :בראשית כא יא( "וירע
הדבר מאד בעיני אברה" ,אבל הוא קיי ציוויו יתעלה וגרש .והעשירי  2עקדת יצחק.
פירוש רבנו יונה לאבות ה ,ג

והשלשי  2שנאמר" :ויהי רעב באר" .וא28על2פי שהש יתעלה הבטיחו ואמר לו" :ונברכו ב ,כל
משפחות האדמה" ,כשהביא הרעב לא הרהר אחר מדותיו.
ליקוטי הלכות לרבי נתן מברסלוב – הלכות נפילת אפים – הלכה ו
מ ְר ִ&י
ַאנִ י ַ
ק#לי וְ כ' ו ֲ
ַע ִ&י ָ ַמ ְע ָ& ִ
ְא#ל ִ ְ
ר ְצ ָ ,וְ כ'
אית יב( ֶל ְְ ,ל ֵָ ,מ ְ
ח( וְ זֶה ְ ִחינַת ) ְ ֵר ִ
פ ֵר ַר ִ"י ,וְ לֹא <ִ ָ;ה ל#
ר ֶא ֵָ .:
ר ֲא ֶר ְ
ֶאל ָה ֶ
יָ ,ע ַלי
ַ; ָ
י ,וְ ג ֶ
ֶי ,וְ כ' ָל ִמ ְ ָ ֶר ָ
נִ גְ ַר ְ&ִ %י ִמ ֶ'גֶד ֵעינ ָ
ר ִמָדֵ ְ ,די ְל ַח ְ ָב= ְ ֵעינָיו וְ ִל ֵ& 0לָ %ָ #כר וְ כ'.
ָה ֶ
יכל ָק ְד ֶ ָ.",
א#סיְ 8ל ַה ִיט ֶאל ֵה ַ
ִ ,
ָע ָבר וְ כ' ְ
י .,וְ ֵכ ,0וְ ָק ָרא
חד ֶה ָה ִרי ֲא ֶר א ַֹמר ֵא ֶל ָ
וְ ֵכַ ,0על ַ
ֶ ָל זֶה הא ִענְ יַַ 0ה ַ ָ> ָה וְ ַה ִחַ %Bה ַ'"לַ<ֶ ,
יה ֶאת ַה ְ> ִריה וְ כ'ָ .ל זֶה הא ְ ִחינַת ַמה
ָע ֶל ָ
יכיִ 0ל ְצעֹק ֶאל ה'ְ ,מ#
ִמ ֶ ֶטְ 0א#ל ַמ ְָ -צ ִר ִ
ד#לי
&#רה ַה ַ'"לַ ַ<ֶ ,על <ְ ֵ
ֶ) ָתב ְסַ 8#ה ָ
מר ְזֶה ַה ָ;ִ ֶ ,0#ע ָ>ר
ֶ ָ) ַמ ְע ִ&י ִמ ִBיו ַה ָ>דַ ֶ #
ַע ִ&יַ ,היְ נ ַ ַ'"ל:
הא ִמ ֶ ֶטְ 0א#ל ִ ְ
&#רה
ע#בר ְ ִחינָה זֹאת ֶ> ֶֹד ָל ָ
יקי ֵ
ַה ַ@ ִ? ִ
ס ֵפק#תֵ ֶ ,ה
לי ְ
Aמ ְכ ָרח ַל ֲעבֹר ֶ? ֶר ְֵ ,א; ַה ִ ְל ִ
יחת ָָ %רה ְל ֵבית ְַ Bרעֹה ֶ'ִ ְס ָמ ְ,
ט( וְ זֶה ְ ִחינַת ְל ִק ַ
ְ ִחינַת ִל ִי ְס ַח ְר ַחר וְ כ' וְ כ'ְ ,מ-ְ ֶ #בֹר ָ.
ירד
ָלזֶהַ ֶ ,הֹל ַ ְ ִחינָה ַה ַ'"ל ֶ ַה ַ@ ֶ? ֶקת Aה ְכ ְר ָחה ֵל ֵ
וְ זֶה ְ ִחינַת ַה ַ'"ל ַמה ֶ) ַה ֵ) יִ ְת ָ ַר ְ ,לֹא ִ< ָ;ה
מ Aט'ָָ 8זֶה ְ ֵדי ֶ ְע ֶֹצ  ָֹח=
ְל ָמקָ #ט ֵמא ְ
ת ַח ֵֶ ָ ַ< %Bאת ַה ֵ) יִ ְת ָ ַר ְ ,וְ ַעל  2יְ ֵדי
ְ& ַב ֵ> ְ
ר ִמָד ְ ֵדי ִֶ ְצ ָט ֵר ְְ ,ל ַח ֵ%B
ב ָר ָה ֶאת ָה ֶ
ְל ְ
יטב .וְ זֶה ִע ַ>ר ַה'ִ ָCי#;ֶ 0#
חר ְרצ#נֵ #ה ֵ
ל ַב ֵ> ַ
ְ
ַעל
ד#לה ִ ְב ִחינַתַ ,ו ַ
ֲלָה ְ< ָ
ב ָר ָה ַע ִ
ֲלה ִע ְ
זֶה ַ&ע ֶ
כמַ )ָ ֶ #מ ְע ִ&י ִמ ִBיו ַה ָ>ד#
יקיְ .
וְ ֵכֶ 0ל ָל ַה ַ@ ִ? ִ
ב ָר ִמ ְִ -צ ַריִ  .וְ ַעל  2יְ ֵדי זֶה ֵה ִכינָה ַה ָ@ ָלה
ְ
ד ְ ַד ְע&#
דֵ ,איָ 0ה ָ
ֶ ִ ְ ַעת ַה'ִ ָCיֶ 0#ל ָל ָה ָ
ד#לה ְליִ ְָ %ר ֵאל ְגָלת ִמ ְצ ַריִ  ֶ ַעל  2יְ ֵדי
יעה ְ< ָ
וִ ָ
ָצא
ָכ ָלה Aט ְמת ִמ ְצ ַריִ  ִל ְלֹט ָ ֶה וְ י ְ
זֶה לֹא י ְ
ִ ְ ֵלמת ְ ִענְ יַַ 0ה'ִ ָCיִ ,0#י ִא ָהיָה ַ? ְע&ֵ ָ #ל
ָזֶה ,לֹא ָהיָה ל #נִ ָCיָ ְ 0#לל .וְ ָכל זֶה הא ִענְ יַָ 0ה ַ'"ל
ִמ ָ) ַעל  2יְ ֵדי ֶע ֶ%ר ַמ#ת ֶ ִה ָה ֶאת ְַ Bרעֹה
ב ָר ָה וְ לֹא ִ< ָ;ה לֶ #את
ֶ ַה ֵ) יִ ְת ָ ַר ְ ,נִ ָCה ֶאת ְ
מ ְצ ַריִ ָ ֶ ,ל זֶה ָהיָה ַעל  2יְ ֵדי "וַיְ ַנ<ַע ה' ֶאת
ִ
מ Aס ָBק ,וְ ַ 2 8על Bִ 2י
ָבְ ,#
ר ִמָד ְ ֵדי ִֶ ְהיֶה נ ְ
ָה ֶ
מר
ְַ Bרעֹה וְ ֶאת ֵיתַ ;ָ ֶ ְ "#קח ֶאת ָָ %רהְ ,מְ ֶ #
יכה
#תינ ִז ְכר#נָ ִל ְב ָר ָכהִ ,י ַעל  2יְ ֵדי זֶה ִה ְמ ִ ָ
ַר ֵ
חר ְרצ#נְ ,#ו ַעל  2יְ ֵדי זֶה ַ?יְ ָקא
יב ֵ> ַ
ֵ 2כ 0יְ ַח ֵ %Bוִ ַ
ַר ֶה ְָ %כרַ #על
ַ;ה לְ #רצ#נ #וְ י ְ
יִ ְז ֶה ֶ ַה ֵ) יִ ְת ָ ַר ְ ,יְ ג ֶ
ֶ? ֶר ְַ ,ה ַ'"ל ְליִ ְָ %ר ֵאל ֶ ְ ָכל ָמקְ ִֶ #הי ַ<ָלת
 2יְ ֵדי זֶהִ ,י ַעל  2יְ ֵדי ַה ַ ָ> ָה ְו ַה ִח %Bיִ ְז ֶה
ָפי ְמאֹד <ַ ָ יְ ַב ְ>
ֲא ִפ; ַ ְ-ק#מ#ת ַה ְמ Aט' ִ
ֶא ַמר ָ ) #
ֲק ָדה נ ֱ
ד#לה וְ ַכ ַ'"ל .וְ ֵכָ 0הע ֵ
ֲלָה ְ< ָ
ַלע ִ
יח ְְ ִ %Bב ִחינַת  ֵ"ה וְ כ' ַ ַ'"ל וְ ַעל  2יְ ֵדי זֶה ַיעֲל
וִ ַ
יחת ֶא ְס ֵ&ר
ִמ ָ) ַ ַ'"לְ .וזֶה <ַ ִֵ ְ 0חינַת ְל ִק ַ
ֶא ַמר #
חד ֶה ָה ִרי וְ כ' .וְ ֵכ 0י#נָה ֶ' ֱ
כב(ַ ,על ַ
ְל ֵבית ֲא ַח ְוֵרֶ #ז ְצ ָע ָקהֵ " ,א ִלי ֵא ִלי ָל ָ-ה
יה ֶאת ַה ְ> ִריהִ .י י#נָה ְל ִפי
)י#נָה ג( ,וְ ָק ָרא ָע ֶל ָ
הטב ְ ֵעינָיו ְ ִליחת זֶה ְלנִ ינְ וֵהְ ,מ#
ַ? ְע& #לֹא ַ
#תינ ִז ְכר#נָ ִל ְב ָר ָכה
מר ַר ֵ
ַב ָ&נִ י"ְ ,מְ ֶ #
ֲעז ְ
ֲמ ֵלק,
) ְמ ִג ָ;ה טו( .וְ ַעל  2יְ ֵדי זֶה ָהיָה ַמ ֶֶ Bלת ָה ָמ 2 0ע ָ
מבא ְ ֵפר
#תינ ִז ְכר#נָ ִל ְב ָר ָכה ) ָ
מר ַר ֵ
ֶ ְ
ח ָראַ ,הֹל ַ ְ ִחינָה
Aה ַמת ַה ְִ Cט ָרא ֳ
ֶהא & ֶֹק 8ז ֲ
ַר ִ"י י#נָה א(ִ ,י לֹא ֵה ִבי 0ע ֶֹצ ַר ֲח ֵמי ַה ֵ)
ַה ַ'"ל ְ ֵדי ְלה#ר#ת ְליִ ְָ %ר ֵאל ֶ<ַ ַ ְ-ק#מ#ת
יעיַ ,על ִ 0ֵ 2ה ְת ָעה א#ת#
יכֵ 0ה ַמ ִ< ִ
יִ ְת ָ ֵר ְַ ,עד ֵה ָ
#תינ ִז ְכר#נָ ִל ְב ָר ָכה
מר ַר ֵ
ַה ֵ) יִ ְת ָ ַר ְְ ,,מְ ֶ #
יב ְ> א#ת.#
יח ְ %Bוִ ַ
ָפי יִ ְצעֲק ֶאל ה' וִ ַ
ַה ְמ Aט' ִ
יקי
ר ,הא ַמ ְת ֶעה ֶאת ַה ַ@ ִ? ִ
ְל ִענְ יָ 0זֶהַ ,ה ָ>דְ ָ #
כמָ ֶ #ע %ז ָמ ְר ְ? ַכי וְ ֶא ְס ֵ&ר ֶ ִ'ְ ס ֶאת ָל
ְ
יכיָ ְ 0כל ?#ר
הדי ִל ְזעֹק ַה ְר ֵה ַלה' .וְ ֵכְ 0צ ִר ִ
ַהְ ִ
יב ֵ> ַה ְר ֵה,
ְח ֵ %Bוִ ַ
וְ כ' .וְ לֹא <ִ ָ;ה לִ #מָד ְ ֵדי ֶ ַ
Aי,
מ ַ?ת ַר ֲח ָמיו ַה ְמר ִ
ַEיג ְרצ#נִ #
וְ ַעל  2יְ ֵדי זֶה י ִ
ב ְפ ָר ִטת ָל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד
וָד#ר ִ ְכ ָל ִלת יִ ְָ %ר ֵאל ִ
ְל ַב ֵ> ָ& ִמיד ֶאת ַה ֵ) יִ ְת ָ ַר ְָ ְ ,כל ָמקֶ #הא
בה
ר#צה ִ ְת ָ
יטיב וְ ֶ
ֶהא יִ ְת ָ ַר ְַ ,מ ְר ֶה ְל ֵה ִ
וְ ִל ְזעֹק ְ ָכל ֵעת ְל ַה ֵ) יִ ְת ָ ַר ְְ ִ ,ב ִחינַת " ִמ ֶ ֶט0
ע#לִ ,מ ָל ֶ ֵֶ 0ל ִי ְָ %ר ֵאל .וְ ַעל
ֲא ִפ; ֶל Aא#-ת ָה ָ
ָא ִמַ 0ה ְ@ ָע ָקה וְ ַה ַ ָ> ָה
ַע ִ&י" .וְ ל יִ ְתי ֵ
ְא#ל ִ ְ
ה#דה ְל ַה ֵ)
ֱ ֶ 0ֵ 2א ֶמת ְ ֶ ָהיָה י#נָה ִ ְמ ֵעי ַה ָ?גָה ָ
יִ ְת ָ ַר ְַ ,על ִרי ַר ֲח ָמיו ְמָ ֶ #תב ִָ " ,מ ֶ ֶט0
ֵרא ה' ִמ ָ) ַמיִ :
ַ ִקי 8וְ י ֶ
ע#ל ַעד י ְ
ְל ָ

