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י ְיהֹוש  ( 1 ֵאַרע לֹו ֵאַרע ְלָבָניו. ֵכיַצד? בָ ָאַמר ַרבִּ ָכל ַמה שֶׁ יָמן ָנַתן לֹו ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ְלַאְבָרָהם, שֶׁ ין, סִּ ְכנִּ ַחר  ַע ְדסִּ

ר ָבַחְרָת ְבַאְבָרם ְוהֹוֵצאתֹו ֵמאּור ַכְש  ים ֲאשֶׁ נֱֶׁאַמר: ַאָתה הּוא ה' ָהֱאֹלהִּ יו, שֶׁ ָכל ֵבית ָאבִּ ים ְוַשְמָת ְשמֹו  ְבַאְבָרָהם מִּ דִּ

ְהיֹות לֹו ְלעַ )  נחמיה ט, ז(ַאְבָרָהם  יָך ּוְבָך ָבַחר ה' לִּ י ַעם ָקדֹוש ַאָתה ַלה' ֱאֹלהֶׁ נֱֶׁאַמר: כִּ ּמֹות, שֶׁ ים א  ְבעִּ שִּ ם  ּוָבַחר ְבָבָניו מִּ

ר ַעל ְפֵני ָהֲאָדָמה  ים ֲאשֶׁ ל ָהַעּמִּ כֹּ ְצַריִּם  )  דברים יד, ב(ְסג ָלה מִּ י מִּ ְתכֶׁם ֵמֳענִּ ה אֶׁ ְך ְלָך, ּוְלָבָניו נֱֶׁאַמר ַאֲעלֶׁ ְלַאְבָרָהם נֱֶׁאַמר לֶׁ

ץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבש  רֶׁ ל אֶׁ י אֶׁ י ְוַהְיבּוסִּ ּוִּ י ְוַהחִּ יזִּ י ְוַהְפרִּ רִּ י ְוָהֱאמֹּ תִּ י ְוַהחִּ ץ ַהְכַנֲענִּ רֶׁ ל אֶׁ ְלַאְבָרָהם נֱֶׁאַמר: ַוֲאָבְרכֶָׁך  ) שמות ג, יז(אֶׁ

ְש  עֶׁ ְכָך ה'. ְלַאְבָרָהם נֱֶׁאַמר: ְואֶׁ ָך וְֶׁהֵיה ְבָרָכה ַוֲאָבְרָכה ְמָבְרכֶָׁך. ּוְלָבָניו נֱֶׁאַמר: ְיָברֶׁ דֹול, ּוְלָבָניו נֱֶׁאַמר:  ַוֲאַגְדָלה ְשמֶׁ ָָ ָך ְלגֹוי 

דֹול  ָָ י ָֹוי  ָחד ָהָיה ַאְבָרָהם ח( דברים ד,(ּומִּ יב בֹו: אֶׁ ְשָרֵאל ְוגֹו (יחזקאל לג, כד)ַאְבָרָהם ְכתִּ י ְכַעְּמָך יִּ ְשָרֵאל: ּומִּ א יז, דה״) 'ְויִּ

ץ. ּוְלָבָניו (  כא י ָכֵבד ָהָרָעב ָבָארֶׁ ְצַרְיָמה ָלגּור ָשם כִּ ד ַאְבָרם מִּ ץ ַוֵירֶׁ י ָרָעב ָבָארֶׁ ם,  ְלַאְבָרָהם נֱֶׁאַמר: ַוְיהִּ ְצַריִּ ָשבּו ְלמִּ ֵכיָון שֶׁ

ץ ְוָהָרָעב ָכֵבד בָ  נֱֶׁאַמר:  (  בראשית מג, א)ָארֶׁ ם, שֶׁ ְצַריִּ ם, ְוַאף ָבָניו ַעל ְיֵדי ָהָרָעב ָיְרדּו ְלמִּ ְצָריִּ ַאְבָרָהם ַעל ְיֵדי ָהָרָעב ָיַרד ְלמִּ

ם  ְצָריִּ ּמִּ ר ָבר מִּ ְשבֹּ ָיַרד נִּ (  בראשית מב, ג)ַוֵיְרדּו ֲאֵחי יֹוֵסף ֲעָשָרה לִּ ת  ַאְבָרָהם ְכשֶׁ ים אֶׁ ְצרִּ ְראּו ַהּמִּ ים, ַויִּ ְצרִּ ְזַדְּוגּו לֹו ַהּמִּ

ד  יא ְמאֹּ י ָיָפה הִּ ָשה כִּ ַָם  (  בראשית יב, יד)ָהאִּ ְלָחָמה ְונֹוַסף  אָנה מִּ ְקרֶׁ י תִּ ה ְוָהָיה כִּ ְרבֶׁ ן יִּ ְתַחְכָמה לֹו פֶׁ ַאף ְלָבָניו, ָהָבה נִּ

ְלַחם ָבנּו וְ  ץ הּוא ַעל שְנֵאינּו ְונִּ ן ָהָארֶׁ  (שמות א, י)ָעָלה מִּ

 לך ט'-מדרש תנחומא לך

 

ויהי רעב בארץ: הנה אברהם ירד למצרים מפני הרעב לגור דם להחיות נפשו בימי הבצורות והמצרים עשקו אותו   ( 2

מקנה בכסף ובזהב, וגם צוה עליו פרעה  בחנם לקחת את אשתו, והקב"ה נקם נקמתם בנגעים גדולים והוציאו משם 

עו להם ויקחו מהם הנשים,  אנשים לשלחם. ורמז אליו כי בניו ירדו מצרים מפני הרעב לגור שם בארץ והמצרים יר

כאשר אמר וכל הבת תחיון )שמות א כב(, והקב"ה ינקום נקמתם בנגעים גדולים עד שיוציאם בכסף וזהב וצאן ובקר  

מקנה כבד מאד, והחזיקו בהם לשלחם מן הארץ, לא נפל דבר מכל מאורע האב שלא יהיה בבנים.  והענין הזה  

שעיא, אמר הקב"ה לאברהם צא וכבוש את הדרך לפני בניך, ואתה  פרשוהו בבראשית רבה רבי פנחס בשם רבי או

 מוצא כל מה שכתוב באברהם כתוב בבניו

 רמב"ן בראשית יב:י
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