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ימן נ ַָתן לֹו הַ ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא לְ אַ ְב ָרהָ םֶׁ ,שכָל ַמה ֶׁשאֵ ַרע לֹו אֵ ַרע ְלבָ נָיו .כֵיצַ ד? בָ חַ ר
 )1אָ מַ ר ַר ִּבי יְהֹוש עַ ְד ִּסכְ נִּ יןִּ ,ס ָ
ְש ְמ ָת ְשמֹו
ֹלהים אֲ ֶׁשר בָ חַ ְר ָת ְבאַ ְב ָרם וְהֹוצֵ אתֹו ֵמאּור כ ְַש ִּדים ו ַ
ְבאַ ְב ָרהָ ם ִּמכָל בֵ ית אָ ִּביוֶׁ ,שנֶׁאֱ ַמר :אַ ָתה הּוא ה' הָ אֱ ִּ
ּובָך בָ חַ ר ה' ִּל ְהיֹות לֹו ְלעַ ם
אַ ְב ָרהָ ם )נחמיה ט ,ז( ּובָ חַ ר ְבבָ נָיו ִּמ ִּש ְב ִּעים אּמֹותֶׁ ,שנֶׁאֱ ַמר :כִּ י עַ ם ָקדֹוש אַ ָתה לַ ה' אֱ ֹלהֶׁ יָך ְ
ּולבָ נָיו נֶׁאֱ ַמר אַ ֲעלֶׁ ה אֶׁ ְתכֶׁם ֵמעֳנִּ י ִּמצְ ַריִּם
ְסגלָ ה ִּמ ֹּכל הָ עַ ִּּמים אֲ ֶׁשר עַ ל ְפנֵי הָ אֲ ָד ָמה )דברים יד ,ב( ְלאַ ְב ָרהָ ם נֶׁאֱ ַמר לֶׁ ְך ְלָךְ ,
ְבּוסי אֶׁ ל אֶׁ ֶׁרץ זָבַ ת חָ לָ ב ְּודבָ ש )שמות ג ,יז( ְלאַ ְב ָרהָ ם נֶׁאֱ ַמר :וַאֲ בָ ְרכֶָׁך
אֶׁ ל אֶׁ ֶׁרץ הַ כְ ַנעֲנִּ י וְהַ ִּח ִּתי וְהָ אֱ מ ִֹּּרי וְהַ ְפ ִּריזִּ י וְהַ ִּחּוִּ י וְהַ י ִּ
ּולבָ נָיו נֶׁאֱ ַמר:
ּולבָ נָיו נֶׁאֱ ַמר :יְבָ ֶׁרכְ ָך ה'ְ .לאַ ְב ָרהָ ם נֶׁאֱ ַמר :וְאֶׁ עֶׁ ְשָך לְ גֹוי ָָדֹולְ ,
וַאֲ ג ְַדלָ ה ְש ֶׁמָך ו ְֶׁהיֵה ְב ָרכָה וַאֲ בָ ְרכָה ְמבָ ְרכֶָׁךְ .
ִּש ָראֵ ל וְגֹו '(דה״א יז,
ּומי כְ עַ ְּמָך י ְ
ּומי ָֹוי ָָדֹול )דברים ד,ח) אַ ְב ָרהָ ם כְ ִּתיב בֹו :אֶׁ חָ ד הָ יָה אַ ְב ָרהָ ם (יחזקאל לג ,כד) ְוי ְִּש ָראֵ לִּ :
ִּ
ּולבָ נָיו כֵיוָן ֶׁש ָשבּו ְל ִּמצְ ַריִּם,
כא) ְלאַ ְב ָרהָ ם נֶׁאֱ ַמרַ :וי ְִּהי ָרעָ ב בָ אָ ֶׁרץ ַוי ֵֶׁרד אַ ְב ָרם ִּמצְ ַרי ְָמה לָ גּור ָשם כִּ י כָבֵ ד הָ ָרעָ ב בָ אָ ֶׁרץְ .
וְהָ ָרעָ ב כָבֵ ד בָ אָ ֶׁרץ (בראשית מג ,א) אַ ְב ָרהָ ם עַ ל י ְֵדי הָ ָרעָ ב י ַָרד ְל ִּמצְ ָריִּם ,וְאַ ף בָ נָיו עַ ל י ְֵדי הָ ָרעָ ב י ְָרדּו ְל ִּמצְ ַריִּםֶׁ ,שנֶׁאֱ מַ ר:
ֲש ָרה ִּל ְשבֹּר בָ ר ִּמ ִּּמצְ ָריִּם (בראשית מב ,ג) אַ ְב ָרהָ ם כְ ֶׁשי ַָרד נִּ זְ ַדּוְ גּו לֹו הַ ִּּמצְ ִּרים ,וַיִּ ְראּו הַ ִּּמצְ ִּרים אֶׁ ת
ַוי ְֵרדּו אֲ חֵ י יֹוסֵ ף ע ָ
הָ ִּא ָשה כִּ י יָפָ ה ִּהיא ְמאֹּד (בראשית יב ,יד) אַ ף ְלבָ נָיו ,הָ בָ ה נ ְִּתחַ כְ ָמה לֹו פֶׁ ן י ְִּרבֶׁ ה וְהָ יָה כִּ י ִּת ְק ֶׁראנָה ִּמ ְלחָ ָמה וְנֹוסַ ף ַָם
הּוא עַ ל שנְ אֵ ינּו וְנִּ ְלחַ ם בָ נּו ְועָ לָ ה ִּמן הָ אָ ֶׁרץ (שמות א ,י)
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