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ב"ה



ַאְבָרָהם 
ָאִבינּו

ב"ה



רמב"ם, הלכות עבודה זרה, פרק א, הלכות ב-ג

ַאְבָרָהם נֹוָלד ָּבִעיר 'אּור ַּכְׂשִדים', 
ּוְׁשמֹו ָהָיה ַאְבָרם.

ַאְבָרָהם ִהְתִחיל ְלַהֲאִמין ְּבֱאלֹוִקים ְּבִגיל ְמאֹוד 
ָצִעיר, ַּכֲאֶׁשר ִהְסַּתֵּכל ַעל ַהֶּׁשֶמׁש, 

ַהָּיֵרַח ְוַהּכֹוָכִבים ְוָחַׁשב ְלַעְצמֹו ֶׁשַחָּיב ִלְהיֹות 
ֹּכַח ֶעְליֹון ֶׁשָּבָרא ֶאת ָּכל ַהְּדָבִרים ַהָּללּו ְוגֹוֵרם 

ָלֶהם ְלִהְׁשַּתּנֹות ְּבֹכל ֶרַגע.

ב"ה



ַהְּפָסִלים
ַּבֲחנּות

ב"ה



מדרש בראשית רבה לח, יג

ְלַאָּבא ֶׁשל ַאְבָרָהם ָקְראּו ֶּתַרח, 
ְוָהְיָתה ּלֹו ֲחנּות ִלְמִכיַרת ְּפָסִלים. 

ְּכֶׁשַאְבָרָהם ָׁשַאל ֶאת ָאִביו, 
ִמי ָּבָרא ֶאת ָהעֹוָלם?

הּוא ָעָנה לֹו ֶׁשַהְּפָסִלים, 
ּוְבָכְך ֲאַנְחנּו ַמֲאִמיִנים. ַאְבָרָהם ֹלא ִהְצִליַח 

ְלָהִבין ֵּכיַצד ֶזה ָיכֹול ִלְהיֹות.

ב"ה



מדרש בראשית רבה לח, יג

יֹום ֶאָחד ֶּתַרח ִּבֵּקׁש ֵמַאְבָרָהם ִלְׁשמֹור ַעל 
ַהֲחנּות. ַאְבָרָהם ָׁשַבר ַּכָּמה ְּפָסִלים, 

ּוְלַאַחר ֶׁשָאִביו ִהִּגיַע ְוָרָאה ֶאת ַהְּפָסִלים הּוא 
ִהְתַרֵּגז ְוָׁשַאל ִמי ָעָׂשה ֹזאת ? 

ַאְבָרָהם ָעָנה לֹו ִמַּיד – 
ֶזה ַהֶּפֶסל ַהָּגדֹול ֶׁשעֹוֵמד. 

ב"ה



מדרש בראשית רבה לח, יג

ֶּתַרח ָּכַעס עֹוד יֹוֵתר ְוָאַמר ֶׁשֶּזה ֹלא ָיכֹול 
ִלְהיֹות, הּוא ֹלא ְמַדֵּבר ְוֹלא ָיכֹול ָלזּוז ִּבְכָלל. 

ְוָאז ַאְבָרָהם ָאַמר ְלָאִביו –
ִאם ָּכְך ֵּכיַצד ֵהם ְיכֹוִלים ִלְבֹרא ֶאת ָהעֹוָלם?!

ב"ה



ַהַּמֲעָבר 
ְלָחָרן

ב"ה



ְלַאַחר ֶׁשַאְבָרָהם ָׁשַבר ֶאת ַהְּפָסִלים,
ִנְמרֹוד, ֶׁשָהָיה ַהֶּמֶלְך ֶׁשל אּור ַּכְׂשִּדים ָרָצה 

ַלֲהֹרג אֹותֹו. הּוא ָזַרק אֹותֹו ְלתֹוְך ִּכְבַׁשן ָהֵאׁש 
ְוֱאלֹוִקים ָעָׂשה ֵנס ְוִהִּציל אֹותֹו.

ְלַאַחר ִמֵּכן ַאְבָרָהם ַמֲחִליט ַלֲעֹזב ֶאת אּור 
ַּכְׂשִּדים ְוַלֲעֹבר ָלגּור ְּבָחָרן.

ב"ה

מדרש בראשית רבה לח, יג



 ְמַפְרֵסם 
ֶאת ָהֱאמּוָנה 

ֶּבֱאלֹוִקים 

ב"ה



רש"י יב, ה

ְלַאַחר ֶׁשַאְבָרָהם ִהְתִחיל ְלַהֲאִמין 
ְּבֱאלֹוִקים הּוא ִלֵּמד ְוִהְסִּביר ֹזאת ְלֹכל ִמי 

ֶׁשָרָצה ִלְׁשֹמַע.
ָּכְך ָעְׂשָתה ַּגם ָׁשָרה ִאְׁשּתֹו ְלָכל ַהָּנִׁשים 

ֶׁשָרצּו ִלְׁשֹמַע ְוִלְלֹמד ַעל ֱאלֹוִקים.

ב"ה



ַאְבָרָהם 
עֹוֶלה ָלָאֶרץ

ב"ה



)א( ַוֹּיאֶמר ְיהָוה ֶאל ַאְבָרם ֶלְך ְלָך ֵמַאְרְצָך 

ּוִמּמֹוַלְדְּתָך ּוִמֵּבית ָאִביָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר 
ַאְרֶאָּך: 

פרק יב

יֹום ֶאָחד, ְּכֶׁשַאְבָרָהם ָהָיה ְּבִגיל 75, ֱאלֹוִקים 
ְמַצֶּוה אֹותֹו ַלֲעֹזב ֶאת ֵּביתֹו ְּב'ָחָרן' ְוָלֶלֶכת ְלָמקֹום 

ֹלא ָידּוַע.

ב"ה



פרק יב

ב"ה

 )ב( ְוֶאֶעְׂשָך ְלגֹוי ָּגדֹול ַוֲאָבֶרְכָך

ַוֲאַגְּדָלה ְׁשֶמָך ֶוְהֵיה ְּבָרָכה:

ֱאלֹוִקים ַמְבִטיַח לֹו ֶׁשַּבָּמקֹום ֶהָחָדׁש
ִיְהיּו לֹו ְיָלִדים, ִּתְהֶיה לֹו ְּבָרָכה

ּוַפְרָנָסה טֹוָבה.



)ה( ַוִּיַּקח ַאְבָרם ֶאת ָׂשַרי ִאְׁשּתֹו ְוֶאת לֹוט ֶּבן 

ָאִחיו ְוֶאת ָּכל ְרכּוָׁשם ֲאֶׁשר ָרָכׁשּו ְוֶאת ַהֶּנֶפׁש 
ֲאֶׁשר ָעׂשּו ְבָחָרן ַוֵּיְצאּו ָלֶלֶכת ַאְרָצה ְּכַנַען ַוָּיֹבאּו 

ַאְרָצה ְּכָנַען:

פרק יב

ַאְבָרָהם ִמַּיד ֹאֵרז ֶאת ַהֲחָפִצים ְויֹוֵצא ְלַמָּסע ִעם 
ָׂשָרה, לֹוט ַאְחָינֹו, ְוַהַּתְלִמיִדים ֶׁשָּלֶהם ֶׁשֶהְחִליטּו 
ַלֲעֹזב ֶאת ֲעבֹוַדת ָהֱאִליִלים ּוְלַהֲאִמין ֶּבֱאלֹוִקים.

ב"ה



פרק יב

ב"ה

)ו(  ַוֵּיְצאּו, ָלֶלֶכת ַאְרָצה ְּכַנַען, ַוָּיֹבאּו, 
ַאְרָצה ְּכָנַען:

ֵהם ַמִּגיִעים ְלֶאֶרץ ְּכַנַען, 
רֹוִאים ַּכָּמה ָיֶפה ַהָּמקֹום ַהָּמקֹום ֶהָחָדׁש 

ּומֹוִדים ֵלאֹלִקים ַעל ָּכְך.



ָׂשָרה ִנְלַקַחת 
ְלֵבית ַּפְרֹעה

ב"ה



פרק יב

ב"ה

ְלַאַחר ְּתקּוָפה ְקָצָרה ְּבֶאֶרץ ְּכַנַען
ִהְתִחיל ָרָעב, ְוַאְבָרָהם ֶנֱאַלץ ַלֲעֹזב ְלִמְצַרִים 

ָׁשם ָהָיה אֹוֵכל ְּבֶׁשַפע.

)י( ַוְיִהי ָרָעב ָּבָאֶרץ ַוֵּיֶרד ַאְבָרם ִמְצַרְיָמה 
ָלגּור ָׁשם ִּכי ָכֵבד ָהָרָעב ָּבָאֶרץ:



)יג( ִאְמִרי ָנא ֲאֹחִתי ָאְּת ְלַמַען ִייַטב ִלי ַבֲעבּוֵרְך 
ְוָחְיָתה ַנְפִׁשי ִּבְגָלֵלְך:

פרק יב

ָׁשָרה ִאְׁשּתֹו ָהְיָתה ְיַפת ֹּתַאר ְוַאְבָרָהם ֲחָׁשׁש ֶׁשִאם 
ַהִּמְצִרים ִיְראּו אֹוָתּה ֵהם ַיַהְרגּו אֹותֹו ִּבְׁשִביל 

ְלִהְתַחֵּתן ִאָּתּה.
הּוא ְמַבֵּקׁש ִמָּׂשָרה ְלַהְחִּביא אֹוָתּה ְּבֵתָבה

ְוֶׁשִאם ַיַעְצרּו אֹוָתם ֶׁשֹּתאַמר ֶׁשִהיא ֲאחֹותֹו,
ְוָכְך ֹלא ַיַהְרגּו אֹותֹו.

ב"ה



)יד( ַוִּיְראּו ֹאָתּה ָׂשֵרי ַפְרֹעה ַוְיַהְללּו ֹאָתּה ֶאל 

ַּפְרֹעה ַוֻּתַּקח ָהִאָּׁשה ֵּבית ַּפְרֹעה:

פרק יב

ְּכֶׁשִהִּגיעּו ְלִמְצַרִים
ִמָּיד ָׁשֲאלּו אֹותֹו ָמה ֵיׁש ְּבֵתָבה ּוִמי ֹזאת.

ָׂשָרה ָעְנָתה "ֲאִני ֲאחֹות ַאְבָרָהם".
ַהִּמְצִרים ָלְקחּו אֹוָתּה ְלֵבית ַּפְרֹעה ַהֶּמֶלְך

ְוִהְׁשִאירּו ֶאת ַאְבָרָהם ַּבַחִּיים.

ב"ה



פרק יב

ב"ה

 )יז( ַוְיַנַּגע ְיהָוה ֶאת ַּפְרֹעה 

 ְנָגִעים ְּגֹדִלים ְוֶאת ֵּביתֹו ַעל ְּדַבר
ָׂשַרי ֵאֶׁשת ַאְבָרם: 

ַּפְרֹעה ִנְהָיה חֹוֶלה ִעם ְּכָתִמים ְּבָכל ּגּופֹו,
ְוֹלא ִהְצִליַח ִליֹׁשן ֹּכל ַהַּלְיָלה.



פרק יב

ב"ה

)כ( ַוְיַצו ָעָליו ַּפְרֹעה ֲאָנִׁשים ַוְיַׁשְּלחּו ֹאתֹו 

ְוֶאת ִאְׁשּתֹו ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר לֹו:

ְלַאַחר ֶׁשַּפְרֹעה ֵהִבין ֶׁשֱאלֹוִקים ֶהֱעִניׁש 
אֹותֹו ַעל ֶׁשָּלַקח ֶאת ָׂשָרה, הּוא ֶהֱחִזיר 

אֹוָתּה ִמַּיד ְלַאְבָרָהם ְוָנַתן לֹו ֹצאן, 
ְרכּוׁש ּוַמָּתנֹות ַרּבֹות.



ַהְּפֵרָדה
ִמּלֹוט 

ב"ה



פרק יג

ב"ה

)ז(  ַוְיִהי ִריב ֵּבין ֹרֵעי ִמְקֵנה ַאְבָרם ּוֵבין ֹרֵעי 
ִמְקֵנה לֹוט ְוַהְּכַנֲעִני ְוַהְּפִרִּזי ָאז ֹיֵׁשב ָּבָאֶרץ:

לֹוט, ַאְחָין ֶׁשל ַאְבָרָהם, 
ָיָצא ְלַמָּסע ְלִמְצַרִים ַיַחד ִעם ַאְבָרָהם ְוָׂשָרה.

ְּבַדְרָּכם ֲחָזָרה ְלֶאֶרץ ְּכַנַען ִמְתַּפַּתַחת ְמִריָבה ֵּבין 
רֹוֵעי ַהֹּצאן ֶׁשל לֹוט, ְלרֹוֵעי ַהֹּצאן ֶׁשל ַאְבָרָהם.



פרק יג

ב"ה

)יב()יב( ַאְבָרם ָיַׁשב ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען ְולֹוט ָיַׁשב ְּבָעֵרי 

ַהִּכָּכר ַוֶּיֱאַהל ַעד ְסֹדם: 
)יג( ְוַאְנֵׁשי ְסֹדם ָרִעים ְוַחָּטִאים ַליהָוה ְמֹאד:

ַאְבָרָהם ַמִּציַע ְללֹוט ְלִהָּפֵרד. 
ַאְבָרָהם חֹוֵזר ָלָאֶרץ ְּכַנַען,

ְולֹוט ּבֹוֵחר ָלגּור ְּבִכַּכר ַהַּיְרֵּדן ַהְּסמּוָכה ָלִעיר 
ְסֹדם ֶׁשּתֹוָׁשֶביָה ָרִעים ְמאֹוד.



ִמְלֶחֶמת 
ַהְּמָלִכים

ב"ה



פרק יד

ֵּביְנַתִים, ִמְתַּפַּתַחת ִמְלָחָמה ָקָׁשה ֵּבין ַאְרַּבַעת 
ְמָלִכים ְּכֶׁשְּבֹראָׁשם ַהֶּמֶלְך 'ְּכָדְרָלֹעֶמר' ְלֵבין 

ֲחִמָּׁשה ְמָלִכים ֲאֵחִרים.
ַהִּמְלָחָמה ִמְתַרֶחֶׁשת ְּב'ֵעֶמק ַהִּׂשיִדים' 

ְוַאְרַּבַעת ַהְּמָלִכים ְמַנְּצִחים ֶאת ַהֲחִמָּׁשה. 
ַהְמַנְּצִחים ָלְקחּו ַּבְּׁשִבי ֶאת לֹוט,

ָהַאְחָין ֶׁשל ַאְבָרָהם.

ב"ה



)יד( ַוִּיְׁשַמע ַאְבָרם ִּכי ִנְׁשָּבה ָאִחיו ַוָּיֶרק ֶאת 

ֲחִניָכיו ְיִליֵדי ֵביתֹו ְׁשֹמָנה ָעָׂשר ּוְׁשֹלׁש ֵמאֹות 
ַוִּיְרֹּדף ַעד ָּדן:

)טז( ַוָּיֶׁשב ֵאת ָּכל ָהְרֻכׁש ְוַגם ֶאת לֹוט ָאִחיו 

ּוְרֻכׁשֹו ֵהִׁשיב ְוַגם ֶאת ַהָּנִׁשים ְוֶאת ָהָעם: 

פרק יד

ְּשֶׁשָּׁשַמע ֹזאת ַאְבָרָהם הּוא לֹוֵקַח 318 ֲאָנִׁשים 
ְלִהָּלֵחם ְּבאֹוָתם ְמָלִכים.

ַאְבָרָהם ְמַנֵּצַח ּוַמֲחִזיר ֶאת לֹוט ְוֹכל ְרכּוׁשֹו ְלֵביתֹו.

ב"ה



ְּבִרית ֵּבין 
ַהְּבָתִרים

ב"ה



פרק טו

ב"ה

)א(  ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ָהָיה ְדַבר ְיהָוה 

ֶאל ַאְבָרם ַּבַּמֲחֶזה ֵלאֹמר ַאל ִּתיָרא 
ַאְבָרם ָאֹנִכי ָמֵגן ָלְך ְׂשָכְרָך ַהְרֵּבה ְמֹאד: 

ְלַאַחר ַהִּנָּצחֹון ֶׁשל ַאְבָרָהם, 
ִמְתַּגֶּלה ֵאָליו ֱאלֹוִקים ּוַמְבִטיַח לֹו ֲהַגָּנה 

ִאיִׁשית ְוָׂשָכר ָּגדֹול ְמאֹוד.



פרק טו

ַאְבָרָהם עֹוֶנה ֵלאֹלִקים
 ֶׁשֵאין לֹו ָמה ַלֲעׂשֹות ִעם ֹּכל ַהֶּכֶסף, 

ָּכל עֹוד ֵאין לֹו ָּבִנים ֶׁשַּיְמִׁשיכּו ֶאת ַּדְרּכֹו.

)ג( ַוֹּיאֶמר ַאְבָרם ֵהן ִלי ֹלא ָנַתָּתה ָזַרע
ְוִהֵּנה ֶבן ֵּביִתי יֹוֵרׁש ֹאִתי:

ב"ה



ב"ה

פרק טו

ֱאלֹוִקים ְמַבֵּקׁש ֵמַאְבָרָהם ָלֵצאת ַהחּוָצה 
ְוִלְראֹות ֶאת ַהּכֹוָכִבים ּוַמְבִטיַח לֹו ֶׁשֶּצֱאָצָאיו 

ִיְהיּו ַרִּבים ַּכּכֹוָכִבים.
ֱאלֹוִקים ּכֹוֵרת ִעם ַאְבָרָהם ְּבִרית ּוַמְבִטיַח לֹו 

ֶׁשֶּצֱאָצָאיו ְיַקְּבלּו ִּביֻרָּׁשה ֶאת ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל.

)ה(  ַוּיֹוֵצא ֹאתֹו ַהחּוָצה ַוֹּיאֶמר ַהֶּבט ָנא 

ַהָּׁשַמְיָמה ּוְסֹפר ַהּכֹוָכִבים ִאם ּתּוַכל ִלְסֹּפר 
ֹאָתם ַוֹּיאֶמר לֹו ֹּכה ִיְהֶיה ַזְרֶעָך:



ָהָגר
ְוִיְׁשָמֵעאל

ב"ה



)א( ְוָׂשַרי ֵאֶׁשת ַאְבָרם ֹלא ָיְלָדה לֹו 

ְוָלּה ִׁשְפָחה ִמְצִרית ּוְׁשָמּה ָהָגר: 
)טו( ַוֵּתֶלד ָהָגר ְלַאְבָרם ֵּבן ַוִּיְקָרא ַאְבָרם ֶׁשם ְּבנֹו 

ֲאֶׁשר ָיְלָדה ָהָגר ִיְׁשָמֵעאל:

פרק טז

ָׂשָרה ְּכָבר ָהְיָתה ְמֻבֶּגֶרת, 
ּוְלַאַחר ֶׁשָרֲאָתה ֶׁשֹּלא נֹוָלִדים ָלּה ְיָלִדים ִהיא ִּבְּקָׁשה 

 ֵמַאְבָרָהם ֶׁשִּיְתַחֵּתן ִעם ָהָגר, ַהִּׁשְפָחה ֶׁשָּלּה.
ְלַאְבָרָהם נֹוָלד ֵּבן ִראׁשֹון ֵמָהָגר, 
ְוהּוא קֹוֵרא לֹו ְּבֵׁשם 'ִיְׁשָמֵעאל'. 

ב"ה



ִמְצָות ַהִּמיָלה 
ְוַהְּבׂשֹוָרה 
ַעל ִיְצָחק

ב"ה



פרק יז

ב"ה

ֵרא עֹוד ֶאת ִשְׁמָך ַאְבָרם ְוָהָיה  )ה( ְוֹלא ִיקָּ

יָך: י ַאב ֲהמֹון ּגֹוִים ְנַתתִּ ִשְׁמָך ַאְבָרָהם כִּ
ָך  אֶמר ֱאֹלִהים ֶאל ַאְבָרָהם ָשַׂרי ִאְשׁתְּ )טו( ַוֹיּ

י ָשָׂרה ְשָׁמּה: ֹלא ִתְקָרא ֶאת ְשָׁמּה ָשָׂרי כִּ

יֹום ֶאָחד, ֱאלֹוִקים ִמְתַּגֶּלה ׁשּוב ְלַאְבָרָהם 
 ּוְמַׁשֶּנה ֶאת ַהֵּׁשמֹות ֶׁשּלֹו ְוֶׁשל ָׂשָרה.
ֵמַאְבָרם ְלַאְבָרָהם, ּוְמָׁשַרי ְלָׂשָרה. 



פרק יז

ֱאלֹוִקים ְמָבֵרְך אֹותֹו ִּבְבָרכֹות ַרּבֹות
ּוַמְבִטיַח לֹו ֶׁשִּיָּוֵלד לֹו ֵּבן ִמָּׁשָרה,

ְוֶׁשִּיְקָרא לֹו ְּבֵׁשם 'ִיְצָחק'.

ָך אֶמר ֱאֹלִהים ֲאָבל ָשָׂרה ִאְשׁתְּ )יט( ַוֹיּ

ן ְוָקָראָת ֶאת ְשׁמֹו ִיְצָחק  ֹיֶלֶדת ְלָך בֵּ
ִריִתי ִאּתֹו ִלְבִרית עֹוָלם ַוֲהִקֹמִתי ֶאת בְּ

ְלַזְרעֹו ַאֲחָריו:

ב"ה



פרק יז

ב"ה

ְשִׁעים ָוֵתַשׁע ָשָׁנה ן תִּ  )כד( ְוַאְבָרָהם בֶּ

ַשׂר ָעְרָלתֹו: לֹו בְּ ִהֹמּ בְּ
ן ְשֹׁלׁש ֶעְשֵׂרה ָשָׁנה  נֹו בֶּ )כה( ְוִיְשָׁמֵעאל בְּ

ַשׂר ָעְרָלתֹו: לֹו ֵאת בְּ ִהֹמּ בְּ

 ֱאלֹוִקים ְמַבֵּקׁש ֵמַאְבָרָהם ַלֲעֹרְך
ְּבִרית ִמיָלה לֹו ְוִלְבנֹו ִיְׁשָמֵעאל. 

ִיְׁשָמֵעאל ָהָיה ֶּבן 13, 
ְוַאְבָרָהם ָהָיה ֶּבן 99 ָׁשִנים.
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