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UNDERSTANDING ABRAHAM’S FIRST TEST 

 
 
1. BEREISHIT 12:1-10 – A FAMINE IN CANAAN 
 

 לֹודָג יֹוגְל 4ְשֶעֶאְו )ב( :ָּךֶאְרַא רֶשֲא ץֶרָאָה לֶא 4יִבָא תיֵבִמּו 4ְתְדַלֹוּמִמּו 4ְצְרַאֵמ 4ְל 3ֶל םָרְבַא לֶא קָֹוקְי רֶמֹאיַו )א(

 3ֶלֵיַו )ד( :הָמָדֲאָה תֹחְפְשִמ לֹכ 4ְב ּוכְרְבִנְו רֹאָא 4ְלֶלַקְמּו 4יֶכְרָבְמ הָכֲרָבֲאַו )ג( :הָכָרְב הֵיְהֶו 4ֶמְש הָלְדַגֲאַו 4ְכֶרָבֲאַו

 םָרְבַא חַקִיַו )ה( :ןָרָחֵמ ֹותאֵצְב הָנָש םיִעְבִשְו םיִנָש ׁשֵמָח ןֶב םָרְבַאְו טֹול ֹוּתִא 3ֶלֵיַו קָֹוקְי ויָלֵא רֶבִד רֶשֲאַכ םָרְבַא

 ןַעַנְכ הָצְרַא תֶכֶלָל ּואְצֵיַו ןָרָחְב ּוׂשָע רֶשֲא ׁשֶפֶנַה תֶאְו ּוׁשָכָר רֶשֲא םָשּוכְר לָכ תֶאְו ויִחָא ןֶב טֹול תֶאְו ֹוּתְשִא יַרָש תֶא

 לֶא קָֹוקְי אָרֵיַו )ז( :ץֶרָאָב זָא יִנֲעַנְכַהְו הֶרֹומ ןֹולֵא דַע םֶכְש םֹוקְמ דַע ץֶרָאָב םָרְבַא רֹבֲעַיַו )ו( :ןַעָנְכ הָצְרַא ּואֹבָיַו

 םֶדֶקִמ הָרָהָה םָשִמ קֵתְעַיַו )ח( :ויָלֵא הֶאְרִנַה קָֹוקיַל ַחֵבְזִמ םָש ןֶבִיַו תֹאזַה ץֶרָאָה תֶא ןֵתֶא 4ֲעְרַזְל רֶמֹאיַו םָרְבַא

 3ֹולָה םָרְבַא עַסִיַו )ט( :קָֹוקְי םֵשְב אָרְקִיַו קָֹוקיַל ַחֵבְזִמ םָש ןֶבִיַו םֶדֶקִמ יַעָהְו םָיִמ לֵא תיֵב הOֳהָא טֵיַו לֵא תיֵבְל

:ץֶרָאָב בָעָרָה דֵבָכ יִכ םָש רּוגָל הָמְיַרְצִמ םָרְבַא דֶרֵיַו ץֶרָאָב בָעָר יִהְיַו )י( פ :הָבְגֶנַה ַעֹוסָנְו  
 

1. And the Lord said to Abram, "Go forth from your land and from your birthplace and from your 
father's house, to the land that I will show you. 2. And I will make you into a great nation, and I will 
bless you, and I will aggrandize your name, and [you shall] be a blessing. 3. And I will bless those who 
bless you, and the one who curses you I will curse, and all the families of the earth shall be blessed in 
you." 4. And Abram went, as the Lord had spoken to him, and Lot went with him, and Abram was 
seventy-five years old when he left Haran. 5. And Abram took Sarai his wife and Lot his brother's son, 
and all their possessions that they had acquired, and the souls they had acquired in Haran, and they 
went to go to the land of Canaan, and they came to the land of Canaan. 6. And Abram passed through 
the land, until the place of Shechem, until the plain of Moreh, and the Canaanites were then in the 
land. 7. And the Lord appeared to Abram, and He said, "To your seed I will give this land," and there he 
built an altar to the Lord, Who had appeared to him. 8. And he moved from there to the mountain, 
east of Bethel, and he pitched his tent; Bethel was to the west and Ai was to the east, and there he 
built an altar to the Lord, and he called in the name of the Lord. 9. And Abram traveled, continually 
traveling southward. [Break] 10. And there was a famine in the land, and Abram descended to Egypt to 
sojourn there because the famine was severe in the land. 
 
2. RASHI – A TEST FOR AVRAM 
 

 ֹואיִשַמ וָשְכַעְו ,ןַעַנְכ ץֶרֶא לֶא תֶכֶלָל רַמָאֶש ה"ָבָקַה לֶש ויָרָבְד רַחַא רֵהְרַהְי םִא ,ֹותֹוּסַנְל ,ּהָדַבְל ץֶרָאָה ּהָתֹואְב .ץראב בער
 :הָנֶמִמ תאֵצָל
 

A Famine in the Land — In that land only, to test him [and see] whether he would take exception to 
God’s commands in that He had bidden him to go to the land of Canaan and now forced him to leave it 
(Pirkei D'Rabbi Eliezer 26).  
 



3. RAMBAN 
 

 םנח ותוא וקשע םירצמהו תרוצבה ימיב ושפנ תויחהל םש רוגל בערה ינפמ םירצמל דרי םהרבא הנה ץראב בער יהיו
 םישנא הערפ וילע הוצ םגו בהזבו ףסכב הנקמב םשמ ואיצוהו םילודג םיעגנב םתמקנ םקנ ה"בקהו ותשא תא תחקל
 רמא רשאכ םישנה םהמ וחקיו םהל וערי םירצמהו ץראב םש רוגל בערה ינפמ םירצמ ודרי וינב יכ וילא זמרו םחלשל
 דבכ הנקמ רקבו ןאצו בהזו ףסכב םאיצויש דע םילודג םיעגנב םתמקנ םוקני ה"בקהו ןויחת תבה לכו )בכ א תומש(

 הבר תישארבב והושרפ הזה ןינעהו םינבב היהי אלש באה ערואמ לכמ רבד לפנ אל ץראה ןמ םחלשל םהב וקיזחהו דאמ
 בותכש המ לכ אצומ התאו ךינב ינפל ךרדה תא שובכו אצ םהרבאל ה"בקה רמא רמא איעשוא יבר םשב סחנפ יבר )ו מ(

 יכ עדו ץראה ברקב בערה םיתנש הז יכ )ו המ ןלהל( ביתכ לארשיב ץראב בער יהיו בותכ םהרבאב וינבב בותכ םהרבאב
 םשב חוטבל ול היהו והוגרהי ןפ ודחפ ינפמ ןוע לושכמב תקדצה ותשא איבהש הגגשב לודג אטח אטח וניבא םהרבא
 הליחתב הילע הווטצנש ץראה ןמ ותאיצי םג ליצהלו רוזעל חכ םיהלאב שי יכ ול רשא לכ תאו ותשא תאו ותוא ליציש
 הערפ דיב םירצמ ץראב תולגה וערז לע רזגנ הזה השעמה לעו תוממ ונדפי בערב םיהלאה יכ אטח רשא ןוע בערה ינפמ
 :אטחהו עשרה המש טפשמה םוקמב
 

And there was famine in the land (Gen. 12:10) – behold, Avraham went down to Egypt due to hunger, 
to live there temporarily in order to save his life in the days of drought, and the Egyptians exploited 
him without cause to get his wife, and the Holy One of Blessing avenged them with great afflictions, 
and brought him out from there with cattle, silver and gold, and Pharaoh had commanded men to send 
him. And it is a hint from (Avraham), since his children went down to Egypt because of hunger to live 
temporarily in the land, and the Egyptians did evil to them and took their wives, as it says (Exodus 1:22) 
And every (baby) girl you shall let live, and the Holy One of Blessing avenged them with great afflictions 
until they were taken out (laden) with silver and gold and sheep and cattle, with many possessions, 
and they (Egyptians) pressed them to be gone from the land. Not a single incident that befell the father 
didn't befall the children. And this matter is explained in Bereshit Rabbah 8:6: "Rabi Pinchas said in the 
name of Rabbi Oshaya - The Holy One said to Avraham: ‘Go and conquer the way for your children.’ 
And you find that everything that was written regarding Avraham was also written regarding his 
descendants: regarding Avraham it is written and there was famine in the land, regarding Israel it is 
written (Genesis 45:6) this is already two years of famine in all the land." And you should know that our 
father Avraham committed a great sin unintentionally, in which he brought his righteous wife to 
stumble into transgression because of his fear of getting killed, and he should have trusted the Name 
to have saved him, his wife and all that was his, because Elohim has power to help and to save. Also his 
going out from the land - of which he had been commanded at the beginning - due to famine was a 
transgression that he committed, because Elohim would have saved him from dying (even) in a famine. 
And because of this deed it was decreed that his seed would be in exile in Egypt under the hand of 
Pharaoh. 
 
4. THE FIRST EXILE (EGYPT) & THE FOUR EXILES (BAVEL, PERSIA, GREECE, ROME) 
 

The First Exile 
 

Egypt (1523 BCE – 1313 BCE) 
 

The Four Exiles 
 

The prophet Daniel had a vision that subtly hints to the four exiles of the Jewish nation: 
 



I saw in my vision by night...four great beasts…The first was like a lion...and behold, another 
beast, a second one, similar to a bear…Afterwards I beheld, and there was another, similar to a 
leopard…After that, as I looked on in the night vision, there was a fourth beast—fearsome, 
dreadful and very powerful. (Dan. 7:1) 

 
1. Babylon (423 BCE - 372 BCE) 
2. Persia/Media (372 BCE – 348 BCE) 
3. Greece 371 BCE - 140 BCE 
4. Rome/Edom (69 CE - Present) 

 
For details of all the exiles, see: 
https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/3671017/jewish/Discover-the-Four-Exiles-of-the-
Jewish-People.htm  
 
5. ALSHICH 
 

Rabbi Moshe Alshich (1508–1593), known as the Alshich Hakadosh, was a prominent rabbi and biblical 
commentator. The Alshich was born in 1508 in the Ottoman Empire. He later moved to Safed where he 
became a student of Rabbi Joseph Caro, author of the Shulchan Aruch. His students included Rabbi 
Hayim Vital and Rabbi Yom Tov Tzahalon. He died in Safed in 1593. 
 

 ךרבתי והסנרפיש ובל תש אל 'וכ לודג יוגל ךשעאו ץראל ותכל לע חטבוהש תוחטבהה לכ רחא םאה .בל םישל יואר הנה
 םיוג יצירע םירתונה תא ןז רשאו ,לארשי ץרא הנקורתנ אל אלה יכ ?המירצמ דרי ץראב בער הארש דימ א"כ ?ץראב
 ךא .המירצמ וינב ולג הז ןוע לע יכ בתכ ל"ז ן"במרה הנהו ?'הב חטב רשא ןוחטבה היאו ?ץראב םרבא תא ןוזי אל םאה
  .תונויסנ 'י ללכב הז ונמו ,םרבא לע והובשח תוכזל )ח"פ ר"ב( ל"זר
 
 ונממ הלודגה -- הרש תא חינהל ,הלילח ושפנ דבאל הלובחת ץעי םהרבאכ רבג ןכתיה .ילא איה הברו תינש 'ישוק דוע
 אנ ירמא הילא רומאב תוממ רמו ... ?חנ ינב תוצמ עבשמ איהו ,לעב תלועב איהו הוללחיו םיוג הילא ואובי -- תואובנב
 םהרבאל ן"במרה ובשח הז םג ףאו ?וינזא הנלצת אלו הזה רבדכ עמשי ימו ... 'וכ ךרובעב יל בטיי ןעמל 'וכו תא יתוחא
 ץראל[ ועיגהבש ,הברדא .תוחטבה המכ 'ה וחיטבהש וילע םיחבש ורמא םגו תונויסנה ללכב ל"זר ונמ תאז םג ךא .ןוע ול
  ... ?תומוקמ ראשבמ םירצמב רחב המל ,דועו ?םרבא רהרה אל המלו .המירצמ אבל ךרצוהו 'וכ בער יהיו דימ ]ןענכ
 
 לארשי ןידיתעש 'תי 'ה וינפל היה יולג הנה יכ אוהו .תירחא תישארמ ןקתמו ... תובשחמ בשוח 'ה ... יכ ,קפס ןיא הנהו
 תולגב ןיב ,רהמ ןודבאי דובא רשפא היה המש וחדי רשא תומוקמב הנהו .תוילג עבראל ןכ ירחאו ,המירצמ תולגל
 הֵנֲחַמ יֵנְפִל Qֵלֹהַה םיִקSֱאָה Qַאְלַמ עַסִיַו" קוספ לע ל"ז םרמאב עדונכ םירצמב דבאיל ודתעתה .םירחא תולגב ןיב םירצמ
 םא לאגיל םא ןידב םינותנ ויהש )טי ,די תומש( "םֶהיֵרֲחַאֵמ דֹמֲעַיַו םֶהיֵנְפִמ ןָנָעֶה דּוּמַע עַסִיַו םֶהיֵרֲחַאֵמ Qֶלֵיַו לֵאָרְשִי
 ויה םגו .האמוטה חכב ועקתשיש ,המוקת םהל התיה אל םש טעמ דוע ןיהוש ויה םאש רמוא רהוזה 'סב םגו .דבאיל
 ןועמ ורמשנש איה תירקיעהו 'וכ םירצמב םהל ויהש תודמ עברא ל"זר ורמאש המ םא יכ ,ומל הוש אלו ,ז"ע ידבוע
 רודגל םירצמב םישנה וכז הורעה ןמ המצע הרדגו םירצמ הרש האבש תוכזב יכ ורמאו ... םידובא ויה ןכ אלמלאש ,המז
 םהרבאל עריאש המ לכ יכ ל"זר ורמא דעו .םמצע םירכזה ורדג הורעה ןמ ומצע רדג םירצמב ףסויש תוכזבו .ןמצע
 ;'וכ המש ודר 'וכ בקעי אריו ץראב דבכ בערהו לארשיבו ,דריו 'וכ בער יהיו ביתכ םהרבאב .םש לארשיל עריא םירצמב
 ןכ י"עו 'וכ עגניו םהרבאב ;ןויחת תבה לכו 'וכ הרואיה דוליה ןבה לכ לארשיבו ,ויחי ךתואו יתוא וגרהו םהרבאב
 לארשיו 'וכ הנקמב דבכ אצי םרבא ;םחלש ןכ ירחאו ותיבו הערפ לע 'א עגנ דועו תוכמ רשע י"ע לארשיב ןכו ,החלש
 .'וכו לודג שוכרב ואצי

 



 םרעצ ןיעמ התעמ ןיכה המש ודבאי לב אוהה תולגהמ תאצל לארשיל הוקת תתו לקת ןעמל יכ :אוהו ,ןינעה לא אבנו
 הז ןויסנ ךרבתי אוה לגלג כ"עו .רבודמכ לארשי ולאגנ ןכ ידי לעש הורעה ןמ המצע הרדגש הרש תוכז םגו .הרשו םרבאל
 'ה לגלג כ"ע םכותמ םולשב תאצל לארשי ושאייתי אלש תוילג עבראה לעו .םירצמ תולג לע וינבל ביטהל םהרבאל
 לבב וז רענש ךלמ לפרמא ל"ז ש"מכ .תוילג עבראה תומוא יכלמ םהש ,םהרבא תחת דחי םיכלמ העברא ולפיש ךרבתי
 םגו ,םהילאמ לקהל םינבה לא הנכה םהרבא רעצש הנה -- 'וכ הז םיוג ךלמ לעדתו ןוי הז רמועלרדכ ידמ וז ךוירא .'וכ
  ...םימיה תירחאב לארשי דיב ולפי הככ םהרבא דיב דחי ולפנ רשאכ יכ .םבלב הנומאה קיזחהל ןוחטב
 
 יכ אוהו .ע"א םיעגונה םהש 'וכ לודג יוגל ךשעאו קוספבש תוחטבהה םייקל ליחתה התעמ יכ 'תי תנווכב ןכתי דוע
 .ךממ איצוא הרותה םילבקמ םהש .'וכ לודג יוג ימו וילע רמאיש יוגה ותוא )ב"פ םירבד( ל"זרא 'וכ השעאו ורמואב
 לבקל אמהוזה ךיתהל לזרבה רוכ אוהה תולגה היהש ,הרותה תלבק לא הנכה םירצמ תולג יכ ומוקמב ונבתכ הנהו

 ץראב בער יהיו ךמס כ"ע ... המירצמ םרבא תדר ידי לע היה לעופה לא הנווכה תאצ תנכהו ,לודג יוג וארקישל הרותה
 ...'וכו דריו

 
 .םידסח תולימג לעו הדובעה לעו הרותה לע :דמוע םלועה םירבד השלש לע ,)א"פ תובא( אנתה רמאמ עודי הנה םנמא
 ,םידסח תולימג אוהו דחא דומע לע םלועה דמוע היה הרות ןתמ דע יכ יבר םשב ל"ז וניתובר ורמא הז לע הנהו
 למוג היהש םרבא דסח י"ע היה ןושארה דומעה יכ עודי הנהו .'ג ויה ןכשמה םקוהשמו ,םינש ויה הרות הנתנשמו

 .שרדמבכ ודבעלו 'ה תא תעדל ןברקמ היה ןכ ידי לעו ,םלועה לכל םיבוט םידסח
 
 רכזנ םדוקה קוספבש רחא יכ ,המירצמ םרבא דריו ורמואב םרבא םש וריכזה לא בל םושב איהו .ןינעה לא אבנ הזבו

 רמא .םייקתמ םלועה ןיא ודסח ידעלבש םרבא הארש הַמְל םנמא ךא ... ]ומש ילב[ המירצמ דריו רמאי יד היה ומש
 םיפלאל םלוע יאב לכ םע .םיבוט םידסחו תונרתווה השעא ךיא ךא ,הפ ןוזילמ רצבי אלב םג בשא הפ יתרמא םא ובלב
 אציש ךלמילא ךפה( םיבוט םידסח תושעל לכויו ,עבש םוקמל תכלל ץעונ כ"ע .ץראב ןוזמו םחל ןיא םא תובברלו

 'פ לע )ג"י ףד תוכרב( םרמאמ ריכזהב אוהו 'וכ ץראב בער יהיו א"זו םלועה םייקל ןויכ אצמנ .)דסח תושע לבל ץראהמ
 ותויה אוה םרבא םש יכ ושריפ הנה .םלועה לכ לש ןומה בא ושכעו ,ךתנידמ ינבל בא תייה הלחתב 'וכ םיוג ןומה בא יכ
 .הניכשה יפנכ תחת םאיבהלו םליכאהל םהל בא היהש וצראל םרבא

 


