
כט ת י ש א רג

 י ב ל מ תחקתם. שרה ואל אביכם אברהם אל הביטו ב/( נ"א, פשעיי הנביאשאמר
 העולם אומות שאר אל בערך יהיה ממנה שיצא הזרע י 1 י ה י נה מ מ ם י מע

 )יש"ר(. העם אל המלךכערך
 כ"ג, )בראשית והמדה כטף נתתי י במו - עתיד במקום ענר : נתתיוגם
 )א"ע(.י"ג(

 שה' מפני האבות יתר כאצל נשתנה לא שמו י יצחק שמו את וקראתי"ס.
 )מ"ב(. ברכות( )ירושלמי, כךקראו

 הגה שאם עצמו. את מל כך ואחר אותם מל : ערלתם בשר את וימלכ"ג.
 )רד"ק(.  היום באותו למולם יכול היה ולא תשש כוחו היה תחלה עצמו אתמל

 שנולד ההוא הזמן על : בנו וישמעאל אברהם נמול הזה היום בעצםכ"ו.
 עלטנח, מדבקות ישמעאל בני את הרחיק 1 הקב"ה עשה מה ונמול, בעולםישמעאל
 בני ועתידים שבהם, ההיא המילה בעבור ישראל, בארץ למטה חלק להםונתן

 שלהם שהמילה כמו רב, זמן מכל, ריקה כשהיא הקדושה, בארץ לשלוטישמעאל
 שתכלה עד למקומם, מלשוב ישראל בני את יעכבו והם שלמות, בלי ריקניתהיא

 )זהר(. ישמעעל בני של ההיאהזכות

 14 יט יך

 י"ח רקפ

 )בה"ט(. ממרא של אילונות בו שהיו במקום : ממרא שאלניא.
 - בערב מדומה המלאכים שני ויבאו : א'( )י"ס, כתוב בלוט : היוםכחם

 כחם אליו שבאו אברהם, אבל ולינו. עבדכם בית אל נא סורו : לוט להם אמרושך
 ללון להם אמר לא ולעבור, לאכול אלא ללון, אורחים דרך שאין בבקר,היום

)רשב"ם(.
 לא וזה לו, וקרובים לפניו : עליו נצבים אנשים שלשה והנה ויראב.
 בפתע אלא לאט, לאט ומתקרבים הולכים מרחוק אותם ראה לא כי הנהוג,כדרך
 מהראיה ס: ת א ר ק ל ץ ר י 1 )יש"ר(. אצלו עומדים אותם רא;פתאם

 1 ח ת ש י 1 יש"ר(. פי )על לרוץ כבר היה ויכול נתרפא, בהםהראשונה

 )ע.(. עמהם שעושהו כמו ולא חסד, מהם שמבקש כמו : ה צ רא
 הזריזות כי לכבודם לרונן הפתח מן התחיל : תאהל מפתח לקראתםוירץ

 ויקרר משה ר ה מ י *ו כענין אליו, המזדרז בעיני חשיבותו על תורהלדבר
 )ס(. ח'( ל"ד, לממות, וישתחווארצה



 קתורת מירשיםייסוטל

 מים להזיק יכולים היום בהום כי הגוף, נזק למניעת : טיט מעפ נא יקחד.
 )כו"ק(. וקריםרבים

 ראוי שהזמן פי על אף העץ: תחת והשענו סים... מעט נאיקח
 ולכן לכבדו, כדי מה, דבר ולאכול קצת להתעכב מזום בקש לאכילה, ולאלהליכה,

 ואב.( הרתב"1 פי )עי לאהלו אותם הזמיז לאנם
 שהם בהם הכיר ואב.(. הרמב"1 פי )על אתכם אעכב לא : תעברו אחרה.

 באויר וינוחו מעם שיאכלו אלא מהם בקש לא ולכן ללון חפצים ואינם אורהעוברי
 לדרכם ויעברותחתהעץ

 )בה"מ"
 רק שבאתם י ם ת ר ב ע כן ל ע כי

 )מ"ב(.לעבור
 סעודה על תטרח ולא לחם פת לנו לתת : רברת כאשר תעשהכן
 )ב"ש(. הרבה ועשה מעט אמר : גדולה סעודה ועשה טרח חהוא ;אחרת
 תעכבנו ואל מיד, ולעבור העץ תחת להשען : דהרת כאשר תעשהכן
 )רמב"1(. עמך ללון או באהללבא

 סלת, מהם לעשות קמח סאים שלש מהרי : סלת קמח סאים שלש מהרי1.
 )רמב"ן(. מעם נקי' סלת קמח הסאים שלשת מגל הוציאהוהנה
 )יש"ר(. ולבשלו לתקנו : אתו לעשותז.
 השלחן על הלחם פת את ומהביא לפרש  הוצרך לא י וחלב המאה ויקחח.
 )רשב"ם(. ומהביא לומר הוצרך להם אמר שלא התוספותאלא

 הבשר עם החלב לאכול שלא ; ר ק ב ה ן ב ואח"כ : וחלבחמאה
 ובן עליו, עומד קראו עומד, ואחר יושב כשאיש 1 ם ה י ל ע ד מ ו ע)ב"40.
 ומשמאלו מימינו עליו עמד השמים צבא וכל י*ט( כ"ב, א', )מלכיםבמיכיהו
)רשב"ם(.
 אולי ו שרה ששמה לידע דרך לעוברי היה מאין : אשתך שרה איהט.
 שבא לפי , ך ת ש א ה ר ש ה י א )שד"ל(. שמה מזכיר אברהםשמעו
 )מ"ב(. בזרע ה' הבטיחו שכבר אברהם את ולא שרה אתלבשר
 לאברהם, המלאך שישוב בכתוב מצאנו ולא : חיה כעת אליך אשוה שובי.
 הדמב"1(. פי )על אמר כאשר שרה את פקד וע' בפסוק נכלל זה ואולי אמר,כאשר

 שהם חשבה אלא מלאכים, שהם ידעה לא היא : בקרבת שרה ותצחקי"ב.
 הרמב"1(. פי על )אב. להם האמינה ולא פשוטיםאנשים
 )שד"ל(. ימנם במקום : אמנםי"ג.

 בלתי")רשב"ם(. "אחיי 1 שאמרה : זקנתיואני
 י כ )צ"ה(. בפה ולא י*ב( )פסוק בקרבה רק צחקה כי : צחקתי לאט"ו.

 חי ק ח צ י כ א ל )אבן. לו מוחלים מעוונותיו והמתבייש ונכלמה, י ה א ר*
 שלא פי על אף חי ק ח צ כי א ל "אלא*. מתפרשים "לא" אחרי "כי"רוב



לא ת י שברא

 מאן חי ק ח צ כי א ל צ"ה(. פי )על בקרבך צחקת הנה בפיך,צחקת
 ו~ן בקרבה, שחשבה מה היודעים מלאכים, בהם רואה שאברהם שרה,הבינה
 יש"ר(. פי )על בהבטחתם היא גםהאמינה
 י נ פ ל ע 1 פ י ק ש י 1 החסד. מבית פנו : האנשים משם ויקמוט*ז.

 )ם(. אברהם של ביתו הפך שה" , ם ו דס
 להראות כנהוג, כבוד דרך מהם להפרד מעט עמהם הולך היה , לשולחםס*ז.
 )שד"ל(. לו חביבהשחברתם
 אכה ויאמר י"א( י"ח א' ושמואל וכן המחשבה, שזהו ותכן : אמר וה'יעז.
 הדמב*1(. פי )על מחשבה היא הלב עם אמירה כל וכן ובקיר,בדוד

 )ת"א(. בגללו ונברכו - בדיליה ויתברכו : בוונברכו
 לעשות מאד שי"תירם ספק אין סדום, ענין ובראותו : יצוה אעור למעןי*ט.
 ומשפט לזולתנו, להטיב היא צדקה : ט פ ש מ 1 ה ק ד צ )אב.( ומשפטצדקה
 קצת, עם צדקה אדם ערפה פעמים כמה כי אדם, לשום ע% לעשות  שלאהוא

 )יה"ר(. האחרים את וחומםועושק
 ולכן ואראה, נא ארדה כמו אברהם, של בנוכחותו למלאכים : ה' ויאמרכ.
 )אב.( סדומה וילכו האנשים משם ויפנו כיב()פסוק

 י כ ם ת א ט ח 1 )רמב"1(. סדם עשוקי זעקת : ועמרה טרםזעקת
 אמר - שנעשה מהרע גדולה יותר העקה שלפעמים לפי 1 ד א מ ה ד בכ

 צ"ה(. פי על )מ"ב מהזעקה גדול החטא כי - מאד כבדה כיוחטאתם
 הזהר( פי )על ירידה - וזוהי הדין, למדת הרחמים ממדת : נא ארדהכ"א.
 לכסא הרחמים מכסא : רשעי פירש - ממקמו" יצא ה' הנה "כי : ג' א', מיכה)השהה
 לכל שם היתה היא כי סדום, עיר של : ה ת ק ע צ כ ה עוירד*...(. -הדין
 וידע כ"ת( ב', )שמות יפורש וכן אותם, ארחם ה: ע ד א )יש"ר(. הבכרערי

 )א"ע(.אלקים
 בעדם, להתפלל התעוררות אלא מקומית, הגשה זה אין : אברהם ויגשכ"ג.
 )יש"ר(. ויאמרו אליו ויגשו ט"ז( ל"ב )במדברכדרך

 שתספה ראוי שאינו די לא : העיר בתוך צדיקים חמשים יש אוליכ"ד.
 רשע, ולא צדיק לא תספה לא צדיקים חמשים שם ישנם אם אלא רשע, עםצדיק

 במות וגם הצדיקים, של ושכניהם קרוביהם במות כי המקום, לכל לשאת לךויש

 ש י י ל 1 א אב.(. )ע"פ הצדיקים יסבלו גם הרי חיים, הם שבתוכם העיראנשי
 אברהם דורו, על בקש לא נח עירי ה ך 1 ת ב ים ק י ד צ ם י ש מח

 כלם. בעד לאמים בקש רבינו משה אבל רשע, עם צדיק ימות שלא רקבקש
 "ויחל - מסכה* עגל להם עשו הדרך... מן מהר *סרו 1 הקב"ה לו אמרכאיבר

 כתבתי, אשר מספרך נא מחני אין ואם חטאתם תשא אם ועתה ! בסוף ואמרמשה...*



 )תורה פירושיםייקוטלב

 *סלחתי דם לו שאמר עד משם, זז ולא מחו( שלא מפני )הרוב חטאו שכלםואעפ"י
 הזהר(. פי )עןכדברך"
 )א"ע(. יתכן שלא דבר : חללהכה.

 פעמים כאל אמר טענות' שתי קודם שטען מפני : לך חללה לדג.חללה
 מזות יתחייב כי : ע ש ר כ ק י ד צ כ ה י ה ז אב(. פי )על לךחלילה

 )אב.(. ? משמרתו שמרנו כי בצע ומה - מכלה הוא ורשע תם בעולםשיאמרו

 מ"ב(. פי )על העיקר היא כי לבד, מדום זכר : במדום אמצא אםכ"ו.
 ל כ ל י ת א ש נ 1 )א"ע(. בפרהמיא השם את יראים שהם : העירבהווך

 לכל ונשאתי לבד, במדום רק אפילו צדיקים המשים אמצא אם : ם 1 ק מה
 1 ם ו ק מ ה ל כ ל י ת א ש נ 1 יש"ר(. פי )על הככר ערי לשאר היינוהמקום,

 )אוה"ח(. צדיק ימית שלא שכן ומכל  האתרוגה,  הנואלה עלהשיב

 גדול  עצמו  במחורב  בריה אחרים .' בעד שהמתפלל : ואפר עפר ואנכיכ"ז.

 )מ"ב(. זה על שאל מגדולה שלא והדגיש עצמו את אברהם  היאפיל לכן ה',לפני

 תשובתו דברי לגמר סמוך . אברהם אל לדבר כלה כאשר ה' וילךל"ג.
 פחות על להתפלל מקום לו נתן ולא ה' הלך העשרה" בעבור אשחית "לאלאברהם
 )אוה"ח(. הפעם אך ואדברה ל"ב( )פסיק אברהם אמר כבר שהרי זה,משעור

 מ י* רקפ

 שההוא בו ירגישו שלא מבור והיה מהם, רחוק : מדום בשער ישב ולוםא.
 ביו"ט(. פי )על אורחיםממניס
 הראשון- ה"נא" : לדרככם והלכתם והשכמתם .. נא מורו נא... הנהב.
 שתשכימו ובתנאי עקלתון, קדרך סורו בערב, היינו, עתה, - הויני השא"בבקשה,
 ב"ר(. פי על וע. )זהר סדום אנשי אתכם ירצו שלא כדי הבוקר, אור לפניותצאו

 כדילרית באט,אלא לנמתך כילא נלין: ברחוב כי לאויאמרו
 פי )על ביתו אל אותנו לאסוף סדום מאנשי 1 אי יבאאם

 ככף אצלה אהב הגן בהמת  היה על סעדה קבע : מעתה להם רשיב עפ"ר"

 יצחק את הגמל בשם עלתי משוען ;שה לא אברהם אבל תחילתו, על סוטשהשיח

 מ"ב(. פי על )ם. שמחתם בעת לכך רגילים שהיו הדורלגדולי
 . )יש"ר( הקצה אל הקצה מן כמו העיר, קצה מכל : מקצה העם כלד:
 רק ואשם בזה, אשמים אינם הם כי : דיר תעשו אל האל לאנשים רקה.

 ע.(. פי )על סדום חוקי את שהפרהוא
 שאון וקם בנותש לוקחי שיקומו חשב : אליכם אתהן נא אוציאהח.

 אב.(. פי ער )ס.וניניהם



* ת י ש א רב

 ועתה בשבילו, כדרלעומר של מהמלכים נצלו כלם הם : לגוף בא האהדט.
 )ב"ש(. אותומהרפים

 ו הם או הוא - מדום חוקי לפי אשם מי : שפוט וישפוט לגור באהאחר
 אשר ממשפטך - אבל להם, מלהרע נחדל לא : ם ה מ ך ל ע ר נ ה תע

 ע.(. פי )על יותר עוד נרע לך -חרצת
 ו ה ת ח ש ל )אב.(. דרכים ועוברי העניים צעקת : צעקתם גדלה כיי"ג.

 )ישיר(. ההיא הארץ על או המדינה עלמוסב
 על היושב ה'( י"א, )שמות, כמו אותן, לקחת העומדים : מגותיו לקחיי"ר.
 שד"ל(. פי )עלכסאו

 לגמור יודע שאינו מפני המתעכב על הונח התמהמה לשון : ויתמהמהט"ז.
 )שד"ל(. יעשה מהבדעתו
 תאכל לא י"י( ב', )בראשית תן לךו חשך וכל אתה : אהביך תביט אליאן
 )א"פ(. מאחריו( כשהביטה אשתו נענשה )לכןממנו

 סדום משפט כי דע : ואש גפרית עמרה ועל מרם על המטיר וה'כ"ד.
 יש כי תועבות, אנשי סובלת מוינה ה' היכל שם כי ישראל, ארץ למעלתהיה

 ה'(. פסוק הרמב"1 פי )על ככה בהן עשה ולא מאד, לה' וחטאים רעיםבאומות
 )א"ע(. לוט של : מאחריוכ*ו.
 קטן וכל בכור נקרא באחות גדול כל כי הצעירה, הפך הבכירה הבכירה:ל"א.

 )רמב"1(. צעיר -ממש
 )א"ע(. מהן באחת : בהן ישב אשרכ"ט.

 )ישיר(. מות בן הנך : מת הנךב.

 )אב.(. מחליו סיחיה ; והיהז.

 ואברהם תוכחה, היה ט'( )פסוק הראשון המאמר י אבימלך ויאמרי.
 שנית אבימלך אליו פנה ולכן לו, השיב ולא הקשה מתוכחתו ירא חמתו אתבראותו
 אב.(. פי )פל הסבה עלושאל

 וחזקתי אחריהם, למת אותי "תעו : אלהים אתי התעו כאשר ויחיי"ג.
 לשון אלקים ; )בה"מ( אבי פבית ויצאתי חיים, אלקים אחרי שלכה מהם לפרושלב*

 שבירת על נשדים מאור ברח שמהם כשדימי אור דיים על ורמזייינים,
 )מ"ב(.צלמיהם
 )ים"ר(. אחיך קראת עבר ליעיש : לאחיךט"ז.



 ותזרה פירושים.וקעלך

 א * כ ק 8141

 )רשב"ם(. תמהון של שמחה : צחוק1.
 מבנו.  ואפרר  צליו  היה  שקשה פי על אף : בבקר אברהם וישכםי"ר.
 יש"ר(. פי )על קונו רצון לעשלתהשכים

 דרך ה~ה שאילו החמת, מן המים ויכלו לפיכך : שבע באר במחברותתץ
 )רשב"ם(. המלון עד אברהם לה שנתן בחמת המים לה מספיקים היוישר
 משה רק שבע, באר לריין  %ו נקרא לא המדבר 1 ע ב ש באר ר ב ד מב

 )יש"ר(. בימיו שנקרא בשם קראורבנו
 אותו שהשליכה ותשלך, אלא ותשם, נאמר לא ; הנער את ותשלךט"ו.
 י ם י ח י ש ה ד ח א ת ח ת )מ"ב(. עליו נתאכזר שאגיו שראתה מאחרבחימה
 )יש"ר(. השמש חום יכהושלא

 נגעי מנגד ורעי אהבי י"ב( ליח, )תהלים כמו מרחוק, , מנגרט"ו.
 מנגד.(. אותה האלקים איש כראות ויהי כ"ה( ד, ב', )מלכים לכן לצד"ל(.יעמדו

 כדי רק בצער ושרוי חולה מילד להתרחק : הילר במות אראה  %ל אמרהכי
 קריב אדם נוכחות האם עצמית. אהבה אם כי רחמנות, לא זוהי - בצערו לראותלא
 להקל יכול איננו הוא אם גם צער, סובלים שאנו בשעה אותנו מנחמת איננהלנו
 "וישמע כתוב וחבך" קולה את הגר "ותשא גם אם כן על 1 ממשי באופן צערנואת

 )ה(. ר ע נ ה קול אתאלקים
 ד', )ברחבית כמו הוא אלא שצעק, בפסוק מצאנו ולא : הנער  סול  %תי"ז.

 ל 1 ק ת א )מ"ב(. הילד צער שראה שרצונו אלי, צועקים אחיך דמי קולי'(
 )יש"ר(. וצועק מתאנח היה הנער שגם ספק אין י ר ע נה

 החזקת על נופל אמת ולהפך, הטובה, כפית על נופל שקר תשקר: אםכ"ג.
 ואמת* "חסד של הטעם וזהו אמת, אות לי ונתתם י"ב( ב' )יהושע, כמוהטובה,

-  
 הגר"א(. פי פל )שד"ל ממנו שקבלת מה לתשלום - ואמת חנם, הואחסד

 לשון הוא נין )ת"א(. בני ולבל ולבני - ברי ובבר ובברי : ולנכריולניני
 ע"פ )כו"ק נין הבן נקרא בנכסיו לשלוט אביו תחת קם שהבן ובעבור ושליט,שררה
 כ"א(. כ"ט משלירש"י

 עבדים גם לאברהם נתן שרה את אבימלך כשהשיב : דג:קר צאןכ"ז.
 )כו"ק(. השכינה כנפי תחת היו כלם כי אדם, נפש לו נתן לא כאן ואברהםושפחות,
 שבע באר נקרא לבדו המקום : שבע באר ההוא למקום קרא כן שלל"א.
 )ח(. יצחק של בימיו אלא שבע באר נקראת לא העיר אבלבימיה

 בארץ אשר עירם אל וישובו ענינו : פלשתים ארץ אל וישבוליב.



לנןבראשית

 שבע מבאר ש% 1 הרמאדן( פי )על פלשתים בארץ היתה שבע באר גם 3יפלשתים,
 )ם.(. פלשתים. גארץ היתהשלא

 כעב רקפ

 לו לאבימלך ברית אברהם שכרת אחר : האלה העברים אחי ויחיא.
 זאת, על הקב"ה של אפו חרה צאן, כבשות שבע לו ונתן אברהם של ולנכדוולנינו
 וצערו, קנתרו - אברהם את אלהים נסה ולכן לאברהם, נתנה פלשתים ארץגוהרי
 זה לעומת - כבשות שבע לאבומלך נתת אתה : שמואל של במדרש מצאתיוכן
 רשב"ם(. פי )על חדשים שבעה פלשתים בארץ הארוןהיה

 רם כדגל לעמים, כנס אותו הרים - נס, מגזרת הוא נסה : אברהם אתנמה
 )אב.(.ונשא
 )רמב"ח. עצים שם ימצא לא שמא : עולה עצי ויבקעג.
 לא זאת ובכל בנפשו, קשורה נפשו שהיתה להורות חבה, דרך : בני הנניז.
 ה י וא והעצים האש הנה )יש"ר(. המזבה על מלהקריבונמנע
 ממרחק ועצים אח? הבאת למה ישוב, למקום הולכים אנו אם , ה ל ע ל ה שה

 וההוא לעולה השה גם נוליך לא למה ישוב למקום נלך לא ואם ימים,שלשת
 )יש"ר(.העיקר

 ישחטנו אולי דחוף, הדבר שהיה לפי 1 למטה ירד לא למה : ההימים מןי"א.
 )בה"ט(.בינתים

 הוציך המעשה, בהתלהבות שקוע אברהם הי' באשר : אברהםאברהם
 )נצי"ב(. לשמוע שישוב עד מרגיז בקוללהעמידו
 וס.(. מ"ב פי )על זאת אומר המלאך : ידעתי עתהי"ב.
 )דברים מצינו שהרי לו, הקודם הזמן ממעט עתה לשון כל אין : ידעתיעתה

 לא זה קודם וכי ליראה, אם כי מעמך שואל אלקים ה' מה ישראל י"ב(.ועההי'
 כאילו ידעתיא "עתה כך ישראל", "והנה אמר כאילו הוא אלא ז היראה ממנושאל
 )כ"י(. ידעתי הנהאמר

 ומזה - בקרניו בסבך נאחז - והנה ראה זה אחרי : אחר ; איל והנהי"ג.
 הרשב"ם(. פי )על לו נזדמן נס שבדרךהבין

 כותב משה דברי הם אלה : יראה ה' 3הר היום יאמר אשריעד.
 )יש"ר(.התורה

 זרעך.. את ארבה הרבה הזה... הדבר את עשית אשר יען כיט"ז-יעז.
 ירבה כי לו הבטיח טס פרק י"ג, )פרק קודם גם : אויביו שער את זרעךוירפט
 שער את זרעו שירש לו הוסיף עתה אבל דהומים, וככוכבי הארץ כעפר זרעואת



 ותורח פירושיםייקוטלו

 אויביו בידי שימול או זרעו את שיכלה חטא שום יגרום שלא  הובטח והנהאויביו,
 ר ע ש ת א רמב"ן(. פי )על לנו העתידה בגאולה שלמה הבטחה זו והנה יקום,ולא
 נכבשה הארץ כל הרי השערים את שעבר אחרי כי אויביו ארץ את : 1 י ב י 1א

 )יש"ר(.לפניהם
 )ת"א(. זרעך בגא ויתברכו - בניך בדיל ויתברכון : מזרעך וית3ך3יי*ח.
 במלה , ש3ע 3אר אל יחדו וילכו ויקמו נעריו אל אבטחם וישבי*ט.
 מדרגה על שעלו אחרי גם יצחק(. של זו )וגם אברהם של ענותנותו מובעתיחדיו
- ה' לדברי ובהכנעה שמים ביראת גבחההכה  שום הבליטו ולא הרגישו לא הם 

- 1 י ד ח י אתם והלכו הנערים, ובין ביניהםהבדל  
 )ה(. שוים עם שוים כמו

 פי )על מאביו נכבד היה ארם כי ארם, הזכיר : ארם אבי קמואלכ"א.
רמב"1(.
 ממנה, גדול שהיה לבן, הזכיר לא : רבקה את ילר ובתואלכ"ג.

 )בה"ט(. רבקה בשביל אלא באה לא הפרשה עיקרכי

 ה ר ש י יח

 כ"גפרק

 חייה שני בתורה שנתפרש היחידה האשה היא שרה : שרה חיי ויהיוא.
 ב'( נ"א, )ישעיהו אומר הוא וכל  העברית,  האומה  אם היתה  היא כי זהר()רשב"ם,

 )מ"ב(. תחוללכם שרהאל
 היה צריך ולכן שבע(, ובבאר אברהם מגורי במקום ולא : ארבע בקריתב.
 מבאר רש"י פירש : ם ה ר ב א א ב י 1 ח.(. פי )על קבר אחוזת שםלקנות
 שיהיה או אב.(, פי )על כאן נזכר לא ולכן מותה, בעת אמו עם היה ויצחקשבע,
 מתעורר כל כי לעשותו, והתחיל הזה להספד אברהם שהתעורר לאמר ויבאלשון

 ה ר ש ל ד פ ס ל רשב"ם(. פי פל )רמב"1 אליה בא נקרא במלאכהומתחיל
 )בה"ס(. קבורה מקום לו היה לא עדיין כי לקברה, אמר ולא : ה ת כ ב לד

 אבל - ומההספד, מתו פני מעל להפרד לו הי' קשה : אברהם ויקםג.
 )נצי"ב(. וקםנזדרז
 שאני והטעם קבר, פה לי אין גר היותי בשביל ו  עמעם  אנפי ותושת גרד.
 )ם(. בלבד לגור ולא להשתקע שכאתי עמכם, תושב שאני מפני החי לקנותומבקש
 שותפים אחרים לשום מוסר מדרך ואין המדבר, לשון : אדונינו ולא : אדניי.
 )א"ע(.עמו



יז ת י ש א רג
 כי אליו דבריהם היפך להם גילה : הארץ לעם וישתתו אברהם ויקם1.
 )אוה"ז5. ממנו למעלה בכבוד שהם בגדר אלא להם נשיא עצמו מחזיקאינו
 )א"ע(, לאחר שבח הנותן משפט ושוו ראשו, שישוח -  כשתחזית : 1 ח ת ש י1

 ידים בפשוט שזהו לארץ, השתחויה ובין סתם השתחויה בין הבדלויש
 כו"ק(. פי )ער ו' מ"ב, מקץ בפרשת רש"י שפרש כמוורגלים,
 שאוכל באופן לי לעזור : מלפני מתי את לקער נפשכם את יש אםח.
 עפרון  היה כי , ר ח צ ן ב ן 1 ר פ ע ב לי 1 ע ג פ 1 מפד"ל(לקבור
 )רמב"1(. אבותיו נחלת למכור לכבוד לו יהיה ולא ונכבדעשיר
 שדה י"ז( )פסוק - והראיה מכפלה, קרואה הבקעה כל : המכפלה מערתט.
 לו שאין י ו ה ד ש ה צ ק ב ר ש א הרשב"ם(. פי )על במכפלה אהגרעפרון
 א ל מ ף ס כ ב )בה"כ(. שדהו בקצה היא כי שדהו, דרך לעבור שאצטרךלדה2ה2

 שישרוב בזה להגיד כדי =מכירה", הזכיר ולא לי"' "ויתן וכן י י ל ה נ נ תי
 הרמב"1(. פי )על מלא בכסף יקתנה אם גם עפרון מצד כמתנהאותה
 כמלך באמצע שישב הגדולה, על מורה בתוך מלת : חת בני בתוךי.
 )מ"ב(.בגדוד

 ר ע ש י א ב ל כ ל )רד"ק(. כולם שישמעו ום בקול : חת בניבאזני
 לפרסם רצה שאברהם לפי עירו, שער יוצאי כל כ"ד( )ל"ד כתוב שכם ואצל : 1 ר יע
 בה"ט(. פי )על עירו שער באי לכל גם היינו לנכרים, אף הקניהאת

 ר ש א רה ע מ וה ך ל נתתי ה ד הש )אב.(. בעבורם ולאבעבורך, לעשותי אחפוץ כי העיר, אנשי בי שיפגעו רוצה אינני י ארני לאי"א.
 בקצה שהיא המערה, רק לו למכור מבקש היה אברהם : ה י ת ת נ ך ל 1ב

 כי בו, אשר והמערה, השדה לו שיתן לו אמר ועפרון לעפרון, השדה וישארהשדה,
 לאחרן יהיה והשדה קבר לאחוזת המערה לו שתהיה כמוהו נכבד לאדם יתכןלא

 הרמב"ס. פי )על לו שהזכיר בדמים הכל וקנה בכך שמחואברהם
 הוא 1 ל רק כי בזה להגיד כדי - נתתיה" =לך שגית אמר : נתתיהלך
 )נצי"ב(. רב הון בעד אפילו נותן הי' לא ולאחרנותן

 ורשב"ם(. )א"ע הארץ עם בפני לעפרון : הארץ עם לפניי"ב.
 מסני רק כי להדגיש, כדי לעפרון ולא : הארץ ap לסני אביהםוישמחו

 ממנו חיש כאמרם. המכפלה מערת את לו לתת עפרון הסכים הארץ עם שלכבודם
 צ"ה(. פי )על מתך מקבר ממך יכלה לא קברואת

 כסף שקל מאות איבע השוה ארץ - כסת שקל מאות ארבע ארץטעו.
 גך אחר כי  הכסף, בעבור  תתעכב ואל 1 ר 1 ב ק ך ת מ ת א ן ת"א(. פי)על
 )אב.(. מיד. לו נתנו אבההם אבלתתן,

 ע ישם ו )רשב"ס(.  ברמיקס לחכימא די עפרון: אל אברהם ותטמעט"ז.



 )תורח פירושים.נקזםיה

 שקל מאות ארבע ארץ עפרון שאמר המחיר שמע ן1 1 ר מ ע ל א ם ה ר בא
 ה.(. פי )עלכסף

 ט*0 כרה, ~מות וכן המכפלה, במערת במקום 1 המכפלה מערת אלי*ט.
 )ח.( הארון אלונחת
 ידי על : קבר לאחוזת לאברהם בו אשר והמערה השרה ויקםכ.
 השדה קם אותו שקנה אחרי שרה לקבורת בו והשתכנע בשדה החזיקוכאברהם
 אב.(. פי )על קבר לאחוזת לאברם בו אשרוהמערה

 רד"ק(. ע"פ )ס. קבר לאחוזת לו שתהי' הצבור כל שהסכים י הת בנימאת

 ד * כ ק רפ

 )ח.( עבדו שלח לפיכך ולבוא, לצאת עוד יכול ולא : זקן ואברהםא.
 )רשב"ם(. בחייו בנו את להשיא עת הגיע וווי : כימיםבא
 אשה יקח שלא בנו יצחק את שיצוה לאברהם ראוי הית י בה' ואשביעךג.
 הש5 ארצו אל שילך העבד את להשביע פנים כל על הוצרך אבל כנען,מבנות
 לבנו אשה יקח שלא לעבדו לומר הוצרך ולכן לבנו, אשה משם ויקחמולדתו
 כי דבר, יצחק את לצוות הוצרך לא זה על העבד את שהשביע וכיון 1 כנעןמבנות
 הענין הויה עבדו, את  שהשביץ  השבועה ועל אביו רצון על יעבור שלאידע
 שילך ברצונו היה לא כי ליצחק, זאת צוה לא הרמב"0י פי )על ליצחקידוע
 שהם לומר יטעה שלא רמז בקרב11 יושב אנכי אשר )אב.(קימה
 צ"ה(. פי קפל בקרבם יישב שהוא אחר והגוניםראויים
 והיא בה שנולדתי העיר 1 י ת ד ל 1 מ ל א 1 נתרים. ארם ? ארצי אלד.
 )רדת(. כהודיםאיר

 לבא דיינו : הזאת הארץ אל אחרי ללכת האשה תאבה לא אוליה.
 אחרי בנך-כלומר, ת א ב י ש א ב ש ה ה בעלה. בלי הנהעמי

 את לקחת כדי יצחק עם שמה ואשוב אליך שאבא התרצה הנשואין, עלושאסכים
 ה" לא שיצחק פי על ואף - ב י ש א ב ש ה ה )אב.(. ביתך אל ולשובאשתו
 )רשב"ם(. שם אברהם חח" הואיל השבה זאת קורא הואנטם,

 ונהיתה לפי ג', בפסוק כמו הארץ, אלקי אמר ולא : חסומים אלהי ה'41
 י ה ל א )אב.(. מלאכו "טלח השמים אן המלאך, שליחות לענין זאתתפלתו

 לבריות אלקותו שדעה לא שעה באותה כי הארז, אליי אמר %a 1 ם י מ שה
 ז ר א ומ אבי ת י ב מ בז ח לק אשר התוספות(. בעלי)רבותינו

 מבית לקחני למה שמה, בני או אני שאשוב רצונו היה ואם י1 ת ד ל דמ
 )צ"ה(. 1אבי



יט ת י ש א רב
 מארצי לבני אשה לקחת מהשבועה היינו : זאת משבועתי תשתח.

 )אוה*ח(. כנען מבנות לבני אשה לקחת לא מהשבועה לא אבלוממולדתי,
 רשב*ם(. ש על )ס. אברהם לו שאמר התנאים כל על : הזה הרהור עלס.
 הרי כאן שתעשה מה כל כי הגונה, היא אם בענינה לבדוק המים: עין עלי"ג.

 מחכמת אלא , עצמה מחכמת אינו בבית שתעשה מה אבל עצמה, מחכמתההן
 וח.4 )בה"ס לעשות עליה שיצווקרוביה
 שואביח היו ר א ב ה מ 1 אנשים לשתית מובחרים מים : המיםעין
 )נצי"ב(.לבהמות
 ם ג 1 )אב.( כהבקה גמליך וגם שתה : תאמר אלא לכדי, תצטרך ולמה משם,שתה - המים עין על נצב הנך ! תשיבני לא והיא : ואשתה כדך נא המייעד.

 וראוי להטריח שלא מצרבו פחות שישאל לשואל ראוי כי - ה ק ש א ך י ל מג
 )ם(. יותר או מחסורו די לשואל ויעשה שיוסיףלנדיב

 ראותם הצמה מפלגשו לנחור בנים שהיו מפני : נחור אשת מלכה בןט"ו.
 אבו. )בה"ם, למתה בתואל את יחס%ן

 כדה את מלאה היא לקראתה. העבר וירץ ותעל כרח ותמלאט*ז-י"ז.
 )ע.(. לקראתה %וץ העבד הוכרח ותן לדרכה, ותלך ותעלבזריזות
 ואהבתה, כדך נא הטי - אליעזר  שאמר כמו ולא : ידה על כדה ותרדי*ח.

 והיא להטריחה, רוצה שאינו מפני אליו, תטהו כתפה על הכד שבעודשמשמעותה
 כו"ק(. פי )על צניעות מתוך כן nnmvלא

 כאמרם לשתות שיכלה עד לדבר המתינה : ותאמר להשקותו ותכלי*ט.
 בדברי' דקדקה היא י 1 ת 1 ק ש ה ל ל כ ת 1 )ם(. בסעודה מסיחיו איןז"ל
 תשוה בזה כי אחד, במאמר ציחקה" לגמליך וגם "שתה העבד שאמר כמו אמרהולא
 ואחר לבד, אדוני" "שתה ואמרה: הפסיקה ולכן והגמלים", אתה "שתה לגמלים:אותו
 י ב א ש א ך י ל לגם גם )כו*ק(. אשאב. לגמליך יגם הוסיפה קלהשעה
 )אב(. ירצו. אם  ישתו : מים להם אשאב אני - לא, אם ישתו אם יודעתאיני

 שבשבילו האדם חשיבות על מראה בעבודה "מהירות כי : ותמהרכ.
 )ס(.עובדים

 ז ש י ר ה מ חסד. לעשות הזריזות רוב על משתומם : משתאהכ"א.
 ז ת ע ד ל המוסר. חוק לפי ראוי שה" כמו כך כל תטרחי אל לה אמרולא

 קריז אם ! 1 כ ר ד ' ה ח י ל צ ה ה וזריזותה. חסידותה אוש מתוךלהביר
 )ס(. שכה אי"ה לתקות זה כל שהיה י א ל ם א הגמורו והחסד הטוב צדעל

 דבר, מבקשת היתה שלא וראה : לשתות הגמלים כלו כאשר מהיכיב.
 )ם(. הגמחר החסד צד % מעשקת % היואלא

 מי בת ששאל אחרי עד נחן לא אבל והכין, מאמתחתו לקח : נזם חאהטויקח



 )תורס פירושיםישיטס

 )ם*ב(. ידיה למדת ה. י ד י י ע הרמב"ח. פי )על "ויתן* : בפסוק אין וגםאת,

 חז"ל כמאמר לאנשים, לינה מקום ואח"כ הבהמות צרכי הקדימה תבן:כחה.
 )כמק(. ואכלת".. לבהמתך בשדך  עשב שנתתיעל

 ן ת י 1 ם י ל מ ג ה ח ת פ י 1 ו אליעזר : הביתה האיש ויבאל"ב.
 דמב"ן(. פי לבן)על : א 1 פ ס 1.מתבן

 כל בעבדות עמהם מתנהג היי שלא ללמד חסר' : ושפחת ועבדםל'ןק.
 )נצי"ב(.בך.

 ארצי אל לו אמר אברהם : משפחתי ואל תלך אבי בית אל לא אםליח.
 שאברהם יטיהשבו כדי משפחתי, ואל אבי בית אל שינה והעבד תלד, מולדתיואל
 )אב(. בקרבתם מאדחפץ

 בעפן* "אולי*. לבין "פן* בין  הביל יש : האשה ונלך לא אלילעט.

 פן נפוץ, פן ידו, ישלח פן י כמו הדבר, במציאות חפץ המדבר כשאיןמשתמשים
 אולי : כמו הדבר, לקיום יקוה כשהמדבר ג"כ תשמש "אולי" מלה אסון.יקרתנו
 באמת, לוה מיחל הי' - אבי ימחצני נצלי : שאמר ויעקב כ"א( )ל"ב פניחטא

 בברכת כמו הברכה, לחלות סגולה היא המבורך על המברך של ידים שימתכי
 )כדק(. ואפרים למנשהיעקב

 מתחילה או שמה, את שמע בבית בהיותו כי י יוצאת רבקה והנהמיה.
 )רמב"1(. נזכר לא ש"ג פי על אף שמה, לוהגידה

 )א"ע(. גזר כאשר : ה' רבץ כאשרנ"א.

 אחים לבניו קרא שיעקב דרך על אחתם קרחה : אחתם ריקה אתנ"ט.
 )צ"ה(. מ"ו( ל"א,ייצא,

 הלזה, החלושת בעל יט( לז, )וישב וכן כן, לומר רגיל מרחוק : הלזחס"ה.

 )העב"ם(. הזה הרע המן ו'( ז' והמתר, כמו "ת, אומר מקרוב כשאדםצהל
 פחד, בלבה נקבע והלאה ומאז ובהיה. פחד מרוב : יתתכם הצעיףותקח

 איזו להן בהיות אשר יעקב, עם ורחל אברהם שר8.עם כמו יצחק עם איתהולא
 הלאה שכתוב כמו רבקה, כן שאין מה בפניהם, לדבר בושו לא עליהםקפההא
 לא זאת ובכל עשו, דבר על בדעות מחולקים ורבקה יצחק שהיו תולדות,בפרשת
 יודפת היא כי נוכחים, בדברים דעתה על יצחק את להעמיד לב רבקהשצאה
 ננצי"נ(* בפיו ציד רק ונעשואאמת

 ח * כ ס רפ

 ה'( ה', )ברעשית, הראשון מאדם רק סחוב כך : חי אשרז.
-  

 .)וצי*ב(.ובאברהם



מא ת י ש א רב

 יא")מ. לעכוב ענוי בלי אדד רגע מהגוף הרוח צאת : וינועה.

 הי שצחק לפי יצחק, אצל כמו ימים, ושבע זקן אמר ולא : ושבעזקן
 )ב"ה(. שנה וחמש שבעים מאה חייו היו אברהם אבל שנה, ושמוניםמאה

 )בה"ט(. ההוא למקום קרוב : ראי לחי באר עםי"א.

 )שד"צ(. סואץ : שזר**ה.

 ת ו ד ל ות

 אב שום אחרי ולהקרא להתיחס ליצחק אין : יצחק את הוליד אברהםי"ס.
 )ע.(. לבדו לאברהם אלא אדם( או נח )תרח, לאברהםמהקדמונים
 משה"ח(. צדיק בן צדיק יצחק והיה : יצחק את הולידאברהם
 חייו. במאורעות גם לאברהם דימה היי יצהק : יצחק את הולידאברהם

 יצחק וכן עקרים היו ואשתו אברהם י יצחק וכן - ממשפחתו אהוה לקחאברהם
 הצדיק, הצעיר ויצחק הרשע הבכור ישמעאל - בנים שני נולדו לאברהם ;ואשתו
 בימי , הצדיק הצעיר ויעקב הרשע הבכור עשו - בנים שני נולדו ליצחקוגם

 אבי~לך ; היא אחותי אשתו על אמר אברהם 1 לגרר הלך הוא ; רעב שי'אברהם
 - בארות וחפר ובקר צאן במקנה נתברך הוא ; בריתו לבקש הלכו צבאו שרופיכול
 )אב(. ליצחק גם אירע זהוכל

 של בנו ויהוא נכר, הי' והליכותיו דרכיו בכל : יצחק את הולידאברהם
 )נצי"ב(.אברהם
 וס.( )אב. האם לאחי דומה שהי' עשו גולד וממנה : הארמי לבן אחותכ.

 זרע לך יקרא ביצחק כי ; לאברהם אמר שה' מפני : הוא עקרה כיכ"א.
 1 ע ר ז ל עולם לברית אתו בריתי את "והקימותי 1 י"ב( כ"א)בריגבית,

 והתפלל העקרה, היא אשתו כי בלבו, יצחק החליט י"ט( י"ז )בראשית, ו" י ר חא
 )אב(. אחרת מאשה ולא ממנה בנים לו שיהיו מה' בקש היינו ארותו,לנוכח

 רבבה"( לאלפי היי את )"אחותנו ברכתם שמבת מלבם להוציא : לוויעתר
 ב"ר(. פי על ח. )ע.,ילדה

 י ותאמרנה ככה, להן ארע אם שילדו, לנשים שאלה והיא : ויתרצצומ"ב.
 אנכי- זה והמנהג-למה כן-הדבר אם ותאמר:לא,

 )א"ע(. בהריוןמשונה
 הגוה בכח היא גבורה 1 מחברו רוח וכביר לב אמיץ יהא יאמץ:כ"ג.
 )הר"ל(. ורוח בלב -והאומץ




