ג ר א שי ת

כט

שאמרהנביאפשעיינ"א ,ב)/הביטואל אברהםאביכםואלשרה תחקתם .מלבי
ע מי ם מ מנה י הי1
יהזרעשיצא ממנהיהיה בערך אל שאר אומות העולם
כערך המלך אל העם (יש"ר).
וגםנתתי :ענר במקוםעתיד

י"ג) (א"ע).

במוי נתתי

י"ס .וקראת את שמויצחקי

קראוכך(ירושלמי ,ברכות) (מ"ב).

כטף והמדה (בראשית כ"ג,

שמו לא נשתנה כאצליתרהאבותמפני שה'

כ"ג .וימל את בשר ערלתם :מל אותם ואחר כך מל אתעצמו .שאם הגה
מל אתעצמו תחלההיהכוחו תשש ולאהיהיכול למולם באותוהיום (רד"ק).
כ"ו .בעצםהיום הזהנמול אברהםוישמעאלבנו :עלהזמן ההואשנולד
ישמעאל בעולם ונמול ,מה עשה הקב"ה  1הרחיק אתבני ישמעאל מדבקות עלטנח,
ונתן להם חלק למטה בארץישראל ,בעבורהמילה ההיא שבהם ,ועתידים בני
ישמעאל לשלוט בארץ הקדושה ,כשהיא ריקה מכל ,זמן רב ,כמו שהמילה שלהם
היאריקניתבלי שלמות ,והםיעכבו אתבני ישראל מלשוב למקומם ,עד שתכלה
הזכותההיא שלבניישמעעל(זהר).

ךי
ט 14

י

פ רק י"ח
א .שאלני ממרא :במקוםשהיובואילונות של ממרא (בה"ט).
כחםהיום :בלוט כתוב (י"ס ,א') :ויבאו שני המלאכים מדומה
ב
ר
ע
ב
ושך אמר להם לוט :סורו נא אלבית עבדכםולינו .אבל אברהם ,שבאואליו כחם
היום בבקר ,שאין דרך אורחים ללון ,אלא לאכול ולעבור ,לא אמר להם ללון
(רשב"ם).

ב .וירא והנה שלשה אנשים נצביםעליו :לפניו וקרוביםלו,וזה לא
כדרךהנהוג,כי לא ראה אותם מרחוקהולכים ומתקרבים לאט לאט ,אלא בפתע
פתאם רא; אותם עומדים אצלו (יש"ר)1 .י ר ץ ל ק ר א תס :מהראיה
הראשונה בהם נתרפא ,ויכול היה כבר לרוץ (עלפי יש"ר)1 .
י ש ת ח1
א ר צ ה  :כמו שמבקש מהם חסד ,ולא כמו שעושהו עמהם (ע.).
וירץ לקראתם מפתח תאהל :התחיל מן הפתח לרונן לכבודםכי הזריזות
לדבר תורהעל חשיבותו בעיני המזדרזאליו ,כענין *וי מ ה ר משהויקרר
ארצה וישתחוו לממות ,ל"ד ,ח') (ס).

ייסוט מירשים

ל

קתורת

ד .יקחנאמעפטיט:למניעתנזקהגוף,כי בהוםהיוםיכוליםלהזיקמים
רביםוקרים(כו"ק).
יקח נא מעטסים ...והשענו תחת העץ :אף על פי שהזמן ראוי

להליכה ,ולאלאכילה ,בקש מזום להתעכב קצת ולאכול דבר מה,כדי לכבדו,ולכן
נם לאהזמיז אותם לאהלו פי הרתב"1ואב).
(
ם
ה
ב
ר
י
כ
ה
שהם
עיאעכב אתכם (על פי הרמב"1ואב.).
ה .אחר תעברו :לא
עוברי אורהואינםחפציםללוןולכן לא בקש מהם אלאשיאכלו מעםוינוחובאויר
כי על כן ע ב ר ת ם שבאתם רק
תחתהעץ ויעברו לדרכם

י

(בה"מ"
לעבור (מ"ב).
כן תעשה כאשר רברת :לתת לנו פת לחם ולא תטרח על סעודה
אחרת;חהוא טרח ועשה סעודהגדולה :אמר מעט ועשה הרבה (ב"ש).
כן תעשה כאשר דהרת :להשען תחת העץ ולעבור מיד ,ואלתעכבנו
לבא באהלאוללון עמך(רמב".)1
 .1מהרי שלשסאים קמח סלת:מהרי שלשסאים קמח לעשות מהם סלת,
והנההוציאה מגל שלשתהסאים קמח סלתנקי' מעם (רמב"ן).
ז .לעשות אתו :לתקנוולבשלו(יש"ר).
י לאהוצרך לפרשומהביא את פת הלחםעל השלחן
ח .ויקח המאהוחלב
אלאהתוספות שלא אמר להם הוצרך לומרומהביא (רשב"ם).
חמאהוחלב :ואח"כ בן הב ק ר; שלא לאכול החלב עם הבשר
(ב" .40עו מ ד ע לי ה ם  1כשאישיושב ואחר עומד ,קראו עומדעליו ,ובן
במיכיהו (מלכים א' ,כ"ב ,י*ט) וכל צבא השמים עמדעליו מימינו ומשמאלו
(רשב"ם).

ט .איה שרה אשתך :מאיןהיהלעוברי דרךלידע ששמה שרהואולי
שמעו אברהם מזכיר שמה (שד"ל) .אי ה ש ר ה א ש ת ך ,לפי שבא
לבשר את שרה ולא את אברהם שכברהבטיחו ה' בזרע (מ"ב).
 .שוב אשוהאליךכעתחיה :ולא מצאנו בכתובשישוב המלאך לאברהם,
י
כאשר אמר,ואוליזה נכלל בפסוקוע' פקד את שרה כאשר אמר (עלפי הדמב".)1
י"ב .ותצחק שרה בקרבת :היא לאידעה שהם מלאכים ,אלא חשבה שהם
אנשים פשוטים ולאהאמינה להם (אב .עלפי הרמב".)1
ם (שד"ל).
י"ג .אמנם :במקוםימנ
ואניזקנתי :שאמרה "1אחיי בלתי"(רשב"ם).
ט"ו .לא צחקתי:כי צחקה רק בקרבה (פסוק י*ב) ולא בפה (צ"ה) .כ
ר א ה ונכלמה,והמתביישמעוונותיומוחליםלו(אבן .לא כי צ ח ק
*
י
ח
רוב"כי"אחרי "לא" מתפרשים "אלא* .ל א כי צ ח קחי אףעל פי שלא

י

י

לא

ברא שי ת

צחקתבפיך ,הנה צחקת בקרבך (עלפי צ"ה) .ל א כי צ ח ק
י
ח
,
ה
ב
ר
הבינה שרה ,שאברהם רואה בהם מלאכים ,היודעים מה שחשבה בק
ו~ן
האמינהגםהיא בהבטחתם (עלפי יש"ר).
ט*ז .ויקמו משםהאנשים:פנומביתהחסד 1.ש ק פ 1על פני
ס דו ם ,שה" הפךביתו של אברהם(ם).
ס*ז .לשולחם,היההולך עמהם מעט להפרד מהם דרךכבודכנהוג ,להראות

מאן

י י

שחברתםחביבהלו (שד"ל).
יעז .וה' אמר :ותכןשזהו המחשבה,וכן ושמואל א'י"חי"א) ויאמר אכה
בדודובקיר,וכןכלאמירהעם הלבהיא מחשבה (עלפי הדמב*.)1
ונברכובו:ויתברכובדיליה ונברכובגללו (ת"א).
י*ט .למעןאעוריצוה:ובראותועניןסדום,אין ספקשי"תירם מאדלעשות
צדקה ומשפט(אב ).צ ד ק ה  1מ ש פ ט :צדקההיאלהטיבלזולתנו ,ומשפט
י כמה פעמים ערפה אדם צדקה עם קצת,
הוא שלאלעשות ע %לשום אדם,כ
ועושקוחומם אתהאחרים (יה"ר).
כ .ויאמר ה' :למלאכים בנוכחותו של אברהם,כמו ארדהנא ואראה,ולכן
(פסוקכיב)ויפנו משםהאנשיםוילכו סדומה (אב).
ת
ם
.
)
1
"
ב
מ
ר
(
ח
ט
כ
1
זעקת טרםועמרה :זעקת עשוקי סדם
א
י
כ בד ה מ א ד  1לפי שלפעמים העקה יותר גדולה מהרע שנעשה  -אמר
יכבדה מאד -כי החטאגדול מהזעקה (מ"ב עלפי צ"ה).
וחטאתםכ
כ"א .ארדה נא :ממדת הרחמים למדתהדין,וזוהי ירידה (עלפי הזהר)
(השההמיכהא',ג'":כי הנהה'יצא ממקמו" -פירשרשעי :מכסאהרחמים לכסא
הדין -עוירד* .)...ה כ צע ק ת ה :שלעיר סדום,כיהיאהיתה שם לכל
ערי הבכר (יש"ר) .א ד ע ה :ארחם אותם ,וכן יפורש (שמות ב' ,כ"ת) וידע
אלקים (א"ע).

כ"ג .ויגש אברהם:איןזה הגשה מקומית ,אלא התעוררות להתפלל בעדם,
כדרך (במדבר ל"ב ט"ז)ויגשואליוויאמרו (יש"ר).
כ"ד .אוליישחמשיםצדיקים בתוךהעיר :לאדישאינוראוי שתספה
צדיק עם רשע ,אלא אם ישנם שם חמשיםצדיקים לא תספה לאצדיק ולא רשע,
ויש לך לשאת לכל המקום,כי במות קרוביהם ושכניהם שלהצדיקים ,וגם במות
אנשיהעיר שבתוכם הםחיים,הרי גםיסבלוהצדיקים (ע"פאב .).א  1לי י ש
ח מ שי ם צ די קים ב ת  1ך ה עירי נח לא בקש על דורו ,אברהם
בקש רק שלאימות צדיק עם רשע ,אבל משהרבינו בקש לאמים בעד כלם.
כאיבר אמרלו הקב"ה * 1סרו מהר מןהדרך ...עשו להם עגל מסכה* "-ויחל
משה *...ואמרבסוף !ועתה אם תשא חטאתם ואםאיןמחנינא מספרך אשרכתבתי,

לב

ייקוט פירושים

(תורה

ואעפ"י שכלם חטאו (הרובמפני שלא מחו) ולאזז משם ,עד שאמרלודם *סלחתי

כדברך" (ען פי הזהר).
כה .חללה :דבר שלאיתכן(א"ע).
חללה לדג .חללה לך:מפני שטען קודם שתי טענות' אמר כאלפעמים
חלילה לך (על פי אב) .ז הי ה כ צ די ק כ ר ש ע  :כי יתחייב מזות
שיאמרו בעולם תם ורשע הוא מכלה  -ומה בצעכי שמרנו משמרתו ?(אב.).
כ"ו .אם אמצא במדום :זכר מדום לבד ,כי היא העיקר (על פי מ"ב).
בהווךהעיר :שהם יראים את השם בפרהמיא (א"ע)1 .נ ש א תי ל כ ל
ה מ ק  1ם  :אם אמצא המשים צדיקים אפילו רק במדום לבד ,ונשאתי לכל
המקום,היינו לשארערי הככר (על פי יש"ר)1 .נ ש א ת
י ל כ ל ה מ קו ם 1
השיב על הנואלה האתרוגה ,ומכל שכן שלאימית צדיק (אוה"ח).
כ"ז .ואנכיעפר ואפר :שהמתפלל בעד '.אחרים בריה במחורב עצמוגדול
לפני ה',לכן היאפיל אברהם את עצמו והדגיש שלא מגדולה שאל עלזה (מ"ב).
ל"ג .וילך ה' כאשר כלה לדבר אל אברהם .סמוך לגמרדברי תשובתו
לאברהם "לא אשחית בעבור העשרה" הלך ה' ולא נתןלו מקום להתפללעל פחות
משעורזה ,שהרי כבר אמר אברהם(פסיק ל"ב) ואדברה אך הפעם (אוה"ח).

פ רק י* מ
א .ולוםישב בשערמדום :רחוק מהם,והיה מבור שלאירגישובו שההוא
ממניס אורחים (על פיביו"ט).
"
א
נ
"
ה
:
ם
כ
כ
ר
ד
ל
ם
ת
כ
ל
ה
ו
והשכמתם
ב .הנה נא ...מורו נא..
הראשון-
בבקשה ,השא"הויני  -עתה,היינו ,בערב ,סורו קדרך עקלתון,ובתנאי שתשכימו
ותצאולפני אור הבוקר ,כדי שלא ירצו אתכם אנשי סדום (זהר וע .על פי ב"ר).
ויאמרו לא כי ברחוב נלין :כילא לנמתך באט,אלא כדילרית
אם יבא אי  1מאנשי סדום לאסוף אותנו אל ביתו (על פי
ר"אהב אצלה ככף
"ן
פג
להם מעתה :קבע סעדה עלהיה בהמתעה
בר
שיעל תחילתו ,אבל אברהם לא ;שה משוען עלתי בשם הגמל את יצחק
שהשיח סוט
לגדולי הדור שהיו רגילים לכך בעת שמחתם(ם .עלפי מ"ב).
ד :כל העם מקצה :מכל קצההעיר ,כמו מן הקצה אל הקצה (יש"ר).
:כי הםאינם אשמים בזה ,ואשם רק
ה .רק לאנשים האל אל תעשו
הוא שהפר אתחוקי סדום (עלפיע.).
ח .אוציאה נא אתהןאליכם :חשב שיקומו לוקחי בנותש וקם שאון
וניניהם (ס .ער פי אב.).

דיר

ב ר א שי ת

*

ט .האהד באלגוף :הם כלם נצלו מהמלכים של כדרלעומרבשבילו ,ועתה
מהרפים אותו (ב"ש).
א
ו
ה
ו
א
ם
ו
ד
מ
אשם
הםו
לפיחוקי
האחר באלגורוישפוט שפוט :מי
ע ת ה נ רע ל ך מ ה ם :לאנחדל מלהרע להם ,אבל  -ממשפטך אשר
חרצת -לךנרעעודיותר (עלפיע.).
ח
ש
י גדלה צעקתם :צעקתהענייםועוברי דרכים(אב .).ל
ת הו
י"ג .כ
מוסבעלהמדינהאועל הארץההיא(ישיר).
י"ר .לקחימגותיו:העומדים לקחתאותן ,כמו (שמות,י"א,ה')היושבעל
כסאו (עלפי שד"ל).
ט"ז .ויתמהמה :לשון התמהמה הונח על המתעכבמפנישאינויודע לגמור
בדעתו מהיעשה (שד"ל).
יאן אל תביטאהביך :אתהוכל חשך לךו תן(בראשיתב',י"י
) לא תאכל
ממנו (לכן נענשה אשתו כשהביטהמאחריו) (א"פ).
משפט
סדום
כ"ד .וה'המטירעל מרםועל עמרהגפרית ואש :דע כי
היה למעלת ארץ ישראל,כי שםהיכל ה'מוינה סובלת אנשי תועבות,כייש
באומותרעים וחטאים לה' מאד,ולא עשהבהןככה (עלפי הרמב" 1פסוקה').
כ*ו .מאחריו :שללוט(א"ע).
ל"א .הבכירה :הבכירה הפךהצעירה,כיכלגדול באחות נקראבכורוכל קטן
צעיר (רמב".)1

ממש -
כ"ט .אשר ישב בהן :באחת מהן (א"ע).

ב .הנך מת:הנךבן מות(ישיר).
ז .והיה ;סיחיהמחליו(אב.).
,
ה
ח
כ
ו
ת
ק
ו
ס
פ
(
ה
י
ה
ואברהם
ט')
 .ויאמראבימלך המאמר הראשון
י
בראותו את חמתוירא מתוכחתו הקשה ולאהשיבלו,ולכן פנהאליואבימלךשנית
ושאל על הסבה (פלפיאב.).
,
ם
ה
י
ר
ח
א
למת
ו
ע
ת
"
ם
י
ה
ל
א
:
אותי
וחזקתי
י"ג .ויחי כאשרהתעואתי
לב*לפרוש מהםשלכהאחריאלקיםחיים,ויצאתיפביתאבי (בה"מ);אלקים לשון
,ורמז על דיים אורכשדימי שמהם ברח מאור נשדים על שבירת
ייינים

י

צלמיהם (מ"ב).

ט"ז .לאחיך:ליעיש עבר קראתאחיך(ים"ר).

לך

.וקע פירושים ותזרה
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 .1צחוק :שמחה שלתמהון(רשב"ם).
י"ר .וישכם אברהם בבקר:אףעלפי שקשה היה צליו ואפרר מבנו.
השכים לעשלת רצוןקונו (עלפי יש"ר).
ותתץ במחבר באר שבע:לפיכךויכלוהמים מן החמת,שאילו ה~ה דרך
ישרהיו מספיקים לה המים בחמת שנתן לה אברהם עדהמלון (רשב"ם).
ב מד ב ר באר ש בע  1המדבר לא נקרא %ולריין באר שבע ,רק משה
רבנו קראו בשם שנקראבימיו(יש"ר).
,
ם
ש
ת
ו
א
ל
א
ה
כ
י
ל
ש
ה
ש
,
ך
ל
ש
ת
ו
אותו
ט"ו .ותשלך אתהנער; לא נאמר
בחימה מאחר שראתהשאגיו נתאכזרעליו (מ"ב) .ת ח ת א ח ד ה שי חי ם
שלאיכהוחום השמש(יש"ר).
ד
ג
נ
מ
,
ח
י
ל
ט"ו .מנגר ,מרחוק ,כמו (תהלים
י"ב) אהבי ורעי
נגעי
יעמדולצד"ל) .לכן(מלכיםב',ד ,כ"ה)ויהי כראותאיש האלקים אותהמנגד.).
כי אמרה %לאראה במותהילר :להתרחקמילדחולהושרוי בצער רקכדי
לא לראותבצערו -זוהילארחמנות,כי אם אהבהעצמית .האםנוכחות אדםקריב
לנואיננה מנחמתאותנו בשעה שאנו סובלים צער ,גם אם הואאיננויכול להקל
את צערנו באופןממשי 1עלכן אם גם "ותשא הגר את קולה וחבך" כתוב "וישמע
אלקים את קול הנע ר (ה).
י"ז% .ת סולהנער :ולא מצאנו בפסוק שצעק ,אלא הוא כמו (ברחבית ד',
י') קולדמיאחיך צועקיםאלי ,שרצונו שראה צערהילד (מ"ב) .א ת ק  1ל
הנער אין ספק שגםהנערהיה מתאנחוצועק (יש"ר).
,
ך
פ
ה
כ"ג .אם תשקר :שקרנופלעלכפית הטובה ,ול
אמת נופל על החזקת
הטובה,כמו(יהושע,ב'י"ב) ונתתםלי אות אמת,וזהו הטעם של "חסד ואמת*
חסד הואחנם ,ואמת לתשלום מה שקבלת ממנו (שד"ל פל פי הגר"א).
א
ו
ה
ולניניולנכרי :ובברי ובברברי -ולבני ולבלבני (ת"א) .נין
לשון
שררהושליט ,ובעבורשהבן קם תחתאביו לשלוטבנכסיו נקרא הבןנין (כו"ק ע"פ
רש"י משלי כ"ט כ"א).
כ"ז .צאןדג:קר :כשהשיבאבימלך את שרה נתן לאברהם גם עבדים
ושפחות ,ואברהםכאן לאנתןלו נפש אדם,כי כלםהיו תחתכנפי השכינה (כו"ק).
ל"א .שלכן קרא למקום ההוא באר שבע :המקום לבדו נקרא באר שבע
בימיה אבלהעיר לא נקראת באר שבע אלאבימיו שליצחק(ח).
אשר
ליב .וישבו אל ארץ פלשתים :ענינו וישובו אל עירם
בארץ

י

י

בראשית

לנן

פלשתים3,יגם בארשבעהיתהבארץפלשתים (עלפי הרמאדן)  1ש%מבארשבע
שלאהיתהגארץפלשתים(.ם.).
פ רק כעב

העברים האלה :אחר שכרת אברהם בריתלאבימלךלו
א .ויחי
ולנינוולנכדו של אברהםונתןלו שבע כבשותצאן ,חרהאפו של הקב"העל זאת,
גוהרי ארץ פלשתים נתנה לאברהם,ולכןנסהאלהים את אברהם -קנתרווצערו,
וכן מצאתי במדרש של שמואל :אתה נתת לאבומלך שבע כבשות -לעומתזה
היההארון בארץ פלשתים שבעה חדשים (עלפי רשב"ם).
נמה את אברהם :נסההוא מגזרתנס- ,הריםאותוכנסלעמים ,כדגל רם
ונשא(אב.).
ג .ויבקעעציעולה :שמא לאימצא שםעצים(רמב"ח.
ז .הנניבני :דרך חבה ,להורות שהיתה נפשו קשורה בנפשו ,ובכל זאת לא
נמנע מלהקריבו על המזבה (יש"ר) .הנה האש והעצים ואי ה
ה ש ה לע ל ה ,אםאנוהולכים למקוםישוב ,למה הבאת אח?ועצים ממרחק
שלשת ימים ,ואם לא נלך למקוםישוב למה לא נוליך גם השה לעולהוההוא

אחי

העיקר (יש"ר).

י"א .מןההימים :למה לאירד למטה1לפישהיה הדברדחוף,אוליישחטנו

בינתים (בה"ט).
אברהם אברהם :באשרהי' אברהם שקוע בהתלהבות המעשה ,הוציך
להעמידו בקולמרגיזעדשישוב לשמוע(נצי"ב).
ל
ע
מ"ב
י"ב .עתהידעתי :המלאך אומר זאת ( פי וס.).
עתהידעתי:אין כל לשון עתה ממעט הזמן הקודםלו,שהרימצינו(דברים
' י"ב).ועהה ישראל מה ה'אלקים שואל מעמך כי אםליראה ,וכי קודם זה לא
י

שאל ממנו היראהז אלא הואכאילו אמר "והנה ישראל" ,כך "עתה ידעתיאכאילו

אמרהנהידעתי(כ"י).

;
י"ג .והנהאיל אחר:אחריזה ראה והנה -נאחז בסבךבקרניו -
הבין שבדרך נסנזדמןלו (עלפי הרשב"ם).
יעד .אשריאמרהיום 3הר ה'יראה :אלה הם דברי משה כותב

התורה (יש"ר).

ומזה

ט"ז-יעז.כייען אשרעשית את הדברהזה ...הרבה ארבה אתזרעך..
וירפטזרעך את שעראויביו :גם קודם (פרקי"ג ,פרק טס הבטיחלוכי ירבה
את זרעו כעפר הארץוככוכבידהומים ,אבל עתההוסיף לו שירשזרעו את שער

לו

ייקוט פירושים ותורח

אויביו ,והנה הובטח שלאיגרום שום חטא שיכלה אתזרעו אושימולבידיאויביו
ולאיקום ,והנהזו הבטחה שלמה בגאולה העתידהלנו (על פי רמב"ן) .את שער
א1י בי :1את ארץאויביוכיאחרי שעבר אתהשערים הרי כל הארץ נכבשה
לפניהם (יש"ר).

מזרעך:ויתברכוןבדילבניך -ויתברכו בגאזרעך(ת"א).
י*ח .וית3ך3י
י*ט .וישב אבטחם אלנעריוויקמווילכויחדו אל 3אר ש3ע ,במלה
יחדיומובעתענותנותו של אברהם(וגםזו שליצחק) .גםאחרי שעלועל מדרגה
כה גבחהה ביראת שמים ובהכנעה לדברי ה'  -הם לא הרגישו ולא הבליטו שום
י 1כמושויםעםשוים (ה).
הבדלביניהםוביןהנערים ,והלכו אתםיחד
כ"א .קמואלאבי ארם:הזכיר ארם ,כי ארם היה נכבדמאביו (עלפי
רמב".)1

כ"ג .ובתואלילר את רבקה :לא הזכיר לבן ,שהיה גדול ממנה,
יעיקר הפרשה לא באה אלאבשביל רבקה(בה"ט).
כ

חיי

שרה

פרק כ"ג
ו שרה :שרההיא האשה
א .ויהי
(רשב"ם ,זהר)כיהיא היתה אם האומה העברית ,וכל הוא אומר(ישעיהו נ"א ,ב')
אל שרה תחוללכם (מ"ב).
,
)
ע
ב
ש
ב .בקרית ארבע :ולא במקוםמגורי אברהם ובבאר
ולכן צריךהיה
לקנות שם אחוזת קבר (על פיח1 .).י ב א א ב ר ה ם :פירש רש"י מבאר
שבע,ויצחקהיה עם אמו בעת מותה,ולכן לא נזכרכאן (עלפי אב ,).או שיהיה
לשוןויבא לאמר שהתעורר אברהם להספד הזהוהתחיל לעשותו ,כי כל מתעורר
ומתחיל במלאכה נקרא באאליה (רמב" 1פל פי רשב"ם) .ל ס פ ד ל ש ר ה
יעדיין לאהיהלו מקום קבורה (בה"ס).
ד ל ב כ ת ה  :ולא אמר לקברה,כ
ג .ויקם אברהם :קשההי'לו להפרד מעל פני מתו ומההספד - ,אבל
נזדרז וקם (נצי"ב).
ד .גר ותושתאנפיעמעםו בשבילהיותי גראיןלי פה קבר ,והטעםשאני
מפנישאני תושב עמכם ,שכאתי להשתקע ולא לגור בלבד(ם).
מבקש לקנותו
י
ח
ה
 .אדני :ולאאדונינו:לשון המדבר,ואין מדרך מוסר לשום אחרים שותפים
י
עמו (א"ע).

חיי

היחידה שנתפרש בתורהשניחייה

ג ר א שי ת

.1

יז

ויקם אברהםוישתתולעם הארץ:גילה להם היפך דבריהםאליוכי

אינומחזיק עצמונשיא להם אלא בגדר שהם בכבוד למעלה ממנו (אוה"ז.5
1י ש ת ח  :1כשתחזית שישוח ראשו,ושוו משפט הנותן שבח לאחר (א"ע),
ויש הבדלבין השתחויה סתם ובין השתחויה לארץ ,שזהו בפשוט ידים
ורגלים,כמו שפרשרש"י בפרשת מקץ מ"ב,ו' (ערפי כו"ק).
ר
ו
ז
ח .אםיש את נפשכם לקער אתמתימלפני :לע לי באופן שאוכל
לקבור מפד"ל)  1פגע  1לי בע פ ר1ן בן צ ח ר ,כי היה עפרון
עשיר ונכבד ולאיהיהלו לכבוד למכור נחלתאבותיו (רמב".)1
ט .מערת המכפלה :כל הבקעה קרואה מכפלה,והראיה ( -פסוקי"ז) שדה
י שאיןלו
עפרוןאהגר במכפלה (עלפי הרשב"ם) .א ש ר ב ק צ ה ש ד הו
לדה2ה 2שאצטרךלעבור דרך שדהו,כיהיא בקצה שדהו (בה"כ) .ב כ ס ף מ ל א
י תננ ה ליי וכן"ויתןלי"' ולאהזכיר =מכירה" ,כדילהגיד בזה שישרוב
אותה כמתנה מצדעפרוןגם אם יקתנה בכסף מלא (על פי הרמב".)1
 .בתוךבני חת :מלתבתוך מורה על הגדולה ,שישב באמצע כמלך
י
בגדוד (מ"ב).
באזניבני חת :בקולוםשישמעוכולם (רד"ק) .לכל ב אי שע ר
עיר :1ואצל שכםכתוב (ל"דכ"ד) כליוצאי שערעירו,לפי שאברהם רצהלפרסם
אתהקניה אף לנכרים,היינו גם לכלבאי שערעירו (על פי בה"ט).
י"א .לאארני אינני רוצהשיפגעו בי אנשי העיר ,כי אחפוץ
י
ת
ו
ש
ע
ל
בעבורך,ולאבעבורם(אב .).הש ד ה נתתי לך וה מ ע רה א ש ר
ב  1ל ך נ ת תי ה :אברהםהיה מבקש למכור לו רק המערה,שהיא בקצה
השדה,וישאר השדהלעפרון,ועפרון אמרלושיתןלו השדה והמערה ,אשרבו,כי
לא יתכן לאדם נכבד כמוהו שתהיהלו המערה לאחוזת קבר והשדהיהיה לאחרן
ואברהם שמח בכך וקנה הכלבדמיםשהזכירלו (עלפי הרמב"ס.
רק
ל
1
הוא
לךנתתיה :אמר שגית=לך נתתיה" -כדי להגיד בזהכי
נותן ולאחר לאהי' נותןאפילו בעדהון רב (נצי"ב).
י"ב .לפניעם הארץ :לעפרוןבפני עם הארץ (א"ע ורשב"ם).
רק
,
וישמחואביהםלסני  apהארץ :ולאלעפרון כדי להדגיש כי מסני
כבודם של עם הארץהסכיםעפרון לתתלו את מערת המכפלה כאמרם .חיש ממנו
את קברו לא יכלה ממך מקבר מתך (עלפי צ"ה).
טעו .ארץ ארבע מאות שקל כסת  -ארץ השוה איבע מאות שקלכסף
(על פי ת"א) .ןא ת מ תך קב 1ר 1ואל תתעכב בעבור הכסף,כי אחר גך
תתן ,אבל אבההםנתנולומיד(.אב.).
ט"ז .ותטמע אברהם אל עפרון:די לחכימא ברמיקס (רשב"ס) .ו ישםע

י

יה

.נקזם פירושים (תורח

א ב ר ה ם א ל ע מ ר  1ן 1שמעהמחיר שאמר עפרון ארץארבע מאות שקל
כסף (עלפיה.).
י*ט .אל מערת המכפלה  1במקום במערת המכפלה,וכן ~מותכרה ,ט*0
ונחתאלהארון(ח).

כ .ויקם השרה והמערה אשר בו לאברהם לאחוזת קבר :עלידי

וכאברהםהחזיק בשדהוהשתכנעבו לקבורת שרה אחרי שקנהאותו קם השדה
והמערה אשר בו לאברם לאחוזת קבר (עלפיאב.).
מאתבני הת שהסכיםכל הצבורשתהי'לולאחוזת קבר(ס .ע"פרד"ק).

י

פר ק כ * ד
א .ואברהםזקן:ולאיכולעוד לצאתולבוא,לפיכך שלחעבדו(ח).
באכימים:ווויהגיעעתלהשיא אתבנובחייו (רשב"ם).
ג .ואשביעך בה' היתראוי לאברהםשיצוה אתיצחקבנו שלאיקח אשה
מבנותכנען ,אבלהוצרךעלכלפניםלהשביע את העבד שילך אל ארצו הש5
מולדתוויקח משם אשהלבנו,ולכןהוצרך לומר לעבדו שלא יקח אשה לבנו
מבנותכנען1וכיוןשהשביע אתהעבדעלזהלאהוצרךלצוות אתיצחק דבר,כי
ידע שלאיעבורעלרצוןאביוועלהשבועה שהשביץ את עבדו ,הויה הענין
ידועליצחק (עלפי הרמב"0י לא צוה זאת ליצחק ,כי לאהיהברצונושילך
קימה (אב ).אשר אנכי יושב בקרב 11רמז שלא יטעה לומר שהם

י

ראויים והגונים אחר שהואיישב בקרבם קפלפיצ"ה).
ד .אלארצי? ארםנתרים
 1 .אל מ1לד ת 1

איר

כהודים (רדת).

י

העירשנולדתי בהוהיא

ה .אולי לא תאבה האשה ללכתאחרי אל הארץ הזאת :דיינו

לבא

עמי הנה בלי בעלה .ה ה ש ב א שי ב א ת בנך-כלומר ,אחרי
ושאסכים עלהנשואין ,התרצה שאבאאליך ואשוב שמה עם יצחק כדי לקחת את
אשתוולשוב אלביתך(אב .).ה ה ש ב א שי ב  -ואף עלפי שיצחק לא ה"
נטם ,הוא קוראזאת השבההואילחח" אברהם שם (רשב"ם).
 41ה'אלהיחסומים :ולא אמראלקי הארץ ,כמו בפסוק ג',לפיונהיתה
תפלתוזאתלעניןשליחותהמלאך ,אן השמים "טלחמלאכו(אב .).אלהי
יהארז,כיבאותה שעה לא שדעהאלקותו לבריות
ה ש מי ם  a% 1אמראלי

י

אבי ומ א רז

(רבותינובעלי התוספות) .אשר לק ח בז מ ב ת
מדלד תי 1ואםהיהרצונו שאשוב אני או בני שמה ,למהלקחני מבית
אבי( 1צ"ה).

יט

ב ר א שי ת

ח .תשתמשבועתי זאת:היינו מהשבועה לקחת אשה לבני מארצי
וממולדתי ,אבל לא מהשבועה לא לקחת אשהלבני מבנותכנען (אוה*ח).
ס .עלהרהור הזה :על כל התנאים שאמרלו אברהם(ס .על ש רשב*ם).
י"ג .עלעיןהמים :לבדוקבענינה אםהיאהגונה,כיכל מה שתעשהכאןהרי
ההן מחכמת עצמה ,אבל מה שתעשה בבית אינו מחכמת עצמה אלא מחכמת
קרוביהשיצוועליהלעשות (בה"סוח4.
עי
מ
ה
ב
1
ם
י
ש
נ
א
א
ו
י
ה
ר
ת
י
ת
ןהמים :מים מובחרים לש
שואביח
,

לבהמות(נצי"ב).

יעד .המינא כדך ואשתה:והיא לאתשיבנ ! הנך נצב עלעין המים
יגמליךכהבקה(אב1 ).ג -
שתה משם ,ולמה תצטרךלכדי ,אלא תאמר :שתהוגם
ם
ג מלי ך א ש ק ה -כיראוי לשואלשישאל פחות מצרבושלאלהטריחוראוי
לנדיבשיוסיףויעשה לשואלדי מחסורואויותר(ם).
ט"ו .בן מלכה אשתנחור:מפנישהיובנים לנחור מפלגשו הצמה ראותם
%ן יחסאתבתואל למתה(בה"ם,אבו.
ר
ב
ע
ה
ת
א
ה
א
ל
מ
ץ
ט*ז-י"ז .ותמלאכרחותעלויר
.
ה
ת
א
ר
ק
ל
היא
כדה
בזריזותותעלותלך לדרכה,ותןהוכרחהעבד %וץ לקראתה(ע.).
י*ח .ותרדכדהעלידה :ולאכמו שאמראליעזר -הטינא כדך ואהבתה,
שמשמעותהשבעוד הכדעל כתפה תטהואליו,מפנישאינו רוצהלהטריחה ,והיא
לא nnmvכן מתוךצניעות (עלפיכו"ק).
י*ט .ותכל להשקותו ותאמר:המתינה לדבר עדשיכלה לשתות כאמרם
ןמסיחיו בסעודה(ם) 1 .תכל ל ה ש ק  1ת 1
ז"לאי
י היא דקדקה בדברי'
ולא אמרהכמו שאמרהעבד "שתהוגםלגמליךציחקה" במאמר אחד,כי בזה תשוה
אותולגמלים" :שתה אתהוהגמלים",ולכןהפסיקה ואמרה" :שתהאדוני" לבד,ואחר
שעה קלההוסיפהיגםלגמליךאשאב( .כו*ק) .גם לגם לי ך א ש א ב
איני יודעת אםישתו אםלא ,אני אשאב להםמים:ישתו אםירצו( .אב).
כ .ותמהר:כי"מהירות בעבודה מראה על חשיבות האדםשבשבילו
עובדים(ס).
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ולא אמר לה אל תטרחי כל כך כמו שה" ראוי לפי
להביר מתוך אושחסידותהוזריזותה .ה ה צלי ח ה ' ד ר כ  ! 1אם קריז
על צדהטוב והחסדהגמורו אם ל א
י שהיה כלזה לתקותאי"ה שכה(ס).
כיב .מהי כאשרכלוהגמלים לשתות:וראה שלאהיתה מבקשת דבר,
אלאהיו  %מעשקת %צדהחסדהגמחר(ם).
ויקח חאהטנזם :לקח מאמתחתווהכין ,אבל לאנחןעדאחרי ששאל בתמי

י

ס

ישיט

פירושים (תורס

י

את,וגםאין בפסוק":ויתן* (עלפי הרמב"ח .ע י דיה.
כחה .תבן :הקדימהצרכי הבהמות ואח"כ מקוםלינהלאנשים ,כמאמר חז"ל
על שנתתי עשב בשדך לבהמתךואכלת"( ..כמק).
ל"ב .ויבאהאישהביתה:אליעזרו 1י פ ת ח הג מלי ם 1י תן
תבן .1מ ס פ  1א :לבן(עלפי דמב"ן).
ל'ןק .ועבדם ושפחת :חסר' ללמד שלא היי מתנהג עמהם בעבדות כל
בך(.נצי"ב).
ליח .אם לא אלביתאבי תלךואל משפחתי :אברהם אמרלו אלארצי
ואלמולדתי תלד,והעבדשינהאלביתאבי ואל משפחתי,כדייטיהשבו שאברהם
חפץ מאד בקרבתם(אב).

לעט .אלי לאונלך האשה :יש הביל בין

למדתידיה (ם*ב).

"פן*

לבין

"אולי* .בעפן*

משתמשים כשאין המדבר חפץבמציאות הדבר,כמו פןישלחידו ,פן נפוץ,פן
יקרתנו אסון .מלה "אולי" תשמש ג"כ כשהמדבר יקוה לקיום הדבר ,כמו:אולי
ימחצני אבי הי' מיחל לוה באמת,
חטאפני (ל"ב כ"א)ויעקב שאמר :נצלי
כי שימתידים של המברךעלהמבורךהיא סגולה לחלות הברכה ,כמו בברכת
יעקב למנשה ואפרים (כדק).
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יבהיותו בבית שמע את
מיה .והנה רבקהיוצאת כ
הגידהלו שמה ,אףעלפיש"ג לאנזכר(רמב".)1
נ"א .כאשר רבץ ה' :כאשרגזר(א"ע).
נ"ט .אתריקה אחתם :קרחה אחתם על דרך שיעקב קראלבניואחים

י

י

ייצא,

ל"א ,מ"ו) (צ"ה).

ס"ה .הלזח :מרחוקרגיל לומרכן,וכן(וישב לז,יט) בעל החלושתהלזה,
,כמווהמתר,ז'ו')המןהרעהזה (העב"ם).
צהל כשאדם מקרובאומר"ת
ותקחהצעיףיתתכם:מרוב פחדובהיה .ומאז והלאה נקבע בלבה פחד,
ולאאיתהעםיצחקכמו שר.8עם אברהם ורחל עםיעקב ,אשר בהיות להןאיזו
קפההא עליהם לא בושו לדברבפניהם ,מהשאין כן רבקה ,כמו שכתוב הלאה
בפרשת תולדות,שהיויצחק ורבקהמחולקים בדעות על דבר עשו ,ובכל זאת לא
שצאה רבקה לב להעמיד את יצחקעל דעתה בדברים נוכחים ,כי היאיודפת
אאמתונעשו רקצידבפיוננצי"נ)*

פ רס כ * ח
ז .אשר  :כך סחוב רק מאדם הראשון (ברעשית,
חי

ובאברהם(.וצי*ב).
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ה .וינוע :צאתהרוח מהגוף רגע אדדבליענוילעכוב יא"(מ.
שצחק
זקן ושבע :ולא אמר זקן ושבע ימים ,כמו אצל יצחק,לפי
הי
ו מאה שבעים וחמש שנה (ב"ה).
מאה ושמונים שנה ,אבל אברהםהיוחיי
י"א .עם בארלחיראי :קרוב למקום ההוא (בה"ט).
**ה .שזר :סואץ (שד"צ).

תו ל דו ת
י"ס .אברהםהוליד אתיצחק:איןליצחקלהתיחס ולהקראאחרי שום אב
מהקדמונים לאברהם (תרח ,נחאו אדם) אלא לאברהם לבדו(ע.).
אברהםהוליד אתיצחק:והיהיצחקצדיקבןצדיקמשה"ח).
אברהםהוליד אתיצחק:יצהקהיידימה לאברהם גם במאורעות חייו.
אברהם לקח אהוה ממשפחתו וכן יצחק אברהם ואשתוהיו עקרים וכן יצחק
ואשתו; לאברהם נולדושניבנים ישמעאל הבכור הרשעויצחקהצעיר הצדיק,
וגםליצחקנולדושניבנים -עשוהבכור הרשע ויעקב הצעיר הצדיק ,בימי
אברהםשי' רעב;הוא הלך לגרר 1אברהם אמר על אשתו אחותיהיא;אבי~לך
ופיכול שר צבאוהלכו לבקשבריתו;הוא נתברך במקנהצאן ובקר וחפר בארות -
וכל זה אירע גם ליצחק (אב).
אברהםהוליד אתיצחק :בכלדרכיו והליכותיו הי'נכר ,ויהואבנו של
אברהם (נצי"ב).
 :וממנהגולד עשו שהי' דומהלאחי האם (אב .וס).
כ .אחותלבןהארמי
כ"א .כי עקרה הוא :מפני שה' אמר לאברהם; כי ביצחק יקרא לך זרע
(בריגבית ,כ"א י"ב)" 1והקימותי את בריתי אתו לברית עולם לזרע1
א ח רי ו" (בראשית,י"זי"ט)החליטיצחק בלבו,כי אשתוהיא העקרה ,והתפלל
לנוכחארותו,היינו בקש מה'שיהיולובנים ממנהולא מאשה אחרת(אב).
י לאלפי רבבה")
ויעתר לו :להוציא מלבם שמבת ברכתם ("אחותנו אתהי
ילדה (ע ,.ח .על פי ב"ר).
,
ו
ד
ל
י
ש
אם ארע להן ככה ,ותאמרנה
מ"ב .ויתרצצו :והיא שאלה לנשים
זה
לא ,ותאמר :אם כן-הדבר והמנהג-למה
אנכי-
משונהבהריון (א"ע).
כ"ג .יאמץ :יהא אמיץ לב וכביר רוח מחברו 1גבורה היא בכח הגוה

י

י

והאומץ -

בלב ורוח (הר"ל).

