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  כה פרק בראשית
ה (יט) ן ִיְצָחק ּתֹוְלֹדת ְוֵאלֶּ  הֹוִליד ְבָרָהםַא ַאְבָרָהם בֶּ

ת ן ִיְצָחק ַוְיִהי (כ) :ִיְצָחק אֶּ  ְבַקְחּתוֹ  ָשָנה ַאְרָבִעים בֶּ
ת  ָלָבן ֲאחֹות ֲאָרם ִמַפַדן ָהֲאַרִמי ְבתּוֵאל ַבת ִרְבָקה אֶּ

 :ְלִאָשה לוֹ  ָהֲאַרִמי
 

 י"רש
 האמורים ועשיו יעקב - יצחק תולדות ואלה (יט)

 שכתב ידי על - יצחק את הוליד אברהם :בפרשה
 אברהם לומר הוזקק אברהם בן יצחק הכתוב
 אומרים הדור ליצני שהיו לפי, יצחק את הוליד

  שהתה שנים כמה שהרי, שרה נתעברה מאבימלך
 הכל והעידו, לאברהם דומה יצחק של פניו קלסתר צר, ה"הקב עשה מה, הימנו נתעברה ולא אברהם עם

 את הוליד שאברהם יש עדות שהרי, היה אברהם בן יצחק כאן שכתב וזהו, יצחק את ידהול אברהם
 בן היה ויצחק, רבקה שנולדה נתבשר המוריה מהר אברהם כשבא שהרי - שנה ארבעים בן (כ) :יצחק

, שנה ושבע שלושים שרה שמתה העקידה עד יצחק ומשנולד, שרה מתה בפרק בו שהרי, שנה ושבע שלשים
 הרי', וגו שרה חיי ויהיו( א כג) שנאמר, כשמתה ושבע עשרים מאה ובת, יצחק כשנולד היתה תשעים ובת

 :ונשאה שנים שלש לביאה ראויה שתהא עד לה המתין, רבקה נולדה בפרק ובו שנים ושבע שלושים ליצחק
 להגיד אלא, ארם ומפדן לבן ואחות בתואל בת שהיא נכתב לא עדיין וכי - לבן אחות ארם מפדן בתואל בת

 ששני שם על - ארם מפדן :ממעשיהם למדה ולא, רשע אנשי ומקומה רשע ואחות רשע בת שהיתה שבחה
 ויש. תורין פדן תרגום, בקר צמד( ז יא' א שמואל) לשון, פדן אותו קורא, צובה וארם נהרים ארם היו ארם

 :פדן לשדה קורין ישמעאל שבלשון, ארם שדה( יג יב הושע) כמו ארם פדן פותרין

 
  כב פרק בראשית

ת ַאְבָרָהם ִיַקחוַ  (ו) ם ָהֹעָלה ֲעֵצי אֶּ ת ְבָידוֹ  ַוִיַקח ְבנוֹ  ִיְצָחק ַעל ַוָישֶּ ת ָהֵאש אֶּ לֶּת ְואֶּ ם ַוֵיְלכּו ַהַמֲאכֶּ  :ַיְחָדו ְשֵניהֶּ
ר (ז) ל ִיְצָחק ַוֹיאמֶּ ר ָאִביו ַאְבָרָהם אֶּ ר ָאִבי ַוֹיאמֶּ ִני ַוֹיאמֶּ ר ְבִני ִהנֶּ ה ְוַאֵיה ָהֵעִציםוְ  ָהֵאש ִהֵנה ַוֹיאמֶּ  :ְלֹעָלה ַהשֶּ
ר (ח) ה ֱאֹלִהים ַאְבָרָהם ַוֹיאמֶּ ה לוֹ  ִיְראֶּ ם ַוֵיְלכּו ְבִני ְלֹעָלה ַהשֶּ  :ַיְחָדו ְשֵניהֶּ
 

  כו פרק בראשית
ץ ָרָעב ַוְיִהי (א) ר ָהִראשֹון ָהָרָעב ִמְלַבד ָבָארֶּ ל ִיְצָחק ַוֵילְֶּך ַאְבָרָהם ִביֵמי ָהָיה ֲאשֶּ ְך אֶּ לֶּ ְך ֲאִבימֶּ לֶּ  ְפִלְשִּתים מֶּ

ר ְיֹקָוק ֵאָליו ַוֵיָרא (ב) :ְגָרָרה ץ ְשֹכן ִמְצָרְיָמה ֵּתֵרד ַאל ַוֹיאמֶּ ר ָבָארֶּ יָך ֹאַמר ֲאשֶּ ץ גּור (ג) :ֵאלֶּ ְהיֶּה ַהֹזאת ָבָארֶּ  ְואֶּ
ךָ  ִעְמָך ֵּתן ּוְלַזְרֲעָך ְלָך ִכי ַוֲאָבְרכֶּ ת אֶּ ת ַוֲהִקֹמִתי ָהֵאל ָהֲאָרֹצת ָכל אֶּ ר ַהְשֻבָעה אֶּ  :ָאִביָך ְלַאְבָרָהם ִנְשַבְעִּתי ֲאשֶּ

ת יִתיְוִהְרבֵ  (ד) ץ גֹוֵיי ֹכל ְבַזְרֲעָך ְוִהְתָבֲרכּו ָהֵאל ָהֲאָרֹצת ָכל ֵאת ְלַזְרֲעָך ְוָנַתִּתי ַהָשַמִים ְככֹוְכֵבי ַזְרֲעָך אֶּ  :ָהָארֶּ
ב (ה) ר ֵעקֶּ ב (ו) :ְותֹוֹרָתי ֻחקֹוַתי ִמְצֹוַתי ִמְשַמְרִּתי ַוִיְשֹמר ְבֹקִלי ַאְבָרָהם ָשַמע ֲאשֶּ  ַוִיְשֲאלּו (ז) :ִבְגָרר ָחקִיצְ  ַוֵישֶּ

ר ְלִאְשּתוֹ  ַהָמקֹום ַאְנֵשי ן ִאְשִּתי ֵלאֹמר ָיֵרא ִכי ִהוא ֲאֹחִתי ַוֹיאמֶּ  טֹוַבת ִכי ִרְבָקה ַעל ַהָמקֹום ַאְנֵשי ַיַהְרֻגִני פֶּ
ה ְך ַוַיְשֵקף ַהָיִמים ָשם לוֹ  ָאְרכּו ִכי ַוְיִהי (ח) :ִהיא ַמְראֶּ לֶּ ְך ֲאִבימֶּ לֶּ  ִיְצָחק ְוִהֵנה ַוַיְרא ַהַחלֹון ְבַעד ְפִלְשִּתים מֶּ
ְך ַוִיְקָרא (ט) :ִאְשּתוֹ  ִרְבָקה ֵאת ְמַצֵחק לֶּ ר ְלִיְצָחק ֲאִבימֶּ  ִהוא ֲאֹחִתי ָאַמְרָּת  ְוֵאיְך ִהוא ִאְשְּתָך ִהֵנה ַאְך ַוֹיאמֶּ
ר ן ָאַמְרִּתי ִכי ִיְצָחק ֵאָליו ַוֹיאמֶּ יהָ עָ  ָאמּות פֶּ ר (י) :לֶּ ְך ַוֹיאמֶּ לֶּ  ָהָעם ַאַחד ָשַכב ִכְמַעט ָלנּו ָעִשיתָ  ֹזאת ַמה ֲאִבימֶּ

ת ָך אֶּ ְך ַוְיַצו (יא) :ָאָשם ָעֵלינּו ְוֵהֵבאתָ  ִאְשּתֶּ לֶּ ת ֲאִבימֶּ ה ָבִאיש ַהֹנֵגעַ  ֵלאֹמר ָהָעם ָכל אֶּ   :יּוָמת מֹות ּוְבִאְשּתוֹ  ַהזֶּ
ץבָ  ִיְצָחק ַוִיְזַרע (יב) ְך ָהִאיש ַוִיְגַדל (יג) :ְיֹקָוק ַוְיָבֲרֵכהּו ְשָעִרים ֵמָאה ַהִהוא ַבָשָנה ַוִיְמָצא ַהִהוא ָארֶּ  ָהלֹוְך ַוֵילֶּ

 ְוָכל (טו) :ְפִלְשִּתים ֹאתוֹ  ַוְיַקְנאּו ַרָבה ַוֲעֻבָדה ָבָקר ּוִמְקֵנה ֹצאן ִמְקֵנה לוֹ  ַוְיִהי (יד) :ְמֹאד ָגַדל ִכי ַעד ְוָגֵדל
ר ַהְבֵאֹרת ר (טז) :ָעָפר ַוְיַמְלאּום ְפִלְשִּתים ִסְּתמּום ָאִביו ַאְבָרָהם ִביֵמי ָאִביו ַעְבֵדי ָחְפרּו ֲאשֶּ ְך ַוֹיאמֶּ לֶּ ל ֲאִבימֶּ  אֶּ

נּו ָעַצְמָּת  ִכי ֵמִעָמנּו ֵלְך ִיְצָחק ְך (יז) :ְמֹאד ִממֶּ ב רְגָר  ְבַנַחל ַוִיַחן ִיְצָחק ִמָשם ַוֵילֶּ  ַוַיְחֹפר ִיְצָחק ַוָיָשב (יח) :ָשם ַוֵישֶּ
ת ר ַהַמִים ְבֵאֹרת אֶּ ן ַוִיְקָרא ַאְבָרָהם מֹות ַאֲחֵרי ְפִלְשִּתים ַוְיַסְּתמּום ָאִביו ַאְבָרָהם ִביֵמי ָחְפרּו ֲאשֶּ  ֵשמֹות ָלהֶּ

ר ַכֵשֹמת ן ָקָרא ֲאשֶּ  ְגָרר ֹרֵעי ַוָיִריבּו (כ) :ַחִיים ַמִים ְבֵאר ָשם ַוִיְמְצאּו ַבָנַחל ִיְצָחק ַעְבֵדי ַוַיְחְפרּו (יט) :ָאִביו ָלהֶּ
ק ַהְבֵאר ֵשם ַוִיְקָרא ַהָמִים ָלנּו ֵלאֹמר ִיְצָחק ֹרֵעי ִעם ת ְבֵאר ַוַיְחְפרּו (כא) :ִעמוֹ  ִהְתַעְשקּו ִכי ֵעשֶּ רֶּ  ַגם ַוָיִריבּו ַאחֶּ

יהָ  ת ְבֵאר ַוַיְחֹפר ִמָשם ַוַיְעֵּתק (כב) :ִשְטָנה ְשָמּה ַוִיְקָרא ָעלֶּ רֶּ יהָ  ָרבּו ְוֹלא ַאחֶּ ר ְרֹחבֹות ְשָמּה ַוִיְקָרא ָעלֶּ  ִכי ַוֹיאמֶּ
ץ ּוָפִרינּו ָלנּו ְיֹקָוק ִהְרִחיב ַעָּתה ר ַההּוא ָלהַבַליְ  ְיֹקָוק ֵאָליו ַוֵיָרא (כד) :ָשַבע ְבֵאר ִמָשם ַוַיַעל (כג) :ָבָארֶּ  ַוֹיאמֶּ
ת ְוִהְרֵביִתי ּוֵבַרְכִּתיָך ָאֹנִכי ִאְּתָך ִכי ִּתיָרא ַאל ָאִביָך ַאְבָרָהם ֱאֹלֵהי ָאֹנִכי  (כה) :ַעְבִדי ַאְבָרָהם ַבֲעבּור ַזְרֲעָך אֶּ
ן ְך (כו) :ְבֵאר ִיְצָחק ֵדיַעבְ  ָשם ַוִיְכרּו ָאֳהלוֹ  ָשם ַויֶּט ְיֹקָוק ְבֵשם ַוִיְקָרא ִמְזֵבחַ  ָשם ַוִיבֶּ לֶּ  ִמְגָרר ֵאָליו ָהַלְך ַוֲאִבימֶּ

 :ְצָבאוֹ  ַשר ּוִפיֹכל ֵמֵרֵעהּו ַוֲאֻחַזת
 

  כו פרק בראשיתרש"י ל
 מצרימה תרד אל לו אמר, הרעב בימי אביו שירד כמו מצרימה לרדת דעתו שהיה - מצרימה תרד אל (ב)

 אומר אדם - בזרעך והתברכו (ד) :האלה כמו - האל (ג) :לך כדאי לארץ חוצה ואין, תמימה עולה שאתה
 ישימך לאמר ישראל יברך בך( כ מח להלן) לכולן אב וזה. המקרא בכל וכן, יצחק של כזרעו זרעך יהא לבנו

 אומר שונאו שהמקלל, לאלה האשה והיתה( כז ה במדבר) כן מצינו הקללה לענין ואף, וכמנשה כאפרים
 עשיתי אם כפלוני אהא אומר שהנשבע, לבחירי לשבועה שמכם והנחתם( טו סה ישעיה) וכן, תכפלוני תהא

 אזהרות על להרחקה גזרות - משמרתי וישמר :אותו כשנסיתי - בקולי אברהם שמע (ה) :וכך כך
 גזל כגון להצטוות הם ראויין נכתבו לא שאילו דברים - מצותי :לשבת ושבות לעריות שניות כגון, שבתורה
 ולבישת חזיר אכילת כגון עליהם משיבין העולם ואומות הרע שיצר דברים - חקותי :דמים ושפיכות

 הלכה, פה שבעל תורה להביא - ותורתי :עבדיו על וחקותיו המלך גזירת אלא בדבר טעם שאין שעטנז
>> 
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 לי אין מעתה אמר - ארכו כי (ח) :הוא אחי לי אמרי( יג כ לעיל) כמו, אשתו על - לאשתו (ז) :מסיני למשה
 :מטתו משמש שראהו - 'וגו אבימלך וישקף :נשמר להיות נזהר ולא, עכשיו עד אנסוה שלא מאחר לדאוג

 בארץ (יב) :אשם עלינו הבאת כבר, שכב אם - אשם עלינו והבאת :המלך זה בעם המיוחד - העם אחד (י)
 שאינה פי על אף - ההיא נהבש :גויים שבעה כארץ, עצמה ישראל כארץ חשובה שאינה פי על אף - ההיא

 מאה :קשה והשנה קשה שארץ לומר, למה שניהם - ההיא בשנה ההיא בארץ :רעבון שנת שהיתה, כתקנה
 למעשרות זה אומד אמרו ורבותינו. שאמדוה מאה אחת על ועשתה לעשות ראויה כמה שאמדוה - שערים

 ועבדה (יד) :אבימלך של וזהבו כספו ולא יצחק של פרדותיו זבל אומרים שהיו - מאד גדל כי (יג) :היה
 משמע עבודה, אחת עבודה משמע עבודה[ העבודות מכלול] א"אובריינ ז"לע בלשון, רבה פעולה - רבה

 טמונין. עלינו הבאות הגייסות מפני לנו הם תקלה שאמרו מפני - פלשתים סתמום (טו) :רבה פעולה
 :העיר מן רחוק - גרר בנחל (יז) :הלב את מטמטם( א מב פסחים) משנה ובלשון, סתימה לשון פלשתאי

 מגרר יצחק שנסע מקודם, סתמום ופלשתים. אביו אברהם בימי חפרו אשר הבארות - ויחפר וישב (יח)
 - שטנה (כא) :וערעור במריבה עליה עמו נתעשקו - עמו התעשקו כי :ערער - עשק (כ) :וחפרן חזר

 וסיעת כתרגומו - מרעהו ואחזת (כו) :בארעא ונפוש כתרגומו - בארץ ופרינו (כב) [:נזק] ט"נוישימונ
 מרעים שלשים( יא יד שופטים) כמו, התיבה מיסוד 'מ מרעהו פותרין ויש. מאוהביו סיעת, מרחמוהי

 שאם, אוהביו סיעת כן המלכות על לדבר ארץ דרך אין אבל, דבוקה ואחוזת תיבת שתהיה כדי, דשמשון
. הראשון כלשון לפותרו יש לכן, אוהבים של אחת סיעה אלא לו ההי ולא עמו הוליך אוהביו סיעת כל כן

 עזרת( יג ס תהלים) במקרא דוגמתה יש, סמוכה התיבה שאין פי על ואף ואחוזת של ו"תי על תתמה ואל
 :יחד שנאחזין ואגודה קבוצה לשון - אחזת :מיין ולא ושכורת( כא נא ישעיה, )מצר

 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

 
01 
 
 
 
 

 
05 
 
 
 
 

 
01 
 
 
 
 

 
05 

 

 (יח-כה, אלבראשית ) שאלה ראשונהה -אברבנאל 
כי הנה אברהם בבחרותו לקח אשה ממשפחתו בת אחיו. וכן בזיווג יצחק בנו, להיותו זיווג ראשון, לא 

מבנות הכנעני, אבל שלח אל משפחתו ואל בית אביו לקחת אשה לבנו. אמנם בזיווג השני  לקח אשה
שעשה אברהם לעצמו, לא חשש לדבר מזה. כי הנה לקח אשה ושמה קטורה, ואין ספק שהיתה מבנות 

הכנעני, או פלשתים או היתה מצרית, ולא היתה ממשפחתו ולא מארצו. לפי שלא חשש בזה כי אם בזיווג 
 :ן שלו ושל יצחק בנו, שעליו כרת הברית, לא בזיווג השני שעשה לעצמוהראשו

וסיבה חמשית כי הנה רצה אברהם להוליד בנים בזקנתו, כדי להראות את יצחק בנו שאהבת עולם אהבו, 
ושהאמין בה' שבו ייקרא לו זרע לא בבן אחר. כי הנה עם היות שבני הזקונים יאהבם אדם יותר משאר 

הנה לאברהם לא היה בן )מבני הזקונים( שנתן לו כל אשר  -, כל שכן בהיות אמם מתה הבנים הראשונים
לו, אלא ליצחק, להיותו עיקר ביתו ועיקר זרעו ויורש הבטחותיו. "ולבני הפילגשים... נתן אברהם מתנות, 

 :יצחק וישלחם מעל יצחק בנו בעודנו חי". באופן שלשעת מותו לא נשאר לנגד עיניו וליורש ביתו כי אם
והסיבה הששית והיא, שצריך לאדם שישתדל מאד שלא תהיה קטטה בין בניו. אבל ישתוו בענייניהם 

באופן שלא תיפול ביניהם לא קנאה ולא תחרות. ואין ספק שישמעאל היתה לו שנאה רבה עם יצחק, מפני 
י זה רצה אברהם שבעבורו גורש מביתו, גם להיותו בן שרה אשר גרשה אותו מהסתפח בנחלת אביו. ומפנ

להוליד בנים אחרים, כדי שיגרשם מביתו מארצו כאשר גורש ישמעאל. כי בזה תסתלק חמת ישמעאל, 
ויחשוב שגירושו לא היה בלבד מפאת שרה, אלא שמאת ה' היתה זאת שישאר יצחק עיקר הבית ויירש 

וישלחם מעל יצחק  אותה הוא ולא אחר. ולזה נאמר: "ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות
בנו בעודנו חי קדמה אל ארץ קדם". ואין ספק אצלי שגם לישמעאל נתן מתנות, כי הוא מכלל בני 

הפילגשים. ולכן נשארו )יצחק וישמעאל( אחים ורעים, ונתכבד ישמעאל יותר מבני קטורה, בשהוא עם 
אברהם בשיבה טובה,  יצחק קברו את אברהם, מה שלא זכו בני קטורה לעשותו. וגם בזה היתה מיתת

 :שראה את ישמעאל ויצחק שלמים ומוסכמים באהבה רבה
והנה סיפר בזה מיתת אברהם, לא מפני שמת בזה הפרק קודם שהוליד יצחק את בניו, כי הנה אחר זה 

 :מת )סדר עולם רבא פ"א(. אבל נזכר כאן כדי להשלים סיפורו, ויזכיר אחר כך סיפור יצחק לעצמו
ור בו במקום הזה, הוא. שהכתוב זכר במיתת אברהם )כאן כה, ח( שלוש לשונות: והדרוש השני שנחק

 (:"ויגוע, וימת, ויאסף אל עמיו". וכן במיתת יצחק )לקמן לה, כט
ויגוע, וימת, ויאסף". וכן ביעקב אמר )לקמן מט, לג(: "ויגוע ויאסף אל עמיו". והוא עצמו אמר )לקמן נ, "

 :באהרן קדוש ה' נאמרה(: "הנה אנכי מת בקברי". וכן 
 

  סג פרשה( וילנא) רבה בראשית
, גילה אחר גילה, בו ישמח חכם ויולד צדיק אבי יגיל גיל( כג משלי) אברהם בן יצחק תולדות ואלה [א]

 ה"ב הקדוש לפני השרת מלאכי אמרו הושעיא רבי אמר' וגו אחז בימי ויהי( ז ישעיה, )נולד שהצדיק בזמן
 ויולד, בו ידי את לפשוט יכול ואיני צדיק ואביו הוא יותם בן להן מרא אחז שמלך ווי העולמים כל רבון
 ל"ת רחמים עליו מתמלא שהוא בתורה יגע בן לו שיש מי שכל אומר אתה מנין אמר לוי' ר, בו ישמח חכם

, ודם בשר של אביו לב אלא לי אין אומר מנסיא בן ש"ר, אני גם לבי ישמח לבך חכם אם בני( כג משלי)
 גילה אני גם לבי ישמח לומר תלמוד, בתורה יגע שהוא בשעה עליו רחמים מתמלא ה"הקב לושאפי מניין
 .אברהם בן יצחק תולדות ואלה, צדיק בן צדיק שהוא בזמן גילה אחר

 
  כד פסוק כג פרק משלי

 : בוֹ  ִיְשַמח< וישמח> ָחָכם ְויֹוֵלד< יולד> ַצִדיק ֲאִבי ָיִגיל< יגול> ִגיל< גול>
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