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פרשת תולדות תשע"ה
יצחק בן אברהם
בראשית פרק כה

רש"י

(יט) ואלה תולדות יצחק  -יעקב ועשיו האמורים
(יט) וְ אֵ לֶּה ּתוֹלְ דֹת יִ ְצחָ ק בֶּ ן ַאבְ ָרהָ ם ַאבְ ָרהָ ם הוֹלִ יד
בפרשה :אברהם הוליד את יצחק  -על ידי שכתב
ַארבָ עִ ים שָ נָה בְ ַק ְחּת ֹו
אֶּ ת יִ ְצחָ ק( :כ) וַ יְ ִהי יִ ְצחָ ק בֶּ ן ְ
אֶּ ת ִרבְ ָקה בַ ת בְ תּואֵ ל הָ אֲ ַר ִמי ִמפַ ַדן אֲ ָרם אֲ חוֹת לָבָ ן הכתוב יצחק בן אברהם הוזקק לומר אברהם
הוליד את יצחק ,לפי שהיו ליצני הדור אומרים
הָ אֲ ַר ִמי ל ֹו לְ ִא ָשה:
מאבימלך נתעברה שרה ,שהרי כמה שנים שהתה
עם אברהם ולא נתעברה הימנו ,מה עשה הקב"ה ,צר קלסתר פניו של יצחק דומה לאברהם ,והעידו הכל
אברהם הוליד את יצחק ,וזהו שכתב כאן יצחק בן אברהם היה ,שהרי עדות יש שאברהם הוליד את
יצחק( :כ) בן ארבעים שנה  -שהרי כשבא אברהם מהר המוריה נתבשר שנולדה רבקה ,ויצחק היה בן
שלשים ושבע שנה ,שהרי בו בפרק מתה שרה ,ומשנולד יצחק עד העקידה שמתה שרה שלושים ושבע שנה,
ובת תשעים היתה כשנולד יצחק ,ובת מאה עשרים ושבע כשמתה ,שנאמר (כג א) ויהיו חיי שרה וגו' ,הרי
ליצחק שלושים ושבע שנים ובו בפרק נולדה רבקה ,המתין לה עד שתהא ראויה לביאה שלש שנים ונשאה:
בת בתואל מפדן ארם אחות לבן  -וכי עדיין לא נכתב שהיא בת בתואל ואחות לבן ומפדן ארם ,אלא להגיד
שבחה שהיתה בת רשע ואחות רשע ומקומה אנשי רשע ,ולא למדה ממעשיהם :מפדן ארם  -על שם ששני
ארם היו ארם נהרים וארם צובה ,קורא אותו פדן ,לשון (שמואל א' יא ז) צמד בקר ,תרגום פדן תורין .ויש
פותרין פדן ארם כמו (הושע יב יג) שדה ארם ,שבלשון ישמעאל קורין לשדה פדן:
בראשית פרק כב

(ו) וַ יִ ַקח ַאבְ ָרהָ ם אֶּ ת עֲצֵ י הָ ֹעלָה וַ יָשֶּ ם עַ ל יִ ְצחָ ק בְ נ ֹו וַ יִ ַקח בְ יָד ֹו אֶּ ת הָ אֵ ש וְ אֶּ ת הַ מַ אֲ ֶּכלֶּת וַ יֵלְ כּו ְשנֵיהֶּ ם י ְַח ָדו:
(ז) וַ יֹאמֶּ ר יִ ְצחָ ק אֶּ ל ַאבְ ָרהָ ם ָאבִ יו וַ יֹאמֶּ ר ָאבִ י וַ יֹאמֶּ ר ִהנֶּנִ י בְ נִי וַ יֹאמֶּ ר ִהנֵה הָ אֵ ש וְ הָ עֵ ִצים וְ אַ יֵה הַ ֶּשה לְ ֹעלָה:
ֹלהים יִ ְראֶּ ה ל ֹו הַ שֶּ ה לְ ֹעלָה בְ נִי וַ יֵלְ כּו ְשנֵיהֶּ ם י ְַח ָדו:
(ח) וַ יֹאמֶּ ר ַאבְ ָרהָ ם אֱ ִ
בראשית פרק כו

ָארץ ִמלְ בַ ד הָ ָרעָ ב הָ ִראשוֹן אֲ שֶּ ר הָ יָה בִ ימֵ י ַאבְ ָרהָ ם וַ ֵילְֶּך יִ ְצחָ ק אֶּ ל אֲ ִבימֶּ לְֶּך מֶּ לְֶּך פְ לִ ְש ִּתים
(א) וַ יְ ִהי ָרעָ ב בָ ֶּ
ָארץ הַ זֹאת וְ אֶּ ְהיֶּה
ָארץ אֲ ֶּשר אֹמַ ר אֵ לֶּיָך( :ג) גּור בָ ֶּ
גְ ָר ָרה( :ב) וַ י ֵָרא אֵ לָיו יְ קֹוָ ק וַ יֹאמֶּ ר ַאל ֵּת ֵרד ִמ ְצ ָריְ מָ ה ְשכֹן בָ ֶּ
ָאביָך:
עִ ְמָך וַ אֲ בָ ְר ֶּכ ָך כִ י לְ ָך ּולְ זַ ְרעֲָך אֶּ ֵּתן אֶּ ת כָל הָ אֲ ָרצֹת הָ אֵ ל וַ הֲ ִקמ ִֹתי אֶּ ת הַ ְשבֻעָ ה אֲ ֶּשר נ ְִשבַ עְ ִּתי לְ ַאבְ ָרהָ ם ִ
ָארץ:
יתי אֶּ ת זַ ְרעֲָך כְ כוֹכְ בֵ י הַ שָ מַ יִ ם וְ נָתַ ִּתי לְ זַ ְרעֲָך אֵ ת כָ ל הָ אֲ ָרצֹת הָ ֵאל וְ ִה ְתבָ ֲרכּו בְ זַ ְרעֲָך כֹל ג ֹויֵי הָ ֶּ
(ד) וְ ִה ְרבֵ ִ
(ה) עֵ ֶּקב אֲ שֶּ ר שָ מַ ע ַאבְ ָרהָ ם בְ קֹלִ י וַ יִ ְשמֹר ִמ ְשמַ ְר ִּתי ִמ ְצוֹתַ י חֻ קוֹתַ י וְ ת ֹורֹתָ י( :ו) וַ י ֵֶּשב יִ ְצחָ ק בִ גְ ָרר( :ז) וַ יִ ְשאֲ לּו
ְשי הַ מָ קוֹם עַ ל ִרבְ ָקה כִ י טוֹבַ ת
ַאנְשֵ י הַ מָ קוֹם לְ ִא ְשּת ֹו וַ יֹאמֶּ ר אֲ ח ִֹתי ִהוא כִ י י ֵָרא לֵאמֹר ִא ְש ִּתי פֶּ ן יַהַ ְר ֻגנִי ַאנ ֵ
ָארכּו ל ֹו שָ ם הַ י ִָמים וַ י ְַש ֵקף אֲ בִ ימֶּ לְֶּך מֶּ לְֶּך פְ לִ ְש ִּתים בְ עַ ד הַ חַ לוֹן וַ י ְַרא וְ ִהנֵה יִ ְצחָ ק
מַ ְראֶּ ה ִהיא( :ח) וַ יְ ִהי כִ י ְ
ְמצַ חֵ ק אֵ ת ִרבְ ָקה ִא ְשּת ֹו( :ט) וַ יִ ְק ָרא אֲ בִ ימֶּ לְֶּך לְ יִ ְצחָ ק וַ יֹאמֶּ ר אַ ְך ִהנֵה ִא ְש ְּתָך ִהוא וְ ֵאיְך ָאמַ ְר ָּת אֲ ח ִֹתי ִהוא
וַ יֹאמֶּ ר אֵ לָיו יִ ְצחָ ק כִ י ָאמַ ְר ִּתי פֶּ ן ָאמּות עָ לֶּיהָ ( :י) וַ יֹאמֶּ ר אֲ בִ ימֶּ לְֶּך מַ ה זֹאת עָ ִשיתָ לָנּו כִ ְמעַ ט ָשכַב ַאחַ ד הָ עָ ם
יּומת:
אֶּ ת ִא ְש ֶּּתָך וְ הֵ בֵ אתָ עָ לֵינּו אָ ָשם( :יא) וַ יְ צַ ו אֲ בִ ימֶּ לְֶּך אֶּ ת כָל הָ עָ ם לֵאמֹר הַ ֹנגֵעַ בָ ִאיש הַ זֶּ ה ּובְ ִא ְשּת ֹו מוֹת ָ
ָארץ הַ ִהוא וַ יִ ְמצָ א בַ שָ נָה הַ ִהוא מֵ ָאה ְשעָ ִרים וַ יְ בָ ֲרכֵ הּו יְ קֹוָ ק( :יג) וַ יִ גְ ַדל הָ ִאיש וַ ֵילְֶּך הָ לוְֹך
(יב) וַ יִ זְ ַרע יִ ְצחָ ק בָ ֶּ
ּומ ְקנֵה בָ ָקר וַ ֲעב ָֻדה ַרבָ ה וַ יְ ַק ְנאּו אֹת ֹו פְ לִ ְש ִּתים( :טו) וְ כָ ל
וְ ג ֵָדל עַ ד כִ י ג ַָדל ְמאֹד( :יד) וַ יְ ִהי ל ֹו ִמ ְקנֵה צֹאן ִ
הַ בְ אֵ רֹת אֲ שֶּ ר חָ פְ רּו עַ בְ ֵדי ָאבִ יו בִ ימֵ י ַאבְ ָרהָ ם ָאבִ יו ִס ְּתמּום פְ לִ ְש ִּתים וַ יְ מַ לְ אּום עָ פָ ר( :טז) וַ יֹאמֶּ ר אֲ ִבימֶּ לְֶּך ֶּאל
יִ ְצחָ ק לְֵך מֵ עִ מָ נּו כִ י עָ צַ ְמ ָּת ִממֶּ נּו ְמאֹד( :יז) וַ ֵילְֶּך ִמשָ ם יִ ְצחָ ק וַ יִ חַ ן בְ נַחַ ל גְ ָרר וַ י ֵֶּשב ָשם( :יח) וַ י ָָשב יִ ְצחָ ק וַ י ְַחפֹר
אֶּ ת בְ אֵ רֹת הַ מַ יִ ם אֲ שֶּ ר חָ פְ רּו בִ ימֵ י ַאבְ ָרהָ ם ָאבִ יו וַ יְ סַ ְּתמּום פְ לִ ְש ִּתים ַאחֲ ֵרי מוֹת ַאבְ ָרהָ ם וַ יִ ְק ָרא לָהֶּ ן ֵשמוֹת
כַשֵ מֹת אֲ שֶּ ר ָק ָרא לָהֶּ ן ָאבִ יו( :יט) וַ י ְַחפְ רּו עַ בְ ֵדי יִ ְצחָ ק בַ נָחַ ל וַ יִ ְמ ְצאּו ָשם בְ אֵ ר מַ יִ ם חַ יִ ים( :כ) וַ י ִָריבּו רֹעֵ י גְ ָרר
עִ ם רֹעֵ י יִ ְצחָ ק לֵאמֹר לָנּו הַ מָ יִ ם וַ יִ ְק ָרא שֵ ם הַ בְ אֵ ר עֵ שֶּ ק כִ י ִה ְתעַ ְשקּו עִ מ ֹו( :כא) וַ י ְַחפְ רּו ְבאֵ ר ַאחֶּ ֶּרת וַ י ִָריבּו גַם
עָ לֶּיהָ וַ יִ ְק ָרא ְשמָ ּה ִש ְטנָה( :כב) וַ יַעְ ֵּתק ִמשָ ם וַ י ְַחפֹר בְ אֵ ר ַאחֶּ ֶּרת וְ ֹלא ָרבּו עָ לֶּיהָ וַ יִ ְק ָרא ְשמָ ּה ְרחֹבוֹת וַ יֹאמֶּ ר כִ י
ָארץ( :כג) וַ יַעַ ל ִמשָ ם בְ אֵ ר ָשבַ ע( :כד) וַ י ֵָרא ֵאלָיו יְ קֹוָ ק בַ לַיְ לָה הַ הּוא וַ יֹאמֶּ ר
עַ ָּתה ִה ְר ִחיב יְ קֹוָ ק לָנּו ּופָ ִרינּו בָ ֶּ
ַאב ָרהָ ם עַ בְ ִדי( :כה)
יתי אֶּ ת זַ ְרעֲָך בַ עֲבּור ְ
ירא כִ י ִא ְּתָך ָאנֹכִ י ּובֵ ַרכְ ִּתיָך וְ ִה ְרבֵ ִ
ָאנֹכִ י אֱ ֹלהֵ י ַאבְ ָרהָ ם ָאבִ יָך ַאל ִּת ָ
ימלְֶּך הָ לְַך ֵאלָיו ִמגְ ָרר
וַ יִ בֶּ ן שָ ם ִמזְ בֵ חַ וַ יִ ְק ָרא בְ שֵ ם יְ קֹוָ ק וַ יֶּט שָ ם ָאהֳ ל ֹו וַ יִ כְ רּו שָ ם עַ בְ ֵדי יִ ְצחָ ק בְ אֵ ר( :כו) וַ אֲ בִ ֶּ
וַ אֲ חֻ זַ ת מֵ ֵרעֵ הּו ּופִ יכֹל שַ ר ְצבָ א ֹו:
רש"י לבראשית פרק כו

(ב) אל תרד מצרימה  -שהיה דעתו לרדת מצרימה כמו שירד אביו בימי הרעב ,אמר לו אל תרד מצרימה
שאתה עולה תמימה ,ואין חוצה לארץ כדאי לך( :ג) האל  -כמו האלה( :ד) והתברכו בזרעך  -אדם אומר
לבנו יהא זרעך כזרעו של יצחק ,וכן בכל המקרא .וזה אב לכולן (להלן מח כ) בך יברך ישראל לאמר ישימך
כאפרים וכמנשה ,ואף לענין הקללה מצינו כן (במדבר ה כז) והיתה האשה לאלה ,שהמקלל שונאו אומר
תהא כפלונית ,וכן (ישעיה סה טו) והנחתם שמכם לשבועה לבחירי ,שהנשבע אומר אהא כפלוני אם עשיתי
כך וכך( :ה) שמע אברהם בקולי  -כשנסיתי אותו :וישמר משמרתי  -גזרות להרחקה על אזהרות
שבתורה ,כגון שניות לעריות ושבות לשבת :מצותי  -דברים שאילו לא נכתבו ראויין הם להצטוות כגון גזל
ושפיכות דמים :חקותי  -דברים שיצר הרע ואומות העולם משיבין עליהם כגון אכילת חזיר ולבישת
שעטנז שאין טעם בדבר אלא גזירת המלך וחקותיו על עבדיו :ותורתי  -להביא תורה שבעל פה ,הלכה
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למשה מסיני( :ז) לאשתו  -על אשתו ,כמו (לעיל כ יג) אמרי לי אחי הוא( :ח) כי ארכו  -אמר מעתה אין לי
לדאוג מאחר שלא אנסוה עד עכשיו ,ולא נזהר להיות נשמר :וישקף אבימלך וגו'  -שראהו משמש מטתו:
(י) אחד העם  -המיוחד בעם זה המלך :והבאת עלינו אשם  -אם שכב ,כבר הבאת עלינו אשם( :יב) בארץ
ההיא  -אף על פי שאינה חשובה כארץ ישראל עצמה ,כארץ שבעה גויים :בשנה ההיא  -אף על פי שאינה
כתקנה ,שהיתה שנת רעבון :בארץ ההיא בשנה ההיא  -שניהם למה ,לומר שארץ קשה והשנה קשה :מאה
שערים  -שאמדוה כמה ראויה לעשות ועשתה על אחת מאה שאמדוה .ורבותינו אמרו אומד זה למעשרות
היה( :יג) כי גדל מאד  -שהיו אומרים זבל פרדותיו של יצחק ולא כספו וזהבו של אבימלך( :יד) ועבדה
רבה  -פעולה רבה ,בלשון לע"ז אובריינ"א [מכלול העבודות] עבודה משמע עבודה אחת ,עבודה משמע
פעולה רבה( :טו) סתמום פלשתים  -מפני שאמרו תקלה הם לנו מפני הגייסות הבאות עלינו .טמונין
פלשתאי לשון סתימה ,ובלשון משנה (פסחים מב א) מטמטם את הלב( :יז) בנחל גרר  -רחוק מן העיר:
(יח) וישב ויחפר  -הבארות אשר חפרו בימי אברהם אביו .ופלשתים סתמום ,מקודם שנסע יצחק מגרר
חזר וחפרן( :כ) עשק  -ערער :כי התעשקו עמו  -נתעשקו עמו עליה במריבה וערעור( :כא) שטנה -
נוישימונ"ט [נזק]( :כב) ופרינו בארץ  -כתרגומו ונפוש בארעא( :כו) ואחזת מרעהו  -כתרגומו וסיעת
מרחמוהי ,סיעת מאוהביו .ויש פותרין מרעהו מ' מיסוד התיבה ,כמו (שופטים יד יא) שלשים מרעים
דשמשון ,כדי שתהיה תיבת ואחוזת דבוקה ,אבל אין דרך ארץ לדבר על המלכות כן סיעת אוהביו ,שאם
כן כל סיעת אוהביו הוליך עמו ולא היה לו אלא סיעה אחת של אוהבים ,לכן יש לפותרו כלשון הראשון.
ואל תתמה על תי"ו של ואחוזת ואף על פי שאין התיבה סמוכה ,יש דוגמתה במקרא (תהלים ס יג) עזרת
מצר( ,ישעיה נא כא) ושכורת ולא מיין :אחזת  -לשון קבוצה ואגודה שנאחזין יחד:
אברבנאל  -השאלה ראשונה (לבראשית כה ,א-יח)
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כי הנה אברהם בבחרותו לקח אשה ממשפחתו בת אחיו .וכן בזיווג יצחק בנו ,להיותו זיווג ראשון ,לא
לקח אשה מבנות הכנעני ,אבל שלח אל משפחתו ואל בית אביו לקחת אשה לבנו .אמנם בזיווג השני
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
הראשון שלו ושל יצחק בנו ,שעליו כרת הברית ,לא בזיווג השני שעשה לעצמו:
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
הבנים הראשונים ,כל שכן בהיות אמם מתה  -הנה לאברהם לא היה בן (מבני הזקונים) שנתן לו כל אשר
לו ,אלא ליצחק ,להיותו עיקר ביתו ועיקר זרעו ויורש הבטחותיו" .ולבני הפילגשים ...נתן אברהם מתנות,
וישלחם מעל יצחק בנו בעודנו חי" .באופן שלשעת מותו לא נשאר לנגד עיניו וליורש ביתו כי אם יצחק:
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
שבעבורו גורש מביתו ,גם להיותו בן שרה אשר גרשה אותו מהסתפח בנחלת אביו .ומפני זה רצה אברהם
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
אותה הוא ולא אחר .ולזה נאמר" :ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות וישלחם מעל יצחק
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
יצחק קברו את אברהם ,מה שלא זכו בני קטורה לעשותו .וגם בזה היתה מיתת אברהם בשיבה טובה,
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:
והדרוש השני שנחקור בו במקום הזה ,הוא .שהכתוב זכר במיתת אברהם (כאן כה ,ח) שלוש לשונות:
"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,
ה)" :הנה אנכי מת בקברי" .וכן באהרן קדוש ה' נאמר:
בראשית רבה (וילנא) פרשה סג

[א] ואלה תולדות יצחק בן אברהם (משלי כג) גיל יגיל אבי צדיק ויולד חכם ישמח בו ,גילה אחר גילה,
בזמן שהצדיק נולד( ,ישעיה ז) ויהי בימי אחז וגו' אמר רבי הושעיא אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ב"ה
רבון כל העולמים ווי שמלך אחז אמר להן בן יותם הוא ואביו צדיק ואיני יכול לפשוט את ידי בו ,ויולד
חכם ישמח בו ,ר' לוי אמר מנין אתה אומר שכל מי שיש לו בן יגע בתורה שהוא מתמלא עליו רחמים ת"ל
(משלי כג) בני אם חכם לבך ישמח לבי גם אני ,ר"ש בן מנסיא אומר אין לי אלא לב אביו של בשר ודם,
מניין שאפילו הקב"ה מתמלא רחמים עליו בשעה שהוא יגע בתורה ,תלמוד לומר ישמח לבי גם אני גילה
אחר גילה בזמן שהוא צדיק בן צדיק ,ואלה תולדות יצחק בן אברהם.
משלי פרק כג פסוק כד
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