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 בראשית פרק כב

ַקח ַאְבָרָהם ֶאת ֲעֵצי ָהֹעָלה ַוָיֶשם ַעל  )ו( ַויִּ
ַקח ְבָידֹו ֶאת ָהֵאׁש ְוֶאת ַהַמֲאֶכֶלת  ְצָחק ְבנֹו ַויִּ יִּ

ְצָחק ֶאל  ַוֵיְלכּו ְׁשֵניֶהם ַיְחָדו: )ז( ַויֹאֶמר יִּ
י  י ְבנִּ ֶננִּ י ַויֹאֶמר הִּ יו ַויֹאֶמר ָאבִּ ַאְבָרָהם ָאבִּ

ֵנה ָהֵא  ים ְוַאֵיה ַהֶשה ְלֹעָלה: ַויֹאֶמר הִּ ׁש ְוָהֵעצִּ
ְרֶאה ּלֹו ַהֶשה  ים יִּ )ח( ַויֹאֶמר ַאְבָרָהם ֱאֹלהִּ

י ַוֵיְלכּו ְׁשֵניֶהם ַיְחָדו: ...   ְלֹעָלה ְבנִּ
ְתָבֲרכּו ְבַזְרֲעָך ֹכל ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ ֵעֶקב ֲאֶׁשר  )יח( ְוהִּ

י:  ָׁשַמְעָת ְבֹקלִּ

 רש"י 

על שם שאוכלת את הבשר, כמה  סכין, - המאכלת)ו( 
דתימא )דברים לב מב( וחרבי תאכל בשר, ושמכשרת בשר 
לאכילה. דבר אחר זאת נקראת מאכלת, על שם שישראל 

אברהם שהיה  - וילכו שניהם יחדיואוכלים מתן שכרה: 
יודע שהולך לשחוט את בנו היה הולך ברצון ושמחה 

 - יראה לו השהכיצחק שלא היה מרגיש בדבר: )ח( 
כלומר יראה ויבחר לו השה, ואם אין שה, לעולה בני. ואף 
על פי שהבין יצחק שהוא הולך לישחט, וילכו שניהם יחדו 

 בלב שוה:

 
 

 בראשית פרק כו

יֶמֶלְך  ְצָחק ֶאל ֲאבִּ יֵמי ַאְבָרָהם ַוֵיֶלְך יִּ אׁשֹון ֲאֶׁשר ָהָיה בִּ ְּלַבד ָהָרָעב ָהרִּ י ָרָעב ָבָאֶרץ מִּ ים )א( ַוְיהִּ ְׁשתִּ ֶמֶלְך ְפלִּ
ְצָרְיָמה ְׁשֹכן ָבָאֶרץ ֲאֶׁשר ֹאַמר ֵאֶליָך: ְּגָרָרה: )ג( ּגּור ָבָאֶרץ ַהזֹאת ְוֶאְהֶיה  )ב( ַוֵיָרא ֵאָליו ְיקָֹוק ַויֹאֶמר ַאל ֵתֵרד מִּ

י  ֹמתִּ י ְלָך ּוְלַזְרֲעָך ֶאֵתן ֶאת ָכל ָהֲאָרֹצת ָהֵאל ַוֲהקִּ ְמָך ַוֲאָבְרֶכָך כִּ יָך:עִּ י ְלַאְבָרָהם ָאבִּ ְׁשַבְעתִּ   ֶאת ַהְשֻבָעה ֲאֶׁשר נִּ
ְתָבֲרכּו ְבַזְרעֲ  י ְלַזְרֲעָך ֵאת ָכל ָהֲאָרֹצת ָהֵאל ְוהִּ ם ְוָנַתתִּ י ֶאת ַזְרֲעָך ְככֹוְכֵבי ַהָשַמיִּ ְרֵביתִּ   ָך ֹכל ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ:)ד( ְוהִּ

י ַויִּ  ְצֹוַתי ֻחקֹוַתי ְותֹוֹרָתי:)ה( ֵעֶקב ֲאֶׁשר ָׁשַמע ַאְבָרָהם ְבֹקלִּ י מִּ ְׁשַמְרתִּ  ְׁשֹמר מִּ
 

 רש"י 

שהיה דעתו לרדת מצרימה  - אל תרד מצרימה)ב( 
כמו שירד אביו בימי הרעב, אמר לו אל תרד 

מצרימה שאתה עולה תמימה, ואין חוצה לארץ 
 והתברכו בזרעך)ד(  כמו האלה: - האל)ג(  כדאי לך:

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, 

 "ם רשב

על העקידה  - עקב אשר שמע אברהם בקולי)ה( 
 - וישמור משמרתי דכת' עקב אשר שמעת בקולי:

 כגון מילה דכת' בה ואתה את בריתי תשמור:
כגון מצות שמונה ימים דכת' כאשר ציוה  -מצותי 

לפי עיקר פשוטו כל  - חוקותי ותורותי אותו אלהים:
ין המצות הניכרות כגון גזל ועריות וחימוד ודינ

והכנסת אורחים, כלם היו נוהגין קודם מתן תורה 
אלא שנתחדשו ונתפרש]ו[ לישראל וכרתו ברית 

 לקיימן:

 וישמר משמרתי כשנסיתי אותו: - שמע אברהם בקולי)ה(  שהנשבע אומר אהא כפלוני אם עשיתי כך וכך:
דברים שאילו לא נכתבו  - מצותי גזרות להרחקה על אזהרות שבתורה, כגון שניות לעריות ושבות לשבת: -

דברים שיצר הרע ואומות העולם משיבין עליהם  - חקותי ראויין הם להצטוות כגון גזל ושפיכות דמים:
להביא  - ותורתי כגון אכילת חזיר ולבישת שעטנז שאין טעם בדבר אלא גזירת המלך וחקותיו על עבדיו:

 תורה שבעל פה, הלכה למשה מסיני:
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