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בראשית פרק כב

רש"י

(ו) ַוי ִַּקח ַאבְ ָרהָ ם ֶאת עֲצֵ י הָ ֹעלָה ַויָשֶ ם עַ ל
יִּצְ חָ ק בְ נֹו ַוי ִַּקח בְ יָדֹו ֶאת הָ ֵאׁש וְ ֶאת הַ מַ אֲ ֶכלֶת
ַו ֵילְכּו ְׁשנֵיהֶ ם י ְַחדָ ו( :ז) וַי ֹאמֶ ר יִּצְ חָ ק ֶאל
ַאבְ ָרהָ ם ָאבִּ יו וַי ֹאמֶ ר ָאבִּ י וַי ֹאמֶ ר ִּה ֶננִּי בְ נִּי
וַי ֹאמֶ ר ִּהנֵה הָ ֵאׁש וְ הָ עֵ צִּ ים וְ ַאיֵה הַ שֶ ה ְל ֹעלָה:
ֹלהים י ְִּר ֶאה ּלֹו הַ שֶ ה
(ח) וַי ֹאמֶ ר ַאבְ ָרהָ ם אֱ ִּ
ְל ֹעלָה בְ נִּי ַו ֵילְכּו ְׁשנֵיהֶ ם י ְַחדָ ו... :
(יח) וְ ִּה ְתבָ רֲ כּו בְ ז ְַרעֲָך כֹל ּגֹויֵי הָ ָא ֶרץ עֵ ֶקב אֲ ׁשֶ ר
קלִּי:
ׁשָ מַ עְ ָת בְ ֹ

(ו) המאכלת  -סכין ,על שם שאוכלת את הבשר ,כמה
דתימא (דברים לב מב) וחרבי תאכל בשר ,ושמכשרת בשר
לאכילה .דבר אחר זאת נקראת מאכלת ,על שם שישראל
אוכלים מתן שכרה :וילכו שניהם יחדיו  -אברהם שהיה
יודע שהולך לשחוט את בנו היה הולך ברצון ושמחה
כיצחק שלא היה מרגיש בדבר( :ח) יראה לו השה -
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

(א) ַוי ְִּהי ָרעָ ב בָ ָא ֶרץ ִּמּלְבַ ד הָ ָרעָ ב הָ ִּראׁשֹון אֲ ׁשֶ ר הָ יָה בִּ ימֵ י ַאבְ ָרהָ ם ַו ֵילְֶך יִּצְ חָ ק ֶאל אֲ בִּ ימֶ לְֶך מֶ לְֶך פְ ל ְִּׁש ִּתים
ּגְ ָר ָרה( :ב) ַוי ֵָרא ֵאלָיו יְקֹוָק וַי ֹאמֶ ר ַאל ֵת ֵרד ִּמצְ ָריְמָ ה ְׁשכֹן בָ ָא ֶרץ אֲ ׁשֶ ר אֹמַ ר ֵאלֶיָך( :ג) ּגּור בָ ָא ֶרץ הַ ז ֹאת וְ ֶא ְהיֶה
עִּ ְמָך וַאֲ בָ ְר ֶכ ָך כִּ י לְָך ּו ְלז ְַרעֲָך ֶא ֵתן ֶאת כָל הָ אֲ ָרצֹת הָ ֵאל וַהֲ ִּקמ ִֹּתי ֶאת הַ ְשבֻעָ ה אֲ ׁשֶ ר נ ְִּׁשבַ עְ ִּתי ל ְַאבְ ָרהָ ם ָאבִּ יָך:
יתי ֶאת ז ְַרעֲָך כְ כֹוכְ בֵ י הַ שָ מַ יִּם וְ נ ַָת ִּתי ְלז ְַרעֲָך ֵאת כָל הָ אֲ ָרצֹת הָ ֵאל וְ ִּה ְתבָ רֲ כּו בְ ז ְַר ֲעָך כֹל ּגֹויֵי הָ ָא ֶרץ:
(ד) וְ ִּה ְרבֵ ִּ
קֹותי וְ תֹור ָֹתי:
ֹותי חֻ ַ
קלִּי ַו ִּי ְׁשמֹר ִּמ ְׁשמַ ְר ִּתי ִּמצְ ַ
(ה) עֵ ֶקב אֲ ׁשֶ ר ׁשָ מַ ע ַאבְ ָרהָ ם בְ ֹ
רש"י

רשב"ם

(ה) עקב אשר שמע אברהם בקולי  -על העקידה
דכת' עקב אשר שמעת בקולי :וישמור משמרתי -
כגון מילה דכת' בה ואתה את בריתי תשמור:
מצותי  -כגון מצות שמונה ימים דכת' כאשר ציוה
אותו אלהים :חוקותי ותורותי  -לפי עיקר פשוטו כל
המצות הניכרות כגון גזל ועריות וחימוד ודינין
והכנסת אורחים ,כלם היו נוהגין קודם מתן תורה
אלא שנתחדשו ונתפרש[ו] לישראל וכרתו ברית
לקיימן:

(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 ,וכןבכל 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 נכתבוראויין 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 למשה מסיני:
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