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 פרשת לך לך

 מעשה אברהם ברכוש סדום

 ]א[

 שונא מתנות יחיה 
 בראשית( :אם מחוט ועד שרוך נעל ואם אקח מכל אשר לך ולא תאמר אני העשרתי את אברם

 )כג , יד

 ה לקחת הכסף"למה לא רצה אאע
מדת חסידות שלא לקבל מתנה משום אדם אלא לבטוח ל "וז )ה ,מ סימן רמט"חו(טור כתב ה

ן מצינו באברהם שכדרישה וכתב ה. "ושונא מתנות יחיה"שנאמר  ,די מחסורו שיתן לו' בה
והא דלא מייתי  .'וכאם מחוט ועד שרוך ו' וכהרימותי ידי ו) כג -כב  ,בראשית יד(שאמר 

הגמרא והפוסקים ראיה מזה משום דאפשר למימר איהו דאחמיר לנפשיה ממדת חסידות יתירה 
 ,גם יש לומר משום דהוה מלך סדום רשע לא רצה לזכות אותו בקבלתו מתנה ממנו. דהוה ביה
 . אני העשרתי תאמרולא וזהו שאמר  ,)לד ,משלי יד( "וחסד לאומים חטאת"על דרך 

 פרעהלמה קיבל מ
דאצל פרעה כתיב  ,דלשם מצוה קעביד' ותי ,קיבל מפרעה ואבימלךכ למה "הדרישה א' והק

שקשה איך  ,אמרי נא אחותי את למען ייטב לי בעבורך וחיתה נפשי בגללך) יג ,בראשית יב(
ועוד שהקדים הטפל דהיינו למען ייטב לי בעבורך ואיחר  ,מסר שרה לזנות בשביל הנאתו

אלא הענין היה שאמר אמרי נא אחותי את כדי שכל השרים . ה נפשי בגללךהעיקר דהיינו וחית
 ,ואני לא אתנך לשום אחד מהם ,והמושלים יחניפו לי בעבורך בסברם שאתן אותך להם לאשה

ולא יהיה שום אחד רשאי לפגוע בי שיירא מהשר השני שגם כן דעתו עליה וישמור נפשי 
 ,א כדי שיסברו שהיא באמת אחותו ושיתננה להםנמצא שקבלתו המתנה הי ,מאחרים וכן כולם

 .ולהציל נפשו ולאפרושי מאיסורא קעבדי ,ועל ידי כן יחיו הוא והיא ואל יפגעו בהם רשעים

וגם באבימלך הוצרך לקבל כדי שלא יאמרו לאחר שהתעולל בה כרצונו דחה אותה לחוץ 
 .)טז ,בראשית כ(נים י על מה שאמר הנה הוא לך כסות עי"וכדפרש ,כדרך שעושים לזונות

 קבלת מתנה מגוי
שונא "כתב שלא שייך  ,"בעבורךלי למען ייטב "פ "עהא על התורה "פירוש הריבאמנם ב

שונא מתנות " בומה שכתו ,י יתנו לי מתנות"פרש ,ל"וז ,בקבלת מתנה מגוי" מתנות יחיה
 .היינו במתנה של ישראל "יחיה

שונא מתנות "האם יש להמנע מלקחת מתנה מנכרי משום שנשאל וראיתי בספר חשוקי חמד 
 ל את בעל הדובב מישרים והשיב לו"י סרנא זצ"שאל הגרכבר שאלה זו ש ש"ועי, "יחיה

שהטעם דשונא מתנות יחיה כי הלהוט אחר מתנות צריך ) ד ,מ רמט"חו(ע "הסמכ "שלפמש
) א, עה(י בסנהדרין "וברש. ואינו מוכיחן על מעשיהם הרעים שרואה בהם, להחניף הבריות
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כ בגוי הנותן "וא ,כתיב ולא גר תושב "הוכח תוכיח את עמיתך"ד, כתב דאין מצוה להוכיח נכרי
 .מתנה לישראל לא שייך לומר שונא מתנות יחיה

אסור , ם והספר חסידים והחתם סופר"פי הרמבכאורה ללי זילברשטיין ש"אמנם כתב הגר 
ם "הנה כתב הרמבד .ם כדי למנוע חרון אף בעולםשהרי צריך להוכיח, לקחת מנכרי מתנות

מפי הגבורה לכוף את כל באי העולם לקבל מצות שנצטוו נצטוה משה רבינו ש) י, חמלכים (
, ם להתגייר"שאף שאין מצוה לכוף עכו) פרשת וזאת הברכה(והסביר המשך חכמה . בני נח

ר הבורא אשר עשה את כי זה רק שמירת הסדר והכרת היוצ, מצות כופין אותן' אבל על ז
שמצינו ) סימן תתשכד(וכן כתב בספר חסידים . והמה בקשו חשבונות רבים, האדם ישר

והטעם אם יהודי , ה שלח את יונה הנביא להוכיח את אנשי נינוה על מעשיהם הרעים"שהקב
הרי שיש . ה כועס אין עת רצון מלפניו"כי כשהקב, אם יכול למחות ימחה, רואה נכרי חוטא

 .ה"את הנכרי מחטא כדי למנוע כעס מהקב למנוע

כתב שאין שונא מתנות יחיה ) י מערכת ש אות לז'ח פלאג"להגר(בספר נפש חיים אבל הביא ש
ם לא שייך שונא מתנות "שיתכן שבעכו) ח סימן תצח"או(בספר מנחת פתים  כ"וכ. ם"בעכו
) ד"א ה"פ(שבת ש שהביא שבירושלמי ב"ועיי. ה וויתר ממונם לישראל"משום דהקב, יחיה

אלא שבגמרא דילן משמע , ם"ח דבר שגזרו הוא שלא יקבלו מתנות מעכו"משמע שאחד מי
מעשה בנכרי אחד שהביא דגים לרבן  מביא )א ,כדביצה (' שהגמ ,ם"דמותר לקבל מתנה מעכו

משמע , י משום שהיה שונאו"ופירש, ואמר מותרין הם אלא שאין רצוני לקבל ממנו ,גמליאל
 .קבל מתנה מגוימ ה היה"בלאד

 שונא מתנות יחיה מטעם בטחון
הצדיקים הגמורים ואנשי מעשה לא של "טעם אחר וזכתב ) זי, יבזכיה ומתנה (ם "אולם הרמב

ושונא מתנות "והרי נאמר , ברוך שמו לא בנדיבים' אלא בוטחים בה, יקבלו מתנה מאדם
כי , מתנות אינו בוטח בנדיביםמשום שהשונא , מבואר בדבריו שלכן שונא מתנות יחיה. "יחיה

 .ולפי סברא זו מסתבר שגם מגוי לא ראוי לקבל מתנה, ת"אם בהשי

לפי  מגוי אפילו יש להקל לקחת מתנותשא "ח קניבסקי שליט"הגרמגיסו  אמנם הביא שם
 .ואי אפשר לסמוך עליהם, וכולם יודעים שאין על מי לבטוח, ם כיון שהרי הוא כבהמה"הרמב

 בפניוזכין לאדם שלא 
זכין "לחבירו מטעם מתנה למה אפשר לזכות  ,"שונא מתנות יחיה"ויש להעיר אם הכלל הוא ש

 . הרי אין כאן זכות אלא חובה, "לאדם שלא בפניו

מתנה וכיוצא היינו ב, הא דנקנה המקח שלא בפני הקונהש )ג, מ קצה"חו(א "והנה כתב הרמ
' ועי. ושניהן חוזרין, לא קנה, לקנותשאפשר שאינו חפץ  אבל במקח ,דודאי ניחא ליה, בזה

ל דלא ניחא ליה "כתב דאפילו במתנה י' ד' י ווייל סי"בתשובת מהרש )ק יא"שם ס(ע "סמב
 ךממשי .דאין לחלק בין מתנה למכרה מסיק וכתב "ומשו, "שונא מתנות יחיה"לזכות בה משום 

, ן בו דין חלוקהבשדה שאי, והמחבר פלוגתא בזהכתבו הטור  )א"סימן קע(לעיל ע ד"הסמ
ואני אטול הקטן ואתה טול , אחד שיהא בו כשיעור ואחד קטן, חלקים' ואמר האחד נעשה ב
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אתה הגדול  ואפילו אם אמר לו טול. אינו יכול לכופו, ותן לי דמים ששוה יותר הגדול, הגדול
כי ה א"והא דסתם כאן הרמ .ויש חולקין בזו ,אין רצוני לקבל מתנה יכול הלה לומר, במתנה
לאפוקי , ל הכי"דהא דנקנה שלא בפני הקונה לא אשכחן אלא במתנה למאן דאמר דס, קאמר

 .ד"במכר דליכא מ

שבמתנה אמרינן זכין ) א, בבא מציעא יב(מפורשת היא ' אבל לכאורה דבריו תמוהים שגמ
גבי גט דחוב  ,חצר איתרבאי משום יד ולא גרעה משליחותדמסיק התם ש, לאדם שלא בפניו

 .גבי מתנה דזכות הוא לו זכין לאדם שלא בפניו ,הוא לה אין חבין לאדם אלא בפניו

 זכות גמור
 כ"אפילו בעשהוא גט שחרור לעבד זכיית  בין לקלח) א ,קידושין כג(א "הרשבכ "ל כמש"וצ

לאו זכות גמור א דנתינת מתנה "ומסביר הרשב, כ"שאינו בעמתנת ממון לזכיית  ,של העבד
אלא מצד שנפשו של אדם , "ושונא מתנות יחיה"ואדרבה חוב מצד עצמו דכתיב  ,הוא

אבל גט שחרור דזכות גמור הוא ומתירו בבת  ,ליה זכות זכין לו שלא בפניו נןמחמדתן קרי
. עומד וצווח בטלה דעתו אצל כל אדם לוואפי ,מ"חורין ומכניסו לכלל מצות כישראל זכין לו מ

רק אם לא צווח אומרים שניחא , תנות יחיה אם עמד וצווח לא קנהט ששונא מ"הרי לן שמה
 . דנפשו של אדם מחמדתןליה 

מטעם  ד"גר קטן שהטבילוהו על דעת בכגון ב ,זכות גמוריש כאן כ היכא ש"א' ש שהק"ועי
הגדילו יכולין ) א ,כתובות יא(כ כדאמרינן "אין זכין לו בעה "אפ ,זכין לאדם שלא בפניו

 .ע בברכת שמואל שדן בדבריו באריכות"ועי, 'ה שתיש מ"עי, למחות

ונפלאתי בזה ומי איכא למאן דאמר  ,ל"וזע "על הסמ )ק ב"סשם ( ח"קצוהמ שכבר תמה ה"שו
' ר) ב, ב קנו"ב(והא משנה ערוכה שנינו , דמתנה לא הוי זכות מטעמא דשונא מתנות יחיה

בכותב ואמר הלה אי אפשי בהן ) א ,קלח שם(וכן בפרק יש נוחלין , ן לגדוליהושע אומר זכי
י אחר שתק ולבסוף צווח באנו "אמר רב נחמן בר יצחק זיכה לו ע', קנה ואפילו עומד וצווח כו

 .כ ודאי שתק לא מהני"ומשמע להדיא דמתנה הוי זכות דאי הוי חוב א, ג ורבנן"למחלוקת רשב

במתנה לא בעינא משום לענין חלוקת ארבע אמות דמצי אמר  )א"סימן קע(ע "שוהל ל"והא דס
אבל בסתמא זכות הוי , היינו היכא דמוחה בפירוש אין מזכין לו בעל כרחו, שונא מתנות יחיה

וב הוא לו שאין מזכין לאדם בעל כרחו דח )א, קלחשם (ם "כ הרשב"וכ .וזכין לו שלא בפניו
 י"רמהמע "מה שהביא הסמו .שהבאנו לעילא "רשבכ לה"מציין גו. דכתיב שונא מתנות יחיה

לא מועיל שלא  קנין סודרשאלא מטעם , לא בא מטעם שונא מתנות יחיהש ,ווייל אינו נכון
 . בפניו

 )סימן קי(ט "ת עונג יו"שוב, ולגבי עיקר הנידון האם יכול המקבל למחות הכא דהוי זכות גמור
די בסוגיא דתן גט זה לאשתי ושטר שיחרור זה לעב )גיטיןמסכת ' המלחמות (ן "מדייק מהרמב

ל שהרי אפילו בדברים שזוכין לו שלא בפניו אם "כתב וזש ,אם רצה לחזור בשניהם יחזורש
הרי דלאו דווקא במתנה לחוד לא קנה אם  ,ב ובחולין"צווח ביום שמעו לא קנה כדאיתא בב

  .ה בכל מידי דזכות הוא לו"אלא ה ,כ"צווח אח
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להו עבד מהו שיעשה שליח לקבל בהא דאיבעיא ) א, קידושין כג(א "הריטבבגדולה מזו מצא ו
ומה לי  ,י אחרים משום דזכות הוא לו"א נמי סבר בשטר ע"ל דרשב"הקשה הא קייש ,גיטו

מ דאי הוי שליח קבלה כיון שהגיע גט לידו יצא "דנ' ותי ,משום זכות ומה לי משום שליחות
ווח ואלו מדין זכיה דכל היכא דכי שמע צ ,י שהעבד צווח עכשיו כששמע"לחירות אעפ

 .מעיקרא לא יצא לחירות

 היכא שיש הנאה לנותן
ורוצה לתת החלק הגדול , שרוצה לחלק שדה שאין בו כדי חלוקהשותף הזכרנו הדיון ב

ג משום שיכול לומר "טעמא דרשב, ג"ק ורשב"ונחלקו בזה ת, לשותפו במתנה האם יכול לכופו
שמסופק  )ק ו"סשם (ט שער משפב' ועי. איני רוצה לקבל מתנה משום דשונא מתנות יחיה

אם זה שרוצה לחלוק  ,באם אחד מהן אדם חשוב שהנותן יש לו הנאה במה שמקבל ממנו מתנה
ות יחיה דבכהאי גוונא לא שייך לומר ושונא מתנ, יכול לומר לו טול חלק הגדול במתנה

אלעזר כי הוי משדרי ליה מבי נשיאה מידי לא הוי ' ר )ב ,מד(כדאיתא בפרק אלו טריפות 
זירא כי ' ר ,אמר לא קבעי מר דאיחי דכתיב ושונא מתנות יחיה ,וכי מזמני ליה לא אזיל ,ילשק

י נכבדין הם "ופרש, משדרי ליה לא שקיל כי הוי מזמני ליה אזיל אמר אתייקורי דמתייקרי בי
או דלמא דבקבלת אדם חשוב לא שייך . במה שאני סועד אצלם והנאתם היא ואין זו מתנה

אבל הכא שזה , מתייקרי ביה אלא היכא שקיבל ממנו מתנה מרצונו הטובלומר אתייקורי 
יכול לומר איני  ,שרוצה לחלוק כופהו שיקבל המתנה והאדם חשוב אינו רוצה לקבל המתנה

רוצה לקבל המתנה ואינו יכול לכוף אותו שיקבל המתנה ממנו ולא שייך בזה אתייקורי הוא 
דניחא  ,ל דבהא דחבירו נותן לו לטובת עצמו"סד ק הוא"ע שהרי סברת ת"וצ .דמתייקרי ביה

כ מה איכפת לי שיש עוד הנאה להנותן "א) שם(ע "סמכמבואר ב, לא קאי הקרא, ליה בחלוקה
  .ג שבכל זאת יש כאן משום שונא מתנות יחיה"ל לרשב"הרי ס, שהמקבל הוא אדם חשוב

 ל"דברי מהר
נתיבות עולם נתיב (ל "מהרמן הראוי להביא דברי " שונא מתנות יחיה"בעיקר הענין של 

וזה , מן אדםמדת ההסתפקות שהוא שונא מתנות לגמרי שלא יקבל מתנה  ל"וז ,)העושר פרק א
כי הוו  ,זירא כי הוו משדרי ליה מבי נשיאה לא הוי שקיל' ר) ב, דמ(אמרם במסכת חולין 
, וביאור דבר זה. ונא מתנות יחיהאמר לא ניחא להו דאחיה דכתיב וש ,מזמני ליה לא הוי אזל

ולפיכך הוא ראוי אל  ,לא זה שאינו מקבל אלא שונא הוא הקבלה ,כי מי שהוא שונא מתנות
שהוא והבור , ואין מקבל מזולתון שנקרא מים חיים מפני שהוא נובע מעצמו יכי המעי, החיים

חר ואינו חי כלל ת לפי שהוא מקבל מאמולפיכך העני נחשב כ. ם חיים כללמקבל לא נקרא מי
ודבר זה מבואר כי . רק מי שהוא חי מעצמו זה נקרא שהוא חי, ודבר זה לא נקרא חי ,מעצמו

ולכך שונא , והפך זה שאינו מקבל מסולק מן ההעדר ,וכל חסר דבק בו ההעדר ,כל מקבל חסר
 .ולפיכך לא היה רוצה לקבל כלל .מתנות יחיה

 הרוצה ליהנות יהנה כאלישע
אמר רבא אמר רבי יצחק כל הרוצה ליהנות יהנה ) ב, יברכות (הא דאמרינן ל ש"ממשיך מהר

 ,"ותשובתו הרמתה כי שם ביתו"שנאמר  ,ושלא ליהנות אל יהנה כשמואל הרמתי, כאלישע
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התם לא היה מתנה רק שהיה בביתו והיה , ואמר רבי יוחנן כל מקום שהיה הולך ביתו עמו
 .דבר שהוא בעין אבל לא היה מקבל ממנו מתנה ,נהנה ממנו

 קבלת אדם חשוב
ולא היה זה , יש לחלק דדוקא גבי נשיא אסור שלא היה מכוין רק לתת לו מתנהד עוד כתב

אבל האשה שהיה אלישע , זירא מקבל ממנו מתנה לכך אסור' נחשב כבוד לנשיא שיהיה ר
יהיה מפני שהיה אדם גדול והיתה חפיצה ש, כ נהנה שאלישע מקבל ממנה"אצלה היא היתה ג

רק גבי נשיאה לא שייך לומר , נהנה אדם גדול ממנה ודבר זה חשיבות אליה וכהאי גוונא מותר
שאם היא נתנה אליו מתנה ובמתנה זו תתקדש ) א, קידושין ז(ל "שהרי גבי קדושין קיימ. כך

 .דכיון שהוא אדם חשוב היא נהנה במה שמקבל ממנה ,אליו אם הוא אדם חשוב מקודשת

 ]ב[

 מעשר

 ה מעשר"מה הפריש אאעעל 
דמלת  ,"ויתן לו מעשר מכל"דכתיב גבי אברהם הא על  'מק) א, כתובות נ(בספר הפלאה 

 ,כבר מעושר האף שהי ,ביתומלו  השהימה הוא מכל  "מעשר מכל"ומפרש ד ,מיותר "מכל"
וזה , לכך חזר ונתן לו מעשר ממנו, הנסבחזקת אבוד לולי  הלו עמו הכל הי המפני שכל שהי

  .חידוש נפלא

 חילוק בין מעשר דגן למעשר כספים
בכל שנה ושנה יתן חומש שבשנה ראשונה נותן מהקרן ו) שם(' כ התוס"מש על' מקש ש"ועי

שום שזרעו כלה מ' ותי ,מנכה הזריעה הנותן מן הכל ולא הי הממעשר הדגן דהיש "מ ,הריוחמ
ומפסיד וחוזר ומרויח צריך ליתן מ "ז כשעושה מו"יולפ .והגידולים החדשים כולו ריוח מקרי

 לוכבר לאחר יאוש אצלו כיון דדמי למעשר דגן דאפי הוכן אם גבה חוב שהי, מעשר מן הריוח
 הכיון דלאחר שכלה זרעו הי ,צריך ליתן מזה מעשר הגדל אלא כשיעור הזריעה הי האם לא הי

 .ה היה חייב לתת על הכל"ה אצל אאע"כ ה"א. נפסד

האם די במה  ,העלשוב כ "ואח רד ערכםוי (stocks)השקיע במניות ז מי ש"ויש לדון לפי
ם בספר אהבת חסד כתב נאמ. או שצריך ליתן גם על הקרן שכבר נפסד, שנותן על הרווחים

ה לענין "כ ה"א, ומחשב ההפסדים נגד השכר, שיכול לעשות חשבון מעשר כל פרק זמן מסוים
 . ל"אכמו, חזר והרוויחקרן שהופסד ו

, עליו מעשר מלך סדום נתןל שהחזיר את הרכוש פ"הוסיף שאע )כ ,יד(נים יפות פובספרו 
  .כיון שבא ליד אברהם נתחייב במעשרד

 לא תחנם
 ,"'ואם אקח מכל אשר לך וגו' אם מחוט וגו' ויאמר הרימותי ידי וגו"פ "עה) פסוק כב(ולהלן 

כדין המציל מזוטו של ים , כיון דבאמת זכה אברהם בכל הרכוש שהשיגהפנים יפות ' הק
דהא , כ איך החזיר למלך סדום ועבר על לאו לא תחנם"א ,)ב ,מ כא"ב(ושלוליתו של נהר 
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' ותי. לא תתן להם מתנות חנם -" לא תחנם" )א ,ז כ"ע(ל "ואחז, קיים כל התורה כולה
והיינו דקאמר הרימותי ידי , רכוש של סדוםשבתחילה היה דעתו של אברהם שלא לקנות את ה

ז אמר אם אקח מכל אשר "ע, ואם תאמר שתתן לי אתה, הרימותי כבר שלא לזכות ברכוש', לה
 ש "ל מכ"ר, לך

 .שלא יקבל ממנו במתנה

, ל כשהחזיר לו לא ניכה לו את המעשר"י, אף מרכוש סדוםשנתן לו מעשר כ "ומוסיף דלפמש
ואמר שהוא מרים את המעשר , שהוא לשון הרמה' אם מחוט וגו' לה והיינו דקאמר הרימותי ידי

ולא רצה לנכות את המעשר , איש כמתנת ידו )יז, דברים טז(והוא לשון הכתוב , מידו' לה
ואם היה , עשר בשביל שתתעשר) א ,תענית ט(ל "שאחזעל פי מה , כשהחזיר לו את הרכוש

 .ר מחמת המעשר שלוני העשרתי שנתעשמנכה לו את המעשר היה מתפאר א

 היכא שיש צורך להנותן
ל על פי מה "י, הקושיא איך החזיר הרכוש למלך סדום הרי יש כאן משום לא תחנם רולעיק

את עבדו כדי לצרפו למנין ) ב, ברכות מז(איך שחרר רבי אליעזר  להסבירשכתבו הראשונים 
שרק מתנת חנם  "תחנםלא "שהוי כמו איסור ' ותי, "לעולם בהם תעבודו"הרי עובר משום 

ה לא רצה שיהיה "כ כאן שאאע"א. הוא דאסור אבל היכא שהנותן מרוויח מזה ליכא איסור
כ אין זה מתנת חנם אלא יש כאן "א, "אני העשרתי את אברהם"בזה שמלך סדום יגיד ' חילול ה

 .  להנותן" צורך"

 מי נתן למי
נתן מלכי צדק היינו ש" שר מכלמעויתן לו "שכוונת הפסוק  כתב) שם(חזקוני אמנם בספר 

לפי שהקדים  ,מלכי צדק הועבר מן הכהונה ונתנה לאברהםמשום ש ,לאברהם מעשר מכל
. ולא ינחם אתה כהן לעולם על דברתי מלכי צדק' כדכתיב נשבע ה ,ה בברכתו"אברהם להקב

נמצאת אומר אברהם עכב  ,אם תפרש להפך שנתן אברהם למלכי צדק מעשרמוסיף החזקוני ש
ולפי הפנים יפות אינו קשה  .'וכבר אמר הוא אם מחוט ועד שרוך נעל וגו ,עצמו מן השללל

 .שהוא נתן מכיסו

 מעשר על אבידה שהחזיר לפנים משורת הדין
ין דין א ל פישהמוצא ממון שע חידש )ל"בביההלכות מתנות עניים פרק ז (דרך אמונה בספר 
אם בעל אבדה עשיר צריך המחזיר ליתן מעשר  ,ד"ורוצה להחזיר לפנים משוה ,להחזיר צריך
 הוהרי גם שם הי ,מ נתן מעשר קודם"ומ ,ה שהחזיר למלך סדום"מאאע הראימביא ו ,קודם

 .י"ש רש"כמ' חילול ה הויהי "'אני העשרתי וגו"שלא יאמר  כדי עליו מצוה להחזיר

מעיקר הדין ל והואי, מרוויחיםשלו חייב לעשר מה שהילדים אבא ולדבריו יש להסתפק האם 
 .אלא שמטובת לבו אינו לוקח הכסף, שייך הכסף להאבא

 מי תיקן מעשר
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, ועל ברכת השם, ז"על ע: על ששה דברים נצטווה אדם הראשון) א ,מלכים ט(ם "רמבכתב ה
אף על פי שכולן הן קבלה בידינו , ועל הדינים, ועל הגזל, ועל גילוי עריות, ועל שפיכות דמים

הוסיף לנח אבר מן , מכלל דברי תורה יראה שעל אלו נצטוה, נוטה להן והדעת, ממשה רבינו
וכן היה הדבר בכל העולם עד , נמצאו שבע מצות, החי שנאמר אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו

ויצחק הפריש מעשר , והוא התפלל שחרית, בא אברהם ונצטוה יתר על אלו במילה, אברהם
ובמצרים נצטוה , יף גיד הנשה והתפלל ערביתויעקב הוס, והוסיף תפלה אחרת לפנות היום

 . עד שבא משה רבינו ונשלמה תורה על ידו, עמרם במצות יתירות

ל ממה שמצינו "ר .מר והוא התפלל שחרית והפריש מעשרהיה ראוי לוש ד"הראבעליו ג יהשו
לא מ ד"כסה' תיו .ולפי החזקוני לא קשה מידי. ה מעשר למלכי צדק"בפרשתינו שנתן אאע

ולא בתורת מעשר אלא  ,והתם דוקא עישר השלל הבא לידו ,באברהם שעישר ממונואשכחן 
אבל יצחק הוא  ,לפי שכבדו מלכי צדק בהוצאת לחם ויין וברכו ורצה לתת לו מעשר השלל

ויזרע יצחק בארץ ההיא וימצא "ל ב"כפי דרשת חכמים ז ,הראשון שעישר ממונו לשם מעשר
 ."מאה שערים

, ה שחייב לתת מעשר מאבידה שמחזיר לפנים משורת הדין"מ אין ראיה מאאע"סולפי דברי הכ
 .שלא נתן בתורת מעשר אלא כהכרת הטוב

ואברהם , ה"שמלכי צדק הוא שנתן מעשר לאאע, ד"כ החזקוני מיושב קושיית הראב"ולפי מש
 .  כ המגדל עוז"כ, לא נתן כלל


