
 העקדה:מאגדות
 משונא אפרים לר' ותחייתו יצחק שחיטת עלפיוט

ס"ת

 שפיגלשלום

 נעלמו מרוע אכרסם, אב.נ1 של בנו ב.צחק, ת1מה'ב הקדמונים היוכבר
 והבן האב מכרו המוריה הר אל בהל.כה העקרה. מעשה אחר פתאוםעקב1ת'1
 נאמר: לא וב.ר.דה ל.עקר, וזה לעקור זה 'חדו' שנ.הם .וילכו 1ח( 1 כב,בר'

 נער.1.. אל אברהם .1.שב 'ט( DD' ~שם אלא הנערים. אל1.שוב1
 א.. לאמורא. שנ. ברור כבר זה בענ.ן וענו עמו. בנו ואין לברז האב חורכאילו

 חנ.נה: ר"1סיבר הש.ב ו הוא ה.כן 1.צחק ,וחנן: ר' 1חבריושלתלמ'ר'1
 אמר ב1.י תשלוט שלא הרע', עין Jee' בלילה .שלחו נס. לו שנתרחש אב.1ראה
 מת 'לו כא הכתוב על.1 מעלה 'צחק, מת שלא .אף-על-פ' פרח: בן אלעזרר'

 בבל לחכמ' '., נער'ו' אל אברהם ,1'שכ נאמר לכך המזבח, fal על מוטלואפרו
a'JD.מטנו ללמ1ר שם אצל .שילחו אבר רתטן: רבנ'ן בשם ברכיה ר' אחרות 
 העשרת', הוה הפלך מן הואיל אמרה: מפ'לכה. שהעשירה לאשה משלתורה.
 שעסקת. בשביל אלא א'נ1 יר' שבא כל אברהם: אמר כך 'ר'. מתחת 11אינו

 בבית ש;'ם 1' 'צחק ועשה לעולב-. מורע' שהוו, רוצה א'נ' למכך ובמ.יות.3חורד
 נעבר., שם של הנרולהמדרש

 וט ;ס' תו.ו, 'ר~שלס סרגליות, מרדב' הד.ר הוצ' 'ס, גג, בראות ס' ודול בררןן
ן-סה'נן.
 .ג, ואוגלתה, 'יחק 'ת מרומא סלאב' .ודברו '": גג. בר' תר" "ס. גיר,

 מררה"
 ולסרה קיא 11 ~סדיק ".ת, ר' ב'.ק.ס קונא מדרש וע" וו.ן.. תלת תסע ,ך,ך " נ ר ס קר

 י,lhe 1 3ק' ויל מאן ';קי ,הן"'ס הקדט.נריח
~'reached 

and Read ", Bi~e 4ץ, 
1940Cincinnati :א"0ש"ייוי", Old עמ' ]=מאנן 

 ,והו ח: כב, במה'נ ומשב .אילך. ס'"
 1בסדרש ללמ1ד' ח בן שם אצל לו .הלך יט: כב שם זל לאס" שאמרת הדולמדרש
 בכ' ח1רה'. ללטור הולכת' רכו עכר לבית א'ל הואו ה'כן .'צחק באביתר: ר.ש הוצ'אנדה

 פ'ב: ~ay' בנר, ועכר שם אל .אב'אמ ע.ה: עמ' תרפע, בדלק מלדשמ,דט, אליע,ר הוצ'ה.שר
 אלכסנרר הדיר של עטו מבכ1ר' עולם, סרר ע" ועבר שם של חסנם על ועבר, שם,כ"ת

 שם. ובהערות ורפ'כ, ספ'א תרסע כרלץמארכם,
תעא
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שפיגלתעב

 יצחק בא לא סר1ע לתמנה, .מפו ועור פרשנים. נם 1פרש1 רר1שותררש1
 אל.עור בשלוחות נם מאומה כל בו רובר ולא 1לבכותה,' לשרה לספורכאברהם

 שהוא אברהמ,ן.לכרו, אלא נוכר שלא הרקר1ק. חכמ' פתרו רבקה., עם ששבער
 בתורה ,הם'ן .1מוה בנו. 'צחק כ10 לו הנטפלים עמו שהיו הנם והראש,העיקר
 יצחק שהיה הרעת אל והקרוב הראב'ע:י של פרושו קצת ורומה ואלפ'ם'.,למאנת
 שנשאר אפשר שערו: אחר.ם אב.1. ברשות הוא כ. הנוכר ולא שנ.ם. ל.'!קרוב
 יצחק כי *י"כן רבקה"." )נשא צוה מ'  לו שמלא) עד שניס ג' המוריה :בהדיצחק
 המאורע סכל להם .שיב ומה נער.1 אל אברהם 'דבר מה לראות בנחת הולךהיה
 ללכת".9 איה ו ל והיה נתפעל והעקירה הקשר מתחת ואזל. מהם, 'עלים אםאו
 מעל.ה'.,ן צעקה ולהס.ר שרה את לשמח אחר בררך חברון .אל אביו שלחג שמאאו

 כהמה. רב.ם טעם'םועור
 אלא הוא! ה.כן .1.צחק הפלאות: בספיר להפל,! הטבע מררך שחרנו1.ש
 ונקשרה ש)ים..,י שלוש שם יישב 1 ר ע 1 נ ל הקביהשהכנ.ס1

 האורי
 של בשבחו

 )לפ.כך "נם, על תחשר באמונה של.חות1 שעשה אברהם. של ביתו ,קןאל.עור,
 בתייר השרת  מלאכי והעלוהו מיתה, טעם טעמו  שלא  הצריקים ב'ן שימנהוכה
 ונרמז ערן,ח.'.,י לון נכנס ואליעזר ח., ערן מנן יצא יצחק ודולה,. .תמ.ה ערן_:לנן

 יצחק". תצא )נו' ראי לחי באר מבוא בא .ויצחק וסג( סב כד )בר'במקרא

% הנמל. מעל .ותפול רבקה נבהלה לכן ערן.,ן מנן יצא,מהיכן  ~os .)שד 
 ראשו הרכים, שהמחים כדרך בא והיה עדן, מגן בא שהתו 'צחק שראתהלפי

 ..,, ה א 1 ר,ןפ שם לו .שעש) ערן! בנן נתעכב למה כך וכל למעלה.'י 1רול.1למטה

 סרה גמע., אגן 'וסף"
 כסי

 ח'ב תרס.ו, קר"41 ל"ק". ה,ו' 'יחק הוי' התורה. על

 ;'ג. !'ה "מ' תרס, 5רעסנורן 1.וגגור~, אגדנם הס' התורה. יל 5,ר,ש רר.1 ע,'.
 תרג.ס. ל.ק ש5ר.,ן אסר' ופול. ורן.ה כולות. גמרגאות הגאת' קמדגר'ו שט. גס".ויגן
 ק:::.דד

 קט. גחיי. ר',
 ,,. ,ס' לרוס, ני..ן י55;1וטי'ן. שמעון הוי' אותרוק, אסלמה להקרו" הקרה סדריי,

 'ס. בב, .בר' אנרג)אל,י

 נ~.;, ון,ס 'וחקן,, ;שה ג' מקוסס1' ומואל נך נג'סן 'קד.ה5.סן וגן ,ם. גג. סה';,י
 291; עמ' ליטעראמורנעש,כםע צונץ, עי' רחבה'. 'ם סנ' מארץ וארוכה לשבועותבקריבה

 ברבעון ביכית, חבור סדר ו-ל, דודזון ר" עי' טירין, מחוזר מתזך הועחקה )לא הקרסה)אבדה
 כ-א כרךכ5ילדלפ'א

 1!93)י
 252. עמ'

 nlnJODI ו,(. 71"' .ו ;מ' ועטרות מסבתות התר. ס'כאל דיר 1;" ק'ס. ר' .לקוס!י

 96, עמ' נינצב1ר1.ה לו' לפרופ' היהוריס הנדות ס' הבלום באוצר ועי' 8". עמ' ארץדרך

 ,,,ן ;.ב. ט דד ,,,י, ל'11ך11 התרה, ;ל התרסקת ג;ל' 111'ס, הדר ק',י
 סר, כד, לכרחש' וקנים( רעת ס' עם ,נדפס אליעזר בר 'הורה לר' יהודה טנחת ס'4!

 ;.". גס, ך. תק;.ו ס"ר;"5אל הלו,. יהורא ב.ר 'נחק לר' רוא 5ע1הוא'
 קס. ר,א. 5;נח,;
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תענ העקדהמאנרות]1[

 נ' שהה שם ערן, לנן הוליכ1הו .יהמלאכ'ם דמור'ה: בדר המעשה אחראימתי?

 בשעת אברהם בו שעשה החבורה איד עבר לרפיתשמג
 באשכנז,יי התוספות בעל. טראש1נ. הלו. אשר בר 'צחק ר' הוא ריב'א,העקידד..,,

 ך ת ח ש ך ת ח ה מן להתרפאות בר' שנים שת' עדן בנן 'צמק שנטמן סררש,.מצא
 ער נלנ1ל.ה שמצאת הכ'נ.ם. כ.מ. האנדה ונתפשטה לשחטו'.') כשהתכלאציו
 מהסרי ה"ה שנים זה 1לנצ.אה בע"ר .בה'ות' כספ..,י אבן 'וסף ר' של ב.מ.וולספרר
 אל' ואמר לכן, כלו נרץ וקן 1ל1., ונרוי, וקן אחר חס.ר ב' פגע כ' על',השם
 נעמר ערו בנן השם שלחו להשחט, שסבל מה בשכר כי 'צחק, שב לאכי
 בשייחות ולא שרה במ.תת בכת1כ שמו נזכר לא ולכן רבקה. הנעימה שנשא ערשם

 ש.ר מן לאזרה לה וסמכו רעת.1' אח שהנחת רעתך תנוח לו: אמרת. . . .אליעזר
 המדרש רעת .ולפי שוע.ב:י! אבן 'ywin ר' ההוא הר1ר בן שהעיר כפ.השיר.ם,

 הרושם לרפואת ערן בון ה"ה כ. 'צחק(, יהבר1ן בעיר שם היהלא
 )שהש דכת.ב וה"נו עוק, כמו בעקירה אב.1 בו שעשהשבצוארו

 .בא ס-ב( כיד )בר' שנ.ם..דכת.ב 1' שם ונתעכב מצוארונ.ך-. ענק .באחד ט(ר
 הראנ'ע:,נ נם ננדוד.ו קלט דומה אנדד דר' .. נ' בנמטריא באמשא',
 ואח'כ ועובן ששחטו ~לאדוכ.ריצדקוכ'ודאומר אברהם.1.שב

 .אל .ב( כב ובר' התורה ר.יקה לנמר, שרצה ונראה הכתוב'. הפך אמר ה .ח
 מומה, לו העש אל כרר"ל מאומה. לו תעש ואל הנער אל 'רךתשלח
 תמוהה לאורה ומבטל מכח.ש מקרא של פשוטו כאילו רמה 1מ1ם.,! חבלהלשון
 הכתוב,ס. משמענת ההופכתזאת.

 כ.מי ולא-כלנשכן עת. בכל - ררשנ. אומרת למקרא וסותרה מוזרהאגרה
 אחר לרוב הכרוכה תמ.מת'מורשה, תורנ.ת בסב.כה ונמצה ןצרה א.ךהכ.נ.ם.

הישי
 ופרשג פנו כ,  'שראל אמה' לשלומ' המריצם מה במס1רות.ה! כרנ'ל 1הארוקה

 היתכן העקרה! ממעשה כל, 1בע1לם באומה המפורסם ומן בתורה המפורשמן
 כמקרא! כפשוטם מרבר'ם להתרשם חרל1 אלו כשריםשרור1ת

 תולדת(. 5' ,סעד 1,ד4 5' ראוג)'. .,קוס,י
 אבערור למי.ר ראסיה לס' גמבוא ע,' 1301ן-1050(, תח'י-תת.ץ בשנות בערך חיזן

 309, עמ' ו'לאפט1ביצר

 תולדות_ 5' יהודה וסרחת וגן ;מ' דיה ל';לל,)עק המדרש 4-ג'ת ;'ב ' די [קן'ב מדד,י
 יט, כב, בך' חזק1נ' ועי' בו, לה,בר'

 גס-( ,;גד,ת: ארו)ג'ר הער מן גס5' אגן ,,. ;מ' התודה ;ל ברף סאה,י
 נ,,, שנת היא השש', לאלף צ'3 קנת אלול נחדש וול)צ'אה בעזר גס"דד בזקר 3צר5ת.להדוק נחגי

 'שדאל )אג' צוואות ע" סרא;קון, הזוהב לבתו משם יקלח וזיוה ר ; 1 מ ה מס' נס,גחלסה'נ,
 ;ס. ג)ד5ס:.! יפן. ו;"' יפי DY' תדרו, 5'לדל5'א אבדהמס, 'שדאללך'ר

 ש. 3י, לגר גירש:!

 'ג. ג3, ,בר' רש.' וע'. ו. 5).ו גפריי
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תער
~lftw

א
 בכל דופי נותנים אלובני-גש
 ו~לא.ן גדולה כל העקדה במעשהאין

 שהר דברים הרהורן אלכסנדר'א איש פילון הוא ירידיה של בכתביונשתמרו
 רוחה האל'4סנרר. ההונה אמנם אנרהם. אכ.נו אחר. מהרהרים ב.מיןהבריות

 שבח. על להעדיףונות ומטבעם ושטנה ר.ב אנש. שהם ומוכ.חם ולטוענ.ם.לטענות
 לה~כ.ר .רבו והן מטעם לבטלן.ן או למעטן יש.שו תרומיות למדוח שנאה אומקנאה
 לאומה. ל,.ט.ב כרי אהבו, אשר בנות או בנ.ם שהקריבו אבות על עכו'םספור.

 ומן השטף ,"ן הבצרות, ומן המלרמות מן הארץ על לכפר או האל.ם, להפיסאו
 והתמסרות נבוןה ממעשי לקרבנו יתרון ולא לאברהם נרלון א.ן לרעתםהננף.ו
 ~nllrD1 הם נם שנתבעו העולם. אומות בין רב.ם וכן שלמיםשל

 כאל"
 חמור.ם ואף

 בצרה. לעתות בהם ועמרומאלה.
 שכרון הנערצ.ם שם אנש. לגבורים זה JTDa על.לות ירע קרם ב.מ.הקורא
 סמוך שלן'אתונא, במרכזה פעולותם. או שמותם לפרוט המהבר צרך ולאהדורות,
 נם DDIJnn ובתוכף המטות. עשרת נשיא. המ.יסרים, האבות צלמי עמרולבול..
 מן כן מענה 1.ררש, ב.מ.ו. רעב חוסיה עלת וספרן אורפ.אוס. בן ל.אוס שלפסלו
 ל.אוס 1.קח לארץ, האל.ם .עתרו ארם בקרבן כי שהבטיחה ברלפ. אשרהייזנה

 הרעב 1.עצר לעמו,י תשועה לתת לעולה 1.עלן בנות.1 שלשאת

 מעי
 ויש אתונא.

 וברעה אחר בלו .חרו., ובנות אב 1.לכן הטוב,, מרצונן הנערות התנרכו כ.שאמרו
 משל של[יל.אוסי עלמותיו הפכו ואמנם לישהט. שמחות והן לשחוט שמח הואשוה,

 בחבל יון, שבטי משאר "ם נשמע כיו"ב המולדת. לאהבת ומופת הדורותכפי

 בימיו לעמ1.',11פרצה טוב ורורש חח לבל, עשו. א.ש אר.סטור.טוס, נתהללמיס.נחא
 ובתו האב נמלטו המגבח. על ליקרב ליכיסקוס של בתו על הגורל ונפלמנפה,

 ופעל נרבה,[לאלים בתו והנ.ש העיר, לשער אר.סטור.מוס ירר או קפ-טא.אל
 לזבח מאן שלא אנממנון של TnJwI שמעו שמע לא 'זן באלפ. מ. לרבים.,'שועה
 תחת.ה, ג"לה והחל.פה חמלה ארט'מ'ס שהאלילה אלא א.פינינ,א, את בתואת

,178 ]] xxxil /l~rahamo ס, .Pbilo,, 

1,[ו .,ן. ,191 199ן
,vatV#&rwv 4 44 "ט"(ג70 4 "י"%(" 4 יגוקק"0ז 

~urhvka 
 .,ן. ו~17

 יגק,,"ו"" deo~ TPU,0ז,ג47"ן
TaS " " ן ,"וידוג. " י ן, 

 ,יי,,,""ג,',טי"7יי0ן"ןא JoDtnfia~llm 1 41 ,"""ן[)( .ק .[ '23 [ [)270"יו,:ננ!

6172 15. :Philo, עור לב .רי~יח כאחד שמדרזו וח'( ו' כב, )בר' 'חדו 
 .idd~", .Cf 5לנ Abrahattli migral~etae 166.ף5

 xvll.lsז
~listorica 

Bibliolheca sic.~ Diodorus ט11נ. :ו"ק0ג 

 ,Pausanias. .5ז 9,4,,י1 ,ף85
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תעה העקבהמאודותזה[

 פריכסוס, של נסו נתפרסם וכן כמקרשה., כהנת להיות הענן בעב נשאה הנערהואת
 והקרהו בצורת. בשנת להקר.בו עמו בקשו אטוולוס. מבני אתמם המלך ב.תבכור
 והעלהו הא.ל את לקח וכשנ.צל הנבח, מב.ת העיפו אף שהבר.חו א.לאלהים
 לו."י המפלס לאלה.1תורה

 פ'לופ'רס, מעשה לתהלה נורע באגרה. רק לא אלו D'DJ כרוגמת DUVnהכירו
 לעולה .עלה אם לצבאותיו, נצחון להנחיל ואמר ל'לה,י בחלום אל לושנראה
 והנה על.1, חלוק ולבו ברבר ומהפך מהסס המצב.א וה.ה שער. ארומתבתולה
 ובעור אהלו. נכח אל וצהול הלוך במרוצתה ות.שר הרובר מתוך פרצהסוסה
 פ.לופ.דס: אל ואמר החווה ת.א.קר.טוכ ענה הארומה, רעמתה ל.פ. משתא.כהכל
 לסוסה ובהו מ"ר שערן,י ארומת בתולה ,.מנוך השמ.ם סו הח.ל. נבור קרבנך.הנה
 הארם. קרבן תחת הבהמה קרבן האלים רצו כ. בא.'ב'הם,תנפו

 המעשה מע.ן ומסורות הורות 'ון בג. של והמציאות המ'תוכ בעולם נודעואכו
 נרולות להם נפלאות בספור. כי שהחליטו מ. אף שנמצא, יפלא ולא המורוה,בהר

 שלא קורא.ו, של מלבם להוצ.א פילון וטרח לאברהם. שא.רע סמהובצורות
 שעשה ומרה.ב מאריך והוא ענוים. ב.1 ארם ל,ובחי העקרה מעשה מרמ.םיהו

 או הצבור, צרח או השעה, הכרח או אבות, מנהג מחמת לא שעשה מהאברהם
 אלא - צרקתו,י לפרסם העקרה בשעת עמו א.ש ה.ה לא הכבול- אחררר.פה
 ל.ראת ואחר ל.צחק לבג. אחר לבבות, בשנ' ולא לבבו בבל מאהבה לבוראועבר

 מתתו את ה' לו הח,.ר קרשו, דבר אל משמעת מתוך לאלהיו הכל ובתתושמ'ם.ין
 שלם תכל.תו, ער המעשה הושלם לא אמנם אם כ' צדקה: לו1.חשבה
 של לבם לוח ועל הקרש בספר' הלוחות, על חרות והוא השלמות,"י בתכליתהוא

 בם.ההותם

9/1". 1,;1) Ecripidc~ !534; Aga~l. Aeschylu~ 19ק ן. liinkel 6)4וזע'ל( .ו,  
 ,1540 ."וגר _זיוון :Ovidiu. 20,30,783 .4י"""זם,"47, ל12,24 .9ף5 .,ט,5ט![ט[ט[ן[
nlioruPJ0ושון0י (["""ט5(1ט01ק 

 א,11(ת1:קן
 !. דערה לעיל עי' ")1 מ",", ","!"א 1 101 :

!0PIutarchu" 1971!,1 ן, Herodocus 546,"1;1,16 ,1 ,9 1 ;.ף"" Apo~odoru" 
 ")1. 0%6((,5,",י551

 שהר' לה ממר הל.לה במראה א( כב, )בר' אברהם. אלה ,ץאמך ק: רד ע"11
 פכ' )שם וכקר. אברהם ,חשכתאמר

 "1)דן raclitish~] ח0"ן-"י[~ "ן טן( "~l<oml ג"1%"""(9,)7( ,1 "4!%",5,1"י1/ מקל: 'הושע פרופ' סש'כ וע" ,Plutarc~us. ש"",ן Pelopi~as ParaU~a4 .ם 1221 נ"
 ,])7י"ש"םJew~h .(1) "(1 4",""  ,1951 .ק)15

 לעולם, .ה דבר יורע ומי .. יצחק, וכס אברהם אלא שם,., היה .לא רד-ק: ע"3!
 קירקוארר, ס. של מהבדלותם משהו שלט בדברי תמצא לוד יאמץ מי מספר, הוא היהואפילו
 דאמונה. .9רש ור'ן כאנממנון טרוף ~בור בין מה "164~: ,קופנה). ד ר ע ר 1 ר ח 5בס'

כאברהם.
!4198 Abrahamo  .De, 
( 1ש( ךק 6ז  ixVi ri~oi "ייי0ג0( ,י4ט ) 4"4 יןי,! י ,ה(-ז 

"iv~ow 
  (יז.  ע( הםז עטז עשזע5אסלשד4ע4  הן"ע"ין viVPawrM&ושימ(זייךוס( 05קךג"0ג0 ןר, Tav7Ehfis (0  עמס, עrau 4 נתש:
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שפיגלתעו

ב
 ע אתה דעתדן תווה אלאברהם,
 מ שבעה עקדתי ואני אחד,מזבח

 גםכספרו
 לא יון.לך

 הנוצר.ת,פרוטוט.פוס הכנסיה בהם שמצאה הקרושים, של והעינו"ם הניסו.יםמעשה
 נתחבב בספקותנו רתם., על ונהרתם הנררפ.ם המרטירים או עדרהאמונהשל

 שסרבו בנו,ה,' וו' באשה מעשה מקצרו של או .מון של מספוריוב.ותר
 את קשטך ום רוממך דדנדד דשם. ק.ד.ש על כלם ומתו ורה לעבורהלהשתחוות
 וע,וו חן ופנ.ה אם על 1ש'11תה ומס.ת.ם. לצוררים להש.ב מה ב.נתם ואתנבורחם

 על .תר הלם. יחור על יסור.ם לחבוב נעלה רוגמה שנהפכו עד תמה, אמונהשל
 השמד לימי האנרק והועתקה העם, בזכרון הזמן תחומי ניטשטשו הדורות במשךכן,
 יחר.. ,ם 1.הקות תורה העולם מן ולהכח.ר להשכ.ח שבקש קיסר, אררינוסשל

 ומהור הנועוה*רומ. המלחמה של הקנאות מאש כ;'ה 1,' האלמנה למעשהונ.תוספו
 ישראל.,ן נואל על נפשם שהשל.מו מלכות הרוני של הקרהשהעקשנותם

 בניה כל ששכיה מכאובות, אשת שי זו בדמות-סמל הרורות הנותנתבטאה
 להב.ע יעל. אורת בפיה שמה נלבבים ורבר,ם המקום, ומורא התורה אהבתעל
 ושמח.ם, מתאבחים שהיו השמר, ב"מ. ואמהות אבות של מסטר א.ן לבבותרגש.

 שמ.ם כבור שנקדתן, ט.מ'ן. ושמחים ל.הרנ, בנ.הם על שנמרה משמאל,מתאבלים
,ן

 ג.וגיכה. הקפ~נ"'ס ס' ע" 4"9,,1;י תתוכי. ד' אינו "קו"י
 ואילדי ר' באלעוקן,ה' הספיר ד': תשמתאים בפ' נחרחכו ב' חשמונאים בס' 1,' ו' פרקיםר
nsynlואילדו. ו' ,ח' האחיך וו' האס 

4der ""א Dar Bickerlnan, 7. 5=11ג cf. 36_ %1,111. עקש "שגג. AuWstinus,AD" 
T/~lfznie,.י6עז,," Gi~sberg Loteis חן: idem, 36; סיה"8ן ,1937 .ק Afakkabd~r, 

 York .Nely ,1943 .ק 106-הף3
 בניה( יו' ,אלטנה כ'ח פ' סא'ר תתרכ'ט: ר' איכה ילק' וכן בניה( יו' )אשה ע-ב נ-ו ג'ט,ן3

 )כת 14 עמ' ריב הוצ' נחתום( כת בסריס ,מעשה פ-א איכ-ר י',: הערה 1"נ עמ' רפא-שעי'

ת)חום(;

-~DD 

 תתקל'ח: ר' כןו חבוא פ' ילק' וכן תנחום( בה ,מרים ע'ב ק'פ רף מ.ג פ'

 ע.,.קיתון
 1ב'ד'ס ידנדות ;שרת סךדש וע" ן. חנה קאם ושט אית אס בQ'QH '1 יו' ,."

 הרב לכב' .,~בל ס' ם י ' ח ת ר א פ ת בס' לאו..ננר ש. ד. וד'ר 70ן, עמ' ח-אל'עלליגעק

 האגדה עם בניה וז' האם מעשר המקשר בודפשט מגיי 41, עמ' 1939, בודפשט ק'ש, צביחיים

 .וסר. 1 .קיק. ,ן ,;ויין השמר'. .גיסי ס';: 5' 5ס.ד קיסר'. .אדרייו~ס ג.ח: 5' ק".ר. מלכות. הרוגיכעשרת

'Q'aן ל.גרמן: פאול ה5רו"' עי' קיסר ארךי1וק": Caesarea", וןון"ין [ל, "-fhe 

Orient.d'hist. )ו Philol. ") 1נש"%עזפ .,5ח, de Libre גזש"מ"ע1"נ~~ AsN~LGtfd 

 (York (h'ew vf[ 1. Slaves, .) ,)1944 .ק 421.וזך,
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תעו העקרהמאגרותוו[

 לקרש נוצרתם שלכך לכם. .רע אל בג". להם: ואומרת כוכה אמם .ה.תהבבניהם.
 עליך1 לבך .ויח אל אביכם: הם לאבר ואמרו לב, בעולם. הקב.ה שלשמו
 אלא עור ולא עליהם, בנ.י 1' והעל.ת. מ,בה1ת ו' כנ.ת. ~אני אחד, מזבח בנ.תאתה
 עוכרא!.י הדה ודיד' נסיון הוהדירך

 יש ר~ט', מלכנת של הנרגל השמר נז.ר~ת בימי ההיכטור.ת המצ.אותלאור
 לארר 'חרר מ. במקרא: העקדה ספיר של ~א.מתן מהררי משהו נגרע כ.שנרמה
 ~נחלץ מזבח, על עולה לעלזת ר ב ל ה ב ש ח מ ב שעלה קרם בים.רחוק
 עול.פ ~בנ.ם אבות כהוה עיניך lD~W' בשעה רע, מאומה לן נעשה ולאמסכנה
 ש. מ מ של ~שר.פה הר.נה ~ל.שרף ליהרנ בהמ~נ.םל;רר~ם
 של הרב המספר מן בלבד, הכמנת מן להתבעת ועלול עצמו, אצל קרובארם
 בנו מעלה רומה א.נן למעשה. מחשבה ב.ן ההברל עושה .~תר עור אךקרבנות.
 הר. לא לשרת. אך ט1ריר או לבנו, עזר מור'ר ~אינן למעלה ומ1ר.ר מזבחלראש
 נעושה, נומר כהר. לפעילתו, טוב ושכר לאחריתו תקוה ש.ש עשה, ולא  לעשותאומר
 ~כאן וחסר, לן ה.ים תוספת שם רעה. ומ.תה כעור.ם יסורים מלבד עמושאין

 שלם נ.תותר 1.צחק אברהם שבש את שב 1ה' בתורה: או 1אנח1ת. לוקברים
 תלחך. עפר לשונו וא.ו! ארם ~ינ1וע מלכות: הר~;' של במצ.א~ת ה ת ע 1~שלאנן.
 בפועל, שמ.ם שם לק.ר~ש ככח שמים שם מורא ב.ן ההפרש תהום ערננקב
 לרחש. נ.ב צמצום מצאה ג'ל באגרתם והאם המנת. וב.ן החיים ב'1 הפרששהנא
 ור.רי ן 1 . ס נ ר.רך במקרא: העוקר למעשה שכ.ישן בנ.1, ~לתעצומות השמרדור
 ו, ן . ר ב 1ע

ן
 ילינית דבו ?טהמן

 ומנהת.י תתק"ו משנת שהיולעידית
 ל,ה רומה או זה בלשון 1ה11ת.:ו כעס לתוות, כל ו'ר' לחזות, לבבות.'לאו
 ה.1 הם אף הצלב. מסע' של הבלהות מ'מ' הזכרונות כותב' והולכיםמתנצלים
 הנטרות ספר על להעלות עמלן מספ'ק'ן ה'1 שלא ~הנם הצרות, אתמחבב'ן

 "'ן'י ~ן" "תק,'". י' נ'1 תיו" 9' "011;
 וכ'. on~iy' ב;" את והקרבתי טרחות שבעה בנ'ח' אג' אבל ך ן ב ת א ח ב ר קה " , 1 ""ד סיב" ננ'ת .א"" ,,: ;ס'

 בלבו, ינסה שלא לא'א ,אסרו .לכו 42: עמ' חיים תפארת מס' ועי' שם. א.כ'ר6
 שבעה'. עקדתי אנכי אחד, גן עקד הואאם

 מגרסן, מ. א. ע" השבקע". ~את הברית .את בסליחתן יראג.ן, וחן ביר אתיצר ד'ן
 ]=הנרמןן. ק'ח עמ' תשיו, ירושלם וצרפה, אשכנו נ,יר1תס'

1JtsdeNierfofg$tw- שוא aeber Berichle Hebrgeiiche Stern, וט .זג h'eubauer ג. 
1892Berlin J~reazrnege, aer נמ(ז""יש geib" 1, עמ' הברמן = .ק ,31 =נ'ש[ וDp 
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 ]הןןשפ'נלתעה
,,יין  שהיא -,,ורומה ישנית אחרון, לדור ואת תכתב למען אחת, שבדור1תם,והרר'פות

  מעיקרן נכתבד כי הרשימדת מלשדן ניכר בהוה.  רפות 'דים לחוק - הראשהבונתם
 כפ.1ט.ם בצביר, ונקראות התפלות במהז1ר נכללות להיותן הכנסת, ב.תלצרכי

,,,ן שב.מיהם., המאורעות על הם נם הם.1כדים1כסל.חות
 בוכר1נ1ת הכקב מ1 שר.ר השנה, ראש לערב בסל.חה ק1רא.ם "IJruער"ן

 יהוד' נסו בראשונה הקהלות".ג לכך וצנה ,מגן ה צ נ ג מ הסיר' על תתנץמשגח
 השרי1נ.ם .לשו א1יב.הם. בפג. ולהתנונן ההנמך) של ההצר בבית להתבצרהעיר
 כזלם יקרבו . . . בראשם הפרנס קלונ.מוס 1ר' aJD~I, נר1לם מלחמתם, כל'נחזרו
 הא1.ב.ם 1נצדם העוונות 1נרמ1 . . . הע'ר1נ.ם ועם התועים עם להלחם השעראל

 מפנ'הם קנוס ואין הטירה, חצר אל הפורע'ם גדוד' שפרצו וכשראו השער".6וימדו
 ופה אחר לכ ורגל בקול כולם .צעקו יותר. לעכב שלא החל.ט1 בהתנצרות,אלא
 ינו InJur שלו )ברוך הקב"ה מדת אחר להרהר אין . . . וגו' .שראל' ,שמעאחר
 נעשה אם אשקנו הקדוש. 1 מ ש 'הוד על אותנו 1להר1נ להמית וציווהתורתו

 כאלהינו אן,ן שמ1...ע1ר 'חור עלרצונ1ואשר'כלמ'שנהרנ1נשחט1'טות
 תהא שלא אותה 'ברוק מאכלת לו W'W מ' כל .. . נפשנ1.י קרב) מלהקריבטוב
 את 'UTnw כש 1אהר העולמים. ח. 'ח.ר ק.רוש על א1תנ1 משחוט ויבואפגומה
 1.שחט1 כח א'מצן לבב רב. . . . לוה זה Tunwl ואשה, א"ש כולם. 1.עמר1 . . .עצטו
 אחותה אשה;זאל . . . שעשועיה 'לר שחטה והענפה הרכה וטפם. ובניהםנש.הם
 בבנה באח1ת1,,1אשה ואח 1באח.1 בבנו 1א.ש השם. ,ה1ר על ל,עקר צוארהפשטה
 עוקד הה ונעקד עוקר זה בארוסתו, וארוס בכלתו וחתן וריעו בשכ'נו ושכןובבתה
 בבניהם אבות ורמי בנשותיהם אנשים דמי ונתערבו בדמים דמים שנגעו ערתעקר,
 חזנים ודמ' בכלותיהם חתנים ודם. בתלמידיהם רבנים ורמי באחיותיהם אחיםודמי

,,ן הנכבד .חוך,שם על TnaDJ1 ונהרנו באימותיהם, וענקים עוללים 1רמ.בסופריהם  ,)'" "ב.)" "(י'" ,י' ונ.דך גי' ,יי)סא ע",
 QY' קג'וווגךעוות ;ס' ,4"נדין עמ'

 על בפ'ר1שו המאורעך שנרשמו הג' בל1ייש'. נז.רת על בסליחות כתוב ה1א ולסערהרנ'1(:
,,ן, ;,. ;ס' י"ג,רן דו'סת ורסש'ו, יתן, ;ס' -'PID ציץ. 1"המחווך.
 ו.ל. רודזון .פ,' וה1,5ס השרה אוצר ;" חס'7'ך'. עגתך נצמקת הב" ."נ" המלתה:'

 ג'ו. ;מ' !-וברסן עמ' נ.ש,
זען צ'ק-ק. O~T ל ,ס' "-הברין מס' , עמ' ;'ו, ,

".( 
 )ו'דות .ס' גס,ןא גרר, 'יחק "ר,(' ;" ק. .'א-;ס' ;ן' "-דגרין ,-;ס, ;ן,

 הקיור'ס ,וע' ;, ה;גך' '71'5ון 7' ", ךק5;ת, ;, לן ;מ' וחגרתן ויך5תאשג)ו
 ,וגוך ,)ו ,ה'ן ~plD'b: הור,ן.ס' .יר ,~חזן ,ל תיוגעו י.ג. (' 'ונ'",ן 1" הסיש.ס.1;)ש'
 "ר ן ' א 1 סבשרנה פתר לעולה טבח ולטבוח ההיכל בתוך לא'יגח

 ח כעולות לפנת תחשב תלחמי, נסות אלהעו על מדמעה ב ט1ובה'כלו
 ,סו ע.א: פ' שם ועי' ביריכם/ עבד'ס ולא הקודש עיר בתוך חפשים!מצה
 הנד,ל' שמו יהור על העדרנית עגדע עם מקדש שלשרט
 זה בר ,לדגקה נצבים: סוף טוב, לקח וע" הצלבים. מימי במנל1תהרבה
 עי' ננצרים, ממקורות מנראה ניבע צ'י 5' '1סיפו1: בכ' העקדהלוכד
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תעם העקרהמאנד)תוט[

 הראשנן. ארם מימנת כזאת טר)בה עקירה ההיתה וראו, נא שאל) . .)הנורא.,.
 3ן .צחק כעקירת כולם אהד ב.)ם עקידות ומאה אלד היוהאם
 שמ.ם למה . . . המ)ר.ה בהר נעקדה אשר העולם הרעיש אחת אל ם. ה ר בא
 נהרנו אשר גער.פתם,, חשכו לא למה ואור )צר ננהם אספ) לא וכוכבים קררולא

 פשעו שלא ו.ונקים עולל.ם כמה קרושות, נפשות )מאה אלף . . . אחר ב.וםונשחטו
 יי,.,י תהאפק אלה העל נקעם. אב.)נ.כ ונפשית חטא))שלא

 כספרות נם )תמהון רו' של לשו) בכל ח)[ר)ת מנרתח, מלב שאננת כאלו,שאלות
 : הריר שלהפ"מנ'ת

 אראלים. לפמף צעקו טסת עקדה על מץךם יץלים. שלן :החסין

 ע,לליפזיי דמי על הרעישו לא ושדוץ :,כללים. ו"ךך'ם שיהושקה

 לעקדה :סיד. ?זרו אורחי היהקרם

 למשמידה! :דץ אל-מילה מ,-השלם:ששיעי
 - ביהודה ובטת בנים ויקסים ?קהטלה
 מנדקה." על ושיופים יבוחים לה,י'? סשלא

 הר-לר, עךדת נמ"מד נשענוקדם

 - לשמר ולר לר בכל לישעטמונה
 - , ,יי לאמר," ?ד-קלתי וכאלה "להנת,ספו

 השם. קרוש בהלכות לבאים ררך שהורה המוריה, הר וכרון סף לאאכן
 שעש) מגל עצמו )קרבנ)תם סבל)תם כי ירנ.שו שלא הר)ר לבג, אפשר שא.אלא

 וא'. ובלות ן גימ' ואהדת, "ך'ןרן,

 1ר'5'ס )קרש וירה. וץ1ר ץר סחרכם .דק רד.ק: יחמר..היא
 ס.'. 'ער15 קסת אד בה( .). ודג' קנ' נסו קססר. ;ס,'ל'בס,).

 אלה "ת הג"': .אקא בקליחה )ס יגן 1 ע.ה. "ג. ע0' ,4הגר0ן ,,, ,, ;0, י,ק,,
ש אחת יל כ' חראך. תיקיות ו"תאלהך0ובח,ת,ן,ר. פ ר ה  וקוארא.'ב הלועס. 

 ;'וו. ס" רלהדס ,ס.'הוחהכשגר.
 ;" אברהם. ך7א;ון: בב.ת קמו המחבר יחס ואולי רוחי' גנך .אדברה סל'חה:ו,
 ס'ג. ;ס' והגרסן .'". 1ן' תיק( "רוק,ס ) ס' ק.ך '7 1, קיץ "רסן, קלסקד'ך

 ey' ל'סרסור.;;'ג"1 ירץ, 1" ,ד"ג'.הן, הלו. .ו", גר' "לצוך לר' סקרה ;ר.ד,י

ר )57ק ""י ;' ירי 1ן' ח'ג .ררך השרה וסויר ", יחרהי!, צ ב  ,ך.; הרסנת 
 ונסבן" ר.ל, 1מ' חיאברן",ד

 יגחן ס'", ק" רר,ה"ס ס.'ח)ת סעורן, ביר דור לר' ,דן" דק' "י .איך,ב,, ,,י 1ס' ר"ג.'ך ,ס'
 נ' ין',, עמ' ו', נ7אז' ,ך.ח י;3ר,תהצדה

~lVa1" 
 ע'א. עמ' ויבדסן ד.נ, DV' חיא
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שטיולתפ

 וב לאבות 1ה1לכ.ם משבח.ם והפ.ימנ.ם ראשונ.ם. ועקוד עוקרונתנסו
 גדולה עור 1Wyl ונצחק, אברדם של בשבחם רגל שתפדו כלשק"מו

 גדלה. איך :לדיםלחקת
 ךחלחלה. נשקים אחיהםרייים
 ולסללה בפרכוס 9ן בנה קישרתקאם
 לשילדתי על-קישקה מברץוהאב

 נחפצמ הקריבתו כלילייסח באנינה: רכים ילדים אמרולאפיתם
 חפו: לאביהם כנטיעים?לדלים המעתה~

 . . 'tAip!. רצת עשית וחושומהרו
 כפת. אביו מנר ?סר,אקד
 שחיטת.. וישל יבעט שלאנם
 נשחטמאהבת...., ע"ד בלינחנו

 עלמשל. ררה המספרים, הר1ר, של הזכרונות בספרי הרברשומתפרשש
 שחטו ,אשר וזקנות, וקנ.ם וכלות חתנ.ם וטף ונש.ם .אנש.ם 11.בל.נקה11א,חסידי
DeSYבתוך המיותר שם קידוש על ראשם להתיז צוארם ופשטו 

 אנמי
 אשר מים

 'חיאל ןב.ר שמואל 1רבנ1 'מים, ומלא וקן אחר חס.ר היה awl לכרך.,יסביבות
 ופשט"ם,ם לתנך אבר עם וברח כלבנון, ומראהו נאה בחור 'ח'ר כן לו 1ה'השמו.
 ענה והבן השחיכהי ,על עליו אביו ובירך המ.ם. בתוך אביו לפנ' לשחיטהצוארו
 ראו 4חר'. יי אלהינו 'י ישראל ,שמע רב בקול ענו סביבם העומרים וכל,אמן',
 האב כח נך)ש וכמה נשחכ, ר 1 ק . ע . ל ב ש הבן כח נרגל כמה עולפ. באיכל
 ידמע: ,גלא 'שמע ומ' כפוהו. ויפה נעים בחור 'היד בן על רחמיו נכמרושלא
 שמי בהם כיוצא ועל 1על.הם להחנק. אחר פה שוה רעתם נעוקרנעקר

 ,תהל,
 כ. נרל.ה, בלה החתן שמואל ר' שמע כאשר ..ו.ה. ..י' .כברנו' תורה .אבח כנ(נ.

 לקשוח נם,ףוא 1דשב דם.ם בחוך לשחד אב.1 אל דצר.ק .חיאל מר דברונתרצה

 דלא 'אנת ,ת' גנות ": בב. גר' נ"ר" תר,ב'; ;" יי. הודה יפי ו" י, DV' שיסו'י
 Q'p' ונהעד~ת ו,, ינד אגך.ס, רגנו ש, ג;קדתו לקלן 1ן" גקרג:ך. עקול 1'ש"גח ס ן ר "א

 die Zeitschriftff~r ל'גס)יס-ן. יב' ;" ;ל"ו.. קמו וד'ס .אלה'ס לראב.ן: סל'ח",י
 יס'ן%'ו. והגיסן Geschichte~ ו(" Juden וין Deutschland [[ ,)930[( .ק238

 der') יעות י"65גש Burg- ge[uellte מיס: אום.16.וויכל'נקה11א=חט01ה%ת[1טץ4,0ן;

flfetnor_זשצ,"לח,ש,יה des 3,1י"ל 1ש,1;שס;0~17ז Salfelcl, Siegmund 

"]. 
 :'יח"1%[ש

 ,,,גסBerlill .5% ,1898 .ק420
 ey .ry~ 41-מברסן עמ' נתש1(

www.daat.ac.il

מתוך: "ספר היובל לאלכסנדר מארכס", בהוצאת בית המדרש לרבנים באמריקה, ניו יורק, תש"י



חפא העקדהמאגדות]'אן

 את קח בח"ך, לו: נאמר קלת.א, של הכנסת בבית שמש שהיה לטחם, וקראכן.

  אראה ואל כן כמו אוחי ושחזם פנ.מה בה הדא שלא .פה אוחד 1בד1ק החרהחרבך
 דחס.רים כן ועשו אסן. אחריך אענה ,אנ. השח.טה על תברך ואתה חכר..במ.תת
 יחד 1מת1 שלהם בירים זה את זה תפסו נפש, צאת קורם ב,חר. וכשנשחטוהללו
 שמואל ר' וכשראה נפרדו'. לא ,1במ1הם כנ( א' ,ש"ב המקרא על.הם וק"מובנהר
 מנחם למר הוא נם אמר שעשו, הזה הקידוש 'חיאל, ר' של אב.1 החס.ר,הזקן

 בני את ששחטתי החרב בזאת ושחטני יצרך  כבוש  כנבור מנהם, השמש:החסיר
 ולקח השח.טה. שתפסול פנ.טה שום בה ~IfH .פה אנתה ברקת. 1אנ. בד,יח.אל
 שחט כאשר הזקן. שמגאל ר' את נשחט יפה אנתה וברק בירו החרב בנחםרב
 מר הוא נם 1.פ1ל ,אמן'. אחריג ענה ,ה1א השח'טה על וברך החתן, שמגאללר'

 השם את קירש1 כך שם. 1.מת בבטנו nsyJT החרב על מרום. אלה. תסירמנחם,
 וראו, עלם בא. כל בואו עכש.ו המ.ם. בתגך האלו הרס.רים 1נ1קם קנאהקרוש

  הראשון ארם מימות מאחההמה
~ ה ר ק  מחף" 

 מכל רירם תתעלה שנת"חר ובנאוה, באנחה והב.עו הרןשו ה1ברתותרושם.
 עעיהם למר רחף 1ה כל Dyl הראשך: ארם .מימות בעולמו  הורול שמושק.רשו
 המעשים עושי ואף בקרושה. ממנה למעלה אץ כאילו הראשה.ח העקרהרתקן
 בצלמם בבל ורה המוריה, בהר האבית של פעלם רתמת את המ.ר למרםשתו

 מאות כשטתה תתק א"ר של נטופו 'D'D כשם נהרת הרמ""שא כקיקכרמותם.
 .חור על אותם כשחטו בנקם את רקחו צרק. זבח. רבח1 אשר .ש ומהם:פשות,
 .צחק, ב.ר משזלם ר' 1שמ1 אחר בחזר שם 1.ה. . . . שלם בלב והנורא הנכברהשם
 נרול.ם אל. שמעז : ת'ומתו,ן צפורה ולסרת שם העומרים לכל ודול בקולויקרא
 ושמו 91נחה, לעת אשתי צפורה אותו 1.לרה אלהים ל. נתן זה בןוקטנים,
 יצחק אח אבינו אברהם עשה כאשר אעלהו עתהיצחק.
 ירך תשלח אל עריין מעט. המחן אר.נ', ארוני. צפורה: לו יחעןבנו.
 חחילה אית. שחט י. וקנת לעה וילרת. .רבית. נרלתי אשר הנעראל
 הוא לנו שנתנו מי רגע. אפ.לו אעכב לא ויאמר: .'ען ה.לר. במות אראהואל

 בנו. יצחק את ויעקור אבינו. אברהם של בח.קו ויוש.בו לחלקויקחהו
 שחיטה. ברכת ובירך  בנו את לשחום המאכלת את ב.רוויקח
 ם ,ה שנ יהר ויצאו הצורדת אשתו ויקח הנער. את וישחוט אמן.  הנער:ויען
 יי!.,' תתאפק אלה העל התועים. ויהרתם ההרר,מן

 ורבר.ם 1בלש1נ1, במקרא העקדה ספור בתבנ.ת הרבר.ם ש:סתענ1נראה
 פרט.ם בכמה לאמת אפשר [ol~sl מק1ר1ת נם כירנו ש.ש במקנם ה.1! מהכה1.תם

 כלל בדרך להנ.ח יש ולפיכך ההם, ה.מים מן והש.רים הזכרונות פלות ער1חאת

 ט'ה-ט.ו. עמ' הברמן 19 עמ' נ-ש18
 האומתו.9ן
 הנוירות ,מעשה  ב.ה(: עם' שם )ועי' צץ עמ' 2(-הברמן ים' שס )ועי' 0! עמ' 1'ש20
 ),,,י( צ.י כרך הצרמח'ת בהשקפה ינה, .שרה הריר ע.' במולות. הקרימה איל. היאה'ז11ת'

 ואילך. ,ז 1מ' ,חן'ן( .'ב ;זה י, ' צ נרבע11 מהדו וב .)הה יא'לך, ,יןעמ'
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שפ.ולתפב

 ; טסה 1.ותר האנוש., הכח במ.רת לוה קרובה ה.תה .המצ.א,תכי
 ה בעיניך 'נרל עוד אפוא כן ואם הש,נ.ם'.י, ברורות ישראלשבט.

 מתעם ומתעקרים מעקרים א.ך מספר. אין פעמים הדורבתעודות
 בו שלמה כותב מהם. מרובה נסיון ה.ה לא כאילו וביצחק,באברהם
 ה'קר'7 ציון .,בנ' תתנ'ו: למאורעות ושמיעה רא"ה ער'הוקנ.ם'.י,

 ר ש א כ בניהם עקרו הם ואף . . . אבינו ם ה ר ב א כ עשרה בנסיונותנתנסו
 .צחק כעקןת כולם אחר ב.ום עקירות תתר'ק בנו... ליצחק אברהםעקד
 : שבעזר והמקוננים הכלחים לפ.יטנ.ם נם אחת ושפה '.,ו ם ה ר ב א ןב

 ,ן מ.ך:ה. כלקדת בקיימת. עידון רחמ,'.ת.:דינשים
 ,ן ויללה. מקימם -ל לשים. קךשו ,קסם.נישית
 ,ן פורפיר:א.'ז על-טלבוש ויקם. וץ נצחם.ח,ריד

 אפרים ר' של בפיוטיו גם הדי ותמצא הדור, כתבי בכל התוזר הוא, קבע שלפזמון
מבנא:

 4;יהם.,ו :ppy כמו הכינומ??חימ'קם. [םעףדועיד.תיהם.

 וממלל? ח' לאבץ הזהור ולא מאכלת? של מחורה .צחק נ.צל לא אכ'הם? .צחקכמו
 נעכר מלב פרצף לא איך על.הם. תכסה ורמה ניתזו. לטבח אלו חס'ר'םואילו
 שהטיחה הלאב נהמת מעך החלל.ם אל הקרובים של או והנ,בח'ם הו,בח'םשל

 שמים 'ותקוכלפ' ,עור אברהם, אבינו כלפ, רוטשה, בנים על אם ההיא.הצדקת
 בנ'נו אנחנו אבן בנך, את הקרבת א ל ו אחד מוכח בנ'ת אתה ושותקים:שומעים
 ור.רן נעיון, רירך על.הם. בנינו את והקרבנו ~לאלפים למאותמ,בחות

עובדין1,ו
 תמצא לא דיינו הימ.ם בתעודות כאלה להרהורים ,כר וכל רמו כלא.ן
 תראם ,יותר לכל השלים. שלא לח. ,מת השל.ם רומה א.נו ש.טענו:מעולם

 ז העיר לע,ל ).' 1, ;ס' ;ס נעי. ,צחק 5ד1"'י(
 מ'ח. eV' וו-הברסן DY' נ'שזן
,ן ל"א-ל'נ. ;"' ,-4הברסן ;מ' 1.ש,,
 פורסוריא: רלה. עמ' שם רהערות ועי' פיא, עמ' 45-45_הברמן עמ' נ.ש ע" הראב'ן,14

 חהל.ס ~"ריק ~ס ,"רק 'ק ולג'ו '.סתו. מן "חקק ר' ו. 1" לתה.' ג'לקוס ק"ג" 'לצדתו7"
 רושמי בפ, וה נחומים, לשון וחב.ב 176. עמ' לרח'א רבח' כראשית וע" 89, עמ' רש'ב עי' ינ.ט,

 ;ן' י,-קברנן ;מ' ,ן'; ונירה בס' אגריס רגנו ע" היסג, סק;' ג."י וה"לחן.סקרויס~ת

 שסו: ;ס' הגעשן ,,, הייה ")', ס;1.ס גיר דור ר' "יו: הירה ולא'. ראג'ןקב.נ(:
 ס' יעקב, ב.ר מנחרן ר' שירמן(: ח. ~הוצ' מ עמ' נ ס' ס'ח יד על קבץ קלונימוס, בריהודה

 ,חקר הסנון ידייר סס;;צ", ק"ו". ג.ר גרוך ר' קרס: ;"' ר.ס-הנרסן ;ס' ח.אהרמעוה
 הגרסןו. והון' ,,י עמ' ח.) שוקן. ,. ;. מר ש, מיסודו הקברנההשירה

 ז-6, העדה ב פרק לע'ל ע.'26
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תפג העקרהטא;דותו.נ[

 העצום ההברל את ע.קר כל להוכ.ר בלי הקרבנות של הנרול הטסטר אתמרניש.ם
 : אבור מעשה נמר עמה שיש להעלאה מעשה עמה שא.ן העלאה ב.1ש.ש

 יהרלהקדים באהדהוא
 מ,עדימ במועד לבניוונשלה
 ,-. , ,.י,.,י

 הילדים... שיחסי סרבוטףיי
 ולרעב. מזבח דמם מהכילממן

 נעקב." "י ;?סר יאתלסי
 הטבועה ואת סבריתטת
 י , ,.,.,-,,.,-, . . . ידועה לאברהם נשבעתאשר
 חניונן שנמצאת באחתואם
 ~,ניתן תכפר ןטלו יקזזלל

 אברהם אבינו על האגרה ונתערתה שורשה הר"ר בת1רעת כ. לשערהניתנה
 המור.ה בהר נם כ. 1נשחט.ם. שוחטים הנו'רות בים, 1רימ1 מעשהו! [ר המעשהכנובר
 ועקרו .צחק על בנו על בוראו במצות האבקם

~DnWT 
 צבור אפרו 1עריין ושרפו.

 . . . הר1רות כל סוף ער בנ.הם ולבני ולבנ.הם להם וכפרה [כות המנבח נביעל

ד
 שאמר: המלאך את ששמע המזבח, כוכ עלויצחק
 המתיפי מתיה ברוך ואמר: סתד ידך', תשלח,אל

 ונתקצר שנתקטע שבתפלה,ו ברכש עשרה שמונה על טררש הראשונים לפג.ה.ה
 לאבות, שאירעו בסעפים דעמ'דד 'ס1ד1ת למצוא דדנדה בעל' בקשובסק1רות'נ1.

 ש'רר בשעה הון ברכת לישראל תקן .סשה המוזן: ברכת על רו.ל דרשותמע.ן
 בונה תקנו ושלמה ר1ר לארץ, שנכנסו כיון הארץ ברכת להם תקן 'הושע מן,להם

 הנרול הכית על תקן ושלמה עירך. 'רושלם ועל עמך 'שראל על תקן ר1ר'רושלם,
 נתקשרו ראשונ1ח שלש ברכות. "ח כל ;ם נתבארו .אלו הנרות כרונטתוהקר1ש'.,

 ק"ג. )מ' הברסן 'בחן', צדיק .ה' סגו;א: ד,1' 'יחק גיר '1"ל לי' ,קיר1,

 ,י. )ס' חיא "py'i' חסך וא' ש"ב ר' sTn' מורגו1א, אגרהג .ר' האשעל ס'י
 הדרשו" על גס"רו כווץ ;"1

 ק,. לוד'א לע'רוס1 גסנוא ורד', ראגו 7מ' א 1הו!'

 היו' "":ו:,ויןןי..:ן:"י:,ן:";.
 הוריי

 1חדוק'ס "דוק'" י'יגגיי1.

 7.נ. ס.ח גרשת,

www.daat.ac.il

מתוך: "ספר היובל לאלכסנדר מארכס", בהוצאת בית המדרש לרבנים באמריקה, ניו יורק, תש"י



]'רןשפיגלחפר

 או ככתישי מאוץ כונ.צל אברהם, בים. נתקנה ן מג ברכת אבות. בשלשהסאו

 וכשהר כעלם. רא'שונה מלהמה וערכו בחרב, שפתחו דטלכ,ם,' לד'כשנצח
 לא 14למש. כל רבון 1א1מר: הקביה לפנ' מתפלל ושה אברהם .עטרבשלגם
 הוה בעגלם ל,,, 1 נ מ שאתה .מ.נך, בכח אלא אלה. כל את עשית. יריבכח

 1טר.ם ,ךב)ד. הנה. בעולפ בערי' 1 נ מ ה' .ואתה ר( נ )תהל' ש:' הבא,1לע1לם
 אומר.ם 1.ש אברהם'.' מנן ה' אתה ברוך ואטר): העל.ונ'ם )ענו הבא. לעולםראשי'
 ופגע אב'גו יעקב ,כשבא קרוש ברכת נתקנה וכן מנן,7 כרכת ואמר הואשפתח
 אתה ברוך ואמר,ן: השרת מלאכי פתחו מיד הקב.ה, של שמו והקד.ש שמיםבשערי

 מסתבר הקרף.י האל ואמר עצמו הוא שפתח אומרים ,יש הקרוש.., האלה'

 אבות, של בסררם לשי הותכפה ברכות של כסררן שגית כי הדורות,משלשלת

 לא ליצחק שאירע שמכל הענ.ן. מטבע ומסתבר ל.צחק. נב1ר1ת ברכת1נת.חסה
 שה.תה ,,יתכן ה. . ח מ ברכת על האגרה ט1' לטוות העקדה ממעשה טובנמצא

 ל.י כ 'והאש ט נוסח מע.ן א1ל. השכל. ואל המקרא אל קרובה דרשה שלתהלתה
 הנער', אל .ז תשלח ,אל השמים מן קורא ה' מלאך את המוכח על העקודששמע

 וכשהגיע יצתש:בו עקידת במדרש כיו"ב המתים. מחיה ברור וכרר: הורהמיד
 תנ.חהו אל למ'כאלן: הק' אמר מיר . . . נשמתו פרחה יצחק של צמרו עלדסכין
 נשמתו וזרןהן הת.ר1 ט'ר הנער'. אל ירך תשלח ,אל לאברהם: אמרלשחטו.

 מאימת וצחק שנתעלף לזמר, רצה המת.ם'. מהיה )בירך רולי) על 1Dylבו
 מחיה.ון ברכת ברך אליו, רוחו וכששכההמאכלה,

 לצואר החרב שהנ.עה כ.1ן אומר, 'הורה .ר' הנס: בספור פורתא שהפר.,וויש
 תשלח .אל הכר1בש שני מב.1 ק1ל1 שהשמיע 1כ.1ן ,צחק. של נשמח1 רצאדפרחה

 המת.ם עמ.ר'ם שכך יצחק 1.רע ועמר 1הת.ר1 לנופו נפשו חורה ה:ער' אל.רך
 1נרסה השכל אש מק1רב.ם הרבר.ם 1עד.ן המת.ם'.ין מח.ה בא" ואמר נפתחלח.1ת,

 על מננחת %ה חרב אפ.ל1 : שאנטר כמ. אלא טבע של נדרו לפרוץ נתכ11נ1שלא
 מן,ןהרחמ'ם. ~1DS 'מנע אל הראש, ח.ת1ך אלא חסר ה.ה ולא ארם. שלצואר)
 נרגלה .צחק,,חררה .1.חרר לפ' הדרש ונסרר בעקירה, אחר ברגע שבחרז1.ש

 אחרת ץה'תה אלא מאד' עד ,גרועה אומר אדם .אין : לג( בו )בראש' מאד"ער

, ןי  ען.ןקה5להס.'~ןקדיסו1השג'ה, תניס. ;)ןןת"לה"ח,רק'גדףט: הרקס,,פנל,

 54. עמ' ח-ה ליעללייק המדרש בית קי-בן סי' יפה מרדכי לר' התכלת בוש ל ע-א; ,דף

 1,. עמ' שם וס.ג ו. ק" לך לך ת1קוסא ע", כ'ו. ס.5 5ר'א,
 את1 אברהם כשהרג כ, הא ד כאן רבנן .דאמ1ר שם: האשכול, ס"7

 ואמר המלכים

,,ן אגרהס'. ס1ן בינך ואסי: 5תח לך, מון אובי דגה11
 ..,ן1 הק' דאל בא" ואמרו: העליונ'ם .ועת ליה: טיפ פר'א ועי' שם, שב'ה8
 עליו שה.תה ושכ"ח 1י1רד.ם עולים המלאכים את כשראה וניעקב QS: האשכול. ט'9
 ,ן -. הק' האל ברגך ואמר: פתח לפניו, מקלסיןוה,ו

 2 עמ' חרץ-נ נו'ארק ואנרגית. הלכוח ה'נער, מיכאל ד'ר0נ

 מיר . . עלןצוארו. המאכלת והר. 5נ(: עמ' חיא ל,עלל'נעק 1ביה,מ ywl~l מדרש עי'[1

 המעם. טחיה באיי וכרך . . . בו נשמתו וחורה הנ'ח1 מיר , . , מלאך 1'קרא , . . נשמת.פרחה

 ר' ~בשם 'ב בג, בר' מהי; וע" ק'א, סי' ל'א-ילקוט פ' פר.א12
 אליע~רי
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תפה העקדהמאגרות)סו[

 הקכ'ה ננשה לשחטו, המאבלת את ונטל אכ.ו כשעקרו המור.ה, בהר . . .לפניה
 הקב-ה את וראה עיניו... נישא )'צחק הרקיע. את ופתח המלאכ.סעל

 כבנרכת ההנרות שת. 1llCUIJ1 והרר'.,י המלאכים ואח כבה המר . חדרואת
 ה א ר לרצון, מוקרה לעולת שנעקר בשעה אבינו .'צחק הברצלונ': .הנרהר'
 המת.ם שכן 1.רע ברעתו וכשעטר הביה, והח'הו נשמתו ופרחה ה נ ' כ ש ה ר 1א

 המת.ם'."י מח.ה בא" : ואמר בוראנו לפני ושבח והורה ר1ל,1 על עמד לחיות.עת.ר'ן
 טל או .ט( בו, "שע" אורות טל בענין ['ל שדרשו במה האנדה שנתקשטה1.ש
 מנער לבא ולעתיר הקכ'ה. של מראשו 'ורר! הוא מקום .מארה המת.ם:תה"ת
 ח ק ל במדרש ne)lJrl וזהו המת'ם'.,י את ומחיה טל תחךת ומור'ר ראשושער
 גב' על .שפרד מב( לא, ~בראש' 'צחק' ופחד אברהם .אלה' לפ' ונסרר ב 1ט

 תוספת 'ש המת'ם'.,, תה"ת בטלל. הקב.ה והחו.רה נשמתו ופרחה כשנעקרהמזבח
 ב.ן סת.רה כל א.ן עריין "בל תחיה, טלל. על האורה של ~ה בשרטוט נ1' אונס

 למדרש.מקרא
 הלקט: שבל, בס' התפלה על הקטן המררש לשון קוראים שאנוער
 ואולם כה, ער ומנ.נו ששנ.נו האורה קו. כל אחר לאחר בו מתלקט.םלכאורה
 פללנו ולא שערנו לא אחרות פנ.ם המררש כל הופך ומעתה חרש, משהו נםנתוסף
 .ה וה דשן rlerll11 המזבח ובי על אב.נו .צחק .כשנעקר המקרא.מן

 אנת). )הה.ה טל הקביה על.ו הכ.א מ.ד המ,ר.ה, הר על מושלךאפרו
 כטל נ( קלנ, )תהל' 1נ1' צ.ון' הרר. על ש.ורר חרמון .כטל ע.ה דור אמרלפ.כך
 ה' אתה ברוך ואמרו: השרת מלאכי פתחו מ.ר אב.נו. .צחק בו ,הקביה(שהח.ה

 המת.ם'.יןמח.ה

 מד"ות' ע')'ו ל.ותנק,ן " ק" ס.ה 5' ג.ר וע.' י'י. ;ס' ג'ג ק.. כולרות ס.ג הח',י
 ,הגס לפהוס ע'ן'ו חיה .יחק את א'א ,;1ד ק3";ה הרא"ה, אהה .0בח א( גן,,ברא"'
 עינ"., ונהו השנינה ,'ו ,דאה א: נ'7 בר' טמע ועי' נ, ס" ג'ו פ' שם rvl~ עזתי, וכהןכעכעה

"11R'TD '5 .יאה 3ן';, )שסתו סרחה לתוארן חי3 שהנטה .ג'ון ,,: ;מ' רוב שגל ל'נ~ 
 nas~l נינוחה אגר. שחסן גבר . . . והודשה סמאל מתה-שהלך שכתר שרה אסןנשמת

 סק,ה.. בא" אסר ~ג' לנותו כקסתן חודה ןכר~נ.כ, מנין קולו "קג'ה שהשמוע)קסתך--וצ'ק

 אור 13 קיש השס'ס מן ת"ס ,סל );ל התקלה. ;י ממדרש הוא גאול. ל.ד, ק'ן יר.אוי
 11ב, ת.א  הבושם 72-י7_ערעת עפ' סוכה אוה.נ גאון, האץ רב תשובת עי' נפש'חיי

 ועי בניורק. ביה'מ בספר"ת 437 ארלר כ.י S'y ותקנתי 161, עמ' רש-ב טוב, לקח16
 לעקרה נשבע ה'ה יצחק פחד ספרשע רש שק'ביךצא: אבן 'הושע לר דרשהבס'
 העקרה, לעם רמו הפחד ,ה דא מ: לא, לכר הראב.ע וע" יצחק, פתר אוחה קוראוהיה
 רחוק.ואעם

 הת", מרה ול הקרה. ל"": מיה היה.ליג " גת" "ים קם ויה"
 תחרית ק.ב, ס'אען ell'1D, הרץ ו5ת4יר'

 טוי
 השבח ען 'צחק גי~;קר סתר: גרבת

 וע' הסן'ס. סחר גא" הקרת ס,אנ, שחו שח"קק הסל הק' הגיא !גור.ואררו
 מה דהות ;שמתיה )5קת סדבחא ;ן דאתקרג ישיתא 'צחק לא: ס' די NfiDDln, 1ח 5'ההר
 יאת". שלס" )שסת'ה רה ת3ת המתש, מח.ה ברוך ס ה ר ב א ב ביה דאתמר וין ;לסא.דהא'

 ו.א תעמת ;ע-'ר". ט די ג.נ ,.ה ברבות ,יוק' 1ס א1ר1ת 3טל ירעשכ'
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 ן)ט,שפיגלתפו
 כל ",ההזרה של החרשות .שבטהר)רות ממה להתפרש נ.תן אזל, אהרוןפרט
 חב.ב ~מוק הנא מלאכים' .תפלת שכן השרת, ממלאכ. נאמרו שבתפלההברכות

 בלשנן מקל".ם שאג) תפלה. של חשיבותה כך 'ר' על )מתרבהלאחר)נ.ם',י
 כל נתקנו כנראה התפלה על המדרש של הקרום בנוסח מקלסים.שהמלאכים
 ם. ה ' ' ח 1 להם שאירע) טא)רע)ת לרגל עצמם. ת 1 ב א ה .ר' עלהברכות

 המתים ח'ית),ןלא בה"מ עזר )לא 'צחק, בזרא) לפנ' ויברך 'שבח איך תאמר.שמא
 כבר קוקא. לאו עליונים? מפ' שנאמרה מחיה לברכת מכאן ואולי יה.יהללו
TYN~אם שנחחלחל, כשעה עצם) ל.צחק הברכה ל"חס ההורה בעל. נתקשו שלא 

 מח'ה אמר,"בא"י ונתעורר, לו וכשרוות השכינה, אור מהרדת ואם סכין שלמפחדה
 לק..ם נס שלן' בעצ)ט) )הפל.נה ההורה נחה שלא עזר. תאמר אפשרהטת'ם.
 צרכה ויפיכך בקבר, והשאלה העברה ררך עי ולא ממש, המתים בתחייתהאמונה
 וממג) מבשר) הוא יחזה למען תח.יה, כטלל. )להחיות) ולש)כ ליצחק ל)להמ.ת
 הח)רה.,י "ן המת.ם לתחיית )טכאן לח.ות, עת.ר.ם המת.ם שכך אחר.ם..למרו
 להכיר פ)קר'ם,,ןוא'ן א) כופר.ם עם פולמוס של רשם מעוררת ההנדה אין הנא.לא
 המררש שהרי בהפסדה, לצאת עלול כזאת הנרה שכר )עור למזרית. מנמה כלבה
 [ן העקרה. r~JYa ב) המסופר )לכל למקרא סותרהוה

 שחסר גרמה צמחה. זה מטק)ם )לא האורה עיקר זה שלא )תמצא בדק)אמנם
 ;נ. על ."ךק .כשנעקר התפלה: על הקצר המררש כדבר. משה) נעו א)משהו

 מאומה מכר לא המור.ה'. הר על מ)שלד אפר) והר רשן .)נעשה )מ"ר: -המובח'
 זה לו,ןלמררש שק"מ) הלכה,י בעלי כ' לשער הניתן השוחט. האבטמעשה
 לטעטו וקקשו התזרה דברי )ב.ן ההנרה רבר. שבין בנ'נ)ד הרנ'ש) ל'ר'נ).)הנ.ע)ה)

 תשלח ,ן.אל השמ.ם: מן מפורש לאברהם לו נאמר במקרא שאפשר. כמהעד
 שמצאנו הרבים הבלעת מכאן )אזלי מאומה.. ל) תעש ואל הנער אלירך
 מספור השלט) בכונה אפשר אלו חכמם תלמ'ר' הלקט. ' שבל ס'בלשון
 אל ד ' שלקה של רם, וכל בסכן )הנבאך הלכה של לשון כל 'צחק שלמיתת)
 אברהם מרה שמא 'חשר) שלא קוראים. של מלבם להוציא בקשו כאיל)הנער.
 אברהם כששמע הוא. ונהפוך בחורה. הנאמר מן במאומה סר או אלהיו פיאת
 שקרה, מה קרה )אם ~pnsf, מבנו יד) משך מיר 'רך', תשלח,אל

 לי
 האשם. בו

 אחו) כבר האש שלהבות טכלל המוריה': הר על מושלך אפר) וה.ה רשן.)נעשה
 ן . . . מקלה )אפר רותח רמץ הפך עין )כהרף לעצ.ם. ממעלכנעקר

 בע יצחק את ,ויעקר : אחר ממקים ההגרה רבדי מתאשרים גםומתעשרים

"ן,
 רן~ן'. אק וקנס "ברדס קער גרך .ק'ש: ריש נרן דגן יכמר '"קב ר' ע.ר: ק.ןי.ץ

 ה' .נשבע בתקוה וכחיב ילרותיך' טל .לך טעסז מה לעולם. טבניו טל מזיו שאיני לונשבעת'

% ק"""י"י י". ". רט גן:1:ן::. ::,: ':י.מן::,  "". וג"יי' ע' "' יי 
 ו".,י. ו,: ן, %, ;,;יביית, 4, 5יי5.,,
 וליץ והא התורהן מן רמחים החיית יצחק ודע ל'א- פ' פר'א ע"9ן

 חלק_ ר.3 "טונהמל'
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תפו העקדהמאנד1תו.ן[

 .ממעל !,ו ל ע מ מ ט(-מהו כב. ,בראש' לעצ.ם' ממעל המובך על אתווישם
 דכא כתיב המערכד. עצי שסודר.ן כררך שס.ררן .מלמר מערכה'.י' שללעצ.ם
 ..,, ' ש א ה על עצ.ם .1ערכ1 [( א. ,תקרא להלן 1כת.ב העצ.ם' את .ויערךושם(

 ואת אש ה את .וערך במדרש: כן לא בעקדה. האש ער.כת נוכרה לאבמקרא

 קטן ודבר נרול דבר אברהם אבינו הפיל שלא כררכפ. רעל סברוהעצ'ם'.'י
 וערכו המנבה על ש א הכהן אהרן בנ' .ונתנו כנצר! עולה סרר כהנים]מתורת
 האש ולא האש נב. על ,עצים שם(: 11,קרא האש' עלעצים
 כררך 1ס'רר העלה, כסרר קרבנו אברהם עשה אפוא, כן. אם עצ.ם'.ין נב.על

 אם לעצ'ם': .ממעל בנו את רשם האש. גב' על עצים הטערכה, עצ'שסוררך
 האש על אשר העצ'כ מעל בחפזון ד1ר'ר1 ולא לנער מאימה עשהלא

 ביצחק האש לשונות ונשתלחו כלה המדורה כל נתלקחה רגע כמעט הר'המבוערת,
 יאפר. רש1".ונעשה
 את המצע שבתפלה ברכות יה על הטררש בעל שלא בריר. כה ואם כהאם
 לצרכיו, בה השתמש 1ה1א לו. קרמד היא 'צחק. של ותח"תו שריפתו עלההזרה
 הקדום שבנוסח אלא עור ולא בתפלה. מחיה ברכת נתקנה 1א'מת' איךלבאר

 שלא נמצא .צחק. של מיתתו דבר ע.קר כל נזכר לא א1ל. המררש של1המק1ר'
 שנטבח .צחק על האגרה של ומוצאה שרשה לבקש 'ש התפלה על המאוחרבמררש

 דומים. מן ,Dp נשרףאו

ה
 המזבח גבי על הצבור אבינו 'צחק של באפרויתסתכל
 הרחמים".י במדת בניך עםותתנהג

 לדרש ראשונים מדורות כבר הסנרה לבעל. הבאה לעקדה שיש גדולהדש'בוה
 בין שבת בערב שנבראו הרבר'ם ב'1 שמנוהו ער נחו ולא 'צהק. של בא"ל1נם

 של בנו החת אלהים, לו שראה 11 תמורה אל1לא ל.צ'רה.ו ראשון בשבועהשמשות

 ". DY' "וג שגלן,
 שניד. עמ' ט כב, מה'נ22
 י"ר, ס'גא, הך'ר ,ירע,ג הוסח ,1" ..", 5' פר'אי,,

 במאסי
 )'תורק חורג,

 רך., "רוש ,ו" "י, עמ' " נרךתו.ח,
 לרק.'. ברק גק' האודה .שון 1;" ~)'". ל'" ק"

'sTnס' ;הרי)ר"ך, _r.ew ריס לר' געקרה יחלן 71" בק'. )ב' ע. '!חק .ויקד," 
 ז,.סור

 - סע'א. 1 רף ווייס דא-ה הוצ' ספרא,24

 ע'ג. חקג') דף קת".," ע"א-אצר 5 דד ;וזן ווין ה"רוק.'ס, מחוור לצק;, תחנהי

 אדן""י. "ג'ו: סתוםאשד
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כה'] ם╨.ףק úחף

áחפג÷ ,óג גá) 
 ,íה¢áו כגו ÷חפגם ץ¢ז כגוז úג¢áה החךáההז úלגג÷úל '¢á) ,וי

╨úחáá  זםוד╨ק םי ,.םו¢ק. טקם
 זלי

 ו¢÷. טם .'ץ¢ז וםו 11'יל םפ╨╨ק ,÷חפ.
:íםיל  זúזו ם'גו הםץהק íה¢áו הםזץם úחú ,ז╨á הá¢הז íגñ╨ זקץ╨ ,זá ג¢דז

╨í  óו וזה áק גחז ¢חו ,ךחקלק גי ¢1.זחה. הגá÷ה ú1.1הם '.'ה╨1קו¢ה ה1¢ו~ם
.הú.קו¢,םץ  ו.ה ה¢דו .ההזלú ה¢דוי םץ ú1ג.חú םק ,÷חפג íו .י ם÷ ¢úז. ¢זלץם

ום כד╨ל ¢áי ¢ז¢Σ áקו¢ םק íגו╨ú ק¢╞ '¢ ו╨לח כá וñז╞ ¢לוז : כúזו, םגגו  הגהק ¢1¢
 ¢ז╨י
 ופ, ז╨לל ¢á╞ ,הםךáם זג╞.╨ םק םגגו זםו ה¢קץ í.םá╨ םק

םולק  áהá כ ד¢זץ םק ם"ו הגה ¢זו ¢זץ ú╨.1לá םק :זהגםו זג╨¢÷ םק םג.ו : ם~,
áה כ, ץ÷ú הá'╞ á÷ה ¢הñ.╨., á םקז .כ.ל. ו.הק הםז¢╨ םקל ,םולק ¢.úץ ץז÷úם  ¢.úץם וזáם 1Σי÷á םק '.'1ú.ם╨
╞.1áם- .áקל¢ 'ú¢סץ.םו ק¢.ף גגק¢ 'ף ז¢ ¢' áק¢╞ל ה, ג÷¢ף áץ÷áזú 

םץ  1úלק) ,ך. (╨ג םץ ¢ה :'╨.ñ ¢ףדק. םק זםגו םק ÷חפ. ,..ה.ה 1ק÷ה,,¢áיז
á╨ז ú╞úו ÷חפ'כá¢הí ג¢÷הקáזו םגגו זúוז םץ זקז¢ף םק 7:ג.ק¢ זó ק¢¢ל הז 
ח.¢  ום הםדץ זהגה וםז :¢לו╨ ¢גך÷הז. כהיה ו ú ה י ם החáקה הקוזםם1ץ

íג¢.╨ט,ז  ח1ח.╨ "הם ו¢÷גזז ,ו  ?(ך ז╨קז :ם'ד úו. ,'םיה úזá¢ם úזלפץה
ז¢ז╨ים  1 ה ÷ ¢ ╨ ג í,, í.ףםךהז íו כי זף¢ק╨ ז.¢.ג םק זúזו ,םג.ו ט.ו1 1.ה כ.ל.╨
á1╨יñ-  םק ז¢1¢ זף¢ק╨ז í╨ ,סג╨¢÷ ט.ו1 ץ÷ú╨ הá ¢לץלá ¢ה ג╨.ñ זו ץ÷ú. ה3
הוםץ╞  1ú1.ם╨ ק.1 זקק ,áקגגם í.¢.╨הק í.╨¢÷ה1 זק¢גף זפםחז כל ¢קáה óך÷

,וזה  וםז ,זםץ זו גץ÷ףק םץל á╨ חáסלה וםז ,.¢1סח1ה íםזו םזףםף םק ÷ח~כ
הלם  ז¢חáז íז÷לá הס :úזך¢ם גםזו. םáד הגá÷ה ¢ףץ (?¢ףו) זג╨¢÷ ז¢גץהז
.'╞ם כ, ג.'ה'הק טי ╞¢פג╨ ,╞╞╨וה 'י í╨לו זú╨ו ם"ו ז╞םץ╞ á¢╞áו הםם םגם  וםו הקץ╨ק זá י╨ ק¢חú╨ז .ז¢ףול

:  ¢áיז 1'ה íגו╨í ú'ו1¢ךוí 1,╨"¢ל íג÷םזחז 1ú1וá .ם"ו '¢. ¢זג.םו ¢לזו
Σץ  כל íג¢הה וá הגהק הץז¢ .íק '¢ ץקú' :¢לו ¢וםל זוגáה כ╨ל úח1ú!כ,¢ץ
1¢'  ל"חה הגה הץז¢ הúזקז כל íגלה כ'¢1áץק ג..'ú'1חú ז╨םף╨ז זí á╨ ה¢זה'כ,'¢.
,הגה  .'ñז' ¢חו :¢לזו 'ףם ╞ץק כל¢ז╨ ,זם ¢חוז :¢לזו קו¢ ז╨ופ םק íה¢áו

גג.'÷ח""
úחú 'חפ÷ 'áה וז÷áחפו ,זלק וםז .ז¢גיה ¢לו :הג÷ 

.זז,  , 'קז¢, ú'כץá ú.ף ╞.ה ה"ñ ,╞.; "; '╞'╞; 'לם;1ט'ה םג╞. .1כזדפ1'1 'לץ
,ז╞ו÷  , '¢ ."חד ז¢úח úזלג ,ú ;ñ ╨ñ÷í ';, 'ñז╞,~úד ÷ח╨' '¢ג ÷úפ;

252.  'גץ ╨'ם¢ ז¢פזוי ¢זךה 'ú ñז¢דה íג╞זהגה ה'ח 'לץ
כ,╨ג
 6 ו'¢ף 'ף :ו-ם '÷םג '¢ ,וג÷ '¢ז 1'םñ' úה הגץקג ,זá :╨ג ╨גהá, á¢' ñי

641), ,כ,, 6 ,.ק¢ םץ ה1¢ח╞ ו'¢) ¢╨'ם¢á á.ל 'לץ
ג  7 ,כ'╨ך¢ 'ף ז¢úג .ךק

.ו'ץ  8 הדקל íגחáז ,ך ה ו¢לסáז íק ז'ף

ז¢ז¢ףד

 ם'ט"
1í ג, כ÷╞ ;ז÷םגם '¢ .ו.÷ כדזú ;ז1 'גñá';╞, ¢ז ו'וú¢Σ ╞╞ו'ñ ךק÷ה . -

הפזג   ו-¢ףם 'ף "ם "ñ .ץ ק÷áג טזññ" חפ÷ ,¢á╞ה םגוזהק סחו╨ז םגגוה  טáñá כ╨¢÷á הגה)
.הם÷╨  ץ¢ףם םץ

 ÷ú╨הם ,íהל זף¢í ╨úג╨¢÷"
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תמט העקרהמאגדות.ן.ט[

 ב.ן אמר: והר בו, מכיר 1א.ן עמו בא הוא מביתו אטר: הר ושמואל, .רבוכן
 לו ד.ד 'צחק: ר' של בשטו נם ונמסר .צחק..,' לו ק1ראין וה.ו נרלהרקיעים
 והביאו גבריאל ורץ .צחק. 1שמ1 הצאן. מראש הולך שהיה וכר, א.ללאברהם
 בנו'.,י תחת לעולה 1העלה1לפניו

 אפרו אלא א.נו יצחק של אפרו נם שמא .צהק': תחת .צחק,יבוא
 או אברהם! אבינו של בנו .צחק תחת לעולה שהיה .צחק הנקרא ארל אותושל

 כיצחק"ין .1תדשב ה' לפג. הא"ל עולת נרצתה כ' נאמר, כללשבדרך
 ולפיכך נשרף. עצמו 'צחק 1 ל ' א כ תמורתו שהיה הא"ל של אפרו נםונחשב
 מעלה 'צחק, מת שלא פ' על .אף פרת: בן אלעזר בר' תתפרש 'Ipns אפרנקרא
 המ[בח'.'ן גב' על מנטל 1אפר1 מת 1 ל ' א כ הכתובעל..

 'צחק. של לאפרו במק1ר1ת'נ1 טתלו1ה 1 ל ' א כ של [הירה לשון תמצאואמנם
 משל ש'הא חר.פ1ת1, 1להת.ש כט1. של חורו פ1רתא להקהות בקשה 1 ל ' אכ

 'צחק בר'ת' את )אף 'עקוב בר'ת' את ,וזכרת' , בעלמא:ומליצה
~ST 

 כר'ת' את
 לא וביצחק וכירה תעקב באברהם נאמר זלמה מב(. בו, 11.קרא אזכ1ר'אברהם
 המ,בח'.'י וב. על צבור הוא 1 ל ' א כ אפרז את רואין אלא ,כירה!נאמרה
 .צחק של עקדתו להן נוכר תהא לצרה, ינכנסין ח1טאין יצחק של בניו.כש.הי1
 ותפרם להן ותסלח המזבח נב. על צבור T~DN 1 ל . א כ לפנ.ךנתחשב
מצרתן'.
 כך לה.רהות או לה.ררש נ.תנ.מ הרבר.ם שאין לך, שנדטה יש מאן שוםאלא

 1נותנ.ן ע.ר של לרחובה הת.בה את מוצ'א'ן כ.צר, תעניות .סרר שנינו נקלה.על
 אמר הר נחמן, בר שמואל ור' מנשה ב.ר' 'ורן ר' הת.בה. גב' על מקלהאפר

 מאן .צפק. של [כ1ת1 לה[כ.ר כר. אמר וחורה אברהם, של וכות) להוכ.רכרי
 1אפר' עפר ,ואנכ. שם על אפר ב.ן עפר ב.ן אברהם. של זכותו להזכיר כריראמר

 ,ו ניאמר גמדרק )אתיר ע'": '." די וקנ.ס דעת ,ע'. י.א. ;ס. שקד ק.,י
 נ ק ח ' ש הקב'ה ., ש"נ; ;ד להזחו א3רהס רצה לא ך. 7 ' ך , ש ת ל אהקג'ה
 וע" י'. וווט; 'צחק. של אררו היה נא'ל1 א..ל ש, אררולגניו
 '?חק ש. נשסתם '!אה ד;ק'דה .נקית ע.אן: ,.ד דד מאסדות עקרה ונשם ראוב1'"קוב

 הוא 3ן" ,עולה ,השה וזה המסרוח. 3'ן שברא ,אילובאד
~oQ 

 גב'..
 '". ננ, נד' מה.1,,
 7.ק תולדות הח' ה: ס" ל"ו 5' ו'ק'ד ;';1: 1"ג 1,1"נ 1 נ" 5'ח גח1ק,ת' 7(ד",,ן

 ס,גח. )ג' על גג,ד גאלנו '!חק קל אחיו רואק א"ך' ודגמן ה: ק" !'ד 'ע' 1ב.רו'

 ,נ5ר ותיסד מגור ,!חק של אידו 'ראה ה' גהר 'ד:נב
 אבידס 3קק זזי: iop ח.ה ";..'נאק ג'ה.מ ע" ונסקב',~ת. ב.ן, סיס וירא רח'זן
 ו ל ' א ג להם. גררה שתקא 'יחק ;קדת את לג'ו 'שדאל ק',גרו ,"ן וגל הקג'ה.מאת

 א5ך) שהא ל. )ונ; תהא ;'א: "א דף ו.רא. י' 'הורה, מנחת ;" המ,בח. ;.))"רף

 הקדב"'1. 1 ל ' א ג לדשות כבדון ,ימך צבור 'יתקוי
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;כ[שפ.נלתצ

 ר1א.ן אפק, ובלבד יצחק, של זכותו להזכיר כדי ראמר מאן בז(. 'ח,,בראש'
 נותנ'ן .ולמק 1בבבל.:,ן דמובח..,י נבי על צבור כא.ל1 ,צחק שלאפרו
 אמר ח4 הנ,נא, 1ר' המא בר לו. ר' כה פל'נ' ואחר, אחר כל בראשאפר

 של אפרז לנו שיזכור כר' אמר והר ו(אפר, ,כעפר לפנ.ך l'alwn אנוהר'
 ,ן'צחק'.
 או לשונה ערות הוא. ממש של סמל תענית במנהג. ,צחק של לאפרו ,הזכר

 שטובח, גב' על אפר לבד טמנו שרר ולא 1כל.ל עולה 'צחק שהזקרםלאגרה
1,,1 1פ'1ט, העברה לשון אלא א'נ1או

 לקשח'תה ל.ר1שלם מלאך האלהים .תשלח ר1ר: ב"מ. שהיה ברברנאמר
 הרף עתף רב המשתת למלאר מאמר הרעה על אנחם ה' ראהוכהשחית

 )בראש' דכתיב אבינו, 'עקב ראה רב: אמר ? ה א ר ,מאי סו(. כא, )דה"אירך"

 של אפרז אמר: ושמואל זה'. אלה.ם מהנה ם א ר כאשר יעקב ,ויאמר נ(לב.
 בנ.'.",,1כלש11 לעולה השה לו ה א ר י אלה.ם ח( כן. ושם שנאמר ראה,.צחק
 רעקירתא,ןריצחק באפרא ,אסתכל ה.מ.ם: ברבר. כתוב לא1ת1 בתרעם וםאחרון
 דמרבחא'.3.ס1רא
 נזלה, שב( שמע: תא מעלה! של מנבח אלא אינו שמא זה! שבח הואה.כן

 בנו. מזבח ראו אלעזר: ר' אמר ירעי! מנא .מ,בח שנ., ב.תשננו
 ומ.כא~

 השר
 ראו יצה, של אפרו אן: משא ריחק ע4. דדוקךבהן,

 הרבר.ם 1הפעם עסקעך מטה של במגבה הכא מק1ם,וו בא1ת1שמזנח
 .צחק של .שאפרז שהאמע1 מכלל פשוטם. מ.די ולצאת ע1ד להתרכךמסרבש

 שף נעת בבנץ להם הראה וכן אפרו, לבסו ומראה זוכר והב"ה לעולמים,עת

 בברן גל וכן ,ס1ר1תץ. על חיבר 1בץ וכגתה להם ועמרןהן מקומו הכירואפרה
 .ושהשחית רכת.ב לזכרון, אפרו הביה ראה המשח.ת, מלאך נגף בעת ראשנןבית
 1 שמואל. של כדרשתו וכא' ' ' ה'ראה

 נותר ולא הזבח כררך האש שאבלתו ,צחק של אפרו על האגרה קרמהאכן
 של ב.טי1 לאמ1רא.ם. ראשון בדור כבר עקבות.ה למצא 1.ש הדשן. לברממנו
 ,צחק קן' טפ, 'רנן. ר' של תלמ.ריו ומחו; מזה. למעלה לא אם ,רח.נאה,שמואל
 אפוא. כ1, אם המובח.י, יסור ,צחק של אפרז שהיתה בימיהם שהאמינו לטד,אתה
 הר 4ל מושלך אפרו 1ה'ה דשן 'צחק שנעשה האגרה, צמחה הבינים 3'מ'לא

 כלחץ היה ואפשר הגאיל דוקא, ,ה בנוסח רום נישם נתחבבה כ' אבהשר'ה'.,ן
 מקרא. של לשונו Dy להסכימהמעט

ון יא. סי' מ'ט פ' ב'ר ע" ע'א. ס'ה שם ו'רוש' א, ב, תענית משנה8ן
,,,ן ע'א. ט'1 הענית9ן

 ע'ב, ס'ב ברכות"2.

 היונח 7'נן' 'סוד "הוא איל ש. אקרן די ..א ע' יר.א וע" H.y- י"ג וגק'סוו
הע1'מ'.
 "ו. עמ' הגר!לו;' 'הדה לכ' '!'רה ס' שרושיו
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תצא העקרהמאגדות]כאן

ן
 תתיירא. אל אבא יצחק: לואמר
 של' דם רביעית שתהא רצוןיהי

 ישראל.ן כל עלכפרה

 היה הסכ'1' לברוק אברהם שנתעכב א'לול. לברכה: ,כר,נם חכמים.אמרו
 1בראש' המאכלת' את ,תקח אוח'ות חשוב . . . הסכ'ו, שברק ומנ"ן . . . 'צחקנשחט

 הסכ.ן. לברוק נתעכב אכל . . . לסכין שעושק הבריקות כמנין "ב ותמצא '(כב,
 השרת ממלאכ' רמעות נשלו מאכלת? ולא ר ' אמר למה 'ב(. כב. ,שם, ' ך ד. תשלח אל .תאמר להצילו למלאך ואמר 'צחק', על הקביה של רחמיו נכמרומ.ר
 לקרבו, כרא' אינו אברהם: אמר ופרח.. עיקרו על שעמר עד ושחה' הסכיןעל

 א.ל: .דך'. תשלה ,אל א.ל: לפניך? איברים א.בר'ם אנתחנו אשרפנו,אחנקנו,
 ממנו אוציא לראיה, מעט ממנו אקר חבלה. בו אעשה לכאן. באת. לתנם כןאם

nD'Dלו תעש אל מאומה'. לו תעש ,אל איל: 1 רם s,nDID 
 לאברהם לו שאסרו במקרא, נם ופורט שפורש מה במדרשות ושלשו ששנוהר.

 'חסר ושלא לרעה שהיא כל נרעה ביצחק 'נע שלא וחלוט. ברור אסור D'eWnמן
 ראש דרשנ" במכ'להא בקראנו הפלא 'נדל לפיכך אחת. מטיפה אפילו דמואת

 ה' אנ. אל.1 1.אמר משה אל אלהים ,1'רבר אומר: 'הושע .ר' וארא:פרשת

 אברהם, בן .צחק שכר לשלם אנ. נאמו למשה: הקביה לו אטר ב(. ו,נשטות
 הותר לו:,בנורלורועך ואמרח' מנבח, נב. על רם רב.ע'תשנתן

 ,שלה ל' אומר ואתה ממצר.ם, להוציאן טבקש ואנ. .א(, עט, )תהל' תמותה'בנ'
 'נ(.., ר, נשמות תשלח' ב.רנא

 אלג;ק לריח רגת' ס.ו-גר' aY' ,ן')-"אן, ,מ' ח, נב, גר' "-סה.1 ;ס' שלס )והן

 ;'נ. '.ו חול'ן ו;" '1. 7" !ו תוח',

,"("
 ;ל'ך', שוחק )ועד .."ך דון., נחרוך ה קוה .,",ה ::::::,ן:!ך:,וץך",

 'ג. גג. 2ר' סק'),
 קרן)ו. )תקב. ולא פסול 2ו ;מיא ח.ו ויו"ר נהגו מהרהר אגריפס היה 2': נ' 5' ויק.ר,
 יק .במדרש י2: נ2, ל2ר' תקן.ס. התגר הראש. 2ן ,Jpp לר' הצרוך הטור פירוקע.'

 שם: גיר ;.' ,י)קו'. ובקש .קרתן, 2דא. א.)1 אסר: מאבלת. ג'דו שאין ר"ה ידוקה5ך

-~DD

H.pp :"'; תורה בס' ישן.'ס )ר ידרש )'א; ;ס' קלוס ווה שם, סה.1 ס'ו, ;ס' יצן 
 ונסוח" ~קרב תהדך הונא מדרש ,;" תח!'1. ;ס' ח"ד 2ור לדס'סשלמה

 וידא פ' 'דודה
 שתלד קרה לרקק אותך ואסריח אחוקו, להקג'ה אגרוס אסר ;.א:רי"ג
 מדרש ע" ,ך,רע. 'קר" ג'!קק ג' 'ג( נא, ,נד' סךק""דה,, י7.ס א"י '!ך7,'

 ,,,. עם,חי"ס
 ו," ,'. DY' הן.. ךוו' יצות. ס' וגסה'ן ' DV' ה"""ס"ון רד'! ררקג", "מלת""
 ")' ופסן .מזה. סיג: DY~ ח." תך,.). 'רושלך 'ר. גתג' מררו'ס "ותר ווער"ה"סער.רק.א
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שפיגלהצב

 בטעשד בתורה שנאסר מל להרעש כר. בו שיש המררש1ת מ1 אחרזה
 ועש הנער, אל ומאכלת יד האב ששלח הר. אתטהאן רם'.רביעית
 .כרר ארם. של ח.ות1 ש.ע1ר שהוא רם. רב.ע'ת מטנו לה1צ.אשעשה
 על בכם. נתת. רם רביעית הקביה: אמר חסדא, ררב על.ה;ל.ללא
 נ נוטל הר.נ. לאו ואם מוטב, אותם מקיימ.ם אתם אם וכ'. אתכםהזהרת.

 נתעכ שלא מכלל מרמו, הלת רב.ע'ת מזבה נב. על יצחק נתן אםמעתה
 .ר.1. במו לבנו טבח נם ואזלי נחבל עב1רת1. נכריה עבודתולעבוד
 1ryl ,ששחטו הכתוב', .הפך האב עשה יט(: כב, )בר' בפר1ש1הראב'ע

 הטובח.על
 ותהל' 'הישע ר' שדרשו הכתוב מן לה,צ.א .ש א1ל. בלבד. 11ולא
 תטותה'. בני הותר כנ1רלור1עך אסיר, לפנ.ךאנקת.תבוא
 תחייו בטל 1חייה1 מתט1תת1 העקור, .צחק הוא הנאנק, לאס.רהקביה
QJeNIעצם שהקר,כ .צחק .נסכות אדר:" מדרש פוחד ננעל חוד מה 
 א~ ,לשמוע כא( קב, )תהל' שנ' מת.ם להח.1ת הקב.ה עת.רהמזבח

 .. תמותה' בג. ח ת פל
 ששמע אחרות: פנים נם להתפרש נ.תנ'ם הללז שהכתובים אמנםיתכן
 לשחכ אבן שהתח.ל .מהחתוך רם .שותת אזלי אז 1ה1א .צחק,האכ.ר

 כ~ מקצת הי.ת1. שאר.ת לו ולהותיר אס1ר.1 לפתחלאברהם
 ן זה לשעור משהו רמז נונו ולא בהם ששרד במררש.ם למצוא .ש אול.זה

 לק הסכין את ונטל הטובח, על .1עקד1 לרונמא: .צחק. בעקרתרם

 אס .עש Dhuawllxtv: דמומי רביעית ממנוש.צא
 א ~ry' ת1פל1ת מנשרות רמע1ת יהר השמים, בשמ' 'צחק 1עע''צחק,
 1התח ה1א.ל בס, לו: אמר ברמע1ת. משוטטת קומתועה.תה

 'ש 1במררש תחת.ך,יי אחר קרבן לך קמץ עצרך רמך,רב.ע'ת

 , רב': של דורו בו בא", האט1ראש מראשת' אחר של בשמו הדרשהכל

א קאברהס ,!חק ונךלשלם מ ק  קי 1מ ;ל דם רג','ת סמו 
 ומש. א, קי וארא בתנח' '.סדם י' ג, ג של לארא וה לקרר המתש תחיתלילן

 ,,,. ;מ' ח"א המקרא סדי' ;ל בסתרויל
 ר" דמיעת, נסה מ ,'ק ש "ה לא: ק סוסה 1;" חלב, לא ;בתו

 קק

alaס ,י ;אג,. ארת תולת ".א מ קין, nlDDln "ד 
 חעאל ר 5וק אדס,

 ,ת. דך;'ת שהיא ס,דס לה משק, אלא מ אץ ק,ג משת'ח ~UQQןשגלין
 ~eDln "דק לקב הידך ל'ברמן קול הפרת' ץ'ד "1,ב רג;. ;'הזיזך

 l~sea סרב ש' ק"' קל דמו תדית רמזת ,וסר שחול .אנא בו:רו

 9". עמ' ח.ג ם ' נ 1 ש אר

 ואילן. ,ין עמ' ל"ו מץבדך
 ,י הערה יבר, 5"" ישל ;י,
 י". ר' .לקוסין =. קי ירא ת".,י
 ;.שכ' מ" ;י סלנ"ס ,י לה ;ס מק ברך,ש ו1ה"ש"סרה"
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תצו העקדהמאגרות~כנ[

 לעולה העלהו לוהקב'ה כשאמר ,מרה: בן 'וסי ר' אתאברהם'.אמרנסה
 ןא(טו בחיקך. בנך יצחיק יהנה מתןי עד לשרה: ןואמרן לב.תו אברהם באלפני,
 הרב לבית ולא הולך הוא ןהמ[ררש לב.ת לא הוא, שינה ושןבע שלש.ם בןלא

 המררש לבית והוא אג' שנלך לררןרן צ.דה לנו וש"מ. ;ע[מר' ל.לך,עובתיו
 'שא שמה אברהם: אמר 'חרוז הוא מה ח(. כב. ~בראש' 'חדו' שתהם ,ו.לכוהזרוע.
 ןוא'ה והעצים האש .הנה אכה. לאבח: 'צחק לו אמר ןלון.,י 1.רך, רנל.1.צחק
 מיד בג,, ל.צחק לו אומר מה בלבו: אברהם אמר מ.ר [(. (Qw לעולהזן'השה
 ,שם(. לעולה' ,השה הוא שאתה הקב.ה לפג. 1.דוע נלו. ל.צחק: אברהםאמר
 אבה, לאברהם: אמר נפש. 3מר ובוכה צועק 1ה'ה ראשו על ורר 'צחק הניחמ"ר
 בוכה אברהם ה"ה מ"ר מ1ל.כו! אנ' רבו לבית DH': לשרה שאמרת תורה [1ה'אבה,

 אל אבה. לו: אמר אגר אברהם את 'צחק שראה וכיון 11prDI. משערוומתל.ש
 ם ר ת ' ע ' ב ר שההא רצון 'ה' שבשמים. אב"ך רצון ועשה עמור עצמך,תצער
 .שראל:" על כפרהשל.

 .צחק של רמו רביעית על הדרשות כל של המשכן שבמק1רותנו לתמנהאץ
 שהוא כל ~כר שנ'תותר לתמוה 'ש אדרבה. כמובן. המקרא. לספור ומסכיםמתאים
 נאמרו ואמנם דרשב', המכ.לתא מן הדברים a~yalJ ואם לתורה. הסותרתלאגרה
 שלא האגרה, היתה 'רועה תנאים של שנ' ברור שכבר הר' חנניה, בן 'הרע ר'ע..

 שהקביה אלא הלוג, רביעית כרי  מרמי שהקק ער הנער מ, פרש ולא אכרדםנרתע
 האורה. של עיקרה  ישךנושן כך, ואם ממותו. או מחל.ו והחייהו יצחק את וחנןחמל
 נולרה. הבינ.ם בימיולא

 סי. טא, )ד"א "' ראה,וטהשחית
  ראה.ן יצחק של עקדתו דם ראהזמה

 ברורות מתוכו ולמרו עוין, ורב תמוה מאמר 'שמעאל ררב' במכילתאיכפל
 כבור כלפי פו.מה משום בהם ש.ש רמות ורמו.י  ההושמה בהרחקת שיטהאחרונ.ם

 העקרה: ~nwle נם להחכ.מנו בו יש עור ואולם מעלה.!של

 וע'. דם דב';'ת גרשון קשקבל הסק,ס סלי), .'י .,: Dy' שלוב ~י~" ים, מה.י 11"4,
 ;ל'. תיוך ס' לא' ברקן ע.' דס יב,;'ת כל ק'תקגל "ר תיר", "ל אג" ,,: ;ס' רבת'גר'

 ,,. י,, ע"' "'א ,,'"ערגתך ע."-י'נ'ה 1'.ג ;'א "' ךסא'ק ."ג, "', גא סג'לתאי
 של ;'ן קצרה כאילו נו. 'ב, יסות על ;ס השאר, גין וקתר';י. "ל;')1 האסלאם חנס':
 "אסלאס'. "פולמוס דרג, שסראוס. א. ע" 1דס. גפר ס'1' לק,ס;,ס )וקקת והא סלר"ותמעלק

 ,,. מס' "ו. עמ'  תז.ו. 'רו",ס גוו')ח. לרג)'ס לב.ה.ס ה[גרוןק'
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שפ.נלתצר

 אומר, ר"שמעאל היה כנ( יב, ,שמית הרם את.יראה
 ונה~רא בחשוכא מה "רע כב( ב, ,רנ.אל שנאמר לפנ.1, ויריענלו.
 ל"מ תלמוד ~מה ממך', ידש.ך לא חשך ,נם .ב( קלט. ,תהל'יא~מר
 עז ~הס נולה הנא עוש.ם שהם ןאדת,ן מצוה בשכר אלאהרם',
 ,. שנאמר ח.יס. אלא פס.חה ~א.ן הפתח', על ד' .~פסד שם(,שמות,
 והמל.ט' פסוח ~הציל יננן ,רושלם על צבאות ה' 'גן כן עפות.כצפרים
 כב )בראש' שנאמר .צחק. של עקרתו רם דוא רואה הרם' את,וראה
 נ כא, ,רה.א אומר הוא .להלן 'ראה' ה' ההוא המקום שםאברהם
 יצדק של עקדתי רם ראה! מה הרעה'. על 1.נחם ה' ראהבעם

 ..י לע~לה' השה לן יראה .אלהים ד( כב.)כראש'
 משמעו למר אתה מכאן א~ל' ~שסע: הוו כאפרככת אונךנקוב

 או ' ס ' ' ח אלא פסיחה .אין העקרה. של הקרסון ~מיעדהפסד,
 .שב חטוי קרבנות מסוג אלא הבת"ס על  רמו סחן עם פסד,בד
 מל בהם ישלטו .שלא בירישלם, הצריקים מצחות על שהותווה ~התו
 נ ולמלט להון המשקוף .על המווזות שת. על הניתן הפסח רם נםבא

 ולהרח.ק למשח.ת לו להבעית משום בו ויש לדם. ופרוח א.מ.םכח
 האל.7 הרת מתחום יונקם  אלו ונמוס.ם רמוי.ם והלאה. הארםמעון

D'S1y1שראל., ואמינת המקרא מלפג. עח.קית בהשקפות. 
 מעולם קרשים לארחות ושלילה האצלה על מיוסר בתורה פסח קרבןטכס
 הקרמון: הבכורות חג  מחררת משהו ובמנהגוח במקורות נשתייר ואולםעכו"ם.
 לפי הרגה לחרש, הוא ראשון תרש.ם ראש האב.ב, חרש למועד ה.רח, מלויבל.ל
 מלחמה ןעת לעליונים פ..ס עת השבט, לבני ה.א וקרבן קרב עת קרם, מ.מיהמניין
 לו. ,,~לאשר לארם ולה~.ק להציף החרשה השנה סף על העומר.ם הרע,בכחות
 את ,הותירי',לט~כה ~בכורות, ב.כ~ר.ם של מעט במתת 1.תרצו האלים ,פותןאזל,
 לכפר לאלה.ם עינ.ם כסות עכו'ס ,נותן הבטן. ~פרי הבהמה ~פר. הארמה פר..תר

 בשאר ישחיתו ולא ירעו שלא ורעו, הזרע מן ואף דשנר ומן הנטע מן במנחהפניהם
 מעביר אדמתו"הוא בכורי ראשית כדוגמת וטפו. נשיו וקנינו, מקנהו ותנובתו,יבולו
 לכל ,ן14לע לבל .בארם בבהמה רדם כל פטר ב11לר~ת. חלקם את נםלאל.ם
 בהמה, בכור .ער ארם מבכור הבכיריה, לקרבן  מכאן ובבנ.ם. בבקריםהנותר
 ועררו. השבט על וח.יס שמירה לשם קרם. בימי ונוקר.ם רועים של האב.בבחג

 הקרמונית התביע5 אך בנים, בפר'ון והמ'רם ארם בכורי לקרבנות אסרהמקרא

 ,ן ,.". ~.ה קבתי ר. ר' שמות '.קוס ירקת גן,
"l-oll(lon Jiernites',  t/se 0, 017 "ן,י  מקי")ת"זל Le(lures  Srnith,  א)1 5011,יונ[י,. 

 ,1894 .)ן לף4 :.ף5 .ן .Bo~gh (7dldea Frazel-,-, ,3 כוו 'יבא( York ,)1935 .ק 172:,9הי

 .5 .א ,"יא r/f6  נאו",,Ear~y 4 0  "חע,1(1(י!1נ%"'Lonaon 5  ,1938 _ק 48 מן(5;

ide~n,
 .ת0נ ,ו1(פ'1""טגPassafest 1" קחו(  י"("חט1"1ן5%בץ ZAW ,1934 .ק  161 ן.ן(1(י

 הישראליח, האמיו חולחת ק.'פמן, יה~קאל ר'ר  Ilr(zei; ,י1-[11 ,)1947( .ק 410.[(59

 עמ' ס-ב אכרך
 ן ט45. עמ' ס-ב ב וכרך 47"
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תצה העקרהמאורות]כה[

 העיקר על נתבסס הל1"ה מוסר 1ע1ר להלכה, נתבטלה לא ל.' תתן בניך.בכור
 הפסח זבח וב .שראל.., בבני רחם כל .פטר הבכורות כל קרושת שלהעת.ק
 ולהחליפו הארם לקרבן לבטל האכ'ב, כחג עכו"ם ממנהו. לדיצ.א באבמקרא
 עתיקה רת.ת שכבה נ1ש:ה, נחלה שרירי נשתמרו שם ,עיר אך חי. בעלבקרבן
 רמ.ם. זבה. מבלער. האלים פג. לחלות קרמונ,ם ירעו כטרםיותר,

 נאחר פסן, הוא האכ.ב בחרש אחר קרם, ב'מ' ל.שראל ה.1 ש;.ם ראשישנ. .צחקו של עקרת1 אצל פסח ענ.1)מה
 מעיר לחרש.ם,י ראשן הוא ניסן שבו החרש.ם, סרר תשרי. הוא האסיףבחרש
  המשמר.ם  ומליבה,  פולחן במוסרגת ואמנם כאביב. השנה ראש של קרחותועל

 השה לראש בנ.סן אחר נחשב שני בית בים. ווט ~ה, עת.ן מויין החמיךמטבעם,
 או השנה בצאת האס.ף חג חל זה לע1מח שקל.ם., ולתרבת )לרגליםלמלכ.ם
 מנ"ן ונשמר החקלא.ת. השנה תחלת או הושמים .מות ראשית שה.א השנה,,תקופת

 לשמיט.ן השגה ראש בתשרי באחר הארמה: ועכורת לקרקע הכרוך בכלזה
 )למעשרות."י ול.רקות לנט.עהול.ובל)ת
 לאסיף אביב בין ההתחרזת )הר' כוה, זה 1נלחמ1 כאחר. השנים ראש' שנ')נה11
 העולם, נברא בתשר' אומר: אל.עור ר' .תנ"א ר,.ל. בספרות ום )נשתקפונשתקעו
 העולם, נברא בניסן אנמר: .הושע ר' וכ'. אבנת מתו בתשר' אבות, נ)לר)בתשר'
 י י '. 1כ' אבית מת) כניסן אבנת. נולדובנסן

 השביע" .בחרש . לתשר'. בה לקשט שבקשו .ש במחלקת. שנ~"ה העקרה011
 הקב.ה נשבע שבו רשבועתא, ,רחא ל.ה קר' הוה ברכיה ר' כר( כנ,1)'קרא
 ..,י ' ה' נאם נשכעת' ב' .תאמר טו( כב, 1בראש' הה'ר השלים עלס אבינולאברהם
 עם השנה בראש שופר תקיעת בארה ונתקשרה הואיל באומה, ,ו אמונהופשטה
 יצחק.,י שלא.יל)
 "ירץ. hioloch נוגד. מדשן ," ועלך. ,ר ח. ,ס.א .ב ). ג"דגר גח. 1יג. י. ". למיי,
 Theo~ Problenfi "",ע ,15 1936 ,1-224ז2 עם ",,"1("ע ק,י,ור "2ז(,

 ח. ". שט 1"1סיח" א ". ר.ה סרך,י גג. יד. סו: ג), שמין
 ע-א. קנ'ד פסרר'כ ח כ'ט פ' 1'ק.ר12 ע.ב. ' ר'היי
 פם'ר ע" ה.ד, שריה היום. יאמר .אשר יד: כב, בר' שררשו יש ע.א. ט" דיה3י
 שראש אמא סבאן "5: עמ' אנרה ומררת נ'א, עמ' שלים ננה י9: עמ' רכת' בראשית ע-ב;קע'א
 יא,מר ע'ב(. קמ'ד עמ' תרליח פ1רשא ר.ה אבודרהס, ועי יצחק. שנעקר גזמן היההשכה

 דדרשה בראש שיעיב אבן ע" ב,ה,כ, העקדה ה.חה אחר.ם ולרעה .צחק. נעקר כר-הבמררש
 בץ וה מועד תחחבכ 'צחק. נעקר בו כי במדרש ואמרען העשיר'... מקדוש העםלץ'כ:

 עשרה מפאס, עודיה מנחס )ר' ו.רא. פ' התורה על פירוש ריקאנטי מנחם ע'המקובלים,
 דף ךצא פ חוהר המנדה בשעת בץ'כ יצחק שנעקר ל'ב, ס" הע ח. כל אם מאמרמאמרות,

 ר'ח 1משיכ ע.ב, וטי' מ'ד סי ליא פ' לפריא בפירושו רד.ל ע" הערכים'(. .בין ע'ב:קפ'ר
 עמי הע שם נעצבירל ר'ל וביחור ובפרט ג הערה 25י עמ' ח'ב הנר מארץ הצופהאפט1ביצך.

 יצחק, לעקדה מתאים הוא ר'ה של ששופר אמרו בראשיתה .כ, לראית שהיט'ב וא'לך,186
 בדברים הפרט'ם כל להתאים ההנדה של ררנה ה'א וכך חץ בר.ה הסעש'ם ב' שאלו -ושה

הריסי":
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וכוןשהינעמצו

 הקביה .משבלה פסח: עם עקרה ששתפה האנדה זכרון נם נשתכח לאואולם
 הדש ואש לו קבע 1בנ.1 ביעקב וכשבחר D~lrl. חרשים ראש' לו קבעבעולמו

 ט1( 1. ~מ.סה שנאמר ליגאל. עת.רים 1ב1 ממצרים .שראל נואלו שבו גאולהשל
 ..,י ר ק ץ נ 1 ב 1 ,צחק נ1לר ובו נפלא1ת' אראנ1 מצרים מארץ צאתך,כ.מ.
 מעשה לאתר כ' נאמר פה ה'1בל.ם:"י כס' כ'1.ב 1מצאנ1 קרומים מסורת,ד'א

 ארץ בלכת,ואל שעשה ה.מ.ם לז' זכרון .מ.ם. ,' של שנתי חג אברהם קבעהעקרה
 על לחוב עולב, חק 'שראל בני ול,רעו לו והיתה בשלום. ממנה ובשובוהמוריה
 ה'. ופני ושמחה ה1ר.יה טתוך בומנ.הם האלה החג .מ. אח לק"מ השמים,ל1ח1ח

 בכורזת שו העתיק הקרבן T'al העקרה שב.ן לקשר רמז-מה באגרהונשת"ר
 מלך במישע אמור.ם שהרבר.ם פ. על אר לו., ר' בשם רסכנ.ן 'הושע .ר' :ארם
 אכף ה' אקרם ,במה ז( 1, 1. זמ'כה שנאמר ב.צחק. אלא מרנר א.נ1מזאב,
 אנחנו ולמרים '.16 נפשי' חטאת בטני פרי פשעי י ר 1 כ ב האתן וגו' מרוםלאלה'
 ה ר פ כ ,ן היא הבכור הריגת כי עכו-ם האמ'גו כנראה בימ'ו שכבר הנב'אמדברי
 רע'ין קר1מה,ןב.1 שייכות של קשר נם ש.ש יתכן הצבור. y~D' או היח.ר חטאעל

 היה 1.,1ל. כלה. הערה 1נ1שעת מ.טהרת שבמותו הבכנר קרבן וב.ן הכללכפרת
 השנה מחתן על עכו"ם 1בקש1 האביב, בחרש הבכנרות בזבח נלגם זה דתי נ.מוקום

 דמתקרב. הבכור של ברמז ה.שנה השנה של והקללות התקלות מן להתכפרהחרשה
 D'DJ ופרטו שפרסמו קרומים, מאגרות הוא ש.ור אפשר 'צהק' של עקרתו.רם

 הבכורות קרבן עם גם ואולי פסח זבח עם העקרה וקשרו בגיסן, שנעשוותשועות
 לפנ,- או אל.ל., קרמ1ן DTJe" ,תומה-עמומה קול בת כאן שררה שטאהעתיק.
 עכו"ם, קל נביש-לשון אלא יצחק' של עקדתו .רם א.ן ואול. העקרה. שלמקראי

 ,,נבמדרשי פה, לנו ונותרה ר"ל. באגדות שנשתקע ממכתת-האלילותשבר-אבן
 'ן .שראל. אמונת lD~D' אמונות פליטת א.ישם,קרמ1נינו
 של ,אפרז על האנדה כרוגמת יצחק-, של עקרת1 .רם נם שיהנה. מהיה.ה
 ר1ר. לרור ישראל על 1סנינ1ר'א כפרה לה.ותו לעולסם הוא חכור שמוריצחק',
 עליהם 1מתטיא עקדתו רם רואה כב.כ1ל צער. ל.ר. באים יצחק ול שבנ.1ובשעה
 מלכות 'מ. ברבר' שקראנו והוא ומנחלתו. ומע.ר1 מעש TDN חרזן ומש.בחמלה
 )דה-א הרעה' על וינחם ה' ראה ,וכהשחית , בארץ: ומגפה דבר כשפרצורוד,
 כעסיו 4ת רחמת כובשים 1מ'ר ראה'י ,צחק של עקרת1 דם ראה! מה טו(כא,
 ,ן )מפלטם. פזרםוהוא

 לש1ן'4רכ.א.ת. שגרת אלא יצחק' של עקרתו .רם א.ן שלפנה שבמקורותיתכן
 אלא מונו. 1.צאה פרחה האל'ל.ת נשמת. אבל בשרשו. עכוביי אולי עתקצ.1ר

 הוא וכרזן הר האלילית, ממטשות1 שנתרוקן לאחר אף קדוט.ם. מלשנן זהששייר
 נכרכו %ם כמשמעם. פשוטם כהו'תם, הדברים והואמנן נאמרו עת ראשוניםי'מים

,ן
 .(ן. .א ,5"ןץבמך( Jabifees, of Book 7'he תססתם[ ,02~1 יק 124 יח-'ט. יה. פ'16
 ה. לה מ' ב'ר16
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תצו העקדהמאנד1תוכון

 נשתלחה כ. הרור)ת באתר שר.מו הרי .צחק. של עקדתו ודם פסה רם.באנדה
 כתורה. ככת1נ א ל ש שעשתה מה ועשתה בצואר. המאכלת ונגעה הנער, אלהיר

 א1ל. או שמרה. לא 1א1ת1תיו מקרא פ. למרזת רעל אורת 1ת1כל נסתהאכן

 מעוצם לרבא. לפחות או לדחות בקשך שהתורה ה.רשה מן ליהר1ת והח~.רהשבה
 השלימה - ברמון אלא כפרה 1.א.ן - .שראל של ע11נ1ת.הם על לכפרחפצה
 ונתנה לנעקרים, ראש הכן. לצדקת 1הת.מה לעוקרים. ראשון האב, למעשההארה

 ר1ר.ם. לר1ר ,שראל על ופסיחה ח.יס ש,הא במר1ט.ם, העקרהמרם
 פסח 11. אזרה בראשונה להם ברו הב'נ.ם ב.טי שלא למ.רים, נטצאנ1שוב
 ב.מי 1נ1קר.ם לבוקר.ם הבכורזת 1בהנ העת.ק השה ראש במנ.ין קש1ר.םנעקרה
 האב.כ. בחרש כבקרבנו יצחק. של עקרתו ברם שנשתייר אפשך יורע מ.קרם.
 עבר אל שלח .צחק של שמטתו על האנרה של שרשה כ. פ1רתא. רמומשום
 המקרא. אט1נת התהוות מלפג. א1ל' רחוק,אלילי

ח
 יד( כב, )בר' יראה" ה' ההוא המקום שם אברהם"ויקרא

 לפניך.ן בני שחטתי כאילו המקוםשיראה

 וגו' ר ח א א'ל .והנה המקראות: פשר מה לה', ניחוח ר"ח 'צחק נתקרבאם

 'נ(! כב, ןבראש' ר ה א .מהו .רומזן! מה המדרשות כנ1'! ת ח ח לעגלהו,עלהו

 אברהם .1.לך ועק'רת1'., מלאכתו כל שנגמרה .אחר ןה'הן'.! המעשים כלאחר
 אמר בנו'! ת חח , מהו כלזם! המקרא חסר לע1לה', 1'עלה1 הא.ל את1.קח

 קרבנות שנ' הר.. תחת'ו'., הוה האיל אלא ראשון, שהקרב הוא כנך ח-ך הקנסה:לו

 הא.ל. Q"DT I1~Pa בג) בקרבן פתח אברהם,העלה
  פנים: לשת' .שתטע ת הד לשון עבר בשפת במקרא. רמו הרר1ש1תומצא)
 ת ר 1 מ ת להתפרש: ניתן  .ו( כב,  )בראש' בנו' ,תחת מעתה ומן. או מקוםבח.יח
 תנשם. מש"ר' בנ"ה, ר' של בשמו ההנראות שת. ונשנו בנו. . ר ח א אובנו

 לפנ.1: אמר בנו ת ח ת לעולה .1.עלהו בנ"ה: ר' כשם אחת nD'W שנה פ.נהסר'
 הקרבת. כך נאחר תחילה בג. .צחק את הקרבת. כאילו רואה הו' העולמים כלרבון

 אבותר עם עזריה 1'שככ 1( ט1, )"'כ א"י ראת היך תהת'ו. דנה האילאת

 של בשס1 הוא אף ר"1רן אחר'). שענינו תחת')',' בנו 'ותם תמלוך111'

17HQ,. ד 'H.y ע'ב. צע מנחות ע.א, 1 זבחים 

 וסקיאראר קט, לבי '5.ת גי' ה"5ר(יס. נדחקו !". ע"' סוג ;"ל 11" ס. ;.ו 5' בירן
 ק".ח. 5.' תתק.א עמ' "שד לד"." עלסה תורה גס' ;ברד ותבאר ,י,.;ס'
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]כחןשפיולתצח

 כל לפנ.1:(;רב11 אברהם אמר בנו'.. ,תחת בבאור אחרת ש.טה הרצה בנ"הר'
 נטל ל~].ך. שחנט בג. יצחק כא.לו רואה הו. הא.ל. את שוחט הר.נ.העולמים.

 לא.ל. הפשקו לפניך. זרוק בני .צחק של רמו כא.לו רואה הו. אמר: א.ל, שלרמו
 : אמר לאיל, המפעוי לפנ.ר. הופשט בנ. 'צחק של עורו כא.ל1 רואה הו. :אמר
 ה1' ממר: איל. של א.מור'ו מקרב היה לפתך. מסתפג בנ' 'צחק כאילו ריאההו.

 רואה ,ה1' : אמר לאיל, שרפו לפכך. קר'ב'ם בנ' .צחק של א'מ1ר'1 כאילורואה
 על כך המזבח. נכ' על לשניר צבור בג. .צחק של אפרוכאילו

 כי
 עבודה

 כהרה ל;'. p~sf3 עשור היא כאילו רואה ה1' : אומר היה באיל שעשהועבורה
 תט1רה,! 11 הר' 11. חליפת 11 הר. 11, תמורת 11 הר' זו. תחת וו הר.רתנ'נן:
 ,ה. 4ררש של הש.ט.ן מבין ועולה מבצבץ עת.ק פולחן ממנהנ' קרומיםהר
 כנענ.1ת. בכת1ב1ת,ן שנשתמרו קרבנות מסרר. בנ"ה לר' לו לס.יע אפשרנאמנם
 היא 51;[41א DTNIJ אל מקום בקרבת באלטר, אפר.קא של בצפונהנתגלו

h'icivibus% .)שלה? שבלא.. או לסטורנוס ישן מקרש של החרבות בין הרומא.ם 
 של מזמנו ה.ינו ספה"נ, אחר השל.ש.ת המאה תח.לת או השניה המאה מסוףמצבות

 בימינו מאכלת אוחז כשהנא האל, של ר.וקנו רמזת בהן חרוטה ממש. בנ"הר'
 למספרות רום., בלשנן כתובנת לציור מתחת העקרה. כבספור אייל .רבץ1לפני1
 עשו כי לטוב, להם ולהכתב להכר המכקש.ם ואשתו. א.ש ופלונית, פלוג.על

 לעולה ץ~ן יהעלו נררוי0ן אשר בררם כפי או לילהי  מחזיונות כמראה צווכאשר
  הרבוד  לשן, מלשמש כנען שפת שחרלה פי על אף .לר.הם. )בכורו(תחת

 וככתובות,רלטינ.1ת כנעניות. 1אמ1נ1ת מלות הרת כח.י נשמרו ,1, ר1מ.תבפר1ב.נצ.א
 פונ.ות: בכתובות 11senl הפגנית השפה מן ששרר בשם זה קרבן נקראהאלו

molchornorאו ,morchomor להלכה שה.י; קרכן או אמר מלך שהוא 
 ארם מבכנרות ונם לאלים, קרש רחם כל פטר העתיקה: הרת תביעת נשכחהלא
 של בחילופן מתרצ.ם לה.1ת על.1;ים הסכ'ט1 שלמעשה אלא להם. ש.נתן הדיןמן
 ואומר עלה ר מ א ך ל מ המקר.ב ה.ה הכתובנת מן כנראה שה. בזבח אדם,בן
 חיים תחת, חיים רם, תחת רם נפש, תחת נפש האל:לפג.
 l~s1e נול,,. היכן לשון של ,ה מטבע למדנו, מכאן תמורה.!, השההר.

 ק'א: ילק',ס.ר H'y; קע.א מ פ' פס'ר ב: סי' "ן פ' רבה במדבר שב: תנח' שם: ב.ר6
 למקומו. בחף ור' רש-' 5'א: עמ' ה'שר ס' י5: עמ' אנדהמדרש
 ה. 1, ;בח'ם משנה במלח,7
 ה. ה, תמורה8

 ן 11(. הערה א, פרק  לע'ל  )הובא 1 כב, לבר' רר-ק עי' ג0,  150עי
 0%. 0(0ע10

 _1 ,",,91((1"ל( ,ייירא ," )aes 'YNistofJre ,,,";,ין(,ו .06י  ,קויו 592 -חי(! , -1, ,(11:וי
F1tnische~l11" Opftrbcgrjff "ן ;י";" E;ssfeldt, 0. 'QQ; !% 241  ,1  ,עלי 

  .רכילת מהן וגס לש.ן ך בורטש'1ר, ג. נ. FFebraa_scEe7s, ;%4 'elTD י%11!~י

13agilll~ll . . . 0ח;טשתב5 0יק ,פחיו1שז1"5 "11ע ט-וק "ווי ;lnlma, S'o an~ma 
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תצט העקרהמאגדות1כט[

 או נפשות ברעי ולא נבח, בהלכות הראשון מקומו הקרמונ.ת, הרח בח.יויסורתו
 ~עת.רה הצהרה של ננסח דחל'פ.ן. קרבן אגב שנאמרו הן. לוא. מלותממונות.
 נפש ה: ר 1 ם ת ומקבל רואה ש.הא לי, ולהתחנן לאל לפצות שמכוונתהחנ.נ.ת.
 אדם. של ח.ים תחת שה של חיים הארם. רב תחת השה דם הארם, נפש תחתהשה

 כאילו האל לפני יהא : אומר היה מקריב שהיה השה מן ואבר אבר כל עלוכך
 רגל. תחת רגל .ר, תחת 'ר שן, תחת שן עין, תחת עי) 11, תחת זו הר. קרבת.,בג.

 בין ברור והמנהגות האמונות מן בו ש.ש בנ.יה, ר' שליסרנו לשון ~ראהבוא
 שלא אבות. משנת נשתכחה לא ער.ין בערבוביא. משמשים ה.ו וחדש כש.שןהערב.ים,

 אם אט ורק לאלים. מבכורות.הם לזיבוח קרם .מ. חומרות יקיימו בר.1, רחםירעו
 הארם. תחח בהמה להמ.ר בקרבנות הבנ.כ ולמר, o'D1ell, ר.נים והתמתקוהתערנו

 ה.סטור. זכר נתבטא אול, בנו תחת לעולה אברהם שהעלהו הא.ילבספור
 שנקשר ומוסרי רת. הישג ח., בעל בקרבנות ארם קרבנות של ההחלפהלמעשה
 ד'. דרך לתמימי וראשון דמד לאמינד אב אברהכ, של כשמו הרורותבזכרון

 נערץ ובשם נרול באילן לתלות אלא נוער לא העקרה כפור של ע.קרו כלאפשר
 בהמה. בזבח. ותמורתם ארם ,בה. ביטול של החרש המנהו אתבאומה

 ה.ו הרבה .מ.ם נתקבל. אחת בבת ולא בשעתו. נועז ח.רוש זה ה.הואמנם
 וסכנה משבר בשעת עד.ף. קרסון דין שמא בצרה, לעתות ב.חור נבוכ.ם,הבריות
 הורים אהבת נלחמה ארוך זמן ממש. כנ.ם קרבן לק.ים לסנרם חוזרים שהיו.ש

 בשנ. החבל לתפוס אדם ב.קש וכדרכו פורענות. במרת טובה ומרת אל.םביראת
 לש"ר שנסה אלא ח'. בעל לקרבנות נמשך .רז. הניח לא מזה ונם nra אחוראשיו.
 ב.צהק .ר לשלח אברהם כשיאסר רעל. באורת הנושן. המנהג מן מה ס.מןלפחות
 פשרות תמצא ואמנם שחטתיו.,י כאילו 1.חשב רם של טיפה ממנו אוציאאמר:

 החך לארם לו חתכו מצער: בצער מיתה החל.פו האל.לות. בעולם ,המס~נ
 בימים לחפש..,י שלחוהו זה מועט היזק ולאחר נטפים, מרמו והטיפו בצוארו,משהו

 דיתה מסורת דגנ,כח. על מדמו ולדוות אדם קרבן למקריב בספרטא נהנוטשכבר
 והמ"ר ל'קור11ס שבא ער מזבחם. על ארם מרם לולה האלים צוו כ'ב'ר'הם
 שבקשו ויש למובח.,י מרטיבים היו מדמם ומעתה לנערים. שהלקו במלקותהזבח

 מכנ, באב מעשה בבהמה. ארם של ההמרה עצם האלים ט) ולהעליםלהתחפש

 בארץ, שפשטה במנפה לעצור כד' ארט'מ'ס. האלה לפנ' בתו להעלות שהתנרב'זן,

 מצינו כיו"ב בתו.,י תחת והקריבה נערה שמלח לבושה נריה הוכ'ל הזכת)כתם
 .לרי-חמר, הם כא.לו בעגל.-מרבק נהנו הארם': .טורף ריונ,סוס לאלבקרבנות
 בנ.הם.יי הורג אל ה,צ.או כא.לו בכל ועשו קטנות. טף נעל.והנעילום

 ,ral~r. ," Iphig, "Euripides 1150 ~חף,., 3", עם, אנדה ומדרש 1 נ.ו פ' ב'ר3י
 ,5"152111חל[. .Descriptia Graetiae .111 ,16 510נ

161825. (Lipsiae 732 11, Iliadenf  Ho~leri  ed Cvlrl/lccnlarii Eustathius, 

 ,cnit~lalhelrt 1lal1(ra De: .~lclanus .1[% 134ן
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 )לן1'שפיגלחק

כאלה. עכו"ם ומארשת מרמ.ונות בספרותנו ש.שתמר1 אפשר אי אמנםואם
.ברדכ. של צאנו ראש אייל. אנתו על כבר.  שהוכרנוס במדרשות, אלד מעיןשרדו
 ,צ''וק'!,, תדח .צחק יבוא הקב"ה .אמר .צחק: לו קורא.ןשה.ו

 קרומים עולם של מחשבנת מהלך משהו ת 1 ר פ כ ה במנהו ב.מ.נו אף1נשת.יר
 א.יל.ם .תמורה שעשו nlDIpD ה.ו,ה.

~p'yl 
 י:חק..,י של א.לו רמות קרנ.ם בעלי

 ר..י ב '. שנקרא תרנגול, ל'קח לרוב נ1הנ'ן .קרים, דמיה בבהמה ותמורה הואילאף
 ! נבר תחתן נבר 'בוא לחל.פתו: ארם בין ההפרש טשטוש ררך על כאןנם

הוראה ורגל, ערערו ולחנם טובים! לה"ם בו המתכפר תכנס למיתה העוף'צא
 ל;קפו,וי המנה; נשאר האמור'.י! ררכ' משום לבטלו ובקש כפרות, מנהגעל

 נ.ו1ן. הוא רחוק עבר שמנחלת העם. המונ' עלונתחבב
 אפשר וכאמוה, בנ"ה. ר' של במדרשו נם נקלטו קדמון מעולם נאמנ.םוכרות
 הרמים גבח נתבטל עת האמונה, בת1לרות הור71ה המהפכה על מתוכולעמור
 הלבבות מן משה ולא ראשון. משפט של ותביעתו כחו נשכחו לא ער"ןהעתיק.
 עושה היה בכורו, במקום בהמתו מקרוש ארם )כדצ'ה הארם. בכורותקרושת
 היה וכששרד, וכששחטו ,וכשעקרו האיל: את בהקריבו וו באגרה כאברהםועונה
 להעמידנו זה במדרש ש.ש יתכן .ותר, ועור בני!',, תחת בנ,, תחת בג., תחתאומר:
 פשוטו עלאף

-p'yl 

,ן( במקרא. העקרה ספור של מנמתו
 העקרה,]קרמון, במעשה ה' והר המור.ה ארץ של וכרם בא אם ה1קר.םנסלקו

 הראב'ע,!ןןכררכו: זרמן ב.רושלם. המקרש לב.ת 1ל"חס לרמם נ.ת.ספו שמאאו
 תמ.ם,[דאמ1נה ר1רו בן וא.לו האמת'. תכ.ר 1כ' 'ראה ה' בהר וכ' סור תב.ן.ואם
Ul~'Dטז( ,רברים,[טו, שם על .ראה ה' .כהר טובתו שכל בס' דוא ים 

 מנירוגו' היום יאמר ,אשר הגרול:26 במררש גם נתבאר וכן זכדרך'. כל ה א רי
 ,יש'טתם נאמנם לרור1ת.. עבורה ב.ת שהוא אבינ) אברהם ב) ירע שכברהכתוב

 ל'רישלם לקרא עתיר שהקב"ה הרש שם אפילו שהר' ברבר, קש' כל היה לא1'ל
 ZT'V~p ד"האברהם

 תד.ד.ס" אז'ד דצ'ט=טזר סי' תאבד שערי בס' במורא, נאזן ששנא, רב מר חשוכת9ן
 oy :,, for Ilitual ,rrhe~ ו, שוד לח.י דצתך א"ס~ביצד, ד.אע,'

 ,ן(""ן"ו"""
 .7 .ן

sqq.2"2 1936, 11, 4:(,מ,ן "~fashlik'i !,,1933 .ק ,)ק41 ,י, York ,Pie~v ן 
 ""ננ1לא. קרא אמר' =לא רב דבי נברא קרא אמד רב תברז קראת מא'מ
"QVע-ר, מ'ח ה.ב פ'ה שקלים עע='ר' נ'ה ה'ה פ'ד סוכה 'רוש' עי ע"א. כ 

 הר-ה,סי תרח y'm העי הב" ירנ( ערב הלכות ח"ם, ,ארחות והכשב-א דרמב-ן21

 812י, ואלקנא הוראה. דרכ' ח"ח, מהר'ץ עי חדש. ופר' שטות-( מנ"נ והיאכרפ.ר:

 ן ע'ב. טדף
 תר'ת. סי ארח רמ'א ע"22
 12, עמ' העער, לר.ם ואגרות דלכות ס' ע" יצחק, עקידת מדרשג2

 גורת,ה
 ". ג לדי

אהן ן י .גדר .5נך ~כור בל "יאה שם יל "י: ey~ סיב לק" "ו ". ;י'י
"ן ר, סיד ופ' ב מיס פ' ב'ךיב שסח. עמ' .ד, כב, לבר'25
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תקא העקרהמאודות,לא[

 של מכונן צימור להרנ.ש שלא קשה עתה, לפנ.נו שהיא כמו העקרה,כנוסח
 יראה אלהים המקום(. את )וירא  המוריה,  נופלים: ~nuw ה'( של 'וחד. ונראה"',
 אמנות מקישוטי והוא 'ראה. ה' בהר 'ראה, ה' איל(, והנה )1.רא אלה.ם.  .ראלו.

 להטעים או להרו.ש המקרא ררך נם והוא קרומ.ם. לשון מסממנ. ;ם ואול,הס.פור,
 רעת) ה.תה שלא נתנבא, מה .רע )לא נתנבא אברהם לע)לה'.,, השה לו ה א ר. .אלה.ם המאורע: שם על נקרא 'ראה ה' כ. אמרו יפה הכוונה.עיקר

 לארם לשפתים. כרותה ברית ואולם ל.צחק. בריר.ם להפל.נ אלא שעהבאותה
 את שעוה ועל א.ל'.יי, והנה .1.רא הקב.ה: וענהו לשו).,; מענה ומה' לבמערכי
 ח' בעל קרבן האל ברצון שם להם שנורמן ,נאל,י, תצחק הטוריה בהראברהם

 תמורה היראה כלומר 'ראה, ה' ההוא המקום שם קרא הבן.,,תחת
 וףררש ה'  .חון ופה ל.שועה, הוה המקום מיומן  שיומר:  כמ' כופר. 1.מצאלו

  נם  הבאר  ילי ממו.ע שזה חי הריס משל יראה' ה' .בהר ואםליוראיו.
 ה.וצא כל .פתה: של נדרו דרך על חילופו, או 1 כפר 'ראה' ה' .כהרכן

 ,תמ)רה(.,' קרבן תש.ת אותו ה' בהר ראשתה לקראתך ומזרמן ח.ים(,מבעל.
 ה ר 1 מ ת ה שהנ את ולבסס להזרות אלא העקדה פרשת באה לא כןאם

 על תטורה טור.ה! מהו המקום: aw נם זה בררך לדרש רו'ל ובקשובקרבנות.
 י(.', בו, 11.קרא אותו' .סיר ולא .חל.פנו .לא אמר ראת כמה חלופ.ן.שם

 לאחר ולהסביר לרמו[ אול. באו? למה וירא ראה לשונות על נופל.םולשונות
 שבא הראל, או ,אריאל( אראל ביותר: העת.קים ומנבח מקדשמשטות
 הללו השמות עבר בלשון הקרמונ.ם.,, שוטר בג. של והתרבות השפה טןאל.נו

 וזו. עמ' תקפ'ח העת'ס גגור' קד.ל. וט )גן השה. לו 'ראה ה' לשחק לווהמר עי 'ר"ה ה. אסו קרא לכך הוי. בך המסט !.:וררך  עמ' ט"ב שנ. ע,',ז

 ;וו av~ מ'). ס" מרא ס.ב וחאג' "א. '.ח סו'ק י" א, טן, סשל',.  Die.  %"1(1!"עיי;( Berlin Hexcdeucl~sJ, del ,1899 .ק 18 ו)לה)'ון. )סוהן)'ש

 הוגתי תשן סררי' י,,.ן
 !'1. ס" חחי'ח ay' גיר לרס'ס  שלרה הירה בס'

 עם "ן יי "" יי צ"' ייי )ע'. :ג:לןננ?::וו,,,,:ן::ג

 .ו

 סר. ויט, יב, י, ש'א ט: י, הר' ע" הי.ם' 'אטר .אשרי"
 ר.י גן גו. וגר' ל5),. אלה.ך ה' הקרה .בי י": ס.ד. 5' גיר ויי' .א. י". ש51ס,ג,,
 ,)1. גג, ,גר' א.יל )הוה וירא דנת' לך, קס!.א לקורגוך אס אמר: מהון תר ,1'1.וריק

 יסל,ס והש וירא רגת' לך. הסג'א lln'rS אס אסר: וחרכה ,גסהו גהק "חת עילסאג,ך
 עאב-וו לסאגלך קן( כד, ושםבשן
 וירפא DD'1 בס' אורס ורע נאור ;" סר)ל',ת, ולמן א5ר'ס ר' )רם גן מ, י' "ק.ר,,
 סיר'ה תתק".ח: ר' קה'ש 'לק' והביא "א, y.p רף "ק.ר רסא'ש. סש'ג ;" )אולם,,,,.

 6ג עמ' רבח' בבר' נם וכן נח. כן שם תס.רח ט-ג נעשה אברהםחמורה,

  ,6lVamen  SIsrnerisch-~-akkadische Knut~j(iquist,.  ,  cf, aralhe:( Acc,( arafi,,, Sumנ

 Helsiagrors OrieNt~iSC  SA1k~ZCS  1":  Tnfemeelt,  der)  ךYOI. 1934 ,זך .ק מ :,ף5-,4ן

 ,JBL Albright ,1920 .ע ;לidem, 13 9,7,"שם4!,4, "!ז"  fixe 111011ן6(1 01~6י(זי?
 ,)1942(. .ק ,218151
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;לבןשפ.נל 'תקב
 אל יאה ואר.אל בהראל אראה: ראייה צל.ל. אל מאל.הם כמעטמצטברים
 ,ן 'רושלם. משבח. וכרומך ב,ש~עד, 1.ראםל'רא.1
 יסוד אגרת עם המקום שם אגדת העקדה נתלכדובפרשת א"ר,הף

 ה' נם,.בהר ואול' יאהל .ה' לשת הרח האחרתה באגרה בקרבית.התמגרה
 פרי ישך בם. תחת ח' בעל ה' לו שראה לאברהם, שאירע המאורע על'ראהך
 לק"מ שמק לא שפתת 1מ1צא אברהם ay בר.ת1 ה' חלל לא שחת. מררתבטס

 ה/ וראת בעלם ופרסם "רע ואברהם זרע,ז, לך ,קרא בשחק .כ'ההכסחה

 WDJ מהת בהמה נפש תמרה, קרבית,הם ךעשות אחרג ב.תו ואת במו אתףצי
,:ןאדם.

 ה' ,.בהר 'ראה. .ה' של הראשונה ההוראה נתרחבה המקנם שם כאורתואילו
 ולבי .ל'נ. אשר המקש תשבחות וכל .רושלם תהלות כל כיללת לה.ותה,ראה'
 הפך מקרים, צרק1ת לתנות שמררכם רגל, עולי בפ. כ. .תכן ה.טיכ'.', כלשם
 שם ,צ.ון. בהר בשנכן שנתקשרו 1תק11ח תשועות של הכל סך מעין 'ראה. .ד'השם
 כל שם ט1ב:1 כל .חסרו לא ה' ר1רש. שם העולם. ער חיים הברכה את ה'צוה
 נסתבך "ז אסר, או גרר פ.ו על להוציא נבהל כי ארם נחלץ. מצרהשריק

 או ,יפ.ן לו לש.ת והצלה, רווח לו ה א ר ' ' ה שם NSIU, ללאבעבירות
 nry' 'ב1א מא"ן תרע לא או דבר. ממך יפלא כ. לכן שננתי. על ולכפרפריון,
 וכא1ר1 אלה פניו .אר משם במור.ה, .ה ויורה .ה .ראה אל: הר אל 1על.תוקמת
 רבר כיל מחסור 'ראה ה' בהר למשל היתה כן על אור.תראה
 מעינ. 5ל אבל. לכל 1שש1ן חלי לכל צרי .מצא שם בריה. י כ שלנצרכה
nyTw~n.ו:ן' שם  ואף לכתר פומבי לעשות כאחת נאו מוריה שבח. ואגרת התמורה .כ1דאגרת
 הרוצה ל מעתה כ. והולכות מכריזות שתיהן בקרבנות. החרש המנהג שלל.תרון
 חסירות תוספק עור לא באדם, רחם פטר ולהקר.ב קדמון כדין עצמו עללהדמיר

 שדוא לכא~קה, שמקיל a'ew. ;ס וח.לול חלוט חטא אם כ. לו, דיא אדיקותאו
 ח., ,"על בקרבן ח1בת1 .ר. .צא לא שמא עור יפקפק אל הזבח, מן בנוחושך

 "רבנ1ת,ו תמ1ר1ת המקר.ב ונרגל המבחר. מן 1למצ1ה לו תחשב למעלהאדרבה
 שהוא הוה, הקדיש המקום וזכות ראשונים אבות צרקת שמסייעם המוריה,בהר
 א.1וה והבית לשבתו אלהים חמר ההר והוא והשבועה. והעקרה המערכהמקום
 חטאת בטנך ופר' פשעך בכנרך תתן כ. ה' .רצה לא כאן עולם. ער שם שמולשום
 המקום שם עייך. לכפר לך ונרצה העולה ראש על ידך תסמוך כ, ר"ךנפשך.

 הב.טה מהסק! אתה ער.ין לפנ.1. בנך שחטת כא.לו המקום ש.ראה ה. א ר ' 'ה
 אברהם מאב'ג5 המקום ביקש ,אפילו ואמונתך: אומתך אבי אן חוצבת, צוראל
 נפשו אף אלא בלבד, עינו 1לנל ולא לו. ונותן חוטטה הוא עינו,,לגל

 ה1~
 לו נ1ת1

 הרי .צחק. את אהבת אשר .ח.רך את בנך את נא קח שנ' הכל, מן עלץשחב.בה
 קרו.ה שהנשקך אברהם, של נפשו 11 .ח.רך! את מהו יצחק. את פ.רשכבר

,ן נ. ט, ס'א38 ט. סי. ~ירא סיג תנת, ועי, ינ. נא, בר'37
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תקנ העקדהמאורותןל;[

 ולמר צא כא(..,' כב, ,תהל' .ח.רת. כלב מ.ר נפש. מחרב הצ.לה שנ'יהירה,
 תעש .ואל .רך. תשלח .אל כן פ. על ואף .ראתשט.סו של כחה דיכןער

 תבקש. אל חמורות? לך תבקש ואתהמאומה..
 אפשר שמתחלתו ה. ר ק ע ה ת 1 כ ן על הרעיון של ראש.תו אף 1,ך.ואול.

 המור.ה. הר משבח. אלא הוא נם היה ולא ה ר ק ע ה ם 1 ק מ ל לפאר אךשבא
 הקריב'ם הקרבנות כל אל ולרחמ.ם. לחסר לחן מ.וחר שהוא הבית להרחוקה

 ~כות נמצאת ועקור. עוקר של הטוב ופעלם זכרם מתלווה הוהבמקום
 הנבחר בזה המונש.ם וזבח עולה בכל ה' לפנ' ולי[כר לישמר לער עופרתהעקרה

שבמקומות..,
 ארב. בזבה. לאל חפץ או צורך כ. לב, על לעלות .וכל ולא יתואר. לאפה
 בקרבן החלפתם והיתר ארם קרבנות א.סור תמורהו .ה הורהבמוריה
 בספור לראות 1.ש הב.ת. בהר הפולחן מנהו. לכל ופנה יסוד כאן הונחו ה'בעל

 סדר של ,לאמת, לצדקתו על.~ן מפי ודמכם מגבוה אישור ~vy במקראהעקרה
 ב.רושלם.העבורה
 ולפסול לבטל נם ובאה חרש, ח.ים לארח לו ולנמק להזק העקרה פרשתבאה
 קדושת של הקדמון לרעיון חובה מכלל טפקיע העקרה מעשה 'שן. עולםלחוקות
 העקרה ספור קידש ממש. בנ.ם לקרבן מתוכו הנובעת ולתב.עה הארםבכורות
 דשת לכל ~ypyp נקש בישראל האל.לות כש.ירימתגה
 ארוכז. עכרם דורות שלהא.מ.ם

 הוס.פה רעל אגרת נכר. אמתות פליטת על ד בהתקפה שותפים ומדרשמקרא
 המחובבש מן ום מהא אלל.ת, נחלה שריר בכל מלחמה לאסר יה ובצבעןבכחן

 היהדות. מקרב לו ביארה או לו שביערה ער נהה ולא הברז;, בקע.יהמקורשים
 אותו .ושחט : עכו"ם מורשת של רם[ לכל טפשוטו להוצ.א עמלו כיצר וראהבוא
 הפולחן עקבות להנ.ח שלא יא(. א, ,ו.קרא ה'' לפג. nJles המנבח .רךעל

 לא ינ(, ,ד. 1'שעי' צפון. בירכת. מועד .ביר האלים מושב את ששיכןהאלילי.
 דורי ישנים נס .חרש.ם כענ.ין ושמירה, צפ.נה מלשון .צפונה' למור 1.לחששו
 שה.א העקדה לוכוח ונכר סמך כאן נם ומצאו 'ד( 1, ,שה.ש לך'צפנת.
 אבינו שהעלה ה.ום .אותו ה': לפני nJTDSI לעולם ושמורהננווה

 שחרית של אחר כבש.ם, שנ' הקכ'ה התקין המזבח נב. על בנו יצחק אתאברהם

 י'ן פ' במ'ר 13: עמ' ח'ר כ, סל  שם ומ-ב יר, סי' שלח תנח' שי'נ; ס" רח' ספר'39

 ע-א. קע.אופס.ר
 .וצ,הו העקדה: פרשת על כונתה מעיקרי שהוא ב( כב, בר' )בפי' הרמבץ הרגיש יפה10
 לעולם בקרבנות העקדה זכות שתהו ההוא.,,רצה במקוהלהעללתו
 עקדי יראה ה' ,בתך ": על רבי בר ו' 'ראה', ה' אכרהם אמרכאשר
nwy~ר,א י,צ' ש" נכור קצף ר' ש' זע" לדזרוח'. לשך ראה ' ה' בנר 

-Pvr~iY' חרט"לפס,א 
 ,אולי המעשהך וקטר המקום 'רחה כל' יראה, -ה' שילך(: 13 עמ'
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שפינקתקד

 נב. על תמ.פ מעלין שישראל שבשעה למה! כך וכל הערב"ם. בין שלואחר
 ב) עק'רת,ו.צחק הקביה ונכר ה', לפנ' ,צפונה הוה המקרא את )קורא.ןהמוכח
 וב.ן ב.ונא'ש 'שראל, וב.) נו. בין הארץ, ואח השט.ם את על. מע.דניאברהם.
 הקביה ,ופר ' ה' לפני ,צפונה הוה המקרא את קודאין שפחה ובין עבר ביןאשה,
 ,,,1 אברהם'.,, בן .צחקעקידת

ו
 עת.ק א"ול. .סור הסתם מ1 דשנה. בראש ת 1 ר פ 1 ש ה למנהג נם עשו וכן
 ב.מ. יולי חרש.ם. ראשי בכל בחצוצרות במקרש.ם מריעים שהיו התרועהלטכס
 אלא חשש'ם ראשי משאר השנה, ראש הוא הראשון, החדש ראש נתייחר לאקדם

 ה.רח,,ן,ותכליתה עבורת מנמ1ס. הקרטון בשרשה ה.א .התקיעה ית.רה.בתרועה
"ן,"ן, זעקהי,ותרועה,י הולרתו.י, בל"ל החרש הירח על הקמ.ם הרע כחות אתלהריה
 כמא'" 1.5 סא'רי,

 ניס. ר' ב-'.ק' 5' "-,'ק.ר עמ'

 גקג,ק עזתור ".. ען' 7'ק ג ברך ק'"ראל'ת ק"סו)ך תולמות ק,'5סן, '"וקא,,י
 'ומא וא'.ך:,,ן,א,ה, ;'ן ג.ך רף ח.ן אסר 5' והר ,ד1)סא י" הרתיק, הס'תוס מן מהונר
 רקקו" גן' גר.)א. ;יקא וקאם ג'ק ' ס ן ת א א ר ה ' 7ד

 1 ' 5 ת סק"ר)א

 גן"
' vy'a, 

 ,,ן,7.קרא דקלגא "תה" ,בק"מ רז, ל'ך אתיק'ב ',מא ,גך"' ון' מלגא על"תקא
 ;.מא.. גר' גל ;ל ד')" דיוור עד 1 ) ל א ' 5 ח תא

 'וס תך,' א, ג", ,גמ' תרפק 'וט יהרס.. געת ותרועה בבקר .שקק מן: ב. 'ךס',,

 ק,7יא'. גס ות'בב גחו ה, ,ק51' דס'סרא גא'מ'ה ,וגרב "ב: .'; ר"ה ;"'גגה,
 גזם ,,,הונא א ר ק ' ס 7 ה ' מ ' א שפתה nifYe ק' גמד גר.ה קולות מאה ומפתסוך)

 י'ב ל') ,ןה תוססות ר'ה: י7' ננוף ר.ח 5דו, ;רנ, ;' 1;ר1ך הראשו;'ס בס5ר'.ק'רושימ"
 ?,'ן כ'א, ק.' 7'ך קס)ה.ו 7,.": עמ' עןו)ךיד הוצ' ד5דדס ק' העותקן ק';~7ד'7

 תרס.~

 ד ב" קר'; 1שס "א, נ" אמוך 1-ת)ח' אסר 5' ג'יסד)ו ,דבר מסך ומצא ;'ב, )'דדי
 דרש נד, ס"! ""' Yi~a' ,בבלנס סא'ן ,אגס ;.גן: ;'1 דד ו5סרר'ב 1 ג'ו, 5'ויק"ר

 ואחת ע'תה צ.ס המשגך ;ל קציבת נעה 5,;ה שעשה nl'ys סמאה;וסך'ק,ן
 D'D' ר'ה ,ר1א אור ש'א; DiD' הלקט שרלי "23: עמ' ח'ב תקמ'א סי' ר'ה ראבי'הלחי'ם:

 סחר" עד5ס תך5'1. זנת 1ב.התוך' השטן ;רביב ק,)"דק ויל. יתן מ רב יורש ,)ק"רס.סן,
 ס. . י ש י ",ג vy הסתיד ח,1ן סס7רש בטעות ניד "רסיס" שקוס "-,,ו ;מ' ד' נרךבאוק')

 ר'י עי' כנען, למנהגי הרס, ל,יהד שבקשו ויש צ'ע. דענין ער"ן אך חן, חכם פ. דבר' שםעי'
 ר 1 א ו 53", עמ' ח.א השנתי הכרמל גס 1ועי' "7 עמ' )תרליד( א שנה בהצפ,רהרייפמאן,
 וירושלם שיון אהבת ראטנער, נם 1כ1 שרה. אמנו שפעתה פעיות ק' שהויה: 205(תורה
 עיב( ד"ממ'ד תרל.ח )וורשא ר'ד באכ,דרהם הובא דמדרש vy הע'ר1 ושניהם נ.ז, עמ'לר'ד

 ותיליל. ותזב ותצעק 1 נ מ א ה ר ש שמעה היזם ואנתו התכת, ע'ג יצחק נעקד,שכר.ה
 לנו כדקגשי,כ1ך .בבא 'ום ומתורנם א( כס. ובמ' לכם' 'היה תרועה .יום הכתוב אמר כןעל

 חיג הנר מקץ הצופה גינצבורנ, ר'ל סש'כ ועי' לנו'. 1.כפר 1 נ מ א ה ר ש .ללחהקב'ה
 ב' כ', פ' בויקור פורש שכבר 59( הערה 9"1 עמ' ח.1 ה'הודים הנדות באוצרו גס סע,' 81),עמ'

 ,,טא ,,לדרש וע.. תקיע1ח'. 1' כנגד קולות ו' .צווחה שרה: לבכךת ,כר הו בר-השהתק'עות
 ,בכתה שב: מ' פר.א תקיעות-: 1' כנגר 11י ווי קולות 1. ,צווחה 121: עמ' רש'ב ז, ט, פ'קהלת

 אגרה ובמדרש ט,( סי' שם רד.ל סעי' יבבות' נ' כמנד יללות נ' תקיעות, ג' כער בכיותג'

ק סיתת ,הס שיקיה גרי גריה Y'TD'1 .ולנך ,,, עמ'רש'ב ר ק  קתר,;ה .4' בנרה, 
,,,ן .,. ;ס' רנתי גראש.ת 11" 1.יליל.. )'נגחקיא

v'v,ר פ 1 ש השט מן כמוכח דמיסרא, מאימיה אף משן 'שן הוא א.ל' ויבבה תרועה 
 .Eiuru "")",1 דקדסתש: ששר בס סמן)" )ס )בץ ואל ילקח, מן לו יתשה י"שש
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חקה העקדהמאודותןלהן

 .רם על תתעמב שמא למו'ק.ם. להחריד באה דלבנה. כסו' בנמן בכבה.כשיפר
 התרועה מנהג ;תבאר במקרא כבר אולם פג.מתה. תתמלא ולא בחסרבדלבנה
 תק.עות רעות. רוחות ורוש ומנמוט. עכ).ם מעולם העוקרו ה.סור. מן שונקבאור
 )במרבר אלה.כם' לפג. 1 ) ר כ 1 ל לכם .זה.) מהוז בתגרה טעמן חיבתםבראשי

 נם כשקשרו וכרמשה. ברוחה המקראית. האמונה בנתיב 1'ל המש.כו ושיוב .(..,
 בשופר PPTn'1 למה אבהו: ר' .אמר האומה. של הקדש בזכרון הוצד ראשאת
 1 ל . כא על.כם אנ. )מעלה אברהם, כן .צחק עקרת לכם שאזכר כדי אצל!של

 לפנ.'." עגומכםעקרהם

ט
 כנר' יצחק על וישם העולה עצי את אברהם"ויקח

 בכתפו.) צלובו שטוען כוה ו( כב,)בר'

 לפנלמקרא. אליל. מעלם לקנל)ת התורד מן )ביטלד במקרא, דעקדדנצרך
 לא ההסט)ר.ת, ובמצטוות בח.ים נם העקרה נצחה וא.לו ושרפת). הבן שחיטתעל
 שה)ס.פו הר. )משנשת.יר, ב.הרות. וכר כל אלה עכ).ס מאגרות משת.ירה.ה

 )מלחמה האל.ל)ת, לרוחות לורש קשה הנשמה. בחב.ון לקנן העת.קותהאמונות
 מקצת תכופות ב) יש נרגש של נסיו נם אלא עוד ולא מחרש. ר)ר מרורבה

 קרבן של א.מת) להשב.ת הל)חמ.ם אפיל) תמצא עכ).כ. הלכנת בנ)פ.הראה
 האון וערי.) הקרמ)נ.ת, התב.עה של כתה כח מהם נם פקע )לא .ש הארםבכורזת
 רואה הני העת.קה: האמונה מתחום )כנו.ים לרמותם נשמעת והלשוןנרצעת
 ורוק יצחק רם כא.ל) רואה הג' תחלה.ו בג. .צחק את הקרבת.כא.ל1
 המקום שיראה 'ראה, ה' לפנ.ך., צבור אפר) כא.ל) וכ',לפנ.ך

 עצמכם עקדתם כאילו על.כם אני מעלה לפנ.ך., בנ. שחטת.כאילו
 למעלן אם חושך: של )חומר קל ).ומום ילחש העכ)"מ. )ה.צר רבית. יכהנהלפנ..,
 מצי.ת "nff )ילוד שכן, כל לא ממש כלבר, לכאילו ל) ומעל,ן רואיןכך

 המזבח, נב. על עשו. מעשה ולשיטו ,ה 1 ל . א כ להפזך לנו עלתה אילוונאנח:
 ~lS'1? שנתרצה דיןא.נ)

 .ן( .flfesopota~nien, alfen des, Fu1Lua Die Landsberger, 13 שןשק1(ן ,1934 .ק ז9:.ף5
Tahrdas viellcicht l~ril(lschaf-51שםק)1חפמ[0(5(81151 ,5 spaeter ~"eine 

 גוילך. ", ;מ' ר.האויה

 "ד. ס" קלה הח'י ט. )'ו, ". נור1
 ע-א. ט" ר.ה5 "5, עמ' אנדה מדרש4

www.daat.ac.il

מתוך: "ספר היובל לאלכסנדר מארכס", בהוצאת בית המדרש לרבנים באמריקה, ניו יורק, תש"י



 הורה. ה ב י ב ס ה עם המגע יותר עוד ויעשה היצר,ישיא
 כמפרותנו.אותות'ו
 .הירצ ואמר: העגלם אומות של צינורן היה הרשע עם.בל
 לוג לו מקריבים שאתם מה הוא רוצה ו(. ו, )מיכה שמז' נחל, כרבבותאלים

 א.ל לא ל".ו? אברהם הקר.ב מה שמןו נחל, רבבות רבוא לן מקריב.ם אנןשמן!
 אלפ. לו מקריבים אנו רוצה אם ינ( כב. ,כראש' ר, ח א א.ל ~הנה שנאמראחר?
 בכורי שאתן שנ' ובת.. כס לו מקר.כ אנ. כנו. אברהם! לן דקר.כ ~מדא.לים.
ty~e,ן בתי".7 זה נפשי' חמאת בטני פר' הבכור, בבי זה שם( )מיכה 

 מה מלך,:מואב. .שע מ אטרם מ.כה בס' הללו שהדברים שררש~.,ויש

 להם ,הנעשו 11 אומה של ט.מה מה לדם: ~אמר שלו אסטרול~נ.ן כל כנסעשה!
 היהודים ואלו להן, ונוצה הרבה אומות עם מלחמה עושה שאני מהו כאלהינסים

 שמז. וטברהם להם שה.ה אחר 1ק1 של בוכנתו הכל לו: אמרן ל.! נוצחיםהם

 ל~: אמרו י שה מע עשה להם: אמר והקר.בו. 'ח.ד כן שנה למאה לןנ.תן
 כמה אחת על מעשה nwy א.לן נכים. לן ונעשן מעשה עשה לא להם: אמר א.ל

 אלי ואקר'ב;1. אלך אחר., למלוך עתיר והנא ל. .ש ככור כן אג' אףוכמהרי
lwy'על עולה ויעלל תחת.1 .מלזך אשר הבכור כנן את .1.קח הה.ר נסים, לנן 

 בו(. נ, ,טיבהחומה'
 לא .אשר כנניא.ם:, ~דמשולש השנו. מן ~לשלש לשנות ,.ל נלאו לאאמנם
 ל.פתח צו.קי לא ד( 'ט, )ירמ.' לב.. על עלתה ~לא דברת. ולאצו.ת.
 עלתה ~ל," בנו, מואבש.קר.באת למלך רברת, ולא אתבת~,ש.קר.ב

 לאברהם לוסר י ב ל לע
 שישחו"

 סמכו ((למה רבותינו: אמרד , , , בני את

 לא אלא ופ' עמן דברת. מעולם ~כי הקב"ה אמר אלא מואב! למלך ר 1 בד

 ושר.ר ברנר דבר סוף בנוון, את שיקריב ~כמה כמה אחת על מימין, עמודברתי
 רעל:לפג.

~nsla. 
 לא ~במ.שע מעשה. כנזמר קבלו מעשה נעשה שלא אע.פ

 לפנ.1'.,ינתקבל
 'שראל' ,"ל נרגל קצף .1'ה' כור: על.הם ~טקשקש קם מלא מקרא~אזלם

 אר על ותטפח: תענה בפניהם הה'סטור'ת והמצ.אות הכתוב ערות כ;(. נ,,מ"כ

 בתרמוסים. ובן,
תקיה. מי' מיכה זילק' שם, ילקוט 12(, iay )ח'ג צו ר,פ מ"ב תנח'ז
 ב'ו. ~ין ס.ב רי..י ה. י.ה. "' ביר ל,.. ד' aaa ,רסנן'ןן .הישע ר',

 וסין, להן סת)ב.ר קימה רלא ~א.1 איל: לא. איל: ,קרב'הן )'א: .'ן ד. "סדרר.י

 ולא קרביה וע א'ל: לי, א-ל: ל1טריהז וקרביה ה,: ס" חשא כי במח' עאכ'ו.  קרביהאילו
 היה יח.רא. בך חי רי'1: ר' סיב .לאס ערכיי. ,~ירה קרג.ה אילי יס'1' להק ,ס"עברויריה
 אסר: בידיה. דםחא תו ל א' קוביה לקם. וירביה שנין למאהליה

 ועי
 קרביה דלא

 נעצבורנ, ר'ל עי' הניצרים, בספרית נם האורה נירעה עאכ-ו. קרב'ה אילו םץ. להימהעביר

 Div. "44ממ"Kirchenv(sctern, de~t 661 1-1  י("1(ז"1לוזז1,  ,1899 .ע 83.ה5
1~

 תענית אחר וסדו' צ6. עמ' ל-א פ, בראשיח אורה DY ;1"9' ס' סי' יירח מיב "נח,
 'יי. יס' ו' ס" סני י""ת' ס.י "ן"' ]:;גג'גג:;ס:נ %,בסמ"ג ג.נ:ד'
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rpn העקדהמאגדותדלו[

 מעכתם ש"ש .1כ.ח הימ.ם דברי לקח הנה בהם. .ח"ו לא ומשפט.ם ט1ב.ם לאחקים
 לפתרן ולבקש בעוברות להורות 1'ל תאלצו חול. נכרו נם עתקו פרי, עשו נם.לכו
 על מלכ.ם נ' לו .שבו בישראל, נרגלה עיר שהוסיף עמר. בוכות אחר:בררך
 ושנ.ם ושלשים מאתים ,שראל. מלך כאחאב בעולם נרול עשיר ה.ה ולאכסאו.
 פשע אחאב, שמת 1כ.ון מהם. אחר מואב מלך מישע והיה א1ת1, עברומלכים
 לקח שראם ,וכ.11 מלכ.ם, שלשה עליו ועלו נתקבצו ישראל. במלך מואבמלך
 העלה אברהם העולמש, רבון לפנ.1: אמר מוכח. לנב. קולה 1העלהו בכ1ר1בנו
 לפניך, כל.ל עולה 1אעלהו בני את אשחט אנ. 1. ט ח ש א ל 1 שבח לנבי בנואת
 על נרול קצף 1.ה. שנ' התחתונה, למרר.נה עליונה ממררינה ל א ר ש . 1 ר ר. שעה אנתה ויו'. הככור בנו את 1.קח בו( נ, ~ט.ב שנ' אעשה, אל' שהאמרשכל

 '.'י וגו''שראל
 סמל משמשת שרמותם יש רחוק, אליל. עבר צלל. הם תמיר לא ומישעבלעם

 הקרוב.יי בהגה ום ורעות אמונות כענ.נ. רבר.ם ולמלחמת מחשבה לורמ'ורוגמה
 מתנך על.ה להלעיג ואף לערער ב'הר1ת הנצרות קמה קרם ב'מ' הרתות מכל'1חר
 תורה על החרה כיחור רומים. שצלב1ה1 א"ש אותו של כפרתו ברם חרשהאמונה
nilselבע"ר אשר אהל.ם,י 'ריעות .ת1פר' או הרצענים מן הק.ל.ק. התלמ'ר 
 מכלא"ם תורה מעש' בלא ע11נ1ח סל.חת של של.מה שיטה שאר; הואטרסוס.

 וחץם וחוגרם ומתים 1,וע'ם אלם על עכוזם ורם,תות בישראל מש.ח.יה תקויתשל
 לעת.ם.חליפות

 את החרשה הרת של במרכנה פ1לום העמ.ר העקרה מעשהלעומת
 באחרון .ש לישראל, להם לנכות כר. בראשון .ש אם תא. נלנלמאורע
 ש.ררו רעות שתש המות, מן ולהצ.לו החטא מן לפרותו כלו, העולם לכללנכות
 שנם האב, רחם. אלולא מהם. 1וא1לה מפלט 1א.ן קרמ1ני.,י נחש של בעטיולעולם

 לשם אסר וחד שסיס, למס "יר ףי שמואל, .דג סו: )', סיב וכרוק ;)תנגסו ;'ב,,'ס וסנהרר.1 ה' ס" תשא כי ותנח' עיב יינ פסדר.כ ועי' טנ_ עמ' רמא'ש י' פ' סא.רגן
 הואון'ס ס'ס' מערן באור )ר,,'! קצו .1'ה' אסא' ענו.ס לוס דאסר לסאן אלא . . .;נו'נ
 : וקן ימ' "קי, לר'ק הו",),ם סס5ר,ת יע" ק"גס לכ' )און הגי ר' יהן'ב גת;1גהושסר
 .סלך ;~יד ;ה'ך ארן סלך גן נ' "." בדו: ;ל שה;'ד)' .'ברין ד5רו5' 'ך'ך.ו'גודך
 אור הסלן.ס ג'ד' לקרבין הסבר'ס ג), 'ק'1 נן ג, סו"כ, סלך אצ. ;רנון "'" אג.ותחת

ד הוסש לע.1 סואן סלך ",תו ו'קרוףנירכס, א ל  סלך את להין.ן אן נ. ועסיס 
 לס.ג ~רר.ק ד"ן.ן י;,' סאן. 'קר", ב;.), הוה קדנר ר; אלא".ה'ס, סאת וק ן . א .ין"ל.. ע, )ר~, קוף .,'ה' קבצון ;אסר 1וה 'שראפ. אח ,ג ו,ה;ן'גארס
זן

 ,והקיי
 הלשון בק' נורסק'ור, ך. ,. פרופ' ,ס ;ת" ו;" 'זרחלו ;, "7,ס QQ~7 היה

 ארס מלך יזרק אלא ג,. ), ;.ג ."ור א ב, עסוק ששרש ואילך. ,, יר' חיא1קס5ר,
 ,ן. הירה ח 5רק ,ע,, ע" אןס. זג" ה")1 ג;;)'1ת,גגנ"ג1ת
 יוהן ויה גר גל;ס ,ך קמ'; ס' חן'ן": לרג' מ')" קרוא א'. ;'נ: ק'ו נ)ידר'ן ;"',
 71,1 )')ורר), ר.ל ;" ושלג גב'. קנן ותלת הלת'ן בר ,ג' גק'נ לא נהב י'איל
 עמ' ח'1 היהודיה הנדוה וככ' ,41, ,211922י

 24י
 144. ועמ'

 'ב. ד, הר1מ,ס אל,י
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]לחןשפינקתקח

 כופר le/eJ לים אהב. אשר יה.רו את בנו את חשך לא בשעתו. כאברהםהנא,
 הבן ונצלב כאכרתך, שלא מעשהו. שנמר אלא עור ולא הברואים, כל פשעעל
 הקצף.7י מן ונושעים כדמו מתכפרים בי המאמתים להיות ממש, של מיתהוסת
 לכל ראשון האחן, חסר ובא לרבים. האש.ם הראשון, ארם של מריו האחר,ע111
 וכות נילנל האח1ון לעולם, תמותה חובת נילנל הקדמון לרב.ם.,, להצד.קנברא.
 העלהו כך רבוים, קלון לשאת מגבח לנב' האב שהעלהו כשם עולם.,ן לחי'תקומה

 המק.צ.ם ראש.ת להיותו המת.ס מן הנא נעור רב.ם.,! יכובדו למעןמקכרות.ו
 התחיה,י: פכור אף הבריאה בכור שיהא תחלה, במחשבה היתה ואת גם עפר.מישני

 ה.צר לה.ות נצלב.סן הם עם) כבתקומתו. במותו בו דבקים בשמו הנטבליםוכל
 מן נק"ם הם ומעתה מת, הישן והארם בקרבם חללהרע

 החט"
 מן ופטור.ם

 .כל נמצא לשחתן,, עור שוב לבלתי מחודש.ם לחיים עומד.ם הם )עמוהמצוות.!!
 משה'..!ן בתורת ממנו להצטרק .וכל לא אשר לכל בו יצרקהמאמין

 .וה.יתם הק'דמונ, ה.צר לראש לכל כאן. יש אל.ל"ם יסודות של עבהבל.לה
 מרין ארם'1נ.צולים כ,. נם להיות עבוש. עולם של שוקו ועיקר חלומוכאלהים',,!

 .חול.ם נם האל.1.ת ב.רשה כאן ומובלעים פת.כים ואולם הנצר. מויו ונהנ.םתמותה
 והוון 36 ה ד ק ע ה ספור בערבוביא משפש'ם ביחוד ישראל. אמונת מןויעודים

 נרפא 1~"כרתו לו, לא מעוונות מרוכא ומעונה, אלהים מוכה ',זן ה ברע

 ד. סו, הן,רנת"ס אל ד: א, הנקיים אל ח; ה, 'ח-כה: ד, כה; נ, שט .עי' לב, ה, שם17

 וין כח. זד, ח נ, הולט"ם אל ו: ט, הרימ"מ אל כיצחק: הבטחהכני
 ,ן מה-מט. סו, הקורנת'ים אל11 יה-'ט. ה, הרומיים אל18
 כנ-בו, נ, הרומ"ב אל ינ-'ד: נ, הנלט"ם אל"2
ו כ-כא. טו, הקורנת"ם אל טו-'ח: א, הק.לסיים אל21

 '-ע. נ, הנלט"ס אל א-ו: ו, ב-'א, ו, הרומ"ם אל22

 לד. ין. השליתיס ye~' י: ה, הת0לוויקייס א,,י
'"' כח, 1, הרומ"ם אל לט; ינ. השליחים סעש'24
 'אטר אם ו,כוכ'. אל איש .לא יט: בו, לבמדבר אבהו ר' שדרש מה וע" ה. ו, בר'נ2

 אני, אל ארם:לך
 סכוכ_

 לשמ,ם, קאשעולה לתהית,בו, סופו אני, אדם כן ויתנחם., אדם .ובן

 ,ע'נ. ס-ה דף סה'א פ'כ חעניה 'רוש' 'קימנה-. ולא[ ודבר לעשה ולא אמר.הקיא
 ה":ע'ס. קיסוס י' י")" "0ז. ibiou י0ן4 ";0 0ז"קו(ש, ,ב: ח, הר"מ-ס א.,י
 מGenes. 7 ,;,'זה710 ,8 8 אוך'ון ע" הכנסיה, אבות והרנ.שו שהרנ.שו מה וט., יב כב,לבר'

 ג"ש "ג'ו אסיוי' ',: DY' י"-ב ,'" ע' ני""'" ";ז" יר' ."""י4ג( .ן _" ,2()ג20
 "גדהס. ק, גט אם ומה ,הג'ק. גן לו 'ש "Q'~DI ק"ן וקרנ'ן, קל .:ס ס"ק חלקה.ר'

 ואילו הנער.. אל ידך תשלח .אל צווה ס'ר אלא בצער, לראות, יכול ולא לשחטו שכאכשראה

 שלמה ובהו!,1לפ'כך תהו אותו ועושה העולט את הופך הוא היה ולא מניחו היה בן. ליהיה
 "ותן קרא יקוץ. "ל חבתן וסרי לו.. "ין ואח בן )ס 7)י ,"ין "חד ,יק ח( ר, ,קהלתאבד
 ל א ר ש י 1 א[נ אוטרין או'ה אכין: ר' oaJ וע" ישראל'. ככירי .בנ' ככן ד. ןשס' שנ'בנים,

 וב'ר הזקן "כ.ן ר' של בני כנראה )הוא ". פיו פ' נ-ב,ר 1, שהש'ך ומ', העולם נבראומשבילני
 בר הכהן קגנחס ר' אמר חלקיה ר' ומשם בר.ה(. אב'ן ר' נילד אב.ן ר' שמת יום ב: נ-ח,פ'

 לאס.רא' אחרין לפנ' או אחרון בדור הצעיר, אבין ר' של רואו בן שהיה ט( נ-נ, פ' )כ'רהמא
 ט.ו.. הערה 64 עט' אנ'ב רש'ב ועי'א.'.

1 כא. ה, הקורנתיים אל ב'ז2
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תקט דעקדהמאנדוה]לט[

 שואב.ם ומוריה ומ.יסריה בנצרות, הכפרה רעיון .ונק אלו צנורות סשנ.לאחרים.
 ומתרחב.ם מתפרש.ם ראשונ.ם רמו. ה.הרות. של וההבעה ההנות מאוצרב.ורעים
 אחריהם. הבא.םבפ.

 ישו. של ולהבלו לסבלו ס פ ו ט ה .צחק נקרא כבר ברנבא",באגרת
 הצלוב וט1ענ.ם באמונה מגורזים הם נם לה.ות לנוצר.ם מנהירא.רינ.אוס

 אבות על נתהככ למערכתו.,, העולה עצ. .צחק שנשא כס, כת.פ1תם,על
 .מ, כחברו בררן'ל נם המצוי בכת.פו,", צלובו את הטעון של זה רמו.הכנס.ה
 סו משהו משתקף הצ.ור.ם בשנ. ואולי כתיפ.1'.י, על ועציו ל,שרף 'וצאשהוא

 עצמם הם לה.ות הורג אל המוצאים עם כך נהוו אמנם כ. הה.סטור.ת.המצ.אות
 ומשל אות ליצחק עושים הנוצר.ם וסופר' בהם.,י, לה.רון מוקר ועצי קורותעומס.ם

 .שו. של למיתתו והקרמה הצעה מעין לשיתה העקדה בפרשת a'Je ומגליםלאמונתם,
 ברצר נוצרים. לצרכ'הם וסנלום 'צחק בהם שנת"חר הכנו"ם לכל נם קרהוכן
 עצמו .שהשל.ך במררשות שבחו והרכו לעולה', ה ש ה . המקרא בעקבותהעקור
 nl~rel מסמו ש.הא כשב, בקרבנות ופתרו ובוח..ן, כשה אברלפני

 בנין צואר.ה ופשט מרבחא נבי על דאתעקר רש.יה .1כ11ת.הלשמים
 מכל פרו.ים ברטו לקנות enwJw כשב או שה הצלוב נם נקראשמך'.,,
 ברמו..,, .הנצרקים המאמינ.ם של הפסח. .nar ישו נקרא כן. על יתר ולשון.,,אומה
 שהוא התלו. .שו של רמו על והכר.1 רבות.ו תורת לכל שהפך ער פולוס חבלא

 אל המשחית בוא לבלת. לאברון נפשו נתן ועל.הם בו, Q'Tlpn לכל וחמספס.תה

,,Kirsopp: ))4. 10 VII_ )]. laa&") 171,1 3 6( ז ; 7 " י 6 י0"י"6"יד י]. 
 ,vol. Fathefs, Apostolic rhe ,Lake [ ,)1925( .ק 340).ך,

 "6ז eraup~v !י ים" "1""1 4ז,46%
 !1ז,"ק"
 !ו("4. . . .

,,I~aac, : 346( ן .1 ,11 .ק. )י("",(,יוג .1[1 18 ,("יוגן A(iverszls 
~'ertullianus,. exitumChristi portavit, ipse sibi lignum deditus, hostiam תן patre ן cum 

adligna sibi וו" suum, )תו(("ן l)ominus 
~icur 

Isaac, 32: ). xvl. ס .יון  1יס) 
 idem, )] porravit; lpse imponendus, fuerat quibus locum, victinlae-,""ע

 Eisp., Isidorus portavit; cruce~n Christils qilomodo sibi, ligna portans-,,,ן9

 ,107. .ק)568
 .יי. עמ' ס.ו ס,' מרא מ.ג תוח'יו
 י717. 35 ,)1944( .ק 36 .4, ל'בדסן, ד'" 1".ו,

 ר " י א"ך'"יותב'ארן"ה'ה
 ד.צחק ונותא לבון דידבך פטל :: ס, ..יקרא קם וע" בז' א.בב'

 ו-ט. ה. יודן התן נס: א. יוחנן,ו
 ט. ה, הרומ"ס א. 71" 1, ק, הקורת"" אל,,
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]מ[שפצל.תק'

 ראינו וסער הפסח, בחג הנלי)נים קבעוה .שו של מ.תתו ואף לנאף. ברית)בג,
 ן לנצרות.,, ספק בלא שקרם) בטקור)ת העקרה מוער נםשהגא

 נצרת ית לה לעטר שבקשו הקדש. מספרי ולשינות ענינית וכר. כל ayאכן
 רעיין קרמ)נעת. עכסם לאמונית )חורה המשך משים בה .ש הנה הראשונ.ם,אבית.ה

 ש,ר)קרב הבכנר של רמו על.ר. כלה הערה לכל )סל.חההכפרה
 לירח' בראשון שנהגה עתיקה, אליל.ת תקופה בערסלי נעוץ ב י ב א ה ש ר חב

 )תטה אף לכל ולכלות לאלים, )לפצות לפ.יס 3נ.ם, בכורי לזבוחהשנה

-sPI 

 להאביר החרשהו השנה סף על הע)מר.ם חבלה. מלאכי צבא והשחת,והשמר
 a'ywlJ )קך הארם, בכור קרבן של פורתא במתן ונרתעים נעתר.ם .הם)להרוס,
 האחר. של בדמו ומתמלטה מתכפרה העדה וכלהרבים
 יצחק'. של עקירת) .רם על באורה נם מצאנו ז) אל.ל.ת מנחלה מעטשייר
 'רושת משושף, עכרם ממקור הנצרות ואל אלינו בא ,ה רע,ון אם כוכבאונשאלה
 עמה קישר ממגע הנצרות מן אלינו בא או המקרא, התהןת מלפר רחוקעבר

ובהשפעתה.
 האמונה עגם כל כ' שהחליטי, מ' הקודמת במאה אשכנז חכמי ב.ן היהיתנמנם
 היא לנעבה ארם קרב) אל.נו. )ה1.עה חררה הננצרים מעולם העקרה שלבזכ)חה
 באמ)נתנ) א.ון בר.)ת.). על לרחם לכופר או לתמירה ,p'p אלהיה ואץל.הר)ת,
 לאחר.ות הליפיפן אין לחכרי. מארם בעוונות העברה אין ריר. מדור חטאמורשת
 לחטאת החטאת פלוני לה.ות )לענש.ם לאשמים יפ).-כח אין ייצרו. לפני ,צנרכל

 )א.ן לסל.ה)ת. של.ה)ת א.ן אחרים. לפשעי ה.תר ואין הרשאה א.ןולתו.
 לכפרות.אפיטרופסות

 ר)ר בכל על.הם,ן לכפר לישראל להם העומרה .צחק. של עקדתו וכותוהנה
 יכו ומור נעוד ומתנגרח היהרות שך רוחה לכי הסותרה ,רעה היאודור,

 שהטעה ה,4 בבבל הסור.ת הכנסיה עם ומשא מ1ע אם כ. זה איןיסורות.ה'.",
 לאמינה %1 אין התפלגת. לסרר להכניס) )אף זה לרעיון לקרב בבלל.ה)ר.

 לענ"ות,ןולתש)ע)ת המור.ה.,, בהר אברהם את שענה .מ. שהתכ.פה במשנה,11
 'צחק, ,"ל לא.ילו רמו כל עדיין במשנה אין בשופר )נם האימה. כת)לרותכ.ו.ב
 'הורה, ואף',ר' כפופים.,' זכר.ם של )בתענ.ת פשוט .על של ש.הא בלבד בוונאמר
 טעמו נתפרש .על.ם,י' בשל וב.)בל ,כר.ם בשל תיקעין השנה בראששהורה

 והובא מצוי". לשאינו מצוי שאינו ואת למצוי ר"מצוי את  חכמים .נתניבחוספתא::4
 המצ). ל,ת",את כרי 'הורה רר' .n'eyD יוחנן: ר' של בשמו בירושלם. נם ,הנמוק
 חרש יבא lleD בבבלי )אזלם מציי'.,, שא.נ) על מצו. שא.נו ואת המצו.על

 , הדה 1. ערק ל;,, ;.',,
i ,ת(שו"ג(ן Erbiucnde" התם "510שחטתי"50'1ם,ן : Versilch cleren גוןו3 l b a h a m I  

 ,872ן.)ן(1(,166
 1 ר. ב,.ו"ן)החן)'ת וין. למ' קם,,
 ע'א. נ'ט רף סריה 9ע ר'ה .רוש'43 1 נ, ר.ה תיספתא42
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תקיא העקרהמאנר,ת]מאן

 בן .צחק עקירת לכם שאוכזר כר. א.יל? של בשופר תוקעין .למהבמק1מ1:

 על נתחבב מ1צא1( ומנכר מרה1ק ,הנם בא מקרוב ~ה אנד. טעםאברהם.,"
 רב, של שמו על שנקראה תק'עתא השנה. ראש כתפלת שקבעות) )הםהבבל.ים.

 ל) ומרוממת משנבת ראשן, יסור לה שת 1ה)א הואיל א1ל, מורא. יש.בתראש

 מספרי להרה.ק) הראו. ומן דרת.ת. לירנשד ופונם ור רעיון אדם, ~בת שללנס.)1
התפלות.,.
 ר.פ1רמה של מנמות בעקב אלא באה שלא )לנמר 11 לטענה לרח]תבקש]
 השנה. ראש במוסף אומרים שאג) )שופרות. ,כר1;1ת מלכנת סרר ברת.,י1ת.ק1נים

 lrw~ 1מכ'1ן הנוצרים, למנ"ן הראשונה במאה נפוץ היהכבר
 הלק מה11ה העקרה

 )רתחה פשטה כבר ב) שנתבטאה הרעה כ' ספק להטיל אין הימנו. נפרדבלח.

 דדם.י.ב'מיפ
 הברכזת 1 1 ש ל של הזמן לקבוע .ש בקלות לא להאמר, האמת נ.תנה1א1לם

 עהה: לפממ irwנפי

 ננו .צחק את אבינו אברהם שעקר עקרה לפנ.ך.ותראה
 שלם, בלבב רצונך לעשות רחמ.1 וכבש המזבח ;ב.על
 1כ' מעל.נו כעסך את רחמיך יכבשוכך

 .. 1כ' תזכור ברחמים ה.)ם לזרע) יצחקועקרת

 הספרר.ם ומכאן אל.שע ב1 'שמעאל ר' שאמר הברכה לשון i'Ye ~ה בנוסחיש
 נם בו רש מר1ת.ך'.,' על רחמ.ך 1.נ1לו כעסך את רחמ.ך .יכבשומ)ס.פים:

 או המנקרם לכל א" אמורא. של שנ. ברנר רק במקורותינו שנמסרו לרבר.םוכר
 לסה.נ: השלשית למאה השנ.יהבמחצ.ת

.,8)- dorrigen cler וי")] Babylon ,,ין vcr(lanken .5" : 171 ועשוים -1 ,-, .ק 
l/erder "0" I_ehre (fer illlfnahnle "ן. Cbri~rcn ),)" "ציי Jllden der ruehrung 

deren"4ת Sohnesopfers suellnen(lc~l "")1 stellveriretenden des )ו(ון(ין(,ת(ין) 

endlich""" uns ציץ Bcfreien . . . Neujahr, das [~ler Gebete ש""שי"יק,,וג )"ן 
 und lierirrung babyloniscben (~lescr von ,יתןיויוין(ע kehrell ווי "ווין(

Goclesוו "ן(,"ון, laeutern ""ט zurueck 2)ן) aelteren )ויתן Lehre~ gereinigten 

 Livi, Israel ,[" (("ון("d'Isaac 5 ן, %ן ויען "ן( ",,ן,4נ 7ן;י;( ,64 ,1912,,
 Is,1ac 0] Sacrifice '"fhe Schoe~s, Joachim"ן

~ans 
 161 ,.4ף, .ק .)171 )ס :.ן"

 עקדת.'ייק רב'),,ן. ". 1ד.ד l-heology'-. ;Paul's- 751( ,65 .1946 385 "9ן(, .ק)389
 ואלך(. ,י, Dyl' וא'לך ,,ו עמ' הרע.", ג'ק. גרך ח. ו , ק ה ) העגן'הגרירות

 ,וקן .ן ,.( .ק ,178 ,ן" RitllCl ,(ט ,(יינזק יHasc~lana Rosch 4 ון(ין,ן,""

l'inspireכיף (loccrine ין que %,,יין), peut חי intigrante. ו,( ("וו ,ן(ייק )" 
 וי"ןcetce " populaire 4,(1 .4-(ו,ף0)ן4
 ו.'. יס' 'ידאל ,בורת בסדור ו" ע'א. ו גרנות,,
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 . אסר: 'וחנן ר' בשם אבא בר ביב'ר'

 )חחנ)נ'ם בתפלה אב'נ) אברהםעמר
 עולם, של רנות לפניו, )אמר הקביהלפנ'
 לי שאמרת בשעה לפנ.ך )ירגענלוי
 בלב. היה יח.רך', את בנך את סו.קח
 : לאמר מה בלב' )ה.ה להשיבךמה

 'קרא ב.צחק .כ. לי אטרתאתמזל
 ל. אגמר אתה )עבש.) ורע.,לך

 שהזה כשם אלא לע)לה'. שם.)העלה)
 .צר' את )כבשת. שנך4סדל
 .כהרשלאאשפע,ו)כאלם השיב)תיך.)לא
 .צחק של בס) כש"ץ כך פער 'פתחלא
 רעים, )מעשים nl~ap יריבא.ם
 אביב ,צחק עקירת להם מכדת"א
1Qlylרחשם לכסא הרץ סססא 

 עלים ותרדם רחמש הם על)מהמלא
 רתמים למרת "רץ מדח להם)תהפוך

 השביע". ,בחדשאימתי!

 'ראה/ ה' ההגא ם המק שם אברהםויקרא
שד

 ר"-

 עלג של רמה לה %ד
 להשיבך מה ל. שהו לפסך היהגלף

 השבת' אל) שחק. את ל.קרב ל.כשאמרת
 שה"ת' להש'במו מה לך היה לאאנתך,
 ב.צהק .כ' ל. אמרת אתמך לך:אמגר
 ל. אנטר אתה )עכשץ ורעך לך'קרא

 עצמ' עשית. אלא אותך. השבת' %אלשחת.
 )כאלם אשטעי' לא כחרש ןאמ 1כתרש,כאלם
 'צחק של במ) ~ה בעם כש.הץ 1כךן פער 'פתחלא

 קס",י,ס גסה להם 'ש 1"5'ל1 לפכך,מרת.ם
 השיבו, ולא שדממח' שתס,כשםסקסרמם
 להם תשמע,, לא אתה -ךןכך

 מה'נ תרמ'ה; ר' ילקוט ועיב; ע'א קנ'ד דף כע פ' פסרר'כ ול' שיה, ועיציאה )דפוס רע'ב, קתשטנטינא דפ'ך רבות ס' ט, כ'ט, רק.ר51

 ש-ט, עמ' סאן ת'ת, ב'לקוט ילמדט 5]1: עמ' מץ ס" שם ס'ב חנח' כע: ס'ס' וירא חנת' וש, 1ק עמ' חע הפאור מערת ירט: עם. רמ'ס טן כב.בר'

 רבועג בחצאי זה מב" ההוספות עציעח' יפרמאיי י"י S'y  שהתה כנףורק, כיה'מ טופס ע'א, טע דף תסץ גרא; דפ'ר דבתי, פסיקהא52

 י9. עמ' רבת' ובראשית י13 עמ' רש'ב א ס" כ'ט מ", תהלים מדרשוע"
 יד. לח, תהל' )ע" ישסע, כדפ'ר:54 ר"! מן תשתבש ירמיה, ר' ברפוסים;נ5
 שו4 [alen] ותשוו לג: קלא דד ס ן 5לך כסלק ל תפוס. דור: תטש פליתלרןהשנז תוה נך תקסמי.%

 תשש. ותקן תפס, טשתדפשג"ורל:'1
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 ןמדשפיגלחקיך

 שנפלו פה ,נבעל ככתב טעינת ספק כאן, יש מתחלפים ולשונותנוסחאות
 פשרה בררך דברים והרחבת תוספות וספק לשמועה, אחרות פנ.ם נספקבספרים,
 בשם נחמני בר יהודו פחח שמע. תא שת'ם. דרשנים מפי רומים ענ'נותוצרוף
 בשעה 1(, מז, )תהל' ש1פר' בקול ה' כתרועה אלה.ם .עלה לקיש:ריש

 ם . ה ל א ,,,עלה דבה.כ עולד, דוא בדין דדין, כסא על ויושב עקדשדינתה
 elw~ נ1טל.ן שישראל ובשעהבתרועה..

 ן ' ר ה א ,,מכס ר מ 1 ע הקבות ות1קע.ן.
 בק, ,ה' רכת'ב הרחמים, כסא עלויושב

 ששר"
 עליהם מתמלא

 הרחמיה למלות הרין מרח להם והנפך עלקןרחמסירחם
 .מות .כל .: 1 ל ר' של לשתו ורנטה לחרשת," באחר השביעי .בחרשא.מת.!
 הוא הקביה לפר ותרעץ שופרותיהן טטלץ ובר.ה במלאכתן ע1סקץ ישראלהשנה

 אימת.! על'הם,ןרחמ.ם, ומתמלא רחמ.ם לכסא דין מכסאעומר
 כ.ו'ב רבה.,, בויקרא 'וחנן ר' רבר' לתוך הרבר.ם והוכנסו השביעי'.ז,בחרש
 באים היו בריה, לפג" לר'ן באים .כשתהיו יצחק:59 בר התא ר' בשםתמצא

 אזכור,עקירתו אנ, קט.נ1רים, כמה לכם .ש ואפ.לובשופרים.
 כארם שנפר עסקו,4ל .ומה שם: בעילום דרברים ונשנו אתכם'. ומזכה ,צחקשל

 קטיגורים, כמה'ן להם .ש ואפ.לו כנ.ך. כך ב11, ב111מיציאשמכניס
 הכהן ביביה ר' או אבא ר' מ.סוד הוא ואול' בזו'.", ומוציא בזו מכנ.כאנ.

 נעשה 1הר.נ. מעשקם, חרשו טעש.כם, שפרו ה( פא. )תהל' שופר. .בחורששדרש
 כל כב.כול עך מזה, ומוצ.א מזה תוקע ארם הוה השופר מה ה,ה. כשופרלכם

 מוה'.י, מוה,,ומוציא שומע ואנ. מכם, לפנ. מקטרניםהמקטרנים
 יוחנן ר' של ודבריו המדרשים, מסדירי ע" שוטת טגרסאות גרסאותונשתרבבו
 אחרים. דבר' משל ונתנמנמונתגבבו

 של רמתן ~חד: סונ1ן הלשונות ח.לופ. לכל היה שטע.קרם לשער ניתןאולם
 לנטול שהקב.ה,ןמתבקש המעש.ם ובין בעקרה אברהם של מעשיו ב.1 ה ל ב קה

 צר.ך.ו, כלושהוא שיאסר ער המגבח מן .ורר שאינו אברהם נשבע ננ.1.לכנ.

,,
 מ', כ.מ תהלים מדרש,ן ותשפ.ב; תרמ.ה ילק' נ: כ-ט, פ' ויק'ר ע'ב; קנ-א פםרר'כ5" י

 י'21. עמ'רש'ב

 ריימס. 1HQJ,,שגז;ל
 ילקו", "קורות:ן"קדד'ג, גר' רח".ס. לכסא הדין "גסא .צומד הסלוח חסרות )אמרס,,
 י,. הערה .;', ;י' ן"אור. ומורתמהע,
 )'נ. קלן "7'ךוי, 'תחק. גר קונא ר' ;.א, קס.ו ~ג"ק.ר גצ-ל,,,
 ר' בעם ר'נברכיה ליה ואמרי אבא כר ברכיה 1ר' 367 עמ' ד פ'א טו' תהל.ם מדרשי6

 מקטרנ.ם קטיער'ם כל . . . אבא בשם ברכיה 1ר' 41י עמ' תרל.ח ו,רשא ר'ה, אבוררהםאבא,;
 המקטרנן קטיוורין כל כך . . . 'רשיה ר' בשב ברכ.ה )ר' חתל'א ר' תהל' ילקוט וכ'(.לפני

 DD'1 1.א. נקיר a'y ק"ג  "תחן-,קדר.ג  גרן.ה ,ד' 1 ג'". "' ,יקץ ,ע"ע,יגס(.
~'Dp 

 ,ן י.א, הערה שם רמא'ש ועי' הכהז1 ברכיה  י'ע"
 ח.ת, בילק' ילינו ק.א: ר' ילק' "11: עמ' מ'ו סי' שם מ'כ חנח' כנ: D'D' וירא תגח'62
 ש'ט, עמ'מאן
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תקטן - העקדהטא3רות]מה[

 לי יש מה ראה ה' לו: אמר 'ראה! מהו כב"ר( 1בראש' .ראה'.ה'
 כש.חות לפניך .ש כביכול מעלה: כלפ' להטיח ש.כלת. כל וכור 1',, ב . ש הל
 ,בראש' ,צחק' את אק.ם .את.בר.ת. אמרת אתמול ברבורם.," שמחל.פ'1 ארםבג.
 עש'ת' לא ושלום חס הברית!,יי ה.א היכן לשחטו, ל. אומר אתה ועכשיו כא(,'1,
 .צחק. של בנ.ו כש.ה'ו כך הש.בות.ך. ולא 'צרי את כבשת' אלאכן.

 לא אתה אף כך הש.בות.ך, ולא שרממתי .כשם לפניך,נ.רונים
 מלהש.כם .צרך כבוש מלהשיכך, 'צר. שככ'שת. כשם נלומד, להת'. ,, ב יהש
 עצמי שעש.ת. כשם אתה[ אף להם ושא רום אני, ונשאת. שרמסתי כשם אתה!אף

 תשמע לא כך יר(, לח. פ'ו.)תהל' לא'פתח וכאלם אשמע לא.כחרש
 ונתקטעו הרבר.ם ונתהסו תוכחות'1,, בפ.1 וא.1 לא-שומע אשר .כא.ש אתה.אף
 מ. הרשעים: את רוחו ארך על כיו"ב מלדרוש lylel שלא אע.פ הכבור,מפני
 שומע ש.הא בשופר, המשל נם זה ומעין שומע.ושוחקוי, ה' ם . מ ל באכמוך
 'וחנן: ר' של בשמו הירושלמי כלשון או המקטר.3ים.ן, קטרוג לכל מזה ומוציאמ1ה
 סנ.נור.ה'.(, עליהם טלמר תהא אתה כנ.נור.ה, על.הם ילמר מ. להם.ואין

 של לתפלת) .ש ומטה מעלה כין ככ.כ)ל הקבלה של ,ה כספון אחרות.פנים

אמדםנשוןשתנכחשקרךץ,מ~
 לעשות רחמיי ,כבשת.

 כעסך את רחמ.ך ש.כבשו אלד מלנדה ג1ך'רצץרצונך,
 פה לטו .ר דושטד ושוב דם! נם רצונם,, לעשות ,צחק.,, של במועל

 נכוה. מעל נבזהמיראת

 לי אסדת %תמול ,,,: ;ס' ק"ל הומור שם 7" יו,:. ,מ' % ניב. סזסור תהל.ב סרדש,,
 מגדגנ'.! "הה סמכן סקר'גו, הן'נ' .ג(. ב", ,גר' ניע. לך 'קיא נ'ידק.ג'

 לוך'" דיר ר' )ב וגן תרן. ליצב ,א5ר.ס, ור; "" מרולטת, ראפ גן ויק ואטוס,,
 הסק"ר')'ס. ,רנר, לנך תו.ס לא נל' ס, ' ; ת הצה: ריא'" תך).,. יזר"" ,"ס.ר.גע.רויו
 )רון'ס .צחק קל ב),1 נ;,ה'ו ו.: ;ס' "לן,ק ,ר'ת רבת' בר' 11" .!ן. 'ט, יויס' ;.ר1"1,'
 אנחך, ק"'ג,ת' ול% שרוססת' גזם ",חס, סק"ר)'ס קסר,),ב גסה לנס ,ש 5%',ו הוה,ב"ס

 'רום הוא אד הז'נ,ח', דיסת'ולא היאך ,ראת ה' הדיד תהב, תקג, לא "תהאד
 .סקסר)'ס. ג ' ק ' א ,1

 ,צר' .גגקת' .,. הערה לעל ו" "ר-בו(. לח בתהל' הפקוק קסקך והוא,,
 הצדק לעיל וע" ת,ו'נ. שלט DP' מרננות ר"מ ," סהר, הגק,ק נ" נ,קח גןסלהש'גך',

 סכ'י, הגהה תשמע,5נ:
 פ. אן'ב 11" סו. 5ס. 1תהל' ;.ג )') ונישן .או בו, ,מס' עין סיג רסא'ש סנ,לת%,,
 הפ,,ס),ס יבפ. ושתל )חרש נ".ס ערס) ח"ב 1( קב.ו. ,תהל' א.1ס1תיו )וש% ,,: oy~..א

 ק,,;.א ירו). ;ל נקינה סברא, הלוי ירא. ר. אפסות., )1וא גיוך. סי יה, .חקין ד)גורה:;י
 לר' ,1או.',ה'א י' ;ס' 7'א ב גרך ה, בתל ל יקר% די)גורן, רב'צ ,י' סר.,..בנתן
 יין ;9' ט,ג ,קח ע.',. ס'ה(. ;ס' הגרסן הק1ל', .את תחלתה: 'הודה, ברקלו)'סוס

 נקני
 ד~ר~"'יס. ~על גנ' ;, ,ו: oy~ סוג

 רבש', א.ל הקג.ה. ל5;' גת5.ה אנרהס .;מר ק.ח: DY' ברוך.ק, ו1ה.ק מדרש ע",(
 הס ל עשה 1 .גהק קל עקידה) וכור ,עצך. 1תוק,'ן יער ל'ד' ובאין ב)"כשחו7"'ן
רי1נס'.
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)מן[שפיגל-תקטו

 למעשה אבךהם מעשה לרמות שבאג והמשלות, הלשינות כל מן ללמוד .ששלש
 הררשנ.ם, על כך כל שנתחבבה המקנם, לפני אברהם של ש.חת1 אחת,שכינה.
 דורשה 1,ש (~Hf נלשון זוכרה יש בא". האמורא.ם כפ' ומתחלפה רופפתהיתה
 ראש של בזכרוו'1ת כבר היה ואם כאר1כה.'י ואחר בקצרה אחר אחר.בלשו
 להכיר ,רא'ן 'פלא לתנאים. שנ' מרור זה לערן y'~p תפלה של מטבעהשנה

 מאה כמשך השפת.מ על ונתרהטו הרבר.ם נשתגרו לא איך הדורות. בפ.השפעתו
 ודרשו שפתרו בשמו, שמסר רבה כיבי ור' יוחנן ר' על תימה ועור שנה?וחמשים

 Yaauw ,רטו הערה כל בלא ר"ה של בזכרתות התפלה בלשון ין 'ראה 'ה
 תחנ,נ.ם,,י אלא קבע תפלתם קרמונ.ם עשו שלא לחשב, יש ואולי הוא. כרכהשל

 סרר אטנם ואם רבר.,ז בה לחרש נוהתם ה'1 האחרונים האמוראים ברורותיערחן
 לא ראש1נ'ם..י תנאים כ'מ' נתקן כרכותיהם ועיקר nl~DIW1 זכרונותמלכ'ות
 שענו קוכרוטת כי ויתכן הדורות. בשגרת איא נתגבשו ולא לשתותיהןנתבררו
,ן, %חנו.,' ר' של בדרשתו לאברהם התפלה לשון בהשפעת העקדה עניןנתנסח
 ו;" השעה. ,וו להם ובור ,ג.רות. לין, בג" גק'גואו י,,: ;ס' ב." תהלם מדרש,ז
 א. ה, לאסתר קב' ותר,וס 'ד. נב, ,בר' ות.'ת'ב';

 לפנ.ך ותראה ר'ה: למוסף בזכרונות גם יד( כב, וכר' 1כ' יראה ה' מל'1ז
 ן . וב;קדה
 דגר בה יחר" ור,ך 'וסי ר' גשם אחא ר' ק;.ב: ת די ק') פיד ברכות ,רז"" ע,',ז
 כה לחדש שאינוווכול כל תרוי'ד1 דאמרי .,סך ורב רכה ע-ב: מט שם בבלי ועי' תם,בכל
Ta7גר'ע )הוו .גשורה הו. ר, ,ר'ה גתק')תא ברגית בסרר יר.ע ייר' בן .1ה11 ר' נחלק..ו 

 ה'1 "'ד ר'ה .ר11' )עי' האושא נהו חלוק מנהג תנאים של של'ש' בדור ועד,.ן כר".ובגליל
 איורור סש.בוה"רוע' ועי' ;'דו. קיא דד .א "רוה אסיר וכפרא ;'א. ליב שט ובבבלי ע.1.;.ט
 1'נצבורן. לו' הערו1' ושתר ,,. 1"' ו:,.ין צין נרך הצרפת.ת גק;קעה 5ינקלק"יין,"ר.ה
 לקן חיג יא שעדין ",';ור, גר' ;.א ג,ג,ק. ס,ג'ות ע)קג1ו ,ו. ;מ' ,',,י, צ.ף נרךק0

 ע'ו. ס" בהעלזתך ,ספד. S'y ל'ב ר'ה ע'. ר'ה, הפלח שוףלסלכיזת
 הסובר מפר.ס, לע 'שראל בר' תנא'ס, לתקופה מוגש המקדימים כלפי הדברים אמ1ר'ם75

 היו כבר ס,1'ש חלקן שאר אבל רב, של מיסודו היא וכ' מעשיך' תחלת .ום ,,ה דפיסקא רקכ'
 146. הערה קעיל ונסמן 175. עמ' שם כמאסרו )עי' למניתם הראשונה כמאה ועומדיםקבועים

 ההסמוריא בס' ל-ט נספח ר,זנחל, ר-5 ,עי' רב של לומנו ער מזו,ש כל המאחרים לרעתאולם
 בספרו יל איכונן 33: עט' הברכות מקור 'rly. ר" 471: עמ' ר' מהדודא ד כרך נרץשל

 בתעלה., ושופרות ~כרוזנות .טלכי,ח בהאמרו י'ל "ראדי ר'ח 1ם וכן 143, עמ' העבורה עלהגרמנ'
 ")"ה הס קירות קוד עד ק.,ל'11' סוו'ש גל ג' הקובך'ס תרן',, י.ה ;די ת.א, ץ ר אה
 הברגות לשון ,ק"ן )'גר קיא נדגר, קוש' ג. אין ג'"ראי, ,העיצה ת'נדס וקוא נ ר'ד'

 סחררה, עט ,"הא דיב תק';תא יהודר הראזון ה. א ר ' ' ה ;י היווית בדרשותהלקו
 להכיר אפשר א,ל' ומדבריו במורא. רב של יורשו הונא, רב של בחוס יצחק, בר שמואל ר'הוא

 1.או. כ., ~ד.ך ן, וג' ס;"'ך תחלת .וט זה ": ) ד . " ה סצלי:ן .גמאן הוא: חד" ",ה)קעד.ין
 ;ברא בתקרי ,אס ב"ח.וקת. "גוייס ,ה.ות ידברין חך,ו סרם "" ל""וראי אהיון בדורעוד

 נתק')תא .דת)' דל ירבר' 'הגש, ר' )ור א.,)ור בר' יהגר') נ11 ר' ב, .,סי ר' וצרךהעילס,
 ש, דר ס 3י'ת ואס ע.ן,. ל'ט ך'נ 5'א ע'ו ו'רוש' סעדך. תחלת הנס ~ה רג:דב'
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תקח דעקדהמאגרות]מון

 או מאוחר מסננ1ן הושפע הזכרונות ננסח כי תאמר אפ.ל1 למדנו: 11שתים
 המחשבה עצם כ. רא.ה כל מכאן אין ער.ין האמ1ר.ם, בתקופת מעיקרםשנתחברו
 'וחנן, ר' של בשמו שנאמרו רבר.ם במקור1ת.נ1 תמצא מלפנ.ם. נודעו לא1.סודה
 זה.ר,. הו. לפנ.ו.,ז שנה כמאח"ם אחר alpnn 1.רענ1ם.ומצאנום

 תבהל ואל אפוא,
 לא באו מקרוב חרשים הם העקרה של וכותה על הרעיונות כ. להוצ.א לבךעל

 קרמ1נים.שערום
 עם זמתן ממשא ולא העקרה בענין בבל נת.יחרה שלא שלוש, עורולמרנו

 אר ראשונ.ס בא" שום רא.נ1 הנה ב'הר1ת. אלו רעות פשטו שם ארמ.יםנ1צר.ם
 אונם עשו האמ1רא.ם מןאחרונ.ם

 לרעתי
 nIDDTJ לש"ת עור ואפשר העקרה. זכות

 לסמנך TWp11 לרור1ת ק-מת שתא העקרה בוכות א.' חכט' האמינו כ'ולה1כ'ה
 ע.נ.1 את אברהם .אשא העקרה: בפרשת אחת בתיבה חלוה המקרא. מ1לה
 ל.הו מ'בע' אהר ו אחר מהו 'ו(. כב, ,בראש' אחר. אךל נהנהוירא
 שהיא שאמרו 1'ש בדרו'ל" ונם בתרנומ'ם ' ר ח א .א"ל הגרסה נשמרהואמנם
 טובים רברס כמה בכתב, השכיח לריש. רל'ת ב'1 זה קל ח'ל1ף ברםעיקר.
 להנ'ר, מסורסת היא אחר מלת התורה! מן ומרמו מזיל הוא נח1מ.םדברים

 בקרניו., בסבך נאחז .אחר ה'מ'ם.יז לאחריתשנשאאברהמע'נ'1
 בעונות ו ח א . ל בניך עתירים הרור1ת כל ר ה א אברהם, לאכ'נ1 הקביהאמר

 'ר( ט. יוכר" שנאמר א"ל, של בקרנת להגאל 1ט1פן בצרות,ולהסתבך
 הדרשה ונשנתה 1נ1'.,י 'תקע' בשופר אלהים וה' 1נ1' 'ראה על.הם.1ה'

 לפ' 'וחנן: ר' מתלמ'ר' לו"ז ר' בשם כנון חכמים, שמזת ובשנ,' הרבהבפנה
 בחורש ומסתבך הולך הזה החורש מ1 ניתוש הא"ל את רואה אברהם אבינושהיה

 .וחזן ר' ש. דרקת1 ן, ,וסך. ,ק אול. היו", בידרו הסצנה גערתן סוור גרבות ),סיו רגשל

 שלו. הובטחת ן ' הושב; רבאפשר
 שסר כינן חמשי. .גסת'ס 1( 5'ח ~תהל' דבת.נ מאי י1")ן א.ך ;'א: ס'א )דה עי',ו

 ע'נ: ברג)ת,'ד ואו,ין'נ א-1. הר~מ.יסז, א, והרוה המרות. כ.ן חדש.ארס;;שה
 ,א ,;'ן לעוה'ב אבל ה"ק'ח, ,'ס,ת אלא )תנבאו לא גלג הנב'"'ס בל 'וחנן.".ך
 לת.ח אב. וב', לת.ח גתו ,מש'א דוסי: ב.' ;ור ,ופס ), סר. "(' וולתך' א,ה'ג ק ת אר

 לא ;'ן )מוך'ס לצד'ק'ם אגל חיוגה. לגעל' או, 1כ'. ראתה .א עין;צמן
 אבא בר ח"א א'ר שט: .השלב 1'ש ע'א ק'; שגת וע" H.y; י'ט ק)הד' ג" ון'.ראתה
 ט, ב, "' או וא)' הקורות-ס אל והוה תק'ח(. ד' 'ש;" ה"ק' ;כסת וגן ן, '1חןןןא'ר
 .ו! ,ן"וןן,י"(der G~schichte 5 י" החשקות, מן חעש' א')1 ה).ל מאודות ש, ומזןאפנס

 ל'קראל קמן ., ר ח א . ,,, ;מ' "וג ,קח ו;" ו'ר". דדית, ,1;'ג. אגן ר" לשון,ו
 הן,ות. ת ' ר חא

 ס ש ב ס,סון בר 'ודה איך 'ד: ב, וב' ה"כ'ר' ב..קו" al~w, בר 'ודן איר ,ין: ;ס'.דלן ד'ד~קלס' שד'ד' ס,ס,ן. בר' 'ודה איד ט: ).ו "' )ביר ;'ד, ס'ה ה'ר "'ב תעוש .ר1ש',ו

 בר תיננה ר' קל בק"ו שט ,ב'ר1ש' '(, כיב, 5' גו'ק'ר בשמו אחרות וו"ן'ס ;ס ביר,ז
 ע'ב, קנ'ר פסדר.נ ועי' יצחק, בר ה,יא ר' OT: בזיק-ריצחק,
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]מח[שפצלתקיח
ן

 למר', מ*ל למלכות, ממלכות להסתבך עתירים בנ"ך כך הקב.ה: ל) אמראחר.

 לע1לפ, וכן הע)למ.ם, רבון לפנ.ו: אמר לאדום. ומ,ו) ל.ו,,1ממר'

 אמי
 לא, : לו

 .תקע בשופר אלהים ,וה' וטוו יד. ט. מכר.' הה.ר אייל של בקרנ.ו לה.נאלוסופן
 השנה .מגת .כל .צחק:", בר ח.ננה ר' של בשר או על.הם'. .גן צבאות ה,וגו'

 נוטלים ובריה בצרות ומסובכים בעבירות נאחויםישראל

 שופרותיהם"

 ותוקע'ם
 של יןכ1תה יתר )בהרגשת שם בהעלם 1כ1 להם'. מוחל 1ה1א הקביה לפג.ונזכרים
 כש.היו אחרוך, העומדים בנ.ך לפנ.ך, מה נראה לאנרהם, הקכ'ה ל) אמרעקרה:
 ותוקעים האיו הקרנות את נוטלים בקרנ.ו! עושים הם מה בעב.ר1ת 1:אחז.םמס1בכ.ם

,ן, ברין.." אותם 1מ,כה .צחק של עקירתו נוכר 1אנ.בהם
 ודרש יומנן, ר' של בחוגו ביחוד [ה לרעיון מוצאים שאגד הוא מקרה לאאולי
 ר' רין1.)חנן, של מתלמ'רי1 ונם נחטנ.,,, בר .הורה 1תורנמנו לק.ש ריש נםכמוהו

 ? אייל בש1פרן"ל ת1קעין ,למה הטעם: בבבל, מטנו שהובא )הוא - אבהו )ר'ל)יי'
 אבהו. ש"נר' תלמ.רו ב.ב..,. ר' )כן אברהם'.,, ב) יצחק עקירת לכם שאזכורכר.

 תקופת ובראשף תנאים של אחרון ברור ר.., של רבותי) אצל נם כ'1'בנתמצא
 של רבו ה.ז העקידה,,, ובוכות בעקירה," שדרש החנא, בנ"ה ר'האמוראים.

 עקרה, ןל לזכותה או .צחק, של לאפר) כזכר מתבארים תענ.ת מנהג. ')חנ).',ר'
 של 1רב,,,השנ. רב. של המובהק תלמידו הנדל.,, חנ.נא ר' של בחונו אובשם)
 של לזכות) הפליג ')חנן, ר' שמש א)ת1 שנם דרושנה. אני רבא. "n~ywl ד' ואףד.י.

 לו ניתנה ל% ,צחק אבל לחתל. .צא 1.עקב לחו"ל, יצא אברהם מה מפנ'יצחק:
 חוץ אם,[~את תמ.מה, עולה אתה ליצחק: הקב.ה אמר לצאת!רשות

 וא.ן קדשים קדש ונעשה מזבח נבי על .צחק נרצה ר"ל נפסלתן,, היאלקלעים
,,,ן העורה. מן לחוץ יוצא קרשיםקרש

 הוא אף 'ונתן, ר' מפי גם שדמע'ם אנו האבות משאר יותר ליצחק גדולושבח
 וש"ר המלרה 11DV הטיב ר". ופעל נ1לר שבה בצפור., חנינ'א ר' של חוג)טקר1בי

 תנאים של,ש',4ל מרור האחר צפורי. חכמי משג. אחד מקרא על ררש)ת ב'לנו
 שחל הלברל על טשהו מהן להכ.ק ניח) שול, אט1ראים, של ראשון מדור1השנ.
 ן ן ינתר. או פחזת הללו השנ.ם במאת חכמ.ם תלמ.ר. של רוחםבהלך

 ירמו ן.א אברהם כי אב.נ1 אתה .כ. טז( סג, 1.שע" ישראלאמרו
 הוא? ןה.כן 1.צחק שמר'. a~lyD נואלנו אבינו ה' אתה .כ.רנ) לא1.שראל

  לו  עש'ואמר את  שבירך  על  יצחן של בגכותל חלפתא בר יזס' ד'דרש

 9י. בהערה יע" שם, כ'ר80
 ן 1.5. עמ' מ.1 סי' שם מ'ב ותנח' כנ D-D' וירא חנח' ,עי' ע'ב קעיא פס'רי8
 ,-,. הייה ח 5יק ית', 1" ", 1.1 5. ביר1,

 ,,. הערה ה p~g לעל 1" י.א, "', ת;1'תו,
 ז סי. "רות ר ט'ב תנח' ר, בו בר' תולדית מה'ג ועי' קי.א, ר' 1'לקיט ג ס'ד פ, ב'ר86
;ס.

ןן ;'). " קרה יץ וו;'נ. אגן וע" ":. ,,"מ. ס.. 1."י" י"ס ,וי
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תקיט העקדהמאגדותןמט[

 .עקב ראית אם צוארך', מעל עולו נפרקת תר.ר כאשר .1ה'ה מ( בו,,בראש'
 לפיכך בו. שולט ואתה שמרים על.1 נור צ1אר1, מעל תורה של עולה פורקאחיך
 אתה - שמד.ם על.ו נ11ר לעשו אומר שהוא .מי האבות, שאר בין יצחק נכרלא

 לאבותני,מתכ.פו
 רבו בשם נחמנ. בר שט1אל ר' במאמר הכתוב נדרש .צחק שלובשבחו

 לפניו, אומר חטאו. בנ.ך לאברהם, אמר הקב"ה לבוא לעת.ר 1: ת נ 1 ' 'ר
 .בקש אפשר ננ.ם. נדל צער לו שה.ה ל.עקכ, אומר אמר. שמך. קדושת עלימחו
 אטר. שמך. קרושת על ימחו לפני., אומר חטאו. בניך לו. אמר על.הם.רחט.ם
 לפניו, אנמר חטאו. בנ.ך ליצחק. לו אטר עצה. ברררקי ולא טעמא בסב.לא

 ,שמות להם קראת לנשסע נעשה לפנ.ך שהקדימו בשעה בנ.ך? ולא בניירבש.ע,
 שפעים אדם, של שנ1ת.1 כמה ועור. בניך! ולא בג" עכש.1 בכור... .בג. כב(ר.

 שרדו לילות, של כיה צא חמשם. שררו עליהן, עונש אתה שא.ן עשר.ם צאשנה.

 ומחצה. תר.סר שררו הכסא, ב.ת ושל 1אכ.לה תפלה של ומחצה תריסר צאכיה.
 תמצא ואם עלי. ומחצה עליך מחצה לאו, ואם מוטב. כלן. את סובל אתהאם

 אתה .כ. ואמרו: .שראל פתחו לפנ,ך1 קר.בה נפשי הנה ., ל ע ן כללנמר,
 להקב'ה. קלסו ל., מקלס.ם שאתם ער יצחק: להם אומר שם(. 1.שעי'אב.נ1'
 ואומר.ם: לטרום עינ.הס נושאים הם מ"ר להקב'ה. בע'נ'1 יצחק להםומראה
 הוה הנפלא הטררש טן אתה .שומע ושם(.,, שמך' מעלם נואלנו אב.נו ה'.אחה
 של כפרתם ואף סנ,נורם לה.ות עת בכל ועומר מזומן שהוא .צחק, של תהלתוכל

 כא.לו האמונות, מפולמוס ממשהו, פחזת או משהו, מתוכו אתה y~lw גאול,ישראל.
 a~lUD נואלנו אב.נ1 .ה' זולת. המאל.ה.ם וב.1 'צחק של בנ.1 בין מה ~re ~לארמז

שטך'.
 1.ש המתעקר. לבן וגה המעקיר לאב זה .ותר משבחש ש1נ.ם רירותתמצא

 שבא אברהם אם לעשות, הגריל משניהם .מ, יפה! מ. של כחו : ברבר ר.ינושנם
 הפל.)ו לרוב להשחט!',, עצת המפקיר .צחק או ביר.ו, ~1DSy הוא בנו אתלשהם
 של בזכרונות הקדמון, במקור 1א.לו הב.נים. ב.מ. 3.ח1ר אברהם, שלבוכ1ת1
 לתוספת ואזל. תוכור'.,, כרחמים ה.,ם 1 ע ר 1 ל .צחק .ועקרת נאמר:ר"ה,

 'כול האב ה"ה ולא כשנעקר.י, ל"ו בן שהיה להרגיש, ג'ל בקשו ל.צחקתפארת
 מצוה, של שמחה מתוך כפ"ה, כל בלא הט1כ, מחפצו אכן לרעת1.1, אלאלכפתו
 שלמה! משכרתו תדא ולא שכשמים. אכ'ו ורצן שבארץ אכו רצוןעשה

 - המתקרב הבן של לקדושתו,, ואפילו לצרקת1 השבח אשו כל תאמר,שמא

 תק'ח. ר' ישעי' ילקח עזב, פ-ט שבת66 ו. ס'ן, פ' ב-ר57
 למ'תד כולם תת למסור נופין מאה לו היו אילו אברהם מיד .ראוי וירא: בה'., ר'69

 'צחק'.על
 9(2. עמ' ח"ה ה'ה1רים הנדות בס' רל'נ ער90

 א'כה מדרש ועי שם. 1בדערות 4 עמ' מארקס אלכסנרר הד.ר דיצ' פ'א, עולם סרר1נ
 ל"א. 5' 5ד'א ,יי: ס~,,למ' פי' שם מ.ב ות;' 1), סי' )ירא ת)ה' זו: ;מ' דש'ב ור5ח.חתא
 הד5וס'ס. )וסח ;" ה, )'ו. פ' נ"רו,
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שפ,נלתקב

 ואול. אזל.. הנוצר.ם, מן א . צ 1 ה ל או בא! הנוצריםבעקבית
 האמונות כל כשאר נם אם כ. לבר, בנצרות לא היהרותנלחמה
 הכניסה מהן 3. נס ויש להוצרו. בקשה מהן ונם נפתלה. עמהן נם הקדמון.השרה
 האל.לוח. עים מן להם השפעה כניצר.ם כ.הורים ב.ורעים. ושלאב'ורעים
 המ.תוס את עיצפו ממותם וח.ים מת.ם איים על עכו"ם שי והו.ות.הםהגרותיהם

 הקדומים נעלת מן מאומה כל .שתקע ולא .שת-ר ולא לנוצרים. אשר גאולהשל
 כ.הרות, נם האליליה הסכ'כה מ,א)

 בשת. ]מסופר ם ' ל ' ב ק מ ם . 1 ק קצת להתבאר נ.תנ.ם זה בררךאוי.
 בעקרה ן ט ש ה של טלחמתו וראה צא ונלנלתא. במוריה המאורעות עלהדתות
 הרע, יכחות .שן שהונה לספר. אוהבת העת.קה ה:וצר.ת הספרות משיחם.ובקרבן
 ויוכל ~הצלב. ש.צל.ח כר. הארם, כאחר ולה.ראות ורם לבשר להתרמותונתחכם
 ונתאחרו "רהו אצלנו ,ם השטן-.,, הוא המות טמשלת לו אשר את במותו.לבטל
 טבקש ונם,זאצלנו המות'.,, מלאך הוא הרע .צר הוא שטן .הוא האברון:כחות

 ג'ל 1.רעו העקהה. את ולבטל לעכב הערמומית ובכל המאמצ.ם בכלהמקטרג
 ן שטן. תלולי ל בהזרות ה.וצר רמ.ונם מיטבלחשוף
 בדמות לו נלאה המור.ה. להר בררך לקרמו אברהם אבינו אצל סמאי לובא

 לו: ואמרזקן
 לאי

 ומאכלת 1האש והעצים לו: אמר להתפלל. לו: אמר הולך! אתה
 א( בו.1תדל' אלך' בת,מ' .אג' לו: אמר דלל, לן)צ'או אפשר שא' ראדלמד!
 את להעלות לון אמר אביך! לך אמר ומה לו: אטר שבשמים. אכ' רצוןלעשות

 שנה למאה לך שנולד בן ל'בך1 הוברת סבא. סבא, לו: אמר לעולה. לפניובנ'
 וקן לו: אמר כן. מנת על לו: אמר לשחטו! הולךאתה

 שכמותי
 בכך, 'טעה

 .שופך 1( ,בראש',ןט, בתורה כתוב הר' ולהלאותךו להטעותך אלא לך אמרלא
 לו: לותר *ה 'כול בנך! את ושוחט הולך ואתה .שפך. רמו בארפ האדםדם
 שמע"ד עבר לך1 .ש ער.ם אם ואפ.לו מעיר! מי לך: אומר הוא ל., אמרתאחה
 אב' רצון עושה אנ. אלא לך. p~7W א"נ. לו: אמר כלום. ערותו איןברבו

 .,, . .שבשמ.ם
 ,בראש' באברהם האמור ה ס נ נסיון, של הלשונות ב' 1'ל ודרשוקשרו

 וחב.לה 11 בפרוה .ש הרבה ש.טות א. ר. באיוב הכתוב הנסה עם א(כב,
 קטע מתוך האמורא.ם רורות בסרר קצתם נזכ.ר חכט.ם.של

 מדרש,
 בין שנתגלה

 ל"ברדס: ?טן לו אמך .כך רנ': של דורו בן ,סרה, בן or~ ר' אמר דנני,ך.,,דפ.

,, 'י. ג, ";בייץ ",,,
 שאסי

 י'ק
 ;'א "., ג'ג לק'"

 ו;" ש.ו. ;ס' מה., קין: ;מ' סגן ברוקק, וק'ז מדרש ו.ח: ר' '.7' ר: )'1. 5' ביר,,
 יסיר .,י: ס'),"ס' ק" וט סיב ותנח' נב. ס" ו'רא תנ"' קט. 'לק' ~pnsl; זנן"ת)"
 ברו עלתה שלא יר"ם ק"ן קל איו חרק ל.ג: 5' פרא ו;" ,,. )ס' ו.וקע מדרש a.Y;ק.ע

 ככח וכ' לשרה ואמר הלך עשה1 מת אברהם. של קרבך לבטל לבותא"
 11. הערה לעיל ח בפרק ימשיכ במקבילות, עי וכ'. תק'עית1'

 שאג הסקור והוא וא.לך, מז עמ' סאן ברוה'ק, שנאסרה ה'א ח מדרש96
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תקכא העקדהמאגדות]נא[

 עושה אתה אם ממך, עיצה ונוטל.1 לפתחך משכימין עולם נרול. שכל הוא אתהלא
 אמר אברהם.לעצתו.. שמע ולא בך[ ה11ר בח.ים. אותך עוגבי, כלם הוה,הרבר

 לו אמר .כך לר": וחבר ותלמ'ר הושעיה גר' ריח מתלמ.ר. פרת, בן אלעזרר'
 וכשהן מלפנ.ך. עברין אותך, רואין שרים שכל הוא אתה לא לאברהם;שטן

 כל הזה, הדבר עושה אתה אם לך. וכורעין לפגיך יורדין הסוסים, עלר"ככין
 כורעות וברכ.ם מל.ך .קימון .כושל ר( ר, ,א.וב שנאמר בך. הן מבעטותכרעיות
 שטן לו אמר .כך 'וחג.: ר' אמר לעצה1['. אברדין שמע ולא בך[ ןח[1רתאמץ,.

 כבר לך: ואומר בד'ן עליך כא לא פורש, ואתה לחבלה מרע אתה אםלאברהם:
 עתה .כ. ה( ר, ,שם שטומר להש.ב, רבר לך יש לשחוט, ראשונה משעהקבלת
 .ברצ לעצתן. אברהם שמע ולא בךו יחוור ותבהל.. ער.ך תנע וחלא אל.ךתבוא
 ה.א כמלות בך ש.ש שם'ם זאת לאברהם: שטן לו אמר .כך לקיש: בן שמעוןר'
 ולא לאברהם שטן השט.1 כאן עד כסלתך'. .ראתך .הלא ו( ר, (aw שנאמרלך,
 לו...כול

 הרורש.ם שמות ובהעלם הקצור בתכל.ת נתקצרו בהמה ועור אלה כלוהנה
 למראה - משנבך .צרך ה.ה לא הלבר, ,ה מקוטע מקור לס נחר ואילובגמרא.,,
 ר"ת ולא אל.נו! באו משם כ. אומר בנצרות-לנ11ר .ותר המרוביםהספור.ם
 לנו ש.חק שאמרו! מה אמרו הנוצר.ם בעקבות האמורא.ם ברורות רק שמאתיהה,
 שטן לו אמר כך יוחא.: בן שמעון ר' אמר תנא.ם. מ.מ. דרשה נם והותירהמיל

 בעצמו!,י סכין תוקע ארם לך יש נברא, ובר.וקנך לך רומה זה בנך הלאלאברהם:
 בבנך לרעה התנע כלומר. ותבהל'[ ער.ך .תנע ה: ד, לא.וב נפלא פרושוהוא
 משטמה שר או שטן של הקטרוג ענ.ן מכל. נרולה ועור תבהל! ולא ך ר ש בהוא
 לנצרות. בורא' שקרם .ם,,, '1בל ה בס' נזכרכבר

 בקשנו ובכרי במקורותינו, תמוה.ם בלשונות אף שנתחייבנו זמרות וראהבוא
 וב.ן לעקור הרץ האב ב.1 הש.חה תוארה תנהומא במדרש לתקנם. אולמחקם
 המזבח על ליצחק( ,אברהם ועקרו המזבח, את שניהם בנו .מ.ר ל,עקר: הרץהבן
 ורחף ן ט ש ה ובא רמו. רב.עית ממנו שתצא ער לשחטו כר. הסכ.1 אתונטל
 ל 1 ק ה כ 'צאה לקחתה, .דו n~ww וכ.1ן מ.ר1. הסכין ~נפלה אכרתם שלידו

 נשחט..,"ן ה.ה כבר כן, ואלול. הנער'. אל .רך תשלח .אל a'ewn: מן לוואמרה
 הספר.ם, לשבש אין ואולם ל.ה.ן,י מיבעי המלאך לכאן! השטן עניןמה

 ונתמעטו שנתקטעו IDW, של ומלדמומו מנמותיו מספור. נוסף שרטוט פהשנשתאר
 העקרה. בענ.ן בתורה לטחוור לסתור שלא אחת, ספר.נו. מן ננמו אףואול'
 שם ועיר אך למעלן. .ש רשו.ות שת' כאילו למ'נ.ם, פה פתחון לתת שלאשת.ם,
 יצ.רת בעקרה, השטן ריב של העל.לה מן בודר.ם a~lpשררו

 נתת. מסורות בידו שהר ד, ב, לא.~ב ~סיט" קט ית'. ~ע.' ע"ב "'" סנהדי,1,,
 שמ'ו, עמ' ומה'ג ס'ר עמ' מאן"9

 1.ב. ט יח, ופ' ואילך, טז '1, פ'99
 כב ס.' וירא תנח'109
 1"ג עמ' ח-ה ה.הור.ם הנדות ע.'101
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"ן, ]נב[1"ןשפיגלתקבב
 על עת.קית פרס וטאמינות עכו"ם מערונות ושוקתה שרוותה עטמ'-הוד..רפיון

 יהתנ"ר שנ.תן כל הנכר ירשת מן במדרשות הותר או ינותר יחשך. אורטלחמת
 כ.גמרחוק תכיר שלא יש ומצוות. תורה ל1יפ. ובבהות רקחית ל,עש~תילהת.הר,

 ט(, 2ב, )בראש' המנבח. את אברהם שם .ויבן כשרים. בני ויתראד.ככשריםגאו,

 צרור * אבן עליו 1ל יפ שלא אברהם. אמר אלא עמו! 'צחק בנה לאולמה
 ולא פס שטן תעתועי יותרן קדמון בלשון אבל הקרבן.02! מן ויפסל מדם בדויעשה
  אמר והצניקו, נטלו לף, ר' אמר  היה? היכן ויצחק אברהם", שם תיכן המקרה:יד

 ,,ן הקרבן'.,.י מן 1.פסלני אבן בזה ריינער ההיא .ורקרלא
 "ממשלת "שר הוא כא'לו לשטן ראה פולוס הדתות. שתי בע ההפרש גםוכאן
 .כ.,,ןלחמה הזה.:',, העילם .אלה. והוא מרי'.,, בבג. הפיעל הריח והואהאויר
 יצבא חשש של הוה העולם כוכבא ומעצמות, ברש.~ת אם כ. ירכ. בבשר לאלני
 ועצמאות תיקף לא שטן ב.ר נ.תן לא במקורית'נו במרימים..,,, הרשעהריחיים
 (רמו., ועולה וטתעה .'ירד היא אמנם למעלה. אי למטה כוה וקנין שלטיןילא
 מפץ אגרד; במסורות גם וכן הידבלים,108 בס' רשות:107 (וטל גם הואאה
 לש~רהם, לנסית  לאלהש מפתה השטן  ~מרהוטן בן -ס' ר'  של  בשמו עחק ר'של
 שמסיתין כאדם לאמרו, אפשר אי כתוב מקרא ו.אלמיא איוב, בס' גם שנאמרכמו
 לסוף שירךן ער תלמיריו גחו לא יוחנן ר' של מררשו בבית אזלם וגיסת".10!אותו
 רב ררו-ה נחכי.ני. שמים לשם  .פנינה שטן ליי. ר' .אמר שטן. של ומלאכתןדעתו
,,,ן לכרע'ה',יוי נשקיה שטן אחא בפפוניא, יעיב בראמא

 ת . ח 1 רע'ין בשניהם שנקשר וצל.בה, עקרה בספור' מקביל קיועיר
 וזכה ודד למות גם נצח לשטן והנוצח המות,"9 מלאך הוא שטן הואהמתים.
ימוכה

 לח-
 לברכתן,מחיה .צחק של צדקתו את האורה ענדה לחנם לא עילם.

 שטן, הפסיך הצלוב קרבן שבמחיר הנוצרית, באמונה הוא גרול ועיקרהמתים'.ינן
ש, *וכותו מ~ש.עם של בדמו שהתכפרי המאמ'נ.ם. על שליסה כח המות, מלאךהוא

 ל,1,,)עק ,-ג'ה.ס 7'א ח' וקרב הדר ס' התרה ;ל התנסות 5" ~ן" ה. ו.1, 5' ביר,,,
 ין 4"ן  מן 'דא ותך ,שך"ו. ;יצה תעה ;ד גרנד "דב;,"ו גסדדק 'ק "ין: QY'ח.ד
 Q'Q. גיימיי

,,,ן ב. ב' הא5סיב אל,"י
 ,.ן ד. ד, הק,רנה'.פ א, ב',,י
ן. יב. ו, האפסים אל106

 ב.ר ש.' בב. ר'9 ובה') ס'ה QY' סאן ;" מג'ו. סדם '~חנן איר ;.ב: 5'ס ס)הדר'1,,י
 ק,' תתן'ב ;"' נור לרסיס קלסה הורה בק' הובא נ" ישג סן'1 ה'סנ' "ק' ו;" ד. ).ה.5'

 הדין. סדת העדה,,,: ,הלן .ו"קוא.
 ;.א. ק חדוה 11" ;'א. ס.1 ב.ב 'וחנן: ר' מאמר,ין
 עדיף אג'? לדי. ,דלא תתן') ר' א"נ ו'לק' ;'ו ר' שיא 'לקוס ~ן" ע"א. ס'ו ב.בוין
 קס'ח. ;ס' א, נב. גר' מה.) 11"סאגרהב,

,ן,,ן
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תקכנ העקרהמאגדות1נ)[

 המכופר ככל הקברו, אחר השל'ש' ב.ום הוא שקם כמו חרש.ם, לחייםנתעתדו
 אך ואצלנו הוה, הענין ככל 1טשובעת שופעת נוצרים של ספריתם3נל,ונ'ם.,ין

 רוים.רמוים
 11 בא' ב(. 1. ,הושע לפן'ו' ונחיה 'קימנו .ש' השל בתם ט'ומ'ם.'ת"נ1

 טז(. ,ט, 1שמ1ת תרה מתן של שלא' '1ם בוכנת אמרץ, רבנ'ן ל1'. 1ר' רבנ'ן[כות!
 נאסרו ואול' ר(.,ין כב, 1בראש' אברהם אבינו של שליש. 'ום בוכות אמר. ל1'ר'

 נ1צר'םז", עם וכוחים מחשש הרבר'ם והישמטו המשיח, במלך נםכ'1.ב
 בשלום.ייי שניהם שיחזרו פיו בישרו ה(, כב, 1בראש' אל.כם' ונשובה,ונשתחוה

 אלא המוריה מהר חזר לא אברהם השתחור. נוכית והכל ק, ח 'צ ר'אטר
 אינם המתים וכ'. השתחויה בזכות אלא ניתנה לא התזרה 1כ'. השתחויהבזכות
 השתחויה ה ת 1 א בוכות שהכל פרשו או שורכו 1,ש י השתחו'ה.י, בוכנת אלאח"ם
 1שמ1ת טרח1ק' ,והשתה1יתם בנ.1 זכו 1 1 השתחויה .בוכנת אברהם: אב.נושל
 ,.שע.' כ.ר1שלם' הקדש כהר לא' ,ומשתהוו נלי1ת לכנוס "כ1 ה נ 1 א(כד,
 תלמ'ר ום ונמצא ! 1 ו השתחויה בזכות ח"ם המתים אף אפיא, כן, אם 'נ(.,יןבז,
 העקרה! בוכות המת.ם תחית לוי בר' תולה נפחא,יין 'צחק י' 'וחנן, ר' שלזה

 שיה.ה(:,יי מה ומנו ).הא במררש שנתפרשה ה.א קר1מ.ם מסורתואזל.
 ח 1 י ה ה ל ה ' ב ק ה ד ' ת ע המזבח נב. על עצמו שהקר.ב יצחק.1ב,כות

 פתר תמ1תהן'. בג. )לפתח אס.ר אנקת לשמוע כא( קב. ,תהל' שנאמר ם. . תמ
 במת.ם תמותה בנ. לפתה ודרש מזבח, נב. על שנעקד ב.צחקאס.ר
 יא( עט, 1תהל' לזה רומה וכתוב לבוא. לעתיד 1מעמ.רם קברותיהם פותחשהקביה
 של שנ. ברור ככר שטש תמחה. בנ. הותר זרועך כנ1רל אס.ר אנקת לפניך.תבא
 על רם רב.עית שנתן אברהם, ב1 ..צחק על 'הושע ר' של לדרשתו יסוףתנא.ם
 שדרש ואפשר בטצר.ם. בנ.1 חרצובות לפתח הקביה בקש 11 ובוכות טובה.נב.
 אר1ך!,,י שכל, לעולם 1להח.ותם להות.רם נם הקביה עתיר זו בוכנת כ.עור

 7171. ד, "1, הק1רנת"ב אל וע" ז. סר, לוקק 3), .,, סי',ין

 ל,גר"ן, ו",. ה5י1"' 1ס'ש זז,, QY' ירס')' .ר"יו)7ונ האן1)ה 5)'11 ;.',ין
 גן.הוס 1לך5,., 5),ס גג;ח ,קצן לקן.,ס ;תיר "ק," ק"ק'ח 7, י, י,. ay~ ן ' ; ' קק

 ג;1,ס' ק"ן י"ס ;,ך ."אר 1..א ;'גו קס'א 5ס'ר11"
 . ך"ו" .ושקך ,,,, DY' ר'ח ,"גיררתי

 ותשן מריש ,;" !,!ו. ;"' חיא הן"ס ,;יין .ווח' הסות ג.; ח( גה, ,.ש' ;ן' י17,במן
 ;ב'1" ון)'ן ,,:ע"'

 31'. 'קיסרו היל'ק' נ.וס ס'1ס'ס ,".,)1 נו 1, ,תשן ,)' הר,ן: .ך,ך השלש.

 ו"קג'. "ן ו" מרא ת1ח',וי

 ,, ;מ. ",ג יקח,ן,
 ו,. הר' ה' צדק ,7'י ;" 'יחק, ש, א5ר1 7, )5חא 'נחק ך. 7'א: ס.ן וגח'ס ;.',וו

 ברביד. ד' ך,א ך"1"ד קס')(: ;"' ואן דודך ע, קדובמדן"
 5קרר'" )",,,

 ,. הק' 1 "רק לכ'. חוסמן לו', ר.' ש. 1נמא"ר1 ;'ג, ד'
 'לקו" 11" ,. ה7' 1 פרק ל;.ל ;.' ,, Dy' יירא ררזנ" "גילתאוי,

 ה""'ס. הפית קם אין 3;1 'גהק את אגריס אעקד א..,., תולמתן: 5' סן'ד,גוס "ר" "' יאינו,
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תקכה העקרהמאגדותויהן

 המפורסמות מן שהפכו ער פומב' להם עשו עכ1.ם של וא'ר'הם העתיק,דנורח
 פורתא פל.טה ורה. עבורה אבק אלינו נם משם 1נכוק הקרם. עולםבכל

 ובקשו ע.קר, הנ,צר.ם עשא,ה בישראל. טפ.לה 1ה.תה האל.ל1ת מתחוםשנשת.ירה
 מוריה ב.ן זה מקביל קו אפלו אופן, בכל הקרסון. ולממשה ל.ושנה'החוירה
 הררית. השפעה או npr מח"ב אינו!ולולתא

~WDNT 
 'ותר עתיק מקורו שום

 משותפת. עכו"םבטורשת
 להעלזת .ש מהם גם שאזל. החן.1נות, שנ. שב.1 ם י ל ר ב ה ל אף לבךותן
 האמונה של גררה לפרץ העקרה הנרשתה לא לשאלתנו. מה הכרע אולקח

 שישתבח שבח כל בנ.הם..י,, לבג. וואל ומב.א אבות חסר.ב.ז1כר
 l~snrJ זה כאחר שקול.ם אבות בצרי: רפואתו מיצא אתההנעקר

 צר'ק'ם, שאר של וכותם נם מלהוכ.ר שכחו לא אך בעקרה, 1'ל תלו זכיותהרבה
 'שראל. של 1תק1תם .שועתם כל קדם ב'מ' אחר של חסרו על העמירן לאומעולם
 שת' בשכר נ( כב, ובדאש' עולך עצי .1י3קע בניר: לר' לדרוש לואפשר
 בנ.ו. לפג. ה.ם את הקכ.ה שביקע זכה עולה עצ. אבינו אברהם שב.קעבקיעות
 איש לשמעון 1ם שאפשר אלא המ.ם..,!, 1 ע .בק 1 כא( .ר. ~שמזתשנאמר
 אלא נקרע לא ה.ם במקרא: ר1מ1ת לתיבות רומה באור ררך על לרר1שקטרגן
 ויצא .1.נס בוכות ;( ק.ר. יתהל' 1.נס. ראה .הים יוסף.בשב.ל
 .ב(.,,י לט, יבראש'הח1צה'
 לכסא דין מכסא מעמירה והיא לישראל, 1סל.חה סנ'נור'א משום בעקרה.ש
 מזבה על שנכפת 'צחק זה ל 1 כ ש א 'ר( א. ושהיש הכופר .אשכולרהמ'ם.
 בכל לצר'ק'ם שיש אלא 'שראל'.,י,י של עונותיהם שמכפר ר פ 1 כ הכאשכול,
 מכפרת',י,י צר.קים של .מיתתם דבר סוף לא מעלה. כלפ. זה מכח משהוהרור1ת
 רנ1נ1ת ממרת הקכ'ה של מרותת מהשכת צר'ק.ם של .תפלתם בח"ם אפילואלא
 בנס ש.ה.1 בשעה אה': 'ר ' .ה מה'! עקרה של וכותה רחמנות..,וילמרת
 .צחק של עקירתו 111כר רואה הוא רעים. ומעש.ם עב.ר1ת ל.ר. בא.ם יצחקשל

 נם רואה שהוא הבט.ח ממש שכך אלא רחמ.ם. למרת הר.ן מרת להםוהופך
 יבראש' לך מון .אנכי הרירות: כל בשלשלת וחס.ר גדול כל של הטובלפעלם

 בשעה אלא עור ולא צר.קים, של מנינ.ם מעמ.ר אני ממך א(טו,

 (ל70 ,10 1898 שכטה: ר'ע שפרסם א.', של עתיק בנוסח וא'ןנז בתפלה, אבנת ברכת127

 א. ס'פ ג.ר בא: ר'; סג'לחא י,,; יס' נד.תות סוף ח1ס5חא,!י

 סו: ,ד, ;מ' דרשב" מג'לתא עין: ב מנכתא בשלח מנ'לתא 71" )'ה. ס'5 ביר,וי
 ח. נ" גיא 5'שמיר

 קט. 1בסן,לת" ה, 5.ד 5' קט 11" ח. 5'1 "' ביר,,י
 '7. ", קדקד1,1
 ;'ג. ל.ח היא ".ץ .,HQ 'ד1ש' ע.". ג.ח מו.ק!,ן

 ש, דעתו מהצגת יד'ק'ס ש, .תפלתן ;'א: "ד צובה ע,' י'א. ק.ד 'גמות,,'
 רחם)וח למדח אכור'1תממרח הקג'"
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 שיוכל בהם,אחר צדיק רואה אס רע'ם, ומעשים עבירות לידי באים בניךשעניו
 ן . על.הם".י'י ומכפר נוטלו אנ. ריי, הר'ן למרתלומר

 ע)נ)ת.הם בשל פוסלת שוכנתה 1.ש בעקרה. אף קבע הנקת אין ואת, נם ועור.
 בג) את עוקר אבר(ם שה.ה מה .כל אמר:,,, יצחק בר חיננה ר' ,שראל.של

 שהפליבז כיק יא עשו, זלא מלמעלה, הא,מות שר' כופת הקב"ה היהטלמטה,
 כפת.יה ר.תה)ן סב)ר,ן אתם מה הקב.ה: להם אמר ירמ.הו, בימי עצמןישראל
 ,)כסבאם אלא סבוכ.ם! שר.ם ר ע כ. י(. א. ,נחום כבוכים' ס.ר.ם ער .כ.קימ.ןז
 ערי-ער ,כות ,שם('. ,בש' כקש .אוכלו כפתייה, יתהון א.שתר.)ן ,שם(,סבואש'

 בעקדה גם י"צה לא מעתה למטה. טובים למעשים המשך בלא למעלהאיל
 )לא )מצפת. ,רה עם לעקרה ריב )אין ת)רה.,,י במעש' להתרצות יוכל שלאמ'

 מכלל שהיא העלדה. ,כות )מבט.תה מכר.וה אדרבה, מהן. לגרוע או לבטלבאה
 ועמלים העוסקים בנ.פי,י לשכר אבות מצדקת ולהשל.ם להוס.ף אבות,חסר.

 ן לבוא. ,קרבה מוחשת נבלה כן 'ר' ועלבתורד,
 )על עקור על השונות במכורות המקביל ונם המבדיל ום רבר, שלקצורו

 אלילית 'רשה פל'שת קרמ)ן. עכו"ם מעגלם משותף למקור כר)טו ')תר נראהצלוב
 העקרה בצלם שבקשן נוצר.ם, של בעולמם עיקר הפכה ב'הר)ת טפילהשנשארה
 דתה במרכו הנצק,ת )משהעמ'רה בולנלתא. למאורע ולהאר'ר לעצבוכרמותה

 שר'ר' .ותר ,%ור לטשטש צורך אצלנו רא) משיחם. של דמכפר ברמו האמונהאת
 רמוי אלא במקורוךיגו נשתיירו ולא עכו.ם, מדורות כיויב קדומותאמונות

 ותחיתו שחיטתו עלן האערה פרט' לכל לסמנך אפשר ער"ן זה, כל עםרבר'ם.,,י

 המנר ברג'ה:ן,יר1ר ר' של מאמר) )ס שם 11" 'ד, א. והשיר ה: סיד. פ' ב"ר,,י
 מיסר לי מיצר שאתה בשעה הקכז: lDS' טסתישראל אסרה שהזיע( 4רוד'

 דק הרין למרת לוסר שיכול בק נרול אדם הוא וה אי ורואה ' ד 1 ר נעשה אתלק
,%

 מרחל"
 ,יחיא ה;

 ףלי
 תקן] חשר

 ". הל לדל ש'"י
 ,גל לבדדי קסשץ אלא י=ץ. שק ד"ן לא לצד"ש אשרזס לא: פ, עיא ל'"י
 ניקשו אילו פקל'1: ויק'ר ע"ב: כ, רף פ'י סנהדרין ירזש' וע" הררות. כל סוף עדבנ'הס
 אחריהםז "ביהם עוטרת הנכות היתה מהיכן בעוהץ. שעש) מצתת קבר ליחיל הראשניםאנות
 חסד י: )ך בש;" נרטב ר ק. תחר ק'שתןשאסת "טת ,טת ;דשי יין: שטק.

 אמר ושמואל "'השם כתוספות תם ירכס ע'א רה שבת וע" . יכ שלימי וברית ימוש לאשאתך

 אבות. וכ,תתמה

 גל "' ס;סו%א,הק ~חסרה) בתריס: ח' טסן א. מיר.ס )סחו מקל דרך"י
 רמיוות אצלם נם )שרד, כ,. טץ, הק)רנתיים אל א' אנדח לרתמא: עי' דוליו, תחתשתה

 ,לא מנסיא בן שמ,ען ר' ה: פץ סוטה תוספתא ע" בעקדה, דסומור שנתפרש ישרםבמקורות
 עמ' תהל'ם המכירי בילקה 1כ1 אלעוך ב.ר'ש

")9 
 בן .צחק על אראח פרשה נאמרה לא

 השרת טלאכ, אמן. שירות שת' 9: עמ' רש-ב חטא שה-ש מראש ועי העקדה. לעמןאברהם
 יל ". ק%ז'%עש ,1 =1 עדז= ע, ;ן "דד סד ידקןאדעוג"זת

 אמש .מד הףרח: מלאכ' לו אמרו העולם, את למראות הקב'ה כשבקש ס"'"ח: פראחנד'

ן )מטמנתי א % ;תזש לע:  א  ל נ;" ששיס1הק,ךק החג אח ח"ה 
 את לשחט הפארלת את  ייח  ירו 4ת אברהם ויסלח Dp ;3%'  יושע מדרש וע" שמקקדושת

1
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תקכז העקדהמאגרות]:זן

 תלות בלא בלבד, התלמודית-המררש.ת מפרותנו של התעורות מתוך .צחקשל
 דג-ברות. מתחום כמקורות א, גרע'ונותברורה

 מסב.בתם כלום ולא היהורים קלטו ולא הזהרות, מן נוצרים למרו לומר.תמצא
 דת אל מרת ועוברות מקום, אל ממקום נשאות ורעות אמונות דוקא. לאוהנוצר.ת,
 וסופם ללמר. תחלה ש.צאו העקרה, כנכות מושוים יש .ורעים. ובלאביודעים
 האברה והוחזרה רורות. משכחת שאברו מסורות נם 1.ש למר.ם. נם שנמצאואפשר

 נכר. תרבות עםממנע
 מט;הנ' מנהג והוא י( '[, ).שעי' נעמנ,ם' .נטעי רבות. מני אחת רו)מאהנה

 נטיעות עפר ממולאים סל.ם או בעצ.צ.ם מועטים, בימ.ם לנרל העת.ק.ם.כנען
 כנרפה המים, אל ,רקון או בשרה שהעמ.רון ויש מהר. ונובלות נוצצות שהןרכות.
 ארונ.כ. האל לכבור ארון',', ,ננ. הם והם ברכה. ונשם. שובע לשנתשולה

 ונשתמרו הס'[. המאה ער אפלטון מ.מ. ורומי, .ון כפרות מתוך בשפעהזורעים
 יום עשר כהמשה או 'וב .נעשך'ם ינאונ.ם:".ן בתשובות אצלנו נם המנהגאותות
 וקטנה קט1 כל שם על אחת חותלת l'elPI הרבה חותלות ק)לע.ן השנה ראשקורם
 ושעור.ן חטין של [רעונ.ן בהו ווורעין בהמה וזבל עפר אותה וממלא.ןשבב.ת.
 כטפח ורעונ.ן אותו וצומח.ן . . . פרפיסא אותן וקורין קטניות מ.ני או המצר.ופול
 על ומסבבה החותלת את לוקח ת.נוקות מאותן ואחר אחר וכל טפחים.כשנ.
 לנהר'. ומשליכה חלופי. [ה תמורת., זה תחת., זה ואומר: פעמ.ם שבעראשו

 ג7ולסו שס' ס"חד הרך אוהג' לאגרהס רא'תס הקרת: ,סלאג' הקג.ה אסר '[ גג, יגי'בני.
 ס' וב'. ת,כר)ו' ג' ";,ש ,טה 7),ס' בבריאת וגו.ל( ו"מרתס גדעה ,נס גומע ה"ת'"ס
 %',1 הורת. לסלאב' הקניה אסך צ.ו: ר' ג'לק)ס הונא סדר, 71" ג,וה'[, מס' מ"חךקיק

~nyoe...וגך' ב)ך' את ו% .קח א'. סיד בג,. .5;'ך 'קריב איל בנוחו. )סתו בסמרו, ")ס'חוה)7'1;1ת גי הקג.ך: לסן' הדין סרת אמרה ג,ולסו סהרר)' אגרהס היה רם" ,גס 

 קך'ה נאגרהס. מקרח ס,אג' ש)חק;או ואילך, ,, ,0' ,רת'א רגת' גראק'ת 71" ג(.גג.

 ;מלך. ,א ~נהב סאגדהס' ";' ךגגנד '[( 'ך, ,גן' גד.א ודגן דגר נ, ע, בו .)סלךהקג'ה
 לאברק", ק,וק תאסר וסלנ)תך נגודך )ן'ח סרתה ואוסר'ס: קס'יור ק,שר'ס גשרת מלרג',וסו
 אנגד סגבר' ג' ל( ג, וש." וגך'" סנגר. ל' אברהם קמגבד גל הקביה: אמר "גרהם!גרוך
 ותקקרה, ,ן ". ,תהל' )אומר 'קלו,1ג71'

 )מהו הללה גאות. אוסר. 'הודה ר' ס"לה'ס. סע"

 ג'ו.ב אודות תחלה ויאררו אברהס.. את ;סה והאלהת אן כב, ובה' ךה'ר בוו 7,הקנ.ה
 בל מלא ך'ך ג' ", 1 ד ק לעגו לוסר ובקוו מלאכ'.השרת ב) קסם נון הראשן,ג"ןס
 ה'י)ד'ס הודות 1')צנור1, ר"ל סש'ב 11" זזי ,ס' [וטא וקהלת " "" ח' 5' ביר ע"ה"דץ,
 יין. הערה ,.. עמ'ח"ה

 :לון" .א ,Sulze :"ן ,"ז,1"ן ,1[ ,1926 .ק 44 ,.4[ן, ,[1[ ,1928,,ן
 !60ן1~16'

 "ין .(ו .,Slnith "",ן!ן,י, ,ף ,ג, ,,,!י,נ ידאה: ה"ה " "ו, כ';;" גן ,5רש ראשון 49:72,
1933,42, Hblig~e )1,,,", Osiris" 1ן Adonis ent[c יו0קק"ן, que'Qu,, "Sur 

 ת-א רג';וב'ץ ['קק';ר לאלגס;דר וניון גס' (yDI ,O'lDV~ ק.)ו;ר. ')סד הדיר וע" 33. י4,)
 "14-1. עמ'תר5.ד
 ובאוהל ,,ן עמ' תרסס 'רוקלס אקף, שסחה ל"רו"' ה);'וה סגך הן"ון'ס תש,גות,יי

 א"סוב'!ר. ר'א סק'כ ו;" "רפ'סא. "ג: ע.א קגת רק" "רוש ,,: עמ' שם ו;" ,, ע"'קנת
 "ר. ,ס' הנ"ך ,1'"דגך. ~ד'ג.ה ,, עמ' [ קיד ,ד.'ךנו5ה
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,נח[שפיגלתקכח
 וצרפת: איטליא בדרום ביחור התיכון, ים עמי בין בימית עור זה מנהגונשתייר

 חטים להצמ.ח נוהנ.ם הם איר.הם לפג. יום עשר כהטשה או .ום כעשרים כאןאף
 כב.ת הסלסלות או הצלחות ומעמ.רים מקשט.ם והם קטניות, או פול שעור.ם,או

 ב.ן השלחנות על הנטעים ועורכ.ם כמזהם, עושים א'טל.א יהור. נםיראתם.ייי
 שכניהם. מן מחרש קבל, הסתם מן כ' מוכיחים המעשים פרט' לעשור.'ייכסה
 נשו קדם. ב'מ'. אבותם ונחלת מביתם נם זה מנהג כרוגמת היו ווכ,ר'ם הואילאול.
 אל.הם הח~'ר,ה הנוצר"ם הטערב ועמ' אל.ל'ת, כנען .רשת בנכר 'שראלרורות
 ,ן הנשיה.מן

 ,נתקבל ששב ,ש ואזל, העקרה!,יי למסורות א'-שם נם זה מעין קרהשמא
 קרמונ'! עכו.ם מעולם ;גנז או שנשתכח מה הנוצרים מן הבינים בש'אצלנו

 ן,י
 בעקידה ומצנה המנסה הוא שהאלהים הפרשהודעת
 ן והמכטיח.ן המונע הוא י'ומלאך

 'י " ו( לד, )שמות שנאמר רדמים, מרת זד י י שנאמר מקום כל ו.ל:אמרו
 ח( כב, ושם שנשמר הדין, מרת 11 אלהים שנאמר D1pV כל וחנון. רחוםאל
 לק.ש, ,ר.ש 'וחנן ר' עולם, נרול. שנ, ררשו כך שנ.הם.! דבר .בוא האלה.םקר

 בקול " השנה: ראש של בתקיעות והשג. יר(., כב, ~בראש' יראה יי בעקרה:האחד
 העקרה בספור האלהות כנו.י חלוף הדורות מעינ. a~pt ולא ו(., מז, 1תהל'שופר

במקרא,
~DNIW 

 י. י ~עמים ה' נאמר ,בסופו ם, . ה ל א פעמים ה' בראש.תו
,ן למרת פרעונות ממרת והפ.כה רחמים. לכסא ר.1 מכסא בעמ.רה ררשנ.םוררשו
 Ac(oni der Nacilleben l)as Baun~garcner, Vl/aIter "(וידשין ["" -ו"5 ,ןי

43,Vnlksk~(lsdc 7. "1421 עז (Sckzae~z. ןוג))"1םןבשש[םםי"1" uebr~gen 1]" ן( חתותו ימתון 

122-148(.1946, 
142

~hrci ~")1] 
usna una נ" Adone" "ו "Giartlini נ 

~fodena, 
Neppi ,4140 

 ,ן ~d'[talia.- :,ין ,,,"4,ג311 ,"""זו Setccnibre ,923ן -קוו85-93
 בכל כמעט סמנם הפתבארות אגרות. של וההחרשותן חזרתן רבד כך שיבואר אפשר"14
 והן וכרן, ,אבד ה,עלמו או נעלסו הדורות שבמשך אלא ה.שנ'0, המדרש ממקורותפרטיהן
 לעיל ,עי' ..ח ב י ר ה שמצא מררש עי' הבעי.ם; ב.מי הצרית בסב'בה מחרש ומתגלותעולס
 המדרש נם ,אויי י](. הע' ר' פרק )לעיל הלקט בשבלי והאגדה 18(, הע' רבדפתח

 בהסבר אין מקו'ב סכל אגו(. הערה )לעיל רבתי בבראשית העקרה לענין בתהלים ח'בם,מור
 ". בחרק יעין;., הנ.נ"ם. ימי של הישראלית במציאות לבקש יש עד.'ן סבות-'סור ואילן כבזת-לוא., משים אלאוה

 ן ,ב. נב, ,בר' נ5.' רינן,
 1. ,.1, וע' 1 ל.1, פ' ביר וחסן: בר שמואל ר' ספסר ,שי' ג'ו. ס.' דב' סערי!
 "-!, הק' ס 5רק לייל ;י' '. 1.1, 5' ביר,
 ,. ,,. הי' ט 5ד1 ,עיי עי' ;'ב. קמא ותדריג,
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תקכט העקדהמאגדות1נט[

 הנשמה מהרולי המושו.ם לצרף ור"קו ר"נו ופילוסופ.ם מדברים של וכתותסובה.

 הטוב של בעולמו דרע מציאות של הק,ש.א ל"שב בקשו או מנוסים, רמותוצ.ורי
 רקבות, וכרות ושמאל, ימין וחשך, אור חשפו הא.ן מתעלומות הח"ן וחכמיוהמטיב.

 בשנים. מאות רורות על דורות ימקרא והורו הנו כך וחסד.גבורה

 חדש, פרוש ל'ת1 ונסה דמקרא. לבקרת היסור מנ.ח' דור ה'.ח במאה שקםער

 בספר' מתחלפים אלהות שמות של הישנה לבעיה המערב, עמ' של התרבותפתרון

 בראשית ס' מסרר לפנ' שהת הניח התעורות, השערת מאבות אסטרוק,'תקרש.

 סדרים ולא הסתירות ומכאן משניות, תעורות של קטעים וכמה ראשיות תעורותשת'
 התורה ספר' שתחברו להכחיש ה'.ז במאה התנ.ך מרע לחלוצ' שהביאושבמקרא,

 ב ותעורה א-'( כב, )בראש' א תעורה אסטרוק מצא העקדה כספור נם משה.,ע"

 מקרא הוקר' ונמצאו כלתה, טרם והמאה הימים ארכו לא 'א-'ט(.י פסוקים,שם.

 ובחנ"ה ם . ה ל א תמיר באחת ש'הא התעודות ולהסה בספרים לתקןשהציעו

 לאחד שדשתדל מאסף, או עורך של 'דו רשומ' נם נתגלו מהרה ער '." 'תמיר

 )בראש' השמ'ם' מן ת ' נ ש . למלאך להשיה נאלץ ולפיכך התעורות.שת'

 ת ר 1 ע ת . סופר : a'~STD נ' במקרא העקרה במעשה להבחין רמו מעתה סו(.,נב,
 ". .תעודת וסופראלה'ם'

~DIDI 
 דר'רקטור."י הוא מסר'ר

 לפסוק ומו"ר מנתח וזה אחר. לפסוק ומשבש n~we זה המבקרם, נחלקובפרטים
 ביחור ניכר, שנו' הל לא השיטה כעצם אך תעורה. אל מתעודה לדעת'קואחר

 של עיקרו כ' הוסכם לרב 11לה1,[1.י' של מדרשו בית שלטון של השניםבעשרות

 מ[ג'י 1"'לר ;,, ען' חקסיוק(
 ,de [saac )16,1(: Leviatha~s Hobbcs "1 ד"ביי'ס:

 ,Pe/zlater(c/fi scripere. .De )1693( בס' בן 0[י """יין יי" ,"י,י;;"ו,:)1685(

 ,Astruc, ., ,., .קק 109-113,

 "vol. 1799, .ge ,ןן .ק :auch "viellcicht, 22:12 Gr, 310 'הוך יעז-"(,([

 4"ן,חן(
~felfl 

zwcyt~ das IVorte: ")!1) 143: ל17 _ק" Halle 0',!,,,"ן], ilzrer 

lieis"re~efi hlahl twey )י """ als lvusste, .vereinigen "קרה סן'ע הו, PIPD :א' 

 ייו,ר'ס דוב גן IDT)T דלנו ובעקבותי ,דאה, ס , ד ל א 'ד: שקוק ס, ' ה ל אילדך
 .][ .ל, ,E(,rl1 T/se Simpson ,"",,,4",ץ ,, ,oxforci Israefi ,1948 .ק 83 ע,'יידרס,

 כמוהו ה, ' ל " וסוער 1;1', דאון ל א . ל א סוג התעודו": ,מהגר' קרא אילון.י

 סי"1 "י" "ח.7 שידני, כי. ,Ber[in filensetzul~g גויר םן:ו':ע:תמנ

 .נ ,C'olnposdion~ Die l~ellhausen ן,4 תן(...י=.,ין..ר. : 4י:,ן"deutsche , 7,ן

~usatz,
 "ן"ן",4ז ]xx )1876( "י1ן(8'=409 ,9),18 .ק :)18 "ג( "22,15-1 "ן("

erinnert"".יי" ,70 5:2 ;ו welches שיש denl "" scholl .erlceullclich "" ה" 
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]ס[שפילתקל

 נתערערו בימינו אמנם יהךסטי,2ן מהדיר או תוספאה יד-יה, )פסוקיםנוספות לי ושת אליה.סט., מספר ע" נת.יסד 1.ט( א-ינ כב, ,בראש' העקרהמעשה
 טפרש'ם 1.ש שטא, הפך שלה בר. לפחית או 11, אסכולה של אש'ותיהבהרבה
m כנו" של הפרושים נתחדשוישיב .צאה.,י אחר 1D1D מ.ר. אזכרית.ה. שני" על העקרה, פרשת כל כ.מחדש, h  את מצ.ין ', ם . ה ל א מתחלפים: 
 .המינע היא ' . י בעק.רה'.י ומצוה .המנסה הארם. קרבן את ושואלהתובע

 שנ'עלפנינו שמא למקומה, הבעיה וחזרה אדם.*י ובחי ואוסר החומלוהמבטיח",ן
 של הקרבנות מנהג שק-מה העתיקה. האל.לית משכבת האחר שונ.ם. דתר.ברי
 בזבח .יהחל;4תו ,ה אכזר למנהו שביטלה המקרא. מאמונת והשג. בנ.ם,בכור.
 !ברל.ם: ספורים ש;' העקירה בפרשת להפריד נס.ינות נם נעשי יאמנם Ifi?nnבעלי
 א.יל יהועלה .צחק שניצל אחרות ופנים מערכתו, על ונשרר שנשחט ביצחקמעשה

 מןתחת.1.,י
~leon 

 מלאכת נמר אלינו ה!.ע לא סי-.ט( ט, א-ה, )פסיקים הקדמון
 "יען 4אב: ה' ברכת ספור, של סופו שרר אך הבן, שחיטת תאור וחסרהזבח,
 אברכך' ,ברך בקולי", ח ע מ ש אשר ,עקב הזה,, הדבר את ת ' ש עאשר
 שאינה סו( )בפס' " ת י נ ש , התיבה זולתי המקראות מן מאומה לשנות ואץוגו',
 הפסוקים שנ, הפרשה לתוך שנשתרבבו לאחר ניתוספה ואולי הקדמון, המעשהפוף

 .מול ליהושעלח,ור דב.ה אמר לכך , , , פריעה להם היתה שלא אלא דיי, נמילים ישלוםןחס
 לא ב, ר אטר. יצחק בר רבה אמר ע'ב: ע'א 'בפית ועי' כ-ט, פ' פר.א שוייה, פעםאותם
 ח. ' נ ש ישראל בג. אח מול ושוב ב( ה, )יהוש' שנ' אב.נו. לאברהם מ,לד פריעתו'תנה
 רבוא "עים מצרים בייצא' קרא פחר' רבנן נבורים' ,שש'ם 1: נ, ישם 'ב א, שהשירוע.'

 משקה ההושע פורע ואהרן מוהל היה משה אמר, ברכיה ר' מל. מ. . , . חרב.,אחחי

 ;1"ז"(5טתט[;( Erginzer, 22,14-18 חן"( Vle~e: geTohnter)"שףתן
 .ג ,תח"תלןע( ~Genesi :)1873( ת;( ,22,1-13 ;]1=19 ";(.ג=22,14-18

 1ע 1u~ish %"י,"1",קע,ה? .,( IYook the ,6 ,ג11"%";( רב,ע"

 ,תץ0(5ח0ע[10"
 תנ11ט1

 ,)1910( .ק ;331 מצ"מםאתרים
~eNesh 

Skinncr יתחמש( ,1920 .ק .164 .נ)] 
 ,)7!19( .ק ;239 טייח: בב, בר' ססוקי0כחוספח

 ,כג"שש"
 .11 ""1תטם

)1924(.Gen",i Procksch, 0. 
 Paul ,01%,ג Erzaehler, als Elokist Der %ח der Irrfveg ,גיעז44ןע"0,8%'131
 Giessen~ ,1933 .ק 40.חף5

 Cassuto, Umbertb 1ב17ר: ובפרט ,Knobel;  %!יlefitor [0 ,אש Gelzesis )1852(4י
 Buber, hlartin רב יעי Firenze Genesi, dells q~estjaNd La ,1934 .ק32
 ,"probleme-מ83ת0נדע AfG~VJ ,80 ,1936 83,ף5

15Kornigsberg. erlaelelerl, hisloriscl)-h~itisch Ganesis Die j:Bohlen, voa ק. 
 """4ג- loiei בBerlin , Gafisint: Tsnd Sinai  Gorion,  131 ,1926 .ק .חה1215"1 ו ,1835. .ק Genesiy', Colls~n, 'nlch, Fr, (cf. 231 ,1871 .ק 337רףח5
 )ברלץ ח'א האגדה וצר מא בספרו נס ע" ברדיצבסקע עטף מיכה העכר' דס.פרהוא
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תקלא דעקדהמאודות]מא[

 השג. הכפזר מנזף שהוא ינ, בפשק למסופר רבר.ם הרחבת אלא שא.נם ויב,'א
 במעשה הא.יל. של התט1רה וקרבן .צחק של הצלתו על ינ-'ר( ', ו-ח.,פס'
 הופתע שאילו י): מפסוק כמשתבר ממרומ.ם. קורא למלאך וכר כל בא לא זהשנ,
rllr1מקום ה.ה ולא ומורטות, נשואות עיניו היו ככר ., ם י מ ש ה 1 מ . אברהם 
 שכשנורמן באנר. כע11 'א-'ב מס' ונשתלבו עינ.1'. את אברהם א ש י 1 .לזמר
 אצבע שראה בנו. תחת להעלותו הרעיון אברהם של במה1 נצנץ א.יל. פתאוםלו
 א.יל לי וו.מן הקב"ה של בשל.חותו בא ך א ל מ ודאי בלבו, חשב במקרה:ה'
 בכפור אחת, פעם אלא המלאך דבר לא ראשן במקור אולם בנ.!ין תחתזה

 תוספת ט1 מפסוק למחזק 1'ש ב:1. את ששחט לאב ברכה כשהבטיחהקרמ1ן,
 ,שנית".8ןמיותרת:

 לפתרם. .רעו שלא בכתוב.ב .ר לשלח לעצמם התירו לא כמ1ב1,קרמונינ1,
 אך באומה. 1המק1.ים המקובל הנוסח מן לזרוע או לזרור לבם על עלתהולא
 שהם, כמות המקראות 'שוב ע" כררכם, לסלקם, ובקשו בקש.ים, הרגישו הםנם
 אהבו. כאשר הדרש בררך aNT להם, הנראה הפשט בררךאם

 כטנהנם והשיבו למה! השטים מן קר.א1ת ב' הם: נם שתטהו לרעל,תמצא
 אמר אתה? מי אברהם. לו אמר 'א(. כב. ~בראש' מלאך' אלט .1.קראבקרש:

 ל,, אמר בעצט1 הקביה בנך', את נא ,קח ל. כשאמר לו, אמר אני. מלאךלו,
 שנ.ת' אברהם אל ה' טלאך .1.קרא סיר ל.1 יאמר הוא מבקש הוא אםועכשיו
 הראשון.,, מן לקבל רצה שלא שנ.ת, למה ט1(. כב,~שם,
 תשחטנה. לא ל. אמרת ואתה לשחטו, ל. אמר הקביה למלאך: אברהם לו.אמר
 ואת הרקיע את הקב.ה פתח מ.ד שומע.1!"( מ' דברי התלמ'ר ודברי הרבדבר.

 טז(.יי כב, )שם. ' ה' נאום נשבעת' ב, .1.אמרהערפל

 .סק1מ~. lDDT-11 ר"נ.ס 1"זן
 מזגה ים,י

 ,וצי
 רנת. בראק'ת ;" ג. ה, ליהושע ינסו ,וי 7מ' ו)ר.ו'ס ס.ן. ~ר.1ן, בן

'Dp,וי. הק' ולעל יון 
 תוח',,

 ע.' תזת נ'לק,ס ו'ל0ר;1 ואזלך. ',י V'D 0'1 ס.' שם פ'ב ותנח' ב'ן. ס" )'ר"
 ק.ח. ע0'סאן

 קאגרהס אסר, ר ' ג ג 1 סו: נב, גר' התורה 5,' אברבנאל. וו" ,,. 7מ' 1'1ש7 מדרק,!
 ואתה שס,7ולה'. אסר:.והעלהו רגך רבוז בדבר' ק10חה ,בד 'שאמר,
 ת. , ) ק אמר לנך כסלתך. ולא 'ראה. .ה' גגך. אצור א' אג' סאויה'. לו תעו .ואל"וסר:
 אתה, קטן שמא אברהם: לו אסר 'רך'. הקלח אל .ו'אמר ו,: 7ס' דק.ב ")דה. מדדוו;"

ופתק
 חפץ קא'נו א;'. הקב.ה של ",,ח אלא ,א, א.,: ,ה"7ות'. מגק"

 אברהס א.ל 'ב(: כב. ,גר' מ"וסה' לו חיש .ואל ,,: יס' רבת' גראק'ת וע,' ארס'.גקרגן
 דשן דל. היגור לרס,ח)' ותבק" אתה שמן ;"א "'ל היו,ס,ס. רגון "ל קל.ח א.ל "תה.מ'

 אל'ך'. אשוג ."וב '( 'ח, ,בר' לך ואסרת' הנא א)' הוה, הנן די קגור"'ך הוא אג' א'לקון'.
 'ח'דך, את להגיל ערקל'ט ,"1נ' 1;כו'ו להצלה, וא' ללדה א' השבותו ג' .ך אסרת'לפה
 ס" נ,'קוט'ס ס ד ר " ה ובס' הוא'. ה;1.ס'ס רבון קקל'ח אנרהס קשר הוה ה";סומן
 לאגרהם הפלאך שיג 0ק1ס בשוס ס!')ו 1." אל'ך', א"ב .שזג ג'ו: ev~ ,הר)ר"ך פי'מ.ר,
 בהר [הו ה"ה ומת' חרת. צר'ך הוער ק'הא א.'ך', אשב ,קוג ג'ירף נאן אסא.גשרו,
הסורה.
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 ]סבן'ן'שפיגלחקלב

 ווה הראשון הדבור שנפסק השמים', מן ,שנית אחר'ם: פנים ררש1הואחרים
 אלא הקרש רוח התמירה שלא ז"ל, ררשתם ררך על הוא ואזלי שני'.י:רב1ר
 הפס.ק לא ממשה אבל עמהם, מלדבר הפסיק הנכ.אים כל .עם לכרו:במשה
 ימי1'.,,כל

 למעניתם) והאר.כ1 יר-טו. פסוקים ב.חד שכרכז .ש הב.).ם 'מימפרש'
 ' ה ר ב,ה ם 1 י ה עלי העולם ש.אמרו מה ה א ר ' ' ה הוא. כ,.הפשט

 וכשיראו לשה1ט.ן Inlsw הקב"ה בעבור כנו ש.שתט כ.כ צדיק אברהם אם ה א ר.
 להנאת. אלה מצותיך שזמר ואיני צ11ייך עברת. שאג. 'אמרו, ובחת.1, א לש

 זה '.בררך 1המש.כו שקר'.,1 עלי שרובר'ם ה א ר ' ' ה על. שיכזבו דבור1א1תו
 עם לאשר ההוא המעשה נמר שלא .לפ. מספרר: הגרוש ברורעור

 מה שם על ההוא לסקוס קרא עשה. כאילו לו .חשב לא שמא חושש 1ה.הלבבו,
 לעשות. 1בפ. בלבי אמר הייתי אשר ה א ר ' ' ה והכונה לעשות, בלבושהיה
 ' ה ר ב,ה ם 1 . ה לבב. ניושר הטסה המחשבה 1א1לם המלאך. l~lDW'לול,

 הכבור Ty~ln . . . ת . נ ש אליו המלאך דבר ה.ה כ1 ועל . . . לעולם ה א ר.
 הר הרברס מתוך y~lw שאתה רומה ממש'..י עשא1 כא.ל1 הוהרגר1ל

 כסאבה ונשלש חוור הרעתן nJesl פעלו, אברהם אבינו השלים שלא 'שנה,תרעומת

 '1ם ה ש'אמ? מה להזרות הסרך נא 'ה' . . אלהט. אל אברהם ,ppxlנוצרית:

 שוא שתה כ1נת' ושכל כנ,, את עקרת' שלא ודוא אדם בנ' מכלהזה
 'צחק ,עת מלהעלות 'מנענו שלא ותחנתו, תפלתו תכל.ת והיתה . . . כזבודבר

 ', בעבירתו. 1רצ1נו כ1נת1 תאמן לא ~ה לול. 1כ' האיל. אחרנם
'Jsel זה 

 ולא הוה הרבר' את n~wy אשך .'ען לו: ואמר מהמלאך שנ' דביר לובא
 להעלזתו תמיר ומבקש פוצר שאתה 'חירך. את בנך אתחשכת
 הדבור בא ,ה בעבור וגו'. אברכך' ברך .כ' ה' נשבע ,ה בשכר לכו עולה,ל

 הראש1ן'.'ן הרב1ר עם 'הר אמרר ולא מהמלאךהשג.

 ,ן קע.ס. ס" תתק.ח עמ' נשר ן לרן קלסה תודה י" השו"ב, )י מיי"י:
 שלישית. ~Qy שכינה עם)  דברת שלא  מכין -  53 עמ' אגרה סררש  יעי' נ. פ' שמז-ך22

 ,ן ויו. ;ס' דבת' בראש'ח;"
 ו.:::ג סך , ס . י::)ס:?יי-גהק :נו ::יי":::בך,:ג:'ג

 הצורו כסיות בנו ש1חט.את "ס אלהים. .רא אברהם .אע..ו .ראהי ה. גהר "תמ.

 ספדי.. העגוב קא.ן ה א ר י ואו ק.. סיון לק"מ ר!.ת. שלא ידידו. שורין. אותנווגוירנו
a)eNTלג,ב היודה. ;ל ,). ק ח, ;.. מנוח. בך חוקר ר. ראקו)ה וק בדגך פרש גבר 
.,,,,

 סני
 7"'ת. כי ,;רן ל. 1.ה.ה יראה ך, נך: אוסר אנרהס .דאק. .ה' 1.דא:

 גוו יוליך אברהם ארך . ה ר ה ג מק.סוח נגסה ס ו י ה ר ס א . ק אנ. 'יד; ג'סטותו.

 בחקתי גי .אסרו ;סין חו,ר ג). ונש.ראו גוו. את ולסחוס ,גגך,. .וגל "ס ל"י )ר"ה .האנסה
 סריסי ." ג' ה א ר י וקקג.ה הקנה. היתה מה' גי יאסי),, 1.א ברבר.1, ,מתקתי מס,.לא,
 וצא. ע' קוד 'ידק, עקדת עדאסד, גן '(חק,, ifPrn" ע' קער.ס סמררת לרייד.א ה)דו,.ס קם ויי' .;ד'. ,י ו.היהדגי.ו
 למקזס ת.;. ה;;וו'א אגרנ)א,, 'צעק ,דון התורק 5'ר1ק,נ
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תקל העקדהמאגדות,סנן

 עכו"ם תביעת הלב. מ1 נם 1א1לי a~lyn מן נעקרה שלא נצח. ולא המקראנצח
 מעשה nwp1 א ל ש הנושנה. הטענה נשתתקה ולא ממש. בנ.ם לקרבןקרמ1נ,ת
 ב.מ. ישראל ובארץ פילון.,, ב.מ. באלכסנרר.א כבר דברים נשמעובעקרה.
 במלכיות ב.חור הב.נ.ם, בימי הרבה בארצות כך ואחר ר1מי.ז: של הנרגלהשמר
 קרבן עקרה ה.חה שלא ישראל, על ולערער להתפאר כדרכם שבאו נוצרים.של
 ישו.,י בימי המעשה TQ17 לכא1ת, רמו אלא בה 1א'1 אמת,של

 ראתה שלא מבונא, אפרים לר' כעקרה כבר ,ה ר1חנ' מאקלים טשה1 .ש1א1ל'
 מן .שטח קריאה ג'ל: לשאלתם nalwnl למקרא חרש פרוש ו0 בה 1'ש ער"ן,אור

 נצטוה, כאשר אברהם אבינו שעשה 1פ"ט, אפרים רבנו פתר באה! למההשמ'ם'
 אחתן פעם מ.ר ל.צחקושחט

 ונתח.ה. עליו תסי טלרד
 שקה. פעםהפש,לשחט.

 רנל:ם: ולדבר סטקדא:עיד
 מלהשמעם". שנית ייאלטוךקם"נ:דרא

 גבוהים דמעות נסלחתפ.

 %-הלהים"."??ךז

 מעל ליצחק ושטף שחלף השרת, מלאכ' שהזילו רמע1ת. נחל אל1לא לזמר,רצה
 כל ,~Ty עכשיו ן ת ' נ ש פעם שוחטתו אבח היה כבר עיו' לנ1 ונשאו מזבחנכ'
 'ח'דו את בנו את האב ש'שחוט בר' ער שמים. 'ראת של כחה היכן ער עולם,בא'
 כעולם. מתקרש 1הנ1רא הנכבר שמו ש'הא 1בלבר ת. 1 ט ' ח ש ' תש

 1החן'רה נשמתן שפרחה ביצחק שספרו האנדה, ממס1ראז אפרים רבנושאב
 ופתח לחרת. המתים עתירים שכך 'צחק 1.רע המת.ם.,, תחית בטלל.הקביה
 העקרה לסרר קשרה לנ בישעיה עתיקה הפטרה המת'ם.יי" מח"ה ברוךנאמר:
 עליון טקר1שי מנשרות רמע1ת וה.1 .בכיון' מר שלום .מלאכי אראלים, צעקתעם
 שת. ערן בנן 'pns .שנטמן מדרש מצא 1ריב'א אברהם.,, של סכ.נ1 שנמסהער
 הורכב אלו אזרה מ.ס1ר1ת לשהטו..,' אב.1 שהתח.ל מהחתוך להתרפאת כר.שנ.ם
 ערן. לנן לךכנ.סו ליצחק 1נרף כנחל שצף ממרום, דדמע1ת זל על דמעשהספור

 3ס. סון'רו 1"1א אפר'ס לכ' 'דו; ה'ה סו3 יקר מיי; ן,,. עם. ".3יעכיק"

 קכ'נ(. ;ס' 65_"3רסן ס-ע ה.; שלו 'דה כ1

 ל'א, פ' פר.אסי
 ה' סי' ג'ו פ' ב-רי3

 ון'-
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 ]סד[.'שפינקתקלד

 אפרים! לרבנו לו באה מנ"1 ליצחק, לשחוט אברהם שנסה ת, , נ ש שהיטהנאולם
 האמנם השמ.ם:. מן ת . נ ש אכרכם אל ה' 1.קרא : רגלים ולדבר המקרא.יעיר
 לבלהות הוא,ן הר שמא או זה, רעי1דבלהות ה1ל.ד במקרא ודקר1ק עיוןרק

 ,ן ההם, ב.מ.םהמצ.אות
 מננצא, בקרזלי המעשה תתנע נורת של 1המנל1ת הפ,1ט.ם מתור הוכרנו,"כבר
 את הצלבנים הם .התזעים. כשלכרז ההומגן. של שבארמונו בהרר.ם לוה ,הששחטו
 בהתנצרות. אם כלת. ל.ה1ר.ם מפלט עור הזה ולא לחצר ונכנסו המבצרשער
 ההם. הרותת של בתע1ר1ת ככתב השם, קרוש על ל.הרנ מננצא קהל1בחר1
 שמשן ב.ר שלמה לר' וכרננות בס' ונם ה.שנות' הנז.רות ב.מעשה עוד נרשםנהנה

~wen
 בהדרים, שה'ו קורש ברית בני כשנהרם כן .ואחרי מגנצא: בחסירי המעשה

 בער לארץ 1השל.כ1ם החדרים, מן ולפנותם החלל.ם לפשט הערל.ם עליהםבאו
 ה.ו, 1רבים,,טהם נבזה. כהר שנעשו ער ת.לים, ת.ל. הרים, הר' ערומ.ם,ההלונ.ם
 מעט, חיות בהם והיה בחלדם, צרורה הנפש עריץ והיתה אותם,  ץרייםכשהיו
 כן. הפעים רואים 1כשה.1 ונשתה. מים מעט לנו תנו באצבע1ת.הם: להםורשו
 עצמכם! אק לטנף אתם רוצ.ם להם: שואלים ה.1 ח.1ת, קצת ער"ן בהםשה.ה
 ,ומסתכל.ם בראשם alyJyJn 1ה.1 להנצלן ת1כל1 וער לשתות, מים לכםונתנו

 ולא הוא, ברגך בהקרוש באצבעותיהם ומראים לא! לאמר: שבשמיםלאב.הם
 על להכ1הם "IS'D1 ~עוד להם. שנעשן פצעים מרוב מפיהם דבר להוציא.כלו
 'י שנ.ת'.י, פעם שהרגום ער רבה מכה המכותאלו

 קהל על לראב',, תתנ.ו שנת נורת בס' ;ם וכן זה, זכרונות בס' 'סופרעור
 מהם, '"צח ש.הר11 הצלבנ.ם ביד העיר שר שהסנ.רס הריינוס, על כפר א,,, ר 'מ

 ומר 'אחר, חס.ר ברח aw~1 כרצונם. בם 1עש1 כרחם בעל צ.חנום שהח.ו1א1תם
 להול.כו ההנמ,ן, של l~ay הגזבר, הבט.חם כי בנ.1, 1נ' 1אשת1 הוא שמו,שמריה
 pJa ,,לכאן לכאן ומעכבם מוליכם והיה לו. שנתן רב ממון .רי על 1להצ.ל1עמו
 זהב. של וקוק בנר לו 1שנר1 לשפ.רא. לבניו ממון אחר ששלח ער axn~lונר

 לשם 51שבא טרמונייא.,, לכפר או.ב.ם ליד 1ה1ל.כם a~on מ.ר הממון,וכשתפש
 ער להמתין להם 1.א1תו א1ת1, הכ.ר1 כ. הכפר. .ושב. נרולה שמחה על.1שמחו
 עמהם אכלו והם  שמחה. מרוב משתה עשו מ"ר as~nl. איווים ככל ולעשותמחר

 לעשות רוצים אנו ביראתנו שאנו בעור אמרו: כי חדש, ובסכין ובטהרהבכשרות
 בחרר הל.לה אגהץ וש.מ, אחר. לעם נה.ה ולמהר עתה, ער נה1נ.ם היינוכאשר
 שמריה 1.קם,מר עשו. וכן הררך. מטורח אנחנו 1.נעים עייפ.ם כ. למחר, עראחר
 עצמו אח שחט כך ואחר בניו, מ' אשתו את ושחט בנכורה ונתאזר לילהבעור

 שוכב 1.מצא1ה1 . . . על.ו, הא1.ב.ם כשבאו ולמחר מת. לא ועדיין ר1ח1ונתעלפה
 כ. לטעותנו, 1לח11ר עדיין אלהיך להמיר אתה רוצה ממנו: 1שאל1 הקרקע.על

 'ו וא.לך. , בע' ן פ' לן.ל,,
,ן ק'נ. oy~ שם וע" ל.ס עמ' "-הברקן עמ' שם וע.' ,ן עמ' )'ש,,
 .5(. ,~Salfel .ו ,., .ק 9[4 )ע.. זגזוג,,
 ;6Tremonia = ~Dortmundנ

www.daat.ac.il

מתוך: "ספר היובל לאלכסנדר מארכס", בהוצאת בית המדרש לרבנים באמריקה, ניו יורק, תש"י



הקלה העקדהמאגדות]מה[

 הקבר וכרו . . . ח.ים באלהים לכפור 1של1םחס להם: והש.ב לחיות. תוכלעור
 והשכיבם בנ.ו נ' את ולקה הקבר בתוך החס.ר, שמריה ר' בעצמו, הואוהלך

 צועק וה"ה מלמעלה עפר עליו 1.ורק1 באמצע, והוא ליטינ1 אשתו ואתלשמאלו
 ער ה.1ם אותו כל אצלו השוכב.ם וצלעתו בנ.1 ועל על.1 1ק1נן בקול1ב1כה

 שיחזור כרי הו הקבר מתוך 1ה1צ.א1ה1 ת , נ ש ם ע פ ב יי אזיב. ובאולמחרתו.
 רצה ולא אלהיך. להמיר רוצה אתה אם עוד: לו ושאלו לטעותם. מזרה 1.האבו

 הנפש. יצ.את ער בת1מ1 והחניק ננקלה ,הנכנד הנרול להחליף שמר.ה ר'החסיר
 .חור על החפ.ר שם ומת עפר, על.ו 1.זרקו שנ''ה פעם בקבר אותוושמז
 ואשרי אשרר אבינה ברהם כא בשימו שם ועמר והפרא, הנכבדהשם

הלקר.זי
 הר'עוס: בנל.ל1ת דברו עוש. כח נב1ר' למרו טט' הזכרניות כותב מרש,הר'

 מררש' אף כ' לך ונרמה 'ש אולם המוריה. בהר ומתעקר עוקר על האנר1תמן

 הן נם נצט"רו המקרא דמו.ות ואול' נדוה. אלא דברו לא העקדד elrel~דעקדה
 בהמונם. השם את תרפת אשכנו חס'רי כשקרשו הצלב, מסע' של המציאותלאור

 לראב'ן תתנע נורותבספר

-DTD' 

 קרושי על .חר האו.ב.ם .T~DTJ כ.
 1.אספ1 הדבר להם ונורע לצחנתם. יאותו ער ביכורים לייסרם ,, א ר י נ ל .א

 כ. כולם, את לשחום החסיר.ם 1.תנרבו בוראם. לפג. ויתוירו אחר חרר אלכלם
 הרלתית ויסגרו בחרב1תם 1.חו.ק1 . . . נפשות טא1ת נ' כנגר כרך בא1ת1 ה.ושם

 בחורים שנ. אם כ. נשארו לא הללז הנפשות מכל . . . כילם את משחטובערם
 .,, 1. . ה 1 ת ר ) ר 1 ב ם . ט 1 ח ש ה.1 הם 1;ם תינוקות,ושנ'

 כשהתחיל אביו שחתך החתך .מן ונתרפא בגרירת שרט שה.ה .צחק עלהמדרש
 מאורעות כבר בו משתקפ.ם אס ',רע ומי ריב.א, מצאו מהו!לשרט1','-ומא

 הצלב! מסע' תחלת שלהדמים
 ש.איוו הצר'קים, של תשוקתם נגרל לתאר והפ.יטנ'ם הטנפת כותב.רניל.ם

 לב.ת ההולך כארם לככ ~בטת כשמחה והפרא הנכנר השם אתלקדש
 ב.מ1ת 1ההר.נות r7y~Dn על ובקינות בסל.חות נם תמצא ומן .... ה ת ש םה

 :הצלבנים
 . . . מתביישים וידס'מם בההם קאב,תשלטים
 . . . )?שים דץ'ם שיףליקד
 api~lli ~סלם וטוים יב,תנסד

 ם.י' מ ? ס ו?שיך'ין לקנחימהרים

 ע.ט-5'. וע' נ'א-ניב עמ' 44=הברמן ועמ' by 24-23~ נ.שי3
Elnereasהיא Eller לן )ע" ה'ום. "(Salfeld, 

 ואילך. מ, עמ' ועי' ע'ח עמ' 10=הברמן עמ' ע.' 42 עט' נ-ש9נ
 ניב. Dp' הברמן 4י עמ' נ'ש40
 ע0' חיא הדמעות ס' ;1הב', ,עקב קול הקול .את נק')חן יהודה, ביר קל.;,סונ ד'ן,

 ס'ה. ע0'קצ'ח=הברמן
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]סו[ 'שפתלתקלו

 נראה, אם או אם-נשמעשמוע

 פליאה: ,דולה ימס? יילס"טע
 1אה- כלחיהמ,לין'םבניהםלטבח

 !"הו" נאה רם תתאפקסשל-טלה
 בונה היה "אברהם העקרה: בעניין מאוחרים במדרשים גם זה לשון מצינווהנה
 ם ד א ל רומה ה.ה אברהם האבנ.ם. ואת העצ.ם את לו מוש.ט ויצחק המזבחאת

 שהיה לאר.ם רומה היה 1.צחק לבנו, חתנ,ת ב.ת בנהשה.ה
 בילקוט שהיא ה.מררש' והוא בשמחה'." שעושה לחופה 1aspמכ.ן

 מביאים שנזהם האש, את מב.א.ם שנ.הם האבנ.ם, את מב.א.ם .שנ.הםשמע1נ.:,,

 המדרש! מן כרנ.ל הפייטנ.ם שאבו תאמר, לעצמו.. חופה שעשהכמי
 הבינים!,, ב.נ. הקר,ש.ם של רוחם והלך מלשנם משהו המררש אל נשתלב שמאאו

 בלו"ש:,' הר1נ. על מבונא. אפר.ם ר' אח. הלל, ר' נם D"Dוכן
 השרפה לבית איתמ להוציאויאמרו

 ה פ ח ל כלה כהכנסת ??חו'מך'י
 כסופה בנפש שבחו לשבחי"עלייו

 דקודש'יי חללי אל דקדובד .דעיר אורל.ינש, קדי שבחבו סמה דפרט.םומתבארים
 הצ'תו בנקר .לעת בבל1"ש: הסוקר אל הנפשות ל'ב 'צאו א.ך תם, לרבנווהור'עו

 וס'פרו ובאו בנע'מה. קולם הר'מו אחר, פה 1'רונ1 הלהב כעלות ו'ה' האור.את
 הקול היה תחלה הוה. כנועם שמענו לא כ' ש.רכם. מהו לנו: 1אמר1 הנו.םלנו
 . . . האש ותבער לשבח'. ,על.11 'חד 1.ענו נרגל בקול קולם הרימו ולבסוףנמוך

 בנו... שולטת 1א.נה באשהוואנ1 הנה1'קרא1אל...הצ1רר...ואמרו:
 ונוף נשמה שריפת, על.ון הסירי 1.שרפו . . . נשרפי לא ועריי, הנחלים עליהם)יחתו
 ,ן ',, . . . הנוף מהם נשרף שלא מעיר.ם. הערל.ם כל וכ1ק"מ.
 לרת'כ. העליית דקרה סגחר לרמ,'. דם, אל .א,ה'ס נ0.'חה ושקלס. נר דוד ר',,

 1 י." ;ס' רג',-הגרסןעמ'
 Dp .31' ותשע מדרש43

 ק'א, ר'44

 גלתו: ואת גו,. "ת קשח" "גרהם, גיר .ודא סר ק,1)יא, קהלת נ"רר המזה 1",'
 ס.ו QY' ,ו-הנרסן ;ס' ון.ש י,ה. היגס קאעקד נלקי גתי יו"ר ואת.ראו
 קפח. ;ס' רפא-מברסן ;ס' ירס;,ת ס' 'זרא,.: שלומ' .אס,נ'.י
 נוברת ויזנקו ירית חס'ד' סחון' קנסו. וו;מ' קם.) ;ס' "ן-הברמן ,ו;ן' וי, ;מ' )'ק,. קדד. ק.; "-הגרמן ;ן' וישז,
 א ל ו הסס קדוש ;ל ו,הר'~ה לקב"ה o'y' למסור ארס "ג, א'ך ,קרוק'ס' חגס'ס.סס1רת
 ע'. לד,. כ). ,סקל' 'דעת,. גל הלס,;' ח,.ת' ג, .דנ1)' בו ollpnll 'חוש, 1.א'כאנ
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[rDIתקלו העקדהמאורות

 בר.נה שפצח .צחק על האנדה את כבר הירעו בלו"ש! קרוש' ועשו ראימס.
 האזרה, ננצרה הבינים בימי והקרושים החס.ר'ם מעשי בהשפעת או הלדב!בלות
 . . . בשבת מנחה בתפלת האבות את מוכ'ר'ן אנו .ולכך רשיי ר פ ה בס'שהובאה

 כשהצר'ק'ם או לנ. )תהל' בה' צר'ק'ם רננו בהנדה: שמצינו לפ' ביצחק, 'גהר
 וראה 'צחק שכשנעקר מצינו שכן שירה, אומרים הם מ"ר דקכ'ה של שכינתודושן
 ש, א ה ' ב 1 ל ע 'צחק נעקר ומ"ר . . . שירה אמר מ"ר פתוחים. השמיםאת

 ר'נ1 ואן ניחוח, כריח לקבלו עומרת בשמים ממנו למעלה שכינה וראה . ..
 קרבן.. של שירה אמר, שירה ומה שירה. ואמר'צחק

 האורה קרמה אם להחל.ט קל חמר ולא בערבוב'א. משמשים ומציאותמדרש
 אשכנו בריהם בניהם בנ' של וובורה 'אוש ממעש' שהושפעה היא או האבותבשבח
 הגורות את ורשם המאורעות פרטי את מבתא אפרים ר' ואסף ידעוצרפת.

 שנת"סדו פ'וט.ם, וחיבר המחזורנ5 פירש ואף 50 ה ר י כ ז בס' שבנמיווהרדפות
 תוקף על ושמועות טמורות ספג מנעור.1 הצלב.,, נוסעי ב'מ' החסיר.ם סכהעל

 בהתחולל היה a'1w י'נ בן T~w: קרושת על הנהרנ.ם שלרוחם
~yDn 

 מבע של
 וולקנב1רנ, טבצר אל תתק.1,,' ר'א סוכות אחר וקרוביו, הוא וברחו השג.הצלב
 .ונצעק ביהודים. ושוסים פורעים טעם שם לדתדבא קלונ.א, של ההגמוןבחסות
 היובל, כשנת שנה. חמשים עברו לא עתה הן אלהים. יי אהה ונאמר: אלהינואל
 משם, ונצלו שנפדו וער רכ'.י, הרג Dl'a הנכבד שמך .חור על רמ.נו נשפךאשר

 עצמם רם. ש.ה'זו הקרש וקהלות הצר'ק'ם בשבח' ולהנ'ר להוות שהאריכומסתבר
 אלהים 'וכרם מטבהוח, והכינו מבהות ובנו עקרות ועקרו ה'קר.ם בניהםורמ'

 צף להתרשם, ונוח נפחד בשנים. רך בה'1ת1 אן אונו שקלטה ממת ואול'לטובה'.יי
 המקרא קש" לפתור iu"Dnl הפרשן כשנסה שנם, אחר הנשמה מחב.וןועלה

 :בעקרה
 שניה. פעם לשחט.תפש.
 רנלום ולדבר סטקךא.:עיד

 הב.נ'ם. ימי של ה.הורית במצ.אות במקרא. לאאם

 ב.מ1לה נעלה גהי ו"ן"ו לספרד קרבר,ס ו)ו5לשלו רו"1נור1. סדרה גסס חס.ו שי'תעג.ץ
 לתולדות פדקי0 קי01, 1רק0 5דו5' ;" ספרד. סנורי היו. ",קור גן "גרהם ,ר'אסר5.'
 ,וי. 1;ן' ~אלך ,:י ;ן' פיג'ו. ונושלג הקבלהספרות

 ואילך. ק"'1 ;ס' ואילך-הגרף ,ו עמ' ויש,ו

 ~zunz. ,"ג(;4"מ",א,ם,"14 .ק 2290י
 ,1196(. תתקנץ שנת ער המחורעות נרשמו בוכרונוחיו 21ג1,(. תחצ'ב בשנת שנולד ומנאןג5

 521. עמ' ראב"ד לס' מבוא אפטוביצר, ר'א עי' ה119-""2ן(. תתקנ'.-חתק'ס ב'ן רבנוונפטר

 קט'r~ap-1. עמ' 55=הברמן ס'ע רש54
 קב-מ עמ' lolln=ee עמ' נ.ש55
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ס,. ,. בין ג.. )-א(: ר.ה סי' ..וו. אבס5ורר ג.' 'ד: גתג' ,' ;.5 גגן מת5יסמת";וי"
 ינ(, ק;;2 ק,' ג:,',רק. ליי1.ס "מיי, 3ג,ת ,,. סל."ית ג., 1-ב(: קן.י

 המגון מן נ:,ה1',)' סב" ";חק א. ג.' vy ק;'ר)' ו'ן בר"מא)ן אהין 9175. לנרגה. צד'קוגר
 ,מימך תרה ,אתק ב'ך,ש,.ס. ;וקן ולמן שלטה מר של מיסודו הע2י'ת השרהלחקר
 ייסיר נ ו" את .;ור),. ;טיחו ולא' ס. והדיך הברקן ס. א. קד המגון לחגר' ואףקסגון,

 'תירה-חברנו ובשק,דה בבינה .קבץ אטף אשר הספר'ם כיח אוצרות יתר כגללרשוהי-
 ן ,כאנא בנא יר'דיך .יחפללו ואת .על לך, נתון משלך יצ-ו. מארכם אלכסנרר פרופ'הרנ.ל
 ה ו י ו ש ר '.בס' מכונא, שלוכו נם והנקרא אפרים רכנו עי' שנה,. על שזה דיים לדלהוס'ף

 כ'ט. עמ' תרצ", תל-אביב שנקה 1. ש. הוצ' ן ח חל

 . כוכבא טףאת-"בנמי

 וטייר שחן לפרף,מקם
vnmלירם, לבנת !כות 

 ל ףלדוקמם. וקואב

 :ף-. לסעל.ת ל.רדף"טרד
 :דה לסלא ההריםל"סד
 להרמה אהבף נפשתעלה

 רעע" :שרה קיהש קמליא"א
, 

 המקראות. מן אחד תמיר שהרביעית צלעות י במיה אחת כל מחרתות, כץ העקדהנתכנה

גן"
 ס'סן הטור'ס בדאקה מחג;. בחח קסקשקת האחרעך ;ן ל3ך חרןות, ג,
 ובמצות. בתורה חזק 'עקב בר אפרים """ו "יסת ב.שא-ת
 היום. מוכיר אני חטאי אח : ט' ס'א בראשית עיר[

 קובה לעד,תה4 תר, ומפיר. יכ ג' ירו ול3 בקת ח"ה תדק,13חד
 ". כ'ורוח

 שא ומי לא:,שבתרה
 ה'"

 ששל 5ח5 ,. אמת. וב" תשן אמר: .דק רן. ין
 ,," ;י נא" 'ון לרון ;. הג41 2ס5ר,לערסן
 כ'. מ'ד גראשית4
 בבקי ירידפה יר יףר נקרא אברהם זל יד'ר,מ נקראו ז' שרב: דברכה האת ספרי4
 רעיב. רנ מזחוח ועי טץ(. י'אמרם'

 אותך. כהן ועושר מקדשך אר למקום כשתרע לאביהם: הקב'ה לואמר
 ב' כ'ב בראשית7

 ל. "ך  שופטיס8

 נ 4יי'ךנ דתי ב אמינ
 ו אהבתך7
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[UDIתקלכ העקרהמאורית

 לעמיד, 4וזי.1 ס"ת,יקשף
 1"מ,ר: לנצח יותיר ?9לד,י

 ?צסן. ,קק4א lo~eשבנאת
 91סן צדיקיי

 יךא: ו?ןק בדם,גאה
 לשלש-זשךהן דט'49'תי

 אלקח, לטל טס אהוב: רכש'י
 ,הה. את-הכלנם

 א 1 ",ן אבא גר הספון איר ג', ג.נ ,בר"ק' גנך. את )א .קח ע.ג: 5'ס ס)הדר'ן,-י,
 )גור .1 )היה קרנה. ס.תמות עמ') תעיר, וךס. גקר ,סלך סמל גק"ה. לקוןאלא
 'לקוס המלחסנה: גן. )ודח ג'ב: ס" ריש מרא ןת)ח' ן ח צ );אחד

 סרח קה'ה צ.ו: ס" קוי
 לאותו והמלך לו אמר חוקה. מלחמה ;ל'ו עסדק ל'מ'ס החרולן. קררם 1" בלס:אח
 אף ממו. גהן אין הראשונות '"יר): ,לא ו,, גסלימה ל' ;סיר ממך גגקקה גסן ת)ח')גוי.
 ר 1 מ ; עגו.) נגרב, ועמית ;ס'ונ,ת בתשעהן ןתנח' נכמה )ס,ה,ך לאברהם: אסרחקב'ה

 ב". )קור גן ,זלן,וו
 ק)ק)'ם גוהק ומה )נ' מר,;ר,'ס ק)ק)'ס נורק "'ע הוה היו"ר ודר~'ל ה', ,'א תהל'יי
 הקביה א.ן נך ומקתס)ח. מקנחת היא נותקה שהוא גל ."ה ועשתו הוה ה5זתן' . . .ביור'ס
 דירו גן "סד )זה )במקנ'לות. ג' ,).ה נ' )ל"ר )' ,'ג 5' ביר י" היד'ק'ב. "ת אלאס)סך
 ן לשק מתמו 'נחן צמק ." החלתה ג;קרה מניא, הל,. ,!חק ג.ר .ו", ר' רב;). שלוערו
 קי.א(. עמ' וצרפת, אשבט ט'רות ס' הברטן, מ. ,א. בקורנפ- כדוד בקנקן בודק כיוצרוכ'

 )הכרסן, וקנקנ'ם'. פשתן ום'מן ראיה . . . ן נסי1נ'ם בעשר צד'ק טבחן : מטננצא ברוך ר' פי,טכ.1'ב
 קכ'א(. ע0. תש'1, ס'ו, הש,רה, לחקר המכוןיד'ע1ת

 "ג. ס'[ גראש.ת 'שם;".. ץ. ר " ה'. )' "',ג 7רה.ן ב, ')הק,י

 י'צחק: י) ואוסר סתואה .שמיא. "ה'ה גיררקות, וע" ט"ו, א' ו'קרא מצ'ת'..י
 ת" 11" "ב. 5'ס וס)הרר'ן י"ס '.) בן וא)' ,Q'Q ח' בן סלת וס"ה במצוות. מסך ודו.אג'

 ,מיס ח' בן ת.)וק אהה המ',ה...אגל מן ס!סער .וק"ח' ה'סך.. !דיק אן. א'ן. ג.נגראש'
 ,;ד'ד ד!עד. יקג, מ"ת ,א ,)7 '.; בן י"ת בצ;ר...א.,ו .דעת קמלת...ו,א בשיהה"ת
 "חו. וירא ות)ח' ,,, עמ' ס'א י';יגיר) לר., שכסר ' ))[ בס' ה'למר)ומן

 אברהם ~רע שן' "הוג, נקרא אגרהם אקוג'ס. )קראן ה' מין: 5' )ו'ג אדר.) נ. ו ה א,ן
 ק'(. מ'א י,קע'אהב.

 מתרעב 'שמעאל היה : ,,י 7ס' חיא מ'נ ות;ח' א'. ג'נ נראש' תר" 1" ל.א. .'ט ק'ג,י
 ש'קארו ה)בס'ס גל ארי ;,ן: הס' ח.א י'עלל,)7ק )')שע ומדרש מעולס: את 'ורק אג' . . .לוסר
 . ל ב ה ת א אירש בבודו נ)1 אג' שראו: עמ' מר)ל,ות ר.מ והוצ' הבדול ומדרשסאכא:

 ,,. עמ' ",;קלשס"ן רץ." הא' ל'א "" )אתקן וספר' ), nu~a (.5 תוסיתא )ן" ה'קר. גס'וגן

 ב ';דק11 א הק17 ש;ןאת11ב'קשנ
 נ אלקה לאין ב מ'צ'ח',ו
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)ע[Sl'DW11תקם

 למצוה, למקדים ור.ודץ

 אעה. קע4מ, חמור.לחבוש
 נדויה, ניטלה אהבהקשר

 ?%". 'יודךהו
 להסוציה, 9א לתוכםמשש)

 לניביה. "ל'ך. דבר.קצה
 טלד', .בתשי תםצרח

 סקלך. יפרש.-כן

 הניעי, לצופים השלישייבבם
 שע.: אל-ע,שיסםסי.
 1nSID האזן עמורסטר

 ההר כלאש אהלתכאש

 אבדהס "שנס שקן לסיוות מקדימ.ס [ר.ו.ב ע'": ד ,"קרס 5.א תור'ן N-eDזן
 )'[. ב.נ,בראש

 גילח ומכ.לתא המקוב לכבוד אלא ענד'סו כמה לו ה'ו ולא ~תסו חטויו. את .ו'חבוש,י

 מבמלת אה,בה אלעזר בן "סע)ן ר' סרוס תנא ע.ב: ק'ה בסנהדרין כי"מא,י
 קוזר'ן ונסקב'ן א' ;'ך 5' ,ג.ר אהבה ל) קושר ;.ד קשר. סאברהב. )דולה קלקורה
 'הורה. גרג' קלו).ס)0 לר' העק'דה "חר ;)רר וא)ל' ;'ן. '.ד ס)הרי'ן ,ת,קעתאשואה

 כוכבא נאהבה )175,, גלתו הקודה, וגס. וחגת רחס') .נגש : ב' "ור ;"ח,.. אחר ."'לתחלתה
 א'. )ב' ו' א' ייצב ע.ד ו'וחק, אגרהס אל המסן )חלוה ,! ד'. קל'ס תהל',,

ק "ל א' כ.ג בגראק'ת כאמר )מה ר[.ל הסמ.גו"-,ו ק ר  ג', ר' גא'וג מאסר 

 .)אג' איל שם(. ,א"נ תלאה. אל'ך דגר .הבה א'ל לדרך. זרן קרס) ;.ג: 5'ס ב;הד';"
 ה'א .וו ))ס,גסדרש שב, ובהעדות שם.) Dy' קורו. סררש ע" '.א,. נ'1 ,תהל' אלך'בחוס,

 לע'ל וע" ו.לן סחן, לר.' 1 ' ר ד 0 ו א ר ק כ ה ;י גס' ס'ן עמ' הקדש. ברוחשאמרק
J'eDנעקדה. קפטן ר'כ על ט 5רק נסנ)א 
 ח'. א' אותר',

 ;ג' על יוסד השנוונה נבדד ל!)5'ב...ראה הצ'לו הק"ק' גנב ל'א: 5' "ר'א,!-,,
 קל הן...,סור א'ל קל,)! קהר'ס מן גחחר סתומה אחה רוקה בז', להחק: ...אסרההר
 שנתרגן "כדרס )הכ'ן כור[ קוו ענן ואד ב': לו פ' ן3'ר דקמ'" ויד ןאדץ מן ע~סדאק

 ,,,. עמ' 'תש'ה, ". גרך חורב יהר, מ'באל הד'ר 1" 5ר.א ,,QQ ע" nD'Dfi. לעלההצער
 "ן. כ.ר "מות ,, והר=הר. .' וו ['. "ן 'ין" ע'ד,,

 א 1'יףלםנ2 אנ טל' אליך[22 נ המזר,1
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[sylתקמא העקרהמאורות

 "ל-בג. השיםזריז
 הרזנ,. עשנת העגלה ע4,",

 לשאלה: ויץ הבן?גה
 לעולה? השה ואיה והעקים ןטשהנה

 במלול.: לכונה ד9רלסיד
 טת-אשר-ל,. יייגדע

 9?ל'י 9;" סשה' 9קר"'
 אליו. והקריבוטת-מהרגש

 סראש,נים: שוח סריהי9ה,ר
 לרצענים! תקריב "קיםו9ר
 לשח תאסרני "לם: יננת?9ה

 השבס. קרננת עדביבמים ,י.

 ;קו נ: )איל) יא[ י.  ,שעי  ,לי אנ )קרו כן ליטלה. "'. ב' 'חן' 5.ר. 5!ה ל'י,
 '.). )' )רות )' ח' ,חו' השרהלשאלה.
 ['. ג'ג נראש'ו,

 ה,. ".ו במדבר,,
 ד'. )') 5' ב.ר ע" בז'., לעונק .היה קרב)): הקג.ה ל) [מן ח'. ביב גראש'ת,,
 ה'. ק.ו במדבר,,:
 ס'[, כ.ב ,גראק' המ,גח. ,את ג"יגע מראהו כביכול "11 א' ,חגק' הקג'ה ר. ) ה בוי:

 הראשון. אדם הראקו)'ס. גו קהקר,ג, הגובח ,הוא מקרס נ)ו' קה'ה ס,מד )"מר, ל"מ,ג"
 751." :: ן י" "עצ. :ק קרי1'ן

 ל.א. פ'

 ת ) "ו,,
, 

 ;אלס7. ניוחך לקי,פק !~ארו "פקס יוחק כדו' 71וא א', רז ההא' ס. , א
 קכ.ג, עמ' "=הגיתן עמ' ון.ש גירה 1 גס' איר.ס רגנן ועי' ד. )ר'5 ט') א פ' שהשירעי'

 הן ;שחסין כשהן העו15ת כ. הו,, ה.ונה .מה ליונה: ,שראל 1)סילו . ר 5 ס ה נמסהס[נ.ר
 אלא הקנ.ה על ;5שי )וחן ארס אין בן !)ארה, 15שסת אל" גן. אינה היונה "ג,ס5רגסין,
 Dp' ~חיב א ס" ;פ ומ'נ "', ס.' תצוק נת)י' "צלו והוא הור)נ)'. עליך נ. "ן' בלבדישראל

 חחק5.ד. שה.ש וילק'"1,
 ב.ח. קי.ח תהלים,,

 דסר נ ידעצ'פ[12 נ עולה"נ
 א לקה נ לנוס[ ב ')גה אלם[ ')נח,3 א ?קד סקר[,נ
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]עב',שפיולהקמכ

 תאסר, לי ורול,יד.

 !טקטי. שבה טסלל?1
 ל9ב1רך ס?"' ויעותידטות

 אקודץ. שודטסך"י

 ושסיד, ין9ש1 השורסשסי"
 כתמיר. "גל ,י"הד,

 דולה, ,עצים אשלטרור
 ית-סע,לה. עליוהקל

 חובקה ובן יבטן'

 ושקו. ,שללם ט9תנ9ו"
 קשוח טק', תיסח,סיר

 הרח. :בדךיהוא

 תפעל פעל לד הפעום שר כששקרו 1ם ש"עמר החרה לצרך קיסר ולא תאקר"
 רפו, הפאניקת. סא'סת 'קרט; Nbw לקררך מאבץ 'צחק שגק" במדרשות ;" ו,-",י;ףץ

 ובדול" כיר" ,אוסרן כיבוד-חב. מצות על מעכור מאבח יבעט שמא א, השחיטה, ותפסל מוםבו
 138, עמ' פ',כ'ה סא-ר על ,כמקס/ 114 עמ' ח'א מ'ב תנח' מקרבף ,א'פסל אודעועה ,.שלא,

ומא"
 ס'חות ב' מתח"ב תסצאתי ואבך בך אמעט שמא . . - יפה יפה כפחני .אבא 174: עמ' ב' פ'
 ראנחןימרף סי' נקי ע"ןק קין "מ ש ."י ריו" 5ינ וק"גש:

 7"11. עמ' ח'כ ורבףצק' כיאליק הוצ' רשבע, ' ר ' ש )ע' הובח' אחללפן
 עקידת ,מדרש 37 ע0' ותשע במדרש וכן "א(, "ח )אעב בלהות בעתהו ל' ע1ח. ב,43
pnr,'יפה.., ודולי,יפד ידי .אסור 2;: עמ' הער מיכאל לזיר ואקדוח הלכות בס 

 חשתי א'('ול' ב' ,חנעה כבוד על חם ל' חסתם בד/ מפחרדסכיוואבעט אבעתפן
 מפי שמאןקדעוע ,חושטנ' הדפוסים: בורסת ח' דו כ'ר או כיה, ב' קהלהע'ד

 סמר, שלמפחדה

 "א. גיד ודבר"

 א: יח תש %דל"לדורני
 "גרהם. גן נרחק ורכל 'ך עק'לח עקוד לא: יר וקבת ;'ב, ל" הס'דו,

 מ"י ;מ;שרד תר, ,מררש ק"ן הער. טנח יעדם הא" שרך ל":""רא"
 ד/ פרק כוף במנוא מש'כ ער וב/ המערכה עצי שסודרע כדרךשמיררן
 רם ט' ס-אי5 '.ב. פ'ד תהל' ערה'כסי כ'ט. ס' שמוח48

----------------------.,:
 א עקדו[,עקדו 45 ב לכברך השחי א לקבידר השסי נ לכתרך חסתי43
 נ האכ.כרד כי 2נ )נשתרכבסן1,55 לערדנפנש,אשנ א 9,שוטש לקרך41
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תקמג העקדהמאבדות]עגן

 לוטן: ק' קת,סרצהי
 אמן. לעילם יידרוך

 סידה, )'יזא טשר' 1טקף ".
 שרה. טלסאסלה

 טרכובית'ו ?ליי ונסןמיסר
 וי,ע,ת'ו. יטי טסץיש;ב,ר
 בתלכן שסט, טמיעהילדיי

 נססן. שסחיטבוח60

 ,;סס:ה. ?ל'י תסי טלרד
 שטה. סעם לשחט,-זש.
 ר!לים: ולדדי המקרא:עיד

 ס?9'ם. קן שנית אבדתם טל 'ינ,קדא

 ג'ו. פיט חהל'4נ
 1'ושע מררש55

 ושרפ;' . . קונך. רצון עשה סהר אבח יצחק א-ל קיא: סי וילקוט 31 עט.

 1ס' הנור לר.ר ואודותהלנות
 ס' ו;" ",ה. בחדר נתיבה ות;יחה1ון אג' "יה אצל יו-1,[

 ומררש 50( הערה Dpl 261' 95ן עמ' ד'ור נסח ,עי' ל'א פ' פרא55-57
~evl 

'DY :37 

 ודול. ככח על'1 ארכובותיו שת' ונחן ורועותיו אתאמץ
 כהלכה. כשנרה, ן. כ 1 ת כ י'ב. לו שמנח ע'רק5
 ט". מ'; בראש'56
 ופריהן כשועקר מ.נ; ל'א לבראש' טנכ לקח ע" "א. י'ט שוכשם מאד. רד וך'ום ע'דבר

 ז' בינות '.ח שית וי י' 5יק נ"י" '"" יי" ""ץ" גי' נג:גו:,נ2
 וגו'. ב' ס' ;ו'ר מזוה גל' ר;ל'ס. ולגרגר,,
 ה" ך מלא ,במקרא: טץ. לב בראשית64

------------
%

~aw: 
 1) אל -ך"לה56 א הבא אקדו

 א אמץ55 בג רכובות"57
 כאן העקדה נפסקת נ בכיי4ק
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]עדןשפ.נלתקמד .,ן

 במהומה: משית טל"ס' עג,'"

 ן בבהמה? אשנן שחיטותשתי
 י,חיזה, השקעו ברשהקול

ן, ן חוצה. צעקו טרטלםקו
 רדם, עליו קלפייך49הזה

 ,ן לסם1 שכלנו טויו יקית"ו
 נב,הים דמעות ;מלהס15

 !1-שלהים.ועוז

 בחובה א.ננו שלד קשבוך
 אוי-בא. טוה!טך

 ) ". י-ם (muaai~ו' ,' לקרבני, נרזה בנר "שב,ז

 רבנ, ,קר וכן י'ן. ב'א ~ש'ץ )דוץ המלך דגר עיד סה.ר,ת, ל' מנחיתה.ז,
~fi1?1 וי. ,ץס' וסרר'ו חסקרא עי יק' ס"1, 1" ג.ב. גראש'ת לידר קיצרה ['. ..) ,ק;",, חוצה'. צעק, "רגלם הן . . . ן ברחיצה לס,אג.ו )אסן רפה .ס'הר (: ;)ורה ידד יכבה~א.גה, 

 בזו. אח לשחוט התאגלת את .קחת 'יו "ת אגרהס אברו שקלח נשעה 1נסקג': ה' )'1 5'ג'ר
 )קראת רגק'; השרת סלאג' אסר שם(: והרר, קיא ס' שלקוס ,כורסת ל'א "' 5ר.א,, 'גג'11 מר ".וט סלאנ' ,ב' איעלס .הן הה.ר שרת סלאנ'גגו
 וג'. '!חק ע. רחם ט'ו p,DD ,קן. I'PYD גל על קרחמ'ו ס' ח'ו קמיה ~תה,' 1רחוס'.חתן

 עובר שבת מסלות .נשמו מצווחים... היו ע'א: קע'א דף יסס'ר 38 עמ' ו'ושע מדרש0;
 ה'. ,'ח גראו.ת עי' אורח.ס. מכויסי של הכרס מתן הוא ה.נן ח'ן ל.1 ,יועי'ארח'

 ,' ו'. ה' קהלת פלה, וזנני )נזהיב. "ב. י' איוב חת",)רוו,,ז
 ,ן סה'. )קי הן,ר מהרהר: אגיהס ה.ה,ז ..). ניח ,חזקאל,ז
 )א ל',ן.קח אמרת חוס ל ע רגש';, הקג'ק: ל5ן. אברהם אסר ל'. ל.ו גראז'',

 כ.ן. וט מ'ב ות:ח' '.7 סי' שלח תוחוסא ,,' בזך..את
 ה ! ר גגי גי וכ' לחסך נשחחה אנול ..ך אנרהס אנרהס לו: ואסרה קיל גת ,!תה,ו
 ויק.ר קק, רגא קהלת ;י' ך. ; ג ר ק את האלהיט רצה ו'( ט' ~קהלת מע1.ך' אתהאלהיב

 א קשב מ ב עדן בנן " א הקפו ן, א בגהיצה ,ר ב שרתי,
 ן דסר פנרצה[
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תקמה העקדהמאידות,עהן

 סטית טול, טד.)כור
 מכראש.ת. לקייה שכל,":ל

 בטלית, :ד, ישטתדס.י
 2ל-עלת,. 44ב)הנ,

 כרצ,נ, את-סטילרקח
 בג,. טסת לעולה1:עלהו

 )היד, שכנקר )שמחראה
 לזר,. אזה)סטלףים

 ירטה, יי קרא. טיק,ם"
 :רטה. )הגרטה אורהלשקום
 סטערשה, יקק,ם לךרכ.לשוע

 טת-מזרקה. " צרך שםקי

 פיה אנות גראק'ת, 'מ' קות קל השמשות נ.ן בע'ק )גרא אברהם ק, א"לו בדרן.ל,ו

 ע'א. )'ך~75ה'ס
 איל אותו "ומר וגריה .ר' פסן: התר ועו' קיא, ס" הלקוס וגורפת ל'א H-~e '5,ז

 .נבל גר' TJ'eDDI עומד סמאל והיה 'צחק תחת להתקרג ובא רץ היה הקמשות ביןז)גרא
 'דו את פשש אילו אותו ;,ה מה הא'.)ות. בין קר),ת', בשת' 1)"חו א'א. שלקרגו

 דא., אח ובאך אין'ו אברים והג'ס אגיהג. 1. 1 ת ' . ט נ רדון ~אתו,לק'
 ~ךת.ר~

 .גירו הח0ד': ואת הנר'ת .את תחלתה נעקדה ש'ץ '!חק גר Ha'1 ר' יקה וגן~קקן'גו'.
 גקגך הקמאותיגן

 י1. ג.) במדגר., תקי.. ג"ל'תו התקרנ 'ח'דו מיורת ן מוקי
 אפשר א' הע1,מ'0 דבון אגרהס איך ג': "1 "' ובמרר "י ק" "לח ת1ך' 1)1. ן ברי,
 א'ל' והוה .חרא מ'ר )ב' מתוקן קרנפך הר' הקג.ה א.ל קרנן. נלא סגתן לירדל.

 "1,. כעב,ביאש'
 י'ד. כ'ב בראש'85 י.נ. כ'א שמות84 שם. בראש'82
 יוצאה אורה קמקס אסר וחררה לעולס. 'ונאה הוראה שמשם אמי חד הסור'ה, בדר~.ל,,

 עמ' ח'; ב,יו,למי וחדוש'ס 5.רושיס ;י)!נורן, 1ר'ל ע'1 ח' דד פ.ד ברנות 'רוש' עי'לעולם,

 וא.,ך.,.,
 א'. )' דה.ג ה', בית )נוה העקדת נסקוס המוריה. גהר ס.,. נ.ג גראק' 1"1,

 א בככוח) ב בטליח711 דכר א אדווו11
 ב ברצ))1י"
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שפ.3לתקמו

 לייללי, ונעקד עיקדבכן
 :עול. מעלליהם בניהםבעת

 מרעותם לסלזם להזכירמפעל.תם
 לכל-חשאסם.וקישעיקם

 עטט, עשה טובהצדיק,

 לאברהםיסד
 ושבעי

 לטבת,נו,
 להטיסנו, צדקתם 7עוסה-בם',

 le?cll' ולחיאמנו לעתנו)קלךס

 "קידית, כיה לנותי13ר
 וחקירות. מקירים "ל'ךס!סרו.ם
 נקוב, ליהודה לזדקהעקדים

 לוקקב.וסה?ור'ם%'

 פ' כ'ר לה.עקד, ווה לעקוד זה ט'( כ'ב )בראשית יחדו שניהם .ילבו89

ן,:,,,.,.יןי.ןן,%
 בבראשית ואלב בלבדג העוקר האב:ג::ל שבכל אלא ט', פ' בסבוא שנרשמי ,המקבילות י' ניו פ' ב'ר ועי' "ר.כ'ב

 וסלו ."'ר וו: ,ס: רנת:

 וי "קדחי להט תוחוור . . . ויוקות !רות ליד. נזי ":,7,א, :י נן'.1:::

 מ'ו. סק ויקרא92
 כ'. ו' מ'כה91
 ט'1. ת' דברים ל,מ ל' בראש'95
 ס'. ל.ר שמות95
 כ'ה מ.ר תהל'95
 .ל'ט. כ-ח פסוק ל' כראש'99
 השם. קרוש על להרשם מפשוט. .הנעבר ט'ב, ל' שם1110

 א כעת90
 ב מפעלותיהם91

 א להש.בנו בלהמיכנו
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תקמו העקרהמאורסת]ענן

 ס!.תר,ת, ~ת-הצאן,תרעה
 ומפזרות, קפ.רר,ת סיקיםוין

 ט,סר,ת )?סק טלטלתןשסר
 המקשרות הצאןבקל-:חם

 מלראל,,י

ע ל'ו. ל' בראק'יני
 ז' ח'. 1' אסתר,,י
 )יכר. : "' ל' 'יס' ע.י לנקד 'ק א~ל'זזן
 אלא 'שראל וי IVw אין '.": ו' שהק.ר ;'ד 'תפרש אול' א, ?כל ס.א. ל' גראז''.י
 1מ' מה.ן ע" 'וצא, ע;. ג ח ' "'רש ו"~ל' תק,קתו'. פל' לד~ד' .אג' קב' קבזמ'ס,גאג'הס
 ס"חפ שהיה מ;.ה של )נורה סן.ן .ו שן.תן אביו 'עקג קל גחן )ר"ל במך ,ראה גיאתקס'ה:

 להיות והקרסו : ,,ו ;ס' n'l'DW "רוה ",'עור רב' במשות ~בן קירצה. גסו הצאןאח
 לנס ופרוץ ורעם הרגה כוותו: א~ל, גן אב רויה. שהא גררך ךיאן את""חס
 רגק)ת ל' סלך, יל המק~שר~ח 9ור )איל. )ב'. רחמ'ס עלכסא .)סב סלך. אלי,, . '.א. י.נ פ' ג'ך י.' s.nly. קל דומה פע.ןפרצה
בקביה.

 א )הראה1!1
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