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 השנה ראש ימי של התורהקריאת
 כא-גב( פרקים)בראשית

פתיחה
 שרה, נפקדה השנה "בראש : השנה בראש כא פרק לקריאת טעם נתנו ,חז"ל
 זכירה. זכירא אתיא פקידה, פקידה אתיא אלעזר רבי אמר ? מנלז וחנה.רחל
 ואחיא ה"'. "ויזכור : ר בחנה וכתיב רחל" את אלהים "ויזכור : ! ברחלכתיב
 - פקידה פקידה תרועה", זכרון "שבתון : י דכתיב השנה, מראש זכירהזכירה
 שרה". את פקד "וה' : . בשרה וכתיב חנה" את ה' פקד "כי : , בחנהכתיב
 "והאלהימ השנה ראש של ב ביום שקוראים הגמרא מוסיפה י מגילהבמסכת
 לנו שתיזכר כדי מזכיריז, יצחק "ועקדת : טעם נותז ורש"י אברהם", אתנסה

 במשפט". היום יצחק()עקדת
 הקב"ה רחמי בהם וש שכן לר"ה, זיקתם מראה , הפרקים בשני נוסףעיון
 וגודל אברהם, של ה' יראת גודל ומולם ויצחק, וישמעאל הגר על - יצוריועל

 יצחק. של אמונתו ותמימותנפשו
 הנקרא מיוחד מסוג פיוט ה"עקידה". נושא על חוברו ומדרשים פיוטיםהרבה
 הצומות והרחמים, הסליחות בימי הנאמרות הסליחות בין נכלל "עקידה"בשם
 "מפלטי את הסליחות נימי הנאמרות לי'עקידות" מן נזכיר הנוראים.והימים
 גבירול, אבן שלמה לרבי אלם" יונת דץ מור בהר "אז ומגני", סחרי צוריאלי

 ; אחר" ולא רץ אליך הגהר, מעבר "אזרחי ; מודעת" לכל טרם דעת למד"איתן
 המור הר "אל ; יצחק גרבי לאפרים רקז" אם שכן אהל הקן, רובע אפס"אם
 הנאמר להיפתח", רצון שערי ו"עת אליעזר, יצחק ברבי למאיר הוריה"גבעת
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45 ' השנה ריש ימי של התורהקריאת

 אומתם רומא מתעי ולפי שופר תקיעת לפני הספרדים קהילות בכלכמעט
 ן הכיפורים. יום של בנעילהאותו
 תוקעיו למה : יבהו ר' "אמר בעקידה. נתלית  איל של נשופר  התקיעהגם
 בשופי לפני תקעו : הוא ברוך הקדוש אמר ז איל שלבשופר

 כדי איל של
 .עקלתם כאילו עליכם אני ומעלה אברהם בן יצחק עקידת לכםשאזכור
 מן היל מלאך "ויקרא לפסוק בתנהומא המררי  רברי ובו  יי, לפניעצמכם
- - " :השמים"  -  העולמים, רבוז : הקב"ה לפני אברהם אמר שעה באותה 
 הלבבות מה יורע שאתה אתה, אבל בלבו, מה יודע שאינו לחברו מנסהאדם

 ירא כי ידעתי עתה 'כי : לן אמר ז בז בי לעשות צריך אתה יועצותוהכליות
 נשבעתי בי 'ויאמר הערפל,  ואת הרקיע את הקב"ה פתה מיד אתה'.אלהים
 שאומר עד המזבח מן ארד שלא נשבעתי, ואני נשבעת, אתה : לו אמר ה'.נאום
 ,ספור.הכוכבים לי: אמרת כך לא לו: אמר אמור! לו: אמר צריך. שאני מהכל
 לו: אמר ז ממי לו: הן!,אמר לו: אמר זרעך'ז יהיה כה אותם לספור תוכלאם

 לי אמית אתמול לך: ולומר להשיבך מה בלבי שהיה כשם לו.: אמרמיצחק!
 את וכבשת' לעולה' שם 'העלהו לי אומר אתה עכשו זרע' לך יקרא ביצחק'כי
 תהא לצרה, ונכנסיז חו"אין יצחק של בניו כשיהיו כך השבחיך, ולאיצרי
 וצחי של ציה-תו  להןנובר

 המנבת גבי על צבור אפרו כאילו לפניך ותיחשב
 אני ואומר שלך את אמרת אתה : הקב"ה לו. אמר מצרתן. ותפרם להןותסלח
 אלא השנה, בראש אותם דז' ואני לפני לחטוא יצחק של בני. עומדין : שליאת
 לפני תוקעיו יהיו יצחק עקידת להם ואזכור זכות להם שאחפש מבקשיםאם

 'וישא איר, לאתוריך.  חוור : לו אמר 1 השופר הוא ומה : לו אמר זה. שלכשופר
 הקב"ה: לו אמר וכו' בקוניו' בסבך נאחז אחר איל  והנה וירא  רעיו ותאברהם
 עול ואשבור וכו' מעוונותיהם ואפדם ואושיעם איל בקרן לפני תוקעיויהיו

 ן ' ופו,". ציון בתוך אותם ואנחם מעליהןמלפיות

 הספר בבית ללמדם שראוי הפרקים, שני של ופירוש ניתוח ניתןלהלז
 הנוראים. הימיםלקראת

 הסתום, את להבהיר ,כדי בהם שיש רבים, עניינים מקיפים והפירושהניתוח
 ובין כאז הנאמר ביז והשוואות הקבלות ומתוך בכתוב דיוק מתוךוזאת
 את להדגיש צריך זאת ע6 יחד ומאוחרים. קודמים - אחרים בפרקיםהנאמר

 למקום אדם בין של ביחסים בכתוב הנרמזים והמוסריים הדתייםהרעיונות
 ובמסירות בה' ה',,בדבקות ביראת הנלמד הלקח את וכז לחברו, אדםובין
 מצוותיו.לקיום

 ע"א. טז, ראש-השנה,10
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1----

י

 תמיאלחיים;46

 האלה הדברים אחרא,
 על מעידה האלה", אחר-הדברים "ויהי : כב בפרק העקידה לפרשתהפתיחה
 שעלינו וגליחה לאירועים שהיו, לדברים העקידה פרשת בין הקייםקשר

 הדברים אחר דוקא מדוע ההדדית; זיקתם את ולמצוא בהם לעייןלגלותם,
 זה בפרק שנייה פעם חורת זו שפתיחה וכיוון ? אברהם את ה' ניסההאלה
 מה כן ואם ; מיוחדת משמעות לה. יש אמנם אם להבין ענייננו יגדל כ,בפסוק
 ז יצחק עקידת של הפרשה להבנת מוסיטה היא ומה זאת משמעותהיא
 : כא בפרק מוצאים אנו אברהם, את ה' ניסה שאחריהם האלה", "הדבריםאת

 ; 44-ח פסוקים - יצחק לידת)א(
 ; מ-גא פסוקים - ובנה הגר של גירושם)ב(
 ; כג--לב פסוקים - אבימלך עם אברהם ברית)ג(
- בבאר-שבע האשלנטיעת)ד(  ; לג פסוק 
 זאת כל - לד פסוק - רבים ימים מלשתים בארץ אברהםישיבת)ה(

 כא.בפרק
 האח- לשלושת הראשונים "הדברים" שני בין קשר כל נראה לאלכאורה
 וכן לקשר. רומזת ההיא", בעת "ויהי כב בפסוק ג' לדבר הפתיחה אולםרונים.
 של שובם על שנמסר לאחר מיד שכן השלישי, מן מופרד אינו הרביעיהדבר

- ג' דבר של סיומו שהוא - פלשתים ארץ אל צבאו ושראבימלך  על מסופר 
 אברהם של ישיבתו על ומוסר חוזר והוא בבאר-שבע אברהם שנטעהאשל
 השלישי(. )בדבר הברית של תוצאה שהיא רבים, ימים פלשתיםבארץ
 ?וע עייר ?ריחמקרת. ג'(: דגר של)סיומו

 ; )לב( ?ללטים ירץ טלמשנו שר-צבאי ופילל אבימלךלחם

 : רביעי()דבר
 ?וע ו59י 5?יפשע
 )לס ~לם אל י ושם ?םפ"רא

 : פלשתים בארץ ישב אברהם שגם ה'( )בדבר ומאשרוחוזר

 ה'(:)דבר
 )לד(' יקים :קים ?ללטים בארץ 95ךסםוער

 אחת שלימה כבחטיבה בו התבוננות ילאחר כא בפרק עיון לאחרוהנה
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וש , השג",:. ריש ימי של התורהקריאת
 כב שפרק אלא פגך שלמה,ללא דפממית שאחיתתו נלבד ץ לא סימתברר
 .,ן עד. שבפרק האלה" ג"דגרים טמננטי קשר קשורים בו המתואר העקידהפסתן

 , כא גרק של הפנימית אחידותוב...
 להבטחות הד שכולו כא, פרקו של הפנימית אחידותו את תחילה איפואנסקור
 של לידתו על מסופר א-4ח בפסוקים והארץ. הזרע הבטחות - לאברהםה'

 להם בהיוולד ושרהן אברהם של בחייהם גדול מאורע - וגמילתו מילתויצחק,
 המאורע ומקורבים, ידידים חברים, שותפו בשמחתם ה', ע"י  המובטחהיורש

 ההורים. שמות ובה;כ4ת ובהדגשות'מיוחךות בחזרות הובלטהמשפחתי
 דבר. כאשר "שרה ה' ויעש לשרה ההבטחה קיום על מוסר אפסוק
 בז  לאברהם שרה  ותהר,ותלך  לגברהם:  ההגמחה  סיום על חוזר בופסוק
 חזרה מוצאים אנו ג בפסוק גם אלהים. אתו ר ב ד ר ש א למועדלוקוניו
 1 נ ב שם את אברהם ויקרא : לשרה ופעם לאברהם פעם המתייחס ענייןבאותו

 שרה-יצחק.בנו-4הנולדלו-אשרילדה לו ילדה אשר לוהנולד
 המתייחס הילד היינו שדה, ילדה אשר ופעם לאברהם הנולד הבן פעם -לו

 ן ן -עלשניהם.וכןהואבפסוקיםה-,:
ג- )ה( ?נ4 יצחק את ,לאברהם( לי?שיד

ן אומרת:ושרה

 :- "4,.י)'(;. וווי-:לעי
 שמו וקריאת 'צחק של לידעו את המלווה הצחוק תגובת חוזרת פעמיםשבע
 להכרזת ועד שרה מאשתו בן לאברהם ה' כשהבטיח הראשונה ההבטחהלמן

 , הלידה. אחרי שרה שלדלעמחה
 יז( )ת, ויצחק על-פיו אברהם -משל ואמר; הראשונהבהבטחה)1(

 שמו את וקראת בן יולדת אשתך שרה אבל : יט( )שם, לו אומרה,
 כעת אליך אשוב ""שוב המלאך בשורת את שרה וכששמעה , ק ח צי

 : נאמר ט(, )יח, לשרה והנה-בןחיה

1 יב(; ףח, ?קרבה שרהואצחק )2(.
 , ן: - שרה?)שם,ים; ליה~הצק"ה)ש

,ן צחקתי;לא)4( -
 לנן הרוץ בשם הצחוק קשור יבפרקע סי(. ישם, צחקי, כילא,)5(

 , ןםן ןצחק : . . 5?רףם שחראהקלד.
 ערפלי phyנעאמרשיהש(
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 המיאיחיים48
)7(Yeld~-ועסק-לי ?ל -"( 
 שומ- )ו-ו( והחליאה ה( )ג, הצחוק עם יצחק השם על בפרקנו בהזרהגם
 צחוק מעורר העולם לסדרי בניגוד שהוא הבטתה קיום - ההבטחות מהדיעים

ופליאה.
 ההבטחות. באו בזכותה אשר הברית, קיום מכיל דטסוק

 לאברהם מלל "מי שרה: בדברי מבוטאת ובשמחה בהתפלאותההשתתפות
 במינו. יחיד ומשתה רגיל בלתי מאורע הנערך. הגדול ובמשתה )ז(וכו'"
 יג, יב, )יח, שרה צחקה קורם : הדש מובן הוכנס שרה אצל כאן הנאמרבצחוק
 של ההבטתה קיום מובלט ת פסוק עד ויתפלאו. יצהרו אחרים הפעםסו(,

 ו-יז. טו בפרקים שנזכרה לאברהם, הזרעהמשך
 ר,מאורעות כל משתלשלים כא שבפרק ראשונים פסוקים בשמונה המסופרמן

 .יא. הפרקים שני של בהמשכםהמסופרים
 יירש לא כיג.

 ישמעאל ואת הגר את להרחיק שרה של דרישתה את מתארים ט-,גפסוקים
 נרמזה ח בפסוק הארץ. על יצחק של זכותו להבטיח רצונה מתוך וזאתמבנה.
 הבן. הוא שיצחק העובדה את ועדה עפ קבל ולפרסם להבליטהכוונה
 : כאמור הצחוק הוא שרה של לדרישתה הגלויההסיבה
 )ט(. ?ןחק לאברהם אשר-ילדה המצרית ית-בן-הגר שרהוחרא

 ז ישמעאל של הצחוק לבין ושרה אברהם של צחוקם ביז קשר ישהאם
 ; ין( )י, וכף בלב. לאמרריסק נאמר: אברהםאצל

 : נאמר שרהאצל
 יב(. )יח, ?קך?ה קרהנט?סק

 ח' בפסוק העקדה פרשת שי הקשר את רואה הגמרא ע"ב. פט סנהדרין עי'"~א
 רבריו יחר : ומרא בו יומי ר' משום יוחנו א"ר ז  "אחר" מאי :  וז"ל כאשבפרק
 שסו אמר גדוי" משתה אברהם דיגשה  ועמל הילר  "ויגרל : רכתיב שמושל

 יא שעשה. מעויה מכל בטן, פרי שנה ימאה חננתו זה וקן רבש"ע, הקב-הידני.
 את ניסה והאלהים - מיד זובחו. מיד יפני, בנך אח זבח : יו אומר אני אםבגו, בשביי איא עשה כלום : יו אמר ז יפניד לתקריב איד גהי או אהד תור יו"יה

 הקדמת עי' שרה, שי וימותה יעקדה סיבה ח בפסוק ה"זוהר" רואה וכן ;אברהם"
 ד. נח, רבה בראשית וכן ע"ב 'הצוהר"

דעת-מכללת הרצוג

www.daat.ac.il

מתוך: "מעיינות" ט - ימים נוראים, מאסף לעניני חינוך והוראה, עורך: חיים חמיאל, ירושלים תשכ"ח



49, השנה ראש ימי שי התורהקריאת

 על שרה של דבריה כא בסרק שגםמסתבר
  הצחו"

  וצחוק שבלב רגרים  הם
  1י.  שבלב כאמירה  מתפרשת  והיא ל' או "אל" וי  אמירה  חמרה שכןשבקרבה.
 . , 47. עשה ~phy שרההלאמר.

 1 ישמעאל של צחוקו פשרמה

 עבודת )א( : חז"ל והם,עפ"י לצחוק ונימוקים פירושים כמה מביארעה,י
 הירושה על יצחק עם מריב שהיה )ד( ; רציחה )ג( ; עריות גילוי )ב( ;אלילים
 חצים. בו ויורה קשתו ונוטל בשדה ויוצאים שניים סי ונוטל בכור אני :ואומר
 לשון אלא צחוק של הזה לשון "אין : מסיים ושם בב"ר מובאות הדעותכל
 : ישמעאל להם אמר שמחים. הכל היו יצחק אנינו שנולד שבשעהירושה,
 .לאברהם שרה אמנו שמתשובת שניים, פי נוטל ואני בכור אני : אתםשוטים
 אפילו בני עם יירש לא כי למד, אתה בני" עם הזאת האמה בז יירש לא"כי

 !,. יצחק" ועם בני עם ק"ו בני, שאינו אעפ-י יצחק ועם יצחקשאינו
 מלעיג אותו וראתה (צחק את היגמל ביום זה שהיה בעיני ייוהנכון :רמביין

 ולא המצרית הגר 13 'את : הכתוב אמר ולנך הגדול, דורשתה על או יצחקעל
 בנה', ואת הזאת "אמה את 'גרש אמרה וכן מצחק'. ישמעאל 'אתאמר
 רק רוצה ואיני להלקותו א. למות הוא חייב אדוניו על המלעיג העבד אמרהכי

 וכף". בנכסיך יירש ולא מאתי אותושתגרש
 היא השמחה אם ; הצחוק ובין השמחה ביז קשר .רואים רמב"ן ובזהמדרש

 שניים. פי הנוטל כבכור עצמון את ישמעאל רואה לאברהם, היורש הולדתעל
  המשתה. על או יצחק על הלעג של ותכנו טיבו מפרש אינורמם"ז

 על "מלעיג : ספורנו מבוא הלעג של טיבו על ונועזים ברוריםרבדים
 מאבימלך". שנתעברה באמרו אברהם בבית שנעשההמשתה

 על ומתלוצץ מצחק שישמעאל שרה ראתה המשתה בעת "ואז : סלבי"ם וכן.
 ילדה 'אשר שאמר מה ברמז רק הצחוק היה מה פירש ולא הזה.המשתה
 נולד הוא ורך שרה, נתעברה שמאבימלך הדור ליצני במו -  שאמרלאברהם',
 בן שמבכר מה בעיניה  שהורע אמו  1nhlan זה  שלצחור הכירה ושרתמאגרהם.

 ראתה כי ישמעאל, בשם קראו ולא המצרית' הגר 'בז קראו וע"ז בנה, עלשרה
 המאושרת האם שרה, , לקודמים מ-ןג פסוקים ביז הקשר כן אם זהו, לזה אותו הסיתהשאמו

 של בנו הוא אף - המלרית הגר בן שלימה. אינה ששמחתה רואהוהשמחה,
-אברהם  . הלגיטימי. היורש את  בעצמו בראותו ולשמחתה, לה צוחק 

 ז. ב, רות רעתי ועי' ; שיד סי' השחר איית ימיגי"ם, והמטה התורה עי11
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 תנייא,ל ת'7'.ם - .~ '.-50

 אמי: ,1'אמנם
 ן?סק את-שמי לראת.

 יט(' א' 5מ?'י ל?ךע. Q~fu לקרית יפהק( לעם ~תי 5ת-בריתיוהקלס.

 :ושוב
 כא(. )שם' מרה לף סלד וגל 5ת-ןצהק מקיםואת-מריסי

 pnsD1. 1 המצרית הגר בו עומר אפוא  זהלמה
 מאברהם דורשת היא ולבז רוחה. ומעכרת השמחה את פוגמתנוכחותו

 בני "עם יירש לא כי האמה( של הוא )הבן בנה" ואת הזאת "האמהלגרש
 מאת שניתן בנה, שם פירשה אד פירשה, לא האמה בן של שמו את יצהק".עם
 מהזכויות ישמעאל את להדיר איפוא רוצה שרה וברכתו. ה' הבטחת וקיבלה'
 ליצחק. בלעדית כזכות ולהשאירה הארץ, לירושת ההבטחהעל

 המלים בצליל יפה נשמעת ולסילוק לגירוש הנמרצתהדרישה
 "גרש-

 יירש".לא
 יצהק, הולדת על לראשונה לו כשנאמר ו לישמעאל אברהם של יחסומה
 . : יח( )יז,השיב

 לפניך, יהיה ישמעאללו
 - לישמעאל ואשר יצהק, וביז אלהים בין תקום עולם שברית לו, נאמרואו
 כ(. )יז, וכו' מאד במאד אותו והרביתי אותו והפריתי אותו ברכתיהנה

 מקבל אברהם היה בן, תלד ששרה האפשרות הוזכרה לא אילו כימסתבר,
 מתכוונות אחריו ולזרעו לו ה' מאת שניחנו ההבטחות שכל מאליו, המובןכדבר

 שרה אף  בלגו.  ותמה צעק - משרה בן לו שיהיה ההבטחה ולעצםלישמעאל.
 לאחר לצחוק ישמעאל העז יצחק, שנולד לפגי צהרו שכולם בשעה אךבחסה,
 אותו רואה כששרה ולב, מזכויותיו. הדירו לא עדיי, אברהם שהרישנולד,
 המצרית האמה כבן אלא כישמעאל, ולא אברהם כבן אותו רואה היא איומצחק

 האמה את תהילה מזכירה היא לבצע.הגירוש בדרישתה. לורה. כבןהמצחק,
 בגו: שהוא לאברהם, יהוסו את לא ואף שמו מזכירה ואינה בנה אתולידה
 ישמעאל את להדיר 'שכוונתה ברור, וכו'", יירש לא "כי הנימוק שמזאלא

 כיורש ניצעק להכיר אברהם ייאלץ ועי"נ הבן, מרכזיות שרזתה,מזכויות
יהיר.
 שהוא יגחך על ברבים לאירין שרה של  ררישתה ופשר המשתה פשרוזה
 המתימר ישמעאל, של זכויותיו והדוחה הזכויות לכל הראוי אברהם, שלבנו

 וישמעאל לבן, הירושה באה האם של בזכותה היורש. גם וממילא הבןלהיות
 הוא. וזר הוא אמהבז
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!5 ,ן 'השנ'ה ראש ימי שי התורהקהילות

 לא _אברהם. בעיני מאד "ע היה לישמעאל_ להתכחש נאלץ שהוא זה,דבר
 גברתה עד ברשותה ,היא הרי האמה ; אותו מטרידה האמה כלפיהדרישה
 שהיתה היא מזכויותיו הדרת,בנו אבל ו(, סו, )השווה בה תעשה בעיניהוכטוב
 . ,ן בנו. את בו רואה עדייז הוא שהרי בעיניו,רעה
 יא(: )פסיק וץ איית זי ??וסם וו? ?"ד ץוי כע '.

 יוכרז 'בירישתה .תצליח שרה אם שהרי קשה נסיוז גפני הועמדאברהם
 באחת ולהרחיקה לבנו להתכחש לו מותר אם יודע אינו ואברהם ברבים, כלעל

 הוא ממעיך יצא אשר א6 "כי ; ד( )טו, לו נאמר הראשוניתההתגלויות
 הוא. מצאצאיו וישמעאל -יירשך"

' זרע לד יקרא כיצחק .דרכי:

 האמה ואח"כ'נזכרת הבז תחילה מכר ים-יד( )פסוקים אלהיםבתשובת
 בע, אודות על ,לאברהם לו רע שהיה כיוו שרה. של בפיה שנזכרו כפיולא

 ~ . י' , : ,.אמרלואלהים:
 -; ווי-%מיה וי-ס!וי ?4ץיף סי-נרע:

 בן הוא הזה הנער לאברהם. הנער של זיקתו ל" ואת השם נזכר לאשוב
 ולירושת ה' עם לברית יזכא שרה של בנה שרק אברהם, נתבשר וכבראמתך

 1 - - לאברהם, שניתנוההבטחות
 1-.ן .כלמ?האאיר"ליף?רה.,

.שמעגקילה
-,,
 .,.ןיוי?ןיסקןחיאלף!ךע'

 - יצחק וכנויו יתה לנעק. ביחס וגם לאמה ביחס גם - תאמר אשרכל
 נתכוונו זה ולזרע ,, 1 קע ז הנקרא הוא יצחק כי ולבן. לאמה זיקתו לנתקעליו

 ; יב בפרק ההל וההבטחותהברכות

., ז(, לב, הנאת לת-הארץ למזל!רץף
ל

 רון; לנ, ?לעילם ול!ךעף, יהמה ?ף וכו' אח-3ל-הארץכי
 .ן יח(; )טה הזאת ץת-הארץ ירייל!ראף

 !רץף ובין ובץף ביני ?ת-גר-חי ~!הקשתי..
 טחךי~

 יכף;
 .." שחריף; ולןרעף לאלהים לףלסוית
 לאלהים להם ?!ריף;.)!הייתי אךץ ית טקךיף ול!ךאף לף!1(מי-

 . יט(; א4-ריו:)שם, לזרע. עילם לברית ית-?רימיאתיb~e:-י
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 המיאיהים52
 : הן אברהם של לזרעו שגיתנוההבטהית

 ,1 כנען ארץ)א(

 הבנים ריבוי)ב(
 לאלהים. להם להיות ה' עם עולם ברית)ג(

 ולהתעצמות הבנים לריבוי ההבטחה ואילו ליצחק, נמסרות אלוהבטחות
 : להגר ה' מלאך אמר וכה לישמעאל. גם ניתנותלאומית

 ; י( )טז, מקב יספר 1ל4 את-ורעץ ארבהסרקה

 :ושוב
 4?אד אתי והךטיתי את. ןס?ליתי אתי 4ך?סי סי; ?ללטיףילו??קאל

 כ(. )ק, ודיל יף יןסט'י ייל'ד ן4טם לרם-??ר?אד

 : כאן ומתאשרת תוירת זוהבסחה
 )יג(. הוא זרעך כי אשימנו לגוי האמה בז אתוגם

 בהבטחה לזנות אברהם של יחידו בנו הוא שיצחק ונחתם נגמרבזה
 לריבוי אלא אברהם של זרעו להיות ישמעאל נתייחד ולא בארץהקשורה
 לאומית. ולהתעצמותהבנים

 אשימנו גדול לגוי כיה.
 נגרר בהיותו בעולם וחלקו ישמעאל של תחומו תוחמים יד-נאפסוקים

 : והבן האם שילוח את מתאר יד פסוק האם,אחר
 מ"ר אברהםוישכם

 מום וחשתרקח-לחם
 טל-אורב"ז
 "י-שמה?ם

 רשלחהמת-הילד
 ?יע. ל"ר ?9ך4ר נפסענסלד
 מריבות מתוך ולא ונים לעין היתה שלא הפיידה, קשי את מגלההפסוק
 לשוב היכולה הגר, את מצייד אברהם בבוקר. מוקדמת בשעה אלאוצעקות,
 ומצאה שרה מפני ברחה פעם הו במדבר. דרכה את כנראה והיודעתלמצרים,

 אברהם שי יזרעו הארץ בהבטחת "ורעד" או "יורעך" כה עד נאמר פעמים שגע13
 ציווי. איא הבסחה אינו יו בפרק יופסוק
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53 השנה ראש ימי של התורהקריאת

 באר ואותה ז(, )טז, שור במדבר המים עין על וישבה במדבר, דרכהאת
 יד(. )שם, ראי" לחי "באר : בשם קראהשמצאה

 "שם - "ויתן" - "ויקה" הפרידה, אופן ניכר והמים הלחם מסירתמתיאור
 אברהם בו רואה סוף סוף הילד". "ואת שכמה. על שיהיה דאג שכמה".על
 כתוב ילד. אלא נער, ולא אמה, בז ולא הגר", "בן -.לא הילדאת
 שבמה, על שם או ונתז לקת אם לילד, אברהם עשה מה נאמר ולא הילד""ואת

 הילד. מן ניתוק במעשהו רואה אינו שאברהם לרמוז, מכוון חיסור זהוהרי
 הגר - הראשונה כבפעם שלא אך "וישלחם". ולא "וישלהה" נאמר גםולכן

 המקום מן להתרחק רוצה הגר אין ואולי באר-שבע. במדבר ותועההולכת
 באר-שבע. תהום אתולעזוב
 נאבקים, המים על ; שכניהם עם ויצחק אברהם ביחסי חשוב יסוד הםהמים
 שגילתה באר אותה אף ובעלות. היאחזות על מעידים תפירתה או בארוכיבוש
 ישב ובה אברהם לנחלת גספהה בשם, אותה וקראה הראשונה בברירתההגר
 יא(. כה, ; סב כד, )להלזיצחק

 מן-החמת סטוםנשלו
 )טה. סשיסם אחד ססת את-הילדותשלף

 סכנת הובטחו. הרי ועתידו הייו אך לישמעאל, הובטחה לא אברהםנהלת
 וכו' זרעך" את הרבה "הרבה : ההבטחה תתקיים כיצד - לילד צפויהכליון
 בז "את כ(, )יז, גדול" לגוי "ונחתיו יב(, י, )טז, ישכן" אחיו כל פני"ועל
 ז ינ( )כא, אשימנו" לגויהאמה
 הפקירה שלא נראה 'ן. קשת" "כמטחוי ממנו ומחרוקת הילד את עוזבתהיא
 בפסוק נאמר פעמים עליו. להגן כדי .Dl~b בקרבת להיות רוצה היא כליל,עזתו
 : והנימוק מנגד" ה ל ותשב "ותלך ראשונה, פעם ; מנגד" "ותשב )טן(זה

 מבוכתה על מראה ותשב" "ותלך הצירוף הילד". במות אראה אל אמרה"כי
 כמטחוי הישיבה וממנו. הילד אל ושוב הלור המתרוצצת האם, שלולבטיה
 ממנו. מתרחקת היא ולכן במותו לראות רוצה היא אין או עליו, להגן כדיקשת
 אל ולא השיחים אחד תחת הילד את השליכה שהיא נאמר הקודם בפסוקאך
 מפני לא אך השמש, מפני מוגז הוא שם השיחים, תחת אלא השיחים,תוך

 ממנה ואולי קשת. כמטהרי הרחק יושבת בהיותה עליו תשמור היא ומהןהחיות,
 קשת. רובה להיות אח"כ הוא גםלמד
 כדי אם - התרוצצות אלא שלימה הישיבה היתה לא הראשונה בפעםאם

 )כ" קשת" חבה -יהי : אמר כך ואחר14
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ה,י,ם'54
 המיאי

 סכנה שאיו להבטיח רצון מתוך או מים, אחרי בחיפושיה השטה אתלבדוק
 ובכתה. מנגד עונים אין ישבה כעת הרי - בסביבהאתרת

 )טז(' שלד ?מלת של-יריה י??הוי

 מת"ד הגר ליד מוסרהו כשהוא לאברהם בזיקה תהילה ; ד ל י נקראפעמיים
 שנתלתה ההבטחה וביטול כליונו סכנת כשגברה הגר, בפי וכעת לגורלוחרדה
 ולהושיע להתנגד מסוגל בלתי רד, כילד - ישמעאל מתואר המקרים בשניבו.

לעצמו.
 סקור. קיל ית טלהימבילע

 נער. מכונה הוא ולכן וישע הגנה מחוסר הילד איושוב
 ה'. הבטחת בקיום לפקפק דעתה על יעלהכלום

 שרומה-לד

 ההבטחה. על "וזר והמלאך יראההגר

כי-ל~
 ~י.מפ. ודול
 י ר.י

 הזרע. בהבטחת אלא זוכה ישמעאל איז עתהגם
 באר- רואה היא הגר, של עיניה נפקחות לכן מים. במציאת תלויה הבןהצלת
 נקרא הוא הפעם גם ההמת. את ולמלא ללכת יכולה שהיא עד בנה בקרבתמים
 בסביבת זו באר אם הכתוב גילה לא ישע, ומהוסר עזוב אינו שוב שהרינער,

 גורלו לקבוע השני הכתוב ובא ממנור הרחוק במדבר או היתהבאר-שבע
 הנער.של

 בבאר- )ולא במדבר מקומו אך המלאד, כהבטחת אלהים ע"י נשמרהנער
 בארות בה חופר הוא ואיו אדמה עובד הוא אין קשת, רובה - ועיסוקושבע(
 . בה. ולזכותלקנותה

 זרעו של נוספת התרחקות ממצרים. ואשתו פארן במדבר ישיבתן :הסיום
 )להלז ישכון גבולה שעל מצרים, - אמו לארץ כנען ומארץ אברהםממשפחת

 יח(.כה,

 ההיא בעת1.
 לפי ההיא". "בעת ואבימלך אברהם בין הברית את .מתארים כב-לדפסוקים
 : באברהם דברים שני ופיכל אבימלך ראו ההיא" ש"בעת להבין, ניתןההמשך

 בנו, שהוא האמה לבן התנכרותו )ב( ; הישובית הכלכלית הצלחתו)א(
 אבימלך של בלבם חשש אותה.'מתעורר יירש שלא כדי הארץ מןוהרחקתו
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 כארצו, אותה ויראה הוא.יושב שבה הארץ את יכבוש שאברהם צבאו,ושר
 . בעיניו. יישר לאשר ויתנה הארץ על הפלשתים לזכויותיתכחש

 ההיא בעתףהי

 כחפצו. בה ויעשה לעצמו שבע באר את יקח שאברהם חששהיה
 : לאמר אל-א9דסם שר-ץ9א. ויילל אבימלףנפאיר

 )כב(. עשה מלר-אתה בלל עמףאלאים

 כי לאברהם לרמוז וכדי כוחו להפגיז כדי צבאו שר את אתו לוקחאבימלר
 הוא'עושה אשר בכל אברהם( )עם אתו שאלהים וכיון הארץ, על השליטהוא

 זהירות. מחייב זההרי
 . . : הפתאומית התעוררותם סיבת את מגלה זהפסוק

-

. 

 הזה באלהים לי השבעה.
 ... . . ..י,י

 ולנכוי. ולנעי ליאם-ט?קר
ז. ??די טא?ה ץ?ף ע".ס' מעיוסלד-

 )בם. ?ה משר-קרסה סשדץועם

 נתערער ולבנו אשתו להגר שעשה המעשה אחרי כי לו, רומןאבימלר
 או בו גם יבגוד שלא עליו, לסמוך אין שוב אברהם. של ביושרו האמוזאצלו

 שלו; בה-ארץ ר .ג רק אשר שבע( )בבאר בארץ יראה ושלאבצאצאיו
 לעצמו להבטיח עליו לבאר-שבע, לבוא לו והניח חסד אחו עשהאבימלך
 יעשה לא - אברהם - ושהוא הפלשתים ברשות יישאר שהמקוםוליורשיו,

 : - מרשותם. העיר את להוציאצעד

 פלשתים כארץ באר-שבע את בחייו לראות שיוסיף יישבע הוא נכנע,אברהם
 כנחלתו. יראנה ולא בה לגור זכותואשר

. )כד(. אשבע ארכי אברהםהאמר

-

 ..- י. .,.. ,
 היא אבימלד. של עלתה עולה שיהמרו להוכיח, אברהם בא שנשבע,לאחר

 את ממנו שגזלו הם אבימלך עבדי ואילו שלו שאינו את לעצמו לקחלא
זכויותיו.

 -: את-יבימלץ אברהםוהוכח
: באר-המוםעל-אדא

- 

.,... 

 עה(. המיולד ץ?לן ,!לי מלר ..,
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 לשימוש אברהם של זכותו על ערעור אין אבימלך של בתשובתו.

 בבאר-
 שבז ובהגינותו, ביושרו אברהם על עולה שהוא מוכיח אבימלך אךהמים.
 ידע לא הוא ואילו מלאה והכרה ידיעה מתוך ולבנו לאשתו התכחשאברהם
 "לא ידעתי", "לא החזרה פשר וזה : מאברהם הזכויות שלילת מעשה עלכלל
 שמעתי". "לא לי",הגדת

 הזה את-הדבר עשה מי ידעתילא
 ל4-הגדתום-אתה

 .. ל-
מםשי?יל4?טץסיילמיסלם)כו(.

 אבימלך בפי הללו החזרות שמע. לא והוא לו, הגיד לא אברהם ירע, יא הוא -'
 של התנהגותו לעומת לבבו ותום כפיו נקיון את להוכיח רצונומדגישות
 הוא "הלא ה פסוק כ בפרק אבימלך דברי את מזכירים אלו דבריםאברהם.
 זאת". עשיתי כפי ובנק'11 לבבי בתם וכף, אמרה היא גם והיא וכף ליאמר

 נראה, ההמעד מן כי אם לאברהם, פה פתחון עוד היה לא זאת תשובהאתרי
 הברית מתוארת להלן וביושרו. אבימלך של בהיתממותו אמון רוחש הואשאיו
 : כח--ל( )פסוקים כורתיםשהם

 לעדה תהיה-ליבעבור
 ,.י . .,,.ך

 נב(. הזאת את-הבאר חפרתיכיי

 בזכות שימוש אלא ונחלה, בנין זכויות כעת עליה דורש אברהם אין זאתבאר
 את חפר אשר הוא שהוא להבטיח אלא כעת רוצה הוא אין במקום.ישיבתו
 הזאת.הבאר
 שניהם" נשבעו שם "כי באר-שבע הבאר נקראת אברהם שבימי לתמוהאין
 למעשה כי הבאר, חפירת סיבת ולא זאת סיבה התורה פה מציינת בכוונה.)לא(.
 כי מדגישה התורה אך ונחלה, קניין זכות הקניית זכות משום בחפירה בהיש

 אעפ"י הבאר על ונחלה קנין זכות בחייו לעצמו לדרוש לא נשבעאברהם
שחפרה.

 ולהודיע לשוב )לב(, בבאר-שבע" ביית "ויכרתו והחזרה ההמשך פשר וזה,
 הוא ואעפי"כ בבאר-שבע הבאר שחפר הוא אנרהם כי שמנדות, הכריתעל

 ונחלה. קנין בזכות ולא השימוש בזכותמסתפק
 שר-צבא. ופילל אבימלךרשם
 - ?לשתים אל-ארץהשבו

 לקבוע כדי דברים שגי nelp היה כלל שבדרך ואברהם ביניהם. השלוםהוקם
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 מעשים שני עושה '; ה" בשם וקורא מזבח בונה "יה : המקום על זכותואת
 לגמרי: מזהשונים

-'uae-פשע5?לו?5י
 )ל6. עילם 5ל : בשםבהךא-?ם

 ; במקום שימושו זכות להוכיח כדי אשל, אברהם נוטע - מזבח בנייתבמקום
 מצות עפ"י המקום וקדושת הבעלות את המציינת ה', בשם הקריאהובמקום

 להודיע אל-עולם, ה' בשם קורא הוא - אליו נראה לא שה' כמקום ,,ה'
 ז1. לזה ונותז מזה נוטל הוא וברצונו העולם אדון הוא שה'ולהכריז,

 נקנתה לא שבאר-שבע אברהם הוכיח אלה מעשיו שע"י והודיע הכתובוחזר
 ושמר בה ר ג אך והוא פלשתים ארץ נשארה עדיין כי לעצמו, כנחלה ידיועל
 : לאבימלך שבועתועל

 סלעיים 9יךץ 95רסם1:!ר
 . -י. )לד(. רביםימים

 בגרר יצחק וישב1.

 וזכות העקידה פרשת אחרי אלא נזכרה לא בבאר-שבע אברהם ת ב י שי
 בו: בפרק מסופר כך על ליצהר. אח"כ ניתנה באר-שבע על והנהלההקניין
 ה' נראה אז גררה. פלשתים מלך אבימלך אל יצחק הולד בארץ הרעבבהיות
 האל 5ת-כל-ס"ךצית 5סז ולגראףי.-לף - : לו בהבטיחו מצרימה מרדתומנעו

 6. )כן, אכיף לאברסם נשבעתי אשר את-השברהוהקמתי

 לזרעו. האל" הארצות "כל ולהנחלת הזרע לריבוי ההבטחה על ה' הזרבז
 הציווי פלשתים-אחרי ארץ שהיא בגרר יצחק של הישארותו עובדת'

 מראה, - ולזרעו לו תינתנה האלה הארצות שכל ההנחה מחודלהישאר,
 כאז נאמר לא ולכו וזרעו יצחק של לרשותם לעבור עתידה זו פלשתיםשארץ
 ., : אלא א( )כ, אברהם אצל שנאמר כפי בגרר""ויגר

 ה. )כי. ישר ??~1P!?ב

 122. עמ' )י,4-יט(, ג-ד מקרא בית עייני", נקרא ה' גשם מאמרי עי'נו
 ש6. וע" ח, יב. ברי4ן
 ' בראשית. שי התושוו יפסוק רש"י פי'דו
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 החוזר סיפור, בא פלשתים בארץ יצחק של והנרות הזרות מצב לרה-גשת.

 בשלשת יצחק. אצל ופעם אברהם אצל בתורה-פעמיים שלישיתפעם
 החושש האשה, בעל של והגרות הזרות מצב על להעיד המעשה באהמקרים
 במצרים אברהם של הראשון בביקורו היה בז המקום. אדוני של פגיעתםמפני

 : שרה אל אומר הוא י(. )יב, שם" "לגורברדתו-

 ??רי- :חיו. האיץ אתי והרי זאת אשת. ויירו; הפירים אתר כי-וראו והיה-
 יבים. ושם, ו,ללד אשי )אסה 49בירד ויטב-לי לי?1 יפ אייקא

 שהוא לנגב, ולפנות ממצרים מהר להסתלק אברהם נאלץ הזה המעשהבגלל
 לו. המובטחת לארץהשער
 לא עדייז א(. )כ, בגרר" "ויגר הנגב בארץ בהיותו מכן לאחר אומר הואוכן

 הנכללים מהמקומות היא פלשתים ארץ בתחום הנמצאת שגרר ה',הבטיחהו
 בשם שם קרא ולא מזבה שם בנה לא גם על-כן כי זרעו, בנחלת אובנחלתו

 אדוני ע"י אשתו שרה לקיחת טל הסיפור הוזר במקום, וגרותו זרותו לציוןה',
 .י -האוץ:

 "כי : צעדו את מנמק אברהם שרה". את ויקח גרר מלך אבימלך"וישלח
 יא(. )שם, אשתי" על-דבר והרגוגי הזה במקום אלהים אין-יראת רקאמרתי
 בשביל ליישוב נאות מקום איגגו אלהים, יראת וחסרי זרים שאנשיו זר,מקום
 : ישיבה זכות לו מקנה אבימלך אמנם וביתו.אברהם

 לפמף ארציהוה
 טה. )שם, שב בעטיףבטיב

 פלשתים. באר, וגר יט( כב, ; לג וכא, בבאר-שבע עיוות כהרואברהם
 נחלת בתהום נכללת גרר שגם המהורשת ההבטחה אחרי עתה, גםוהנה
 שחלו השינויים את המגלים ניכרים, בשינויים אך סיפור, אותו חוזרההבטחה,
 נלקהת רבקה אין הקודמים, המקרים כבשני שלא בהבטתה. והנרמזיםבינתיים
 המקום תושב ביצחק הרואים המקום אנשי להיפך, המקום. אדון המלך,לבית

 אשתו.ושוב שהיא לאמר שירא הוא יצהק עליה. ושואלים באשהמתענינים
 : סיבהמאותה

 ז(. )כן, קיא מראה ?י-"קבת ול-ר?"" סלקים שישי?ז-נהך4י

 המקום. על זכויות ניתנו לו גם שאכן מלא, בטחון מחוסר עדיין יראהוא
 "ויהי : הכתוב כעדות רבים ימים באשתו נוגע אינו איש ? למעשה קורהומה
 והנה וירא החלוז בעד פלשתים מלך אבימלך וישקף הימים שם ארכו-לוכי

 אבימלך של הזהיר יחסו את מגלה זה פסוק )ח(. אשתו" רבקה את מצחקיצחק

דעת-מכללת הרצוג

www.daat.ac.il

מתוך: "מעיינות" ט - ימים נוראים, מאסף לעניני חינוך והוראה, עורך: חיים חמיאל, ירושלים תשכ"ח



59 השנה ראש ימי שי הוורהקריאת

 להעלמת הסיבה את לו מגלה וכשיצחק אחרת עוקב הוא ביצחק. למזועלא
 : אשתו היא שרבקה"עובדה
 )ט(. עליה ?ז-ימות יטרקו?י

.  לאמר: העם לכל אבימלךמצוה
 )יא(. יומת טית ובאשתי הזה באישהיגע

 ועליונות אדנות של מעמד - פלשתים בארץ מייחד מעמד יצחק מובלעי"כ
 בעם. והמושל הארץ שליט ידי על מזכר מעמד ; העם כלעל

 קיבל שהרי פלשתים, בארץ קנינו חותם להטביע יצחק של מעשיו באיםעתה
 ממנו. ויבלם לץ אברהם שאביו מאבימלך, מיותרותזכויות
  הנוטע.  אביו כןברהם  בורקצ שימוש וכות מציינת זו עבורה - וורציצחק
 : )יב( מעירוהכתוב

 יךברכהו
 )ש. מאד וי-,דל 9ד וגדל הליף הלך  האישמךי
 יד(. פלשתם אתוויקואו

 לבין במקום אברהם של אחיזתו ביז ההבדל על להעיד הכתוב באוכאז
 : יצחק שלאחיזתו
 פלשתים מתמום אביו אבךהם בימי אבע עבדי סקרו, אשר 5?5רית)?ל

 )טה. עפרוימלאום
 הברית כריתת לאחר ובבאר-שבע פלשתים בארז לשבת הורשה אברהם'

 את הפלשתים סתמו מותו לאחר אר בנארות. השימוש זכויות אתשהסדירה
 1 י ב א עבדי חפרו אשר הבארות "וכל : ומדגיש חוזר והכתובהבארות
 אביו לאברהם שניתט הנכויות כל , " 1 י ב א אברהם )בהיי( בימי)אברהם(
 להתפרש שיכלו הבארות וכל ממנו, ונלקחו לו ולא 1 י ב א ל ניתנובחייו
 עוד. גיברו ולא ונהרסו נסתמו לזכויותכציונים
 מזכויות שונות שתהיינה משלו, לזכויות יצחק של מאבקו מתחילעתה
 עליהן. תעלינה ואףאביו

 אל לפסת אבימלך את מאלצת הפלשתים של רוגזם את המעוררתהקנאה
 : )טז( מהם שילךיצהק
 מז מסתלק הוא אין אך הולך, יצחק מאד". ממנו עצמת כי מעמנו"לך
 : )יז( גרר בנחל חונה הואהארץ.

 שם.קשב
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 כמיאיהי,ים60
 ; הארץ על שלו הקנייז וכויות על מוותר אינו יצחק "וישב". אלא "ויגר"לא
 לחדש ניגש הוא עתה גרר. אנשי עם קשריו מנתק ואינו גרר בנתי חונההוא
 ; אביו)יח( שחפר הבארותאת

 ויסתמום אביו אברהם בימי תפרו אשר המים את-באית 1,ח5ר יצחקוישב
 טבע. ~סן מ"ר-"ךא ששמית שמית להן מ"ךא 5??סם מית להרי?לקלים

 אביו שעשה המעשים מכוה היינו אביו, מכות כבא במאבקו ראשון שלבזה
 החוזרת 1 י ב א המלה על ההדגשה כך משום בה. ולהחזיק הנתלה אתלהחיות
 כד( ג, )פסוקים ד י ב א פעמים ועוד )סו-יח( אלה בפסוקים פעמיםארבע

 )כד(. י ד ב ע אברהם בעבור זאת וכל בפרק, החוזרות ההבטחותבשתי
 הראשונה הבאר על רבים בקשיים. נתקל שלו כבתוך בנחל לעשותהנסיון
 לבאר-שבע משם ועולה שם נשאר אינו אך )כא(. השניה הבאר ועל)יט-כ(
)בג(.
 בית- ששכם, כשם יצחק ע"י מתקדשת באר-שבע - החשוב המפנה באכאן
 פלשתים ארץ להיות באר-שבע פוסקת עי"כ אביהם, ע"י נתקדשו והברוןאל
 לה' מזבח ובניית ה' היראות הם המובהקים ההתקדשות סימני לד(.)כא,
 באיתכסיא היא וההיראות הואיל וכאן ה'. בשם וקריאה מזבח בניית או .)הויה(

- )כד( בלילה-  ה', בשם וקריאה המזבח בניית : המעשים שני יבואו על-כן 

 ,,. ה' וכנחלת אחריו ולזרעו ליצחק וכנחלה כקניין המקום את לייחדכדי
 והבטחת עידוד גם מכיל והוא הזרע לריבוי ההבטחה על רק חוזר כדפסוק
 אחרי כנחלה בה ולהחזיק בבאר-שבע להיאחז יצחק של כוונתו ואכןהגנה.

 התגרות, של סכנה בחובה טומנת יישובו, ממקום לנשלו הקודמיםהנסיונות
 הזרע. הבטחת קיום לסכן העלול דבר - ופגיעהמלהמה

 בשלושת הזרע כליון מפני ההנגה את מציינת תירא" וב"אל ב"אנכי" הבטחה.
האבות.
 בלילה( גם-כן )ובכן, ב"מחזה" אליו ה' בהתגלות באברם מצאנוכן

 אברםאל-תירא
 . מעלף.אנכי

  לקיומו חטט כשהיה המלכים, בארבעת מלחמתו אתרי באה  11 הבטחה.
 הולך ואנוכי לי תתן מה אלקים "ה' : אברהם שואל לכו הזרע. הבטחתולקיום

 א-ע(. )טו, אותי" יורש ביתי, בן והנה זרע נתת לא לי הן וכו'ערירי

 15. הערה עי'18

דעת-מכללת הרצוג

www.daat.ac.il

מתוך: "מעיינות" ט - ימים נוראים, מאסף לעניני חינוך והוראה, עורך: חיים חמיאל, ירושלים תשכ"ח



61 השנה ראש ימי של התורהקריאת

 בבאר-שבע לההויק מההיטתו כתוצאה לקיומו הסכנה בגבור ביצמקוכן
 : ואומר בלילה ה' אליונראה

אל-תירא
 ששי?י-~יף
 שת-ורעף. והרשימיובר?תיף

 מפני בפחדו יצהר אביו נחלת מקום מבאר-שבע יוצא כשהוא ביעקב,ובז
 זלביטול הורע להשמדת הסכנך, קיימת זשוג להרגו, לז המתנכל אחיועשיו

 : עליו הגנתו את מבטיח והוא בחלום ה' אליו נראה -ההבטחה

 וכף. אשר-שלץ כלל 24מרתיץ עפץ שנכיוהנה

 בהתגלות ושוב אחרי-בז ליעקב ניתנה להגנה העיקרית ההבטחהאך
 : ב-ג( )מו, הלילה"ב"מראות

 ורף הלילה במראת לישראל אלהיםהאמר

 אביף אלהי לשילשי
 ממצרימה מרדהטל-לירא
 יכר-- ?ם חקף9ף !דילק'-'ולי

 אך הזרע. המשך והבטחת לילה" ר'מראות תירא" ו"אל "אנכי" שובובכן
 נחלת למקום לבאר-שבע המגיע ליעקב, ניתנת זאת שהבטחה הואהמעניין
 יצחק, הוא, כי יצחק, אביו לאלהי זבחים ויזבח : בפירוש ונאמר יצחק.אביו
 לנחלה. לו הזה המקום את שקידש הוא אברהם,ולא

 עמך ה' היה כי ראינו ראהח.
 קורא מזבה, בונה יצהק ד,מרק. בהמשך מתוארת בבאר:שבע יצחקהתנהלוה

 וחשש שחזה כפי )כה(. באר שם כורים יצחק ועבדי אהלו שם נוטה ה',בשם
 במקום אך בביתו. להופיע פיכול צבאו ושר אבימלך אח מעשיו מעורריםיצחק
 - יצחק רואה ובשבועה, בנסיגה ושנסתיימה אברהם אצל שהיתה הכוחהפגנת
 נראה לידידות האות טוב. ורצון ידידות הפגנת - הכתובים מן שמסתברבפי
 : אותו מפליא וזה למשלחת .י אחוות של בצירופוגם

 : יצחק אלחםהאמר

 - אחרת ; השייט אבי.מיד, ; תפקידם עי מעידים האנשים ששמות נראה19
 יב(, ט:, )השוה כי בפ' ששמו הגבור - ופי-כל והנחיות, האחחות עיהממונה

 מ(. )מא, עמי" כי ישק סיד "על הכי עי המצווהאו
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 אליו פארםמזוע
-- . . .. . 

 אתי שנאתםואתם
 - יאתכמהשלהובי

 הידידות. מגילוי מופתע והריהן איבה, מעשי מפני לחשוש יסוד לו שהיהמשמע
 אל יחסם שוגה מדוע להבין גיתן וממנו אליו, יחסם לשינוי ההסבר באכאן
 אמרו אברהם אל הצבא שר ופיכול אבימלך כשבאו אברהם. אל מיחסםיצחק
 : כב()כא,

 : עקה מקר-שסה ?כל ??nהלטים

 ??ד )הויה( :: ?י-ס:ה ך?שרא. : אומרים הם יצחק אל באיםוכשהם
 בימתית אלה 4א ססי :מאמר
utr~שקף 
 ??ד. ?ריחמקרסה

 ז השינויים איפוא הםמה
 ובאה כוח שהפגינה משלחת הופיעה אברהם אצל : המשלחת של הרכבה)א(

 עשו שלא אעפ"י להם, יתנכר שאברהם לחשוש יסוד להם שנתן מעשהלאחר

 שאחרי אלא מארצם, אותו שלחו שלא בלבד זו לא - אדרבה רע. כללו
 שב" בעיניך בטוב לפניך ארצי "הנה : אבימלך לו אמר ושרה, אבימלךמעשה

 סו(.)כ,
 השליט, את המייצגים אנשים, משלשה הורכנה יצחק אצל שהופיעההמשלחת

 אולי האורחי, תפקידו על מעידים וכינויו ששמו שלישי, ואדם הצבא אישאת
 צירופו והנחלות. האחוזות על הזכויות וכמסדיר כמפשר ,ו, המלךכיועץ

 להתפשר. הרצון על מעיד.למשלחת
 ביצחק ואילו ון באברהם חסר זה תיאור : המשלחת של בואה תיאור)ב(
 ומחושב .שקול היה שבואם להשמיענו וכו'" מגרר אליו הלר "ואבימלך :נאמר
 כבוד. יראת של יחסמתוך
 "ויאמר" אברהם עפ בשיחה הפותח הוא אבימלך : השיחה מהלך)ג(

 הקודמת. ההערה ראה20
 אינו אברהם ויכ, יהיו. ראה - יב( )כא, ממנו שובם אכר ויא בואם תיאור חסר21

 שר ופיכי אבימיד "ויקפ : הכתוב כעדות ממנו ב"סתיקם מיווה ואינומשיחם
 וישבעו בבוקר .וישכימו : נאמר ביצחק ואייו טישתים"' ארץ אי וישובוצבאו
 בו. יא, יחלן השוה יא(. )בו, בשלום" מאתו וייכו יצחק וישיחם יאחיואיש
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 נשבע שאברהם אחרי ורק קשים, ובדברים בטענות כבא יחיד, לשוןכתוב,
 הפותח הוא ביצחק ואילו תוכחתה בדברי אברהם מתחיל אבימלך, אתוהרגיע
 - ואני אתם - מאתכם" ותשלחוני וכו' ואתם וכו' באתם וכו' "ויאמר :והטוען
 "ותשל- שעשו הרע את להסתיר סיבה לו איז והוא רע, לו שעשו מרגישיםהם
 עצמת כי מעמנו "לך : )טז( אבימלך לו אמר כה הלא )כז(. מאתכם"הוני
 כולם "ונאמר". "ויאמרו" : כאן נאמר כאברהם שלא : ועוד זאת מאד".ממנו

 להתפייסות. טוב רצון ומגלים ומשבחיםאומרים
 כגר ישיבתו בזכות בהם יפגע שלא שבועה הדורשים הם באברהם)ד(

 את הפר כי לעדות כדרישה הכבשות את השוחט והוא נשבע, והואבארצם,
 הם ביצחק ואילו מתיחות, מתוך עוברת לסופה עד הפגישה כלהבאר.

 בזכות כי כגר, ישיבתו את מכירים הם אין וברית. אלה ומבקשיםמצטדקים
 המזבה ע"י שקנה קנין ובזכות ה' הבטחת ובזכות במקום, יושג הואעצמו

 וברכות שבהים והשפעת ידידות מתוך מתנהלת הפגישה ה'. בשםוהקריאה
 בשלום" מאתו "וילכו : ובסוף לשני נשבע אחד משתה. של באוירה יצחקעל

~Oh)
 כידיד. 'צחק הסוף, עד כיריב מופיע אברהם)ה(
 לצורתה לשניהם, אבימלך של הפנייה לסיבת מיוחדת משמעות יש)ו(

 - נאמר: באברכםולתכנה,

 ההיא בעתרהי

 שעוררה היא ישמעאל C1W1 הגר עם אברהם של התנהגותו כי פירשנו,וכבר
רוגזם.

 הם וליצחק VIErw', אתה אשר בכל עמד "אלהים : לאברהם אשראבימלך
 עתה "אתה : )כס( להלן וכן עמך". )הויה( ה' היה כי ראינו "ראו :אומרים
 ה'ברוך
 שבע בבאר פלשתים בארץ )הויה( ה' בשם יצחק של קריאתו ביז קשריש
 הטוב רצונם את nnlalD בפיהם )הויה( ה' שם הזכרת הל בשם זו פנייהובין

 של לזרעו המיוחד ה' בשם שנתייחד המקום על יצחק של בזכותולהכיר
 "השגעה ; עמך" "אלהים : אלהים בשם אלא דיברו לא באברהם ואילואברהם.

 - לג( )כא, עולם" ה' "בשם אברהם קורא ממנו בהיפרדם ולכן ; באלהים"לי
 ניתנה לא ועוד זה במקום ה' שם נתייחד לא עוד גם אם כי ולהודיע,להכריז

 לרשות. מרשות להעבירה בידו עולם, אל שהוא ה' הרי באר-שבע,לו
 יעשה שלא ממנו ומבקשים "רק-טוב" עמו שעשו ליצחק מזכירים הם)ז(
 - : )כס( רעעמהם

 רעה עמתאם-תעשה
- ך -

 י. ..
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 אלטו ל"49?ר
 :??~ ?שעי)ס4?ר

 יכר' יק-טיב

 שני את המחייבת ברית כלומר על-כד, ביניהם וברית אלה מבקשיםוהם
הצדדים.
 נכונות יגלו מצדם שהם מבלי להישבע נתבע הוא אברהם עםבפגישה
 באלהים לי השבעה "ועתה : הריף בטוו נאמרת והדרישה לאברהם,להישבע
 ללא במקום, מיד, להישבע הדרישה חריפות את  מרגישה "הנה" דבלה ;דגדו'
 : תנאי ללא כניעה המציינת אברהם של תשובתו באה כד ועלתנאים,

 !ין אשבעאנכי
 .,.. .י

 לידי והגיעו תוכחתו, דברי אברהם השמיע להישבע ההסכמה אחרירק
 תוכחה דברי אין ביצחק ואילו בשלום, לדו-קיום פורמלית, בריתכריתת
 הדדית. ושבועה במקום ולינה משתה אלא ברית, לכריתת הצעתם אחריונזיפה
 : בתוצאות הוא ההבדל עיקר)ח(
 : לא-לד( )כא, נאמר ם ה ר ב אב

 : שניהם ישבעו שם כי שבע, ?סר שהוא למקום, "ראול-?1

  אל-ארז השבו שי-צ*או יקופל 4קי?לד ממם ?בע' 9?יר ת ?ךמקדתו
?לביים.
 עילם. טל י ?שם ?ם ההדא ?9ע בקטר טלימשע
 י9ים' לקים ?ששם ?ירץ 8?דסםכור

 שם כי - שבע באר המקום לקריאת הסיבה )א( : הפסוקים מןמשתמע
 את שחפר כעדות כבשות שבע לאבימלר לתת היה צריר )ב( ; שניהםנשבעו
 ; D~tP אל ה' בשם קרא )ד( ; שבע בבאר אשל נטע אברהם )ג( ;הבאר
 ישב רבים וימים פלשתים ארץ נקרא המקום )ו( ; במקום גר נשאר הוא)ה(

 פלשתים. בארץאברהם
 : יצחק אצל היו אחרותתוצאות

 היראות אהרי במקום ונחלה קניו מהמת שבע באר הוא קרא למקום)א(
 יצחק עבדי ע"י הבאר וכריית ה' בשם וקריאה המזבה ובניית אליוה'

 )כד-
 עוד היו לא לאבימלך )ב( ; ,; שחפר לבארות שביעית היתה שכנראהכה(,

 בשיחה הדיר נתפרש יא יא( )כא, שניהם נשבעו דגר שי שבסופו אעפ"י22
הראשונה.

 יג(. )בו, שבעה" אותה "ויקרא ויכו ספורנו, עי'נ2
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 ; ה' מאת לו באה הנחלה כי שהכיר לאחר המקום על ותביעות טענותשום
 אל ה' בשם שם "ויקרא בין הבדל יש )ד( ; יצחק ע"י נתקדש המקום)ג(

 בקניות ביצחק. כאן הנאמר ה'" בשם "ויקרא וביז באברהם הנאמרעולם",
 : ח( )יב, בבית-אל אברהם אצל נאמר ובקידושה הנחלה עלהזכות

 לק 9!54פ?ז-?ם
 השם בקריאת וגם מזבח" שם "ויבן נאמר לא שבע ובבאר באברהםואילו
 בשם המקום קידוש לא המציין מעשה a~tp". אל ה' בשם שם "ויקרא :נאמר

 הכוונה וכנראה העתיד, על עולם לאל ותפילה במקום עצמו קידוש אלאהויות
 היה. כך ואכן - ויקדשהו במקום ויזכה שיבואליצחק
 : נאמר ולבז קבע ישיבת היתה בבאר-שבע יצחק של ישיבתו)ה(

 .ף .- אהלי שםהס

 כפי בנחלה. לזכות כדי ה' בשם ולקריאת המזבח לבניית המצטרףמעשה
  בבאר-שבע. יצן אצל היה כך בבית-אל אברהם אצלשהיה

 כב-כה( )כו,ביצחק ח( )יב,באברהם
 משם ק ת ע יו ההרה משם ק ת י יו
 אהלו שם ט י1 אהלה ט י1

 שפמזבחויבן שממזבחויעז
 בשמךויקרא בשמךהקרא

 הבטחת בגלל חאת בלילה, ה' היראות שבע בבאר מספה שביצחקאלא
 כאמור.  ורצו עלההגנה

 משם לבני אשה ולקחתט.
 על המסופר בין לג( בג, )פסוקים כו שבפרק הקשר את להבין גם ניתןעתה

 על מסופר בהם לזן-לה, פסוקים ובין שבע בבאר יצחק שלהתנחלותו
 כגער בנות עם יצחק נשואי את מנע אברהם עשו, ע"י כנעניות נשיםלקיחת

 מולדתי ומארץ אבי מבית לקחני אשר השמים אלהי rn'r : עבדו אתבהשביעו
 ישלח הוא הזאת את-הארץ אתן לזרעך לאמר נשבע-לי ואשר דבר-ליואשר
 זאת חגיגית והכרזה השבעה ז(. )כב, משם" לבני אשה ולקחת למגיךמלאכו
 תקח "לא כנען בנות עם החיתון באיסור הארץ להנחלת השבועה אתקושרת
 בתוך לגחלה ה' הבטחת ע"י יצחק שזכה עתה, הכנעני". מבנות לבניאשה
 ? יורשו יהיה מי - יצחק בני אצל הירושה שאלת מתעוררת המובטחת,הארץ

 בנות עם החיתון ע"' הירושה מזכות עצמו w~sin עשו כי להעיד, הכתובבא
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 המיאיהיים66
 זכות מעביר הוא שאף הבכורה, מכירת ענין בא כו פרק שלפני כשםכנען.
 על השאי מאבק הוא מכן לאחר הבא בז פרק כל ליעקב. מעשו בירושהחשובה
 אפשריים נשואיו לקשרי רבקה של בדאגתה מסתיים הוא ואף הירושהזכות
 ליעקוב, יצחק בברכת כה פרק פותח זה אחרי שיד חת. בגזת עם יעקבשל

 מבנות אשה לקחת בברכה הקשור ובצו ליעקב הנחלה זכות אתהמעבירה
 *;, ב( )כח, אמך" אחי לבן מבנות אשה משם לך "וקח :לבן

 . האלה הדברים אתר ויהיי.

 הפרקים בשני כה בפרק עניינו והמשך כא, פרק של הפנימי הקשר לנונתברר
 מתנהל זאת העברה על המאבק לכך. הראוי לבן הירושה העברת עלמדובר
 להכרה זוכה הוא מושבו את בה קובע כשאברהם באר-שבע. העירסביב
 היראותו ה', הבטחת על-ידי בה זוכה ויצחק שם, לגור המקום שליטמאת

 הזכות עם השליט השלמת ועל-ידי ה' בשם וקריאה המזבח בנייתבמקום,
הזאת.
 לאחר באה אברהם עם אבימלך שפגישת כעת, לב לשים רמזי לענייננואך

 ויראת האהדה מן הרבה ביטל השילוה מעשה וישמעאל. הגר שלשילוחם
 הת- צורת זוהי שמא בלבם, השדות ועורר לאברהם השכנים שרחשוהכבוד
 ההכרזה באה ולבז ולידידים בשר לקרובי להתכחש אברהם של הדשהנהגות
 :הפוגעת

 ולשדי. ולניני ליאם-תשקר

 פרי אינה ובנה הגר כלפי אברהם של שהתנהגותו להוכיח, כב פרק באעתה
 המקנאה לאשה כניעה של תוצאה או בנו, על המתאשר אב שלשיקול
 ביכור או שנוא, שני בן על עליו האהוב אחד בן של העדפה פרי אובצרתה,

 ה', דבר עפ"י היא וישמעאל הגר עם התנהגותו שנואה. בן על אהובהבן
 יצחק, והאהוב היחיד לבנו - מזה יותר אף או כר לעשות ה' לו יאמרואם
 אברהם כי להראות הנורא הנסיון עתה בא כן על ה'. דבר מלקיים יהססלא
 פקודת קיום על-ידי אם ואף ,;. יעשה יצוהו אשר וכל ה' למשמעתכפוף
 הבטחת לקיום האפשרות כל שתתבטל עד גדולה בסכנה יצחק את יכניסה'

 ';הזרע
-  צווה. כאשר ויעשה ישמע 

 גייגר, ספר "תולדות", ומאמרי תשכ"ב גי, חמד" "בשדה יצחק" "ברכת מאמרי עי'24
 תשייט. ספר,קרית

 הכתוב כוונת כי אברהם, שם על אלא יצחק שם על הנסיון נקרא לא כך ומשום25
 ה'. למצוות וכפיפותו יראתו לעולם להוכיח כדי התנסה שאברהם לנסיוןהיא

 לי שאמרת בשעה העולם רבון לפניו, )אברהם( אמר : אמר ר"י : סו נו, ב"ר עי'26
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 - הטלה סדורים טהר רהי)א(
 בגלל ומכריו, ידידיו השכנים, בלב החשדות כשהתעוררו לעיל,הנאמרים
 - בנו וישמעאל הגר עם אברהם שלהתנהגותו

 טת-וידמם ויהומטלאים
 בנו את להקריב יירתע ולא עצמו דעת על פועל הוא שאיז ולהוכיח,להראות
 החלוקה סיבת את י; אחר במקום הסברנו ננט ה'. על-ידי לכו 'ידרש אםיהירו
 ; הויה שם נוכר לא יצחק בהקרבת דובר עוד כל ,'. זה בפרק ה' כינויישל

 הפסוקים בכל הוא וכז לה', לקרבן יצחק נועד שלא הכתוב גילה זהבניסוח
 בנו" את לשחוט המאכלת את ויקח ידו את אברהם ל"וישלח שהגיעעד
 ה' מלאר אליו "ויקרא מיד לה', קרבז ביצהר לראות אברהם כשניסה)י(.

 שצריך הוא קרבן, להקריב צריך לו ורק לו אשר ה' אותו השמים", מז)הויה(
 ולא אתה אלהים ירא כי ידעתי "עתה לקרבן. נועד לא יצחק כי בעדו,למנוע
 להקריב ייתכן לא כי אלהים", "יראת אלא ואת איו יחידך". בנד את"שכת
 ברורה מגמה מתוך נסיון אלא איפוא זה היה ולא לה', הרצוי לקרבו יצחקאת

 נאחז אחר איל והנה "וירא עיניו את נשא כשאברהם אבל המעשה. אתלמנוע
 שם עוד נזכר לא בנו" תחת "לעולה להקריבו הולד והוא בקרניו"בסבך
 שבפרק. הפסוקים שאר בכל ה' שם אלאאלהים,
 גילה וממילא אברהם לניסוי בפרק המצוין הכינוי הוא "האלהים"ובכן
 אלא זה היה ולא לעולה, יצחק את שיקריב כונה שום היתה שלאהכתוב,
 ויראת בה' אברהם של אמנותו חוסו את לעולם, להוכיח כדי בלבד,נסיון

 ,;. מעשיו בכל אברהם את זמדריכים המנוונים שבו,האלהים

 הזה הפרק את המקשר גם הוא כאן, הפתילת ה' להשגחת אלהיםהכינוי

 ביצחק "כי אמרת אתמול - לך להשיב מה לי היה יחידך", את בנך את נא"קח
 וכו', בנך" את נא "קח ועכשיו ורע" לךיקרא

 28. עמ' תשכ"ב ירושלים ספר, קרית הוצ' זילזל, בספר לה'" "קרבן מאמרי עי'77

 לאלהים "זובח : בתורה נאמר וכן )הויה( ה' אלא אלהים נאמר לא קרבן בהקרבת28
 יט(, כב, )שמות לבדו" לה' בלתייתרם

  והקשה לבני-אדש' צדקתו להראות '2סה' שמלת אמר )רס"ג( "והגאוז : ראב"ע ע"29
 אפילו שם היו לא בגו שנעקד נשעה כי הגאת זה ידע "והלא : ראב"עעליו

 בתורה זה נסיון שנכתב אחר באמת והנה : יצלק" "עקדת בעל והשיבנעריו".
 בזה אשר וכו' ישראל לל לעיני הנסיון זה נעשה כאילו וכו' לעדותהאלפית
 לנחמה בראשית בספר עיונים )עה כולו" העולם בני כל בלב אמיתתוהוקבעה
 עמ' תשכ"ז ירושלים בגולה תורניים ולתרבות לחינוך המתלקה הוצאתליבוביץ,

.)134
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68..
 "מיאי חיים

 יצחק השומע כל אלהים, לי עשה "צחוק ר מפסוק וביחוד הקודם הפרקעם
 על הקב"ה דברי ואח"כ ישמעאל של וצחוקו האנשים צחוק את שגילהלי",

 וכו'" עמך "אלהים : אבימלך ודברי הגר אל האלהים מלאך והיראותהשילוה,
 הנסיון. מעשה עםהמתקשר
 כוונת נגד התקוממות כהכרזת וזאת עולם, אל ה' בשם קרא אברהםרק

 להקנות )הויה( ה' שעתיד להודיע, עולם אל ה' בשם אברהם קראאבימלך,
 באר-שבע. על הבעלות זכות אתלבניו

 1 אברהם : אליולאמר
לאמר:הפין

 שלש מצויה תשובה של זו וצורה ה' מלאך או אלהים פניית של 11צורה
 ביעקב )ב( ; ., שבפרקנו יא במסוק ולהלן כאן באברהם )א( בתנ"ךפעמים
 IQ~Y1 יעקב, ויאמר: הלילה במראות לישראל אלהים "ויאמר : ב()מן,

 הסנה מתוך אלהים אליו "ויקרא : ד( ג, )שמות במשה )ג( ; !" הנני :ויאמר
 !" הנני : ויאמר ! משד משה :ויאמר

 בקריאה, משה( משה יעקב.; יעקב, ; אברהם )אברהם, השם עלהחזרה
 הפנייה גם ובתוכן - הפניות בכל אך דאגה. או חיבה לגילוי אותהיא

 היסוסיו. על להתגברות או לנסיון מיוהד, למאמץ האדם נקרא -שבפסוקנו
 ; ג( מו, )בר' וכדי עמך ארד אגבי וכף תירא "אל : יעקב אל הקריאה היאכן
 וכו', ירא כי וכף ויסתר וכף, אביד אלהי אנוכי וכו' תקרב "אל : משהאל

 אברהם אל ה' מלאך של גם.קריאתו ד_י(. ג, )שמ' וכו'" ואשלהך לכהועתה
 מעשה בעד לעצור היא, היבה, מתוך קריאה פעמיים. שמו על חוורכשהוא
 י,. היסוס ללא נעשהשהיה
 ת ר ו צ ב הפנייה באה הנקרא, שם בהזרת הקריאות בשלש ועוד:זאת

 היראה. טטכהלה 4לההשלילה
 המי! ךאמר: אברהם! אבחש, מאמר:באברהם--

 ידעתי אתה כי מאומה לו תעש ואל הנער אל ידל תשלף אלהאמר:
 היראה את מגלה אברהם של מעשהו - )יד( וכו' תה א ם י ה ל א א ירכי
 אלהים(. )יראתשבו
- ב ק ע יב  ! הנני : ויאמר ! יעקב יעקב, : ויאמר 

 בחלום. האלהים מלאך לו שאמר מה יעקב מספר ar יא, לא, בר' וגם30
 שינוי הנני". : ויאמר אל-שמואל ה' "ויקרא : נאמר ד( ג, )שנר'א בשמואל31

 ידע טרם "ושמואל : הפסוק כעדות נסיונו וחוסר מבוכתו על מראה המנייהתיאור
 ז(. )שם, ה' דבר אליו יגלה וסרם ה'את
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 בצלים יעקב של היסוסיו וכף. תירא אל אביך( אלהי האל )אגביויאמר:
 הצפוי(. העתיד )מפנייראה

במשה-ויאמר:משה,משה!ויאמר:הנני!
 וכף( אברהם אלהי אביך אלהי )אנוכי : ויאמר וכר ב ר ק ת ל א :ויאמר
 מגלה משה של מעשהו - האלהים אל מהביט ירא כי פניו משהויסתר
 ד--ו(. ג, )שמ' האלהים( אל )מהביטיראה

 הנקרא, השם על חזרה בה שאין שבפסוקנו, הקריאה זה מכלליוצאת
 החיבה מז בה אין - נדהית ובלתי דהוטה לטשייה ופנייה ציוויומשמעה

 הטהור. הנסיון מן אלא הדאגה,ומן
 את-יצחק. אשר-אהבת את-יחידף את-בנף "ח-וא האמר:)ב(

 בעיני מאד הדבר "וירע נאמר: י4-יב פסוקים כא בפרק - בנראת
 ". 1 נ ב אדות עלאברהם

 "ויאמר : אלא בנו ישמעאל נקרא לא ה' בדברי אבל לבנו. השבואברהם
 שם נאמר אדרבא וכו'". הנער על בעיגיד ירע אל : אברהם אלאלהים
 בן את "וגם הוסיף יג ובפסוק זרו", לך יקרא ביצהר "כי ploDnבהמשך
 קראו אלא אברהם,. בן קראו שלא בלבד זו לא ובכן - אשימנו" לגויהאמה
 האמה.בן

 מן המור 'ותר הרבה מעשה בו זהעשה בני את נא קח ה': אומרעתה
 האמה. לבן שעשיתהמעשה
 "גרש : )י( יצחק של ייחודו על שרה מכרתה כא בפרק - ך ד י ח י תא
 ואלהים יצחק", בני עם הזאת האמה בן יירש לא כי בנה ואת הזאתהאמה
 עליו ציוותה כאשר עושה אברהם זרע". לך יקרא ביצחק :"כי )יג(אומר
 כשייקרא גדול בנסיון יעמוד עתה הילד. ואת האמה את משלח והואשרה

 לישמעאל. שיעשה איש בדעת עלה שלא מה 1 ד י ח י לבנולעשות
- ת ב ה א ר שא  "לו : באמרו שגילה כפי בניו ורני את אהב אברהם 

 השילוח מעשה אולם השילוח. בעת כא ובפרק יח( )יז. לפניך" יחיהישמעאל
- שנאה מתוך כמעשה הבריות בעיני להתפרש היהניתן  עתה ייקרא כן על 

 לשנוא. הנחשב לבן עשה שלא מה האהוב לבן לעשות נכון שהואלהוכיח,
 - בנך" "את לו שכשאמר המדרש לפי רש"י ביאר יפה - יצחק.את
 לו אמר יחידד'. 'את : )ה'( לו אמר לי. יש בנים שני : )אברהם( לו"אמר

 לו אמר אהבת,. 'אשר : )ה'( לו אמר לאמו. יחיד וזה לאמו יחיד זה :)אברהם(
 ". יצהק'" 'את : )ה'( לן אמר אוהב. אני שניהם :)אברהם(

 שני את לזה זה יהשוות אפשר וכאן. שם ורפ"י א יב, יבר' פסיקנו השווה32
 בקיומם. התלויה והברכההנסיונות
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 חמיאית"ם '-סד
 להראות באה לקרבה הנבהר בצען ובאהבה, ביהוד הנעדרגת הדקה כינראה

 מצב. ובכל זמ, בכל ה' מצות למלא ונכונותו אברהם של אמונתו גודלאת
 אהב, אשר יחידו, בנו, עם גדולה יותר בחומרה ינהג 1כ1 ישמעאל. עם עשהכן
 יצחק.עם

 את אהבת, אשר יחידך, )בנך, ולשרה לאברהם יצחק של הזיקותארבע
 שם חוזר אחדות תעמים ישמעאל. לעומת הקודם בסרק הדגשתז מצאויצחק(
 של ייחודו שם צוייז פעמים וכמה ולשרה, לאברהם 1 ב ה זיקת עלהכתוב
 לו. הנולד או שלו( )הבן בנו על וההדגשה החזרה על-חץיצחק
בנך)1(

 )ב( בן לאברהם שרהותלד
 )ג( בנו שםאת
 )ד( בנו יצחקאת
 )ה( בגו יצחקאת
 )ז( לזקוניו בן ילדתיכי
 )י( בניעם

 ך ד י חי)2(
 )ב(לזקוניו
 )ג( לוהנולד
 )ג( שרה לו ילדהאשר

 י )ה( יצחק את לובהוולד

 )י( יצחק עם וכר יירש לאכי
 )יב( זרע לך יקרא ביצחקכי

 אהבתאשר)3(
 הגר אל "ויתן )יא(, בנו" אודות טל אברהם בעיני מאד הדבר "וירעלעומת

 כחוסר שנתפרשו ומעשה מחשבה - )יד( וישלחה" הילד ואת שכמה עלשם
אהבה.
 ק ח צ י ת א)4(
 של לשילוחו שגרמו הם בו הקשורה - הצחוק - והפעולה יצחקהשם
 יצחק, של בטחונו למען נעשה זה דבר כי השכנים יחשבו ואוליישמעאל.

 אך כי ויוכיח, הזה הכטחון את המערער מעשה לעשות אברהם עתה יידרשלכן
 יצחק. של עתידו מובטח ה' ובדבר מעשיו, את אברהם מכוון ה'במצות
 ישמעאל של לשילוחו שגרם בצחוק הקשורה והפעולה יצחק השםאר
 : פעמים שבעחוזרים

 )ג( יצחק וכו' אברהם ויקרא1.

 )ד( יצחק את אברהם וימל2.
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 ביידלואתיצ"מ
 מן

 )ה אתימק העל בעםג
 )ט( מצחק וכף שרה וחרא5.
 יצחק עפ וכר לאברהם ותאמר6.
 )יב(. זרע לך יקרא ביצחק כיד.
 סמך:ה של-שדץולץ-לף
 לעלה שםוהעלהו

 שליף אסר משי ססךים ~סד?י
 ה' בשם והקריאה בו הקשורה הקרבן והקרבת מזבחי שבניית הסברנונבר
 והעלאתו הבן עקידת של זה נסיון הנתלה, על בזכות המתיישב אתמזכים
 יד(, )להלן המקום על ה' שם וקריאת - באיל הקרבן הוחלף אם גם -לעולה
 הוא - המוריה הר לדורות. אברהם של לזרעו המקום קדושת על להכריזבאו

 את אבינו אברהם שעקד זו בעקידה ונתקדש נרכש - רש"י( )עי'ירושלים
 .ולהתחרש לישראל  לחזור הוא ועתיד המקדש, ניח בן והוקם עליו, בנויצחק

 ~ אויביו". שער את ורעך "וירש -בקדושתו

 אליך אומראשר
 "ויקם )ג( ואמר שחזר ואעפ"י המקום את ה' לו שאמר מכן לאחר מצאנולא
 וישא השלישי "ביום : ד נפסוק נאמר האלהים" לו אמר אשר המקום אלוילך

 נעשית מעיניים המקום ראיית מרחוק". המקום את א ר י 1 עיניו אתאברהם
 אשר המקום אל "ויבאו האמירה: ללשון ט בפסוק וחזה ה'. אמירתבתוקף

 יראה". "ה' המקום שם אברהם קורא האיל הקרבת לאחר האלהים". לו ר מא
 יראה? "ה, הסיום על-ידי משתלבות למקום בקשר הנאמרות ואמירהראייה
 והאיל. השה בעניו ונאמרות ומורות הנאמרות ובאמירהגראייה
 : אביו אברהם אל יצחק ר מ א י1
 וכו' אבי : ר מ א י1
 ? לעולה השה ואיה והעצים האש הנה : ר מ א י1

 וכר השה לו יראה אלהים : אברהם ר מ א י1
 fnen איה יוסע אינו ויצעק, המקום, את יודע אינואברהם

 המקום את "וירא כאמור: המקום את אברהם רואה דבר שלבסופו
 כאמור: האיל את הוא רואה וכןמרחוק",
 וכו'. איל והנה א ר י1
 אברהם שאמר יראה" "ה' את גם לנו מזכירה יראה" "ה' המקום שםקריאת
 האמירה בין הקשר' בני". לעולה השה לו יראה "ה' : לשה בקשרליצחק
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 בעניו פעמים שבע החזרות על-ידי מודגש ובשה במקום הנאמרותוהראייה
 בלבד. והשההמקום

 ; )ב( אליך אמר אשר וכר לעולה שם והעלהו1.

 )ט( האלהים לו י מ א אשר המקום אל וילך2.

 )ד(; מרחוק אתהמקום וירא3.

 ; )ה( השה לו ה א ר י אלהים אברהם ויאמר4.

 ; )ט( האלהים לו מר א אשר המקום אל ויבואו5.

 ; )יג( איל והנה א ר י 1 עיניו את אביהם וישא6.

 )יד(. יראה ה' ההוא המקום שם אברהם ויקרא7.

 האלהים לו אמר אשר המקום .אל וילד ויקםיא.
 ההליכה את מתארים ג-ה פסוקים האלהים. של ציוויו את תיארו 4--במסוקים

 כא. לפרק ורמזים הדים נמצא זה בתיאור ואף - המקוםאל
 בב"ר אברהם ףשכם ש.

 ?1 יצחק ואת אתי נעריו את-שניי,ה טת-ממרימבש
 שיה "4י~11ע
 סטלגים. לי "?ר-יטר יל-טיקים שףסם

 שמר: השל" במשה כא מה בבקר--ש אברהםוישכם
 שלא מסתבר "כשלמהר שכמה על שי תמם להם בבקר, אביהםשישכם
 תרח" כי אברהםחשב

 וברחה מעשה היה כבר שהרי במרבה תתעה וכי לכת
 על הרכיבה לא גם כך משום טז(. )פרק שרה על כעסה ששכך לאחרוחזרה
 את חבש כי ואם בבוקר, אברהם השכים עתה גם לה. הראויה רכיבהבהמת
 החמור את השאיר דבר של ובסופו יגיע, שאליו ההר מהו ידע לא עדייזהחמור,
 כי אתו, שלקח ומים לחם הכתוב הזכיר לא ברגל. בנו עם והלך הדרךבאמצע

 נאמר הילד" ואת וכו' מים וחמת לחם "ויקח במקום בפרקנו. העיקר לאזה
 בנו". יצחק ואת אתו נעריו שני את "ויקה :כאן

 - ויקם - ויבקע - ויקח - ויחבש - וישכם : בפסוק הפעליםריבוי
 רש"י(. )עי' ה' מצוות בקיום אברהם של זריזותו על מראהוילך,

 היה.ללמדשגדולהיהצערו וכו'-אעפ"ישרחוק המקום אלוילך
 תמצא ולא שתתעה ידעה לא שיצאה בשעה היא ; הגר של מצערה אברהםשל
 י א שהלך אלא ממנה, נטה ולא לפניו ארוכה שדרך ידע אברהם ואילומים,
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 )פ" מה פ שהף האלהים, לו אמר אשרהמקום
 הש ך

 ,ו. עליושהוקה
 השלטרפקם)ד(

 - סךמק את-המקיםמקא קפי hRi- ט??סםבקא
 : וישמעאל הגר של הליכתם את מזכירה הממחככתההליכה

 ; יד( )כא, שבע באר במדבר ותתעותלד
 סו(. )שם, מנגד ותשב וכר קשת כמטחוי מנגד לה יחשבוטלר

 העקידה, למעשה שנועד המקום מן הרחוקה לנקודה הגיעו השלישיביום
 לא העקירה מעשה יעשה אמנם אם והיה ראייה. קרבת אליה קרובהאבל
 שני את אברהם השאיר בה אשר התצפית, בנקודת הנמצאים מעיניייעלם
נעריו.
 טל-נעריו: אברהםלאמר)ה(

 עם-החמוד 9ה לקם?בו
 עד-לה נלכה והנערואני

 היישם. שש9"והימחו"
 ה' מלאר קראו להלן וכן פה, אלא 'נער' ליצחק אברהם שקראו מצאנולא

 וכן 'בני'. אברהם קוראו אחר מקום בכל הנער'. אל ידך תשלח 'אלכוי
 גם ואח"כ מלאכו או האלהים ובפי כא בפרק אלא 'נער' ישמעאל נקראלא

 אלהים "וישמע )יב(, וכו'" הנער על בעיניך ירע "אל : אליו הגר שלביחסה
 הנער" את "ותשק הנער", קול את אלהים שמע "כי )ין(, וכו'" הנער קולאת
 נקרא לאברהם ביחסו לכן, קודם ואילו )כ(, הנער" את אלהים "ויחי)יט(,

 מעמים שלש )טו-טז(. אליה וביחסו הגר של בפיה 1כ1 )יד(, "לד' )יא(,'בן'
 ',. 'נער' פעמים וארבע 'ילד' ישמעאל שםנקרא
 שונה להגר, וביחסו המלאד בפי 'נער' בכינוי נשאר שישמעאל בשעהאך

 אל בדברו אלא אברהם, של בפיו 'נער' בכינוי נזכר שלא ליצחק ביחסהכינוי
 לכינויי ה' מלאך חוזר השנייה בקריאה המלאך. של הראשונה ובקריאההנערים
 איפוא מסתבר )טו(. יחידך"  את בנך "את : הפרק בתחילת  שנזכרוזהיבה
 מקרה. של  דבר הכינוייםשאין

 יהראות נד' ? np1fi1 זרך יינת נ?טזזה מה ישם כך, עי המפרשים עמדו וכבר33
 בולטת שוב א"כ וצחק(. ועקדת רמב"1 )מדרש, הדעת ישוב מתוך פעלשאברהם
 ה'. ימצות אברהם של נאמנותו יהוכיחהכוונה

 )"(. מאייו המובן במצב "'יי" וצחק גם נקרא פעם(3
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 )ב(. החיבה בכינויי יצחק כונה ממנו, נדרש מה לאברהם לו שנתבררלפני

 הנסיון ביטוי לידי בא ובזה , ר ע נ לדרגת אברהם מורידהו הציוויאחרי
 לעשות מהחלטתו ולהטותו עליו להשפיע העשויה האבהית, הזיקה אתלנתק
 להחזיר משתדל אביו של התנכרותו סיבת את יודע שאינו יצחק ה'. מצותאת
 )ז(. אבי" ויאמר: אביו אברהם אל יצחק ויאמר אהבתו: אתאליו

 1" בני "הנני : ומשיב ונכנע התנכרותו סיבת לגן לגלות יכול אינוואברהם
 ומאמצי אברהם של ההתרחקות מאמצי את מגלים והסגנון הניסוח)שם(.
 כנאמרת נשמעת שתשובתו אברהם, של היענותו ולבסוף יצהק שלהקירוב
 כדי בה יש זאת עם יהד אך בני", "הנני, : מרחוק לקריאה הנענה אדםמפי

 בנה ועודך אביך עודני - כלומר לבז, האימון אתלהחזיר
 הוא , ר ע נ יצהק את מכנה בעדו לעצור לאברהם כך אחר בפנותו המלאך.

 האבהית, הזיקה יחסי את להחליש במאמציו אברהם ע"י לו _שניתןהכינוי
 וסיבת המעשה ונתבטלו הצו שנתבטל לאחר החיבה בכינויי ומכנהווחוזר
 ואילו החיבה, לכינויי המלאך חוזר כאז כתמורה. אייל והועלההריחוק

 כן, אם  זהו. הנער(. את )ותשק להגר כיחס גם נער הכינוי נשארבישמעאל
 כרי ותוך ו י ר ח י ההולכים לגן המב בין השיחה ופשר הכגויים שיווייפשר
 ימתורבים.  מתרחקים הםהלינה
 יד פסוק ניגודית( )הקבלה ידועה במידה מובילה בפרקנו ו לפסוק)ו(

 . ~ . .בפרקכא.

 נאמר:בהגר
 - מים 951תממח-לחם

וכאן:
 סעלה טת-אלי לקרסםמ2ח

 כאן ואילו בנה, ואת הגר את להחיות כדי בהם שיש ומים, לחם לקחשם
 לעולה. הבן את עצמו הוא יעלה שעליהם עצים,לקח
 נאמר: הגרב

 ?לש?9"- סור?ממטזטל
וכאן:

 כ% על-ןצחקישם

 שם לעולה שנועד בנו יצחק על ואילו הגר, של שכמה על שם ומיםלחם
 העולה עציאת
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בהגרנאמר:
 - רשלחה ואת-הילד ..,

 וץת-הייללת את-האש בידיפשה
 אברהם נטל כאז ואילו בידה, שלקחתו ומסתבר להגר אברהם מסר היידאת
 ומאכלת. אשבקץ
 דינאמיז, אברהם של נכונות! להוכיח כדי : הוא נ!לא זמה הנסיוז גדולמה
 להגר שעשה מה כל על ובאכזריותם בקשיותם העולים מעשים לבנולעשות
 : האלהים. ע"י נצטוה שכד משום והכל -ולבנה

' נאמר:בהגר

 - ?9ע יץי ?יך4י ניסענסלד
 יחדו שניהםתלכו י 1 א כ1

 יחדש הולכת ואלה כעוף, את ומאבדת הולכת היא בהליכתם. השינףהרי
לעקידה.
 של ומסגנונו הקודם הפסוק של מסיגמו המסתבר את לעיל הסברנו)ז(

 'צחק י לבז האב בין הדינאמית והמתיחות הרגשי המצב תיאורפסוקנו.
 לקריאה כעונה האב מגיב ואעפי"כ יחד, אתו ההולך אביו על בדבריומתרפק
 אבהותו: לרגשות וכנענהמרחוק

 . .מא?רוץקקיל-ץ9ךלםינע
- ;- 

האמר:-----אבי!
 בי!ויאמר:-----הנצ

 ז לעלה השה ואיה והעצים האש הוהףאמר:

 חוך שותק אברהם אברהם. של ואחת יצחק של מהז שלש - אמירותארבע
 : זח ז פסוקים של מסיומם המסתברת ורוגשת, סוערת יחדיוהליכת

 יחדו. שניהםפיכו

 של הקצרה תשובתו בסיום תוקף כיתר מוזרת והיא השתיקה את מפסיקיצחק
 אצל החוזרות באמירות מובלטים ביצחק המנוחה וחוסר אי-השקטאברהם.
 אברהם אל יצחק "ויאמר : יצחק לאמירת הפתיחה ובאריכות )ויאמר(יצחק
 . : אברהם מתשובת הנמשכת וזעקה כתחינה נשמעת ושאלתואביו-.
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,..י.הבי-----בניו

 לעלה? סלה לץ!ה והץ?ים האשסרה

 את המציינת ההוזרת, ה נ ה למלה הניגוד היא ה י א ו השאלהמלת
 הפעולות. בכל וההחלטיות הזריזותהנכונות,
 ! י ג ג ה : אברהם עוגה )א( האלהים לקריאת)א(
 הנני! אברהם: משיב יצעק לקריאת)ב(
 והעצים-הבלמיכן--- האש הנה אימר:  יצתן)ג(
 הנני! : )יא( אברהם משיב ה' לקריאתמלאד)ד(
 וכר. אחר איל ה נ ה 1 : רואה הוא עיניו נושא כשאברהם)ה(
 וכף. מלכה ילדה ה נ ה לאמר לאברהם ויגד : העקידה אתרי)1(
- "הנה" פעמיםשש  "איה". ופעם 

- הוכן הכל הרי : הגדולה התמיהה את איפוא מבליטה " ה י א "והשאלה  
 כדי תוך שהרי ריטורית, שאלה אלא בזה ואין ו השה הוכן לא מדועובכן
 !את מגלה אף עצמו הוא הרים. במדבר שה שאיז לו, להתברר צריךשאלה

 גם זה ודבר ההצר, ב"ויאמר" המובלטים שבשאלות, ובהרהוריםגהיסוסים
 אביו. בתשובת ליצחק לונרמז

 אברהם;לאמר)ה(
 השה ל. יראה"להים
 ?וילעלה
 יחדו שויהםביכו

 לעולה. השה את הבוחר הוא אלהים - ר ה ב י להתפרש ניתז ה א רי
 ,, בני את לעולה השה לו יבחראלהים

 "יראה : חז"ל לפי רש"י פירש כן -
- שה איז ואם השה לוויבחר  הולך שהוא יצחק שהנין ואעפ"י בני, לעולה 
 שוה". בלב יתדו שניהם וילכו -לישחט

 הולך שהוא לבנו האב הודעת זה, בפרק ביותר הקשה שהיא זאת,אמירה
 האיל כשנשחט המקום. על רישומה את אח"כ מטילה לעולה, כשהלישחט
 את שקידש והוא יראה", "ה' המקום שם אברהם קורא לעולה,והועלה
- ה' לפני היראות למקום וקבעוהמקום  יראה". ה' "בהר 

 גן יונתן בתרגום וכן לג( מא, )בר' וחכם" נבון איש פרעה א ר י "עתה וכן35
 רש"י. כדברי ירושלמי ובתרגום וכו'". לעלתא אמרא ליה יבחר "ה' :עוויאל
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 בנו יצחק את ויעקדיב.
 טה--מז לפסוקים מקבילים והם העקידה מעשה את מתארים מ--יפסוקים

 כא.בפרק
 האלהים יסר-ל. מ"ר טל-היק"ויבאו)ט(

 ,nalmn שת 5?ךסם ?ם795
 טת-העציםמטיך
 ?1 !יסק יתבאקר
 לעצים. ממעל על-המזבח אתיתלם
 . . .-- ..,.- .-י

 אמר אשר המקום "אל באו הם בלבד. העקירה לגועשה ומוגבל קצרהתיאור
 )ב( בציווי תחילה בפרק. השלישית בפעם חוזר זה פרט - האלהים"לו

 שנייה פעם אליך"; אזמר אשר ההרים אחד על לעולה שם"והעלהו
 לו אשר-אמר אל-המקום וילד "ויקם )ג(: נעריו עם יוצאכשהוא

 לציץ צורך יש ושוב למקום, כשמגיעים בפסוקנו שלישית ופעם ; " ם י ה ל אה
 מייחס שהכתוב נראה . " ם י ה ל א ה 1 ל - ר מ א ר ש א המקום אל"ויבואו
 שתי ע"י יתקדש זה מקום ה'. אמר אשר המקום לבחירת מיוחדתחשיבות
 זכות את המעבירות -, ה' בשם וקריאה מזבה כנייע - הרגילותהפעולות
 נתקדש הבן, יצחק נעקד זה מזבח שעל וכיון לעושיהן. המקום עלהקנין
 לעולם. פוסקת שאינהקדושה אותי וקידשה לדורות לישראל המקום אח שהנחילה יתירה בקדושההמקום
 במות תראה לבל מתרחקת השיחים, אחד תחת ישמעאל את משליכההגר
 ובוכוג ויושבתהילד

 עומד ; העצים ל ע מ המזבח על בעקידה בעצמו מתעסק אברהםואילו
 הנסיון. ונורא גדול מה לשעיטה. צוארו המוסר בט אתורואה
 וכל בנו על המאכלת את מניף האב לשיאו, הנסיון מגיע ,ה בפסוק)י(
 לא ימות, יצחק אם שכן להיבסל, עומדות ליצחק ההבטחות להגחלתהתקוה
 : נרתע אברהם אין ואעפי"כ ישמעאל, מלבד אחר יורש עודיהיה

 את-המאכלת וכמח את-ידי אברהםבסלח
 ית-?י(ו'ליהט

 היד פייחת כי - "ידו" במית ויא "המאכית", במית היא שהאתנחתא יב. שים36
 המתת. את מגבירה זו הטעמה לשחום. כדי היתהכבר
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 חמיאל תיים'78

 הענין את מבריחים והם העקדה בפרשת פעמים שבע חוזרים ו"גנו""בני"
 . ; הנסיון במסע חשובות תחנותומהווים

 יקח1'א
 ן

 צחקבנו יאת
 בנו יצחק על וישם2.

ב בני הנני : ויאמר3.ב
 ל ללל

 . בנו יצחק את ויעקד 5.י

 בנו את לשחוט המאכלת את ויקח 6. ןג
 בנה תחת לעולה ויעלהו 7.ן

 הבן לקיחת )א( : מחברתה ונוראה גדולה אחת ה', מצות בקיום תחנותשלש
 טעדו; ולמה למי ברור לא עדיין שכן מכולז, עליו-קלה העציםושימת
 שלושה אחרי המאכלת. ותפיסת העקיה )ג( ; הקרבן הוא שהבן הרם:)ב(

 המקום. את המקדשת העולה והעלאת הריצוי בא האלההשלבים
 : ב"בנך" המסומנת במסגרת נתונות אלותחנות
 ; )ב( אתיהידד בנך נאאת והצו-קח הפתיחה)א(
 )יב( יחידך את ך נ ב את חשכת ולא - אלהים ליראת וההוכחה הפיוס)ב(
 )טז(. יחידך את ך נ ב את חשכת ולא וכו' אשר 'עז - ההבטחה)ג(

 השמים מן ה' מלאר אליו ויקראיג.
 )הויה( ה' שם ה', מלאך של הראשונה הקריאה מתוארת י41-יבבפסוקים
 ולהציגה הקרבז הבאת את למנוע צורך כשיש בפרקנו, לראשונה כאןמופיע
 לא לבניו שעשה מה כל כי הוכיח, ה' למצות אברהם של בצרתו בלבד.כנסיון
 אלהים". נ"ירא נודע לקרכן בנו את להעלות ובלכתו ה', במצוות אלאעשה

 ס?9זם ין ה' מלאך אליו ויקראמא(
 1 אברהם אברהם :תאמר

האמר:הצק

 עומד שהוא ממח תורא גדול אף ותא -- שיירש מעשה לכל נבוטתגילף
לעשות.
 : כא בפרק יז לפסוק מקבילים אחריו והבא  זהפסוק

 מפר את-קי5 אלהיםוקומט
 ס?9:ם מן אל-הנר טלאים מלאךיץרא
 אל-תיראי סור, מה-לף : לההאמר
 הוא-שם. באשר הנער אל-קיל "להים ?9עוי
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 אחרי יצחק של מצדו הירהור אין פה - הבוכה הנער לקול אלהים נענהשם
 ; ה'רצוז
 ן השמים מז אלהים מלאך קורא פה - השמים מן אלהים מלאד קוראשם

 ; י, חפוזה קריאה מה - הרגעה קריאתשם
 . . . אתה" אלהים "ירא : פה - תיראי" "אל :שם

 אל-הנער ידף אל-תשלח האמר:)יב(
 מאומה ל4ואל-תעש

 י , --,-
 אתה אלהים כי-ירא ידעתי ?יה?י

 ממזי. סח-יחידף 4וף שת ילקטף

 אל )א( ; יצחק עקידת - ואת פרשה של הראשון הלקה את מסיים זהפסוק
 אברהם ידי סילוק הדורשים צוויים שני מאומה. לו תעש ואל )ב( ; ידךתשלח
 ולשכהזג אליו האבהית מהזיקה להתגשר כה עד גיסה שאברהםמיצחק,

 אתה. אלהים כי-ירא ידעתי עסה?י

 אלהים יראת דומה אינה אבימלך. על כ בפרק קודם שנאמר למה רוס,בזה
 רק אמרתי -כי : אברהם אומר כ בפרק באבימלך. הנאמרת אלהים ליראתזאת

 אומר, הוא איז ),א(. אשתיג דבר על והרגזני הזה במקום אלהים יראתאיו

 כי אומר, הוא השלילה דרך על במקום. אלהים יראת ישנה כי לו נודע אכןכי
 אשה, דבר על להרוג נכונים הם הרי אבימלך אנשי אצל אלהים יראת איןאם
 י"א. מהריגה יימנעו זאת יראה אצלם תהיהואם

 ואילו בני-אדם, הריגת והיא עשייה מהם מונעת הגויים של אלהיםיראת
 על הבן הקרבת לידי  ואף עשייה ליזי מביאה באברהם הנאמרת אלהיםיראת
 ה/ מאת לא כך על כשהציווי -המזבח
 הקודם. בפרק יח לפסוק מקביל  זהפסוק

 ישחטו. והולך ממהר שהיה 1 פעמים שתי למה : תנחומאוש
 והם אחיו אי מתנכר כשיוסף אחרים. במקומות מוצאים אנו ילאה של :ה סוגגיא

 אני האיהים את וחיו עשו .ואת : י"( מב, )בר' אומר הוא ימצרי, אותוחושבים
 יחיו. והמ כחם יטגע לא אלהים ירא שהוא כיוו -ירא"

 מצריות, שהיו נראה מקרא של פשוטו שלפי כא( א, )שמות במצריפהמיליות
 )שפ, ושוב היידעם, את ותעין וכו' האיהים את הסיידות ותיראו י בהןנאמר
 שייאת אישא יוצא בת.ם.. יהם eP'1 "איתים את המייד~ת יראו כי "ויחי :גא(

 סיידים. את ויהמית פרעה גוירת את יקיים מהן מנעההאיהים
 הנחשיים כי בד ויזנב גדרך קרך "אשר : בעמיק נאמר יח בה, בדבריפושוב
 ' איהיס". ירא ויא ויגע עיף ואתהאחריך
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 חמיאיהיים80
 )יה(: אלהים מלאך אומרשם

 3. ית-:ןדקסרהי ית-סקי ?טיקויי
וכאן:

 טל-הוער לדףאל-ץ?לה
 מאומה ל.ואל-תעש

 לגער היד נתינת -שם
 הנער מן היי סילוק -וכאן
 ממעשה המשתמעת בהוכחה היא התוספת הנערים. הצלת על מדוברבשניהם
 בשניהם וכי ישמעאל, בנו על יחידו לבנו ויתרון העדפה מצדו שאיןאברהם,
 אלהים. לירא כראוי ה' מצות לסי אלא נוהג הואאין

 לפתיחה. הוזר הסיום נפתח, שבהן במלים מסתיים העקידהגסיוו
הפתיחה:

 קאיו לאיר 5לךסם' קליו: האמר)א(
 ית-ןסיךף. ית-4וף 2ח-נא)ב(
הסיום:
 החץ, ניאסר: : 5?ךסם 5ןךסם לאמר:)יא(
 9יי' טת-:סידי קוף ית ח9?ס ולאפב(
 ואילו "אברהם", אחת קריאה הספיקה עשייה לידי אגרהם את לר,כיאכדי
 פעמיים לקרוא צריך היה המצוה לקיים משקידתו אברהם את להוציאכדי

 אברהם"."אברהם

 בגו תחת לעולה ויעלהויד.
- ה' בשם והקריאה הקרבן הקרבת על נמסר יגידבפסוקים  מעשים שני 
 קרבן הקרבת - והם המקום, על והקנין הבעלות בזכות עושיהם אתהמכים
 ,'. המקום על ה' שם קריאת או ה' 3שם וקריאה מזבה()בניית
 הקודם. בפרק יט לפסוק מקביל יגפסוק
 כא:בפרק

 את-עימה אלהים1?2ח

 תשכ"ד. אדר יח-יט, גייון מקרא", "בית עיינו., נקרה ה' .שם מאמרי עיין38
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 מים בארומרא
 וי י.-..י

 יכרנסלד
 נטש"

 ית-משיי.
 פרקנוב

 טת-~~ין אברהםהלא
 וכף טיל והוהחרא

 ?%' טסת יכי'מלץ

 של עיניה את פוקח אלהים הבז. תחת בא והאיל הגער את מחיה המיםבאר
 והקרבת ההצלה פעולת מעצמו. עיניו אברהם נושא וכאז הבאר, את לראותהגר

 על-ידי וכאז האם ע"י שם - ההורים ידי על המקרים בשני נעשיתהתמורה
האב.

 על בתרות מובלט - המלאד של בקריאתו - יא בפסוק שחל המצבשינוי
 : העקידה בעניןהנאמר

 ! אברהם אברהם, : ויאמר)יא( ו אברהם : אליוויאמר)א(

 ? הנני :ויאמר ! הנני :ויאמר

 חשכתולא)יב( נא קח :ויאמר)ב(
 ממני יחידך את בנךאת יחידך את בנךאת

 את חשכתולא)טז( יצחק ואת וכו'ויקח)ג(
 יחידך אתבנך המקום אל וילך וכו'בנו

 אברהםוילד)יג(
 האיל אתויקח

 את אברהםוישא)יג( אברהם וישא השלישיניזם)ד(
 וכר וירא.עיניו מרחוק המקום את וירא עיניואת

 נעריו אל אברהם וישב)יט( נעריו אל אברהם ויאמר)ה-ו(
 יהדו וילכו ויקומו וכף פה לכםשבו

 וכו' אליכםונשובה
 יחדיו שניהםוילכו

 איל", והנה וירא)יג( אביו אברהם אל יצחק ויאמר)ז-ח(
 לעולה ויעלטו וכו'אחר אביויאמר

 לו. יראה אלהים : ר"ת ל י א . . . במלה וואה היתי  ריסתפינן לולאינ
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 בנותמת גני הנניניאץ
 והעצים האש הנהויאמר
 וכו' לעולה השהואיה
 השה לו יראהאלהים
 בנילעולה

 שם אברהם ויקרא)יד( אברהםויאמר)ח(
 44 יראה ה' ההואהמקום לו יראהאלהים

 ידך תשלח אל :ויאמר)יב( וכו' ויבן וכו' ויבואו)ט-י(
 מאומה לו תעש ואל הנעראל וכףויערך

 וכף וישם וכו'ויעקד

 אל ה' מלאך ויקרא)סו( מלאך אליו ויקרא)יא(
 השמים מן שניתאברהם השמים מןה'
 את חשכתולא)סו( את השכת ולא)יב(

 יהירך אתבנך יחידך אתבנך

 הפסוקים מקישור בזה. זה המסוקים אח מקשרת להלן המובאתהלבלה4פ~ם11%י
 בפסוקים היא הענייז, של תמציתו גם המכילה הפרק, של מסגרתו כימסתבר,
 סו-טז, לפסוקים המקבילים יא-יב, הפסוקים בניגודם להם מקבילים ;א-ב

 בצורה גם מתקשרת הפרק מסגרת יז--יח. בפסוקים הנאמר היאותוצאתם
 :זאת

 יב - יא - )ם-י( - ב -א

 טן :נטו

 יח נניז

 הקרגו. בגלל השם שינוי40
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 חמיאלחיים84

 ?קווי 1999 וטע 55יסיף-5ל
 נאחז. כשהוא ראהו ידך" תשלה "אל המלאך לו שאמר אחרי :רעהע
 בקרניו. בסבך שנאחז אחר איל )ראה( והנה :רבש"ע
 בסבך שנאחז ואחר רץ בעל-חיים ראה הוא : יצחק( עקדת )לפימלשיג
 איל. שהוא הכירבקרניו

 בלבו חשב היער בסבכי נאחז עברו מדי האיל את ראה כן אחרי :רשותים
 לקחתו שאוכל בסבך גאתז ולכן כני, תחת זה איל לי וזימן וכן, המלאר זהודאי

ולהקריבו.
 גאהו שהוא ראה כך אתר עובר, כשהוא האיל את אברהם ראה רשב"םלפי
sne~זה שאיל אברהם, הביז ומכאן בדרכו, להמשיך יכול ולא בקרניו בסבך 
 בנה במקום לקרבןנועד
 שמה, ורועה הולך אותו שראה ר"ל, איל, והנה עיניו נשא : אברבנאלוכן
 שמאת Q~fi1 בענינו התבונן ולכו וכו' בקרניו בסבך נאהז אותו ראה כןואחרי

 "1ffK אמרו זזה! לעולה. זיעזע! האיל את לקה :ה ומפגי זאת, היתהה'
 נאחה ראהו אחר-כךמש"שיחשו

 ואחר איל :הנה מרא עעע את אברהם נשא : יצחק עקרת בעל מפרשוכן
 להעלותו אלא שם נזדמן שלא התבונן ומזה בקרניו, בסבך האיל נאחזשראהו,
 וכו'. בנו תחתלעולה
 בקרניו. בסבך נאחז אברהם שראהו אחר ההוא והאיל איל, ראה : סטי"ל1כ1
 עברו שמדי בפתע ראהו ואחר-כך לפניו, עובר איל ראה בתחילה : ישייר1כ1
 וכו'. היער בסבכינאחז

 לפי והטעם בסבך, נאח: שהוא ראה אברהם לעיני : מסביר ובר העמקוגעל
 דרכים מעוברי אחד שמא לחוש לו היה בסבך אחוז איל ראה שאםהפשט,
 שהוא פשיטא שובב. הולך איל כשרואה מה-שאין-כן שישוב. עד שםהאחיזו
 והלך בסבך לעיניו נאחז על-כן אותו. ליקח קשה היה אם-כן אבלהפקר,
ולקחה
 וךמה : הההן שם-המקים אברהם פ"?א).ד(

 שטה. : ב5ר 5'.ם וטפרמ"י
 התנאים אחד כאמור היא המקום על ה' קריאת או )הויה( ה' בשםהקריאה
 אבינו. אברהם של לזרעו עולם לנחלת המקוםלקידוש
 באותו דבריו פי על המקום את קרא אברהם יבחר. ה' רטה": - יראהה'
 יום אותו של במאורע קשור אינו חשם אך לו", יראה "אלהים : עצמויום

 היום יאמר "אשר ה' ייראה בו ההר שזהו ואמרו חזרו כן אחרי אלאבלבד,
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 ועד העקדה מאז אבינו אברהם של מזרעו פסקה לא זו אימרה יראה". ה'נהר
 י*.היזם

 יראה-רעייי:בהרזהייראההילעמו. ה'בהר
 לבני ולהודיעו המקום, לסמן שברצותו התורה, כותב משה דברי אלה :ישייר
 שכך כלומר ייראה, ה' בהר בזמננו ייאמר עליו אשר ההר שהוא אמר,דורו
 משה, הבטיחם וכן הכבוד. ההוא ההר שעל ההמון, בפי ומפורסם רגילהיה

 לשבתו, המקום אותו ה' יבחר לא"י יבואו כאשר לעולם. הכבוד ייראהשעליו
 עולמים". ניחלדףות

 מה זהו ; ייראה ה' בהר משה( )בימי היום ייאמר אשר : לפרשואטשר
 ; כג לד, ; יז בג, )שמות ה'" האדון פני אל וכורך כל "יראה התורהשאומרת
 זי. טז( סו,דברים

 )יג-יד( טז בפרק הגר אצל גם מצאנו הראייה על המקום שםקריאת
 הגם אמרה כי ראי אל אתה אליה הדובר ה' שם ותקרא : גברתה מפניבברחה
 מי נאמר לא - וכו' רואי לחי באר לבאר קרא על-כן רואי. אחרי ראיתיהלום
 יא(,'. כה, ; סב )כד, יצחק את שם מוצאים אנו זמן לאחרקרא.

 השמים מן שנית אברהם אל ה' מלאך ויקראטז.
 והגמול. השנייה הקריאה את מכילים טו-יהפסוקים
 מן-ס?ינם' שנות ?ל-ט??סם : מלאף י"דאלטה

 להכריז אלא באה לא הראשונה הקריאה להן. מגמות ושתי היו קריאותשתי
 פי ועל שמים לשם עושה הוא מעשיו שכל ולהוכיח אלהים, כירא אברהםעל
 הנרעשים עי הגמול את מתארת השנייה הקריאהה'.

 היסודות מ, כמה מכילה והיא הקודם לפרק נמשכת היא אף השנייההקריאה
 לכן. קודםשנוכרו
 בפרק ין לפסוק מקביל יא, פסוק של המשכו שהוא בפרקנו, טופסוק
הקודם.

)ט"
 נאם-י ושבץתי בי ףאיר:
 5!ה טת-סד?ר עסית השי 111שי

 כויכם היים איהיכם בה' הדבקים ואתם : וכז יעויס. יום, כי - ם 1 י ה ופירוש41
 רפ"י וכן אגו"י שם עי' ט(. בז, )שם יעם נהיית הזה י-ם ; ד( ד, )דבריםהיום
 יעמו. הקב"ה ייראה זה בהר עיין הדורות יימ' שיאמרו :כאן

 בתורה. נם חוזרת היא ולכו העם, בפי רגייה זאת אמרה היתה וכנראה42
 ח. פסקה להין, ראה43

דעת-מכללת הרצוג

www.daat.ac.il

מתוך: "מעיינות" ט - ימים נוראים, מאסף לעניני חינוך והוראה, עורך: חיים חמיאל, ירושלים תשכ"ח



 טת-:סיךף טת-י,ף חש??ולא המיאי חיים'86
 ולנינו לו ישקור שלא להישבע, אבימלך ע"י אברהם נדרש הקודםבפרק
 )בג(, בה" גרת אשר הארץ ועם עמדי תעשה עמך עשיתי אשר "כחסדולנכדו
 )לא(. שניהם', נשבעו שם "כי באר-שבע, נקרא והמקום להישבע הסכיםאברהם
 : כחסד כתגמול, השבועה באה כאזגם

 וכר סלה סדיר ית ?ימס "?ר!?ז
 "9ך?ד?.-9לד

 : )יח( להלןובז
 הירץ %י 5ל בזרזיףוהיברכו
 אשר?4ב

 ?קלי ?9?י
 נשבעתי. ביולכו

TW1בניגודם מקבילים אלה דברים )העקידה(, הוה הדבר את עשית אשר 
 : ישמעאל דבר על הקודם בפרקלנאמר

וכאן: כא:בפרק
 ?י.ס השי!?ז ?אד סדירמרע
 ., ..י, .,.י. הזהאת-הדבר אברהםבעיני

 בישמעאל ואילו 4', במצות בנו את להקריב לאברהם לו איכפת היה לאכיל בני אדיתעל
 שעשה מה עשה ה' במצוות ורק בנו את לשלה אברהם בעיני הדבר היהרע
 כאן, וגס שםגס

 טת-יחידף ית-בנף חשכת ולא)טז(
 על היא כאז ההדגשה כי .יב, בפסוק הבאה "ממני" המלה הושמטהכאן
 - שלר את חשכת לא אתה לעשות. ועלי עשית אתה - ה"יעז" ועלהעשייה

 שלו. את יתן ה' אף - יהירו את בנךאת
 אבך?ףפי-ברךא(

 5?י!ם. ?כ.?ןי ית-!ךץף ץר?הןסךיה
 הים שפת ול גשרוכחיל
 אן?יי. שער את זףעףררש
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"ש השנה ראש ימי של התררהקריאת
 בהזדמנויות ה' ע"י לאברהם שנאמרו  הברכות סיכום מבילים יז-יהפסוקים
 .קורמות.
 : ב--ג( )יב, לו נאמר מחרובבמתו

, ,,,,, גדול לגףואעשת - י  ..
.מ,9??ף .-

 שיףנמשללה
-,

 וכר בריה~יה

 סמך9ה. י?9"ת 5י ?ףמזדכי

: : סו( )יג, לו נאמר מלוט הפרידהאחרי
. 

 . . . ... ,7שיסישת-וךץף9ץ9יסירץוכר-

 . '. : ה-ע( )טו, לו גאמר הבתרים ביזבברית
 אתם לספד טם-תוכל הכיכבים וספר השמימהס"ט-!א

 ו'ףאמרלי:5הןס:הזרעף.
.

. 

 : )ב( יז,בפרק
 'זיטבנה-בריתיביניונינף

- 
' '- '.. 

. .,, .. . ,.,י,.
' מאד במאד איתףוארבה ,,-," ,. , .. 

 ,.. )הי: שםוג

 . .,."דקהברייץץ

 . . .. . .. .... ,....ששב-המט4,םנתהוף וי ים המט לסבוהדס

 ,). . , ץאד בעד אתףוס?ריסי

 ( י' למיםיזסי.ף -.-

 ', '- :שאי' 9?ףי?ליים
 : )יח( נאמר יח בפרקושוב

 ;-ואברהםהיהיה:הלגף!דילועצום

. ,. . , ...,י,.,.. - ,.
-  סץרץ. צלי 5ל.שרכי-ב.

.-.. . 

 אהדת )3( מדיני; חופז, )2( אזרע; ריבוי )!( מבטיחות: האלה הברכותכל
 י שלנל: בפסוקים לנאמר מקבילות והז -העמים
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 המיאיהיים88
 "9ך?ף?י-?רד
 ה?9!ם ?כיבבי את-ורעף אך9הו0ךיה

 סשךץ. יך 5ל בזךאףוהתברכו
 ; ז )יב, הקודמים בפרקים שהובאה נצורה נזכרת אינה הארץהבטחת

 : טריטוריאלית כהתפשטות אלא ה( יז, ; יח-גא ז, טו, ; יז יד-סו,יג,

 איביו-, שלר את זרעף-וירש

 ויירש עליהם יתגבר הוא אך אויבים, עם לזרעך מאבק לו צפויכלומר
אותם.
 ניתנו דומות שהבטחות לנו, מראה שלפניו ובפרקים הקורם בפרק עיוזוהנה

 : )יג( הקודם בפרק להגר האלהים מבטיה כך לישמעאל.גם

 אטימתו לנף האמה את-בןהם
 הוא זראףכי

 : )יה( להגר אומר ה'ומלאר

 הי?4 ודיל 4ף?י
 : כ( )יז, נאמר 'צחק הולדת על לאברהם ה'ובבשורת

 שמעתיףיל!י9?אל
 וכר מאד במאד אתי והרביתי את.והפריתי אתי בר?סיסנה
-,.,. ..,., ,. 
 מקל. לקיייזלו

 גף )א( : בפרקנו הנאמרות הברכות אותז ביהימעאל איפוא נזכרותלמעעשה
 מאד. במאד ריבף )ג( ; אותו ברכתי הנה )ב( ; גדולוגף

 שרה מפת ברתה כשהגר טז נפרק שנמסרו להגר הברכות עם זהה זאתברכה
 טריטוריאלית. התפיטות )3( ; הופז )2( ; הבנים ריבף )1( : כללו הוגם

 : )י--יב(נאמר
 ת: סלסד לההאמר

 מלב עפר ולע ית-זרען סרקה סרטה1(
 ba~ ידי אדם ירא יהיה והוא2(

 !?י. כל-שליי !?ל-פני8( ,- - י .. ...,. בי 5ל רד
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 גם אלא בלבד, ליצחק נוגע אינו לאברהם הניתן שהשכר איפואנראה
 : "לזרעך" לאברהם כאן שנאמר וזהו -לישמעאל

 .. . את-ורעף ארבהוהרבה
%י!ך4ף-'.
 .. . כגראףהערכו

 : הקודם בפרק לנאמר בהתאםוזה

 לב( זרע לף !"רא כלצחקכי
 לים הוא זראף כי וכר האמה בן יתונם
 : )ט( הקודם בפרק לנאמרובמקביל

 יאת בן-הייה !רש לאיי
 ?ם-בי

 !יסק ?ם
 : כאזנאמר

 איביו. שור שת !רעץהרש

 : והודגש ה' למצות ציותו על כשכר לאברהם ניתנו בפרקנו הנאמרותהברכות

 סלה סד?ר שת ?י.ס "?ר !ןז?י

 : והדגישוחזר

 שת-זסיןף שת-4וף סש?סף
 יצחק. עקידת - המיוחדת ה' למצות הציות על הוא השכרכלומר

 וא"ב ה'. עפ"י נעשים אברהם של מעשיו ,שכל לעולם הוכיח ה' לדברהציות
 שצעדו חשבו כה עד אשר הארץ, גתי בעיני וזרעו אברהם אהדת את זהיעלה
 הוא- ה' דבר כי ידעו עתה לב. רוע מתזך היה ישמעאל גלפי אברהםשל
 :ולכז

 סיין לך כל ?!ך"ד!סס?רכי
 ?קלי ?9?ס "?רע"ב
 הפוכה, לתוצאה יביא זרעו, עתיד את לסכ, כדי בו שהיה עצמווהמעשה

 ל4 שכו יצחק, על גם מעתה תחול ישמעאל, על כבר שחלה ברכהואותה
 לא יצחק. בלפי בפיוזש נאמרזת הנ"ל וההבטחות הברנות כל כה עדמצאנו
 : יט( )יז, הברית הקמת אלא ביצחק בונאמר

 יז יף .לדת איתו צה"?ל
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be.המיאיהרם 
 . !יסק טת-שם.נמואס

:'DbReעילם ל?ךית אתי. את-3ךיתי 
 וכו' אחריולזרעי

 וכר את-!?סק שקיםוטת-בריסי

 לזרעו לאברהם וניתנו שנאמרו וההבטחות הברכות כל כוללת ואת בריתאכן
 לא ישמעאל, על החלות וההבטחות הברכות את ופרט שמנה בשעה אבלאתריה
 למעשה הברכות את הצמיד עתה יצחק. על גם הלזת אלו בדנות אםפירט

 זרעו על בדברו הכתוב מכוון אליו כי להודיע יצעק. שהוא היחיד בבןשנעשה
 יצחק יצחק. גם בהם יזכה אלה בברכות ישמעאל וכה שכבר וכשם אברהם,של
 ולישמעאל. להגר וניתנו שנאמרו הברכות באותן למעשה כאן איפואזוכה

 הברכות על הוזר הוא יצחק את מברד כשה' בו בפרק להלן אנו מוצאיםואכו
 כאן הנאמרת השבועה קיום על המיוחדת ההבטחה את ומוסיף כאןהנאמרות

 : )ג-ה( נשבעתי()בי
 עמףואהיה
סווג
 ישף להרסם תיבלמי אשר שת-ונשבעהנמק"סי סטי מוצית וי טת טמז ייך4ף?י-לף
 השמים פכיכבי 5ת-זרעףוהרביתי
 האל הארשת כל 5ת ליר4ףתמת

 סידי. ןך' פל ?וך4ףהלירכו
 : בעקידה בפרקנו שנאמר מה על חזרה לפנינו הריובכן

 וקלי ט?דסמ אשר-?9עע"ב
 - !תיריי. סקי;. פי.סי 'I'R~bdDרש"ר

 : אלא יצחק של בזכותו לא זאתוכל
' )י"( ?קלי ש9?ס אשרע"ב

 : כד( )כו, אברהם במעשה הבנים לריבוי וההבטחה הברכה ותלהוחזר

ו9ר?תיץ
 ית-?ר4ףוהרביעי
 עבדי. אברסםבעבור
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% ראש-השנה ימי שי התורהקריאת

 בברכה אח"כ החרת מדים ולחוסן הבנים לריבת יה בפסוק הכלולהההבטה
 ' ליצחק. אשה להיות בלכתה רבקה נתברכהשבה

-  )כד,ס(: .וברבקה -- כאז:נאמר 

 רריה לפלסי הזי שי- ההריו4י-9יד
 טמאיו שער טת זר~ףףרש וכר שת-ורעף טר?"הרקה
 איביו שער את זראףקרש

 של זרעו שהוא יצחק שעתיד נרמז אויביו" שער את ורעד "וירשבהבטחה
 בניית ע"י ה' הבטחת בתוקף אליו תבוא זו נהלה בבאר-שבע. לזכותאברהם
 בזכות להכיר אבימלך ועתיד כה( )כן, ה' בשם והקריאה קרבן( )והקרבתמזגה

 לעיל. שנתפרש כפי11
 שלש חוזרת וכו' ב ק ע ההנמקה ובין הברכה-ההבטחה השבועה, זיזהקשר
 ריבוי )3( ; ה' מאת ברכה )2( ; שבועה )1( : כוללת ההבטחה במקרא.פעמים
 בעליונות העמים הכרת )5( ; מדיני וחוסז טריטוריאלית התפשטות )4( ;הזרע
 להבטחה. והגורם הסיבה )6( ;ישראל

 דברים בסטר )ג( )כו,ג-ה( ביצחק)ב( כאן)א(
 כל תולה יב--טז(ז,

 ב- לישראלהברכות
 : תשמעוןיי"עקב

 לך אלהיך ה' ושמר 1. הש- את לך והקמתי1. וכו' נשבעתי בי1.
 הח- ואת הברית את נשבעתי אשרבועה

 לאבו- נשבע אשרסד אביךלאברהם
תיך

 וברבךואהבך 2, ואברכך עמך ואהיה2. אתרכך ברךכי2.

 בט- פרי וברךוהרבך 3. וכו' זרער את והרביתי 3. זר- את ארבהוהרבה3.
 וכוינך.. וכו'עך

 וע- עקר בך יהיהלא3.
 וכרקרה

 נש- אשר האדמהעל 4. כל את לזרעך ונתתי ג שער את זרעךוירש4.
 לר לתת לאבותיךבע האלהארצותאויביו

 העמים אתכל 4.ואכלת.
 עיניך תחוס לאוכו' .... ..-

 וכו'עליהם ',
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 חמיאיחיים92
 הע- מכל תהיה ברוך 5. כל בזרעך והתברכו 5. כל בזרעך .והתברכו5

 מים. הארץ גויי הארץגויי
 תשמ- עקב גמש שמע אשר שעקב4עקבאשרשמעת

 המשפטים את עוז ךשמור בקולי אברהםבוולי
וכו' תו- מצותינושנורתי
 ותורותיקותי

 הקורם. הפרק של ולסיומו בפרקנו ה לפסוק הוזר יטפסוק
 : בפרק נאמרו הליכותכמה
 ; ב( )פסוק המוריה" ארץ אל לך "ולך : ה' של ציויו)1(
 שבאותו ואעפ"י ; )ג( האלהים לו אשר אשר המקום אל וילך "ויקם)2(
 אלא הליכה נאמרה לא בנו, יצחק ואת אתו נעריו שני את שלקח נאמרפסוק

- אתו הלכו והם הלך הואבאברהם.  אתו. אחת בדעה היו לא הם ואחריו. לידו 
 '.. כוונתו ידעושלא

 : ם י מ ע פ ש ל ש נוכרת השנייהההליכה
 )ה( וכו' כה עד נלוה והנער ואני)3(
 )1( יחדיו שניהם וילכו)4(
 )ח( יחדו שניהם וילכו)5(
 אחת. היא וכוונתם הליכתם מטרת את ההולכים מבינים זובהליכה
 : במרשה מפגה שמביאה הליכה)6(
 בה שגם ראשונה, להליכה דומה היא - )יג( וכף האיל את ויקח אברהםוילך
 אל אברהם הולך שם בכיוונה. שונה היא אבל היחידי, "ההולך" הואאברהם
 תמותתו. לקחת והלאה מיצחק הולך הוא והפעם - לעקיויצחק
 : אחת בכוונה ההולכים כל את המאחדת אחרונה והליכה)ז(

 נעריו אל אברהםוישב
 - )יט( שבע באר אל יחדו ו כ ל י 1ויקומו

 "י. שבע באר אל לשוב : הוא אחד והכיוון אחתהכוונה
 המו- אחד הוא כי שמעיד מה בפרקנו, ההליכה איפוא חוזרת פעמיםשבע
 הם ההולכים וכוונת ההליכה כיווני העקידה. בפרשת המדריכיםטיבים

 ביניהם. ומפריכיםהמאחדים

 תקע"ט. סי ויקרא, חומש בתחיית יהמיבי-ם השחר אילת עי'41
 משתמע מקרא שי מפשוטו אך דד"ק(, )עי' אתם היך יצחק שגס נפרש אם ואת45

 רבים. ומפרשים רצי דעת גם וזו אתם היך יאשיצחק
 אברבנאי

 שאברהם מפרש
 כשהיך אברהם עם נוכר יא כך ומשום בחגרון שישבה לשרה יצחק אתשלח
 בחברון". אמו עם היה הוא "אבל לשרהלספוד
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93 "שגה ראש ימי שי התורהקריאת

 ; בלבד לאברהם כתן ההליכה צעוי)א(
 אעו והכסח אחת בכמנה אשה הארבעה הולכים בה ראשתה)ב(הליכה

 ; לאברהם אלאידוע
 ; וכיוונה מטרתה את היודעים השניים משתתפים בה שנייה הליכה)ג(
 ן הקודם מהכיוון ושונה האיל( )אל הפוך שכיוונה האחד של הליכתו)ד(
 וכיוונה. כונתה את יודעים הארבעה כל שבה אחרונה הליכה)ה(

 שבע בבאר אברהםחשב

 "ישבק אלא "יגרלא
 : בישמעאל כ--כא בפסוקים הקודם בפרק לנאמר גם מקביל זהפסוק
 טל-נעריו לקרסםיישב וחדל טת-ס[?ר שלהיםכסי
 ?5ר?9עלקומ4פלכו:סוייל 4יך?ר"'מקב
 ?9ע ב?5ר אכרסםבסב פארן במדברביב

 שגילה המעשה, לאחר ובשקט בכחוד שבע בבאר לישיבה מיוחדתחשיבות
 זאת זכות ומקנה שבע בבאר שיושב הוא אותו. הסובב געולה אברהם שלטיבו

 פארן. ובמדבר במדבר ונחלתו חלקו נטל ישמעאל ואילוליצחק,

 האלה הדברים אחרי 1יהייז.
 וביש- בהגר לנאמר בפרקנו שנאמרו הדברים בעיקרי הקבלות שמצאנולאחר
 להם נמצאה שלא עניינים שנו עוד נשארו ובשלפניו, הקודם בפרקמעאל
 לו "ותקח וכן קשת" רובה "ויהי ישמעאל של מעשיו : והם כה עדהקבלה
 ' מצרים".. מארץ אשהאמו

 האלה" הדברים אחרי ב"ויהי היא גם המתחילה לפרקנו התוספת פשרזהו
 לעיל. לנאמר שייכתוהיא

 סטלה סרלךים 5חךי הסי)נ-יל
 וכף לאמר לאברהםומד

 וכר טת-ך?"ה "די?תו5ל

 ישמעאל ישמעאל. לפרשת המקבילה יצחק פרשת נסהיימה לא עדייזכלזמר
 והנה אביו. מבית אשה יצחק בשביל רוצה אברהם אך מצרים, מאר? אשהלקח
 הראשוז D-Dn זהו ליצחק, הזוג בת נולדה ליצחק שאירעו ם י ר ב ד ה י ר חא

המקביל.
 אשה". אמו לו "ותקח - שניפרט
 .של מותה על הארוך הסיפור בא כד לשם לעולם. ביצחק נתקיים לא זהפרט
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 המיא.ל-היים)94

 יהוא שנותיה, מספר מנה שנים. ושבע שנה ועשרים מאה גת בהיותהשרה,
 סמוך  שמתה להראות אלא אשה, של שנותיה למנות בתורה רגיל בלתידבר

 ובא ישמעאל. לבנה דאגה שהגר כשם בנה לנשואי לדאוג יכלה ולאלעקידה

 האשה חיפוש של זה במעשה הישור אברהם, עבד של שיגורו סיפור זהאחרי
 כד. פרק של לסיומו עד בישמעאל שנעשה למעשה המקבילליצח",
 : הגר על נאמר השיחים אחד תחת הושלך שישמעאלבשעה

 וכר מ2ד לה יקשבשלד
 הילד כמזת אל-אראה אמרהכי

3em1יאד 
 נ5?ג. קלה טתמקא

 רוחה. וחיזק המלאך לה קרא זובשעה
 מתה ושרה שבע בבאר יושב אברהם שרה. של גורלה היה מזהשונה
 עבד ע"י רבקה כשהובאה ולכו לבנה. אשה לקחת האם זכתה לאבחברון.
 : סו( )כד, נאמראברהם

 ימו טרה האסלה !יסקהויי
 טת-ר?"ה~,ח

 לאשהותהי-לי
ויאהבה
 5מו. 5הךי !צחקשסם

 צריכה שהיתה אמו אחרי גחמה גם מצא שאהבה, אשה שמצא לאחר עתהרק
 ואשר ליצחק. ישמעאל פיז  הר"בלות פרעת מסתיימת וכאן אשה.להשיאו
 רובה  ויהי במדבר רשם ל ד 1יג : כ( )כא, בו  נאמר ישמעאל שללמלאכתו

 כי עד וערל הלוך וילך  האיש  ויגדל : ואילך( יג )בו, נאמיקשת-וביצחק
 וכו'. צאן מקנה לו ויהי מאר,גדל

 סיכוםיח.
 ישמעאל, על הקודמים בפרקים לנאמר רבים בפרטים מקבילה העקידהפרשת
 המעשה הומרת על או הניגוד על להראות ניגזלות, ההקבלה לעתים כיאם

 שכל האלה", הדברים אחר "ויהי פשר וזה לישמעאל. שגעשה סמהביצחק
 והוא בניו עם אברהם של התנהגותו סיבת להראות באה הפרשה שלעיקרה
 ההבטחות - ותוצאתה ה', למצות היסוס ללא וכפיפותו רתיעה ללאציותו

 הארץ( )הבטחת וחלק לישמעאל גם עובר מהן שהלק לאברהם,הניתנות
 גם אברהם של ערכו עולה העקידה מעשה אחרי ליצחק. אלא עובראינו
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 ישיבת ולא קבועה ישיבה של בגדר היא בבאר-שבע ונוכחותו הגוייםבעיני
 כג, כפרק בפרטות המחובר ואברהם, הת בני 3ין היחס יוסבר בזה אוליגר.

 : אומר אברהם אברהם. אל השכנים הגויים ביחס שחל המפנה עלוהמראה
 בתוכנו". אתה אלהים "נשיא : עונים תת ובני עמכם" אנכי ותושב"גר

 על הקנין זכות - העקידה בפרשה עיון תוך לנו נתברר חשובלנוסףופרט
 גם אברהם זכה שבהם - המעשים שני ידי על לאברהם ניתנת המוריההר

 בשם וקריאה קרבן( )והקרבת מזבה בניית - כנען בארץ האחריםבמקומות
 במעטה גתקרט שם, שמי לשכן ה' בחר בו אשר לדורות, המקודש  המקום41'.

  הגרול בנסיוןהעקירה,
  ובשבחי

 את  להקריב  בנכונותו  אברתם, ענר שבו  הנורא
 המקום על ה' שם קריאת ובזכות כך .לשם שבנה המזבת על ה' במצותבנו
 יראה". ה' בהר )לדורות( היום יאמר אשר יראה"ה'

 נזכר ולא בישמעאל שנאמר פרט עוד נשתייר העקידה פרשתמשנסתיימה
 בא לכן מצרים"(. מארץ אשה אמו לו )"ותקח האשה לקיחת והואביצחק

 לאשה המיועדת של לידתה מקום להודיע כ בפסוק האלה" הדברים אתרי"ויהי
 כן ואחרי ליצחק לבנה 'אשה לקהת 'כלה שלא שרה, של מזתה זתיאורליצחק
 יצחק "ויביאה : טז כד, עד ידיו על האשה והבאת העבד של שיגורותיאור
 אחרי יצחק וינחם מאהבה לאשה לו ותהי רבקה את ויקח אמו שרההאהלה
אמו".
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