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 בראשיתיפר עווי "חי
 היייי יריי דיישח סיח 'החת ק י ע%

 המוריה הר על יצחק עקירתיב(
 א-יט( כב,91רק

 רבים, ממאבקים כמנצח יצא וכבר רבים בנסיונות אברהם עמדכבר
 היקר הנצחון את ולהשיג העליון בנסיון להתנסות עליו מוטל עתהוהנה
 במשך רבה אמונה תוך צפה לו אשר בן אותו עצמו. על הנצחוןביותר,
 ההבטחות כל היו קשורות אליו אשר בן אותו שנים, וחמשעשרים

 ה'. ידי על קרבן עתה נדרש בן אותו אושר, ושל ברכה שלהנפלאות
 הרהורים בלא זה, לציווי הנכונות במלוא לציית היה אברהם עלועליו
- 1( דברו" עשי כח "גבריאחריו.  במילוי כזה כוח כגיבור עצמו להוכיח 
 היה צרקי ועתה כה. עד לאברהם לו יזדמן טרם כזאת ית',מצוותו

 רצונו חזקה, כה אמונתו גדול, כה המוסרי כוחו אמנם אםלהתגלות,
 מעשה לעשות שאכל עד הוא, כביר כה חשבונות כל בלי ה' אתלעבוד
 ונתן זה בנסיון עמד ואברהם עצמית. הקרבה מאשר יותר שהואכזה,
 העד ובנק ית,. מצוותיו את לקיים כיצד המופלאה, הדוגמה אתבכך

 הקב"ה, בידי כולו כמסור תמימה, כעולה בו נתקדש זה, למעשהוהעוזר
 אבותיהם* כמעשה לעשות לשאוף אחריו אברהם זרע כלועל

 ולו אדם, קרבן לדרוש הקב"ה יכול זה כיצד השאלה, את העלווהנה,
 כזה קרבן מפני ביותר מזהיר עצמו הכתוב כאשר בלבד, נסיוןלשם
 וו  שאלה 2(. לא( יב, ודברים שנא" אשר ה' "הועבת אותוומכנה

 ב קג, תהלים1(
- 1870/1869( )בירחונו ר ג י י ג א' לדברי:(  ידבריו בולט בניגוד שעומדים 



שלט כבבראשית

 ישראל, בתולדות התקופות רבות ישראל. עם בתולדות תשובתהמוצאת
 לאלהיו, יקיריו בניו ואת עצמו את להקריב היה נכת רק לא היהודישבהן
 הוכיחה בהם עמנו, בתולדות הזוהר ימי הן ואלה כן, עשה שאמנםאלא
 רחמנים אבות המיתו הנה אלהי. את ישראל אהבת המות מן עזהעצמה
 לאלהים עורף יפנו לא למען שלהם, בידיהם בניהם את ענוגותואמהות
 להתפאר שראויים גבורה כמענוה אלה קרבנות יעריבו זה מדועאמור
 והם העתיק, שבזמן האליליים האדם קרבנות שוללים אשר בעודבהם,
 שקרבנות היא, המתבקשת התשובה ו כאלה שנא והוא ית', בעעיתועבה

 להקריב בנכונותו אברהם של זכותו היתה לא אכן - המקרא שלהמפורשים
 רצון שאז  להכרה, הגיע מוער שבעוד בכך,  היתה זכותו להיפך, אלא  בנו,את
 עובדי בידי נהמים שהיו האדם קרבנות כנגד זו בדרך מחה וכי אדם, בקרבןה'

 לקרבנות בחיוב וכמתיחסים כאנטי-תנ"בים רואה הוא זה עיקרו פי ועלהאלילים.
 עקידת לזכור ה' מאת מבקשים אנו שבהם והפיוטים, התפייות אותם כל אתאדם
 הנעקד "ובבן או וכד אבינף אברהם שעקד עקידה לפניך "ותראה )כגוןיצחק
 "זכור דעת", לסד "איתן והפיוטים הנחראים, הימים שבתפילות מדיננו"ישבית
 היה במוח כך כל המ'(. - שבסליחות וכיו"ב יצחק" ועקידת אברהםברית

 מסידור הללו המקומות כל את ומחק ועשה שאמר עד זו, בדעתו ר ג י יג
 ערה  פולמוס מכתבי חליפת לירי  הביא  זה שמעשה אגג, דרך )ויצוייןהתפילה
 - אלה(. תפילות והנהיג תזר אשר מברסלאו, ל א 1 י עמנואל  ~בזבינו

 במפורש שהרי האחת, : כשנחם הכתוב את סותרת ר ג  י י ג של  זותפישתו
  שאותו כלומר טז(, )פסוק את-בנך" חשכת ולא עשית... אשר "יונןנאמר

 והאחרת, בנו, יצחק את להקריב נכונותו בעצם למצוא יש  אברהם שלהעיקרית
 הז ב( )פסוק יצחק את להקריב הציפי שהן במקרא, במפורש שנאמרשלמרות
  מהרהורי  זה כי לדעתו הרי נאמרו, וך מפי יב(, )פסק  זו מהקרבה להמנעהציווי
 את להקריב אברהם של בדעתו שעלה הדבר, קרה לפיו היוו חברהם שללבו
 סמוך האחרון, ברגע חרק האלילים, המויך עובדי כדרך לה/ קרבן יחידובנו

 אדם. בקרבן חפץ איגגו אמת שאלהי ההכרה, לידי הגיע המעשה,לביצוע
 המסופר "עם - במקרא הנאמר לגבי ר ג י י ג אוטר מוחלט נפשוכשוויון
 הזאת הריפורמה את בהנהיגו בעיניו". כסיב אחד כל ,יסתדר' בראשיתבספר
 הכתוב של תיאורו אין שלדעתו להודותי כדי לב גלוי הוא אין התפילהבסידור
 לקח של חיוכי גרעין ממגה להפיק הוא יכול ובעמל בקושי שרק אגדה,אלא

 שלאמיתו בעוד והפיוטים, התפילות למחברי האשם כל את מיחס הוא אלאמאלף,
 במקרא. במפורש שנאמר מה אלא אומרים אינם הללו דברקל



 כבבראשיתשמ

 בתשובה אין אך עלינו. אסר - האחרים ואילו אותם, ציווה הב"ה -אלה
 להסביר, הדין מן שהרי אחר, לתחום השאלה העברת משום אלאזו

 הגויים, כאלילי שלא אלא, ? אחרים ושנא אלה קרבנות ה' מצווהמדוע
 לו להניח כדי גדול קרבן ממנו שיתבעו עד האדם של באושרוהמקנאים
 אותו, יעבוד שהאדם אלא דורש ית' הוא אין ישראל. אלהי -אושרו
 ית' הוא זו עבודה אבל עצמו. האדם לתועלת אלא ית' לתועלתולא

 שלו במותו לעבדו אדם יוכל ואם תנאי, וללא מוחלט באופן אותהדורש
 הקרבתו רק כן. לעשות נכון להיות צריך הוא הרי אהובו, במותאו

 יותמדו רק בה הרי אדרבה, ה'. עבודת משום בה אין האדם, שלהסתמית
 ורק עבודתו. בסימן עומדים להיות הס שצריכים חיים תקוה, מלאיחיים

 האדם, קרבן שם רק באמת, ה' עבודת משום האדם בקרבן שישבמקום
 יהודי. כל על חובה נפשו, מסירות - יותר נכוןאו

 העקידות במעשה אבינו אברהם ידי על להתגלות היתה צריכה זואמת
 אלא הקריב לא כה עד גם אדם. בקרבן רוצה ה' שאין אברהם, ידעהיטב
 להעלוא מבלי 3(, ?" לעלה השה "ואיה - יצחק שואל גם וכד הבהמה.מן
 אברהם ועל להיקרב. צריך בהמה קרבן מאשר אחר שקרבן הדעת,על
 מה ואפילו חייו, את להקריב נכון להית אדם שחייב להראות,היה
 שאפילו בוודאי זאת. דורש ה' כאשר בנו, חיי - יתר עוד לושיקר

 הוא אבל למעשה, יצחק בהמתת זה במקרה גם ה' רצה לאלכתחילה
 באופן לצוות היה צריך וו, נכונות להראות וכדי כן, לעשות בנכונותרצה
 ברגע רק ממנה נדרשת באמת הקרבה כי אברהם, יבין שאמנםכזה,

 לקב"ה לו שנץ להכריז, מקום איפוא היה ממכו, האחרון ברגעהמכריע,
 להטת מישראל האדם שעל למדים, נמצינו זאת ועם להקרבה.בנכונות
 מסירות דורשים והתנאים הזמן כאשר למעשה, גם עצמו להקריבנכון
 ית/ למענוהנפש
 קרבן משמעות לגבי גם העקידה בסיפור מרובה חשיבות כהווםויש
 "ויעלבו - איל אברהם ראה יצחק, של הקרבתו שנמנעה כיןהבהמה.
 הבהמה קרבן על כי בעליל, לט מראה זה פסוק 4(. בנו" תחתלעלה

 ז. פסוק3(
 יג. פסוק*(



שמא כמ ה י ש א רב

 לא סמלי, באופן שמתואר מה אלהיו. למען האדם מסירות אתלסמל
 האדם של השלמה מסירותו למעשה. תוצאות גם שיהיו כדי אלאנעזזה
 כך ומשום אווזות דורש ה' כאשר תמיד, קיימת להטת צריכהלאלהיו
 לסמל ביותר הראויות אלה, את לקרבן ראויות כבהמות התורהקבעה
 נכונות על המקריב מכריז תהי מן קרבן ובכל האדם, אישיותאת

למסור
- 

 כדימעות ית'. לו ביותר עליו והאהוב עצמו גם - הצורך בעת
 ה'. מזבח גבי על כולו כל שנשרף העולה, בקרבן במיוחד מתבלטתזו
 עם כל בשם וערב, בוקר מדי יום, יום לעולה כבש קרב היהלכן

 הוא כבש לאלהיו. העם של מסירותו את סמלי באופן להביעישראל,
 בעדו, מנן ה' רק אשר כבש רועהו, הוא שה' זה כבש זה, בסמלישראל
 פגע. מכל עליו שומר יוק הואשרק

 האלה הדברים אחר וזהי 8-ב. הפפוקים כב,5רק
 אברהם אליו ויאסר א'ת-אברהם, נטהוהאלהים
 אשר- את-יחידך את-5נך קח-נא ויאמר הנני.ויאמר
 והעלהו המריה, אליארץ ולך-לך את-יצחקאהגת
 אלפך. אמר אשר ההרים אחד על לעלהשם

 *ו?4
." 

..

 אבימלך, עם הברית כריתת מאז עבר ניכר שזמן מסתבר, וגו'. ר חא
 נער לפחות יצחק היה פנים כל על שהרי הקודם, בפרק מסופרעליה
 '(. שנה ושבע שלושים בן אז היה ז"ל חכמעו לפי העקידה. בעתגדול

 בעת היתה  שנה ג' בת אמנו שרבקה להניח, אמנם צריך זה חשבוןלפי
 )ולפי ליצחק נישאה כאשר היתה עשרים שבת נניח, אם גם אךנשואיה.
 היה הרי יתר(, גדולה אז לה-ת .יכלה שלא ודאי כד בפרקהמסופר
 ; ויגס במקום בהדגשה, ה, ס נ - עשרים. בן כבר העקידה בשעתיצחק

 ע-ב סא, יבמות תוס' גם ועף יא נו, ופרשה ד גה, פרשה רבה בראשית*(
 )הס'(. הוא חזוד"ה



 כבבראשיתשמב

 אל היה ה' של זה דיבורו וגף. 1 י ל א ר מ א י ו - א. מ,' להלןהשווה
 לפני בשם הקריאה ם. ה ר ב א - ג. מפסוק שמוכח כפי בלילה,אברהם
 י. נ נ ה - להאמר. עומד חשוב דבר כי מוכיחה, הענין עצםאמירת
 הקשה הדבר אף הכל, לעשות הנכונות את להביע שבאה קצרה,תשובה
 לשון הוא נא, מלשון ז"ל חכמינו מסיקים נכון אל א. נ -ביותר.
 יאמרו, שלא הנסיון, בזה לי עמוד ממך, בבקשה לו, "אמר -בקשה

 היא בקשה בלשון זו,  קורה דרישה 8(. ממש" בהן היה לאהראשונות
 ד. ד י ה י - ת א - לה. להיענות נכון יותר שיהא כדי לאברהם, לונמסרת

 אלא ישמעאל, של גירושו אחר יחיד בן לך שנשאר היחיד, הבן זהלא
 ביצחק "כי פי על "יחידך" לומר יש או העיקרית. האשה מן היחידהבן
 המרובים התארים ק. ח צ י - ת א בת ה א - ר ש א - '(. זרע" לךיקרא
 - עליו. מוטלת להיות שעומדת המשימה גודל את להבליט כדיבאים
 נקרא המקדש, בית את המלך שלמה הקים שעליו ההר ה. י ר מ ה ץ רא

 בסביבת היא המוריה שארץ ומכאן, 8(, המוריה" "הר הימיםבדברי
 ארעא - מתרגמים ויונתן אונקלוס זה. לשם פירושים והרבה 9(.ירושלם
 בה שיש הקטורת, עבודת שם "על רש"ק שמבאר כפי זה, ואיןפולחנא,
 מורא, מלשון הרמב"ן, שמבאר כפי או אלא בשמים", ושאר נרדמור,
 עבודת או האלהים יראת בב )מורא לפניו" ויעבדו האלהים יראו"ששם

 )השווה יראה" ה' "בהר יד פסוק להלן הנאמר שם על אוהאלהים(,
 ראה השורש מן מורכב מוריה שהשם כלומר שם(, אונקלוסתרגום
-)מראה  )לעבוד ה' לפני ההופעה במובן יו"ד, בתוספת הפעל( בינוני 

 . )הם". ברש"י ומובא ע"ב פט, סנהדרין6(

 יב. כא, לעילי(
 א ג ב,8(
 לפי לירושלים שבע מבאר הדרך שהרי שבע, מבאר למרחק מתאים וזה9(
 אברהם היה יכוי שאכן כך היא, שעה עשרים הליכת ן 1 ס נ י ב 1 רהחוקר
 Studien .ט ,Kritik ),1931 ק ע ל ב השלישי. ביום מרחוק המקום אתלראות
 המוזכר שכם, שליד מורה את המוריה בארז לראות רוצים ך 1 ט 1 .0(520
 שעות(. 35 - ן ד ס נ י ב 1 ר )לפי שבע מבאר מדי רחוקה שכם אולם ה יב,לעיל
 קורה, היה שבהכרח דבר רבה, חשיבות פעם אף נועדה לא זה למקוםועוד,
 שם. אירע העקידה מעשה אמנםאילו



שסג כבבראשיה

 ו(, יב, לעיל גם )השווה לוש TiV ע4ץ ffip ע4ג~שש מתרגמים השבעיםאותו(.

 ספר וכן ק4' שם(ססזהש מתרגם סומכוס ע4ז, HaTafalj מתרגםאקילס
 - ראה )משורש מרחוק הנראין הר כלומר גבוה, הר על -היובלות
 גירסת האמורה בארץ - מבארים הרשב"ם וכן הפשיטאהנראה(.
 )אל"ף מורא גורס הוא ו יב, לעיל וגם המוריאה, - היאהשומרוני
 ומורא בחזיתא המוראיה מתרגם הוא ל. יא, בדברים ובן ה"א(,במקום
 מדברי ההוכחה אולם, גריזים. להר רמז כאן לראות בקש ולכאורהבחזבה,
 הוא שהמקום הדעה, בעד להכריע כדי בה די לעיל, המובאתהימים

 שם על ניתן הזה ומהשם וייתכן האלהים. מראה - ופירושובירושלם,
 ד ח א ל ע - יד(. פסוק )להלן יראה" "ה' מן נוצר והוא לבוא,העתיד

 ואף מכן, לאחר גם יותר מפורט ציון מזכיר הכתוב אע ם. י ר הה
 בפירושו )ועיין מרחוק" המקום את "וירא ד בפסוק נאמר כן פיעל
 לו צוין שהמקום 10(, ז"ל חכמינו עם לומר איפוא יש המלבי"ם(.של

 ההר", אל קשור ענן "ראה - במינה מיוהדת תופעה ידי עללאברהם
 זאת. יזכיר שהכתוב מבלי המקום, את לאברהם לו ציין אמנם שה'או
 יראה שוף לפני באזור, להיות אברהם על היה שתחילה מובן, מקוםמכל
 מסויים, במקום ייעשה העקידה מעשה כי רצה, שה' ונראה ההר. אתלו

 הוכחה ומכאן יד(, )פסוק יראה" ה' "בהר הביטוי מן גם שניכררצון
 את וראה עליו. להבנות המקדש בית שעתיד בהר, מדובר שאכןנוספת,

 11(. רבה בבראשית שמובאים מוריה, לשם השוניםהביאורים
-  

 באשר
 יא. לפסוק ראה זה, בפרק שבאים ית'לשמותיו

 ויקח את-חמרו ההגש בבקר אביהם ויינכם ג.סמוק
 עלה עצי ויבקע בנה יצחק ואת אתו נעריואת-בני
 האלהים. אשריאסי-לו אליהמקום וילךויקם

 - זה קשה מצווה לקיים כדי קום משכים אבינו אברהם ם. כ ש יו

 )המ'(. ברש"י ומובא ב נח פרשה רבה, בראשית15(
 )המי(. ט נה, פרשה שם,יי(



 כבבראשיתשמד

 הכתנה רבה12( מדרש יפי ינתן תטרם לפי נעריגאת-שני
 נעה אותו אל הכתנה ז יד, שלעל כשם ברם, ולאליעזר.לישמעאל
 נערעג סעי לאותם שהכתנה כאה להבק גם מותר כד בכהשמלאכתו

 נערים, שני היו לבלעם גם ; 18( במסעותי אברהם את ללוות רגיליםכוהי
 א' )שמואל המלך שאול אצל וכן כב(, כב, )במדבר במסעו אלישנלוו
 של המפורט ציונו ואילו המוריה, ארץ אל ם. 1 ק מ ה - ל א - ה(.כת,
 אליו. לכשיתקרב לאברהם לו להיאמר היה צריךההר

 את-עיניו אברהם ויניא השלישי וצידון ד-ה."9ס1קים
 אל-נעריו אברהם ויאמר מרחוק. את-המקוםוירא

 עד-כה, נלכה והנער ואני עם-החמור פהשהואלכם
 אליכם. ונשובהונשתחוה

 "בים הביטוי על 14( המדרש מצביע יפה י. ש י ל ש ה ם 1 יב
 הזה השלישי היום שאיו להבהיר היא הכוונה במקרא. ששכיח"שלישי",

 בדעתו, להתילד לאברהם לו ניתנו ימים שלושה מיוהדת.  משמעותבלי
 במפתיע לא  להם. ותוכל -  הטבעיים  הרגשות עם אמונתו תאבקבהם
 - ת א א ר י ז - גבורה. מלא עקש מאבק כדי תוך אלא זה, נצחוןיושג
 פי על להכירו לו נתן או המקום, את ה' לו הראה בהתקרבו ם. ו ק מה

- 15(. מיוחדסימן  האדם של מפיו יוצאים משים בלי ר. 1 מ ח ה - ם ע 
 לגבי משפילה הערכה משום בהן יש אשר מלים נעלה לאידיאלהשואף
 16(. החמור" הדומה עם - החמור "עם - אוהו הסובב החומרני"עולם

 להבינה הדין ומן החמור", "עם המלים בשתי טמונה זו שהערכה ספקאין

 )"מ'(. ז ט, רבה בויקרא וכן יב שם שם,5י(
 השווה י בביתו היו נערים והרבה מרובד, מפוייסים שבנערים נראה, שכן8י(
 )דיפ'(. יד יד,לעיל
 )הר'(. א נו, פרעה*י(
 )הס'(. ב פסוק לעיל השהק18(
 )הס'(. ב נו, ובה בראשית נם והשתה ע"א סב, יבמות*י(



שמ כב ת י ש א רב

 לזלוג מעל ההתנשאות מן היהירות, מן מישהו בה יראה פן יפר,ימה
 מנשיאתם להשתחרר כדי זה חמור כעל המשא את הזולת על להטילבהזנת

 הריפים דברים ניסחו כאשר ז"ל, חכמינו של כוונתם זוהי לא בוודאיוהרי
 אבל עצמם, על חובות להטיל בזה בקשו הם הארץ. לעם ביחסאלה
 שיש לומר, בקשו להם. מגיעות שאינן זכויות לעצמם ליטול בקשולא

להתלהק

 מהרגל-

 עצמו על להטיל הארץ, עם של והגסים השפלים

 בעומס לשאת מסוגלים אינם שאחרים משום הבורא עבודת עומס כלאת
 בחרתנר', "אתה של האמיתית משמעותו גם וזוהי בה רוצים אינם ואףזה

 על הראה ה. כ - ד ע - האומות. כלל מבין ישראל עם בחירתשל
 אברהם העז לא עדיין ם. כ י ל ע ה ב ו ש נ ו - פה. אל בניגודהמקום,
 עמו ללכת הוא שחפץ לו, להסביר נאלץ לבן ה'. מצוות את לבנולגלות
 ובוודאי ישוב. ואחר ה', לפני בהתבודדותן שם, להשתחוות כדי המקוםאל
 ד. לפסוק ראב"ע השווה ; בנו עצמות עם הנה ישוב כי לבו, בסתרחשב

 על-יצחק וישם העלה את-עצי אברהם ויקח 9.1ס1ק
 שניהם וילכו ואת-המאכלת, את-האש בידו ויקחבנו

יהדסו

 קמעא משימתו על יצחק את להודיע אברהם בקש וגף. ח יקו
 השתחוויה רק שלא והמאכלת, והאש העצים לו יוכיחו תחילהקמעא.
 אינו ת ל כ א מ - שם. יוקרב קרבן שאף אלא ההוא, במקום יהיוותפילה
 - יד. ל, ומשלי כס יט, הכפטים השווה ; בו לאכול מכשיר אלאבעצם

 לבאות. לחשוש מבלי אביו, עם יצחק הולך כן פי על ואף וגו'. 1 כ ל י1

 ויאמר אביו אלחאברהם יצחק ויאמר ז-ח.הפסקים
 ואיה והעצים האש הנה ויאמר בני, הנני ויאמראבי
 השה יראה-לו אלהים אברהם ויאמר לעלה.השה

 יחרו. שניהם וילכו בני,לעלה



 כבבראשיתשמו

 המעיקה, השתיקה של זה תיאור ביופיו הוא נפלא ק. ה צ י ר מ א יו
 - מסודו טפה מגלה האב כיצד התמימה, בשאלתו יצחק מפסיקאותה
 היסוס. ללא והבן, האב אחד, בלב בדרכם שניהם ממשיכים כן פי עלואף

 של כוונתו א. טז, א' ושמואל כב סו, איוב השווה ה. א ר י ם י ה ל א-
 בדרכי, אלהים יזמן אשר את לעולה אקריב - ליצחק לו לומראברהם
 הקרבת של האלילי המנהג אשר ויצחק, בו. בחר אשר את אראה בזהכי

 בנפשה שידמה בהכרה לו, ידוע ובלחי זר לה-ת היה יכול לאבנים
 המשיך כן פי על ואף ; האלהים יבחר שבה העולה, יהיה עצמו הואשאולי
 ברצון. אביו לידללכת

 וימן האלהים אמצעו אשר אליהמקום ויבנאו ט.9ס1ק
 העקד את-העצים, ויערך את-המזבח אברהםשם

 לעצים. ממעל על-המזבח אתו וישם בנואת-יצחק

 את במ דכא את-המזבח, --- וממח: להר הכתשהמקוק
המזבח,

 'טה-

 )השתה "( ט המדר הקרבה הקרבת לשם להקטם רגלים
 הראשת אדם שהיה המיבח הוא שההא התיזעה, מה"א מסיק "(רמב"ן
 שהקרעו המזבח הוא והבל, קק בו מהקרעו המזבח הוא מקדם, בומקריב
 באגדה יש עמוקה אמת ומשום 9!(. יונתן תרגום גם והשווה ; ובניו נחבו
 אישי מעשי על גבוהה בחזקה חזרה אברהם של קרבנו היה הןזו.

 את-המזבח ,יירפא נאמר הנביא אליהו אצל וגם הקדומים.האלהים
 שונה אברהם של עשייתו אופן ד. ק ע י 1 - ל(. יח, א' )מלכיםההרוס"
 להבין. קל אך הרגיל, ההקרבהמאופן

 מך ה' מלאך אליו ויקרא אתטבנג לשחטהמאכלת, את- ויקה את-ירו אברהם ליעילים י-יב.הפסוקים
- - -

 )המ'(. לא אליעזר, רבי בפרקי11(
 )המ'(. ב לפסוק"י(
 )המ'(. והבל קין קרבנות את מזכיר שאינו*י(



שמז כבבראשית

 יאמר הנני. ויאמר אברהם, אברהם ויאמרהשמים
 מאומה, לו ואל-תעש אל-הנער ידךאל-תשלח

 ממני. את-יחירךחנך את- חשכת המע אתה אלהים כי-ירא ידעתי עתהכי

 הוא השונים הקדושים בשמות לשימוש 20( הנכון המעם ,. " ך א למ

 כאב לו מופיע ית' הוא אין כן על אברהם. את מנסה ה' : בזהכנראה

 והמצווה, התקיף כאדון לו מופיע הוא אבל האדם, את הסועדהרחום

 שלעבוד וכמי בכל לו מציית כולו שהטבע כמי תנאי, כל ללא ציותהתובע
 ניתן והנה האדם. בני גם איפוא נכונים להיות חייבים ונפש בלבלו

 ידע הוא אלהים". "ירא הוא ולכן האלהים, את ומכיר יודע אברהםהצוה

 אחדותם את לקרוע מוכנים הם שבה המקרא, מבקרי של הלב שרירות0,(
 יותר בולט באופן ניכרת היא מקום בשום תנ"ך, פרקי של וההרמוניתהיפה
 מסופר כאשר יא, בפסוק וכאן אלהים, השם תמיד בא כה עד אם בפרקנו.מאשר
 השמות כי בעליל, נראה הרי וף, שם פתאם בא יצחק, חיי על לחוס הציוויעל
 משתמש אחד מחבר אבל משת=כים, הם שונות "תעודות" לשתי לא ואלהיםה'

 - לשנים פרקנו את לבתר סיבה כל ואין השונם למשמעותם בהתאםבהם,
 ולא שונים. מחברים לשני הללו החלקים שני את וליחס וא, בפסוק או יבפסוק
 אחדותו על מעידים התוכן הן הלשון הן אדרבה, אלא כן, לעשות סיבה כל שאץרק
 ל-7, כולו הפרק כל את ביחסו זה מסבך לצאת ל ב 1 נ ק מנסה והנה הפרק.של

 שמדובר אימת כל אלהים בשם במתכוץ משתמשת אשרתעודה

 בקר-

 אדם
 ן מ ל י ד לפי יב(. שבפסוק אלהים" "ירא לביטוי הסבר כל בזה אין)וכמובן

 את להוציא שניוח 8 לתעודת כולו הפרק כל את ליחס אפילו יש ד ל פ פ ו ה1
 לדעתם, שינה, יא בפסוק ואילו ל-ן1 מיחסים הם אותם יה, - ידהפסוקים
 "ה' המקום נקרא שבו יד, בפסוק בהתחשב ה', לשם אלהים השם אתה"עורך"

 "אלהים ח, בפסוק קודם, גם משנה "העורך" שאין זה כיצד לדידם, והנה,יראה".
 יעלה לא למה יראה", "ה' עם יפה עולה הוא אם זה, ביטוי והרי ? וגו'יראה"
 הקיטוע ששיטת איפורי נראה 1 יא שבפסוק אלהים" "מלאך הביטוי גם עמויפה

 אדם, לקרבנות בנוגע ל ב 1 נ ק של לשיטתו ובאשר הקשיים. כל על עונהאיננה

 כאן מדובר שאין מכיוון המבוא. בדברי הפרק, בתחילת אותה הפרכנוכבר
 השמוש מן להמנעות הסיבה האדם בקרבן להיות יכולה לא גם הרי אדם,בקרבן
 זף.בשם



 כבבראשיתשמח

 מקוט איז וכי בידו, וכלי זה אלהים של יצורו אלא הוא שאיןהיטב
 עבירה ואילו אחרר, לידי יביא צעת שרק בו, למרידה אולהתנגדות

 זו הרי זו הכרה חדור להטת תביא. הוט עקם לאבדן - רצתועל
 צעוט את מבצע הוא כזה אלהים ירא ובתור האמיתית. האלהיםיראת
 - למפקדו זה חיל שמציית כמו לו מציית "וא אחריה להרהר בליית'
 לו יבחר אלהים השה'!, לו יראה "אלהים : אומר הוא ולכן ; עיורציות
 מרי. ללא אלי קרב להטת חייב בו, שיבחר ומה לו, הרצוי הקרבןאת

 הקרבן הוא שהוא המזבח, מוקם כאשר לפחות מכיר, שיצחקמכיוון
 לאחר מזר וכאשר ברצון, המזבה גבי על ומופלה נעקד הוא הריהנבחר,
 שניתן הבן תחת כקרבן נמצא והאיל צפויה, הכלתי הרעועה באהמכן
 הן יראה", "ה' המקום שם את אברהם קורא או הרי מחרש, לאברהםלו

 שירות לא קרבנות. מקריבים אנו לה' אם כי לאלהים שלאהשתכנע,
 להקריבם לנו ציוה הוא אלא קרבנות, לו בהקריבנו ית' לו עושיםאנו
 עם בניו. בין כאב כה', בתוכנו לשכון יוכל למען ונתעלה, נתחנךלמען
 בתוכנו ושוכן ברצון קרבננו מקבל והוא ית', אליו מתעלים אנוהעולה

 ה, מ ו א מ - אליו. מתעלה הארצי כאשר במקדשו נראה ה' יראה", "ה'-
 כבר אני עכשו פירושו תי, ידע קטנה21(.-עתה נקודה קטן,כתם
 היקר את אף לי להקריב מסוגל הנך שאכן גלית, כבר בנכתוהךיודע,
 אלא מהן, אברהם של לבו מחשבות ית', לפניו ידוע היה קודם גםביותר.
 - רמב"ן. והשווה ; למעשה אלה מחשבות הפכו עתה ידעתי",,~צתה

 היחיד. בנך את אפילו בנך, את כלומר הדגשה, לשם ת, א . . . תא

 אחר והנהיאיל וירא אתחעיניו אברהם ויעוף יג.הפיק
 אתחהאיל ויקח אברהם וילך בקרניו, המבדנאחז

 בנא תחת לעלהמעקהו

 מתן משום בזה שהיה ודאי 22(. מצוה" מצוה "שכר וגו'. ה נ ה ו א ר יו

 119. 1ט01ע הצרפתי הביטוי השהה21(
 )המ'(. ב ד, פרק אבותי2(



שמש כב ת י ש א רב

 לו לאפשר זה, ברגע לאברהם לו ק להענ היה שאפשר במתר הנעלההשכר
 לפהחן תת-", הנדרש המששה ידי על לא לבו--אם מחצצות אתלהביע
 בכמה גם וכן חד, - מתרגם יונתן ז. ח א נ ר ח א - סמלי. מעשה ידיעל

 איננה זו שגירסה הוא, ברי אולם 23(. חדא - אונקלוס '1לגירסות
 מיותרת תהא ואף מאומה באן תורה לא אחד המלה שהרינכתה,

 וכאן 25(, יחס כמלת - מאחורי פירושו "אחר" ואילו 24(.לחלוטין
 zr) הראשובים המפרשים רוב אולם 26(. אחרי - פירושו הפועלכתואר

 ואהרן" כהנה באו "אמר כמו זאת, אחרי כן, אחרי - אחר המלהמפרשים
 הכתב"ע ב(. לא, )במדבר אל-עמיך" תאסף "אחר וכן א(, ה,)שמות
 גורסים אלה מפרשים תעה בקרבניו". בסבך שנאחז "אחר -מפרש
 השווה ; הגירסאות ברוב בא שאמנם כפי פתוחה, בחמת "נאחז"כולם
 באה שבה הגירסה לפי גם פירה1ו את מיישב הראב"ע אך שבמנחת
- קמוצה בחסית "נאחז"המלה  פירושנו את ואף אחוז". היותו ,סוחר 

 בכמה הוא וט אחד, גורס השומרוני גם אחד. - השבעים בתרגום21(
 רוסי. די שלנוסחאות
 והם לגד", ב"נתיגה אדלר ור*נ גר" "אוהב בס' לוצטו ש"ד השתהא(
 המ- שהגירסה .pge. ,(lTtschrift )244 סובר ייגר ג א' - מאד.דחוקים
 הועד  עצמו שיצחק מאחר כלומר וכף, נאחז אחר איל והגה : היתהקורית
 ומכיוון במקומו. שבא האיל את צחר נתואר הכתוב מכנה קרנן, איללשמש

 אחר במקום בתהילה וקראו תקנו הרי ביצחק, פגיעה משום בו נמצא זהשכינוי

 שמצויה גירסה פתוחה(, דלי"ת אחר וקראו ותקנו שבו יותר מאוחר ורק אחד,-
 הגירסאות וברוב בוולגאטה בהירונימוס, יג, גו, דבהפרשהבבראשית

 על ר ג י י ג של דעתו חת לדחות שיש הדבר, ברי ס. 1 ל ק נ 1 א תרגוםשל
 אחד", ישה - לומד צדיך היה לדידיה אף שכן, המקורית, הגירסהאוזיות

 אחר איל הכיסוי את הדעת על להעלות כלל ואין דלעיל, וט ח לפסוקיםבהתיחס
 שיבוש ידי על אלא אחד המשובשת הגירסה את להסביר ואין ליצחק.במיוחס
 כתואר אחר המלה שמשסעות סכיהן נוצר, זה ששיבוש ייתכן וגםבהעמקה,
 בספר בפויטא, גם באה אחד שהגירסה ויצויין לכל. מובנת היתה לאהפועל
 ועוד.היובלות
 א. ג, שמות השיהא(
 כו. סח, תהלים השתה6י(
 )המ'(. ועוד רשב"ם רש"י, כנטז2(



 כבבראשיתשנ

 גם לבוא יכול "והנה" אחרי שכן, הגירסאות, שתי עם ליישבאפשר

 העבר29(. וגם 28( פועלהבינוני

 יראה, ה' ההוא שם-המקום אברהם ויקרא יד.פסוק
 יראה. ה' בהר היום יאמראשר

 חלוקרת והמפרשים המתרגמים של דעותיהם היו ומתמיד מאז זה,פסוק
 ואמר ההוא באתרא תמן אברהם וצלי ופלח - מתרגם אונקלוס ao).בו

 אברהם הדין בטורא הדין ביומא יתאמר בכן דריא פלחין יהון הכא ה'קדם
 קדם ידי על 81( יראה" "אלהים מתרגם שאונקלוס מכיוון פלח. ה'קדם
 כאילו לתרגם רוצה הוא המקומות שבשני נראה, הרי 82(, ליה גליה'

- ה' פני את יראה במשמעות יראה, ה'כתוב  זה לפי ה'. את לעבוד 
 שהיום בעוד הזה, במקום ה' את בעתיד נא יעבדו - אברהםהתפלל
 הוא 55( המריה" "ארץ שפירוש ומכאן, ה/ את אברהם עבד כאן -אומרים

 הירהטלמי והתרגום יונתן תרגום לפי ה/ ארץ או מקום פולחנא, ארעא-
 קרבנו את "יראה" שה' התפלל הוא אברהם. תפילת הוא כולו הפסוקכל

- ה' כבוד אליו כשנראה מששהו, את יזכרו יבואו ושדורותברצון,  
 שעליהם הסתומים הפסוקים בין פסוקנו מונה 85( הראב"ע 84(. יראהה'

 ב. יח, לעיל השיה15(
 כח. יט, לעיל השיה29(
(ao339 ר, ג י י ג א' השיה pge. .Ursthrift 
 ח. פסוק לעיל51(
 קדמך. גלי ה' - כאן ישתן גם מתרגם לכך ובדומהי*(
 ב. פסוק לעיל*ו(
 ה' איפוא מחברים והם נראה, וה' רואה ה' מתרגמים ם י ע ב ש ה גם"(
 הראשונה שבפעם אלא קל, בנין פעמיים גורסת ה ט א ג ל 1 ו ה יראה.עם

videtובשניה .videl)it י נ 1 ר מ ד ש ה וגם נחדא. פעמחם מבארת א ט י ש פ ה 
 ינפש. עם בקשר יחדי, השניה בפעםמתרגם
 לרב לד( )אות אור ביהל דבריו ביאור וראה מחורב. ד"ה ב א, דברים5'(
 )הר'(. קרינסקיי"ל



שש כב ת י ש א רב

 שרואה מעום כן ולכאורה האמת", תכיר סחה" תבק ,קאם --אומר
 ; הזה בהר הוקם המקדש שבית אחר רק להאמר כראויים אלהדברים
 מעשה : כך לנו נראה הדברים של פשוטם אך ורמב"ן. רש"י גםהתשווה
 שהדברים בשעה רבנו, משה של בזמנו בעם יפה היע היההעקידה
 "יראה" העם בפי נקרא זה, מעשה אירע שבו ההר הכתב. גבי עלהועלו
 הר את בו ראו והכל נראה, ה' יראה", ,ן;, או הטעמים(, פיסוק)לפי

 שינוי אלא היה לא זה שם והנה השכינה. גילוי היה שבו מקוםהאלהינו
 במלים שמקורו שם יראה, ה' - אבינו אברהם שנתנו כפי השם שלקטן

 ראה לעולה, האיל את לאברהם ה' לו כשזימן 36(. יראה""אלהים
 שאלהים ובמקום לטובה, וגו' יראה" "אלהים דיבורו נשתנה כיצדאברהם,

 ועל זה, לצורך איל לו ראה-בחר שם לקרבן, יחידו בבנויראה-יבחר
 הכללי השם את העם יצר זו מצורה יראה". "ה' המקום שם קראכן

 ביותר, ית' ישועתו שנחוצה במקום - לאמור יראה, ה' או"יראה"
 מוריה. - השם זה משם נוצר מאוחר יותר ועוד ; ומושיע נראה הואשם

 שנית אל-אברהם, ה' מלאך ויקרא טו"מ.הפסוקים
 אשר יען כי נאם-ה', נשבעתי בי ויאמרמן-השמים.

 את-יחירך. את-בנך חשכת ולא הזה את-הדברעשית
 ככוכבי את-זרעך ארבה והרבה אברכךכדוברך
 את זרעך וירש הים, עלחשפת אשר וכחולהשמים
 עקב הארץ, גויי כל בזרעך והתברכו איביו.שער
 ויקמו אל-נעריו אברהם משב בקלי. שמעתאשר
 בבאר אברהם וישב שבע, אל-באר יחדווילכו

שבע.

 בהבטחה הבטחותיו כל על ה' חוזר אמונתו, את אברהםמשהוכיח
 ישות קיימת אין שכן בעצמה נשבע ה' י. ת ע ב ש נ י ב -יתרה.
 שהנביאים זה חגיגי ביטוי '. ה - ם א נ - להשבע. יוכל שבה יותר,עליונה

 ח. פסוק לעיל6*(



 כבבראשיתשנב

 בפעם כאן מופיע חגיגיותן בהזדמנויות מכן לאחר בו להשתמשירבו
 כי מלת על הכתוב מוזר הדגשה לשם י. כ ן... ע י י כ -הראשונה.
 הבגבשוק

--' 
 ארבה, והרבה -- המץ. אברץ אברכך, ברך

 ן %ה " טה ל לע השתה וגה ם י מ ש ה י ב כ 1 כ כ -- הרבה.ארבך
 בהן: החמקו אתבחש ערי את עבשו במך זרעה וירש -- ע.לג

 כג ולהלן ג ליק ירחונו ה השו והתברכה --- ס. כד, להלהשחה
 - טז. שבפסוק וגף יען" "כי על חזרה זוהי מו'. ר ש א ב ק ע -ד.
 באמת, אירע כך ה(, )פסוק לנעריו אברהם שאמר כפי ם. ה ר ב א ב ש י1

 כעת זהו ע. ב ש ר א ב - שעה. באותה לכך ציפה לא בעצמו כיאף
 קבר. נהלת גם ירכוש בקרוב אך כנען, בארץ אברהם של היחידקנינו

 אברהם. של משפחתו קרובי נחור, צאצאייג(
 נ-בז()כב,

 תרה של תולדותיו לסיפור בעצם שייכת כאן המנויה היוחסיןשושלת
 למנות - והוא בראשית, בספר המקובל הסדר לפי כז-לב(. יא,)לעיל
 להזור כדי הנבחר, לשבם הטפל של היחסין שושלת את בקצרהתחילה
 גם לבוא צריך היה זה סדר לפי 37(, העיקרי השבט אל בפרוטרוט בךאתר
 ונראה אברהם. תולדות סיפור לפני תרח בן נחור של דורותיוסדר
 יוחסי שושלת של למקומה גרם אשר הוא רבקה, הולדת סיפורשרק
 העקידה, למעשה בסמוך היתה רבקה שהולדת איפוא מסתברנחור.
 של המיוחדים למעשים שייך זה גם se), ז"ל חכמינו אמרו שכברוכפי

 נתקדש עתה רק אשר יצחק, זה, עליון שקדוש העליונה,ההשגחה
 מבנות אחת עם זיווג ידי על קדושתו יאבד לא תמימה, עולהלהיות

 תרח יוחסי סדר של זה חלק נדחה כך משום המושחתים.הכנענים
 עמנו. לתולדות חשיבותו את להעריך לדעת שנטיב כדי כאן,עד

 - עשו של ווו יח, - יב כה, להלן - ישמעאל של היוחסין שושלת השיהיו(
 )המ'(. לו פרקלהלן
 )דשו(. א נז, פרשה רבה בראשית"ו(



ענג כבבראשית

 עשר שנים של אביהם אבינו, יעקב כמו נחור, שגם לב, לשים ישעוד
 העיקריות דורשים בני הם מהם שמונה - יעקב אצל וכמו היה,שבטים
 89(, ישראל שנחור, לציין, הראוי ומן הפירושים. בני מהםוארגעה

 41( ועשו 40(ישמעאל
-  נתחלקו. שבטים עשר לשנים כולם 

 ויגד האלה הרבדים אחרי ויש כ--כד.הפסוקים
 לנהור בנים גם"הוא מלכה ילדה הנה לאמר,לאברהם
 ואת-קמואל אחיו, ואת"בוז בכרו אתקווץאחיך.
 ואת"ידלף, ואתאפלדש ואת-הוו ואת"כשד ארם.אבי
 אלה שמנח את-רבקה, ילד ובתואל בתואל.ואת
 השמה ופילגשי אברהם. אחי לנחור מלכהילדה

 ואת"תחש ואת"גחם את-טבח גם-הוא ותלדראומה,
ואת"פעכה.

 נחור של יוחמיו שושלת את מתאר הכתוב לאברהם.ויגד
 כבשאר שמות כרשימת מביאה ואינו אברהם, בה שנתבשרכבשורה
 אברהם תולדות סיפור של באמצעו באה זו שפרשה משוםהמקומות,
 נהור קורות על מאומה אברהם ידע לא כה שעד להניח הכרח איןאבינו.
 המלאה הרשימה את קבל בשורה שבאותה נראה, שתר משפחתו. ועלאחיו
 רבקה הולדת בשורת אלא חידוש משום בה היה לא ושמא אחיה בנישל

- 42(. ז"ל חכמינו גם סוברים שלכאורה וכפיבלבד,  ך. י ח א ר 1 ח נ ל 
 יחד להרן, היגר נחור גם אם לנו, מוסר הכתוב אין 43( יא פרקלעיל
 תרחעם

 אב-

 יותר מאוחר מוצאים אנו מקום, מכל המשפחה. בני ושאר

 )המץ. ב נו, רבה בראשית והשווה ו כן - כג לג לחלן19(
 טה - יג כה, להלן"4(
 להלן המנויים האלופים לי"א כתנתו ואולי חשבונו, מהו מפרט המחבר ואיןי4(
 )המ'(. 26 בהערה שם שפירטתי כפי ואולי , עצמו עשו בתוספת ואילד, מלו,

 )המ'(. א נו, פרשה רבה בראשיתי*(
 לא. פסוק41(



 כבבראשיתשנד

- 44(. הזה במקום בנו לבןאת  כג י, לפי וגר. ו ר כ ב ץ 1 ע - ת א 

 היו החרי. שעיר של בנו בן הוא כח לו, ולפי ארם בן הוא עוץהרי
 נחור, בני באזור יותר צעירה עוץ העתיקה, בארם עוץ איפואקיימים
 45(. באדום -ושלישית

-  
 דדן של לידם כג כה, בירמיהו מוזכר ז. 1 ב

 איוב של הרביעי רעהו בקרבתו. או באדום לחפשו איפוא וישותימא,
- 48(. היה בוזי - ברכאל בן אליהו-  כאן מופיע לעוץ בדומה ם. ר א 
 שם, של כבנו ארם מוזכר כב ק שלעיל בעוד נחור, של בנו בןארם

 והאחר, יותר, עתיק שמק - האחד ארם, עמי שני גם שנתהווללמדנו
 שבט אבי זהו אתי ד. ש כ - ת א ו -- נחוה מצאצאי יתר,הצעיר
 שהיוו הכנודים אשר בעוד *48(, איוב של גמלי את גזלו אשרהכשדים
 ת א 1 - היו. ארפכטוד מצאצאי כנראה עולמית, מעצמה יותרמאוחר

 הגבר- לגבי גם לערמם נאמר קל, בבנק ילד, --- להלה ראה תואל,ב
- ז4(.האב  חדתי rpellex וברומית ndJXae ביוונית ופילגשו. 

 תרגום השווה ; פלקתא העברית-הארמית במלה כנראה מקורןהמלים
 48(. צובה מלך חדדעזר של מערי טבחת, השווה ח, ב ט - ת א -יונתן.

 רבים במקומות נזכר והוא 49(, מעכה ארם גם נקרא ת-מעכה, וא-
 החרמון. באזור ישב זה ששבס מסתבר 50(.במקרא

 שבארם נחור עיר שגם טשמע, אלה ומפסוקים ועוד. י כה, , מג כז, להלן44(
 ובנו שם, התישב אברהם אחי נחור שגם כלומר היא, תרן - י( )כד,נהלים
 )המ'(. אחריו לבן ונכדובתואל
 כא. ד, איכה45(
 1. לב, חיוב46(
 ,ז א שם.46(
 )הם". בפירוש לעיל וראה ועוד, ח ה ; יח ד לעילז4(
 בטח העיר נקראת שם ח, ח, ב' שמואל והשווה י ח יח, א' הימים דברי8*(
)הם".
 1. יט, א' הימים דבר,49(
(aoוהשיה , ות 1 י, ב' שמואל ; ויג יא יג, ן ל יב, יהושע י יד ג, דברים 
 ועוד. יד כ, ב' בשמואל מעכה ביתגם


