מדרש תנחומא:
"ויקם וילך" :קידמו השטן בדרך ונדמה לו בדמות זקן.
אמר לו :לאן אתה הולך? אמר לו :להתפלל .אמר לו:
ומי שהולך להתפלל למה אש ומאכלת בידו ועצים על
כתפו? אמר לו :שמא נשהה יום או יומיים ונשחט
ונאפה ונאכל? אמר לו :זקן! לא שם הייתי כשאמר לך
הקב"ה "קח את בנך "...וזקן כמוך ילך ויאבד בן שניתן
לו למאה שנה? אמר לו :על מנת כן( .שאל השטן)-
ואם מנסה לך יותר מכן ,תוכל לעמוד? אמר לו :ויותר.
אמר לו :למחר יאמר לך :שופך דם אתה ,ששפכת
דמו! אמר לו :על מנת כן...
כיוון שראה שלא קיבלו ממנו ,הלך ונעשה לפניהם
נהר גדול .מיד ירד אברהם לתוך המים והגיעו עד
ברכיו .אמר לנעריו :בואו אחרי! ירדו אחריו .כיון
שהגיעו עד חצי הנהר ,הגיעו המים עד צוארו .באותה
שעה תלה אברהם עיניו לשמים .אמר לפניו :רבונו של
עולם ,בחרתני ונגלית לי ואמרת לי אני יחיד ואתה
יחיד ,על ידך יוודע שמי בעולמי ,והעלה יצחק בנך
לפני לעולה – ולא עיכבתי והריני עוסק בציוויך ,ועכשיו
באו מים עד נפש .אם אני או יצחק בני טובע – מי
יקיים מאמרך? על מי יתייחד שמך? אמר לו הקב"ה:
חייך שעל ידיך יתייחד שמי בעולם! מיד גער הקב"ה
במעיין ויבש ועמדו ביבשה.
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