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ראש השנה

(בראשיתפרקים כא-גב)

פתיחה

חז"ל ,נתנו טעם לקריאת פרק כא בראש השנה" :בראש השנה נפקדה שרה,

רחל וחנה .מנלז? אמררבי אלעזר אתיא פקידה פקידה ,אתיא זכיראזכירה.
כתיב ברחל !" :ויזכור אלהים את רחל" וכתיב בחנה ר" :ויזכור ה"' .ואחיא
זכירהזכירה,מראש השנה,דכתיבי" :שבתוןזכרון תרועה",פקידהפקידה -
כתיב בחנה " :כי פקד ה' את חנה" וכתיב בשרה " :וה' פקד את שרה".
במסכת מגילהי מוסיפה הגמרא שקוראים ביום ב של ראש השנה "והאלהימ
נסה את אברהם" ,ורש"ינותז טעם" :ועקדתיצחקמזכיריז,כדישתיזכרלנו
(עקדתיצחק)היום במשפט".
עיון נוסף בשני הפרקים ,מראה זיקתם לר"ה ,שכן וש בהם רחמי הקב"ה
עליצוריו -על הגר וישמעאל ויצחק ,ומולםגודל יראתה' של אברהם,וגודל
נפשוותמימות אמונתו שליצחק.
הרבהפיוטים ומדרשים חוברועל נושאה"עקידה".פיוטמסוגמיוחד הנקרא
בשם "עקידה" נכללביןהסליחות הנאמרותבימי הסליחות והרחמים ,הצומות
והימיםהנוראים.נזכיר מןלי'עקידות" הנאמרותנימי הסליחות את "מפלטי
אליצוריסחרי ומגני"" ,אז בהר מור דץיונת אלם"לרבי שלמה אבןגבירול,
"איתן למד דעת טרםלכל מודעת";"אזרחי מעברהגהר,אליך רץולא אחר";
"אם אפס רובע הקן ,אהל שכן אם רקז" לאפרים גרבי יצחק; "אל הר המור
גבעת הוריה" למאירברבי יצחק אליעזר ,ו"עת שערירצון להיפתח" ,הנאמר

.
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 5שמואל-אב.כא.
 6גראשית כא,א.
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'

כמעט בכל קהילות הספרדיםלפני תקיעת שופר
ןולפימתעי
אותובנעילה שליוםהכיפורים.
גם התקיעה נשופר שלאילנתליתבעקידה" .אמרר'יבהו :למהתוקעיו
בשופר של אילז אמר הקדוש ברוך הוא :תקעולפניבשופי של איל כדי
שאזכור לכם עקידת יצחק בן אברהם ומעלה אני עליכם כאילו .עקלתם
בתנהומא לפסוק "ויקרא מלאך היל מן
יי,
העשצממיכםם":לפ"ני ובו רבבארויתההמר
ריאמר אברהםלפני הקב"ה:רבוזהעולמים,
שעה
 - -אדם מנסה לחברושאינויודע מה בלבו ,אבל אתה ,שאתהיורע מה הלבבות
והכליות יועצות אתה צריך לעשותביבזז אמרלן':כי עתהידעתיכיירא
אלהים אתה'.מיד פתה הקב"ה את הרקיע ואת הערפל' ,ויאמרבי נשבעתי
נאוםה' .אמרלו :אתה נשבעת,ואנינשבעתי ,שלא ארדמן המזבח עד שאומר
כל מהשאניצריך .אמרלו :אמור! אמרלו :לא כך אמרתלי, :ספור.הכוכבים
אם תוכל לספור אותם כהיהיהזרעך'ז אמר לו:הן!,אמרלו:ממיז אמר לו:
מיצחק! אמר לו :.כשם שהיהבלבי מה להשיבך ולומר לך :אתמולאמיתלי
'כי ביצחק יקרא לך זרע' עכשו אתה אומרלי'העלהו שם לעולה' וכבשת' את
יצרי ולא השבחיך ,כך כשיהיובניו של יצחקחו"אי
ן ונכנסיז לצרה ,תהא
ותיחשבלפניךכאילו אפרו צבור עלגבי המנבת
נובר להןציה-תו של
ח.
צן
ות
ותסלח להן ותפרם מצר
יאמר לו .הקב"ה :אתה אמרת את שלך ואומראני
'אותם בראשהשנה ,אלא
אתשלי:עומדין שליצחק לחטואלפניואנידז
אם מבקשים שאחפש להם זכות ואזכור להם עקידתיצחקיהיו תוקעיולפני
כשופר שלזה .אמרלו :ומההוא השופר 1אמרלו:חוורלאתוריך.איר',וישא
אברהם ותרעיוויראוהנהאיל אחר נאחז בסבךבקוניו'וכו' אמרלו הקב"ה:
יהיו תוקעיו לפני בקרן איל ואושיעם ואפדם מעוונותיהם וכו' ואשבור עול
מלפיותמעליהןואנחם אותם בתוךציוןופו.",
'ן
רומא אומתם

בני.

להלז ניתן ניתוח ופירוש של שני הפרקים ,שראוי ללמדם בבית הספר

לקראתהימיםהנוראים.
הניתוח והפירושמקיפיםענייניםרבים ,שיש בהם להבהיר את הסתום,
וזאת מתוך דיוק בכתוב ומתוך הקבלות והשוואות ביז הנאמר כאז ובין
הנאמר בפרקים אחרים  -קודמים ומאוחרים.יחד ע 6זאתצריך להדגיש את
הרעיונות הדתיים והמוסריים הנרמזים בכתוב ביחסים שלבין אדם למקום
ובין אדם לחברו ,וכז את הלקח הנלמד ביראת ה',,בדבקות בה' ובמסירות

,כדי

לקיוםמצוותיו.

 10ראש-השנה ,טז,ע"א.
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א ,אחר הדברים האלה
הפתיחה לפרשת העקידה בפרק כב":ויהי אחר-הדברים האלה" ,מעידה על
קשר הקיים בין פרשת העקידה לדברים שהיו ,לאירועים וגליחה שעלינו
לגלותם,לעייןבהםולמצוא אתזיקתםההדדית;מדועדוקא אחר הדברים
האלה ניסה ה' את אברהם?וכיוון שפתיחהזו חורת פעםשנייה בפרקזה
בפסוק כ,יגדלענייננולהבין אם אמנםיש לה .משמעותמיוחדת; ואםכן מה
היא משמעות זאת ומההיא מוסיטה להבנת הפרשה של עקידתיצחקז
את "הדברים האלה" ,שאחריהםניסהה' את אברהם,אנומוצאים בפרק כא:
(א) לידתיצחק -פסוקים -44ח;
(ב) גירושם של הגרובנה -פסוקים מ-גא;
(ג) ברית אברהם עםאבימלך -פסוקיםכג--לב;
(ד) נטיעת האשל בבאר-שבע -פסוקלג;
(ה) ישיבת אברהם בארץ מלשתים ימים רבים פסוק לד  -כל זאת
בפרק כא.
לכאורה לא נראה כל קשרבין שני "הדברים" הראשונים לשלושת האח-
רונים .אולםהפתיחה לדברג' בפסוק כב"ויהי בעתההיא",רומזת לקשר.וכן
הדבר הרביעיאינו מופרד מן השלישי ,שכןמיד לאחר שנמסר על שובם של
אבימלך ושר צבאו אל ארץ פלשתים -שהואסיומו של דברג' -מסופר על
האשל שנטע אברהם בבאר-שבע והוא חוזר ומוסר על ישיבתו של אברהם
בארץפלשתיםימיםרבים,שהיא תוצאה שלהברית (בדברהשלישי).
(סיומושלדגרג'):

מקרת?.ריחעייר

?וע

לחםאבימלךופילל

משנוטלירץ

י
שר-צבא
?ללטים(לב);

(דבררביעי):

?וע
פש
5י
"רעא??5י
י אל~לם(לס
9ם
וש
םו
פ

וחוזר ומאשר (בדברה') שגם אברהםישב בארץפלשתים:

(דברה'):

וער95ךסם בארץ?ללטים:קיםיקים

(לד)'

והנה לאחר עיון בפרק כאילאחר התבוננות בו כבחטיבה שלימה אחת
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דפממיתשלמה,ללא פגך אלא
כב
פסתןהעקידה המתוארבו קשורים קשרטמננטיג"ןדגרים האלה" שבפרקעד.
,.

,

..
ב .אחידותו הפנימית של גרק כא
נסקור איפוא תחילה אתאחידותוהפנימית של פרקוכא ,שכולו הד להבטחות
ה' לאברהם -הבטחות הזרע והארץ .בפסוקים א4-ח מסופר על לידתו של
יצחק,מילתווגמילתו -מאורעגדולבחייהם שלאברהםושרהןבהיוולדלהם
היורש המובטח ע"י ה' ,בשמחתם שותפו חברים,ידידים ומקורבים ,המאורע
המשפחתיהובלטבחזרות ובהדגשות'מיוחךותובה;כ4ת שמותההורים.
כאשר דבר.
פסוק א מוסר עלקיום ההבטחה לשרה ויעש ה'
ופסוק ב חוזר עלסיום ההגמחה לגברהם :ותהר,ותלך שרה לאברהם בז
לוקוניו למועד א שר דבר אתו אלהים .גם בפסוק ג אנו מוצאים חזרה
באותועניי
ןהמתייחס פעם לאברהםופעם לשרה:ויקרא אברהם את שם בנ1
הנולד לו אשר ילדה לו שרה-יצחק.בנו4-הנולדלו-אשרילדה
לו  -פעם הבן הנולד לאברהם ופעם אשרילדה שדה,היינוהילדהמתייחס
ן
עלשניהם.וכןהואבפסוקיםה - :,-ן
,לאברהם) את יצחק ?נ(4ה)

"שרה

ג-

י
?שידל
אומרת:

ן

ושרה

וי:-לעיוו".,4י(');-: .

שבע פעמים חוזרת תגובת הצחוק המלווה אתלידע
ו של 'צחק וקריאת שמו
למן ההבטחה הראשונה כשהבטיח ה' לאברהם בן מאשתו שרה ועד להכרזת
,
דלעמחה של שרהאחריהלידה.
( )1בהבטחה הראשונה ואמר; -משל אברהם על-פיו ויצחק (ת,יז)
ה ,אומר לו (שם ,יט) :אבל שרה אשתך יולדת בן וקראת את שמו
יצח ק ,וכששמעה שרה את בשורת המלאך""שוב אשובאליך כעת
חיהוהנה-בן לשרה(יח ,ט) ,נאמר:
 )2( .ואצחק שרה?קרבהףח,יב);

1

ן

(שליה~הצק"ה
( )4לא צחקתי;
,ן
( )5לא,כיצחקי,ישם,סי)
 .יבפרקע קשור הצחוק בשם הרוץ לנן
שרה?(שם,ים; -

הקלד.שחרא?5רףם:..ןצחקןםן
ש) נעאמרשיה  phyערפלי

:

,

-

,
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(? )7לYeld~-ועסק-לי

("-

גם בהזרה בפרקנו על השם יצחק עם הצחוק (ג ,ה) והחליאה (ו-ו) שומ-
עיםמהדי ההבטחות קיום הבטתה שהואבניגודלסדרי העולםמעורר צחוק

-

ופליאה.

טסוק ד מכילקיוםהברית ,אשרבזכותהבאוההבטחות.
ההשתתפות בהתפלאות ובשמחה מבוטאת בדברי שרה" :מי מלל לאברהם
וכו'" (ז) ובמשתה הגדול הנערך .מאורע בלתי רגיל ומשתהיחיד במינו.
בצחוק הנאמר כאן אצל שרההוכנס מובן הדש :קורם צחקה שרה(יח,יב,יג,
סו) ,הפעם אחרים יצהרו ויתפלאו .עד פסוק ת מובלט קיום ההבטתה של
המשךהזרע לאברהם,שנזכרהבפרקיםטוו-יז.
מן המסופר בשמונהפסוקיםראשונים שבפרק כא משתלשליםכלר,מאורעות
המסופרים בהמשכם שלשניהפרקים.יא.

ג .כי לא יירש
פסוקים ט,-ג מתארים את דרישתה של שרה להרחיק את הגר ואת ישמעאל
מבנה .וזאת מתוך רצונה להבטיח זכותו של יצחק על הארץ .בפסוק ח נרמזה
הכוונהלהבליט ולפרסם קבל עפועדה אתהעובדה שיצחק הואהבן.
הסיבההגלויה לדרישתה של שרה הוא הצחוק כאמור:
וחראשרהית-בן-הגרהמצריתאשר-ילדה לאברהם ?ןחק(ט).
האםיש קשרביז צחוקם של אברהם ושרהלבין הצחוק של ישמעאלז
אצל אברהם נאמר:
וכף(י
,ין);
לאמר

ריסק בלב.
אצל שרה נאמר:

נט?סקקרה ?קך?ה(יח,יב).
"~אעי' סנהדרין פט ע"ב .הגמרא רואה את הקשר
פרשת העקדה בפסוק ח'
שבפרק כא וז"ל :מאי "אחר"ז א"ריוחנו משום ר'יומיבו ומרא:יחררבריו
של שמו רכתיב" :ויגרל הילר ועמל דיגשה אברהם משתהגדוי" אמר שסו
י הקב-ה רבש"ע ,וקן זה חננתוימאה שנהפרי בטן ,מכלמעויה שעשה.
"ד
.י
ינה תור אהד אוגהיאיד לתקריביפני ז אמר כלום עשהאיא
שביי
דידזובחו .מ:יד -והאלהים ניב
סה
את
בגו ,אםאני אומר  :זבח אח בנךיפני,מ
אברהם"; וכן רואה ה"זוהר" בפסוק חסיבהיעקדהוימותה שרה,עי' הקדמת
הצוהר"' ע"בוכן בראשית רבה נח,ד.

שי

יו

יו

יא

יו
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הםרגרים שבלב וצחוק

מסתבר שגם בסרק כאדבריה של שרה על
א
י
שבקרבה .שכן חמרהאמירה "אל" אול'וה
מתפרשתכאמירה שבלב1י.
"
ו
ח
צ
ה
הלאמר.שרה pעשה.47וי
.
y
h

,

מה פשרצחוקו שלישמעאל 1
רעה,י מביא כמה פירושים ונימוקים לצחוק והם,עפ"י חז"ל( :א) עבודת
אלילים; (ב)גילויעריות; (ג) רציחה; (ד) שהיהמריב עםיצחק על הירושה
ואומר:אני בכורונוטלסישנייםויוצאים בשדהונוטל קשתוויורה בוחצים.
כל הדעות מובאות בב"ר ושםמסיים" :אין לשון הזה של צחוק אלא לשון
ירושה ,שבשעה שנולד אנינו יצחק היו הכל שמחים .אמר להם ישמעאל:
שוטים אתם:אני בכורואני נוטלפישניים ,שמתשובת אמנו שרה.לאברהם
"כי לאיירשבז האמה הזאת עםבני" אתה למד,כי לאיירש עםבניאפילו
שאינו יצחק ועם יצחק אעפ-י שאינובני ,ק"ו עםבני ועם יצחק"!.,
רמביין:ייוהנכוןבעיני שהיה זהביוםהיגמל את )צחק וראתה אותומלעיג
על יצחק או על דורשתההגדול ,ולנך אמר הכתוב' :את  13הגר המצרית ולא
ה הזאת ואת בנה',
אמר 'את ישמעאל מצחק' .וכן אמרה 'גרש את"אמ
כי אמרה העבדהמלעיגעלאדוניוחייבהוא למות להלקותוואינירוצה רק
שתגרשאותומאתיולאיירשבנכסיךוכף".
המדרשובז רמב"ן.רואים קשרביז השמחהובין הצחוק; אם השמחההיא
על הולדתהיורש לאברהם ,רואה ישמעאל אתעצמוןכבכורהנוטלפישניים.
רמם"זאינו מפרשטיבוותכנו של הלעגעליצחקאו על המשתה.
רבדים ברורים ונועזים על טיבו של הלעג מבוא ספורנו" :מלעיג על
המשתה שנעשהבבית אברהם באמרו שנתעברהמאבימלך".
 .וכןסלבי"ם" :ואז בעת המשתה ראתה שרה שישמעאל מצחק ומתלוצץ על
המשתה הזה .ולא פירש מה היה הצחוק רק ברמז מה שאמר 'אשר ילדה
לאברהם' ,שאמר-במוליצני הדור שמאבימלך נתעברה שרה ,ורך הוא נולד
מאגרהם .ושרתהכירהשלצחורזה 1nhlanאמושהורעבעיניה מה שמבכרבן
שרה על בנה ,וע"ז קראו'בז הגרהמצרית'ולא קראו בשם ישמעאל,כי ראתה
שאמוהסיתהאותולזה
 ,זהו אם כן הקשר ביז פסוקים מ-ןג לקודמים שרה ,האם המאושרת
והשמחה ,רואה ששמחתה אינה שלימה .בן הגר המלרית -אף הוא בנו של
אברהם  -צוחק לה ולשמחתה ,בראותו בעצמו אתהיורשהלגיטימי
. .

.
א

,

11עי התורה והמטהימיגי"ם,איי
ת השחרסי'שיד;ועי' רעתי רות ב,ז.
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אמנם'1,אמי:

 .לראת

'.

~.

 -ת'.'7ם תנייא,ל

ן?סק

והקלס.א5תת--שבמרייתי~תילעםיפהק)לקרית Q~fuל?ךע
י א'יט)'
5.מ?'
ושוב:
ואת-מריסימקים5ת-ןצהקוגלסלדלףמרה(שם'כא).

1
D
s
n 1p
למהזה אפואעומרבוהגרהמצרית
נוכחותו פוגמת את השמחה ומעכרת רוחה .ולבז היא דורשת מאברהם
לגרש "האמה הזאת ואת בנה" (הבן הוא של האמה)כי לאיירש "עםבני
עםיצהק" .את שמו שלבן האמה לאפירשה,אד פירשה שם בנה,שניתן מאת
ה'וקיבל הבטחת ה' וברכתו .שרה רוצהאיפואלהדיר את ישמעאלמהזכויות
על ההבטחהלירושת הארץ ,ולהשאירהכזכותבלעדיתליצחק.
הדרישה הנמרצת לגירוש ולסילוק נשמעת יפה בצליל המלים
"גרש-
לאיירש".
מה יחסו של אברהם לישמעאלו כשנאמרלו לראשונה על הולדת יצהק,
השיב(יז,יח
). :
לוישמעאליהיהלפניך,
ואו נאמרלו ,שברית עולם תקוםביןאלהיםוב יצהק ,ואשרלישמעאל
יזו במאד מאד וכו' (יז ,כ)-
.
הנה ברכתי אותו והפריתי אותו והרביתי אות
מסתבר,כיאילו לא הוזכרה האפשרות ששרה תלד בן,היה אברהם מקבל
כדברהמובןמאליו ,שכל ההבטחותשניחנו מאתה'לוולזרעואחריומתכוונות
לישמעאל .ולעצם ההבטחהשיהיה לו בן משרה צעק ותמהבלגו .אף שרה
בחסה ,אך בשעה שכולם צהרולפגי שנולדיצחק-,העז ישמעאל לצחוק לאחר
שנולד ,שהרי אברהםעדיי
 ,לא הדירו מזכויותיו.ולב ,כששרה רואה אותו
מצחקאיוהיא רואהאותוכבן אברהםולאכישמעאל ,אלאכבן האמההמצרית
המצחק ,כבן לורה .בדרישתה.לבצע.הגירוש היא מזכירה תהילה את האמה
ולידה את בנה ואינה מזכירה שמו ואף לא את יהוסו לאברהם ,שהוא בגו:
אלא שמז הנימוק "כי לא יירש וכו'" ,ברור' ,שכוונתה להדיר את ישמעאל
מזכויות שרזתה ,מרכזיות הבן ,ועי"נ ייאלץ אברהם להכיר ניצעק כיורש

.

יהיר.

וזה פשר המשתה ופשר ררישתה של שרהלאיריןברבים עליגחך שהוא
בנו של אברהם ,הראוי לכל הזכויות והדוחהזכויותיו של ישמעאל ,המתימר
להיות הבן וממילא גםהיורש .בזכותה של האם באה הירושה לבן ,וישמעאל
בז אמההואוזרהוא.
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קהילות התורה ימי
דבר זה ,שהוא נאלץ להתכחש לישמעאל_היה מאדבעיני_אברהם .לא
ברשותה עד גברתה
הדרישה כלפי האמה מטרידה אותו; האמה הרי
וכטובבעיניה תעשה בה (השווהסו,ו) ,אבלהדרת,בנומזכויותיוהיאשהיתה
רעהבעיניו,שהריהואעדייזרואהבו אתבנו, .
ן .
ראש 'השנ'ה ,ן

שי

.

'

!5

"ע
,היא

כעץוי?"דוו???וסםזיאייתוץ

(פסיקיא):

אברהם הועמד גפני נסיוז קשה שהרי אם שרה.תצליח'בירישתה יוכרז

על כלברבים ,ואברהםאינויודע אם מותרלולהתכחשלבנוולהרחיקה באחת
ההתגלויות הראשונית נאמר לו (טו ,ד); "כי א 6אשר יצא ממעיך הוא

יירשך" -וישמעאלמצאצאיוהוא.

:

.דרכי כיצחק יקרא לד זרע
בתשובת אלהים (פסוקים ים-יד) מכר תחילה הבז ואח"כ'נזכרת האמה
ולאכפי שנזכרו בפיה של שרה.כיוו שהיה רעלו,לאברהם על אודות בע,

אמרלואלהים:
:

'

.,

:

,

סי-נרע?4ץיףוי-ס!ויווי%-מיה ;-

י' ~.

שוב לא נזכר השם ואת זיקתו של הנער לאברהם .הנער הזה הוא בן
אמתך וכבר נתבשר אברהם,ל"שרק בנה של שרהיזכאלברית עם ה'ולירושת

ההבטחותשניתנו לאברהם,

,.

כלמ?האאיר"ליף?רה
שמעגקילה

.

וי?ןיסקןחיאלף!ךע'

-.

1

ן

,
,

-

י

.

ן .

-1

,.

כל אשר תאמר גםביחס לאמה וגם ביחס לנעק.יתהוכנוי
ו יצחק -
עליו לנתקזיקתו לא-מהולבן.כייצחק הוא הנקרא זקע,, 1ולזרעזהנתכוונו
ב;
וההבטחותההל בפרקי
הברכותל!רץףלמזלת-הארץהנאתלב,ז),. ,
ה ול!ךעף?,לעילםלנ,רון;
כי אח3-ל-הארץוכו'?ףיהמ
.
ל!ראף ץת-הארץהזאת(טהיח); ן
יכף;
!~ ..הקשתי?ת-גר-חיביניובץףובין!רץף
.
לסויתלףלאלהיםולןרעףשחריף; טחךי~
!)1מילף ול!ךאף טקךיף אךץ?!ריף;!(.הייתי להם לאלהים
ל

יריי

-

ית

"

.

.א-4ריו(:שם,יט);.
לבריתעילםלזרע

-:b~eיית?-רימיאתי
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ההבטהיתשגיתנולזרעו של אברהםהן:

(א)

ארץ כנען 1,

(ב) ריבוי הבנים
(ג) ברית עולם עם ה'להיותלהםלאלהים.
הבטחות אלו נמסרות ליצחק ,ואילו ההבטחה לריבוי הבנים ולהתעצמות
לאומיתניתנותגםלישמעאל.וכה אמר מלאךה'להגר:
סרקה ארבה את-ורעץ 1ל4יספר מקב(טז,י);
ושוב:

את.

סי
;4ך?סי ןס?ליתי
ל (ק,כו)ה.ךטיתיאתי
י?לאוד??לקראםל??-ל?לרטיןף4טםייל'ד את
י ודי
יןסט'י
הבסחהזותוירת ומתאשרתכאן:
וגם אתבז האמהלגויאשימנוכיזרעךהוא(יג).

יף

?4אד

בזה נגמר ונחתם שיצחק הוא בנו יחידו של אברהם לזנות בהבטחה
הקשורה בארץ ולא נתייחד ישמעאל להיות זרעו של אברהם אלא לריבוי
הבנים ולהתעצמותלאומית.

ה .כי לגוי גדול אשימנו
פסוקים יד-נא תוחמים תחומו של ישמעאל וחלקו בעולם בהיותו נגרר
אחר האם ,פסוקיד מתאר אתשילוח האםוהבן:
וישכם אברהם
רקח-לחם וחשתמום

מ"ר

ב?"םז"י-שמה
טל-אור

מת-הילד רשלחה

נסלדנפסע?9ך4רל"ר?יע.
הפסוק מגלה את קשיהפיידה ,שלא היתהלעין ונים ולא מתוך מריבות
וצעקות ,אלא בשעה מוקדמת בבוקר .אברהם מצייד את הגר ,היכולה לשוב
למצרים ,והיודעת כנראה את דרכה במדבר.הו פעם ברחהמפני שרה ומצאה
13

שגע פעמים נאמר עד כה"
הבסחהיואריעאך"ציואווי".ורעד" בהבטחת הארץיזרעושי
ופסוקי בפרקיואינו
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קריאת התורה של ימי ראש השנה
את דרכה במדבר ,וישבה על עין המים במדבר שור (טז ,ז) ,ואותה באר
שמצאה קראה בשם" :בארלחיראי" (שם,יד).
מתיאור מסירת הלחםוהמיםניכראופןהפרידה" ,ויקה" "-ויתן" " -שם
על שכמה" .דאג שיהיה על שכמה" .ואת הילד" .סוף סוף רואה בו אברהם
את הילד .-לא "בן הגר" ,ולא בז אמה ,ולא נער ,אלא ילד .כתוב
"ואתהילד" ולא נאמר מה עשה אברהםלילד ,אם לקתונתזאו שםעל שבמה,
והרי זה חיסור מכוון לרמוז ,שאברהם אינו רואה במעשהו ניתוק מןהילד.
ולכן גם נאמר "וישלהה" ולא "וישלחם" .אך שלא כבפעם הראשונה  -הגר
הולכת ותועה במדבר באר-שבע .ואולי אין הגר רוצה להתרחק מן המקום
ולעזוב את תהום באר-שבע.
המים הםיסוד חשובביחסי אברהם ויצחק עםשכניהם; עלהמים נאבקים,
וכיבוש באר או תפירתהמעידים עלהיאחזותובעלות .אף אותה בארשגילתה
הגר בברירתה הראשונה וקראה אותה בשם ,גספהה לנחלת אברהם ובהישב
יצחק (להלזכד ,סב; כה,יא).
נשלוסטום מן-החמת
ותשלףאת-הילדססת אחדסשיסם(טה.

נהלת אברהם לא הובטחה לישמעאל ,אךהייו ועתידו הרי הובטחו .סכנת
כליון צפויה לילד -כיצד תתקיים ההבטחה" :הרבה הרבה את זרעך" וכו'
"ועלפני כל אחיו ישכן" (טז,י ,יב)" ,ונחתיולגוי גדול" (יז ,כ)" ,אתבז
האמהלגויאשימנו" (כא,ינ)ז
היאעוזבת אתהילד ומחרוקתממנו"כמטחוי קשת"'ן .נראה שלאהפקירה
מיםנאמרbבפסוק
עזתוכליל,היארוצהלהיות בקרבת Dכדילהגןlעליו
.פע~
זה (טן) "ותשב מנגד"; פעם ראשונה" ,ותלך ותשב לה מנגד" והנימוק:
"כי אמרה אל אראה במותהילד" .הצירוף "ותלך ותשב" מראה על מבוכתה
ולבטיה של האם ,המתרוצצת הלור ושוב אל הילד וממנו .הישיבה כמטחוי
קשתכדי להגןעליו,אואיןהיא רוצה לראות במותוולכןהיא מתרחקתממנו.
אך בפסוק הקודם נאמר שהיא השליכה אתהילד תחת אחד השיחים ולא אל
תוך השיחים ,אלא תחת השיחים ,שם הוא מוגז מפני השמש ,אך לא מפני
החיות,ומהןהיא תשמורעליובהיותהיושבתהרחקכמטהריקשת.ואולי ממנה
למדגם הוא אח"כלהיותרובה קשת.
אם בפעם הראשונה לא היתה הישיבה שלימה אלא התרוצצות -אםכדי
י חבה קשת"
 14ואחרכך אמר-:יה

(כ"
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'

ה,י,ם

י
המיא
סכנה

לבדוק את השטה בחיפושיה אחרי מים ,או מתוך רצון להבטיחשאיו
אתרתבסביבה הרי כעתישבהאיןעוניםמנגדובכתה.
?מלתשלד(טז)'
וי

י??השל-יריה

פעמיים נקראילד; תהילהבזיקה לאברהם כשהואמוסרהולידהגרמת"ד
חרדה לגורלו וכעתבפי הגר ,כשגברה סכנתכליונווביטול ההבטחה שנתלתה
בו.בשני המקרים מתואר ישמעאל -כילדרד,בלתימסוגל להתנגדולהושיע
לעצמו.

ית

עטלהימ קילסקור.
ביל

שובאיוהילדמחוסרהגנהוישעולכןהואמכונהנער.
כלוםיעלהעל דעתה לפקפקבקיום הבטחתה'.
מה-לד שרו
הגריראה והמלאך"וזרעלההבטחה.

יודול~י.מיפ.

כי-ל~

ר.

גם עתהאיזישמעאלזוכה אלא בהבטחתהזרע.
הצלתהבןתלויהבמציאתמים.לכן נפקחותעיניהשלהגר,היארואה באר-
מים בקרבת בנה עדשהיאיכולה ללכתולמלא את ההמת.גם הפעםהוא נקרא
נער ,שהרי שובאינו עזוב ומהוסרישע ,לאגילה הכתוב אם בארזובסביבת
באר-שבע היתה או במדבר הרחוק ממנור ובא הכתוב השני לקבוע גורלו
שלהנער.
הנער נשמר ע"י אלהים כהבטחת המלאד ,אך מקומו במדבר (ולא בבאר-

שבע) ועיסוקו רובה קשת,אין הוא עובד אדמהואיו הוא חופר בה בארות
לקנותהולזכותבה
..
הסיום :ישיבתן במדבר פארן ואשתו ממצרים .התרחקות נוספת של זרעו
ממשפחת אברהם ומארץכנען לארץ אמו -מצרים ,שעל גבולהישכון (להלז

כה,יח).

 .1בעת ההיא

פסוקים כב-לד.מתארים את הבריתבין אברהםואבימלך "בעתההיא".לפי
ההמשךניתן להבין ,ש"בעת ההיא" ראו אבימלךופיכלשנידברים באברהם:
(א) הצלחתו הכלכלית הישובית; (ב) התנכרותו לבן האמה שהוא בנו,
והרחקתו מן הארץכדי שלאיירש אותה'.מתעורר חשש בלבם של אבימלך
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ףהי בעתההיא

היה חשש שאברהםיקח את באר שבעלעצמוויעשה בהכחפצו.
אל-א9דסם לאמר:
נפאיראבימלףויילל
אלאיםעמף בללמלר-אתהעשה(כב).

שר-ץ9א.

אבימלר לוקח אתו את שר צבאוכדילהפגיזכוחווכדי לרמוז לאברהםכי

הוא השליט על הארץ,וכיון שאלהים אתו (עם אברהם) בכל אשר הוא'עושה

הריזהמחייבזהירות.

פסוקזהמגלה אתסיבתהתעוררותםהפתאומית:
זה
ה
ל
י.
באל.
 .השבעה.
..
הים.

.

..
-

.י,י

אם-ט?קרליולנעיולנכוי.

יע".ס'ץ?ףטא?ה??די
וסלדמע

-

.

ז

ועםסשדץמשר-קרסה ?ה(בם.

אבימלר רומן לו ,כי אחרי המעשה שעשה להגר אשתו ולבנו נתערער
אצלו האמוזביושרו של אברהם .שובאין לסמוךעליו ,שלאיבגוד גם בו או
בצאצאיו ושלא יראה בארץ (בבאר שבע) אשר רק .גר בה-ארץ שלו;
אבימלך עשה אחו חסד והניח לו לבוא לבאר-שבע ,עליו להבטיח לעצמו
וליורשיו ,שהמקוםיישאר ברשות הפלשתים ושהוא  -אברהם  -לא יעשה
:
צעדלהוציא אתהעירמרשותם.
אברהםנכנע,הואיישבעשיוסיףלראותבחייו אתבאר-שבעכארץפלשתים
אשרזכותולגור בהולאיראנהכנחלתו.
כי אשבע(כד).
אברהםאר
י.
,
האמר..,.

-..

-

.

לאחר שנשבע ,בא אברהם להוכיח ,שיהמרו עולה עלתה שלאבימלד.היא

לא לקח לעצמו את שאינו שלו ואילו עבדי אבימלך הם שגזלו ממנו את

זכויותיו.

והוכח אברהםאת-יבימלץ

,

..

ום
אר-ה.מ
על-אדאב
..
.,
מלר ץ?לןהמיולדעה).

!,לי

-:
:
-
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.

(

היים".מיאלי

 .בתשובתו של אבימלךאין ערעור על זכותו של אברהם לשימוש
המים .אך אבימלך מוכיח שהוא עולה על אברהם ביושרו ובהגינותו ,שבז
ד-
יר
אברהם התכחש לאשתו ולבנו מתוךידיעה והכרה מלאה ואילו הוא לבאבא
ע
כלל על מעשה שלילתהזכויות מאברהם :וזה פשר החזרה "לאידעתי"" ,לא
הגדתלי"" ,לאשמעתי".
לא ידעתימי עשה את-הדברהזה
ום-אתה ל-4הגדת

.

.

מםשי?יל?4טץסיילמיסלם(כו).

יא

ל-

הוא ירע ,אברהם לאהגידלו ,והוא לא שמע .החזרותהללובפיאבימלך
מדגישות רצונו להוכיח את נקיון כפיו ותום לבבו לעומת התנהגותו של
אברהם .דברים אלומזכירים את דברי אבימלך בפרק כ פסוק ה "הלא הוא
אמרלי וכףוהיא גםהיא אמרה וכף ,בתםלבביובנק'11כפיעשיתיזאת".
אתרי תשובה זאת לאהיהעוד פתחון פה לאברהם ,אםכימן ההמעד נראה,
שאיו הוא רוחשאמון בהיתממותו שלאבימלךוביושרו.להלן מתוארתהברית
שהםכורתים (פסוקים כח--ל):
יה-ל.י לעדה
בע
.ךבורת.ה
,,
.,י
כיחפרתי את-הבאר הזאתנב).
י
בארזאתאין אברהם דורשעליה כעתזכויותבניןונחלה ,אלאשימושבזכות
ישיבתו במקום.אין הוא רוצה כעת אלא להבטיח שהוא הוא אשר חפר את
הבארהזאת.
אין לתמוהשבימי אברהם נקראת הבאר באר-שבע"כי שם נשבעו שניהם"
(.לא).בכוונהמציינת פה התורהסיבה זאתולאסיבתחפירת הבאר,כי למעשה
יש בה בחפירה משום זכותהקניית זכותקניין ונחלה ,אך התורה מדגישהכי
אברהם נשבע לא לדרוש לעצמו בחייו זכות קנין ונחלה על הבאר אעפ"י
' -

שחפרה.
 ,וזה פשר ההמשך והחזרה "ויכרתוביית בבאר-שבע" (לב) ,לשובולהודיע
על הכרית שמנדות,כי אנרהם הוא שחפר הבאר בבאר-שבע ואעפי"כ הוא
מסתפקבזכותהשימושולאבזכותקניןונחלה.
רשםאבימלךופיללשר-צבא.
השבו אל-ארץ?לשתים-

הוקם השלוםביניהם .ואברהם שבדרך כללהיה nelpשגי דבריםכדי לקבוע
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'-

פשע?5לו?5יuae-

בהךא?-ם בשם 5לעילם(ל.6

:

במקוםבניית מזבח -נוטע אברהם אשל,כדילהוכיח זכותשימושו במקום;
ובמקום הקריאה בשם ה' ,המציינת את הבעלות וקדושת המקום עפ"י מצות
ה' ,,כמקום שה' לא נראהאליו  -הוא קורא בשם ה' אל-עולם ,להודיע
ולהכריז ,שה' הוא אדון העולם וברצונו הואנוטל מזהונותז לזהז.1
וחזר הכתובוהודיעשע"ימעשיו אלההוכיח אברהם שבאר-שבע לא נקנתה
עלידיו כנחלה לעצמו,כיעדיין נשארה ארץ פלשתיםוהוא אך גר בה ושמר
על שבועתולאבימלך:

!:1ר95רסם9יךץסלעיים
בים(לד).
י
מיםר.
י- .

 .1וישב יצחק בגרר
י שיבת אברהם בבאר-שבע לא נזכרה אלא אחרי פרשת העקידה וזכות
הקניין והנהלה על באר-שבע ניתנה אח"כליצהר .על כך מסופר בפרקבו:
בהיות הרעב בארץ הולד יצחק אל אבימלך מלך פלשתיםגררה .אז נראה ה'
ומנעו מרדתמצרימהבהבטיחולו:
ף5סז5ת-כל-ס"ךצית האל
ולגרא
והקמתיאת-השברה אשרנשבעתילאברסםאכיף(כן.6,

י-.לף

בז הזרה' על ההבטחהלריבוי הזרע ולהנחלת "כל הארצות האל"לזרעו.
' עובדת הישארותו של יצחק בגרר שהיא ארץ פלשתים-אחרי הציווי

להישאר ,מחוד ההנחה שכל הארצות האלה תינתנה לו ולזרעו  -מראה,
א,ז
שארץ פלשתיםזו עתידה לעבור לרשותם של יצחק וזרעוולכו לא נאמרכ
.
"ויגרבגרר"כפי שנאמר אצל אברהם (כ ,א) אלא:
?!1ב??~( Pכי.ה.

ישר

נועי' מאמרי גשםה' נקראעייני",
4ןבר יב .ח,וע"ש.6
ירש"ייפסוק התושוו בראשית.
דופי'

בית מקרא ג-ד(י-4,יט) ,עמ' .122

שי
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 .לרה-גשת מצב הזרות והנרות של יצחק בארץ פלשתים בא סיפור ,החוזר
פעם שלישית בתורה-פעמיים אצל אברהם ופעם אצל יצחק .בשלשת
המקרים בא המעשה להעיד על מצב הזרות והגרות של בעל האשה ,החושש
מפניפגיעתם שלאדוניהמקום.בזהיהבביקורו הראשון של אברהםבמצרים
.הואאומראל שרה:
ברדתו"לגור שם"(יב,י) והיהכי-וראואתרהפיריםזאתוהריאתי :חיו??.רי-
ושם,יבים.
קא
ויטב-לי49בירד(אסהאשי

ויירו;אשת.

פלי?1
אייי

ו,ללד

האיץ

בגלל המעשה הזה נאלץ אברהם להסתלק מהרממצריםולפנותלנגב ,שהוא
השער לארץ המובטחתלו.
וכן הוא אומר לאחר מכןבהיותו בארץהנגב"ויגרבגרר" (כ,א).עדייז לא
הבטיחהו ה' ,שגרר הנמצאת בתחום ארץ פלשתים היא מהמקומות הנכללים
בנחלתו או בנחלתזרעו,כי על-כן גם לא בנה שם מזבה ולא קרא שם בשם
ה',לציוןזרותווגרותו במקום,הוזרהסיפור טל לקיחת שרה אשתוע"יאדוני
 .יהאוץ:
"וישלח אבימלך מלך גרר ויקח את שרה" .אברהם מנמק את צעדו":כי
אמרתי רק אין-יראת אלהים במקום הזה והרגוגי על-דבר אשתי" (שם,יא).
מקום זר ,שאנשיוזריםוחסרייראתאלהים,איגגו מקום נאותליישובבשביל
אברהםוביתו .אמנםאבימלך מקנהלוזכותישיבה:
הוהארצי לפמף

בטיבבעטיףשב(שם,טה.
,
ר
א
ב
פלשתים.
ואברהם כהרעיוות בבאר-שבע וכא ,לג; כב ,יט) וגר

והנה גם עתה ,אחרי ההבטחה המהורשת שגם גרר נכללת בתהום נחלת
ההבטחה,חוזר אותוסיפור ,אךבשינוייםניכרים,המגלים אתהשינויים שחלו
בינתיים והנרמזים בהבטתה .שלא כבשני המקריםהקודמים,אין רבקה נלקהת
לבית המלך ,אדון המקום .להיפך ,אנשי המקוםהרואים ביצחק תושב המקום
מתענינים באשה ושואלים עליה .יצהק הוא שירא לאמר שהיא אשתו.ושוב
מאותהסיבה:
?י"-קבת מראהקיא(כן,ז).
?ז-נהך4י סלקים

שישי

ול-ר?""

הוא יראעדיין מחוסר בטחון מלא ,שאכן גם לוניתנוזכויות על המקום.
ומה קורה למעשה? אישאינו נוגע באשתוימיםרבים כעדות הכתוב":ויהי
כי ארכו-לו שםהימים וישקף אבימלך מלך פלשתים בעד החלוזוירא והנה
יצחק מצחק את רבקה אשתו"(ח) .פסוק זה מגלה אתיחסוהזהיר שלאבימלך
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לא למזועביצחק .הוא עוקב אחרת וכשיצחק מגלהלו את הסיבה להעלמת
"עובדה שרבקההיא אשתו:
תעליה(ט).
?ייטרקו?ז-ימו
.

מצוהאבימלךלכל העם לאמר:
היג
עבאישהזה

תיומת(יא).
טי

ובאשתי

עי"כ מובל יצחק מעמדמייחד בארץ פלשתים -מעמד של אדנותועליונות
עלכל העם; מעמדמזכרעלידישליטהארץוהמושלבעם.
עתהבאיםמעשיו שליצחקלהטביע חותםקנינו בארץפלשתים,שהריקיבל
זכויותמיותרותמאבימלך,שאביואברהם לץויבלםממנו.
יצחקוורצ  -עבורהזומציינתוכות שימושבורקצ כןברהםאביוהנוטע.
(יב)

והכתובמעיר

:

ךברכהוי

ףוגדל 9דוי,-דל מאד(ש.
האישהלךהלי
ויקואואתו פלשתםיד).
וכאז בא הכתוב להעיד על ההבדלביז אחיזתו של אברהם במקום לבין
אחיזתו שליצחק:
(?ל 5?5רית אשרסקרו,עבדי אבע בימי אבךהם אביו מתמום פלשתים
וימלאום עפר(טה.

מךי

' אברהם הורשה לשבת בארז פלשתים ובבאר-שבע לאחר כריתת הברית
שהסדירה אתזכויות השימוש בנארות .אר לאחר מותו סתמו הפלשתים את
י1
הבארות והכתוב חוזר ומדגיש" :וכל הבארות אשר חפרו עבדי אב
(אברהם) בימי (בהיי) אברהם א בי ," 1כל הנכויות שניתט לאברהםאביו
בחייו ניתנו ל א בי 1ולא לו ונלקחו ממנו ,וכל הבארות שיכלו להתפרש
כציוניםלזכויותנסתמוונהרסוולאגיברועוד.
עתה מתחיל מאבקו של יצחק לזכויות משלו ,שתהיינה שונות מזכויות
אביוואףתעלינהעליהן.
הקנאה המעוררת את רוגזם של הפלשתים מאלצת את אבימלך לפסת אל
יצהקשילך מהם (טז):
"לך מעמנוכי עצמת ממנו מאד" .יצחק הולך ,אך אין הוא מסתלק מז
הארץ .הוא חונהבנחלגרר(יז):
קשבשם.
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לא "ויגר" אלא "וישב" .יצחקאינו מוותר עלוכויותהקנייז שלו על הארץ;
גררואינו מנתק קשריו עם אנשיגרר .עתה הואניגש לחדש
הוא חונה
את הבארות שחפראביו(יח);
וישביצחק ,1ח5ראת-באיתהמים אשר תפרובימי אברהםאביוויסתמום

בנתי

א~סן טבע.
?לקלים להרימית ??5סםמ"ךאלהןשמיתששמיתמ"ר"-ך
זה שלב ראשון במאבקו כבא מכותאביו,היינו מכוה המעשים שעשהאביו
להחיות אתהנתלהולהחזיקבה .משום כך ההדגשהעל המלה אבי 1החוזרת
ארבע פעמים בפסוקים אלה (סו-יח) ועוד פעמים אביד (פסוקים ג ,כד)
ההבטחות החוזרות בפרק ,וכל זאת בעבור אברהם עבדי (כד).
בשתי
הנסיון לעשות בנחל כבתוך שלו נתקל בקשיים .רבים על הבאר הראשונה
(יט-כ) ועל הבאר השניה (כא) .אךאינו נשאר שם ועולה משם לבאר-שבע
(בג).
כאן בא המפנה החשוב  -באר-שבע מתקדשתע"ייצחק כשם ששכם,בית-
אל והברון נתקדשוע"יאביהם,עי"כ פוסקת באר-שבעלהיות ארץ פלשתים
(כא ,לד) .סימני ההתקדשות המובהקים הם היראות ה' ובניית מזבח לה'
(הויה) אובניית מזבח וקריאה בשםה' .וכאןהואיל וההיראותהיאבאיתכסיא
בלילה (כד) על-כןיבואושני המעשים:בניית המזבח וקריאה בשם ה',
ילייחד את המ-קוםכקניין וכנחלהליצחק ולזרעואחריו וכנחלתה'.,,כד
פסוק כד חוזר רק על ההבטחהלריבוי הזרע והואמכיל גםעידוד והבטחת
ק
י
ז
ח
ה
ל
ו
ה
ל
ח
נ
כ
בה
הגנה .ואכן כוונתו של יצחק להיאחז בבאר-שבע
אחרי
הנסיונות הקודמים לנשלו ממקום יישובו ,טומנת בחובה סכנה של התגרות,
מלהמהופגיעה דבר העלול לסכןקיום הבטחתהזרע.
" וב"אל תירא"מציינת אתההנגהמפניכליון הזרע בשלושת .הבטחהב"אנכי
האבות.
כןמצאנו באברם בהתגלותה'אליו ב"מחזה" (ובכן ,גם-כןבלילה)
אל-תירא אברם
.

אנכימעלף.

.

 .הבטחה  11באה אתרי מלחמתו בארבעת המלכים ,כשהיה חטט לקיומו
ולקיום הבטחתהזרע .לכו שואל אברהם" :ה' אלקים מה תתןליואנוכי הולך
עריריוכו' הןלי לא נתת זרע והנה בןביתי,יורשאותי" (טו ,א-ע).
18עי' הערה.15
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קריאת התורה של ימי ראש השנה
וכן ביצמק בגבור הסכנה לקיומו כתוצאהמההיטתו לההויק בבאר-שבע
נראהאליוה'בלילה ואומר:
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אל-תירא

?י~-יףששי

ובר?תיףוהרשימישת-ורעף.

ובז ביעקב ,כשהוא יוצא מבאר-שבע מקום נחלת אביו יצהר בפחדו מפני
עשיו אחיו המתנכל לז להרגו ,זשוג קיימת הסכנך ,להשמדת הורע זלביטול
ההבטחה נראהאליוה' בחלוםוהואמבטיח אתהגנתועליו:
והנהשנכי עפץ24מרתיץ כלל אשר-שלץוכף.

אך ההבטחה העיקרית להגנה ניתנה ליעקב אחרי-בז ושוב בהתגלות
ב"מראותהלילה" (מו ,ב-ג):
האמראלהיםלישראל במראתהלילהורף

לשי

אלהיאביף

טל-ללישרי
א מרדהממצרימה
ק''-ולי!דילחקף9ף?םיכר--
ובכן שוב "אנכי" ו"אל תירא" ר'מראות לילה" והבטחת המשך הזרע .אך
המעניין הוא שהבטחה זאת ניתנת ליעקב ,המגיע לבאר-שבע למקום נחלת
אביו יצחק .ונאמר בפירוש :ויזבח זבחים לאלהיאביו יצחק,כי הוא ,יצחק,
ולא אברהם,הוא שקידש את המקוםהזהלולנחלה.

ח .ראה ראינו כי היה ה' עמך
התנהלוה יצחק בבאר:שבע מתוארת בהמשך ד,מרק .יצהק בונה מזבה ,קורא
בשם ה' ,נוטה שם אהלו ועבדי יצחק כורים שם באר (כה).כפי שחזה וחשש
יצחק מעורריםמעשיו אח אבימלך ושר צבאופיכוללהופיעבביתו .אך במקום
הפגנת הכוח שהיתה אצל אברהםושנסתיימהבנסיגהובשבועה ,רואהיצחק -
בפי שמסתבר מן הכתובים -הפגנתידידות ורצוןטוב .האות לידידות נראה
גםבצירופו של אחוות למשלחתוזהמפליאאותו:
האמר אלחםיצחק:

.י

 19נראה ששמות האנשים מעידים
תפקידם; אבי.מיד ,השייט; אחרת -
הממונה האחחותוהנחיות ,ופי-כל  -הגבור ששמו בפ' (השוה ט ,:יב),
"עלסידישק עמי" (מא,מ).
או המצווה

עי

עיהכי

עי
כי
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.יו
אל
רם..
מזו-ע.פא.שנאתם
ואתם

כמיאי

אתי

השלהובייאתכמ-

משמעשהיהלויסוד לחשושמפנימעשיאיבה,והריהןמופתעמגילויהידידות.
כאן בא ההסבר לשינוי יחסם אליו ,וממנוגיתןלהבין מדוע שוגה יחסם אל
יצחק מיחסם אל אברהם .כשבאו אבימלךופיכול שר הצבא אל אברהם אמרו
(כא,כב):

הלטים??n

?כלמקר-שסה עקה:

וכשהםבאים אליצחק הםאומרים:

רא.

(:הויה)??ד
ך?ש?י-ס:ה:

מאמר:ססי4א אלהבימתית
~ utrשקף
מקרסה?ריח??ד.
מה הםאיפואהשינוייםז

(א) הרכבה של המשלחת :אצל אברהםהופיעה משלחתשהפגינהכוח ובאה
לאחר מעשה שנתן להםיסוד לחשוש שאברהםיתנכר להם ,אעפ"י שלא עשו
לו כל רע .אדרבה לא זו בלבד שלא שלחו אותו מארצם ,אלא שאחרי
אמרלו אבימלך" :הנהארצילפניך בטובבעיניך שב"מעשה אבימלך ושרה,
(כ,סו).
המשלחתשהופיעה אצל יצחק הורכנה משלשהאנשים,המייצגים אתהשליט,
את איש הצבא ואדם שלישי ,ששמווכינויומעידים על תפקידו האורחי,אולי
כיועץ המלך,ו ,כמפשר וכמסדיר הזכויות על האחוזות והנחלות .צירופו
.למשלחתמעידעל הרצון להתפשר.
(ב) תיאור בואה של המשלחת :תיאור זה חסר באברהם וןואילו ביצחק
נאמר" :ואבימלך הלראליו מגרר וכו'" להשמיענו שבואםהיה.שקול ומחושב
מתוךיחס שליראתכבוד.
(ג) מהלך השיחה :אבימלך הוא הפותח בשיחה עפ אברהם "ויאמר"

יהיו.ויכ,

הקודמת.
אברהםאינו
)  -ראה
 2201רחאסהר התיהאעוררהבואםויא אכר שובםממנו (כא,יב
שר
משיחם ואינומיווה ב"סתיקם ממנו
ייוכעבדיוצתחקהכנתאומבר."::ווייקשפכיאמבוימביבדוקורפ
ישבעו
כי
יו
צבאו וישובו ארץ טישתים וא
 ,בו.
יכ"ו' מאתו בשלום" (בו,יא) .השוהיחלןיא
אישיאחיווישיחם יצחקוי

אי
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ימי ראש השנה
קריאת התורה
ק
ר
ו
כתוב ,לשון יחיד ,כבא בטענות ובדברים קשים ,אחרי שאברהם נשבע
והרגיע את אבימלך,מתחיל אברהםבדברי תוכחתהואילוביצחק הוא הפותח
והטוען":ויאמרוכו' באתםוכו' ואתםוכו'ותשלחוני מאתכם"  -אתםואני -
הםמרגישים שעשולו רע ,והואאיזלוסיבה להסתיר את הרע שעשו "ותשל-
הוני מאתכם" (כז) .הלא כה אמר לו אבימלך (טז)" :לך מעמנוכי עצמת
ממנו מאד" .זאת ועוד :שלא כאברהם נאמר כאן" :ויאמרו" "ונאמר" .כולם
אומרים ומשבחיםומגליםרצוןטובלהתפייסות.
(ד) באברהם הם הדורשים שבועה שלא יפגע בהם בזכות ישיבתו כגר
בארצם ,והוא נשבע ,והוא השוחט את הכבשות כדרישה לעדותכי הפר את
הבאר .כל הפגישה עד לסופה עוברת מתוך מתיחות ,ואילו ביצחק הם
מצטדקים ומבקשים אלהוברית.אין הם מכירים אתישיבתו כגר,כי בזכות
עצמו הוא יושג במקום ,ובזכות הבטחת ה' ובזכות קנין שקנה ע"י המזבה
והקריאה בשםה' .הפגישה מתנהלת מתוך ידידות והשפעת שבהים וברכות
על יצחק באוירה של משתה .אחד נשבעלשני ובסוף":וילכו מאתו בשלום"

שי

63

)~Oh
(ה) אברהםמופיעכיריבעדהסוף',צחקכידיד.
(ו) יש משמעות מיוחדת לסיבת הפנייה של אבימלך לשניהם ,לצורתה
ולתכנה ,באברכם נאמר:
רהי בעתההיא
וכבר פירשנו,כי התנהגותו של אברהם עם הגר  C1W1ישמעאל היא שעוררה

רוגזם.
אבימלך אשר לאברהם" :אלהים עמד בכל אשר אתה  ,'VIErwוליצחק הם
אומרים" :ראו ראינוכיהיה ה' (הויה) עמך" .וכן להלן (כס)" :אתה עתה
ברוך ה'
יש קשרביז קריאתו של יצחק בשם ה' (הויה) בארץ פלשתים בבאר שבע
וביןפנייהזו בשם הל הזכרת שם ה' (הויה) בפיהם  nnlalDאת רצונם הטוב
להכיר בזכותו של יצחק על המקום שנתייחד בשם ה' המיוחד לזרעו של
אברהם.ואילו באברהם לאדיברו אלא בשםאלהים" :אלהים עמך"; "השגעה
ל
י באלהים"; ולכן בהיפרדם ממנו קורא אברהם "בשם ה' עולם" (כא,לג) -
להכריז ולהודיע,כי אם גם עוד לאנתייחד שם ה' במקום זהועוד לאניתנה
לו באר-שבע ,הרי ה' שהוא אל עולם,בידו להעבירה מרשות לרשות.
(ז) הםמזכירים ליצחק שעשו עמו "רק-טוב" ומבקשים ממנו שלא יעשה
עמהם רע (כס):
רעה
אם-תעשה..
עמתי.
-ך-
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?49רל"אלטו

חמ'אי

(ס?4ר?שעי יק-טיביכר'
??:
~רית ביניהם על-כד ,כלומר ברית המחייבת את
אלה וב

שני

והם מבקשים
הצדדים.
בפגישה עם אברהם הוא נתבע להישבע מבלי שהם מצדם יגלו נכונות
להישבע לאברהם ,והדרישה נאמרת בטווהריף" :ועתה השבעהלי באלהים
דגדו'; דבלה "הנה"מרגישה אתחריפות הדרישה להישבעמיד ,במקום ,ללא
תנאים ,ועלכד באה תשובתו של אברהםהמציינתכניעה ללאתנאי:
אשבע!ין
כי ..,.
א
נ.
י

רק אחרי ההסכמה להישבע השמיע אברהם דברי תוכחתו ,והגיעולידי

כריתת ברית פורמלית ,לדו-קיום בשלום ,ואילו ביצחק אין דברי תוכחה
ונזיפהאחרי הצעתם לכריתתברית ,אלא משתהולינה במקום ושבועההדדית.
(ח)עיקר ההבדל הוא בתוצאות:
באברהם נאמר (כא ,לא-לד):

"רא

ושניהם:
ול 1?-למקום,שהוא?סרשבע,כישםישבע
מקדתו ?ך ת?9יר ?בע'ממם4קי?לדיקופלשי-צ*או השבו אל-ארז

?לביים.

משע בקטר?9עההדא ?ם?שםיטלעילם.
לד
ט?
כור8
יסם?יר
ץ ?ששםלקיםי9ים'

משתמע מן הפסוקים( :א) הסיבה לקריאת המקום באר שבע -כי שם
נשבעו שניהם; (ב) צרירהיה לתת לאבימלר שבע כבשות כעדות שחפר את
הבאר; (ג) אברהם נטע אשל בבאר שבע; (ד) קרא בשם ה' אל ;D~tP
(ה) הוא נשאר גר במקום; (ו) המקום נקרא ארץ פלשתיםוימים רבים ישב
אברהם בארץפלשתים.
תוצאות אחרותהיו אצליצחק:
(א) למקום קרא הוא באר שבע מהמתקניו ונחלה במקום אהרי היראות
ה'אליוובניית המזבה וקריאה בשם ה'וכריית הבארע"יעבדייצחק
(כד-
כה) ,שכנראה היתה שביעית לבארות שחפר( ;;,ב) לאבימלך לאהיו עוד
22

אעפ"י שבסופושי דגר נשבעו שניהם (כא,יא)יא
הראשונה.

נ2עי'ספורנו,ויכו"ויקרא אותה שבעה" (בו,יג).
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ימי ראש השנה
קריאת התורה
י הנחלה באה לו מאת ה';
שום טענות ותביעות על המקום לאחר שהכירכ
(ג) המקום נתקדש ע"י יצחק; (ד) יש הבדלבין "ויקרא שם בשם ה' אל
עולם" ,הנאמר באברהםוביז "ויקרא בשם ה'" הנאמר כאן ביצחק.בקניות
הזכותעל הנחלהובקידושה נאמראצל אברהםבבית-אל(יב,ח):
65

פ?ז?-ם54!9לק

ואילו באברהם ובבאר שבע לא נאמר "ויבן שם מזבח" וגם בקריאת השם
נאמר" :ויקרא שם בשם ה' אל  ."a~tpמעשההמציין לא קידוש המקום בשם
הויות אלא קידוש עצמו במקום ותפילה לאל עולם על העתיד ,וכנראההכוונה
ליצחקשיבואויזכהבמקוםויקדשהו -ואכןכךהיה.
(ה)ישיבתו שליצחק בבאר-שבעהיתהישיבת קבעולבז נאמר:
הסשם .ף

 .-אהלי

מעשה המצטרף לבניית המזבח ולקריאת בשם ה' כדי לזכות בנחלה .כפי
שהיה אצלאברהםבבית-אלכךהיהאצל יצן בבאר-שבע.
ביצחק (כו ,כב-כה)
באברהם (יב ,ח)

י

ויע תק משם
1יט שםאהלו

וי תק משםההרה
1יט אהלה
ויבן שפמזבח
ויעז שממזבח
ויקרא בשמך
הקרא בשמך
אלא שביצחק מספה בבאר שבע היראות ה' בלילה ,חאת בגלל הבטחת
ההגנהעלורצוכאמור.
ט .ולקחת אשה לבני משם
עתה ניתן גם להבין את הקשר שבפרק כו (פסוקים בג ,לג)בין המסופר על
התנחלותו של יצחק בבאר שבע ובין פסוקים לזן-לה ,בהם מסופר על
לקיחת נשים כנעניותע"י עשו ,אברהם מנע את נשואי יצחק עם בנותכגער
בהשביעו את עבדוrn'r :אלהי השמים אשר לקחני מביתאבי ומארץמולדתי
ואשר דבר-לי ואשר נשבע-לי לאמר לזרעך אתן את-הארץ הזאת הוא ישלח
מלאכו למגיך ולקחת אשהלבני משם" (כב,ז) .השבעה והכרזהחגיגית זאת
קושרת את השבועה להנחלת הארץבאיסורהחיתון עם בנות כנען "לא תקח
אשה לבני מבנות הכנעני" .עתה ,שזכה יצחק ע"י הבטחת ה' לגחלה בתוך
היורשו ?
הארץ המובטחת ,מתעוררת שאלתהירושה אצלבנייצחק -מייהי
בא הכתוב להעיד,כי עשו  w~sinעצמו מזכות הירושה ע"' החיתון עם בנות
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כנען .כשם שלפני פרק כו באענין מכירת הבכורה ,שאף הוא מעביר זכות
חשובה בירושה מעשוליעקב.כל פרקבז הבא לאחרמכןהוא מאבקהשאיעל
זכות הירושה ואף הואמסתיים בדאגתה של רבקה לקשרי נשואיו אפשריים
של יעקב עם בגזתחת .שידאחרי זה פותח פרק כה בברכת יצחק ליעקוב,
המעבירה את זכות הנחלה ליעקב ובצו הקשור בברכה לקחת אשה מבנות
י אמך" (כח ,ב) *;,
לבן" :וקח לך משם אשהמבנותלבןאח
.
י .ויהי אתר הדברים האלה
נתבררלנו הקשרהפנימי של פרק כא ,והמשךעניינו בפרק כהבשניהפרקים
מדובר על העברת הירושה לבן הראוי לכך .המאבק על העברה זאת מתנהל
סביב העיר באר-שבע .כשאברהם קובע בה את מושבו הוא זוכה להכרה
מאת שליט המקום לגור שם ,ויצחק זוכה בה על-ידי הבטחת ה' ,היראותו
במקום ,בניית המזבח וקריאה בשם ה' ועל-ידי השלמת השליט עם הזכות
הזאת.
אךלענייננורמזי לשים לב כעת ,שפגישת אבימלך עם אברהם באה לאחר
שילוחם של הגר וישמעאל .מעשה השילוה ביטל הרבה מן האהדה ויראת
הכבוד שרחשו השכנים לאברהם ועורר השדות בלבם ,שמאזוהי צורת הת-
נהגות הדשה של אברהם להתכחש לקרובי בשרולידידיםולבז באה ההכרזה
הפוגעת:
אם-תשקרליולניניולשדי.

עתה בא פרק כב להוכיח ,שהתנהגותו של אברהם כלפי הגר ובנה אינהפרי
שיקול של אב המתאשר על בנו ,או תוצאה של כניעה לאשה המקנאה
בצרתה ,אופרי העדפה של בן אחד האהובעליו על בןשני שנוא ,אוביכור
בן אהובה על בן שנואה .התנהגותו עם הגר וישמעאל היא עפ"י דבר ה',
ואם יאמר לו ה' לעשות כר או אף יותר מזה  -לבנוהיחיד והאהוב יצחק,
לא יהסס מלקיים דבר ה' .על כן בא עתה הנסיון הנורא להראותכי אברהם
כפוף למשמעת ה' וכל אשר יצוהו יעשה .;,ואף אם על-ידי קיום פקודת
ה'יכניס את יצחק בסכנה גדולה עד שתתבטל כל האפשרות לקיום הבטחת
הזרע'; ישמעויעשה כאשרצווה.
-

24עי' מאמרי "ברכת יצחק" "בשדה חמד"גי ,תשכ"ב ומאמרי "תולדות" ,ספרגייגר,
קרית ספר,תשייט.
 25ומשום כך לא נקרא הנסיון על שם יצחק אלא על שם אברהם,כי כוונת הכתוב
היא לנסיון שאברהם התנסה כדי להוכיח לעולם יראתו וכפיפותו למצוות ה'.
26עי' ב"ר נו ,סו:ר"י אמר :אמר (אברהם) לפניו ,רבון העולם בשעה שאמרתלי
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הנאמרים לעיל ,כשהתעוררו החשדות בלב השכנים ,ידידיו ומכריו ,בגלל
התנהגותו של אברהםעםהגר וישמעאלבנו -

הטת-וידמם
ומטלאיםוי

להראותולהוכיח,שאיז הוא פועל על דעת עצמו ולאיירתע להקריב אתבנו
יהירו אם'ידרשלכועל-ידיה'.ננטהסברנו במקום אחרי; אתסיבת החלוקה
ה' בפרק זה .',כל עוד דובר בהקרבת יצחק לא נוכר שםהויה;
שלכינויי
בניסוח זה גילה הכתוב שלא נועד יצחק לקרבן לה',וכז הוא בכל הפסוקים
את
ט
ו
ח
ש
ל
המאכלת
עד שהגיע ל"וישלח אברהם את ידו ויקח את
בנו"
 .כשניסה אברהם לראות ביצהר קרבז לה' ,מיד "ויקרא אליו מלאר ה'
(י)
(הויה) מז השמים" ,אותוה' אשרלו ורקלוצריך להקריב קרבן ,הוא שצריך
למנוע בעדו,כי יצחק לא נועד לקרבן" .עתהידעתיכייראאלהים אתה ולא
"שכת את בנד יחידך".איו ואת אלא "יראת אלהים",כי לאייתכן להקריב
את יצחק לקרבוהרצוי לה' ,ולאהיה זהאיפוא אלאנסיון מתוך מגמהברורה
למנוע את המעשה .אבל כשאברהם נשא אתעיניו"וירא והנהאיל אחר נאחז
בסבך בקרניו" והוא הולד להקריבו "לעולה תחת בנו" לא נזכר עוד שם
אלהים ,אלא שםה'בכל שארהפסוקיםשבפרק.
ובכן "האלהים" הוא הכינוי המצוין בפרק לניסוי אברהם וממילא גילה
הכתוב ,שלא היתה שום כונה שיקריב את יצחק לעולה ,ולא היה זה אלא
נסיון בלבד ,כדי להוכיח לעולם ,את חוסו אמנותו של אברהם בה' ויראת
האלהיםשבו,המנווניםזמדריכים את אברהם בכלמעשיו.;,
אלהים להשגחת ה' הפתילת כאן ,הוא גם המקשר את הפרק הזה
הכינוי
אתמול אמרת "כי ביצחק

"קח נא את בנך את יחידך" ,היהלי מה
ל,השיב לך -
יקרא לך ורע" ועכשיו "קח נא אתבנך" וכו'
"קרבן לה'" בספר זילזל ,הוצ' קרית ספר ,ירושלים תשכ"ב עמ' .28
77עי' מאמר
ירבן לא נאמר אלהים אלא ה' (הויה) וכן נאמר בתורה" :זובח לאלהים
 28בהקרבת ק

לה' לבדו" (שמות כב ,יט),
יתרםבלתי
ע":והגאוז (רס"ג) אמר שמלת '2סה' להראותצדקתו לבני-אדש' והקשה
 29ע" ראב"
י נשעה שנעקד בגו לא היו שם אפילו
ה
ז
ע
ד
י
:
ת
א
ג
ה
עליו ראב"ע "והלא
כ
נעריו" .והשיב בעל "עקדת יצלק" :והנה באמת אחר שנכתב נסיון זה בתורה
האלפית לעדות וכו' כאילו נעשה זה הנסיון לעיני לל ישראל וכו' אשר בזה
העולם כולו" (עה עיונים בספר בראשית לנחמה
הוקבעה אמיתתו בלב כלבנ
ינוך ולתרבות תורניים בגולה ירושלים תשכ"ז עמ'
ליבוביץ ,הוצאת המתלקה לחי
.)134
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עם הפרק הקודם וביחוד מפסוק ר "צחוק עשהלי אלהים ,כל השומע יצחק
לי" ,שגילה את צחוק האנשים וצחוקו של ישמעאל ואח"כ דברי הקב"ה על
השילוה ,והיראות מלאך האלהים אל הגרודברי אבימלך" :אלהים עמך וכו'"
המתקשרעם מעשההנסיון.
רק אברהם קרא בשם ה' אל עולם ,וזאת כהכרזת התקוממות נגד כוונת
אבימלך ,קרא אברהם בשם ה' אל עולם להודיע ,שעתיד ה' (הויה) להקנות
לבניו אתזכותהבעלותעל באר-שבע.
לאמראליו :אברהם1
.

לאמר:הפין

צורה  11של פניית אלהים או מלאך ה' וצורה זו של תשובה מצויה שלש
פעמים בתנ"ך (א) באברהם כאן ולהלן במסוקיא שבפרקנו.
( ;,ב) ביעקב
(מן ,ב)" :ויאמר אלהים לישראל במראות הלילה ויאמר :יעקבIQ~Y1 ,
ויאמר :הנני!"; (ג) במשה (שמות ג ,ד)" :ויקרא אליו אלהים מתוך הסנה
ויאמר :משה משד!ויאמר:הנני!"
החזרה על השם (אברהם ,אברהם; יעקב ,יעקב ;.משה משה) בקריאה,
היא אות לגילוי חיבה או דאגה .אך בכל הפניות  -ובתוכן גם הפנייה
שבפסוקנו נקרא האדם למאמץ מיוהד,לנסיון או להתגברות עלהיסוסיו.
(בר'מו,ג);
כןהיא הקריאה אל יעקב" :אל תירא וכףאגבי ארד עמך
דף
ככ
אל משה" :אל תקרב וכו' אנוכי אלהי אביד וכף ,ויסתרוו
יכי ירא וכו',
גם.קריאתו של מלאךה' אל אברהם
ועתה לכה ואשלהך וכו'" (שמ'ג,
כשהוא חוור על שמופעמיים .קריאה מתוך היבה ,היא ,לעצור בעד מעשה
שהיה נעשה ללאהיסוסי.,
זאת ועוד :בשלש הקריאות בהזרת שם הנקרא ,באה הפנייה בצור ת
השלילה 4לה טטכהלה היראה.
באברהם --מאמר :אבחש ,אברהם! ךאמר :המי!
האמר :אל תשלף ידל אל הנער ואל תעש לו מאומהכי אתה ידעתי
כי ירא אלהים א תה וכו'(יד)  -מעשהו של אברהם מגלה את היראה
שבו (יראתאלהים).
י ע ק ב -ויאמר :יעקב ,יעקב! ויאמר:הנני!
ב

ד_י).

 30וגם בר' לא ,יא ar ,מספר יעקב מה שאמר לו מלאך האלהים בחלום.
 31בשמואל (שנר'א ג ,ד)
תיאור המנייה מראה על מבוכתו וחוסר נסיונו כעדות הפסוק" :ושמואל טרםידע
את ה' וסרםיגלהאליו דברה' (שם,ז).

נאמר" :ויקרא ה' אל-שמואל ויאמר :הנני" .שינוי
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ויאמר( :אגבי האלאלהיאביך) אל תירא וכף.היסוסיו שליעקבבצלים
יראה(מפניהעתידהצפוי).
במשה-ויאמר:משה,משה!ויאמר:הנני!

ויאמר :אל ת ק רב וכר ויאמר( :אנוכי אלהי אביך אלהי אברהם וכף)

ויסתר משה פניו כי ירא מהביט אל האלהים  -מעשהו של משה מגלה
יראה(מהביטאלהאלהים) (שמ'ג,ד--ו).
יוצאת מכלל זה הקריאה שבפסוקנו ,שאין בה חזרה על השם הנקרא,
ומשמעהציוויופנייה לטשייה דהוטה ובלתי נדהית -אין בה מז החיבה
ומן הדאגה ,אלאמןהנסיוןהטהור.
(ב) האמר":ח-וא את-בנףאת-יחידף אשר-אהבתאת-יצחק.
את בנר  -בפרק כא פסוקים י-4יב נאמר" :וירע הדבר מאדבעיני
אברהםעל אדות בנ."1
אברהם השבולבנו .אבל בדברי ה' לא נקרא ישמעאל בנו אלא" :ויאמר
אלהים אל אברהם :אל ירע בעיגיד על הנער וכו'" .אדרבא נאמר שם
בהמשך " ploDnכי ביצהר יקרא לך זרו" ,ובפסוקיג הוסיף "וגם את בן
האמהלגוי אשימנו" ובכן לאזו בלבד שלא קראו בן אברהם.,אלא קראו
בן האמה.
זהעשה בו מעשה הרבה 'ותר המור מן

עתה אומר ה' :קח נא את
המעשה שעשיתלבןהאמה.
א תיחידך בפרק כא מכרתה שרה עלייחודו של יצחק (י)" :גרש
האמה הזאת ואת -בנהכי לאיירש בן האמה הזאת עםבני יצחק" ,ואלהים
אומר(יג) ":כי ביצחק יקרא לךזרע" .אברהם עושה כאשרציוותהעליו
שרה והוא משלח את האמה ואת הילד .עתה יעמוד בנסיון גדול כשייקרא
לעשותלבנויחיד 1מה שלאעלה בדעתאיששיעשהלישמעאל.
אברהם אהב את ורני בניו כפי שגילה באמרו" :לו
א שר אהב ת
ישמעאליחיה לפניך"(-יז.יח) ובפרק כא בעתהשילוח .אולם מעשה השילוח
ניתןהיה להתפרשבעיני הבריות כמעשה מתוך שנאה  -על כן ייקרא עתה
להוכיח ,שהוא נכון לעשות לבן האהוב מה שלא עשה לבן הנחשב לשנוא.
.את יצחק  -יפה ביאר רש"י לפי המדרש שכשאמר לו "את בנך" -
"אמר לו (אברהם) :שני בנים ישלי .אמר לו (ה')' :אתיחידד' .אמר לו
(אברהם) :זהיחיד לאמווזהיחידלאמו .אמרלו (ה')' :אשראהבת .,אמרלו
(אברהם):שניהםאניאוהב .אמרלן (ה')':אתיצהק'"".
 32השווה פסיקנויבר' יב ,א ורפ"י שם וכאן .אפשר יהשוות זה לזה את שני
הנסיונות והברכההתלויהבקיומם.

בני
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ת"ם
סד
חמיאי
נראהכי הדקההנעדרגתביהודובאהבה ,בצעןהנבהרלקרבה באהלהראות
את גודל אמונתו של אברהם ונכונותו למלא מצות ה' בכלזמ ,ובכל מצב.
כן עשה עם ישמעאל1.כ1ינהג בחומרהיותר גדולה עםבנו,יחידו ,אשר אהב,
עםיצחק.
ארבע הזיקות של יצחק לאברהם ולשרה (בנך ,יחידך ,אשר אהבת ,את
יצחק) מצאו הדגשתז בסרק הקודם לעומת ישמעאל .תעמים אחדות חוזר שם
הכתוב על זיקת הב 1לאברהם ולשרה ,וכמה פעמיםצוייז שםייחודו של
יצחק על-חץ החזרה וההדגשה על בנו (הבן שלו) אוהנולד לו.
( )1בנך
ותלד שרה לאברהםבן (ב)
את שםבנו(ג)
אתיצחקבנו(ד)
אתיצחקבגו(ה)
יילדתיבןלזקוניו(ז)
כ
עםבני(י)
( )2יחידך
לזקוניו (ב)
הנולדלו (ג)
אשרילדהלו שרה (ג)
י
בהוולדלו אתיצחק (ה)
כי לאיירשוכרעםיצחק(י)
כיביצחקיקראלךזרע(יב)
( )3אשר אהבת
לעומת"וירע הדבר מאדבעיני אברהם טל אודות בנו" (יא)" ,ויתן אל הגר
שם על שכמה ואת הילד וישלחה" (יד)  -מחשבה ומעשה שנתפרשו כחוסר
אהבה.
( )4א תיצח ק
השם יצחק והפעולה  -הצחוק  -הקשורה בו הם שגרמו לשילוחו של
ישמעאל .ואולי יחשבו השכניםכי דבר זה נעשה למען בטחונו של יצחק,
לכןיידרש עתה אברהם לעשות מעשה המערער אתהכטחון הזהויוכיח,כי אך
במצות ה' מכוון אברהם את מעשיו ,ובדבר ה' מובטחעתידו שליצחק.
אר השם יצחק והפעולה הקשורה בצחוק שגרם לשילוחו של ישמעאל
חוזרים שבע פעמים:
 .1ויקרא אברהםוכו'יצחק (ג)
 .2וימל אברהם אתיצחק (ד)
'
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היאת התורהשי ימי

ראש השוה

ןד

מן

מ
העלאתיצ"
בעםידלו
ג בי
אתימק (ה
 .5וחרא שרהוכףמצחק (ט)
 .6ותאמר לאברהם וכר עפיצחק
ד .כיביצחקיקראלךזרע(יב).

ולץ-לףשל-שדץסמך:ה
והעלהושםלעלה

יאסרשליף
~סדססךיםמש

?י

נבר הסברנו שבניית מזבחי והקרבת הקרבן הקשורה בו והקריאה בשם ה'
מזכים את המתיישב בזכות על הנתלה,נסיון זה של עקידת הבן והעלאתו
לעולה גם אם הוחלף הקרבןבאיל וקריאת שםה'על המקום (להלןיד),
של אברהםלדורות .הרהמוריה -הוא
באולהכריז על קדושת המקום לזרעו
ירושלים (עי' רש"י) נרכש ונתקדש בעקידהזו שעקד אברהם אבינו את
בן ניח המקדש ,ועתיד הוא לחזור לישראל .ולהתחרש
יצחק בנועליו ,והוקם
בקדושתו "וירשורעך את שעראויביו"~ .
-

אשר אומר אליך
לא מצאנו לאחר מכן שאמרלוה' את המקוםואעפ"ישחזר ואמר(ג) "ויקם
וילך אל המקום אשר אמרלוהאלהים" נאמר נפסוק ד":ביוםהשלישיוישא
אברהם אתעיניו 1ירא את המקום מרחוק".ראיית המקוםמעינייםנעשית
בתוקף אמירתה' .וחזה בפסוק ט ללשון האמירה" :ויבאו אל המקום אשר
אמר לוהאלהים" .לאחר הקרבתהאיל קורא אברהם שם המקום"ה'יראה".
ראייה ואמירה הנאמרות בקשר למקום משתלבותעל-ידיהסיום"ה,יראה?
גראייה ובאמירה הנאמרות ומורות ונאמרותבעניו השהוהאיל.
1י א מר יצחק אל אברהםאביו:
יא מר :אביוכו'
1
 1אמר :הנה האשוהעציםואיה השהלעולה ?
י
1יאמר אברהם:אלהיםיראהלו השהוכר
אברהםאינויודע אתהמקום,ויצעק,אינויוסעאיה fnen
בסופו של דבר רואה אברהם את המקום כאמור" :וירא את המקום
מרחוק",וכן רואההוא אתהאיל כאמור:
1ירא והנהאילוכו'.
קריאת שם המקום "ה' יראה" מזכירה לנו גם את "ה' יראה" שאמר אברהם
ליצחק בקשר לשה" :ה' יראה לו השה לעולה בני" .הקשר'בין האמירה
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והראייה הנאמרות במקום ובשה מודגשעל-ידי החזרות שבע פעמיםבעניו

המקום והשהבלבד.
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

והעלהו שם לעולהוכר אשר אמר אליך (ב);
וילךאל המקום אשר א מ לוהאלהים (ט)
וירא אתהמקום מרחוק (ד);
ויאמר אברהםאלהיםיראה לו השה (ה);
ויבואואל המקום אשר א מר לוהאלהים (ט);
יר א והנהאיל(יג);
וישאאביהם אתעיני
ו1
ויקרא אברהם שם המקוםההואה' יראה (יד).

י

יא .ויקם וילד .אל המקום אשר אמר לו האלהים
מסוקים --4בתיארו אתציוויו שלהאלהים.פסוקים ג-המתארים אתההליכה
אל המקום -ואףבתיאורזה נמצאהדיםורמזים לפרקכא.
 .ש ףשכם אברהםבב"ר

מבשטת-ממרי

האת-שנינע
י,
הריואתי
~11ע"4ישי
ר סטלגים.
סםשףיל-טיקים"?ר-יטלי

ואתיצחק?1

שמר:
וישכם אברהם בבקר--ש מה כא במשה
השל"
מסתבר שלא
על שכמה "כשלמהר
שישכם אביהם בבקר ,להם תמם
לכתוכי תתעה במרבה שהרי כברהיה מעשה וברחה
חשב אברהם
רח"
וחזרה לאחרכית
כעסה על שרה (פרק טז) .משום כך גם לא הרכיבה על
ששכך
בהמת רכיבה הראויה לה .גם עתה השכים אברהם בבוקר ,ואםכי חבש את
החמור,עדייז לאידע מהו ההרשאליויגיע,ובסופו של דברהשאיר אתהחמור
באמצע הדרך והלך עםבנוברגל .לאהזכיר הכתוב לחםומים שלקח אתו,כי
זה לא העיקר בפרקנו .במקום "ויקח לחם וחמתמים וכו' ואת הילד" נאמר
כאן":ויקה אתשנינעריו אתוואתיצחקבנו".
ריבוי הפעלים בפסוק :וישכם  -ויחבש  -ויקח  -ויבקע  -ויקם -
וילך ,מראהעלזריזותו של אברהםבקיום מצוותה'(עי'רש"י).
וילך אל המקום וכו'-אעפ"ישרחוק היה.ללמדשגדולהיהצערו
של אברהם מצערה של הגר;היא בשעה שיצאה לאידעה שתתעה ולא תמצא
מים ,ואילו אברהם ידע שדרך ארוכהלפניו ולא נטה ממנה ,אלא שהלך א

שי

י
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קריאת התורה של ימי ראש השג"
המקום אשר אמר לו האלהים ,שהף פ מה
(פ"
שהוקהעליו ,ו.
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ך הש

(ד) פקם השלטר

בקאט??סם -קפי
מקאאת-המקיםסךמק-

R

h

i

ההליכה הממחככתמזכירה אתהליכתם שלהגרוישמעאל:
ותלד ותתע במדבר באר שבע (כא,יד);

וטלריחשב לה מנגד כמטחוי קשת וכר ותשב מנגד (שם ,סו).
ביום השלישי הגיעו לנקודה הרחוקה מן המקום שנועד למעשה העקידה,
אבל קרובה אליה קרבת ראייה .והיה אם אמנם יעשה מעשה העקירה לא
ייעלםמעיני הנמצאים בנקודת התצפית ,אשר בה השאיר אברהם את שני

נעריו.

(ה) לאמר אברהםטל-נעריו:
?בו לקם 9העם-החמוד
ואניוהנערנלכה עד-לה

והימחו"שש"9היישם.

לא מצאנו שקראו אברהם ליצחק 'נער' אלא פה ,וכן להלן קראו מלאר ה'
'אל תשלחידך אל הנער' .בכל מקום אחר קוראו אברהם'בני' .וכן
כו
י נקרא ישמעאל 'נער' אלא בפרק כא ובפי האלהים או מלאכו ואח"כ גם
לא
ביחסה של הגראליו" :אלירעבעיניך על הנער וכו'" (יב)" ,וישמעאלהים
אתקול הנער וכו'" (ין)",כי שמעאלהים את קול הנער"" ,ותשק את הנער"
(יט)" ,ויחי אלהים את הנער" (כ) ,ואילו קודם לכן ,ביחסו לאברהם נקרא
'בן' (יא)" ,לד' (יד)1 ,כ1בפיה של הגרוביחסואליה (טו-טז) .שלשמעמים
נקרא שם ישמעאל'ילד' וארבעפעמים'נער''.,
אך בשעה שישמעאל נשאר בכינוי 'נער'בפי המלאד וביחסו להגר ,שונה
הכינויביחס ליצחק שלא נזכרבכינוי 'נער'בפיו של אברהם ,אלא בדברו אל

הנעריםובקריאההראשונה שלהמלאך.בקריאההשנייהחוזרמלאךה'לכינויי
זהיבה שנזכרו בתחילת הפרק" :את בנך את יחידך" (טו) .מסתבר איפוא
שאיןהכינויים דבר שלמקרה.

עי ישם
"'יי"

יינת

ות
זרך  ? nנpד'י1הר
אf
מה נ?טזזה
 33וכבר עמדו המפרשים כך,
שאברהם פעל מתוך ישוב הדעת (מדרש ,רמב" 1ועקדת וצחק) .א"כ שוב בולטת
הכוונהיהוכיחנאמנותו של אברהםימצותה'.
במצב המובןמאייו(").
) 3פעם נקרא גם וצחק
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לפני שנתבררלו לאברהם מה נדרש ממנו ,כונה יצחקבכינוייהחיבה (ב).
אחרי הציווי מורידהו אברהם לדרגת נער ,ובזה באלידי ביטוי הנסיון
לנתק את הזיקה האבהית ,העשויה להשפיעעליו ולהטותו מהחלטתו לעשות
את מצותה'.יצחק שאינויודע את סיבתהתנכרותו שלאביו משתדללהחזיר
אליו את אהבתו :ויאמר יצחק אל אברהם אביו ויאמר :אבי" (ז).
ואברהם אינו יכול לגלות לגן סיבת התנכרותו ונכנע ומשיב" :הנניבני"1
(שם) .הניסוח והסגנון מגלים את מאמצי ההתרחקות של אברהם ומאמצי
הקירוב של יצהק ולבסוף היענותו של אברהם ,שתשובתו נשמעת כנאמרת
מפי אדם הנענה לקריאה מרחוק" :הנני ,בני" ,אךיהד עם זאתיש בהכדי
להחזיר אתהאימוןלבז,כלומר עודניאביךועודך בנה
המלאך בפנותו אחר כך לאברהם לעצור בעדו מכנה אתיצהק נער ,הוא
הכינוי_שניתן לו ע"י אברהם במאמציו להחליש אתיחסי הזיקה האבהית,
וחוזר ומכנהו בכינויי החיבה לאחר שנתבטל הצו ונתבטלו המעשה וסיבת
הריחוק והועלה אייל כתמורה .כאז חוזר המלאך לכינויי החיבה ,ואילו
בישמעאל נשארהכינוי נער גם כיחס להגר (ותשק את הנער).זהו .אם כן,
פשרשיווייהכגויים ופשרהשיחהבין המבלגןההולכיםיחריו ותוךכרי
.

הלינההםמתרחקיםימתורבים.
(ו) לפסוק ו בפרקנו מובילה במידה ידועה (הקבלה ניגודית) פסוק יד
בפרקכא.
בהגר נאמר:
.

.

~

.

ממח-לחם 951תמים-

וכאן:

מ2חלקרסםטת-אליסעלה

שם לקח לחםומים ,שיש בהםכדי להחיות את הגר ואת בנה,ואילו כאן
לקחעצים,שעליהםיעלההואעצמו אתהבןלעולה.
ב הגר נאמר:

מטזטל סור?מ?לש?-"9

וכאן:
ישםעל-ןצחק כ%

לחם ומים שם על שכמה של הגר,ואילו על יצחק בנו שנועד לעולה שם
אתעצי העולה
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ימי ראש'השגה-

75

בהגרנאמר:

.,
.ואת-הילד רשלחה-

פשהבידיאת-האשוץת-הייללת

ד מסר אברהם להגר ומסתבר שלקחתובידה,ואילוכאזנטל אברהם
אתהיי
בקץ אשומאכלת.
מה גדולהנסיוז זמה נ!לא הוא:כדי להוכיח נכונות! של אברהםדינאמיז,
לעשות לבנו מעשים העולים בקשיותם ובאכזריותם על כל מה שעשה להגר
:
ולבנה -והכל משום שכדנצטוהע"יהאלהים.
בהגר נאמר:

כא 1נסלדניסע?יך4ייץי

'

?9ע-

1

י

תלכושניהםיחדו
הרי השינףבהליכתם.היא הולכת ומאבדת את כעוף ,ואלה הולכת יחדש

לעקידה.
(ז) הסברנו לעיל את המסתבר מסיגמו של הפסוק הקודם ומסגנונו של
פסוקנו .תיאור המצב הרגשי והמתיחות הדינאמית בין האב לבז 'צחק
מתרפק בדבריו עלאביו ההולך אתויחד ,ואעפי"כמגיב האב כעונהלקריאה
מרחוק וכנענה לרגשות אבהותו:

י

מא?רוץקקיל-ץ9ךלםינע
האמר-----:אבי!

.

.

-

;-

ויאמר-----:הנצבי!

ףאמר :הוה האשוהעציםואיה השה לעלהז

ארבע אמירות שלש מהז של יצחק ואחת של אברהם .אברהם שותק חוך
הליכת יחדיו סוערת ורוגשת ,המסתברת מסיומם של פסוקים ז זח:

ושניהםיחדו.
פיכ

יצחקמפסיק את השתיקהוהיא מוזרתכיתר תוקףבסיום תשובתו הקצרה של
אברהם .אי-השקט וחוסר המנוחה ביצחק מובלטים באמירות החוזרות אצל
יצחק (ויאמר) ובאריכות הפתיחה לאמירת יצחק" :ויאמר יצחק אל אברהם
אביו .-ושאלתו נשמעתכתחינהוזעקה הנמשכת מתשובתאברהם:
.
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הבי-----בניו
.,
.י.
סרההאשוהץ?יםלץ!הסלהלעלה?

היים "מ'אי

מלת השאלה ואיה היא הניגוד למלה הנה ההוזרת ,המציינת את
הנכונות,הזריזותוההחלטיותבכלהפעולות.
י!
(א) לקריאתהאלהים (א) עוגה אברהם :הגג
(ב) לקריאתיצעקמשיב אברהם :הנני!
(ג) יצתןאימר :הנה האש והעצים-הבלמיכן---
(ד) לקריאתמלאדה'משיב אברהם(יא) :הנני!
(ה) כשאברהם נושאעיניוהוא רואה1 :הנה איל אחרוכר.
( )1אתריהעקידה:ויגד לאברהם לאמר הנה ילדה מלכהוכף.
שש פעמים "הנה" ופעם"איה".
השאלה "ואיה" מבליטהאיפוא את התמיהה הגדולה:הריהכל הוכן -
ך
ו
ת
,
ת
י
ר
ו
ט
י
ר
א
ל
א
שאלה
ה
ז
ב
ן
י
א
ו
ו
השה
ובכן מדוע לא הוכן
שהרי כדי
שאלה צריך להתברר לו,שאיז שה במדברהרים .הוא עצמו אף מגלה !את
גהיסוסים ובהרהורים שבשאלות ,המובלטים ב"ויאמר" ההצר ,ודבר זה גם
נרמזלוליצחק בתשובתאביו.
(ה) לאמר אברהם;

לעלה?ויל.

"להיםיראה השה

ושויהםיחדו
ביכ
יראה ניתז להתפרש יבהר  -אלהים הוא הבוחר את השה לעולה.
אלהים יבחר לו השה לעולה אתבני ,,כן פירשרש"ילפי חז"ל" :יראה
 ,ואעפ"ישהנין יצחק שהוא הולךויבחר לו השה ואםאיז שה לעולהבני
לבשוה".
לישחט -וילכושניהםיתדו ב
אמירה זאת ,שהיא הקשה ביותר בפרק זה ,הודעת האב לבנו שהוא הולך
לישחט כשה לעולה ,מטילה אח"כ את רישומה על המקום .כשנשחט האיל
והועלה לעולה ,קורא אברהם שם המקום "ה' יראה" ,והוא שקידש את
המקום וקבעולמקוםהיראותלפניה' "-בהרה'יראה".
 35וכן "עתה יר א פרעה איש נבון וחכם" (בר' מא ,לג) וכן בתרגום יונתן גן
עוויאל" :ה' יבחר ליה אמרא לעלתא וכו'" .ובתרגום ירושלמי כדברי רש"י.
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יב .ויעקד את יצחק בנו
פסוקיםמ--י מתארים את מעשה העקידה והם מקבילים לפסוקים טה--מז
בפרקכא.
האלהים
(ט) ויבאו

טל-היק"מ"ריסר-ל.

?795ם?5ךסםשת
nalmn,
ךטת-העצים
מטי

ית!יסק

באקר
?1
לעצ.ים.
תלם
.
על-המזבח ממעל.
-.,..

אתי

י--.
התיאור קצר ומוגבל לגועשה העקירהבלבד .הם באו "אל המקום אשר אמר
פרט זה חוזר בפעם השלישית בפרק .תחילה בציווי (ב)
לו האלהים" -
"והעלהו שם לעולה על אחד ההרים אשר אזמר אליך"; פעםשנייה
כשהוא יוצא עם נעריו (ג)" :ויקם וילד אל-המקום אשר-אמר לו
ה אלהים"; ופעםשלישיתבפסוקנוכשמגיעים למקום,ושובישצורךלציץ
"ויבואו אל המקום א שר אמר-ל 1האלה ם " .נראה שהכתובמייחס
חשיבות מיוחדת לבחירת המקום אשר אמר ה' .מקום זה יתקדש ע"י שתי
הפעולות הרגילות -כנייע מזבה וקריאה בשם ה' ,-המעבירות את זכות
הקנין על המקום לעושיהן .וכיון שעל מזבח זה נעקד יצחק הבן ,נתקדש
המקום
בקדושהפויסתקיתרהלעושלהםנ.חילה אח המקום לישראל לדורות וקידשהאותי
קדושהשאינה
הגר משליכה את ישמעאל תחת אחד השיחים ,מתרחקת לבל תראה במות
הילדויושבת ובוכוג
ואילו אברהם מתעסק בעצמו בעקידה על המזבח מעל העצים; עומד
ורואה את בטהמוסרצוארולשעיטה .מהגדולונוראהנסיון.
(י) בפסוק,ה מגיע הנסיון לשיאו ,האב מניף את המאכלת על בנו וכל
התקוה להגחלת ההבטחות ליצחק עומדות להיבסל ,שכן אם יצחק ימות ,לא
יהיהעודיורשאחר מלבדישמעאל,ואעפי"כאין אברהם נרתע:
וכמח את-המאכלת
בסלח אברהם

י

'ת-ידי
ליהטית?-י)וא

יב.

אבמית "ידו" -כיפייחת היד
36שים שהאתנחתא היאבמית "המאכית",וי
כבר היתהכדי לשחום .הטעמהזומגבירה את המתת.
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"בני" ו"גנו" חוזרים שבע פעמים בפרשת העקדה והם מבריחים את הענין
ומהווים תחנות חשובות במסעהנסיון;.
א
ב

י

יאת

 '1יקח

ן
ליצחק בנו
 .2וישםע
 .3ויאמר:הנניבני

ל

צחקבנו

לל

ל
 .5ויעקד אתיצחקבנו
ג ן  .6ויקח את המאכלת לשחוט אתבנו
ן  .7ויעלהולעולה תחת בנה
שלש תחנותבקיום מצות ה' ,אחתגדולהונוראה מחברתה( :א) לקיחתהבן
ושימת העצים עליו-קלה מכולז ,שכןעדיין לא ברור למי ולמה טעדו;
(ב) הרם :שהבן הוא הקרבן; (ג) העקיה ותפיסת המאכלת .אחרי שלושה
השלבים האלה באהריצוי והעלאתהעולה המקדשת אתהמקום.
תחנותאלונתונות במסגרתהמסומנת ב"בנך":
(א) הפתיחה והצו-קח נאאת בנך אתיהידד (ב);
(ב) הפיוס וההוכחהליראתאלהים -ולא חשכת את בנך אתיחידך(יב)
(ג) ההבטחה 'עז אשרוכו' ולא חשכת את בנך אתיחידך (טז).
יג .ויקרא אליו מלאר ה' מן השמים
בפסוקים י-41יב מתוארת הקריאה הראשונה של מלאך ה' ,שם ה' (הויה)
מופיע כאן לראשונה בפרקנו ,כשיש צורך למנוע את הבאת הקרבז ולהציגה
כנסיוןבלבד .בצרתו של אברהם למצותה'הוכיח,כיכל מה שעשהלבניו לא
עשה אלא במצוות ה' ,ובלכתו להעלות אתבנו לקרכן נודע נ"יראאלהים".
מא)ויקראאליומלאך ה' ס?9זם
.

ין

תאמר :אברהם אברהם1

האמר:הצק

גילף נבוטת לכל מעשהשיירש --ותא אף גדול תורא ממח שהוא עומד
לעשות.
ז בפרק כא:
פסוקזה והבאאחריומקבילים לפסוקי
וקומטאלהיםאת-קי 5מפר
יץראמלאךטלאים אל-הנרמןס?:9ם
האמר לה :מה-לףסור,אל-תיראי
וי?9ע"להיםאל-קילהנער באשרהוא-שם.
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9ד

ימי ראש השנה-
קריאת התורהשי
שם נענהאלהיםלקול הנערהבוכה -פהאיןהירהורמצדו שליצחקאחרי
'

רצוז ה';
שם קורא מלאד אלהים מן השמים
שםקריאתהרגעה מהקריאהחפוזהי
;,
שם":אלתיראי" --פה":יראאלהים אתה"...
(יב) האמר:אל-תשלחידף אל-הנער

פה קורא מלאך אלהיםמז השמיםן

ואל-תעשל4מאומה

-?,י?יה
ףילקט

 , -יידעתיכי-יראאלהים אתה

שת 4וףסח-יחידףממזי.

פסוק זהמסיים את הלקההראשון של פרשהואת -עקידתיצחק; (א) אל
תשלחידך; (ב) ואל תעשלומאומה.שניצווייםהדורשיםסילוקידי אברהם
מיצחק ,שאברהםגיסה עד כה להתגשרמהזיקההאבהיתאליו ולשכהזג

?יעסהידעתיכי-יראאלהיםאתה.
בזהרוס ,למה שנאמר קודם בפרק כ עלאבימלך.אינה דומה יראתאלהים
זאתליראתאלהים הנאמרתבאבימלך .בפרק כ אומר אברהם-:כי אמרתי רק
איו יראת אלהים במקום הזה והרגזני על דבר אשתיג (,א).איז הוא אומר,
כי אכן נודעלוכיישנהיראתאלהים במקום .על דרךהשלילה הוא אומר,כי
אםאיןיראת אלהים אצלאנשי אבימלךהרי הםנכונים להרוג על דבר אשה,
ואםתהיה אצלםיראהזאתיימנעומהריגהי"א.
יראת אלהים שלהגויים מונעת מהםעשייהוהיא הריגת בני-אדם,ואילו
יראתאלהים הנאמרת באברהם מביאהליזיעשייה ואףלידי הקרבת הבן על
המזבח כשהציוויעלכךלא מאת ה/
פסוקזהמקביללפסוקיח בפרקהקודם.

וש תנחומא :למהשתיפעמים 1שהיהממהרוהולךישחטו.
אסוג :ה של ילאה אנו מוצאים במקומות אחרים .כשיוסף מתנכר
גי
י
א
את
ם
י
ה
י
א
ה
חושבים אותוימצרי ,הוא אומר (בר' מב,י").:ואת עשווחיו
אני
אחיו והם

ירא" -כיוו שהואיראאלהים לאיטגע כחםוהמיחיו.
יות במצריפ (שמות א ,כא) שלפי פשוטו של מקרא נראה שהיו מצריות,
המיל
הסיידות אתהאיהים וכו' ותעין אתהיידעם ,ושוב (שפ,
נאמר בהן
גא)":ויחיכויתיירראאווהמייד~ת את"איתים eP'1יהםבת.ם..יוצא אישאשייאת
האיהים מנעהמהןיקיים אתגוירת פרעהויהמית אתסיידים.
ושוב בדבריפ בה,יח נאמרבעמיק" :אשר קרך גדרך ויזנב בד הנחשיים
'
אחריך ואתהעיףויגעויאיראאיהיס".

י

כי
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שם אומר מלאך אלהים (יה):

היים חמיאי

קויי?טי
3י
דק
י-ת-:ןס
.
קסרהיית

וכאן:

ל.

אל-ץ?להלדףטל-הוער
ואל-תעש מאומה

שם -נתינתהיד לגער
וכאן -סילוק מן הנער
בשניהם מדובר על הצלתהנערים .התוספתהיא בהוכחה המשתמעת ממעשה
אברהם ,שאין מצדו העדפהויתרון לבנויחידו על בנו ישמעאל,וכיבשניהם
איןהואנוהג אלאלסימצותה'כראויליראאלהים.
גסיווהעקידהמסתייםבמלים שבהןנפתח,הסיוםהוזרלפתיחה.
הפתיחה:
קאיו
(א) האמרקליו5:לךסם'
ית-ןסיךף.
(ב) 2ח-נא

היי

הסיום:

ית4-וף

לאיר

(יא)לאמר5:ןךסם?5ךסם:ניאסר:החץ,

ית

9יי'

פב)ולאח?9ס קוף
ד
י
ס
:
ת
ט
יהספיקה קריאה אחת "אברהם",ואילו
כדי לר,כיא את אגרהםלידיעשייה
כדי להוציא את אברהם משקידתו לקיים המצוה היה צריך לקרוא פעמיים
"אברהם אברהם".

יד .ויעלהו לעולה תחת בגו
בפסוקים יגיד נמסר על הקרבת הקרבן והקריאה בשם ה' -שני מעשים
המכים את עושיהם בזכות הבעלותוהקנין על המקום ,והם  -הקרבת קרבן
(בנייתמזבה) וקריאה 3שםה'אוקריאת שםה'על המקום.',
פסוקיגמקביל לפסוקיט בפרקהקודם.
בפרק כא:
2?1חאלהיםאת-עימה
ן יח-יט ,אדר תשכ"ד.
38עיין מאמרי .שם ה' נקרהעיינו" ,.בית מקרא",גייו
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קריאת התורה של ימי-ראש השנה
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בארמויים
ומרא י.

..סילדיכר
נ

ב פרקנו

ית-משיי.

נטש"

הלא אברהםטת~~-ין
חראוהוהטילוכף

מלץיכי
'טסת?'%

בארהמיםמחיה את הגערוהאיל בא תחתהבז.אלהים פוקח אתעיניה של
הגרלראות את הבאר,וכאזנושא אברהםעיניומעצמו .פעולת ההצלה והקרבת
התמורה נעשיתבשני המקרים עלידיההורים  -שםע"י האם וכאזעל-ידי
האב.
שינוי המצב שחל בפסוקיא -בקריאתו של המלאד -מובלט בתרותעל
הנאמרבעניןהעקידה:
(יא) ויאמר :אברהם ,אברהם!
(א) ויאמראליו :אברהםו
ויאמר:הנני?
י!
ויאמר:הננ
(יב) ולא חשכת
(ב) ויאמר :קחנא
אתבנך אתיחידךממני
אתבנך אתיחידך
(טז) ולא חשכת את
(ג) ויקחוכו' ואתיצחק
בנך אתיחידך
בנווכו'וילךאל המקום
(יג) וילד אברהם
ויקח אתהאיל
(יג) וישא אברהם את
(ד) ניזםהשלישיוישא אברהם
אתעיניווירא את המקום מרחוק
.עיניוויראוכר
(יט) וישב אברהםאלנעריו
(ה-ו)ויאמר אברהם אלנעריו
ויקומווילכויהדו
שבולכם פהוכף
ונשובהאליכםוכו'
וילכושניהםיחדיו
(יג) ויראוהנהאיל",
(ז-ח)ויאמריצחק אלאברהםאביו
אחרוכו'ויעלטולעולה
ויאמראבי

ינ

לולאריסתפינןהיתי וואה במלה ...איל ר"ת :אלהיםיראהלו.
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ניאץהנניגני

תמתבנו

ויאמר הנה האשוהעצים
ואיה השה לעולה וכו'
אלהיםיראהלו השה
לעולהבני

(ח) ויאמר אברהם
אלהיםיראהלו
(ט-י)ויבואווכו'ויבןוכו'
ויערך וכף
ויעקדוכו'וישם וכף

(יא) ויקראאליומלאך
ה'מןהשמים
(יב) ולא השכת את
בנך אתיחידך

חיים חמיאי

(יד) ויקרא אברהם שם

המקוםההואה'יראה
(יב) ויאמר:אל תשלחידך

44

אלהנערואל תעשלומאומה

(סו) ויקרא מלאךה'אל

אברהםשניתמןהשמים

(סו) ולא חשכת את
בנך אתיהירך

ה1י
ל1
ב%
לם
4פה~
המובאת להלן מקשרת אח המסוקים זה בזה .מקישור הפסוקים
מסתבר,כי מסגרתו של הפרק ,המכילה גם תמציתו שלהענייז,היא בפסוקים
א-ב; מקבילים להםבניגודם הפסוקיםיא-יב,המקבילים לפסוקים סו-טז,
ותוצאתם היא הנאמר בפסוקים יז--יח .מסגרת הפרק מתקשרת גם בצורה
זאת:

א  -ב ( -ם-י) -יא  -יב

טו :נ טן

יז נניח

40שינוי השם בגללהקרגו.
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סיף5-ל55יוטע?1999קווי

חיים חמיאל

רעהע :אחרי שאמרלו המלאך "אל תשלה ידך" ראהו כשהואנאחז.
רבש"ע:והנה (ראה)איל אחר שנאחז בסבךבקרניו.
מלשיג (לפי עקדת יצחק) :הוא ראה בעל-חיים רץ ואחר שנאחז בסבך
בקרניוהכיר שהואאיל.
רשותים :אחרי כן ראה את האיל מדי עברו נאחז בסבכי היער חשב בלבו
ודאיזה המלארוכן,וזימןליאיל זה תחתכני,ולכןגאתז בסבך שאוכל לקחתו
ולהקריבו.
לפי רשב"ם ראה אברהם אתהאיל כשהוא עובר ,אתר כך ראה שהוא גאהו
~ sneבסבך בקרניו ולאיכול להמשיך בדרכו ,ומכאןהביז אברהם ,שאיל זה
נועדלקרבן במקוםבנה
וכן אברבנאל :נשאעיניו והנהאיל ,ר"ל ,שראה אותו הולך ורועה שמה,
ואחריכן ראה אותו נאהז בסבךבקרניווכו'ולכו התבונןבענינו  Q~fi1שמאת
ה' היתה זאת ,ומפגי :ה לקה את האיל זיעזע! לעולה .זזה! אמרו "1ffK
מש"שיחשו אחר-כך ראהו נאחה
וכן מפרש בעל עקרת יצחק :נשא אברהם את עעע מרא :הנהאיל ואחר
שראהו ,נאחזהאיל בסבך בקרניו ,ומזה התבונן שלאנזדמן שם אלא להעלותו
לעולה תחתבנווכו'.
1כ1סטי"ל :ראהאיל ,והאיל ההוא אחר שראהו אברהם נאחז בסבךבקרניו.
1כ1ישייר :בתחילה ראהאיל עוברלפניו ,ואחר-כך ראהו בפתעשמדיעברו
נאחזבסבכיהיערוכו'.
וגעל העמק וברמסביר:לעיני אברהם ראה שהואנאח :בסבך ,והטעם
י
פ
ל
הפשט ,שאם ראה איל אחוז בסבך היה לו לחוש שמא אחד מעוברי דרכים
האחיזו שם עד שישוב .מה-שאין-כן כשרואהאיל הולך שובב.פשיטא שהוא
הפקר ,אבל אם-כן היה קשה ליקח אותו .על-כן נאחז לעיניו בסבך והלך
ולקחה

(.ד)פ"?א אברהםשם-המקים הההן:וךמה
ם ב5ר:שטה.
וטפר.'5

מ"י

הקריאה בשם ה' (הויה) או קריאת ה' על המקוםהיא כאמור אחד התנאים
לקידוש המקוםלנחלתעולםלזרעו של אברהםאבינו.
ה' יראה -רטה":ה'יבחר .אברהם קרא את המקוםעלפידבריו באותו
יום עצמו" :אלהים יראה לו" ,אך חשם אינו קשור במאורע של אותויום
בלבד ,אלא אחרי כן חזרו ואמרו שזהו ההר בוייראה ה' "אשר יאמרהיום
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ימי ראש השגה
קריאת התורה
נהר ה'יראה" .אימרהזו לא פסקה מזרעו של אברהםאבינו מאז העקדה ועד

שי

היזםי*.
בהר ה' יראה-רעייי:בהרזהייראההילעמו.
ישייר :אלהדברי משה כותב התורה ,שברצותו לסמן המקום,ולהודיעולבני
דורו אמר ,שהוא ההר אשרעליוייאמר בזמננו בהר ה' ייראה ,כלומר שכך
היה רגיל ומפורסם בפי ההמון ,שעל ההר ההוא הכבוד .וכן הבטיחם משה,
שעליוייראה הכבודלעולם .כאשריבואו לא"ייבחר ה' אותו המקום לשבתו,
לדףותניחעולמים".
ואטשר לפרש :אשר ייאמר היום (בימי משה) בהר ה' ייראה; זהו מה
שאומרת התורה "יראה כל וכורך אלפני האדון ה'" (שמות בג,יז; לד ,כג;
דברים סו ,טז)זי.
קריאת שם המקום על הראייה מצאנו גם אצל הגר בפרק טז (יג-יד)
בברחהמפני גברתה :ותקרא שם ה' הדובר אליה אתה אלראיכי אמרה הגם
הלוםראיתיאחרירואי .על-כן קרא לבאר בארלחירואיוכו' -לא נאמרמי
קרא.לאחרזמןאנומוצאים שם אתיצחק (כד,סב; כה,יא).',

טז .ויקרא מלאך ה' אל אברהם שנית מן השמים
פסוקיםטו-יהמכילים אתהקריאההשנייהוהגמול.
לטה מלאף ?ל-ט??סםשנותמן-ס?ינם'
שתיקריאותהיוושתי מגמותלהן .הקריאה הראשונה לא באה אלאלהכריז
על אברהם כירא אלהים ,ולהוכיח שכל מעשיו הוא עושה לשם שמיםועלפי
ה'.הקריאההשנייה מתארת אתהגמול הנרעשים
נמשכת לפרק הקודםוהיאמכילה כמהמ
,היסודות
הקריאההשנייה אףהיא
שנוכרוקודםלכן.

י"דא :

עי

פסוק טו בפרקנו ,שהוא המשכו של פסוק יא ,מקביל לפסוק ין בפרק

הקודם.

ףאיר:ביושבץתינאם-י
(ט"שי 111עסיתטת-סד?ר!5ה

השי

יום,יעויס.וכז :ואתם הדבקים בה'איהיכםהייםכויכם

 41ופירוש ה  1ם
היום (דבריים ד ,ד;)-י-ם הזהנהייתיע
ם (שם בז ,ט).עי' שםאגו"יוכן רפ"י

כי

כאן :שיאמרויימ'הדורותעיין בהרזהייראה הקב"היעמו.
הבפי העם ,ולכו היא חוזרת נם בתורה.
 42וכנראה היתה אמרה זאתרגיי
 43ראהלהין ,פסקהח.
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'

ףטת:-סיךף
ולאחש??טת-י,

חיים

המיאי

בפרק הקודם נדרש אברהם ע"י אבימלך להישבע ,שלא ישקורלוולנינו

ולנכדו "כחסד אשרעשיתי עמך תעשהעמדי ועם הארץ אשר גרת בה" (בג),

אברהםהסכיםלהישבע והמקום נקרא באר-שבע",כי שםנשבעושניהם'(,לא).
גםכאז באה השבועהכתגמול ,כחסד:
סלהוכר
!?ז

"?ר?ימסיתסדיר

?9-.לד"9ך?ד

ובזלהלן(יח):

והיברכובזרזיף 5ל%יהירץ
?4ב אשר

?קלי

?9י
?
ולכו בי נשבעתי.

 TW1אשר עשית את הדבר הוה (העקידה) ,דברים אלה מקבילים בניגודם
לנאמר בפרק הקודםעל דברישמעאל:
בפרק כא:

מרעסדיר

?אד

בעינ.י אברהם

.,.י

וכאן:

!?זהשי?י.ס
את-הדברהזה
,

..י

,.

עלאדיתבני
לאהיהאיכפתלו לאברהםלהקריב אתבנו במצות,'4ואילובישמעאל

כיל

רע היה הדברבעיני אברהם לשלה את בנו ורק במצוות ה' עשה מה שעשה
גס שםוגס כאן,
(טז)ולא חשכתית-בנףטת-יחידף

כאן הושמטה המלה "ממני" הבאה בפסוק.יב ,כי ההדגשה כאז היא על
העשייה ועל ה"יעז"  -אתה עשיתועלי לעשות .אתה לא חשכת את שלר -
אתבנך אתיהירו  -אףה'יתן אתשלו.
א) פי-ברךאבך?ף
ץר?הית!-ךץף
?5י!ם.
וכחילגשרול שפתהים
ררשזףעף אתשעראן?יי.

ןסךיה

?כ?.ןי
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קריאת התררה

של ימי

"ש

ראש השנה

פסוקיםיז-יהמביליםסיכום הברכות שנאמרו לאברהםע"יה'בהזדמנויות
.
קורמות.
בבמתומחרונאמרלו(יב ,ב--ג):
ואע
,,,,שת ,לגףגיד
.
.
ל,
ו-

מ??9,ף

נ~מישהללבהרשייף
הוכר

-.

.

-,

?ף י?"9תסמך9ה.
מזדכי 5י

:
.

אחריהפרידהמלוט נאמרלו(יג,סו):

7שיסישת-וךץף9ץ9יסירץוכר-

. ... ,

.

.

.

.

בבריתביזהבתרים גאמרלו(טו ,ה-ע):
ס"ט!-אהשמימהוספרהכיכביםטם-תוכל לספדאתם

ףאמרלי5:הןס:הזרעף.

'

בפרקיז(,ב):

,,.ף
..יונינ
תיבינ
ב.ר
נה
י
י.
,ב.
ט,
,י

במאד,מאד
ואר
,,-,בהאית
ף ,.

"

וג שם(הי:
"דקהברייץץ
.

ו

ז

.

'

'
,

.

והדסלסבהמטים
ששב-המט,4םנתהווףי . .. .... ....,
וס?ריסיאתף בעדץאד

- -.

ףלמים
יזסי.

י?ליי
ם?9ף:שאי'

-

.שרכי-ב.

'

-

.

.

.

.

.

(,

י

'

;-

'-

'..

..
. ..,
'

ושובבפרקיח נאמר(יח):
.צום
,ע
.דילו
ר.הםהיהיה:הל,גף!
ו
ב.
א,
.,

...
5ל,ציליסץרץ.

.

.

.

,

'

)

,

'

- .,

.
-

.-

.

.

.

כל הברכות האלה מבטיחות)!( :ריבויאזרע; ( )2חופז,מדיני; ( )3אהדת
העמים והזמקבילות לנאמרבפסוקיםשלנל:י

-
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היים המיאי

?י?-רד"9ך?ף

האך9ה את-ורעף?כיבביה?!9ם
ו0ךי

ךסשךץ.
והתברכובזךאף 5לי

הבטחת הארץ אינה נזכרת נצורה שהובאה בפרקים הקודמים (יב ,ז;
ז;טו,ז,יח-גא;יז ,ה) אלא כהתפשטותטריטוריאלית:
יג,יד-סו,י

-וירשזרעף אתשלראיביו,-

כלומר צפוי לו מאבק לזרעך עם אויבים ,אך הוא יתגבר עליהם ויירש

אותם.
והנהעיוז בפרק הקורםובפרקיםשלפניו מראהלנו ,שהבטחותדומותניתנו
גםלישמעאל.כךמבטיההאלהיםלהגר בפרק הקודם(יג):
הםאת-בן האמהלנףאטימתו
כיזראףהוא

ומלארה' אומרלהגר(יה):

?י4ףודילהי?4

ובבשורת ה' לאברהםעלהולדת'צחק נאמר(יז,כ):

יל!י?9א
לשמעתיף

סנהבר?סי
אתי
ת.
א
ייזלו

תי והרבי
ו,ה
רי.
פ-
,.
..,.,תיאתי
לקימקל.

במאד מאדוכר
,.

למעעשה נזכרותאיפואביהימעאל אותז הברכות הנאמרות בפרקנו( :א) גף
וגףגדול; (ב) הנהברכתיאותו; (ג)ריבף במאדמאד.

ברכה זאת זהה עם הברכות להגרשנמסרו נפרקטז כשהגר ברתה מפת שרה
גםהו כללו )1( :ריבף הבנים; ( )2הופז; ( )3התפיטותטריטוריאלית.
נאמר (י--יב):

האמרלהסלסדת:

 )1סרטה סרקהית-זרעןולע עפר מלב
רד 5ל
אדם
יה
 )2והואי
ה.
,.
י -
-,~ba
?! )8ל-פני

.
י
י.רא?!..י
יד.

כל-שליי

בי
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קריאת התורה של ימי ראש השנה
נראה איפוא שהשכר הניתן לאברהם אינו נוגע ליצחק בלבד ,אלא גם
לישמעאל -וזהו שנאמרכאן לאברהם"לזרעך":
והרבה ארבהאת-ורעף...

%י!ך4ף.'-

הערכוכגראף...

וזה בהתאם לנאמר בפרק הקודם:
כיכלצחק!"ראלףזרע לב)
ונם בן האמהוכרכיזראףהואלים

ית

ובמקביל לנאמר בפרק הקודם (ט):

?ם!יסק

יי לא!רשבן-הייהיאת
?ם-בי
נאמר :
כאז

הרש!רעץשתשוראיביו.

הברכות הנאמרות בפרקנוניתנו לאברהם כשכרעלציותו למצות ה' והודגש:

?י!ןז"?ר?י.ס

שת סד?רסלה

וחזרוהדגיש:

ףסש?סשת4-וףשת-זסיןף

כלומר השכרהואעלהציות למצותה'המיוחדת עקידתיצחק.
ברהםנעשיםעפ"יה'.וא"בהציות לדברה'הוכיחלעולם ,שכלמעשיו של א
יעלה זה את אהדת אברהם וזרעובעיניגתי הארץ ,אשר עד כה חשבו שצעדו
של אברהםגלפי ישמעאל היה מתזך רועלב .עתהידעוכי דבר ה' הוא-
ולכז:
ד כל לך
?!ך"

!סס?רכי

סיין

ע"ב"?
ר??9ס?קלי

והמעשה עצמו שהיה בוכדילסכ ,את עתיד זרעו ,יביא לתוצאה הפוכה,
ואותה ברכה שחלה כבר על ישמעאל ,תחול מעתה גם על יצחק ,שכו ל4
מצאנו עד כה כל הברנות וההבטחות הנ"ל נאמרזת בפיוזשבלפייצחק .לא
נאמרבוביצחק אלא הקמתהברית(יז,יט):

"?לצהאיתו.לדתיףיז
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be

נמואסטת-שם!.יסק

ה ר ם המיאי

.

.

:'DbReאת3-ךיתיאתי.ל?ךיתעילם
אחריווכו'

לוזטרתע-י
בריסישקיםאת?!-סקוכר
אכןברית ואתכוללתכלהברכותוההבטחותשנאמרווניתנו לאברהםלזרעו
אתריה אבל בשעה שמנהופרט אתהברכותוההבטחותהחלותעלישמעאל,לא
פירט אם בדנות אלו הלזת גם על יצחק .עתה הצמיד את הברכות למעשה
שנעשה בבןהיחיד שהואיצעק.להודיעכיאליומכוון הכתוב בדברועלזרעו
של אברהם ,וכשם שכבר וכהישמעאל בברכות אלהיזכה בהםגםיצחק.יצחק
זוכהאיפוא כאן למעשה באותן הברכות שנאמרווניתנולהגרולישמעאל.
ואכומוצאיםאנולהלן בפרקבו כשה'מברד אתיצחק הואהוזרעלהברכות
הנאמרות כאן ומוסיף את ההבטחה המיוחדת על קיום השבועה הנאמרת כאן
(בינשבעתי) (ג-ה):
ואהיה עמף

סווג

ףטמזטת מ
?י-לףייך4
למויצילתהס
טס
ר
נמק"סישת-ונשבעהאשר
יםישף
ייב
ות
והרביתי5ת-זרעףפכיכביהשמים
תמתליר4ף 5ת כל הארשת האל

הלירכו?וך4ף פל סידי.
ןך'

ובכןהרילפנינו חזרהעל מה שנאמר בפרקנו בעקידה:

ע"באשר9?-עט?דסמוקלי
.
י
י
ר
י
ת
!
רש"ר פי.ס
יסקי;- .
'I'R~bdD

וכלזאתלאבזכותו שליצחק אלא:

ע"באשרש?9ס?קלי(י")

וחזר ותלה הברכה וההבטחה לריבוי הבנים
ו9ר?תיץ

'

במעשה אברהם (כו ,כד):

והרביעיית?-ר4ף

בעבוראברסםעבדי.
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ימי ראש-השנה
קריאת התורה
ההבטההכלולה בפסוק לריבתהבניםולחוסןמדים החרת אח"כ בברכה
שבה נתברכה רבקה בלכתהלהיות אשהליצחק.
 . -וברבקה (כד,ס):נאמר כאז:

שייה

%

'

4י9-ידההריו

 -הזילפלסירריה

-

שי

שת-ורעףוכר
הרקהטר?"
קרשזראף אתשעראיביו
בהבטחה "וירש ורעד את שעראויביו" נרמז שעתיד יצחק שהוא זרעו של
אברהם לזכות בבאר-שבע .נהלהזו תבואאליו בתוקף הבטחתה'ע"יבניית
מזגה (והקרבת קרבן) והקריאה בשםה' (כן,כה)ועתידאבימלךלהכירבזכות

ףרשזר~ףטתשערטמאיו

11כפי שנתפרשלעיל.
הקשרזיז השבועה ,הברכה-ההבטחהובין ההנמקה ע קב וכו' חוזרת שלש
פעמים במקרא .ההבטחה כוללת )1( :שבועה; ( )2ברכה מאת ה'; ()3ריבוי
הזרע; ( )4התפשטותטריטוריאליתוחוסזמדיני; ( )5הכרתהעמיםבעליונות
ישראל; ( )6הסיבהוהגורםלהבטחה.
(ב) ביצחק (כו,ג-ה) (ג) בסטר דברים
(א) כאן
ז ,יב--טז) תולה כל
הברכות לישראל ב-
"עקב תשמעוןיי:
 .1והקמתי לך את הש .1 -ושמר ה' אלהיך לך
 .1בינשבעתיוכו'
בועה אשר נשבעתי את הברית ואת הח-
לאברהם אביך
סד אשר נשבעלאבו-
תיך

 .2ואהיה עמך ואברכך  ,2ואהבך וברבך
.2כי ברך אתרכך
 .3והרבה ארבה את זר .3 -והרביתי אתזרערוכו'  .3והרבך וברךפרי בט-
.
.
נךוכוי
עךוכו'
 .3לאיהיה בך עקר וע-
קרה וכר
 .4וירש זרעך את שער ג ונתתי לזרעך את כל  .4על האדמה אשר נש-
הארצות האל
בעלאבותיך לתת לר
אויביו
.4 .ואכלת אתכלהעמים
.
וכו' לא תחוס עיניך
 .....

,

'

עליהם וכו'
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. 5והתברכו בזרעך כל  .5והתברכו בזרעך כל  .5ברוך תהיה מכל הע-
מים.
י הארץ
גויי הארץ
גוי
4עקבאשרשמעת שעקב אשר שמע ג מ ש עקב תשמ-
אברהםבקולי ךשמור עוז את המשפטים
בוולי
נושנורתי מצותי תו -וכו'
קותי ותורותי
פסוקיטהוזר לפסוק הבפרקנוולסיומו של הפרקהקורם.
כמההליכותנאמרו בפרק:
()1ציויו שלה'" :ולך לך אל ארץהמוריה" (פסוק ב);
(" )2ויקם וילך אל המקום אשר אשר לו האלהים (ג); ואעפ"י שבאותו
פסוק נאמר שלקח אתשנינעריו אתו ואתיצחק בנו ,לא נאמרההליכה אלא
באברהם .הוא הלך והם הלכו אתו -לידוואחריו .הםלאהיו בדעה אחתאתו.
שלאידעוכוונתו'..
ההליכההשנייהנוכרת של ש פעמי ם:
()3ואניוהנערנלוהעדכהוכו' (ה)
ו ()1
( )4וילכו שניהםיחדי
()5וילכושניהםיחדו (ח)

בהליכהזומביניםההולכים את מטרתהליכתםוכוונתםהיאאחת.
( )6הליכה שמביאה מפגה במרשה:
וילך אברהםויקח אתהאיל וכף(יג) -היאדומהלהליכה ראשונה ,שגם בה
אברהם הוא "ההולך"היחידי ,אבל היא שונהבכיוונה .שם הולך אברהם אל
יצחקלעקיו  -והפעם הואהולך מיצחק והלאה לקחתתמותתו.
(ז) והליכה אחרונה המאחדת את כל ההולכים בכוונה אחת:
וישב אברהם אלנעריו
ויקומו 1ילכו יחדו אל באר שבע(יט) -
הכוונה אחתוהכיוון אחדהוא :לשוב אל באר שבע"י.
שבע פעמים חוזרת איפוא ההליכה בפרקנו ,מה שמעידכי הוא אחד המו-
טיבים המדריכים בפרשת העקידה .כיווני ההליכה וכוונת ההולכים הם
המאחדיםומפריכיםביניהם.
םבתחיית חומשויקרא,סי תקע"ט.
41עי'אילת השחריהמיבי-

 45ואת אם נפרש
שגסםיוצזוחקגםהידךעתאתם(עיו'מפדרדש"יק)ם,רבאיךם.מפאשבורטבונאשי
ך את
שיצחקיאהי
י אברהם כשהיך
א נוכר עם
לשרה שישבה אבמחרוגצרבויחןברווןמ"ש.ום כךי
שלח את יצחק

לספוד לשרה "אבל הואהיה עם
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קריאת התורה ימי ראש "שגה
שי
(א)צעויההליכה כתן לאברהם בלבד;
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(ב)הליכה ראשתה בה הולכים הארבעה אשה בכמנה אחת והכסח אעו
ידוע אלא לאברהם;
(ג) הליכהשנייה בה משתתפיםהשנייםהיודעים את מטרתהוכיוונה;
(ד) הליכתו של האחדשכיוונה הפוך (אלהאיל) ושונהמהכיוון הקודםן
(ה)הליכהאחרונה שבהכל הארבעהיודעים אתכונתהוכיוונה.
חשב אברהם בבארשבע

לא"יגר אלא "ישבק

פסוק זה מקביל גם לנאמר בפרק הקודם בפסוקים כ--כא בישמעאל:

יישבלקרסםטל-נעריו
כסישלהיםטת-ס]?רוחדל
לקומ4פלכו:סוייל ?5ר?9ע
מקב4יך?ר"'
בסבאכרסם ב?5ר?9ע
במדברפארן
חשיבות מיוחדתלישיבה בבאר שבע בכחוד ובשקט לאחר המעשה,שגילה
טיבו של אברהם געולה הסובבאותו .הואשיושב בבאר שבע ומקנהזכותזאת
ליצחק,ואילוישמעאלנטל חלקוונחלתו במדברובמדברפארן.

ביב

יז1 .יהי אחרי הדברים האלה
לאחר שמצאנו הקבלותבעיקריהדברים שנאמרו בפרקנו לנאמר בהגרוביש-
מעאל בפרק הקודם ובשלפניו ,נשארו עוד שנועניינים שלא נמצאה להם
הקבלה עד כה והם :מעשיו של ישמעאל "ויהי רובה קשת" וכן "ותקח לו
אמו אשה מארץמצרים"..
זהו פשר התוספת לפרקנו המתחילה גם היאב"ויהיאחרי הדברים האלה"
והיאשייכת לנאמרלעיל.
(נ-יל הסי5חךיסרלךיםסטלה
'

ומד לאברהם לאמר וכף
י?תו5ל טת-ך?"הוכר

"ד

כלזמרעדייז לא נסהיימה פרשת יצחק המקבילה לפרשתישמעאל .ישמעאל
לקח אשה מאר?מצרים ,אך אברהם רוצהבשביליצחק אשהמביתאביו.והנה
אחרי הדברים שאירעו ליצחקנולדה בתהזוגליצחק,זהו D-Dnהראשוז
המקביל.
פרטשני " -ותקחלואמואשה".
פרטזה לאנתקיים ביצחק לעולם .לשם כד באהסיפור הארוך על מותה.של
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-היים

המיא.ל

שרה ,בהיותה גת מאה ועשרים שנה ושבעשנים .מנה מספר שנותיה,יהוא

דבר בלתי רגיל בתורה למנות שנותיה של אשה ,אלא להראות שמתה סמוך
לעקידה ולא יכלה לדאוג לנשואי בנה כשם שהגר דאגה לבנהישמעאל .ובא
זהסיפורשיגורו של עבד אברהם,הישור במעשהזה של חיפוש האשה
אחרי
" ,המקביל למעשה שנעשהבישמעאל עדלסיומו של פרקכד.
ליצח
בשעה שישמעאל הושלך תחת אחדהשיחים נאמר על הגר:
שלדיקשב לה מ2דוכר
כי אמרה אל-אראה כמזתהילד
3em1

יאד

מקאטת קלהנ?5ג.

בשעהזו קראלה המלאךוחיזקרוחה.
שונה מזה היה גורלה של שרה .אברהם יושב בבאר שבע ושרה מתה
בחברון .לא זכתה האם לקחת אשה לבנה .ולכו כשהובאה רבקה ע"י עבד
אברהם נאמר (כד ,סו):

!יסקהאסלהטרהימו

הויי

~,חטת-ר?"ה
וותיהאיה-בלהי

לאשה

שסם!צחק5הךי5מו.
רק עתה לאחר שמצא אשה שאהבה ,מצא גם גחמהאחרי אמושהיתהצריכה
להשיאו אשה .וכאן מסתיימת פרעת הר"בלותפיז ישמעאל ליצחק .ואשר
למלאכתו של ישמעאל נאמר בו (כא ,כ)1 :יגדל רשם במדברויהי רובה
קשת-וביצחק נאמי (בו,יגואילך) :ויגדל האישוילךהלוךוערלעדכי
גדלמאר,ויהילומקנה צאןוכו'.
יח .סיכום
פרשת העקידה מקבילהבפרטיםרבים לנאמר בפרקים הקודמים על ישמעאל,
אםכי לעתים ההקבלה ניגזלות ,להראות על הניגוד או על הומרת המעשה
ביצחק סמה שגעשה לישמעאל .וזה פשר"ויהי אחר הדברים האלה" ,שכל
עיקרה של הפרשה באה להראות סיבת התנהגותו של אברהם עםבניו והוא
ציותו ללא רתיעה וכפיפותו ללא היסוס למצות ה' ,ותוצאתה  -ההבטחות
הניתנות לאברהם ,שהלק מהן עובר גם לישמעאל וחלק (הבטחת הארץ)
אינו עובר אלא ליצחק .אחרי מעשה העקידה עולה ערכו של אברהם גם
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בעיניהגויים ונוכחותו בבאר-שבעהיא בגדר של ישיבה קבועה ולאישיבת
גר .אולי בזה יוסבר היחס 3יןבני הת ואברהם ,המחובר בפרטות כפרק כג,
והמראה על המפנה שחל ביחס הגויים השכנים אל אברהם .אברהם אומר:
"גר ותושבאנכי עמכם"ובני תתעונים" :נשיאאלהים אתהבתוכנו".
ופרט חשובלנוסף נתברר לנו תוךעיון בפרשה העקידה  -זכותהקנין על

ישני המעשים  -שבהם זכה אברהם גם
הר המוריה ניתנת לאברהם עליד
במקומות האחרים בארץ כנען -בניית מזבה (והקרבת קרבן) וקריאה בשם
שם ,גתקרט במעטה
 .'41המקום המקודשלדורות ,אשרבו בחרה'
ענרלשאכבןרתשםמ
יבנכונותולהקריב את
,
הנורא שבו
העקירה,בנסיוןהגרול
בנו במצות ה' על המזובבתשבחי
שבנה .לשם כך ובזכות קריאת שם ה' על המקום
"ה'יראה אשריאמרהיום (לדורות) בהרה'יראה".
משנסתיימה פרשת העקידה נשתייר עוד פרט שנאמר בישמעאל ולא נזכר
ביצחק והוא לקיחת האשה ("ותקח לו אמו אשה מארץ מצרים") .לכן בא
"ויהיאתריהדברים האלה" בפסוק כלהודיע מקוםלידתה שלהמיועדת לאשה
ליצחקזתיאור מזתה של שרה ,שלא 'כלה לקהת 'אשה לבנהליצחקואחריכן
תיאור שיגורו של העבד והבאת האשה עלידיו עד כד ,טז" :ויביאה יצחק
האהלה שרה אמוויקח את רבקה ותהילו לאשה מאהבהוינחם יצחק אחרי
אמו".
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