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Fהראשון כשד-הנסיון יםאור
אברהם אבי היה-תרח צלמים לדרך.עושה יצא אחת בנו,פעם אברהם את והושיב

במקומו לקנות.מוכר אנשים באו לו,כאשר ואומר לאדם פונה אברהם כמה:היה בן
אתה לו?שנים עונה שנה:והוא שישים בן או חמישים לו.בן אומר אברהם "היה לו: אוי
זה להשת,לאדם ורוצה שישים בן יומושהוא בן לפסל והולך!"חוות מתבייש האיש היה

סולת.לו קערת ובידה אשה באה אחת לאברהם,פעם לו את:אמרה והקרב זאת לך הא
הפסלים לפני כולם.זה את ששכנע כדרך אותה לשכנע אברהם לא,ניסה היא אולם
דבריו את לה,קבלה והלכה המגש את אברהם.הניחה עשה בידיו?מה מקל ושבר,לקח

שבהם הגדול ביד המקל את וקשר הפסלים כל לחנותו.את אביו תרח חזר נדהם,כאשר
עיניו כך:אמר,למראה להם עשה בעורמה?מי אברהם לו ממך:אמר אסתיר ?אבא,מה

סולת קערת ובידה אחת אשה בפניהם,באה להקריב לי לפניהם.ואמרה ,הקרבתי
להתקוטט תחילה.והתחילו אוכל אני אומר תחילה,זה אוכל אני אומר הגדול.וזה עמד

שבהם ושברם,הזה המקל ואמר!לקח תרח אותי:כעס מטעה אתה להם,מה יש האם
אברהם!?דעת לו מדבר:אמר שפיך מה אוזניך !ישמעו

אביו של חמתו בו לנמרוד,בערה ומסרו נמרוד.נטלו לו "אמר לאש: לו!"השתחוה אמר
"אברהם למים: אותהשגוברי-נשתחוה ומכבים האש על נמרוד"?ם לו "אמר השתחוה:
לו!"למים "אמר מים: לטעון שמסוגלים לעננים נשתחוה כן נמרוד!"אם "אמר השתחוה:

לו!"לעננים "אמר העננים: את שמפזר לרוח לו!"נשתחוה "אמר לרוח: :אמר".השתחוה
הרוח" את בקרבו להכיל שיכול לאדם אברהם"?נשתחוה כי נמרוד בוראה ,מהתל

"אמר בדיבורים: מרבה אתה לאש,מה אלא משתחווה איני אותך,אני משליך והריני
ויצילך,בתוכו לו משתחווה שאתה האלוה י(!"ויבוא לח רבה )בראשית

העיר בכל כרוז יצא נמרוד:מיד מאוהבי שהוא עצים,מי של מטען כבשן,יביא להכנת
המורד אברהם עבור אנשי.אש הביאו במשךוכך עצים של מטענים את.יום40העיר

אחד בכפר אספו העצים מכן,כל לאחר כשדים"שנקרא תנור".אור היה כפר באותו
ממדים עצים,ענק של עצומה כמות בתוכו שהצטברה שהיה,ולאחר עד אותו הבעירו

לילות ושלושה ימים שלושה במשך ובוער הלוהט.הולך החום הכפר,מרוב כל נעשה
וכל ממנוחם לצאת מיהרו קצוות.תושביו מכל ונשים אנשים של רבבות רבבות נתכנסו

הכפר אזור אל במלך,תבל המורד את שורפים כיצד לראות היו.כדי 45,000וביניהם
מלכים בני חרב60,000-ו,גיבורים80,000-ו,איש ע(.אחוזי צה )ב"סנהדרין

אב אברהם את לזרוק התכבד החשובים השרים האשאחד כבשן לתוך כשהתקרב.ינו
האש אל השר,מעט את ושרפו הבוער התנור מן אש של לשונות יצאו שרים.מיד ניסו

אברהם את לזרוק נשרף,אחרים היה שניסה מי כל רבים,אך אנשים שנשרפו ולא,עד
לעשות מה נמרוד .ידע

המלך משרי אחד בדמות השטן בא שעה לעשות,באותה בכוחו יש כי תחבולהואמר
הכבשן תוך אל מרחוק אברהם את לוחות.ולזרוק להביא ביקש ומסמרים,מיד ,חבלים

קליעה-"טראבוקו"ועשו מכונת מרחוק,מין הנעה ידי על המכונה.שפועלת את ,בדקו
כראוי היא פועלת אותה,אם וקלעו גדולה אבן פעמים שלוש לתוכה שהכניסו ידי על

הכבשן המכו.לתוך הוכחה כיעילהכאשר אברהם,נה של ורגליו ידיו את שמו,קשרו
בטראבוקו האש,אותו לכבשן לזורקו .כדי

לו ואמר אברהם לפני השטן הזאת:בא האש מן להנצל רוצה אתה השתחווה,אם
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אברהם.לנמרוד לו "השיב ה: השטן'יגער שמה".בך נקרא אשר אברהם של אמו באה
לו,אמתלאי ממך:ואמרה ותנצלהשתחוה,אנא לה.לנמרוד אימי:אמר האש,דעי כי

להכבות סופה נמרוד לעולם,של נכבית אינה בגיהנם האש !ואילו

פנימה הכבשן לתוך אברהם את הטילו בשמים.אז גדול רעש נעשה המלאך,מיד ואמר
לקב האש,ה"גבריאל מכבשן הצדיק את ואציל ואצנן ארד עולם של לו.רבונו אמר

יחיד,ה"הקב בעולמואני יחיד והוא הטועה,בעולמי העולם לכל מנגד יחידי ,שעומד
היחיד את להציל ליחיד הקב.נאה ירד וצינן"מיד אברהם את והציל ובעצמו בכבודו ה

האש את הכבשן,לו בתוך מתהלך אברהם קיחפ(.והיה )א"עסחים

כך נמרוד הכבשן,כשראה מן אותו להוציא ציוה ל,מיד אחד אף יכל לא וכל,הוציאואך
האש אל מעט להתקרב שניסה הגדול,מי החום מן נשרף וקרא.היה נמרוד נכנע אז או

הגדול,אתה:לאברהם השמים לאלוהי נאמן עבד והאמיתי,שהנך לחוץ,המבורך !!!צא
נמרוד לפני והתייצב אברהם השתחוו,יצא נמרוד עם יחד שם שהיו האנשים המון וכל

אברהם אב.לפני להם כלום:רהםאמר איני תשתחוו,אני אלי האמינו,ולא אלא
שבשמים האמת מתנות.באלוהי הרבה לאברהם נמרוד נתן אז העבדים,או שני את וגם

לו שהיו ביותר אליעזר,המובחרים היה מהם מתנות.אחד לו נתנו המלכות גדולי וכן
גדול בכבוד לביתו אותו וליוו א(.רבות יב בראשית הגדול לועזמע.מדרש )ם

Fהשני לך-הנסיון לך
ָאִביָךֵמַאְרְצָךְלָךֶלְך,ַאְבָרםֶאל'הַוּיאֶמר" ּוִמֵּבית ַאְרֶאָּךֶאל,ּוִמּמֹוַלְדְּתָך ֲאֶׁשר ...ָהָאֶרץ

ַאְבָרם ֵאָליוַּכֲאֶׁשרַוֵּיֶלְך ֶאתַּקחַוִּי...'הִּדֶּבר ֶּבןְוֶאת,ִאְׁשּתֹוָׂשַריַאְבָרם ָּכלְוֶאת,יוָאִחלֹוט
ָרָכׁשּו ֲאֶׁשר ֲאֶׁשרְוֶאת,ְרכּוָׁשם ְבָחָרןַהֶּנֶפׁש ַוָּיבאּו,ָעׂשּו ְּכַנַען ַאְרָצה ָלֶלֶכת ַאְרָצהַוֵּיְצאּו

א(".ְּכָנַען יב )ו-בראשית

בחרן מדינתו,בהיותו אנשי את מקבץ אבינו אברהם ה,היה דרך אל וכיצד.'ומקרבם
עושה לוקח?היה צלמיםהיה בחבל,שני אותם העיר,קושר ברחובות אותם ומוליך

הסוחרים מכריז,כדרך "והיה מועיל: בו שאין אליל למכור אני ידבר.רוצה ולא לו ,פה
יראה ולא לו ישמע,עינים ולא לו ברגליו,אזנים יהלך אנשי".ולא עם בדברים נכנס כך

בה,מדינתו הולכים שהם שהדרך להם דר,והוכיח האמתאינה לעבוד,ך ראוי ואין
האמיתי העולם לאלוהי רק אלא וארץ,לאלילים שמים את,בורא ולשבר לאבד וראוי

הצלמים .כל

רבות נפשות אבינו אברהם עשה השכינה,כך כנפי תחת היתה.והכניסם אמנו שרה גם
ה דרך אל הנשים את הנשיםמגייראברהם"-'מקרבת מגיירת ושרה האנשים י"רש(".את

ה יב )בראשית

היו גדולים וחטאים רעים חרן פעמים,אנשי כמה אברהם :להםואמרהוכיחם,וקיבצם
והיולהביןלבלהםהיהשלא,לפניכםשהיההמבוללדורעלתהמהשמעתםלא"

,לעולםמבולעודביאילאשה"בקהשנשבעלאםוא!?דברווממריםערפםםמקשי
ש."עליכםמבוללהביאהייתםיאכד אין:אמר,ממנויםקבלמאינםשה"בקהראהכיון
,להםדומהתהאשלאמהםצא:לואמרמיד.הללורשעיםביןלישבזהלצדיקנאה

"שנאמר מארצך: לך ילמדנו(".לך )נובראשיתמדרש

ניחוח-!"ֵמַאְרְצָךְלָךֶלְך" ריח ומדיף משובח אפרסמון בשמן המלאה לצלוחית ,משל
סגור היא בתוךואולם ונתונה הקברותה יודע,בית אדם היה עש.ריחהאתולא ?ומה
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למקום ממקום וטלטלוה ר,נטלוה נודע כולם,יחהוכך ממנה דר.ונהנו אברהם היה כך
עובדי זרהבתוך לוא,עבודה מארצך":ה"הקבמר לך שמעך!"לך יתפרסם בעולםוכך

לך(.כולו לך )גתנחומא

גדול !נסיון
ָאִביָךַאְרְצָךֵמְלָךֶלְך" ּוִמֵּבית הנסיון-"ּוִמּמֹוַלְדְּתָך גודל על מורה זה על"-כל יקשה כי

ורעיואתלעזובהאדם אוהביו ושם בה יושב הוא אשר ארץשכןוכל,ארצו כשהוא
נולד ששם כ,מולדתו שכן כלשנמצאיםוכל לו,אביוביתשם לומר הוצרך שיעזוב,ולכך
של לאהבתו א"מבר(!"ה"הקבהכל יב בראשית )ן

ַאְרֶאָּךֶאל" ֲאֶׁשר הקב-"ָהָאֶרץ לו גילה ללכת"לא עליו ארץ לאיזו להגדיל,ה כדי וזאת
יותר הנסיון את שהולךוכי.לו אדם לאיז,יש יודע הולךהואינו הוא כזה!?מקום ,אדם

הולך הוא לאן לדעת מבלי שדר,ההולך אדם מאשר שבעתיים בעיניו קשה כוהדרך
וידועה אבינו.ברורה אשתואכן-ואברהם ואת כליו את והולךו,נטל נודד ממקוםהיה

אובד,למקום כשה כנען,והיה ארץ אל שהגיע הקב,עד לו אמר להתיישב"ובה כך.ה
ומכופל כפול שכר לקבל אבינו אברהם ההליכה-זכה עצם בעבור כללי שכר רק ,לא

עבור מחודש שכר ופסאלא פסיעה ה,יעהכל ציווי את לעשות שמים לשם .'שפסע

כן הקב,כמו לו גילה הולך"לא הוא ארץ לאיזו הארץ,ה אל יגיע מתי ויצפה שיחכה כדי
בעיניו,הנבחרת יותר תתחבב הארץ כך לך(.ומתוך לך א"רמב,גתנחומא יב בראשית לטרבהבראשית,ן
)ובמפרשים

ולטובתך  !להנאתך
הנסיון הוא בואך-גדול העומדים של והשכר הרווח הוא ועצום !גדול

מקום מזל-משנה הוא.משנה הגזירה את המבטלים הדברים מקום"אחד ראש(".שינוי
ע טז )ב"השנה

ולטובתך-!"ְלָךֶלְך" אי,להנאתך לבניםאתהןכאן אותךשםאולםו,זוכה אפקוד
אותךאעשו גדולה א"רש(לגוי יב בראשית לך").י לו,100בגימטריה-"לך בן,רמז כשתהיה

כשר בן תוליד לך(.מאה לך )גתנחומא

הנבחרת הארץ
מהלך אבינו אברהם שהיה אות,נהריםבארםבשעה ופוחזיםםראה ושותים ,אוכלים

וריקניים יה:אמר,מתלוצצים לא בארץיההלואי חלק הגיעו!הזאתלי כאשר אולם
ארץ-"צורשלסולמה"ל גבול אות,ישראלבקצה במלאכתםעסוקיםראה עובדים,ם

ובעמל בחריצות האדמה יה:אמר,את הזאתיההלואי בארץ הקב!חלקי לו :ה"אמר
הזאת" הארץ את אתן לטרבהבראשית(!"לזרעך )חפרשה

Fהשלישי כנען-הנסיון בארץ הרעב
ָּבָאֶרץ" ָרָעב ָׁש,ַוְיִהי ָלגּור ִמְצַרְיָמה ַאְבָרם ָּבָאֶרץִּכי,םַוֵּיֶרד ָהָרָעב י(".ָכֵבד יב )בראשית

ישראל בארץ אבינו אברהם שהתיישב לאחר מה בארץ,זמן כבד רעב העולם.נהיה בכל
שובע ב,היה ורק רעבישראלארץואך כדי,היה אברהםלנסותוזאת יהרהראת אם

הקבדבריואחר כנען,ה"של ארץ אל ללכת לו מוכרחועכשיו,שאמר ממנהלהוא .צאת
שם"רש( )י
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Fהרביעי פרעה-הנסיון בית אל שרה לקיחת
אל אברהם בלבו,מצריםהולך נכנס גדול חשש ָלבֹוא":ואולם ִהְקִריב ַּכֲאֶׁשר ַוְיִהי

ִאְׁשּתֹוֶאלַוּיאֶמר,ִמְצָרְיָמה ְיַפתִהֵּנה:ָׂשַרי ִאָּׁשה ִּכי ָיַדְעִּתי ָאְּתָנא ִּכי,ַמְרֶאה ְראּוִיְוָהָיה
ְוָאְמרּו ַהִּמְצִרים זאתאָתְך ְיַחּיּואִתיְוָהְרגּו,ִאְׁשּתֹו ָאְּתִאְמִרי.ְואָתְך ֲאֹחִתי ִייַטב,ָנא ְלַמַען

ַבֲעבּוֵרְך ִּבְגָלֵלְך,ִלי ַנְפִׁשי יב("ְוָחְיָתה )בראשית

אמנו היתה-שרה מראה ויפת תואר "יפת שרה. בפני אדם-הכל בפני בתרא(".כקוף בבא

ע באיםוהנה)א"נח אנשיםהםעכשיו כושים,ומכועריםשחוריםבין של עודולא,אחיהם
זימה שטופי שהם שרה.אלא את לקחת יחפצו לקחתה,שמא כדי אותו יהרגו לכן.ואז

לה אומר ָאְּתִאְמִרי":הוא ֲאֹחִתי יהרגוהו,!"ָנא שלא .כדי

את-ואולם להציל אברהם רוצה שרה,עצמוהאומנם את יקחו שבכך פי על !?אף

הקדוש הזוהר אומר לפניה:אלא הולך אחד מלאך אברהם תפחד,ראה אל לו ואמר
כלל,בעבורה עליה אברהם פחד לא שמורה,ולכן שהיא שפחד,כיון עצמו-ומה על

כזאת,פחד שמירה איתו ראה ח(.שלא ע"זוהר נב )א"ג

ה מצריםילפני לארץ אב,כנסם שרהעושה את להסתיר השתדלות אבינו שם.רהם הוא
התיבה בתוך עימו,אותה התיבה את נושא כשהוא נכנס .וכך

למצרים המכס,כשנכנסו את לגבות המוכס לאברהם.בא "אמר טעונה: נראית תיבתך
מכס,בסחורה עליה לשלם!"שלם ורצה אברהם המוכס.הסכים "אמר יתכן: ,הלוא

יק זהב בכלי מלאה מאוד,ריםשהתיבה גבוה עליהם לשלם!"שהמכס אברהם הסכים
גבוה המוכס.סכום "אמר יהלומים: בה יש ומרגליות,ושמא טובות הסכים!"?אבנים

לכך גם ואמר.אברהם המוכס של חשדנותו "התעוררה יקרים: יהלומים כאן יש אולי
לשווים ערוך המלך,שאין של אויב או שודד איזה התיבה בתוך מתחבא וכך!"?ושמא

להיכנס לו הסכים התיבה,לא את לפתוח .מבלי

בכח התיבה את בתיבה-והנה,פתחו יופיה.שרה מצרים-ומזיו התחילו.הבהיקה מיד
אותה יקח מי ביניהם להתדיין המקום דינרים.אנשי מאה אתן אני אומר אומר,זה וזה

דינרים מאתיים אתן וגמרו.אני נמנו היא,לבסוף ראויה פרעהכי המלך פשוט,אל ואדם
לקחתה ראוי ה(.אינו מ רבה )בראשית

שרה שנלקחה לילה היה-אותו פסח פניהוכל.ליל על שטוחה שרה היתה הלילה אותו
העולמים":ואומרתומתפללת מולדתנו,רבון מארץ לצאת עלינו ציוית ואנו,אתה

נוכריו בערים והתגלגלנו בדרכים והתענינו מצוותך רחום.תקיימנו מידי,אב הצילני
הזה בי,הרשע לגעת יוכל !"שלא

הק לה עושה":ה"באמר שאני מה עושה-כל אני הלילה-וכך!"בשבילך אותו היה,כל
עומד שרהמלאך של ומקל,לצידה רצועה המלאך.ובידו לה "אמר לפקודתך: אני !נתון

להכות לי תאמרי מכה-אם מלהכ,אני לחדול לי תאמרי חדל-ותאם ".אני

לשרה,ואכן להתקרב פרעה ניסה אותו,כשאך מכה המלאך היה אלא.מיד עוד ולא
מאוד'שה קשה בשחין ביתו בני כל ואת אותו בשחין,הכה הוכו ביתו קורות !ואפילו

ב( מא רבה )בראשית

אז ַוּיאֶמר"-או ְלַאְבָרם ַפְרעה ָעִׂשַמה:ַוִּיְקָרא ִאְׁשְּתָךֹלאהָלָּמ,ִּלייָתּזאת ִּכי ִּלי ִהַּגְדָּת
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ִה!?איִה ֲאֹחִתי ָאַמְרָּת ְלִאָּׁשה,איָלָמה ִלי אָתּה ִאְׁשְּת-ְוַעָּתה.ָוֶאַּקח ָוֵלְך,ָךִהֵּנה !ַקח
יח( יב )כ-בראשית

מארצו אברהם את פרעה שלח גדול רבות,בכבוד מתנות לו פרעה-לשרה.ונתן כתב
גוש ארץ על מתנה לאחוזהשטר למצרים[ן ישראל עם כשבאו בארץ,לפיכך פרעה הושיבם
אמנו שרה של שהיא בתו,]גושן הגר את לה נתן להגר.לשפחה-וכן פרעה ,בתי:אמר

אברהם בבית שפחה להיות לך בביתי,מוטב נסיכה ו(!ולא אליעזר דרבי )פרקי

Fהחמישי המלכים-הנסיון ארבעת נגד המלחמה
ו גדולה המלח,עצומהמלחמה ים באזור ישראל בארץ חבל,התנהלה מלכי חמשת בין

חזקים מלכים ארבעה לבין כדרלעומר,סדום המלך של המלחמה.בראשותו זו היתה
מדינות בין בהיסטוריה להשתתף,הראשונה אבינו אברהם נאלץ את,ובה להציל כדי

הרן אחיו בן .לוט

סדום-לוט בארץ אנ.גר היו וחטאים וסביבותיהרעים סדום לוט,שי נמנע לא זאת ובכל
שם ממון,מלגור תאוות של היה.משיקולים סדום שם-"ברע"מלך על כך שמכונה

רע-"רע-'ב"היותו לבריות,פעמיים ורע לשמים מן.רע נוספים מלכים חברו עימו יחד
ברשעו[רשעִב:האזור שבשמים[נאבִש,]שנתעלה אביו אׂש[שמאבר,]שונא לעוף]כנף[ברם

בהקב ולמרוד בלע,]ה"ולקפוץ מלך נגד.וכן ולמלחמה למרד התלכדו אלו מלכים חמישה
אחרים מלכים ְוִתְדָעלְּכָדְרָלֹע,ַאְריֹוְך,ַאְמָרֶפל:ארבעה .ֶמר

נמרוד-אמרפל בכבשןוהפילאמרש!זהו אברהם מאחורי,למעשה.האשאת
נמרוד את שהניעו המדיניים בסדוםהשיקולים ולהילחם לצאת שיקול,וחבריו עמד

ומרושע,נוסף :זדוני

אברהם בשביל היתה במלחמתם המלכים למלחמה,כוונת אותו,שיכנס ויעבירו
אלילים,מהעולם מעבודת עולם באי כל את העביר שהוא כנפי,יען תחת והכניסם
לוט.השכינה על השתלטו אברהם,וכאשר שזהו דו,חשבו היה דיוקנו לאברהםכי .מה

הקב זה עוררם"וכל בעולם,ה אברהם של שמו ויתפרסם שיתגדל ח(.כדי ב"זוהר פו )א

המלכים יותר,ארבעת מעטים היותם במלחמה,למרות לשבות,ניצחו אף הצליחו ואכן
לוט ה.את חילול להיגרם חלילה עלול היה פניו',כאן במראה דומה היה לוט שהרי

אבינו רצ,לאברהם עלונמרוד להתגבר מצליח הוא עכשיו שהנה בכך להתפאר ה
ולהורגו ה,אברהם כבעבר'ואין עליו לצאת!חלילה,שומר אברהם נאלץ זו סיבה בשל

המלכים ארבעת נגד משביו,ולהילחם אחיו בן לוט את .ולהחזיר

רשעים של טובתם
בשבי לוט של הילקחו ועל המלחמה דבר על אבינו לאברהם נודע ?כיצד

עוגהיה של הרבה באדיבותו זה.זה המלחמה-עוג מן אבינו,שפלט לאברהם לבשר רץ
בשבי אחיו בן לוט של הילקחו ועל המלחמה להצילו,על שיבוא .כדי

וחסד-ואולם עזרה של טהורים ממניעים נבע לא זה של,מעשה אנוכיים ממניעים אלא
ורשע מבשר":בלבועוגאמר.חמדנות יהרגוהומוה,אותוהריני חוזקם ברוב אזו,לכים

אשתואשא שרה את לשכר,ואגב[!"אני עוג זכה זה מעשה ימים,בגלל כיון.שהאריך אך
רעה כוונתו רבנו,שהיתה משה בידי שנפל אבינו-נענש אברהם של בניו א(.]מבני רבה )דברים



הלכה ובאגדהחג הסוכות ב  
 

36

ניסית מלחמה
נשבה שלוט הבשורה את אברהם היה,כששמע פסח ע,ערב מצותוהיה בהכנת סוק

לוט,אולם.לחג את להציל מיד לצאת .החליט

המלכים ארבעת נגד למלחמה נעריו את לגייס פנה ליבם,הוא על ולדבר לחזקם וניסה
יפחדו מפחד,ואולם.שלא מוריקות פניהם כי אברהם לא:אמרו,ראה מלכים חמישה

כנגדם לעמוד כנגדם,יכלו לעמוד אנו נוכל בבראשית(!?ואיך מג אברהם)רבה זאת ראה
ְלֵביתו-ַהֵּלָבבְוַרְךַהָּיֵראָהִאיׁשִמי":ואמר ְוָיׁשב רק!".ֵיֵלְך ונשאר כולם התפזרו אכן

עבדו ב(.אליעזר טז.תנחומא לך )לך

למלחמה ואליעזר אברהם יצאו יום באותו להם.עוד נעשתה הדרך הגיעו,קפיצת והם
ערב באותו המערכה שדה פסחל-אל ב(.יל ח.תנחומא להם)ויצא נעשו גדולים ניסים

זו רבה,במלחמה בקלות המלכים את לנצח רגליהם.והצליחו על עלה לא אבק אפילו
פ(!במלחמה הוספה רבתי כ"פסיקתא )ב

עפר עליהם וזורקים לוקחים ואליעזר אברהם לחרבות-היו נעשה לוקחים.והוא היו
לחיצים-קש נעשה ב(שנאמרכמו.והוא מא ")ישעיה חרבו: כעפר קשתו,יתן נדף ".כקש

ע( קח הלילה)ב"סנהדרין חצות עד המלחמה נמשכה הקב-ובחצות,וכך לאברהם"אמר ה
הלילה:אבינו חצי עד לך א(!די יח רבה "ואז)שמות ָּכל: ֵאת ֶאת,ָהְרֻכׁשַוָּיֶׁשב ָאִחיולֹוטְוַגם

ֵהִׁשיב ֶאת,ּוְרֻכׁשֹו ְוֶאתְוַגם ".ָהָעםַהָּנִׁשים

ה 'קידוש
ה אבינו'קידוש אברהם ידי על נעשה רבים.גדול זרה,עמים עבודה אל,עובדי נאספו

המלך" אתארזיםקצצושם,"עמק והושיבו גדולה בימה אבינוועשו ,למעלהאברהם
אותווהיו את":ואומריםמשבחים את!עלינוהמלך !"עלינוהאתאלוה!עלינוהנשיא

להם אבינואמר מלכו:אברהם העולם יחסר אלוהו,אל יחסר מלכי-ואל מלך זהו
הוא ברוך הקדוש מג(!המלכים רבה )הבראשית

סדום טובו"מלך המלחמה"ברוב שלל כל את לעצמו שיקח לאברהם ואולם.מציע
מאומה לקחת מסכים לא ְׂשרֹוְךִמחּוטִאם"-אברהם ֹת...ַנַעלְוַעד ֶהֱעַׁשְרִּתיְוֹלא ֲאִני אַמר

הקב!".ַאְבָרםֶאת שהרי להתעשר שסופו אברהם בממונו"ידע ברכה לו הבטיח ולכן,ה
התעשר בשלו כי יחשוב סדום שמלך רצה .לא

רבא ל,"נעלשרוךועדמחוטאם"אבינואברהםשאמרבשכר:דרש בניו :תומצושתיזכו
תכלת של תפ,חוט של יזסו(.ליןיורצועה )א"עטה

Fהשישי הבתרים-הנסיון בין ברית
ָהֵאֶּלה" ַהְּדָבִרים ְדַבר,ַאַחר ֵלאמרֶאל'הָהָיה ַּבַּמֲחֶזה ִלי...ַאְבָרם ,ְמֻׁשֶּלֶׁשתֶעְגָלהְקָחה

ְמֻׁשֶּלֶׁשת ְמֻׁשָּלׁש,ְוֵעז ְוגֹוָזל,ְוַאִיל ָלבֹוא...ְוֹתר ַהֶּׁשֶמׁש ַע,ַוְיִהי ָנְפָלה ְוִהֵּנה,ַאְבָרםלְוַתְרֵּדָמה
ֲחֵׁשָכה ָעָליוְגדָלהֵאיָמה ְלַאְבָרם.נֶפֶלת ִּכי,ַוּיאֶמר ֵּתַדע ֹלאָידַע ְּבֶאֶרץ ַזְרֲעָך ִיְהֶיה ֵגר

ָּבָאה....ָלֶהם ַהֶּׁשֶמׁש ָהָיה,ַוְיִהי ֵאׁש,ַוֲעָלָטה ְוַלִּפיד ָעָׁשן ַתּנּור ַהְּגָזִריםֲאֶׁשרְוִהֵּנה ֵּבין ָעַבר
ֵלאמרֶאת'הָּכַרתַההּואַּבּיֹום.ֵאֶּלהָה ְּבִרית ֶאת,ַאְבָרם ָנַתִּתי ַהּזאתְלַזְרֲעָך ".ָהָאֶרץ
)טופרקבראשית(

ה כרת מיוחדת אבינו'ברית אברהם ה.עם גילה ונסתרים גדולים לאברהם'סודות
זו הדורות,בברית במשך בניו את יקרה אשר את לו גילה היתר כ-ובין קשייאת ל
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שונות למלכויות ושעבודם המרה העתידית,הגלות הגאולה את קשים.ולבסוף דברים
אבינו אברהם הוא,ראה ברוך הקדוש של מידותיו אחר הרהר לא זאת .ובכל

המדרש אבינו"הקבהראה:אומר לאברהם מלכה שעתידיוארבע בניוםיות את ,לשעבד
עליו":אמרשנ נופלת גדולה חשכה אימה בה[בבלמלכותזו-"נופלת"."והנה שכתוב
בבל" מדי-"גדולה""].נפלה מלכות אחשורוש"אמרשנ[זו המלך מלכות-"חשכה"."]גדל זו
ישראלעיניהםשהחשיכה,יון קשותשל מלכות-"אימה".בגזרות ,עליהרנאמש[אדוםזו

יתירה ותקיפות ואימה ט(.]חיל דבחדש יתרו )מכילתא

הקבדארבעהעוד הראה לאברהם"ברים "שנאמר[תורה:ה אש: :שנאמר[קרבנות,"]לפיד
משולשת" "שנאמר[גיהנם,"]עגלה עשן: ישראל[יותוומלכ,"]תנור את לשעבד ,שעתידים

"שנאמר עליו: נופלת גדולה חשכה הקמרא"].אימה שבניך,ברהםאלה"בלו זמן כל
זמן:םימשתיםניצוליםה-יםבשתיםמתעסקי מתעסקיכל ,ובקרבנותבתורהםשבניך

ניצולי ה(!יותווממלכהנםיגמםהם כהנא דרב )פסיקתא

Fהמילה-שביעיהנסיוןה מצות
אבינו אברהם היה שנים ותשע תשעים הקב,בן אותו ציוה למול"כאשר כאשר,כעת.ה

נחלשים וכוחותיו יותר מזדקן הקב,הוא של כהבטחתו לבן מצפה עודנו ודאי,ה"והוא
יותר גדול .הנסיון

ה,ואולם זאת'מאת מבוגר,היתה כה בגיל ימול אבינו אפשרות,שאברהם לתת כדי
ה בנחלת ולהסתופף להתגייר שירצה גוי מבוגר-'לכל בגיל אף זאת כשם,לעשות

בגיל נימול אבינו שנה.99שאברהם שלושים בן או שנה עשרים בן אברהם מל ,אילו
גר כי לחשוב מקום שלושיםהיה גיל עד אלא להתגייר יכול יח(!אינו משפטים )מכילתא

ה אמר למול'כאשר אבינו אוהביו,לאברהם שלושת אל אברהם אשכול,נרע:הלך
עצהכדי,וממרא מהם הק:לואמר,ענראצלהלך.לקחת לי אמר וכך לוא.ה"בכך מר

תמולו,זקןכבראתההלוא:ענר מבוגראם כה ממך,בגיל תוכל,דםהרבהיצא ולא
זהלסבול נפש אשכולאברהםהניחו.ותמות,עינוי אצל ל,והלך וכך:ואמר ליאמרכך
לוא.ה"הקב להיות:אשכולמר אתה רוצה מוםהאם תמול!?בעל אם על,הלוא ישמעו

שהרגת המלכים ארבעת קרובי חולשתך,כך את להרגך,ינצלו לבר,ויבואו תוכל וחולא
לוא,ממראאצלוהלךאברהםהניחו!מפניהם הק:מר לי אמר וכך ת,ה"בכך ?יעצניימה

לוא עצה:ממראמר מבקש אתה הזה הוא!?בדבר האששהצילךהלא ועשה,מכבשן
הנאתלך המלכים,סיםיכל מן וגבורתווכאלוליוא,והצילך הורגי-חו הוא!אותךםהיו

כלהציל עלי-ועכשיו,ךאבריח"רמאת מצווה אחדשהוא באבר מצוה מתלבט,ך אתה
עצה ל!?ומבקש שעליך !תווכמצוותעשודאי

הקב אתהת:לממראה"אמר עצה,תברך אברהםאלנגלהאיני!שימוללאברהםשנתת
בתחומך אראשיתב(שנאמר!אלא ")יח ֵאָליו: ג(".ַמְמֵראְּבֵאֹלֵני'הַוֵּיָרא וירא )תנחומא

כמצוות לעשות אבינו אברהם הקבמיהר של עצמו,ה"ו את לויא".הזההיוםבעצם"ומל
בלילה אברהם א,מל דורו בני כל אותויא:ומריםהיו רואים היינו היינו-מללו לא

היום.לימוללומניחים בעצם אבינו אברהם מל ה,לכן קידוש היה יותר'וכך .גדול
ט( מז רבה )בראשית

מל לבד עצמו את בנו,ולא ישמעאל את אף ביתואלא בני כל רביא.ואת :אייבומר
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שמל חמההעליהםחהוזר,ערלותשלגבעההעמיד,ביתובניכלאתאברהםבשעה
הקב,והתליעו לפני ריחן כקטורת"ועלה לאישיםסמיםה כליל שהיא אמר.וכעולה

הוא ברוך ולידי:הקדוש עבירות לידי באים זה של בניו שיהיו אני,רעיםמעשיםבשעה
לוז הזהכר הריח עליהם,הם ומרחם רחמים עליהם מז(!ומתמלא רבה )ובראשית

בדרגה עלייה
אברהם נימול להקב,כאשר וקרבה התקדשות של יותר גבוהה לדרגה להתעלות .ה"זכה

חז שאמרו תמים:ל"כפי אבינו אברהם נקרא המילה-לא שם על ע(".אלא לב )ב"נדרים

הקב" נתן ל"מתחילה חכמה לאברהם בוה להידבק האמונה,דעת סוד לדבר,וידע אבל
בלבד-אתו התחתונה בדרגה אלא יכול היה שמל.לא הכל-כיון על אברהם ".נתעלה

ח( ע"זוהר פט המילה)א"א הקב,לפני עימו דיבר "נאמר,ה"כאשר פניו: על אברם כי-"ויפול
מהול היה שלא לעמוד,בעבור יכול היה יז(!לא לך יונתן שה).גתרגום ראינו כן דיבר'וכמו

ונעלמת-"במחזה"עימו נסתרת איתו,בהתגלות מדבר שהוא יבינו לא שהמלאכים .כדי
מהול?ולמה היה לא עדיין שאברהם ערל,מפני למלאכי'וה,והיה שתהיה רצה לא

טענה ערל,השרת עם מדבר הוא ח(.מדוע פח"זוהר )א

טובות בשורות
למילתו השלישי הקבב,ביום ובעצמו"א בכבודו יום!שלומובלשאולה הוציא-ובאותו

שלא,מנרתיקהחמהה"הקב מביתםכדי אנשים לא,ייצאו הכנסתבאברהםיטרחוכך
אורחים.כהרגלואורחים להשיג זאת בכל התאמץ אברהם את.ואולם שלח הוא

אורח עוברי לחפש לחוץ שיצא עבדו אורחים-יצא.אליעזר פגש :אברהםאמר.ולא
לך מאמין הבריות.איני שאומרים בעבדים-זהו אמון בעצמו!אין הוא יצא  .לפיכך

ה אורחים'ראה לקבל אברהם של רצונו ערבים,את בדמות מלאכים שלושה לו .שלח
המלאכים אלה ורפאל,מיכאל:היו אברהם-רפאל.גבריאל את להפוך-גבריאל.לרפא

סדום בןתאלולבשר-מיכאלו.את לו יוולד שנה שבעוד פו(!הבשורה מציעא )ב"עבבא

לאכול מטעמים אברהם לפניהם הביא המלאכים,כאשר לו "אמרו כאשר: תעשה כן
אצלנואין,אנו-"דברת ושתיהשייך אתה.אכילה לפניך,אבל כן,ושתיהאכילהשיש
אחרת-דברתכאשרלעצמךתעשה סעודה עוד לעשות שתזכה רצון זכרל,יהי בן

לך )מחרבהבראשית(!שיוולד

עכשיו אבינו-דווקא אברהם שנימול על,לאחר ולהתבשר קודש בזרע להיפקד זכה
יצחק שמו.הולדת היה עכשיו ה,"אברם"עד לו הוסיף ה'ומעתה האות שמו"את על ,א
שמו גויים-"אברהם"ונקרא המון רמ.אב בגימטריה תמים,ח"אברהם הוא עתה שרק

ברמו אבריו"שלם יצחק,ח את להוליד הוא ראוי "ועתה מוליד. אינו אברהם,אברם
יא(".מוליד שופטים )תנחומא

Fשרה-שמיניהנסיוןה את לוקח אבימלך
בחברון אשר מגוריו ארץ,ממקום בדרום אשר גרר ארץ אל מקומו את אברהם מעתיק

נוסף.ישראל נסיון לו נכון בית-וכאן אל שרה גררלקיחת מלך .אבימלך

בגרר להתגורר אברהם הלך סדום-?מדוע העיר שנהפכה שביםועובריםסקוופ,מפני
זה באזור "אברהםאמר.מלעבור מביתימפסיקאנימה: אהל!"?צדקה לו ונטה הלך

נאמר!בגרר "ועליו יקח: לב ג(".תומצוחכם נח רבה )בראשית
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לגרר יופי,בהגיעם דבר בעיר התפרסם שרהמיד של תשעים-ה כבת היותה למרות
כאן!שנה במצרים,גם אשתו,כמו היא כי גילה ולא אחותו היא שרה כי אברהם ,אמר

שרה את לקחת כדי אותו הורגים היו בודאי כן לא בית.שאם אל שרה נלקחת וכך
גרר מלך .אבימלך

מצרים מלך פרעה בבית התרחש לאשר וכל,בדומה אבימלך נענשו כאן ביתואף בני
ומרים קשים קשה:בעונשים בצרעת נסתמו,לקו נקביהם נעצרו,כל המעוברות כל

לידתן,מללדת זמן שהגיע פי על אבימלךו,אף בית של תרנגולת הטילה-אפילו לא
צב(!ביצתה קמא )א"עבבא

בטענה אליו ובא אברהם אל אבימלך אחותך:קורא היא ששרה אמרת ובכך,מדוע
החטאת בחטאכמעט אברהם!?אותנו לו בעיר:ענה להתארח שבא אורח כל מה,הלוא
אותו ולשתות-?שואלים לאכול ברצונך לן?היכן אתה עימך?היכן הבאת סחורה ?איזו

האם אותו שואלים זו'וכי זו'או?'אשתך אותי?'אחותך שואלים אתם כי ובראותי
כאלו בליבי,שאלות "אמרתי ֵאין: ֱאֹלַרק ַּבָּמקֹוםִיְרַאת ַעל-ַהֶּזהִהים ְּדַברַוֲהָרגּוִני

אחותי!".ִאְׁשִּתי שהיא לומר נאלצתי ט(.לכן )ב"עמכות

פיוס רבות,לאות מתנות לאברהם אבימלך בני,נותן ובעד בעדו שיתפלל ממנו ומבקש
שיתרפאו ֶאל",ואכן.ביתו ַאְבָרָהם ֱאֹל,ָהֱאֹלִהיםַוִּיְתַּפֵּלל ֶאתַוִּיְרָּפא ְוֶאתֲאִביֶמֶלְךִהים
ְוַאְמהָתיו ".ַוֵּיֵלדו,ִאְׁשּתֹו

דבר,חבירועלרחמיםהמבקשכל" לאותו צריך תחילה-והוא נענה לאחר."הוא מיד
אבימלך על אברהם ֶאת'ַוה"-שהתפלל צב(".ָׂשָרהָּפַקד קמא )א"עבבא

Fהתשיעי וישמעאל-הנסיון הגר שילוח
יצחק ולהחטיאו,כשגדל להורגו ומנסה אליו מתנכל שישמעאל אמו שרה ובכך,ראתה

והרוחני הגשמי קיומו את בסכנה את.מעמיד מיד שיגרש מאברהם ביקשה לכך
מביתם אימו הגר ואת ליצחק,ישמעאל מתנה שטר שיכתוב אלא עוד מה,ולא שכל

הקב לו לו-ה"שנשבע שייך כלום,הכל ישמעאל יירש הס"והקב!ולא שרהה עם כים
לאברהם "ואמר שרה: אליך תאמר אשר בקולה-כל !".שמע

אבינו לאברהם היה קשה עליו,נסיון שעברו הצרות הדבר,וכל כמו לו קשות היו לא
פניו,הזה מעל בכורו בנו את כאן!לשלח גם הקושי,ואולם כל אברהם,למרות מזדרז

רצו את לעשות שבשמיםןאבינו ַּבּבֶקרַוַּיְׁשֵּכ"-!אביו ַאְבָרָהם ַמִיםַוִּיַּקח,ם ְוֵחַמת ,ֶלֶחם
ֶאל ַעלַוִּיֵּתן ָׂשם ְוֶאתָהָגר ַוִׁשְכָמּה יד(".ְיַׁשְּלֶחהַהֶּיֶלד כא )בראשית

ג להגררושיןיגט אבינו אברהם עשרה,נתן השבע בן בנו ישמעאל ואת אותה ושילח
כשגירשם,ואולם.מביתו ורצה,גם בנולראותלעקוב ישמעאל הדרךתולדע,את את

בה הלכו .אשר

לדרכם וישמעאל הגר החמתו,הלכו מן המים חסרו לא אבינו אברהם ימיםבזכות
אלהגיעכאשר-ואולם.רבים הגר המדברה תועה,פתח אחרומתפתההתחילה

זרהע המים-ואז.אביהביתשלבודה חסרו מתוישמעאל,ואזלומיד .בצמאכמעט
תחתאתוהשליךשמעאליהלך אבי":ואמר,המדברשיחיעצמו אברהם החיים,אלהי

בידך נפשיאנא,והמוות את בצמא,ממניקח אמות !"ולא

ה חיים,תפילתואת'שמע מים של מעיין לו המעיין.וזימן מן והגר ישמעאל הירוו,שתו
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צמאונם הדרךהחמתאתלאויומ,את המשך נשאו.עבור והמשיכוםרגליהאתמשם
יישוב למקום שהגיעו עד .בדרכם

ישמעאללקח מבנותלו שמה"עשייה",מואבאשה הלךשלושלאחר.היה שנים
ישמעאל את לראות שאינו,אברהם לשרה כללונשבע אינו,מתעכב הגמלואף מן יורד

שםבמקום שרוי ישמעאלהגיע!שישמעאל בית אל שם,היוםאמצעבאברהם ומצא
שלאת לה.ישמעאלאשתו ישמעאל":אמר הוא ואמו":ולאמרה"?היכן הוא הלך

המדבר מן ותמרים פירות להא".להביא מים":מר ומעט לחם מעט לי עי,תני תיפיכי
לוא".המדברמדרך מים":מרה ולא לחם לא לי להא".אין ישמעאלוכשיב":מר אמרי,א

לראותך:לו כנען מארץ זקן כי,בא לךואינוטובואינביתהמפתןואמר כשבא".ראוי
אשתו,ישמעאל לו הדבריםאמרה הרמז,את את הבין אשתו,והוא את שלחה.וגירש

אביה מבית אשה לו ולקחה .שמה"פטימה"-אמו

אברהם,נוספותשניםשלושאחרל ישמעאללראותשובהלך לשרהושוב,את נשבע
שם שרוי שישמעאל במקום הגמל מן יורד בה.שאינו לשם אתומצאהיוםאמצעגיע

ישמעאל של ומים,הפעם.אשתו לחם האשה מן ביקש לו,כאשר ונתנה הוציאה .מיד

אברהם הקב,עמד לפני מתפלל בנוה"והיה טוב,על מכל ישמעאל של ביתו ונתמלא
וברכות ישמעאל,וממון אשתווכשבא לו קרהאתסיפרה אשר שעדישמעאלוידע,כל
רחמי בנים,עליוואביעכשיו על אב כא(.כרחם בראשית שמעוני )צהילקוט

אבינו,אכן אברהם בימיו,זכה תשובה עשה בנו טז(!שישמעאל בתרא )ב"עבבא

Fהעשירי יצחק-הנסיון עקדת
מכולם והקשה האחרון יצחק-הנסיון עקדת נסיון מסירות,הוא אבינו אברהם הוכיח בו

רצ כלפי מוחלטת והתבטלות הנפש האבהי',ון טבעו את לגמרי נוגד כשהדבר ואת,גם
כולו בעולם אברהם שהפיץ החסד מוסר זה.כל בנסיון עמידתו ידי אברהם,על הטביע

הדורות,בניו,בנו-אבינו כל ה,במשך רצון למען נפש מסירות של הנפלא הכח .'את

ֶא,ָהֵאֶּלהַהְּדָבִריםַאַחרַוְיִהי" ִנָּסה ֵאָליו,ַאְבָרָהםתְוָהֱאֹלִהים ַוּיאֶמר,ַאְבָרָהם:ַוּיאֶמר
ֶאתַקח:ַוּיאֶמר.ִהֵּנִני ֲאֶׁשרֶאתִּבְנָךָנא ֶאתְיִחיְדָך ֶאלְוֶלְך,ִיְצָחקָאַהְבָּת ַהּמִרָּיהְלָך ,ֶאֶרץ

ְלֹע ָׁשם ֹאְוַהֲעֵלהּו ֲאֶׁשר ֶהָהִרים ַאַחד ַעל ֵאֶליָךָלה אבראשית(".ַמר )כב

האלה"מהו הדברים ?"אחר

בנו יצחק היגמל לכבוד גדולה סעודה אבינו אברהם שעשה לפניהבא,לאחר שטן
עולם":ואמרה"הקב של זה,רבונו בגילחננת-זקן בטן בפרי שנהאותו והוא,מאה

גדולה סעודה ערך שעשההמכל-ואולם,בשמחתו גוזל,סעודה או אחד תור לו היה לא
לו!"?לפניךלהקריבאחד אל:ה"הקבאמר עשה לא זה כל בנוהלוא בשביל מאהבתוא
לואניאםו,אותו בנשיאומר את !"זובחוהואמיד,לפניוזבח

הקב בקשה"פונה בלשון אבינו לאברהם "ה בנךנאקח: דומהמשל"!את הדבר ?למה
ודם בשר אויביוש,למלך עם רבות מלחמות לו אחד,היו גבור לו יוצאוהיה לכלשהיה

ומנ מלחמות חזקהלפניהםעמדה,לימים.צחאותן לגיבוראמר,במיוחדמלחמה :המלך
ממך אף,בבקשה לנצח זותתאמץ כולםש,במלחמה יגידו כן לא המלחמות,אם כי

בהן ניצחת ולכן רציניות היו לא .הראשונות
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לאברהם"הקבאף אמר נסיונות:ה בכמה ליעאנא,עכשיו.םלובכועמדת,ניסיתיך מוד
זה יאמרו,בנסיון בכישלא ממש האין ע(!ראשוניםנסיונות פט )ב"סנהדרין

זה נסיון ידי העולם,על לאומות תשובה הוא ברוך הקדוש עתה.נתן האומות,שעד כל
מחבב:אומריםהיו הוא ברוך הקדוש האש,אברהםאתלמה מכבשן ומן,והצילו
עליו,מלכיםה שעברו הצרות ל!?ומכל אםאכי,לכםמראההריני:ה"הקבםהאמר ף

ל לשמיואומר בנו את לי,שיקריב שומע מגןלכ,הוא עליואני יח(!ן תהלים )מדרש

אחד בלב
הקב פונה לפניו"כאשר בנו את שיקריב לאברהם אחת,ה בבת זאת לו אומר הוא ,אין

עליו דעתו תיטרף א.שלא הקבמראלא "ה"לו ֶאתַקח: ֲאֶׁשרֶאתִּבְנָךָנא ָאַהְבָּתְיִחיְדָך
לו".ִיְצָחקֶאת אמר בנך"תחילה אברהם,"את לישני:אמר יש לו.בנים את":אמר

אברהם,"יחידך לאמויחידזה:אמר יחיד וזה לו.לאמו אהבת":אמר אמר,"אשר
אוהב:אברהם אני שניהם לו.את יצחק":אמר ע(".את פט )ב"סנהדרין

אברהבאותה הרהר בלבושעה מודיע,ם אני הלשרהאם ציווי יצחק'את את להקריב
המזבח זאתקלהדעתןנשיםהלוא,על תקבל לא ידיעתהואם,ואולי ללא אותו ,אקח

איננו שהילד תגלה היא כאשר נשמתה,הרי צערתפרח עשה.מרוב שרה?מה אל בא
לה מאכל:ואמר לנו לה?מדוע:ולאמרה.לדרךומשתההכיני שלושיםל:אמר בן א
הוא הלך!?ושבע לא התלמוד,ועדיין לבית ולא המדרש לבית ישאר!לא מתי עד

י!?בחיקך כאשר,אתודעתהלוא בוראי,בלבדשניםשלושבןאניהייתיכי את ,הכרתי
כברו בננו ואילו מחנכיישו!תחנךהלאעדייןגדול ששם המקום ולעבודת לתורה ',ם
אותוא שר.לשםקח ואמרההשתכנעה לשלום":ה !"קחנו

עדיין:אמר,בבקראברהםהשכים כשהיא בא.מהסכמתהבהתחזורלאש,ישנהאצא
לפניוה ועמד לוכשהואשטן לוא,זקןכנדמה הולך":מר אתה אברהם"?להיכן :ענה
השטן!"להתפלל" לו ו":אמר והאש לוא!"?הםלמה-הסכיןוהעצים א":מר תעכבשמא

ולאכולואצטרך,יםיומאויוםבדרך דבריו".לאפות את השטן "ואמר,ביטל הולך: הלוא
בנך את לשחוט זקן,אוי!אתה דעתך,זקן ואת לבך את אבדת כי!?האם יתכן אדםהיאך

יאבד בזקנבנואתשכמותך לו ש!?תוושניתן מפחד אתה בדיןואין כךתתחייב על
נשמה אברהםא!"?שהרגת לו לי":מר אמר !"ה"הקבכך

אברהם את לשכנע מצליח שאינו השטן ועמד,כשראה לוכשהוא,יצחקלפניבא נדמה
לוא.כנער הולךכןילה":מר לוא"?אתה ובינה":מר מוסר השטןא".ללמוד הלוא:מר
אותך,תבין לשחוט הולך אביך יצחקא!"?כי לו כןא:מר פי על !".אלך-ף

ל מצליח אינו הוא יצחק את גם כי השטן אצל,שכנעראה להא.שרהבא "מר -בעלך:
הוא לוא"?היכן ושאל".במלאכתו":מרה "הוסיף הוא-ובנך: את?היכן תמיד הלוא

עליו מן,שומרת לצאת לו מניחה לוא!"?פתחהואינך למלאכה":מרה אם,יצאולא כי
להא".להתפלל לך:מר לראותלאכי,תדעי לעולםאותותוכלי :שרהאמרה!"יותר

מבני"הקב" רצונו יעשה צח(!"ה כב בראשית שמעוני )ילקוט

שטן מעשה
בדרכם ויצחק אברהם מרפה,ממשיכים אינו השטן למונעם.ואולם מנסה הוא ושוב שוב

בדרך .מלהמשיך
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גדולהשטןנעשה כנהר לעבורשלא,לפניהם עד.יוכלו המים והגיעו הנהר בתוך נכנסו
לשנשא.ריהםצוא עיניו את ליאנגלית,העולמיםרבון":אמרומיםאברהם ואמרת לי

את העולםךשמשאודיע בניעלהאו,בכל אחר,לעולהאת הרהרתי אול,דבריךולא
מצוותךעכבתיהת את נפש,ועכשיו.מלעשות עד מים בנייאםו!באו יצחק היאך-טבע

ה קידוש הקב!"?בעולם'יהיה גער לו,בשטןה"מיד שמעוני(.והלך צטילקוט כב )בראשית

התייאש לא השטן יצחק.ואולם אל בא לו,שוב ואמר לימינו של,עלובאוי":עמד בנה
תעניות,עלובה תפילות,אמךהתענתהכמה נולדתעד,תפללההוכמה סוף סוף אשר
הזה.אתה מ-והזקן אמך!לשוחטךהואוהולך,זקנותורובנשתטה על תחוס הלוא

יצחק!"?יולדתך הפך אביואתמיד אל של,פניו להפצרותיו כלל להקשיב רצה ולא
מג(.השטן מ רבתי )פסיקתא

העולה בדרך
בדרך הם הולכים ימים המוריה.שלושה הר אל היא-הדרך ה,קצרה מאת 'ואולם

המקום את מצאו ולא ימים שלושה במשך אומות,זאת.התעכבו יאמרו שלא כדי
אברהם:העולם היה הי,בהול קלט עושהולא הוא אשר את הקב.טב עיכבם ה"לפיכך
שאברהם,ימיםשלושה ניכר יהיה הדעתשכך וישוב מחשבה מתוך מעשהו את .עושה

ס( מ רבתי )פסיקתא

ַהְּׁשִליִׁשי" ֶאת,ַּבּיֹום ַאְבָרָהם ֶאת,ֵעיָניוַוִּיָּׂשא ֵמָרֹחקַוַּיְרא ראה-"ַהָּמקֹום ענן?מה ראה
בהר קשור שכינה ה:מרא,של רוצה בו אשר המקום זהו בני'ודאי את פנה.שאקריב

בנו ליצחק "ואמר רואה: שאני מה אתה רואה לו"?האם הנערים.כן:אמר לשני אמר
אליהם "שהתלוו רואה: שאני מה אתם רואים לו"?האם "אמר.לא:אמרו הואיל:

רואה אינו רואים,והחמור אינכם אתם החמור-ואף עם פה לכם א(!"שבו נו רבה )ב-בראשית

ַיְחָּדו" ְׁשֵניֶהם ל-"ַוֵּיְלכּו שמח היה שזה ל,ביקרהכשם שמח היה זה .קורבןהיותכך
לעקוד שמח ל,אברהם שמח לשחוטאברהם.יעקדהויצחק שמח,שמח !שחטלהיויצחק

מג( מ רבתי )פסיקתא

מזבחי על לרצון
המוריה הר אל הם המזבח,מגיעים את בונה אדם.ואברהם שבנה מזבח אותו זה היה

ה לפני קורבנו את שהקריב בשעה המבול',הראשון בזמן נח.ונהרס אותו בנה שוב
התיבה מן הפלגה-ביוצאו בדור מחדש.ונהרס אברהם אותו בנה יונתן(.עכשיו תרגום

ט כב )בראשית

המזבח את אברהם בבנייתו,בנה יצחק את שיתף עליותשלא:אמר,ולא אויפול אבן
מוםיוי,עפרצרור בו ליפסלובכךעשה ראוי מלהיות אתאברהםסידר.קרבןיצחק

לעקוד,העצים יצחק]לקשור[ובא לו.בנואת אני,אבא":יצחקאמר שמא,בחור וחושש
מפחד גופי חלילה,אותךאצערובכךסכיןהיזדעזע השחיטהיתואולי יעלהולא,פסל

הקרבןה לפני היטבקלכן.'לרצון היטב אותי !"שור

ידו" את אברהם ידאברהם-"וישלח הסכיןליטולשולח דמעות,את מורידות ,ועיניו
אבא של מרחמנותו יצחק של לעיניו דמעות כןוא,ונופלות פי על שמח-ף לעשותהלב

יוצרו נו(!רצון רבה )חבראשית

שבא צוארוסכיןהאתלתתאברהםכיון יצחקעל המל,של בוכיםבאו והיו אכים
הוא ברוך הקדוש לפני שכר:ומצווחים הוא אברהםוהיכן אותם,של כל עובריעבור
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אמונתך,דרכים את להם ומודיע אליך מקרבם אברהם!?שהיה של שכרו הוא ,היכן
אורחים אותם כל מכלעבור באים שיתגדלכדי,נםיחואצלואוכליםולניםמקוםשהיו

שמך הבריתימהאם!?בעולםויבורך את אתה אקים"לאברהםשאמרתפר בריתי את
יצחק המאכלת!?"את צוארוכברהרי ממתין,על אתה מתי !?עד

הוא ברוך הקדוש אמר עומד:מיכאלמלאךלמיד אתה תניחנוא?מה בנול את !לשחוט
אברהם אל וקרא מיכאל נחפז הצועק,פעמיםשני-!"אברהם,אברהם":מיד אלכאדם

צרהמחברו הנער".תוך אל ידך תשלח מ(!"אל פרשה רבתי )פסיקתא

נפגמה אברהם של בידו שהיתה ופגמוה,הסכין השרת ממלאכי דמעות שלוש נשרו .כי
לשוחטו במקום יצחק את לחנוק אולי אברהם ה,חשב ציווי את לקיים לו.'כדי אמר

"המלאך תשלח: אברהם!".ידךאל ד:אמר טיפת ממנו אוציא מיכאל.םלפחות לו :אמר
מאומה" לו תעש י(!"ואל נו רבה )בראשית

למלאך אברהם לו "אמר אתה: לו"?מי "אמר העולמים: רבון של לו".אנישליח :אמר
אתה" שטן קוני,שמא רצון על שאעבור כדי לרמותני לו!"?ותבקש "אמר הוא: אני

הזה הבן על לך,שבשרתיך שאמרתי הוא אליך"אני אשוב ה,"שוב אותי עשה 'ועכשיו
יחידך בנך את להציל ב(".שליח כב רבתי )בראשית

אברהם ל"הקב:אמר לי אמר לא,בניאתביקרהה אומר אוכל!?להקריבואתה כיצד
בקולך ואמרקפץמיד!?לשמוע הוא ברוך הקדוש נא":עליו נשבעתי הובי !"'ם

הוא ברוך להקדוש אברהם חבירו:אמר את מנסה בלבושןכיו,אדם מה יודע .אינו
עולם,אתהואולם של ולב,רבונו כליות אשריודע,בוחן שכל,בלבבותאת יתכן ואיך

אותי לנסות כדי רק היתה לא!?כוונתך להאם גלוי שוחטופניךהיה לו!?שאני אמר
לפני:ה"הקב וצפוי לי,גלוי נותן היית ממך מבקש הייתי נפשך את אפילו לו!כי אמר

כן:אברהם כך,אם לי עשית הוא?למה ברוך הקדוש לו עיודהלהייתימבקש:אמר
ומעלתךבעולם גדלותך מכליחלשלא,את בך בחרתי מ(!האומותנם פרשה רבתי )פסיקתא

אברהם של אילו
ֶאת" ַאְבָרָהם ְוִהֵּנה,ֵעיָניוַוִּיָּׂשא ְּבַקְרָניוַוַּיְרא ַּבְּסַבְך ֶנֱאַחז ַאַחר ֶאתֶלְךַוֵּי,ַאִיל ַוִּיַּקח ַאְבָרָהם

ְּבנֹוַוַּיֲעֵלהּו,ָהַאִיל ַּתַחת יג(".ְלעָלה כב )בראשית

זה הקב,איל בנו"שזימן תחת לקרבן אבינו לאברהם בראשית,ה ימי מששת כבר ,נברא
שבת אבינו,בערב לאברהם ומזומן מוכן ו(.והיה ה להיות,עכשיו)אבות זמנו הגיע כאשר

ה,קרבן רץהיה בנוובאאיל תחת שיקריבו כדי אברהם עומד,ואולם.אל היה השטן
לבטל,ומסיטו אברהםאתכדי של האיל.קרבנו הסתבך ביןוקרנישתיונאחזו,כך

איל.האילנות אותו עשה יד?מה את רגליפשט ואת ביו אברהםבגדו של הביט.ו
האיל,אחריואברהם את והקריב,ראה האילנות מן אותו קאילקוט(.והתיר כב בראשית )שמעוני

רביא ְּבַקְרָניוְוִהֵּנה",חנינאמר ַּבְּסַבְך ֶנֱאַחז ַאַחר לישראל,"ַאִיל סימן השנהכ.זה ימות ל
נאחזים ה,בצרותםומסתבכיבעבירותישראל השנה אילשופרםנוטליםובראש של

הקב,בוםותוקעי לפני להם"ונזכרים מוחל והוא .ה

לוי את,אמררבי רואה אברהם האילנותהאילהיה בין ומסתבך משתחרר-הולך
אחד ב,מאילן ומסתבך אחרוהולך הוא.אילן ברוך הקדוש לו עתידי:אמר בניךםכך
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שלהלםוסופ.לאדום-מיון,ליון-ממדי,למדי-מבבל,יותומלכבלהסתבך בקרנו יגאל
שנאמר,איל יתקע'וה":כמו בשופר טבר(".אלהים נו רבה )אשית

האיל את אברהם הקריב לפני,כאשר העולם:ה"הקבאמר רואה,רבון שלאתהוי דמו
בניהואכאילו-זההאילה יצחק של שליבראהםכאילו-המוקרביםבריוא,דמו ו

בני !יצחק

לדורות זכות
ֵׁשם" ַאְבָרָהם ַההּואַוִּיְקָרא יד(".ִיְרֶאה'הַהָּמקֹום כב )בראשית

עולם:אברהםאמר של לי,לפניךוידועגלוי,רבונו אמרתכאשר,לךלהשיבמהשהיה
ל יצחקיקרהלי את השבתי.ב להשיב,לךאילו מה לך היה לךהייתייכול!לילא :לומר

זרע"ליאמרתאתמול לך יקרא ביצחק לשחטו,"כי לי אומר אתה אני!?ועכשיו ואולם
כךלא עשיתי,אמרתי וכחרשיכאצמיעאתאלא אני.לם מבקש עולם,ועתה של ,רבונו
נידוניםאשרכ יצחק של בניו קטיגורים,לפניךיהיו כמה להם יש מקטרגיםהאפילו

שדממתי-עליהם השיבותיךאניכשם לא,ולא אתה ותסתום,מקטרגיםלתשיבכך
המשטינים מ(!פיות פרשה רבתי )פסיקתא

* * *
אבינו החסד-אברהם עמוד
אבינו הוא-אברהם החסד מעצורים.עמוד ללא שופעת ובגשמיות-נתינה .ברוחניות

אורחים מכניס טוב,היה מכל להם ה,נותן של שמו את מפיץ בבד כולו'ובד .בעולם

אבינו אברהם לעולם,בזכות ברכה עם,לויביראמר.היתה עסק עושה שהיה אדם כל
אבינו מתברך-אברהם היה עקרותאברה.מיד על מתפלל היה על,נפקדותןוה-ם

מ-החולים רביא.םתרפאיוהם ספינות,חנינאמר הגדולליגומפשהיואפילו בים -ת
אברהם של בזכותו ניצולות יא(!היו לט רבה )בראשית

אבינו אברהם של בצוארו תלויה היתה טובה מיד,אבן אותה הרואה חולה שכל
טז(!מתרפא בתרא  )בבא

שבאבותאיזה אבינו?רחמן אברהם ה,אברהםאבינובאשלאעד.זה היה ה"קבכביכול
כאכזרי העולם את המבולאנשיחטאו:דן המים-דור פני על אנשי,הציפם דורחטאו

סופויפ-הפלגה ועד העולם מסוף סדומ,זרם וגפריתםהפכ-יםיחטאו ואולם.באש
אברהם בא העולם-כאשר על זכות הקבואמ,לימד לפני "ה"ר הארץ: כל לא,השופט

משפט מבקש-"יעשה אתה משפט עולם-אם מבקש,אין אתה עולם משפט-ואם !אין
מעט מוותר אתה אין מתקיים-אם העולם האזינוספֵר(!אין כז.שיא י יט כהנא דרב )פסיקתא

הרבים וזיכוי אורחים הכנסת
אצל האורחים הכנסת מידת היתה ועצומה אבינוגדולה ארבעה-באהלו.אברהם פתח

כיוונים מארבעה בקלות,פתחים אליו להיכנס יוכל ושב עובר שכל אורח.כדי כל
גדול בכבוד ביתו אל לאכילה,התקבל רחבה,וזכה ביד ולינה בבד.שתיה היה,בד
ה של שמו את מפיץ כולו'אברהם העולם".בעולם באי לכל ומימיו לחמו והיה,סידר

ומד ליבםמזכה על ה,בר את והארץ'עבדו השמים להם,אלוקי דורש שהיו,והיה עד
ושבים ח(".באים רסד"זוהר )א
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הקב,לעולםאברהםאבינובאשלאעד היה לא מלך"כביכול השמים-ה על אלא
לעולם,בלבד אברהם אבינו משבא הךהמלי-אבל הארץ'את ועל השמים פריס(.על
)שיא האזינו

אומה אליומכל ואומרים אברהם של לביתו בניהם את הביאו שאתה:ולשון ראינו
בה העולם'בוטח אדון דרכיך,שהוא לפי בנינו את ח(!הדרך ע"זוהר עז )ב"א

ְּבֵׁשםַוִּיְקָרא,ָׁשַבעִּבְבֵארֵאֶׁשלַוִּיַּטע" לגבראשית(."עֹוָלםֵאל'הָׁשם )כא

אבינועשה מ,פרדסאברהם כל בו מגדיםונטע ידו.יני הקבאתהקריאועל של ה"שמו
ושב עובר כל ושתו?כיצד.בפה שאכלו להם.לברכועמדו,לאחר משלי:אמר וכי

אלהלוא!?אכלתם אכלתםומשל עולם העולם!הי והיה שאמר למי וברכו ושבחו !הודו
י( דף )סוטה

ושותים אוכלים האורחים היו אברהם,כאשר להם ל!ברכו:אמר נאמר:ואמרו ?מה
להם משלו'ִאמרו:אמר שאכלנו עולם אל ומברך.'ברוך עליו מקבל האורח היה ,אם

לו והולך ושותה אוכל לברך.היה עליו מקבל היה לא לו,ואם אומר אברהם שלם:היה
הסעודה דמי עבור לו.כסף מבקש:אמר אתה חשבון?כמה לו עורך אברהם יין:היה כד

מטבעות- לחם,עשר מטבעות-ככר בשר,עשר מטבעות-מנת היה.עשר מי הלוא
לחם לך במדבר,נותן ויין מאוד!?בשר גדול בסכום מסתכם החשבון היה והאורח.וכך

זאת צרה רואה לה-שהיה לברך ומודה מסכים שאכלנו'ואומר',היה עולם אל ברוך
)מטרבהראשיתב(.'!משלו

אברהם]אילן[אשל אשל,נטע ידי בהקבועל מאמין מי ידע בעבודה,ה"זה מאמין ומי
בהקב.זרה שמאמין יפה-ה"מי צל עליו ועושה ראשו על ענפיו פורש האילן ומי,היה
למעלה-מאמיןאינוש עולים וענפיו ממנו מסתלק היה אברהם.האילן זאת ראה ,כאשר

ה אמונת את ודעת טעם בטוב לו ומסביר ליבו על מדבר איח',היה אשר בהקבעד .ה"דו

אברהם ידע האילן ידי טמא,על ומי טהור מי טהור.אף האדם היה אותו-אם מקבל
טמא,האילן היה האילן-ואם אותו מקבל היה לטהרו,לא שיש יודע היה .ואברהם

ההוא האילן תחת היה מים טבילה,ומעיין שצריך לקראתו-ומי עולים היו המים .מיד
ט לפני להמתין שצריך יבש-הרתוומי לשמור,המעיין צריך שהוא אברהם ידע ואז

טהרה ימי בזמנם[.שבעה נוהגים שהיו וטהרה טומאה דיני פי זה.]על אילן ידי על בחן,כך
האנשים ח(.לכל ע"זוהר קב )ב"א

זה מופלא שנה,ומאילן מאות כארבע לאחר למשכן-עשו התיכון הבריח יונתן(!את תרגום
כח כו )שמות

בימיםזק בא  ן
אבראשית(."ַּבָּיִמיםָּבאָזֵקןְוַאְבָרָהם" )כד

בעולם זיקנה היתה לא אבינו אברהם של ימיו קרה.עד עם,וכך לשוחח שרצה שמי
יצחק,אברהם עם משוחח בטעות מאוד,היה דומים והיו ניכרת,מאחר היתה שלא

מיצחק יותר אברהם של לפניו,הקניז'מהתבעואברהםבא.התבגרותו רבון:אמר
למי,אחדלמקוםםנכנסיובנואדם,העולמים יודע אדם לואין שאתה.כבדיש מתוך
בז למי,קנהימעטרו יודע לאדם לוא!כבדיש ברוךמר טוב:הואהקדוש ,בקשתדבר

ע(!מתחילאניוממך פז מציעא סה.א"בבא רבה )טבראשית
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להקב-"ַּבָּיִמיםָּבא" אברהם התקרב אחת"לא בתקופה או אחד ביום מ,ה ויעשאלא
אחתקר דרגה יום בכל אותו נאמר,בו בימים"לכך אותם-"בא ידי על ונתעלה שעלה

ח(!הימים ע"זוהר קכט )א"א

המכפלה מערת
המכפלה שם-מערת להיקבר אברהם של נפשו איותה אשר המקום אף,היא טמן ושם
אשתו שרה א.את אבינו אברהם הכיר המערהכיצד בה,ת ראה ?ומה

באו אברהםכאשר את לבקר המלאכים שלשה,שלושת להם לשחוט אברהם מיהר
ה,ואולם.עגלים ונמלט',מאת ברח העגלים אחריו.אחד אברהם העגל,רץ נכנס והנה

המכפלה מערת אברהם.לתוך אחריו המערה,נכנס את גילה כן.וכך אברהם,כמו היה
ה אל ויום יום בכל להתפלליוצא בשדה,שדה גן,ובהיותו של נעלים ריחות חש היה

המערה מן עולים המערה,עדן אותה מתוך יוצא שהיה אור .וראה

המערה אל אברהם דולק,נכנס ונר גדול אור שם,וראה טמונים וחוה ידע.ואדם ומאין
וחוה אדם הם עדן?שאלו מגן פתח שם לו ידו,נפתח על נעמדה אדם של מעוש,ודמותו

אומרים השרת מלאכי "את כאן: קבור הראשון יהיו,אדם מוכנים ויעקב יצחק ואברהם
הזה כך".למקום מקברו,בתוך הראשון אדם אברהם,יצא לקראת בשמחה לו.ובא אמר

לאדם ממך:אברהם כאן,בבקשה יש קשור אהל קבר[האם מקום אדם?]דהיינו לו :אמר
כאן"הקב אותי הטמין הזמ,ה באדמהומאותו עשב כקלח טמון הייתי עכשיו ועד עד,ן

לעולם אתה הזה,שבאת העולם כל ושל שלי הקיום כל התאווה!בשבילך-ומעכשיו אז
זה במקום מנוחותו שתהא המערה,אברהם בזאת תמיד היה ורצונו בא.ולבו והיה

שם שם"והקב,ומתפלל אתו דיבר ח(.ה ע"זוהר קכח ע"א וקכז רו.א"א חדש עזוהר עט )ב"ת

זו-ואולם למערה אברהם התאווה כה שנפטרה,אם עד אלא אותה קנה לא מדוע
בה-?שרה מעוניין שהוא לב שישימו רצה שלא זקוק,משום והיה שרה כשנפטרה אבל

אותה:אמר,למערה לתבוע השעה במערה.הגיעה רואה היה השדה בעל עפרון ואם
אברהם שראה א-מה מוכר היה לא המערה!ותהלעולם את לקנות אברהם ,וכשבא

בחכמה כלל,עשה המערה את מהם ביקש לא עפרון,ותחילה אל ישירות פנה לא ,ואף
ואמר חת בני אל כללית פנה רק "אלא עימכם: קבר אחוזת לי מכן".תנו לאחר גלגל,רק

המכפלה מערת את לקנות ממנו וביקש עפרון כלפי השיחה ח(.את ע"זוהר קכז )א"א

אבינופ אברהם טירת
ְׁשֵני" ְיֵמי ֲאֶׁשרְוֵאֶּלה ַאְבָרָהם ַוָּיָמת.ָׁשִניםְוָחֵמׁשָׁשָנהְוִׁשְבִעיםָׁשָנהְמַאת,ָחיַחֵּיי ַוִּיְגַוע

טֹוָבה ְּבֵׂשיָבה ְוָׂשֵבַע,ַאְבָרָהם ֶאל,ָזֵקן ָּבָנתֹוֹאַוִּיְקְּברּו:ַעָּמיוַוֵּיָאֶסף ְוִיְׁשָמֵעאל ֶאלִיְצָחק יו
ַהַּמְכֵּפָלה ז(..."ְמָעַרת כה )ט-בראשית

אבינו אברהם לחיות,שנה175חי צריך היה למעשה חמש.שנה180ואולם לו ירדו
משנותיו רעה,שנים לתרבות יוצא נכדו עשו את יראה שלא יום.כדי באותו כבר ואכן
אברהם ביותר,שנפטר חמורות עבירות חמש על עשו הקדוש.עבר הואאמר אני:ברוך
הבטחתי לואוהביאברהםלכבר בשלום"ואמרתי אבותיך אל תבוא ,ועכשיו,"ואתה

ֵיֵצ ואם לחוץ אתיא יראה רעהנכדו לתרבות אדםיו,וצא בני נכדושמע על מדברים
עריותשהוא שיבהודאי-דמיםושופךמגלה זו לו,לכן!טובהאין עושה אני אוספו?מה

העולם לוט!מן משכבםםובשללהיאסףםלצדיקיהםב תצא(.על כי )דתנחומא
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העולם מן אבינו אברהם שנפטר היום ואמרו,אותו העולם אומות גדולי כל לו:עמדו אוי
מנהיגו את שאיבד קברניטה,לעולם שאבד לספינה לה ע(!אוי צא בתרא )א"בבא

מיטתו את נשאו המיטההלכו,כאשר לפני ועבר מקואור,שם איזה לאברהםו פנוי ם
שלו,אבינו המכפלה במערת אותו ג(.וקברו סב רבה )בראשית

לדורות זכותו
הקב לאברהם"אמר "ה ּוְסֹפַהֶּבט: ַהָּׁשַמְיָמה ַהּכֹוָכִביםָנא הבראשית(!"ַזְרֶעָךִיְהֶיההֹּכ...ר ).טו

דומה הדבר ?למה

לדרךאדםל ימיםע-שלושה,יומיים,יום-והלך,רחוקהשיצא עשרה לא,ד מצא ולא
מים,פונדקולאעיר ולא אילן עייף!לא הלך ורעב,כך ימיםשלושהאחרל,הנהו.צמא
מרחוקראה אחד מיםישאולי:אמר,אילן אלוהלך.תחתיו לשמחתו,ויהגיע וגילה

חיים מים מעיין על נטוע רחבים,שהאילן וענפים טובים פירות לו האילןישב.ויש ,תחת
בצתקה המע,הטוביםפירותיומאכל,לוירר מן ושביושתה לו וערב כאשר.נפשוהין

לל בדרכועמד ולהמשיך לאילן,כת ב,אילן:אמר אותךבראמהאילן עצך?ך שיהא
כבר-?נאה נאה!הואנאההרי צלך נאים!הואנאה?שיהא ענפיך הם?שיהיו !נאים
מתוקיישיה פירותיך מעי!הםמתוקים?םו מתחתישיהא יוצא מעי?יךן יוצאיכבר ן

חביב!יךמתחת במקום עומד עומדבמקום?שתהא אתה לבר!חביב לי אותךמה אלא?ך
הנטיעותש כמותך-ממךשיצאוכל !יהיו

הואבהקדושכשברא,כך העולםרוך דורברע,את עשרים היותו תועלתתולא בהם ,ה
הקב של שמו וקידש אברהם שבא לוו,ה"עד ושביםקפונדבנה עוברים זן ומכניס,והיה

השכינה כנפי תחת הבריות של,את כבודו בעולם"הקבוהודיע לכבודו,ה נפשו מסר
הוא ברוך לו!הקדוש לומר,אברהם:ה"הקבאמר לי יש לברכ,לךמה לי יש ךומה

לפני?אותך צדיק שלם לפני?שתהא צדקת אשתך שרה שתהא אתה?או שרהו,צדיק
צדיקיםאו!צדקתאשתך ביתך בני כל הם?שיהיו לברכךמ!צדיקים לי יש כל?ה אלא
ממךבנים לעמוד כמותך,שעתידים ב(!יהיו פרשה רבה )במדבר

ישראל כל ועל עלינו תגן .אמן,זכותו

Qאבינו Rיצחק
יצחק הולדת

המיוחל הבן אל ושרה אברהם ציפו רבות אבינו,שנים אברהם של דרכו ממשיך .שיהא
תחילהה"הקב,לםואו בכוונה הולדתו את יצחק"-עיכב נוצר נימול-לא שלא עד

שלם ונקרא אבינו ה,אברהם אות לו לשלימותו"ונתוסף ח(."א ע"זוהר צו )א"א

פסח מילתו,בליל לאחר ימים כי,שלושה מיכאל המלאך ידי על אבינו אברהם התבשר
בן לו יולד שנה שמו,בעוד שרה.יצחק:ְוִיָּקֵרא נפקדה השנה שבעה,בראש וכעבור

וחצי הבא-חודשים פסח בליל הלילה,בדיוק יצחק,בחצות שנההאותשהיתה[,נולד
יד(.מעוברת יח בראשית אגדה ע"ר(])מדרש י ע,ב"ה ו.א"יא נג רבה )בראשית

יצחק שנולד החולים,בשעה החרשים,נתרפאו הסומים,נתפתחו וירא(!ונתפקחו ב תנחומא
)לז



הלכה ובאגדהחג הסוכות ב  
 

48

אבינו קטן-יצחק כתינוק שנולד הראשון ובשלים.היה כגדולים נולדים היו אז אמר.עד
לוי אבינואלא-להיתחעריסהדנדהֻנלא":רבי אברהם של )ינגרבהראשיתב(!"בביתו

מיוחדת סיבה לכך ונראה.והיתה נתבונן החיים,הלוא בעלי כל כבר,כי הם לידתם לאחר קצר זמן
בהוריהם.ובוגריםבשלים תלות של ארוכה תקופה אצלם הולכים,אין הם הראשונים בימים וכבר

רגליהם האדם.על בהוריו-רק תלותי כה כשהוא רב!נולד זמן נמשכת זו תקופה,תחילה:ותקופה
בהורים מוחלטת ותלות ינקות של מכן,ארוכה ילדות,ולאחר של שנים מספר עדיין,עוד שבהן

ע אינו תמידיתהילד ולעזרה לתמיכה וזקוק עצמו ברשות האדם.ומד מגיע רבות שנים לאחר רק
מוחלטת ולבשלות ארוכה.לבגרות כה בתקופה צורך יש היא?מדוע קיים,התשובה באדם רק כי

למוסר".חינוך"המושג להתחנך צריך טובות,האדם ולערכים,למידות יוטבעו.לאמונה אלו וכל
ביו הטובה בצורה גדילתו,תרבאדם כדי תוך מההורים אט אט זאת סופג כשהוא כשהוא,דווקא

בהוריו .תלוי

ישראל-יצחק עם של האמונה שושלת את להעביר שצריך בעולם הראשון התינוק למעשה .הוא
אבינו אברהם של דרכו את שממשיך זה בה,הוא והדבקות האמונה תעבור מדור-ובתורתו'ודרכו

כך.לדור אטזק-ולשם אט מהוריו זאת לינוק הוא בנפשו,וק הדברים יוטבעו .וכך

גדול משתה
מאמו חלב מלינק יצחק נגמל גדול,כאשר משתה הוריו לו אל.עשו הזמין אבינו אברהם

המלכות גדולי כל את נשותיהם,המשתה את הזמינה ברבים,זאת.ושרה לפרסם כדי
הוא ברוך הקדוש של ונפלאותיו חסדיו .את

ואומריםהיו מתלוצצים העולם "אומות וזקנה: זקן מןתינוקהביאואשר,אלוראיתם
הוא':ואומרים,השוק ל,עודולא...!'בננו כדי גדול משתה שעשו אתאלא דבריהםחזק

ב האמיתי...'בנם'ולהתפאר בנם זה אין השפחות,בודאי אחת של בן אם ושרה,כי
אותו מניקה היא כאילו עצמה ".עושה

הללוכ הלעג דברי את לחזק תינוקותיהן,די את המשתה אל עימן מביאות הנשים .היו
תינוקה את הביאה אחת שלו,כל המינקת את להביא בוכה.מבלי התינוק היה ,כאשר

אומרת "היתה מניקתי: את להביא אמנו!"שכחתי שרה אל התינוק את מביאה והיתה
אותו שר.שתאכיל אל רבים תינוקות הובאו את"והקב,הכך היניקה ששרה נס עשה ה

שנאמר!כולם זראשיתב(וזה ")כא תולדות(".ָׂשָרהָבִניםֵהיִניָקה: בראשיתילקוט.גתנחומא צגשמעוני )כא

אמנו שרה אל תינוקותיהן את הביאו רבות טוב,חלקן.נשים רצון מתוך זאת עשו
זו,ואמיתי מצדקת לינק יזכה זא,וחלקן.שתינוקן שרהעשו את לבדוק רצון מתוך רק .ת

ואלו ברווח-אלו טוב.יצאו רצון מתוך אותם הביאו שאמותיהם והתגיירו-אלו .זכו
בדיקה לשם רק אותם הביאו שאמותיהם בעולם-ואלו וממשלה וגדולה כבוד קיבלו

וחשובים,הזה שרים בעולםהוכל.ונהיו המתגיירים העולםוכל,גרים אומות -חסידי
הםצאצ מןותםאמאים שרההשינקו של מג(!חלב רבתי )פסיקתא

וליצנים,ואולם ריקים אנשים היו ואומרים,עדיין מתלוצצים במשך:שהיו שרה הלוא
בטן בפרי נפקדה לא רבות אבימלך,שנים של בארמונו ששהתה לאחר מיד דווקא והנה

בבן- להיפקד אברהם.זכתה של בנו זה אין מאבימ,בודאי שרהאלא התעברה מה!לך
הקב יצחק?ה"עשה של פניו דמות את אבינו-צר אברהם של פניו היה.כדמות כה הוא
לו ואמרו,דומה העידו שכולם "עד בראשיתילקוט(!"ִיְצָחקֶאתהֹוִלידַאְבָרָהם: צגשמעוני )כא

ושרה אברהם עשו אשר הסעודה עוג-אל אף הנוכחים.הגיע לו אתה:אמרו הלוא
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כמו אברהם כי אומר היית עקרה"תמיד להוליד,"פרדה יוכל על!?ולא עוג הסתכל
הקטן כה,יצחק עד שנולדו התינוקות מכל שונה היה קטן,אשר כה שנולד לגלג,בכך

"ואמר זה: כלום...מהו זה אני!אין לבאצבעי הקבאמר!"הורגויכול כך,רשע":ה"לו
ו!?אמרת תחיה ורבבעוד אלפים ממנותראה יוצאים עתידובידם,ות אתה צאצאיו של
א(!".ליפול רבה )דברים

וישמעאל יצחק
יצחק נולד ואומרים,כאשר שמחים כולם "היו לאברהם: בן ממשיך,נולד יהיה אשר

העולם,דרכו את בירושה,נוחל חלקים שני מאחיו[ונוטל שניים מלגלג.]פי ישמעאל היה
"ואומר שוטים: תהיו חלקים,הבכוראני,אל שני נוטל ג(!"ואני ו סוטה )תוספתא

יצחק,כך של קטנותו בליבו,מאז שנאה לו נוטר ישמעאל .היה

יצחק גדל רעה,כאשר לתרבות ולהוציאו להכשילו ומנסה לו מתנכל ישמעאל .היה
חמורות עבירות על עובר כשהוא ישמעאל את אמנו שרה זרה-ראתה גילוי,עבודה

ושפיכ דמיםעריות אותו.ות ראתה המשחקיםהיא הילדים כדרך חגבים ומקריב-צד
זרה לעבודה עוד!אותם יצחק-ולא את להרוג שניסה משחק,אלא של בדרך כביכול

ליצחקאמר.ושעשוע ל:ישמעאל מעט נלך קשת,שדההבה נוטל ישמעאל ,וחציםוהיה
יצחקכוונםומ מ,כלפי כאילו עצמו ר(.חקשועושה יאבראשית נג )בה

שרה זאת ראתה לו,כאשר ואמרה אברהם אל פנתה "מיד ַהֹּז: ָהָאָמה ְוֶאתָּגֵרׁש ,ְּבָנּהאת
ֶּבן ִייַרׁש ֹלא ַהֹּזִּכי ִעםָהָאָמה י(!"ִיְצָחקִעםְּבִניאת כא ה)בראשית של'ואכן לדבריה הסכים

לאברהם,שרה "ואמר ֹּת: ֲאֶׁשר ָׂשָרהּכל ֵאֶליָך ְּבֹקְׁש,אַמר ְלָך,ָלּהַמע ִיָּקֵרא ְבִיְצָחק ִּכי
ישמעאל-!"ָזַרע ידי על ולא יצחק ידי על דווקא היא שלך ההמשכיות .כל

ישמעאל את אברהם אברהם,מגרש של דרכו את שממשיך זה הוא יצחק "ואכן ַוִּיֵּתן.
כה("ְלִיְצָחק-לֹוֲאֶׁשרָּכלֶאתַאְבָרָהם אברהם-)הבראשית הירושהנתן את את,ליצחק
הברכה,הבכורה לברך[את הכח בידו הקבורה,]שיהיה עימו-ואת להיקבר שיזכה

המכפלה מתנות.במערת רק אברהם נתן לישמעאל .ואילו

יצחק-ואולם את בפירוש מברך אינו ?ומדוע,אברהם

פרדס לו שהיה למלך ה,משל בידי אותו בעציםאריסומסר ויטפל אותו ,והנה.שיטפח
האריס כל,ראה מתוך -זהבזהומחובריםכרוכיםהאילנותינשישנם,אילנותהכי

חייםהא סם של המהשניו,חד סם בליבו.ותושל האריס האילןשקהאםא:חשב את
האילן-חייםהסםשל המהרי סם שותהושל אני,מויעוגדלות מלהשקותואם נמנע

האילן המאת סם ה-ותושל יוכל סםאילןהיאך עד!?לחיותחייםהשל בדעתו הפך כך
הפרדס:שאמר בעל אינני אני אריס,הלוא הכל סך לשנה,אלא לכאן אותי הביא והמלך
האילנות.אחת שאר בטיפול עושה שלי את רוצה,אני שהוא מה בפרדסו יעשה !והמלך

אברהם אמר להתבישמעאלאףהלוא-יצחקאתמברךאניאם:אבינוכך .רךירצה
מברךו אני אין א-ישמעאלאתאם אתהיאך ואמר!?יצחקברך ודםב:חזר ,אנישר

בקבר ומחר כאן שליכבר,היום את ואילך-עשיתי שהקב,מכאן לעשות"מה רוצה ה
!יעשה-בעולמו

ש אבינונפטרכיון וברכוהת,אברהם יצחק על הוא ברוך הקדוש כה(שנאמר!גלה בראשית

")יא ַא: ַאְבָרָהםַוְיִהי מֹות ֶאת,ֲחֵרי ֱאֹלִהים א(".ְּבנֹוִיְצָחקַוְיָבֶרְך תהלים ו.מדרש סא רבה )בראשית
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תמימה-יצחק עולה
לו-ישמעאל ואומר יצחק בפני מתרברב במצו:היה ממך גדול בגילתושא!תואני מלו ך

להתנגד,ימיםהנושמ יכולת ולא קטן תינוק אני,כשהיית שלש-ואילו שנהבן עשרה
אותי מלו כאשר התנגדתי,הייתי ולא להתנגד לו!ויכולתי אתהאחדבאבר:יצחקאמר

בי להתגרות הקביאמאםהלוא!?מנסה לי לפני'ה"ר עצמך להיזבח-'זבח אני מוכן
שלם ע(!בלב פט )ב"סנהדרין

אבינו-ואכן היראה,יצחק יצחק["עמוד כולו,"]פחד כל את למסור מוכן ההיה 'לכבוד
היה37בן!יתברך הקב,שנים ציוה המזבח"כאשר גבי על להעלותו אברהם אביו את .ה
להתנגד,כמובן היה התנגד,שיכול שלא די לא לב,ואולם ובחפץ בשמחה שהלך אלא

ולהישחט !להיעקד

ַיְחָּדו" ְׁשֵניֶהם ל-"ַוֵּיְלכּו שמח היה שזה ל,ביקרהכשם שמח היה זה .קורבןהיותכך
לעקוד שמח ל,אברהם שמח לשחוטאברהם.יעקדהויצחק שמח,שמח !שחטלהיויצחק

מג( מ רבתי )פסיקתא

ליצחק נודע כאשר בתחילה להקריבו,אמנם הולך אביו גדולהעליונפל,כי ויראה ,פחד
ראהמחמת להיותשלא ראוי עצמו המזבחקורבןאת גבי אמר,על הוא "אולם בחראם:

לוהר-ה"הקבבי נתונה נפשי וירא(!".י )כגתנחומא

המזבח על לעוקדו אביו לו,וכשבא רגלי,אבא:אמר ואת ידי את היטב מפני,קשור
היא חצופה האשרוכ,שהנפש את ויפסל-סכיןאראה אזדעזע בבקשה.הקרבןשמא

בי,ממך ייעשה לבל היטב אותי קרבן,מוםקשור מלהיות )שם(!"ואפסל

יצח נעקד המזבחכאשר גבי על מאוד,ק גבוהות לדרגות להגיע דברים,זכה ולראות
ונשגבים הרקיע"-נעלים מרכבה,נפתח חדרי וראה עיניו את נשא עניינים[ויצחק

ה בהנהגת ב(".והזדעזע,]'נסתרים תולדות יצחק")תנחומא בעיני מסתכלות אברהם של ,עיניו
מרום במלאכי מסתכלות יצחק ראה.ועיני אותם,אותםיצחק ראה לא תרגום(".ואברהם

י כב בראשית )יונתן

צווארו על החרב הגיעה יצחק,כאשר של נשמתו הקב.פרחה השמיע כאשר ה"אולם
ואמר קולו הנער"את אל ידך תשלח לגופו,"אל נשמתו יצחק,חזרה ונעמד התירו ואביו

רגליו לחיות,על עתידים המתים שכך ואמר.וידע "פתח א: הברוך המתים,'תה ".מחיה
לא( אליעזר דרבי יב,פרקי כב בראשית הגדול )מדרש

העקידה שם,לאחר של מדרשו בבית תורה ללמוד יצחק את אברהם לאשה.שלח משל
הפלךתעשרההש מלאכת ידי וטוויה[על הזה:אמרה,]אריגה הפלך ומן הואיל

אי,התעשרתי מעוד זז אברהם!"לעולםידינו אמר לידיהמכל:כך משום-שבא ורק אך
ובמצו בתורה אינ,תושעסקתי שתזוזילפיכך נו(!לעולםמזרעיהתורהרוצה רבה )בראשית

שם של מדרשו לבית והובילוהו יצחק את ולקחו מרום מלאכי באו שם,ואכן ונשאר
שנים יט(.שלוש כב בראשית יונתן )תרגום

לדו אחריו לבניו עומדת יצחק עקדת של זו עולםזכות השנה.רות ראש ביום שנה -בכל
הדין בשופר,יום ישראל כל איל[תוקעים של העקידה,]קרן יצחק[וזכר של לפנ]אילו יעולה

ב.ה"הקב ישראל עם הלכו כאשר הראשוןגלותאף המקדש בית יצחק,חורבן הזכיר
הקב זו"לפני זכות ואמרפת:ה יצחק עולם:ח של אבא,רבונו לי ִיְרֶאהֱאֹל":כשאמר ִהים

ְלֹע ַהֶּׂשה ְּבִניּלֹו דבריך-"ָלה על עכבתי המזבח,לא גבי על לבי ברצון ופשטתי,ונעקדתי
צו הסכיןואת תחת בני,ארי על תרחם ולא זאת לי תזכור ל(!?ולא פתיחתא רבתי )איכה
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יצחק של זיווגו
העקדה לאחר המוריה,מיד בהר עדיין בלבו,כשהם אברהם יצחקהאילו:הרהר מתיה

המוריה היה-בהר בלאהרי אין,בניםמת ובניםלכן אשה ללא כך שישאר הדבר .טוב
אשה לו ואשיא וממראואשכ,ענרמבנותאלך מיוחסותאמנם.ל אינן שםהן של ,לזרעו
הן כנען של ליו,הןצדקניותאולם,ומזרעו איכפת שלהןמה לוא!?מיוחסין :ה"בהקמר

צריך אתה יצחקתוזוגבתהנולדכעת,לכךאין משפחתך,של ג(.מבני נז רבה )בראשית

שנים שלוש כעבור עבדו,ואכן אליעזר אל אברהם אשה,פונה ליצחק לקחת שילך
ארם בפדן משפחתו טוב.מבנות בכל אליעזר את אברהם טעונים-צייד גמלים עשרה

ומרגליות טובות ואבנים ערך יקרי את,חפצים בידו נתן אתוכן הוריש שבו המתנה שטר
ליצחק לו אשר יצחק,כל אל אותה לשלוח הכלה משפחת שיסכימו כדי .זאת

שה אליעזר את אברהם דרכו'ברך את "יצליח ַמְלָאכֹוִיְׁשַלחהּוא...ַהָּׁשַמִיםֱאֹלֵהי'ה:
ִמָּׁשם,ְלָפֶניָך ִלְבִני ִאָּׁשה שאמר".ְוָלַקְחָּת ה,כךאברהםלובשעה שניה"קבזימן לאליעזר

רבקה-אחדה,מלאכים את הבארלהוציא אל .אליעזראתללוות-השניו,מהבית
הואו ברוך לוהקדוש מאיר הדרךהיה בדרך!ובברקיםבזיקיםאת אליעזר הלך -כך

הדרך קפיצת לו של-ונעשתה מרחק הליכה17שהלך שעות-ימי שלוש בראשית(.תוך
נט א,ירבה לוע.ס תפבמעם ב בראשית )ז

אחרים-צדיקים ידי על נעשית יצחק.מלאכתם של סיעתא,בזכותו לאליעזר היתה
בשליחותו מרובה הגיע-דשמיא יום באותו רבקה,עוד את הביא כבר שלמחרת וביום

יצחק "אל מנחה! להתפלל יצחק שבא שעה רבקה-באותה אל אליעזר ובאותה,הגיע
מנחה להתפלל יצחק שבא אצלו-למחרתשעה רבקה ח(!"באה ע"זוהר קלב )א"א

ַּבָּׂשֶדה" ָלׂשּוַח ִיְצָחק ָעֶרב]להתפלל[ַוֵּיֵצא ֵעיָניו,ִלְפנֹות ָּבִאיםַוַּיְראַוִּיָּׂשא ְגַמִּלים .ְוִהֵּנה
ֶאת ִרְבָקה ַוֵּתֶראַוִּתָּׂשא ַוִּתֹּפֶאתֵעיֶניָה ַהָּגָמלִיְצָחק ֵמַעל ַוִּתְתָּכסַהַוִּתַּקח...ל ַוְיִבֶאָה.ָּצִעיף

ָהֹא ִאּמֹוִיְצָחק ָׂשָרה ַוְּתִהיֶאתַוִּיַּקח,ֱהָלה ַוֶּיֱאָהֶבָהִרְבָקה ְלִאָּׁשה ַאֲחֵרי,לֹו ִיְצָחק ַוִּיָּנֵחם
סג(".ִאּמֹו כד )בראשית

יצחק את רבקה שראתה שעה ביותר,באותה הדור בציצית-שהוא ומעוטף ,לבוש
כמ אלוקיםודמותו בתפילה,לאך הוא:אמרה.ושטוח גדול אדם יד(!ודאי ס רבה שוחר.בראשית

יח צ )טוב

רבקה של צדקותה את ראה יצחק האוהל.גם אל אותה הכניס ברכה-כאשר שרתה
באוהלו שהיתה?כיצד.קדושה זמן בחייםכל פתחקשורענןהיה,אמו ,הלואהעל
לרוה פתוחות נשאר,בעיסהיהשרוברכהו,וחהודלתות היה שבת שבתונר מליל דולק
שרה.הבאשבתלילועד נפטרה הללו,כאשר הדברים נכנסה-עכשיו.פסקו כאשר

האוהל אל שוב,רבקה טו(.חזרו ס רבה  )בראשית

אליעזר את אברהם ששלח יום הגר,באותו את לאביו להחזיר יצחק "אמר.הלך אפשר:
עם יושב אני לבדוויהי,אשתישאהיה יושב אבי הגר!?ה את לו ואחזיר לו,אלך ואמציא

רוח סב"מדה(!"קורת כב בראשית הגר)ג את יצחק בכבוד,הביא תמיד בה אחר,ונהג ואפילו
אביו מבית הוציאה ולא אותה כיבד אביו קב(.מיתת עמוד רבתי )בראשית

רבקה פקידת
נשואים20-כ ורבקה יצחק היו בפרי,שנה נפקדו חזא.בטןוטרם היו":ל"מרו מה מפני

עקרים צדיקיםםלתילתפוהומתאה"שהקבמפני?אבותינו ע("!של סד )א"יבמות
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ורבקה יצחק המתינו כה בגיל,עד נישאה שרבקה בלבד3מפני ראויה,שנים היתה ולא
גיל עד מכן.13להוליד להיפקד10המתינו,לאחר יזכו אולי נוספות הדין,שנים כפי

לאשתושצריך להמתין אחרת,שנים10האדם אשה לו לקחת יכול מכן לאחר .ורק
נפקדה לא ורבקה הללו השנים עשר אף משעברו רבקה,ואולם את לגרש יצחק רצה לא

בנים,הצדקת לו שתוליד שפחה לו לקחת רצה לא אביו,ואף אברהם שעשה מפני,כמו
תמימה עולה כקרבן נחשב בעבור,שהוא ראוי הדבר בתפילה.וואין להשתטח פנה לכן

המוריה הר ה,על מאת רחמים מרבקה'ולבקש בנים לו .שיתן

אחת בפינה שטוח יצחק אחרת,היה בפינה שטוחה לפני,ורבקה שיח שופכים ושניהם
יצחק.'ה "אמר עולם: של לי,רבונו נותן שאתה הבנים הזו-כל הצדקת מן ואף!"יהיו

ואמרה התפללה "היא של: לי,עולםרבונו לתת עתיד שאתה הבנים מן-כל יהיו
הזה ה(!"הצדיק סג רבה )בראשית

רבקה מאוד,התעברה קשה הריונה היה להיתה.ואולם נשיםהולכת של פתחיהן
להן הזהןלכגםהגיעהאם:ואומרת מעוברותהצער שהייתן צערו!?בזמן הוא כך אם

ר(!תיהתעברלאשואיוהל-ההריוןשל ובראשית סג )בה

ְּבִקְרָּבּהַוִּיְתֹר" ַהָּבִנים הים-"ֲצצּו כגלי מעיה בתוך ויורדים עולים אומר.שהיו אני-זה
תחילה אומר,אצא תחילה-וזה אצא לי:ליעקבעשואמר.אני מניח אתה אין אם
תחילה הדופן,לצאת דרך ויוצא אימי את הורג יעקב!הריני שופך:אמר הזה הרשע

הוא מתחילתודמים תחילה,כבר לצאת הגדול(.והניחו )מדרש

שהיתה-ועוד ובעומדתרבקהבשעה כנסיות רוצהיעקבהיה-מדרשותבתיבבתי
עוברת,לצאת שהיתה עבודתלידובשעה ,רבקה.לצאתרוצהעשוהיה-כוכביםבתי

תאומים בבטנה יש כי ידעה לא מאוד,אשר כך על לה והצר לישי,דאגה שםוהלכה בת
הדבר לפשר אותו לשאול נח לה.בן ּוְׁשֵניְׁשֵני":אמר ְּבִבְטֵנְך ִיָּפֵרדּוְלֻאִּמיםגֹוִים ".ִמֵּמַעִיְך

כג( כה ללדת,ואכן)בראשית ימיה מלאו בבטנה-כאשר תאומים ועשו-והנה .יעקב

בגרר  יצחק
בחברון ורבקה יצחק הקב,יושבים עליהם הביא נסיון"והנה ָּבָאֶרץַו"-ה ָרָעב רעב".ְיִהי

יצחק בשביל בא ה,זה לא'שניסהו או יתלונן התלונן,אם ולא בנסיון אגדה(.ועמד )מדרש

למצרים לרדת יצחק אביו,רצה שעשה ה,כדרך לו אמר "'ואולם הזאת: בארץ -"גור
תמימה עולה לחוץ-והעולה,אתה היא יוצאת נפסלת,אם אתה.היא יצאת-אף אם

לארץל ג(.נפסלת,חוץ סד רבה )בראשית

גרר בארץ לגור יצחק הלך רבקה.לכן על לשאול המקום אנשי עשה,התחילו למד?מה
ואמר "מאביו היא: הפעם".אחותי כך,ואולם יצחק שאמר לקחת,למרות אבימלך פחד

שרה,אותה לקיחת בעקבות עליו שבאו הקשים העונשים את היטב זכר למרות,הוא
אחותושגם שהיא אברהם אמר .עליה

בגרר יצחק שישב ארוכה תקופה התאמת,לאחר חששו כי לאבימלך רבקה,נודע ואכן
יצחק אשת עשה.היא מלכות?מה בבגדי ורבקה יצחק את על,הלביש אותם הרכיב

יפים כולה,סוסים בעיר אותם ואמר,סיבב גדול בקול "והכריז לפגוע: שיעיז מי כל
יקרים יומת-אלובאנשים !"מות
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בגרר לגור יצחק ַהִה",המשיך ָּבָאֶרץ ִיְצָחק ַהִה,איַוִּיְזַרע ַּבָּׁשָנה ֵמיַוִּיְמָצא ,ְׁשָעִריםָאהא
ָהִאיׁש.'הַוְיָבֲרֵכהּו ְוָגֵדל,ַוִּיְגַּדל ָהלֹוְך ִּכי,ַוֵּיֶלְך ְמאדַעד )יבכובראשית(".ָגַדל

הנגב באזור יצחק שזרע משובחשז,למרות ולא צחיח אזור של,הו צחיחה בשנה זרע וכן
ביבול-רעבון מיוחדת ברכה לו היתה זאת שהיתה:בכל ממה מאה פי תבואה לו גדלה

רגיל באופן להצמיח יכולה התבואה.השדה את יצחק מדד הברכה"הלוא,ומדוע אין
העין מן הסמוי בדבר אלא התבואה-?"שרויה את לעשר שרצה הבראש(.מפני סד רבה )ית

והתעשר וגדל יצחק ידיו,הלך מעשי בכל ברכה לו יותר,והיתה ועשיר גדול שהיה עד
בעצמו המלך אומרים!מן המקום תושבי "והיו יצחק: של פרדותיו וזהבו-זבל כספו ולא

אבימלך את?ומדוע"!של בו לַזֵּבל יצחק של הפרדות של הזבל מן לוקחים שהיו מפני
מאודומכ,אדמותיהם מתברכת אדמתם היתה ממה,ך יותר מרובה היתה זו וברכה

המלך אצל ז(.שהרויחו סד רבה )ם"הרא.בראשית

גדולהומד כה לברכה יצחק זכה חז?וע הקב:ל"אמרו לגדולה"אין האדם את מעלה ה
תחילה אותו ובודק שבוחן בנסיונו,עד עומד שהוא לגדולה,וכיון אותו מעלה וכך!הוא

ביצ הקב-חקהיה הקב"שניסהו של מידותיו אחר הרהר ולא בנסיונו ועמד ולכך,ה"ה
ה יג(.'ברכהו בהעלותך קדום )תנחומא

יצחק של וגדולתו עושרו את אבימלך רואה לו,כאשר ואומר אליו הוא "פונה ֵלְך:
ְמֹאִּכי,ֵמִעָּמנּו ִמֶּמּנּו ממ-!"דָעַצְמָּת יותר ונכסים ובקר צאן כעת לך בזיון,נייש וזהו

המלך שלו!בעבור העושר שכל ליצחק לרמוז אף אבימלך בזכותו-ניסה לו.הוא :אמר
אחד עדר לך היה לכאן באת כאשר רבים,הלוא עדרים לך יש ודאי.ועכשיו כן ואם

ועצמת שגדלת מה מאתנו,שכל ז(!"ִמֶּמּנּו-ָעַצְמָּת"-הכל סד רבה )בראשית

יצחק זאת המקוםועו,שומע את מיד גרר"אל-זב העיר,"נחל מן .רחוק

גרר בגרר-באזור בהיותו אברהם עבדי חפרו אשר מים בארות סתמו,היו המקום ואנשי
בגללם נזק לבוא שעלול בטענה מים,אותם די וימצאו אויבים יבואו יוכלו,שמא וכך

בהם ולהילחם במקום ַוַּיְח"-כעת.להתעכב ִיְצָחק ֶאתֹּפַוָּיָׁשב ָחְפרּוְּבֵאֹרר ֲאֶׁשר ַהַּמִים ת
ַאְבָרָהם ַּכֵּׁשמַוִּיְקָרא...ִּביֵמי ֵׁשמֹות ֲאֶׁשרוָלֶהן ָאִביות ָלֶהן ".ָקָרא

וראה שם:בוא לו וקורא בית לו קונה את,אדם מעט ומשפץ ומחדש בנו עומד כאשר
אחר-הבית שם לו קורא כבר כן.הוא אינו אבינו יצחק שחפרא,אבל הבארות כל לא

שם להן וקרא אבינו וסתמום,אברהם פלשתים שעמדו פי על וחפרן,אף חזר ויצחק
חדש,שוב שם להן חידש אביו,לא להן שקרא שמות באותן להן קרא מפני?ולמה.אלא

באביו,ענוותנותו כבוד שנהג כך.ומפני על שנטל השכר האבות-?ומהו השתנו,שכל
נקראמתח-אברהם:שמותם שמו-יעקב,"אברהם"ולבסוף"אברם"ילה מתחילה

נקרא"יעקב" יצחק".ישראל"ולבסוף שנולד,מתחילה-אבל לפני הקב,עוד לו ה"קרא
לדורות,"יצחק" שמו השתנה כו(!ולא תולדות הגדול )מדרש

מגרר יצחק יצא בחסרונו,כאשר המקום בני בזכותו.חשו מצויה שהיתה -הברכה
הנהרות:נעלמה התייבשו פירות,לפתע הוציאו לא שגירשו.והאילנות שמפני והרגישו

זה כל להם קרה יצחק כו(.את כו בראשית יונתן )תרגום

יצחק אל ובעצמו בכבודו ללכת אבימלך שלום,החליט ברית עימו לכרות פונה.כדי
לו ואומר יצחק אל "אבימלך ִעָּמְך...אֶמרַוֹּנ,ִעָּמְך'הָהָיהִּכיָרִאינּוָראֹו: ְבִרית ".ִנְכְרָתה
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עימו עשו אשר הטובה את לו מזכיר אף "הוא ְנַגֲענּוָךַּכֲאֶׁשר: ַרק,ֹלא ִעְּמָך ָעִׂשינּו ְוַכֲאֶׁשר
ְּבָׁשלֹום,טֹוב ".ַוְּנַׁשֵּלֲחָך

בגרונו עצם לו שנתחבה לאריה להוציאה,משל כיצד ידע ביער.ולא החיות מן ביקש
זאת,אותהשיוציאו לעשות יכלה לא חיה שום ארוך,והנה.אך שצווארו התרנגול בא

לאריה שכרי:ואמר לי אוציאה,תן האריה!ואני לכך את.הסכים התרנגול הכניס
העצם את והוציא לאריה,צווארו שכרי:אמר לי האריה.תן לו בכך:אמר לך די לא

בשלום ויצאת לועי לתוך ה!?שנכנסת השכר זה ביותרהלוא לפני,גדול בו ותתפאר לך
!...חבריך

אבימלך יצחק-כך בפני ומשתבח ְנַגֲענּוָךַּכֲאֶׁשר"-מתפאר ש-"ֹלא לך לךדי עשינו לא
אפילו.נזק גדולה"ואולם מושלמת,זו"טובה היתה מארצם:לא אותו שלחו ,שכאשר

להורגו בדרך אורבים לו הקב-הכינו מהם"אך הצילו יבראשי(!ה סד רבה הבאור.ת )מדרש

אבימלך עם ברית יצחק המקום,כרת שם שבע"וקרא השבועה"באר שם .על

יצחק של זקנותו
ִּכי" ִיְצָחקַוְיִהי ֵמְרֹא,ָזֵקן ֵעיָניו עיניו)אכזבראשית(".תַוִּתְכֶהיָן שכהו לכך היו סיבות מספר

יצחק .של

Fיצחק של ימיו בעולם,עד יסורים היו ו.לא יצחק עולםרבו:אמרבא של מת,נו אדם
יסורים הדיןימ,בלא הבאכנגדומתוחהדת אתה.בעולם אם יסוריםאבל עליו ,מביא

מ כנגדויאין מתוחה הדין הקב.דת לו טוב:ה"אמר מתחילוממך,תבקשדבר -לכן!אני
ִּכי" ִיְצָחקַוְיִהי ֵמְרֹא,ָזֵקן ֵעיָניו סהבראשית(".תַוִּתְכֶהיָן )טרבה

Fהמזבח גבי על בנו יצחק את אברהם שעקד אתנשא,בשעה במרוםיצחק ,עיניו
הבוהביט ראיה.שכינהזיו אותה עיניו-ומכח שהיה.כהו למלך בפתחמשל מטייל
שמ,ארמונו אהובו בן את ראה עליוולפתע זה.ןחלולבעדמציץ ראוי-מעשה הוא אין

המלכות אותואם:המלךאמר.לכבוד אוהבי,אהרוג את מצער אותו,הריני אניח -ואם
למלכות בזיון זה גוזר,אלא.הרי השיסתמוהריני הציץחלונותאת כאשר-כך.שדרכם

השכינה בזיו יצחק הקבא,הביט אמרתי:ה"מר אני האדם"הלוא יראני לא ,"וחי-כי
אותואםואולם את,אהרוג מצער אוהביהריני גוז,אברהם עיניואלא שיכהו אני .ר

שהזקיןו עיניו-כיון י(.כהו סה רבה )בראשית

Fיצחק את אברהם שעקד השרת,בשעה מלאכי עיניו,בכו לתוך עיניהם דמעות ונשרו
יצחק עיניו,של בתוך רושם שהזקין.ועשו עיניו-כיון י(.כהו סה רבה )בראשית

Fאלעזר רבי עיניו:אמר מלראו,כהו שיימנע בנוכדי של ברעתו עשות שאמר.הרשע
לשוק:ה"הקב יוצא יצחק יהיה ואומרים,אם עליו מצביעים הבריות 'יהיו של, אביו זהו

הזה עיניו',!הרשע את מכהה אני ביתו,לכך בתוך יושב הוא י(.וכך סה רבה )בראשית

Fרשעיותעשו נשים נשא זרה,הרשע לעבודה מקטירות עולה,והיו העשן כהוו,והיה
יצחק של טז(.עיניו יב רבתי קיד.פסיקתא רמז כאן בילקוט מובא אבכיר )מדרש

Fחנינאאמר "רבי ּוַמְחְׁשֹבִנְפְלֹא,ֱאֹלַהי'הַאָּתהָעִׂשיָתַרּבֹות: ותהלים(..."ֵאֵלינּו-ֶתיָךֶתיָך )מ

והכל- שפעלתהפעולות י!בשבילנו,אלינוהכל-מחשבות של עיניו כהו ?צחקלמה
שיב יעקבוכדי הברכותויטולא ס(!את רבה חבראשית )ה
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בניו ברכת
פטירתו בניו,טרם את לברך אבינו יצחק לו,אולם.רוצה בנים ועשו-שני למי,יעקב

הברכות ינתנו יצחק?מהם שינתנו,חשב הוא הדין מן לעשוכי בכורשהרי,הברכות
הקב.הוא ממנו הסתיר יצא"אולם שעשו רעהלתרבוה ליעקב,ת הבכורה את .ושמכר

המדרש שאומר לברך:כפי יצחק שבא עשובשעה לתרבותלא,את שיצא יודע היה
אביו,רעה את ושואל בא עשו המים,אבא:שהיה את מעשרים מעשרים?היאך היאך

המלח אומר?את יצחק לעשר:והיה רוצה הוא ומלח מים את-אם הוא נותן בודאי
ומדק המעשרות המצוותשאר בכל נאמר!דק "לכן ֶאתַוֶּיֱאַהב: ִּכיִיְצָחק ְּבִפיוֵעָׂשו -"ַצִיד

פיו בדברי אביו את ומרמה צד סח(.שהיה לב כהנא דרב כח"רש.פסיקתא כה בראשית )י

חז אמרו את:ל"עוד יצחק שואל 'עשוהיה הז, היום היית היכן משקר?'הבני והוא
לו "ואומר התלמוד: פלהלו!בבית בנושא ההלכה היא כך איסורו?וניא כך כך?לא לא
היה,"?היתרו הקדומותעשווכך מידיעותיו הלכה בדברי אביו עם ומתוך,מתפלפל

בפיו אותו ומרמה צדו היה אלו אהבו,דברים כן ואומרת.על צווחת הקודש "ורוח ִּכי:
כה(!"ְּבִלּבֹוּתֹוֵעבֹותֶׁשַבעִּכי,ּבֹוַּתֲאֶמןַאלקֹולֹוְיַחֵּנן כו (משלי ח). תולדות )תנחומא

מבארים יש ל,ואולם יצחק של זו אהבה באמת ולחוץ,עשוכי השפה מן רק כדי,היתה
למוטב,לקרבו יחזור אולי כך המדרש.שמתוך שאומר "כפי עשו: את יצחק וכי-"ויאהב

במעשי אבינו יצחק יודע היה כעוריםעשולא אומ?שהם הכתוב ה"רוהרי 'משנאיך
אהבו,"אשנא מה בלבד!?ומפני בפניו אוהבו שהיה ולמושכו,אלא לקרבו והנהגה.כדי

יצחק נהג ונכונה וחומר!טובה קל אוהבו-שהרי כשהוא מ,אם ,מקולקליםויעשהיו
אותו וריחק שנא וכמה,אילו כמה אחת רבותינו!על ע(ואמרו מז ")א"סוטה תהא: לעולם

דוחה מקרבתוימי,שמאל הגדול(".ן )מדרש

אמנו רבקה כי-אולם הברכותעשוידעה את לקבל כלל ראוי אינו דרשה,הרשע ולכן
במקום אביו אל הוא שיכנס הברכות,עשומיעקב את לקבל ו(.כדי סה רבה )בראשית

בניסן"בי פסח,ד אל,ערב יצחק לילעשוקורא לסעודת גדיים שני לו להכין ממנו ומבקש
פסח,פסח קרבן כנגד חגיגה,אחד קרבן כנגד לברכו,ואחד ֶאת"-כדי ְּבנֹוַוִּיְקָרא ֵעָׂשו
ְּבִניַוֹּי,לַהָּגֹד ֵאָליו מֹוִתי'הִלְפֵניַוֲאָבֶרְכָכה...אֶמר כז(".ִלְפֵני )בראשית

את לברך רוצה שיצחק ב,עשולמרות מלא אמון נותן הוא ולכן,עשושל"צדקותו"אין
או לוהוא "מר ְוַקְׁשֶּתָךָׂשא: ֶּתְלְיָך ֵכֶליָך שלך-"ָנא הזין כלי את מן,קח ציד לי לצוד ותלך
וחמסים,ההפקר גזלות תאכילני כן!שלא סכינך-וכמו את היטב תאכילני,השחז שלא

וטרפות יג(!נבלות סה רבה )בראשית

הגדול" בנו עשו את ר-"ויקרא אלעזראמר שמשל:בי משלחתתהרצלמדינה לשלוח
המלך אל אחת.חשובה אשה שם ננסוהיה,היתה בן אותו,לה מחשיבה היתה והיא

מיוחד:אמרהובאה.מאוד כה הוא ומעלה,גבוה,בני משכמו חיל אתם,גיבור אין האם
המשלחת אל אותו הוא-בעיניךאם:להאמרו!?מצרפים חיל וגיבור הרי,גבוה

שבננסיםש ננס הוא אותו-עשוכך!בעינינו קורא בנו[""גדול"אביו עשו את ויקרא
קיא,"]הגדול הגדול[""גדול"אותוראתומו בנה עשו בגדי את רבקה להםא,"]ותקח מר

הוא ברוך גדול:הקדוש הוא בעיניכם קטןיַנבעי,אם ָּבזּוי,ַּבּגֹוִיםְנַתִּתיָךןָקֹטִהֵּנה"-הוא
ְמֹא בעובדיה(!"דַאָּתה סה().א רבה )בראשית
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לו ואומרת יעקב אל רבקה "פונה ְבִניְו: ְּבֹק,ַעָּתה ֹאְׁשַמע ְמַצָּוה ֲאִני ַלֲאֶׁשר ָנאֶלְך.ָתְךִלי
ִעִּזיםְוַקח,אןַהֹּצֶאל ְּגָדֵיי ְׁשֵני ִמָּׁשם ֹא,ִביםֹטִלי ָאֵהבְוֶאֱעֶׂשה ַּכֲאֶׁשר ְלָאִביָך ַמְטַעִּמים .ָתם

ְלָאִביָך מ,ְוָאָכלְוֵהֵבאָת ִלְפֵני ְיָבֶרְכָך ֲאֶׁשר כז(".ֹותֹוַּבֲעֻבר )י-חבראשית

זאת לעשות מאוד חשש יעקב האמת-יעקב.ואולם כיצד,"ְלַיֲעֹקבֱאֶמתִּתֵּתן",עמוד
כזה מעשה לעשות כ,יוכל קללה!?"מרמה"שנראה חלילה עליו יביא בכך כי הוא חושש

ברכה הא.ולא את יודעת רבקה ליעקב,מתאך השמים מן מיועדות הברכות ולכן,כי
בשלה עומדת לו,היא ואומרת מבטיחה ְּבִני":ואף ִקְלָלְתָך ְּבֹק,ָעַלי ְׁשַמע ַקחַאְך ְוֵלְך ִלי

!"ִלי

אימו כמצות ועושה יעקב ביותר,הולך עליו קשה ְלִאּמֹוַוָּיַּקחַוִּיֶלְךַוֵּי"!והדבר ,וי-"ֵבא
טו(!ובוכה,כפוף,אנוס!וי,וי סה רבה )בראשית

החשש את אימו בפני מעלה ָׂשִע":יעקב ִאיׁש ָאִחי ֵעָׂשו ָחָלק,ריֵהן ִאיׁש אּוַלי,ְוָאנִכי
ָאִבי ִּכְמַתְעֵּתַע,ְיֻמֵּׁשִני ְבֵעיָניו לכך!"?ְוָהִייִתי גם פתרון מוצאת רבקה לוקחת.ואולם היא

עיזים גדיי על,עורות אותם צווארוומלבישה ועל יעקב של שעיר,ידיו שִייָראה .כדי

כן את,כמו ליעקב מלבישה החמודות"היא אלו.עשושל"בגדי מיוחדיםהיו ,בגדים
היה אביועשושעימם את ציד,משמש לצוד יוצא היה אף מנצח,ועימם היה ובזכותם

אויביו על אלו.וגובר מיוחדים בגדים לו היו אל?ומאין שעשהלמעשהוהיו הבגדים
ולאשתו"הקב הראשון לאדם ובעצמו בכבודו כאבראשית(שנאמר[!ה ")ג ֱאֹלִהים'הַוַּיַעׂש:

ּוְלִאְׁשּתֹו אלו".]ֵׁשםיַוַּיְלִּבעֹורָּכְתנֹותְלָאָדם מיוחדים לחנוך,בגדים הראשון אדם חנוך,מסרם
למתושלח התי.לנח-ומתושלח,מסרם מן ומשפחתו נח יצאו בן,בהכאשר חם לקחם

לנמרוד,נח אותם בניו,והוריש מבני אותם.שהיה לובש נמרוד שהיה היה,ובשעה
בצידו בקלות,מצליח לפניו נופלים היו לצוד שרוצה ועוף חיה בהמה אותם.וכל חמד
בליבו ממנו,עשו ולקחם נמרוד את שלעשווהיה.הרג בידיה אלו בגדים את מפקיד

נשיו,אימו בידי אותם,ולא שיגנבו בהן חושד שהיה ה.כיון השאיר',ומאת יום באותו
עימועשו לקחם ולא הבגדים הישר(.את כד.ספר אליעזר דרבי ורשיןעי.פרקי נד שם"פסחים )י

עשתה אשר הלחם ואת המטעמים את יעקב בידי רבקה הפתח,נותנת עד אותו .ומלווה
לו כאןע:אמרה לד חייבת ולהשתדלהייתי ואילך,למענךעשות יעזורב-מכאן וראך

!לך

אביו יצחק אל יעקב שניגש גדולה,בשעה בצרה שרוי לו,היה יתברר שמא מאביו ופחד
לה.הדבר ִמְּׂשַפת'ה...ִּליַּבָּצָרָתה'הֶאל" :ואמר'התפלל ַנְפִׁשי ִמָּלׁשֹון,ֶׁשֶקרַהִּציָלה
ח(!"ְרִמָּיה ע"זוהר קמג י)א"א השתדל בדיבורוואכן להיזהר ְּבֹכ.ִכיָאֹנ":ואמר,עקב -"ֶרָךֵעָׂשו

לךהואנכיא בכורך.המביא הוא )י"רש(.ועשו

אמר ליעקבכאשר פחד,"ְּבִניַוֲאֻמְׁשָךָּנאְּגָׁשה":יצחק מרוב יעקב רפה,הזיע לבו והיה
מלאכי.שעוהמוכ שני הוא ברוך הקדוש לו מש,השרתזימן ואחד מימינו ,מאלואחד

אוחזי שלאםוהיו כדי במרפקו .יפולאותו

הקב סובב ולא"כך ליעקב הברכות שינתנו נודע,לעשוה כךלעשווכאשר צעק,על
ואמר ומרה גדולה שמו:צעקה נקרא לחינם ַפֲעַמִים"-שהרי"יעקב"לא ֶזה ֶאת!ַוַּיְעְקֵבִני

ָלָקחְּבֹכ ִּבְרָכִתי ,ָרִתי ָלַקח ַעָּתה מאת".!ְוִהֵּנה הבכורה את קיבל שיעקב יצחק וכשמוע
וביושר,עשו בצדק ליעקב מגיעות אכן הברכות כי הבכור,הבין באמת הוא הרי ולכן,כי
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שברך הברכות מן בו חוזר הוא אדרבה,אין ואומר"חותם"הוא-אלא ומאשרן  :עליהן
ִיְהֶיהַּגם" סז(!".ָּברּוְך רבה )בראשית

לדורות וזכותו פטירתו
ּוְׁשֹמ" ָׁשָנה ְמַאת ִיְצָחק ְיֵמי ָׁשָנהַוִּיְהיּו ִיְצָחק:ִנים ֶאלַוָּיָמתַוִּיְגַוע ּוְׂשַבעַוֵּיָאֶסף ָזֵקן ַעָּמיו

ֹא,ָיִמים ָּבָניוַוִּיְקְּברּו ְוַיֲעקב ֵעָׂשו לה(".תֹו )כחבראשית

המכפלה במערת אבינו יצחק ימים"כשהוא,נקבר ושבע י-"זקן קודםשזכה לראות צחק
עדן בגן חלקו את הגדול(.פטירתו )מדרש

רביא נחמנימר בר הקבילבאלעתיד:שמואל לאברהם"אמר לי":ה חטאו אמרי!"בניך
"אברהם עולם: של שמך,רבונו קדושת על הקב!"ימחו יעקב,ה"יאמר אל שהיה,אלך

בנים גידול צער רחמים,לו עליהם ילמד הוא הקב.אולי "ליעקבה"יאמר חטאו: בניך
ויאמר,!"לי יעקב עולם":יענה של שמך,רבונו קדושת על הקב!"ימחו ליצחקה"ילך

לו ליבניך":ויאמר לפניוי!"חטאו עולם":אמר של ש,רבונו לי אומר וכי,חטאובניאתה
הם בניך ב!?לא שהלוא סינישעה בהר אליהם -'נשמע'ל'נעשה'הקדימווהם,נגלית
לה ליעכשיו,"בכוריבני"םקראת אומר בניךאתה ולא הםכמההלואועוד!?בני

אדם של שנה-?שנותיו מהם.שבעים ראשונותעשריהורד שנה אתה,ם אין שהרי
עשרים גיל עד חמישים,מעניש מחצית.נותרו מתוכם הם,הורד הזמן מן שמחצית

זמן ואין וישן עייף שאדם עבירותוכחהלילות מהם.שנה25תרונו,לעשיית הורד
נוספת צרכיהם,מחצית וביתר ובאכילה בתפילות עסוקים הם חוטאים,שבה אינם ,ואז

שנים וחצי עשרה שתים אתה.נשארו לאם כלוסבמוכן את הללול ואם,מוטב-השנים
וחצי-לא עלי ש.עליךחצי תאמר עליואם לפניך,כולם נפשי את הקרבתי !".הלוא

ישרא יצחקוכששומעים עליהם שמבקש הרחמים בקשת את ליצחק,ל "אומרים ִּכי:
ְיָדָענּוַאְבָרָהםִּכי!ָאִבינּוַאָּתה אבינו[ְוִיְׂשָרֵאל,ֹלא ַיִּכיָרנּו]יעקב להםוא"ֹלא עד:יצחקמר

מ אותישאתם הקב,שבחים את נ.ה"שבחו ישראלשאומיד למרוםעיניהםאתים
"ואומרים ְׁשֶמָך,ֲאֵלנּוֹּגָאִבינּו'הַאָּתה: סג(!"ֵמעֹוָלם ע()טזישעיה פט )ב"שבת

Qאבינו Rיעקב
האבות בחיר יעקב

אבינו הוא-יעקב האבות )לגבראשיתטובשכלמדרש(.בחיר

רביא זוהמדורותשלשהעד:אבאמר פסקה הוליד-מאבותינוהלא אתגםאברהם
הוליד,ישמעאל עשוגםיצחק אצל,את הזוהמהיעקבאולם ל,פסקה יוזכה ב"הוליד
עליוןשבטים קדושי בהו,שכולם היה דופיםלא קמו(.שום )א"עשבת

קדושה-יעקב" פא("כולו טוב הראשון")שוחר אדם שנברא כגופו,מיום קדוש גוף היה לא
יעקב יעקב.של של פניו הראשון-ותואר אדם של פניו תואר ח(".מעין קיא"זוהר מציעאבבא.ב

ע )א"פד

אבינו התורה-יעקב אבינו.עמוד כיעקב בתורה שהתייגע אדם לך מבית.אין יוצא
שם של אברהם,מדרשו של מדרשו לבית ט(.והולך וישלח ב יעקב)תנחומא שהיה מקום ובכל

בתורה- ועוסק ג(!יושב צה רבה ועבר)בראשית שם בישיבת יעקב שהיה שנה עשרה ,ארבע
לחרן בתורה,בדרכו והוגה יושב היה אלא שינה טעם טעם יא"רש(!לא כח בראשית )י



הלכה ובאגדהחג הסוכות ב  
 

58

ועשו יעקב
בידוע" ליעקב-הלכה שונא סט(!"שעשו בהעלותך אמר)ספרי ברכיה "רבי תאמר: -שלא

ויצאמש יעקב אמונולד לולוזדווגה,ממעי להתנכל והתחיל ע,עשו שהואכדואלא
אמותוךב נגדו-מעי נטושה )וסגרבהבראשית(!"מלחמתו

ֹי,ַהְּנָעִריםַוִּיְגְּדלּו" ִאיׁש ֵעָׂשו ָׂשֶדהַוְיִהי ִאיׁש ַצִיד ֹיְוַיֲעֹק,ֵדַע ָּתם ִאיׁש ֹאב בראשית(".ָהִליםֵׁשב

כז הספר-)כה לבית הלכו מבדיל,שניהם אדם היה לזהולא זה עשרהבמשך,בין חמש
לוי.שנה רבי דומי:אמר היו ולעצמונילהד?םלמה קוץ[ס אין,קטניםשהםזמןכל,]מין

מ גדלים,ניהםביבדילאדם הם כאשר קוציומראהזה-אך ריחומדיףוזה,את את
ועשוכך.הטוב שהיוכל,יעקב אדם,קטניםזמן היה ויהי"-גדלו,ניהםבימבדיללא

ציד יודע איש איש,עשו אהליםתםויעקב תצא("!יושב כי )דתנחומא

ולא ליעקב ברכותיו את אביהם יצחק מסר כאשר ביותר גדלה ליעקב עשו של שנאתו
מאבראשית(שנאמר.לו ")כז ְּבִלּבֹוַוֹּי: ֵעָׂשו ָאִחיַיֲעֹקֶאתְוַאַהְרָגה,ָאִביֵאֶבלְיֵמיִיְקְרבּו,אֶמר !"ב
ישמעאל?עשועשהמה אל לו לו,דודוהלך ארץ":אמר דרך זו אתאנישאהרוגאין
את,יצחקאבא יעקב,אותוגוהרתהאלא את אהרוג כךאחו,ואני אתר נירש ואתה אני

כולו היה!".העולם בפיועשוכך היה,אומר בלבו שיהרוג:חושבאבל ישמעאללאחר
בא,יעקבאתואניאבאאת לוישמעאלאלאני "ואומר שלי: אבא את הרגת ואז"?למה

ישמעאל את הורג יור,אני לעצמיואני כולו העולם כל את ב(!ש בראשית )אגדת

הבכורה מכירת
אבינו אברהם שנפטר יום עדשים,אותו מבשל יעקב ולנחמו,היה לאביו ואילו.להביא

ממש-עשו יום בשדה,באותו נמצא חמורות,היה עבירות חמש על חזר.ועבר כאשר
ורעב עייף כשהוא השדה מן ע,עשו שהוא יעקב את וראה ומבשלנכנס ועיניו,ומד

הבישול מן לו,מתעשנות שנמצא:אמר דבר מכל אוכלים בעולם האנשים דגים,כל
ליד הבא וכל ורמשים עדשים,ושקצים של קערה לבשל כדי ומתייגע טורח כה !?ואתה

יעקב לו "אמר אסורים: מאכלים ואוכלים כמוהם עושים אנו לעולם,ואם נגיע היאך
משל,הבא שבו יום הקבלאותו לצדיקים"ם טוב שכר שכרנו,ה את לו!"?ונפסיד לגלג
"עשו הבא: עולם יש המתים!?וכי תחיית יש יעקב!"?וכי לו "אמר הבא: עולם אין ,אם

המתים תחיית הבכורה,ואין את אתה צריך מה אותה!?לשם לי בראשית(!"מכור הגדול מדרש
לא )כה

הבכורה את לקנות יעקב חפץ היה כה המשכן?ומדוע הוקם שלא עוד כל היו,כי
קרבנות מקריבים יעקב.הבכורות "אמר עשו: הזה שהרשע ומקריב,היתכן עומד יהיה

לה הבכורה!"'?קרבנות על נפשו נתן בה,לפיכך לזכות מאוד לעומתו,והשתוקק אך
מתחילה הבכורה את שנא כסף,עשו בלי אפילו ממנו שיקחה ליעקב מחכה זבחים(!והיה

ע סג.ב"קיב רבה ח.בראשית ד רבה ח.במדבר ע"זוהר קלט )א"א

א למכור עשו הבכורההסכים את,ת יעקב לו שיתן שבישלבתנאי העדשים הוא.נזיד
לו ואמר אליו "פנה ָהָאֹדָהָאֹדִמןָנאַהְלִעיֵטִני: ַהֶּזהם ָאֹנ,ם ָעֵיף פער-!"ִכיִּכי הרשע עשו
גמל כמו פיו ליעקב,את "ואמר פיאנ: את פותח גרוני,י לתוך התבשיל את שופך !"ואתה

יב( סג רבה )בראשית

הבכורה תמורת עשו יקר,דרש אדום זהב לו יתן דרש.שיעקב אשר ככל יעקב לו ,שילם
טובה בעין לו שימכור כדי והשקהו האכילו בלב.ואף הבכורה את לו מכר עשו ואכן

יו,שלם והתיישב רעבונו את שהשביע לאחר בדעתווגם המכירה,תר על התחרט ,לא
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לבכורה בז שכתוב,אלא "כמו ַוֵּיַלְךַוֹּי: ַוָּיָקם ַוֵּיְׁשְּת ֶאת,אַכל ֵעָׂשו טוב(".ָרהֹוַהְּבכַוִּיֶבז לקח
לד כה )בראשית

ועשו ישראל-יעקב עם את להעמיד יחד ראויים מלכים:היו להעמיד ראוי היה ,עשו
מכ.כהנים-ויעקב כאשר הבכורהאך את עשו הרוחני,ר חלקו את זאת,הפסיד וקיבל
נאמר.יעקב עשו "ועל ִמֶּמּנּו,ִּבְבָרָכהָחֵפץְוֹלא: יחמדרש(".ַוִּתְרַחק עמוד השירים סג.שיר רבה )בראשית

יעקב של זיווגו
ֶאל" ִיְצָחק ֹאַיֲעֹקַוִּיְקָרא ַוְיָבֶרְך ַוֹּי,תֹוב לֹוַוְיַצֵּוהּו ְּכָנַעןֹלא:אֶמר ִמְּבנֹות ִאָּׁשה ֵלְך,ִתַּקח קּום

ֲאָרם ִאָּׁשהְוַקח...ַּפֶּדָנה ִמָּׁשם ִאֶּמָךָלָבןִמְּבנֹותְלָך א(".ֲאִחי כח )בראשית

ליעקב יצחק זאת שאמר בנות,בשעה ללבן היו לא של,עדיין מפיו שיצאו מפני אולם
המילים לבן"הצדיק לבן,"מבנות אשת התעברה בנות,מיד שתי השנה לסוף וילדה

ולאה-תאומות כך.רחל על אבינו יעקב שידע ארם,וכיון פדן אל מיד הלך אלא,לא
תורה ללמוד ועבר שם של המדרש לבית שנה,הלך עשרה ארבע שם עד,ושהה
ילדים להביא ראויות ותהיינה הבנות יט(.שתגדלנה לה רבתי )בראשית

לבן לבית בדרך יעקב להורגור,כשהיה אחיו עשו לרדוף,צה בנו אליפז את ושלח
יעקב.אחריו לו תהרגני:אמר אל ממך אליפז.אנא לו של:אמר לציוויו אעשה ומה
יעקב?אבא לו רכושי:אמר כל את ממני כמת-עני"הריו,קח ממנו".נחשב לקח ואכן

ממונו כל את מעליו,אליפז הסיר בגדיו את ליעקב,ואפילו היה לא בגדוכך אפילו
הסמוך.ללבוש הנהר אל יעקב בתפילה,נכנס השמימה פרושות זימן.וידיו פרש'המיד

סוס על ו,רוכב לנהר מעליו.טבענכנס הפרש בגדי את יעקב ולבשם,פשט בנהר כיבסם
ללבן בדרכו סוסו על כ(.ורכב כח בראשית אגדה הישר.מדרש )ספר

לבן אצל
לחרן ב,בבואו אל יעקב המיםהגיע הבאר,אר סביב יושבים הצאן רועי את שם ,וראה

כובדה מחמת הבאר פי שעל האבן את להסיר מצליחים אינם משוחח.והם בעודו
לבן,עימם של בתו רחל אף הבאר אל אביה,הגיעה של צאנו את רועה ניגש.כשהיא

האחת בידו רבה בקלות האבן את והסיר הבקבוק,יעקב מפי פקק שמסירים עלוו!כמו
לפניו אימו,המים אחי לבן צאן את ושופעת,והשקה שוטפת המים באר היתה ומאז

שנה עשרים במשך לפניו!מים עולים שהמים זיווגו,וכשראה לו יזדמן שמכאן ידע .אז
י( כט בראשית יונתן ח.תרגום ע"זוהר קנב )א"א

לרחל יעקב לי:אמר לו?תנשאי הוא,כן:אמרה רמאי שלי שאבא תוכל,אלא ולא
איתו לה.להסתדר דאגה:אמר ברמאות,אל אני לרמות,אחיו כמוהו אני אמרה.יודע

ברמאות:לו להתנהג לצדיק מותר לה?האם עיקש",כן:אמר לה"!תתפתל-עם ,אמר
אותי לרמות הוא יכול לו?במה לאה:אמרה ושמה ממני גדולה אחות לי ישיא,יש ולא

לפניה יעקב.אותי עשה סימנים?מה לרחל שהיא,מסר בה יכיר החתונה שבליל כדי
ע(.רחל יג )ב"מגילה

לו ואמר ללבן יעקב "פנה ָׁשִניםֶאֱעָבְדָך: ַהְּקַטָּנה,ֶׁשַבע ִּבְּתָך ללבן".ְּבָרֵחל יעקב :אמר
המקום שאנשי אני הםיודע עימך,רמאים עסקי על היטב מברר אני "ולכן -"ברחל.

בלאה "ולא רחל-"בתך. ששמה השוק מן אחרת אשה לי תביא שלא-"הקטנה",שלא
בזו זו בנותיך שמות את רחל,תחליף תקרא לאה,וללאה תקרא יז(.ולרחל ע רבה )בראשית

שנים שבע יעקב שעבד לבן,לאחר עשה להם?מה ואמר מקומו אנשי כל את :אסף
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ש" אתם עכשיויודעים למיםעד דחוקים לכאןהצדיקהגיעאשרוכ,היינו נתברכו,הזה
לואמר".המים "ו עכשיו: לעשות נוכל להם"?ומה "אמר לי: תעזרו אותו,אם ארמה אני

לאה את לו רחל,ואתן את מאוד אוהב שהוא שנים,ומכיון שבע עוד כאן יעבוד ,הוא
בזכותו להתברך שנמשיך נרוויח לו".וכך "אמרו בעיניך: להם!"עשה-הטוב :אמר

אני" ליעקבחושש כוונתי את יגלה מכם תתקלקל,שאחד שלי התוכנית כל אני,וכך לכן
משכונות לי שתתנו החתונה,דורש אחר עד בידי מופקדים מכם,שיהיו אחד שאף כדי

הדבר את יפרסם משכונות".לא לו ונתנו המשכונות,הסכימו את לקח ברמאותו לבן אך
בשר בהם ושמן,וקנה ה,יין סעודת צורכי גדול.חתונהוכל משתה לבן אנשי,ערך וכל

והכלה החתן לכבוד ורוקדים ושמחים שרים היו יעקב.המקום להם "אמר אתם: מדוע
חסד עימי גומלים כך אותי,כל שפתיים"?ומשמחים במתק לו "אמרו אתה: אף הלוא

חסד עימנו המים,גמלת התברכו אליך,שבזכותך הטוב הכרת לנו כולם".ויש והיו
וחגיגהמשורר שמחה של וקריאות בקולות בקולם "ים כמתכוונים,"אילי-האאילי-הא:
לו לאה":לומר לאה,היא לאה[,"היא שהיא לו שגילו לו לומר מכן לאחר שיוכלו ].כדי
הנרות,בלילה כל את וכיבו הכלה את יעקב.הביאו להם "אמר את: מכבים אתם מדוע
לו"?הנרות "אמרו חושב: אתה במדינתכםשאנו,מה כמו עורכים?פרוצים אצלנו

בהצנע לאה,!"הנישואין את לו הביאו בכךיעקבו.וכך הרגיש את,לא לה מסרה רחל כי
תתבייש שלא כדי יט(.הסימנים ע רבה )בראשית

סי הקבכך הדברים"בב את רחל,ה את וגם לאה את גם ישא שיעקב יעמיד,כדי ומהם
וצדיקים קדושים בנים עשר .שנים

לבן בבית יעקב ושוב,שנה20שהה שוב אותו ורימה לבן אליו התנכל אמרו.שבהם
יעקב:ל"חז עם מתנה לבן שהיה הסכם פעמים,כל עשר מדיבורו בו חוזר בראשית(!היה

ט עג היה,ועוד)רבה ליוםאם מטבעות עשרה מקבל חמישה,פועל ליעקב לבן נותן היה
מטבעות.מטבעות ששה מקבל סבל מטבעות,ואם שלושה ליעקב לבן נותן בראשית(.היה

יד ע )רבה

הקב ידיו"ואולם במעשי ברכה ליעקב נתן ְמֹאַוִּיְפֹר",ה ָהִאיׁש ְמֹאץ ֹצַוְיִהי,דד ,ַרּבֹותאןלֹו
ַוֲחֹמ ּוְגַמִּלים ַוֲעָבִדים ורבה".ִריםּוְׁשָפחֹות פרה היה באים,ביותרצאנו העולם אומות והיו

לונותני לקנותם בשביל וזהב כסף מצאיעקב הבהמות יא(.מבורךנו וישלח )תנחומא

לבן בבית אבינו יעקב רחל,התמהמה תלד כאשר רק אלא מעימו ללכת רצה שמא,ולא
לבן לו "יאמר הללו: השנים כל במשך רחל לך ילדה שלא כאן,הואיל אותה ".השאר

נה( בראשית יוסף)אגדת נולד כאשר י,ואולם ידע ללכתאז הזמן הגיע כי בידו.עקב יש גם כעת
עשו מול לעמוד הכח יוסף"שהרי,את שנולד עשו,כיון של שטנו ה(".נולד עג רבה )בראשית

הוא ברוך הקדוש "ליעקבאמר פנים: לך מסביר אינו כאןהואת,חמיך אל!?יושב שוב
עמך,אבותיךארץ עג(!"ואהיה רבה מחואכן,)יבבראשית יעקב מלאכים,רןברח ריבוא וששים

לבן]600,000[ מבית בצאתו אבינו יעקב לפני ורוקדים שמחים א(.היו ז רבה השירים )שיר

יעקב שברח לאחר כמקודם,והנה מים מצאו ולא הבאר אל הרועים המתינו.באו
המים יתגברו אולי ימים התגברו,שלושה לא המים מן.אך יעקב יצא שמא חששו

לל,המקום ברח,בןהלכו יעקב שאכן להם התברר כב(!ואז לא בראשית יונתן )תרגום

אחריו לבן השביעי,רדף ביום אותו ודברים.והשיג דין ביניהם,לאחר לכרות הסכימו
שלום "ברית ָוָאָּתה. ֲאִני ְבִרית ִנְכְרָתה ְלָכה ּוֵביֶנָך,ְוַעָּתה ֵּביִני ְלֵעד ַיֲעֹק.ְוָהָיה ָאֶבןַוִּיַּקח ב

ַמֵּצָבהַו ָלָבןַוִּיְקָרא...ְיִריֶמָה ָׂשֲהדּוָתאלֹו ַּגְלֵעדבְוַיֲעֹקְיַגר לֹו ".ָקָרא


