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ֹאמר
ֹאמר ִהֵנִ י) :ב( ַו ֶ
ֹאמר ֵא ָליו ְב ָר ָה ַו ֶ
)א( וַיְ ִהי ַחר ַה ְ ָב ִרי ָה ֵא ֶה וְ ָה ֱאל ִֹהי נִ ָה ֶאת ְב ָר ָה ַו ֶ
ֲלה* ְָ #לע ָֹלה ַעל ַחד
&ה ְב ֶָ %את יִ ְצ ָחק וְ ֶל ְ ְל ָ ֶאל ֶא ֶר( ַה) ִֹרָה וְ ַהע ֵ
יד ָ ֲא ֶ#ר ַ
ַקח נָא ֶאת ִ!נְ ָ ֶאת יְ ִח ְ
ַחבֶֹ #את ֲחמֹר .וִַ ַ/ח ֶאת ְ#נֵי נְ ָע ָריו ִא .%וְ ֵאת יִ ְצ ָחק
ְַ -ֵ #ב ָר ָה ַ!! ֶֹקר ַו ֲ
ֶה ָה ִרי ֲא ֶ#ר א ַֹמר ֵא ֶלי ָ ) :ג( ַו ְ
י#י וִַ ָ1א ְב ָר ָה ֶאת
&מר לָ .ה ֱאל ִֹהי) :ד( ַ!ַ .ה ְִ 0ל ִ
ֵל ְ ֶאל ַה ָ)קֲ .א ֶ#ר ַ
ָק ַו ֶ
ֲצי ע ָֹלה ַו ָ
ְ!נ .וַיְ ַב ַ/ע ע ֵ
ֵל ָכה
ַער נ ְ
ַאנִ י וְ ַה ַ
ֹאמר ְב ָר ָה ֶאל נְ ָע ָריו ְ#ב* ָל ֶכ ֹ3ה ִע ַה ֲחמ.ר ו ֲ
ַרא ֶאת ַה ָ)קֵ .מ ָרחֹק) :ה( ַו ֶ
ֵעינָיו ַו ְ
ַָ 4על יִ ְצ ָחק ְ!נ .וִַ ַ/ח ְ!יָדֶ .את
ֲצי ָהע ָֹלה ַו ֶ
יכ) :ו( וִַ ַ/ח ְב ָר ָה ֶאת ע ֵ
ָ*#בה ֲא ֵל ֶ
ַעד ֹ-ה וְ נִ ְֲ %ַ #חוֶה וְ נ ָ
ֹאמר ִהִֶ י ְבנִ י
&בי ַו ֶ
&ביו ַוֹא ֶמר ִ
ֹאמר יִ ְצ ָחק ֶאל ְב ָר ָה ִ
ַח ָו) :ז( ַו ֶ
ֵיה י ְ
ֵלכ* ְ#נ ֶ
ָה ֵא #וְ ֶאת ַה ַ) ֲא ֶכ ֶלת ַו ְ
ֵלכ*
ֹאמר ְב ָר ָה ֱאל ִֹהי יִ ְר ֶאה ַ .ה ֶ1ה ְלע ָֹלה ְ!נִ י ַו ְ
ֹאמר ִהֵה ָה ֵא #וְ ָה ֵע ִצי וְ ֵה ַה ֶ1ה ְלע ָֹלה) :ח( ַו ֶ
ַו ֶ
&מר לָ .ה ֱאל ִֹהי ַוִ ֶבְ #ָ 7ב ָר ָה ֶאת ַה ִ) ְז ֵ! ַח ַו ַ ֲערֹ ְ ֶאת
ַח ָו) :ט( ַו ָבֹא* ֶאל ַה ָ)קֲ .א ֶ#ר ַ
ֵיה י ְ
ְ#נ ֶ
ָ 4אֹתַ .על ַה ִ) ְז ֵ! ַח ִמ ַ) ַעל ָל ֵע ִצי) :י( וִַ ְַ #לח ְב ָר ָה ֶאת יָד .וִַ ַ/ח ֶאת
ָה ֵע ִצי ַו ַ ֲעקֹד ֶאת יִ ְצ ָחק ְ!נַ .ו ֶ
ֹאמר ִהֵנִ י:
ֹאמר ְב ָר ָה ְב ָר ָה ַו ֶ
ַה ַ) ֲא ֶכ ֶלת ִל ְ#חֹט ֶאת ְ!נ) :.יא( וִַ ְק ָרא ֵא ָליו ַמ ְל ְ יְ קֹוָק ִמַ 7ה ַָ 0מיִ  ַו ֶ
ָד ְע ִ%י ִ-י יְ ֵרא ֱאל ִֹהי ָ%ה וְ לֹא ָח ְַ 4כ ָ%
א*מה ִ-י ַע ָ%ה י ַ
ַער וְ ל ַַ %ע 4לְ .מ ָ
ָד ָ ֶאל ַה ַ
ֹאמר ל ִַ #ְ %לח י ְ
)יב( ַו ֶ
יד ָ ִמ ֶ)ִ י:
ֶאת ִ!נְ ָ ֶאת יְ ִח ְ
רש"י

)א( אחר הדברי האלה  8יש מרבותינו אומרי אחר דבריו של שט ,7שהיה מקטרג ואומר מכל סעודה
שעשה אברה לא הקריב לפני פר אחד או איל אחד ,אמר לו כלו עשה אלא בשביל בנו ,אילו הייתי
אומר לו זבח אותו לפני לא היה מעכב .ויש אומרי אחר דבריו של ישמעאל שהיה מתפאר על יצחק
שמל ב 7שלש עשרה שנה ולא מיחה ,אמר לו יצחק באבר אחד אתה מיראני ,אילו אמר לי הקב"ה זבח
עצמ לפני לא הייתי מעכב :הנני  8כ היא עניית של חסידי ,לשו 7ענוה הוא ולשו 7זימו) :7ב( קח נא
 8אי 7נא אלא לשו 7בקשה ,אמר לו בבקשה ממ עמוד לי בזה הנסיו ,7שלא יאמרו הראשונות לא היה
בה 7ממש :את בנ  8אמר לו שני בני יש לי ,אמר לו את יחיד  ,אמר לו זה יחיד לאמו וזה יחיד
לאמו ,אמר לו אשר אהבת ,אמר לו שניה אני אוהב ,אמר לו את יצחק .ולמה לא גילה לו מתחלה,
שלא לערבבו פתאו ,ותזוח דעתו עליו ותטר? ,וכדי לחבב עליו את המצוה ולית 7לו שכר על כל דבור
ודבור :אר המוריה  8ירושלי ,וכ 7בדברי הימי )ב' ג א( לבנות את בית ה' בירושלי בהר המוריה.
ורבותינו פירשו על ש שמש הוראה יוצאה לישראל .ואונקלוס תרגמו על ש עבודת הקטורת שיש
בו מור נרד ושאר בשמי :והעלהו  8לא אמר לו שחטהו ,לפי שלא היה חפ( הקב"ה לשחטו אלא
שיעלהו להר לעשותו עולה ,ומשהעלהו אמר לו הורידהו :אחד ההרי  8הקב"ה מתהא הצדיקי
ואחר כ מגלה לה ,וכל זה כדי להרבות שכר ,7וכ) 7לעיל יב א( אל האר( אשר ארא  ,וכ 7ביונה )ג ב(
וקרא אליה את הקריאה) :ג( וישכ  8נזדרז למצוה :ויחבש  8הוא בעצמו ולא צוה לאחד מעבדיו,
שהאהבה מקלקלת השורה :את שני נעריו  8ישמעאל ואליעזר ,שאי 7אד חשוב רשאי לצאת לדר
בלא שני אנשי ,שא יצטר האחד לנקביו ויתרחק יהיה השני עמו :ויבקע  8תרגומו וצלח ,כמו )ש"ב
יט יח( וצלחו הירד ,7לשו 7ביקוע פינדר"א בלעז ]לחטוב[) :ד( ביו השלישי  8למה איחר מלהראותו
מיד ,כדי שלא יאמרו הממו וערבבו פתאו וטרד דעתו ,ואילו היה לו שהות להמל אל לבו לא היה
עושה :וירא את המקו  8ראה ענ 7קשור על ההר) :ה( עד כה  8כלומר דר מועט למקו אשר לפנינו.
ומדרש אגדה אראה היכ 7הוא מה שאמר לי המקו )לעיל טו ה( כה יהיה זרע  :ונשובה  8נתנבא
שישובו שניה) :ו( המאכלת  8סכי ,7על ש שאוכלת את הבשר ,כמה דתימא )דברי לב מב( וחרבי
תאכל בשר ,ושמכשרת בשר לאכילה .דבר אחר זאת נקראת מאכלת ,על ש שישראל אוכלי מת7
שכרה :וילכו שניה יחדיו  8אברה שהיה יודע שהול לשחוט את בנו היה הול ברצו 7ושמחה
כיצחק שלא היה מרגיש בדבר) :ח( יראה לו השה  8כלומר יראה ויבחר לו השה ,וא אי 7שה ,לעולה
בני .וא? על פי שהבי 7יצחק שהוא הול לישחט ,וילכו שניה יחדו בלב שוה) :ט( ויעקד  8ידיו ורגליו
מאחוריו ,הידי והרגלי ביחד היא עקידה ,והוא לשו) 7להל 7ל לט( עקודי ,שהיו קרסוליה לבני,
מקו שעוקדי 7אות 7בו היה ניכר) :יא( אברה אברה  8לשו 7חבה הוא שכופל את שמו) :יב( אל
תשלח  8לשחוט ,אמר לו א כ 7לחנ באתי לכא ,7אעשה בו חבלה ואוציא ממנו מעט ד ,אמר לו אל
תעש לו מאומה ,אל תעש בו מו :כי עתה ידעתי  8אמר רבי אבא אמר לו אברה אפרש לפני את
שיחתי ,אתמול אמרת לי )לעיל כא יב( כי ביצחק יקרא ל זרע ,וחזרת ואמרת )ש כב ב( קח נא את
בנ  ,עכשיו אתה אומר לי אל תשלח יד אל הנער .אמר לו הקב"ה )תהלי פט לה( לא אחלל בריתי
ומוצא שפתי לא אשנה ,כשאמרתי ל קח מוצא שפתי לא אשנה ,לא אמרתי ל שחטהו אלא העלהו,
אסקתיה אחתיה :כי עתה ידעתי  8מעתה יש לי מה להשיב לשט 7ולאומות התמהי מה היא חבתי
אצל  ,יש לי פתחו 7פה עכשיו שרואי כי ירא אלהי אתה:
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ֹאמר ֶאל ָה ִא ָ0ה ? ִ-י
ָחָ #היָה ָער* ִמֹ-ל ַחַת ַה ֶָ 1דה ֲא ֶ#ר ָע ָ4ה יְ קֹוָק ֱאל ִֹהי ַו ֶ
)א( וְ ַה ָ
ֹאכל:
ָחִ #מ ְִ 3רי ֵע( ַה 7ָCנ ֵ
ֹאמר ָה ִא ָ0ה ֶאל ַה ָ
ֹאכל* ִמֹ-ל ֵע( ַה) :7ָCב( ַוֶ %
&מר ֱאל ִֹהי לֹא ת ְ
ַ
ֹאכל* ִמ ֶ)* וְ לֹא ִת ְCע* !D %ְ 73ֶ .מת*:7
&מר ֱאל ִֹהי לֹא ת ְ
*מ ְִ 3רי ָה ֵע( ֲא ֶ#ר ְ!תַ ְ .הַ 7ָC
)ג( ִ
ָחֶ #אל ָה ִא ָ0ה לֹא מ.ת ְD %מת*) :7ה( ִ-י י ֵֹד ַע ֱאל ִֹהי ִ-י ְ!יֲ .א ָכ ְל ֶכ ִמ ֶ)*
ֹאמר ַה ָ
)ד( ַו ֶ
ֶַ %רא ָה ִא ָ0ה ִ-י ט.ב ָה ֵע( ְל ַמ ֲא ָכל וְ ִכי
ָרע) :ו( ו ֵ
ית ֵ-אל ִֹהי י ְֹד ֵעי ט.ב ו ָ
ֵיכ וִ ְהיִ ֶ
וְ נִ ְפ ְקח* ֵעינ ֶ
יִ E#ע ָ)E
ְַ ַC 7%ֵ %ל ִא ָ
ֹאכל ו ִ
ַ/ַ %ח ִמ ְִ 3ריַ .וַ %
ֶח ָמד ָה ֵע( ְל ַה ְ-ִ 4יל ו ִ
ַת ֲאוָה ה*א ָל ֵעינַיִ  וְ נ ְ
ֲלה ְת ֵאנָה ַו ַעֲָ *4ל ֶה
ֵ )Dה וִַ ְת ְ3ר* ע ֵ
ֵדע* ִ-י ֵעיר ִ
ֵיה ַו ְ
ַַ 3ָ %ק ְחנָה ֵעינֵי ְ#נ ֶ
ֹאכל) :ז( ו ִ
ַו ַ
ֲחגֹרֹת:
רש"י

)א( והנחש היה ערו  8מה עני 7זה לכא 7היה לו לסמו )פסוק כא( ויעש לאד ולאשתו כתנות עור
וילביש .אלא למד מאיזו עילה קפ( הנחש עליה ,ראה אות ערומי ועוסקי בתשמיש לעי 7כל
ונתאוה לה :ערו מכל  8לפי ערמתו וגדולתו היתה מפלתו ,ערו מכל ,ארור מכל :א כי אמר וגו' 8
שמא אמר לכ לא תאכלו מכל וגו'  8וא? על פי שראה אות אוכלי משאר פירות ,הרבה עליה דברי
כדי שתשיבנו ויבא לדבר באותו הע() :ג( ולא תגעו בו  8הוסיפה על הצווי ,לפיכ באה לידי גרעו ,7הוא
שנאמר )משלי ל ו( אל תוס? על דבריו) :ד( לא מות תמתו  8דחפה עד שנגעה בו ,אמר לה כש שאי7
מיתה בנגיעה כ אי 7מיתה באכילה) :ה( כי יודע  8כל אומ 7שונא את בני אומנתו ,מ 7הע( אכל וברא
את העול :והיית כאלהי  8יוצרי עולמות) :ו( ותרא האשה  8ראתה דבריו של נחש והנאו לה
והאמינתו :כי טוב הע  8להיות כאלהי :וכי תאוה הוא לעיני  8כמו שאמר לה ונפקחו עיניכ:
ונחמד להשכיל  8כמו שאמר לה יודעי טוב ורע :ותת ג לאישה עמה  8שלא תמות היא ויחיה הוא,
וישא אשה אחרת :ג  8לרבות כל בהמה וחיה) :ז( ותפקחנה עיני שניה  8לעני 7החכמה דבר הכתוב
ולא לעני 7ראיה ממש ,וסו? המקרא מוכיח :וידעו כי ערומי ה  8א? הסומא יודע כשהוא ערו,
אלא מהו וידעו כי עירומי ה ,מצוה אחת היתה ביד ונתערטלו הימנה :עלה תאנה  8הוא הע(
שאכלו ממנו ,בדבר שנתקלקלו בו נתקנו ,אבל שאר העצי מנעו מליטול עליה .ומפני מה לא
נתפרס הע( ,שאי 7הקב"ה חפ( להונות בריה ,שלא יכלימוהו ויאמרו זהו שלקה העול על ידו .מדרש
רבי תנחומא )וירא יד(:
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