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 ספר

  המפרשים על העקידה
  בו יבואו שבעה ספרים נפתחים

אוצר הזוהר: ליקוט גדול ונפלא מהזוהר הקדוש על עקדת  ספר א.
יצחק הלימוד הזה יציל אותנו בימי מלחמת גוג ומגוג ויקרב הגאולה 

מאמרים חוצבי להבות אש מדברי הזוהר הקדוש בעניני עקדת ברחמים. 
  . ליקוט מקיף כזה עדיין לא ראה אור הדפוס עד היום הזה.יצחק

תוכן הספר ומהותו להנחיל דרך תורת אמת היא תורת הרשב"י זי"ע 
לכל איש ישראל הבא לומר ולקיים צווי חכמינו ז"ל לומר את פרשת 
העקדה בכל יום ויום, ובפרט כשיוצא לדרך כמובא בתורת הנגלה 

אורם אנו הולכים, ובו אנו והסוד, אשר מימיהם אנו שותים ול
  נגאלים.
בו לקטנו כל המאמרים מכל המדרשים על פרשת העקדה, עם  ספר ב.

כותרות תמצית הענין לכל קטע וקטע. וסידרנו לפי הפסוקים ועוד, 
וסידרנו כל דבר על אופנו. והלימוד בזה יציל אותנו בימי מלחמת 

  גוג ומגוג ויקרב הגאולה ברחמים 
"ל וספרי קבלה, בו לקטנו מכתבי האריז"ל כל כתבי האריז ספר ג.

עניני סדר אמירת עקדת יצחק וכל המצוות הכלולות בה, עם כותרות 
תמצית הענין לכל קטע וקטע. וסידרנו לפי סדרים של הענינים, 

  ועוד, וסידרנו כל דבר על אופנו.
  ספרי רבותינו תלמידי הבעש"ט הקדושים. ספר  ד.
  פי פסוקי התורה מרוב מפרשי התורה.ליקוט גדול ונפלא ל ספר ה.
  ספרי הלכה על פרשת העקדה דיניו ומנהגיו. ספר ו.
ספר הסגולות, ליקוט מכל הספרים על גודל מעלת, של  ספר ז.

  אמירת עקדת יצחק ג' או ז' פעמים. 
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  הקדמה
זכות גדולה לקרוא פרשת 'עקידת יצחק' כל יום שבע 

  פעמים. וללמוד כל יום את הזוהר הקדוש על זה.

שמר הבטחתו לישראל ברוך המקום ברוך הוא, אשר 
אף נחלת שפרה נפלו לנו בנעימים,  חבליםהקדושים 

 אנו חוסיםאשר לנו התלמידים, חברים מקשיבים, עלינו, 
ינה הקדושה ומסתופפים בתיבת נוח בצל כנפי השכ

הרשב"י ע"ה יחד שבטי ישראל, בלימוד זוהר הקדוש, 
באהבה ובשמחה, בהתאחדות גמורה, למען הקים השכינה 

זוהר ולקחנו על שכמנו להוציא לאור הקדושה מעפרא, 
לתועלת הרבים, כבקשת טובים וידידים, לחזק העהקדה, 

פרשת , על הברכים, באמרים היקרים, מאירות כספירים
אשר להם זכינו, ויראו עינינו, העקדה, ומ"טמונים, 

וישמח לבנו, ותגל נפשינו, באור חדש אשר לנו האיר, 
בקדושת סודות התורה, למען בתורה ועבודה אור המאיר, 

שבת בשבתו יום ביומו ומידי מדי נזכה לאור הגנוז 
  ומועד כהלכתו.

ש עם בספרים אלו נקבצו עשרות מאמרים של זוהר הקדו
אֹור ֹנַגּה הֹוֵלְך כותרות בארמית ולשון הקודש, " יִקים ּכְ ְוֹאַרח ַצּדִ

, לכל הבא לגשת אל יח) (משלי פרק ד" ָואֹור ַעד ְנכֹון ַהיֹּום
הקודש פנימה, לחשוב מחשבות, ללמוד וללמד את פרשת 
העקדה המובארים בספרי הזוהר הקדוש, ובכתבי האריז"ל, 

שר לפניו, הדרך ילך בה, והמעשה והלומד בזה בין יבין את א
אשר יעשה, לקיים מצוות אמירת פרשת העקדה כראוי וכיאות 
בכוונה גדולה בלי מגרעת, בהשכל ובדעת, ללמוד וללמד 

  לשמור ולקיים ולעשות.
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ְתַקיֵּם ובזכות לימוד הזוהר הקדוש על פרשת העקדה, נזכה  יִּ ׁשֶ
דָ  לֹום ּבְ ָ "י ָעָליו ַהׁשּ ּבִ ְבֵרי ָהַרׁשְ ָיֵמינּו ּדִ ְמֵהָרה ּבְ א ִיְפקּון ִמן ָגלּוָתא ּבִ

ִאיָלן יִ וְ  - ָאֵמן.  ְמָחה ְוָאֲחזּו ּבָ ַאְחדּות ּוְבׂשִ ָרֵאל ּבְ ל ִיׂשְ צּו ּכָ ְתַקּבְ
א ִיְפקּון ִמן ָגלּוָתא  ִסְפָרא ּדָ דֹוׁש "ּבְ ים ִלְלמֹוד ַהזֹוַהר ַהּקָ ַהַחיִּ

ר ִיְלְמדּו ְוַיַעְסקוּ  ַרֲחֵמי", ְוַכֲאׁשֶ בֹוא  ּבְ ֶכף ּתָ תֹוַרת ַהּסֹוד ּתֵ ם ּבְ ּלָ ּכֻ
ה.  דֹוׁשָ ֹכַח ַהּתֹוָרה ַהּקְ ה ּבְ ֻאּלָ   ַהּגְ

מבואר בכמה מקומות  עוד: ליקוטים –ספר אור תורה ב
, כמו קר ביאת משיח הוא בזכות התורהיעבדבריהם, ש

גם "שאמרו בפרק קמא דבבא בתרא (ח, א) מאי דכתיב, 
מעט ממשא מלך  כי יתנו בגוים עתה אקבצם ויחלו

(הושע ח, י), ותניא כל פסוק הזה בלשון ארמי  "שרים
, ואם מעט מהם, "עתה כלהו אקבצם"נאמר, אי תנו, 

אף ". ואמרו שם מאי דכתיב, "יחלו ממשא מלך ושרים"
(דברים לג, ג), אפלו  "חובב עמים כל קדושיו בידיך

בשעה שאתה מחבב עמים, כל קדושים שלהם בידיך הם 
שאמרו כל הנותן עליו על תורה, מעבירים ממנו על וכמו כו', 

כי בזמן שקולו של כו' (אבות פרק יג משנה ה),  מלכות
כו' (בראשית רבא פרשה סה,  יעקב כו', אין הידים ידי עשו
שאלו תלמידיו את רבי אלעזר, מה טז), ובפרק חלק (צח ב) 

יעשה אדם וינצל מחבלו של משיח, יעסוק בתורה ובגמילות 
, עכ"ל. וכל המזכה את הרבים בלימוד הזוהר הקדוש כו'חסדים 

נקרא עוסק בתורה ובגמילות חסדים באופן הכי נעלה ומקיים 
זי"ע, ומציל את כל העולם כולו, ומתקשר לנשמת הרשב"י 

וכמו שכתב הגאון הקדוש צדיק ויסוד עולם אור טמיר 
מרן רבינו ונעלם, קדש הקדשים המלוב"ן, מרא דרזין, 

זצוק"ל זיע"א, בספרו דורש טוב (עמוד  ציראיעקב אבוח
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גדולה זכות רבי שמעון בר יוחאי בעולם ע"ב) וזה לשונו: 
, עכ"ל. וכמו שאמרו חז"ל, העליון יותר מכל הצדיקים

חזקיה אמר רבי ירמיה משום  ואמר). בע" ה"סוכה דף מ(
רבי שמעון בן יוחאי יכול אני לפטור את כל העולם 

ראתי עד עתה ואילמלי אליעזר כולו מן הדין מיום שנב
בני עמי מיום שנברא העולם ועד עכשיו ואילמלי יותם 
בן עוזיהו עמנו מיום שנברא העולם עד סופו ואמר חזקיה 
אמר רבי ירמיה משום רבי שמעון בן יוחאי ראיתי בני 
עלייה והן מועטין אם אלף הן אני ובני מהן אם מאה הם 

  .הן אני ובני מהן אם שנים הן אני ובני

ף קכד, ב) ָאְמרּו:  ת ָנׂשֹא (ּדַ ָרׁשַ ּוַבזַֹּהר ַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא ּפָ
ְבִגיֵניה  ָדד ַיְנֶחּנּו ּדְ ָאֶרץ", ּוִבְזכּוֵתיה ִיְתַקיֵּם "ה' ּבָ רֹור ּבָ "ּוְקָראֶתם ּדְ

ונזכה לשנה הבאה לאכול מן הזבחים ומן  ".ְוֵאין ִעּמֹו ֵאל ֵנָכר
  .במהרה בימינו אמן הפסחים בבית קדשינו ותפארתינו

  יצא לאור

  על ידי מפעל הזוהר העולמי

רבי שלום יהודה בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר מהאלמין 
  שליט"א גראס

  כ' מרחשון שנת ה'תשע"ח

  

  





ז   ‡פסוק  â חלק ‰' â ‡וצר מפרשי ‰תור‰

  

  ספר

  אוצר מפרשי התורה
  בענין עקידת יצחק

  חלק ה�
  

  

 הָאֵּ֔לֶה הַּדְבָרִ֣ים ַאחַר֙ וַיְהִ֗י  א
 וַּיֹ֣אמֶר בְרָהָ֑םַא- אֶת נִּסָ֖ה וְהָ֣אֱלֹהִ֔ים

 וַּיֹ֡אמֶר ב א:הִֵּנֽנִי וַּיֹ֥אמֶר ַאבְרָהָ֖ם אֵלָ֔יו
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טוב לומר פרשת  (סימן א סעיף ה) -בשולחן ערוך אורח חיים  .א

 -פרשת העקדה  (שם סק"ט), ובבאר היטב (בראשית כב, א יט)העקדה 
הקרבנות. ויוכל לאומרם פרשת העקדה ופרשת קודם פרשת 

המן אפילו בשבת. עולת תמיד וכן כתוב בעל שתי ידות 
פרשת צו  הבחייוסולת בלולה וכנסת הגדולה עיי"ש. וכתב 

. וכן שאין די באמירה אלא בביאור הפרשה ויכיר נפלאות ה'
פירש מה שכתוב כל האומר תהלה לדוד ג' פעמים בכל יום 

  ולם הבא.מובטח שהוא בן ע
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ְתָגַמָיא ָהִאיֵלין ִמן ִדי ָנצּו  :יונתן בתרגוםכתב  ַתר ּפִ ַוֲהָוה ּבָ
א  ָמֵ*אל ֲהָוה ָאַמר ִלי ֲחָמא ְלֵמירּות ַית ַאּבָ ָמֵ*אל ִיׁשְ ִיְצָחק ְוִיׁשְ
א  ֵריּה ּבּוְכַרָיא ְוִיְצָחק ֲהָוה ָאַמר ִלי ָחֵמי ְלֵמירּות ַית ַאּבָ ַדֲאָנא ּבְ

ר ָשָרה ר ָהָגר ַאְמָתא ְדִאִמי ָ*ֵני  ַדֲאָנא ּבַ ֵתיּה ְוַאְנּתְ ּבַ ִאְנּתְ
ֵליְסֵרי  יר ִמָנְך ַדֲאָנא ִאְתְגָזִרית ִלּתְ ַאי ַיּתִ ָמֵ*אל ַוֲאַמר ֲאָנא ַזּכְ ִיׁשְ
י ְלִאְתַגְזָרא  ָבא ָלא ֲהֵויָנא ָמַסר ַנְפׁשִ ִנין ְוִאין ֲהָות ְצבֹוִתי ִלְמַ*ּכְ ׁשְ

ר ּתְ  ְך ַמְנְדָ*א ִדְלָמא ָלא ְוַאְנּתְ ִאְתַגְזַרת ּבַ ַמְנָיא יֹוִמין ִאילֹו ֲהָוה ּבָ
ר  ְך ְלִאְתַגְזָרא ְמִתיב ִיְצָחק ַוֲאַמר ָהא ָנא יֹוַמָיא ּבַ ֲהֵויָת ָמַסר ַנְפׁשָ
ִריְך הּוא ְלכּוֵלי ֵאְבַריי  א ּבְ ֵ*י קּוְדׁשָ ִנין ְוִאילּו ּבָ ית ׁשְ ָלִתין ְוׁשִ ּתְ

ב ִמן ַיד ִא  ְתָגִמין ָהִאיֵלין ֳקָדם ָמֵרי ָלא ֲהֵויִתי ְמַ*ּכֵ ָמעּו ּפִ ּתְ ׁשְ
ַ*ְלָמא ּוִמן ַיד ֵמיְמָרא ַדְיָי ַנִסי ַית ַאְבָרָהם ַוֲאַמר ֵליּה ַאְבָרָהם 

  ַוֲאַמר ֵליּה ָהא ָנא:

 מהנסי ויי האילן פתגמיא בתר כתב: והוה ירושלמי בתרגום
 הא ואמר אברהם ליה ואמר עשיראה בנסיונא אברהם ית

   :אנא

 סנהדרין( אומרים מרבותינו יש האלה הדברים אחר י:"רשש פיר

 סעודה מכל ואומר מקטרג שהיה שטן של דבריו אחר )פט
 אמר אחד איל או אחד פר לפניך הקריב לא אברהם שעשה

 אותו זבח לו אומר הייתי אילו בנו בשביל אלא עשה כלום לו
 שהיה ישמעאל של דבריו אחר א"וי מעכב היה לא לפני

 יצחק לו אמר מיחה ולא שנה ג"י בן שמל יצחק לע מתפאר
 לפני עצמך זבח ה"הקב לי אמר אילו מיראני אתה אחד באבר
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 של ענייתם היא כך "הנני" :(סנהדרין פ"ט ע"ב)מעכב  הייתי לא
   :(תנחומא כב)זימון  ולשון הוא ענוה לשון חסידים

 הוא הנסיון ענין אברהם את נסה והאלהיםפירש:  ן"הרמב
 אם, בידו מוחלטת רשות האדם מעשה היות בעבור, לדעתי

 מצד" נסיון" יקרא, יעשה לא ירצה לא ואם יעשה ירצה
 הכח מן הדבר להוציא בו יצוה יתברך המנסה אבל, המנוסה

 בלבד טוב לב שכר לא טוב מעשה שכר לו להיות, הפועל אל
 בצדיק יודע כשהוא, )ה יא תהלים( יבחן צדיק השם כי ודע

 יבחן ולא, בנסיון אותו יצוה להצדיקו וחפץ רצונו שיעשה
 שבתורה הנסיונות כל והנה ישמעו לא אשר הרשעים את

   :המנוסה לטובת

 כי אומר יש אברהם את נסה והאלהיםפירש:  עזרא האבן
 הפרשה כל וטעם. ף"האל תחת א"והה ן"שי תחת ך"הסמ

 כי אמרו הדעת שקול ואנשי. כמשמעו נסה רק יכחישם
 והשנית היותו בטרם העתיד דעת האחת שתים הם הדעות

 והגאון. ידעתי עתה כי גם. נסה' פי וזה הנמצא היש דעת
 ידעתי מלת גם. אדם לבני צדקתו להראות נסה שמלת אמר

 לא בנו שעקד בשעה כי הגאון זה ידע והלא. הודעתי כטעם
 שם והעלהו' פי כי אמרו ואחרים. נעריו אפילו שם היו

 לא ואברהם. לעולה לו תחשב תוזא ההר אל שיעלהו לעולה
 לא לו אמר והשם אותו לשחוט וימהר הנבואה סוד ידע

 כמו לעולה שתעלהו הראה אמרו ואחרים זאת בקשתי
 כי. האלה' לפי הגאונים אלא והוצרכו. יין אותם והשקית
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 לא כן אחר שיאמר מצוה השם שיצוה אחר יתכן לא יאמרו
 בלוים פםשהחלי הבכורים לב על שמו לא והנה. תעשנה

 את נסה והאלהים בתחלה אומר שהכתוב ואחר. שנה אחר
 וטעם :שכר שיקבל כדי נסהו והשם הטענות כל סרו אברהם

 בפסוק סודו אפרש ועוד. אדעה לא ואם כמו. ידעתי עתה כי
   :הנסתרות יודע השם יעזרני אם. בשם ידעתיך

 אוהב בפעל שיהיה כיון אברהם את נסהפירש:  ובספורנו
 טוב שהוא לבוראו יותר ידמה ובזה בכח שהיה כמו וירא

 שידמה היתה האדם' במציא הכונה אמנם כי בפועל לעולם
 בצלמנו אדם נעשה באמרו העיד כאשר האפשר כפי לבוראו

   :כדמותנו

 את נסה והאלהים האלה הדברים אחר ויהי פט ב) סנהדרין( גמ'
 בן ייוס רבי משום יוחנן רבי אמר ]אחר מאי[ )מאי אחר( אברהם
 אמר' וגו ויגמל הילד ויגדל דכתיב שטן של דבריו אחר זימרא

 חננתו זה זקן עולם של רבונו הוא ברוך הקדוש לפני שטן
 אחד תור לו היה לא שעשה סעודה מכל בטן פרי שנה למאה

 בשביל אלא עשה כלום לו אמר לפניך להקריב אחד גוזל או
 מיד זובחו מיד לפני בנך את זבח לו אומר אני אם בנו

 רבי אמר בנך את נא קח ויאמר אברהם את נסה והאלהים
 בשר למלך משל בקשה לשון אלא נא אין אבא בר שמעון

 ונצחן אחד גבור לו והיה הרבה מלחמות עליו שעמדו ודם
 עמוד ממך בבקשה לו אמר חזקה מלחמה עליו עמדה לימים

 אף ממש בהם אין ראשונות יאמרו שלא זו במלחמה לי
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 נסיונות בכמה ניסיתיך לאברהם אמר הוא ברוך הקדוש
 ממש אין יאמרו שלא זה בנסיון לי עמוד עכשיו בכלן ועמדת

 לאמו יחיד זה יחידך את לי יש בנים שני בנך את בראשונים
 יצחק את להו רחימנא תרוייהו אהבת אשר לאמו יחיד וזה
 לדרך שטן קדמו עליו דעתו תטרף שלא כדי למה כך וכל

 רפות וידים רבים יסרת הנה תלאה אליך דבר הנסה לו אמר
 לו אמר ותלא אליך תבוא עתה כי מליך יקימון כושל תחזק

 נא זכר לו אמר כסלתך יראתך הלא לו אמר אלך בתומי אני
 ואלי ליה אמר ליה שמיע קא דלא דחזא כיון אבד נקי הוא מי

 ואין לעולה השה הפרגוד מאחורי שמעתי כך יגונב דבר
 אמת אמר שאפילו בדאי של עונשו כך לו אמר לעולה יצחק

 ליצחק ישמעאל של דבריו אחר אמר לוי רבי לו שומעין אין
 מלת שאתה במצות ממך גדול אני ליצחק ישמעאל לו אמר

 אחד ובאבר לו אמר שנה עשרה שלש בן ואני ימים שמנת בן
 לפני עצמך זבח הוא ברוך הקדוש לי אומר אם בי מגרה אתה

 היכי י"אברהם: פירש רש את נסה והאלהים מיד זובח אני
 אדם לשום נאמר שלא מה אמת דבר שהוא יצחק ליה שמע

   :בנו את להקריב

בראש השנה בחדש השביעי ומפטירין : (ל"א ע"א) מגילהגמרא 
הבן יקיר לי אפרים ויש אומרים וה' פקד את שרה ומפטירין 
בחנה והאידנא דאיכא תרי יומי יומא קמא כיש אומרים 

  .הים נסה את אברהם ומפטירין הבן יקירלמחר והאל
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 משום זכור אזכרנו רחם ארחמנו: -  הבן יקיר לי אפריםרש"י: 
לפי שפקידתה היתה בראש השנה, ועקידת  - מפטירין בחנה

  יצחק מזכירין כדי שתזכר לנו היום במשפט:

  

ָרְך ַית ְיִחיָדְך  :יונתן בתרגוםכתב  .ב דֹון ַית ּבְ ַוֲאַמר ְדַבר ּכְ

ָמן  ְדַאּתְ  ָרֵחם ַית ִיְצָחק ְוִאיֵזל ָלְך ְלַאַרע ּפּוְלָחָנא ְוַאֵסיקֹוִהי ּתַ
   ְלַ*ָלָתא ַ*ל ַחד ִמן ַטְוַרָיא ְדֵאיַמר ָלְך:

  :מוריה לטור כתב ירושלמי בתרגום

אמר לו קח נא. אין נא אלא לשון בקשה, רש''י:  פירש
בבקשה ממך עמוד לי בזה הנסיון, שלא יאמרו הראשונות 

אמר לו שני בנים יש לי, אמר את בנך.  :(שם)ה בהן ממש לא הי
לו את יחידך, אמר לו זה יחיד לאמו וזה יחיד לאמו, אמר לו 
אשר אהבת, אמר לו שניהם אני אוהב, אמר לו יצחק, ולמה 
לא גילה לו מתחלה, שלא לערבבו פתאום, ותזוח דעתו עליו 

כל  ותטרף, וכדי לחבב עליו את המצוה, וליתן לו שכר על
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 ב ג, א.)-(ירושלים, וכן בדברי הימים ארץ המוריה.  דבור ודבור:
פירשו, ורבותינו לבנות את בית ה' בירושלים בהר המוריה. 

על שם שמשם הוראה יוצאה לישראל. ואונקלוס תרגומו על 
והעלהו.  שם עבודת הקטרת, שיש בו מור נרד ושאר בשמים:

ב"ה לשחטו,  לא אמר לו שחטהו, לפי שלא היה חפץ הקדוש
אלא להעלהו להר לעשותו עולה, ומשהעלהו, אמר לו 

(ס"א משהא הקב"ה מתהא הצדיקים אחד ההרים.  הורידהו:

ואחר כך מגלה להם, וכל זה כדי להרבות שכרן, וכן  לצדיקים)
, וכן ביונה וקרא עליה את (בראשית יב, א.)הארץ אשר אראך 

  .(יונה ג, ב.)הקריאה 

בעבור היותו בן  ת בנך את יחידך.קח נא א פירש:הרמב"ן 
ובא  ,הגבירה והוא לבדו אשר יקרא לו זרע קראו יחידו

הלשון להגדיל המצוה אמר קח נא את בנך היחיד האהוב 
  .יצחק והעלהו עולה לפני

 (ב ג א)לשון רש"י, היא ירושלים, וכן בדברי הימים  - המוריה
שו לבנות את בית ה' בירושלים בהר המוריה ורבותינו פיר

שמשם יצאה הוראה לעולם ואונקלוס תרגמו על שם  (תענית טז)
הקטורת שיש בו מור וסמים ואם כן יהיה פירושו אל הארץ 

  אשר תהיה מוריה, או שנקראת כן מעולם על שם העתיד:

כך אמרו רבנין אמרין למקום שהקטורת  (נה ז) ובבראשית רבה
אבל דעת , (שה"ש ד ו)קרבה, כמה דתימר אלך לי אל הר המור 

אונקלוס שאמר "ארעא פולחנא" אינו נראה כן על המור 
שבקטורת, שאין לשון "פולחנא" על סם אחד מסמי אחת 
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העבודות ולמה לא אמר "לארעא דקטורת בוסמין", אבל 
דעתו לומר בארץ אשר יעבדו שם האלהים, ויתכוין בזה למה 

, אמרו באצבע הראה הקדוש (לא)שדרשו בפרקי רבי אליעזר 
ך הוא לאברהם אבינו את המזבח, אמר לו זהו המזבח, ברו

הוא המזבח שהיה אדם הראשון מקריב בו, הוא המזבח 
שהקריבו בו קין והבל, הוא המזבח שהקריבו בו נח ובניו, 
שנאמר ויבן שם אברהם את המזבח, מזבח אין כתוב כאן, 
אלא "המזבח", הוא המזבח שהקריבו בו הראשונים, עד כאן 

עשאו מן מורא, ששם יראו האלהים ועבדו  מוריה"ושם "
  :לפניו

שהוא כמו אל הר המור ואל גבעת  והנכון על דרך הפשט
הלבונה, כי ימצאון שם בהר ההוא מור ואהלים וקנמון, כענין 

קנמון היה גדל בארץ ישראל והיו עזים  (ירושלמי פאה ז ג)שאמרו 
  וצבאים אוכלים ממנו או שנקרא כן לשבח ישראל:

 (דהי"ב ג א)ושם  -קורא שם הארץ "ארץ מוריה"  אןוהנה בכ
נראה כי הר הבית לבדו יקרא "הר המוריה" ואולי נקראת 
העיר על שם ההר ההוא אשר בתוכה הארץ אשר בה 
המוריה, וההר לבדו הוא נקרא מוריה, ואברהם ידע את הארץ 
ולא ידע את ההר, ולכן אמר לו שילך אל ארץ המוריה, והוא 

  רים ששם שנקרא ככה:יראנו אחד הה

במקום ההוא כי הוא ההר חמד אלהים  וצוהו להעלותו
לשבתו, ורצה שתהיה זכות העקידה בקרבנות לעולם כאשר 

כי למען צדקו הגדיל טרחו אמר אברהם "ה' יראה", ועוד 
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אלו יעשה כן י ורצה שיעשה זה אחרי מהלך שלשה ימים, כ
לה, אבל בפתע פתאום במקומו, היתה פעולתו במהירות ובה

וכך  כשיהיה אחר מהלך ימים כבר נעשה בישוב דעת ועצה
רבי עקיבא אומר נסה אותו בוודאי  (נה ו)אמרו בבראשית רבה 

 שלא יהיו אומרין הממו וערבבו ולא היה יודע מה לעשות:
  עכ"ל הרמב"ן

. שם נבנה הבית. וכן מפורש אחד ההרים: פירש עזרא האבן
איננו הר גבוה. ובו היה ויבן שלמה את הבית בהר המוריה ו

  גורן ארונה: 

  שמיני:  פרק רבתי אבל מסכת

רבי עקיבא אומר ד' בנים למלך אחד לוקה ושותק ואחד 
ביו לוקה ומבעט ואחד לוקה ומתחנן ואחד לוקה ואומר לא

 בנך את נא קח )כב בראשית(' שנא ושותק לוקה הלקני. אברהם
 לומר לו היה לעולה והעלהו יצחק את אהבת אשר יחידך את

 )כב שם( שנאמר זרע לך יקרא ביצחק כי )כא שם( לי אמרת אתמול
  'וגו בבקר אברהם וישכם

 יצחק קרי ידיד, -אשר קידש ידיד מבטן : (קל"ז ע"ב)רש"י שבת 
  :(בראשית כב)על שם אשר אהבת 

ואת בריתי אקים  כא)(יז בראשית דעת זקנים לבעלי תוספות: 
  בטן.קידש ידיד מאקי"ם נוטריקון אשר  - את יצחק 

ולמה נותנין אפר בראש כל אחד ואחד : גמרא תענית ט"ז ע"א
פליגי בה רבי לוי בר חמא ורבי חנינא חד אמר הרי אנו 
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אפרו של חשובין לפניך כאפר וחד אמר כדי שיזכור לנו 
מאי בינייהו איכא בינייהו עפר סתם למה יוצאין לבית  ,יצחק

רבי חנינא חד אמר הרי פליגי בה רבי לוי בר חמא ו ,הקברות
אנו חשובין לפניך כמתים וחד אמר כדי שיבקשו עלינו מתים 

 מאי .מאי בינייהו איכא בינייהו קברי עובדי כוכבים ,רחמים
פליגי בה רבי לוי בר חמא ורבי חנינא חד אמר הר הר המוריה 

שיצא ממנו הוראה לישראל וחד אמר הר שיצא ממנו מורא 
   לעובדי כוכבים:

שאינו אפר מקלה, זכירת אפרו של  -  עפר סתם: שם רש"י
קברי  יצחק ליכא, סתם לא גרסינן, אלא איכא בינייהו עפר:

במקום שאין קברי ישראל, לבקש רחמים אפילו על  -נכרים 
איידי  - וכו'  מאי הר המוריה עצמן ליכא, כל שכן עלינו:

דאיירי בפלוגתא דרבי לוי ור' חנינא תנא נמי הא פלוגתא מאי 
מוריה, דאברהם קרא למקום העקידה הר יראה וכתיב  הר

תורה  -  חד אמר הר שיצא הוראה אל ארץ המוריה: (בראשית כב)
, יורו משפטיך ליעקב (ישעיה ב)לישראל כי מציון תצא תורה 

, ולשכת הגזית שבה עמדו הנביאים המוכיחים (דברים לג)
ששומעין גדולות ישראל  -מורא לאומות העולם  לישראל:

רושלים ומתפחדים עליהם, שמעתי, לישנא אחרינא הר וי
המוריה הר סיני, מורא לאומות העולם במתן תורה, דכתיב 

  ארץ יראה ושקטה: (תהלים עו)

פירוש אותו אפר הוה  -אפר מקלה שם:  תוספות תענית
מדבר הנשרף מעצמות אדם כדי לזכור עקידת יצחק 
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 לֹ֥ו-ָאֽמַר-אֲׁשֶר הַּמָקֹ֖ום-אֶל וַּיֵ֔לֶךְ
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ניך כאפר דאלמלא שלא היה בא אלא כדי לומר שהרי אנו לפ
 כמו כן מהני עפר סתם והיינו פירוש איכא בינייהו עפר סתם:

י"מ דזה ירושלם שנקרא  - הר שיצאה ממנו הוראה לישראל
והעיר היה  (בראשית כב)על שם אברהם שקראוהו הר ה' יראה 

ומלכי צדק מלך שלם ונקרא  (שם יד)נקרא כבר שלם כדכתיב 
אנו נותנין יו"ד ירושלם על שם יראה ועל שם שלם לכך אין 

בירושלם בין למ"ד למ"ם על שם שלם וההר נקרא מוריה על 
 (דברים לג)כי מציון תצא תורה וכתיב  (ישעיה ב)שם תורה כדכתיב 

יורו משפטיך ליעקב והוא לשכת הגזית. המוריה זה סיני 
ונקרא מוריה על שם שממנו יצא מורא לעובדי כוכבים 

יראה ושקטה אי נמי רצה  ארץ (תהלים נו)שבמתן תורה כדכתיב 
לומר דירושלם נקרא מוריה על שם שיש מורא לעובדי 

  כוכבים על גדולתה ומתפחדים:
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ַצְפָרא ְוָזֵריז ַית  :יונתן בתרגוםכתב  .ג ְוַאְקֵדים ַאְבָרָהם ּבְ

ָמֵ*אל ְוַית  ֵרין ַטְליֹו ִעֵמיּה ַית ֱאִליֶ*ֶזר ְוַית ִיׁשְ ַחְמֵריּה ּוְדַבר ַית ּתְ
ֵריּה ְוָקַטע ֵקיִסין ַדִקיָתא ּוְתֵאָנָתא ְוִדיְקָלא ְדַחְזַיין ִיְצָחק  ּבְ

   ְלָ*ָלָתא ְוָקם ְוָאַזל ְלַאְתָרא ְדָאַמר ֵליּה ְיָי:

הוא  ויחבש.: (פסחים ד.)נזדרז למצוה  וישכם. רש"י:פירש 
בעצמו, ולא צוה לאחד מעבדיו, שהאהבה מקלקלת השורה 

אל ואליעזר, שאין אדם חשוב ישמע את שני נעריו.: (ב"ר נה, ח.)
, שאם יצטרך האחד (ב"ר שם)רשאי לצאת לדרך בלא ב' אנשים 
תרגומו וצלח, כמו  ויבקע.לנקביו ויתרחק, יהיה השני עמו: 

, לשון ביקוע סינדר"א בלע"ז ב יט, יח.)-(שמואלוצלחו הירדן 
  :(שפאלטען)

  ה.לשון קשיר -ויחבש רש"י ויקרא ח יג: 

. זריזותו במצוה אולי לא עצי עולהויבקע : פירשהרמב"ן 
ימצא שם במקום ההוא עצים והוליכם שלשה ימים או שהיה 

(מדות ב אברהם פוסל לקרבן עץ שנמצא בו תולעת כדין התורה 

ולקח מביתו עצים טובים לעולה וכן אמר ויבקע עצי  ה)
  .עולה

  . ושמם על החמור: ויבקע עצי עולה: פירש עזרא האבן
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  . אל ארץ המוריה: לך אל המקוםוי: פירש ובספורנו

ותניא כל היום כולו כשר למילה אלא ד ע"א:  גמרא פסחים
  בבקר.שזריזין מקדימים למצות שנאמר וישכם אברהם ב

דאיכא הקדמה לזריזים  -נבדוק מצפרא שם:  רש"י
כדאשכחן גבי מילה ובזריזותיה דאברהם שנאמר וישכם 

קום בלילה אברהם בבקר שלא המתין עד הנץ החמה ומכל מ
  לא הקדים:

ואם תאמר והיכי  -שנאמר וישכם אברהם בבקר שם: תוספות 
מוכח מהאי קרא דזריזין מקדימין למצות ואין מקדימין טפי 

יליף ר' אבהו מהאי  (חולין צא. שם)מצפרא והא בפרק גיד הנשה 
קרא דתלמיד חכם לא יצא יחידי בלילה ויש לומר דהכא 

נע אברהם מלצאת יחידי מוכח מקרא דעקידה דלא היה נמ
בלילה דשלוחי מצוה אינן נזוקין ועוד דשני נעריו היו עמו 
והתם מוכח מוישכם אברהם בבקר דכתיב גבי סדום דלא היה 

  מצוה ויחידי היה שלא רצה שיראו במפלתן של סדום:

 וישכם מהכא אמר אבהו' : רצא ב) דף (חולין ש"רא תוספות
 ואי, בספרים כתוב כך, חמורו את ויחבוש בבוקר אברהם
 יחיד היה לא ושם כתיב בעקידה קרא דהאי כן לומר אפשר
 היה לא יחידי דאפילו ועוד, בנו ויצחק עמו נעריו שני שהרי

 דבפסחים ועוד, נזוקין אינן מצוה דשלוחי למזיקין לחוש לו
 להקדים צריכין זריזין דאין קרא מהאי מוכח חמץ בדיקת גבי

 ואי צפרא מן אלא אברהם השכים מדלא מצפרא טפי למצוה
 מהכא דייק היכי בלילה לצאת רשאי היה דלא משום טעמא
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 הכא גרסינן דלא נראה לכך, יותר להקדים צריכין זריזין דאין
 והוא לחוד בבוקר אברהם וישכם אלא חמורו את ויחבוש

 יחידי והלך נהפכה אם לראות שהלך סדום דגבי קרא
 היו שלא נ"א עמו אדם להוליך רצה ולא עליהם להתפלל

 מקרא מייתי ובפסחים, סדום של במפלתם לראות רשאין
 מן להשכים יכול והיה נעריו ושני עמו יצחק שהיה דעקידה

  :להקדים צריכין זריזין אין הבקר מן דיותר לא אם הלילה

יקם בלעם בבקר ויחבוש את אתונו וגמרא סנהדרין ק"ה ע"ב: 
שורה של תנא משום רבי שמעון בן אלעזר אהבה מבטלת 

שנאה מבטלת  ,גדולה מאברהם דכתיב וישכם אברהם בבקר
שורה של גדולה מבלעם שנאמר ויקם בלעם בבקר ויחבוש 

  אתונו. את את

  רש"י: 

שאהב הקדוש ברוך הוא את אברהם ביטלה שורה  -אהבה 
  של גדולה שחבש הוא בעצמו:

ששנא בלעם הרשע את ישראל ביטלה שורה של  - ושנאה 
  א בעצמו:גדולה, שחבש הו
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ִליָתָאה ּוְזַקף ַאְבָרָהם ַית ֵ*ינֹוי  :יונתן בתרגוםכתב  .ד יֹוָמא ּתְ ּבְ

מֹוָדֵ*יּה ִמן ָרִחיק:  ּתְ   ַוֲחָמא ֲ*ַנן ֲאַיְקָרא ָקַטר ַ*ל ַטְווָרא ְוִאׁשְ

למה איחר מלהראותו מיד, כדי שלא יאמרו  רש"י: פירש
הממו וערבבו פתאום וטרד דעתו, ואילו היה לו שהות 

ראה ענן  וירא את המקום.המלך אל לבו, לא היה עושה: ל
  קשור על ההר:

. ראה ענן קשור על וירא את המקום מרחוקפירש: הרמב''ן 
ונתקיים בזה אשר אומר אליך ויתכן על דרך  (ב"ר נו א)ההר 

הפשט וירא את המקום מרחוק שראה ארץ המוריה כי כל 
לו הארץ ההיא היה יודע ויבאו אל המקום אשר אמר 

האלהים עתה הוא הר המוריה שאמר לו "הנה זה ההר אשר 
  .אמרתי לך"

  . שיצא מבאר שבע: ביום השלישי פירש: עזרא האבן

 . מקום הזבח בהר המוריה:וירא את המקום: פירש ובספורנו
. ושלטה בו עינו לראות מקום מרחוק ברצון האל ית' מרחוק

ם יהיה כענין ויראהו ה' את כל הארץ והבין שבאותו המקו
  מקום הזבח: 
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' פי. בתעניתא יומא תלתא : יתבוסד א) דף (סנהדרין חיים תורת ספר
 יומי תלתא בתעניתא יתבו לו בא' בפ בהדיא ג"וה הלילות עם

 ישראל אין דלעולם משום יומי תלתא וטעם ליליא ותלתא
 מגילת במדרש כדאיתא ימים משלשה יותר בצרה נתונין
 את אברהם וישא השלישי ביום כתיב באברהם רבה אסתר
 יונה ימים שלשת משמר אל אותם ויאסוף השבטים' וגו עיניו
 נעשה דאסתר הנס וגם ימים' ג הדגה במעי יונה ויהי' שנא

  ':וכו לתעניתם ימים' ג בסוף

  

ַוֲאַמר ַאְבָרָהם ְלעּוֵלימֹוי אֹוִריכּו ְלכֹון  :יונתן בתרגוםכתב  .ה

חּוֵני ִאין ָהָכא ִעם ַחְמָרא ַוֲאָנא ְועּוֵל  א ִלּבְ יָמא ִנְתְמֵטי ַ*ד ּכָ
ָנְך ְוִנְסגֹוד ְלָמֵרי ַ*ְלָמא  ֵדין ְיהֹון ּבְ ְשִרית ּכְ ִיְתַקֵיים ַמה ְדִאְתּבַ

   ְוָנתּוב ְלַוְתכֹון:

 לי יזדמן דיי מימריה אברהם ואמר :כתבירושלמי  בתרגום
 כחדא תרוויהון והליכן ברי לעלתא הוא את לא ואין אימרא

  :שפי בלב
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כלומר דרך מועט למקום אשר לפנינו.  עד כה. רש"י: פירש
ומדרש אגדה, אראה היכן הוא מה שאמר לי המקום כה יהיה 

  נתנבא שישובו שניהם: ונשובה.זרעך: 

: שבו לכם. לשון שהייה והמתנה סידור רש"י מוסף רש"י
  סימן תל"א

. ונשובהיש אומרים איך אמר אברהם פירש:  עזרא האבן
היה בדעתו להביא עצמותיו ואברהם דחם כדי  ואחרים ענו כי

שלא יסורו עד שובו. ושלא ירגיש יצחק ויברח. ורבותינו ז''ל 
אמרו שהיה יצחק כאשר נעקד בן שלשים ושבע שנים. ואם 
דברי קבלה נקבל. ומדרך סברא אין זה נכון. שהיה ראוי 
שתהיה צדקת יצחק גלוי' ויהיה שכרו כפול משכר אביו 

ונו לשחיטה ואין בכתוב מאומה על יצחק. שמסר עצמו ברצ
ואחרים אמרו שהיה בן חמש שנים גם זה לא יתכן בעבור 
שישא עצי העולה. והקרוב אל הדעת שהי' קרוב לי''ג שנים. 
והכריחו אביו ועקדו שלא ברצונו והעד שאביו הסתיר הסוד 
ממנו ואמר אלהים יראה לו השה כי אילו אמר לו אתה 

  העולה יתכן שיברח: 

. כדי שלא ימחו בו ושלא שבו לכם פה פירש: ובספורנו
  יטרידוהו בעשותו הזבח: 

מדרש  שבו לכם פה.: פירשוובדעת זקנים לבעלי התוספות 
כשראה אברהם את המקום מרחוק וענן קשור עליו אמר 
ליצחק בנו מה אתה רואה אמר לו הר נאה וענן קשור עליו 

מרו לו אין אנו חזר אצל נעריו ואמר להם מה אתם רואים א
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רואים שום דבר אמר להם אתם והחמור שוים שאינכם רואים 
כמוהו א"כ שבו לכם פה עם החמור. ונ"ל דהיינו הך דאמרו 

  רז"ל עם הדומה לחמור ולפיכך עבד אין לו חיים כמו חמור: 

 לשפתים כרותה שברית מנין יוחנן רבי : אמריח א) קטן מועד( גמ'
 ואני החמור עם פה לכם שבו ונערי אל אברהם ויאמר שנאמר

 ואיסתייעא אליכם ונשובה ונשתחוה כה עד נלכה והנער
  .תרוייהו דהדור מלתא

דכתיב ונשתחוה ונשובה  -ברית כרותה לשפתים רש"י: 
  אליכם וכן הוה, דחזרו תרוייהו:

תימה דלמא מדה  -ואיסתייעא מילתא דהדור  תוספות שם:
(ברכות עולא בעלמא טובה מרובה והוה ליה לאתויי הא דאמר 

לעולם אל יפתח אדם פיו לשטן שנאמר שמעו דבר  דף יט. ע"ש)
  :(ישעיה א)ה' קציני סדום כו' 

אמר רב הכל מודין בעבד שאין לו חייס  יבמות ס"ב ע"א:
  ר.דכתיב שבו לכם פה עם החמור עם הדומה לחמו

 -שבו לכם פה  מתייחסין אחרי אביהם: - חייס רש"י שם: 
  רהם הוה:אליעזר עבד אב

ורוח נותן נשמה לעם עליה גמרא כתובות קי"א ע"א: 
מאי עביד ליה מיבעי ליה לכדרבי אבהו  (ישעיה מב)להולכים בה 

דאמר ר' אבהו אפילו שפחה כנענית שבא"י מובטח לה שהיא 
בת העולם הבא כתיב הכא לעם עליה וכתיב התם שבו לכם 
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רש"י:  .פה עם החמור עם הדומה לחמור ורוח להולכים בה
  על א"י: - לעם עליה 

שפחה כנענית מנלן אמר רב הונא אמר קידושין ס"ח ע"א: 
קרא שבו לכם פה עם החמור עם הדומה לחמור אשכחן דלא 

  ה קדושי:תפסי ב

  

ִוי  :יונתן בתרגוםכתב  .ו ּוְנֵסיב ַאְבָרָהם ַית ִקיֵסי ְדָ*ָלָתא ְוׁשַ

יֵדיּה ַית ֵריּה ּוְנִסיב ּבִ יָנא ְוָאָזלּו  ִעילֹו ִיְצָחק ּבְ ָתא ְוַית ַסּכִ ֵאיׁשָ
ֲחָדא:  ְרֵוויהֹום ּכַ   ּתַ

 סכינא ית ונסיב ידיה ית אברהם ופשט כתב: ירושלמי בתרגום
 אבא אבוי לאברהם ואמר יצחק עני בריה יצחק ית למיכוס

 יתך ואערבבה אפרכס צערי בשעת דלא יאות יתי כפות
 דאתי לעלמא דחבלה לגובא ואידחי פסיל קורבנך וישתכח

 הוו דיצחק ועינוי דיצחק בעינוי משוטטין הוו דאברהם עינוי
 לא אברהם יתהון חמי הוה יצחק מרומא במלאכי משוטטין

 אלין ואמרין מרומא מלאכי נפקו בשעתא ביה יתהון חמי



כו  ‡וצר מפרשי ‰תור‰  â חלק ‰' â חפסוק 

 וַּיֹ֖אמֶר ָאבִ֔י וַּיֹ֣אמֶר ָאבִיו֙ ַאבְרָהָ֤ם-אֶל
 וְהָ֣עֵצִ֔ים הָאֵׁש֙ ההִּנֵ֤ וַּיֹ֗אמֶר בְנִ֑י הִּנֶּ֣נִי
 ַאבְרָהָ֔ם וַּיֹ֨אמֶר֙ ח ז:ְלעֹלָֽה הַׂשֶּ֖ה וְַאּיֵ֥ה

 ּבְנִ֑י ְלעֹלָ֖ה הַׂשֶּ֛ה ּלֹ֥ו-יִרְאֶה אֱלֹהִ֞ים

  9 9 9מדרשי עקידת יצחק    8 8 8
 

 נכס חד עלמא בגו יחידאין צדיקין תרין חמון אתון לאלין
  :צווריה פשט ודמתנכס מעכב לא דנכס מתנכס וחד

סכין, על שם שאוכלת את הבשר,  המאכלת. רש"י: שפיר
, ושמכשרת בשר (דברים לב, מב.)כמה דתימא וחרבי תאכל בשר 

לאכילה. דבר אחר, זאת נקראת מאכלת, על שם שישראל 
אברהם שהיה יודע  וילכו שניהם יחדו.אוכלים מתן שכרה: 

שהולך לשחוט את בנו היה הולך ברצון ושמחה כיצחק שלא 
  בדבר:היה מרגיש 

  

א  :יונתן בתרגוםכתב  .ז ַוֲאַמר ִיְצָחק ְלַאְבָרָהם ָאבֹוי ַוֲאַמר ַאּבָ

א ְוִקיִסין ְוָהאן ִאְמָרא ְלָ*ָלָתא: ּתָ    ַוֲאַמר ָהא ָנא ְוָאַמר ֶאׁשְ

  



כז   טפסוק  â חלק ‰' â ‡וצר מפרשי ‰תור‰

- אֶל וַּיָבֹ֗אּו ט ח:יַחְּדָֽו ׁשְנֵיהֶ֖ם וַּיֵֽלְכּ֥ו
 וַּיִ֨בֶן הָֽאֱלֹהִים֒ לֹ֣ו-ָאֽמַר אֲׁשֶ֣ר הַּמָקֹום֘

-אֶת וַּיַֽעֲרֹ֖ךְ הַּמִזְּבֵ֔חַ -תאֶ ַאבְרָהָם֙ ׁשָ֤ם
 וַּיָׂ֤שֶם ּבְנֹ֔ו יִצְחָ֣ק- אֶת וַּיַֽעֲקֹד֙ הָֽעֵצִ֑ים

 י ט:לָֽעֵצִֽים מִּמַ֖עַל ַהּמִזְּבֵ֔חַ- עַל אֹתֹו֙
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ַוֲאַמר ַאְבָרָהם ְיָי ִיְבַחר ֵליּה ִאְמָרא  :יונתן בתרגוםכתב  .ח

ֵלב  ְרֵויהֹון ּבְ ֲחָדא:ְלָ*ָלָתא ַוֲאָזלּו ּתַ ִלים ּכַ    ׁשְ

כלומר יראה ויבחר לו השה, ואם  יראה לו השה. רש"י: פירש
אין שה, לעולה בני, ואף על פי שהבין יצחק שהוא הולך 

  להשחט, וילכו שניהם יחדו בלב שוה:

  

ְוָאתּו ְלַאְתָרא ְדָאַמר ֵליּה ְיָי ּוְבָנא ַתָמן  :יונתן בתרגוםכתב  .ט

ָחא ִדבְ  מֹוי ְדטּוְבָ*ָנא ְוַתב ַאְבָרָהם ַית ַמְדּבְ ַכר ּבְ ָנא ָאָדם ְוִאיְתּפְ
ָדָרא ְדַפְלגּוָתא ְוָסַדר ִעילֹוי ַית ִקיַסָיא  ַכר ּבְ נח ּוַבְנֵייה ְוִאְתּפְ

ָחא ְלֵ*יל ִמן ִקיִסין:  ֵוי ָיֵתיּה ַ*ל ַמְדּבְ ֵריה ְוׁשַ   ְוָכַפת ַית ִיְצָחק ּבְ



כח  ‡וצר מפרשי ‰תור‰  â חלק ‰' â י‡פסוק 

- אֶת וַּיִּקַ֖ח יָדֹ֔ו-אֶת ַאבְרָהָם֙ וַּיִׁשְלַ֤ח
 וַּיִקְרָ֨א יא י:ּבְנֹֽו-אֶת ִלׁשְחֹ֖ט הַּמַֽאֲכֶֶ֑לת
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והרגלים ידיו ורגליו מאחוריו, הידים  ויעקד.רש"י:  פירש
, והוא לשון עקודים, שהיו (שבת נד.)ביחד היא עקידה 

  קרסוליהם לבנים, מקום שעוקדים אותן בו היה ניכר:

  

יט ַאְבָרָהם ַית ְיֵדיה ּוְנֵסיב ַית  :יונתן בתרגוםכתב  .י ְואֹוׁשִ

פֹות ָיִתי ָיאֹות  ֵריּה ָ*ֵני ַוֲאַמר ִיְצָחק ְלָאבֹוי ּכְ יָנא ְלֵמיַכס ַית ּבְ ַסּכִ
ח ְד  ּכַ ּתַ ָלא ְוִיׁשְ י ְוִנְדֵחי ְלגֹוָבא ְדַחּבְ ָלא ֲאַפְרֵכיס ִמן ַצֲ*ָרא ְדַנְפׁשִ

ֵ*ינֹוי ְדִיְצָחק ְוֵ*ינֹוי  ָלן ּבְ ּכְ ָנְך ֵ*ינֹוי ְדַאְבָרָהם ִמְסּתַ ָקְרּבָ סּוָלא ּבְ ּפְ
ַלן ְלַמְלֲאֵכי ְמרֹוָמא ִיְצָחק ֲהָוה ָחֵמי ַיְתהֹום  ּכְ ְדִיְצָחק ִמְסּתַ

ֵדין ְוַאְבָר  ָהם ָלא ָחֵמי ַיְתהֹום ָ*ְנַין ַמְלֲאֵכי ְמרֹוָמא ִאיתּון ָחמּון ּכְ
יב  ַ*ְלָמא ַחד ְנַכס ְוַחד ִמְתְנֵכס ְדָנַכס ָלא ְמַ*ּכֵ ְיִחיָדִאין ְדִאית ּבְ

יט ַצְווֵרּה: ׁשִ    ּוְדִמְתְנֵכיס ּפָ

ופשט אברהם ית ידיה ונסיב ית סכינא תרגום ירושלמי: 
עני יצחק ואמר לאברהם אבוי אבא למיכוס ית יצחק בריה 

כפות יתי יאות דלא בשעת צערי אפרכס ואערבבה יתך 
וישתכח קורבנך פסיל ואידחי לגובא דחבלה לעלמא דאתי 
עינוי דאברהם הוו משוטטין בעינוי דיצחק ועינוי דיצחק הוו 
משוטטין במלאכי מרומא יצחק הוה חמי יתהון אברהם לא 

אכי מרומא ואמרין אלין חמי יתהון ביה בשעתא נפקו מל



כט   י‡פסוק  â חלק ‰' â ‡וצר מפרשי ‰תור‰
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לאלין אתון חמון תרין צדיקין יחידאין בגו עלמא חד נכס 
  וחד מתנכס דנכס לא מעכב ודמתנכס פשט צווריה:

 ויקח את המאכלת.: פירשוובדעת זקנים לבעלי התוספות 
שמכשרת הבשר לאכילה. ד"א שכל ישראל אוכלין זכותה 

   בעה"ז:

דרבי חייא ורבי חייא יתיב רב אחוריה גמרא חולין ט"ז ע"א: 
קמיה דרבי ויתיב רבי וקאמר מנין לשחיטה שהוא בתלוש 

א"ל רב לרבי חייא מאי  ,שנאמר ויקח את המאכלת לשחוט
והא קרא קאמר קרא  ,קאמר א"ל וי"ו דכתיב אאופתא קאמר

היכי יליף  - מאי קאמר רש"י שם:  .זריזותיה דאברהם קמ"ל
כלומר  -קאמר  אמר ליה וי"ו דכתיב אאופתא טעמא מהכא:

טעם שאינו נכון קאמר כמו שכותב וי"ו על הבקעת וכולה 
מנותחת לפרקים מפני שיני הבקעת שהן עשויין חריצין 
חריצין ואינה חלקה לשון אחר אותן חריצין קרי וי"ו רבי 

וקפריך גמרא  חייא לטעמיה דמכשיר לעיל שחיטה במחובר:
שחש  -קרא זריזותיה דאברהם קמ"ל  והא קרא קאמר: -

ונזהר שמא לא ימצא צור אפילו מחובר והביא עמו מאכלת, 
ל"א רב לא שמע דבריו של רבי אלא מקרא שמע יוצא מפיו 
ולא ידע על מה ואמר ליה רב לרבי חייא מאי קאמר רבי אמר 
ליה טעם הביא לשחיטה שנפסלה במחובר ומן המקרא אבל 

  אינו עיקר אמר ליה והא קרא קאמר כו':

ין לשחיטה שהיא בתלוש שנאמר ויקח את מנ תוספות שם:
ואם תאמר והא האי קרא בקדשים כתיב דבפרק  - המאכלת 



ל  ‡וצר מפרשי ‰תור‰  â חלק ‰' â יבפסוק 

 וַּיֹ֖אמֶר הַׁשָּמַ֔יִם-מִן יְהֹוָה֙ ַא֤ךְמְַל אֵלָ֜יו
 יב יא:הִּנֵֽנִי וַּיֹ֖אמֶר ַאבְרָהָ֑ם|  ַאבְרָהָ֣ם
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(זבחים דף צז: ושם ובסוף פ' דם חטאת  (מנחות דף פב: ושם ד"ה ויקח)התודה 

ואומר ר"ת  ,נפקא לן מהכא דקדשים טעונין כלי ד"ה והתם)
א דלענין תלוש גמרינן נמי אחולין מדכתיב לשחוט את בנו ול

אבל כלי לא שייך למילף בחולין  ,כתיב לשחוט את העולה
ומדכתיב ויקח  ,אלא בקדשים כשאר עבודות דבעו כלי שרת

ומדכתיב מאכלת ולא  ,ולא כתיב ויכין דרשינן תלוש בחולין
ואע"ג דהכא דחי רבי  ,כתיב המחתך דרשינן כלי בקדשים

  חייא דזריזותיה דאברהם קמ"ל התם לא שייך למימר הכי:

  

ַמָיא  :יונתן בתרגוםכתב  .יא ּוְקָרא ֵליּה ַמְלָאָכא ַדְיָי ִמן ׁשְ

  ַוֲאַמר ֵליּה ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם ַוֲאַמר ָהא ָנא: 

 אברהם עני אברהם אברהם ואמר כתב: ירושלמי בתרגום
  :הנני ואמר קודשא בית בלשן

לשון חבה הוא, שכופל את  אברהם אברהם. רש"י: פירש
  שמו:

  . פעמים כמו בחפזון: אברהם אברהם :פירש עזרא האבן

אע"פ שחוזר וקרא אברהם אברם תוספתא ברכות פרק א טו: 
אינו לגנאי אלא לשבח ליהושע הושע אינו לגנאי אלא לשבח 



ל‡   יבפסוק  â חלק ‰' â ‡וצר מפרשי ‰תור‰

 הַּנַ֔עַר-אֶל יָֽדְךָ֙ ּתִׁשְלַ֤ח-ַאל וַּיֹ֗אמֶר
 ַעּתָ֣ה|  ּכִ֣י מְאּ֑ומָה לֹ֖ו ּתַ֥עַׂש-וְַאל

 וְלֹ֥א ַאּ֔תָה אֱלֹהִים֙ יְרֵ֤א-ּכִֽי יָדַ֗עְּתִי
 יב:מִּמֶּֽנִי יְחִֽידְךָ֖-אֶת נְךָּ֥בִ-אֶת חָׂשַ֛כְּתָ
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הוא אברם עד שלא נדבר עמו הוא אברם משנדבר עמו הוא 
הושע עד שלא נכנס לגדולה הוא הושע משנכנס לגדולה 

יעקב שמואל שמואל כולן יעקב  אברהם אברהםמשה משה 
לשון חבה לשון זרוז. הן הן עד שלא נדבר עמהן והן הן 

הן הן עד שלא נכנסו לגדולה והן הן משנכנסו משנדבר עמהן 
  :לגדולה

  

יט ְיָדְך ְלַטְלָיא ְוָלא  יונתן: בתרגוםכתב  .יב ַוֲאַמר ַאל ּתֹוׁשִ

דֹון ְגֵלי ֳקָד  יׁש ֲארּום ּכְ יד ֵליּה ִמַדַ/ם ּבִ ַמי ֲארּום ַדֲחָלא ַדְיָי ַתֲ/ּבֵ
ָרְך ַית ְיִחיָדְך ֶמִני:  א ַית ּבְ ְבּתָ   ַאְנּתְ ְוָלא ֲ/ּכִ

לשחוט. אמר לו אם כן לחנם באתי  אל תשלח.: רש"י פירש
לכאן, אעשה בו חבלה ואוציא ממנו מעט דם, אמר לו אל 
תעש לו מאומה, אל תעש בו מום: כי עתה ידעתי. אמר רבי 

פרש לפניך את שיחתי, אתמול אבא, אמר לו אברהם, א
אמרת לי כי ביצחק יקרא לך זרע, וחזרת ואמרת קח נא את 



לב  ‡וצר מפרשי ‰תור‰  â חלק ‰' â יבפסוק 
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בנך, עכשיו אתה אומר לי אל תשלח ידך אל הנער, אמר לו 
הקב"ה, לא אחלל בריתי ומוצא שפתי לא אשנה, כשאמרתי 

, לא אמרתי לך (תהלים פ"ט לה) לך קח מוצא שפתי לא אשנה
מעתה  כי עתה ידעתי.יה: שחטהו אלא העלהו, אסקתיה אחת

יש לי מה להשיב לשטן ולאומות התמהים מה היא חבתי 
  אצלך, יש לי פתחון פה, עכשיו, שרואין כי ירא אלהים אתה:

. מתחילה היתה יראתו בכח לא כי עתה ידעתיפירש:  הרמב"ן
יצא לפועל במעשה הגדול הזה ועתה נודעה במעשה והיה 

ה' אלהי ישראל  זכותו שלם ותהי משכורתו שלימה מעם
ודעת הפרשה ש"האלהים" הוא המנסה ומצוה בעקידה 
ו"מלאך ה'" הוא המונע והמבטיח יתברר בפסוק המלאך 

  (להלן מח טז)הגואל אותי 

. ידעתי אני המלאך שבדין עתה ידעתי: פירש ובספורנו
גדולים צדיקים יותר ז''ל  םיגדילך האל על מלאכיו כאמר

אלהים יותר ממני שאני  . שאתה יראממני :ממלאכי השרת
 (סנהדרין צ"ג ע"א)מלאך וראוי למעלה יותר ממני כאמרם ז''ל 

גדולים צדיקים וכו'. שאתה בפעל ירא אלהים כמו שהיה 
האל יודע קודם לכן שהיית ירא אלהים בכח ותפול ידיעתו 

  על: והפועלת על הנמצא בפ

עשרה נסיונות נתנסה פ"ה משנה ד:  פירוש רבינו יונה אבות
ברהם אבינו ועמד בכולם. הראשון, אור כשדים שהפילו א

נמרוד לכבשן האש וניצל. וזה אינו מפורש בתורה ומדברי 
, (שם כב, יב)התשיעי, עקידת יצחק בנו שכתוב בה ... קבלה הוא
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"כי עתה ידעתי כי ירא אלקים אתה", וכי עד עכשיו לא היה 
לבריות  יודע והלא הכל גלוי וצפוי לפניו, אלא כשנודע הדבר

קורא הקב"ה בו, "כי עתה ידעתי". ובא להודיענו כי יראת 
שמים גדולה מכל המצות שבתורה, שבכל הנסיונות לא אמר 
לו, כי ירא אלקים אתה חוץ מזו, מפני שהיה הנסיון גדול 

להודיע כמה היא ...שבכולם, כי לקח בנו להעלותו עולה. 
כי ירא  לגלות לבריות חבתו של אברהם אבינו. היה מנסהו

  אלקים הוא אברהם ושלם בכל המדות:

תניא רבי מאיר אומר נאמר ירא אלהים גמרא סוטה ל"א ע"א: 
ונאמר ירא אלהים באברהם מה ירא אלהים האמור  ,באיוב

 ,אף ירא אלהים האמור באיוב מאהבה ,באברהם מאהבה
מאי  ,זרע אברהם אוהבי (ישעיה מא)ואברהם גופיה מנלן דכתיב 

ה מאהבה לעושה מיראה איכא הא דתניא רבי איכא בין עוש
שמעון בן אלעזר אומר גדול העושה מאהבה יותר מן העושה 
מיראה שזה תלוי לאלף דור וזה תלוי לאלפים דור הכא כתיב 
לאלפים לאהבי ולשומרי מצותי והתם כתיב ולשומרי 

כי ירא אלהים אתה  - באברהם: רש"י שם .מצותיו לאלף דור
זכותו לדורותיו להגין עליהם עד אלפים  -  תלוי :(בראשית כב)

  דור:

סמך אוהביו לאלפים ואידך קרא סמך  - לאלפים לאוהבי
לאלף דור אל שומרי מצותיו דהיינו מיראה ואין אלו דומין 

דהנהו מאהבת שכר  (לעיל דף כב)לפרוש מאהבה לפרוש מיראה 
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ומיראת פורענות הקללות והעונשין והכא מאהבת המקום 
  וראו גדול ומוטל על הבריות:ומיראתו שמ

א"ר יוחנן גדול הנאמר באיוב יותר גמרא בבא בתרא ט"ז ע"א: 
ממה שנאמר באברהם דאילו באברהם כתיב כי עתה ידעתי 
כי ירא אלהים אתה ובאיוב כתיב איש תם וישר ירא אלהים 

  .[וסר מרע]

  

א ּוְזִקף ַאְבָרָהם ַית ֵ*ינֹוי ַוֲחָזא ְוָה  :יונתן בתרגוםכתב  .יג

ְכלּול ַ*ְלָמא ָאִחיד  ָתא ְדׁשִ ְמׁשְ ֵני ׁשַ ֵרי ּבֵ ִדְכָרא ַחד ְדִאְתּבְ
ַקְרנֹוי ְוָאֵזל ַאְבָרָהם ּוְנֵסיב ָיֵתיּה ְוַאֵסיְקִהי  ֲחִריׁשּוָתא ְדִאיָלָנא ּבְ ּבַ

ֵריּה:    ְלָ*ָלָתא ֲחַלף ּבְ

מוכן היה לכך מששת ימי בראשית:  והנה איל.: רש''י פירש
המלאך אל תשלח ידך, ראהו כשהוא  אחרי שאמר לו אחר.

(ס"א נאחז, והוא שמתרגמינן וזקף אברהם עינוהי בתר אלין. 

אילן:  בסבך.: ולפי האגדה אחר כל דברי המלאך והשכינה ואחר טענותיו של אברהם)
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שהיה רץ אצל אברהם, והשטן סובכו ומערבבו  בקרניו.
מאחר שכתוב ויעלהו לעולה לא חסר  תחת בנו.באילנות: 

קרא כלום, מהו תחת בנו, על כל עבודה שעשה ממנו, המ
היה מתפלל ואומר, יהי רצון שתהא זו כאלו היא עשויה 
בבני, כאלו בני שחוט, כאלו דמו זרוק, כאלו בני מופשט, 

  כאלו הוא נקטר ונעשה דשן:

אחר  עובר לפניו: -וירא והנה איל בפירוש הרשב"ם כתב: 
אה את האיל מדי עברו כלומר אחר כן ר -  נאחז בסבך בקרניו

נאחז בסבכי היער חשב בלבו ודאי זה המלאך בא בשליחותו 
של הקב"ה וזימן לי איל זה תחת בני ולכן נאחז בסבך שאוכל 
לקחתו ולהקריבו. וכן קדמו שרים אחר נוגנים ושבו העבים 
אחר הגשם. ואח"כ ובא הגשם. וכן ואחר באו משה ואהרן 

  כולם פירושם אחרי כן:

. אחר שנאחז בסבך בקרניו ואם אחר נאחז: פירש עזרא האבן
הוא חי''ת נאחז קמוץ אז תחסר מלת היה וכן טעמו אחר 
היותו נאחז. ורבים כמוהו. ויש מפרש כי אחר דבק עם וישא 
אברהם את עיניו. ואילו היה כן היה אחרי אחר כן או אחרי 

  זאת. כמשפט הלשון בכל התורה: 

. ובזה הבין אחז בסבךוהנה איל אחר נ פירש: ובספורנו
ו שום חשש של בושלא היה  ,שנזדמן לו האיל ברצון האל

גזל כיון שראה שלא היה שם איל קודם לכן ואחר זה תכף 
. תמורת מה שהיה בלבו תחת בנו ראה זה האיל נאחז בסבך:

. אשר יאמר היום לזבוח את כנו על דרך ודובר אמת בלבבו:
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התורה שבהר ה'  המקום שהיו ישראל אומרים ביום נתינת
יראה כאשר יגלה אותו האל יתעלה באמרו והיה המקום 
אשר יבחר וזה היה בימי דוד אותו המקום קרא אותו אברהם 

. אומר אני ה' כי יען אשר נאם ה' כי יען אשר עשית ה' יראה:
  . בי נשבעתי שאברך אותך: כי ברך אברכך עשית זה:

פסיקתא ז. אחר נאח: פירשוובדעת זקנים לבעלי התוספות 
אמר לו לאברהם ראה בניך העומדים אחריך כשיהו מסובכין 
ונאחזין בעבירות מה יהיו עושין בקרנות יהיו תוקעין אותן 
לפני ואני אזכור להם עקידת יצחק ואזכה אותן בדין, ומה 
עסקו של שופר מכניס בזו ומוציא בזו כך בניך אפילו יש 

א אשמע להם. להם כמה קטיגורין אני אכניס אותם בזו ול
ולכך אמר משה לישראל השופר סניגוריא הוא לכם תקעו 
שופר בראש השנה כדי שיזכור לכם הקב"ה עקידת יצחק 

   ותזכו בדין:

  י ב) דף תענית (מסכת ירושלמי תלמוד

 אבינו אברהם את שענה מי אומר הוא הראשונה על 'מתני
 ביום צעקתכם בקול וישמע אתכם יענה הוא המוריה בהר
  :ישראל גואל י"אב הזה

 כל שנגאלו כמו יצחק שנגאל מכיון. נגאל יצחק ולא' גמ
 לפני אברהם אמר יוחנן' ר בשם אבא ביבי רבי. ישראל

 שאמרת שבשעה לפניך, וידוע גלוי העולמים רבון ה,"הקב
 לפניך ולומר להשיב, מה לי היה בני, יצחק את להעלות לי

 אומר את יוועכש זרע, לך יקרא ביצחק כי לי אמרת אתמול
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ם ְוַהֲ/ֵלהוּ   יצרי את כבשתי אלא כן, עשיתי לא ו"ח .ְלעֹוָלה ׁשָ
 שיהיו שבשעה אלהי,' ה מלפניך רצון יהי כן רצונך, ועשיתי

 ילמד מי להם ואין צרה לידי נכנסים בני יצחק של בניו
 ֵיָרֶאה' ה. סניגוריא, עליהם מלמד תהא אתה סניגוריא, עליהם

 עליהם ומתמלא אביהם יצחק של עקידתו להם נזכר את
א בתריה, כתיב מה רחמים, ָ ׂשּ ְרא ֵ/יָניו ֶאת ַאְבָרָהם ַוּיִ ה ַוּיַ  ְוִהּנֵ

 כל אחר סימון,' ר בי יודה ר"א אחר, מהו. 'וגו ַאַחר ַאִיל
 וסופן בצרות ולהסתבך בעונות ליאחז בניך עתידין הדורות,

 עיתק בשופר אלהים' וה שנאמר הזה, איל של בקרניו להגאל
 כל יצחק בר חיננה' ר בשם חונה רבי. תימן בסערות והלך
 וניתור זה באילן נאחז האיל את רואה אברהם היה היום אותו

 וניתור זה, בסבך נאחז ויוצא וניתור זה בחורש נאחז ויוצא,
 בעונות נאחזים בניך עתידין כך אברהם ה"הקב לו אמר ויצא,

. לאדום מיוןו ליון ממדי למדי, מבבל ,במלכיות ומסתבכין
 להגאל וסופן ל"א לעולם, כן יהיה העולמים רבון לפניו אמר

 בסערות והלך יתקע בשופר אלהים' וה הזה, איל של בקרניו
  :תימן

אמר רבי אבהו למה תוקעין  גמרא ראש השנה ט"ז ע"א:
בשופר של איל אמר הקדוש ברוך הוא תקעו לפני בשופר 

ברהם ומעלה של איל כדי שאזכור לכם עקידת יצחק בן א
   .אני עליכם כאילו עקדתם עצמכם לפני
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תנן  (לקמן דף כו.)בפרק ראוהו ב"ד  -ל איל שבשופר תוספות שם: 
דרבי יוסי מכשיר אף בשל פרה אבל קיימא לן כרבי יהודה 

  :(דף כו:)דתוקעין בשל אילים כפופים כדפסקינן התם בגמרא 

דא בר מהו אחר א"ר יואיל אחר. ה"ד:  תענית פ"ב ירושלמי
אחר כל הדורות עתידין בניך להאחז  [אמר לי' הקב"ה לאברהם]סימון 

, וסופם להגאל בקרניו של איל הזהבעונות ולהסתבך בצרות 
  .וה' אלהים בשופר יתקע וגו' (זכריה ט')שנאמר 

  

ַאְתָרא  :יונתן בתרגוםכתב  .יד ָמן ּבְ ְואֹוִדי ְוַצִלי ַאְבָרָהם ּתַ

ָבעּו ּבְ  ַרֲחִמין ִמן ֳקָדָמְך ְיָי ְגֵלי ָקָדָמְך ְדָלא ֲהָוה ַההּוא ְוָאַמר ּבְ
נֹוי  ד ְיהֹון ּבְ ֵדין ּכַ ֶחְדָוא ּכְ ְלָבִבי עּוְמָקא ּוָפִניִתי ְלֶמֱ*ַבד ִגְזָרָתְך ּבְ ּבִ
ר ְלהֹום ְוָ*ֵני ַיְתהֹום  ַ*ת ֲאִניֵקי ֶתֱהֵוי ִמיְדּכַ ִרי ַ*ְלַיין ְלׁשַ ְדִיְצָחק ּבְ

ל ָדַרָיא ַקְייִמין ְלֶמֱהֵוי ָאְמִרין ּוָפִריק ַיְתהֹום ַוֲ*ִת  יִדין ִאינּון ּכָ
ֵריּה ְוַתָמן ִאְתַגְלַית ִעילֹוי  ַפת ַאְבָרָהם ַית ִיְצָחק ּבְ ַטְווָרא ָהֵדין ּכָ ּבְ

א ַדְיָי:  ִכיְנּתָ   ׁשְ

 דיי מימריה בשם אברהם וצלי כתב ופלח ירושלמי בתרגום
 יי קדמך מן רחמין בבעו מתחמי ולא דחמי יי הוא את ואמר
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 לי דאמרת בזימנא פלגו בלבי הוה דלא קדמך וידיע גלי כולא
 אלא קדמך וקטם עפר יתיה למעבד ברי יצחק ית למקרבא

 וקיימית בחדווא מימרך ית ועבדית בצפרא אקדימית יד מן
 בנוי יהויין כד אלהים יי קדמך מן רחמין בבעו וכדון מימרך
 קידתיהע להון מדכר תהוי אננקי לשעת עללין דיצחק
 כל מן יתהון ופרוק לחוביהון ושביק ושרי אבוהון דיצחק
 בטור אמרין למהוי בתריה מן למיקם דריא דעתידין אננקי

 הדין ובטורא בריה יצחק ית אברהם קריב דיי מקדשיה בית
  :דיי שכינתא יקר עלוי איתגלית מקדשא בית הוא

את פשוטו כתרגומו, ה' יבחר ויראה לו  ה' יראה. רש''י: פירש
אשר המקום הזה, להשרות בו שכינתו ולהקריב כאן קרבנות: 

שיאמרו לימי הדורות עליו בהר ה' יראה הקב"ה  יאמר היום.
הימים העתידין, כמו עד היום הזה שבכל  היום.לעמו: 

המקרא, שכל הדורות הבאים הקוראים את המקרא הזה 
אומרים עד היום הזה, על היום שעומדים בו. ומדרש אגדה, 

יראה עקידה זו לסלוח לישראל בכל שנה ולהצילם מן ה' 
הפורענות, כדי שיאמר היום הזה בכל דורות הבאים, בהר ה' 

  יראה אפרו של יצחק צבור ועומד לכפרה:

  . באלה הדברים: בהר ה' יראהוטעם פירש:  עזרא האבן

 ויקרא שם המקום וגו'.: פירשוובדעת זקנים לבעלי התוספות 
א כן לפי שמיראה נעשה הר שהיה והוא הר המוריה ונקר

בתחלה עמק מיד נעשה הר גבוה ותלול ומנושא ולפי 
שמתחלה נקרא שלם שנא' ומלכי צדק מלך שלם. ואברהם 
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קראו יראה נקרא עתה ירושלים שיש במשמעות יראה 
ה"פ דקרא ה' יראה שרצוני וחפצי לשחוט  ה' יראה.ושלם: 

כלו'  ראה.אשר יאמר היום בהר ה' יאת בני כאשר צוני: 
ידעתי שיאמר היום מכמה בני אדם בהר ה' יראה אפי' 
אברהם ירא אלהים אם שוחט את בנו במצות הצור וכשיראו 
אותנו חוזרין יאמרו שלא רציתי לקיים מצות ה' ואז יראה 

כשאמר לו הקב"ה  ואתמר במדרששאין העכוב מצדי. 
לאברהם אל תשלח ידך אל הנער והעל האיל תחת בנך לא 

שנשבע לו הקב"ה שיחשב לפניו ברהם להניחו עד רצה א
ונשבע לו ומיד  אפרו של איל כאילו היה אפרו של יצחק

הורידו מעל המזבח ואחר שהורידו אמר לו תן לי חותמך על 
הדבר הזה. א"ל מן הדין אין לי למסור חותמי מכיון שלא 
שאלת אותו בשעת מעשה ועוד שכבר נשבעתי לך. אמנם 

עקב בן בנך אמסרנו הה"ד תתן אמת אעשה חסד עמך ולי
ליעקב חסד לאברהם כלו' תתן אמת שהוא חותמו של 

  הקב"ה בשביל חסד שאמרת לעשות לאברהם: 

 (דברי הימים א כא)ובהשחית ראה ה' וינחם גמרא ברכות ס"ב ע"ב: 
מאי ראה אמר רב ראה יעקב אבינו דכתיב ויאמר יעקב כאשר 

אלהים שנאמר ושמואל אמר אפרו של יצחק ראה  ,ראם
רבי יצחק נפחא אמר כסף כפורים ראה  ,יראה לו השה

רבי  ,שנאמר ולקחת את כסף הכפורים מאת בני ישראל וגו'
פליגי בה  ,בהר ה' יראהיוחנן אמר בית המקדש ראה דכתיב 

רבי יעקב בר אידי ורבי שמואל בר נחמני חד אמר כסף 
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 טז טו:הַׁשָּמָֽיִם- מִן ׁשֵנִ֖ית ַאבְרָהָ֑ם
 ּכִ֗י יְהֹוָ֑ה-נְאֻם נִׁשְּבַ֖עְּתִי ּבִ֥י וַּיֹ֕אמֶר
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הכפורים ראה וחד אמר בית המקדש ראה ומסתברא כמאן 
אשר יאמר היום בהר ה' דאמר בית המקדש ראה שנאמר 

  : יראה

ואמר רבי אלעזר מאי דכתיב והלכו פ"ח ע"א:  גמרא פסחים
עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר ה' אל בית אלהי יעקב 
וגו' אלהי יעקב ולא אלהי אברהם ויצחק אלא לא כאברהם 

ולא  ראהי אשר יאמר היום בהר ה'שכתוב בו הר שנאמר 
 ,צחק שכתוב בו שדה שנאמר ויצא יצחק לשוח בשדהכי

אלא כיעקב שקראו בית שנאמר ויקרא את שם המקום ההוא 
   .בית אל

וראיתי את הדם והלא : פר' בא פ' ז'] [מכילתא ,(ילקוט רמז ר')במדרש 
ידע מה בחשוכא וגו' מה תלמוד לומר  (דניאל ב', כ"ב)כתיב 

  צחק.ו של יוראיתי את הדם, אלא רואה אני דם עקידת

  

ְנָיינּות  :יונתן בתרגוםכתב  .טו ּוְקָרא ַמְלָאָכא ַדְיָי ְלַאְבָרָהם ּתִ

ַמָיא   .ִמן ׁשְ

  



מב  ‡וצר מפרשי ‰תור‰  â חלק ‰' â יזפסוק 

 ַהּזֶ֔ה הַּדָבָ֣ר- ֶאת יתָ֙עָׂשִ֨ אֲׁשֶ֤ר יַ֚עַן
 יז טז:יְחִידֶֽךָ- אֶת ּבִנְךָ֥-אֶת חָׂשַ֖כְּתָ  וְלֹ֥א
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ֵמיְמִרי ַקֵייִמית ָאַמר ְיָי חֹוַלף  :יונתן בתרגוםכתב  .טז ְוָאַמר ּבְ

ָרְך ַית ְיִחיָדְך: ְתָגָמא ָהֵדין ְוָלא ָמַנְעּתְ ַית ּבְ    ְדָ*ַבְדּתְ ַית ּפִ

לא נשבעת להם  - אשר נשבעת להם בך "ב י"ג: רש"י שמות ל
לא בשמים ולא בארץ לא בהרים ולא  בדבר שהוא כלה

בגבעות אלא בך שאתה קיים ושבועתך קיימת לעולם שנא' 
והקימותי  (שם כו ג)וליצחק נאמר  בי נשבעתי נאם ה' (בראשית כב טז)

(שם את השבועה אשר נשבעתי לאברהם אביך וליעקב נאמר 

  אל שדי פרה ורבה נשבע לו באל שדי: אני לה מא)

. גם מתחילה יען אשר עשית את הדבר הזהפירש:  הרמב"ן
הבטיחו כי ירבה את זרעו ככוכבי השמים וכעפר  (לעיל יג טז טו ה)

הארץ אבל עתה הוסיף לו יען אשר עשית המעשה הגדול 
הזה שנשבע בשמו הגדול ושיירש זרעו את שער אויביו והנה 

ם שום חטא שיכלה זרעו או שיפול ביד הובטח שלא יגרו
אויביו ולא יקום והנה זו הבטחה שלימה בגאולה העתידה 

  .לנו

. זו היא השבועה הגדולה בי נשבעתיפירש:  עזרא האבן
  . מטעם ענה. זה המעשה יענה ויעיד: יעןהעומדת לעד: 
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-אֶת ַארְּבֶ֤ה וְהַרְּבָ֨ה אֲבָֽרֶכְךָ֗  בָרֵ֣ךְ-ּכִֽי
 אֲׁשֶ֖ר וְכַחֹ֕ול הַׁשָּמַ֔יִם ּכְכֹֽוְכבֵ֣י זַרְעֲךָ֙

 ׁשַ֥עַר אֵ֖ת זַרְעֲךָ֔ וְיִרַׁ֣ש הַּיָ֑ם ׂשְפַ֣ת-עַל
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כל העוסקין במצות פיהם תוספתא מעשר שני פ"ה י"ד: 
ותגזר אומר ויקם לך  (איוב כב)נא' לפני המקום שפתוח בתפלה 

ויסב חזקיהו פניו וגו' ויאמר אנא ה' זכר  (ישעיה לח)וגו' ואומר 
השקיפה ממעון קדשך וגו' זו מקום  (דברים כו)נא וגו' ואומר 

אמת מארץ תצמח וגו' מן השמים  (תהלים פה)השקפה שנאמר 
יפתח ה' לך את אוצרו  (דברים כח)מאוצר טוב שבשמים שנאמר 

ברוך  (שם)טוב את השמים וברך את עמך הכל בכלל הברכה ה
 (שם לג)אתה בעיר את ישראל הכל בזכות ישראל שנאמר 

וישכון ישראל בטח בדד עין יעקב ואת האדמה בזכות 
מזבח אדמה תעשה וגו' אשר נתת לנו  (שמות כ)המזבח שנאמר 

 ובתים מלאים כל טוב וגו' כאשר (דברים ו)מתנות שנא'  [לפי]הכל 
ויאמר בי  (בראשית כב)נשבעת זו שבועה של אברהם שנאמר 

  נשבעתי נאום ה':
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 ּגֹויֵ֣י ּכֹ֖ל בְזַרְעֲךָ֔ וְהִתְּבָֽרֲכּ֣ו יח יז:אֹֽיְבָֽיו
 יט יח:ּבְקֹלִֽי ׁשַָמ֖עְּתָ אֲׁשֶ֥ר עֵ֕קֶב הָָא֑רֶץ

  

  9 9 9מדרשי עקידת יצחק    8 8 8
 

ָרָכא ֵאיָבְרִכיָנְך ְוַאְסָגא ַאְסֵגי  :יונתן בתרגוםכתב  .יז ֲארּום ּבְ

ָנְך  יף ַיָמא ְוֵייְרתּון ּבְ ָחָלא ְדַ*ל ּכֵ ַמָיא ִויֵהי ּכְ כֹוְכֵבי ׁשְ ָנְך ּכְ ַית ּבְ
   :ַית ִקְרֵוי קּוִמי ַסְנֵאיהֹון

 והרבה ארבה.אחת לאב ואחת לבן:  ברך אברכך. רש''י:פירש 
  אחת לאב ואחת לבן:

את וזרעך תקבלו  את היי לאלפי רבבה.כד ס:  רש"י בראשית
אותה ברכה שנאמר לאברהם בהר המוריה, הרבה ארבה את 

  :אחרת מאשה ולאזרעך וגו', יהי רצון שיהא אותו הזרע ממך 

  מדינות בעלות שערים: . שער אויביו פירש: עזרא האבן

אמר ריש לקיש רבנן לא צריכי גמרא בבא בתרא ח ע"ב: 
אספרם מחול ירבון אספרם  )יח-תהילים קלט(נטירותא דכתיב 

למאן אילימא לצדיקים דנפישי מחלא השתא כולהו ישראל 
כחול אשר על שפת הים צדיקים עצמם  )יז-בראשית כב(כתיב בהו 

למעשיהם של צדיקים  מחול ירבון אלא הכי קאמר אספרם
מעשיהם של מחול ירבון וק''ו ומה חול שמועט מגין על הים 

  .צדיקים שהם מרובים לא כל שכן שמגינים עליהם
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 וַּיֵֽלְכּ֥ו וַּיָקֻ֛מּו נְעָרָ֔יו-אֶל ַאבְרָהָם֙ וַּיָׁ֤שָב
 ַאבְרָהָ֖ם וַּיֵׁ֥שֶב ׁשָ֑בַע ּבְאֵ֣ר-אֶל יַחְּדָ֖ו

  יט:ׁשָֽבַע ּבִבְאֵ֥ר

  9 9 9מדרשי עקידת יצחק    8 8 8
 

ל ַ*ְמֵמי  :יונתן בתרגוםכתב  .יח ָנְך ּכָ ִגין ַזְכַוות ּבְ ְרכּון ּבְ ְוִיְתּבָ

ֵמיְמִרי: א ּבְ ְלּתָ    ַאְרָ*א חֹוַלף ְדַקּבֵ

  כר באחרית: . שעקב: פירש עזרא האבן

את ברכת אברהם. שאמר לו ואעשך  רש"י בראשית כח ד:
לגוי גדול, והתברכו בזרעך, יהיו אותן ברכות האמורות 

  :ואותו הזרע המבורך הגוי אותו יצא ממךבשבילך, 

. כשיקראו והתברכו בזרעך כל גויי הארץ פירש: ובספורנו
כולם בשם ה' לעבדו שכם אחד כלם יתברכו בזרעך וישתדלו 

. ששכר מצוה מצוה עקב אשר שמעת בקולי להדמות להם:
שתזכה בזה שיהיה נביאי בניך לנס עמים מורים לגוים עבודת 

  האל ית' ולך תהיה צדקה: 

  

ּוְדָברּו ַמְלֲאֵכי ְמרֹוָמא ַית ִיְצָחק  :יונתן בתרגוםכתב  .יט

ַלת ׁשְ  ָמן ּתְ א ַוֲהָוה ּתַ ם ַרּבָ א ְדׁשֵ ִנין ּוְבַההּוא ְואֹוִבלֹוִהי ְלֵבי ֶמְדָרׁשָ
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ַבע  ֲחָדא ְלֵביָרא ְדׁשָ יֹוָמא ַתב ַאְבָרָהם ְלַות עּוֵלמֹוי ְוָקמּו ַוֲאָזלּו ּכַ
ַבע:  ֵביָרא ְדׁשָ   ְוָיֵתיב ַאְבָרָהם ּבְ

לא ישיבה ממש שהרי  וישב אברהם בבאר שבע. רש"י: פירש
בחברון היה יושב, י"ב שנים לפני עקידתו של יצחק יצא 

לחברון, כמו שנאמר ויגר אברהם בארץ  מבאר שבע והלך לו
פלשתים ימים רבים, מרובים משל חברון הראשונים, והם 

  כ"ו שנה, כמו שפירשנו למעלה:

. ולא הזכיר יצחק כי הוא וישב אברהם פירש: עזרא האבן
  ברשותו והאומ' ששחטו ועזבו ואח''כ חיה אמר הפך הכתוב: 

ויצחק  הם.וישב אבר: פירשוובדעת זקנים לבעלי התוספות 
היכן הלך שלחו בלילה מפני עין הרע שכן חנניה מישאל 
ועזריה משעה שיצאו מתוך כבשן האש לא נתפרש להיכן 
הלכו. וי"א בחלק שמתו בעין הרע. ומשום רבי שמעון בן 
יהוצדק אמרו ששינו מקומן והלכו ללמד תורה לפני יהושע 
 הכהן הגדול הה"ד שמע נא יהושע הכהן הגדול אתה ורעיך
  היושבים לפניך כי אנשי מופת המה מאי כי אנשי מופת וכו': 
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ךְ הַּמִזְּבֵ֛חַ צָפֹ֖נָה וְׁשָחַ֨ט אֹתֹ֜ו עַ֣ל יֶ֧רֶ 
לִפְנֵ֣י יְהֹוָ֑ה וְזָֽרְקּ֡ו ּבְנֵי֩ ַאֽהֲרֹ֨ן הַֹּכֽהֲנִ֧ים 

  כהַּמִזְּבֵ֖חַ סָבִֽיב:-ּדָמֹ֛ו עַל- אֶת

  

  9 9 9מדרשי עקידת יצחק    8 8 8
 

ְסַטר ִציּפּוָנא ֳקָדם  .כ ָחא ּבִ יּפּוֵלי ַמְדּבְ ָחא ַ*ל ׁשִ ְוִיּכֹוס ָיֵתיּה ַטּבְ

ָחא  ִמְזְרַקָיא ַ*ל ַמְדּבְ ֲהַנָיא ַית ַאְדֵמיּה ּבְ ֵני ַאֲהרן ּכַ ְיָי ְוִיְדְרקּון ּבְ
  יונתן) (תרגום ֲחזֹור ֲחזֹור:

ואין צפון  צפונה לפני ה'.על צד המזבח:  על ירך המזבח.
  (רש"י)בבמה: 

 ואמרו טעו רבים כי צפון ירכתי וכן מחוץ, המזבח ירך על
  (אבן עזרא) :ירושלים בתוך היה ציון שמגדל

מאן שמעת לי' דאמר בין האולם ולמזבח צפון  (יומא לו א) גמ'
קיר של רבי אלעזר ברבי שמעון היא דתניא איזהו צפון מ

מזבח צפוני ועד כותל העזרה וכנגד כל המזבח כולו צפון 
  .דברי ר' יוסי בר' יהודה

. קרוי מאן שמעת ליה דאמר בין אולם ולמזבחפירש רש''י: 
צפון לשחיטת קדשי קדשים מחצי פתח ההיכל ולצפון בין 
האולם למזבח דתנן במתני' ופרו היה עומד בין האולם 

שבמקום וידוי שחטו דקתני  ף מא:)(דולמזבח ותנן בפרק דלקמן 
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בא לו אצל פרו שניה וסמך שתי ידיו כו' שחטו וקיבל במזרק 
. שלשים ושתים אמה שכנגד וכנגד כל המזבח כולו כו':

המזבח בצפון קרוי צפון לשחיטת קדשי קדשים אבל שלא 
כנגד המזבח לצד מערב ולצד מזרח אע''פ שהוא צפון העזרה 

 (ויקרא א)על ירך המזבח כדכתיב  אינו צפון לשחיטה דבעינן
. כל אף בין האולם למזבח ושחט אותו על ירך המזבח צפונה:

חלק צפוני לצד מערב אע''פ שאינו ירך ממש אבל חלק 
. אף כל רבי מוסיף :(שמן מזבח)צפוני שמן המזרח ולמזבח לא 

צפון העזרה שבאחת עשרה אמה של מקום דריסת רגלי 
. אבל מן החליפות ולפנים זרה:הכהנים עד כותל מזרחי של ע

רוחב האולם עודף על רוחב ההיכל ט''ו אמה לצפון וכנגדו 
לדרום ומשך אותו עודף אינו אלא עשר אמות ממזרח לצד 
מערב ואותו עודף קרוי בית החליפות שהיו בהן עשרים 
וארבע חלונות חלון לכל משמר ששם גונזים סכינים של 

י ואויר שאחורי אותו קודש וסכין קרוי חילוף בלשון ערב
עודף למערב ואויר שבין צפון כותל העודף לבין כותל 

  העזרה קרוי לפנים מן החליפות:

 "צפונהבענין שחיטת קדשי הקדשים:  דתניא לז א) יומא(גמ' 
לפני ה'". הכתוב היה יכול לומר "צפון לפני ה'". ולמה אמר 

את ולכן העמידו  צפון כולו פנוי."צפונה"? ללמדך, שיהא ה
  דברי רבי אליעזר בן יעקב.המזבח בדרום העזרה, 

"צפונה, לשון אויר משמע. הך ה' ייתי אל צפון,  לשון רש"י:
. ונראה לבאר, שמשמעות [על פי הגהת הב"ח]שהוא האויר הפנוי" 
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היינו אל הצפון. וכבר  [בתוספת ה"א בסוף המלה]המלה "צפונה" 
ון העזרה התבאר לעיל שפירוש המילה "צפונה" היינו צפ

ושחט אותו על "ולא צפון המזבח ולפי זה כך אמר הפסוק 
ירך המזבח ויתרחק אל הצפון". משמע שצריך להתרחק מן 
המזבח אל הצפון. ואם חציו של המזבח היה עומד בצפון, 
הרי היה הכהן יכול לשחוט את הקרבן גם ממערב למזבח 

  ריך להתרחק. . ולא היה צ[ולרבי לעיל לו א גם במזרח]בחציו הצפוני 

שחיטת העולה ושאר קדשי קדשים היתה נעשית  סב ב)יומא (גמ' 
: "ושחט אותו על ירך [ויקרא א יא]מצפון למזבח. משום שנאמר 

 המזבח צפנה לפני ה'". 

משמרות  24[כנגד ועשרים וארבעה טבעות היו לצפונו של מזבח 

  . ובהם היו מכניסים את צואר הבהמה בשעת השחיטהכהונה]

 ושחט )יא-א ויקרא( כתיבא היכא בעולה וצפונה מח א) זבחים(גמ' 
 אמר לן מנא בקר בן צאן אשכחן צפונה המזבח ירך על אותו
 וילמד ראשון ענין על מוסיף ו''וי הצאן מן ואם )י-א ויקרא( קרא

  מתחתון עליון

ושחט » . גבי עולת צאן בויקרא בעולה כתיבפירש רש"י: 
. מהיקשא דכתיב דרשאמ אותו על ירך המזבח צפונה:

. פרשת בן בקר עליון :(ויקרא ד)במקום אשר תשחט העולה 
  למעלה מפרשת בן צאן:

 על אותו שחטו יא)-א (ויקרא אומר אחיא' ר דתניא מח ב) זבחים(גמ' 
 בצפון עומד שמצינו לפי לומר תלמוד מה צפונה המזבח ירך
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 הז אף יכול פסול בצפון וקיבל בדרום עמד ואם בצפון ומקבל
  בצפון השוחט ואין בצפון אותו אותו ל''ת כן

 שאם בצפון שיעמוד צריך אין .בצפון שוחט ולא רש''יפירש 
  :וישחוט בצפון ידו ויושיט צפון אצל בדרום עומד רצה

  


