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 ח'התשע חשון                                     בס"ד 

 
 השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז"ל

               הניסיון הכפול של אברהם בעקדה
    וירא )על פי שיעור של הרב אמנון בזק(ת ופרשל

 
 :בראשית כ"ב א .1

ה"  "ַוְיִהי ַאַחר ַהְדָבִרים ָהֵאלֶּ
  בראשית כ"א, י"ד: .2

ר  ל-ַוִיַקחַוַיְשֵכם ַאְבָרָהם ַבבֹּקֶּ ם ְוֵחַמת ַמִים ַוִיֵתן אֶּ חֶּ ָהָגר -לֶּ
ת-ָשם ַעל ד-ִשְכָמּה, ְואֶּ לֶּ ְך ַוֵתַתע, --ַהיֶּ ָה; ַוֵתלֶּ ַוְיַשְלחֶּ

 ְבִמְדַבר ְבֵאר ָשַבע
 בראשית כ"ב, ג':  .3

ת ר, ַוַיֲחבֹּש אֶּ ת-ַוַיְשֵכם ַאְבָרָהם ַבבֹּקֶּ ְשֵני -ֲחמֹּרֹו, ַוִיַקח אֶּ
ְך, ְנָעָריו ִא  תֹו, ְוֵאת ִיְצָחק ְבנֹו; ַוְיַבַקע, ֲעֵצי עָֹּלה, ַוָיָקם ַוֵילֶּ

ל ר-אֶּ  ֹלִקים-לֹו ָהא  -ָאַמר-ַהָמקֹום ֲאשֶּ
 :בראשית כ"א, י"ז .4

ת-ַוִיְשַמע א   ֹלִקים -קֹול ַהַנַער, ַוִיְקָרא ַמְלַאְך א  -ֹלִקים, אֶּ
ל ר ָלּה ַמה-ָהָגר ִמן-אֶּ ֹּאמֶּ ִתיְרִאי, -ָהָגר; ַאל ָלְך-ַהָשַמִים, ַוי
ל-ִכי ל-ָשַמע א  ר הּוא-ִֹּקים אֶּ  ָשם-קֹול ַהַנַער ַבֲאשֶּ
 ט"ו:-בראשית כ"ב, י"א ו .5

ר, ַאְבָרָהם -ַוִיְקָרא ֵאָליו ַמְלַאְך ה', ִמן ֹּאמֶּ ַהָשַמִים, ַוי
ר, ִהֵנִני ֹּאמֶּ   .ַאְבָרָהם; ַוי
ל  ַהָשָמִים-ֵשִנית, ִמןַאְבָרָהם, -ַוִיְקָרא ַמְלַאְך ְיהָוה, אֶּ

 בראשית כ"א, י"ט:  .6
א ְבֵאר ָמִים"ִק ֹל-"ַוִיְפַקח א   יָה ַוֵתרֶּ ת ֵעינֶּ  ים אֶּ

 בראשית כ"ב, י"ג:  .7
ַחז ַבְסַבְך  א  ת ֵעיָניו ַוַיְרא ְוִהֵנה ַאִיל ַאַחר נֶּ "ַוִיָשא ַאְבָרָהם אֶּ

 ְבַקְרָניו".
 :בראשית כ"א, י"ח .8

ת ת-קּוִמי ְשִאי אֶּ ְלגֹוי ָגדֹול, -ִכי  ָיֵדְך בֹו:-ַהַנַער, ְוַהֲחִזיִקי אֶּ
נּו   ֲאִשימֶּ

 בראשית כ"ב, י"ז: .9
ת-ִכי ה אֶּ ְכָך, ְוַהְרָבה ַאְרבֶּ ַזְרֲעָך ְככֹוְכֵבי ַהָשַמִים, -ָבֵרְך ֲאָברֶּ

ר ַעל ְיָביוְשַפת ַהָים; ְוִיַרש ַזְרֲעָך, ֵאת ַשעַ -ְוַכחֹול, ֲאשֶּ  ר אֹּ
 :בראשית כ"א, כ"א .10

ב, ְבִמְדַבר ָפאָרן; ַוִתַקח ץ ִמְצָרִים-ַוֵישֶּ רֶּ  לֹו ִאמֹו ִאָשה, ֵמאֶּ
  :כ"ב, כ"ג בראשית .11

ת ה ָיְלָדה ִמְלָכה, ְלָנחֹור -ּוְבתּוֵאל, ָיַלד אֶּ ִרְבָקה; ְשמָֹּנה ֵאלֶּ
 ֲאִחי ַאְבָרָהם

 בראשית כ"ב, ב':  .12
ת ִבְנָך )1"ַקח ָנא ) ת ְיִחיְדָך 2( אֶּ  ( אֶּ

ר ָאַהְבָת )3) ת ִיְצָחק"4( ֲאשֶּ    ( אֶּ
 בראשית כ"ב, ב': .13
ת" תִבְנָך  אֶּ ר ָאַהְבָת  אֶּ תְיִחיְדָך ֲאשֶּ  ִיְצָחק"  אֶּ

 בראשית י"ב, א':  .14
ְך ְלָך   ֵבית ָאִביָך" ִמ מֹוַלְדְתָך ּוִמ ַאְרְצָך ּומֵ "לֶּ

 ג:-בראשית י"ב ב .15
ְהֵיה ְבָרָכה. " ָך וֶּ ְכָך ַוֲאַגְדָלה ְשמֶּ ְשָך ְלגֹוי ָגדֹול ַוֲאָברֶּ עֶּ ְואֶּ

ְלָך ָאאֹּר ְוִנְבְרכּו ְבָך כֹּל ִמְשְפחֹּת  יָך ּוְמַקלֶּ ַוֲאָבֲרָכה ְמָבְרכֶּ
   ָהֲאָדָמה" 

 ב': -בראשית כ"ב, א' .16
ִריָ  ץ ַהמֹּ רֶּ ל אֶּ ְך ְלָך אֶּ ת ִבְנָך... ְולֶּ ר ַקח ָנא אֶּ ֹּאמֶּ ה ְוַהֲעֵלהּו "ַוי

יָך" ר אַֹּמר ֵאלֶּ ָהִרים ֲאשֶּ   ָשם ְלעָֹּלה ַעל ַאַחד הֶּ
 בראשית כ"ב ג: .17
ת ְשֵני ְנָעָריו ִאתֹו ְוֵאת ִיְצָחק ְבנֹו   ת ֲחמֹּרֹו ַוִיַקח אֶּ "ַוַיֲחבֹּש אֶּ

  ַוְיַבַקע ֲעֵצי עָֹּלה..."
 שמואל א' ט', כ"ב:  .18

ת ַנֲערֹו ַוְיִביֵאם ִלְשָכָתה"  "ַוִיַקח ת ָשאּול ְואֶּ  ְשמּוֵאל אֶּ
 בראשית כ"ב ה:  .19

ם פֹּה ִעם ַהֲחמֹור ַוֲאִני ְוַהַנַער ֵנְלָכה ַעד כֹּה  "ְשבּו ָלכֶּ
ם" ה ְוָנשּוָבה ֲאֵליכֶּ   ְוִנְשַתֲחוֶּ

 בראשית כ"ב י"ט: .20
ל ְנָעָריו ַוָיֻקמּו ַוֵיְלכּו  ַוָיָשב ַאְבָרָהם" ל ְבֵאר ָשַבע" אֶּ  ַיְחָדו אֶּ

 בראשית כ"ב ז:  .21
ל ַאְבָרָהם ָאִביו וַ  ר ִיְצָחק אֶּ ֹּאמֶּ ר"ַוי ֹּאמֶּ ִני ְבִני  י ר ִהנֶּ ֹּאמֶּ ָאִבי ַוי

ר ֹּאמֶּ ה ְלעָֹּלה" ַוי  ִהֵנה ָהֵאש ְוָהֵעִצים ְוַאֵיה ַהשֶּ
 בראשית כ"ב ח:  .22

ר ַאְבָרָהם א   ֹּאמֶּ ה ְלעָֹּלה ְבִני" -"ַוי ה לֹו ַהשֶּ  ֹלִקים ִיְראֶּ
 בראשית מ"א, ל"ג:  .23

ץ  רֶּ א ַפְרעֹּה ִאיש ָנבֹון ְוָחָכם ִויִשיֵתהּו ַעל אֶּ "ְוַעָתה ֵירֶּ
 ִמְצָרִים" 

 :שמואל א' ט"ז, א' .24
ל ִיַשי ֵבית ַהַלְחִמי ְשָלֲחָך אֶּ ְך"  "ְוֵלְך אֶּ לֶּ  ִכי ָרִאיִתי ְבָבָניו ִלי מֶּ
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 שמואל א' ט"ז י"ז: .25
ל ֲעָבָדיו ְראּו ָנא ִלי ִאיש ֵמיִטיב ְלַנֵגן  ר ָשאּול אֶּ ֹּאמֶּ "ַוי

ם ֵאָלי"   ַוֲהִביאֹותֶּ
 בראשית כ"ב ט:  .26

ֹלִהים  ר ָאַמר לֹו ָהא  ל ַהָמקֹום ֲאשֶּ ן"ַוָיבֹּאּו אֶּ ָשם ַאְבָרָהם  ַוִיבֶּ
ת ַהִמְזֵבחַ  ת ָהֵעִצים  ַוַיֲערְֹּך אֶּ ת ִיְצָחק ְבנֹו  ַוַיֲעקֹּדאֶּ םאֶּ  ַוָישֶּ

  אֹּתֹו ַעל ַהִמְזֵבַח ִמַמַעל ָלֵעִצים" 
 ח': -ויקרא א', ה' .27
ן ַהָבָקר ִלְפֵני ה'... 1") ת בֶּ  ( ְוָשַחט אֶּ
 ( ְוָנְתנּו ְבֵני ַאֲהרֹּן ַהכֵֹּהן ֵאש ַעל ַהִמְזֵבחַ 2)
 ( ְוָעְרכּו ֵעִצים ַעל ָהֵאש: 3)
ת 4) ֹּאש ְואֶּ ת ָהר ן ַהכֲֹּהִנים ֵאת ַהְנָתִחים אֶּ ( ְוָעְרכּו ְבֵני ַאֲהרֹּ

ר ַעל ַהִמְזֵבַח" ר ַעל ָהֵאש ֲאשֶּ ר ַעל ָהֵעִצים ֲאשֶּ   ַהָפדֶּ
 בראשית כ"ב, י':  .28

ת ִלְש  לֶּ ת ַהַמֲאכֶּ ת ָידֹו ַוִיַקח אֶּ ת "ַוִיְשַלח ַאְבָרָהם אֶּ חֹּט אֶּ
  ְבנֹו"

 ראשית כ"ב י"א: ב .29
ר ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם  ֹּאמֶּ "ַוִיְקָרא ֵאָליו ַמְלַאְך ה' ִמן ַהָשַמִים ַוי

ר ִהֵנִני" ֹּאמֶּ    ַוי
 בראשית כ"ב י"ב:  .30

ל ַהַנַער ְוַאל ַתַעש לֹו ְמאּוָמה ִכי  ר ַאל ִתְשַלח ָיְדָך אֶּ ֹּאמֶּ "ַוי
ֹל ַעָתה ָיַדְעִתי ִכי ְיֵרא ת ִק א  ת ִבְנָך אֶּ ֹּא ָחַשְכָת אֶּ ים ַאָתה ְול

ִני"     ְיִחיְדָך ִממֶּ
 בראשית כ"ב י"ג:  .31

ַחז ַבְסַבְך  א  ת ֵעיָניו ַוַיְרא ְוִהֵנה ַאִיל ַאַחר נֶּ "ַוִיָשא ַאְבָרָהם אֶּ
ְך ַאְבָרָהם ַוִיַקח ת ָהַאִיל ַוַיֲעֵלהּו ְלעָֹּלה ַתַחת  ְבַקְרָניו ַוֵילֶּ אֶּ

  ְבנֹו" 
 י"ז: -בראשית כ"ב ט"ז .32

ֹּא ָחַשְכָת  ה ְול ת ַהָדָבר ַהזֶּ ר ָעִשיָת אֶּ ת "ַיַען ֲאשֶּ ת ִבְנָך אֶּ אֶּ
ָך ְכָך ְיִחידֶּ ת ַזְרֲעָך. ִכי ָבֵרְך ֲאָברֶּ ה אֶּ ְככֹוְכֵבי  ְוַהְרָבה ַאְרבֶּ

ר ַעל ְשַפת ַהָים"   ַהָשַמִים ְוַכחֹול ֲאשֶּ
 :בזקאמנון הרב  .33

החידוש המרכזי כאן הוא בביטוי "ִבי ִנְשַבְעִתי ְנֻאם ה' ". 
ביטוי זה מבטא את הרעיון שמעתה לא מדובר בברית, 
התלויה בקיום משני הצדדים, אלא מדובר בשבועה שלא 

נפשו המוחלטת של אברהם,  ניתנת לשינוי. כנגד מסירות
 הוא זוכה לשבועה מוחלטת ובלתי תלויה מכאן ועד עולם. 

 :ט"זבראשית  .34
ֹּא ִיָסֵפר ֵמרֹּב" ת ַזְרֵעְך ְול ה אֶּ  "ַהְרָבה ַאְרבֶּ

ָחיו  א ָאָדם ָידֹו ַבכֹּל ְוַיד כֹּל בֹו ְוַעל ְפֵני ָכל אֶּ רֶּ "ִיְהיֶּה פֶּ
 ִיְשכֹּן". 

 בראשית כ"א, ט"ז: .35
ת ִכי ָאְמָרה ַאל  שֶּ ד ַהְרֵחק ִכְמַטֲחֵוי קֶּ גֶּ ב ָלּה ִמנֶּ ְך ַוֵתשֶּ "ַוֵתלֶּ

ת קָֹּלּה ַוֵתְבְך"  ד ַוִתָשא אֶּ גֶּ ב ִמנֶּ ד ַוֵתשֶּ ה ְבמֹות ַהָילֶּ ְראֶּ    אֶּ
 בראשית כ"א י"ז: .36

ת ָיֵדְך בֹו" ת ַהַנַער ְוַהֲחִזיִקי אֶּ  "קּוִמי ְשִאי אֶּ
  

 : זצ"ל עמיטליהודה הרב  .37
בכל שליחות המוטלת על האדם, טמונה הסכנה של 
איבוד עצמיותו של השליח. לעיתים, משעה שקיבל על 
עצמו אדם שליחות אין הוא רואה עוד את עצמו כאישיות 
עצמאית אלא כנציג הכלל. במצב כזה אישיותו הפרטית 
הייחודית נמחקת והוא רואה את עצמו רק כנציג הציבור, 

 יים המאפיינים אדם פרטי מן המניין.ללא רגשות אנוש
אולם, לא כן רצון הקדוש ברוך הוא בציווי לאברהם.  ...

בשעה שמזמין הקב"ה את שליחו, אברהם, למעשה 
'אברהם!'; קריאה  -העקידה, הוא פותח וקורא לו בשמו 

זו היא כביכול ציווי של הקב"ה שבמעשה העקידה 
ותכונותיו יתנהג אברהם כאברהם, ולא יאבד את אופיו 

הפרטיות מחמת קבלת השליחות. מבצע השליחות שקוע 
דרך כלל ראשו ורובו במילוי המשימה המוטלת עליו, 

מאבד את תחושותיו  -ומשום כך שוכח הוא את עצמו 
האישיות, מסיר מלבו את רגשותיו הטבעיים, האישיים, 
שאחד מהם הוא רגש האהבה של אב לבנו יחידו. 

מכל אלה, והוא פוקד על אברהם הקב"ה, אין דעתו נוחה 
לעמוד בניסיון העקידה בתור אדם פרטי, האוהב את בנו 
יחידו ואינו מעוניין במותו. קריאת הקב"ה 'אברהם' 
בציווי העקידה היא בעצם קריאה לאברהם 'חזור 
לעצמך, ואל תסתפק בהיותך נציג הציבור כולו'. יסוד זה 

ילוי הוא מכונן בהתגלות הקב"ה לאברהם, וכבר בג
 -הראשון של הקב"ה לאברהם הוא פוקד עליו "לך לך" 

חזור לעצמך, לרגשותיך הטבעיים, לתחושותיך, 
למשפחתך; מתוך כל אלה, ורק מתוכן, "קח נא את בנך, 

 ."את יחידך
א"כ, אברהם הולך לבצע את המשימה שהוטלה עליו 
בתור אברהם, אביו של יצחק. כביכול, לאורך כל המסע 

מודד אברהם לא רק עם ציווי העקידה להר המוריה מת
עצמו, אלא גם עם רגשותיו ה'אבהיים' כלפי בנו. ואכן, 
מהפסוקים משתמע שאברהם עומד במבחן זה. כאשר 
אברהם הולך בדרכו להר המוריה אין הוא עושה זאת 
מתוך אקסטאזה דתית, שבה האדם מאבד את עצמיותו, 

שלושה אלא בשובה ונחת, מתוך הרהורים ומחשבות בני 
ימים. בסופו של דבר רק המלאך הוא העוצר בעדו, מונע 
ממנו מלשלוח יד בבנו, וקורא לו בקול גדול "אברהם, 
אברהם!". כפל קריאה זה נועד להזכיר לאברהם פעם 
נוספת שגם בציווי "אל תשלח ידך אל הנער" אין הוא 
נדרש לבטל את הרגשותיו ותחושותיו. אברהם נקרא שוב 

-, האב האוהב בעל הרגשות האנושייםלהיות 'אברהם'
טבעיים, ועם 'אברהם' זה לנסות ולהגיע להשגים 

 .רוחניים ולמימוש הציווי האלוקי


