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  ח"חשוון התשס                        ד"בס   
  

  "שכל מה שאירע לאברהם אירע ליצחק"
  לפרשת תולדות

  
מול .   תולדותפרשת -ו כל סיפור חיי יצחק אבינו נמצא בפרשת

; חיי שרה, וירא, לך לך -חיי אברהם התופסים שלש פרשיות 
חיי יצחק כלולים , וחיי יעקב הנמשכים מפרשת ויצא ועד ויחי

מלבד , ומה מסופר על יצחק בפרשתינו.  שה אחתלגמרי בפר
יצחק חפר ?  לדרכם, שהוליד בנים ושלחם בסופו של דבר

  !  בארות
 או דרמטי סיפור, גבורה של מקרה אף יצחק חיי בכל אין

ניצב , ולמעשה .ובנו אביו בחיי אנחנו שמוצאים כפי, מאבק
יצחק כגיבור סביבו מתוארים המאורעות בפרק אחד בלבד 

ומעתה מלווה , מיד אחר כך ניצב יעקב על הבמהו ,)ו" כפרק(
  ).למרות שיצחק חי עוד שנים רבות(התורה בסיפוריה את יעקב 

אודות על לספר הרבה לתורה  כנראה איןש, כלומר על פניו נראה
-במובן של אב, "אב"למה יצחק הוא , אם כןאבל .  יצחק

  ?במה מתבטאת אבהות זאת?  טיפוס
  
  "ע לאברהם אירע ליצחקשכל מה שאיר. "א

רבים מציירים את דמותו של יצחק כמקבילה לחלוטין לזו של 
  :כך לכאורה עולה גם מדברי מדרש הגדול. אברהם

  א, ו"מדרש הגדול על כ. 1
אברהם גלה . בוא וראה שכל מה שאירע לאברהם אירע ליצחק

. אברהם נסתקפו על אשתו ויצחק נסתקפו על אשתו. ויצחק גלה
אברהם הוליד לבסוף .  בו פלשתים ויצחק כךאברהם קנאו

אברהם . אברהם יצא ממנו צדיק ורשע ויצחק כך. ויצחק כך
  .'ויהי רעב בארץ': שנאמר, היה רעב בימיו ויצחק כך

  
וכי , לא חידש דרך מיוחדתמתוך כך הסיקו רבים שיצחק 

   .את דרכו של אברהםולייצב לשמר גדולתו היא בעיקר ביכולתו 
  
: הצעה הפוכהבחון טענה זאת ולהציע ה ל"צה בעזה נרשעור ב

שכל נקודות ההשוואה שבין אברהם ליצחק רק מחדדות את 
יצחק מתקן ושמתוך הבדלים אלו עולה כי , ההבדלים ביניהם

 ואף זוכה בעקבות זאת לדברים –ומשלים את מעשי אברהם 
  .שגם אברהם לא זכה להם

  
, לאחת אחת המקבילות הפרשיות כל את בחןל שנתחיל לפני
נושא  והוא ראשון הבדל על להעיר ברצוננו .פרשתנו סדר כפי

   . המסעות
לא רק בנוגע , המסע הוא מסימני ההיכר של אברהם ויעקב

אלא גם בזמן שהותם בתוך ארץ , למסע הארוך מחרן לכנען
    .'וכו" הולך ונוסע", "מתהלך בארץ"אברהם .  ישראל

בבית , נמצא בשכם, רהמלבד מסעו הגדול לחרן וחז, גם יעקב
  . אל ובמקומות אחרים

גרר י " חיי יצחק תחומים ע,עוסק במסעותאינו יצחק , לעומתם
התמונה המתקבלת היא . מצד אחד והמדבר מול חברון מצד שני

  .  בלי אירועים, פסיביים, שקטים, חיי תנוחהשל 
  
  עקרות. ב

. הן אברהם הן יצחק עמדו מול עקרות ממושכת של נשותיהם
אצל . הבדל בולט יש בין דרכי התמודדותם עם תופעה זו, םבר

  :אברהם נאמר
  ו"טבראשית . 2
ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ָהָיה ְדַבר ְיהָֹוה ֶאל ַאְבָרם ַּבַּמֲחֶזה ֵלאמֹר ) א(

 :ַאל ִּתיָרא ַאְבָרם ָאנִֹכי ָמֵגן ָלְך ְׂשָכְרָך ַהְרֵּבה ְמאֹד

הִֹוה ַמה ִּתֶּתן ִלי ְוָאנִֹכי הֹוֵלְך ֲעִריִרי ּוֶבן ַוּיֹאֶמר ַאְבָרם ֲאדָֹני ֱי) ב(
ֵהן ִלי לֹא ָנַתָּתה ַוּיֹאֶמר ַאְבָרם ) ג:(ֶמֶׁשק ֵּביִתי הּוא ַּדֶּמֶׂשק ֱאִליֶעֶזר

 : ְוִהֵּנה ֶבן ֵּביִתי יֹוֵרׁש אִֹתיָזַרע

ר ֵיֵצא ְוִהֵּנה ְדַבר ְיהָֹוה ֵאָליו ֵלאמֹר לֹא ִייָרְׁשָך ֶזה ִּכי ִאם ֲאֶׁש ) ד(
  :ִמֵּמֶעיָך הּוא ִייָרֶׁשךָ 

: קובעהוא , אדרבה, אברהם איננו מתפלל ישירות לבן, כלומר
  ". ֵהן ִלי לֹא ָנַתָּתה ָזַרע"

 יש לשים לב לכך –ואף אם ניתן לראות באמירה זו תפילה 
   .שאברהם אינו מזכיר כלל את שרה בדבריו

  : ק הסתפק אם אברהם התפלל לבן"רד, ואכן
  ב, ז" על טק"רד. 3

או התפלל , ואברהם לא התפלל על שרה כמו שעשה בה יצחק
ל להראות בה נפלאותיו לאהבת אברהם -כי רצה הא, ולא נענה

   שתלד בת תשעים
י הסביר מהתעלמותו זו של אברהם נבע כעסה של "ואילו רש
  :שרה עליו

  ה, ז"י על ט"רש. 4
שהתפללת כ, עליך אני מטיל העונש,  חמס העשוי לי-חמסי עליך 

לא התפללת אלא ', מה תתן לי ואנכי הולך ערירי'ה "להקב
  והיה לך להתפלל על שנינו והייתי אני נפקדת עמך, עליך

  
אין כל ספק בדבר התנהגותו בשתי , מכל מקום, אצל יצחק

  :  שנאמרהן ביחס לאשתו,  הן ביחס לעצם התפילה–הנקודות 
  ה"כבראשית . 5
    הָֹוה ְלנַֹכח ִאְׁשּתֹו ִּכי ֲעָקָרה ִהואַוֶּיְעַּתר ִיְצָחק ַלי) כא(

  : )שם( מידה כנגד מידה, ה"ובאופן טבעי נענה לו הקב
    :ַוֵּיָעֶתר לֹו ְיהָֹוה ַוַּתַהר ִרְבָקה ִאְׁשּתֹו

  
ובויכוח ישיר , יחסי אברהם ושרה שמאופיינים בפתיחותבכלל 

כמו לדוגמא ביחס לגירוש , הםיבמידה ויש אי הסכמה בינ



 2 

שמתאפיינים ,  שונים מהותית מיחסי יעקב ורבקה,ישמעאל
  .בחוסר דיאלוג

  היא לשלוח את יעקב לחרןגם כאשר רבקה מבקשת מיצחק 
  .  ליוזמתה זואינה מספרת לו את הסבה האמיתית

  . כי כבר עסקנו בנושא זה בשנה שעברה, לא נרחיב בכך
  
  רעב. ג

כאן . אברהם ויצחק התמודדו שניהם עם מציאות של רעב
  :באברהם נאמר,  בין שתי ההתמודדויותשרת התורה עצמהמק

   ב"יבראשית . 6
ַוְיִהי ָרָעב ָּבָאֶרץ ַוֵּיֶרד ַאְבָרם ִמְצַרְיָמה ָלגּור ָׁשם ִּכי ָכֵבד ָהָרָעב ) י(

    ָּבָאֶרץ
  :ביצחק נאמר

   ו"כבראשית . 7
 ִּביֵמי ַאְבָרָהםִמְּלַבד ָהָרָעב ָהִראׁשֹון ֲאֶׁשר ָהָיה ַוְיִהי ָרָעב ָּבָאֶרץ ) א(

  ַוֵּיֶלְך ִיְצָחק ֶאל ֲאִביֶמֶלְך ֶמֶלְך ְּפִלְׁשִּתים ְּגָרָרה
 ֲאֶׁשר ְׁשכֹן ָּבָאֶרץַוֵּיָרא ֵאָליו ְיהָֹוה ַוּיֹאֶמר ַאל ֵּתֵרד ִמְצָרְיָמה ) ב(

 :אַֹמר ֵאֶליךָ 

ְרֲעָך ֶאֵּתן ֶאת  ַוֲאָבֲרֶכָּך ִּכי ְלָך ּוְלזַ ְוֶאְהֶיה ִעְּמךָ  ּגּור ָּבָאֶרץ ַהּזֹאת) ג(
ַוֲהִקמִֹתי ֶאת ַהְּׁשֻבָעה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ְלַאְבָרָהם ָּכל ָהֲאָרצֹת ָהֵאל 

 :ָאִביךָ 

ְוִהְרֵּביִתי ֶאת ַזְרֲעָך ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִים ְוָנַתִּתי ְלַזְרֲעָך ֵאת ָּכל ) ד(
 :ץָהֲאָרצֹת ָהֵאל ְוִהְתָּבֲרכּו ְבַזְרֲעָך ּכֹל ּגֹוֵיי ָהָארֶ 

 ַוִּיְׁשמֹר ִמְׁשַמְרִּתי ִמְצֹוַתי ֻחּקֹוַתי ֵעֶקב ֲאֶׁשר ָׁשַמע ַאְבָרָהם ְּבקִֹלי) ה(
 :ְותֹורָֹתי

  :ַוֵּיֶׁשב ִיְצָחק ִּבְגָרר) ו(
  

מלבד הרעב " : בכתובונשאלת השאלה מה מטרת ההדגשה 
  ".  הראשון אשר היה בימי אברהם

אלא  ?עבשמדובר באותו הר, וכי מה חשבה התורה שנחשוב
להזכיר לנו את הרעב שממנו סבל מבקשת התורה נראה ש
 את ולהקביל, ושבעטיו הוא נאלץ לנדוד למצרים ולגרר, אברהם

   .הסיפורים זה לזה
  

אל ("' אך מתוך דברי ה, לגררבעקבות הרעב נודד כידוע יצחק 
יצחק חשב בתחילה לרדת אנו מבינים כי ") תרד מצרימה

  . למצרים
 ומעמיד ברקע את שתי ירידותיו של המקראימשלב סיפור , כך

  . הראשונה למצרים והשניה לגרר-אברהם בעקבות רעב 
  

שבדרך כלל באה על מנת שנשים (מתוך ההקבלה שיוצר הכתוב 
בעוד : הבדל בין אברהם ליצחקבולט ה, ) לב להבדלים

על פי , יצחק נשאר בתוך גבולותיה, שאברהם יורד מן הארץ
ַוּיֹאֶמר ַאל ֵּתֵרד ִמְצָרְיָמה ְׁשכֹן ' ֵּיָרא ֵאָליו הוַ " :ה"דיבורו של הקב

  ."ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר אַֹמר ֵאֶליךָ 
  

  .  מן הארץ נחלקו המפרשיםירידתו של אברהםעל 
שבעטיו נגזרה גלות מצרים על , ן ראה בכך חטא חמור"הרמב

  :ן"כמו שאומר הרמב, בני ישראל
  ן"הרמב. 6

עון , מפני הרעב,  בתחילהשנצטווה עליה, גם יציאתו מן הארץ
ועל המעשה הזה . להים ברעב יפדנו ממות- כי הא, אשר חטא

במקום המשפט , נגזר על זרעו הגלות בארץ מצרים ביד פרעה
  .שמה הרשע והחטא

  
 מצד עמידה בניסיוןראה בכך דווקא , לעומת זאת, ק"רד

  :אברהם
  

  ק"הרד. 9
 את ל- זה אחד מן הניסיונות שניסה הא–ויהי רעב בארץ 

ה לאמר "אברהם אבינו ועמד בכולן ולא הרהר אחר הקב
והיום רעב ' ונברכו בך כל משפחות האדמה'אתמול אמר לי 

  .בארץ שאני שוכן בה עד שאצטרך לצאת ממנה אל מקום אחר
  

, ור מה היו תוכניותיורלא ב, ביחס ליצחק, כפי שאמרנו לעיל
אברהם תכוון לרדת למצרים כהכפי שהסברנו לעיל יתכן שאכן 

כוון לעזוב תיתכן גם שלא האבל , ה עצר אותו בגרר"אביו והקב
  , את הארץ

, לא ביקש כלל לצאת מן הארץ שיצחק, ק מפרש"הרדלדוגמא ו
 "לגור בארצו עד עבור הרעב"אלא הלך לארצו של אבימלך 

  . )א, ו"ק כ"רד(
ולא התכוון , יותרק יצחק נהג באופן חיובי "כלומר על פי הרד

  .ישראל למרות הרעבלרדת מארץ 
   

בעקבות מעשהו זה זכה יצחק לברכה מיוחדת ש, מה שברור הוא
  :ה"מפי הקב

ַאל ֵּתֵרד ִמְצָרְיָמה ְׁשכֹן ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר ַוֵּיָרא ֵאָליו ְיהָֹוה ַוּיֹאֶמר ) ב((
 :אַֹמר ֵאֶליךָ 

ַזְרֲעָך ֶאֵּתן ֶאת ִּכי ְלָך ּוְל  ַוֲאָבֲרֶכָּך ּגּור ָּבָאֶרץ ַהּזֹאת ְוֶאְהֶיה ִעְּמךָ ) ג(
ַוֲהִקמִֹתי ֶאת ַהְּׁשֻבָעה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ְלַאְבָרָהם ָּכל ָהֲאָרצֹת ָהֵאל 

 :ָאִביךָ 

ְוִהְרֵּביִתי ֶאת ַזְרֲעָך ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִים ְוָנַתִּתי ְלַזְרֲעָך ֵאת ָּכל ) ד(
 :ָאֶרץָהֲאָרצֹת ָהֵאל ְוִהְתָּבֲרכּו ְבַזְרֲעָך ּכֹל ּגֹוֵיי הָ 

    

בעקבות מסירותו לארץ ישראל זוכה יצחק לציווי , כלומר
ושכר רב יש . להישאר בארץ תמיד –שאברהם לא נצטווה בו 

  . בצדו של ציווי זה
  
    הברכות. ד

.  אנו נזכרים באברהם גם בשתי הברכות להם זוכה יצחק
.  ערב נדודיו לגרר והשניה עם עזיבתו הסופית את גרר, הראשונה
  .  ות אלו יש לאברהם תפקיד מכריעבשתי ברכ

  
ציטוט חוזר על השבועה כמעט הברכה הראשונה איננה אלא 

: בפירוש' כפי שאומר ה, לאברהם לאחר עקידת יצחק' שנשבע ה
   ". והקמתי את השבעה אשר נשבעתי לאברהם אביך"
  

ואף נראה כי , מיוחדת ליצחק, אין כאן הבטחה חדשהלכאורה 
עקב אשר שמע אברהם ": ות שיש לויצחק זוכה בה בזכות אב

    ".בקלי וישמר משמרתי מצותי חקותי ותורתי
  

  :השוואה בין לשון שתי השבועות תראה זאת בעליל
  
  לאברהם ויצחק' השוואה בין שבועות ה. 01

  לאברהם ' שבועת ה
  ):יט-טז, ב" כ-בעקידת יצחק (

  ליצחק ' שבועת ה
  ):ה-ב, ו" כ-עם בואו לגרר (

 זרעך ככוכבי הרבה ארבה את
  השמים

  וירש זרעך את שער איביו
  

  והתברכו בזרעך כל גויי הארץ
  עקב אשר שמעת בקלי

והרבתי את זרעך ככוכבי 
  השמים

ונתתי לזרעך את כל הארצות 
   האל

  והתברכו בזרעך כל גויי הארץ
   בקליאברהםעקב אשר שמע 

  
גם את הברכה השניה שמקבל יצחק הוא מקבל בזכותו של 

  : אברהם אביו
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  ו"כבראשית . 11
ַוַּיְעֵּתק ִמָּׁשם ַוַּיְחּפֹר ְּבֵאר ַאֶחֶרת ְולֹא ָרבּו ָעֶליָה ַוִּיְקָרא ְׁשָמּה ) כב(

 :ְרחֹבֹות ַוּיֹאֶמר ִּכי ַעָּתה ִהְרִחיב ְיהָֹוה ָלנּו ּוָפִרינּו ָבָאֶרץ

 :ַוַּיַעל ִמָּׁשם ְּבֵאר ָׁשַבע) כג(

ְיָלה ַההּוא ַוּיֹאֶמר ָאנִֹכי ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ַוֵּיָרא ֵאָליו ְיהָֹוה ַּבּלַ ) כד(
ַּבֲעבּור ָאִביָך ַאל ִּתיָרא ִּכי ִאְּתָך ָאנִֹכי ּוֵבַרְכִּתיָך ְוִהְרֵּביִתי ֶאת ַזְרֲעָך 

  :ַאְבָרָהם ַעְבִּדי

,  הדמיון הרב בין ברכות יצחק לברכות אברהםרקעדווקא על 
 ,"ה עמךואהי" ברכת – מיוחדת ליצחקשברכה אחת בולטת 

ישאר הה את יצחק בעת שהוא מצווה אותו ל"כפי שמברך הקב
  :בארץ ישראל

ֶאֵּתן , ְלָך ּוְלַזְרֲעךָ - ִּכי : ַוֲאָבְרֶכּךָ ְוֶאְהֶיה ִעְּמךָ , ָּבָאֶרץ ַהּזֹאתּגּור ) ג(
ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי , ַהְּׁשֻבָעה-ַוֲהִקמִֹתי ֶאת, ָהֲאָרצֹת ָהֵאל-ָּכל-ֶאת

   .יךָ ְלַאְבָרָהם ָאִב 
   

מיוחדת בתורה לארץ " ואהיה עמך"ראוי להדגיש שברכת 
  : ליעקבכפי שנאמר, ישראל דווקא

  ג, א"בראשית ל. 21
ְוֶאְהֶיה ִעָּמְך ּוְלמֹוַלְדֶּתָך  ֶאֶרץ ֲאבֹוֶתיךָ ֶאל ַיֲעקֹב ׁשּוב ֶאל ' ַוּיֹאֶמר ה

    
  :וכפי שנאמר ליהושע

   כג, א" דברים ל.31
ן נּון ַוּיֹאֶמר ֲחַזק ֶוֱאָמץ ִּכי ַאָּתה ָּתִביא ֶאת ְּבֵני ַוְיַצו ֶאת ְיהֹוֻׁשַע ִּב 

    ֶאְהֶיה ִעָּמְך ְוָאנִֹכי  ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ָלֶהםִיְׂשָרֵאל ֶאל 
דבקותו של יצחק בארץ ישראל זיכתה אותו אפוא , לסיכום

  .ה עמו"בקשר נצחי עם הארץ ובהוויית הקב
  
  "אחותי היא. "ה

ת קוראים אנו על חששות של האבות לחייהם בשלוש פרשיו
: אשר הביאו אותם לומר על נשותיהם כי אחיותיהם הנה

  ; )'פרק כ(ובגרר ) ב"פרק י( במצרים –פעמיים אצל אברהם 
  ). ו"פרק כ( בגרר –ופעם נוספת אצל יצחק 

  : עיון בשלוש הפרשיות מגלה התפתחות
  ; בפעם הראשונה נלקחה האישה לגמרי �
  ; אך המלך לא קרב אליה, נלקחה גם כןבשנייה היא  �
  .  לא נלקחה כלל– ) אצל יצחק (ובשלישית �

  
  ?מה טעם ההבדלים הללו

ביחס לפעם הראשונה נחלקים שוב אותם מפרשים כיצד לראות 
ן את התנהגותו "אף כאן רואה הרמב. את מעשהו של אברהם

  :של אברהם כחטא
  ן"הרמב. 41

שגגה שהביא אשתו ודע כי אברהם אבינו חטא חטא גדול ב
והיה לו לבטוח , הצדקת במכשול עון מפני פחדו פן יהרגוהו

להים -כי יש בא, בשם שיציל אותו ואת אשתו ואת כל אשר לו
  .כח לעזור ולהציל

  :לכף זכות) יב, ב"י(ק "וגם כאן דן אותו רד
  יב, ב"יק "רד. 51

כי אמר שמא יגרום , ל שהבטיחהו-ולא סמך על הבטחת הא
וכן ראוי לכל צדיק , ל-פחד יעקב אחרי הבטחת האוכן , החטא

שלא יסמוך במקום סכנה על הנס וישמור עצמו בכל תחבולה 
וכן ', אשרי אדם מפחד תמיד': ועל זה אמר שלמה, אשר יוכל

  ...ל שאין ראוי לסמוך על הנס"אמרו רבותינו ז
ל אצעדיין פוגשים אנו , ק"גם אם נלך בדרכו של רד, ואולם

  :צורם במקצתביטוי אברהם 
  יב, ב"יבראשית . 61

ְוָחְיָתה ַנְפִׁשי ִּבְגָלֵלךִייַטב ִלי ַבֲעבּוֵרְך ִאְמִרי ָנא ֲאחִֹתי ָאְּת ְלַמַען 
    

וחיתה "הרי שהבקשה , בפיקוח נפשומדובר , אם אין בררה
  ; מובנת" נפשי בגללך
  ? "למען ייטב לי בעבורך"התוספת של אך מה טיב 

  י "רש. 17
  , "תיתנו לי מתנו"

  :שהרי כך נאמר שם בהמשך,  נוטה לפרושושטפונראה שה
  ב"יבראשית . 18

ַוְיִהי לֹו צֹאן ּוָבָקר ַוֲחמִֹרים  ֵהיִטיב ַּבֲעבּוָרּהּוְלַאְבָרם ) ז"ט(
  .ַוֲעָבִדים ּוְׁשָפחֹת ַוֲאתֹנֹת ּוְגַמִּלים

ולא , ישנם הסברים אחרים לבקשתו של אברהם משרה: הערה(
  )יוון שזה אינו עיקר השיעורמכ, נאריך בהם כאן

  
הסתייגות מקבלת ממון אמנם בהמשך דרכו מביע אברהם מביע 

  :למלך סדוםכפי שאמר , מאנשים רעים
  ג"כ-ב"כ, ד"יבראשית . 19

ל ֶעְליֹון קֵֹנה -אֵ ' ַוּיֹאֶמר ַאְבָרם ֶאל ֶמֶלְך ְסדֹם ֲהִרימִֹתי ָיִדי ֶאל ה
ְך ַנַעל ְוִאם ֶאַּקח ִמָּכל ֲאֶׁשר ָלְך ִאם ִמחּוט ְוַעד ְׂשרֹו. ָׁשַמִים ָוָאֶרץ

  ְולֹא תֹאַמר ֲאִני ֶהֱעַׁשְרִּתי ֶאת ַאְבָרם
לא חזר עוד על , כשנתקל אברהם שנית באותה סיטואציה, ואכן

  :הציפייה להפיק מהעניין גם רווח כלכלי
  'כבראשית . 20

  ...)לאחר הפיכת סדום וסיפור לוט ובנותיו(

ְבָרָהם ַאְרָצה ַהֶּנֶגב ַוֵּיֶׁשב ֵּבין ָקֵדׁש ּוֵבין ׁשּור ַוָּיָגר ַוִּיַּסע ִמָּׁשם ַא) א(
 :ִּבְגָרר

ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל ָׂשָרה ִאְׁשּתֹו ֲאחִֹתי ִהוא ַוִּיְׁשַלח ֲאִביֶמֶלְך ) ב(
 :ֶמֶלְך ְּגָרר ַוִּיַּקח ֶאת ָׂשָרה

 ַוּיֹאֶמר לֹו ִהְּנָך ֵמת ַעל ַוָּיבֹא ֱאלִֹהים ֶאל ֲאִביֶמֶלְך ַּבֲחלֹום ַהָּלְיָלה) ג(
ַוֲאִביֶמֶלְך לֹא ָקַרב ֵאֶליָה ) ד:(ָהִאָּׁשה ֲאֶׁשר ָלַקְחָּת ְוִהוא ְּבֻעַלת ָּבַעל

ֲהלֹא הּוא ָאַמר ִלי ֲאחִֹתי ) ה:(ַוּיֹאַמר ֲאדָֹני ֲהגֹוי ַּגם ַצִּדיק ַּתֲהרֹג
ִנְקיֹן ַּכַּפי ָעִׂשיִתי ִהוא ְוִהיא ַגם ִהוא ָאְמָרה ָאִחי הּוא ְּבָתם ְלָבִבי ּוְב 

ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ָהֱאלִֹהים ַּבֲחלֹם ַּגם ָאנִֹכי ָיַדְעִּתי ִּכי ְבָתם ) ו:(זֹאת
ְלָבְבָך ָעִׂשיָת ּזֹאת ָוֶאְחׂשְך ַּגם ָאנִֹכי אֹוְתָך ֵמֲחטֹו ִלי ַעל ֵּכן לֹא 

 ָנִביא הּוא ְוַעָּתה ָהֵׁשב ֵאֶׁשת ָהִאיׁש ִּכי) ז:(ְנַתִּתיָך ִלְנּגַֹע ֵאֶליָה 
ְוִיְתַּפֵּלל ַּבַעְדָך ֶוְחֵיה ְוִאם ֵאיְנָך ֵמִׁשיב ַּדע ִּכי מֹות ָּתמּות ַאָּתה ְוָכל 

ַוַּיְׁשֵּכם ֲאִביֶמֶלְך ַּבּבֶֹקר ַוִּיְקָרא ְלָכל ֲעָבָדיו ַוְיַדֵּבר ֶאת ) ח:(ֲאֶׁשר ָלךְ 
ַוִּיְקָרא ) ט:(ים ְמאֹדָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְּבָאְזֵניֶהם ַוִּייְראּו ָהֲאָנִׁש 

ֲאִביֶמֶלְך ְלַאְבָרָהם ַוּיֹאֶמר לֹו ֶמה ָעִׂשיָת ָּלנּו ּוֶמה ָחָטאִתי ָלְך ִּכי 
ֵהֵבאָת ָעַלי ְוַעל ַמְמַלְכִּתי ֲחָטָאה ְגדָֹלה ַמֲעִׂשים ֲאֶׁשר לֹא ֵיָעׂשּו 

ִּכי ָעִׂשיָת ַוּיֹאֶמר ֲאִביֶמֶלְך ֶאל ַאְבָרָהם ָמה ָרִאיָת ) י:(ָעִׂשיָת ִעָּמִדי
ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ִּכי ָאַמְרִּתי ַרק ֵאין ִיְרַאת ) יא:(ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה

ְוַגם ָאְמָנה ֲאחִֹתי ) יב:(ֱאלִֹהים ַּבָּמקֹום ַהֶּזה ַוֲהָרגּוִני ַעל ְּדַבר ִאְׁשִּתי
ֶׁשר ַוְיִהי ַּכאֲ ) יג(:ַבת ָאִבי ִהוא ַאְך לֹא ַבת ִאִּמי ַוְּתִהי ִלי ְלִאָּׁשה

ִהְתעּו אִֹתי ֱאלִֹהים ִמֵּבית ָאִבי ָואַֹמר ָלּה ֶזה ַחְסֵּדְך ֲאֶׁשר ַּתֲעִׂשי 
  :ִעָּמִדי ֶאל ָּכל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָנבֹוא ָׁשָּמה ִאְמִרי ִלי ָאִחי הּוא

אך , גם כאן קיבל אברהם מתנות מן המלך שלקח את אשתו
וי על כי אם כפיצ, הפעם לא באו המתנות תמורת עצם הלקיחה

  :עגמת הנפש שנגרמה לאברהם ולשרה

ַוִּיַּקח ֲאִביֶמֶלְך צֹאן ּוָבָקר ַוֲעָבִדים ּוְׁשָפחֹת ַוִּיֵּתן ְלַאְבָרָהם ) יד(
ַוּיֹאֶמר ֲאִביֶמֶלְך ִהֵּנה ַאְרִצי ְלָפֶניָך ) טו:(ַוָּיֶׁשב לֹו ֵאת ָׂשָרה ִאְׁשּתֹו

 ִהֵּנה ָנַתִּתי ֶאֶלף ֶּכֶסף ְלָאִחיְך ּוְלָׂשָרה ָאַמר) טז: (ַּבּטֹוב ְּבֵעיֶניָך ֵׁשב
  :ִהֵּנה הּוא ָלְך ְּכסּות ֵעיַנִים ְלכֹל ֲאֶׁשר ִאָּתְך ְוֶאת ּכֹל ְונָֹכַחת

  :י"כמו שמסביר רש

 י על בראשית פרק כ פסוק טז "רש. 21

 אבימלך לכבודה כדי לפייסה הנה עשיתי לך -ולשרה אמר ) טז(
ו אחי הוא הנה הממון כבוד זה נתתי ממון לאחיך שאמרת עלי

 :והכבוד הזה לך כסות עינים
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 יכסו עיניהם שלא יקילוך שאלו השיבותיך -לכל אשר אתך 
עכשיו ריקנית יש להם לומר לאחר שנתעלל בה החזירה 

יודעים יהיו שעל כרחי  שהוצרכתי לבזבז ממון ולפייסך
  :י נס"השיבותיך וע

  
אשתו שלו  שהרי –שהתיקון המלא מגיע אצל יצחק נראה , ברם

  :כלל לא נלקחה בסופו של דבר
  ו"כבראשית . 22
ַוִּיְׁשֲאלּו ַאְנֵׁשי ַהָּמקֹום ְלִאְׁשּתֹו ַוּיֹאֶמר ֲאחִֹתי ִהוא ִּכי ָיֵרא ) ז(

ֵלאמֹר ִאְׁשִּתי ֶּפן ַיַהְרֻגִני ַאְנֵׁשי ַהָּמקֹום ַעל ִרְבָקה ִּכי טֹוַבת ַמְרֶאה 
 :ִהוא

ם ַהָּיִמים ַוַּיְׁשֵקף ֲאִביֶמֶלְך ֶמֶלְך ְּפִלְׁשִּתים ַוְיִהי ִּכי ָאְרכּו לֹו ָׁש ) ח(
 :ְּבַעד ַהַחּלֹון ַוַּיְרא ְוִהֵּנה ִיְצָחק ְמַצֵחק ֵאת ִרְבָקה ִאְׁשּתֹו

ַוִּיְקָרא ֲאִביֶמֶלְך ְלִיְצָחק ַוּיֹאֶמר ַאְך ִהֵּנה ִאְׁשְּתָך ִהוא ְוֵאיְך ) ט(
 :ְצָחק ִּכי ָאַמְרִּתי ֶּפן ָאמּות ָעֶליהָ ָאַמְרָּת ֲאחִֹתי ִהוא ַוּיֹאֶמר ֵאָליו יִ 

ַוּיֹאֶמר ֲאִביֶמֶלְך ַמה ּזֹאת ָעִׂשיָת ָּלנּו ִּכְמַעט ָׁשַכב ַאַחד ָהָעם ֶאת ) י(
  :ִאְׁשֶּתָך ְוֵהֵבאָת ָעֵלינּו ָאָׁשם

  ? מה גרם להבדל זה בין שני האירועים

  . דומה שישנו שוני אחד בולט בין המקרים
הכריז אברהם כי שרה היא ן בבואו לגרר הן ברדתו למצרים ה

  :מיד עם כניסתו לאזור החדשאחותו 
  
  ב"יבראשית . 32
 ַוּיֹאֶמר ֶאל ָׂשַרי ִאְׁשּתֹו ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ִהְקִריב ָלבֹוא ִמְצָרְיָמה) יא(

ְוָהָיה ִּכי ִיְראּו אָֹתְך ) יב:(ִהֵּנה ָנא ָיַדְעִּתי ִּכי ִאָּׁשה ְיַפת ַמְרֶאה ָאְּת 
ִאְמִרי ָנא ) יג:(ִּמְצִרים ְוָאְמרּו ִאְׁשּתֹו זֹאת ְוָהְרגּו אִֹתי ְואָֹתְך ְיַחּיּוַה 

 : ְלַמַען ִייַטב ִלי ַבֲעבּוֵרְך ְוָחְיָתה ַנְפִׁשי ִּבְגָלֵלְך ֲאחִֹתי ָאְּת 

ַוְיִהי ְּכבֹוא ַאְבָרם ִמְצָרְיָמה ַוִּיְראּו ַהִּמְצִרים ֶאת ָהִאָּׁשה ִּכי ָיָפה ) יד(
ַוִּיְראּו אָֹתּה ָׂשֵרי ַפְרעֹה ַוְיַהֲללּו אָֹתּה ֶאל ַּפְרעֹה ) טו:( ְמאֹדִהוא

ּוְלַאְבָרם ֵהיִטיב ַּבֲעבּוָרּה ַוְיִהי לֹו ) טז:(ַוֻּתַּקח ָהִאָּׁשה ֵּבית ַּפְרעֹה
ַוְיַנַּגע ) יז:(צֹאן ּוָבָקר ַוֲחמִֹרים ַוֲעָבִדים ּוְׁשָפחֹת ַוֲאתֹנֹת ּוְגַמִּלים

ת ַּפְרעֹה ְנָגִעים ְּגדִֹלים ְוֶאת ֵּביתֹו ַעל ְּדַבר ָׂשַרי ֵאֶׁשת ְיהָֹוה ֶא 
  :ַאְבָרם

  )20מקור  (:ובסיפור אבימלך
    ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל ָׂשָרה ִאְׁשּתֹו ֲאחִֹתי ִהוא)ב(. ַוָּיָגר ִּבְגָרר) ...א(

  
  )22מקור : (להמתין עד שיישא, לעומתו, יצחק

 ַוּיֹאֶמר ֲאחִֹתי ִהוא ִּכי ָיֵרא י ַהָּמקֹום ְלִאְׁשּתֹוַוִּיְׁשֲאלּו ַאְנֵׁש ) ז(
  ...ֵלאמֹר ִאְׁשִּתי

    
: השיב, ורק כאשר נשאל, נראה אפוא שיצחק חי עם רבקה

  . 'אחותי היא'
הדבקות באמת הביאה את יצחק לסטות ממנה רק ברגע 

  . בהיותו נתון באילוץ מובהק, האחרון
  

כי זו יתכן , בתו חשודהזו נראתה תשולאור התנהגות , כמובן
הקפיד מלך גרר להשקיף בעד החלון הסיבה שדווקא במקרה זה 

  .קודם שייקח את האישה
  
  התמודדות מוסרית. ו

 לאחר שאבימלך הדיון בין אברהם לאבימלךראוי להשוות את 
 לאחר לדיון בין יצחק לאבימלך, מגלה ששרה היא אשת אברהם

  . שאבימלך מגלה שרבקה היא אשת יצחק
  :20מקור לאבימלך בחלום הלילה ' אחר דברי הל
  , הנך מת על האשה אשר לקחת) ג(

  
  : הטיח אבימלך באברהם דברים קשים

מה עשית לנו ומה חטאתי לך כי הבאת עלי ועל ממלכתי ) ט(
    .מעשים אשר לא יעשו עשית עמדי.  חטאה גדלה

  
השאלה אבימלך מעלה על פני השטח את כי , ראוי לשים לב

לקחת אשת איש גם על פי " חטאה גדולה" זוהי - תהמוסרי
ואברהם כמעט והחטיא את אבימלך בעוון חמור , המוסר בגרר

  .  זה
דווקא אנשי גרר אינם פועלים עונה לאבימלך כי , אברהם מצידו

  : על פי אמת מידה מוסרית
להים במקום הזה והרגוני על -כי אמרתי רק אין יראת א) א"י(

   "דבר אשתי
, כמצפון במקרא משמשת תמיד להים-יראת אדגיש כי ראוי לה[

  ].  כמוסר כליות טבעי
  

כשכל , התמודדות מוסרית בין אברהם ואבימלךלפנינו , כלומר
  .  שאצל השני ישנו פגם אתיאחד טוען 

רמז קל אך דומני כי דווקא , התורה לא מכריעה בצורה מפורשת
  .  המצוי בכתובים מחזק את עמדת אבימלך

  
מתאר ,  במקום הזהלהים-רהם טוען כי אין יראת אאבבעוד 

של באשת כהכתוב כי לאחר שאבימלך מספר לעבדיו כי כמעט ונ
  :– עבדיו יראים מאד, איש

ַוַּיְׁשֵּכם ֲאִביֶמֶלְך ַּבּבֶֹקר ַוִּיְקָרא ְלָכל ֲעָבָדיו ַוְיַדֵּבר ֶאת ָּכל ) ח(
  :ָנִׁשים ְמאֹדַוִּייְראּו ָהאֲ ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְּבָאְזֵניֶהם 

  
  . במקום הזהיראה מסוימתשלמעשה ישנה כך 

  
  : להים בשאלתו-עמדתו של אבימלך מול א, יתירה מזאת

  :ֲהגֹוי ַּגם ַצִּדיק ַּתֲהרֹגַוֲאִביֶמֶלְך לֹא ָקַרב ֵאֶליָה ַוּיֹאַמר ֲאדָֹני ) ד(
  

מזכירה מאד ,  לגבי הצדק האלוהיטענתו של אבימלךכלומר 
, להים סיפור אחד קודם לכן- מול אםעמדתו של אברהאת 

  .  בהפיכת סדום
    !".?האף תספה צדיק עם רשע": 'שם התלונן אברהם על ה

  
 איתה מוצג אברהם כדמות המוסריתבויכוח אודות סדום 

כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו : "ה"מתייעץ הקב
   ,"לעשות צדקה ומשפט' ושמרו דרך האחריו 

  
 עמדה זו של אברהם מאוימת על ידי אבימלךת ודומני כי כע

  .  כדמות מוסרית השואפת לצדקשמוצג גם הוא לפתע 
  

בסיומו של הסיפור ודאי ,  ניתוח זה מדויק ובין אם לאוםבין א
  .  שעושה חסדמוצג אבימלך כדמות 

  
למרות מעשיו של אברהם שכמעט והביאו אותו לחטוא 

ובקר ועבדים הוא נותן לאברהם צאן , "חטאה גדולה"ב
  : ואף מציע בפניו את ארצו, ושפחות

  :ַוּיֹאֶמר ֲאִביֶמֶלְך ִהֵּנה ַאְרִצי ְלָפֶניָך ַּבּטֹוב ְּבֵעיֶניָך ֵׁשב) טו(
  

   –אם נזכר בתגובת פרעה בסיטואציה הדומה 
  ב"בראשית פרק י. 24

ה לֹא ַוִּיְקָרא ַפְרעֹה ְלַאְבָרם ַוּיֹאֶמר ַמה ּזֹאת ָעִׂשיָת ִּלי ָלָּמ ) יח(
ָלָמה ָאַמְרָּת ֲאחִֹתי ִהוא ָוֶאַּקח אָֹתּה ) יט:(ִהַּגְדָּת ִּלי ִּכי ִאְׁשְּתָך ִהוא

ַוְיַצו ָעָליו ַּפְרעֹה ֲאָנִׁשים ) כ:(ִהֵּנה ִאְׁשְּתָך ַקח ָוֵלךְ ִלי ְלִאָּׁשה ְוַעָּתה 
  :ַוְיַׁשְּלחּו אֹתֹו ְוֶאת ִאְׁשּתֹו ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר לֹו

  .  נו של אבימלךתעלה בפנינו קר
  

כפי שסביר להניח כולנו , בניגוד לפרעה שמגרש את אברהם
היינו עושים עם אותו אדם שכמעט והכשיל אותנו ובעטיו כעס 
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אבימלך מציע לאברהם לשבת בארצו ונותן לו , להים-עלינו א
  .  מתנות

עולה קרנו של אבימלך על חשבון עמידתו , בסיפור זה דומני
  .  המוסרית של אברהם

, מיד בהמשך נשמע על גזילת הבארות של עבדי אבימלך, אמנם
 כעת אברהם מוכיח את - ובצורה ברורה יתחלפו שתי העמדות

  :אבימלך 
 א "בראשית כ. 25

 ַעל אֹדֹות ְּבֵאר ַהַּמִים ֲאֶׁשר ָּגְזלּו ְוהֹוִכַח ַאְבָרָהם ֶאת ֲאִביֶמֶלְך ) כה(
  :ַעְבֵדי ֲאִביֶמֶלְך 

  
נראה , יצחק לגררן את ירידתו של כאשר נבח, על רקע זה

  . הפעם ברור ידו של מי על העליונה בהתמודדות מוסרית זוש
  

כך , רבקה לא נלקחת כלל לבית אבימלך, בסיפור יצחק, אמנם
העוול המוסרי קטן בהרבה מזה שהיה בימי מבחינה זאת ש

אפילו בעצם , אבימלך גורם עוול ליצחקאבל עדיין , אברהם
  .  ובמעקב אחריו, השאלה ביחס לרבקה

  
, אם מקודם אבימלך גלה בעקבות המעשה עמדה מוסריתאבל 

, הפעם אבימלך אינו נותן ליצחק מתנות ומציע בפניו את ארצו
אלא אדרבא מתקרב לעמדתו של פרעה ומגרש את יצחק 

  : מארצו
  ו"בראשית כ. 26

 ַהֶּזה ּוְבִאְׁשּתֹו ַוְיַצו ֲאִביֶמֶלְך ֶאת ָּכל ָהָעם ֵלאמֹר ַהּנֵֹגַע ָּבִאיׁש) יא(
 :מֹות יּוָמת

ַוִּיְזַרע ִיְצָחק ָּבָאֶרץ ַהִהוא ַוִּיְמָצא ַּבָּׁשָנה ַהִהוא ֵמָאה ְׁשָעִרים ) יב(
ַוִּיְגַּדל ָהִאיׁש ַוֵּיֶלְך ָהלֹוְך ְוָגֵדל ַעד ִּכי ָגַדל ) יג:(ַוְיָבֲרֵכהּו ְיהָֹוה

ַוְיַקְנאּו ָקר ַוֲעֻבָּדה ַרָּבה ַוְיִהי לֹו ִמְקֵנה צֹאן ּוִמְקֵנה בָ ) יד:(ְמאֹד
ְוָכל ַהְּבֵארֹת ֲאֶׁשר ָחְפרּו ַעְבֵדי ָאִביו ִּביֵמי ) טו:(אֹתֹו ְּפִלְׁשִּתים

 :ַאְבָרָהם ָאִביו ִסְּתמּום ְּפִלְׁשִּתים ַוְיַמְלאּום ָעָפר
ֵלְך ֵמִעָּמנּו ִּכי ָעַצְמָּת ִמֶּמּנּו ַוּיֹאֶמר ֲאִביֶמֶלְך ֶאל ִיְצָחק ) טז(

  :ַוִּיַחן ְּבַנַחל ְּגָרר ַוֵּיֶׁשב ָׁשםַוֵּיֶלְך ִמָּׁשם ִיְצָחק ) יז(:ְמאֹד
  

אבימלך היה מקום -מערכת היחסים אברהםבאם , כלומר
הגיבור המוסרי העולה להתלבטות כלשהיא ביחס לשאלה מיהו 

הרי ,  אברהם או אבימלך-מתוך מערכת היחסים המסועפת 
הם גבר בהתמודדות ממשיכו של אבריצחק ש, שכעת ברור
    .וידו על העליונה, עם אבימלךמוסרית זו 

  
  ריב בין רועים. ז

הפעם מצד רועי צאן , לא עובר זמן רב ויצחק נתקל שוב בבעיות
   פלשתים

  ו"בראשית כ. 27
ַוָּיָׁשב ִיְצָחק ַוַּיְחּפֹר ֶאת ְּבֵארֹת ַהַּמִים ֲאֶׁשר ָחְפרּו ִּביֵמי ַאְבָרָהם ) יח(

ְּתמּום ְּפִלְׁשִּתים ַאֲחֵרי מֹות ַאְבָרָהם ַוִּיְקָרא ָלֶהן ֵׁשמֹות ָאִביו ַוְיַס 
ַוַּיְחְּפרּו ַעְבֵדי ִיְצָחק ַּבָּנַחל ) יט:(ַּכֵּׁשמֹת ֲאֶׁשר ָקָרא ָלֶהן ָאִביו

 ַוָּיִריבּו רֵֹעי ְגָרר ִעם רֵֹעי ִיְצָחק) כ:(ַוִּיְמְצאּו ָׁשם ְּבֵאר ַמִים ַחִּיים
) כא:(ִים ַוִּיְקָרא ֵׁשם ַהְּבֵאר ֵעֶׂשק ִּכי ִהְתַעְּׂשקּו ִעּמֹוֵלאמֹר ָלנּו ַהָּמ 

) כב:(ַוַּיְחְּפרּו ְּבֵאר ַאֶחֶרת ַוָּיִריבּו ַּגם ָעֶליָה ַוִּיְקָרא ְׁשָמּה ִׂשְטָנה
 ַוַּיְחּפֹר ְּבֵאר ַאֶחֶרת ְולֹא ָרבּו ָעֶליָה ַוִּיְקָרא ְׁשָמּה ַוַּיְעֵּתק ִמָּׁשם
ַוַּיַעל ) כג:(ר ִּכי ַעָּתה ִהְרִחיב ְיהָֹוה ָלנּו ּוָפִרינּו ָבָאֶרץְרחֹבֹות ַוּיֹאֶמ 

    :ִמָּׁשם ְּבֵאר ָׁשַבע

שהתמודד אף הוא עם ריב בין , ושוב נזכרים אנו באברהם אביו
  :רועים

  'ג ז"בראשית י. 28
  ַוְיִהי ִריב ֵּבין רֵֹעי ִמְקֵנה ַאְבָרם ּוֵבין רֵֹעי ִמְקֵנה לֹוט

  
  , ויצחק אברהם בין ההקבלה את מדגישה התורה

את בארת המים אשר "הכתוב כי יצחק שב וחופר מחדש כ ש"עי
   "חפרו בימי אברהם אביו

כל הבארת אשר חפרו עבדי אביו בימי אברהם אביו "שהרי 
    ".סתמום פלשתים

  
יצחק עצמו מדגיש קשר זה בשמות שהוא קורא , זאת ועוד

אשר קרא להן שמות כשמת "לבארות שהרי הוא קורא להן 
  ".  אביו

  
אנו עומדים על ההבדל שבין , גם בהתמודדות עם ריב הרועים

  . אברהם ליצחק
דרכו של אברהם להתמודד עם מריבת הרועים הייתה בהצעת 

  :)התנתקות (– פשרה
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 ְלָפֶניָך ִהָּפֶרד ָנא ֵמָעָלי ִאם ַהְּׂשמֹאל ְוֵאיִמָנה ָכל ָהָאֶרץ ֲהלֹא) ט(
     ַהָּיִמין ְוַאְׂשְמִאיָלהְוִאם

  :ובוחר לו את חבל הארץ הנאה בעיניו, לוט מקבל את ההצעה
...  ַוַּיְרא ֶאת ָּכל ִּכַּכר ַהַּיְרֵּדן ִּכי ֻכָּלּה ַמְׁשֶקהַוִּיָּׂשא לֹוט ֶאת ֵעיָניו) י(
  .  ַוִּיְבַחר לֹו לֹוט ֵאת ָּכל ִּכַּכר ַהַּיְרֵּדן) א"י(

  
יע  ללוט חלק בגבולות ההבטחה הם  מוכן להצאבר, כלומר

  ". זרעו"למרות שהוא לא מ,  צפון הארץ או דרומה–הקטנים 
  

נחישותו של יצחק להישאר בארץ ולהיאבק בולטת , על רקע זה
  :)"גבעות" שיטת ה– "אף שעל ("עליה

   .ַוַּיְחְּפרּו ְּבֵאר ַאֶחֶרת ַוָּיִריבּו ַּגם ָעֶליָה ַוִּיְקָרא ְׁשָמּה ִׂשְטָנה) א"כ(
ַוַּיְעֵּתק ִמָּׁשם ַוַּיְחּפֹר ְּבֵאר ַאֶחֶרת ְולֹא ָרבּו ָעֶליָה ַוִּיְקָרא ְׁשָמּה ) ב"כ(

    ָלנּו ּוָפִרינּו ָבָאֶרץ' ְרחֹבֹות ַוּיֹאֶמר ִּכי ַעָּתה ִהְרִחיב ה
  

והתמדתו  ;יצחק לא הציע לפלשתים חלק בארץ, כלומר
, יב עמושלא שבו עוד לר, ת הפלשתיםאבסופו של דבר הכניעה 

  .כפי שנראה בסעיף הבא, ואף באו לכרות עימו ברית
  
  הסכם עם אבימלך. ח

בסופו של דבר , וכמעט שלקח גם את רבקה, אף שלקח את שרה
בא אבימלך הן לאברהם הן ליצחק וביקש לערוך עמהם הסכם 

   .שלום
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ֲאִביֶמֶלְך ּוִפיכֹל ַׂשר ְצָבאֹו ֶאל ַאְבָרָהם ַוְיִהי ָּבֵעת ַהִהוא ַוּיֹאֶמר ) כב(
 :ֵלאמֹר ֱאלִֹהים ִעְּמָך ְּבכֹל ֲאֶׁשר ַאָּתה עֶֹׂשה

ְוַעָּתה ִהָּׁשְבָעה ִּלי ֵבאלִֹהים ֵהָּנה ִאם ִּתְׁשקֹר ִלי ּוְלִניִני ּוְלֶנְכִּדי ) כג(
 :ץ ֲאֶׁשר ַּגְרָּתה ָּבּהַּכֶחֶסד ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ִעְּמָך ַּתֲעֶׂשה ִעָּמִדי ְוִעם ָהָארֶ 

 :ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ָאנִֹכי ִאָּׁשֵבעַ ) כד(

ְוהֹוִכַח ַאְבָרָהם ֶאת ֲאִביֶמֶלְך ַעל אֹדֹות ְּבֵאר ַהַּמִים ֲאֶׁשר ָּגְזלּו ) כה(
 :ַעְבֵדי ֲאִביֶמֶלְך 

ָּתה ַוּיֹאֶמר ֲאִביֶמֶלְך לֹא ָיַדְעִּתי ִמי ָעָׂשה ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ְוַגם ַא) כו(
 :לֹא ִהַּגְדָּת ִּלי ְוַגם ָאנִֹכי לֹא ָׁשַמְעִּתי ִּבְלִּתי ַהּיֹום

ַוִּיַּקח ַאְבָרָהם צֹאן ּוָבָקר ַוִּיֵּתן ַלֲאִביֶמֶלְך ַוִּיְכְרתּו ְׁשֵניֶהם ) כז(
 :ְּבִרית

 :ַוַּיֵּצב ַאְבָרָהם ֶאת ֶׁשַבע ִּכְבׂשת ַהּצֹאן ְלַבְּדֶהן) כח(

ֶלְך ֶאל ַאְבָרָהם ָמה ֵהָּנה ֶׁשַבע ְּכָבׂשת ָהֵאֶּלה ַוּיֹאֶמר ֲאִביֶמ ) כט(
 :ֲאֶׁשר ִהַּצְבָּת ְלַבָּדָנה

ַוּיֹאֶמר ִּכי ֶאת ֶׁשַבע ְּכָבׂשת ִּתַּקח ִמָּיִדי ַּבֲעבּור ִּתְהֶיה ִּלי ְלֵעָדה ִּכי ) ל(
 :ָחַפְרִּתי ֶאת ַהְּבֵאר ַהּזֹאת

 :ַבע ִּכי ָׁשם ִנְׁשְּבעּו ְׁשֵניֶהםַעל ֵּכן ָקָרא ַלָּמקֹום ַההּוא ְּבֵאר ָׁש ) לא(
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ַוִּיְכְרתּו ְבִרית ִּבְבֵאר ָׁשַבע ַוָּיָקם ֲאִביֶמֶלְך ּוִפיכֹל ַׂשר ְצָבאֹו ) לב(
 :ַוָּיֻׁשבּו ֶאל ֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים

 :ַוִּיַּטע ֵאֶׁשל ִּבְבֵאר ָׁשַבע ַוִּיְקָרא ָׁשם ְּבֵׁשם ְיהָֹוה ֵאל עֹוָלם) לג(

  :ַאְבָרָהם ְּבֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים ָיִמים ַרִּביםַוָּיָגר ) לד(

  

   הברית עם יצחק–ו "בראשית כ. 13

ַוֵּיָרא ֵאָליו ְיהָֹוה ַּבַּלְיָלה ַההּוא ַוּיֹאֶמר ָאנִֹכי ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ) כד(
ר ָאִביָך ַאל ִּתיָרא ִּכי ִאְּתָך ָאנִֹכי ּוֵבַרְכִּתיָך ְוִהְרֵּביִתי ֶאת ַזְרֲעָך ַּבֲעבּו

ַוִּיֶבן ָׁשם ִמְזֵּבַח ַוִּיְקָרא ְּבֵׁשם ְיהָֹוה ַוֶּיט ָׁשם ) כה:(ַאְבָרָהם ַעְבִּדי
 :ָאֳהלֹו ַוִּיְכרּו ָׁשם ַעְבֵדי ִיְצָחק ְּבֵאר

 :ַוֲאִביֶמֶלְך ָהַלְך ֵאָליו ִמְּגָרר ַוֲאֻחַּזת ֵמֵרֵעהּו ּוִפיכֹל ַׂשר ְצָבאֹו) כו(

ּדּוַע ָּבאֶתם ֵאָלי ְוַאֶּתם ְׂשֵנאֶתם אִֹתי ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ִיְצָחק ַמ ) כז(
 :ַוְּתַׁשְּלחּוִני ֵמִאְּתֶכם

ַוּיֹאְמרּו ָראֹו ָרִאינּו ִּכי ָהָיה ְיהָֹוה ִעָּמְך ַוּנֹאֶמר ְּתִהי ָנא ָאָלה ) כח(
 :ֵּבינֹוֵתינּו ֵּביֵנינּו ּוֵביֶנָך ְוִנְכְרָתה ְבִרית ִעָּמְך 

ה ַּכֲאֶׁשר לֹא ְנַגֲענּוָך ְוַכֲאֶׁשר ָעִׂשינּו ִעְּמָך ִאם ַּתֲעֵׂשה ִעָּמנּו ָרעָ ) כט(
 :ַרק טֹוב ַוְּנַׁשֵּלֲחָך ְּבָׁשלֹום ַאָּתה ַעָּתה ְּברּוְך ְיהָֹוה

 :ַוַּיַעׂש ָלֶהם ִמְׁשֶּתה ַוּיֹאְכלּו ַוִּיְׁשּתּו) ל(

ִיְצָחק ַוֵּיְלכּו ַוַּיְׁשִּכימּו ַבּבֶֹקר ַוִּיָּׁשְבעּו ִאיׁש ְלָאִחיו ַוְיַׁשְּלֵחם ) לא(
 :ֵמִאּתֹו ְּבָׁשלֹום

ַוְיִהי ַּבּיֹום ַההּוא ַוָּיבֹאּו ַעְבֵדי ִיְצָחק ַוַּיִּגדּו לֹו ַעל אֹדֹות ַהְּבֵאר ) לב(
 :ֲאֶׁשר ָחָפרּו ַוּיֹאְמרּו לֹו ָמָצאנּו ָמִים

  :ם ַהֶּזהַוִּיְקָרא אָֹתּה ִׁשְבָעה ַעל ֵּכן ֵׁשם ָהִעיר ְּבֵאר ֶׁשַבע ַעד ַהּיֹו) לג(

בשני המקרים . קווי דמיון רבים נמתחים בין שני הסיפורים
לאחר שהכיר בסיועו של , אבימלך הוא שיוזם את הברית

  . ה לאבות"הקב
 :)ב"כ, א"כ(בהקדמה לברית עם אברהם אומר אבימלך 

   ְּבכֹל ֲאֶׁשר ַאָּתה עֶֹׂשהלִֹהים ִעְּמךָ - אֱ 
    ). כח,ו"כ(ובהקדמה לברית עם יצחק אומר אבימלך 

  ִעָּמךְ ' הָראֹו ָרִאינּו ִּכי ָהָיה 
    

מגיבים האבות בטענה על עוול שנעשה להם ובשני הסיפורים 
  . י אנשי אבימלך"ע

  :)ה"כ, א"כ(בברית עם אברהם נאמר 
ְוהֹוִכַח ַאְבָרָהם ֶאת ֲאִביֶמֶלְך ַעל אֹדֹות ְּבֵאר ַהַּמִים ֲאֶׁשר ָּגְזלּו ַעְבֵדי 

    ֲאִביֶמֶלְך 
  :)ז"כ, ו"כ(ם יצחק נאמר ובברית ע

    ַמּדּוַע ָּבאֶתם ֵאָלי ְוַאֶּתם ְׂשֵנאֶתם אִֹתי ַוְּתַׁשְּלחּוִני ֵמִאְּתֶכם
  

בסופו של דבר מסתיימת הפגישה בשבועה הדדית , ולמרות זאת
באר  –שבועה הקשורה גם לשם העיר , בין אבותינו לאבימלך

  . שבע
  :)א"ל, א"כ(בברית עם אברהם נאמר 

  ָרא ַלָּמקֹום ַההּוא ְּבֵאר ָׁשַבע ִּכי ָׁשם ִנְׁשְּבעּו ְׁשֵניֶהםַעל ֵּכן ָק 
  

  :)לג-לא, ו"כ(ובברית עם יצחק נאמר 
  ַעל ֵּכן ֵׁשם ָהִעיר ְּבֵאר ֶׁשַבע... ִּיָּׁשְבעּו ִאיׁש ְלָאִחיווַ 

    
הבדלים מהותיים עיון מדוקדק בכתובים מגלה אף כאן , ואולם

  . ל יצחקבין דרכו של אברהם לבין דרכו ש
  

ורק אחר כך ,  לבקשתו של אבימלךנענה מיד בחיובאברהם 
  :)כה-כד, א"כ(  שנעשה לומציין את העוול

ְוהֹוִכַח ַאְבָרָהם ֶאת ֲאִביֶמֶלְך ַעל . ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ָאנִֹכי ִאָּׁשֵבעַ 
  אֹדֹות ְּבֵאר ַהַּמִים ֲאֶׁשר ָּגְזלּו ַעְבֵדי ֲאִביֶמֶלְך 

  
שאבימלך ביקש מאברהם שבועה אף בהמשך מתברר כי על 

כורת עם אבימלך והוא , אברהם מוכן גם ליותר מכך, בלבד
  :)ז"כ-ג"כ, א"כ( ברית

ַוִּיַּקח ַאְבָרָהם צֹאן ּוָבָקר ַוִּיֵּתן ... לִֹהים-ְוַעָּתה ִהָּׁשְבָעה ִּלי ֵבא
    ַלֲאִביֶמֶלְך ַוִּיְכְרתּו ְׁשֵניֶהם ְּבִרית

צעד של הבעת אמון וניסיון כריתת הברית מתבצעת על ידי 
  :)ל, א"כ( להסדיר את נושא הבאר על בסיס התחייבות הדדית

ִּכי ֶאת ֶׁשַבע ְּכָבׂשֹת ִּתַּקח ִמָּיִדי ַּבֲעבּור ִּתְהֶיה ִּלי ְלֵעָדה ִּכי ָחַפְרִּתי 
  ֶאת ַהְּבֵאר ַהּזֹאת

    
משבועה גרידא לכריתת  –הצעד הנוסף שצועד כאן אברהם 

  : משמעותי ביותר הוא צעד – ברית
שכריתת ברית מבטאת בעוד , שבועה היא התחייבות בלבד

  .  בין שני הצדדיםשותפות וקשר מהותי
  

 לאחר שהלה לקח נכונותו של אברהם לכרות ברית עם אבימלך
ולאחר ששמע ) הגם שלא התכוון לקחת אשת איש(את אשתו 

לא ידעתי מי עשה את הדבר הזה (" :את התנצלותו המפוקפקת
")  אתה לא הגדת לי וגם אנכי לא שמעתי בלתי היוםוגם

  . מעוררת תמיהה
  

  : את צעדו זה של אברהםל ביקרו בחריפות"חז, ואכן
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ויאמר אבימלך ... ויקח אברהם צאן ובקר ויתן לאבימלך'
אתה נתת שבע : ה"אמר לו הקב', לאברהם מה הנה שבע כבשות

; דורות'  משהה בשמחת בניך זחייך שאני, כבשות בלי רצוני
כבשות בלי רצוני חייך כנגד כן הורגים מבניך ' אתה נתת לו ז

; בניו' ושאול וג, ושמשון, ופנחס, חפני, שבעה צדיקים ואלו הן
' כנגד כן בניו מחריבין מבניך ז, כבשות בלי רצוני' אתה נתת לו ז

בית ו, ושילה, וגבעון, נוב, אוהל מועד וגלגל, משכנות ואלו הן
כבשות בלי רצוני כנגד כן ארוני ' אתה נתת לו ז; עולמים תרין

    חדשים' חוזר בשדה פלשתים ז
  

  . דרכו של יצחק הפוכה לחלוטין, לעומת זאת
  

אין הוא ניאות לדון עם אבימלך אלא לאחר שהוא , ראשית
פנייתו  ולאחר שהלה נאלץ להודות כי מציע את טענותיו כלפיו

  :).כז, ו"כ( נבעה מאינטרס אישי
ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ִיְצָחק ַמּדּוַע ָּבאֶתם ֵאָלי ְוַאֶּתם ְׂשֵנאֶתם אִֹתי 

    ִעָּמְך ' ויֹאְמרּו ָראֹו ָרִאינּו ִּכי ָהָיה ה. ַוְּתַׁשְּלחּוִני ֵמִאְּתֶכם
  

ונכרתה " –אבימלך מבקש מיצחק מה שלא ביקש מאברהם 
ן הוא  ואי,לשבועה הדדית בלבד אך יצחק נכון – "ברית עמך

  . מוכן לכרות ברית עם איש כאבימלך
  

אין הוא נותן להם , ואף שהוא מארח כראוי את אבימלך ואנשיו
  .דבר
ַוּנֹאֶמר ְּתִהי ָנא ָאָלה , ָהָיה ְיהָוה ִעָּמְך -ָראֹו ָרִאינּו ִּכי,  ַוּיֹאְמרּוכח

,  ַוַּיַעׂש ָלֶהם ִמְׁשֶּתהלִעָּמְך , ְוִנְכְרָתה ְבִרית; ֵּביֵנינּו ּוֵביֶנךָ , ֵתינּוֵּבינֹו
ַוְיַׁשְּלֵחם ; ַוִּיָּׁשְבעּו ִאיׁש ְלָאִחיו,  ַוַּיְׁשִּכימּו ַבּבֶֹקרלא  .ַוּיֹאְכלּו ַוִּיְׁשּתּו

  .ַוֵּיְלכּו ֵמִאּתֹו ְּבָׁשלֹום, ִיְצָחק
  

גם על רקע מה , חק לאברהםניתן להבין את ההבדל בין יצ
  . י אבימלך"רבקה ע/שהסברנו בסעיף הדן בלקיחה של שרה

בשעה שאבימלך שאם נבחן את דברי אבימלך לאברהם נראה 
זכיר לו את טובותיו שעשה מהוא , לאברהם לכרות בריתמציע 

  : עמו
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, להים הנה אם תשקר לי ולניני ולנכדי-ועתה השבעה לי בא"
  ".  ועם הארץ אשר גרת בה, שה עמדיכחסד אשר עשיתי עמך תע

  
ובשל ,  אבימלך עשה עם אברהם חסד, כפי שראינו לעיל, אכןו

ויאמר אברהם אנכי " -כך מחוייב אברהם להענות לבקשה 
    ".אשבע

נשמעת בקשתו השניה מיצחק , לעומת בקשה זו של אבימלך
  : חיוורת מאד

 רק וכאשר עשינו עמך כאשר לא נגענוךאם תעשה עמנו רעה "
  ".   ונשלחך בשלוםטוב

  
חסד אשר עשיתי "הבעוד אבימלך מדבר עם אברהם על , כלומר

  , "לא נגענוך"הוא יכול להזכיר ליצחק רק ש" עמך
  

ועם   "-ובעוד אבימלך יכול להזכיר לאברהם את ישיבתו בארצו 
הוא יכול להזכיר ליצחק רק את הגירוש " הארץ אשר גרת בה

    ".ונשלחך בשלום "- המנומס
  

הוא אינו , יצחק אינו מחוייב לברית שמציע לו אבימלך, ממילא
כשהוא מסכים ולכן , חייב לו טובה כאביו אברהם בשעתו

  .  לכריתת הברית ידו שלו על העליונה
  

גם לאחר כריתת הברית עם שובו של , בעוד שאצל אברהם
   –כשולט במצב ,  נשאר אקטיביאבימלך, אבימלך לגרר

  , "ך ופיכל שר צבאו וישבו אל ארץ פלשתיםויקם אבימל") לב(
  מוצג כפסיביאבימלך, הרי שלאחר כריתת הברית עם יצחק

   – הנתון לחסדי יצחק
  ".וישלחם יצחק וילכו מאתו בשלום"
  

בהמשך מתברר כי אף בנושא זה ניכרים ההבדלים בין אברהם 
ההסכם שהושג עם אברהם הופר . ליצחק גם במבחן התוצאה

  :)טו, ו"כ( לאחר מותו
ִסְּתמּום ְוָכל  ַהְּבֵארֹת ֲאֶׁשר ָחְפרּו ַעְבֵדי ָאִביו ִּביֵמי ַאְבָרָהם ָאִביו 

  ְּפִלְׁשִּתים ַוְיַמְלאּום ָעָפר
    

וילכו מאתו "ואילו ההסכם עם יצחק מסתיים במילים 
  . ושוב אין אנו שומעים על הפרתו, "בשלום

  
, מלך שבין יצחק לאביחידוד המרחק המוסרידווקא מתוך 

שלום 'משיג יצחק , מרחק שאינו מותיר מקום לכריתת ברית
  .שהיה יעיל יותר מן הברית שכרת אביו,  עם אבימלך'קר

  
  .לסיום העניין הזה נעמוד על שתי נקודות קצרות נוספות

סיפור פגישתם של יצחק ואבימלך מצוי בתוך מסגרת ספרותית 
  :)כו-כה, ו"כ( בתחילתה נאמר. ברורה
  ...ַוֲאִביֶמֶלְך ָהַלְך ֵאָליו ִמְּגָרר.  ָׁשם ַעְבֵדי ִיְצָחק ְּבֵארַוִּיְכרּו 

. לאורך הסיפור כולו אין אנו יודעים אם יימצאו מים בבאר
, רק לאחר שמסתיימת הפגישה, באופן סמלי, הללו פורצים

  :)לב-לא, ו"כ( ואבימלך ורעיו שבים לביתם ללא ברית
ִהי ַּבּיֹום ַההּוא ַוָּיבֹאּו ַעְבֵדי ִיְצָחק ַוַּיִּגדּו לֹו ַויְ . ַוֵּיְלכּו ֵמִאּתֹו ְּבָׁשלֹום

    ַעל אֹדֹות ַהְּבֵאר ֲאֶׁשר ָחָפרּו ַוּיֹאְמרּו לֹו ָמָצאנּו ָמִים
, בזכות העובדה שיצחק לא כרת בריתהכתוב רומז לנו ש, כלומר

  :ן על האתר" כמו שאומר הרמב.הוא זכה לבאר מים חיים
  ן"הרמב. 33

 הוא -י יצחק ויגידו לו על אודות הבאר אשר חפרו ויבואו עבד
כי , ויכרו שם עבדי יצחק באר) בפסוק כה(האמור בו למעלה 

וביום הברית , ובא אבימלך אליו בימים ההם, החלו לחפור אותו
וקרוב לי שהוא הבאר . בלכתם ממנו בשרוהו כי מצאו מים

כי , )לעיל כא ל(שכרה אברהם ונתן לו שבע כבשות לעדה 
וישב יצחק ויחפור אותו ויקרא , תמוהו פלשתים עם האחריםס

ועל כן שם העיר באר , לו גם הוא שם כשם אשר קרא לו אביו

כי שם נשבעו , שבע על שם הבאר אשר קראוהו כן האב והבן
  . שניהם

  
ההבדל בין הסיפורים מדגיש גם את ההבדל בתיאור , ולבסוף

ה כך כבר העיר נקרא". באר שבע"קריאת שמו של המקום 
  :)לא, א"כ( לאחר הברית של אברהם עם אבימלך

    ַעל ֵּכן ָקָרא ַלָּמקֹום ַההּוא ְּבֵאר ָׁשַבע ִּכי ָׁשם ִנְׁשְּבעּו ְׁשֵניֶהם
  

, רצויה-ברית לאהאם ראוי הדבר שהעיר תיקרא על שם 
  ? שניתנה במקום שבועה

  
   ;זמני בלבדפירוש זה לשמה של העיר היה , אכן

, שמה לנצח הוא שבועתו של יצחק דווקאההסבר שייכרך ב
  :)לג-לא, ו"כ(

ַעד ַהּיֹום ַהֶּזהַעל ֵּכן ֵׁשם ָהִעיר ְּבֵאר ֶׁשַבע ... ַוִּיָּׁשְבעּו ִאיׁש ְלָאִחיו
    

שהיוותה התנערות מן הברית עם איש , שבועתו של יצחק
  .היא שתיזכר לעולמי עד בשמה של העיר, כאבימלך

  
  היחס לבן החוטא. ט

אחרונה שבה נעסוק היא ההשוואה שלפני האחרונה הנקודה ה
אברהם יצא ממנו צדיק ורשע ויצחק  "–במדרש שבו פתחנו 

   ".כך
את ההבדל בין יחסו של אברהם לישמעאל לבין יחסו נבחן עתה 

  .של יצחק לעשו
. איננו מוצאים שום שיחה בין אברהם לישמעאללמעשה 

שגרם חטאו של כ, רגשותיו של האב כלפי בנו ניכרים רק לבסוף
ה הסכים על ידה של שרה כי יש לגרשו מן "והקב, ישמעאל

  : הבית
  יב-ט, א"כבראשית . 34

. ַוֵּתֶרא ָׂשָרה ֶאת ֶּבן ָהָגר ַהִּמְצִרית ֲאֶׁשר ָיְלָדה ְלַאְבָרָהם ְמַצֵחק
ַוּתֹאֶמר ְלַאְבָרָהם ָּגֵרׁש ָהָאָמה ַהּזֹאת ְוֶאת ְּבָנּה ִּכי לֹא ִייַרׁש ֶּבן 

 ְּבֵעיֵני ַאְבָרָהם ַוֵּיַרע ַהָּדָבר ְמאֹד. ָמה ַהּזֹאת ִעם ְּבִני ִעם ִיְצָחקָהָא
לִֹהים ֶאל ַאְבָרָהם ַאל ֵיַרע ְּבֵעיֶניָך ַעל - ַוּיֹאֶמר אֱ . ַעל אֹודֹת ְּבנו

ַהַּנַער ְוַעל ֲאָמֶתָך ּכֹל ֲאֶׁשר ּתֹאַמר ֵאֶליָך ָׂשָרה ְׁשַמע ְּבקָֹלּה ִּכי 
  א ְלָך ָזַרעְבִיְצָחק ִיָּקרֵ 

מגלה את רגשותיו כלפי בנו עשו כבר , לעומת זאת, יצחק
  :מתחילת הדרך

  כח, ה"כבראשית . 35
    ַוֶּיֱאַהב ִיְצָחק ֶאת ֵעָׂשו ִּכי ַצִיד ְּבִפיו

  :ומפרש, י אמנם מתקשה בטיבה של אהבה זו"רש
  כח, ה"כי על בראשית "רש. 36

עשו שהיה צד  כתרגומו בפיו של יצחק ומדרשו בפיו של -בפיו 
  אותו ומרמהו בדבריו

יצחק מודע היטב לאופיו של מפשט הפסוקים נראה ש, אבל
   :עשו

  לה-לד, ו"כבראשית . 37
ַוְיִהי ֵעָׂשו ֶּבן ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ַוִּיַּקח ִאָּׁשה ֶאת ְיהּוִדית ַּבת ְּבֵאִרי ַהִחִּתי 

ת רּוַח ְלִיְצָחק ּוְלִרְבָקהַוִּתְהֶייָן מֹרַ . ְוֶאת ָּבְׂשַמת ַּבת ֵאילֹן ַהִחִּתי
    

  : אף על פי כן אין יצחק משנה את דרכו ביחס לבנו
  ד-א, ז"כבראשית . 37

ַוְיִהי ִּכי ָזֵקן ִיְצָחק ַוִּתְכֶהיָן ֵעיָניו ֵמְראֹת ַוִּיְקָרא ֶאת ֵעָׂשו ְּבנֹו ַהָּגדֹל 
ה ָנא ָזַקְנִּתי לֹא ַוּיֹאֶמר ִהּנֵ . ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ְּבִני ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ִהֵּנִני

ְוַעָּתה ָׂשא ָנא ֵכֶליָך ֶּתְלְיָך ְוַקְׁשֶּתָך ְוֵצא ַהָּׂשֶדה . ָיַדְעִּתי יֹום מֹוִתי
ַוֲעֵׂשה ִלי ַמְטַעִּמים ַּכֲאֶׁשר ָאַהְבִּתי ְוָהִביָאה ִּלי . ְוצּוָדה ִּלי ָצִיד

  ְואֵֹכָלה ַּבֲעבּור ְּתָבֶרְכָך ַנְפִׁשי ְּבֶטֶרם ָאמּות
    

המבאר את , )ח"כ, ה"על כ(דרש הגדול מה יפים הם דברי ומ
  :יחסו זה של יצחק
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  ח"כ, ה"דרש הגדול על כמ. 38
 וכי לא היה אבינו יצחק יודע במעשה –ויאהב יצחק את עשו 

' אשנא' הלא משנאיך ה'והכתוב אומר , עשו שהן כעורין
אלא היה אוהבו בפניו ? ומפני מה אהבו, )כא, ט"תהילים קל(

אם כשהוא אוהבו , שהרי קל וחומר, די לקרבו ולמשכובלבד כ
ואמרו ! ִאלו שנאו וריחקו על אחת כמה וכמה, מעשיו מקולקלין

לכך נאמר , רבותינו לעולם תהיה ימין מקרבת ושמאל דוחה
    'ויאהב יצחק את עשו'

  
יצחק מודע היטב למעשיו הרעים של , כלומר על פי מדרש זה

  .  לקרבו ולחנכו,אה את תפקידו כאבואבל ר, עשו
  

ניסיונו של יצחק לברך את עשו בהצלחה גשמית ואת יעקב 
  . בברכת אברהם נכשל בעקבות התערבותה של רבקה

ומה היה , לא כאן המקום לדון אם צדקה רבקה בהתערבותה
  . קורה לו הניחה ליצחק לפעול על פי דרכו

 לשינוי משמעותי בתכניתגם לאחר שרבקה גרמה , ואולם
ניכרת השפעתה הברוכה של עדיין , ליצחק" דולהחרדה ג"ול

  :דרכו החינוכית של יצחק
  

  ט-ח, ח"כבראשית . 39
ַוֵּיֶלְך ֵעָׂשו ֶאל . ַוַּיְרא ֵעָׂשו ִּכי ָרעֹות ְּבנֹות ְּכָנַען ְּבֵעיֵני ִיְצָחק ָאִביו

ֹות ִיְׁשָמֵעאל ַוִּיַּקח ֶאת ָמֲחַלת ַּבת ִיְׁשָמֵעאל ֶּבן ַאְבָרָהם ֲאחֹות ְנָבי
  ַעל ָנָׁשיו לֹו ְלִאָּׁשה

    
עשו לא הוטרד מכך שבנות כנען ש, אפשר לדייק מלשון הכתובו

רעות אלא רק מכך שהן , שהתנכרה לו, רעות בעיני רבקה אמו
  . שרחש כלפיו אהבה גלויה, "בעיני יצחק אביו"
  

, בכעסו הנורא על מעשה המרמה של יעקבאף , יתרה מזאת
 המביאו לרצות לעשות דין לעצמו – כובש את כעסועדיין הוא 

  :בזכות חמלתו על אביו –ולרצוח את יעקב 
  מא, ז"כבראשית . 40

  ַוּיֹאֶמר ֵעָׂשו ְּבִלּבֹו ִיְקְרבּו ְיֵמי ֵאֶבל ָאִבי ְוַאַהְרָגה ֶאת ַיֲעקֹב ָאִחי
  

  : והרי לנו לקח חינוכי חשוב מדרכו של יצחק
א מתוך התמודדות עם בן הסוטה מדרכי אביו צריכה לבו

  ; אהבה
  .את דרכו של הבן, ולו במקצת, רק באהבה ניתן לתקן

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  סיכום. י

  . את הדרך פילס אברהם אבינו 
  

" לך-לך"הראשון ועד ה" לך-לך"מן ה, פוסקת-ההליכה הבלתי
  . סלילת דרך חדשה לחלוטיןהייתה בבחינת , האחרון

  
 את להשלים ולתקןעדיין יש מקום , וכבכל דרך חדשה

   .המלווים בהכרח כל התחלה שהיא, רונותהחס
  

  .  יצחק–ממשיכה של הדרך בנקודה זו נכנס לתמונה 
  

הוא , מעמדו של יצחק שונה ממעמד אברהם ויעקב, אמנם
  .  ממשיכו הטבעי והברור של אברהם

  
  ! רק חוזר על מעשי אבותיולא כממשיך יצחק אך 

 חיםסוגר מעגלים פתוהוא  אך ,שב למעשי אברהםאמנם הוא 
  .  שיש צורך להכריע בהם

  
  
  

כשזו נשאלת בקונטקסט של ספר , מיהו האדם המוסריהשאלה 
ה אומר לנו בצורה "שהרי הקב, שאלה קריטיתבראשית היא 

קשורה שבחירתו של אברהם למייסד אומה חדשה מפורשת 
כי ידעתיו למען אשר יצוה את " -  שלו ושל זרעובעולמו המוסרי

    ".לעשות צדקה ומשפט' שמרו דרך הבניו ואת ביתו אחריו ו
  

או , כשיש ערעור על יסודותיו המוסריים של אברהם, ממילא
כמייצג עולם  העולה על במת ההסטוריה כשיש מישהוא אחר

  .  מאיים לכאורה על בחירת אברהםהדבר , של צדק ומשפט
גברו חשוב לכתוב להבהיר שבהתמודדות מוסרית זו , לכן

  ימלך ועבדיואברהם וזרעו על פני אב
  
  

מחזק יצחק את הקשר עם הארץ בנחישות ובהתמדה , כמו כן
  .  ומתמודד עם יושבי הארץ המושחתים,המובטחת

  
  

  . עקרותה של אשתו הוא עומד מול באמונה גדולה
  
  

להשפיע ) אמנם חלקית בלבד(מצליח הוא אפילו  ובאהבה גדולה
  .אפילו על דרכו הרעה של בנו עשו

  
  
  
  
  
  
ממנו בשיעורנו התעלמנו אחד משמעותי שנושא ישנו : הערה[

ברך אותו ' והוא זריעת הקרקע על ידי יצחק והיבול הרב שה
  ].בו
  
  

    
  


