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 לשכת רב הקמפוס                                                  הפקולטה למדעי היהדות

 ד ף  ש ב ו ע י    
 דע"תש ,תולדות פרשת                                                          מאת המרכז ללימודי יסוד ביהדות      

 1401 מספר                                                                              ע"ש הלנה ופאול שולמן              

 
 

 דמעות מלאכים והנהגות אנוש-יצחק אבינו
 *אריה ארזי 

 
 1רבים סבורים כי משעה שנעקד יצחק על גבי המזבח נעשה מנותק מענייני העולם הזה ונקשר לעולמות עליונים.

יחסו  –אישיים של יצחק אבינו בשלושה מעגלים: מעגל הזוגיות -נינו יבחן את הקשרים הביןלאור זאת העיון שלפ
ו בנו, מעגל השכנות  –לאשתו רבקה, מעגל ההורות  יחסו לשכניו. העיון יראה כי יצחק היה לא רק  –יחסו לעשָׂ

 "עולה תמימה" אלא גם דמות מופת ביחסיו עם בני אנוש הסובבים אותו.
 
י1  : ת ו י ג ו ז ה .  ק ב ר ל ק  ח צ י ל  ש ו  ס  ח

ה ִהוא וַ : "על תפילתו של יצחקבתחילת פרשת תולדות מספרת לנו התורה  רָׂ ק ַלה' ְלנַֹכח ִאְשתֹו ִכי ֲעקָׂ ר ַויְֶּעַתר ִיְצחָׂ תֶּ יעעָׂ
ה ִאְשתֹו ודע כה:כא(. אומר חזקוני: "לתקנת אשתו...אבל בשבילו לא היה מתפלל, שהרי היה י ')בר" לֹו ה' ַוַתַהר ִרְבקָׂ

 שאינו עקר, כדכתיב: כי ביצחק יקרא לך זרע". גם ספורנו מפרש כך. 
לפי פירוש זה נשאלת השאלה מדוע התפלל רק על אשתו ולא על עצמו, הלוא שניהם היו ללא פרי בטן. על זה 
עונים מפרשים אלה כי יצחק היה בטוח לחלוטין שלו עצמו יהיה זרע, וביטחון זה נבע מהבטחת הקב"ה לאברהם 

ל" ת ֲאבָׂ אתָׂ אֶּ רָׂ ן ְוקָׂ ת ְלךָׂ בע דֶּ ה ִאְשְתךָׂ יֹלֶּ רָׂ ת-שָׂ ק ַוֲהִקמִֹתי אֶּ יו-ְשמֹו ִיְצחָׂ ם ְלַזְרעֹו ַאֲחרָׂ יז:יט(.  '" )ברְבִריִתי ִאתֹו ִלְבִרית עֹולָׂ
עם זאת הקב"ה לא הבטיח מי תהיה האישה שממנה ייוולדו צאצאי יצחק, ולכן התפלל יצחק לקב"ה )וכמו שכתוב 

רבה סג:ה( "שכל הבנים שאתה נותן לי יהיו מן הצדקת הזו ואף היא התפללה שכל הבנים שתתן לי יהיו מן במדרש 
רד"ק בפירושו על אתר אומר: "הרבה בתפילה על אשתו שתלד לפי שהיה אוהב אותה אהבה יתרה  2הצדיק הזה".

 כמו שפירשנו , ומאהבתה לא רצה לקחת אשה עליה ולא אחת מנערותיה".
לא באברהם שהוליד גם  –נו ביצחק וברבקה מסירות לזוגיות, זוגיות שלא הייתה קיימת בשאר האבות הנה מצא

מהגר מהפילגשים, ולא ביעקב, שלו היו ארבע נשים. רואים כאן גם התחשבות מיוחדת של יצחק ברעייתו, ובזה 
ֲהַתַחת כעס כלפי רחל: "שונה מאוד דרכו של יצחק מהתנהגותו של יעקב שבאותה סיטואציה של עקרות טוען ב

ר ְך ְפִרי-ֱאלִֹהים ָאנִֹכי ֲאשֶּ ַנע ִממע ן-מָׂ טֶּ  ל:ב(. )בר'" בָׂ
 

                                                 
 כסלו תשע"ג.ב 'שנפטר בד ,שאול בן יהודה הכהן ,המאמר נכתב לזכר אבי .סטודנטים באוניברסיטת בר אילן סמנכ"ל לענייני *

 תודתי למר ישי מבורך על הערותיו.
חלק ג עמ'  אורות הקודש ."מיוחד הוא יצחק מאחר העקדה, שחי בו רק רוחא דעלמא דאתי": כך למשל אומר הרב קוק זצ"ל  1

נדלה מ  באר לחי רואי. ,ברקאי )תשס"ט(י' למשל  ורא .ק מתבודדיצחבאחרים רואים . קלה
www.biu.ac.il/jh/parasha/sarah/brk.html . 
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ס. 2 ח ק י ח צ ו י נ י ב ו א י נ ב   ל
 בתגנע  לסיפור רקעמצב זה נתפס כ .בניו טיבם שלב להבחין ן לו הכישוריםשאי מנותק אדם יצחקב לראות נוטיםה יש

משום שהיא חוששת שהוא יעניק את הברכה לבן שאיננו ראוי לכך שבו רבקה רואה צורך להערים על יצחק  ,הברכות
ו. אולם  – נָׂה ַוִיַקח ִא " מעיד הכתוב שהרי ,כן הדבר שאין אומר מקרא של פשוטולעשָׂ ִעים שָׂ ן ַאְרבָׂ ו בֶּ שָׂ ת ַוְיִהי עע ה אֶּ ָּׁשָׂ

ילֹן ַהִחִתי. ַוִת  ְשַמת ַבת אע ת בָׂ ִרי ַהִחִתי ְואֶּ הְיהּוִדית ַבת ְבאע ק ּוְלִרְבקָׂ   לה(.-לד:)כו" ְהיֶּיןָׂ מַֹרת רּוַח ְלִיְצחָׂ
ו אף שידע על מקצת מגרעותיו לפחות?  יצחקהביא את  מה  אתהבה נבחן  זאת להבין כדילקרב ולאהוב את עשָׂ

ת-ִכי ַוְיִהיעל הפסוק " שלהלן המדרש א אֶּ ְראֹת ַוִיְקרָׂ ינָׂיו מע יןָׂ עע ק ַוִתְכהֶּ ן ִיְצחָׂ ו ְב -זָׂקע שָׂ  כז:א(: " )בר'נֹו ַהגָׂדֹלעע
ונשרו דמעות מעיניהם לתוך עיניו ...שבשעה שעקד אברהם אבינו את בנו על גבי המזבח בכו מלאכי השרת

 (.י:סה פרשה ,ר"ר)ב". והיו רשומות בתוך עיניו וכיון שהזקין כהו עיניו
 זמן זה 3.המזבח גבי על דעקו שהיה בשעה יצחק שחווה הקשה ויהוהחהמדרש מלמד על  מציין כי ביק עזרא הרב

. רוח מורת לו גרם זה בן אם גם את בנו לדחות או להרחיק נפשית מסוגל היה לא שהוא גרםו התנהגותו על השפיע
ו, וניתן להוסיף לחוסר היכולת גם שיקול חינוכי, כפי שמראה  הרב ביק מדגיש את חוסר היכולת לדחות את עשָׂ

 המדרש הגדול )כה:כח(:
תיִ  ַויֱֶּאַהב" ק אֶּ ו-ְצחָׂ שָׂ -ֲהלֹוא"והכתוב אומר  ?!וכי לא היה אבינו יצחק יודע במעשה עשו שהן כעורין – "עע

ְשנָׂא יךָׂ ה'  אֶּ ומפני מה אהבו? אלא היה אוהבו בפניו בלבד כדי לקרבו ולמשכו, שהרי כא(, :קלט ')תה "ְמַשְנאֶּ
קל וחומר, אם כשהוא אוהבו מעשיו מקולקלין, ִאלו שנאו וריחקו על אחת כמה וכמה! ואמרו רבותינו לעולם 

ת ַויֱֶּאַהבתהיה ימין מקרבת ושמאל דוחה, לכך נאמר " ק אֶּ ו-ִיְצחָׂ שָׂ  ."עע
ו, וזה השיב לו אהבה. נמצאנו למדים כי יצחק הכיר את  4עשו על מגרעותיו, אך אלו לא מנעו ממנו לאהוב את עשָׂ

 
ם 3 י ר כ נ ה ץ  ר א ה י  ב ש ו ת  , ו י נ כ ש ל ק  ח צ י ל  ש ו  ס ח י  . 

ךָׂ ִכי גּור" בתחילת פרק כ"ו מספרת התורה על הבטחתו של הקב"ה ליצחק ֲרכֶּ ְהיֶּה ִעְמךָׂ ַוֲאבָׂ ץ ַהזֹאת ְואֶּ ָארֶּ ְלךָׂ -בָׂ
ן אֶּ  תע ל-תּוְלַזְרֲעךָׂ אֶּ אע -כָׂ צֹת הָׂ ֲארָׂ ו(. אכן, יצחק מקיים את הציווי ויושב בגרר. בהמשך, לאחר הריב עם -כו:ג )בר' "ל-הָׂ

רועי גרר, יצחק מגיע לבאר שבע, ושם נגלה אליו הקב"ה ומברכו בברכת הזרע )שם:כד(. תגובת יצחק לברכה זו היא 
ם ה'" א ְבשע ַח ַוִיְקרָׂ ם ִמְזבע ן שָׂ  " )שם:כה(. ַוִיבֶּ

כי "הנה ענין בניית המזבח היה לפרסם הנבואה  6מפרש בפירושו 'משך חכמה' 5רבי מאיר שמחה הכהן מדווינסק
או הנס אשר על זה בנה המזבח". לאור זאת הוא שואל מדוע לא בנה יצחק מזבח לאחר הבטחה הנבואית הראשונה 

ת" –ו( -שקיבל, כמצוין בתחילת הפרק )כו:ג ן אֶּ תע אע -לכָׂ -ְלַזְרֲעךָׂ אֶּ צֹת הָׂ ֲארָׂ . על זה עונה בעל משך חכמה שתי "ל-הָׂ
 יצחק חשש שבניית מזבח תעורר את חמת שכניו ותביא למלחמה. –תשובות: האחת פרגמטית 

לנושא דיונינו מעניינת בעיקר התשובה השנייה המייחסת ליצחק שיקול מוסרי ולא שיקול תועלתני: "ועוד כי 
למים הם אתו יביט לנחול ארצם לכן לא פרסם המראה הזה ולא בנה מזבח". היה נגד דרכי המוסר אשר אנשי הארץ ש

  7ומסביר הרב שלמה ברין את דברי בעל משך חכמה:
מחדש כי דרכי המוסר נקבעים דווקא לפי התפיסה האנושית ולפי יכולת ההשגה השכלית  המשך חכמה

יכול להזדהות עמו ובכך יקרא על יצחק מוטלת המשימה לפרסם מה שהשכל האנושי והמוסרי ...האנושית
 בשם ה'.

נמצאנו למדים שלמרות הסכסוכים שהיו ליצחק ולרועי צאנו עם אבימלך מלך פלשתים ועם רועי גרר, הוא כיבד את 
ךְ שכניו, התחשב בזכויותיהם, נמנע מעימותים ִאתם, קיים את ציווי מלך גרר " נּו לע ִעמָׂ כו:טז( ולבסוף אף עשה  )בר'" מע

 לא(.-ושילחם מִאתו בשלום בשבועה )שם:ל לשכניו משתה
ו, ולשכנים  –לסיכום  נמצא שליצחק אבינו רגישות רבה ביותר לסובבים אותו: לרעייתו רבקה, לבניו, ובהם עשָׂ

שבקרבם חי. יצחק אינו "מנותק" כלל ועיקר. בעניין עקרותה של של רבקה הוא פועל לטובתה; הוא מקרב את בנו 
 מערכת דו סטרית של אהבה; הוא מכבד את תושבי הארץ אשר בקרבם חי.ה"בעייתי" ומטפח ִעמו 

אם כן, יצחק יכול להוות דוגמה ומופת לדורות לא רק באמונתו הנעלה, בנכונותו להיעקד ובדבקותו בקב"ה 
 אלא גם בהנהגות אנוש, בדברים הקטנים לכאורה שבין אדם לחברו, שבהם נבחנים ומתנסים כולנו.

                                                 
 .  www.etzion.org.il/vbm/keshet_archiv.phpנדלה מאתר . עור מוקלט של הרב ביק על עיורונו של יצחקיש  3
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 משך חכמה.בספר 
 ירושלים תשס"ב.  ,מכללת בית וגן , הוצאתמשך חכמה על התורה 6
 .על פשר בניית המזבחות על ידי האבות: בין אברהם ליצחק בבניית המזבח פרשת תולדותהרב שלמה ברין )תשס"ז(,  7
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