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 פחד יצחק
 יאיר ברקאי

הביטוי "פחד יצחק" ייחודי אמנם לפרשת "ויצא", אך הוא מאפשר להתבונן בסיפור העקדה 
 ראייה פחות מקובלת, ובכך יעסוק המאמר.-שבפרשתנו מזווית

לאחר שעזב יעקב בחשאי את בית לבן, יחד עם משפחתו, רדף אחריו לבן, וכשהשיגו התפתח 
 שיח חריף. בין הטיעונים של יעקב להאשמותיו של לבן, הוא אמר את הדברים הבאים )בר'-ביניהם דו
 : לא:מב(

 

ָהָיה ִלי ִכי ַעָתה ֵריָקם ִשַלְחָתִני ֶאת ָעְנִיי ְוֶאת ְיִגיַע ַכַפי  ּוַפַחד ִיְצָחקֹלֵהי ַאְבָרָהם -ֹלֵהי ָאִבי א  -לּוֵלי א  
 ֹלִהים ַוּיֹוַכח ָאֶמש.-ָרָאה א  

 

ֹלֵהי ָנחֹור ִיְשְפטּו ֵביֵנינּו -ֹלֵהי ַאְבָרָהם ֵוא-יעקב חזר על ביטוי זה גם לקראת הפרידה מלבן )שם:נג(: "א  
הביטוי "פחד יצחק" סובל פירושים שונים, אך אנו  ְבַפַחד ָאִביו ִיְצָחק".ֲעֹקב ֹלֵהי ֲאִביֶהם ַוִּיָשַבע יַ -א  

 נתמקד באלה שיש להם זיקה לעקדת יצחק. 
אבן עזרא כותב בפירושו על אתר: "וישבע יעקב בפחד אביו במי שהיה אביו מפחד ממנו. ויש 

נו רחוק" מלמדת שהוא רואה הערת ראב"ע "ואינ. ואיננו רחוק"זה הפחד רמז ליום העקידה,  אומר
בפירוש השני דברים המכוונים לפשט. כלומר, יעקב מעדיף להישבע  ברגע המכונן שבחיי אביו יצחק, 
בעקדתו, מאשר להישבע בשם ה'. ראב"ע מתבסס על הנאמר בעקדה )בר' כב:יב(: "ִכי ַעָתה ָיַדְעִתי ִכי 

הווה אומר, "פחד   1שמנע מאביו לשוחטו. ,ממלאך ה' ַאָתה", שהם דברי ה' ששמע יצחק ֹלִהים-ְיֵרא א  
 יצחק" הוא ביטוי המחליף את יראת ה' המוזכרת בסיפור העקדה. 

יעקב סבר, כנראה, שיראת ה' של אביו יצחק עשויה להשפיע על לבן לקיים את שבועתו, ולא 
 לפגוע ביעקב ובמשפחתו לעולם.

פחד : "ופרושו, כי היה יעקב אמר ה' של יצחקאת יראת  (לבר' לא:מב)בפירושו מדגיש גם רד"ק 
 מסר עצמו לשחיטה". ל-שמפחדו לאעל העקדה,  יצחק

. בעוד שראב"ע מייחס את "פחד יצחק"  "-"לפחד לובין  "-"לפחד מרד"ק מלמדנו להבחין בין 
. בהושע אל ה'ליראת ה' של יצחק "במי שהיה אביו מפחד ממנו", רד"ק מתייחס לפחדו של יצחק 

בּו ְבֵני ִיְשָרֵאל ּוִבְקשּו ֶאת ה' א   (2ג:ה) ְוֶאל טּובֹו  ּוָפֲחדּו ֶאל ה'ֹלֵהיֶהם ְוֵאת ָדִוד ַמְלָכם -כתוב: "ַאַחר ָישֻׁ
לשוב אל ה' ויגיעו במהרה אל טובו, וראו גם  ימהרו -ְבַאֲחִרית ַהָּיִמים". "פחדו אל" הוראתו בפסוק 

 .(ז:יז)מיכה 

                                                           
   ד"ר יאיר ברקאי הוא ראש המכללה האקדמית הדתית להכשרת מורים, ע"ש הרא"מ ליפשיץ בירושלים. הדברים

ולזכרם המבורך של נכתבים בתפילה להחלמתם של נכדינו היקרים, אוהד חיים ורביד בני עדי ציפורה ואסף לוי, 
 אהר'לה ודודו שוסיוב ז"ל.  

 א,244, עמוד שפד, הערה 2000, ירושלים דעת מקראר' יהודה קיל, פירוש כך פירש גם   1
 של קיל שם. 3, 2ראו הערות   2



2 
 

ל, וכך מקבל הביטוי "פחד -מציין את שיתוף הפעולה של יצחק בעת עקדתו מפחדו לא רד"ק
כי ידעו כי אין זולתו".  -להינו יפחדו -יצחק" ממד נוסף, כפירוש רד"ק על הפסוק במיכה: "אל ה' א

 דהיינו, יראת ה' של יצחק היא זו שהניעה אותו למסור נפשו בעת העקדה. 
לו וכאִ  נשבע בפחד אביו יצחק בעקדה, מגיע למסקנה דומה: "אף אברבנאל, בפירושו על אתר

ל יש לו מעמד מיוחד -גבי המזבח בצו הא-נשבע בעקדתו". אברבנאל מדגיש פן נוסף: אדם שנעקד על
 מבקש להיוושע בעת מצוקתו.יעקב בזכותה והמביע שלמות מוסרית עליונה,  ; מעמדבמינו

 - 1255נו בחיי )רבי בחיי בן אשר אבן חלואה, הרעיון מובע בצורה מורחבת בפירושו של רבי
 , סראגוסה, ספרד( לפסוק מב: 1340
 

 'ופחד יצחק היה לי', ע"ד הפשט: מי שמפחד ממנו יצחק היה בעזרי, וזאת כוונת  אונקלוס.
כי שם חרד יצחק חרדה גדולה , או ליום הברכה, רמז ליום העקדהויש שפירש: "ופחד יצחק", 

ואז קיים ברכתו של יעקב, שאמר: "גם ברוך יהיה" )בר' כז:לג(. זהו שאמר:  שראה גיהנם תחתיו,
 "כי עתה ריקם שלחתני", כלומר לולא אותו פחד שהיה בשבילי ולתועלתי.

 

פרשן מקרא ודרשן ידוע(  ,1535-1458 טולידו ספרד, ,בעל "תולדות יצחק" )ר' יצחק ב"ר יוסף קארו
 אביו בעקדה:אברהם מוסיף את הרעיון שיצחק היה שותף בקיום מצוות ה' שנצטווה 

 

הכוונה ...ויש אומרים כי פחד רמז לעקידה והיא הועילה לי, ואם כן פי' וישבע יעקב בפחד אביו 
 , כמי שנשבע במצוה, שאביו נצטוה בעקידה.בו שנשבע בעקידת אביו

 

 אביו.יצחק  םבאותו מקור הקדושה של קיום המצווה שקיייעקב נשבע 
הביטוי "פחד יצחק" מתקשר אף לימי הסליחות בחודש אלול ולמצוות תקיעת השופר של ראש 

 השנה, כפי שפירט רבינו בחיי בפירושו לפסוק מהעקדה )בר' כב:יג(:
 

ַחז ַבְסַבְך ְבַקְרָניו ַוֵּיֶלְך ַאְבָרָהם ַוִּיַקח ֶאת ָהַאִיל ַוִּיָשא ַאְבָרָהם ֶאת ֵעיָניו ַוַּיְרא ְוִהֵנה ַאִיל ַאַחר ֶנא  
 ַוַּיֲעֵלהּו ְלֹעָלה ַתַחת ְבנֹו.

...ועל דרך המדרש: )ב"ר נו, יג( אחר נאחז בסבך בקרניו, אחר שישראל נאחזין בעבירות כל 
בקרנו של איל,  ימות השנה ומסתבכין בצרות נוטלין בראש השנה השופר של איל... סופן להגאל

שנאמר: )זכריה ט:ד( "וה' בשופר יתקע". ודעת רז"ל: )פרקי דר"א פל"א( כי שופר של מתן 
תורה שכתוב בו: וקול שופר חזק מאד, שופר אילו של יצחק היה. ובראש השנה שהוא יום הדין 

מובחר א( כל השופרות כשרין, מצוה מן ה ,נצטווינו לתקוע בשופר, ואף על פי ששנינו: )ר"ה כו
 בשל איל.

, לא על גופו כוונתו על מדתו של יצחקוידוע כי מאמרם זה "שופר אילו של יצחק היה", 
ועצמותיו ממש, שהרי האיל הזה כולו היה עולה כליל עם קרניו וטלפיו, אבל החכמים ירמזו לנו 

עת אשר אנו מבקשים בוהוא "פחד יצחק" , על מדת הגבורה ששמענו מפיו: אנכי, ולא יהיה לך
צרה ואומרים: עננו פחד יצחק, הוא הקול הנשמע במתן תורה, ואליו אנו רומזים בקול השופר 

 שאנו תוקעין בראש השנה שהוא היום שנברא בו העולם.
 

ממד נוסף ומתקשר לקול הנשמע במתן תורה בנוסף לקול השופר מקבל הנה כי כן, פחדו של יצחק 
 נים תפילותינו בעת צרה ובקשת הסליחות.בראש השנה יום הרת העולם. ואליו אנו מכוו

לקראת סיום דברינו נדון בממד נוסף המתקשר ב"פחד יצחק",  בפחד האנושי המלווה את האדם 
נשקף מול עיניו. הסיפור  המקראי אינו דן במשקעים שנותרו המוות בעת חרדתו ומצוקתו, ברגע שבו 

ית העקדה לא השאירה חותם עמוק ישחוובנפשו של יצחק לאחר העקדה. והרי לא יעלה על הדעת 
בזיכרונו של יצחק; רישום שילווה אותו עד סוף ימיו. רמז לדברינו ניתן למצוא במדרש )פרקי דרבי 

 אליעזר ]היגר[, "חורב" פרק לא(:
 

ר' יהודה אומר: עשרים שנה היתה רבקה עקרה ולאחר עשרים שנה לקח יצחק את רבקה והלך 
  "והתפלל עליה על הריון הבטן ונעתר לו הב"ה שנ' "ויעתר לו ה' שםלמקום שנעקד להר המוריה 
 )בר', כג:כא(.

 

חליט יצחק לקחתה הרק לאחר עשרים שנים של תפילות והמתנה קשה להיריון של רבקה רעייתו, 
ל, ועמד -בו התרחש האירוע המכונן של חייו, אל הר המוריה שעליו נעקד במצוות האשלמקום 

 הנמצאת בידי אביו.להישחט במאכלת 
אורתודוקסיה -, מאבותיה של הנאו1888–1808הרש"ר הירש )הרב שמשון בן רפאל הירש, 

 ( כתב בפירושו לבר' לא:מב: 19-בגרמניה במאה ה
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, כי אם פחד העקדה, הרגע הגדול, בו ראה יצחק את המאכלת שלופה פחד יצחק איננו שם ה'...
 מוסרית של יצחק.מעליו. היתה זו נקודת השיא של השלמתו ה

הפן האנושי, אינו מוריד מאומה מגודל המעמד, אלא חושף את הענווה הרבה של יצחק, שאינו ממהר 
להשתמש בזכות העקדה השמורה לו, אף לא כדי לדרוש את קיום הבטחת הזרע שניתנה לאביו בסיום 

   יז(:-מעמד העקדה )בר' כב:טז
ם ה' כִ  י ַיַען ֲאֶשר ָעִשיָת ֶאת ַהָדָבר ַהֶזה ְוֹלא ָחַשְכָת ֶאת ִבְנָך ֶאת  ְיִחיֶדָך, ִכי ָבֵרְך ַוֹּיאֶמר ִבי ִנְשַבְעִתי ְנאֻׁ

ַער ֲאָבֶרְכָך ְוַהְרָבה ַאְרֶבה ֶאת ַזְרֲעָך ְככֹוְכֵבי ַהָשַמִים ְוַכחֹול ֲאֶשר ַעל ְשַפת ַהָּים ְוִיַרש ַזְרֲעָך ֵאת שַ 
 ֹאְיָביו.

 

 שרים שנים עד שגמלה החלטתו להתגבר על הפחד מפני המקום הנורא, הר המוריה. יצחק המתין ע
כאמור, במקביל לפן הענווה קיים הפחד הקיומי שהתעורר בעת עקדתו על המזבח ושהותיר את רישומו 
בנפשו של יצחק עד סוף ימיו. לכן נמנע יצחק מלהגיע להר המוריה כל אותן שנים, אלא שהרצון לראות 

הבטחת ה' בדבר המשך זרעו וחפצו הכן לסייע לרבקה לצאת ממצוקתה הנפשית עקב במימוש 
 רעייתו. עקרותה, סייעו לו להתגבר על פחדו וללכת להר המוריה יחד עם
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