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ֵעת" שבפרשתנו הזרע בשורת בין ה כָּ יָּ ה ח  רָּ ה" ועמורה סדום לע' ה הכרזת ביןו (יד:יח) "ֵבן ּוְלשָּ  ְוֶאְרֶאה נָּא ֵאֲרדָּ

ּה תָּ ֲעקָּ ְכצ  ָאה ה  בָּ י ה  שּו ֵאל  ה עָּ לָּ ה ֹלא ְוִאם כָּ עָּ  (: יט-יז, שם) נאמר( כ:יח" )ֵאדָּ
ה ר' ו  ֶסה ָאמָּ ְמכ  ם ֲאִני ה  הָּ ם .ֹעֶשה ֲאִני ֲאֶשר ֵמַאְברָּ הָּ יוֹ  ְוַאְברָּ דֹול ְלגֹוי ִיְהֶיה הָּ צּום גָּ  גֹוֵיי ֹכל בוֹ  ְוִנְבְרכּו ְועָּ

ָאֶרץ ְעִתיו ִכי .הָּ ן ְיד  ע  ֶּוה ֲאֶשר ְלמ  נָּיו ֶאת ְיצ  יו ֵביתוֹ  ְוֶאת בָּ ְמרּו ַאֲחרָּ ֲעשֹות 'ה ֶדֶרְך ְושָּ ה ל  קָּ ט ְצדָּ ן ּוִמְשפָּ ע   ְלמ 
ִביא ל' ה הָּ ם ע  הָּ יו ִדֶבר ֲאֶשר ֵאת ַאְברָּ לָּ  .עָּ
 " בשתי הופעותיה.למעןובמשמעות " " : "ידעתיוהליהמ במובן התחבטו המפרשים

  :י"רש
 יודע כתרגומו תפרשהו ואם. דרכי לשמור עלי בניו את מצוה שהוא לפי היצו אשר למען? ידעתיו ולמה
 .הלשון על נופל 'למען' אין', וגו בניו את שיצוה בו אני

 :ן"רמב
, לפני הישר את לעשות אחריו בניו את יצוה אשר בעבור, ורוממתיו גדלתיו", ידעתיו" שיהיה ויתכן
 .שיעבדוני ועצום גדול לגוי אשימנו ולכך

 :(ב"י .שלי הבהרות – בסוגריים הכתוב) אתר על בפירושו דבריו ואלו הסוגיה את הנהיר 1ל"שד
 או והושיצ ידעתיו 2(ן"ורמבמ כאונקלוס) תפרש אם ואמנם ...חיבה דרך והפרשה בחירה ענין – ידעתיו

 כדי) התכלית להוראת אלא "למען" אין כי יפה מתיישב "למען" אין הושיצו בעבור ידעתיו( י"כרש)
 ההוראה הוא הראשון "למען" הנה(. הויצו כן ידי-שעל, הושיצו באופן) המסובב להורות או( יצוהש

 אשר את אברהם על להביא אוכל' ה דרך שישמרו ידי-שעל, היהשני ההוראה על והשני הראשונה
  ..גדול לגוי יהי שאברהם רצוני ויתקיים עליו דיברתי
 שאמר מה כי ידעו למען ישראל לבני מוסר להיות, םהקוד אל ביאור תוספת כולו הזה המקרא והנה

יוֹ " אברהם דֹול הָּ  את אברהם על' ה יביא אז כי', ה דרך בניו שישמרו בתנאי אלא אינו 'וגו" ִיְהֶיה ְלגֹוי גָּ
 .במעשיהם תלוי כולו לאברהם' ה הבטחות קיום כי תמיד ויזכרו, זה בזולת לא עליו דיבר אשר

 בני מעשישל  התוצאה על מורה והשני, אברהם ידי-על המכוונת התכלית על רהמו הראשון "למען"ה, אם כן
 3."גויים המון אב"כ לאברהם' ה הבטחת לקיום תנאי משמשתהיא  אך ,אליה מכוון שאברהם בלי ישראל

 שהוא וייחודו(, ה:יז 'בר) "גֹוִים ֲהמֹון ַאב" להיות הוא אברהם של ייעודו שעיקר היא מדברינו המסקנה
ְמרּו: "ומשפט צדקה לעשות זרעו את ךיחנ  :אתר על 4הירש ר"רש פירש כך ,ואכן '".ה ֶדֶרְך ְושָּ

, זו אומה של ומחנכה מייסדה להיות אלא, ועשיר גדול לאמיר אולי לעשותו, בו בחרתי למענו לא כי
 .עם כמחנך בתפקידו לסעדו לתמכו, זו אומה לטובת אלא – לטובתו ולא, תפקידיה נעלים כה אשר

                                                           
  .ד"ר יאיר ברקאי הוא ראש המכללה האקדמית הדתית ליפשיץ בירושלים 
 מואל דוד לוצאטו, איטליה המאה הי"ט.ש  1
 ר' משה מנדלסון, גרמניה המאה הי"ח.  2
ה ֶאתרמב"ן בפירושו לפסוק בדברים )כט:יח(: "  3 וָּ רָּ ן ְספֹות הָּ ע  ְצֵמָאה-ְלמ   ", מגיע למסקנות דומות. ה 
 הרב שמשון רפאל הירש, גרמניה המאה הי"ט.   4



2 

 

ְעִתיו" המילה היא אברהם של דמותו ולהכרת כולה הפרשה להבנת המפתח מילת כי מסתבר  ר"רש לדעת. "ְיד 
' ה שבין יםביחס כך, שהילא איש שבין האינטימיים היחסים מערכת את מציין "לדעת" שהפועל כשם, הירש
 ל-הא עם מתנהל שאינו אדם :אנשים סוגי שני בין מבחין הירש ר"רש. ל-הא השגחת את זה פועל מציין לאדם

 ולא הכללית ההשגחה תחת רק עומד כזה שאדם וןומכיו ,במקרה רק 'ה לרצון מכוונים ומעשיו ,בתמימות
ְמרּו" הציווי על מקפידאחר ה אדםה .המקרה תתהפוכול אותו עוזב' ה גם, הפרטית  עצמו ומקדיש'" ה ֶדֶרְך ְושָּ
 הפרטית ולהשגחת זוכהו אדמות עלי היחידה מטרתו את' ה רצון בעשיית רואה הוא. 'ה לרצון שרת כלי להיות

ֹיאֶמר" אברהם על ציווה' ה ".ידע" נקראת זו פרטית השגחה .זהמ המשתמע כל על' ה של יו ו  י ֵאל ֲאִני ֵאלָּ ד   ש 
ֵלְך נ י ִהְתה  ִמים ֶוְהֵיה ְלפָּ  לאמונה מנגד העומדת היא בה דבוקל אברהם נתבקשש התמימות(. א:יז' בר)" תָּ

 הצד את גציימ השטן העקדה במדרשי בכדי לא .והשכלתני הצרוף ההיגיון על ;השכל על רק המבוססת
  (:כב סימן וירא [ורשא] תנחומא) הרציונלי

 שהולך ומי ו:למר א .להתפלל ו:למר א? הולך אתה לאן ו:למר א ,זקן כדמות לו ונדמה בדרך השטן דמוק
 ונאפה ונשחט יםייומ או יוםה נשה שמא ו:למר א ?כתפו על ועצים בידו ומאכלת אש למה להתפלל
 לו שנתן בן ויאבד ילך כמותך וזקן 'בנך את קח' :ה"הקב לך כשאמר הייתי שם לא זקן ו:למר א, ונאכל
 ...?שנה למאה
מר א, תורה ללמודו: למר א ?הולך אתה לאן ו:למר א יצחק של ימינו על ועמד לבחור ונדמה מעליו הלך

 תעניות כמה !עלובהבן  עלוב ו:למר א ?מיתה אחר שילמוד אדם יש וכי ו:למר א ?במיתתך או בחייך ו:ל
 על אעבור לא-אף על פי כן :אמר !לשחטך הולך והוא השתטה הוא והזקן נולדת שלא עד אמך נתענית

 !...אבי צווי ועל יוצרי דעת
, ברכיו עד והגיעו המים לתוך רהםאב ירד מיד, גדול נהר לפניהם ונעשה הלך ממנו בלויק שלא שראה כיון
 תלה שעה באותה ,צוארו עד המים והגיע הנהר חצי עד שהגיע כיון, אחריו ירדו !אחרי בואו :לנעריו אמר

 ואתה יחיד אני לי ואמרת לי ונגלית הודרתני בחרתני ולם!על שונו ביר :לפניו אמר לשמים עיניו אברהם
 ועכשיו בצוויך עוסק והריני עכבתי ולא ,לעולה לפני בנך יצחק והעלה בעולמי שמי דעויו ידך על יחיד
רוך בדוש הק ולמר א?! שמך יתייחד מי על מאמרך יקיים מי טובע בני יצחק או אני אם ,נפש עד מים באו
 .ביבשה ועמדו הנהר ויבש המעין את ה"הקב גער מיד !בעולם שמי דיתייח ידך שעל חייך וא:ה
 שלושת מהלךב ויצחק אברהם של בראשם עלה אשר את המבטאים ,השטן שמעלה קשים הרהורים אותם
!", כן מנת על: "והקצר החד במענה ובנו האב של האמונה תמימות מול מתנפצים, המוריה הר אל הימים

 .ל-הא של דרכו בצדקת בוטחים אנחנו ,מעלה שאתה ההגיוניים הטיעונים למרות :שפירושו
 אינם שלכאורה םיציווי לקבל ומתקשה דעתו על בותשמתייש הוראות ולבצע להאמין נוטה האדם
 אלה במקרים' ה' ידיעת. 'רציונליים בלתי לציוויים הציות במידת נבחנת התמימהו מההשלֵ  אמונתו. הגיוניים
 לשכל מובנת בלתי בהיותה אף' ה דרך בצדקת המלא טחוןיבב אך האנושית הידיעה בחוסר דווקא נבחנת
ה" רההאמי משמעות גם זאת .האנושי ר' ו  ֶסה ָאמָּ ְמכ  ם ֲאִני ה  הָּ  :צועק האנושי גיוןיהה ?!"ֹעֶשה ֲאִני ֲאֶשר ֵמַאְברָּ

ה" ִללָּ ר ֵמֲעֹשת ְלָך חָּ בָּ דָּ ֶזה כ  ִמית ה  ִדיק ְלהָּ ע ִעם צ  שָּ יָּה רָּ ִדיק ְוהָּ צ  ע כ  שָּ רָּ ה כָּ ִללָּ ְך חָּ ל ֲהֹשֵפט לָּ ָאֶרץ כָּ  י ֲעֶשה ֹלא הָּ
ט ֹיאֶמר: "משיב האלוקי והצדק (כה:יח?!" )ִמְשפָּ א ִאם' ה ו  ִדיִקם ֲחִמִשים ִבְסֹדם ֶאְמצָּ ִעיר ְבתֹוְך צ  אִתי הָּ ל ְונָּשָּ  ְלכָּ
קֹום מָּ ם ה  ֲעבּורָּ   .(כו:יח" )ב 
ה: "המקדים הפסוק כוונת אתשז להניח יש ּה ְוֶאְרֶאה נָּא ֵאֲרדָּ תָּ ֲעקָּ ְכצ  ָאה ה  בָּ י ה  שּו ֵאל  ה עָּ לָּ האֵ  ֹלא ְוִאם כָּ עָּ " דָּ

ן" הצדק עשיית בתהליך האומה אבי את לשתף ביקש' שה אלא. (כ:יח) ע  ֶּוה ֲאֶשר ְלמ  נָּיו ֶאת ְיצ   ֵביתוֹ  ְוֶאת בָּ
יו ְמרּו ַאֲחרָּ ֲעשֹות' ה ֶדֶרְך ְושָּ ה ל  קָּ ט ְצדָּ  ".ּוִמְשפָּ
ר ֶאל יְָּדָך חִתְשל   ַאל וֹיאֶמר: "העקדה בסיפור, הפרשה סיום לקראת שנית מופיעה' ל-הא ידיעת' נ ע   ְוַאל ה 
ש ע  ה לוֹ  ת  ה ִכי ְמאּומָּ תָּ ְעִתי ע  ה ֹלִהים-א   ְיֵרא ִכי יָּד  תָּ ְכתָּ  ְוֹלא א  ש   המדרש. (יב:כב" )ִמֶמִני ְיִחיְדָך ֶאת ִבְנָך ֶאת חָּ
  :(נו פרשה [אלבק-תיאודור] רבה בראשית) מספר

 ואמרת וחזרת( יב:כא)" זרע לך יקרא ביצחק כי": לי אמרת אתמול, שיחות לפניך את אף אחא' ר אמר
: ה"הקב לו אמר?! "הנער אל ידך תשלח אל": לי אומר את ועכשיו( ב:כב) "יחידך את בנך את קח": לי

 שאמרתי בשעה .(כא:יז 'בר) "יצחק את אקים בריתי ואת"( לה:פט 'תה! )"בריתי אחלל לא", אברהם
! לא? שחטהו: לך אמרתי כך(, לה:פט 'תה) "אשנה לא שפתי ומוצא"' וגו "בנך את נא קח": לך
 .!(ואות הורד עכשיו? אותו העלת)! אחתיה? אסיקתיניה, "העלהו"

 

 גיוןיהה צו מול בהתמודדות לו שהיו הקשים הלבטים למרות 'ה צו לקיום אותו הביאה שבאברהם' ה יראת
ה ִכי": ההכרזה ולכן ,ותםלשלמ' וה אברהם יחסי הגיעו העקדה סיוןיבנ העמידה ידי-על .הצרוף תָּ ְעִתי ע   .!"יָּד 

 .הדורות כל אנו צועדים ולאורה, סיונותיהנ רצופת' ה בדרך יצחק לזרעו אברהם הנחיל התמימה האמונה את
 .העם כמחנך ייעודו את אבינו אברהם מילא בזה

 ן


