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        דדדד""""בסבסבסבס
        

        ::::וווו""""עעעעתשתשתשתש    ויראויראויראויראשבת שבת שבת שבת     אאאא""""גנס שליטגנס שליטגנס שליטגנס שליטיהודה יהודה יהודה יהודה מורינו הרב מורינו הרב מורינו הרב מורינו הרב מורה מורה מורה מורה שעור שעור שעור שעור 
        

        הערות בעני� העקידההערות בעני� העקידההערות בעני� העקידההערות בעני� העקידה
        

   עקידת יצחק או עקידת אברה�עקידת יצחק או עקידת אברה�עקידת יצחק או עקידת אברה�עקידת יצחק או עקידת אברה�
הנסיו� בו עמד  בזכותעל העקידה הוא לנצח הנה בתורה הוזכר שהשכר הגדול   .א

, ."..יע� אשר עשית את הדבר הזה ולא חשכת את בנ�"וכמו שנאמר , אברה�
יחסי� את שכר העקידה יומאיד� בסיו� ברכת הזכרונות בראש השנה אנחנו מ

ויש לעיי� מדוע איננו , "ועקידת יצחק לזרעו ברחמי� תזכור"ומבקשי� , ליצחק
 .בתורהוכמו שנאמר , מבקשי� על זכותו של אברה�

שהעקידה והקרבת אד� היתה ג� אצל אברה� וג� אצל  1וביאר בזה החת� סופר  .ב
והנה , אול� ה� בטלו את שכל� והבנת� לציווי הבורא, יצחק כנגד שכל�

ואצלו היו הדברי� בבחינת תורה ', אברה� הצטוה על כ� בנבואה מאת ה
לו היו אצ', חק שקיבל כ� מפי אברה� ולא שמע כ� מאת המאיד� יצ, שבכתב
זכות� של ישראל העושי� ובקשתנו היא על , פ"בבחינת תורה שבע הדברי�

כמו ' שיזכר� ה, ל"וכפי שהורו� חכמי ישראל ז, פה ומדקדקי� בתורה שבעל
 .פ מה ששמע מאברה�"שזכר יצחק את נפשו ע

שהנה עיקר בקשתנו על זכות , 2בית הלויבדר� נוספת בביאור העני� כתב   .ג
אלא על מה שיש לנו והושרש , שה שהיה לפני אלפי שנהאינה על מע, העקידה

', והנה ע� ישראל לדורותיו מסר נפשו על קידוש ה, בנו מכח מעשה האבות
מאיד� נסיונו של אברה� , כח מה שהושרש בה� מכח מעשה יצחקמכשכל זה 

ל כ כנסיונו ש"כ לא הושרש בנו' לוותר על אהבת הבני� בשביל עשיית רצו� ה
ולכ� אנו , נשי� נכשלי� לפעמי� בעבירות מחמת אהבת בניה�ל א"ור, יצחק

 .שמעשיו הושרשו בנו לנצח, מבקשי� בזכותו של יצחק
 

            ע� החמור  ע� החמור  ע� החמור  ע� החמור  . . . . ........שבו לכ�שבו לכ�שבו לכ�שבו לכ�
 ,"...ע� החמור ואני והנער נלכה שבו לכ� פהויאמר אברה� אל נעריו "  .א

אמר לו , בני רואה אתה מה שאני רואה, אמר ליצחק" :אמרו 3ובבראשית רבה
הואיל , אמר .אמר לשני נעריו רואי� את� מה שאני רואה אמרו לו לאו. ה�

ומני� שהעבדי� . ו רואה ואת� אי� רואי� שבו לכ� פה ע� החמורוחמור אינ
  ".דומי� לבהמה מהכא שבו לכ� פה ע� החמור

                                                
1

 .]נדפס בחלק יורה דעה[ ,הקדמה לתשובותיו 
2

 .בית הלוי על התורה פרשת וירא 
3

  .'ו ב"נ 
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ושפחה שילדה [עבדי� אי� לה� חייס למדו מפסוק זה די� להלכה ש 4'והנה בגמ  .ב
כ לא קיי� העבד "ואפילו השתחררו אח, מעבד אי� הב� מתייחס אחריו כלל

ובשונה מגוי שבניו , המשוחרר את מצות פריה ורביה מבנו שנולד משפחה
אליעזר עבד אברה�  & שבו לכ� פה : "ל"י וז"וכתב ש� רש, ]מתיחייסי� אחריו

וג� הוא שנולד מהגר היה דינו , 5אל היה ש�הלא ג� ישמע, ע"ודבריו צ, "היה
  . 6י שדוקא על אליעזר נאמר שהוא כחמור"ומדוע פירש רש, כעבד

, אברה� את הגר טר� נשאה השחרר י ששרה"היה נראה שכוונת רש' כאוול  .ג
 .ואי� די� ישמעאל כעבד, וכשנולד ישמעאל לא היתה שפחה

וכמו שנאמר , כ היתה שפחה"אחדהמקראות מוכיחי� שג� , אול� לא יתכ� לומר כ�
"�וכהנה ." ..וג� את ב� האמה", ."..הגר שפחת שרי", ."..הנה שפחת� ביד

להוכיח שלא השתחררה הגר ודי�  7וכמו שכבר הארי� באור החיי�, רבות
  .ע"עדי� צי "כ דברי רש"וא, כעבד לכל דבר הישמעאל הי

, נהג בו כעבד אול� אברה� לא, י שאכ� ישמעאל נולד כעבד"ונראה שכוונת רש  .ד
אינו די� על הנולד " ע� הדומה לחמור"והלא די� , אלא שחררו ונהג בו כב�

שדי� זה למדנו מהפסוק הנאמר , משפחה ואביו ישראל שאינו מתייחס אחר אביו
אלא הוא די� בעבד שאי� בניו , 8"האשה וילדיה תהיה לאדוניה"לגבי עבד עברי 

, ל שוב מתייחסי� בניו אחריוומעתה א� השתחרר ישמעא, מתייחסי� אחריו
 .י שהדברי� נאמרו כלפי אליעזר"ולכ� פירש רש

וא, , אלא שישמעאל לא השתחרר מעול�, כתב שלא ככל זה 9אול� באור החיי�[
  .]10ש"עיי, הוסי, שבני ישמעאל לדורות� ה� עבדי� לישראל

  
    אי� היתה מותרת הגר לאברה�אי� היתה מותרת הגר לאברה�אי� היתה מותרת הגר לאברה�אי� היתה מותרת הגר לאברה�

ששרה לא שחררה את הגר טר�  ,פ דברי האור החיי�"עהנה למה שנתבאר   .א
  .ב אי� היה מותר בה אברה�"צ, נתינתה לאברה�

כדי שהרע שבאברה� [פ נבואה "ובאור החיי� ש� ביאר דהוראת שעה היתה ע  .ב
 .]ה"עייש, ויצחק יוולד בקדושה וטהרה, יצא אל ישמעאל

אול� , דכידוע א, שהאבות קיימו את כל התורה, היה אפשר לבאר עוד' ולכאו  .ג
במקו� שראו צור� לעבור על דבר שיאסר אחר מת� תורה היה , � תורהקוד� מת

כדי [ומעתה מאחר שצור� היה בדבר , 11'עבירה לשמה'לה� לעשות כ� כדי� 

                                                
4

  .ב"יבמות ס 
5

 .י בפירוש התורה"ש רש"וכמ 
6

  .דגם על ישמעאל נאמרו הדברים' ל מוכח לכאו"שמדברי המדרש הנ] עוז והדר שם' בהו[גם העירו  
7

 .ו- ז ה"בראשית ט 
8

  :ב"יבמות כ' וכדאיתא בגמ 
9

 .שם 
10

פ קנין הממון "עכ[פקעה עבדותם ' כ לכאו"וא, ישראל התיאשו מעבדותם של ישמעאל' דלכאו, ע"ודבריו צל 

  .כדין המתייאש מעבדו] שבה

 .יתחייבו כדין יליד בית דישראל' ח לכאו"הולאו, ם כת דבני ישמעאל אינם חייבים במילה"ע דהרמב"עוד יל
11

  .מ"ואכ, ז קודם מתן תורה"ין דכ'ח מוואלוז"אש להגרועיין כתר ר, :נזיר כג' וכדאיתא בגמ 
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 ה היתרהי ,]ח"ומהטעמי� שכתב האוה, י נתינת הגר לישמעאל"שתבנה שרה ע
 .בדבר

"] קדשהלא תהיה "שלמדוהו מקרא ד[דהנה בטע� איסור השפחה , עוד יש לדו�  .ד
הרי היא כאשה , דמאחר שידוע לכול� שלא תופסי� בה קידושי� �12"ביאר הרמב

 .המיוחדת לזנות
 �ומעתה יש לדו� דכל זה לאחר מת� תורה שנאמרה ההלכה שהנושא אשה צרי

א, , י יחודה בלבד"אול� קוד� מת� תורה שנישואי אשה היו ע,13לקדשה
דלא גרע , יוחדת לזנותמ לא היתה השפחה מ"מ, שהאבות קיימו את התורה

  .יחודה מיחוד כל אשה
  

        נאמר בתו� פרשת העקידהנאמר בתו� פרשת העקידהנאמר בתו� פרשת העקידהנאמר בתו� פרשת העקידה" " " " ע� הדומה לחמורע� הדומה לחמורע� הדומה לחמורע� הדומה לחמור""""מדוע די� מדוע די� מדוע די� מדוע די� 
שהוא די� בדיני יחוס " ע� הדומה לחמור"מדוע די� , הנה בבית הלוי עמד על כ�  .א

כי ביצחק יקרא "וביאר בזה דאברה� הצטוה . נאמר דוקא בתו� פרשת העקידה
וחשש , את ישמעאל ולהתנהג אליו כב� ומעתה נאסר עליו לאהוב" ל� זרע

ולא , אברה� שלאחר העקידה תתעורר בלבו אהבה אל בנו הנותר ישמעאל
ולכ� להוציא מלבו את , נסיו� העקידה אצלו הז י"וג� יוקט� ע, כאשר צווה

 .מחשבה זו אמר שישמעאל הוא כחמור ואינו מתייחס אחריו כלל
� נאמרו כלפי אליעזר ולא י שהדברי"דמלבד מה שנראה מרש, ע"ודבריו צל  .ב

ע� "כלפי ישמעאל הלא מה שישמעאל לא התייחס אחר אברה� אינו מדי� 
האשה וילדיה תהיה "אלא מדי� , עבד השהרי אברה� לא הי" הדומה לחמור

 .ל"וכנ" לאדוניה
ממה  שהקצת ג� מה שנקט הבית הלוי שנאסר על אברה� לאהוב את ישמעאל ק

את שניה� אני "ה "אמר להקב" בתאשר אה"שכשנאמר לאברה�  14י"שכתב רש
  ".כי ביצחק יקרא ל� זרע"הרי שאהב את ישמעאל ג� אחר שנאמר לו , "אוהב

הוא טע� " ע� הדומה לחמור –ע� החמור "ובפשטות נראה שמה שנאמר כא�   .ג
שהרי , מדוע אליעזר וישמעאל אינ� ראוי� לבוא להר המוריה ולהיות בעקידה

, והעבדי� אינ� ראוי� לכל זה, "לוקי� ולזרע� אחרי�&להיות ל� לא"נאמר 
  .15וכנראה מדברי המדרש כמובא לעיל

 

 
                                                

12
 .על התורה פרשת כי תצא 
13

  .אישות' ם ריש הל"ש הרמב"וכמ 
14

  .'ב ב"בראשית כ 
15

, שבני קטורה חייבים במילה, שלדורות יש הבדל בין בני קטורה לבני הגר] 'ח' מלכים י[ם "והנה דעת הרמב 

, שום שבני קטורה נולדו לאחר שהצטוה אברהם על המילהובפשטות טעם הדבר הוא מ. כ בני ישמעאל"משא

דישמעאל שנולד מהגר שפחת שרה לא היה בנו של אברהם , ל שמא טעם נוסף יש בדבר"ולנ. כ ישמעאל"משא

רי שחרה כדין הנושא היתת שרה ממאחר שנשאה שוב אחר , כ קטורה אף לסוברים שהיא הגר"אשמ, כלל

  . ם בשונה מישמעאלכ בניה חשובים כבני אברה"וא, שפחתו


