
 בין לידה לעקידה 
 י"ב(מאה  ,ר' יהודה בן שמואל עבאס)' עת שערי רצוןעיון נשי בפיוט '

 ' גבעת שמואלבני החושןאהרב אבינדב אבוקרט, רב קהילת '

ֲעֵרי ָרצֹון ְלִהָפֵתחַׁ   ֵעת שַׁ

י ְלֵאל שֹוֵטחַׁ  פַׁ  יֹום ֶאְהֶיה כַׁ

 ָאָנא ְזֹכר ָנא ִלי ְביֹום הֹוֵכחַׁ 

ִמְזֵבחַׁ  ֶנְעָקד ְוהַׁ  עֹוֵקד ְוהַׁ
 

ְעָשָרה ֲחִרית נָֻסה ְבסֹוף הַׁ  ָבאַׁ

ד ְלָך ִמָשָרה ֵבן ֲאֶשר נֹולַׁ  הַׁ

ד ְמֹאד ִנְקָשָרה ְפְשָך בֹו עַׁ  ִאם נַׁ

ֲעֵלהּו ִלי ְלעֹוָלה ָבָרה  קּום הַׁ

ר ֲאֶשר ָכבֹוד  ל הַׁ  ְלָך זֹוֵרחַׁ עַׁ

ִמְזֵבחַׁ  ֶנְעָקד ְוהַׁ  עֹוֵקד ְוהַׁ
 

ְצָחק י ֲחמּוֵדְך יִּ  ָאַמר ְלָשָרה כִּ

 ָגַדל ְולֹא ָלַמד ֲעבֹוַדת ַשַחק

ר לֹו ֵאל ָחַק  ֵאֵלְך ְואֹוֵרהּו ֲאשֶׁ

ְרַחק  ָאְמָרה ְלָכה ָאדֹון ֲאָבל ַאל תִּ

ֵבְך ְבֵאל בֹוֵטח י לִּ  ָעָנּה ְיהִּ

ִמְזֵבחַׁ עֹוֵקד  ֶנְעָקד ְוהַׁ  ְוהַׁ
 

ֹבֶקר ֲהֹלְך בַׁ ר ְוִהְשִכים לַׁ  ָשַׁחַׁ

ֶשֶקר  ּוְשֵני ְנָעָריו ִמְמֵתי הַׁ

ְשִליִשי ָנְגעּו ֶאל ֵחֶקר  יֹום הַׁ

יְַׁרא ְדמּות ָכבֹוד ְוהֹוד ָוֶיֶקר  וַׁ

ד ְוִהְתבֹוָנֵן ְלִהָמֵשחַׁ   ָעמַׁ

ֶנְעָקד  ִמְזֵבחַׁ עֹוֵקד ְוהַׁ  ְוהַׁ
 

 ָיְדעּו ְנָעָריו ִכי ְקָרָאם ֵלאֹמר

ֹמר ר הַׁ ְרִאיֶתם ָצץ ְברֹאש הַׁ  אֹור הַׁ

ְהמֹור ק מַׁ יֹאְמרּו לֹא ֶנֱחֶזה רַׁ  וַׁ

מֹור ְחֲ ם ְמשּוִלים לַׁ  ָעָנה ְשבּו ֹפה עַׁ

ֵטחַׁ  ר ְלִהְשתַׁ עַׁ נַׁ ֲאִני ְוהַׁ  וַׁ

ֶנְעָקד  ִמְזֵבחַׁ עֹוֵקד ְוהַׁ  ְוהַׁ

 

 

 

ֲעשֹות ִבְמָלאָכה  ָהְלכּו ְשֵניֶהם לַׁ

ֲעֶנה ִיְצָחק ְלָאִביו ָכָכה  ְויַׁ

ֲעְָרָכה ֲעֵצי מַׁ  ָאִבי ְרֵאה ֵאש וַׁ

ֲהְָלָכה ֵיה ֲאֹדִני ֶשה ֲאֶשר כַׁ  אַׁ

ְת ְביֹום ֶזה ָדְתָך שֹוֵכחַׁ  אַׁ  הַׁ

ֶנְעָקד  ִמְזֵבחַׁ עֹוֵקד ְוהַׁ  ְוהַׁ
 

ְחֶסה י מַׁ ֲעֶנה ָאִביו ְבֵאל חַׁ  ְויַׁ

ֶשה  ִכי הּוא ֲאֶשר ִיְרֶאה ְלעֹוָלה הַׁ

ְחֹפץ ֱאֹלִהים יֲַׁעְֶשה ע ָכל ֲאֶשר יַׁ  דַׁ

יֹום ְלָפָניו ִכֵסא  ִנְבֶנה ְבִני הַׁ

ּזֹוֵבחַׁ  ח ְוהַׁ  ָאז יֲַׁאִמיר ֶזבַׁ

ֶנְעָקד  ִמְזֵבחַׁ עֹוֵקד ְוהַׁ  ְוהַׁ
 

ֲחִמים ִלְפֹתחַׁ  ְעֵרי רַׁ  ָדְפקּו ְבשַׁ

ח ְוָאב ִלְזֹבחַׁ  ֵבן ְלִהָּזבַׁ  הַׁ

ֲחָמיו ִלְבֹטחַׁ  ֵאל ּוְברַׁ  קִֹוים ְלָ

ֲחִליפּו ֹכחַׁ   ְוקֵֹוי ה' יַׁ

ֵפחַׁ  ת ֵאל ְלִהְסתַׁ ְחלַׁ  ָדְרשּו ְבנַׁ

ִמְזֵבחַׁ  ֶנְעָקד ְוהַׁ  עֹוֵקד ְוהַׁ
 

ִילֵהִכין ֲעֵצי   עֹוָלה ְבאֹון ָוחַׁ

ִיל ְַׁקדֹו אַׁ ָע ְּ יֲַׁעֹקד ִיְצָחק כַׁ  וַׁ

ִיל ְיִהי ְמאֹור יֹוָמם ְבֵעיָנם לַׁ  וַׁ

ִיל ֲהְמֹון ְדָמָעיו נֹוְזִלים ְבחַׁ  וַׁ

ר בֹוָכה ְוֵלב ָשֵמחַׁ  ִין ְבמַׁ  עַׁ

ִמְזֵבחַׁ  ֶנְעָקד ְוהַׁ  עֹוֵקד ְוהַׁ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

יחּו  י ְששֹוָנּה ָפָנהשִּ י כִּ מִּ  ְלאִּ

ים ָשָנה ְשעִּ ר ָיְלָדה ְלתִּ  ַהֵבן ֲאשֶׁ

ת ָמָנה לֶׁ  ָהָיה ְלֵאש ּוְלַמֲאכֶׁ

 ָאָנה ֲאַבֵקש ָלּה ְמַנֵחם ָאָנה

ְתַיֵפחַ  ה ְותִּ ְבכֶׁ י ְלֵאם תִּ  ַצר לִּ

ִמְזֵבחַׁ  ֶנְעָקד ְוהַׁ  עֹוֵקד ְוהַׁ
 

ֲאֶכֶלת ֶיֱהֶמה   ִמְדָבִריִממַׁ

ְאָסִרי ְדָדּה ָאִבי ְוֶאת מַׁ  ָנא חַׁ

ד ְיקֹוד ִבְבָשִרי ֵּזק ְוֵעת ְיֵקַׁ  חַׁ

י ְפרִּ ְשָאר ֵמֲאֶׁ ְמָך ַהנִּ  ַקח עִּ

ְצָחק ֵריחַ  ה ְליִּ  ְוְאֹמר ְלָשָרה זֶׁ

ִמְזֵבחַׁ  ֶנְעָקד ְוהַׁ  עֹוֵקד ְוהַׁ
 

ְלֲאֵכי ֶמְרָכָבה  ְוֶיֱהמּו ָכל מַׁ

ן   ְוָשָרַׁף שֹוֲאִלים ִבְנָדָבהאֹופַׁ

ר ָצָבא ד שַׁ ְנִנים ָלֵאל ְבעַׁ  ִמְתחַׁ

 ָאָנא ְתָנה ִפְדיֹום ְוֹכֶפר ָהָבה

ל ָנא ְיִהי עֹוָלם ְבִלי ָיֵרחַׁ   אַׁ

ִמְזֵבחַׁ  ֶנְעָקד ְוהַׁ  עֹוֵקד ְוהַׁ
 

ִים ְבָרָהם ֲאדֹון ָשמַׁ ר ְלאַׁ  ָאמַׁ

ל ִתְשְלָחה ָיד ֶאל  ִיםאַׁ  ְשִליש אֹּורַׁ

ִים ְחנַׁ ְלֲאֵכי מַׁ  שּובּו ְלָשלֹום מַׁ

ִים  יֹום ֶזה ְזכּות ִלְבֵני ְירּוָשלַׁ

ֲחִמים ֲאִני פֹוֵתחַׁ  ֲעֵרי רַׁ  בֹו שַׁ

ִמְזֵבחַׁ  ֶנְעָקד ְוהַׁ  עֹוֵקד ְוהַׁ
 

 ִלְבִריְתָך שֹוֵכן ְזבּול ּוְשֻבָעה

 ּוְנגּוָעה ָזְכָרה ְלֵעָדה סֹוֲעָרה

ע ְתִקיָעה תֹוְקָעה ּוְתרּוָעה  ּוְשמַׁ

ְישּוָעה ן הַׁ  ֶוֱאְֹמר ְלִציֹון ָבא ְזמַׁ

 ִינֹון ְוֵאִלָיה ֲאִני שֹוֵלחַׁ 

ִמְזֵבחַׁ  ֶנְעָקד ְוהַׁ  עֹוֵקד ְוהַׁ

 

 
 
 
 
 

 



*** 
 יראומדרש תנחומא 

ואם לא אגלה לה ואגבנו  .כ"ש בדבר גדול כזה ,נשים דעתן קלה עליהן בדבר קטן ,אגלה לשרהמה אעשה אם ' :אמר אברהם
 :אמרה לו '.תקנו לנו מאכל ומשתה ונאכל ונשמח' :אמר לשרה ?מה עשה !'.תהרוג את עצמה - ממנה בעת שלא תראה אותו

 '.הם בן בזקנותם כדי לאכול ולשתות ולשמוחזקנים כמותינו נולד ל'  :אמר להם  ?'.ומה טיבה של שמחה זו  ,מה היום מיומים'
הכרתי את בוראי והנער הזה גדול ולא  בן ג' שניםאת יודעת כשאני ' :אמר לה ,כשהיו בתוך המאכל .הלכה ותקנה המאכל

 וישכם'מיד  '.לך לשלום' :אמרה לו'. ששם מחנכין את הנערים אקחנו ואחנכנו שם ויש מקום אחד רחוק ממנו מעט ,נחנך
 '.אקום בהשכמה קודם שתקום היא ,ולא תניחנישמא שרה תחזור בדבורה 'אמר  ?ולמה בבקר', אברהם בבקר

ומי שהולך להתפלל למה אש ' :א"ל !'להתפלל' :א"ל ?',לאן אתה הולך' :קדמו השטן בדרך ונדמה לו כדמות זקן א"ל.. 
לא שם הייתי כשאמר לך  !זקן' :א"ל '.ט ונאפה ונאכלשמא נשהא יום או יומים ונשח' :א"ל '.ומאכלת בידו ועצים על כתפו

הלך מעליו ונדמה לבחור ועמד על ימינו של  ..'וזקן כמותך ילך ויאבד בן שנתן לו למאה שנה 'קח את בנך'הקדוש ברוך הוא 
 ?!'.וכי יש אדם שילמוד אחר מיתה' :א"ל '.בחייך או במיתתך' :א"ל '.ללמוד תורה' :א"ל ?'.לאן אתה הולך' :א"ל ,יצחק

אעפ"כ לא ' :אמר '.והזקן הוא השתטה והוא הולך לשחטך ,כמה תעניות נתענית אמך עד שלא נולדת !עלוב בר עלובה' :א"ל
 !'.אעבור על דעת יוצרי ועל צווי אבי

, מיד בנו 'צמה ותמותשמא תפיל את עכשהיא עומדת על הבור או כשהיא עומדת על הגג  לא תודיע את אמיאבא ' :א"ל ..
 ..שניהם את המזבח ועקדו על המזבח ונטל את הסכין כדי לשחטו עד שיצא ממנו רביעית דמו

 
 אוצר מדרשים )אייזנשטיין( ויושע

ושרפני יפה יפה, וטול אפר שלי והוליכו אצל שרה אמי ותניחו בתיבה בחדר שלה, ובכל שעה ושעה שהיא נכנסת בחדר 
אם תשאל . ועוד אמר יצחק לאביו יותר מזה כשתשחטני ותבדל ממני ותלך אצל שרה אמי בבכישלה תזכור את יצחק בנה 

ומה תעשו לזקנתכם? אמר לו אברהם אנו יודעים שאחריך יהיו ימינו מועטים, הוא  ?מה תאמר לה ?'אנה יצחק בני'ממך 
 שנחמנו עד שלא נולדת הוא ינחמנו מיום זה ואילך.

*** 
 חיי שרהתנחומא 

 .ותקם בעוד לילה, אימתי וישכם אברהם בבוקר וגו'
 

 יי שרהחשם משמואל 
שגם שרה עמדה בבוקר והלכה עמם לשלחם, אף שהיא לא  עוד שם ותקם בעוד לילה אימתי וישכם אברהם בבוקר, ובמדרש

ידעה מהעקידה ומה תועלת היתה לאברהם בזה. אך לפי דרכנו יש לומר שאף שחשבה שהוליכו לבית שם ועבר ללמוד תורה 
, והיינו שמזלה חזי שהשטן יעמוד לפניהם בדרך להפריע הליכתם, ע"כ עשתה להם לוי' כדי ..כבמדרש, מ"מ ליותה אותם

 .ובודאי שהי' להועיל שהשטן לא יכול להםמדתה להפריש כנ"ל תקום להם בדרך להנצל מכל דיבוק רע, ש
 

*** 
 בראשית כד סב

ֶנֶגב: י ֹרִאי ְוהּוא יֹוֵשב ְבֶאֶרץ הַׁ חַׁ  ְוִיְצָחק ָבא ִמבֹוא ְבֵאר לַׁ
 

 בראשית כד סב בן עוזיאל יונתןתרגום 
הגדול מבוא )פתח( הבאר שנתגלה עליו חי וקים שרואה ולא נראה והוא היה יושב בארץ ויצחק היה בא מבית מדרשו של שם 

 דרום:
 

 ו רמב"ן בראשית טז
 ..חטאה אמנו בענוי הזה -ותענה שרי ותברח מפניה 

*** 
 לא פרקי דרבי אליעזר

ָּוארֹו ָפְרָחה ְוָיְצָאה נִ  ל צַׁ ֶחֶרב עַׁ ִבי ְיהּוָדה אֹוֵמר ֵכיָון ֶשִהִגיעַׁ הַׁ ר  רַׁ ְכרּוִבים ְוָאמַׁ ל 'ְשָמתֹו ֶשל ִיְצָחק. ֵכיָון ֶשִהְשִמיעַׁ קֹולֹו ִמֵבין ְשֵני הַׁ אַׁ
ר עַׁ נַׁ ח ָיְדָך ֶאל הַׁ ש ְלגּופֹו,  'ִתְשלַׁ פֶׁ תֹוָרה, ֶשכָ ָחְזָרה ַהנֶׁ ֵמִתים ִמן הַׁ ְגָליו. ְוָרָאה ]נ"א: וידע[ ִיְצָחק ְתִחיַׁת הַׁ ל רַׁ ד עַׁ ֵמִתים , ְוִהִתירֹו ְוָעמַׁ ל הַׁ

ֵמִתים ֵיה הַׁ ָתה ה' ְמחַׁ ר ָברּוְך אַׁ ח ְוָאמַׁ  .ֲעִתיִדין ְלֵהָחיֹות. ְבאֹוָתה ָשָעה ָפתַׁ
 

 אור החיים בראשית כא ב
לזקניו טעם ההודעה גם אומרו לזקוניו ולא אמר לזקנתו, למה שכתבנו כי היה חסר בעת הלידה נפש מעולם העליון להוליד 

 ..לזקנה שנית של אברהם וגם ילדה בו הכנת לידה אחרתא דנוקבא יכוין הכתוב כי ילדה אז ולא היתה לו אלא מעלמ
 

ְבָרָהם  - זי בראשית יז ִיֹפל אַׁ ת  ִתְשִעים ָשָנה ֵתֵלד: ַעל ָפָניווַׁ ְלֶבן ֵמָאה ָשָנה ִיָּוֵלד ְוִאם ָשָרה ֲהבַׁ יֹאֶמר ְבִלבֹו הַׁ ִיְצָחק וַׁ  וַׁ
ק ָשָרה  -יב  בראשית יח ִתְצחַׁ ְרָבּהוַׁ אֹדִני ָזֵקן: ְבקִּ ֲחֵרי ְבֹלִתי ָהְיָתה ִלי ֶעְדָנה וַׁ  ֵלאֹמר אַׁ

 
 ויקרא רבה אחרי מות כ
נטלני אבי ' :א"ל ?'אן היית ברי' :ואמרה לו שחזר יצחק אצל אמון השמים כבר היה נשחט, תדע שכן ואלולי שקראו מלאך מ

 :א"ל  ?'.כבר היית שחוטאלולי המלאך    ,א ]אוי על בן השיכורה[ווי על ברי דריות'  :אמרה  '.והעלני הרים והורידני גבעות וכו'
 .לא הספיקה את הדבר עד שמתה באותה שעה צווחה ששה קולות כנגד ששה תקיעות אמרו '.אין'
 

 האדמו"ר השלישי בשושלת אדמו"רי חסידות חב"ד-]'צמח צדק'[  רבי מנחם מנדל שניאורסון קסב א,דרך מצותיך 
אדם שמבשרים לו פתאום איזה בשורה טובה עד מאד אשר אין הכלי שלו יכול לקבל יכול להיות שימות  והענין הוא עד"מ

וכידוע בענין שרה שפרחה נשמתה כשהגידו לה מבשורת יצחק שלא  שלא יכול הכלי שלו לקבל ולהכיל מן רוב השמחהתיכף 
 .לאדם הבשורה הנפלאה כ"א מעט מעטנשחט בהעקידה כו' ע"כ לא יגידו 


