סוגית הפחד חלק שישי

בס"ד

פחד יצחק

ּוב ַ ִּ֥עד כָל־אֲ ֶשר־לֹו ִמסָ ִ ָּ֑ביב ַמעֲשה י ָָדיו֙ ב ַ ִ֔רכְ ָת
יתֹו ְ
ּובעַ ד־ב ַּ֛
הֲ ָֽלא־את ַ֠אַ ָתה ַ ֵ֣שכְ ָת בַ עֲ ִ֧דֹו ְ
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ם־לא עַ ל־פָ נֶ יך
ר־לֹו ִא ִּ֥
ּומ ְקנהּו פָ ַ ִּ֥רץ בָ ָ ָֽא ֶר ץ( :יא) וְאּולָ ם֙ ְ ָֽש ַ ָֽלח־נָ ֵ֣א ָ ָֽי ְָ֑ד ִ֔ך וְגַ ע ְבכָל־אֲ ֶש ָּ֑
ִ
יְבָ רֲ ֶ ָֽכךָ:
בראשית פרק כב

בראשית פרק לא

5

יקם ִשלַ ְח ָ ָּ֑תנִי אֶ ת־
ּופחַ ד יִצְ ָחק ָ ֵ֣היָה ִ֔ ִלי ִכִּ֥י עַ ָתה ר ָ ֵ֣
ֹלהי אָ ִב ֩י אֱ ֹלקי אַ ְב ָרהָָ֜ ם ַ ַ֤
לּולי אֱ ֵ֣
מב) ֵ֡
ֹלהים וַיִּ֥ ֹוכַח ָ ָֽאמֶ ש:
ַפי ָר ָ ִּ֥אה אֱ ִ
עָ נְ ִ֞ ִיי וְאֶ ת־י ִ ְִ֧גיעַ כ ַ ַּ֛
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אמר ִהנָֽנִי( :יב)
אמר אַ ְב ָר ָ ֵ֣הם׀ אַ ְב ָר ָ ָּ֑הם וַי ֶ
(יא) וַיִ ְק ָ ַּ֨רא אלָָ֜ יו ַמלְ ַאְך ד' ִמן־הַ ָש ִ֔ ַמיִם וַי ֶ
ּומה ִ ֵ֣כי׀ עַ ָ ֵ֣תה י ַָֹּ֗דעְ ִתי ִ ַֽכי־י ְַ֤רא
ל־תעַ ש לֹו ְמ ָּ֑א ָ
ל־ת ְש ַלח ָ ָֽי ְָ֑דך֙ אֶ ל־הַ ִַ֔נעַ ר וְאַ ַ ִּ֥
אמר אַ ִ
ו ַֹּ֗י ֶ

45

תיקוני זוהר תקונא תלתין ותלת דף עז עמוד א
"...מסטרא דשמאלא דא אתקריאת יראה פחד יצחק דמסטרא דימינא
אהב"ה אתקרי
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לג עמוד ב
אמר רבי חנינא :הכל בידי שמים  -חוץ מיראת שמים ,שנאמר  :ועתה ישראל
מה ה' אלקיך שואל מעמך כי אם ליראה
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15
הנביאים1

אוצר המדרשים (אייזנשטיין) ואשה אחת מנשי בני
ארבעה נקראו ירא אלקים ,ואלה הן אברהם ויוסף ועובדיה ואיוב.
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שמות פרק א

20

ם־בן הּוא֙ וַהֲ ִמ ֶ ֵ֣תן א ִ֔תֹו ו ְִאם־
יתן עַ ל־הָ אָ ְבנָ ָָּ֑֑יִם ִא ִּ֥
ת־ה ִע ְב ִריִ֔ ֹות ְּור ִא ֶ֖
אמר ְביַלֶ ְדכֶן֙ אֶ ָ ָֽ
(טז) ו ַֹּ֗י ֶ
יהן ֶ ֵ֣מלֶ ְך
ת־האֱ ֹלקים ו ְֵ֣לא עָ ִ֔שּו ַכאֲ ֶ ַּ֛שר ִד ֶ ִּ֥בר אֲ ל ֶ
יראן ָ ַ ַֽה ְמי ְַלדֹת א ָ ָ֣
ַ ִּ֥בת ִהוא ו ָ ָָֽחיָה( :יז) ו ִַת ַ֤
ִמצְ ָ ָּ֑ריִם ו ְַתחַ יֶ ין ָ אֶ ת־הַ יְלָ ִ ָֽדים:
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מלכים א פרק יח

25

(ג) וַיִ ְק ָ ֵ֣רא אַ ְחאִָ֔ ב אֶ ל־עבַ ְדיָ הּו אֲ ֶ ֵ֣שר עַ ל־הַ ָ ָּ֑ביִת וְעבַ ְד ָֹּ֗יהּו הָ יָ ִּ֥ה יָרא את־ד' ְמאַֹֽ ד( :ד)
יאם חֲ ִמ ִ ִּ֥שים ִאיש֙
יאי ד' וַיִ ַּ֨ ַקח עבַ ְד ָָ֜יהּו מ ָ ֵ֣אה נְ ִב ֹּ֗ ִאים ַ ָֽוָ֑י ְַח ִב ִ֞
נְב ֵ֣
ַוי ְִהי֙ ְבהַ כְ ִ ֵ֣רית ִאי ִֶ֔זבֶ ל את ִ
בַ ְמעָ ָ ִ֔רה וְכִ לְ כְ ָלם ֶלִּ֥חֶ ם ו ָ ָָֽמיִם:
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בראשית פרק מב

30

ישי
אמר אֲ ל ֶהם יֹוסף֙ בַ יֵ֣ ֹום הַ ְשלִ ִ֔ ִ
ל־מ ְש ָמר ְש ִֹּ֥ל ֶשת י ִ ָָֽמים( :יח) ו ַַּ֨י ֶ
((יז) ַויֶאֱ ִּ֥סף א ָ ַּ֛תם אֶ ִ
ִּ֥זאת עֲשּו ִ ָֽו ְחיָּ֑ ּו את־ ָהאֱ ֹלקים אֲ ִנִ֥י י ַָֽרא( :יט) ִאם־כ ִנֵ֣ים אַ ִ֔ ֶתם אֲ ִחיכֶ ֵ֣ ם אֶ חִָ֔ ד יאָ סר ְב ֵ֣בית
יכם( :כ) ְואֶ ת־אֲ ִחיכֶ ם הַ ָקטן֙ ָת ִ ֵ֣ביאּו אלִַ֔ י
ִמ ְש ַמ ְרכֶ ָּ֑ם וְאַ ֶתם֙ ְלכֵ֣ ּו הָ ִִ֔ביאּו ֶשבֶ ר ַרע ֲִּ֥בֹון בָ ת ֶ ָֽ
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וְיאָ ְמנִּ֥ ּו ִד ְבריכֶ ם ו ְֵ֣לא ָת ָּ֑מּותּו ַו ַיעֲשּו־כָֽן:
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איוב פרק א
ּומ ִה ְתהַ לְך
אמר ִמ ֵ֣שּוט בָ אִָ֔ ֶרץ ָֽ
אמר ד' אֶ ל־הַ ָש ָטן מ ַ ֵ֣איִן ָת ָּ֑בא ַו ַַּ֨יעַ ן הַ ָש ָטן אֶ ת־ד' וַי ִ֔ ַ
(ז) ו ִַ֧י ֶ
אמר ד' אֶ ל־הַ ָשטִָ֔ ן הֲ ַ ִּ֥ש ְמ ָת ִל ְבך עַ ל־עַ ְב ִ ֵ֣די ִאיָּ֑ ֹוב ִכֵ֣י אין כ ַָּ֨מהּו֙ בָ אִָ֔ ֶרץ ִ ֵ֣איש ָ ִ֧תם
ָ ָֽבּה( :ח) וַי ֶ
אמר ַ ָֽה ִח ִָ֔נם י ִָּ֥רא ִאיֹוב אֱ ֹלקים( :י)
ְוי ָ ַָּ֛שר י ְִ֥רא אֱ ֹלקים ו ָ ְִּ֥סר מ ָ ָֽרע( :ט) וַיַ ִ֧עַ ן הַ ָש ָ ַּ֛טן אֶ ת־ד' וַי ַ ָּ֑

 1וכן ברד"ק למלכים ב פרק ד ד"ה עבדך אישי מת
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ת־בנְךִּ֥ אֶ ת־י ְִח ְידך ִמ ֶ ָֽמנִי:
ִ
אֱ ֹלקים אַַ֔ ָתה ו ְִּ֥לא חָ ַ ַּ֛שכְ ָת אֶ

שיחות הרב צבי יהודה על התורה  /חיי שרה  /סדרה א  -תשל"ד .4 /יצחק
 נפעלותלעומת פעילות עצומה נשגבה זו  -איזו פעילות אנחנו מוצאים אצל יצחק
אבינו? בקושי כמה פסוקים :הבארות שחפר ,ו"ויזרע ..וימצא ...מאה
שערים" .אי-אפשר להשוותה לפעילות של אביו .אין שום דמיון .יצחק אבינו
אינו פעיל .הוא נפעל! בפרשה שלנו  -שידוכו מסודר על-ידי אביו והשמש
הנאמן .גם בענין הברכות ליעקב ועשו הוא נפעל .נפעל עד כדי עקידתו ,שהיא
שיא הנפעלות .איזה קונטרסט (=ניגוד) עצום לעומת אביו המלא גבורה
וענקיות של פעילות! אברהם אבינו הוא פעיל נפלא ,אבל יצחק אבינו - ...מה
ענינו בחיים? ענינו להיות נפעל ונדחף!
לכאורה לאדם פעיל ,העושה גדולות ,הפועל בתורה ובגמילות חסדים
והמגלה את כוחותיו הרוחניים והמעשיים ,יש יותר חשיבות .נפעלות אינה
כל-כך שבח לציון על ערכו של אדם.
אבל ,צריך לברר איזו מין נפעלות היא זו ,ועל-ידי מה האדם נפעל ונדחף .יש
מצב קטנוני שאדם נפעל על-ידי אדם אחר  -אדם ששולט עליו .יש נפעלות
מגונה ביותר שהיא הנפעלות על-ידי היצר-הרע .אדם נפעל כזה הוא עבד ,ועל
כך אנו מברכים כל בוקר" :שלא עשני עבד" .שאיפת האדם היא להיות חופשי
ולא עבד .אידיאל האדם הנפעל אינו חירות וגדלות עצמית  -הוא אינו פועל
מאהבה .חולשה כזו של נפעלות מתגלה במצבים שונים אנושיים וחברתיים.
לא כן נפעלותו של יצחק אבינו .יצחק אבינו הוא אדם שנפעל על-ידי עליונות
שמימית .ביחזקאל מוצאים נפעלות מסוג זה" :ותשאני רוח ואשמע אחרי
קול רעש גדול ,ברוך כבוד ד' ממקומו" .יש אדם שנפעל על-ידי דחיפה אלוהית
כגון אברהם אבינו שנפעל על-ידי הציווי האלוהי" :לך לך ...אל הארץ אשר
אראך" .לעומת הפעיליות הענקית של אברהם אבינו ,יצחק אבינו הוא כולו
נפעל.
נפעלות על-ידי ההנהגה וההשגחה האלוהית היא גדולה מפעילות ,אשר כל
ערכה הוא אנושי (לעומת הנפעלות ,שהיא אלוהית).
יצחק אבינו אינו פועל מעצמו אלא ממה שנעשה איתו בדבר ד' .יצחק נפעל
על-פי מה שרבונו-של-עולם מסדר .כך במעשה השידוך ,כך בברכות וכך
בעקידה .יצחק הוא מין צדיק נסתר .מאברהם ,הצדיק הגלוי והענק בקידוש
השם ,נמשכת תעלומה של צדיק נסתר .מתוך-כך יש ליצחק אבינו פנימיות
יסודית ,כפי שאנו פוגשים במסכת שבת.
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קול מבשר חיי שרה:
ח .ותקח הצעיף ותתכס (בראשית כ"ד סה) .אמר הרבי רבי בונם זצלה"ה
מפרשיסחא ,כי כאשר היה אברהם אבינו ע"ה 'רבי' ,היה מנהיג העולם
במדת החסד .והיה ביתו פתוח לרווחה עם ד' פתחים ,והיה מכניס האורחים,
ונתן להם כל טוב .ועל ידי זה ,היה מגלה שמו של הקב"ה הגדול בעולם .אבל
יצחק ,אחר כן כשנעשה 'רבי' והתחיל לנהוג את העולם ,הלך לחנות וקנה
יתידות של ברזל וסתם כל הדלתות .והוא הלך לחדר לפנים מחדר ,ועסק
בתורה ועבודה יומם ולילה .ורוב עבודתו התבודד מבני אדם ,וזרק פחד
ויראה גדולה לכל חסידיו והמסתופפים בצילו .וכל מי שרצה לבא ולדבר עמו
 מרוב הפחד אחזו חיל ורעדה ,ועל ידי זה היה מגלה שיש דין ומשפט בעולם.וכל אחד ואחד שראה את צורתו הקדושה היה עושה תשובה באמת .וזהו
הכוונה ,ותרא את יצחק'[ ,ותרא' ,מלשון יראה  -המבי"א] ,שנפל עליה שפעת
יראת שמים ופחד יצחק .ומרוב יראה ,ותפול מעל הגמל וגו' ,ותקח הצעיף
ותתכס .כי מרוב הפחד ויראת שמים לא היתה יכולה למצוא מקום ,ותסתיר
ותתחבא עצמה[ .זכותא דאברהם ונחלי אמונה ,חיי שרה דף סו]:
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ישעיהו פרק סג
(טו) הַ בט ִמ ָש ַ ֙מיִם֙ ְּור ִ֔אה ִמזְ בִּ֥ל ָק ְד ְשך ו ְִת ְפאַ ְר ֶ ָּ֑תך אַ יה ִקנְ ָ ָֽא ְתך֙ ּוגְ ֵ֣בּור ִ֔ ֶתך הֲ ִּ֥מֹון מ ֶעַּ֛יך
ירנּו
ְ ָֽו ַרחֲ ֶמיך אלַ ִּ֥י ִה ְתאַ ָ ָֽפקּו( :טז) ִ ַֽכי־אַ ָ ָ֣תה אָ ִַ֔בינּו ִכי אַ ְב ָרהָ ם֙ ֵ֣לא י ְָדעִָ֔ נּו ְוי ְִש ָראל ֵ֣לא יַכִ ָ ָּ֑
עֹולם ְש ֶ ָֽמך( :יז) ָל ֵָ֣מה ַת ְתענּו ד' ִמ ְד ָר ִֶ֔כיך ַת ְק ִ ִּ֥שיחַ ִלבנּו
אַ ָ ַ֤תה ד' אָ ִַ֔בינּו גאֲ לִּ֥נּו ָֽמ ָ
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ִמיִ ְראָ ֶ ָּ֑תך ׁ֚שּוב ְל ַ ֵ֣מעַ ן עֲבָ ִֶ֔דיך ִש ְבטי נַחֲ לָ ֶ ָֽתך:

תלמוד בבלי מסכת שבת דף פט עמוד ב
אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן :מאי דכתיב כי אתה אבינו כי
אברהם לא ידענו וישראל לא יכירנו אתה ה' אבינו גואלנו מעולם שמך.
לעתיד לבא יאמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם :בניך חטאו לי .אמר לפניו:
רבונו של עולם  -ימחו על קדושת שמך .אמר :אימר ליה ליעקב דהוה ליה
צער גידול בנים ,אפשר דבעי רחמי עלייהו .אמר ליה :בניך חטאו - .אמר
לפניו :רבונו של עולם ,ימחו על קדושת שמך - .אמר :לא בסבי טעמא ,ולא
בדרדקי עצה .אמר לו ליצחק :בניך חטאו לי - .אמר לפניו :רבונו של עולם,
בני ולא בניך? בשעה שהקדימו לפניך נעשה לנשמע ,קראת להם בני בכורי,
עכשיו בני ולא בניך? ועוד ,כמה חטאו? כמ ה שנותיו של אדם  -שבעים שנה.
דל עשרין דלא ענשת עלייהו  -פשו להו חמשין .דל עשרין וחמשה דלילותא -
פשו להו עשרין וחמשה .דל תרתי סרי ופלגא ,דצלויי ומיכל ודבית הכסא -
פשו להו תרתי סרי ופלגא .אם אתה סובל את כולם  -מוטב ,ואם לאו  -פלגא
עלי ופלגא עליך .ואם תמצא לומר כולם עלי  -הא קריבית נפשי קמך .פתחו
ואמרו( :כי) אתה אבינו .אמר להם יצחק :עד שאתם מקלסין לי  -קלסו
להקדוש ברוך הוא ,ומחוי להו יצחק הקדוש ברוך הוא בעינייהו .מיד נשאו
עיניהם למרום ואומרים אתה ה' אבינו גואלנו מעולם שמך.

