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 "אחר הדברים האלה...."
 

ר ִהֵנ   אמֶּ ם ַוי ֹּ֥ יו ַאְבָרָהָּ֖ ר ֵאָלֵ֔ אמֶּ ם ַוי ִ֣ ת־ַאְבָרָהָ֑ ה אֶּ ים ִנָסָּ֖ ֱאֹלִהֵ֔ ה ְוָהִ֣ לֶּ ים ָהֵאֵ֔ י ַאַח֙ר ַהְדָבִרִ֣  ִני: )א( ַוְיִהִ֗
 

ם  ה ַויַֻּגֹּ֥ד ְלַאְבָרָהָּ֖ לֶּ ים ָהֵאֵ֔ י ַאֲחֵר֙י ַהְדָבִרִ֣ יָך: )כ( ַוְיִהִ֗ ֹור ָאִח  ים ְלָנחֹּ֥ וא ָבִנָּ֖ ה ַגם־ִהִ֛ ה ִמְלָכֹּ֥ ֵנה ָיְלָדָ֨ ר ִהִ֠  ֵלאמ ָ֑
 

 רש"י בראשית פרק כ"ב פס' א'
יש מרבותינו אומרים אחר דבריו של שטן, שהיה מקטרג ואומר מכל סעודה   -  אחר הדברים האלה)א( 

יל בנו, אילו הייתי  שעשה אברהם לא הקריב לפניך פר אחד או איל אחד, אמר לו כלום עשה אלא בשב 
אומר לו זבח אותו לפני לא היה מעכב. ויש אומרים אחר דבריו של ישמעאל שהיה מתפאר על יצחק  

שמל בן שלש עשרה שנה ולא מיחה, אמר לו יצחק באבר אחד אתה מיראני, אילו אמר לי הקדוש ברוך  
 הוא זבח עצמך לפני לא הייתי מעכב: 

 
 גור אריה שם 

. דאם לא כן מאי "אחר הדברים האלה" דקאמר, דמשמע שתולה הדבר בענין  'כואחר דבריו של שטן ו
הנזכר למעלה, אלא אחר דבריו של שטן. ואף על גב שדבר השטן לא נזכר בכתוב, כיון דכתיב בקרא  

כאילו כתיב בפירוש דברי השטן, דודאי היה מקטרג. וכן מאחר   -הסעודה שעשה אברהם )לעיל כא, ח( 
יצחק נימול לשמנה ימים )שם שם ד(, בודאי היה ישמעאל מתפאר, ולפיכך לא דכתיב בקרא לעיל ש

 הוצרך לכתוב, ועליו קאי שפיר: 
 
 

 רש"י שם פס' כ' 
בשובו מהר המוריה היה אברהם מהרהר ואומר אילו היה בני   - )כ( אחרי הדברים האלה ויגד וגו'

שחוט כבר היה הולך בלא בנים, היה לי להשיאו אשה מבנות ענר אשכול וממרא, בשרו הקדוש ברוך  
 הוא שנולדה רבקה בת זוגו, וזהו אחרי הדברים האלה הרהורי דברים שהיו על ידי עקידה: 

 
 גור אריה שם 

. הקשה הרא"ם על מדרש רז"ל )ב"ר נז, ג( למה לנו לפרש אחר הרהורי דברים  וכו'אחר הרהורי דברים 
של אברהם, וזה לא נזכר כלל בכתוב שלפני זה, ולמה לא נפרש אחר שאמר לו הקדוש ברוך הוא  

"הרבה ארבה את זרעך" )פסוק יז( שנולדה רבקה בת זוגו להשיאו לו לאשה, ובזה תתקיים הברכה. 
דלא שייך בזה "אחרי הדברים" אבל הכל הוא מעשה אחד, שהשם יתברך הבטיחו   ואין בדבריו כלום,

דמשמע שאינו ענין אחד עם הדברים   -"ויגד לאברהם כו'", ולא שייך בזה "אחרי הדברים"   -על הבנים 
הראשונים, אבל בהא מלתא הוי שפיר לשון )אחד( ]"אחרי"[, שהיה מהרהר אברהם שהיה לו להשיא 

באה עליו בשורה כי נולדה רבקה בת זוגו. ומה שהקשה דלא נזכר בכתוב  - ת זוגו לו אשה שאינה ב
  -מסברא שהיה אברהם חושב כך. וכך פירוש הכתוב  -הרהורי דברים, בודאי כיון שהיתה העקידה 

אף על גב שהוא   -אחר הדברים שהגיע יצחק לשחיטה, ובודאי אברהם חושב שיש לו להשיאו אשה 
 ואשכול, ולפיכך נתבשר שנולדה בת זוגו:משיא לו מבנות ענר  

 
 

 אור החיים הקדוש בראשית פרק כ' פס' א'
ויהי אחר הדברים וגו'. פי' הדברים האמורים למעלה מהענין שכמה הרפתקי שעברו עליו עד שנפקד  

בבן לעת זקנתו, וגם הבטיחו ה' כי ביצחק יקרא לך זרע, ואחר שהיה יצחק גדול כאומרו ויגר אברהם  
פלשתים ימים רבים ובשנה ראשונה שירד לפלשתים נולד יצחק הא למדת כי גדול היה.  בארץ 

ובאמצעות הקודם יהיה גודל הנסיון מופלא בין בבחינת אברהם שאחר כמה הרפתקי קדמו לו עד  
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שנפקד ואחר כמה הבטחות מה' כי ביצחק יקרא זרעו הוא אומר לו שיקרבהו ולא הרהר בלבו, בין 
 שהיה גדול כנשמע מפסוק הסמוך ויגר וגו' הא למדת שגדול היה ולא עכב.  בבחינת יצחק שהגם

 
 

 רש"י בראשית פרק כ"ב פס' י"ב
מעתה יש לי מה להשיב לשטן ולאומות התמהים מה היא חבתי אצלך, יש לי פתחון    -כי עתה ידעתי 

 : פה עכשיו שרואים כי ירא אלהים אתה
 
 

 רמב"ן בראשית פרק ב"כ פס' א'
ענין הנסיון הוא לדעתי, בעבור היות מעשה האדם רשות מוחלטת בידו,   -את אברהם  והאלהים נסה

אם ירצה יעשה ואם לא ירצה לא יעשה, יקרא "נסיון" מצד המנוסה, אבל המנסה יתברך יצוה בו  
להוציא הדבר מן הכח אל הפועל, להיות לו שכר מעשה טוב לא שכר לב טוב בלבד. ודע כי השם צדיק  

יא ה(, כשהוא יודע בצדיק שיעשה רצונו וחפץ להצדיקו יצוה אותו בנסיון, ולא יבחן את  יבחן )תהלים  
 הרשעים אשר לא ישמעו. והנה כל הנסיונות שבתורה לטובת המנוסה: 

 
 

 רש"י שמות פרק כ' פס' י"ז 
 לגדל אתכם בעולם שיצא לכם שם באומות שהוא בכבודו נגלה עליכם: -)יז( לבעבור נסות אתכם  

שון הרמה וגדולה, כמו )ישעיה סב י( הרימו נס, ארים נסי )ישעיהו מט כב(, וכנס על הגבעה  ל -נסות 
 )ישעיהו ל, יז(, שהוא זקוף:

 
 איוב פרק א'

ר  ם ְוָיָׁשִ֛ יׁש ַה֗הּוא ָתָּ֧ ֹוב ְׁש֑מֹו ְוָהָיּ֣ה׀ ָהִאּ֣ ֶרץ־֖עּוץ ִאיּ֣ יׁש ָהָיָ֥ה ְבֶאֶֽ ים)א( ִאִ֛ א ֱאֹלִה֖ ָ֥ ע:  ִויר  ָרֶֽ ר מ   ְוָסָ֥
ֹות:  ֹוׁש ָבנֶֽ ים ְוָׁשלָ֥ ה ָבִנ֖ ֹו ִׁשְבָעָ֥ ְלדּו לִ֛  )ב( ַוִיָּוָ֥

ׁש  ּ֣ ֶמד־ָבָק֙ר ַוֲחמ  ֤אֹות ֶצֶֽ ׁש מ  ים ַוֲחמ ַ֨ י ְגַמִל֗ ּ֣ ֶׁשת ַאְלפ  אן ּוְׁשֹלָּ֧ י־צ ֹ֜ ת ַאְלפ  ְבַעַ֨ הּו ִׁשֶֽ ְקנ  י ִמִ֠ ד  )ג( ַוְיִהּ֣ ה ְמא ֑ ה ַרָבּ֣ ֹות ֲאתֹו֔נֹות ַוֲעֻבָד֖ אּ֣ ַוְיִה֙י  מ 
ֶדם: י־ֶקֶֽ יׁש ַה֔הּוא ָג֖דֹול ִמָכל־ְבנ   ָהִאּ֣

ל ם ֶלֱאכ ָ֥ יֶה֔ ת  ֶׁשת ַאְחי ֶֽ יׁש יֹו֑מֹו ְוָׁשְל֗חּו ְוָקְראּ֙ו ִלְׁשֹלּ֣ ית ִאּ֣ ֖ ה ב  ּו ִמְׁשֶת֔ ם:  )ד( ְוָהְל֤כּו ָבָני֙ו ְוָעשּ֣  ְוִלְׁש֖תֹות ִעָמֶהֶֽ
י ַהִמְׁשֶתֹ֜  ּוּ֩ ְימ ַ֨ י ִהִקיפֶֽ י ִכּ֣ ר ִא֔יֹו)ה( ַוְיִהִ֡ י ָאַמּ֣ ר ֻכָל֒ם ִכִּ֚ ה ע לֹו֘ת ִמְסַפּ֣ ים ַבב ֶק֘ר ְוֶהֱעָלּ֣ ם ְוִהְׁשִכּ֣ ְַֽיַקְדׁש ֗ ֹוב ַוֶֽ ח ִאיּ֣ ּו  ה ַוִיְׁשַלָּ֧ ב אּוַל֙י ָחְטאּ֣

ים: פ  ה ִא֖יֹוב ָכל־ ַהָיִמֶֽ ָכה ַיֲעֶשָ֥ ם ָכִ֛ ים ִבְלָבָב֑ ּו ֱאֹלִה֖ ֲרכָ֥ י ּוב   ָבַנ֔
י ַה֔יֹום ַויָ  ם: )ו( ַוְיִהּ֣ ן ְבתֹוָכֶֽ ם־ַהָשָט֖ ֹוא ַגֶֽ ב ַעל־ְיקָֹו֑ק ַוָיבָ֥ ֖ ים ְלִהְתַיצ  ּ֣י ָהֱאֹלִה֔ אּ֙ו ְבנ   ב ַ֨

 ֶֽ ֶרץ ּומ  ּוט ָבָא֔ ר ִמשּ֣ ן ֶאת־ְיקָֹו֙ק ַוי אַמ֔ ַען ַהָשָט֤ א ַוַיַ֨ ִין ָתב ֑ ַאּ֣ ן מ  אֶמר ְיקָֹוִ֛ק ֶאל־ַהָשָט֖ ּה:)ז( ַוי ָּ֧ ְך ָבֶֽ ֖  ִהְתַהל 
אמֶ  ר)ח( ַוי ֤ ם ְוָיָׁשִ֛ יׁש ָתָּ֧ ֶרץ ִאּ֣ הּ֙ו ָבָא֔ ין ָכמ ַ֨ ֤ י א  י ִא֑יֹוב ִכּ֣ ְמָת ִלְב֖ך ַעל־ַעְבִדּ֣ ן ֲהַשָ֥ ים  ר ְיקָֹו֙ק ֶאל־ַהָשָט֔ א ֱאֹלִה֖ ָ֥ ע:  ְיר  ָרֶֽ ר מ   ְוָסָ֥

 
 
 

 פרקי אבות פרק א' משנה ג'
את הרב על מנת   אנטיגנוס איש סוכו קבל משמעון הצדיק הוא היה אומר אל תהיו כעבדים המשמשין

 לקבל פרס אלא הוו כעבדים המשמשין את הרב שלא על מנת לקבל פרס ויהי מורא שמים עליכם:
 
 

 ר' עובדיה ברטנורא שם 
וכן אמרו חז"ל, עבוד מאהבה עבוד מיראה. עבוד מאהבה, שאם באת לשנוא דע שאתה אוהב ואין  

 רא בועט:אוהב שונא. עבוד מיראה, שאם באת לבעוט דע שאתה ירא ואין י 


