
 לפרשת תולדות 
סימן לבנים   מעשי אבות  
 

 חיים רוזנר 
 
 

ת ַהַמ   ר׀ ֶאת־ְבֵאר ֹּ֣ ק ַוַיְחפ ֹּ֣ ב ִיְצחָָׁ֜ שָׁ ֹות  ַויָָּׁ֨ י מֹּ֣ ים ַאֲחֵרֵ֖ ום ְפִלְשִתִ֔ יו ַוְיַסְתמֹּ֣ ִבִ֔ ם אָׁ ֹּ֣ הָׁ ְפרוּ֙ ִביֵמיּ֙ ַאְברָׁ ָֽ ר חָׁ ִים ֲאֶשֶׁ֤
יו: )כ"ו, י"ח(  ִבָֽ ן אָׁ ֶהֵ֖ א לָׁ ָ֥ רָׁ ת ֲאֶשר־קָׁ ֹות ַכֵשמ ֹ֕ ֶהןּ֙ ֵשמִ֔ א לָׁ ֶׁ֤ ם ַוִיְקרָׁ ָ֑ הָׁ  ַאְברָׁ

 
בתו והגיע לעמדות  אברהם אבינו היה דמות כריזמטית וכובשת. בכל מעשיו הוא תמיד בלט בסבי

הנהגה. תופעה זו בולטת המיוחד במלחמת המלכים, ובאה לידי ביטוי בכך שבני חת פונים אליו בתור  
נו" )כ"ג, ו'(. המדרש אף מסביר שאברהם גייר אנשים רבים. בסך הכל, ניתן   הּ֙ ְבתֹוֵכִ֔ ים ַאתָׁ יא ֱאֹלִהֶׁ֤ "ְנִשָּ֨

 .לומר שאברהם הוביל את סובביו מבחינה חברתית
 

תזה לכריזמטיות של אביו. רבים איתו על  - פרשה שלנו אנו פוגשים את תולדות יצחק, האנטיב
י" )כ"ו, כ"ז(.   ִתִ֔ ם א  הבארות, מסתמים את בארות אביו, ואף הוא מעיד על כך בפירוש: "ְוַאֶתםּ֙ ְשֵנאֶתֹּ֣

 .אמנם יצחק מצליח בעבודת האדמה, אך הוא מתקשה בעבודת האדם
 

ממורשת אביו, בסך הכל הוא שונה ממנו באופי. יצחק עושה כל מאמץ להיאחז  אך יצחק איננו מנותק 
בארץ שה' הבטיח לאברהם. הוא שב וחופר את בארות אביו, הוא שב וקורא בשם ה', הוא שב ובונה  

 .מזבחות. את הדרך הגדולה של אביו הוא ממשיך, גם אם לא באותה הצורה
 

ים בעלי שאר רוח, שיודעים לתפוס את לב הציבור ולקרוא  רעיונות גדולים דורשים הוגים גדולים, אנש 
להם להצטרף למהלך הגדול. אולם, יישום מציאותי של רעיון צריך להתבסס על היכולת של אנשים  
שונים לממש אותו. אברהם הלך לו מארצו וממולדתו ומבית אביו, וקרא בקול גדול בשם ה'. הוא  

ני הארץ. כדרכם של רעיונות גדולים כאלה, עם מותו  התניע את תהליך ההכרה בבורא העולם על פ
עלה החשש שללא מנהיג ומוביל הרעיון ייגנז, וייעלם מהמפה. כאן בא יצחק אבינו, הבן הממשיך,  

ומראה שדרכו של אברהם סלולה היא לרבים, ואיננה מחייבת כישורים מיוחדים. גם יצחק, השונה כל  
קשה הוא זורע בשנת בצורת, וחופר בארות מסותמות,  כך, יכול לקדש את השם במעשיו. בעבודה  

 .ומראה שדרך אביו ממשיכה לעמוד בזכות עצמה, ותמשיך להיות איתנו לנצח נצחים
 


