La ligature d'Isaac

Une alliance douteuse
Pour Rachbam (Rabbi Chmouel ben Méïr), petit-fils de
Rachi, la raison de la ligature d'Isaac se trouve dans
l'alliance contractée par Abraham avec Abiméle'h. En
effet, le patriarche n'aurait pas dû négocier la terre
d'Israël avec le roi des Philistins.

La ligature d'Isaac, par Marc Chagall (1966).

בראשית פרק כב
ֹלהים נִ סָ ה אֶ ת ַאבְ ָרהָ ם וַ יֹאמֶ ר אֵ לָיו ַאבְ ָרהָ ם
ִ ֱ(א) וַ י ְִהי ַאחַ ר הַ ְדבָ ִרים הָ אֵ לֶה וְ הָ א
:וַ יֹאמֶ ר ִהנֵנִ י
רשב"ם

 כל מקום שנא' אחר הדברים האלה מחובר על הפרשה- (א) ויהי אחר הדברים האלה
 מן, אל תירא אברם,' שהרג אברהם את המלכים אמר לו הק, אחר הדברים האלה.שלמעלה
 ויוגד לאברהם לאמר עוד ובתואל ילד את, שנולד יצחק, ויהי אחר הדברים האלה.האומות
, גדל המלך אחשורוש את המן, שהגיד מרדכי על בגתן ותרש, וכן אחר הדברים האלה.רבקה
 אף כאן אחר הדברים.שרצה להרוג את מרדכי והועיל לו מה שהציל את המלך ונתלה המן
שכרת אברהם ברית לאבימלך לו ולנינו ולנכדו של אברהם ונתן לו שבע כבשות הצאן וחרה
אפו של הק' על זאת שהרי ארץ פלשתים בכלל גבול ישראל והק' ציוה עליהם לא תחיה כל
 לכן והאלהים נסה את,נשמה וגם ביהושע מטילין על ערי חמשת סרני פלשתים גורל
, מסה ומריבה, על נסותם את י"י,אברהם קינתרו וציערו כדכת' הנסה דבר אליך תלאה
 ועתה לך, כלומר נתגאיתה בבן שנתתיו לכרות ברית ביניכם ובין בניהם.בחנני י"י ונסני
.והעלהו לעולה ויראה מה הועילה כריתות ברית שלך
Genèse chapitre 22
1- L'Éternel vit que les méfaits de l'homme se multipliaient sur la terre, et que le produit des
pensées de son cœur était uniquement, constamment mauvais ;

Rachbam (1080 – 1160)
Après ces évènements: chaque fois qu'il est dit "après ces événements" cela signifie après
ce qui est mentionné au paragraphe précédent. "Après ces événements" où Abraham tua les
rois, Dieu lui dit "ne crains rien Avram" des nations. "Après ces événements", concernant la
naissance d'Isaac, on raconta à Abraham que Béthouel avait enfanté Rébecca. De même
"après ces événements" quand Mardochée révéla le complot de Bigtan et Térech, le roi
Assuérus éleva Haman, et ce dernier voulut tuer Mardochée, mais il fut sauvé car ce dernier
avait sauvé le roi, et c'est Haman qui fut pendu. De même ici "après ces événements",
quand Abraham conclut une alliance avec Abiméle'h, pour lui, ses fils et sa descendance en
lui remettant sept brebis. Ceci entraîna la colère divine, car la terre de Philistie fait partie des
frontières d'Israël, et Dieu demanda de ne laisser vivre aucune âme. Et même à l'époque de
Josué on tira au sort les cinq villes des satrapes philistins. C'est pourquoi Dieu éprouva
Abraham, il le tourmenta par là.
Traduction : Pentateuque Genèse ch. 12, v. 1, (Le'h Le'ha -  & )לך לךPhilippe Haddad

