
מהנקודות בתוכן

איך אפשר לו לכרות ברית על להבא, ומי יודע מה יולד יום, והכל בידי שמים... 

החליט  ולכן  למעל"ה...  להתעלו"ת  איך  עצו"ת  חיפש  ע"ה  אבינו  שאברהם 

ע"ה  אבינו  אברהם  בא  ממילא  כלל...  חיצוני  מגע  שום  בלי  המצוה  לעשות 

לידי המסקנא שאין לעשות שום פעולה שבעולם למצוא חן בעיני הגוים... 

ומזה יהיה פרנסתן של ישראל... יצחק קיבל זאת בהתלהבות בדיעה אחת עם 

אברהם... וכאילו לא היתה כאן שום עצה מצדו, אך ורק עשיית רצון השי"ת 

בפשטות ובתמימות... כדי שיהיה מוכשר לקרבן בלי שום מניעה מצד הטבע, 

שיעץ  עצה,  לכל  ממעל  היינו  גבוה...  לצורך  ורק  אך  המשוער,  מכל  למעלה 

הוא, אך ורק בלתי לה' לבדו... ושוב היתה מחשבת העקידה בתמימות ממש, 

באופן נעלה ונשגב, ונסתלקו כל נגיעותיו... והיא יראת שמים באמיתית



ַוְיִהי ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְוָהֱאִהים ִנָּסה ֶאת ַאְבָרָהם ַוֹּיאֶמר ֵאָליו ַאְבָרָהם 
ַוֹּיאֶמר ִהֵּנִני (כג, א)

א] ברשב"ם על הפסוק והאלקים נסה, כתב 

וז"ל: והפירוש הוא, שציער הב"ה את אברהם 

על אשר כרת ברית עם אבימלך לדורי דורות, 

ונחשב זה לדבר שאינו לפי מהותו ועצמיותו 

לכרות  לו  אפשר  איך  אאע"ה,  של  וגדלותו 

ברית על להבא, ומי יודע מה יולד יום, והכל 

בידי שמים.

ולכן  זאת,  הרגיש  ע"ה  אבינו  ואברהם  ב] 

עשה כל טצדקי להיטיב זה, ואדרבא, אדרבא, 

יקוים  אעפ"י שאם  המצות,  חביבות  להראות 

מצוה זו ממילא תשכח כל ענין כריתת הברית, 

לא השגיח על כלום, לעשות רצון קונו, והיינו 

זריזותו דאברהם.

ַוֹּיאֶמר ַקח ָנא ֶאת ִּבְנ ֶאת ְיִחיְד ֲאֶׁשר ָאַהְבָּת ֶאת ִיְצָחק ְוֶל ְל ֶאל ֶאֶרץ 
ַהּמִֹרָּיה ְוַהֲעֵלהּו ָׁשם ְלעָֹלה ַעל ַאַחד ֶהָהִרים ֲאֶׁשר אַֹמר ֵאֶלי (כג, ב)

דברי  להזכיר  העול"ה.  עצ"י  ויבק"ע  ג] 

עצ"ה,  מלשון  הוא  עצ"י,  שפי'  שלום,  אהבת 

איך  עצו"ת  חיפש  ע"ה  אבינו  שאברהם 

להתעלו"ת למעל"ה.

ענין  את  לתקן  איך  הוא,  הפי'  ולענינינו  ד] 

הברית עם אבימלך. ובזה יש להרגיש, בדחילו 

ורחימו, שזהו מה שנזכר כאן בפסוקים כסדר 

אלקים  כי  ב"ה,  הוי'  שם  ולא  אלקים  השם 

מורה על דין, והיה כאן כעין דיון על אאע"ה 

על הברית אשר כרת.

ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ַוִּיָּׂשא ַאְבָרָהם ֶאת ֵעיָניו ַוַּיְרא ֶאת ַהָּמקֹום ֵמָרחֹק (כג,ד)

של  השלישי  ביום  השלישי".  "ביום  ה] 

התיעצו"ת וחיפוש עצות איך לעשות הכל על 

צד היותר טוב, נדמה בעיניו שהדבר והמקום 

עדיין רחוק הוא ולא הגיע עדיין לתכליתו, ולכן 

גמר בדעתו לסלק מכאן כל ענין סיוע מבחוץ, 

הנערים  את  סילק  ולכן  ומיצחק,  ממנו  חוץ 

מחברותא שלהם ואמר להם שישארו פה, וגם 

יצחק,  ונתנו על  את העצים סילק מן החמור 

לא  בגדר  לחמור,  הדומה  עם  ולא  חמור,  לא 

לכם ולנו לבנות בית אלקינו, כמבואר בעזרא 

ד', ולכן החליט לעשות המצוה בלי שום מגע 

חיצוני כלל.

ַוֹּיאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל ְנָעָריו ְׁשבּו ָלֶכם ּפֹה ִעם ַהֲחמֹור ַוֲאִני ְוַהַּנַער ֵנְלָכה ַעד 
ּכֹה ְוִנְׁשַּתֲחֶוה ְוָנׁשּוָבה ֲאֵליֶכם (כג, ה)

כאן  ישנם  א)  (אות  מעלה  של  בקשר  ו] 

אאע"ה  הצריך  לכאורה  כי  עמוקים,  דברים 

כריתת ברית זה כאן הנזכר עם אבימלך מלך 

פלשתים, שמכיון שאמר לו הב"ה כי גר יהיה 

גילה לו הב"ה שם  ולא  זרעך בארץ לא להם, 

האומה שביניהם ישתעבדו ישראל, ואולי יהיו 

הפלשתים האומה הזאת, בכל אופן בודאי יהיה 

זאת לתועלת כשיזכרו הגוים שישתעבדו 

שלא  ברית  כרת  שאבימלך  ביניהם  ישראל 

את  יזכרו  ואולי  אאע"ה,  של  זרעו  את  יצער 

הברית הזאת, וא"כ שפיר עביד אאע"ה במה 

שכרת את הברית.

לא  זאת  שבכל  אאע"ה  שראה  עכשיו  אבל 

מצא הדבר חן בעיני הב"ה, ממילא בא אברהם 

אבינו ע"ה לידי המסקנא שאין לעשות שום 

ב



הגוים,  בעיני  חן  למצוא  שבעולם  פעולה 

החומריות  כל  להניח  אאע"ה  החליט  ולפיכך 

וכן  לבדו,  יצחק  עם  ילך  והוא  פה,  אתו  שהיה 

יהיה לדורות, שלא לערב שום פעולה צדדית, 

שהשי"ת  בבירור  ובטחון  באמונה  לעבוד  רק 

יושיע לכל החוסים בו ולא ירעו ולא ישחיתו.

שלו  החומריות  לכל  אאע"ה  אמר  זה  ועל 

"אתם תשבו פה", אתם, אצלי כמו החמור, כמו 

שאי אפשר לו לחמור להושיע לו, כמו כן אתם, 

לא לנו ולכם לבנות, רק אני והנער ולא שום כח 

אחר.

ז] ומפרש הפסוק באופן זה, אתם אצלי בשוה 

עם החמור, "ואני והנער", ולא שום זולת, "נלכה 

עד כה", הרמז על השכינה הקדושה, כמבואר 

בספרים, "ונשתחוה", כלומר שנבטל עצמינו זה 

בהחלט לרצון הבוית"ש, ואז "ונשובה אליכם", 

דבר,  משום  נתיירא  ולא  לגמרי,  אחרת  בצורה 

רק לעשות רצון בוית"ש.

ַוִּיַּקח ַאְבָרָהם ֶאת ֲעֵצי ָהעָֹלה ַוָּיֶׂשם ַעל ִיְצָחק ְּבנֹו ַוִּיַּקח ְּבָידֹו ֶאת ָהֵאׁש ְוֶאת 
ַהַּמֲאֶכֶלת ַוֵּיְלכּו ְׁשֵניֶהם ַיְחָּדו (כג, ו)

כלומר  העולה".  "עצי  את  אברהם  ויקח  ח] 

וישוב  התבוננות  אחר  עכשיו  העלה  זו  עצה 

גם  זאת  בנו", הטעים  יצחק  "וישם על  הדעת, 

ליצחק, לאות בידו על העתיד, כשיפלו בניו בין 

הגוים.

המאכלת",  ואת  האש  את  בידו  "ויקח  ט] 

עצומה,  בהתלהבות  זאת  קיבל  שאאע"ה 

שמהיום והלאה יהי רק כך, ומזה יהיה פרנסתן 

יצחק  וגם  "מאכלת",  ענין  שזה  ישראל,  של 

עם  אחת  בדיעה  בהתלהבות  זאת  קיבל 

אברהם, וילכו "שניהם", שניהם לבדם בלי שום 

סיוע מבחוץ, "יחדיו".

ַוֹּיאֶמר ִיְצָחק ֶאל ַאְבָרָהם ָאִביו ַוֹּיאֶמר ָאִבי ַוֹּיאֶמר ִהֶּנִּני ְבִני ַוֹּיאֶמר ִהֵּנה ָהֵאׁש 
ְוָהֵעִצים ְוַאֵּיה ַהֶּׂשה ְלעָֹלה (כג, ז)

יצחק  קיבל  זו,  בדיעה  שנתאחדו  ולאחר  י] 

כל תכונת נפשו של אברהם אביו, עד שנעשה 

אבינו  אברהם  השני,  ומצד  ממש,  "אביו" 

בו  והילדות שהיה  הרעננות  כח  כל  קיבל  ע"ה 

ביצחק. שהרי אברהם כבר היה מלומד בנסים 

ובנסיונות, ויצחק התחיל זה עכשיו, ומצד השני, 

בו כח חדש, של תחילת החסידות,  יצחק היה 

שאז הוא בתוקפו. ואז אמר יצחק אל אברהם, 

"אבי", ואברהם השיב לו "הנני בני", שאני ישנם 

בי כחות שלך.

ד"ק  עם  לפרש  יש  לעולה.  השה  ואיה  יא] 

של מרן מקוצק, והנה איל אחר, "אן אנדער"ע 

מזה  כלל  נתפעל  לא  שאאע"ה  כלומר  איל", 

וכששחט את האיל,  יחידו,  בנו  שהנשחט הוא 

איל  זה  שגם  אחר,  איל  שוחט  כאלו  לו  נדמה 

וגם זה.

בתכונת  כשהתדבק  זאת,  הרגיש  ויצחק  יב] 

היינו  האש",  "הנה  ואמר,  אברהם,  של  נפשו 

ההתלהבות והעצים, קבלתי עצותיך, אבל אינני 

מרגיש שהדבר בעיני הוא כמו אילו היה נשחט 

ח"ו,  יופגם הקרבן,  ואני מתיירא שבזה  "שה", 

כי רצה הבוית"ש שיהיה אצלינו, אצלי ואצליך 

כמו שה נשחט.

ַוֹּיאֶמר ַאְבָרָהם ֱאִהים ִיְרֶאה ּלֹו ַהֶּׂשה ְלעָֹלה ְּבִני ַוֵּיְלכּו ְׁשֵניֶהם ַיְחָּדו (כג, ח)

רואה  שאלקים  אברהם  הרגיעו  זה  ועל  יג] 

ללבם, ומכיר הרצון שבלב בני, והוא אצלו כמו 

שה לעולה, ומכיון שנתאחד גם בזה, כתב עוד 

פעם וילכו שניהם יחדיו, שאף בזה היו שניהם 

בעצה ומחשבה ומדריגה אחת.
ג



ַהִּמְזֵּבַח  ֶאת  ַאְבָרָהם  ָׁשם  ַוִּיֶבן  ָהֱאִהים  לֹו  ָאַמר  ֲאֶׁשר  ַהָּמקֹום  ֶאל  ַוָּיבֹאּו 
ִמַּמַעל  ַהִּמְזֵּבַח  ַעל  אֹתֹו  ַוָּיֶׂשם  ְּבנֹו  ִיְצָחק  ֶאת  ַוַּיֲעקֹד  ָהֵעִצים  ֶאת   ַֹוַּיֲער
(כג,  ְּבנֹו  ֶאת  ִלְׁשחֹט  ַהַּמֲאֶכֶלת  ֶאת  ַוִּיַּקח  ָידֹו  ֶאת  ַאְבָרָהם  ָלֵעִצים. ַוִּיְׁשַלח 

ט-י)

יד] והנה אמרנו, שאברהם אבינו ע"ה עשה 

עצות ותחבולות להראות שמקבל רצון השי"ת 

התערומת  יתבטל  ובזה  שלם,  ולב  בשמחה 

מעליו, אבל אח"כ הרגיש אברהם שגם זה אינו 

נכון, כי אז יש כאן איזו נגיעה עצמית, לתקן את 

מעשיו, אבל התכלית לי שיהיה עולה תמימה, 

בלי שום מום ונגיעה, ולכן כשהעלה את יצחק 

לשחטו ממש, אחר שכבר עקד אותו, אז השיבו 

היתה  לא  וכאילו  עצותיו,  לכל  ממעל  וסידרו 

רצון  עשיית  ורק  אך  מצדו,  עצה  שום  כאן 

השי"ת בפשטות ובתמימות. 

טו] גם רעיון אחר עלה אז בדעתו של אאע"ה. 

שלפיכך נולד יצחק כשהיה הוא בן מאה, שלא 

כדרך הטבע, אצלו וגם אצל שרה, כדי שיהיה 

הטבע,  מצד  מניעה  שום  בלי  לקרבן  מוכשר 

למעלה מכל המשוער, אך ורק לצורך גבוה.

טז] והנה כשנולד יצחק, אמר אברהם, צחוק 

מלל  ומי  יצחק,  השומע  כל  אלקים,  לי  עשה 

לאברהם, כי ילדתי בן לזקוניו (קאפיטל כא, ו). 

כאן  שאין  הענין,  כל  נתברר  כבר  עכשיו,  אבל 

שום ענין של צחוק.

טז] ויתפרשו הכתובים כך: ויבא אל המקום 

בנו,  יצחק  את  ויעקד  העצים  את  ויערך  וכו', 

אז,  העקידה,  ובשעת  העריכה,  בשעת  פי', 

ותחבולותיו  עצותיו  היינו  "העצים",  את  ערך 

שחשב בהם, אבל אח"כ שם אותו על המזבח, 

אותו  אז שם  יצחק,  את  פי' כששם שם ממש 

"ממעל לעצים", היינו ממעל לכל עצה, שיעץ 

זה  וכאן בפסוק  הוא, אך ורק בלתי לה' לבדו. 

כתיב שעקד את יצחק בנו.

טו"ב] אבל שוב בפסוק י' שם כתיב רק, "ויקח 

ולא כתיב שם  בנו",  את המאכלת לשחוט את 

צחוק,  של  ענין  כל  נסתלק  כבר  כי  בנו,  יצחק 

שהשומעים  מה  עם  כלל  מתחשבים  אנו  ואין 

יצחקו, ומה לו ולהם, הוא מתחשב רק עם מה 

לו  נולד  למה  האמת  מבין  והוא  "בנו",  שהוא 

כשהיו בן מאה.

ח"י] והולדת יצחק היתה שלא כדרך הטבע 

לגמרי, ואעפ"י שגם ישמעאל היה בנו, אבל אין 

הטבע,  בדרך  נולד  הוא  כי  שייכות,  שום  להם 

וממילא היה יצחק יחיד ממש, ועכשיו כשחידש 

אברהם אבינו ע"ה ענין זה בדעתו, שוב נתברר 

היתה  ושוב  יצחק,  של  יחודותו  ענין  היטב  לו 

באופן  ממש,  בתמימות  העקידה  מחשבת 

נעלה ונשגב, ונסתלקו כל נגיעותיו, ואדרבא, 

נתיירא היה בכלל לחשוב שום צל של מחשבה 

אחרת, והיא יראת שמים באמיתית.

ִהֵּנִני.  ַוֹּיאֶמר  ַאְבָרָהם  ַאְבָרָהם  ַוֹּיאֶמר  ַהָּׁשַמִים  ִמן  ה׳   ַמְלַא ֵאָליו  ַוִּיְקָרא 
ִּכי  ָיַדְעִּתי  ִּכי ַעָּתה  ְוַאל ַּתַעׂש לֹו ְמאּוָּמה  ַהַּנַער  ָיְד ֶאל  ַוֹּיאמֶ ר ַאל ִּתְׁשַלח 

ְיֵרא ֱאִהים ַאָּתה ְוא ָחַׂשְכָּת ֶאת ִּבְנ ֶאת ְיִחיְד ִמֶּמִּני (כג, יא-יב)

באופן  וי"ב  י"א  פסוק  מתפרשים  וממילא 

נפלא, "עתה ידעתי כי ירא אלקים אתה", עתה 

והקדושות,  הטובות  מחשבותיך  כל  אחר 

זה  כי  ממני",  יחידך  את  "בנך  את  חשכת  ולא 

עתה נתודע לך עומק יחודותו.

ד


