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 "פ התש  ויראפרשת 

 

 "שכר ועונש -קידוש ה' "

ת ַאְבָרָהם םְוָהֱאֹלִהי ,ַוְיִהי ַאַחר ַהְדָבִרים ָהֵאלֶּה" .א ר ֵאָליו ,ִנָסה אֶּ  - ַויֹּאמֶּ

ר ִהֵנִני  ,ַאְבָרָהם  '(. א  -' כב ", )בראשית, ַויֹּאמֶּ

במאמר זה, נבאר אי"ה ובסייעתא דשמיא, את פנימיות העניין של קידוש ה',  

 שבנסיון העקידה, בדרכו של אברהם אע"ה, ואת הפנימיות 

 -וממילא, את הכוח שנתן אברהם אע"ה לזרעו אחריו  

 במסירות נפש. 

 נבאר קצת, מעניין שכר ונפש, וכמו כן,  

 וכפי שיתבאר להלן. 

 , הביא, שהאהבה נבחנת בעשרה דברים מן האוהב,  2 1בספר הישר   .ב

 -שעבודת האוהב, תהיה, שלא על מנת לקבל פרס ובדבר העשירי, ביאר, 

 כי אז, העבודה נחשבת כאהבה שאינה תלויה בדבר.

 ויעויין בדבריו, שאת כל אלו העשרה דברים, למד מהנהגותיו של אברהם אע"ה. 

 

 :בזהות מחברו, מצינו ד' דעות 1

רבינו זרחיה להרב חיד"א, כתבו, שהוא  -בספר "דרך החיים", וכמו כן בספר "שם הגדולים"  .א

 , היווני

 ,רבינו תם מרומרוגבספר "צרור המור", כתב, שהוא  .ב

 ,רבינו תם מאורליאנששהוא בספר "שפתי ישנים", וכן בספר "סדר הדורות", כתבו,  .ג

, בעל רבינו זרחיה הלויים, שהוא להרב חיד"א, הביא בשם יש אומר -בספר "שם הגדולים"  .ד

 "המאור".

 השער השני. 2
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 ובדבר העשירי )הנ"ל(, כתב וז"ל: 

ל יתברך תלויה בדבר, או על מנת  -כי החסיד, אין אהבתו באשירית. "המידה הע

 לקבל פרס, 

ל יתברך )בראשית,  -, על כן אמר לו האובעבור שלא ביקש אברהם שכר מעבודתו

 . טו' א'(, 'שכרך הרבה מאוד'

 -עם חסידיו, בעת יעבדוהו, על מנת שלא לקבל פרס  ל יתברך-כי מנהג הא

 ם, ויתן להם טובה כפולה, יכפול להם שכר

, 'יען אשר שאלת   3  יא'( -כאשר אמר לשלמה המלך עליו השלום )מלכים א', ג' 

'. וכתיב אחריו )פסוק יג'(, 'וגם אשר לא  את הדבר הזה, ולא שאלת לך עושר

   כבוד' ". שאלת, נתתי לך, גם עושר גם 

 ובאמת, שתחילה לזה, מצינו בעניין הניסיון הראשון: 

 - מצינו '( כב, לך לך)  תנחומאדהנה, במדרש  

ל ְלך  ְולְֶּך' " ץ אֶּ רֶּ ִרָיה  אֶּ ן  - 'ְלך  לְֶּך'  ַמהּו, 'ַהמֹּ ן  ִנָסיוֹּ ן ַאֲחרוֹּ ן  ְכִנָסיוֹּ    ,ָהִראׁשוֹּ

יוֹן ִראׁשוֹן ִנסָּ ך  ֵלְך'ב   - הָּ ך ל  צ  ך ֵמַאר  תֶּ    ,'ּוִמּמוַֹלד 

יוֹן ִנסָּ ך  לְֶּך'ב   - ַאֲחרוֹן ו  ל  ל  ץ אֶּ רֶּ ה אֶּ  . "' ַהֹּמִריָּ

ר ֵאָליו הד'(, " -, מצינו )בראשית, יב' והנה, בנסיון הראשון ר ִדבֶּ  ' ", ַכֲאׁשֶּ

רכַ " ונראה, שהלשון שלא   -מורה, שעשה זאת אברהם אע"ה, בצורה ואופן , " ֲאׁשֶּ

 על מנת לקבל פרס.  

, במכתב שכתב לבנו לאחר מאורעות השואה   4 הגרא"א דסלר זיע"א .ג

 מקום הולדתו,   -האיומה, מתאר, את זיוה ויופיה של העיירה קלם 

 
 ה"הע שלמה ביקש שכאשר, ( שם, 'טז פסוק על. ם" מלבי יעויין) םובמפרשי בפסוקים שם נתבאר הנה, 3

 - ה" מהקב הלילה בחלום

ֵֹׁמעַ  ֵלב ְלַעְבְדָך וְנַָתתָ "  ֹׁט ש ֹׁט יּוַכל ִמי ִכי, ְלָרע טֹוב ֵבין ְלָהִבין, ַעְמָך ֶאת ִלְשפ  ," ַהֶזה ַהָכֵבד ַעְמָך ֶאת - ִלְשפ

 אמר לו הקב"ה, שיתן לו גם עושר וגם כבוד.
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 וכיצד אבדה ונמחקה בזמן המלחמה. 

 ובהמשך המכתב, כתב וז"ל:

 רבים שאלו ותמהו, מה בצע במיתות הללו?, "

 מתוך גזירת השמד מתו, ומסרו נפשם על קדושת שמו, הלוא דבר הוא.  ִאיּלּו

לא לאמונה דרשו, אלא, להשמיד להרוג ולאבד מאמין   ,אבל, הרוצחים הללו

 כמומר, ולהמית את כולם על שנולדו יהודים,  

 וכי מה עניין יש בזה?  

 הן גם האפשרות לקדש את שמו יתברך לא ניתנה להרוגים!  

 מה?  ואם כן על מה ול

 תמיהה רבתי. 

   ,המה ידעו פשר הדבר ,אבל, אנשי אמת

   ,לא נסיון של שמד היה המכוון, ולא לקדש שם שמים לעיני העמים

 אלא ... דבר הקשה ממנו, קשה מכל ... עבודה כבירה שאין דוגמתה ...  

 לברר מי הוא זה אשר אמתי בליבו,  ,הנסיון היה

בתוך לבב עצמו, ויהפוך את לבבו כולו אליו   ,מי הוא זה אשר יקדש את ה'

 יתברך, מבלי השאר כלום, ואשר ישמח באמת ביסורי מות האיומים ... 

   .שמחה שלימה של אושר הדביקות

 הן זוהי התכלית היותר עליונה, זוהי ... עבודת חבלי משיח,  

 ולא אחמיניה )עיין מהר"ל שמפרש כך(.  -המשיח   -ייתי  ,ועל כן התפללו

ובדורינו החלש הזה, גדולי ואנשי האמת השיגו אמת זו, ויעמדו בנסיון הנורא  

 אשר ניסם ה' בו ... 

 וכה דבקו בשכינה בטהרה ובאמת. 

 
 .8-346בספרו "מכתב מאליהו", חלק ג', עמ'  4
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שעת בירור היא חבלי משיח, אשר יברר לו ה' אחד מעיר ושתים ממשפחה,  

 אשר לו המה באמת,  

עבורם העולמות נבראו, ואשר להם ינחיל חיי האמת, ואושר נצחים  אשר 

 ". חלקם

ִממַ והנה, עיקר דברי קודשו, הם,  ה שלא נתנה לאותם ההרוגים וטבוחים,  ׁשֶּ

 -הזכות לבחור לקדש את שמו יתברך 

 או, חלילה וחס להפנות לו עורף, 

 -מונח 

יתברך באופן הגמור  שעיקר עבודת הקודש בשעות אלו, היתה, להתחבר אליו 

   , ביותר

 באופן, שאין בו סטיות חלילה וחס לכאן ולכאן, אלא הכל למען שמו יתברך.

שכך רצון הקב"ה, שיתנהג עמו   -וכדי לבאר דברים אלו, נבאר כעת  .ד

 -האדם 

  ,בכל ימי חלדו עלי אדמות

 וכפי שנבאר להלן: 

משמו של שמעון  נוס איש סוכו, אמר שאנטיג במסכת אבות )פ"א מ"ג( מצינו, 

 הצדיק, 

יּו  ַאל " ִדים ִתה  ִׁשין ַכֲעבָּ ַׁשּמ  ת  ַהמ  ַרב  אֶּ נָּת ַעל  הָּ ַקֵבל מ  ס ל  רָּ ּלָּא, פ  ִדים  ֱהוּו ,אֶּ   ַכֲעבָּ

ִׁשין ַׁשּמ  ת  ַהמ  ַרב אֶּ ֹּלא  הָּ נָּת ַעל ׁשֶּ ַקֵבל מ  ס ל  רָּ  ", פ 

   -אינה רק ליחידי סגולה  ובדבריו הקדושים, מגלה לנו אנטיגנוס, שמידה זו,

 -  כאברהם אע"ה, וכמו שראינו בספר הישר

שאינו מקבל   אלא, שרצון הקב"ה מהאדם, הוא, שיעשה את המצוות במחשבה 

 , ואע"פ, שכן מקבל שכר על עשיית המצווה.שכר על כך

שיש שכר   -מדוע מגלה לנו הקב"ה  ובזה צריך ביאור, שאם כך הוא רצון הקב"ה, 

 על עשיית מצוותיו, 



 

 

5 

והלא, קל יותר לאדם, לעבוד את הקב"ה, בשעה שידע שאין שכר על עשיית  

 . מאשר, שידע שיש שכר, ויצייר במחשבתו כאילו שאין שכר, המצוות

ואם נגיד, שמה שגילה לנו הקב"ה שיש שכר על עשיית המצוות, הוא, בשביל  

מדוע יפסידו אותם אלו, שכן מסוגלים   ר לא יעבדוהו.שללא שכ  - אותם אלו 

 כאילו שאינם מקבלים שכר.  , ובכל זאת יעבדוהולדעת שיש שכר

שלא היה בנמצא במדינתו   וידוע המעשה על אדונינו הגר"א זיע"א, שבשנה אחת

 אתרוגים למצווה, הביא לו אדם אתרוג, בתנאי, ששכר המצווה ילך אליו, 

 והסכים לזה, 

שבאותה שנה, נטל את האתרוג בשמחה יתירה, וזאת, משום שקיום   ומספרים,

 . המצווה היה "לשמה"

 - שצריך ביאור בזה, שהרי, להמתבאר בדבריו של אנטיגנוס איש סוכו  ולכאורה,

 -שכאשר יקיים את המצווה בשלימות האמיתית גר"א זיע"א, ידע אדונינו ה

 ללא קבלת שכר, הוא יקבל שכר מרובה לעתיד לבוא, 

ַזכוֹ ואם כן, היאך יכל  את שכר המצווה לבעל האתרוג, והלא, את השכר   תל 

 לא נתן לו. הגדול והאמיתי

כל העולם  וכמו כן, צריך ביאור, באותם גדולי ישראל שבכל הדורות. שמכרו את 

והלא, במעשה זה שעשו, מתברר שלא  בשביל להציל אדם מישראל.  הבא שלהם,

כל עבודתם נעשתה   נתנו כלל משכרם, משום שעל ידי כך, נמצא שמלמפרע

 לשמה. 

"ַוִיְקָרא ַאְבָרָהם ֵׁשם יד'(,  -הנה, בעקידת יצחק נאמר )בראשית, כב' ו .ה

ה" ר ֵיָאֵמר ַהיוֹּם, ְבַהר ְיהָֹּוה ֵיָראֶּ ה, ֲאׁשֶּ    ,ַהָמקוֹּם ַההּוא, ְיהָֹּוה ִיְראֶּ

 והביא בזה רש"י מהירושלמי )תענית, פ"ב ה"ד(, וז"ל:  

 . "אפרו של יצחק, צבור ועומד לכפרה"

 ועומד לכפרה", צבורשל יצחק,   אפרווקשה בזה, מהו " 

 והרי, סוף כל סוף לא נשחט יצחק.
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עוד יש לעיין בזה, דהנה, בכל יום ויום קודם התפילה, אנו מזכירים את פרשת  

  :אנו מבקשים מהקב"ה -העקידה, ולאחר אמירתה 

ן  ל ִיְצָחק ָאִבינּו בֶּ יך, ִתְזכוֹּר ָלנּו ֲעֵקָדתוֹּ ׁשֶּ ם  "ּוְבֵכן, ְברוֹּב ַרֲחמֶּ ַאְבָרָהם ָאִבינּו ֲעֵליהֶּ

ִאּלּו ַהָשלוֹּם, רוֹ   כ  פ  בּור  אֶּ  ּומּוָנח ַעל ַגֵבי ַהִמְזֵבַח",  צָּ

 וקשה בזה, מהו "כאילו", הרי כיוון שאינו נשחט, ממילא אין אפר, 

 אינו צבור. ,ןמו כוכ

א'(, "ַוְיִהי, ַאַחר  -והנראה בזה, דהנה נאמר בפסוק )בראשית, כב'  .ו

ר ֵאָליו  ַהְדָבִר  ת ַאְבָרָהם, ַויֹּאמֶּ ר ִהֵנִני",  -ים ָהֵאלֶּה, ְוָהֱאֹלִהים ִנָסה אֶּ  ַאְבָרָהם, ַויֹּאמֶּ

 ודבר זה, נאמר לאברהם אע"ה בנבואה,  

 אלא כשהוא שרוי בשמחה,  -ונבואה אינה ניתנת לאדם 

   :וכמו שמצינו במסכת שבת )ל' ע"ב(

ולא מתוך   , ולא מתוך עצלות ,עצבותלא מתוך  -"ללמדך, שאין שכינה שורה 

 ולא מתוך דברים בטלים,   ,ולא מתוך שיחה ,ולא מתוך קלות ראש  ,שחוק

ועתה קחו לי  'טו'(,  -שנאמר )מלכים ב', ג'  .מתוך דבר שמחה של מצוה ,אלא

 ".  שם'ותהי עליו יד ה  ,והיה כנגן המנגן , מנגן

 -וגדר שמחה, הוא, "שלימות" 

 שהדבר נעשה ללא ספיקות וללא תהיות. 

, שבשעת לכתם של אברהם אע"ה ויצחק אע"ה, ג' ימים   5ובאמת, מצינו במדרש  

 להר המוריה: 

ְך" רֶּ ה לוֹּ ִכְדמּות ָזֵקן.   , ְקָדמוֹּ ַהָשָטן ַבדֶּ  ְוִנְדמֶּ

ֵלְך ,ָאַמר לוֹּ     ,ְלִהְתַפֵלל ,ָאַמר לוֹּ  . ְלָאן ַאָתה הוֹּ

ֵלְך ְלִהְתַפֵלל ,ָאַמר לוֹּ  הוֹּ לֶּת ְבָידוֹּ  , ּוִמי ׁשֶּ   , ָאַמר לוֹּ  . ְוֵעִצים ַעל ְכֵתפוֹּ  ,ָלָמה ֵאׁש ּוַמֲאכֶּ

ָמא ִנְׁשהֶּ  ַמִים  הׁשֶּ ה ,ְוִנְׁשַחט ,יוֹּם אוֹּ יוֹּ   ,ְונֹּאַכל   ,ְונֹּאפֶּ

 
 פרשת וירא, רמז כב'. מדרש תנחומא, 5
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ִייִתי ,ָאַמר לוֹ  ם הָּ ֵקן, ֹלא ׁשָּ רּוְך הּוא - זָּ דוֹׁש בָּ ך ַהקָּ ָאַמר ל  ׁשֶּ ך' - כ  ת ִבנ   '.ַקח נָּא אֶּ

ך מוֹת  ֵקן כ  זָּ נָּה ,ו  ֵמָאה ׁשָּ ִנַתן לוֹ ל     ,ֵיֵלְך ִויַאֵבד ֵבן ׁשֶּ

ָהָיה ְבָידוֹּ   ... ּוְמַבֵקׁש ֵמֲאֵחִרים  ,ִאְבדוֹּ  ,ֹלא ָׁשַמְעָת ַהָמָׁשל, ַמה שֶּ

ל ִיְצָחק ,ְוִנְדָמה ְלָבחּור  ,ָהַלְך ֵמָעָליו   ,ְוָעַמד ַעל ְיִמינוֹּ ׁשֶּ

ֵלְך?  ,ָאַמר לוֹּ   ְלָאן ַאָתה הוֹּ

ָרה ,ָאַמר לוֹּ  ד תוֹּ    ,ִלְלמֹּ

  ,ְבַחיֶּיך אוֹּ ְבִמיָתְתך ,ָאַמר לוֹּ 

ד ַאַחר ִמיָתה?   ,ָאַמר לוֹּ  ִיְלמֹּ  ְוִכי ֵיׁש ָאָדם ׁשֶּ

לּוב ַבר  ,ָאַמר לוֹ  ה עָּ ֵקן ַהזֶּ ַהזָּ , ו  תָּ ֹּלא נוַֹלד  ך ַעד ׁשֶּ ַעֵנית ִאּמ  ה ַתֲעִניוֹת ִנת  ה, ַכּמָּ ֲעלּובָּ

ה ַתטָּ ך - ִהׁש  ֳחטֶּ ׁשָּ הּוא הוֵֹלְך ל   . "ו 

 אולם, עם כל זאת, ממשיך אברהם אע"ה, והולך, כשהוא שרוי בשמחה. 

ד'(,   -והראיה לזה שעדיין היה שרוי בשמחה, הוא, ממה שנאמר )בראשית, כב' 

ת ֵעיָניו,  ֹחק"ַביוֹּם ַהְשִליִׁשי, ַוִיָשא ַאְבָרָהם אֶּ קוֹם ֵמרָּ ת ַהּמָּ א אֶּ שהוא,   -" ַוַיר 

ר, ַקח ָנא  ת ְיִחיְדך,   -כהמשך למה שאמר לו הקב"ה )פסוק ב'(, "ַויֹּאמֶּ ת ִבְנך, אֶּ אֶּ

ִרָיה, ְוַהֲעֵלהּו ָׁשם ְלעָֹּלה, ֲאׁשֶּ  ץ ַהמֹּ רֶּ ל אֶּ ת ִיְצָחק, ְולְֶּך ְלך אֶּ ַעל ַאַחד  ר ָאַהְבָת, אֶּ

ר ֹאַמר ֵאלֶּיך  ִרים ֲאׁשֶּ הָּ  ".הֶּ

ואלמלא שהיה אברהם אע"ה שרוי בשמחה, בכל מעשה העקידה, לא היה יכול  

 -)פסוק יב'(   לשמוע את ציווי מלאך ה'

ר,  ַלח "ַויֹּאמֶּ ל ַהַנַער, ַאל ִתׁש  ך אֶּ ד  ְוַאל ַתַעׂש לוֹּ ְמאּוָמה, ִכי ַעָתה ָיַדְעִתי ִכי ְיֵרא   יָּ

ִני". ת ְיִחיְדך ִממֶּ ת ִבְנך אֶּ  ֱאֹלִהים ַאָתה, ְוֹלא ָחַׂשְכָת אֶּ

 -הוא, שאברהם מפעיל בעצמו את כוח השמחה   -ברם, הנסיון הגדול 

מצווהו הקב"ה, להמשיך   ,שיודע שלאחר מעשה זה יחזור ללא יצחק בנו ,ואע"פ

 באותה השמחה. 

 : )פסוק יג'( ומשום כך, בשעה שהקריב אברהם אע"ה את האיל, העידה התורה
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ת ֵעיָניו, ַוַיְרא, ְוִהֵנה ַאִיל ַאַחר נֱֶּאַחז ַבְסַבְך ְבַקְרָניו, ַוֵילְֶּך ַאְבָרהָ  ם,  "ַוִיָשא ַאְבָרָהם אֶּ

ת ָהַאִיל,  נוֹ ַוִיַקח אֶּ ֹעלָּה ַתַחת ב   ",  ַוַיֲעֵלהּו ל 

שכבר אין לו שום   -לעבודה -והסיבה לזה, היא, שהביא אברהם אע"ה את עצמו 

נפק"מ, אם העולה הוא יצחק בנו, או שהעולה הוא איל שזימן להם הקב"ה  

 )יעויין במסכת אבות, פ"ה מ"ו(.  ,מששת ימי בראשית

ִאּלּוולכן, אנו אומרים בתפילה " רוֹ   כ  פ  בּור אֶּ ֵבַח",  צָּ  ּומּונָּח ַעל ַגֵבי ַהִּמז 

כי מכיוון שלאברהם אע"ה לא היה הבדל, בין האיל לבין יצחק בנו, נחשב הדבר  

ִאּלּו" רוֹ  כ  פ  בּור אֶּ  ". צָּ

אנטיגנוס  אנו מבינים היטב את דבריו של אור המבואר בדברינו אלו,ול .ז

 איש סוכו: 

, באופן שגם שיש שכר  כיוון, שבדבריו מגלה לנו, שעבודת ה' שלנו, צריכה להיות

 - בדבר

 אין זה מעלה ומוריד, בכי הוא זה, משלימות העבודה, 

לֻּוָּ של העבד, היה עבודה כי מהות עבודתו      ,ה בשמחהַהמ 

 היא עבודה המנותקת מרצונות עצמיים, ומחשבה על שכר ותגמול  

 .עבור עבודתו

 שנתנו את העוה"ב שלהם:  - היה, במעשה דהגר"א ואותם גדולים  וכן

קיימו את העבודה   דמכיוון שעשו את עבודתם, כעבודת עבד לאדוניו, ממילא,

 , בשלימות האמיתית, וכאברהם אע"ה בשעת העקידה

 וזה מונח, בדבריו של אנטיגנוס איש סוכו, ונפלא מאוד. 

 וכמו כן, יובנו היטב דבריו של הגרא"א דסלר זיע"א:

כעבד אל אדוניו, וזוהי עבודת חבלי   -שנעבוד אותו  דזה הוא רצון ה' יתברך,

 משיח. 
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והנה, כוח ההצלה, שמציל הקב"ה את עם ישראל, מהצוררים אותם בכל  .ח

 הדורות, נעוץ הוא, באבות הקדושים, וכפי שיתבאר להלן: 

 , נרמז על העתיד, ה, כתב, שבניסיון העקיד 6  ר הקדוש "תורה וחיים"בספ

אז תעמוד  רה, והחרב של האויב ממש על צוארם, ש בזמן שיהיו ישראל בעת צ"

 להצלתם, זכות העקידה 

והקדוש ברוך הוא, ישלח מלאכיו לאמור, 'אל תשלח ידיך אל הנער, ואל תעש לו  

 ".  מאומה'

 : וביאור העניין

, הוא סימן  , שכל מה שאירע לאבות הקדושים 7כי הנה אמרו רבותינו ז"ל 

 לבניהם אחריהם. 

שהיו   , את כל המאורעות 9, שהביא מדברי המדרש  8"  בחיירבינו ויעויין בדברי "

 וכדלהלן:  עם ישראל,לאברהם אע"ה, והיאך נתקיימו ב 

 ץ", ַוְיִהי ָרָעב ָבָארֶּ י'(, " - יב'באברהם אע"ה נאמר )בראשית,   .א

ה ְׁשָנַתִים ָהָרעָ ו'(, " -  ואילו אצל השבטים נאמר )שם, מה'  . ב"ִכי זֶּ

ַקח  טו'(, " - באברהם אע"ה נאמר )שם, יב' .ב  ה", ָהִאָשה ֵבית ַפְרעֹּ ַותֻּ

ְוָכל ַהַבת  כב'(, "  - )שמות, א' נאמר ואילו אצל עם ישראל, בשיעבוד מצרים,

ֱחיָ ן". ומבואר במדרש, שפרעה ְתַחיּו  בכדי לקחתם לנשים.  ה את הבנות,הֶּ

 
 על התורה, 6

 לזקני חק"ו הגה"צ רבי ישועה שמעון חיים עובדיה זיע"א,

 המכונה, הרב "ישמ"ח לבב", על שם השו"ת שחיבר,

 רבה של העיר צ'פרו במרוקו.

 לך, רמז ט'. מדרש תנחומא, פרשת לך 7

 י'. - בראשית, יב' 8

 בראשית רבה, פרשה מ', ח'. 9
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ת ַפְרעֹּ יז'(, " - באברהם אע"ה נאמר )בראשית, יב' .ג  ", הַוְיַנַגע ה' אֶּ

ָחד ָאִביא ַעל ַפְרעֹּ א'(, " - ואילו אצל עם ישראל נאמר )שמות, יא'   ה". עוֹּד נֶַּגע אֶּ

ם ... ַוִיְקָרא ַפְרעֹּה ְלַאְבָר יט'(, " - )בראשית, יב', יח' באברהם אע"ה נאמר  .ד

 ", ִהֵנה ִאְׁשְתך ַקח ָוֵלְך

ן ַלְיָלה יא'(, " - יב' ואילו אצל עם ישראל נאמר )שמות,  ה ּוְלַאֲהרֹּ ׁשֶּ   , ַוִיְקָרא ְלמֹּ

ר קּומּו ְצאּו ִמתוְֹּך ַעִמ   י". ַויֹּאמֶּ

 , ְיַצו ָעָליו ַפְרעֹּה ֲאָנִׁשיםוַ "  כ'(,  - ת, יב'באברהם אע"ה נאמר )בראשי .ה

תוֹּ   ", ַוְיַׁשְלחּו אֹּ

 . "ץ ְלַמֵהר ְלַׁשְלָחם ִמן ָהָארֶּ לג'(, " - )שמות, יב' ואילו אצל עם ישראל נאמר 

ד" ב'(, - באברהם אע"ה נאמר )בראשית, יג' .ו ַבִמְקנֶּה  ,ְוַאְבָרם ָכֵבד ְמאֹּ

ף ּוַבָזהָ  סֶּ  ", בַבכֶּ

ף ּוְכֵלי   ,ַוִיְׁשֲאלּו ִמִמְצַרִים, "לה'( - ם ישראל נאמר )שמות, יב'ואילו אצל ע סֶּ ְכֵלי כֶּ

 ב". ָזהָ 

 ו", ַוֵילְֶּך ְלַמָסָעי "ג'(,   -  באברהם אע"ה נאמר )בראשית, יג' .ז

ֵמַרְעְמֵסס   ,ַוִיְסעּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאללז'(, " - ואילו אצל עם ישראל נאמר )שמות, יב'

כֹּתָ   ה". סֻּ

שעל ידי האבות הקדושים, נתבררה זוהמת   וידוע מרבותינו המקובלים, .ט

 הנחש שהטיל בחוה, 

 -  כי אברהם אע"ה, בירר זוהמא זו, על ידי ב' נשים

 והוציא את הפסולת בישמעאל, 

 -ובבטנה של רבקה, השלים יצחק אע"ה את התיקון 

 על ידי שהוציא את כל הפסולת בעשיו, 

 ה. -ך, זכה יעקב אע"ה, שממנו נפוצו יב' שבטי יכולפי
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והקדוש ברוך הוא, קורא הדורות מראש, צפה על העתיד, מה שיעשו   10" 

 , הרומיים, זרעו של עשיו כנודע

שאחר שהחריבו מקדש שני, באכזריות נוראה, עוד היו רודפים את ישראל לבטל  

 - דתם ותורתם

, וגזרו  ה הרוגי מלכות, ונהרגה ביתר על ידי אדריאנוסנהרגו עשר  שעל ידיהם

 עליהם שמדות נוראות כנודע, 

 -מה שלא עשו כן הבבליים, בחורבן בית ראשון 

באמצעות גדולי ישראל, דניאל וחבריו, שהיו   שהיו ישראל נכבדים בעיניהם,

 קרובים למלכות. 

 -ו של עשיו אשר על כן, גם יעקב אע"ה, חרד חרדה גדולה מיראת

 והכין עצמו, לדורון ולתפילה, 

 - מיד עשיו'יב'(, 'הצילני נא, מיד אחי   - ההוא אמר )בראשית, לב'

 -שבזה נכלל לעניות דעתי, גם כן גזירת המן הרשע 

 , שהיה גם כן מזרעו של עשיו. יד'מא  נצילני  השהוא רמוז, בתיבות, '

    - , 'אם יבוא עשיו אל המחנה האחת והכהו' 12, על פסוק   11וכן דרשו רבותינו ז"ל  

 אלו אחינו שבצפון,  - 'והיה המחנה הנשאר לפליטה' אלו אחינו שבדרום, 

 -כיוונו בחכמתם, לכל הנזכר לעיל 

 ". שבזמן שיהיו ישראל שבדרום שרויים בצרה, יהיו האחרים בשלוה

דיוקן של עם ישראל, בזמן הצלחתם ובזמן  , הם הסמל, ודמות ה כי האבות

 נפילתם. 

 -, על האבות הקדושים וזאת, משום שהקב"ה סיבב את כל המאורעות

 
 לשונו הקדוש, של זקני זיע"א. 10

 ', ג'.בראשית רבה, פרשה עו 11

 שם, פסוק ט'. 12
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 .  13  בכדי, שבזכותם תהא קיימת כבר ההצלה

 - שבשעה שיהיו בני ישראל, שרויים בצרה, ולא תספיק זכותם להימלט ממנה

 ם. נה כבר מהאבות הקדושייתן להם הקב"ה, את הצלתם, המוכ

הפסולת, ועומד לברר בירור  , שנשארה בו אשר על כן, כשנולד יצחק אע"ה 14  "

 אחרון,  

 -, העומד לישראל כקוץ מכאיב  שתצא כל הפסולת בעשיו

,  מ'( - ם נקמה. כמו שכתוב )בראשית, כז'ולעת אשר לא יהיו זכאים, יעשה בה

 כאשר תריד' וגו',  'והיה

 -גיע יצחק לידי מידה זו , שיהקדוש ברוך הוא בִסבֵ על כן, 

 -שתהא החרב מונחת על צוארו 

שחת, בזכות אברהם שעמד  והקדוש ברוך הוא, שלח מלאך, והצילו מרדת 

 ".בנסיון גדול כזה 

 -וח זכות העקידה בכל עת צרה שלא תבוא, אנו באים בזרוע, בכ  ועל כן, 15  "

 - ואומרים, 'ועקידת יצחק לזרעו תזכור'

 ". אנו ראויים, כבר קדמה ההצלה, ויצאה לפועל   לומר, שאף על פי שאין

, לנסות את אברהם אבינו, אף על  ובזה ניחא, מה שהוצרך הקדוש ברוך הוא 16  "

 - עלומות לבפי שהוא יודע ת 

 
ֹׁחַ ת תיב עמדה, ולפיכך 13  ,ולדורות לשעה, מגן לחומת, ישראלעם ל נ

 עליו שנתלה - אמה חמישים גבוה שהעץ'(, רנו רמז, בשלח פרשת, שמעוני ילקוט) במדרש מבואר, דהנה

 ,התיבה מן היה'(, י -' ז, אסתר) המן

 לשעה ולדורות. ,נח שהשריש - הכוח אותו מחמת, לזה והסיבה

 לשונו הקדוש, של זקני זיע"א. 14

 לשונו הקדוש, של זקני זיע"א. 15

 לשונו הקדוש, של זקני זיע"א. 16
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 -ומה צורך לנסיון 

 ". זרעו אחריווהצפין זכותו לאלא, כדי להוציא את המעשה אל הפועל, 

 יזכינו ה' יתברך, לעובדו בלבב שלם,  .י

 -ועל ידי כך, נזכה להיות קניינו, השייך לו יתברך  

 . עליונה בכל זמן ועת מירהשקניין גמור ושלם, הזוכה ל

   ה ותמה,ובכך, נזכה לעובדו, עבודה אמיתית, שלימ

 עבודה, שלא על מנת לקבל פרס. 

ִיְׂשָרֵאל   , ַעְבִדי ָאָתהג'(, " - א )ישעיהו, מט'ו הקדוש ברוך הווממילא, יעיד עלינ

ְתָפָא ר ְבך אֶּ  ר", אמן. ֲאׁשֶּ


