
 בס"ד

 עקדת יצחק ונסיונות בחיים -שפת אמת וירא

 ספר בראשית פרק כב 

ה  ר ִהֵנִני: ְוָהֱאֹלִהים ִנָסה ֶאת ַאְבָרָהםַוְיִהי ַאַחר ַהְדָבִרים ָהֵאלֶּ ֹּאמֶּ ר ֵאָליו ַאְבָרָהם ַוי ֹּאמֶּ  ַוי

ִרָיה ְוַהֲעֵלהּו ָשם לְ  ץ ַהמֹּ רֶּ ל אֶּ ְך ְלָך אֶּ ת ִיְצָחק ְולֶּ ר ָאַהְבָת אֶּ ת ְיִחיְדָך ֲאשֶּ ת ִבְנָך אֶּ ר ַקח ָנא אֶּ ֹּאמֶּ ָלה ַעל ַאַחד ַוי עֹּ

יָך: ַמר ֵאלֶּ ר אֹּ ָהִרים ֲאשֶּ  הֶּ

ֶקר ם ַאְבָרָהם ַבבֹּ ת ְשֵני ְנָערָ  ַוַיְשכֵּ רֹו ַוִיַקח אֶּ ת ֲחמֹּ ל ַוַיֲחבש אֶּ ְך אֶּ ָלה ַוָיָקם ַוֵילֶּ יו ִאתֹו ְוֵאת ִיְצָחק ְבנֹו ַוְיַבַקע ֲעֵצי עֹּ

ר ָאַמר לֹו ָהֱאֹלִהים:  ַהָמקֹום ֲאשֶּ

ת ֵעיָניו  ק:ַביֹום ַהְשִליִשי ַוִיָשא ַאְבָרָהם אֶּ ָרחֹּ  ַוַיְרא ֶאת ַהָמקֹום מֵּ

ה עִ  ם פֹּ ל ְנָעָריו ְשבּו ָלכֶּ ר ַאְבָרָהם אֶּ ֹּאמֶּ ם:ַוי ה ְוִנְשַתֲחוֶּה ְוָנשּוָבה ֲאֵליכֶּ  ם ַהֲחמֹור ַוֲאִני ְוַהַנַער ֵנְלָכה ַעד כֹּ

ת ַוֵיְלכּו לֶּ ת ַהַמֲאכֶּ ת ָהֵאש ְואֶּ ם ַעל ִיְצָחק ְבנֹו ַוִיַקח ְבָידֹו אֶּ ָלה ַוָישֶּ ת ֲעֵצי ָהעֹּ ם ַיְחָדו:ַוִיַקח ַאְבָרָהם אֶּ   ְשֵניהֶּ

ל אַ  ר ִיְצָחק אֶּ ֹּאמֶּ ֹּאֶמר ִהֶנִני ְבִניְבָרָהם ָאִביו ַוי ֹּאֶמר ָאִבי ַוי ָלה: ַוי ה ְלעֹּ ר ִהֵנה ָהֵאש ְוָהֵעִצים ְוַאֵיה ַהשֶּ ֹּאמֶּ  ַוי

ם ַיְחָדו: ָלה ְבִני ַוֵיְלכּו ְשֵניהֶּ ה ְלעֹּ ה לֹו ַהשֶּ ר ַאְבָרָהם ֱאֹלִהים ִיְראֶּ ֹּאמֶּ  ַוי

ר ָאַמר לֹו ל ַהָמקֹום ֲאשֶּ אּו אֶּ ת ִיְצָחק ְבנֹו  ַוָיבֹּ ד אֶּ ת ָהֵעִצים ַוַיֲעקֹּ ְך אֶּ ת ַהִמְזֵבַח ַוַיֲערֹּ ן ָשם ַאְבָרָהם אֶּ ָהֱאֹלִהים ַוִיבֶּ

תֹו ַעל ַהִמְזֵבַח ִמַמַעל ָלֵעִצים: ם אֹּ  ַוָישֶּ

ת ְבנֹו: ט אֶּ ת ִלְשחֹּ לֶּ ת ַהַמֲאכֶּ ת ָידֹו ַוִיַקח אֶּ  ַוִיְשַלח ַאְבָרָהם אֶּ

ר ִהֵנִני: ה'ו ַמְלַאְך ַוִיְקָרא ֵאָלי ֹּאמֶּ ר ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם ַוי ֹּאמֶּ  ִמן ַהָשַמִים ַוי

ל ַהַנַער ְוַאל ַתַעש לֹו ְמאּוָמה  ר ַאל ִתְשַלח ָיְדָך אֶּ ֹּאמֶּ א ֱאֹלִהים ַאָתהַוי ת ִבְנָך  ִכי ַעָתה ָיַדְעִתי ִכי ְירֵּ ֹּא ָחַשְכָת אֶּ ְול

ִני: ת ְיִחיְדָך ִממֶּ  אֶּ

ְך ַאְבָרָהם ַוִיַקח אֶּ וַ  ת ֵעיָניו ַוַיְרא ְוִהֵנה ַאִיל ַאַחר נֱֶּאַחז ַבְסַבְך ְבַקְרָניו ַוֵילֶּ ָלה ִיָשא ַאְבָרָהם אֶּ ת ָהַאִיל ַוַיֲעֵלהּו ְלעֹּ

 ַתַחת ְבנֹו:

ר ֵיָאֵמר ַהיֹום ְבַהר  ה'ַוִיְקָרא ַאְבָרָהם ֵשם ַהָמקֹום ַההּוא  ה ֲאשֶּ ה: 'הִיְראֶּ  ֵיָראֶּ

ל ַאְבָרָהם ֵשִנית ִמן ַהָשָמִים: ה'ַוִיְקָרא ַמְלַאְך   אֶּ

ר ִבי ִנְשַבְעִתי ְנֻאם  ֹּאמֶּ ָך: ה'ַוי ת ְיִחידֶּ ת ִבְנָך אֶּ ה ְולֹּא ָחַשְכָת אֶּ ת ַהָדָבר ַהזֶּ ר ָעִשיָת אֶּ  ִכי ַיַען ֲאשֶּ

ר ַעל ְשַפת ַהָים ְוִיַרש זַ  ת ַזְרֲעָך ְככֹוְכֵבי ַהָשַמִים ְוַכחֹול ֲאשֶּ ה אֶּ ְכָך ְוַהְרָבה ַאְרבֶּ ְיָביו:ִכי ָבֵרְך ֲאָברֶּ  ְרֲעָך ֵאת ַשַער אֹּ

ִלי: ר ָשַמְעָת ְבקֹּ ב ֲאשֶּ ץ ֵעקֶּ ל ּגֹוֵיי ָהָארֶּ  ְוִהְתָבֲרכּו ְבַזְרֲעָך כֹּ

ב ַאְבָרָהם ִבְבֵאר ָשַבע:ַוָיָשב ַאְבָרָהם אֶּ  ל ְבֵאר ָשַבע ַוֵישֶּ  ל ְנָעָריו ַוָיֻקמּו ַוֵיְלכּו ַיְחָדו אֶּ

שאלות שנתבונן בם: מהי מטרת הנסיון בעבודת ה'? מהי הגדרת הנסיון? מה הנסיון של אברהם 

 בפרט?

 לאור שני הפירושים שלמד בשפת אמת? שאלה: מה המשמעות של המילה נסיון

 

 תרמ"דלך שפת אמת לך 

. כי ע"י שלוםהליו עבינו אברהם של אלהודיע כמה חיבתו  אבינו ועמד בכולם עשרה נסיונות נתנסה אברהם

עליונה כי נסה הוא לשון הרמה כמו שאו נס. וממילא ע"י עשרה נסיונות  נסיון מתעלה האדם למדריגה

 נתרומם אאע"ה בכל העשרה דרגין. 

 

 תרנ"ולך שפת אמת לך 

לך לך מארצך. כי אדם נקרא מהלך וצריך לעולם לילך ממדריגה למדריגה ולצאת מן ההרגל והטבע ואפילו 

ההרגל נעשה טבע שני. ולכן צריכין בכל עת לחדש  כשזוכין לאיזה מדריגה בעבודת הבורא ית' מ"מ גם בזה

כבריה חדשה עד דרכים בעבודת ה' בנפשו. ואברהם אבינו ע"ה נתנסה עשרה נסיונות ובכל נסיון נעשה 

 ע:שזכה לצאת מכל הטב



 פרשה לב פסקה ג  -מדרש רבה בראשית 

אמר רבי יונתן היוצר הזה אינו בודק קנקנים מרועעים שאינו  '' צדיק יבחן ורשע ואוהב חמס שנאה נפשו'ה

מספיק לקוש עליהם אחת עד שהוא שוברם ומי הוא בודק בקנקנים יפים אפילו מקיש עליהם כמה פעמים 

כך אין הקב"ה מנסה את הרשעים אלא את הצדיקים שנאמר ה' צדיק יבחן וכתיב )בראשית  ,אינם נשברים

  .םכב( והאלהים נסה את אברה

אמר רבי יוסי בן חנינה הפשתני הזה בשעה שהוא יודע שהפשתן שלו יפה כל שהוא כותשה היא משתבחת 

וכל זמן שהוא מקיש עליה היא משתמנת ובשעה שהוא יודע שהפשתן שלו רעה אינו מספיק לקוש עליה אחת 

  .חןכך אין הקב"ה מנסה את הרשעים אלא את הצדיקים שנאמר ה' צדיק יב ,עד שהיא פוקעת

א"ר אלעזר משל לבעל הבית שהיה לו ב' פרות אחת כחה יפה ואחת כחה רע על מי הוא נותן את העול לא 

 .על זאת שכחה יפה כך הקב"ה מנסה את הצדיקים שנאמר ה' צדיק יבחן

 

 פרשת נח  -שפת אמת ליקוטים 

וע זה ענין עבודת אדם ופירוש נסיון הסתלקות הסיוע ולכך נקרא נסיון והוא גם כן כמ"ש שבהסתלקות הסי

  :וכו'מעצמו 

הג' משלים מקנקנים, ופשתן וב' פרות, היינו שיש ג' בחינות בנסיונות הצדיקים, כי הבדיקה בקנקנים הוא רק 

להראות לאחרים שהמה טובים, והפשתן באמת מתנקה ומשתבח על ידי הכתישה שיש נסיונות לטובת תקון 

עלי' שאין יכולין להשלימה על ידי פרה גרועה כמו כן יש בנסיונות האדם, ומשל הפרות הוא עבודה הצריכה לב

 אלה הג' יש לצורך המנסה ולצורך המנוסה ולצורך אחרים:

 

 שפת אמת וירא תרמ"ג

 בנסיון העקידה כתיב וירא מרחוק כו' כי הקב"ה ניסה אותו במדת היראה כי עיקר מדתו הי' אהבה וקירבות

כמ"ש המכסה אני. ועתה הי' מרחוק בבחי' היראה לכן נאמר ירא אלקים אתה וכ"כ ה' יראה כו' שבא עתה 

  :למדת היראה

לכן לא ייחס הנסיון ליצחק כי זה הי' מדתו ואין זה נסיון כי בודאי הי' כ"א מדה שלו בשלימות. אבל עיקר 

 הנסיון בבחי' אחרת כנ"ל:

 

 וירא תרנ"חמת שפת א

בפרשת העקידה ויהי אחר הדברים האלה והאלקים נסה את אברהם. כי הנה אברהם אע"ה הי' איש חסד 

והמשיך החסדים לכל העולם ורצה לקרב כל הברואים. אבל התחיל להתפשט החסד יותר מדאי לכן אחר 

שכרת ברית עם אבימלך האלקים נסה. דאיתא מדת החסד הוא להתפשט ומדת הגבורה להרים לשורשה 

מ"ש בזוה"ק תנופת זהב והניף הלוים ע"ש. וכאן האלקים נסה והרים את אברהם לעצור רוב החסד ולעכבו כ

 במדה"ד 

ז"ש במדרש נתת ליראיך נס כו' מפני קושט לקשט מדה"ד בעולם. הוא שורש מדת יעקב דכתיב תתן אמת 

א באמת למי שזוכה ליעקב. דמדת הקב"ה רב חסד ואמת הגם כי חסד הוא לפנים משורת הדין עכ"ז הו

באמת להחסד. ולכן כאשר נעצב אברהם בשליחות ישמעאל השיב לו הקב"ה ביצחק יקרא לך זרע. פי' מדת 

 החסד שלך צריך עוד להתברר ביצחק ומזה יצא יעקב שהוא החסד באמת. 

ולכן כתיב אברהם אברהם קדמאה לא שלים בתראה שלים. כי החסד נתברר ונתאמת. ובעקידה אז נתאמת 

חסד של אברהם בשלימות ולכן כתיב וירא המקום מרחוק דרשו על יעקב דכתיב ויפגע במקום. שכל ה

 העקידה הי' לברר מדת יעקב מפני קושט סלה:


