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 בראשית פרק כב פסוק א 
 ֶאת ִנָ�ה ְוָהֱאלִֹהי� ָהֵאֶ�ה ַהְ�ָבִרי� 
ַחר ַוְיִהי

 : ִהֵ�ִני ַו�ֹאֶמר 
ְבָרָה� ֵאָליו ַו�ֹאֶמר 
ְבָרָה�

 י"רש
 אחר אומרי� מרבותינו יש � אלהה הדברי� אחר

 סעודה מכל ואומר מקטרג שהיה, שט  של דבריו
 איל או אחד פר לפני) הקריב לא אברה� שעשה

 ויש. מעכב היה לא לפני אותו זבח לו אומר הייתי אילו, בנו בשביל אלא עשה כלו� לו אמר, אחד
 לו אמר, מיחה ולא שנה רהעש שלש ב  שמל יצחק על מתפאר שהיה ישמעאל של דבריו אחר אומרי�

 היא כ) � הנני :מעכב הייתי לא לפני עצמ) זבח ה"הקב לי אמר אילו, מיראני אתה אחד באבר יצחק
 :זימו  ולשו  הוא ענוה לשו , חסידי� של עניית�

 
 ]ה"תרמ[לפרשת וירא שפת אמת 

ה "אברה� אעכי בכל נסיו  נתעלה ' במדרש נסה את אברה� גדולה אחר גדולה כנס של ספינה כו
למעלה ' מחשבה בלבד ולא נתקיי� בפועל שהי' בבחי' מדריגה אחר מדריגה לכ  נסיו  האחרו  הי

וברצו  . לעבוד בעובדא עד שידו מגעת' רק ברצו  ומחשבה דצרי) כל עובד ה' מהתלבשות המעשה והי
י "הג� שארצו  מלשו  ריצה והתלהבות ' צריכי  לעלות עוד יותר מכח המעשה בפועל ועל זה נק

ה מחשב לה� מחשבה טובה "י הקב"ל בבנ"ש חז"י כמ"וזה נית  רק לבנ. כ מכח אל הפועל"להוציא כ
ש וזה הרמז כנס של ספינה שיש עבודה "פ בשוא גליו אתה תשבח� ע"ק ע"ש בזוה"כמעשה וכמ

פ המי� "כמי שפורח באויר וספינה המשוטה ע' הג� שאי  לו יסוד בעול� העשי. בהשתוקקת אהבה
 :ל"כמו רצוא ושוב כנ' הציווי רק העלהו ואסקי' לכ  הי

 
 לפרשת וירא לוח ימי ש

י כי א/ שאמר "א בהש"לא' גדול האמונה שהי' עני  נסיו  של העקידה הי, והאלקי� נסה את אברה�
ז האמי  "ועכשיו כשנאמר לו העלהו לעולה עכ, ונאמר לו את בריתי אקי� את יצחק, זרע)' לו כה יהי
והנה באמת , וזאת האמונה אי  בשכל האד� להשיג, ראשוני� כמו מקוד� ולא נפלו אצלובדברי� ה

נסה רק והאלקי� נסה היינו ' כ לא נאמר וה"ע, י שישחוט את בנו"לאברה� דיבר מפורש מהש' לא הי
ז לא נקרא הנסיו  "וע, לשו  תקופות, ז נאמר והאלקי�"וע, אליו דבר באספקלריא דלא נהרא' שהי

' נסיו  לפי שלא הי' כ רק לאברה� הי"הוא ואינו נסיו  כ' ק כי יצחק האמי  לאברה� כי מהש יצח"ע
' הי' מכריחו לרח� עליו כי באמת מאת ה' לו שו� נגיעה כאב לב  אז הי' וא� הי, אצלו הדיבר מפורש

 עפר ,וזה שאמר בתפילתו על סדו� ואנוכי עפר ואפר, רק למראה עיני אברה�' שלא ישחטו והנסיו  הי
ו "ואפר היינו דבר שנאבד וח, מורה על מעשה שאינו מבוררת וצריכה לתיקו  כי מהעפר יוכל לצמוח

עוד ברשע� אז ' ובא� יהי' וכ  באנשי סדו� א� יפעול בתפלתו שיחי, לו תיקו ' שוחטו לא הי' א� הי
, ל"י ז"בי הארלמג  עליה� כדאיתא בכת' י הראה לו שתפלתו לא הי"והש, כאפר שאי  לו צמיחה' יהי

 :כי מה� נולד דור המדבר
יראת אלקי� הוא מה שימנע , ליראת אלקי�' ההפרש שבי  יראת ה, אתה' עתה ידעתי כי ירא אלק

ע מלעשות דבר כגו  אכילה וכדומה הוא מחמת שאינו בשלימות ועוד נמצא בהאד� חסרו  "אד� א
היינו א/ שהאד� מבי  בעצמו שמותר לו ' ויראת ה, ת האלקי�ע כפי הבנתו זאת יקרא ירא"ויצמצ� א

י צוה פקודי� ישרי� "כי הש, י"לעשות הדבר הזה כי נפשו מזוכ) מזה החסרו  רק שאסור לו מצד הש
י את זה הדבר כי הוא אינו שוה בכל "כ לא התיר הש"ע, לכל נפש ולפי שיש אד� שאי  עוד מזוכ) בזה

 :'זאת יקרא יראת ה, ור חבירווהאד� מחויב לסבול איסור עב
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 ירמיהו פרק יט 

 ֶב  ֵ;יא ֶאל ְוָיָצאָת) ב( :ַה2ֲֹהִני� 9ִמ8ְִקֵני ָהָע� 9ִמ8ְִקֵני ָחֶר7 י4ֵצר ַבְק56ק ְוָקִניָת ָהל4ְ) ְיקָֹוק 3ַמר 2ֹה) א(
 ִ>ְמע9 ְו3ַמְרAָ) ג( :ֵאֶליָ) ֲאַד6ֵר ֲאֶ>ר ַהְ�ָבִרי� ֶאת �ָ@ ְוָקָראָת ַהַחְרִסית> החרסות <ַ>ַער ֶ=ַתח ֲאֶ>ר ִה�ֹ�
 ַהBָק4� ַעל ָרָעה ֵמִביא ִהְנִני ִי7ְָרֵאל ֱאלֵֹהי ְצָבא4ת ְיקָֹוק 3ַמר 2ֹה ְיר9ָ>ָלִ� ְויְֹ>ֵבי ְיה9ָדה ַמְלֵכי ְיקָֹוק ְדַבר
ִני ֲאֶ>ר ַיַע ) ד( :3ְזָניו DַAְִלָנה >ְֹמָעC 2ָל ֲאֶ>ר ַה8ֶה  ֵלאלִֹהי� ב4 ַוְיַקEְר9 ַה8ֶה ַהBָק4� ֶאת ַוְיַנ2ְר9 ֲעָזב5

 ֶאת 9ָבנ9) ה( :ְנִקִ�� ַ�� ַה8ֶה ַהBָק4� ֶאת 9ָמְלא9 ְיה9ָדה 9ַמְלֵכי ַוֲאב4ֵתיֶה� ֵהBָה ְיָדע9� לֹא ֲאֶ>ר ֲאֵחִרי�
 : ִל6ִי ַעל ָעְלָתה ְולֹא ִד6ְַרAִי ְולֹא ִצ9ִיִתי לֹא ֲאֶ>ר ַל6ַָעל עֹל4ת 6ֵָא> �6ְֵניֶה ֶאת ִל7ְרֹ/ ַה6ַַעל 6ָמ4ת

 
 א "מסכת תענית דף ד ע

 לאחד, כהוג  השיבוהו לשני�, כהוג  שלא שאלו שלשה: יונת  רבי אמר נחמני בר שמואל רבי אמר
 ....הגלעדי ויפתח, ישק ב  ושאול, אברה� עבד אליעזר: ה  ואלו. כהוג  שלא השיבוהו

 טמא דבר אפילו יכול', וגו ביתי מדלתי יצא אשר היוצא והיה )א"י שופטי�( דכתיב � הגלעדי יפתח
 א� בגלעד אי  הצרי )'ח ירמיהו(: לישראל נביא להו דקאמר והיינו. בתו לו נזדמנה � כהוג  שלא השיבו
 זה � צויתי לא אשר. לבי על עלתה ולא ידברת ולא צויתי לא אשר )ט"י ירמיהו ( וכתיב. ש� אי  רופא

 ולא, עלה ויעלהו תחתיו ימל) אשר הבכור בנו את ויקח )'ג' ב מלכי�( שנאמר, מואב מל) מישע של בנו
 . אברה� ב  יצחק זה � לבי על עלתה ולא, יפתח זה � דברתי

 

 

 

 
 

Salvador Dalí, Abraham, Abraham! (Gouache, 1964-67). 
(From Biblia Sacra, published 1969 by Rizzoli of Rome, 

containing 105 lithographs from original gouaches.) 


