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ב"ה

פתח דבר

מוציאים  הננו  וירא  פרשת  שבת  לקראת  להשי"ת,  והודיה  שבח  מתוך 

לאור שיחה מתורגמת לשפה הרוסית.

לנוחיות ציבור דוברי הרוסית והעברית הוספנו גם את השיחה בעברית.

ומלכנו  גו''',  ורננו  ''הקיצור  היעוד  לקיום  ומיד ממש  תיכף  ויה"ר שנזכה 

נשיאינו בראשם, וישמיענו נפלאות מתורתו, ''תורה חדשה מאתי תצא''. 

רשת 'כולל תורה' במדינות חבר העמים ואירופא 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

С огромной радостью и благодарностью Всевышнему мы 
рады представить вашему вниманию беседу Любавичского 
Ребе к главе "ВАЙЕРА" с переводом на русский язык. 

Для удобства двуязычных читателей параллельно с рус-
ским переводом приводится текст беседы на иврите.

Дай Б-г, чтобы в заслугу нашего изучения трудов Ребе 
мы удостоились учить Тору от него самого с приходом 
праведного Мошиаха, когда исполнится сказанное проро-
ком: «Новая Тора от Меня выйдет».

Международная образовательная сеть
«Колель Тора» 
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פרשת וירא
מסירות נפש אמיתית

כרך כ'
מתורגם ללשון הקודש

ַאְבָרָהם  ֵאָליו,  ַוּיֹאֶמר  ֶאת-ַאְבָרָהם;  ה  ִנּסָ ְוָהֱאלִֹהים,  ה,  ָהֵאּלֶ ָבִרים  ַהּדְ ַאַחר  ַוְיִהי, 
ְוֶלְך- ֶאת-ִיְצָחק,   , ר-ָאַהְבּתָ ֲאׁשֶ ֶאת-ְיִחיְדָך  ְנָך  ֶאת-ּבִ ַקח-ָנא  ִני. ַוּיֹאֶמר  ִהּנֵ ַוּיֹאֶמר 
ֵאֶליָך�.  ֹאַמר  ר  ֲאׁשֶ ֶהָהִרים,  ַאַחד  ַעל  ְלֹעָלה,  ם,  ׁשָ ְוַהֲעֵלהּו  ה;  ַהּמִֹרּיָ ֶאל-ֶאֶרץ  ְלָך, 

)בראשית, כב, א-ב(

"קח נא את בנך”

היה  אשר  העקדה,  לנסיון  בקשר  א. 
)אשר(  נסיונות  "עשרה  מבין  העשירי   
בגמרא  ,  נאמר  אבינו”  ,  אברהם  נתנסה 
"קח    ה’ אל אברהם בלשון בקשה  שדברי 
היא:  משמעותם   – בנך...”  את  נא 
בכולן,  ועמדת  נסיונות  בכמה  "ניסיתיך 
עכשיו עמוד לי בנסיון זה שלא יאמרו אין 

ממש בראשונים”.

יש להבין: מהי הסיבה לכך שאילו לא היה 
אומרים  היו  העקדה  בנסיון  עומד  אברהם 
"אין ממש בראשונים”? דבר זה היה מראה 
כפי  כך  כל  גדולה  נפש  מסירות  לו  שאין 
זו הוכחה,  שדרוש לנסיון העקדה. אך אין 
שכל הנסיונות הקודמים שבהם עמד אברהם 

 .  תרגום ירושלמי פרשתנו כב, א. פדר"א פל"א. מפרשי 
המשנה אבות פ"ה מ"ג. ובכ"מ.

 .  אבות שם.

 .  סנהדרין פט, ב. ועד"ז בתנחומא פרשתנו כב. פרש"י 
על הפסוק.

 .  פרשתנו כב, ב.

– אין להם ממש  ! ובמיוחד כאשר נסיון 
העקדה היה הנסיון הקשה ביותר  .

מסירות נפש – בכל דור ודור

פרשת  על  הכללית  ,  השאלה  ידועה  ב. 
העקדה, שהיא "כל קרן ישראל וזכותם לפני 
בפינו  שגורה  היא  ולכן  שבשמים,  אביהם 

בתפלתנו כל היום”  :

 .  ומה שפירש בערוך לנר ש"ראשונים" קאי על הנסים 
הוא  לכאורה  חנם,  שהיו  יאמרו  שלא  הקב”ה,  לו  שעשה 
של  "פשוטו  בפרש”י  כן  לפרש  שאין  ומובן  גדול.  דוחק 

מקרא” לבן ה’ למקרא.

יום  זה  )ד"ה  בכ"מ  ע"פ המבואר  לומר,  יש  לכאורה    . 
תרצ"ד – סה"מ קונטרסים ח"ב ע'    . ובכ"מ. וראה גם 
לקו"ש ]המתורגם[ ח"ב ע'   ( שבנסיון העקידה הי' שינוי 
טבע מדותיו, עתה ידעתי כי ירא אלקים אתה, עובד מיראה, 
דלא כטבעו, אברהם אוהבי, שזה מגלה שגם )העבודה –( 

הנסיונות לפנ”ז היו לא מחמת טבעו. 
אבל אין זה מתרץ הקס”ד לומר ש”אין ממש בראשונים”, 
כי גם אם הי’ זה מצד טבעו, הרי הי’ זה נסיון ובפרט – 

המס”נ בפועל באור כשדים. וראה לקמן בפנים.

 .  לשון האברבנאל שם.

סה"מ  סכ"א.  אגה"ק  פל"ו.  ג'  מאמר  עיקרים  ראה    . 
תרע"ח ע' רפג. תפר"ח ע' קב. ובכ"מ, וראה גם בית רבי 
פכ”ד )סא, ב( בהערה. פרי הארץ )לרמ”מ מהאראדאק( פ’ 

וירא
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ГЛАВА "ВАЙЕРА"
Истинное самопожертвование

Ликутей cихот, т. 20

И было, после этих событий Б-г испытал Авраѓама, и сказал ему: Авраѓам! 
И он сказал: вот я! И Он сказал: прошу, возьми сына твоего, единственного 
твоего, которого ты любишь, Ицхака; и пойди в землю Мориа, и принеси 
его там во всесожжение на одной из гор, о которой Я скажу тебе. (Берейшит, 
22:1-2)

Прошу тебя, выдержи!
Согласно сказанному нашими мудреца-

ми 1, Б-г испытывал Авраѓама на протяже-
нии жизни десять раз. Десятым и послед-
ним испытанием стал для Авраѓама при-
каз принести сына в жертву Всевышнему.  

Талмуд подчеркивает 2, что Всевышний 
обратился к Авраѓаму с просьбой: "Про-
шу, возьми сына твоего…» 3. Согласно 
Талмуду, этими словами Всевышний как 
бы говорил Авраѓаму: "Я тебя неоднократ-
но испытывал, и все испытания ты выдер-
живал; выдержи теперь, пожалуйста, и это 
испытание, чтобы не говорили люди, что 
предыдущие испытания были пустыми».

Возникает вопрос: допустим, Авраѓам 
не выдержал бы это испытание. Почему 
люди стали бы говорить, что предыдущие 
испытания были пустыми? Если Аврага́м 
не выдержал бы финального испытания, 
это означало бы, что его самоотвержен-

1. Мишна, Авот, 5:3.
2. Санге́дрин, 89б.
3. Берейшит, 22:2.

ность не столь велика, чтобы принести 
своего сына в жертву. Однако это не озна-
чало бы, что все прежние испытания, ко-
торые Авраѓам выдержал, были пустыми! 
Тем более это было самое тяжелое испы-
тание из всех.

2. Самопожертвование 
происходит в каждом 

поколении
Жертвоприношение Ицхака (ивр. – 

Акейда 4) является "великим достоинством 
еврейского народа и его заслугой перед 
Небесным Отцом, и поэтому мы ежеднев-
но его вспоминаем и повторяем весь день 
в молитве» 5. В связи с этим возникает во-
прос:

Почему о том, как Авраѓам связал Иц-
хака, мы вспоминаем больше, чем обо 
всех других евреях, отдавших свою жизнь 

4. Акейда (досл. "связывание») – так называет-
ся это испытание на иврите. Перед принесением 
жертвы ее руки и ноги связывают. Так поступил и 
Аврага́м (Берейшит, 22:9): "и связал Ицхака, сына 
своего, и положил его на жертвенник». 

5. Комментарий Абарбанеля к Берейшит, 22:1-2.

ВАЙЕРА



לקוטי שיחות    ●    וירא

●

מדוע אנו מזכירים "תמיד עקדת אברהם 
החסידים  כל  מעקדת  יותר  יצחק,  את 
ה’  קדושת  על  עצמם  שמסרו  והקדושים 
יתברך, כגון ר’ עקיבא וחביריו וכל הקדושים 
אשר בכל דור ודור”  ? ובמיוחד כאשר אצל 
אברהם הרי "ה’ דבר בו קח נא”, אך לא כן 
אצל "קדושים שמסרו נפשם על קדושת ה’ 

גם כי לא דבר ה’ בם”: 1 .
הרבה  קשה  שלאדם  בתשובה,  די  ואין 
ה’  קידוש  על  ילדו  נפש  את  למסור  יותר 
מאשר למסור את נפש עצמו    – כי גם 
הנסיון  התרחש  יותר  הרבה  מאוחר  בדור 
וכפי  בניה”   ,  ושבעת  "חנה  של  המפורסם 
)אברהם(  "אתה  אמרה   :  בעצמה  שהיא 
שבעה  עקדתי  ואני  אחד  מזבח  עקדת 
בתקופות  מכן  לאחר  היו  וכן  מזבחות”   . 
שלא  רבים  מקרים  ר”ל  והשמד  הגזירות 
עצמם  נפש  את  מסרו  שיהודים  בלבד  זו 

וירא )ה, סע”א(.

 .  ל' העיקרים שם.

1 .  אגה"ק שם. ועד"ז בכ"מ.

התורה  פרשיות  על  הזקן  אדמו"ר  מאמרי  גם  ראה    .  
)בראשית שמות( ס"ע קכח. ובכ"מ.

  .  ראה גיטין נז, ב )ובכ"מ(: אשה ושבעה בני’. ובמ”א 
)איכ”ר פ”א, נ. פס”ר פמ”ג. ועוד(: מרים בת תנחום )נחתום. 
יוסיפון  תתעג,  רמז  תהלים  ביל”ש  נזכר  "חנה”  מנחם(. 
)פי”ט(, אגרת השמד להרמב”ם ד”ה המין )והסוג( השלישי 
במדרגת הנהרגים, מנורת המאור לר”י אלנקוה פרק התפלה 
הל’ התעניות )כרך ב’ ע’    (; פרק התשובה הל’ תשובה 

)כרך ג’ ע’    (. ועוד.

  .  גיטין שם. ועוד.

דוגמא  שהביאו  שם  ותרפ"ח  תרע"ח  סה"מ  וראה    .  
מסיפור זה.

על קידוש ה’, אלא הם מסרו אף את נפש 
ילדיהם, כידוע   .

עקדת יצחק – לא מתוך הכרח

שהחידוש  מוסבר,  העיקרים     בספר  ג. 
נתערב  ש”לא  בכך  הוא  יצחק  שבעקדת 
בפעל העקדה שום צד הכרח כלל, כי אפילו 
אותו,  מכרחת  היתה  לא  יתברך  ה’  מצות 
פסוק     על  ז”ל     רבותינו  בארוהו  דבר  וזה 
הקדוש- לפני  אברהם  אמר  יראה...  "ה’ 
וידוע  גלוי  עולם,  של  רבונו  ברוך-הוא: 
לפניך שבשעה שאמרת לי קח נא את בנך 
את יחידך אשר אהבת את יצחק והעלהו לי 
אמרת  כבר  ולא  לומר:  יכול  הייתי  לעולה 
ולא אמרתי  זרע   ,  לי כי ביצחק יקרא לך 
אחר  הרהרתי  ולא  רחמי  כבשתי  אבל  כן, 
מדותיך, שידמה מזה מפורש, שאפילו מצד 
מוכרח,  אברהם  היה  לא  יתברך  ה’  מצות 
אחר שהיה יכול להתנצל על זה ממנו בטענה 
הר”ן 1   מסביר  ובכך  רצה”.  אם  אמיתית 
מדוע נאמר "קח נא...”, בלשון בקשה – 

משום שהיתה זו בקשה, ולא הכרח.

את  מסרו  אשר  הקדושים,  זאת  לעומת 
עשו  הבאים,  בדורות  ה’  קידוש  על  נפשם 

קינות  ההם,  תקופות  קורות  בספרי  בפרטיות  ראה    .  
בבדק  סקנ"ז  לטויו"ד  ב"י  ועוד.  ממני.  החרישו  ד"ה  לט"ב 

הבית: ומעשה ברב אחד כו'. ובכ"מ

  .  שם.

  .  ב"ר פנ"ו, י )בשינוי לשון(. וראה גם פרש"י פרשתנו 
כב, יב. ועוד.

  .  פרשתנו כב, יד.

  .  שם כא, יב.

פירוש  ואילך(  קה  )ע'  הדרוש הששי  הר"ן  דרשות    . 1
הר"ן עה"ת על הפסוק.
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ЛИКУТЕЙ СИХОТ    ●    ВАЙЕРА

●

ради освящения Имени Всевышнего – на-
пример, о рабби Акиве и его товарищах, 
а также о других святых евреях, суще-
ствовавших в каждом поколении? Тем 
более если учесть, что сам Всевышний 
обратился к Авраѓаму и сказал ему: "Про-
шу, возьми сына твоего…», в отличие от 
тех святых евреев, которые отдали свою 
жизнь за освящение Имени Творца, хоть 
и не говорил с ними Б-г?

Можно предположить, что отдать своего 
родного сына во имя освящения Имени 
Всевышнего гораздо труднее, чем отдать 
собственную жизнь, и что такое само-
пожертвование глубже, чем жертвование 
своей жизнью. Однако такой ответ не ис-
черпывает поднятый вопрос. Например, 
в совершенно другом поколении, спустя 
много веков, произошло известное испы-
тание Ханы и ее семерых сыновей 6, и, как 
сказала сама Хана, "Ты (Авраѓам) вознес 
одну жертву, а я вознесла семь жертв». 
Подобные ситуации происходили и во 
времена крестовых походов, когда евреи 
жертвовали ради сохранения своей веры 
не только собственной жизнью, но, как 
известно, жизнью своих детей. 

6. См. Талмуд, Гитин, 57б. Во время религиозных 
гонений Антиоха (2 в. до н. э.) была схвачена мать с 
семью сыновьями, и им было приказано поклонить-
ся идолу и есть свинину, чтобы доказать свое пови-
новение царю. Все они отказались, и после страш-
ных пыток дети были казнены на глазах у матери.

3. Жертвоприношение Ицхака 
не было обязательным

Сефер ѓа-икарим 7 объясняет уникаль-
ность Акейды так: "Жертвоприношение 
Ицхака не было вынужденным, ибо даже 
заповедь Всевышнего к нему не обязы-
вала. Это подчеркивается в комментарии 
наших мудрецов 8 к словам 9 "Г-сподь ус-
мотрит»: "Сказал Авраѓам перед Всевыш-
ним: Владыка мира! Известно Тебе, что в 
час, когда Ты сказал мне: "Прошу, возь-
ми, сына твоего единственного, которого 
ты любишь, Ицхака, и вознеси его Мне в 
жертву”, я мог бы сказать Тебе: "Разве не 
сказал Ты мне 10: "Ибо в Ицхаке наречет-
ся тебе потомство»"? Но я не сказал так, 
а сдержал свою жалость и не пытался 
оспорить Твою волю». Таким образом, как 
объясняет рабейну Нисим10*, слова "Про-
шу, возьми..." подчеркивают, что это был 
не приказ, а просьба, и Аврага́м мог, если 
бы хотел, освободиться от нее под истин-
ным предлогом.

Те же святые, которые отдали свою 
жизнь, освящая Имя Всевышнего в после-

7. 3:36. Сефер га́-икарим ("Книга основ») – фило-
софский трактат об основах веры рабби Йосефа 
Альбо (15 в., Испания).

8. Мидраш Берейшит Раба, 56:1.
9. Берейшит, 22:14.
10. Берейшит, 21:12.
10* "Толкования Рана", толкование 6, коммента-

рий Рана к этому стиху.
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זאת משום הציווי של "ונקדשתי בתוך בני 
ישראל”   .

אך הסבר זה אינו מספק. כי, בנוסף לכך, 
שדחוק ביותר לומר, ש”הייתי יכול לומר...”, 
משום שזוהי בקשה בלבד ולא הכרח: שהרי 
מבקש  בעצמו  הקדוש-ברוך-הוא  כאשר 
"להתמקח”,  שניתן  באופן  ואפילו  דבר, 
אצל  ובמיוחד  "הכרח”,  זה  הרי  כביכול, 

אברהם אבינו –
ובנוסף לכך גם הקדושים שהוזכרו לעיל 
על  נפשם  ביניהם אשר מסרו את  היו   –
קידוש ה’ על דברים שאינם בגדר של קיום 
וציווי מן התורה. ואדרבה – היה עליהם, 
לכאורה, לחפש היתר על פי ההלכה, כידוע 
הדיון על כך   , אם מותר למסור נפש על 
דבר שלפי הדין חל עליו הכלל "יעבור ואל 

יהרג”.

כל ההתחלות קשות

בתורת  כך  על  המובא  ההסבר  ידוע  ד. 
החסידות   :

שהוא  היה,  אבינו  אברהם  של  החידוש 
של  נסיון  על  התגבר  אשר  הראשון  היה 
דבר  כל  של  ההתחלה  והרי  נפש,  מסירות 
"כל  הידוע     כפתגם  ביותר,  קשה  היא 

  .  אמור כב, לב. וראה רמב"ם הל' יסוה"ת פ"ה. וראה 
הנסמן בלקו"ש )וסה"מ( שבהערה   .

  .  ראה טור ושו"ע יו"ד ר"ס קנז. ובנ"כ שם.

  .  סה"מ תרע"ח ותרפ"ח שם. לקו"ש ח"י ע'   . וראה 
בית  ב(.  )עו,  אמור  פ'  צונץ(  )למהרא"ל  המנחה  קומץ  גם 

רבי שם. ועוד.

  .  מכילתא ורש"י יתרו יט, ה. תוד"ה פסיעה – תענית 
י, ב.

שאברהם  לאחר  אך  קשות”.  ההתחלות 
פתח את הצינור של מסירות הנפש, נמשך 
נפש   ,  למסירות  והאפשרות  הכח  בעולם 
ולכן קל הרבה יותר לעשות זאת אחר כך, 
כי יש צורך רק להוציא את הדבר מן הכח 

אל הפועל   .
אך אין מובן:

מסירות הנפש בפועל "הומשכה” והורדה 
לעולם על ידי אברהם אבינו כבר לפני נסיון 
העקדה – בנסיון של אור כשדים   , כאשר 
אברהם מסר את נפשו כדי להכחיד כל מיני 
עבודה זרה ולפרסם את האלקות בעולם   , 
עד כדי כך – כמובא בספרו של הרמב”ם 
ש”בקש  הלכות    –  ספר  החזקה”,  "היד 

המלך להורגו ונעשה לו נס”.

כנודע, הנה  "והגם דכח המס"נ הוא בעצם הנשמה    .  
זהו סתום ונעלם מאד, ולולא המס"נ דאאע"ה לא הי' ענין 

המס"נ" )סה"מ תרע"ח שם. ועד"ז בתרפ"ח שם(.

זה עם מ"ש באגה"ק שם  ביאור  איך מתאים  וצ"ע    .  
שמעלת העקידה היא הזריזות. וראה לקו"ש שבהערה   . 

לקמן הערה   .

  .  ראה פדר"א פכ"ו. ועוד.

ב.  תמ,  ג'  כרך  )לקו"ד  תש"ג  חגה"פ  שיחת  וראה    .  
ספר השיחות תש"ג ע'   ( שפתיחת הצנור דאברהם היתה 
במס"נ דאור כשדים. וכן מפורש בד"ה פדה בשלום תרפ"ז 
)סה"מ תרפ"ז ע' פג(: וכאשר השליכו אותו לכבשן האש לא 
חשב למס"נ כי הוא עשה עבודתו ובזה פתח הצנור דמס"נ 
אל הבאים אחריו. וכן משמע בספר השיחות תש"ב ע' 1  
ישראל  לכל  אברהם  שהוריש  שהמס"נ  מ"ח(  ג'  יום  )היום 
היא מסירות נפשו על פירסום אלקות בעולם, שזה הי' באור 
כשדים. וראה גם לקו"ש ח"י ע'  1 . חי"ג ע'  1  והערה 
הצנור  פתיחת  ענין  ותפר"ח שם,  בסה"מ תרע"ח  אבל   .* 

הוא ביאור על זכירת העקדה.
אברהם  של  ריחו   .. ה’  וירח  ט:  פל”ד,  מב”ר  ולהעיר   )*
עולה מכבשן האש. ובהמשך תער”ב ח”א ע’ תמג שזהו בחי’ 

"ביטול המהות”.

  .  הל' ע"ז פ"א ה"ג.
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дующих поколениях, исполняли обязан-
ность – заповедь 11 "И освящусь Я в среде 
сынов Израиля».

Однако, это объяснение недостаточно. 
Указ Всевышнего действительно носил 
форму просьбы, но нельзя утверждать, что 
такое слово Всевышнего ни к чему не обя-
зывало Авраѓама. Когда сам Всевышний 
просит о чем-либо (пусть даже у человека 
есть возможность обсуждать и находить 
контраргументы), это уже обязывает, тем 
более, когда речь идет об Авраѓаме. 

Кроме того, среди жертвовавших собой 
святых в разных поколениях были такие, 
чье самопожертвование не было продик-
товано обязанностью и заповедью Торы; 
более того, им приходилось искать для 
этого обоснование в Ѓалахе. Кроме того, 
существует известный вопрос 12, разреша-
ется ли жертвовать своей жизнью в тех 
случаях, когда по закону человек должен 
согрешить, но не умереть.

11. Ваикра, 22:32.
12. См. Шулхан арух, Йоре Деа, 157:1 и коммента-

рии.

4. Первопроходец
Вот что говорится об этом в учении ха-

сидизма 13.

Особенность Авраѓама заключалась в 
том, что он был первым, кто выдержал 
испытание самопожертвования, а это было 
труднее всего, как сказано 14: "…все начи-
нания трудны». Но когда Авраѓам открыл 
путь самопожертвования, в мире появи-
лись силы, которые требуются для этого, 
и самопожертвование стало гораздо до-
ступнее, так как для этого требуется лишь 
раскрыть уже существующий потенциал.

Но даже после этого объяснения не все 
понятно.

Авраѓам принес в мир самопожертвова-
ние еще до того, как произошла Акейда; 
это было в Ур Касдим, где он самоот-
верженно подверг свою жизнь опасности 
ради уничтожения идолов и распростра-
нения веры в Творца. Дошло до того, 
что, как пишет Рамбам в своей книге за-

13. Маамарим к главе Вайера 5678 (1918) г. и 5688 
(1928) г.

14. Мехилта и Раши к Берейшит, 19:5.
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כשדים”  "אור  של  בנסיון  מכך:  יותר 
נסיון  לעומת  נוספת  מעלה  לכאורה,  יש, 
העקדה, כי נסיון העקדה היה על פי דיבורו 
של הקדוש-ברוך-הוא – "ה’ דבר בו”. אך 

לא כן הנסיון של אור כשדים.
הארוע  היה  לא  העקדה  שענין  וכיון 
ואפילו   – נפש  מסירות  של  הראשון 
הקושיה  שבה  עצמו –  אברהם  אצל  לא 
ומתעוררת: מהי המעלה המיוחדת של נסיון 

העקדה?

מסירות נפש – התבטלות עצמית

ה. כדי להבין זאת יש להקדים ולבאר את 
החידוש שבמסירות נפש בכלל:

הצינור  מן ההסבר 1  שאברהם פתח את 
)דבר המשמש להעברת מים וכדומה ממקום 
בעולם,  נפש  מסירות  של  למשנהו(  אחד 
מובן, שלולא זאת אינה קיימת מציאות של 

מסירות נפש בעולם.
ההסבר לכך הוא: מסירות נפש היא ביטול 
של  משמעותו  וה”יש”.  העצמית  המציאות 
וישות  ברא מציאות  "נברא” היא שהבורא 
בפני עצמה. ומובן שהנברא אינו יכול להגיע 
למציאותו   ,  שמעל  לדרגה  עצמו  בכוחות 
בדומה לנאמר "אין חבוש מתיר עצמו...”   . 
כדי  אחר”  "ממקום  לכוח  זקוק  הוא  לכן 

שיוכל להגיע לידי מסירות נפש.

1 .  ראה סה"מ תרע"ח ותפר"ח שם. וראה מאמרי אדה"ז 
על פרשיות התורה שם ע' קל. ובכ"מ. ולהעיר מתניא פי"ח. 

סה"מ תש"ט ע'     ובהנסמן שם.

  .  ראה גם לקו"ש ]המתורגם[ חי"ח ע'     )וש"נ(. ועוד.

  .  ברכות ה, ב.

ולכאורה, תמוה: ענין מסירות הנפש קיים 
גם אצל אומות העולם – בנוסף לכך שיש 
דעה    הסוברת שגם בן נח מצווה על קידוש 
ה’. היו כמה ארועים – להבדיל – שבהם 
אמונותיהם     למען  חייהם  את  מסרו  גויים 

ודעותיהם וכדומה   .
ויש לומר, שההסבר לכך הוא   :

עצם העובדה שאדם מוכן למסור את חייו 
למען עבודת ה’, אינה מהווה הוכחה שזוהי 
מסירות נפש אמיתית של ביטול המציאות 
העצמית באופן מוחלט. ייתכן, שהוא מוסר 
והגיונו,  חישוביו  שלפי  משום  נפשו  את 
להשאר  מאשר  יותר  הדבר  לו  משתלם 

בחיים, והוא ירויח משהו גדול יותר.
מסירות נפש המבוססת רק על "חישוב” 
כזה, כדלעיל, יכולה להיות – להבדיל – 
חושב  הגוי  העולם. כאשר  אומות  גם אצל 
הוא  שלו  הנפש”  "מסירות  שבאמצעות 
ירויח, ומציאותו תגדל. או בצמד השלילי 
שבדברים: אילו לא ישיג את חפצו המסויים 
ש”עלה  למי  בדומה  חיים”,  לו  "למה  הרי 

  .  ראה מנחת חנוך מצוה רצו )ע"פ פרש"י סנהדרין עד, 
ב(. אבל ידוע פס"ד הרמב"ם )הל' מלכים פ"י ה"ב(. וכ"כ בס' 
חסידים סרי"ט. ומפורש הוא בירוש' שביעית פ"ד ה"ב )ושלא 
לאפושי מחלוקת בין הירושלמי לבבלי – משמע מהירוש' 
כתוס' בבבלי שם(. וצ"ע שלא הביאן בכס"מ לרמב"ם שם. 
ע’  חי”ב  )לקו”ש  בסה”מ תש”ט שם  וראה הערה  ואכ"מ. 

    ואילך(.

  .  ראה גם המשך תרס"ו ע' רסז.

  .  מש"כ )ראה יב, לא(: את בניהם גו' ישרפו באש – 
י"ל שהוא מפני אכזריות )ע"ד מחז"ל בעורב – עירובין כב, 

א(, שהרי הם ההיפך מרחמנים וגמ"ח. וראה תניא ספ"א.

  .  ראה תו"א קיט, סע"ד ואילך. אוה"ת מג"א ע' ב'שיז. 
ס' הלקוטים )צ"צ( ערך מס"נ. וש"נ.
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конов 15, "хотел царь убить его, но случи-
лось с ним чудо 16».

Более того, испытание в Ур Касдим 
имело преимущество даже по сравнению 
с Акейдой, ведь Акейда была совершена 
по слову Всевышнего, чего не было в Ур 
Касдим.

Получается, Акейда не была первым 
случаем самопожертвования – даже в жиз-
ни самого Авраѓама. И мы возвращаемся 
к вопросу: в чем заключается уникальная 
особенность этого испытания?

5. Истинная 
самоотверженность

Чтобы это понять, следует пояснить, в 
чем вообще заключается уникальность са-
мопожертвования.

Приведенное выше объяснение, соглас-
но которому Авраѓам открыл путь и ка-
нал самопожертвования в мире (т. е. при-
вел эту силу в этот мир), означает, что без 
него в мире не было бы такого явления 
как самопожертвование.

Дело в том, что самопожертвование оз-

15. Мишне Тора, Законы об идолопоклонстве, 1:3.
16. Аврага́м был брошен в печь, но не сгорел. 

начает полное устранение самого себя. 
Но ведь все творения Всевышнего – это 
существующая реальность, и творение не 
способно собственными силами достичь 
того, что выше реальности (как "заклю-
ченный не может сам себя освободить» 17). 
А значит, для достижения самопожертво-
вания необходимо было привлечь некую 
внешнюю силу.

При этом случаи самопожертвования мы 
встречаем также у других народов мира 
(существует мнение, согласно которому 
нееврей также обязан отдать жизнь ради 
освящения Имени Всевышнего 18). Исто-
рия знает немало случаев, когда неевреи 
шли на смерть за свою веру, мировоззре-
ние и т. п.

Это объясняется следующим:

Сам факт, что человек готов отдать свою 
жизнь за Всевышнего, еще не является по-
казателем истинного самопожертвования 
и самоустранения. Бывает, что человек 
отдает свою жизнь потому, что считает 
этот шаг более стоящим, чем продолже-
ние жизни, рассчитывает своей смертью 
добиться чего-то большего.

17. Талмуд, Брахот, 5а.
18. Минхат хинух, заповедь 296.
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טינא בלבו”   , מדת הנצחנות, ובמיוחד אצל 
מלך    וכדומה.

למסור  היא  האמיתית  הנפש  מסירות 
את ה”אני” – להתמסר לחלוטין לקדוש-
מכל  הנעלית  ונתינה  מסירה  ברוך-הוא, 
וכדומה.  הרגשיים  או  ההגיוניים  החישובים 
הקדוש-ברוך-הוא,  כלפי  לגמרי  מתבטלים 
תופסת  אינה  העצמית  שהמציאות  באופן 

כלל מקום.

עקדת יצחק – ללא הגיון

ו. ויש לומר, שזה היה החידוש והמעלה 
באור  הנסיון  לעומת  העקדה  נסיון  של 

כשדים, שענין זה היה בו בגלוי:

התבטאה  כשדים  באור  הנפש  מסירות 
בכך שאברהם מסר את נפשו למען פרסום 
ולכן תיתכן ב”עולם”  האמונה בה’ בעולם, 
מחשבה שמסירות נפש זו נבעה מחישובים 
של קדושה: הכרתו בנחיצות ובצורך להאיר 
היתה  באפילה     שהיה משמש  העולם  את 
עזה כל כך, עד אשר הוא לא התחשב בשום 

גורם מעכב, ומסר על כך את נפשו*  .
ואילו בענין העקדה כשלעצמו לא נכלל 
אתה”,  אלקים  "ירא  אלא  אחר,  דבר  שום 

ועל כך מסר אברהם את נפשו.
ענין העקדה לא היה כרוך בפרסום בעולם 
עד כמה צריכה להיות ההתמסרות לה’, כי 

  .  סנה' עה, א.

  .  ראה ד"ה באתי לגני תש"י פי"א.

  .  ראה ב"ר פ"ב, ג.
 *  ( להעיר מפרשת דרכים דרוש א’ וב’ אי אברהם הי’ 
מחוייב במסנ”פ דאור כשדים, ואם הי’ מותר לו למסור נפשו.

– כדברי האבן עזרא 1  – "בשעה שעקד 
בנו לא היו שם אפילו נעריו”   .

אחר   ,  במקום  שהוסבר  כפי  ואדרבה, 
העקדה סתרה, לכאורה, את פרסום האלקות 
בעולם: באמצעות העלאת יצחק לעולה היה 
ולא  אברהם”   ,  ששתל  "העיקר  "נעקר” 

היה המשך ח”ו לפרסום האלקות בעולם.
רק  נעשתה  בעקדה  הנפש  מסירות  כל 
ובקש  חפץ  שהקדוש-ברוך-הוא  משום 

זאת   , ולכן פעל כך אברהם.
שעליו  העקדה  נסיון  של  החידוש  וזהו 
הנפש  מסירות  אבינו:  אברהם  התגבר 
בעקדת יצחק היתה כזו, שאין לה כלל הגיון 
ואינה מובנת בשכל, אלא זהו רצון ה’ בלבד, 
של  מוחלטת  התבטלות  מבטאת  היא  ולכן 

המציאות העצמית   .

1 .  פרשתנו כב, א. ועד"ז ברד"ק כאן. עקדה שער כא.

  .  בראב"ע שם שדעת הרס"ג )וכ"ה דעת הרמב"ם במו"נ 
ח"ג פכ"ד. בחיי כאן. אברבנאל כאן. ועוד( שנסיון העקדה 
הי' "להראות צדקתו לבני אדם”. אבל עכצ”ל הכוונה בזה 
גם  וראה  כאן.  הרד”ק  )ל’  כו’”  הבאים  לדורות  "להודיע 
עקדה שם )קסט, סע”א((, כי גם להרס”ג לא היו שם אפילו 

נעריו )כמ”ש בראב”ע שם. וכ”כ במו”נ שם(.

  .  לקו"ש חי"ח ע'    .

  .  ל' הרמב"ם הל' ע"ז שם )לגבי מצב בנ"י במצרים(. 
ואף שגם בנסיון דאור כשדים אם לא הי' אברהם ניצול ח"ו, 
לזה  )נוסף  מ"מ  הקב"ה,  לפירסום שמו של  הי' המשך  לא 
שאי"ז דומה לעקירת עיקר שכבר נשתל, הרי( שם המס”נ 

גופא מביאה פירסום אלקות, משא”כ כאן, כנ”ל בפנים.

  .  וי"ל שזהו נתינת הכח מהבורא, שנמשך ע"י הצינור 
ופתיחתו שע"י אברהם.

  .  וי"ל שזהו טעמו של הר"ן שפי' "קח נא” שהוא רק 
ולא ל’ ציווי )כנ”ל ס”ב( – כי זה מורה עוד  ל’ בקשה 
יותר על ענין המס”נ בלי חשבון, גם לא החשבון של קיום 

ציווי ה’.
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Самопожертвование, опирающееся на 
подобный расчет, может быть и у других 
народов мира. Человек может считать, что 
от этого "самопожертвования» он выигра-
ет, получит нечто большее. Или же на-
оборот: если он чего-либо не достигнет, 
жизнь его не имеет смысла. Например, 
человеком может управлять навязчивое 
стремление одержать верх любой ценой, 
особенно, если речь идет о правителях и 
т.п., отличающихся честолюбием.

Истинное самопожертвование – это си-
туация, в которой человек отдает свое "я».  
Он полностью отдает себя Всевышнему, 
проявляя преданность, которая не продик-
тована никакими логическими или эмоци-
ональными факторами. В такой ситуации 
человек настолько предан Всевышнему, 
что его личность не имеет при этом ни-
какого значения.

6. Так хочет Творец
Можно утверждать, что в этом и заклю-

чается ключевое преимущество Акейды по 
сравнению с испытанием в Ур Касдим:

Самопожертвование Авраѓама в Ур Кас-
дим заключалось в том, что Авраѓам был 
готов отдать жизнь во имя распростране-
ния веры во Всевышнего по всему миру, 
и окружающие люди могли предполагать, 
что его поступок основан на расчетах, 
пусть даже на святых расчетах. Глубокая 
убежденность Авраѓама в необходимости 

осветить (и освятить) блуждающий в по-
темках мир была столь сильна, что он не 
считался ни с какими препятствиями и 
ради этого готов был умереть.

Однако с жертвоприношением Ицхака 
все было иначе. Акейда не раскрыла и не 
доказала ничего, кроме того, что Авраѓам 
– боящийся Б-га человек, и лишь из-за 
этого он совершил такой поступок.

При этом Авраѓам не мог тешить себя 
надеждой, что благодаря его поступку 
весь мир узнает, насколько человек дол-
жен быть предан Всевышнему: как гово-
рит Ибн Эзра 19, в тот час, когда он почти 
вознес своего сына в жертву, там не было 
даже его рабов.

Более того, такой поступок Авраѓама 
мог, наоборот, помешать делу его жизни – 
распространению Б-жественности в мире: 
если Ицхак бы был принесен в жертву, то 
все, над чем работал Авраѓам, искорени-
лось бы, и все его старания по распро-
странению веры во Всевышнего не могли 
иметь продолжения. 

То есть вся история самоотверженности 
в случае с жертвоприношением сводилась 
лишь к тому, что так хотел и попросил 
Всевышний, и поэтому Авраѓам так по-
ступил.

19. В комментарии к Берейшит, 22:1. Р. Аврага́м
Ибн Эзра - знаменитый средневековый толкова-

тель Писания, философ, поэт, лингвист, астроном и 
математик (11–12 вв., Испания).
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הוכחה למפרע

ז. לפי כל האמור לעיל מובן מדוע נאמר 
בגמרא "שלא יאמרו אין ממש בראשונים”:

אילו לא היה אברהם עומד, חלילה, בנסיון 
העקדה, ניתן היה לחשוב – "יאמרו” – 
שהוא עמד בנסיונות הקודמים משום שהם 
תאמו לשכלו – שכל דקדושה, אך "איני 
מסירות  כאן  היתה  אם  לפחות,  יודע”   , 

נפש ממש.
בנסיון  אבינו  אברהם  של  עמידתו  ואילו 
בנסיונות  שגם  למפרע  הוכיחה  העקדה 
ה”ראשונים” הוא עמד מתוך מסירות נפש 
והתבטלות  מלאה  התמסרות  מתוך  ממש, 

מוחלטת   .

  .  ראה לקו"ת ויקרא )בהוספות נ, סע"ד מאמרי אדה"ז 
הקצרים ע' שט – נעתק עם )הגהות( באוה"ת ר"פ פינחס 
ותרצ"ו  תרפ"ח  אשרנו  רד"ה  תרכ"ו.  בגורל  אך  ורד"ה 
יודע  איני  ריב"ז  מאמר  ובביאור  ח"ב((,  קונטרסים  )בסה"מ 

כו' בכ"מ.

המבואר  עם  הנ"ל  הביאור  לתווך  יש  אולי  עפ"ז    .  
ולא  הזריזות,  היתה  באגה"ק שם, שמעלת אברהם בעקדה 
)לקו"ש שבהערה  ונת' במ"א  זה ד"פתח",  לי' תירוץ  ניחא 
  ( שהוא משום שפתיחת הצנור היתה בנסיון דאור כשדים 
דומה  אינו  כשדים  דאור  הנסיון  הרי  א(  ולכאורה:   –
לנסיון העקדה, כנ"ל בפנים. ב( הרי מפורש במאמרים הנ"ל 
שפתיחת הצנור היא ביאור הזכרת העקדה – אלא, שע”י 
כשדים  דאור  המס”נ  שגם  למפרע,  נתברר  העקדה  נסיון 

היא מס”נ אמתית.

כוח מסירות הנפש – ירושה

הצינור  ש”פתיחת  לכך  ההסבר  זהו  ח. 
בעולם” למסירות נפש נעשתה על ידי נסיון 
העקדה ולא על ידי הנסיון של אור כשדים:

המשמעות של "פתיחת הצינור” למסירות 
נפש היא, שאברהם אבינו הוריש לישראל 
האמיתית, עד כדי  את כח מסירות הנפש 
כך, שזהו רצונו האמיתי של כל יהודי – 
"לרצונכם” ממש   . ולכן כאשר יהודי מוסר 
ואפילו באופן  נפשו לקדוש-ברוך-הוא,  את 
חישוב  כאן  שיש  לחשוב  ניתן  חוץ  שכלפי 
הגיוני כלשהו – הרי הוא עושה זאת ממש 
מוסר  הוא  אמיתי –  נפש  מסירות  מתוך 
את כל ישותו    לקדוש-ברוך-הוא, מעל לכל 

חישוב, כנסיון העקדה.
עד כדי כך שאדמו”ר הזקן אומר בשולחן 
פרשת  יום  בכל  לומר  ש”טוב  ערוך 1 , 
לעבוד  יצרו  להכניע  כדי  וגם  העקדה... 
והרי,  נפשו”.  יצחק  כמו שמסר  יתברך  ה’ 
לכאורה, כיצד ניתן להשוות בין עבודתו של 
כל יהודי "להכניע יצרו לעבוד ה’ יתברך” 
נפש  נפשו” – מסירות  יצחק  לבין "מסר 

מושלמת ביותר, כדלעיל?

  .  ראה רמב"ם הל' גירושין ספ"ב.

  .  וי"ל כולל עצם נפה"א – חלק אלקה ממעל ממש.

1 .  או"ח מהד"ק ס"א ס"י.
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В этом и заключалась особенность и 
исключительность Акейды – последнего 
испытания, которое Авраѓаму пришлось 
пережить: было совершено такое само-
пожертвование, которое не укладывалось 
ни в какие рамки логики или разума; это 
была исключительно воля Всевышнего, 
а значит, самоустранение Авраѓама было 
при этом абсолютным.

7. Доказанная преданность
На основании всего вышесказанного 

можно объяснить слова Талмуда: "…что-
бы не говорили люди, что предыдущие 
испытания были пустыми»:

Если бы Авраѓам не выдержал, не дай 
Б-г, испытания Акейды, то люди могли 
бы предполагать и даже говорить, что все 
предыдущие испытания Авраѓам выдер-
жал лишь потому, что они соответствова-
ли его святой логике. Однако способен ли 
Авраѓам на истинное самопожертвование? 
Не очевидно.

Но когда Авраѓам выдержал это испы-
тание, стало ретроспективно очевидно, 
что и предыдущие испытания Авраѓам 
выдерживал силой истинной преданности 
Всевышнему и за счет полного самоустра-
нения.

8. Наше наследие
Этим же объясняется то, что "открытие 

канала самопожертвования» в мире про-
изошло именно вследствие Акейды, а не 
событий в Ур Касдим:

"Открытие канала самопожертвования» 
означает, что Авраѓам передал в наследие 
своим потомкам силу истинной самоот-
верженности. Готовность к самопожертво-
ванию ради исполнения слова Всевышнего 
превратилась в истинное желание каждого 
еврея 20. Когда еврей отдает свою жизнь за 
Творца, даже если кажется, будто этот по-
ступок продиктован каким-то расчетом, на 
самом деле это не самопожертвование по 
расчету, а истинное самопожертвование. 
Еврей отдает Всевышнему все свое суще-
ство, все, что у него имеется, без всякого 
расчета – так же, как это было во время 
Акейды.

Поэтому Алтер Ребе написал в Шулхан 

20. Как говорит Рамбам в законах о разводе, ко-
нец гл. 2: "Тот, кого суд принуждает дать развод 
жене, а он не хочет, подвергается бичеванию, пока 
не скажет: "Я хочу". [И хотя развод по принуждению 
недействителен], исходят из того, что каждый ев-
рей хочет исполнять заповеди, но здесь обуяло его 
дурное начало. А после бичевания дурное начало 
ослабело, так что сказал: "Я хочу" и это его истин-
ное желание».
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פתיחת  שבאמצעות  משום   – אלא 
ידי  על  ממש  נפש  מסירות  של  הצינור 
אברהם, הרי כל עבודה רוחנית של יהודי, 
שהוא זרע אברהם, בן ויורש של אברהם – 
מורשה קהלת יעקב "להכניע יצרו לעבוד ה’ 
יתברך כמו שמסר יצחק נפשו”: זהו בדיוק 

כפי שאברהם מוליך אותו לעקדה, כי רצונו 
אל  להתמסר  הוא  יהודי  כל  של  האמיתי 

הקדוש-ברוך-הוא באופן מושלם.
 )משיחות ש”פ וישב תשל”א,

ש”פ מטו”מ תשל”ה(

●
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арухе 21, что "следует читать отрывок Торы 
о жертвоприношении Ицхака каждый день 
– чтобы подавить свои страсти и служить 
Всевышнему подобно Ицхаку, который от-
давал ради Него свою жизнь».

Казалось бы, разве можно сравнивать 
служение каждого еврея и подавление 
дурного начала для служения Всевышне-
му с тем, как Ицхак отдавал свою жизнь 22 
– с высочайшим и совершенным самопо-
жертвованием?

Но так как Авраѓам проложил путь для 

21. Орах хаим, первая версия, 1:1.
22. Следует отметить, что Ицхаку тогда было 37 

лет, поэтому тут упоминается его роль в этом ис-
пытании.

истинного самопожертвования, то любое 
служение со стороны еврея, потомка и 
наследника Авраѓама, сводится к тому, 
чтобы подавить свои страсти и служить 
Всевышнему так же, как служил Ицхак, 
отдавая свою жизнь. И служение еврея 
Всевышнему засчитывается ему, будто 
прямо сейчас Авраѓам ведет его на Акей-
ду, ибо таково истинное желание каждого 
еврея – полностью отдать себя Всевышне-
му.

(Из беседы в субботу главы Вайешев 5731 
(1970) г. и в субботу глав Матот-Масей 5735 

(1975) г.)
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לזכות

הרה"ח ר' בן-ציון וזוגתו מרת דבורה לאה

שיחיו ליפסקר

לזכות ילדיהם:
מלכה, רבקה, חיה מושקא, חנה, יעקב, אריה זאב שי'

להצלחה בשליחות, התקשרות אמיתית לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו
לאריכות ימים ושנים טובות ולהצלחה בכל מעשי ידיהם

מתוך בריאות, נחת, שמחה ופרנסה בהרחבה.

•
לזכות

הרה"ח ר' משה לייב וזוגתו מרת שושנה

שיחיו וובר

לזכות ילדיהם:
חיה מושקא ובעלה גרשון, ביתם מיניא אסתר שיחיו אלפרין

רישא רות ובעלה יחיאל מיכל שיחיו פיקארסקי
מנחם מענדל, יחיאל מיכל, אסתר גיטל, חוה הדסה, חנה, ברוך

שניאור זלמן, לוי יצחק, שרה רבקה וזעלדא רחל שי'.
להצלחה בשליחות, התקשרות אמיתית לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

לאריכות ימים ושנים טובות ולהצלחה בכל מעשי ידיהם
מתוך בריאות, נחת, שמחה ופרנסה בהרחבה.

•
לזכות

הרה"ח ר' עקיבא שניאור זלמן וזוגתו רבקה

שיחיו נימוי

לזכות ילדיהם:
שטערנא שרה, מנוחה רחל, שמחה קלמן, ביילא ליבא, מנחם מענדל, טויבא

רייזל, ברכה הדסה, שיינא שי'
להצלחה בשליחות, התקשרות אמיתית לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

לאריכות ימים ושנים טובות ולהצלחה בכל מעשי ידיהם
מתוך בריאות, נחת, שמחה ופרנסה בהרחבה.



לזכות

מיכאל בן משה נ"י ואשתו לאה בת אברהם תחי'

ומשפחתם שי'

יצחק בן מיכאל נ"י ואשתו ויקה בת ראובן

ומשפחתם שי'

אליהו בן ראובן נ"י ואשתו תמר בת מיכאל

ומשפחתם שי'

לאורך ימים ושנים טובות

●

Эта книга вышла в свет
в заслугу 

Михаэля, сына Моше 
и его супруги Леи, дочери Авраѓама и их семьи;

Ицхака, сына Михаэля 
и его супруги Вики, дочери Реувена и их семьи;

Элияѓу, сына Реувена, и его супруги Тамар, до-
чери Михаэля

и их семьи.

Пусть Всевышний пошлет им 
долгих и счастливых лет жизни!



לעילוי נשמת

משה בן גבריאל-רפאל ותמר ז"ל

נתנאל בן אברהם ומרים ז"ל

מרים בת נתנאל ז"ל

Эта книга посвящается светлой памяти

Моше, сына Гавриэля-Рефаэля и Тамар

Нетанэля, сына Авраѓама и Мирьям

Мирьям, дочери Нетанэля и Сары



לזכות

הר"ר ירחמיאל מנחם מענדל בן פייגא איידל

וזוגתו רבקה פייגא בת חנה

וילדיהם:

חיה מושקא בת רבקה פייגא

אריה לייב שאול בן רבקה פייגא

יהודה מאיר בן רבקה פייגא

שלום דובער בן רבקה פייגא

שניאור זלמן בן רבקה פייגא

גולדשמיד

�

וזקניהם:

חיים משה בן רבקה

פייגא איידל בת סוניה

גולדשמיד

אברהם הלוי בן נעמי

חנה בת מרים פועה 

לוין

סוניה בת חיה 

ליפסקר

�

להצלחה רבה ומופלגה בטוב הנראה והנגלה

בכל אשר יפנו בגשמיות וברוחניות

ולנחת רוח יהודי חסידותי מתוך שמחה וטוב לבב

מודפס בחסות רשת מסעדות ’מענדיס’


