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 | תש"פ ויראפרשת 

 

 ת יצחקפרשת עקידאמירת חשיבות 
 

פני הקוראים נביא בבפרשתינו מובא מעשה העקידה, שהיה מוכן אברהם אבינו להקריב את בנו יקירו יצחק אבינו לכבוד בורא עולם, 
ואף יש רבים וטובים שנהגו לומר את זה  ,בתפילת שחרית שנדע מה אנו זוכים לקרוא כל בוקר ,מאמר בחשיבות אמירת פרשת העקדה

 .לפחות בתפילת שחרית ומרה מילה במילה, וחלילה לנו מלדלגהאונקפיד ל תפילת מנחה,בגם 
וטוב לישראל להזכיר בגלות בכל יום פרשת העקידה, שתגן עליהם מכל מקרים רעים, ובת קול דבר מעניין, " ובדוש כתבזוהר הקהנה 

 .עכת"ד הזוהר הקדוש ,"אל תעש לו מאומהיוצאת ואומרת 
לפניו, ריבון העולמים, כיוון שכבשתי רחמיי לעשות  אברהם רבי יוחנן אמר: אמר“: נו, י( נאמרבראשית רבה )במדרש דברים מפליאים ו

שיהיו בניו של יצחק באים לידי עבירות ומעשים רעים, תהא נזכר להם אותה עקידה ותתמלא  אלוקיי, בשעה’ רצונך, יהי רצון מלפניך ה
 .”עליהם רחמים

כשיהיו בניו של יצחק חוטאים ונכנסים לצרה, תהא זוכר להם עקידתו של יצחק, ותחשב לפניך כאילו " :ובמדרש תנחומא )וידא, כג( נאמר
 .”רתםאפרו צבור על גבי המזבח ותסלח להם ותפדם מצ

מי שיאמר עקידת יצחק שבע פעמים, ": חמוי הרב המקובל הרב אברהם ”שנה ע 180שנכתב לפני  " יפלט למו“בספר סגולה נפלאה מובא 
 .”אפילו חרב חדה מונחת על צווארו ואפילו כלו כל הקיצין, מהפך הכול למידת רחמים

פעמים, וכך לזכות לפתיחה המזל ולשחרור חסימות בכל תחום שבע  –על כן יש שנוהגים לקרוא בתור סגולה את פרשת עקידת יצחק 
 .בחיים כגון פרנסה, זיווג, בריאות, נחת מהילדים ועוד

ת, כמו שמסר ”ה, וגם להכניע היצר לעבוד השי”וטוב לומר בכל יום פרשת העקידה, כדי להזכיר זכות אבות לפני הקב“ :’בטור סימן א
 .יצחק את נפשו )בית יוסף(
 אך לא יאמר את יהי רצון שאח"כ.את פרשת העקידה ועל כן אפ' בשבת אומרים 

 .”אלמלא עקידת יצחק, אין אחד מכל הנבראים יכול להפיק רצון שאלתו“ :”עטרת חיים“ה כתב בספרו ”י ע’רבנו פלאגוכתב 
ובכוח זה תתגדל האמונה והיראה ” ’פלאות האין די באמירה, אלא להבין הפרשה ויכיר גדולת נ”ש ,בשם רבינו בחיי” מגן אברהם”הוכתב  

 .ויוכל לקבל השפעות ולהמתיק הדינם
י הניסיון ”עיקר קיום העולם היה ע(. מתוך הליקוטי הלכות לרבי נתן מברסלב) כתב ר' נתן מברסלבחשיבות מעלת פרשת העקידה וב

שנה. ]ומסביר[ כי עקידת יצחק זה בחינת מסירת נפש  100האחרון והקשה ביותר של אברהם אבינו עקידת בנו יחידו האהוב שחיכה לו כ 
כ בכל פעם שרוצים להזכיר לפני השם יתברך את הברית ואת השבועה שנשבע להאבות מזכירין ”שמסר נפשו למות בשביל השם יתברך. ע
 .אותה על ידי הזכרת זכות עקידת יצחק

ו בחינת יגון ואנחה שאחיזתם משם, ”זוכין להמתיק נאחז מהם ח אחיזת הדינים הוא בבחינת גבורת יצחק, ומהשתלשלות הדינים כשאין
 .כי הם תוקפא דדינא קשיא רחמנא ליצלן שהם כל הצרות שעוברות על האדם בפרנסה זיווגים בריאות ושאר עניינים גשמיים ורוחניים

ואנחה לשמחה שזה עיקר שלימות השמחה, י עקידת יצחק נמתקין הדינים בשרשן, ואז נמתק בחינת היגון ואנחה עד שנתהפך היגון ”אבל ע
ל, בחינת ”ועל כן יצחק דייקא נקרא על שם השמחה, כי עיקר השמחה על ידי יצחק דייקא על ידי שנמתקו הדינים בשרשן שהוא בחינת הנ

 … היפוך היגון ואנחה לששון ושמחה
שמשם נשרש הנקודה קדושה בלב כל אחד ’ יתכיסופין טובים שמסר נפשו בחשק נמרץ באמת לעשות רצונו ’ עקידת יצחק היא בחי

כ אנו מבקשים שיזכור לנו כל זה כדי שיתגברו ההבלים דקדושה ”מישראל לכסוף ולחשוק להשית במסירת נפש לעשות רצון בוראו, וע
במידתו של  ז להתדבק”בכח הצדיקים שומרי הברית, ועל ידי זה נזכה להתגבר עליו ולהתדבק ביצר טוב ובמעשים טובים עד שנזכה עי

 .המתקת הדינים בשרש’ כ מזכירין בתפילות ראש השנה עקידת יצחק שהוא בחי”וע… תתן אמת ליעקב’ ל שזה בחי”יעקב הנ
 נאמר אותה מילה במילה ובכונה.אלא אז כל בוקר שאנו זוכים לומר פרשת העקדה, חלילה לנו מלדלג, או להריץ אותה, 

 

 
ֵמי ָאִחיָך צֲֹעִקים ֵאַלי  קֹול דְּ

 

ן  ֵאינֹו ַכֹהגֶׁ ת ַהַתְלִמיד, ְוִאם ַפַעם ַאַחת ָעָשה ָדָבר ׁשֶׁ ֵאיָנם יֹוְדִעים ְלַהֲעִריְך אֶׁ ף ּוִמָיד ְמַסְלִקים אֹותֹו ִמֵבית ַהֵספֶׁ  -ֵיׁש ׁשֶׁ ְוִכי ַאָתה ְתַקֵבל ַאֲחָריּות? ַאָתה יֹוֵדַע ַמה הּוא ָהָיה  .רֵתכֶׁ
הּוא ִנְכַׁשל, יֵ  ?ָעִתיד ִלְהיֹות ּנּו ׁשּום ָדָבר?! ָקָרה ַפַעם ׁשֶׁ ֹּלא ֵיֵצא ִממֶׁ ָעָשה ַמֲעֵשה קּוְנֵדס, הּוא ָרָׁשע ׁשֶׁ ר ָהָרע ָגדֹול ְוַהְרֵבה ַיְלדּות עֹושָ ְוִכי יֶׁלֶׁד ׁשֶׁ ַאָתה ָזַרְקָת אֹותֹו ִמֵבית  .הצֶׁ

ָלא ַתְלִמיד זֶׁה ָהָיה ָעִתיד ִלְהיֹות ָגד -ַהִמְדָרׁש  ת ָדמֹו, אֶׁ ת ָדמֹו ִמָיְדָך! ְוֹלא ַרק אֶׁ ָזַרְקָת אֹותֹו ִמֵבית ַהִמְדָרׁש, ָהַאֲחָריַהָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא ִיְתַבע אֶׁ לֶׁת ֹול ְבִיְשָרֵאל, ְוַעל ְיֵדי ׁשֶׁ ּות ֻמטֶׁ
יָך! אֹוי ְלָך ִמיֹום ַהִדין ָעשּו. ֲהֹלא "ֵאין ְלָך דָ  !ָעלֶׁ ָבר ָהעֹוֵמד ִבְפֵני ַהְתׁשּוָבה", ַמה ְבָכְך ִאם ָחָטא ַפַעם ְלַצֲעִרי ָהַרב, ָבִנים ּוָבנֹות ַרִבים ִנְזָרִקים ַלחּוץ ַעל ְׁשטּות ְקַטָּנה אֹו ְגדֹוָלה ׁשֶׁ

 ?ַאַחת
 

ַכּפֹו ל בְּ ַלק ַעל ֹלא ָעוֶׁ סֻּ ִמיד שֶׁ  ַהַתלְּ
ה ׁשֶׁ  , ָהַרב ָהָראִׁשי ְלִיְשָרֵאל ְוָהִראׁשֹון ְלִציֹון ַהָגאֹון ַרִבי ַיֲעֹקב ֵמִאיר, ָהָיה ְנִשיא ְיִׁשיַבת "פֹוָרת יֹוֵסף" .ָבִעיר ָהַעִתיָקה ִלְפֵני ְכִׁשִשים ָׁשָנה ָהָיה ִביִׁשיַבת פֹוָרת יֹוֵסףְזכּוַרִני ַמֲעשֶׁ

ן ִציֹון ַחָזן ַגַבאי ַהְיִׁשיָבה,  .ּוִמַפַעם ְלַפַעם ָהָיה ְמַבֵקר ַבְיִׁשיָבה ץ, ְוַיְלֵדי ַהְיִׁשיָבה ַפַעם ַאַחת ָיַרד ָהַרב ְבַמְדֵרגֹות ַהְיִׁשיָבה, ְוַכמּוָבן ָהיּו ִעמֹו ָהַרב בֶׁ רֶׁ ְך אֶׁ רֶׁ ְועֹוד ַרָבִנים ִמשּום ׁשּוַרת דֶׁ
 .ָהיּו עֹוְמִדים ְלַמְעָלה ּוִמְסַתְכִלים

ַתע ָדַחף ת ִכָפתֹו ְוִהְׁשִליָכּה ְלַמָטה ְלֵעיֵני ַרִבי ַיֲעֹקב ֵמִאיר ְלפֶׁ ת ֲחֵברֹו, ְוַהָלה ָלַקח אֶׁ ם נֹוְתִנים  .ַאַחד ַהְיָלִדים אֶׁ ַאתֶׁ ץ ׁשֶׁ רֶׁ ְך אֶׁ רֶׁ ָהַרב ָכַעס ְמֹאד ְוָגַער ְבַרָבֵני ַהְיִׁשיָבה: ְוִכי זֹו ַהדֶׁ
ם ת ְׁשמוֹ ָחְקרּו ְוָדְרׁשּו ִמי זָ  ?ְלַתְלִמיֵדיכֶׁ ה לֹוַמר אֶׁ ֵאיִני רֹוצֶׁ ד ָחָכם ּוִפֵקַח ְוַגם ׁשֹוָבב ׁשֶׁ ת ַהִכָפה. ָהָיה זֶׁה יֶׁלֶׁ ד ּוְזָרקֹו  .ַרק אֶׁ ת אֹותֹו יֶׁלֶׁ ף ּוִמָיד ַבֲחרֹון ַאָפם ָלַקח ַהַמְׁשִגיַח אֶׁ ֵתכֶׁ

ַיֲחזִ  ָחיו ִבְבִכיֹות ְוַתֲחנּוִנים ׁשֶׁ ם ְוֹלא ִהְסִכימּו ְלַהֲחִזירֹו ַלְיִׁשיָבה, ְוָיָצא ַבַעל ַבִית ָפׁשּוט, ַאְך ְיֵרא ָׁשַמִים.  -ירּו אֹותֹו ִעם ָכל ִמיֵני ֳעָנִׁשים ֵמַהְיִׁשיָבה. ָבאּו ָאִביו ְואֶׁ ַאְך ֹלא ָׁשְמעּו ָלהֶׁ
ִּנְׁשַאר ְיֵרא ָׁשַמִים ֹּלא ָנתְ  !ֵנס ָהָיה ׁשֶׁ ה ַעל ָכְך ׁשֶׁ ָלאְוָכל ָיָמיו ָהָיה ֵמֵצר ּובֹוכֶׁ ַבַעל ַבִית  נּו לֹו ְלִהְתַקֵדם ַבִלמּוד, ְלִפי ִכְׁשרֹונֹוָתיו הּוא ָיֹכל ִלְהיֹות ַתְלִמיד ָחָכם ָגדֹול, ְוַעָתה ֵאינֹו אֶׁ

ה אוֹ  .ָפׁשּוט ל תֹוָרה?! ִאם ַהַמְׁשִגיַח ַהזֶׁה ָהָיה ְלָפַני, ָהִייִתי גֹוֵער בֹו ּוַמְלקֶׁ ּנּו? ַהְּנבּוָאה ִנְתָנה ְלׁשֹוִטים, זֹו ַדְרָכּה ׁשֶׁ ה ָעִתיד ִלְהיֹות ִממֶׁ תֹו: ָמה ַאָתה זֹוֵרק ְנָׁשמֹות? ְוִכי ַאָתה יֹוֵדַע מֶׁ
ה ְדָבִרים ָכֵאלֶׁה  עֹושֶׁ ּנּו ְיכֹוִלים ָלַדַעת ֲעִתידֹות. ּוִמי ׁשֶׁ  !אֹוי לֹו ִמיֹום ַהִדין! אֹוי לֹו ִמיֹום ַהתֹוֵכָחה -ֵאינֶׁ

ֵאינֹו ָהגּון, ֲהֹלא ֵאין ָדָבר ָהעֹוֵמד ִבְפֵני ַהְתׁשּוָבהְוכֵ  ה ׁשֶׁ ָעְשָתה ַמֲעשֶׁ ד אֹו ַהַיְלָדה, ֵאינֹו חֹוֵטא ִלְפֵני ַהָקדֹוׁש ָברּוְך  .ן ְבָבנֹות, ָאסּור ִלְזֹרק ַבת ׁשֶׁ ת ַהיֶׁלֶׁ ָזַרק אֶׁ ה ַהזֶׁה ׁשֶׁ ְוִכי ַהמֹורֶׁ
ְך ָחֵפץ ַבַחִיים". ִלְכבֹוד ָמה ה' יִ  הּוא?! ְביֹום ַהִכפּוִרים לֶׁ יָך ַרֵחם ָעֵלינּו", "ָכְתֵבנּו ְלַחִיים מֶׁ יָךהּוא ָבא ּוְמַבֵקׁש "ָחָטאנּו ְלָפנֶׁ ת ַתְלִמידֶׁ  !ְכֹתב אֹוְתָך ְלַחִיים ִאם ַאָתה ָנָבל, זֹוֵרק אֶׁ

ֵיׁש ָבזֶׁה,  ת ָהַאֲחָריּות ַהְכֵבָדה ׁשֶׁ ל ָהַאֲחָריּות ָצִריְך ָלַדַעת אֶׁ  !ָכְך ַגם ֻחְמַרת ָהֹענֶׁׁש -ּוְכֹגדֶׁ
 

 


