
 51דף מס'           בעזרת ה' יתברך

 עקדת יצחק
 "ויאמר יצחק אל אברהם".פס' ז': 

 מסגרת לשיחה()ויוצר  ברהם ליצחק וחוזר שוב גם לאחריה?איזה ביטוי כתוב לפני השיחה בין א

______________________________________________ 

 _______________________________מה משמעותו בכל פעם? לפני: _______________

 אחרי: ______________________________________________   

על המזבח ולוקח את ה_______ כדי להקריב את יצחק. אך את יצחק  (______=) עוקדפס' ט': אברהם 

 ___.___. הכפילות מבטאת ____אברהם אברהם""תגלה אליו _______ וקורא לו אז מ

 ______________________________מה אומר לו המלאך? _________________

 מה הקב"ה אומר שהיתה מטרת הנסיון? "כי עתה ידעתי ____________________"

 ת לקב"ה!נת -את הדבר הכי חשוב לך בעולםומה מוכיח זאת? כי 

 ניו ורואה __________ שאותו הוא ____________ במקום יצחק.הם נושא עיאבר

 ___._______, זהו בעצם _____' יראה= ______________________אברהם קורא למקום ה

 

 ברכות:  אברהם מקבל ועמידתו בנסיון,ובזכות מעשהו 

1._____________________________________________________ 

2._____________________________________________________ 

3._____________________________________________________ 

 

 

 לדורות עקדת יצחק
  מה המשמעות של עקדת יצחק לחיינו?!

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 ______________________________שנה אנו מזכירים את עקדת יצחק?באיזה יום מיוחד ב

 _______________________________מדוע מזכירים זאת? ______________________

 ___________________*________      __ ___כיצד מזכירים? *___________________

 

2 . 

 

 

 

 

 

 

 _______איזו תכונה מושרשת בעמ"י מכח נסיון העקידה שהיה לאברהם?_________________א. 

 ____________י דוגמאות נוספות מההיסטוריה המוכיחות תכונה זו?________________הביאב. 

_______________________________________________________________________ 

 ביצחק כי" יל אמרת אתמול, לך ולומר להשיבך מה בליבי שהיה כשם: (ה"לקב אברהם) לו אמר"

 עניתי לא) השבתיך ולא יצרי את וכבשתי, לעולה שם העלהו: לי אומר אתה ועכשיו" זרע לך יקרא

 ותחשב יצחק של עקדתו להם נזכר תהא, לצרה ונכנסים חוטאין יצחק של בניו כשיהיו כך( לך

             .מצרתם ותפקדם להם ותסלח... לפניך

 מבקשים אם אלא, השנה בראש אותם דן ואני לפני לחטוא יצחק של בניו עתידין:... ה"הקב ל"א

 בקרן לפני תוקעין יהיו ...זה בשופר לפני תוקעין יהיו יצחק עקדת להם ואזכור זכות להם שאחפש

 '(כג תנחומא)     ..." מעוונותיהם ואפדם ואושיעם איל של

 

 

  

די מסירות גוף ונפש, טבעית של קידוש השם, עד כ-אם אנו מוצאים בכנסת ישראל תופעה על

תופעה המנוגדת ליצר הקיום האישי. ותכונת ההקרבה באה לידי גלוי בכנסת ישראל, לא רק אצל 

גדולי המעלה, ענקי הרוח, גאוני המחשבה, כרבי עקיבא וחבריו בשעתם. אלא תופעה זו מצויה 

ו לותר על היתה גם אצל יהודים פשוטי עם, חלקם חסרי השכלה ודעת, ועם כל זאת נכונים הי

קיומם האישי ובלבד שלא לבגוד באלוקי ישראל. כח מופלא זה של מסירות נפש לאורך 

 )הרב פילבר( ההסטוריה הישראלית, באה מכח מעשיהם של האבות." 

 


