
להכיר בנס

.עוסקת בנס לידת יצחק עד עקדתו והקרבת האיל תמורתופרשתנו 

אברהם ושרה שנפקדו בדרך  . להודות עליו  ולפעול מכוחו, בניסוהנס צריך להכיר בעל 

כאפרק )לכן עשו משתה גדול כמבואר בפסוק , ופרסמו את גודל הנס' ניסית הודו לה

ל ַהֶיֶֶּ֖לד (: "פסוק ח ְגַדַּ֥ לַויִּ ַמַ֑ גָּ ל ַויִּ ַּ֥ מ  גָּ ֹום הִּ ֔דֹול ְביֶּ֖ ה גָּ ְשֶתֶּ֣ ֙ם מִּ הָּ קַוַיַַּ֤עׂש ַאְברָּ ָֽ ְצחָּ בנוסף  ". ֶאת־יִּ

חינוכית מתאימה כך שלא יושפע מחברת  באוירהלכך שרה דואגת לחנך את יצחק 

כראוי כמו שכתב  ' שכביכול אברהם לא הודה להקיטרגלמרות זאת השטן . ישמעאל

יש מרבותינו אומרים אחר דבריו של  -אחר הדברים האלה (: "פסוק אכבפרק )י "רש

שהיה מקטרג ואומר מכל סעודה שעשה אברהם לא הקריב לפניך פר אחד או איל  , שטן

.העקידהנסיוןולכן על מנת להוכיח את צדקותו של אברהם בא " אחד

אברהם ממשיך במלאכת הקודש של " וישב אברהם אל נעריו( "יטכב)העקידה אחר 

מבלי להתגאות או  , השפעה רוחנית על נעריו שנשארו מאחור בעולמם החומרי

.אך לא מפורש מה עשה יצחק. להתנשא

שלחו  ... רבי ברכיה , ויצחק היכן הוא: "אומר המדרש בראשית רבה פרשה נו סימן יא

אמרה הואיל ומן הפלך , מפלכהשנתעשרהמשל לאשה , אצל שם ללמוד ממנו תורה

כך אמר אברהם כל שבא לידי אינו אלא , הזה התעשרתי עוד אינו זז מתחת ידי לעולם

אברהם לא  ". בשביל שעסקתי בתורה ובמצות לפיכך איני רוצה שתזוז מזרעי לעולם

אלא שולחו לישיבה מתוך הבנה שהתורה היא  עימומשאיר את יצחק לידו להשתעשע 

.גם אחרי ההתעלות הגדולה בעקידההשלמתינוחיינו ובה תלויה 

אך עוד  , שזוכה לבן בדומה לשרההשונמית: גם בהפטרה מסופר על שני מעשי ניסים

לאחר שלא , קודם מסופר על אשת עובדיה שהנושה בא לקחת את ילדיה לעבדים

ואז השמן  , בשמןלמלאם, אלישע  מדריך אותה לשאול כלים. הצליחה לשלם את חובה

למרות שלכאורה כעת יכולה להבין לבד מה עליה  . מתרבה וממלא את כולם בדרך נס

א(: "מלכים ב פרק ד פסוק ז)לעשות היא מתייעצת בנביא  ב ֹ֗ ד֙ ַותָּ יש ַוַתג  ֶּ֣ ֱאֹלקים ְלאִּ הָּ

י  ֶּ֣ ְכרִּ ֙י מִּ אֶמר ְלכִּ ֶמןַוי ֹ֗ רֶאת־ַהֶש֔ ָֽ י ַבּנֹותָּ ֶּ֖ ְחיִּ ָֽ ְך תִּ יִּ ַנ֔ ְת ּובָּ ְֵַ֑֑ך ְוַאֶּ֣ ְשי  י ֶאת נִּ ֶּ֖ השונמיתלעומתה ". ְוַשְלמִּ

כשגדל יצא אל . עימולא שאלה  מה ראוי לה לעשות , שזכתה לחבוק בן בדרך ניסית

יתכן  ". שאי בנך"ואומר לה לאימואלישע מחיה את המת ומשיב אותו . הקוצרים ומת

.שרמוז בזה שיש לרומם אותו

שמשון  בעניןכמו יחודיתאחרים שזכו לנס מצאנו שהבינו שיש לנהוג בו בדרך אצל 

ְהֶיַּ֥ה( :"יבפסוק יגשופטים פרק )ששאלו הוריו  ָֽ ְשַפט־ַהַּנֶַּ֖ערַמה־יִּ הּומִּ ָֽ וכן חנה  " ּוַמֲעׂש 

א (: "כב-שמואל א פרק א פסוק כ) ַּ֤ ְקרָּ הֶאת־ְשמֹו֙ ַותִּ י מ  ַּ֥ ל כִּ יו'  ְשמּוא ֔ ָֽ ְלתִּ יו  ... ְשאִּ תִֹּ֗ א  ַוֲהבִּ

֙ה  ְראָּ ֶּ֣יְונִּ ם ' הֶאת־ְפנ  ֶּ֖ ַַּ֥שב שָּ םְויָּ ָֽ הוריו של שמשון וחנה הבינו שהזכות אשר  ". ַעד־עֹולָּ

מחייבת אותם לגדלו בדרך ייחודית המתאימה  , התגלגלה לידם לבן אשר נולד בדרך נס

.מחוייבותלזכות היוצרת 

לנס צריך להרגיש חובת הודאה גדולה ולנצל את הנס לפעול גדולות ונצורות ולא  הזוכה 

נתפלל שנזכה  . כך בכל אדם פרטי וכך בציבור. לבזבז את הזכות שנפלה בחלקו

.דשמיא גדולה ולנצלה לטובהלסיעתא

שלום ומבורךשבת 

בכל מעשיכם' ברכת ה

חמה שושבברכה 


