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 כבבראשית פרק 
ת א ה, ְוה', ִנָסה אֶּ ר ִהֵנִני.-ַוְיִהי, ַאַחר ַהְדָבִרים ָהֵאלֶּ ר ֵאָליו, ַאְבָרָהם ַויֹּאמֶּ ר  ב  ַאְבָרָהם; ַויֹּאמֶּ ַויֹּאמֶּ

ת-ַקח ת-ָנא אֶּ ר-ִבְנָך אֶּ ת-ְיִחיְדָך ֲאשֶּ ְך -ָאַהְבָת, אֶּ ל-ִיְצָחק, ְולֶּ ץ ַהמִֹּרָיה; ְוַהֲעֵלהּו ָשם, ְלעֹּלָ -ְלָך, אֶּ רֶּ ה, אֶּ
יָך. ר אַֹּמר ֵאלֶּ ָהִרים, ֲאשֶּ ת ג  ַעל ַאַחד הֶּ ר, ַוַיֲחבֹּש אֶּ ת-ַוַיְשֵכם ַאְבָרָהם ַבבֹּקֶּ ְשֵני ְנָעָריו -ֲחמֹּרֹו, ַוִיַקח אֶּ

ל ְך, אֶּ ר-ִאתֹו, ְוֵאת ִיְצָחק ְבנֹו; ַוְיַבַקע, ֲעֵצי עָֹּלה, ַוָיָקם ַוֵילֶּ ֹום ַהְשִליִשי, ַבי ד  לֹו ָה'.-ָאַמר-ַהָמקֹום ֲאשֶּ
ת ת-ַוִיָשא ַאְבָרָהם אֶּ ל ה  ֵמָרחֹּק.--ַהָמקֹום-ֵעיָניו ַוַיְרא אֶּ ר ַאְבָרָהם אֶּ ם פֹּה ִעם-ְנָעָריו, ְשבּו-ַויֹּאמֶּ -ָלכֶּ

ם.-ַהֲחמֹור, ַוֲאִני ְוַהַנַער, ֵנְלָכה ַעד ם ֲעֵצי ָהעָֹּלה, ַוָישֶּ -תַוִיַקח ַאְבָרָהם אֶּ  ו  כֹּה; ְוִנְשַתֲחוֶּה, ְוָנשּוָבה ֲאֵליכֶּ
ת-ַעל ת-ִיְצָחק ְבנֹו, ַוִיַקח ְבָידֹו, אֶּ ם, ַיְחָדו.-ָהֵאש ְואֶּ ת; ַוֵיְלכּו ְשֵניהֶּ לֶּ ל ז  ַהַמֲאכֶּ ר ִיְצָחק אֶּ ַאְבָרָהם -ַויֹּאמֶּ

ר, ִהֵנה ָהֵאש ְוָהֵעִצים, וְ  ר, ִהנִֶּני ְבִני; ַויֹּאמֶּ ר ָאִבי, ַויֹּאמֶּ ה, ְלעָֹּלה.ָאִביו, ַויֹּאמֶּ ר,  ח  ַאֵיה ַהשֶּ ַויֹּאמֶּ
ה ם, ַיְחָדו.-ַאְבָרָהם, ה' ִיְראֶּ ה ְלעָֹּלה, ְבִני; ַוֵיְלכּו ְשֵניהֶּ ל ט  לֹו ַהשֶּ ר ָאַמר-ַוָיבֹּאּו, אֶּ לֹו ָה', -ַהָמקֹום ֲאשֶּ

ת ן ָשם ַאְבָרָהם אֶּ ת-ַוִיבֶּ ם אֹּתֹו ַעל-תָהֵעִצים; ַוַיֲעקֹּד, אֶּ -ַהִמְזֵבַח, ַוַיֲערְֹּך אֶּ ַהִמְזֵבַח, -ִיְצָחק ְבנֹו, ַוָישֶּ
ת י  ִמַמַעל ָלֵעִצים. ת-ַוִיְשַלח ַאְבָרָהם אֶּ ת-ָידֹו, ַוִיַקח אֶּ ת, ִלְשחֹּט, אֶּ לֶּ ַוִיְקָרא ֵאָליו  יא  ְבנֹו.-ַהַמֲאכֶּ
ר, ִהנֵ -ַמְלַאְך ה', ִמן ר, ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם; ַויֹּאמֶּ ר, ַאל יב  ִני.ַהָשַמִים, ַויֹּאמֶּ ל-ַויֹּאמֶּ ַהַנַער, -ִתְשַלח ָיְדָך אֶּ

ת-ִכי ַעָתה ָיַדְעִתי, ִכי  ַתַעש לֹו, ְמאּוָמה:-ְוַאל ת-ְיֵרא ה' ַאָתה, ְולֹּא ָחַשְכָת אֶּ ִני.-ִבְנָך אֶּ  יג  ְיִחיְדָך, ִממֶּ
ת תַאִיל, ַאַחר-ֵעיָניו, ַוַיְרא ְוִהֵנה-ַוִיָשא ַאְבָרָהם אֶּ ְך ַאְבָרָהם ַוִיַקח אֶּ ָהַאִיל, -, נֱֶּאַחז ַבְסַבְך ְבַקְרָניו; ַוֵילֶּ

ר ֵיָאֵמר ַהיֹום, ְבהַ -ַוִיְקָרא ַאְבָרָהם ֵשם יד  ַוַיֲעֵלהּו ְלעָֹּלה ַתַחת ְבנֹו. ה, ֲאשֶּ ר ה' ַהָמקֹום ַההּוא, ה' ִיְראֶּ
ה. ל טו  ֵיָראֶּ ר, ִבי ִנְשַבְעִתי ְנֻאם טז  ַהָשָמִים.-ם, ֵשִנית, ִמןַאְבָרהָ -ַוִיְקָרא ַמְלַאְך ה', אֶּ ִכי,   ה':-ַויֹּאמֶּ

ת ר ָעִשיָת אֶּ ת-ַיַען ֲאשֶּ ת-ַהָדָבר ַהזֶּה, ְולֹּא ָחַשְכָת, אֶּ ָך.-ִבְנָך אֶּ ה-ִכי יז  ְיִחידֶּ ְכָך, ְוַהְרָבה ַאְרבֶּ  ָבֵרְך ֲאָברֶּ
ת ר ַעלַזְרֲעָך ְככֹוְכֵבי ַהָשַמִים, וְ -אֶּ ְוִהְתָבְרכּו  יח  ְשַפת ַהָים; ְוִיַרש ַזְרֲעָך, ֵאת ַשַער אְֹּיָביו.-ַכחֹול, ֲאשֶּ

ר ָשַמְעָת ְבקִֹּלי. ב, ֲאשֶּ ץ, ֵעקֶּ ל יט  ְבַזְרֲעָך, כֹּל ּגֹוֵיי ָהָארֶּ ל-ַוָיָשב ַאְבָרָהם אֶּ -ְנָעָריו, ַוָיֻקמּו ַוֵיְלכּו ַיְחָדו אֶּ
ב ַאְבָרָהם, ִבְבֵאר ָשַבע.ְבֵאר ָשַבע; ַויֵ   }פ  שֶּ

 

 העשרה למדריך:

 הגדרה של מסירות נפש:

. תורהה מצוותהיא הנכונות להקרבת החיים למען קיום  מסירות נפש, יהדותב מסירות נפש:
, מוות על קידוש השםומכונה  קידוש השםהקרבת החיים באופן שכזה מהווה קיום מצוות 

 .מסעות הצלבסתם, בעיקר בהקשר של  קידוש השםולעתים מכונה 

מתירה ואף מחייבת כל יהודי להפר את המצוות,  הלכהאמנם, היהדות היא דת מקדשת חיים, וה
אשר אותם  כן, ישנם שלושה איסורים-פי-על-אם עליו לעשות זאת על מנת להציל את חייו. אף

: ייהרג ואל יעבורחייב, על פי הדת, כל יהודי לקיים, גם במחיר הקרבת החיים. אלו הם איסורי 
כלומר  -; הגדרה זו מורחבת בזמן המתואר כ'שעת השמד' שפיכות דמיםו גילוי עריות, עבודה זרה

את  במקרה של גזרות מיוחדות שתכליתן העברה על הדת: במקרה שכזה מקובל כי יש למסור
הנפש אף על הקל שבמנהגים )'ערקתא דמסאנא'(. במהלך ההיסטוריה יהודים רבים מסרו את 

נפשם על קידוש השם, במיוחד בתקופות בהן היו ניסיונות להמרת דת המונית כפויה של היהודים, 
 רבים בחרו למות ולא לחלל את השם בעבודה זרה.

 מהי מסירות נפש?

 אלא היא דרך חיים, בהקרבה של רגע אחד בלבד, יתה בפועל,מסירות נפש אינה רק התמסרות למ
בניין נפשי שלם של תרבות ורוח, מדרגת חיים מיוחדת בה מתרומם האדם ומתמסר באופן מוחלט 

לאידיאל הגדול של קידוש שם שמים, עד שכל חיי העולם הזה אינם חשובים בעיניו והוא מוכן 
תמידות, בדביקות והעלאתם, בקביעות וב להקריבם עבור המטרה הנשגבה, בהקרבת כל החיים

 לאמונת עתנו ג'( אלוקית.)הרב טאו,
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