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 כהמשך לעקידת יצחקקריעת ים סוף  -'ויבקע עצי עולה' 
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 .לצאצאיו סוף ים את' ה בקע, אבינו אברהם של" עולה עצי ויבקע" בזכות 

 .אחרת אדמה. מקודש מקום. הקרבנות את מקריבים שבו מקום שיש בעולם התחדש יצחק בעקידת

 .רוחנית להתעלות בסיס שהוא חומר

 "(.המקום נורא מה)" יעקב גם וכך, מזבח מקים הוא לשם מגיע כשאברהם

 ולא בביתו העצים את מבקע אברהם מדוע. עולה עצי ומבקע בבוקר קם אברהם הזאת האדמה עם להיפגש בשביל
 ?המיועד במקום

 .הקדוש למקום להגיע לזכות כדי לעבוד להתחיל שצריך מבין אברהם

 .שמים לשם אותם לנהל ולדעת הטבעיים הצמיחה כוחות את לקחת צריך

 '...הגרעין ביקוע'

 .המקדש בית היא המסקנה סוף ים בקריעת גם

 . הטבע נגד הליכה של תהליך סוף בים עבר ישראל עם
 .והאינסטינקטים ההיגיון נגד גם לפעמים. נפש ומסירות' בה ואמונה יראה

 '.ה בהר לעלות שיכול לבב ובר כפיים הנקי הוא עצים המבקע

 זכר וזה - יום בכל המקדש בבית עצים גזרי שני הבאת של הנהגה היתה לדורות: ראיה בעולת קוק הרב כותב
 .אבינו לאברהם

 .הים ושירת העקדה פרשת: תורה של פרשיות שתי יום כל אומרים אנו התפילה לפני

 . גמור לו אומרים במצווה המתחיל. פסח של ימים ששה אחרי חל פסח של שביעי
 ".עולה עצי ויבקע"מ חלק גם היא הגימור עד ממצווה להתלהב היכולת

 .מרגש לא כבר המצות כשטעם גם
 .בשלמות דבר כל עושה אברהם כך

 .דועכת שהתלהבותו האדם טבע: כתוב ישרים במסילת

 .הקדושה להמשיך ישראל של הקדושה עוצמת
 .בהתלהבות ומזדרז רץ אברהם כך

 .שבתוכנו העולה עצי לבקע, בתוכנו המקום קדושת את לחשוף אותנו יזכה ה"שהקב

 ...!שלנו האטומית באנרגיה לעסוק אותנו מעורר וזה גרעיני בביקוע עוסקים אויבינו גם
 .מאליה ותתנדף תכלה והרשעה עלינו יקרא' ה שם, כך כשנעשה

 !בעבודתך וששים עירך בבניין שמחים הבאים הרגלים את לחגוג שנזכה
 .שלום ושבת שמח חג
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