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  בס"ד שיעור במגדל פרשת וירא. 

  שבע הספירות בפרשת 'וירא'

  עמודו של עולם? –מרכיבה לנו עוד ספירה במהותו של אברהם אבינו בפרשה איך כל עליה 

  שבע הספירות: 

תפארת (או  –גבורה, שלישי  –חסד, שני  –לכל עליה. ראשון  –נחלק את הלימוד לשבעה חלקים 

רחמים או אמת) וכן הלאה. אם הדברים נכונים זה פותח פתח גדול. לפרשת 'וירא' זה לא רק נכון 

אלא זה מופלא.  גם באברהם בעצמו אפשר לראות את שבע הספירות. גם בכל אחד מאתנו יש את 

  שבע הספירות. 

לך. וכעת אנו נפגשים - בלך –כל פרשת וירא היא אברהם אבינו. את אברהם ראינו בפרשה הראשונה 

  עם הפרשה השניה של אברהם. 

  חסד:  –ראשון 

וַ�ִָ*א ֵעינָיו וַ�ְַרא וְִה)ֵה  {ב}ַמְמֵרא וְה'א יֵֹ&ב ֶ%ַתח ָהאֶֹהל ְ#חֹם ַה�!ם:  וַ�ֵָרא ֵאָליו יְהוָה ְ�ֵא�נֵי  {א}

וַ�ֹאַמר ֲאדֹנָי   {ג}וַ�ָָרץ ִלְקָראָתם ִמֶ%ַתח ָהאֶֹהל וַ�ְִ&ַ.ח' -ְרָצה: ְ&�ָ&ה ֲאנִָ&ים נִָ+ִבים ָעָליו וַ�ְַרא 

י5ַֻח נָא ְמַעט ַמיִם וְַרֲחצ' ַרְגֵליֶכם  {ד}13ֶ: ִאם נָא ָמָצאִתי ֵחן ְ�ֵעינֶי1 0ל נָא ַתֲעבֹר ֵמַעל ַעבְ 

וְֶאְקָחה ַפת ֶלֶחם וְַסֲעד' ִלְ�ֶכם 0ַחר ַ.ֲעבֹר' ִ#י ַעל ֵ#ן ֲעַבְרֶ.ם ַעל   {ה}וְִה7ֲָענ' ַ.ַחת ָהֵעץ: 

וַיְַמֵהר 0ְבָרָהם ָהאֱֹהָלה ֶאל 8ָָרה וַ�ֹאֶמר ַמֲהִרי   {ו}ַעְב3ְֶכם וַ�ֹאְמר' ֵ#ן ַ.ֲע8ֶה ַ#ֲאֶ&ר 3ִַ�ְרָ.: 

וְֶאל ַהָ�ָקר ָרץ 0ְבָרָהם וַ�5ִַח ֶ�ן ָ�ָקר ַר: וָט!ב וַ�ִֵ.ן   {ז}ְ&�& ְסִאים ֶקַמח סֶֹלת ל'ִ&י וֲַע8ִי ֻעג!ת: 

וַ�5ִַח ֶחְמ-ה וְָחָלב 'ֶבן ַהָ�ָקר ֲאֶ&ר ָע8ָה וַ�ִֵ.ן ִלְפנֵיֶהם וְה'א  {ח}ֶאל ַה)ַַער וַיְַמֵהר ַלֲע8!ת אֹת!: 

וַ�ֹאְמר' ֵאָליו ַא�ֵה 8ָָרה ִאְ&ֶ.1 וַ�ֹאֶמר ִה)ֵה ָבאֶֹהל:  {ט}עֵֹמד ֲעֵליֶהם ַ.ַחת ָהֵעץ וַ�ֹאֵכל': 

ְל8ָָרה ִאְ&ֶ.1 ו8ְָָרה &ַֹמַעת ֶ%ַתח ָהאֶֹהל וְה'א וַ�ֹאֶמר &!ב ָא&'ב ֵאֶלי1 ָ#ֵעת ַח�ָה וְִה)ֵה ֵבן   {י}

וִַ.ְצַחק   {יב}8ָָרה אַֹרח ַ#)ִָ&ים: ו0ְְבָרָהם ו8ְָָרה זְֵקנִים ָ�ִאים ַ��ִָמים ָחַדל ִלְהי!ת לְ   {יא}0ֲחָריו: 

וַ�ֹאֶמר יְהוָה ֶאל 0ְבָרָהם ָלָ=ה   {יג}8ָָרה ְ�ִקְרָ�> ֵלאמֹר 0ֲחֵרי ְב�ִתי ָהיְָתה ִ;י ֶעְדנָה וַאדֹנִי ָזֵקן: 

ֲהיִָ%ֵלא ֵמיְהוָה 3ָָבר ַל=!ֵעד ָא&'ב  {יד}ֶ?ה ָצֲחָקה 8ָָרה ֵלאמֹר ַה0ף ֻאְמנָם ֵאֵלד וֲַאנִי ָזַקנְִ.י: 

              . ָרה ֵבןֵאֶלי1 ָ#ֵעת ַח�ָה 'ְל8ָ 

  (בראשית פרק י"ח)         

שהקב"ה מגיע ללא כל פסוק א' הוא ההתגלות של הקב"ה אל אברהם. המיוחד שבהתגלות זו הוא 

לבקר את החולה. (כפי שרש"י מסביר) הקב"ה נגלה אל אברהם, אבל  –סיבה, הוא פשוט בא סתם 

מגיעים שלושה אורחים. הם עדיין רחוקים מאברהם, ואברהם  –לא מתכוננת  –פתאום יש הפתעה 

? הרי יש לו את מה יעשה –בכלל יושב "פתח האוהל כחום היום " כדי לחכות להם. ולעכשיו יש בעיה 

הקב"ה ויש לו את המלאכים? נכון לעשיו הם רק אורחים המשתחווים לאבק רגליהם. ע"פ רש"י 

אני מתנצל, אבל "גדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני  –(בפרוש השני) אברהם אומר לקב"ה 

  והיאך הוא עושה זאת? איך אפשר להגיד 'תכף אשוב' לקב"ה? שכינה". 

 –עט, אבל נראה בשביל מה הוא עוזב את הקב"ה. הוא הולך להכניס אורחים נחזור לזה עוד מ

והפועל החוזר בפרשה זו הוא המהירות. הוא עושה הכול מהר. אבל אגב, הם לא באמת אכלו (כפי 

שרש"י אומר). כלומר בפועל לא הייתה שום הכנסת אורחים. כל הבקר והצאן והעוגות, לא נעשה 

כי הם לא קבלו כלום. –ה שהוא אמר לקב"ה תמתין זה לא היה משתלם מ –בהם כל שימוש. בפועל 

המלאכים לא היו צריכים למה שהוא נתן. כלומר כל סיפור הכנסת האורחים הוא המהות של הכנסת 

היא הזריזות.  –האורחים, זה לא הפעולה בפועל. הנקודה השנייה במהות של הכנסת האורחים 

רהם במקומות שהיא הכי לא מתאימה. (עקידת יצחק) המהירות הזריזות היא המוטיב שמוליך את אב

  שרה, וישמעאל, וכולם. זה מהותה של הכנסת האורחים. –הזאת משפיעה באנרגיות על כולם 
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הוא כבר לא עומד, אלא הוא יושב. כשהקב"ה בא הוא יושב,   –"והוא עומד עליהם תחת העץ ויאכלו" 

מכאן למדו שהדיינים יושבים ואלוקים ניצב בעדת  –א יושב" אבל לכבודם הוא עומד! רש"י אומר: "והו

  אל". 

האם עכשיו הוא כבר יודע שהם מלאכים ולא עוברי אורח? לבסוף (כבר  - "והנה בן לשרה אשתך"

בשני של הפרשה) אברהם מלווה את האורחים ללוות אותם, ורש"י אומר: כסבור אורחים הם". 

  כים? היאך? הרי הם בישרו לו בשורה של מלא

אם אברהם או שרה היו סבורים שהם מלאכי ה', היא בוודאי לא הייתה מצחקת, והוא לא היה עושה 

אולי את כל ההכנסת אורחים הזו. ה'רבנו בחיי' אומר שהוא התפעל כי כנראה יש באורחים שלו גם 

  נבואה. 

  מה ראינו בראשון? 

יא גמילות חסד שהיא מופלאה בשביל מה הגיע הקב"ה? לבקר את החולה. הביקור את החולה ה

יותר מכל גמילות חסד אחרת שראינו אצל הקב"ה. כי כל חסד שעושה הקב"ה הוא חסד שאני מצפה 

לו. (קבירת משה, הוא מלביש כותנות עור לאדם וחוה) אבל ביום השלישי מגיע הקב"ה ומרפא את 

  אברהם. לכאורה היום השלישי הוא היום שבו הכי כואב, ובו מתרפאים. 

שרש"י אומר לנו שהוא ישמעאל. הכנסת האורחים  –אברהם מכניס אורחים עם שרה ועם הנער 

  הזאת היא תופעה מופלאה, והיא גדולה מהקבלת פני השכינה.

שהוא רוצה לדבר איתו על לוט ועל סדום. (כי  –כשהקב"ה מגיע אל אברהם כאן הוא יאמר לו בהמשך 

"המכסה אני מאברהם...ואברהם היו  –ביר לנו מי זה אברהם זה גבורה וזה הדיין והקטיגור. ) הוא יס

  ". ורש"י אומר: ע!ֶד)' עֵֹמד ִלְפנֵי יְהוָה וַ�ְִפנ' ִמ7ָם ָהֲאנִָ&ים וַ�ְֵלכ' ְסדָֹמה ו0ְְבָרָהםאז : "יהיה לגוי..". ו

והלא לא הלך לעמוד לפניו, אלא הקב"ה בא אצלו ואמר לו  ואברהם עודנו עומד לפני ה'.

זעקת סדום ועמורה כי רבה, והיה לו לכתוב וה' עודנו עומד לפני אברהם, אלא תיקון 

  (ב"ר מט, ז.הוא זה  (ד)  סופרים 

  שהקב"ה בא לראות דירה בתחתונים, הוא בא לראות את אברהם ושרה.  תיקון סופרים , זה הפשט.

". ָהם ו0ְְבָרָהם ָ&ב ִלְמקֹמ!וַ�ֵֶל: יְהוָה ַ#ֲאֶ&ר ִ#ָ;ה ְלַדֵ�ר ֶאל 0ְברָ תיימת (בסוף שני): "והפרשה הזו מס

  (פרק י"ח פסוק לג'). 

כל הפרשה היא "נתאווה הקב"ה להיות לו דירה בתחתונים". אבל למה נתאווה? ענה האדמו"ר הזקן 

  על תאוות לא שואלים שאלות.  –

–האם אני אלד לבן תשעים שנה, ואברהם לבן מאה? והקב"ה אומר לה  –היא טוענת  –טענת שרה 

  זה מופת, המופת הנס האלוקי הוא את. –מזה את מתפלאת 

התוס' יו"ט היה תלמיד מובהק של המהר"ל מפרג. ושאלו את התוס' יו"ט אם זה נכון 

ני אספר לכם שהמהר"ל עשה גולם? מה הבעיה חמהר"ל לעשות גולם, בטח זה נכון. א

  אני מכיר גולם שהמהר"ל עשה ממנו תוס' יו"ט.  –משהו אחר שהוא עשה 

ולעשות אותו אשל בבאר שבע. אם את קיימת  - שיעשה את העולם אלוקות. לקחת עץ   –לקחת גולם 

  אז מה את מתפלאת מתשעים שנה?  –

  כל הפרשה הזאת היא חסד: 

  לא שימשתי לפניך. (בראשית רבה)  אמרה מידת החסד לפניו: מיום שבא אברהם לעולם
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הוא החסד. אברהם יודע שהקבלת אורחים גדולה לאין ערוך מהקבלת פני שכינה, כי היא  –מאברהם 

השאיפה של השכינה בעולם. החסד שאברהם עושה הוא בעצם פינוקים, ומותרות, לא רק כי הם לא 

של "וירא  –הוא החסד האלוקי  -אוכלים בסוף, אלא תראו את ההשקעה שהוא נותן להם. מקור החסד

היא "ויהי  –אליו ה' לבקר את החולה". מהי מידת החסד? מידת החסד היא הבסיס של כל המידות 

 –אור". זה היום הראשון של הבריאה שהוא חסד. לא כתוב 'ויברא' או 'ויעש' את האור, אלא "ויהי" 

האור התגלה מעומקי החושך ודוחה כל חושך שבעולם. מידת החסד אומרת ש"ויהי אור". חז"ל 

  זה אברהם.  –אומרים על הפסוק: "ויהי אור" 

זה היסוד הראשון של הנתינה ללא גבול. לאברהם יש את כל הסיבות להגיד  - "עולם חסד ייבנה"  

אבל הוא עושה הכול , כי הוא מבין שזה  לישמעאל מה לעשות לאורחים והוא לא יסכן את בריאותו.

  גמילות חסדים. זה הגדולה של אברהם אבינו. 

של החסד, בעולם, היא אלוקות. היא לגלות שכל המציאות היא  –המרכבה הזאת של אברהם 

אלוקות. "וילך ה' כאשר כילה לדבר אל אברהם, ואברהם שב למקומו". הקב"ה בוחר להגיד לאברהם 

, והנקודה של אברהם היא "כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ושמרו דרך ה' על כל סיפור סדום

אברהם מגלה את הכוח לעשות צדקה.  -לעשות צדקה ומשפט". אברהם במעביר בנתינת כוח  

שעם ישראל יקיים תורה  –בעולם אומה שיכולה לגלות חסד. זה לשמור דרך ה'. אפשר להסביר 

שהיא צדקה. מה שעושה הקב"ה  –נשמור גם את דרך הקב"ה  ומצוות. אבל הזוהר מסביר שאנו

  שמרו את דרך ה'.  –ואברהם ועמו  - בעולם הוא צדקה

זאת המידה הראשונה כדי שתהייה לקב"ה דירה בתחתונים. אני צריך להיות במקום בו אני מאמין 

של  –גבול"  שאין גבול לאלוקות, וממילא אין גבול לחד ולאלוקות. הקב"ה פותח את הפרשה ב"אין

בלי סיבה. חסד בלי סיבה כביכול מהקב"ה, ואז חסד בלי סיבה (או בלי שהוא  –חסד של הקב"ה 

  מתממש ) של אברהם. 

"אהבת צדק ותשנא רשע". אהבת להצדיק את ברייותי , ותשנא המדרש אומר על אברהם : 

  להרשיעם. 

לגבי גט. פלפול הלכתי שהוא  –בשם שמתבלבלים בו בין י' לה'  –החתם סופר שואל  ושרה:–שרי 

ששרה תלד. הוא גם אמר לו ששרי ייקרא שמה  –בונה על הפרשה. אברהם כבר אמר לו הקב"ה 

האם שרה יודעת את זה? החתם סופר מוכיח שכן, כי אם לא , היא לא הייתה מבינה את השם  - שרה

היא לא רואה שדבר ה' ו –'שרה'. כלומר היא יודעת הכול, היא מאמינה. והיא שומעת את האורחים 

זה בגלל שהיא לא שמעה את  –הופיע דרכם, ועל זה הקב"ה כועס. לכן שכתוב "ותכחש שרה לאמור" 

הקב"ה, אלא היא שמעה מישהו אחר. אבל היא לא הכחישה את האמונה. אבל לקב"ה זה לא מקובל 

  כי הוא מצפה ממנה לראות את הסימן שהוא שולח.  –

  גבורה:  –שני 

וַ�ָֻקמ' ִמ7ָם ָהֲאנִָ&ים  {טז}וְַ.ַכֵח& 8ָָרה ֵלאמֹר �א ָצַחְקִ.י ִ#י יֵָר-ה וַ�ֹאֶמר �א ִ#י ָצָחְקְ.: (טו) 

וַיה!ָה -ָמר ַהְמַכֶ@ה ֲאנִי ֵמ0ְבָרָהם ֲאֶ&ר   {יז}נֵי ְסדֹם ו0ְְבָרָהם הֵֹל: ִעָ=ם ְלַ&ְ;ָחם: וַ�ְַ&ִקפ' ַעל %ְ 

ִ#י יְַדְעִ.יו  {יט}ו0ְְבָרָהם ָהי! יְִהיֶה ְלג!י Aָד!ל וְָעצ'ם וְנְִבְרכ' ב! #ֹל A!יֵי ָה-ֶרץ:  {יח}ֲאנִי ע8ֶֹה: 

ִביא ְלַמַען ֲאֶ&ר יְַצ'ֶה ֶאת ָ�נָיו וְֶאת ֵ�ית! 0ֲחָריו וְָ&ְמר' 3ֶֶר: יְהוָה ַלֲע8!ת ְצָדָקה 'ִמְ&ָ%ט ְלַמַען הָ 

וַ�ֹאֶמר יְהוָה ַזֲעַקת ְסדֹם וֲַעמָֹרה ִ#י ָרָ�ה וְַחBָאָתם ִ#י   {כ}יְהוָה ַעל 0ְבָרָהם ֵאת ֲאֶ&ר 3ִֶ�ר ָעָליו: 

וַ�ְִפנ'   {כב}ֵאֲרָדה )ָא וְֶאְרֶאה ַהְ#ַצֲעָקָת> ַהָ�-ה ֵאַלי ָע8' ָ#ָלה וְִאם �א ֵאָדָעה:   {כא}ָכְבָדה ְמאֹד: 

0ְבָרָהם וַ�ֹאַמר ַה0ף  וַ�Aִַ& {כג}ִמ7ָם ָהֲאנִָ&ים וַ�ְֵלכ' ְסדָֹמה ו0ְְבָרָהם ע!ֶד)' עֵֹמד ִלְפנֵי יְהוָה: 

  ִ.ְסֶ%ה ַצ3ִיק ִעם ָרָ&ע: 

מה הוא מבקש אישור מאברהם? אלא אומר רש"י "לימד לדיינים שלא יפסקו דיני  - ארדה נא ואראה

נפשות אלא בראייה" .אגב זה הלימוד השני לדיין. בפעם הראשונה זה שהקב"ה ניצב בעדת אל שהם 

דם לא יכול לדון אם הוא לא רואה את הדין. הקב"ה רוצה לרדת לסוף דנים, ואז יש משפט על סדום וא
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מעשיהם. כל הדיון מכאן ואילך הוא שאברהם מבקש על הצדיקים, ובזכות הצדיקים על כולם. כלומר 

שהיא הכי דוגמא  -השיטה הזו היא הפוכה ממידת החסד. הוא פועל בצמצום. מכאן ואילך הפרשה

  לשיטת הצמצום בחשבון. 

ילת הפרשה מתחיל הכול אברהם ב"ויגש".  אברהם אולי יושב, או עומד, אבל הוא נמצא שם, את תח

  אז מה זה 'ויגש'? 

  אומר רש"י: 

ב י, יג.), הגשה לפיוס ויגש אליו -מצינו הגשה למלחמה ויגש יואב וגו' (שמואל ויגש אברהם.

כל אלה נכנס אברהם, א יח, לו.), ול-והגשה לתפלה ויגש אליהו הנביא (מלכים (ה) יהודה, 

  . לדבר קשות ולפיוס ולתפלה

ה'. מה שורש המילה תפילה? 'פלילים'. אברהם תקן תפילת  עם עם מי נכנס אברהם למלחמה?

 -"אל המקום אשר עמד". אבל מהיכן עמידה זו תפילה:? "ויעמוד פנחס ויפלל". כל תפילה –שחרית 

  זה מפלילים. 

איזה מן דבר זה, הרי מידתו של אברהם היא חסד? כל עניינו הוא  –יש שיחה של הרבי שהוא שואל 

אל תהרוג צדיק עם  -כ"כ הפוך, ואז פתאום אברהם ניגש ואומר לקב"ה "חלילה לך". הוא אומר לקב"ה

  וזו גבורה. אבל הוא משתמש בגבורה לצורך החסד. ונחזור בהמשך לדברי הרבי. - רשע

הכול כאן שיפוטיות. שאברהם התחיל במלחמת  –שפט" השופט כל הארץ לא יעשה מ –"חלילה לך 

"חולין הוא לך".  –ב"עין משפט".  ורש"י מלמד אותנו ש"חלילה לך" –ארבעת המלכים את החמישה 

ואין צמצום, אין גבורה, אז למעלה יהיה שם ה', ומה  -זה ואקום. אם אלוקות לא תתגלה כאן   –חלל 

  למטה? יהיה חלל. 

  מצום: כל ההמשך הוא על הצ

ַלָ=ק!ם ְלַמַען ֲחִמ7ִים ַהַ+3ִיִקם  א'ַלי יֵ& ֲחִמ7ִים ַצ3ִיִקם ְ�ת!: ָהִעיר ַה0ף ִ.ְסֶ%ה וְ�א ִתָ*א {כד}

 :<�יָה ַכַ+3ִיק ָ#ָרָ&ע ָחִלָלה ְ;1 ֵמֲע8ֹת 3ָ#ַָבר ַהֶ?ה ְלָהִמית ַצ3ִיק ִעם ָרָ&ע וְהָ   {כה}ֲאֶ&ר ְ�ִקְרָ

וַ�ֹאֶמר יְהוָה ִאם ֶאְמָצא ִבְסדֹם ֲחִמ7ִים   {כו}ָחִלָלה ָ;: ֲה&ֵֹפט ָ#ל ָה-ֶרץ �א יֲַע8ֶה ִמְ&ָ%ט: 

וַ�ַַען 0ְבָרָהם וַ�ֹאַמר ִה)ֵה נָא ה!0ְלִ.י   {כז}3ִיִקם ְ�ת!: ָהִעיר וְנ8ָָאִתי ְלָכל ַהָ=ק!ם ַ�ֲעב'ָרם: צַ 

 ֹ א'ַלי יְַחְסר'ן ֲחִמ7ִים ַהַ+3ִיִקם ֲחִמ7ָה ֲהַתְ&ִחית ַ�ֲחִמ7ָה   {כח}נָי וְ-נִֹכי ָעָפר וֵָאֶפר: ְלַדֵ�ר ֶאל ֲאד

וַ�ֶֹסף ע!ד ְלַדֵ�ר ֵאָליו  {כט}ַאְ&ִחית ִאם ֶאְמָצא ָ&ם 0ְרָ�ִעים וֲַחִמ7ָה:  ֶאת ָ#ל ָהִעיר וַ�ֹאֶמר �א

וַ�ֹאֶמר 0ל נָא יִַחר   {ל}ֶמר �א ֶאֱע8ֶה ַ�ֲעב'ר ָה0ְרָ�ִעים: וַ�ֹאַמר א'ַלי יִָ=ְצא'ן ָ&ם 0ְרָ�ִעים וַ�ֹא

וַ�ֹאֶמר  {לא}ֶאֱע8ֶה ִאם ֶאְמָצא ָ&ם ְ&�ִ&ים: ַלאדֹנָי וֲַאַדֵ�ָרה א'ַלי יִָ=ְצא'ן ָ&ם ְ&�ִ&ים וַ�ֹאֶמר �א 

ִה)ֵה נָא ה!0ְלִ.י ְלַדֵ�ר ֶאל ֲאדֹנָי א'ַלי יִָ=ְצא'ן ָ&ם ֶע8ְִרים וַ�ֹאֶמר �א ַאְ&ִחית ַ�ֲעב'ר ָהֶע8ְִרים: 

וַ�ֹאֶמר 0ל נָא יִַחר ַלאדֹנָי וֲַאַדְ�ָרה ַא: ַהַ%ַעם א'ַלי יִָ=ְצא'ן ָ&ם ֲע8ָָרה וַ�ֹאֶמר �א ַאְ&ִחית  {לב}

  . ָהם ו0ְְבָרָהם ָ&ב ִלְמקֹמ!וַ�ֵֶל: יְהוָה ַ#ֲאֶ&ר ִ#ָ;ה ְלַדֵ�ר ֶאל 0ְברָ   }{לגַ�ֲעב'ר ָהֲע8ָָרה: 

רש"י מלמד אותנו "והלא הם ט' לכל כרך, ואתה, צדיקו של עולם, תצטרף  –"התשחית בחמישה" 

  אולי הוא יכול להצטרף אליהם?  –כלומר אברהם שואל אותו  –עמהם" 

עד עשר. אבל פחות הוא לא שאל. כי נוח היה שמונה סה"כ. נוח ואשתו  –ואז הוא אומר לקב"ה 

, אז נשאר רק עשרה. ואז "וילך ה' 45ושלוש נשותיהם. ועל תשעה כבר הוא שאל ב –ושלושת בניו 

כאשר כילה לדבר אל אברהם, ואברהם שב למקומו". עכשיו הלכה מידת הרחמים, ורש"י אומר: "כיון 

  דיין". שנשתתק הסניגור הלך לו ה

אברהם הוא הסניגור של העולם. סניגור לא יכול לדבר רק חסד, אלא ע"י גבורה שבחסד הוא מגיע. 

זה חסד בלי צמצום ובלי כלים ובלי זמנים. חייבים דבר מצומצם כדי שהוא יפתח.  - חסד בלי גבורה
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לו מסירות "ויגש אברהם". המגמה שלו היא הצלת נפשות, ואם יש  –הניסיון של אברהם בפרשה זו 

  נפש על הצלת נפשות, ממילא הוא מתגלה גם כאיש מלחמה לצורך הצלת נפשות. 

כי רק בעולם האצילות אפשר לחבר את כל המידות. בעל החסד של  –הקב"ה בא לראות את אברהם 

כי אם יהיו עשרה הקב"ה לא ישחית (ולפי חלק  –ראשון, הוא בעל הגבורה של שני. הוא מצליח 

לא ישחית אפילו את כל המקום). אבל אין כלום. ואין אפילו זימון. אין אפילו שניים מהמפרשים הוא 

בסוף  –צריכה לקחת בסיכון, שבצמצום אתה לא רואה את החסד. זה דבר פלאי  –שיצילו. גבורה 

אין עשרה. הגבורה זה השתדלות וכיבוד היצר, וצמצום,  - "וואו –מידת הגבורה לפעמים אומרים 

  דעת שזה חי רק בתוך גבולות. הגבורה היא ל

חסד הוא אהבה אינסופית. ומשפחה זה גבורה. גבורה זה לצמצם את האהבה. הכוח ליצור המשכיות 

חייב להיות  –בעולם באמת. חסד הוא הבסיס עליו העולם נבנה. ה"יהי אור" חייב להיות לרקיע 

"כי נסתלק  –יא מסתיימת בלי טוב מבדיל. יכול להיות ששני של פרשת "וירא" יסתיים בלי "כי טוב". ה

  נסתלק הסניגור והקטיגור מקטרג". הדיין, ו

  :תפארת – שלישי

  הקדמה: 

והרצון האינסופי,  –חסד וגבורה הם בעצם הבסיס של הכול. עולם חסד ייבנה. החסד הוא האור 

והגבורה זה הכוח לגבל אותו ולהגביל אותו כדי שהוא יוכל לפעול. אני יכול להישאר בחסד וגבורה 

אבל זה בכלל לא נוגע בי. זה יכול להישאר בחלומות עצומים, אבל לא יקרה עם זה כלום. המפגש 

  רחמים, אמת.  –קו האמצע, תפארת.  –שלי עם הכול מתחיל במידה השלישית 

הוא גבורה, ויעקב הוא רחמים. רחמים באים לידי ביטוי כי משהו מעורר –אברהם הוא חסד, יצחק 

הרחמים אצלו  –אותי לרחם. אדם יכול לצאת מהבית כולו כועס, ואז לפתע כשהוא רואה חתול 

"כרחם אב על בנים", הם בעצם מורכבים מחסד וגבורה.  –מתעוררים. הרחמים ההלו הפשוטים 

הצטמצם בחתול החמוד, והחתול עורר אותי לגלות את מידת החסד שלי. מידת החסד  החסד הגול

  הצטמצמה כעת. 

אברהם או לוט? מי הרבה ומי התלמיד? מי התלמיד שאהב את סדום כי אנשי סדום  –מי גדול יותר 

כלומר מידת הרמים פודה  –רעים וחטאים. יש ביטוי אצל ישעיהו : "ליעקב אשר פדה את אברהם" 

יעקב פודה את אברהם. אברהם סיים את 'שני' של  –ת מידת החסד, כשיש פקק. כשהחסד פקוק א

הפרשה ב"אולי יהיו עשרה". האם הוא הצליח בפועל? לא. סדום חרבה? בוודאי. חמש ערים היו אבל 

וצוער נשארה. וזה הסיפור של שלישי. עיר אחת נותרה על תילה, לא בזכות  –רק ארבע חרבו 

  בזכות לוט שעורר את מידת אברהם. א אברהם, אל

' וַ�ָבֹא' ְ&נֵי ַהַ=ְל-ִכים ְסדָֹמה ָ�ֶעֶרב וְל!ט יֵֹ&ב ְ�ַ&ַער ְסדֹם וַ�ְַרא ל!ט וַ�ָָקם ִלְקָראָתם וַ�ְִ&ַ.ח  )א(

 ַאַ%יִם -ְרָצה: 

סדום. הוא  לוט הוא צדיק מופלא. לוט לא פוגש את האורחים בית בסתר, אלא הוא פוגש אותם בשער

 לוקח איתו וכל פסוק הוא לימוד זכות על לוט. 

ְגֵליֶכם וְִהְ&ַ#ְמֶ.ם וֲַהַלְכֶ.ם וַ�ֹאֶמר ִה)ֶה )ָא ֲאדֹנַי ס'ר' נָא ֶאל ֵ�ית ַעְב3ְֶכם וְִלינ' וְַרֲחצ' רַ   {ב}

וַ�ָֻסר' ֵאָליו וַ�ָבֹא' ֶאל ֵ�ית! וַ�ַַע8 ָלֶהם  וִַ�ְפַצר ָ�ם ְמאֹד  {ג}ְלַדְרְ#ֶכם וַ�ֹאְמר' Cא ִ#י ָבְרח!ב נִָלין: 

  ִמְ&ֶ.ה 'ַמ+!ת -ָפה וַ�ֹאֵכל': 

לוט אולי הוא לא אברהם, אבל "ויפצר בם מאד". והוא אופה מצות ("פסח היה), ועושה להם משתה. 

הם מרגישים  –בפרק י"ח התחלנו ב"הנה שלושה אנשים", וכאן "שני אנשים". כשיש אברהם והקב"ה 

  זה כבר מלאכים לידו.  –אנשים, אבל כשזה לוט 
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וְַעד זֵָקן ָ#ל ָהָעם ִמ5ֶָצה:  ֶטֶרם יְִ&ָ#ב' ו0ְנְֵ&י ָהִעיר 0נְֵ&י ְסדֹם נַָס�' ַעל ַהַ�יִת ִמ)ַַער  {ד}

ינ' וְנְֵדָעה אָֹתם: וַ�ְִקְרא' ֶאל ל!ט וַ�ֹאְמר' ל! ַא�ֵה ָהֲאנִָ&ים ֲאֶ&ר ָ�א' ֵאֶלי1 ַהָ;יְָלה ה!ִציֵאם ֵאלֵ  {ה}

  וַ�ֵֵצא ֲאֵלֶהם ל!ט ַהֶ%ְתָחה וְַה3ֶֶלת ָסַגר 0ֲחָריו:   {ו}

  במצרים יש פתח, ויש משקוף ודם. זוכרים? 

  וַ�ֹאַמר 0ל נָא 0ַחי ָ.ֵרע': {ז}

  "וירעו אותנו המצרים ויענונו" זוכרים? 

ִה)ֵה נָא ִלי ְ&ֵ.י ָבנ!ת ֲאֶ&ר �א יְָדע' ִאי& א!ִצי-ה )ָא ֶאְתֶהן ֲאֵליֶכם וֲַע8' ָלֶהן ַ#B!ב ְ�ֵעינֵיֶכם  {ח}

  .ַרק ָלֲאנִָ&ים ָהֵאל 0ל ַ.ֲע8' ָדָבר ִ#י ַעל ֵ#ן ָ�א' ְ�ֵצל קָֹרִתי

יש משפחה של צדיקים כי "איש לא ידעם". והוא רק –זה נשמע מזעזע, אבל יש אורחים. ומצד שני 

אומר להם שלא יעשו שום דבר לאורחים. ולוט יוצא בעצמו. הוא הולך ומפציר בהם, הוא לא שולח 

  שליחים. 

ל!ט ְמאֹד וַ�ֹאְמר' Aֶ& ָהְל-ה וַ�ֹאְמר' ָהֶאָחד ָ�א ָלג'ר וַ�ְִ&%ֹט ָ&פ!ט ַעָ.ה נַָרע ְל1 ֵמֶהם וַ�ְִפְצר' ָבִאי& �ְ  {ט}

וַ�ְִ&ְלח' ָהֲאנִָ&ים ֶאת יָָדם וַ�ִָביא' ֶאת ל!ט ֲאֵליֶהם ַהָ�יְָתה וְֶאת ַה3ֶֶלת ָסָגר':   {י}וַ�Aְִ&' ִלְ&�ֹר ַה3ֶָלת: 

וַ�ֹאְמר'  {יב}וְֶאת ָהֲאנִָ&ים ֲאֶ&ר ֶ%ַתח ַהַ�יִת ִה#' ַ�ַ@נְוִֵרים ִמ5ָטֹן וְַעד Aָד!ל וַ�ְִלא' ִלְמצֹא ַהָ%ַתח:  {יא}

  ָהֲאנִָ&ים ֶאל ל!ט עֹד ִמי ְל1 פֹה ָחָתן 'ָבנֶי1 'ְבנֶֹתי1 וְכֹל ֲאֶ&ר ְל1 ָ�ִעיר ה!ֵצא ִמן ַהָ=ק!ם: 

  לוט מנסה במידת הרחמים. 

ִ#י ַמְ&ִחִתים ֲאנְַחנ' ֶאת ַהָ=ק!ם ַהֶ?ה ִ#י ָגְדָלה ַצֲעָקָתם ֶאת ְ%נֵי יְהוָה וַיְַ&ְ;ֵחנ' יְהוָה  {יג}

וַ�ֵֵצא ל!ט וַיְַדֵ�ר ֶאל ֲחָתנָיו �ְקֵחי ְבנָֹתיו וַ�ֹאֶמר ק'מ' ְ+א' ִמן ַהָ=ק!ם ַהֶ?ה ִ#י  {יד}ְלַ&ֲחָת>: 

  ַמְ&ִחית יְהוָה ֶאת ָהִעיר וַיְִהי ִכְמַצֵחק ְ�ֵעינֵי ֲחָתנָיו: 

  :"קומו צאו מתוך עמי".  - זוכרים 

'ְכמ! ַה7ַַחר ָעָלה וַ�ִָאיצ' ַהַ=ְל-ִכים ְ�ל!ט ֵלאמֹר ק'ם ַקח ֶאת ִאְ&ְ.1 וְֶאת ְ&ֵ.י ְבנֶֹתי1   {טו}

 ַ�  ֲע!ן ָהִעיר: ַה)ְִמָצאֹת ֶ%ן ִ.ָ@ֶפה 

  זון, ו"לא יכלו להתמהמה". זוכרים? פבחי

י ְבנָֹתיו ְ�ֶחְמַלת יְהוָה ָעָליו וַ�ִֹצֻאה' וַ�ְִתַמְהָמ> וַ�ֲַחִזק' ָהֲאנִָ&ים ְ�יָד! 'ְביַד ִאְ&.! 'ְביַד ְ&.ֵ  {טז}

  וַ�ַ)ִֻחה' ִמח'ץ ָלִעיר: 

  לא רק שלוט לא יכול לקחת את בנותיו, אלא הוא לא יכול ללכת לבד. 

ָהָרה וַיְִהי ְכה!ִצי-ם אָֹתם ַהח'ָצה וַ�ֹאֶמר ִהָ=ֵלט ַעל נְַפֶ&1 0ל ַ.ִ�יט 0ֲחֶרי1 ו0ְל ַ.ֲעמֹד ְ�ָכל ַהִ#ָ#ר הָ   {יז}

  ִהָ=ֵלט ֶ%ן ִ.ָ@ֶפה: 

  מי נמצא בהר? אברהם. והרי זה לכאורה ברור שהוא יברח לשם. אבל: 

ִה)ֵה נָא ָמָצא ַעְב13ְ ֵחן ְ�ֵעינֶי1 וַַ.ְג3ֵל ַחְס13ְ ֲאֶ&ר   {יט}וַ�ֹאֶמר ל!ט ֲאֵלֶהם 0ל נָא ֲאדֹנָי:   {יח}

ִה)ֵה  {כ}ָע8ִיָת ִעָ=ִדי ְלַהֲחי!ת ֶאת נְַפִ&י וְ-נִֹכי �א א'ַכל ְלִהָ=ֵלט ָהָהָרה ֶ%ן ִ.ְדָ�ַקנִי ָהָרָעה וַָמִ.י: 

  . א ִמְצָער ִהוא 'ְתִחי נְַפִ&ינָא ָהִעיר ַה?ֹאת ְקרָֹבה ָלנ'ס ָ&ָ=ה וְִהיא ִמְצָער ִאָ=ְלָטה )ָא ָ&ָ=ה ֲה�

כול להיות ליד אם אני ליד הצדיק ,אז רואים מי אני. ואני לא י –מסביר רש"י: "פן תדבקני הרעה" 

שתחי נפשו שם. וברביעי נראה שבקשתו של לוט –במצער –השמש. וכאן גורמים את שלישי 

  הוא ניצל, וצוער ניצלת בזכותו. ורק ארבעה ערים חרבו.  –מתמלאת לגמרי 
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חתן, בניך, אשתך  –כל הפעולה של המלאכים עם לוט הם רחמים. החרמים מצטמצמים ומצטמצמים 

אברהם ביקש עשרה והוא לא הצליח על עיר אחת,  –ריך חקת ביד. ואז לוט אומר כלום. וגם אתה צ –

על עיר אחת. האם אני יכול להציל את העיר בזכותי? וכך מסתיימת הפרשה. למה  –אבל אני מבקש 

איך זה קשור  –זה מידת הרחמים של הקב"ה. זה חסד וגבורה  –דווקא פה? כי סוף הבקשה הזאת 

הוא לא אברהם ולא יצחק, אלא הוא  –הוא הכי רחוק, גם אליו זה קשור. לוט ש –אלי. כי גם לוט 

  בבחינת "עם אלוהי יעקב". בסיפור כאן הוא לוט, אבל הלוט עדיין לא הוסר.

לוט אומר שמידת הרחמים לא יכולה להופיע אם מתמקדים רק בחסד וגבורה. הפרשה כאילו נחתכת 

ן כל סיכוי, כי אם אברהם לא הצליח, אז איך לוט יצליח? והתשובה עוד לא ניתנת ללוט. ולכאורה אי

היא מהמקום הכי תחתון מעוררים את הרחמים הכי  –אלא זה מידת הרחמים. מידת הרחמים 

שהיא מגיעה  –מאברהם. לוט היא ידו הארוכה של אברהם –עליונים. לומד למד לחזר אחר האורחים 

  עד המקום הכי נמוך. 

ופיע דר המלאכים. האחד שבא להשחית והשני שבא להציל. כל שניה היעקב שפודה את אברהם מ

הרי הגדלת  –"אל נא ה'"  - מאיצים בו שלא יעצור,.. ההרה אמלט, ואל תסתכל, ואז הרחמים של לוט

  חסדך עמדי.

היא אמת. כי אמת זה מידת הרחמים. יעקב הוא אמת שהוא כולל את כל  –ולכן התפארת והרחמים 

וזה קו האמצע  –ויות. הרחמים זה האמת. האמת היא מה שמתייחסת למציאות השבטים בכול המציא

  שמחבר אותי עם החסד והגבורה.  –

עד שהגיע אל האדמו"ר הזקן הוא היה בסיגופים, ותעניות, ומאד שהגיע אל בעל  - ר' הלל פאריצר

  התניא הוא מבקש הלוואי שעה אחת בינוני. 

  : נצח –רביעי 

ורחמים, ועכשיו צריך "נצח". לאחר שיש חסד וגבורה ורחמים, עכשיו צריך ללכת לאחר חסד, גבורה, 

עם זה קדימה. עכשיו צריך לזוז. ויש רגל ימין ורגל שמאל. שתיהם רצות, אבל הימנית עפה, 

"תרין שוקין". התפקיד שלהם הוא אותו תפקיד. "והנצח  -והשמאלית ממקדת. "נצח והוד" =יכים ובועז

בית המקדש בו שועלים מחבלים בו. הוא –שתהא מתפשטת עד דמשק, "ההוד "  –זו ירושלים" 

  ממקום, ועכשיו שועלים הולכים בו. לכן הוא קשה, ומנודה ומסובך. 

  נראה שילוב של כל מיני דברים.  –רביעי של הפרשה 

 החלק הראשון הוא הסיום של שלישי, והחלק השלישי קשור לחמישי. והאמצע בכלל לא קשור. החלק

  הראשון: 

  ובנותיו של לוט:  –סדום 

כא) וַ�ֹאֶמר ֵאָליו ִה)ֵה נ8ָָאִתי ָפנֶיAַ 1ם ַל3ָָבר ַהֶ?ה ְלִבְלִ.י ָהְפִ#י ֶאת ָהִעיר ֲאֶ&ר 3ִַ�ְרָ.: (

ַמֵהר ִהָ=ֵלט ָ&ָ=ה ִ#י �א א'ַכל ַלֲע8!ת 3ָָבר ַעד �ֲֹא1 ָ&ָ=ה ַעל ֵ#ן ָקָרא ֵ&ם ָהִעיר צ!ַער:  {כב}
וַיהוָה ִהְמִטיר ַעל ְסדֹם וְַעל ֲעמָֹרה Aְָפִרית וֵָא&   {כד}ַה7ֶֶמ& יָָצא ַעל ָה-ֶרץ וְל!ט ָ�א צֲֹעָרה:  כג}{

וַ�ֲַהפֹ: ֶאת ֶהָעִרים ָהֵאל וְֵאת ָ#ל ַהִ#ָ#ר וְֵאת ָ#ל יְֹ&ֵבי ֶהָעִרים וְֶצַמח   {כה}ָמיִם: ֵמֵאת יְהוָה ִמן ַה7ָ 
�ֶֹקר ֶאל ַהָ=ק!ם  {כז}וַַ.ֵ�ט ִאְ&.! ֵמ0ֲחָריו וְַ.ִהי נְִציב ֶמַלח:  {כו}ָהֲאָדָמה: �וַ�ְַ&ֵ#ם 0ְבָרָהם ַ

ה וְַעל ָ#ל ְ%נֵי ֶאֶרץ ַהִ#ָ#ר וַ�ְַרא וַ�ְַ&ֵקף ַעל ְ%נֵי ְסדֹם וֲַעמֹרָ   {כח}ֲאֶ&ר ָעַמד ָ&ם ֶאת ְ%נֵי יְהוָה: 
ַהִ#ָ#ר וַ�ְִז#ֹר ֱא�ִהים  וַיְִהי ְ�ַ&ֵחת ֱא�ִהים ֶאת ָעֵרי {כט}וְִה)ֵה ָעָלה ִקיטֹר ָה-ֶרץ ְ#ִקיטֹר ַהִ#ְבָ&ן: 

ַ   {ל}ֶאת 0ְבָרָהם וַיְַ&ַ;ח ֶאת ל!ט ִמ.!: ַהֲהֵפָכה ַ�ֲהפֹ: ֶאת ֶהָעִרים ֲאֶ&ר יַָ&ב ָ�ֵהן ל!ט:  �ַַעל ל!ט ו
יו: ִמ+!ַער וַ�ֵֶ&ב ָ�ָהר 'ְ&ֵ.י ְבנָֹתיו ִע=! ִ#י יֵָרא ָלֶ&ֶבת ְ�צ!ַער וַ�ֵֶ&ב ַ�ְ=ָעָרה ה'א 'ְ&ֵ.י ְבנֹתָ 

וַ.ֹאֶמר ַהְ�ִכיָרה ֶאל ַהְ+ִעיָרה -ִבינ' זֵָקן וְִאי& ֵאין ָ�-ֶרץ ָלב!א ָעֵלינ' ְ#ֶדֶר: ָ#ל ָה-ֶרץ:  {לא}
ָ ֶאת ֲאִביֶהן יַיִן   {לג}ה ֶאת -ִבינ' יַיִן וְנְִ&ְ#ָבה ִע=! 'נְַח�ֶה ֵמ-ִבינ' ָזַרע: ְלָכה נְַ&קֶ  {לב} וַַ.ְ&ֶקין

וַיְִהי ִמָ=ֳחָרת   {לד}ִכיָרה וִַ.ְ&ַ#ב ֶאת -ִביָה וְ�א יַָדע ְ�ִ&ְכָב> 'ְבק'ָמ>: וַָ.בֹא ַה�ְ  ה�אַ�ַ;יְָלה 
ַכְבִ.י ֶאֶמ& ֶאת -ִבי נְַ&ֶק)' יַיִן Aַם ַהַ;יְָלה 'בִֹאי ִ&ְכִבי ִע=! וַ.ֹאֶמר ַהְ�ִכיָרה ֶאל ַהְ+ִעיָרה ֵהן &ָ 
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ָ Aַם ַ�ַ;יְָלה  {לה}'נְַח�ֶה ֵמ-ִבינ' ָזַרע:  ֶאת ֲאִביֶהן יָיִן וַָ.ָקם ַהְ+ִעיָרה וִַ.ְ&ַ#ב ִע=!  ַהה�אוַַ.ְ&ֶקין
ָ ְ&ֵ.י ְבנ!ת ל!ט ֵמֲאִביֶהן:   {לו}וְ�א יַָדע ְ�ִ&ְכָב> 'ְבֻקָמ>:  וֵַ.ֶלד ַהְ�ִכיָרה ֵ�ן וִַ.ְקָרא   {לז}וַַ.ֲהֶרין

וְַהְ+ִעיָרה ַגם ִהוא יְָלָדה ֵ�ן וִַ.ְקָרא ְ&מ! ֶ�ן ַעִ=י ה'א  {לח}ְ&מ! מ!-ב ה'א ֲאִבי מ!-ב ַעד ַה�!ם: 
  ֲאִבי ְבנֵי ַע=!ן ַעד ַה�!ם: (ס) 

שהקב"ה סייע. וכך גם כאן. הקב"ה  -נאמר. ושם רש"י אומר "וישכב עמה בלילה הוא". בדודאים זה
שהוא קצת פחות לא  –הגיעה רות. וזה מואב. ובלילה השני  –סובב את הכול. כי מהסיבובים הללו 

זה כבר לא משיח בן דוד. לכן זה "בלילה ההוא". צריך להיות חושך הכי גדול כדי שזה יהיה  –יפה 
יוצאת ערפה . היא אישה צדקת אבל היא לא  –וד. מהבלילה "ההוא" יוצר ד –"הוא". ומבלילה "הוא" 

  משיח בן דוד. 

 אבל למה זה כאן ברביעי?  –לכאורה זה שייך לשלישי 

  אבימלך ואברהם.  -   חלק שני:

  
0ְבָרָהם ֶאל וַ�ֹאֶמר  {ב}וַ�ִַ@ע ִמ7ָם 0ְבָרָהם 0ְרָצה ַה)ֶֶגב וַ�ֵֶ&ב ֵ�ין ָקֵד& 'ֵבין &'ר וַ�ָָגר ִ�ְגָרר:   {א}

וַ�ָבֹא ֱא�ִהים ֶאל ֲאִביֶמֶל:   {ג}8ָָרה ִאְ&.! ֲאחִֹתי ִהוא וַ�ְִ&ַלח ֲאִביֶמֶל: ֶמֶל: Aְָרר וַ�5ִַח ֶאת 8ָָרה: 
וֲַאִביֶמֶל: �א  {ד}ַ�ֲחל!ם ַהָ;יְָלה וַ�ֹאֶמר ל! ִה)1ְ ֵמת ַעל ָהִא7ָה ֲאֶ&ר ָלַקְחָ. וְִהוא ְ�ֻעַלת ָ�ַעל: 

 ֹ ֲה�א ה'א -ַמר ִלי ֲאחִֹתי ִהוא וְִהיא ַגם ִהוא   {ה}אַמר ֲאדֹנָי ֲהג!י Aַם ַצ3ִיק ַ.ֲהרֹג: ָקַרב ֵאֶליָה וַ�
 ֹ וַ�ֹאֶמר ֵאָליו ָהֱא�ִהים ַ�ֲח�ם Aַם -נִֹכי   {ו}ן ַ#ַ%י ָע8ִיִתי זֹאת: -ְמָרה -ִחי ה'א ְ�ָתם ְלָבִבי 'ְבנְִקי

-נִֹכי א!ְת1 ֵמֲחט! ִלי ַעל ֵ#ן �א נְַתִ.י1 ִלנAְַֹע ֵאֶליָה:  יַָדְעִ.י ִ#י ְבָתם ְלָבְב1 ָע8ִיָת ?ֹאת וֶָאְחAַ :ֹ8ם
ְד1 וְֶחיֵה וְִאם ֵאינ1ְ ֵמִ&יב 3ַע ִ#י מ!ת ָ.מ'ת וְַעָ.ה ָהֵ&ב ֵאֶ&ת ָהִאי& ִ#י נִָביא ה'א וְיְִתַ%ֵ;ל ַ�עַ  {ז}

�ֶֹקר וַ�ְִקָרא ְלָכל עֲ   {ח}ַאָ.ה וְָכל ֲאֶ&ר ָל:: �ָבָדיו וַיְַדֵ�ר ֶאת ָ#ל ַה3ְָבִרים ָהֵאֶ;ה וַ�ְַ&ֵ#ם ֲאִביֶמֶל: ַ
ל! ֶמה ָע8ִיָת ָ;נ' 'ֶמה  וַ�ְִקָרא ֲאִביֶמֶל: ְל0ְבָרָהם וַ�ֹאֶמר {ט}ְ�-ְזנֵיֶהם וַ�ִיְרא' ָהֲאנִָ&ים ְמאֹד: 

ָחָטאִתי ָל: ִ#י ֵהֵבאָת ָעַלי וְַעל ַמְמַלְכִ.י ֲחָט-ה ְגדָֹלה ַמֲע8ִים ֲאֶ&ר �א יֵָע8' ָע8ִיָת ִעָ=ִדי: 
וַ�ֹאֶמר 0ְבָרָהם ִ#י   {יא}וַ�ֹאֶמר ֲאִביֶמֶל: ֶאל 0ְבָרָהם ָמה ָרִאיָת ִ#י ָע8ִיָת ֶאת ַה3ָָבר ַהֶ?ה:   {י}

וְַגם -ְמנָה ֲאחִֹתי ַבת   {יב}ן יְִר0ת ֱא�ִהים ַ�ָ=ק!ם ַהֶ?ה וֲַהָרג'נִי ַעל 3ְַבר ִאְ&ִ.י: -ַמְרִ.י ַרק ֵאי
ִמֵ�ית -ִבי וָאַֹמר  וַיְִהי ַ#ֲאֶ&ר ִהְתע' אִֹתי ֱא�ִהים  {יג}י ִלי ְלִא7ָה: -ִבי ִהוא ַא: �א ַבת ִאִ=י וְַ.הִ 

5ַח וַ�ִ   {יד}ָל> ֶזה ַחְס3ֵ: ֲאֶ&ר ַ.ֲע8ִי ִעָ=ִדי ֶאל ָ#ל ַהָ=ק!ם ֲאֶ&ר נָב!א ָ&ָ=ה ִאְמִרי ִלי -ִחי ה'א: 
וַ�ֹאֶמר   {טו}ֲאִביֶמֶל: צֹאן 'ָבָקר וֲַעָבִדים 'ְ&ָפחֹת וַ�ִֵ.ן ְל0ְבָרָהם וַ�ֶָ&ב ל! ֵאת 8ָָרה ִאְ&.!: 

'ְל8ָָרה -ַמר ִה)ֵה נַָתִ.י ֶאֶלף ֶ#ֶסף ְל-ִחי:   {טז})ֵה 0ְרִצי ְלָפנֶי1 ַ�B!ב ְ�ֵעינֶי1 ֵ&ב: ֲאִביֶמֶל: הִ 
וַ�ְִתַ%ֵ;ל 0ְבָרָהם ֶאל ָהֱא�ִהים   {יז}יִם ְלכֹל ֲאֶ&ר ִאָ.: וְֵאת #ֹל וְנָֹכַחת: ִה)ֵה ה'א ָל: ְ#ס'ת ֵעינַ 

ִ#י ָעצֹר ָעַצר יְהוָה ְ�ַעד ָ#ל ֶרֶחם   {יח}! ו0ְְמהָֹתיו וַ�ֵֵלד': וַ�ְִרָ%א ֱא�ִהים ֶאת ֲאִביֶמֶל: וְֶאת ִאְ&.
           ְלֵבית ֲאִביֶמֶל: ַעל 3ְַבר 8ָָרה ֵאֶ&ת 0ְבָרָהם: (ס) 

  (פרק כ')             

  חלק שלישי: 

וַַ.ַהר וֵַ.ֶלד 8ָָרה   {ב}וַיהוָה ָ%ַקד ֶאת 8ָָרה ַ#ֲאֶ&ר -ָמר וַ�ַַע8 יְהוָה ְל8ָָרה ַ#ֲאֶ&ר 3ִֵ�ר:   {א}
וַ�ְִקָרא 0ְבָרָהם ֶאת ֶ&ם ְ�נ! ַה)!ַלד ל!   {ג}ְל0ְבָרָהם ֵ�ן ִלְזֻקנָיו ַל=!ֵעד ֲאֶ&ר 3ִֶ�ר אֹת! ֱא�ִהים: 

ֲאֶ&ר ִצ'ָה אֹת! וַ�ָָמל 0ְבָרָהם ֶאת יְִצָחק ְ�נ! ֶ�ן ְ&מֹנַת יִָמים #ַ   {ד}ֲאֶ&ר יְָלָדה ;! 8ָָרה יְִצָחק: 
  (פרק כ"א)                 ֱא�ִהים. 

  הרי זה לא שייך לחמישי? 

מה קרה בסיפור אבימלך? "עצור עצר ה' ב מידת יום רביעי היא נצח. שלושת הסיפורים של רביעי הם 
נגמר, ו"ה' פקד את שרה כאשר דיבר".  –ר ה' בעד כל רחם " המערה של מואב ועמון, "עצור עצ

  הכול משתנה.  -רביעי זה איך הנצח מופיע בעולם. כשאתה תופס את הקוד של הפרשה

פסק הדין של  –עד שלישי זה איך הרחמים מעוררים את החסד. ואז עוצרים במתח. ואז ברביעי 
והאלוקות ממשיכה אצל לוט  –יך את אברהם הנצח. פסק הדין הוא רחמים יביאו לנצח. כי לוט ממש

זה  –ואצל כל אדם. רעיון הנצח ימשיך בעולם. אברהם הולך "אל המקום אשר עמד שם את פני ה'" 
התפילת שחרית של אברהם. אברם "עודנו עומד לפני ה"' ובעצם זה ה' אצל אברהם, אלא זה "פני ה' 
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והלבנה. זה דירה בתחתונים. שם הוא מתקן לנו כי אברהם עודנו עומד את פני ה'. החמה  –נקבילה" 
  את "בלילה הוא".  –תפילת עמידה. משם הוא רואה את קיטור הכבשן, ואת המערה 

אתם יודעים מה קורה לאבימלך? הוא מלך נפלא, מלך גרר. אבימלך הוא לא סדום ולא פרעה, אלא 
מתנהג בצורה אחרת. הקב"ה זה מדרגה אחרת. אברהם גר שם ימים רבים, והוא  –זה "ויסע משם" 

   מגיע לדבר עמו בחלום.

למה משתה גדול?  אומר  חמישי, אברהם עושה משתמה גדול ביום היגמל את הנער . - בעליה הבאה
 –שהיו בו מגדולי הדור. מי הם גדולי הדור? משם ועבר ואבימלך. אבימלך הוא גדול הדור  –רש"י 

עקרות. עד שרה לא היה עקרות  –נצח  –היא אין  והוא פוגע בנצח, והתוצאה - והוא מתקרב לשרה
"אין לה ולד", ואז רבקה, ואז  -זה "ויולד". רק אצל שרה –בעולם. המילה המנחה של בראית ונוח 
לנצח,  –. אבל נתאווה הקב"ה לתפילתם חזרה לעקרותה –רחל, ואז בעצם לאה: "ותעמוד מלדת" 

  שבא כל הפרשה כאן דרך נשים. ואז זכר את רחל. נצח זה כל רביעי. נצח זה מה 

  איך האור בא לידי ביטוי. זה הרגליים של המאורות. –היום הרביעי הוא המאורות 

   הוד:  –חמישי 

ההוד זו הרגל השמאלית. "ההוד" זה הגבורה של החסד. היא גם הולכת, אבל היא ממקדת. היא 

  ממוקד לצעד צעד)  –ממוקד מטרה, והוד –הולכת קשה יותר. (נצח 

וַ.ֹאֶמר 8ָָרה ְצחֹק ָע8ָה ִלי ֱא�ִהים ָ#ל   {ו}ו0ְְבָרָהם ֶ�ן ְמ0ת ָ&נָה ְ�ִה'ֶָלד ל! ֵאת יְִצָחק ְ�נ!: (ה) 

וַ�ְִג3ַל  {ח}וַ.ֹאֶמר ִמי ִמֵ;ל ְל0ְבָרָהם ֵהינִיָקה ָבנִים 8ָָרה ִ#י יַָלְדִ.י ֵבן ִלְזֻקנָיו:  {ז}ִלי: ַה7ֵֹמַע יְִצַחק 

וֵַ.ֶרא 8ָָרה ֶאת ֶ�ן ָהָגר  {ט}ַה�ֶֶלד וַ�Aִַָמל וַ�ַַע8 0ְבָרָהם ִמְ&ֶ.ה ָגד!ל ְ�י!ם ִהAֵָמל ֶאת יְִצָחק: 

ם Aֵָר& ָה-ָמה ַה?ֹאת וְֶאת ְ�נָ> ִ#י �א וַ.ֹאֶמר ְל0ְבָרהָ  {י}ַהִ=ְצִרית ֲאֶ&ר יְָלָדה ְל0ְבָרָהם ְמַצֵחק: 

 י �ְבָרָהם ַעל א�דֹת ְ�נ�:וֵַ�ַרע ַהָ�ָבר ְמאֹד ְ�ֵעינֵ   {יא}יִיַר& ֶ�ן ָה-ָמה ַה?ֹאת ִעם ְ�נִי ִעם יְִצָחק: 

ֶאל 0ְבָרָהם 0ל יֵַרע ְ�ֵעינֶי1 ַעל ַה)ַַער וְַעל ֲאָמֶת1 #ֹל ֲאֶ&ר .ֹאַמר ֵאֶלי1 8ָָרה  וַ�ֹאֶמר ֱא�ִהים  {יב}

וְַגם ֶאת ֶ�ן ָה-ָמה ְלג!י ֲא8ִיֶמ)' ִ#י ַזְרֲע1 ה'א:   {יג}ְ&ַמע ְ�קָֹל> ִ#י ְביְִצָחק י5ִֵָרא ְל1 ָזַרע: 

�ֶֹקר וַ�5ִַח ֶלֶחם וְֵחמַ  {יד}�ת ַמיִם וַ�ִֵ.ן ֶאל ָהָגר 8ָם ַעל ִ&ְכָמ> וְֶאת ַה�ֶֶלד וַ�ְַ&ֵ#ם 0ְבָרָהם ַ

ַהַ=יִם ִמן ַהֵחֶמת וַַ.ְ&ֵל: ֶאת ַה�ֶֶלד ַ.ַחת וַ�ְִכל'  {טו}וַיְַ&ְ;ֶחָה וֵַ.ֶל: וֵַ.ַתע ְ�ִמְדַ�ר ְ�ֵאר ָ&ַבע: 

י -ְמָרה 0ל ֶאְרֶאה ְ�מ!ת ַה�ֶָלד וֵַ.ֶל: וֵַ.ֶ&ב ָל> ִמ)ֶֶגד ַהְרֵחק ִ#ְמַטֲחוֵי ֶקֶ&ת #ִ  {טז}0ַחד ַהִ*יִחם: 

 :ְHְִ&ַמע ֱא�ִהים ֶאת ק!ל ַה)ַַער וַ  {יז}וֵַ.ֶ&ב ִמ)ֶֶגד וִַ.ָ*א ֶאת קָֹל> וֵַ.ְב�ְִקָרא ַמְלַא: ֱא�ִהים ֶאל וַ�

ָהָגר ִמן ַה7ַָמיִם וַ�ֹאֶמר ָל> ַמה ָ;: ָהָגר 0ל ִ.יְרִאי ִ#י ָ&ַמע ֱא�ִהים ֶאל ק!ל ַה)ַַער ַ�ֲאֶ&ר ה'א 

ת וַ�ְִפַקח ֱא�ִהים אֶ  {יט}ק'ִמי 8ְִאי ֶאת ַה)ַַער וְַהֲחִזיִקי ֶאת יֵָד: �! ִ#י ְלג!י Aָד!ל ֲא8ִיֶמ)':  {יח}ָ&ם: 

וַיְִהי ֱא�ִהים ֶאת   {כ}ֵעינֶיָה וֵַ.ֶרא ְ�ֵאר ָמיִם וֵַ.ֶל: וְַ.ַמֵ;א ֶאת ַהֵחֶמת ַמיִם וַַ.ְ&ְק ֶאת ַה)ַָער: 

וַ�ֵֶ&ב ְ�ִמְדַ�ר ָ%אָרן וִַ.5ַח ל! ִא=! ִא7ָה ֵמֶאֶרץ  {כא}ל וַ�ֵֶ&ב ַ�ִ=ְדָ�ר וַיְִהי רֶֹבה ַק7ָת: ַה)ַַער וַ�ְִג3ָ 

  ִמְצָריִם: 

איך הנצח –כדי לדאוג לנצח להמשיך. זה הדיון בין אברהם ושרה  –ם שמגרש את ישמעאל זה אברה

  של יצחק נמשך. 

 –והוא לא בן אברהם? לאברהם זה קשה. לכן "וירע". אבל הקב"ה בא ואומר לו  –"בן האמה הזאת" 

". אבל הוא עדיין "בן האמה". "לגוי אשימנו -ביצחק ייקרא לך זרע, ומה אם ישמעאל ? גם הוא יחיה, 

  של נצח. ואז עקידת ישמעאל.  –זה המשכיות  –כי עצם זרעך 

"כל אשר תאמר אליך שרה שמה בקולה". רש"י אומר: "מכאן שהיה אברהם טפל לשרה בנביאות". 

טפל זה לא קטן, אלא העיקר הוא שרה. אברהם הוא זה שמביא את הכול בחוץ. בתוספתא כתוב: 

מה חמסי עליך? על מה היא כועסת, הרי היא נתנה את הגר  –ושואלים חז"ל  –ני ובינך" "ישפוט ה' בי

"ישפוט ה' ביני ובינך" –לפני אברהם, ואברהם מתייחס אליה גם בתורה שפחה, אלא כשהיא אמרה 

  זה רומז ל"כל אשר תאמר". 
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פחה אחר שעשינוה גבירה נעשה ש -אמרה לו שרה לאברהם, גרש האמה הזאת, אמר לה  

מה הבריות אומרות? חילול ה' בדבר. אמרה לו: אתה אומר חילול ה' ומה הבריות ונגרשנה? 

אומרות, ואני אומרת לא יירש.... אם ישמעאל ישפיע על יצחק זהו חילול ה'. "הואיל ואתה 

  ישפוט ה' ביני ובינך. (תוספתא בסוטה)  –אומר חילול ה' כך, ואתה אומר חילול ה' כך 

קדימה. "לו ישמעאל יחיה לפניך", אבל הוד זה כבר לשקול את הצעדים. אברהם הוא נצח זה ללכת 

  הנצח, אבל שרה היא המאזנת שבהוד. 

  אי אפשר ללכת עם רגל אחת, ורביעי וחמישי הם נצח והוד.  –תרין שוקין שלא מתפרדין  –נצח והוד 

  היסוד:   - שישי

  בפסוק:  –"יסוד צדיק בשבעה נעלם" 

ִ#י כֹל ַ�7ַָמיִם 'ָב-ֶרץ  וְַהה�ד והתפארת והנצח ַהְ ֻדָ!ה וְַהְ ב�ָרהְל1 יְהוָה "

   "וְַהִ=ְתנֵַ*א ְלכֹל ְלרֹא& ַהַ$ְמָלָכהְל1 יְהוָה 

את יוסף צריכים הקודמים לו והבאים אחריו. יוסף הוא חצי אב וחצי בן. כשיעקב יורד  –מכל האושפזין 

זה לא משנה אבא ובן,  –שיוסף ישית ידו עליך. אם הוא צדיק  –אותו  למצרים, ורק דבר אחר מרגיע

  אין דורות, יש רק צדיק. 

משה רבנו לוקח איתו את כל ישראל ארבעים שנה  הוא לוקח את עצמות יוסף. כי כדי להיכנס לארץ 

  או לרדת למצרים אתה חייב להיות דבוק ביוסף. 

הוא רבי אלישע בן אבויה.  –ן קרוב, ויש בן אחר. אחר הצדיק כ"כ נעלם. "יוסף ה' לי בן אחר" יש ב

  ויוסף הוא מי שמטפל באחרים. 

  שישי זה לגלות את הצדיק: 

(כב) וַיְִהי ָ�ֵעת ַהִהוא וַ�ֹאֶמר ֲאִביֶמֶל: 'ִפיכֹל 8ַר ְצָבא! ֶאל 0ְבָרָהם ֵלאמֹר ֱא�ִהים ִעְ=1 ְ�כֹל ֲאֶ&ר 
ֵה)ָה ִאם ִ.ְ&קֹר ִלי 'ְלנִינִי 'ְלנְֶכ3ִי ַ#ֶחֶסד ֲאֶ&ר  וְַעָ.ה ִה7ְָבָעה ִ;י ֵבא�ִהים  {כג}ַאָ.ה ע8ֶֹה: 

 :<�וַ�ֹאֶמר 0ְבָרָהם -נִֹכי ִא7ֵָבַע:  ד}{כָע8ִיִתי ִעְ=1 ַ.ֲע8ֶה ִעָ=ִדי וְִעם ָה-ֶרץ ֲאֶ&ר Aְַרָ.ה ָ
וַ�ֹאֶמר  {כו}ִביֶמֶל:: וְה!ִכַח 0ְבָרָהם ֶאת ֲאִביֶמֶל: ַעל אֹד!ת ְ�ֵאר ַהַ=יִם ֲאֶ&ר Aָזְל' ַעְבֵדי אֲ   {כה}

ְעִ.י ִ�ְלִ.י ֲאִביֶמֶל: �א יַָדְעִ.י ִמי ָע8ָה ֶאת ַה3ָָבר ַהֶ?ה וְַגם ַאָ.ה �א ִהAְַדָ. ִ;י וְַגם -נִֹכי �א ָ&מַ 
וַ�ֵַ+ב 0ְבָרָהם ֶאת  {כח}וַ�5ִַח 0ְבָרָהם צֹאן 'ָבָקר וַ�ִֵ.ן ַלֲאִביֶמֶל: וַ�ְִכְרת' ְ&נֵיֶהם ְ�ִרית:   {כז}ַה�!ם: 

וַ�ֹאֶמר ֲאִביֶמֶל: ֶאל 0ְבָרָהם ָמה ֵה)ָה ֶ&ַבע ְ#ָב8ֹת ָהֵאֶ;ה ֲאֶ&ר   {כט}ֶ&ַבע ִ#ְב8ֹת ַה+ֹאן ְלַב3ְֶהן: 
ר ִ#י ֶאת ֶ&ַבע ְ#ָב8ֹת ִ.5ַח ִמ�ִָדי ַ�ֲעב'ר ִ.ְהיֶה ִ;י ְלֵעָדה ִ#י ָחַפְרִ.י ֶאת וַ�ֹאמֶ   {ל}ִהַ+ְבָ. ְלַב3ָנָה: 
וַ�ְִכְרת'  {לב}ק!ם ַהה'א ְ�ֵאר ָ&ַבע ִ#י ָ&ם נְִ&ְ�ע' ְ&נֵיֶהם: ַעל ֵ#ן ָקָרא ַל=ָ  {לא}ַהְ�ֵאר ַה?ֹאת: 

וַ�Bִַע ֶאֶ&ל   {לג}א! וַ�ָֻ&ב' ֶאל ֶאֶרץ ְ%ִלְ&ִ.ים: ְבִרית ִ�ְבֵאר ָ&ַבע וַ�ָָקם ֲאִביֶמֶל: 'ִפיכֹל 8ַר ְצבָ 
 וַ�ָָגר 0ְבָרָהם ְ�ֶאֶרץ ְ%ִלְ&ִ.ים יִָמים ַרִ�ים.   {לד}ִ�ְבֵאר ָ&ַבע וַ�ְִקָרא ָ&ם ְ�ֵ&ם יְהוָה ֵאל ע!ָלם: 

"אלוקים אתך", כי כל מה שהוא עושה זה בביטול הגמור  –כולם באים אל אברהם ומבינים שה' עמו 

כי הוא הצדיק. ביוסף זה "בלעדי האלוקים יענה את שלום פרעה.". ואצל יצחק" ה' עמך".  –קב"ה ל

"לפי שראו שיצא משכונת סדום לשלום, משם הוא יצא שלם". אצל  –"אלוקים עמך"  –רש"י אומר 

"כהבריות שאומרות יצא זה מבין שני  -אומר רש"י  –יעקב כתוב: "ויבא יעקב שלם עיר שכם" 

ת". הוא נהייה שלם מלבן ומעשיו. אין הכוונה שהוא בתהליך שיקום עכשיו מהאריות. אלא האריו

  עכשיו הוא שלם. 

ועכשיו הם אומרים לאברהם ש"אלוקים עמו". הם חשבו בהתחלה שהוא רק חסד ועכשיו הם מגלים 

: "ברוך  הוא נלחם, ואז מכלי צדק אומר–שהוא הכול. אתה כבר מתגלה דרך לוט.  ואח"כ עם המלכים 
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זה לא נפקדה אשתו, אלא הוא עבר את כל  –אברם לאל עליון". והסיום: "ונפקדה אשתו לזקוניו" 

  זה הצדיק.  –הדינים 

  צדיק שייך גם לעולם וגם לשמיים. 

שהצדקות שלו תימשך בדורות הבאים, אבל אתה תהייה  –ואז הם רוצים לעשות עם אברהם הסכם 

מוכיח אותו על אודות באר המים.  –מחויב להיות עמנו. ואברהם אומר "ואנכי אשבע". ואז הצדיק 

  החטא של לוט הוא שלא הוכיח את אנשי סדום. 

מבאר אבימלך ינסה לזרוק את יצחק ויעביר אותו  –לא מכירים אולי מי זה הצדיק, וכבר בדור הבא 

  זה הצדיק. –לבאר, ולבסוף הוא יחנה בנחל גרר. אבל גם שם הוא יגיד :"ראה ראינו כי היה ה' עמך" 

  ולבסוף אברהם : "ויטע אשל בבאר שבע, ויקרא שם בשם ה' אל עולם". רש"י אומר: 

רב ושמואל, חד אמר פרדס להביא ממנו פירות לאורחים בסעודה, וחד אמר פונדק  אשל.

ובו כל מיני פירות. ומצינו לשון נטיעה באהלים, שנאמר ויטע אהלי אפדנו (דניאל יא,  לאכסניא

וגו'. על ידי אותו אשל, נקרא שמו של הקב"ה אלוה לכל העולם, לאחר ויקרא שם מה.): 

שאוכלים ושותים, אמר להם ברכו למי שאכלתם משלו, סבורים אתם שמשלי אכלתם, משל 

  סוטה י:):מי שאמר והיה העולם אכלתם (

כבר דיברנו על גמילות חסדים. שם היה לחם בשר וחמאה, ועכשיו צריך גם קינוחים. גם הפרטים 

זה הכנסת אורחים. וחז"ל אומרים (הרבנו בחיי מביא) " הקים סנהדרין אם יש  –הקטנים הללו 

  סכסוכים בין האורחים. 

ים להכין אותו בסוף , כי זו ההמשכה כשמתכננים בניין, את היסוד בתכנון מתכננים בסוף. ברור שחייב

ההפריה זה התאווה.  –יש נצח ויש הוד, והיסוד זה אות ברית קודש. זה התאווה  –וההפריה. היסוד 

זה החשק הפנימי מכל הכוחות . וכמו שהרחמים זה בא אלי, אז היסוד זה איך 'תרין שוקין' (או 'תרין 

  יטוי אצלי .כמובא בזוהר) באים לידי ב –דעין' או 'כליות' 

  )עקידת יצחק –"לך ה' הממלכה". ( מלכות:  -שביעי 

  על עקידת יצחק אומרים חז"ל : "קח נא את בנך": ורש"י אומר: 

אמר לו בבקשה  לשון המדרש) –("ניסיתיך בעשר ניסיונות"  אין נא אלא לשון בקשה קח נא.

  . (שם)ממך עמוד לי בזה הנסיון, שלא יאמרו הראשונות לא היה בהן ממש 

אלא רש"י מביא את המדרש והוא אומר שזה פשוטו של מקרא, פשוטו של  מה פירוש המילה נא?

כי הרי למה שיגידו שאין בניסיונות האחרים ממש, הרי מה זה –הניסיון. ודברי חז"ל מעוררים תמיהה 

 - יותרלך? מהיכן הגיעה הביטוי ש"אין בהם ממש"?  (יש אפילו מי ששואל -אור כשדים? מה זה לך

  ניסיון "אור כשדים' היה אולי יותר גדול, כי שם הוא הולך למסור את נפשו, ולא היה בכלל ציווי. )

"אתה עקדת מזבח אחד ואני עקדתי שבעה מזבחות" ובכול זאת  אומרת  -האמא בשבעה בניה 

ל עקידת יצחק היא הבסיס לכל המסירות נפש בעולם. האברבנאל אומר: "כל קרן ישראל וזכותם ש

ישראל לפני אביהם שבשמיים". מה מיוחד דווקא פה? כשאדם מוסר את נפשו על אמונה הוא ניסיון 

שאי אפשר להאמין את  –קשה מאד. כשאדם מוכן למסור גם את נפש בניו ובנותיו. זה "והאמין בה'" 

  זה. 

בית שלי, כל מסירות נפש = אני מוסר את נפשי על אמונה שאני מאמין. כי אם זה גופי, ממוני, ה

הוא בגלל האמונה.  –אני בוחר באמונה. כי אשתי, ובני, וממוני  –אשתי, הילדים שלי , והאמונה שלי 

את האמונה. הוא רצה לשחוט את האמונה עצמה. קח את  –אבל אברהם ביקש לשים על המזבח 
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חם ותשחט אתה. קח את נצח ישראל ,ואת כלל ישראל ותהרוג את כל מה שאתה לו –האמונה שלך 

  כדי שלא יגידו שבשאר אין ממש.  –עליו מאה ארבעים שנה. וזה לשון בקשה 

זה הממש. "לית ליה  –זה הממש. ניסיון האמונה  –כל הניסיונות היו אדירים. אבל "אין עוד מלבדו" 

  זה הממלכה. שאתה ה' לבדך.  –מגרמיה כלום" 

לל אור משלה. כי כול אורה הוא הלבנה. כי ללבנה אין בכ –זה דוד מלך ישראל –ספירת המלכות 

  מהחמה. כל מה שהיא מאירה בעולם זה כי "לית ליה מגרמי כלום". 

כל הזמן אומרים לזכור את האפר של עקידת יצחק, אבל היה אפר רק של האייל! האיל היה באמת 

  באמת תחת יצחק "ויעלהו לעולם תחת בנו", אומר רש"י: 

חסר המקרא כלום, מהו תחת בנו, על כל עבודה  מאחר שכתוב ויעלהו לעולה לא תחת בנו.

שעשה ממנו, היה מתפלל ואומר, יהי רצון שתהא זו כאלו היא עשויה בבני, כאלו בני שחוט, 

  .מופשט, כאלו הוא נקטר ונעשה דשן כאלו דמו זרוק, כאלו בני

שזה כאיל בנו שחוט. כאילו דמו זרוק, וכאילו הוא מופשט, וכאילו הוא  –אלא בכול פעולה הוא אומר 

  כבר נעשה דשן. 

זה כבר לא  –זה דוד המלך. אם יש לי משהו  - זה הרגל האחרונה של המרכבה –"לך ה' הממלכה" 

  הכול המלוכה של הקב"ה.  –זה "אין עוד"  –"לך ה' הממלכה" 

ולם שמע שה' הוא האלוקים בשמים ממעל ועל רחב מקבלת את המרגלים ואומרת להם שכל הע

הארץ מתחת. היא אינה אומרת "אין עוד". מה ההבדל? כל ההבדל הוא ספירת המלכות .היא אומרת 

זה אין עוד –אבל יש עוד דברים חוץ מזה. שמשה רבנו אמר "אין עוד"  –שה' הוא הכול  –את הכול 

, אבל בכול זאת טיפה אחת של משהו שזה לא עוד. (האדמו"ר הזקן). "עוד עוד" = זה הכול הקב"ה

  ממנו.

זה  –מה שעמד עלינו לכלותינו  –"והיא שעמדה לאבותינו ולנו שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותינו" 

  "שלא אחד בלבד". 

  לכן ספירת המלכות היא גם הכי קלה, אבל גם הכי קשה. מלכות זה "לית ליה מגרמיה כלום". 

עתה  –ראת אלוקים, אבל לא אמונה.  "עתה ידעתי כי ירא אלוקים עתה" יש י –בפרשת עקידת יצחק 

  ידעתי שאין אצלך שום דבר בעולם חות מאלוקים. והספורנו אומר: 

. שאתה ירא אלהים יותר ממני שאני מלאך וראוי למעלה יותר ממני כאמרם ז''ל גדולים ממני

כמו שהיה האל יודע קודם לכן שהיית ירא אלהים בכח  צדיקים וכו'. שאתה בפעל ירא אלהים

  . פול ידיעתו הפועלת על הנמצא בפעלות

המלאך הוא הדובר והוא  –כי בסוף זה הקב"ה. אבל בהתחלה  –בסוף הפרשה לא כתוב "ממני" 

  אומר לאברהם שהוא מבין למה הקב"ה מולך בעולם רק דרכך, כי אני לא במדרגה שלך בכלל. 

אלא  –שאני מוסר את אמונתי. לא שאני מוסר את עצמי על האמונה ה מסירות נפש, עקידת יצחק ז

  אני מוסר את האמונה ממש. 

אנו מתפללים לקב"ה: "זכור עקידת יצחק" . כי זה מסירת האמונה. לכן הקב"ה ביקש ממנו שהוא 

  יעמוד בניסיון הזה.  זה להעלות את כל האמונה קליל לה'. 

  : ובסיום של שביעי? מעכה
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ַ (כ)  יְִהי 0ֲחֵרי ַה3ְָבִרים ָהֵאֶ;ה וַ�Aַֻד ְל0ְבָרָהם ֵלאמֹר ִה)ֵה יְָלָדה ִמְלָ#ה ַגם ִהוא ָ�נִים ְלנָח!ר -ִחי1: ו

וְֶאת 8ֶ#ֶד וְֶאת ֲחז! וְֶאת ִ%ְל3ָ& וְֶאת יְִדָלף   {כב}ע'ץ ְ�כֹר! וְֶאת �'ז -ִחיו וְֶאת ְקמ'ֵאל ֲאִבי ֲאָרם:  ֶאת {כא}

'ִפיַלְג&!   {כד}'ְבת'ֵאל יַָלד ֶאת ִרְבָקה ְ&מֹנָה ֵאֶ;ה יְָלָדה ִמְלָ#ה ְלנָח!ר ֲאִחי 0ְבָרָהם:   {כג} וְֵאת ְ�ת'ֵאל:

  .'ְ&ָמ> ְרא'ָמה וֵַ.ֶלד Aַם ִהוא ֶאת ֶטַבח וְֶאת Aַַחם וְֶאת ַ.ַח& וְֶאת ַמֲעָכה

אלא כל היחוסין הללו לא נכתבו  ובתואל ילד את רבקה.  רש"י אומר שהכול בא בשביל רבקה.(

אבל הכול אני מבין, אבל למה הפסוק האחרון אחרי רבקה: "ופילגשו ושמה  ) בשביל פסוק זה

  ראומה", בשביל מה? 

  למה הורסים בסוף?  –התחלנו ב"וירא ה'", ומסיימים ב"מעכה" 

אחר האדמור"ים שסיימו לקרא את זה, נתן דפיקה על הסטנדר, ואמר ש"הכול אין עוד מעכה מעכה" 

עולם. אתם מבינים שאברהם יכול לעשות הכול רק כשיש לוט? בעקידת יצחק מגיעים הל כל עלוך מ –

  כי אין עוד. הכול זה "מלוך על כל העולם כולו בכבודך".  –כי הם מעוכים וכתותים  –כל האנשים הללו 

של אברהם. חסד שמופיע בגבורה, וברחמים, בנצח ובהוד, ביסוד, ובמלכות. הוא לוקח את  –מלכות 

אלא  - ערים איתו כדי לקחת את הנערים יחדיו לבאר שבע. והסיום של העקידה לא הסתיים על ההרהנ

ישמעאל ואליעזר, אלא  –איך ההר יורד למטה. איך ההר יורד לבאר שבע. ולא רק לנערים עם החמור 

  ואין עוד מלבדו.  –והיא מראה שהכול מעוך  –איך ההר יורד לפילגש ושמה ראומה 

  ת בעליות ע"פ הספירות זה אור אחר לגמרי.  דראם התורה מסת

  אם אין מלכות אין כלום. 

  חייבים את המלכות: 

אביב, ר' יעקב מאוסיאטין, והוא בהתרגשות עצומה והוא עושה  –ה' אייר תש"ח,  יושב בתל 

טיש, הוא מתחיל להגיד: למנצח לדוד להזכיר אלוקים להצילני ה' לעזרת חושה (פרק ע' 

  '. בתהילים) וכו

  להזכיר מה לאלוקים? הרי הוא יודע הכול, אז מה יש להזכיר לו? 

"כי אלוקים יושיע יון ויבנו  –זה המשך של הפסוקים הקודמים . בפרק ס"ט  –המדרש אומר 

שכעס על הרועה  –ערי יהודה...וזרע עבדיו ינחלוה ואוהבי שמו ישכנו שם... " משל למלך 

ופיזר את צאנו ושלח את הרועה. יום אחד נכמרו וכעס על צאנו. עמד ושבר את הגדרות 

רחמיו, עמד ובנה את הגדרות, וכינס את הצאן , כי "אלוקים יושיע ציון וכו'. בא הרועה ואמר 

  שכחת?  –ואותי  –

הם יכולים לעצור ביסוד. אבל מה עם המשיח? מה עם דוד? הכול בנוי והכול מוכן, אבל מה 

  בכות ביחד. עם המשיח? האדמו"ר החל לשמוח, ול

  יש הכול, אבל צריכים לזכור את המשיח. זה הניסיון של המלכות.  –זה בה' באייר 

 


