
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חוש ההילוך וחוש הראיה - 'וירא' 'ך לךל'
לת דרכו של אברהם אבינו, היהודי הראשון. יש שתי יתחנחזור ל

פרשת  –פרשיות בתורה שמוקדשות כולן לסיפור של אברהם ושרה 
 לך לך ופרשת וירא. 

נראה אליו, שה' . גם ראיהלשון וירא , ללכת, והילוךלשון  לך לך
 ,ידוע הווארט המפורסם של הרבי הרש"בת. היתה לו התגלות אלקי

ה לאברהם אבינו ה' התגלה למ –צדק ובכה -שבא כילד אל הצמח
עיקר פרשת וירא היא שהיתה לאברהם התגלות, אך "כשם  ולנו לא?

גש בסוף הפרשה, "הוי' כמו שמוד –כך בא ליראות"  ,שבא לראות
יראה אשר יאמר היום בהר הוי' יראה", ה' רואה אותנו ואנחנו רואים 
את ה'. יש מצות ראיה, "יראה כל זכורך", וכשם שהקב"ה בא לראות 

אנחנו באים לראות אותו. מאיפה נלמד? מסוף פרשת וירא.  ,אותנו
וירא אליו "-והיא מתחילה ב –כל פרשת וירא קשורה לחוש הראיה 

ויקרא אברהם שם המקום ההוא הוי' יראה "-". ומסתיימת  בהוי'
". נמצא, שיש לאברהם אבינו שני אשר יאמר היום בהר הוי' יראה

 חוש ההילוך וחוש הראיה.  –חושים 
שבטים.  יבחושים בנפש, כמו שיש  יבבספר יצירה לומדים שיש  

נה, הוא חוש הראיה. וה א חוש ההילוך וחוש אחרחושים הואחד ה
לך לך,  –והעיקר הוא שם הפרשה  –שתי הפרשיות כאן נקראות 

חוש ההילוך, ווירא, חוש הראיה. החושים מסודרים לפי השבטים 
ולפי חדשי השנה. חוש ההילוך הוא החוש השלישי לפי סדר 

וחוש הראיה הוא הרביעי,  –החוש של חדש סיון  –החדשים )מניסן( 
ה, פלא, גם בתורה, לך לך ממש אחריו, החוש של חדש תמוז. והנ

להבין את צריך  רשה השלישית ווירא הפרשה הרביעית.היא הפ
 –ודאי משהו מאד חשוב. הולכים ב הסמיכות של הליכה וראיה, זהו

 כדי בסוף לראות. כשרואים אלקות גם מתמלאים שמחה.  –נוסעים 
אברהם אבינו  –יש שתי נשמות קשורות מאד בתורה, לפי החסידות 

ואהרן הכהן, שניהם אנשי החסד. רק שהיחס ביניהם הוא שאברהם 
 –חסד הוא אהבה בנפש  –נקרא "חסד עולם" או "אהבת עולם" 

ואילו אהרן הכהן הוא מדרגה אפילו יותר גבוהה, "אהבה רבה", "רב 
חסד", "כהנא רבא", כהן גדול. בכל אופן, אהרן הוא צאצא של 

הוא ענף של אברהם  –ת אלא גם ברוחניות אברהם, לא רק בגשמיו
ויסע אבינו. הפסוק החשוב והיסודי בפרשת לך לך )בתחלתה( הוא "

". אברהם כל הזמן בנסיעה דרומה, לנגב, אברם הלוך ונסוע הנגבה
יותר  –לצד החסד. בכל עת הוא נוסע למדרגות יותר נעלות של נגב 

מתעלה ושואף חסד, יותר דרום. לפי החסידות מוסבר שתמיד הוא 
פסוק  –" אל הארץ אשר אראךלהגיע לדרגת אהרן, אהבה רבה )"

"לך לך" מסתיים בחוש הראיה, תכלית ההליכה, אך ראיה שאינה 
גלויה, ה' לא מגלה לאברהם לאן הוא הולך, ועל כן צריך הוא ללכת 
תמיד, עד שיזכה לראות את עצמותו יתברך, ועד שגם הוא ייראה, 

על דרך "כשם שבא לראות וכו'"(. הוא אהבת  בכל עצמותו, לעולם,
 –"באורך נראה אור"  – נראהאותיות  אהרןעולם ואהרן אהבה רבה. 

 ג("ג חשון ע")י                                                         לראות אלקות.

 
 רבע אהבות כנגד ארבע האמהותא 
יש שיחה של הרבי הקודם בה הוא מסביר שיש שלש אהבות  

עצמיות, שכל יהודי אוהב בעצם נשמתו שלשה דברים, ובעצם הכל 
אחד כי שלשת הדברים שהוא אוהב "כולא חד". שלשת הדברים הם 
ישראל, אורייתא וקוב"ה, ומכיון ש"ישראל אורייתא וקוב"ה כולא 

הרבי הקודם אמר חד" גם האהבה אליהם היא אחת. פעם אחת כש
זאת הוא הוסיף שצריך לכלול בפתגם הזה גם את אהבת ארץ 

אהבת עם , אהבת התורה, אהבת ה'ישראל. כלומר, בעצם יש את 
 , והכל אחד. אהבת ארץ ישראלויש גם את  – ישראל

נתפס כשלשה זה אצלנו ש ,ודםאומר הרבי הקהשיחה בהמשך 
הביטוי הוא שיש  –אך בפנימיות ובעצם הכל אחד  –דברים 

התכללות בין הדברים. כלומר, שבתוך כל אחד אפשר לראות את כל 
כלומר,  כל אהבה כלולה מכל האהבות ומשקפת אותן.הדברים. 

בתוך אהבת ה' יש אהבת ה' שבאהבת ה', אהבת התורה שבאהבת 
איך להתבונן בכל פרטי )וכך בכולם  –ה', אהבת ישראל שבאהבת ה' 

אין כאן המקום, מוסבר באריכות ובפרטי פרטות  –ההתבוננות 
במאמר "שלש אהבות שהן תשע ואהבת הארץ כוללתן" בשערי 

אהבות, שלש  יוצא שיש תשע. אם יש התכללות, (אהבה ורצון
פעמים שלש, ומהי אהבת ארץ ישראל? אהבת ארץ ישראל היא 

 –האהבה העצמית העשירית, המלכות, שבעצם כוללת ומקבלת הכל 
 היא הכלי לקבל את כל האורות של האהבות העליונות ממנה.

אם יש לנו ארבע אהבות צריך להיות קשר לעוד מבנה חשוב מאד 
בע הוא האמהות, כמו בפיוט של ארבע. הדבר הכי חשוב במספר אר

"אחד מי יודע", ששם  –המפורסם שיש אומרים בסוף ליל הסדר 
. הסדר הוא ורחל שרה, רבקה, לאה :"ארבע מי יודע? ארבע אמהות"

שלאה גדולה יותר, "שם הגדולה לאה ושם הקטנה רחל", וגם 
יש בהשגחה פרטית יעקב נשא את לאה לפני שנשא את רחל. על כן 

רבע האהבות לבין ארבע האמהות, בצורה הישרה הקבלה בין א
לא לשכוח שיש התכללות, הכל כלול בהכל, אך כל אחת  והפשוטה.

מסמלת, והנקודה של  שרהמקבילה לאהבה אחת בפרט. בפרט, 
, אהבת התורהקשורה ל רבקה. אהבת ה'נשמתה, היא השיא של 

. אהבת עם אהבת ארץ ישראללרחל ואהבת עם ישראל ל לאה
אהבת ארץ ישראל באופן מיוחד הולכות יחד, כי הן שתי ישראל ו

אחיות, "שם הגדולה לאה ושם הקטנה רחל. ועיני לאה רכות ורחל 
היתה יפת תאר ויפת מראה". ודאי שיש פה קשר הדוק במיוחד בין 

 האחיות, שתי הנשים של יעקב אבינו.
לא ידעה על עקדת יצחק והיא נפטרה כאשר שמעה על  שרה

תוב שברוחניות היא השתתפה בעקדה. כמו שיצחק העקדה, אך כ
בנה פשט את צווארו על גבי המזבח ברצון, כך גם היא עשתה. 
אדרבא, היא נתנה לו את הכח לכך. בעקדה יצחק לבש את מדת 
האהבה של אביו אברהם, ואילו אברהם לבש את מדת היראה, מדתו 

אברהם של יצחק אבינו. זו העקדה, עקדה גם במובן של יחוד בין 
הלה בשלט רחוק ימודע שלה לגמרי, נ-ויצחק. מי שברוחניות, בלא

היא שרה אמנו. ה' אומר על  –במדה מסוימת  –את כל המתרחש 
וכך גם שרה. ודאי שהם קיימו את כל  –"אברהם ֹאהבי"  –אברהם 

לא היתה אהבת עם  –התורה, וגם את הענין של אהבת הבריות 
ך עיקר העבודה שלהם היתה אהבת א –ישראל, לא היו עדיין יהודים 

ה' יתברך. זה התבטא בכך שרצו לזכות את כל באי עולם בידיעת ה', 
אברהם מגייר אלקי השמים והארץ, "ויקרא שם בשם הוי' אל עולם". 

מכך, את האנשים ושרה את הנשים, והכל מתוך מגמה של אהבת ה'. 
 ומעוד רמזים, עולה ששרה מבטאת אהבת ה'. 

הבת את יעקב. מי שמסמל את התורה הוא יעקב אמנו או רבקה
)מקור התורה, שנתנה "מפי הגבורה", הוא יצחק,  אבינו, עמוד התורה

, אך מי שאוהבת את התורה היא רבקה אמנו. כך בעלה של רבקה(
כתוב שיצחק אהב את עשו )"כי ציד בפיו", הוא רמה את אביו 

אמת ]תורת תתן " –" ורבקה אוהבת את יעקבב'תורה' של שקר( "
מצוות  תריגהיא הנקודה האמצעית של  רבקה". ורמז: אמת[ ליעקב

התורה )וכן רבקה היא לשון מרבק, צירוף של שלש או ארבע בהמות 
 רמז לחכמת הצירוף, שהיא עיקר חכמת התורה(. –יחד 
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על הפסוק "וישמע אלהים אל לאה ויתן לה בן חמישי", בלידת 
היתה מתאוה  לאההות שיותר מכל האמ ,יששכר, כותב רש"י

להרבות שבטים. היתה לה אהבה להוליד כמה שיותר ילדים ליעקב 
ה של האם אבינו, ולכן גם זכתה לכך. היא מסמלת את התאו

שקשור  לודה,גם מבצע של הרבי, י. זה היהודיה להרבות ילדים
האשה שמסמלת את מבצע הילודה, מתאוה להרבות כמובן לאשה. 

לכן אנחנו אומרים שלאה אמנו  א לאה אמנו.שבטים כמה שיותר, הי
כמה שיותר יהודים.  –קשורה באופן מיוחד עם אהבת עם ישראל 

כל יהודי הוא צלם אלקים, דמות אלקים, וכתוב  –הכל קשור לקב"ה 
שמצות "פרו ורבו" היא כדי להרבות את הדמות, שיהיו כמה שיותר 

שמתאוה להרבות "אלקים מהלך" )על דרך הביטוי 'בטול מהלך'(. מי 
שבטים, וה' שמע לרצונה הפנימי, "וישמע אלהים", היא לאה. לא 

התפללה על שבטים, אך המפרשים מסבירים שזו היא כתוב ש
הנקודה הכי פנימית בלבה, שהיא לא  –הרעותא דלבא שלה 

 –( משיחי) חמישימבטאת בפה, אך ה' שמע אותה. לכן נתן לה בן 
לאה לרחל, שהרי ה' אומר  יששכר. אותו בן חמישי גם מקשר בין

לרחל "יש שכר לפעולתך נאם הוי' ושבו מארץ אויב". הבן יששכר, 
"יש שכר", הוא בעצם הנחמה שהקב"ה עכשו מנחם את רחל אמנו, 
הבן החמישי של לאה אמנו. זה עוד קשר מאד חשוב בין האחיות. 
בכל אופן, לאה אמנו היא התאוה הנשית לריבוי ילודה בתוך עם 

כמה שיהיו מאיפה זה בא? מאהבת ישראל, אהבת יהודים, ישראל. 
ברבוע, עיקר  ו –צדיקים  לובסוד  –לועולה  לאהשיותר יהודים. 

שבטים ועולה  ו-(. היא זכתה לוושבטים הם  יבנשמות ישראל בו"ק )
 ברבוע. וכולה 

היא  ישראל ארץואילו  832בגימטריא  רחל-יש רמז מפורסם, ש
חל אמנו משקפת את ארץ ישראל, עד ר. כלומר, 238היפוך הספרות, 

כדי כך שנאמר שיעקב אבינו התאהב בה ממבט ראשון, כי היתה 
"יפת תאר ויפת מראה", ובעצם הוא ראה ביפי שלה את היפי של 

"יפת תאר" היינו "זית רענן יפה פרי תאר" ו"יפת  ארץ ישראל.
מראה" היינו ה"יפה נוף משוש כל הארץ". ארץ ישראל יפה, גם 

שלה, הפירות, וגם במראה שלה, הנוף. כתוב בגמרא שהיו  בתואר
צדיקים שדאגו לשמור על היפי הפיזי של הארץ, סלקו כל לכלוך 

שגם הרבי כתב כמה פעמים לדאוג ליפי של  ,וכו'. כאן המקום לומר
כפר חב"ד, ובעצם מקורו בחז"ל. ארץ ישראל יפה, צריכים לחבב 

 . אותה על כל יושביה ועל כל העולם כולו
הסברנו בקיצור, שארבע האמהות הן כנגד ארבע האהבות. , סיכוםל

יש התכללות, ומי שכולל בסוף את הכל היא אהבת הארץ של רחל 
 ב("א חשון ע"י)                                                            אמנו. 

 

 שני מקומות בור בעש"ט קבה
 .הקדוש יש סיפור מופלא על הבעל שם טוב, שקשור לאר"י 

עלתה לארץ ישראל וגרה  לבעל שם טוב היתה נכדה, והנכדה
שה, והיא בצפת עיר הקדש. הנכדה הזאת חלתה במחלה אנו

לא יכלה לזוז. לילה אחד היא , והיתה משותקת בכל הגוף
חולמת שבא אליה הסבא שלה, הבעל שם טוב, ואומר לה 

 כךה את לא הולכת להשתטח על קברי? בתי, למ –בחלום 
ת בארץ הרי אני נמצא –תתרפאי. בחלום היא אמרה לו 

ישראל, בצפת, ואתה נמצא בחו"ל, באוקראינה, במעז'יבוז', 
בתי, את טועה, אני  – האיך אוכל להגיע לקברך? הוא אמר לו

קבור ליד האר"י הקדוש, בצד ימין שלו. לכי לקבר האר"י, 
ושם תהיי ותתפללי ומיד תתרפאי, וכך היה. זה סיפור , בצפת

וידוע בצפת עיר הקדש כבר כמעט מאתים שנה, קצת  מפורסם
היא התעוררה בבקר, והביאו אותה  –פחות, שכך היה המעשה 

לימין הקבר, והיא מיד קמה במטה לקבר האר"י, ושמו אותה 
איך זה יכול להיות? יש  ביתה כאדם בריא ושלם.לוהלכה 

דברים דומים. יש למשל סיפור על האפטער רב, שאחרי 
אחד ר בחו"ל, מלאכים הביאו אותו לטבריה. שנפטר ונקב

מיסודות הבעל שם טוב זה היכולת להיות בשני מקומות יחד 
יש סיפורים על זה, שסיפר רבי ברוך ממעזיבוז, כדי  –פיזית 

. הוא אמר שאנו דומים, אבל לעומתוגדולת סבו את להראות 

ההבדל שהוא היה יכול להיות בשני מקומות ממש בעולם הזה 
אני לא יכול. אם בחיי חיותו אילו תו הזמן, ובגשמיות באו

מות באותו זמן, כנראה יכול להיות בשני מקו , הואבעלמא דין
זה לא  –להיות קבור בשני מקומות  והסתלקותול אחר שיכ

 –אדרבה, צדיקים במיתתם גדולים מבחייהם  בעיה בשבילו.
המופתים של צדיקים אחרי מאה ועשרים יותר גדולים מלפני 

החיה מת לפני ואחרי פטירתו(. זה משהו כן )כמו באלישע ש
עצמי אצל הבעש"ט, לא אצל האריז"ל, אבל הלך להיות לידו. 
האפטער רב נהיה רב במעזיבוז, וכנראה קבל משהו מיכולת זו, 

ואצל הבעל שם  –או כאן או כאן  –אבל אצלו אולי זה ספק 
טוב הוא מאה אחוז בשני המקומות. הוא דווקא לצד ימין של 

, מה זה אומר? סימן שהיחס ביניהם הוא ימין ושמאל האריז"ל
הבעל שם טוב הוא ימין, חסד, והאריז"ל הוא השמאל שלו.  –

למעלה, בשרש, ימין ושמאל זה חו"ב. כמו ששנות החיים 
 –שנים לח האריז"ל חי ) ממד הזמן שלהםבשלהם מתחברים 

כך אמרו לו בפירוש מהחיים, שזה כמה שיחיה בעולם הזה. 
של  -יותר עמוק  –ם טוב, שבא אחריו, וגילה עוד פן הבעל ש

-שנים. ביחד, הבעל שם טוב משלים את האר"י ל סבקבלה, חי 
שנים. יש הרבה דברים כאלו, בתוך כתבי האר"י, שאחד  011

כאן זה דוגמה מובהקת של  –משלים את השני בשנות החיים 
, ולהגיע 011השלמת שנות חיים, להגיע למספר העגול של 

העולמות  ועבר ובטל מן העולם", שכל בן מאה כאילו מתל"
מתבטלים וה' מתגלה, כמבואר בחסידות. לא רק שהבעל שם 

 מאההחתך זהב של שטוב משלים את האריז"ל בשנים, אלא 
הם כך גם ממד המקום שלהם מתחבר בכך ש( סב-ו לחזה 

 קבורים אחד ליד השני. 
 (ז"אב ס-מנחם 'ב)        

 
כתוב שאברהם ישב על פתח האהל כחום היום, וראה שלשה  

". אומר ה"קדושת לוי", "וירא וירץ לקראתם –אנשים נצבים עליו 
 ,שלפעמים מסתכלים על מישהו כדי לדעת אם הוא אדם טוב או לא

כדאי לרוץ לכיוון "וירץ לקראתם".   -ומקבלים  איזו הארה, בהירות 
 ,זהו סימן שיש כאן השראת שכינה )כמובן שאם לא נופלת בהירות

בל בהירות מעצם ההסתכלות יסימן שהוא אדם לא טוב(. אברהם ק
 . לקראתם וירץ מידים שהיו נצבים לפניו, ולכן על האנש

 ו(")אור לי"ג חשון ע     

 
 

צחוק עשה לי אלהים כל כאשר יצחק אבינו נולד אמרה שרה אמנו "
 –לפי הווארט הזה אפשר לפרש שזה שצוחקים לי  השמע יצחק לי".

כל הדינים שהיו לי עוד יותר ממתיק את הדין.  –או איתי או גם עלי 
. וחקיםצ נמתקים כאשרשרה אמנו, שהיתה עקרה וכו',  –כל החיים 

  יש צחוק אחד גדול, יצחק אחד גדול.
 )מוצאי ב' אד"ר ע"ד(                 

 
 

זה במדה מסוימת, יותר  בשמחה, כשאדם זוכה לקיים מצוהשידוע 
אפשר לקיים מצות אנשים מלומדה, כי גדול מהמצוה עצמה. 

כל כך חש זאת, חש את האין  חייבים, אך השמחה מראה שאתה
 –אין סוף עד סופיות והקשר לאין סוף בהנחת תפילין, ואתה שמח 

 ,זו התכלית, בשביל כך ה' נתן את המצוה, ואם אתה לא רואה זאת
כתוב בתורה שארץ ישראל, מצב  אינך ראוי להיות במצב של גאולה.

 ,של גאולה, ראויה רק למי שזוכה במצוות. אם אתה עושה מצוות
"תחת אשר  –א שמח בהן אתה יכול להמשיך לחיות בחו"ל אבל ל

אבל בשביל להגיע לארץ ולחיות בה,  –לא עבדת את ה"א בשמחה" 
העיקר תלוי בשמחה של מצוה. לכן החסידות, שכולה שמחה של 

חסיד יכול להשרות  –מצוה, היא זו שאומרת "מאך דא ארץ ישראל"
היא עצמה  קדושת ארץ ישראל בכל מקום. השמחה של המצוות

    ארץ ישראל.
 (ז"אב ס-מנחם ב)      


