
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 גיליון ס"ב -שנה ב' 
 פרשת וירא

 תשע"ז 

 
 

עתה ידעתי כי ירא אלקים אתה וגו' וילך אברהם ויקח את האיל ויעלהו לעולה תחת בנו )בפרשת 
 העקדה(

וצל"ד בהגדרה החדשה שנתחדשה באברהם שהוא 'ירא אלקים אתה' בזמן שאנו מכירים 
ילים בהגדרת מידתו של אברהם שהיא מידת החסד והאהבה וכך גם הדירו הקב"ה 'אברהם ורג

כל ימות השנה )ב"ר נו ט(  אוהבי'. וגם צל"ה בטעם ההקרבה בתורת עולה, כי הרי אי' במדרש
ישראל נאחזים בעבירות ומסתבכין בצרות ובראש השנה הן נוטלין שופר ותוקעין בו ונזכרים 

, חל להם וסופן ליגאל בקרנו של איל שנאמר וה' אלהים בשופר יתקעלפני הקב"ה והוא מו
רבי בנאי אמר אמר לפניו רבון  ,ויעלהו לעולה תחת בנוובהמשך שם מוסיף המדרש, '

העולם הוי רואה דמיו של איל זה כאילו דמו של יצחק בני אימוריו כאילו אימוריו דיצחק 
מחול עוונותיהם של ישראל מדוע , ע"כ. וא"כ שהעקדה והאיל שתחתיו נועדו לברי

 העלהו לעולה דייקא ולא לחטאת שהיא הקרבן המכפר. 
'אמר רבי מני, לא תהא ק"ש קלה  )פרשת קדושים ו(וי"ל שהנה אי' במדרש תנחומא 

אמר הקדוש ברוך הוא, אם שמרת את שלי לקרות ק"ש כתקנה, אני אשמר ך ... בעיני
כך אמר דוד, שמרני ...  ת עין )תהלים יז ח(לכך דוד מקלס, שמרני כאישון ב. את שלך

אמר לו הקדוש ברוך הוא, שמר מצותי וחיה )משלי ד ד(. וכך אמר  ,עין כאישון בת
הקדוש ברוך הוא לישראל, שמרו מצות ק"ש ערבית ושחרית ואני משמר אתכם, 

 .שנאמר, ה' ישמרך מכל רע ישמר את נפשך )תהלים קכא ח(
מירת מצות קריאת שמע שבזכותה יזכו ישראל לשמירה ראינו מכאן את גודל ענין ש

רים בשמירה כנגד מידה. את אישון בת עין שומ 'כאישון בת עין'. ובוודאי יש כאן מידה
, את שאר האברים שומרים בשמירה פחותה כי גם אם מעולה הרבה יותר משאר אברים

גיעה באישון עין ייפגעו הם מעלים ארוכה, אולם את העין צריכים לשמור מכל נזק כי פ
היא נזק בלתי הפיך, ועוד יותר מכך העין נזהרת שלא להגיע בכלל למצב שצריך שמירה, 
כי גם בעת שאין שום חשש נזק בפניה היא מעפעפת בעפעפיה לרענן ולשמור שלא 

 יבא כל גרגר אבק וכדו' לשרות עליה. 
א נמצא במצב שמירת המצוות גם כן כך הם. ניתן לשמור את עצמו מחטאים כאשר הו

של ניסיון בתקוה שלא ייכשל, וניתן לשמור את עצמו כדבעי שלא יבא לידי ניסיון ועוד 
יותר מכך לבדוק בכל עת את מצבו שלא יבא לידי חשש איסור ולידי פגם שמחמתו 

 כות שלו עם הבורא ב"ה הרוצה קשר עימו.יתיפסק השי
גד היצר אמרו חז"ל שיעסוק בעצות שנ כישמע היא המצווה השייכת לענין זה. קריאת 

בתורה ואם לאו יקרא קריאת שמע, והכוונה לימוד תורה עם קריאת שמע, ומה עניינה 
של קריאת שמע כי היא קבלת עול מלכות שמים, וקבלת עול הוא באופן הנ"ל שבכל 

את הקשר עם האדון ולא יעשה לו את רצונו, ולכן כאשר  עת חושש למצבו שלא יפסיק
זה מהעברות אף השמירה היא באופן של 'כאישון בעת עין', לא שיבואו נשמר באופן שכ

 .נצל מהם אלא שלא יבואו כלל ועוד יהיו נשמרים מכל סכנהיויצטרכו לההצרות 
ת האהבה והחסד אולם דייקא מתוך אהבתו לקודשא אברהם אבינו מדתו היתה מדג

א ויפגום טבריך הוא היה ירא כל הזמן אולי לא עשה מצוה כהוגן ושמא יבא לידי ח
באהבתו לה' זוהי דרגת ה'עתה ידעתי כי ירא אלקים אתה', כי הרי אי' שגם אחרי 

ירא  שנצטווה לא לשחוט את יצחק הוצרך להצטוות 'אל תעש לו מאומה' כי עדיין היה
זוהי מעלה מנו מעט דם לכבודו ית', משמא לא עשה כהוגן, אלא צריך לפחות להוציא 

 העליונה שצריכים לשאוף אליה. 
כפרת על רה של עולה המפשל כ וא"כ אכן העקדה מכפרת על ישראל אולם דרגה כזו 

ולה' דייקא 'תחת בנו'. ולפיכך 'ויעלהו לעהרהורי הלב ועל מצוות עשה שלא נעשו כהוגן, 
א ולימלך זיע"א 'ממדרגה למדרגה תעלנו עד שנבועל זה תפילתנו בתפילת הרבי ר' א

איננו בדרגה כזו עדיין של שאיפה להגיע לדרגת . 'נו אברהם יצחק ועקבילמעלת אבות
עבודה של בריחה  האבות הקדושים, אלא למעלה של סוג העבודה שנזכרה לעיל. לא

וזהירות מחטא בשעת ניסיון אלא 'כאישון בת עין' עבודה של 'עתה ידעתי כי ירא 
 אלוקים אתה' אהבה כזו שמתוך אהבה בוערת לקודשא בריך הוא.

 
 

 

 הרווח הגדול

לאחר שכתבנו על חשיבות הראיה הממוקמת ממקום 
של גדלות היהודי, כי אז הוא מביט על חסרונותיו ממקום 

 ע חוסר השלמה עם המציאות הזו.של שברון לב ומבי
לא יכולנו להתאפק מלהעתיק את לשונו הזהב של רבינו 
זיע"א הנכנס לקרביו של אותו אדם ומה הוא מהרהר 

כליות באותה שעה של שברון לב. מתוק מדבש וחודר 
 ולב

 כי על ידי שתביט על העולם ותחשוב שכל אלו מוקפים'

ת ורק אני בקדושתו בטלים עם רצונם לד' שמות ונשמו
מחוצפת פרשתי את עצמי ויצאתי מן המהנה  בריה

למה באמת אתה  ךדאגה על עצמ שכינה תתעורר בך
ד' ית' וכפי שתתמיד  עומד חוץ לרשות רשותו של

שאין עוד זולתו  הנה שליממובא וזלשקוע במחשבה 
עד  דה זו תתרבה דאגתהיבמ ,קות חוץ ממךווהכל אל

עים וזה וברוח העו שהרבה פעמים תמאס בכל אופן חייך
הדאגה תתפשט  .מסוך עליו לשעמם ולהתעות אשר

ושבירת הלב  ,תך אף במעשיךבשחבמ בלבך באיבריך
שתקנא תמיד במחנה אלקים זה  וכבידות יעיקו אותך על

אפילו הליכת ומשיכת  מן עולם האצילות עד העשיה
ורק אני יצאתי  הנהר גנאי עבודה ומחותל ברצון ד' הוא

  .ונתרחקתי
וך משבה ורצון נחמ בפרט בשעה שתרגיש בך ח"ו איזהו

 ,רסאותפ ותדע שזוהי שוב השלכה מגדר הקדושה אלפי
 רט נישט זייןארבש"ע לאמיר פ !אנחה תתפרץ ממך "אוי

)הבה בכל זאת  דיר אין שאול תחתית" פוןרפען אארוופ
 .לא נהיה מושלכים ממך אל שאול תחתית(

שאמרו נוח לו  צודקים דברי חז"ל מהכורק אז תבין 
כי מה נשאר לו מזה שנברא  לאדם שלא נברא משנברא

כצל עובר רק השלכה ן וועובר בעוה"ז כאורח נוטה ללו
כנס ילשוב ולה ממחנה שכינה ומי יודע אם יוכל עוץ
והיה  לא נברא םלפנים ממחיצת ד' ומה טוב היה לו א

 ור אליו בעולם העליוןמנכלל ונעלם בקדושתו בביטול ג

נו נוח לו שלא נברא וכשתבא זקה תאחממש תשו
ותצייר במחשבתך שאילו באת לידי  לקריאת שמע

  ת מוכרח למסורייוה וןסיינ
 את נפשך לד' היית מוסר את נפשך מתעוררת שוב

התמידית שמענה אותך תמיד בסתר לבך מה  מחשבתך
לו כבר הייתי מתפטר מכל אלו ושוב הייתי  טוב היה לי

כא כביכול וכל כך מתחזקת דמלן בריימתהפך לאבר מא
ובר עשבאמת  שדומה לךתשוקתך ומחשבתך זו עד 

פיצה אחת ק ובשמחה אתה עושה ,סיון זה בפועליעליך נ
 טגי) מוקד אל האין סוף עד שלפעמים גופך נרתעהדרך 
 .ית זותשבחמן השלכה מ (קעלאש אזיך 

 )אות יד(
 

קרוץ מחומר בריה שפלה מלא גשם ומידות רעות, אף שבהתחלה שבא האדם להכניע מי שמכניע את עצמו רק על ידי שמדבר אל עצמו איך הוא 
, וחוץ מזה, אין האיש משתוקק אחריה את עצמו טובה היא, מכל מקום קשה לו להאיש להעלות את עצמו על ידה כי נדחק הוא על ידי זה לנמיכיות

את דעתו ורוחו ופוסק עליו את הדין ומחליט בדעתו שהוא שפל מגושם ונמוך ... ואם מכניע כבר די לו.   , וכל מה שעושה מדברים קדושיםלגדלות
 תר"ץ( )דרך המלך נח                                                        אז נשאר בשפלות ואי אפשר לרוחו ודעתו להתעלות ולקבל שום דבר עליון ולהמשיכו אליו.

 



 

 

 

 פרק נז

 מה המקוה מטהר את הטמאים

התורה כולה מלאה סיפורי צדיקים. כל חומש בראשית מספר את סיפורם של 

האבות הקדושים ועשרים דורות שלפניהם מאז בריאת העולם, אך נסתיימה 

פרשת ויחי והנה מגיע חלקו השני של ספר המעשיות, שיעבוד מצרים, המכות, 

משי היציאה וקבלת התורה, גם בהמשך החומשים מידי כמה פרשיות ובפרט בחו

במדבר ודברים מלא מעשיות מהשתלשלות הקורות את בני ישראל במדבר סיני 

והתקרבותם לארץ סיחון ועוג, כיבוש עבר הירדן וכמעט שנכנסו לארץ ישראל, 

 הכל מלא סיפורים ועניינים של 'הסטוריה' לכאורה.

התחושה הטבעית של המעביר הפרשה שנים מקרא ואחד תרגום בכל שבוע היא 

יצא מן ה'חיידר', בכל פעם הוא נזכר מהתיאורים הנפלאים שרבו כמי שעתה 

המומחה היטיב לתאר ולספר את כל סיפורי הפרשיות, הוא רואה לנגד עיניו את 

עשיו פרא האדם איך שהוא בולע את סיר נזיד העדשים ובורח מן הבית ללא 

ארץ,  שבירך ברכת המזון וללא נישוק המזוזה, לעומת יעקב שמדבר אל אביו בדרך

הוא יודע לספר היטב על יוסף שאחיו מכרוהו למצרים וכו'. שנים רבות יכול האיש 

שאר בדרגה זו של לימוד הפרשיות, בכל שנה ושנה הוא 'חי' את ה'חיידר' ילה

מחדש, אולם הוא לא מתבונן יותר בעמקותן של דברים, איך שהדמויות כולן הינן 

ו לאותן דמויות והתורה הינה הוא בעצמו השייך בכוחות נפשו ושרשי נשמת

 הוראה ודרך האיך לתקן את עצמותו לבורא ית"ש ולהשלים תפקידו בעולם הזה.

* 

ויגדל הנער, והוא יודע כי תורת ה' היא תורה קדושה המביאה את האדם לקדושה 

ולדבקות הבורא, הוא יודע כי העסק בתורה הוא הדבר הגדול והקדוש ביתר 

ת העולם מסביבו, איך שסביבותיו ישנם נערים שח"ו ששייך, ומאידך הוא רואה א

פרקו עול אף אחר שלמדו תורה, ואף ספרו לו כי באוניברסיטאיות שונות ישנן 

מגמות לימוד ל'תלמוד' ול'תושב"ע', וסטודנטים למשפטים עוסקים בענייני חושן 

משפט מתוך 'המשפט העברי', והדבר נראה לו כמתמיה עד מאוד, האיך יתכן 

ומדים תורה והאור מהם והלאה, ומה עם 'המאור שבה מחזירו למוטב', שהם ל

וכאן הוא רואה עוד להפך, שככל שהם לומדים הם עוד מתרחקים יותר ויותר 

מנותן התורה ברוך הוא. הם לומדים וח"ו הם משתבשים יותר בדעותיהם 

 העקלקלות והכפרניות.

* 

הדמיון שכולנו  –אל' 'מה המקוה מטהר את הטמאים אף הקב"ה מטהר את ישר

חוזרים ומשננים בעליצות ובשמחה של מצוה בכל עת מצא ובפרט בהילולא רבה 

בהר ה' מירון, כשם שהמקוה מטהר את הטמאים כך גם הקב"ה מטהר את ישראל. 

ורבים מהרהרים בליבם מה פשר הדמיון הלזה, לשם מה הוא בכלל נועד, ואיזה 

וכל ללמוד מן הדמיון של טהרת הקב"ה נקודה פנימית נוספת על הפשט הפשוט נ

 את ישראל לטהרת המקוה שמטהר את הטמאים.

והתשובה, לימוד תורה הוא כמו המטהר במקוה מטומאתו, טהרת המקוה תלויה 

בכניסת האדם כל כולו לתוך מימי הטהרה. שערה אחת כי תישאר בחוץ לא עלתה 

הקב"ה, הוא צריך ללמוד לו טבילה. הלומד תורה צריך להכנס כולו לתוך אורו של 

באופן שהוא יודע ומכיר כי כל התורה כולה היא רק כמין לבוש שמסתיר את האור 

עצמו, ורק כשיכנס לתוך הלבוש, כמי שנכנס לתוך המקוה, אז ירגיש טהרה ואז 

יקבל את האור הגדול שבתורה. גם הלומד את התורה כמין סיפורי מעשיות ברמה 

ועדינים, וגם הלומד תורה כמקצוע נוסף להתגדר  של ילדי תלמוד תורה מתוקים

בו ולקבל עליו תואר, שניהם לא לומדים כטהרת המקוה. וכשיש דבר החוצץ אין 

האור יכול להאיר, החושך יכסה את עיני הדעת והנפילה לדעות כוזבות קרובה 

 מתמיד.

  

 

 
 מבחן אישי

רבינו ב'צו וזירוז' העלה על גבי הכתב את 
את  הורי ליבו, את הלבטים ואת הספקות,הר

הזמני הפחות שמחים שעות השמחות ואת 
בעת מחלת בנו, את הרהורי  מלאי דאגה

כאביו על התשובה בעת שמחת תורה ואת 
 מצבו הכואב של כלל ישראל.

ותן קטעי מחשבות קדושות וטהורות אבתוך 
העובד ה' והעלה מתוכו  לחדר רבינו אל קרביו ש

פנינים יקרות מזהירות את אור הנשמה לקנייני 
. בענין שאנו עומדים להעלות במדור זה נצח

כבר הקדמנו בשבועות הקודמים כי לכאורה 
הוא גבוה מן המחשבות הרגילות שסובבות 

הכל, בבחי' 'דע'  אותנו, אך עובד ה' צריך לדעת
 גם 'מה שלמעלה ממך'.

* 
עומד האדם בתפילה והוא חפץ לדעת אם 
תפילתו הינה במצב שהוא עומד על מקומו 
בתחתית המדרגות ומתוך שהוא מתפלל הוא 
מעורר את 'חבל נחלתו' ומנענע עד שמגיע אל 
יושב הכרובים ב"ה, או שמא תפילתו במצב 
שהוא עצמו הגביה עוף למלעלה מן 

לשלות ולעילא מכל צמצום והוא כביכול ההשת
 עומד לפני הבורא ב"ה ממש ללא הפסק.

'בזאת תיבחן' מלמדינו רבינו. תחושת הביטול 
היא המפתח להבחנה החשובה הזאת עבורך. 
כאשר אתה מגיע למצב של ביטול שכזה שאת 
כביכול מרגיש שאתה אפילו לא מסוגל לפחד, 

תק שאתה מתיירא לפתוח את פיך, שאתה מנו
מן העולם לגמרי ואתה מרגיש כעומד לפני 
המלך בביטול גמור ומוחלט, אתה צריך 
להתאמץ להמשיך בתפילה מתוך תחושת 
האפסיות שלך מול הבורא ית"ש הממלא כל 
עלמין, אזי יש לך הבחנה נכונה כי זכית באמת 
להתנתק מעולם הצמצום והקשר שלך היא לא 

ם ע"י ההשתלשלות של כוחות נשמתך הנמצאי
עד שורש נשמתך שמגיע עד  הזה למעלה מז

 כסא הכבוד. 
באם אינך מרגיש ביטול שכזה, גם אם אתה 
מרגיש התלהבות ושמחה וחיות גדולה 
בתפילתך דע כי אתה נמצא על עומדך ומתפלל 
לפני מי שהוא קדוש ומובדל ממך ואתה זוכה 
לדבר בפניו דבריך אולם לא במעלה הגדולה 

 הנזכרת. 
ורא הנעים עקבת אחר מאמר )ובאם אתה הק

ועד שמחת תורה' בגליון חג ביוה"כ מ'כורעים' '
שבת בראשית הסוכות, ובמאמר ההמשך שבגליון 

, עליון בהבחנה זוונועם  טעםבודאי מוצא אתה 
   .אין כאן המקום להאריך בביאורו, והבן(וכמובן 

  הגליון יו"ל ע"י
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