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ליקוטים פרשת חיי שרה

השלמת פרשת העקידה

הקבורה בסוד הכנסת אורחים

א. שורש הקבורה וסמיכותו להכנסת אורחים

כידוע כל הופעה ראשונה בתורה היא השורש של הדבר, ויש אם כן להתבונן בעסק הקבורה 
של שרה שהינו הבית אב להבנת מושג הקבורה. עוד נעורר על היות הדבר משתייך למערת 

המכפלה בדיקא, מה ענינו, וכן על מה שגילו חז"ל, דאיתא בזהר הקדוש )זהר ח"א קכז:( שפתח 

מערת המכפלה נתגלה לאברהם אבינו בעת שבטרחתו להכניס אורחים רץ אחרי הבקר, דחזינן 

שיש קשר פנימי בין הכנסת אורחים למקום הקבורה, והדברים טעונים ביאור.

ב. הסתכלות פנימית במהות הקבורה

קודם  אותו  שטובלים  הנפטר  בענין  אחר  במקום  בו  שהוארך  את  בקיצור  ונזכיר  נפתח 
שמשימים אותו בקבר, דנתבאר שבעוד שההסתכלות הפשוטה היא שהטבילה היא דבר נצרך 

מדובר  בעומק  וכו'(,  מעליו  ולהקל  הנחש  מזוהמת  הנפטר  את  לטהר  )דבעינן  עלמא  בהאי  שהות  שסיים  למי 

בהכשרת הקומה שתבא, דהמכוון הפנימי הוא מצד ה"עשה טוב", לטהר את הנפטר )ככהן הנגש 

לעבודה( לקראת עלמא דאתי, והיינו נמי דמלבישים אותו בגדי לבן )עיין שם(.

צורך  שאין  )באופן  או  שהיה,  מה  ולזכך  לתקן  היא  הקבורה  שעקר  לחשוב  מקום  היה  פירושו: 
בכך( לשמש כמקום המתנה עד עת התחיה, אך אין הדבר כן. אלא דעומק הדבר הוא שבעוד 

אם  וקשה  לבא,  העתיד  התנוצצות של השגות מהארת  לאדם  להאיר  הבחירה קשה  שבעולם 

)כפי בחינותיהם( בטעם עלמא דאתי, בכניסת הגוף לקבר  והגוף  כן להתחיל להרגיל את הנשמה 

נקודת אמצע בין עלמא הדין ועלמא  גן עדן", דהוי כעין  יותר "חלקים של  מתחילים להאיר 

דאתי.

ג. סוד הקבורה בזוגות

כן  הוא מערת המכפלה שנקראת  הקבורה  מדוע המקום השורשי של  להבין  מתחילים  ובזה 
משום היותה כפולה בזוגות )עירובין נג.(. דהנה השרוי בלא אשה שרוי בלא תורה )יבמות סב:(, דאף 

אם יוכל להבין דבר יחסר לו השכל התורני המיוחד להשכלות שראוי ליהודי לתפוס בדעתו. 
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ואם כנים הדברים אף לגבי הארת נגלות התורה, כל שכן הוא לגבי רבדים פנימיים ומקיפים, 

דכל המשכה בערך של יחוד מצריכה בחינת מלכות, כלי שיהיה נקלט בו הזרע הנמשך ממקום 

חכמה נעתק )דלכך הקפידו צדיקים לא לפזר טיפות המוחין בפני בחורים, ובפני מי שנתקלקל אצלו השלום בית, דאין לו כלי(.

כן מעתה התבוננות פשוטה המבררת המהות הפנימית של הקבורה. דתראה שאם  אם  והבן 
לא היתה הקבורה אלא חדלון ופירוק הקודם, או מצב של המתנה גרידא, לא היה שום ענין 

להסמיך את האשה לאיש בקבורתם. דכיון שסיימו את תפקידם ולא עסוקים בתובנות חדשות 

המצריכות קליטה, לכאורה לא זקוק הדכר לכלי שהוצרך לו בחייו.

אלא שעל שם  השורשי,  הקבורה  במקום  זוגות  ארבע  שנקברו  רק  רואים שלא  אם  וממילא 
דאתי  עלמא  לחלקי  להתחבר  הוא  הקבורה  דסוד  הנ"ל.  ככל  מבינים  המקום,  נקרא  זו  צורה 

מצב  שמצריכים  וודאי  ודאי  דקותם  שלרוב  ולנשמה(  )לגוף  ותובנות  הארות  להאיר,  שמתחילים 

קליטה של דכר ונוק', "מכפלה" דיקא.

ד. היסוד כאורח

והנה, הארכנו במאמרי סוד הקבורה בהסתכלות פנימית שבה מבחינים שצורת הקבורה היא 
בבחינת יחוד, דישראל שנאמר בהם "ועמך כלם צדיקים" )ישעיה ט, כא( נכנסים בעת הסתלקותם 

כיסוד צדיק לקרקע עולם, למלכות, והוא ענין שיתגלה יותר בעת תחית המתים. ונזכיר כעת גם 

הא דנתבאר לעיל בפרשת וירא, דהבאנו דברי האר"י ז"ל שביאר שהיסוד הפוקד את המלכות 

נקרא אורח, והיינו טעמא דהגם שיש בזה בודאי ערך של יחוד, עדיין אין זה באופן של בן בית, 

של תרי רעין דלא מתפרשין )ואכמ"ל(.

ה. מה בין אורח לבן בית

זה אל האמור לעיל בסמוך נתחיל להבין שסוד הקבורה בקרקע הוא בבחינת  כל  וכשנצרף 
הכנסת אורחים. וליישב הדבר נקדים הגדרה פשוטה לגמרי של צורת האורח כשמקיימים בו 

כראוי הכנסת אורחים. דתראה שיש מצב שבו אדם מגיע כאורח למקום חדש שזר לו לחלוטין, 

בן  יש  זה  כנגד  אתו(.  שייכות  שום  לו  שאין  מה  )עם  חיבור  שום  לו  אין  הקודם  מביתו  רחוק  ובהיותו 

בית שבהיותו שוכן במקומו הקבוע הינו מחובר לגמרי. ויש מצב שלישי "אמצעי" של אורח 

שקיימו בו הכנסת אורחים כראוי, להעניק לו מכל הטוב הנמצא בעין טובה, ולתת לו "להרגיש 

בבית". דזה השלישי כבר אינו כאותו אורח שבמקום זר אין לו שום חבור, ועם כל זה ודאי 

שהינו  למקום  לביתו,  מכאן  ימשיך  סוף  דסוף  קבע,  של  מצב  אינם  שמקבל  והשפע  החבור 

מחובר לגמרי.
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ו. מתחת לפני האדמה

היותר  לכל  או  הקודם,  סיום  אלא  הקבורה  היתה  לא  דאם  דיובן  הקבורה.  לסוד  בזה  ונשוב 
פני  על  להתהלך  רגיל  שהיה  הגוף  אזי  הנפטר(,  זה  על  להופיע  הבא  עולם  עסק  שיחל  )עד  המתנה  מקום 

הקרקע )כמטלטלים ניידים( ונמצא לפתע מתחת לפני האדמה, היה כאותו אורח שמגיע למקום זר 

שאין לו שום חבור איתו.

ברם כיון שנתבאר שבקבורה עצמה נעשית התחברות אל הארות עלמא דאתי שנקלטות אצל 
הגוף והנשמה )לפי בחינותיהם(, נמצא שהנקבר הוא כאותו אורח שהכניסוהו כראוי עד כי מרגיש 

ודאי חבור )מסוים( למקום.

ליסוד הפוקד את המלכות, ללמד על  כנ"ל  בעצמו דבר אחד עם היות האורח מתייחס  וזהו 
החבור )יחוד( שישנו ודאי בכל קבורה יהודית שזורח בה על הנפטר רשימו של מקום מנוחתו 

הנצחי, בסוד "והארץ לעולם עמדת" )קהלת א, ד(. ומתיישב אם כן יותר שמתייחס מצב זה לאורח 

דיקא. דדומיא דאורח )שהכניסוהו כראוי( שמרגיש טוב בהארה שניתנה לו ואף חש חבור מסוים, 

ויתחבר ביתר שאת, כך הוא בסוד הקבורה.  יודע שהעקר הוא הבית שיגיע אליו  זה  ועם כל 

בבחינת  הוא  הכל  אך  דאתי,  דעלמא  חדשים  לערכים  ויותר  יותר  להתחבר  אמנם  דמתחילים 

היסוד כ'אורח', דסוף סוף העקר המכוון הוא ביחוד התמידי בעת התחיה, כשבאורו של משיח 

יהיה כל יהודי 'בן בית' )ולא אורח( בנחלת עולמים של חלק נשמתו1.

ח. מציאת המערה בעת שלימות המצוה

והנה כל ההכנסת אורחים של אברהם שנעשתה בנדיבות ומתוך קושי היתה בשלימות נפלאה 
של מצות הכנסת אורחים, אבל הפלגת הדבר באופן בלתי נתפס היתה בעת שרץ אברהם אחר 

ג' לשונות בחרדל",  היו כדי להאכילן  "ג' פרים  פז(  )מהגמרא בב"מ  ז"ל  הבקר, דכדאיתא ברש"י 

והוא פלא של הטבה לעשות "כרצון איש ואיש".

מובן שזהו שדיקא אז נתגלה לו מקום הקבורה השורשי של מערת המכפלה. דכיון  ובהנ"ל 
שהתעסק עם הכנסת אורחים עד תכלית מקום שידו מגעת, נפתחה בפניו ההארה הפנימית של 

מצוה זו המבטאת כנ"ל פקידת אורח )אור ח'( שמתחבר כבר כעת, ועתיד להיות מחובר להפליא 

במקומו כבעל בית, והיינו ממש סוד הקבורה כלפי הארת עלמא דאתי, ודו"ק.

1 וארווחנא הפליאה בלשון אברהם שאמר למלאכים "וסעדו לבכם אחרי תעברו וגו'" )שם יח, ה(, דלכאורה אין הדבר משתווה 

עם רוב טרחתו להנעים לאורחיו )ועיין רש"י ובמפרשים(. דבהנ"ל מובן דהיא הנותנת, דהגדרת האורח נובעת דיקא מכך שצריך 

להמשיך מכאן לדרגה אחרת, להיות לבסוף בן בית בעלמא דאתי.
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ט. "ערכתי נר למשיחי"

)שיבא  יומא  נפגש בו לראשונה בההוא  לאחר שהנחנו שעלמא דאתי אינו דבר שהאדם  והנה 
מעת  זה  בערך  להשגות  להתחבר  הוא  מתחיל  אורחים  הכנסת  שבסוד  אלא  הנצחית(,  נחלתו  אל 

נוסף, בחינת "ערכתי  נבין שזהו שהחסידות פתחה להאיר שלב אחד  כ'אורח' לקבר,  שמגיע 

נר למשיחי" )תהלים קלב, יז( שענינה שמתחנכים לחיות בהארת משיח כבר בעולם הזה ]והוא סוד 

חנוכה כדאיתא במאור עינים )מקץ דרוש לחנוכה([.

הארה  לקראת  שצועדים  להבין  אפשר  עוד  דשם  בקבר,  הפטירה  לאחר  מיבעי  דלא  והיינו 
חדשה )ולכך יכולים לקבל ממנה ולהתחבר(, אלא אפילו בעולם הזה, במקום שנראה כשייך כולו לערכים 

)ולתשלומים הבירורים על מה שהיה(, גם כאן אפשר וצריך לחיות עם מוחין אחרים. דבתוך  הקודמים 

עולם המעשה והחשבונות שקשורים למה שהיה )בסגנון של לפרש הכל ככפרת עוונות או בירור מחמת גלגול 

קודם וכו'(, מתקשרים לצדיקים שבבחינת אור הגנוז דחנוכה מנחילים חיים שיש בהם התנוצצות 

משיח, להתחיל להתרגל למשהו אחר לגמרי, לכל הפחות להתחבר לזה כאורח )שהוכנס כראוי(.

י. לזכור מעלמא דאתי

)התנוצצות  ביותר  הגבוהות  ההשגות  את  לקח  בקדש  שכדרכו  ז"ל  רבנו  לעשות  הגדיל  ואמנם 
על  להדיא  שדיבר  זאת  עם  דיחד  מעשית.  בעבודה  אותם  והלביש  משיח(  של  אורו  דעת  של  נפלאה 

חיבור לעלמא דאתי בהאי עלמא, נתן בזה אותיות ודרך עבודה - צורת חיים המאפשרת להיות 

"אורח" בההוא עלמא כבר כאן. הדברים אמורים כלפי התורה שאמר רבינו ז"ל בשבת חנוכה 

הזכרון  ועקר  וכו'  לשכחה  יפול  שלא  הזכרון  את  מאד  לשמור  "שצריכין  שם  דעיין  קמא(,  )כד 

הוא לזכור תמיד בעלמא דאתי" וכו', והיינו כדאיתא התם דרך להתחבר לחיים אחרים, עלמא 

דאתי, והכל באופן מבואר בכלליות ובפרטיות, מה לחשוב ועד כמה, וממה צריך להשמר )ואי 

אפשר להאריך כאן כראוי במה שנפתח שם ביסודות הנ"ל להפליא(.

יא. להדליק נר חנוכה

ועיין שם שכתוב בסוף התורה: "זאת התורה נאמרה בשבת חנוכה ואחר שאמר התורה הזאת 
אמר: אני אמרתי עתה איך מדליקין נר חנוכה, בחינת 'לאמשכא משח רבות קדשא ולדאדלקא 

הינו בחינת הגדלת  כידוע,  'שמן משחת קדש' שהוא הדעת  ועוד(,  לא  )זהר הקדוש בראשית  בוצינא' 

הדעת הנ"ל שהוא בחינת זכרון הנ"ל )ולא באר יותר(".

וכמובן שעומק המכוון סתום, אך קצת אפשר להרגיש בזה ע"פ הא דנתבאר שהכנסת אורחים 
)בסוד הקבורה(, להיות 'אורח' המתחיל כבר האידנא להתחבר לאור ח' )בינה(, היא בבחינת חנוכה 
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)מלשון חינוך(, דמתרגלים להשתמש באור הגנוז )ואפילו למטה מעשרה טפחים(. וניחא אם כן שתורה זו 

שמדברת בכזאת פשטות על כך שצריך לאדבקא מחשבתיה בעלמא דאתי )להתחנך בחיים של עולם 

באופן  הדעת  את  להגדיל  הגנוז,  באור  בו  שמתחנכים  חנוכה  נר  הדלקת  בסוד  אכן  היא  הבא( 

שעולם הבא שוב אינו רק מקיף דמקיף.

יב. סוד החינוך נודע לאברהם בעת גילוי המערה

כתיב  אורחים,  הכנסת  אחר  כך  כל  דטרח  הבקר,  אחר  אברהם  דלאחר שרץ  הא  יתורץ  ובזה 
יניח לפתע הדבר מלטרוח בעצמו על שלימות  וימהר לעשות אותו", דמדוע  "ויתן אל הנער 

המצוה. ורש"י ז"ל )ד"ה אל הנער( כתב "זה ישמעאל לחנכו במצות", אך לכאורה עדיין צ"ב )למה 

דוקא כאן(.

יתיישב להפליא. דהרי בריצת אברהם אחר הבקר נתגלתה בפניו מערת המכפלה  בהנ"ל  אך 
שהיא השער לגן עדן, מקום הקבורה השורשי שבו כנ"ל מונח היסוד של התחברות לערך גבוה 

)המעותד להיות מואר יותר ויותר בעתיד(. ומאחר וכנ"ל זהו הסוד של חנוכה, לחיות באופן של התחנכות 

חדשה  הארה  בלבו  צפן  הבקר  עם  אברהם  משם  שכשחזר  מובן  ח',  אור  של  המדרגה  כלפי 

שנודעה לו, סוד החינוך, והיינו אם כן דפנה להכניס אורחים דוקא באופן כזה שתוך כדי כך 

הינו מחנך את בנו, דהיינו הך, ודו"ק.

יג. "קמח סלת"

לאחר שביארנו קצת את השייכות של "ואל הבקר רץ אברהם" למציאת מקום הקבורה, נתבונן 
בפסוק אחד קודם לכן, דכפי שיתבאר להלן בענין אחד עסקינן. ראשית כל נציג הפשוט, דכתוב 

"וימהר אברהם האהלה אל שרה ויאמר מהרי שלש סאים קמח סלת לושי ועשי עגות" )שם פס' 

ו(, דמדובר בהפלגות של שעורים ביחס לשלושה אנשים, והיינו בפשטות ביטוי של שלימות 

אורחים(.  הכנסת  בסוד  היא  בה  שהקבורה  המכפלה  מערת  להתגלות  סיבה  כנ"ל  מהוה  עצמו  מצד  )וזה  אורחים  בהכנסת 

מכאן  יצחק  רבי  אמר  'סלת'  וכתיב  'קמח'  "כתיב  בזה  דרשו  פז.(  )ב"מ  הקדושים  חז"ל  ואמנם 

שהאשה צרה עיניה באורחים יותר מן האיש" )דאברהם אמר סלת והיא עשתה קמח(.

מן  "יותר  גם שמלשון  )מה  לשרה  עין  צרות  באופן שמייחס  הכתוב  חז"ל  פירשו  מדוע  לדקדק  ויש 
כנשים  האורח  של  ענינו  מה  להבין  צריך  עוד  יותר(.  שהאשה  אלא  באורחים  צרות  עיניו  שגם  משמע  האיש" 

שחזר לשרה )לטמא העסה( דוקא בעת שלשה ה"קמח סלת" )כדאיתא שם(, וכן נתבונן בדברי רש"י 

שפרש לכאורה )ע"פ מדרש אחר( "קמח סלת" באופן אחר לגמרי, דכתב "סלת לעוגות קמח לעמילן 

של טבחים לכסות את הקדירה לשאוב את הזוהמה".
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יד. האדם נעשה בגיבול

לראות שהויית האדם בבנין גופו היא בבחינת גיבול עיסה. דעל הכתוב "ואד יעלה  ונקדים 
וגו'" )שם ב, ו( כתב רש"י ז"ל "לענין ברייתו של אדם העלה התהום והשקה עננים לשרות העפר 

ונברא אדם כגבל זה שנותן מים ואח"כ לש את העסה אף כאן 'והשקה' ואח"כ 'וייצר'".

דע"פ זה זהו שכתוב "בזעת אפיך תאכל לחם כי ממנה לקחת כי עפר אתה ואל עפר תשוב" 
הנגזר  למעליותא  צד  תשוב"  עפר  ואל  אתה  עפר  ב"כי  שיש  יובן  הפשוט  דמלבד  יט(.  ג  )שם 

מ"בזעת אפיך תאכל לחם". והיינו דדוקא משום שכל הבירורים של האדם הם בבחינת הלחם 

שיש בו ִגּבּול של קמח ומים, לכך בהיות עפרו כאותו קמח, שובו לאותו עפר )שממנו נצבר בראשונה( 

מורה שהוא בר תיקון, והוא ענין תחית המתים שיש בה שוב גבול )ואכמ"ל(.

טו. ערך של גבול בקבר

להסתכלות  בהכי  ונפק"מ  תֹו.  ִוליׁשַ לִגּבּולֹו  מים  כקמח שמחוסר  הינו  שהעפר שבקבר  נמצא 
חיצונית ופנימית השייכת לכל סוד הקבורה. דהנה כנ"ל ההבחנה הפשוטה תופסת את הקבורה 

כמה שנועד )בעקר( לכלות את זוהמת הגוף ולנקותו ממה שהיה )או כמקום המתנה(, ולזה יקרא שאין 

- "ואל עפר תשוב". אך במבט פנימי מבינים שלמרות מראה עינים  בקבר אלא עפר בעלמא 

יש במידת מה התהוות כבר עכשיו, דמתחברים בקבר לעלמא דאתי )עד כדי כך שבקבר השורשי רואים 

שצריכים דוקא זוגות(, וממילא בעין חכמה תופסים שיש כבר עכשיו )ערך של( גיבול.

טז. גודש על הכלי

חסידות  ע"פ  שייכים  דאתי(  דעלמא  ח'  לאור  )בהתחברות  בחינות הקבורה  כנ"ל שכל  שנתבאר  והיות 
גם בתהלוכות החיים בהאי עלמא )בסוד הכנסת אורחים(, נבחין ששני הדברים קיימים. והיינו דמצד 

כפשטותו,  הזה  העולם  בשלב  שנטועים  ומחשבות  עבודות  ודאי  ויש  גלות,  עדיין  יש  אחד 

דבעינן לכפר עוונות ולכלות הזוהמא )ולהמתין לימים של גאולה(.

אך באורם של צדיקים מבינים שבו בזמן יש גם את חלקי החיה והיחידה שמסוגלים ללקוט 
הארות עלמא דאתי, אור ח' שמתלבש כגודש על הכלי להחיות את המצפים עליו ויונקים ממנו 

בתמימות.

יז. האשה עיניה צרה יותר באורחים

מכוון  באופן שה"לושי"  דיקא,  בגיבול  ונבין שעסקו שם  הנ"ל  סלת"  ל"קמח  כן  אם  ונשוב 
לבחינה הפנימית של בנין האדם מעפר ומים, דהיינו ממש סוד הקבורה שנתגלה תכף בסמוך. 
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ובזה יפתח גם לאיזה בחינה דקה ירמוז ענין היות האשה עינה צרה יותר באורחים )דכנ"ל קשה 

להולמו לשרה, ובפרט שמשמע מהלשון שגם האיש עינו צרה אלא שהאשה יותר, וכן הקשה החת"ס(. דהנה הארכנו לעיל 

בהגדרה הפשוטה של אורח שמבטא מי שיש לו חבור אבל אינו בבית, דיש דרגה יותר גבוהה 

ששם יהיה בסוף בן בית. 

האורח מכוון כנ"ל לפקידת היסוד כשאינו באורח קבע, והוא בבחינת אור ח', לנטות  וענין 
ולהתיישב עם ההקדמות  בית  בן  יותר לאדם להיות  וקל  נאמר שנח  זה  וכלפי  לעלמא דאתי. 

הראשונות שלו, הגם שנותר בן בית בעולם הזה )ללא אור ח'(, מאשר להתחיל לאדבקא מחשבתיה 

בעלמא דאתי, מה שיהפוך אותו לאורח )כלומר שבלי הדעת של הצדיקים שפותחת שערי תמימות להכיל הפכים, 

ושערי אמת לאמיתה לנטות תמיד אל היחוד, האדם מרגיש שדבורים על חבור למשהו פנימי יותר, לאור ח' שיש בו מהארת עלמא 

דאתי, מבלבלים אותו ולוקחים לו את פיסת הקרקע היציבה(.

דרגה  והיינו  ח',  אור  הוא  ואורח  דהיות  האיש.  מן  יותר  באורחים  עינה  צרה  שהאשה  וזהו 
מסוימת  בבחינה  אכן  קשה  עלמא,  דהאי  והכלים  ההארות  לצמצומי  ביחס  ומופשטת  נבדלת 

האור  לגבי  הן  שייך  הקושי  שזה  והגם  הבנין.  ימי  שבעת  של  התפיסות  לתוך  אותו  להכניס 

)אברהם( והן לגבי הכלי )שרה(, קיים הוא ודאי יותר בערך הכלי שכל ענינו הגבלה וצמצום, והיינו 

פשר הצרות עין באורח המתייחסת יותר לאשה.

יח. אֹוֵרַח ואֹוַרח

ומעתה זהו שהגיע אז לשרה אורח כנשים ונטמאה, דמלמד הדבר על שתי הבחינות שישנם, 
שתי ההסתכלויות. והיינו דמחד גיסא התעסקו שם עם הכנסת האורח )אור ח'( באופן נפלא של 

יחוד, בבחינת פקידת היסוד המכונה כן וכנ"ל. אך סוף סוף כיון שעסק הלישה הוא הוא סוד 

וכו'(, לכך בבחינת התפיסות דהאי עלמא אי אפשר שלא יהיה רשימו של  )שיש בה עפר  הקבורה 

טומאה, והיינו אם כן דצירוף 'אורח' התפרש גם כ"אורח כנשים".

יט. סלת לעגות וקמח לשאוב הזוהמא

ובכל זה מתיישב שהם הם הדברים שכתב רש"י ז"ל, דאיירי בשורש בענין אחד. דיובן ד"סלת 
לעגות" הוא כנגד הבחינה שמתחברים לעלמא דאתי הן בחיים בעולם הזה, והן בקבר )דהיינו הך 

כנ"ל(, דבעומק יש כאן כבר גיבול מסוים של בנין הגוף כלפי העתיד, והיינו "עגות" דיקא, דבר 

מגובל שיש במשמעותו רמז למקיפים )אור ח'(, לשון עגולים.

ההסתכלות  כנגד  הוא  הזוהמא"  את  לשאוב  הקדירה  את  לכסות  טבחים  של  עמילן  ו"קמח 
דהאי עלמא שישנה עדיין בהכרח. והיינו דאיירינן בתפיסה הפשוטה שהגוף בקבר כלה ונרקב 
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וזהו שמחד  וחוזר לעפר כדי לנקות "את הזוהמא", דהמשמעות היא ביחס לחיים הקודמים. 

)שיש בה  גיסא מדובר בדבר שמכסה את הקדרה, דמלמד הוא על ההשתייכות לנקודה עליונה 

)אור ח'(  מבט של מקיף וגודש על הכלי(, אך סוף סוף הוא "לשאוב את הזוהמא", דומיא דסוד האורח 

שבהופעתו בהאי עלמא יש גם בהכרח "אורח כנשים".

כ. זלזול במשכב הצדיק

ובכל זה נגע בנקודה אחת נפלאה בסוד קבורת האמהות, במה שמצינו שבעוד ששרה רבקה 
במה  לדקדק  יש  ותחילה  לחם.  בבית  הדרך  על  רחל  נקברה  המכפלה,  במערת  נקברו  ולאה 

שלכאורה נאמרו טעמים שונים בסיבת קבורת רחל בדרך. דבפרשת הדודאים, על הכתוב "לכן 

ישכב עמך הלילה וגו'" )שם ל, טו(, כתב רש"י ז"ל: "שלי היתה שכיבת לילה זו ואני נותנה לך 

תחת דודאי בנך. 

ולפי שזלזלה במשכב הצדיק לא זכתה להקבר עמו" )ע"פ נדה לא(. ואילו כשספר יעקב ליוסף על 
הפלא של קבורת רחל בדרך אמר לו "דע לך שע"פ הדבור קברתיה שם שתהא לעזרה לבניה 

יציאת רחל על קברה ובוכה ומבקשת עליהם  כשיגלה אותם נבוזרדאן והיו עוברים דרך שם 

רחמים שנאמר )ירמיה לא( 'קול ברמה נשמע וגו'' והקב"ה משיבה 'יש שכר לפעלתך נאם ה' וגו' 

ושבו בנים לגבולם'" )לשון רש"י ז"ל שם מח, ז(. ונמצא שמלבד שצריך להבין מהו "זלזלה במשכב 

שתכליתו  מכוון  ענין  או  עונש  זה  היה  האם  מתיישבים,  כלא  נראים  הטעמים  עצם  הצדיק", 

"ושבו בנים לגבולם".

כא. להחשיב את האורח

ויובן דהנה באופן הפשוט ביותר רחל עשתה חשבון שמוטב לוותר על לילה אחד ע"מ להשיג 
פרי בטן, לזכות לבסוף לנשמות בגופים בהאי עלמא. וממילא בהעריך כנ"ל שפקידת היסוד 

)לפי עין חז"ל וכל הנ"ל( כעין המעטה בחשיבות של חיבור אחד,  נקראת אורח, היה במה שעשתה 

של מה שאינו אלא אורח, שהרי מונח בזה כנ"ל אור ח'. ומאחר והסתלקות וקבורה מכונים 

בלשון שכיבה )כגון "הנך שוכב עם אבותיך וגו'"(, יובן שנרמז ענין זה ביחוס הזלזול ל"משכב הצדיק" 

)יסוד( דיקא, והיינו הבחינה שאפשר לפרשה בחיצוניות כקבורה )דהיסוד אינו פועל וכו'(, אך באמת 

]ודו"ק והבן שזהו שלאה שויתרה על הדודאים והחשיבה את אותו חיבור  טמון בה אור ח'. 

לסוד  כדאיתא  ששייך  יששכר  את  להמשיך  פקידה  באותה  זכתה  'אֹוֵרַח",  אותו  את  יחידי, 

חנוכה. וזהו 'יששכר', בהוראה שתופסים שעלמא דאתי אינו רק שכר שיהיה אלא דבר שכבר 

ישנו לדורשים אותו ומחשיבים אותו 'יש-שכר' דיקא[.
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כב. עלמא דאתגליא ועלמא דאתכסיא

)ע"פ  יובן  כעין טענה,  בו  הגם שבדרכי המשפט הדק מתלבש הדבר במה שיש  מקום,  ומכל 

היסודות הידועים( שכל אחת נהגה כפי בחינתה בשורש העליון, דלאה היא בבחינת עלמא דאתכסיא 

ורחל עלמא דאתגליא. דהרי אמרינן כנ"ל שמצד מציאות העולם הגלויה אי אפשר להתייחס 

האורחים  הכנסת  בעת  אפילו  כנ"ל  דלהכי  בו(,  להתחשב  שיש  היחיד  )כדבר  חשיבותו  בכל  ח'  לאור 

טומאה  של  מביטוי  כנשים",  מ"אורח  להמלט  היה  אפשר  אי  ושרה  אברהם  אצל  הנפלאה 

במשמעות  נדבקה  בחינתה  כפי  שלאה  שהגם  נמצא  וממילא  דאתגליא.  עלמא  בגדרי  שישנה 

העמוקה של אורח שפוקד אפילו לילה אחד, רחל שבאה לברר גם את הרובד הגלוי נהגה כפי 

שנהגה.

כג. "ושבו בנים לגבולם"

וזהו ששרה רבקה ולאה נקברו במערת המכפלה שהיתה "בקרית ארבע היא חברון" )שם כג, ב(, 

במקום ששמו מרמז לכך שארבעת היסודות מתחברים, דבאמת )בסוד הקבורה בזוגות( אף בקבר יש 

ערך של גיבול.

כד. להצמיד בתוך השורה הקודמת

)להורות שודאי שייכת ל"סוגיית העיסה"(, מכל מקום  רחל הגם שנקברה אף היא ב"בית לחם"  ואמנם 

מבטאת כפי בחינתה את הצורה הגלויה שבה נראה ששכינתא בגלותא, דמתעסקים )גם( עם כאב 

)ואי אפשר "לברוח" לגמרי לאור ח'(. אלא שדיקא מתוך שנמצאת במקום זה ומתפללת,  העבר וההוה 

להתעסק עם סוד המלכות במקומות הקשים ולהטביל אותם בדמעות ותפילה, דיקא משום זה 

תמתיק לבסוף את הגלות אף ברבדים הגלויים לעין כל, לשוב שנית להויית בני ישראל כעיסה 

בנים לגבולם". דכנגד מה  ושבו  וכו'  יש שכר לפעלתך  "כי  וזהו סוד ההבטחה של  מגובלת. 

)יש-שכר(, נאמר לה שודאי "יש שכר לפעלתך",  'יששכר'  שכעת רק אצל רבקה ישנו פלא של 

רק  גיבול  יש  שכעת  מה  וכנגד  ויותר.  ויותר  ח'  לאור  השכר,  לכל  בניך  את  תקשרי  ודאי 

ב"חברון", רק בראיה דקה של עלמא דאתכסיא, נאמר לה "ושבו בנים לגבולם", דיש לקרותו 

)בנאמנות למשמעות הפשוטה( "ְלִגּבּוַלם".
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"ויאמר אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה כי עתה ידעתי כי ירא 
אלקים אתה ולא חשכת את בנך את יחידך ממני" )שם כב, יב(

א. בסוף לא נעשה דבר

ובדרכי  והבנתם  רבות כפרשת העקדה, בביאור הכתובים  כה  לך כמעט פרשה שנדרשה  אין 

העבודה המסתעפות, דישראל בני נביאים הם ויודעים שיסוד זה שאנו אוכלים פירותיו ראוי 

להיות מאיר לדורות, לא רק מצד הזכות שבדבר, אלא כמקור להבנת רצונו ית' מיהודי, במה 

יתהלך לפניו ובמה יקרא 'עומד בנסיון'.

ונוסיף אם כן נקודה אחת בעבודה, דאם כי נגזרת כדלהלן מהתבוננות פשוטה, יפה כחה בכל 

דרגין ונצרכת עד למאד לכל אחד ובכל יום. הנה הגם שנתנסה אברהם אבינו בעשרה נסיונות, 

שהולך  יסוד  שזהו  דחזינן  הנסיונות,  משאר  החותם(  העשירי  הוא  השיטות  )שלרוב  העקדה  נסיון  נבדל 

עם כלל ישראל לדורי דורות, להשען על מה שנפעל שם, ולהנות מהזכות העצומה שבו, עד 

כדי כך שב"יום הרת עולם" אמר השי"ת להמליכו בשופר "כדי שאזכור לכם עקדת יצחק בן 

)ולא  נסיון העקדה אפשר להחמיץ  )ר"ה טז.(. ואמנם מרוב שמורגלים בזכות וחשיבות  אברהם" 

בנו,  את  לשחוט  מוכן  והיה  עצמו  זימן  אבינו  שאברהם  שהגם  והיא  פשוטה,  הבחנה  להפנים( 

ויצחק בגיל שלושים ושבע היה מוכן להשחט, סוף סוף לא היה בסוף כלום, לא שחיטה ולא 

שריטה, רק רצון טוב שלא התממש )ואיל שהוקרב תחת בנו(. והלא דבר הוא, דתחת אשר יהיה עומד 

לדורות נסיון שיש בו מחשבה שיצאה מכח אל הפועל במעשה רב רושם )כגון שהשליך עצמו לכבשן 

האש(, עושים עסק ממה שאחרי כל ההפלגות והביאורים לא נותר לכאורה אלא כרצון, מחשבה 

טובה של מי שהסכים )באופן מופלא( לעשות רצון קונו.

ב. נסיון לבחון את המחשבה ולא את המעשה

אך מובן דהיא הנותנת, דהנסיון העומד כנגד הכתר )ואכמ"ל( הוצרך מצד אמיתת ענינו להשאר 

גילו לנו חז"ל את המשא ומתן שהיה  )עד כדי מסירות נפש(. דהרי  - כמחשבה לעשות טוב  כרצון 

בין השי"ת לאברהם )הובא ברש"י ז"ל ד"ה "כי עתה ידעתי"( ואמרו שלאחר מעשה אמר לו "לא אמרתי 

לך שחטהו אלא העלהו, אסקתיה אחתיה", דנמצא מבואר שמעיקרא לא נועד זה הנסיון אלא 

לבחון את הרצון הטוב לשחוט - מחשבה ולא מעשה.
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ג. הקושי בהתעסקות עם דבר ערטילאי

)וכעין  ובחירה  לנסיון  היכי תמצי  להוות  כדי  זה  שיש שמבארים שנעשה הדבר באופן  ובעוד 
זה(, יש להבין בזה עומק שהוא כפשוטו, והיינו דאכן היה חפץ השי"ת בנסיון שכל פריו הוא 

מחשבה ורצון לעשות, תשוקה אדירה שכמעט ולא הותירה רושם בעולם המעשה הגלוי.

הנבחן  של  והנאמנות  האמונה  של  פנימי  ובירור  גדול,  קושי  בזה  יש  דבאמת  טעמא  והיינו 
הבעל בחירה שנתון בנסיון שכזה. דתראה שאף אם זעירין הם, ימצאו מוסרי נפש רבים )בדרגות 

יחסכו  ולא  השתאות,  מעוררת  ואף  נמרצת  בעשיה  הטוב  אל  לנטות  בדעתם  שיסכימו  שונות( 

כל מאמץ להראות עוד 'פיסת קרקע' בעולם המעשה שנתגלה שם כיצד הבעל בחירה עושה 

מה  שבמידת  לומר  אפשר  ונגיעות,  מפניות  הנטולים  אצל  אף  בדקות,  לפחות  אך  ית'.  רצונו 

הכח לשעבד את הכל בנאמנות נשען על כך שההתגברות והנטיה אל הטוב נושאים פרי בעולם 

הגלוי, דאפשר להצביע על תוצאה שהושגה, או על מעשה מסוים שחתם את קשיי המלחמה, 

לריק",  נגע  "שלא  בבחינת  להיות  שלא  נברא  של  הבסיסי  הצורך  את  להרוות  כדי  בזה  דדי 

או הרגשים  ב'בחינות'  דבר ערטילאי שהטוב שבו מסתכם  נסבלת של  בלתי  לאפוקי הרגשה 

ומחשבות.

ד. לחקוק לדורות את חשיבות היהודי שכל כך רוצה לעשות טוב

וממילא נשוב ונבין שעל קוטב זה הבירור הועמד נסיון העקדה דוקא באופן הנ"ל. דלו יצויר 
שאכן היה נגמר הדבר בכך שאברהם שוחט את בנו, היה הדבר מעורר אולי התפעלות שכל 

דאחרי  ית'.  הבורא  ִלמַדנו  כך  לא  ישראל,  חלק  בכך  לא  אך  שאת,  ביתר  אנשים  אצל  אנושי 

שעמד אברהם בנסיון וגילה תקף מחשבתו הטוב ורצונו החזק לאבד את הכל למענו ית', חתם 

השי"ת את הדבר בכך שהורה לו שזהו בדיוק מה שרצה ממנו - מחשבה, רצון, תו לא מידי.

דהנה ברגע השלמת צווי העקדה נאמר לאברהם "אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה 
וגו'", והביא רש"י ז"ל )ד"ה אל תשלח( "אל תשלח לשחוט, אמר לו א"כ לחנם באתי לכאן אעשה 

בו חבלה ואוציא ממנו מעט דם א"ל אל תעש לו מאומה אל תעש בו מום" )ויש להתפלא לכאורה על 

אברהם מדוע יחפוץ באותה הוצאת דם, והמפרשים דברו מזה לפי דרכם(.

ובכל  לדורות,  החקיקה  מהות  בכל  מהותי  ענין  בחובו  צופן  זה  ודברים  שדין  יובן  ובהנ"ל 
הצורה של חתימת נסיון העקדה באופן הנרצה בעיניו ית' באמת. והיינו דאחרי שזכה אברהם 

היה  עדיין  האלקי,  הצווי  לעשות  חזק  ולרצון  לצייר,  אפילו  נוכל  שלא  כוונה  לטוהר  אבינו 

שייך בנקודתו הנקיה שיחפוץ לגמור הדבר בעולם המעשה דיקא, לא להשאיר את מחשבותיו 
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ורצונותיו כפרי שלא נקטף, כדבר ערטילאי שלא )כל כך( עושה רושם, והיינו אם כן דרצה באמת 

לכל הפחות להוציא טיפת דם - לתת לזה שם של 'מעשה'.

כמחשבה  דוקא  הדבר  את  להשאיר  לו  דהורה  מאומה",  לו  תעש  "ואל  לו  אמר  השי"ת  אך 

טובה, להרים על נס ולחקוק לדורות את החשיבות האמיתית הבלתי נתפסת של כתר הרצון - 

פנימיות קבלת עול מלכות שמים של יהודי שכל כך רוצה לעשות טוב.

ה. קרוע בעולם המעשה

והמבין יבין כמה קושי יש בדבר זה, וממילא מדוע פותחים את סדר התפלה בבקר באמירת 

לצעוד  שמתחיל  כיון  הסתרה,  שבתוך  ההסתרה  בקלי'  שקוע  שלא  מי  דהרי  העקדה.  פרשת 

להיות  מתחיל  להגיע,  וצריך  אפשר  לאן  האמת  להרגיש  כשמתחיל  ובפרט  העבודה,  בדרכי 

קרוע בעולם המעשה. דאפילו אם הינו איש מעלה, כלפי עוצם הכיסופים והרצונות אינו מוציא 

וכמה  יג(,  ד,  )מ"ב  יֹשבת"  אנכי  עמי  ש"בתוך  שכן  כל  דמעוטא,  מעוטא  אלא  הפועל  אל  מכח 

שברון עובר על נשמות ישראל שקמים בבקר עם רצון לעשות טוב, ולא זוכים - לכל הפחות 

לא כפי שציפו וחשקו.

ו. לברר את אמיתת לימוד פרשת העקדה

בכלי  הרצון  אור  את  להניח  לחפוץ  הנפש  הטבעית של  הנטיה  מצד  רק  אינו  שבזה  והנסיון 

וככל  העקדה  בנסיון  שראשיתו  הקדושה  להיפך  הקדושה  בין  בירור  שישנו  אלא  המעשה, 

הנ"ל. דהיות וברובד החיצון של העקדה נראה שלא היו שם אלא רצון ומחשבה טובה )בעלמא(, 

שנשאר  רצון  בעלמא,  טובה  מחשבה  כלום,  שם  היה  לא  שבאמת  ואומר  מקטרג  השטן  לכך 

ערטילאי. והגם שכנ"ל פנימיות העקדה בעיני האמת של חז"ל מגלה להפך, דהשי"ת גלה הרי 

שמעקרא לא היה חפץ אלא ברצון הטוב שהוא יקר מאד מאד, מכל מקום רשות נתנה לבעל 

דבר להעמיד את היהודי בנסיון המברר נקודה זו, הן בכלליות לגבי פרשת העקדה השורשית 

של  ים  עם  נותר  יום  של  שבסופו  כשרואה  לבבו  שנחמץ  יהודי  כל  אצל  והן  שבה(,  האמת  )לסלף 

שמתגלית  כפי  האמת  ולקבל  להתחזק  צריך  הזה  דבמקום  מעשה,  לכלל  באו  שלא  רצונות 

באמיתה של תורה, לדעת שכבר היו דברים מעולם, וכבר אמר השי"ת לאברהם "אל תעש לו 

מאומה", תלמד לדורות שחפץ אני ברצון הטוב, במחשבה הטובה, בלי קשר למעשה בפועל 

שיהיה או לא יהיה. )וכמובן מתוך מכלול דברי רבנו ז"ל אין הדבר סותר כלל את החשיבות של עובדות מעשיות והרצון 

להוציא מכח אל הפועל, דאין מעלת העשיה מכחישה את החשיבות העצמית של כתר הרצון היהודי, ואכמ"ל(.
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ז. לפתוח בעקדה יום יום

ביותר  הוא  נזקק  יום,  של  מראשיתו  ושעל  צעד  כל  על  יהודי  לכל  נצרך  זה  שיסוד  ומלבד 
בעבודת התפלה שהרצון לכוון כראוי מחזיק מעמד לרגע מועט וכו' ושוב רוצים ומנסים לכוון, 

והיינו אם כן דפותחים היום )בכלל( ועבודת התפלה )בפרט( בפרשת העקדה, לינוק כח והתחזקות 

יהיו, דבר  - הרצונות שלך  זה  יהיה מכל  מהנסיון הראשון שמגלה האמת. דאם קשה לך מה 

גדול הוא, עצם הטרחא פורתא במחשבה לעשות טוב.

ח. "כי עליך הרגנו כל היום"

ולכנס  כשרים  אנשים  להיות  הרוצים  אלו  יב(:  אות  הר"ן  )שיחות  ז"ל  רבינו  לשון  זרע,  לך  והא 
בעבודת ה' ואזי יש להם בלבולים גדולים ומניעות גדולות ואינם יכולים לתת עצה לנפשם איך 

לעשות מחמת גדל הבלבולים והמניעות שיש להם וכל מה שרוצים לעשות בעבודת ה' קשה 

או לקדש  איזה עבודה  ולהוטים לעשות  דע שזה בעצמו שהם מתיגעים  כראוי,  להם לעשות 

עצמו באיזה קדושה אף על פי שאינם יכולים לגמר כראוי. זה בעצמו שהם מתיגעים ולהוטים 

כצאן  נחשבנו  היום  כל  הרגנו  עליך  "כי  כג(:  מ"ד  )תהלים  בבחינת  קרבנות  בחינת  הוא  זה  אחר 

טבחה", ואיתא בתקונים )כט( שזה בחינת תפלה שהיא בחינת קרבנות. הינו כשרוצים להתפלל 

ואין מניחין אותו ומבלבלין אותו בכמה מיני בלבולים והוא צריך לכמה יגיעות בשעת התפלה. 

ואזי אפלו אם אינו זוכה להתפלל כראוי, אף על פי כן היגיעה בעצמה שמיגע עצמו בכל כחו 

ומוסר נפשו להתפלל כראוי זה בעצמו הוא בחינת קרבנות בחינת "כי עליך הרגנו" וכו', וכמו 

כן בכל העבודות והקדושות שאדם רוצה לקדש עצמו אף על פי שאינו זוכה חס ושלום לקדש 

עצמו כראוי, אף על פי כן היגיעה בעצמה והיסורין והבלבולים שיש לו מזה מחמת שרוצה 

וחפץ לקדש עצמו רק שאין מניחין אותו, זה בעצמו הוא בחינת קרבנות בחינת "כי עליך הרגנו 

כל היום נחשבנו כצאן טבחה". על כן על האדם לעשות את שלו תמיד, ליגע עצמו בעבודת ה' 

בכל מה שיוכל. ואת כל אשר תמצא ידך לעשות עשה, אף על פי שקשה עליו מאד ונדמה לו 

שאין מניחין אותו כלל ומרחיקין אותו מאד מאד ואינו זוכה לעשות כראוי שום דבר שבקדושה 

וכו'. אף על פי כן עליו לעשות מה שיוכל וה' הטוב בעיניו יעשה. ע"כ.

ט. שתי השכלות בחשיבות המחשבה והרצון

נוסף  זה יתפרש היטב סיום פרשת העקדה שהיה בהקרבת האיל, דהגם שלכאורה לא  ובכל 
שם ענין יוצא דופן אחרי שכבר גילה אברהם שמוכן לשחוט את בנו, חזינן שלאחר מכן קרא 

אליו המלאך שנית ואמר לו )שם טז, יז( "כי יען אשר עשית את הדבר הזה ולא חשכת את בנך את 

יחדך כי ברך אברכך וגו' )והגם שאפשר לפרשו כפניה וברכה שבלאו הכי היו מגיעים, יש בהנ"ל להמתיק הדבר(, וכן 
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שנסה השטן לעכב את הקרבת האיל, דמשמע מיניה שגנוזה כאן אבן פנה נוספת בבנין הדורות 

של נסיון העקדה.

יותר  דק  בירור  ישנו  לעשות  הרצון  של  בחשיבות  להכיר  שמתחילים  אחרי  שגם  לבאר  ויש 
בשורש הדבר. דיש מי שיבין שטעה עד כה, דיכיר שאף אם לא עשה בפועל גדול הוא הרצון 

הטוב בעיניו ית', אך מכל מקום ישייך עדיין את חשיבות הרצון רק לכך שהיה חפץ לעשות 

דבר מעשי כפשוטו, אלא שאונס רחמנא פטריה. ויש מי שיהיה מבין דבר מתוך דבר, דבהבינו 

ישכיל  ערטילאי,  דבר  אינם  יהודי  של  ורצון  המחשבה  אנושי  בשכל  שסבר  ממה  שלאפוקי 

תמצי  כהיכי  לא  עצמו,  מצד  נצב  דקדושה  המחשבה  סוד  מעשיות,  בעובדות  הענין  שמלבד 

רוח  נחת  ומעלה  קומה  שיעור  בה  שיש  שלימה  כמציאות  אלא  עשיה,  בר  דבר  לקראת  לנוע 

ופועלת מה שפועלת הגם שלמראה עינים אין כלום )עיין תורה נג בתרא(. ונפק"מ בין הראשון לשני 

תהיה בשני אופנים. דזה הראשון שלא תופס באמת עד היכן מגיע סוד הרצון והמחשבה, גם 

אחרי שילמד לייקר מחשבות לעשות, אם וכאשר יזכה לעשות בפועל, יניח את המחשבות בצד 

וישקיע עצמו בעולם המעשה, מה שאין כן רעהו המשכיל אל דבר, דאף כשיעלה בידו לעשות 

ימשיך לאחוז ברצונות ומחשבות דקדושה לגבי זה המעשה בעצמו.

וביותר יתחדד ההבדל ביניהם לגבי מחשבות שאינם קשורים כלל למה שרוצים לעשות, דזה 
הראשון לא ישקיע מחשבתו במשהו שמעקרא אינו מעותד לבא לידי מעשה, ולעומתו השני 

)ורצונות(  קדושות  ממחשבות  עסק  לעשות  היחודים,  עולם  את  ויפתח  המחשבה  לעולם  יכנס 

]שלעומד מן הצד נראים כדמיון שאין בו נפק"מ[.

י. התמימות שבעולם המחשבה של יהודי

נתבונן בדבר רש"י הקדוש )בשם חז"ל(, דעל הכתוב "תחת בנו" כתב: "מאחר שכתוב  ומעתה 
'ויעלהו לעולה' לא חסר המקרא כלום מהו 'תחת בנו' על כל עבודה שעשה ממנו היה מתפלל 

ואומר יהי רצון שתהא זו כאילו היא עשויה בבני, כאילו בני שחוט כאילו דמו זרוק כאילו בני 

מופשט כאילו הוא נקטר ונעשה דשן".

דדו"ק וראה ע"פ אבן הבוחן הנ"ל, להבחין בה עד היכן נפתח באמת סוד הרצון והמחשבה. 
דהרי איל זה כיון שכבר נקרב בפועל, לא נצרך לעבודת רצונות כדי להביאו לידי מעשה, ולכך 

עצם הדבר שאברהם הוסיף בזה מחשבות טובות ואמירת "יהי רצון", מהוים את חותם האמת 

שרצה השי"ת להשריש, דאות הוא שהשכיל הצדיק הלימוד העמוק שלמדו צדיקו של עולם 

בדבר מהות הרצון, דאין החשיבות שלו נגזרת מהיותו אמצעי למעשה. וזהו גם שהסימן השני 

הנ"ל ניכר במחשבת אברהם, דשם דעתו ומחשבתו ב"יהי רצון כאילו בני שחוט וכו'", דברים 

שיודע שלא היו ולא יהיו. אלא דבאמת אין לך 'מכה בפטיש' נאה יותר לסוד נסיון העקדה, 
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דאות הוא כנ"ל על חקיקת סוד הרצון והמחשבה של יהודי בעומק לפנים מעומק, הן בכיסופים 

לעשות דבר גם כשלא נפעל לבסוף, והן ביחודים ומחשבות שנעשים באמונה, ליקר כל נקודה 

דקה של טוב במחשבה וברצון, "יהי רצון" שנאמר בתמימות.

יא. "יען כי עשית" כנגד המעשה ו"לא חשכת" כנגד המחשבה

ויתיישבו הדברים כמן חומר ע"פ דברי הכלי יקר בדברי המלאך השניים, וזה לשונו: יען כי 
עשית את הדבר הזה וגו'. מדקאמר ולא חשכת את בנך ש"מ שמאמר כי עשית הוא ענין אחר. 

כפל  ועוד  ממני.  הזכיר  לא  וכאן  ממני,  יחידך  את  בנך  את  חשכת  ולא  אמר  למעלה  כי  ועוד 

הלשון כי ברך אברכך צריך יישוב, כי לפרש"י אחת לאב ואחת לבן, קשה כפל הרבה ארבה. 

על כן נ"ל לפי שבכל עבודה אמר יהי רצון כאילו בני שחוט כו' הרי כאילו עשה שני מעשים 

כי הקרבת האיל עשה בפועל ממש והקרבת בנו במחשבה, לכך נאמר יען כי עשית הדבר הזה 

היינו  בנך  ולא חשכת את  כל הבטחות,  לו  נאמרו  בזכות הקרבנות  כי  היינו עשיית ההקרבה, 

על ההקרבה ממש שהרי עכשיו  נאמר ממני המורה  לא  לכך  ועבודה,  עבודה  בכל  מלהזכירו 

כנגד  ואחת  המעשה  כנגד  אחת  כפולה  ברכה  אברכך  ברך  כן  על  ממש,  להקריבו  חישב  לא 

המחשבה וזהו טעם והרבה ארבה. ע"כ.

הרי לן שפירש שהתפעלות השי"ת כביכול )בפי המלאך( שמונחת במלים "ולא חשכת את בנך" 
מתייחסת לעולם המחשבה של אברהם שרצה טוב ואמר "יהי רצון". דבהנ"ל מתיישב שיש 

דהשכיל  המחשבה,  יקרת  שורש  כראוי  שהונח  לראות  ית',  לפניו  רוח  נחת  של  תוספת  כאן 

דרך  את  אלא  גדול[,  הוא  ]שאף  לעשות  הרצון  חשיבות  את  רק  לא  וללמד  להשריש  אברהם 

שחשב  מעשיות  בספורי  התם  לענין  ]והבן  בזה  ומאמין  רצון"  "יהי  בפשטות  שאומר  התם 

במחשבתו על הלחם כאלו הוא מאכלים טובים, דלכאורה נראה הדבר כדמיונות, אך בהנ"ל 

דשורש  במאכלים,  הדבר  דמתגלה  והיינו  לייחד,  לדעת  עסקינן,  אמת  שהיא  המחשבה  בסוד 

הדבר הוא ב"מאכלת" של אברהם ששחט את האיל עם אותם כוונות[.

יב. שורש הקרבנות

יגיעה ולהיטות לעשות גם כשלא יוצא לפועל( "זה בעצמו שהם  )של  כנ"ל רבינו ז"ל אמר בענין זה  והנה 
מתיגעים ולהוטים אחר זה הוא בחינת קרבנות בבחינת )תהלים מד, כג( 'כי עליך הרגנו כל היום 

נחשבנו כצאן טבחה', ואיתא בתקונים שזה בחינת תפלה שהיא בחינת קרבנות וכו'". ובהקדים 

הידוע דיצחק שנעקד הוא עמוד העבודה )תפלה( ושורש ההקרבה, דנעקד במקום המזבח, נזכיר 

בקיצור ענין יסודי המתגלה בקרבנות ושייך לסוגיין.

בשלמים,  ה(  יט,  )ויקרא  תזבחהו"  "לרצנכם  "לרצנכם",  של  הדגשה  בקרבנות  מצינו  דהנה 
"לרצנכם תמים זכר וגו'" )שם כב, יט( בעולה, ו"לרצנכם תזבחו" )שם כב, כט( בתודה. ועוד בטרם 
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יתיישב בהנ"ל, דאכן שורש הקרבנות הוא בעקדה במקום המזבח, ענין  נרחיב בנקודה אחת 

על  שמכפרת  עולה  הוא  שם  שהוקרב  ]והקרבן  וכנ"ל  הרצון  דיקא  הוא  שבו  הנסיון  שכתר 

הרהורי הלב, והיינו נמי סוד הרצון והמחשבה )וקרבן עולה הוא השורשי, ואכמ"ל([.

יג. בירור הרצון במקום ה"מזבח אדמה"

ואמנם יש בהנ"ל לתת בזה יותר אותיות, להבין מהו "לרצנכם תזבחוהו" בקרבן. דתראה שכל 
נקרבת הבהמה כביכול תחת האדם הוא מהדברים המופשטים שישנם,  מהלך הקרבנות שבו 

)ונהי  באדם  נעשו  כאילו  וההקרבה  השחיטה  פעולות  כל  את  במחשבה  לייחס  אפשר  דכיצד 

שנאמרו בזה ביאורים אך בהנ"ל הוא מיושב למאד(.

אך בהנ"ל יובן דנעוץ הדבר בשורש שבעקדה. דהרי כנ"ל את זה ממש הניח אברהם לדורות 
בסוד הרצון, לומר על עשיית האיל "יהי רצון כאלו וכו'" וכנ"ל. ובפרט שבעומק המקום עצמו 

גורם, דאיירי כדאיתא בחז"ל במקום המזבח שמשם נקח ה"עפר מן האדמה" שממנו נגבל גופו 

של אדם הראשון. דהנה למדונו חז"ל ששם אדם סובל שתי משמעויות שהאדם הבוחר צריך 

לברר, דמצד אחד הוא נגזר מלשון ֲאָדָמה שמבטא גוף הנתון בכבדות עולם המעשה, בחינת 

והתשוקה  והיינו הרצון  ֶאַדֶמה לעליון,  ומצד שני הוא מלשון  )למטה( של העפר,  כח המשיכה 

להתרומם בבחינת הנשמה שהיא חלק אלוק.

דהיות  כא(.  כ,  )שמות  אדמה"  "מזבח  במקום  דוקא  היה  העקדה  נסיון  שבירור  זהו  וממילא 
ומודגש שם יסוד העפר )"מזבח אדמה"(, יכול היה הדבר לחזק את ערך הגוף העושה )בפועל(, באופן 

שכשאין הוצאה מכח אל הפועל נשבר הדבר, בחינה של חדלון. אך אברהם אבינו התעסק שם 

שוב ושוב עם "לרצנכם", לרומם את מקום שורש הוית האדם ל"ֶאַדֶמה לעליון", באופן שאף 

ממנה  שנגזר  הנפלאה  ההשגה  דזוהי  רצון",  "יהי  הרצון,  כתר  חופף  היה  המעשה  עולם  על 

)לשון רצון ובקשה כדאיתא התם( זה  ז"ל "מבעה  ששמו האמיתי של האדם הוא רצון, בחינת אומרם 

אדם" )ב"ק ג:(.

יד. הכלל היוצא

היוצא הוא להתחזק תמיד באמת שאינה צריכה לפנים, לרצות ודאי לעשות עובדות  והכלל 
ומעשים, אך להטות אוזן לפרשת העקדה ולזכור תמיד ששם אדם הוא משום )ישעיה כא, יב( "אם 

לעשות  שהרצונות  שנראה  בעת  וממילא  מבעה(.  נקרא  האדם  להיות  הגמרא  )ראיית  וגו'"  בעיו  תבעיון 

אינם מניבים פירות בעולם המעשה לדעת ש"לרצנכם תזבחוהו", דאלו הרצונות והטרחות הם 

בעצמם בסוד הקרבן )שמגביהה את עפר המזבח בסוד אדמה לעליון(. ואף בעת שאין מדובר בהיכי תמצי 

לעשיה, להשתעשע בתמימות ב"יהי רצון", בבנינים מפוארים של רצונות ומחשבות שיש בהם 

ממש, נחת רוח שראויה לברכה הנצחית של "כי ברך אברכך".
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עם מקדשי שמך

א. שני מיני מסירות נפש

הספה"ק האריכו בענין מסירות נפש לבאר שעם כל ההפלגות במעלת מי שמוסר נפשו  הנה 
ומת על קידוש ה', הרי שגדול יותר הוא מי שחי על קדוש ה', דהראשון עמד בנסיון רגע אחד 

והסתלק, אשרי לו, והשני מוסר נפשו יום יום שעה שעה - שוב ושוב וכו'. וכשנתבונן נראה 

ונסיון שליווה את אברהם אבינו  שענין זה היה גם הוא מעקרי הבירור בנסיון העקדה, קושי 

וגו'".  הנער  אל  ידך  תשלח  "אל  באמירת  השי"ת  שמנעו  ועד  בנו  את  לשחוט  שנצטוה  מעת 

הדברים פשוטים וידועים וניכרים בהסתכלות פשוטה, אך לגודל נחיצותם ראוי להזכירם שוב 

ולהתחדש בהם, אולי נזכה לחטוף ע"י עוד כמה רגעים של טוב, של חיים אמתיים.

ב. קושטא קאי

כל מגמתו וחפצו של אותו צדיק היו לקרא בשם ה', להפקיע השקר ולהמשיך אלקותו  הנה 
ית' בארץ, ולהעמיד אומה קדושה שתצא ממנו לגלות דעת אמת בעולם, וכידוע הרצון הפנימי 

לכך שיהיה הדבר נמשך עוד ועוד בלי פסיקה כל שהיא נגזר מההגדרה המדויקת של 'אמת', 

קאי'  'קושטא  תר"ן(,  נח  בראשית  אמת  שפת  ו,  השבין  תקנת  )עיין  המכזבין  דנהרות  מהמשנה  דכילפינן 

מחייב שלא יהיה לדבר אפילו רגע אחד שאינו בקיומו, כל שכן שלא יגרע לחלוטין ויהוה בכך 

הכחשה לכל הבנין מעקרא, דברים פשוטים.

ג. "מה תתן לי" כביטוי לכך שבלי בן אין כלום

)בימי הנסיון(.  ראה חיים של מסירות נפש שנזדכך בהם אברהם אבינו שעה אחר שעה  ומעתה 
דהרי לגבי הרצון בבן שימשיכו )כנ"ל( אמר אברהם "מה תתן לי" )שם טו, ב(, דלא היה דבר ולא 

היתה השגה שיניחו את דעתו כתחליף לבן שיצא ממנו, דנמצאנו למדים שאמר בעצמו שבלי 

בן אין לו כלום.

ואחר כך זכה לבן והמשיך להתנסות בנסיונות, אך עם כל הקושי ידע בודאי להעריך את הכל 
קומה של  בונה את השיעור  כל התגברות שלו  סוף  וידע שסוף  דהכיר  נצח,  מידה של  בקנה 

זרעו, כל תנועה ובחירה טובה עומדת ליוצאי חלציו, דכל משך הדורות שיהיו ממנו נכרכים 

היו בו ובענינו באחדות.
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]וכן מצינו להדיא שהיה אברהם אבינו חי בתפיסה והרגשה זו, דעל הכתוב "כי ידעתיו למען 
אשר יצוה את בניו וכו' למען הביא על אברהם וגו'" )שם יח, יט( כתב רש"י ז"ל )ד"ה למען הביא( "כך 

הוא מצוה לבניו שמרו דרך ה' כדי שיביא ה' על אברהם וגו' 'על בית אברהם' לא נאמר אלא 

'על אברהם' למדנו כל המעמיד בן צדיק כאילו אינו מת"[.

ד. מיתה מתמשכת

בן צדיק שמחמתו  כן שכאשר אמר השי"ת לאברהם להעלות לעולה את אותו  אם  ומבינים 
"כאילו אינו מת", נגע הדבר בתמצית חייו ממש, דלפי הבנתו שהולך בנו להשחט חזר הוא 

לו כלום.  אין  גם לא עבר,  )כנ"ל(  וממילא  לו עתיד  אין  לי", דמעתה  בזה למצב של "מה תתן 

ואעפ"כ השכים אברהם בבקר בהזדרזות והלך ברצון נמרץ, דהגם שבכל רגע ורגע של חיים 

שלו(,  )וממילא  זרעו  של  החיים  פסיקת  שענינו  דבר  עם  בנאמנות  התעסק  ית',  למענו  'מת'  היה 

פירוק כל החיבורים של בנין הקדושה שבשבילו חי.

התגברות  וכל  שלו  תנועה  כל  לכך  וכלה,  שנרקב  גרעין  בבחינת  היה  שכזה  שבמצב  וכיון 
לעשות טוב היו חידוש גדול, דמנין שואב נברא כח להזדכך ב"מיתה מתמשכת" שכזו ]ועוד 

לעשות זאת בחשק[, אלא שאין הכי נמי, פלא הוא ובירור נורא שהונח אז ע"י אברהם אבינו 

שעמד בנסיון והעמיד את יסוד קדושת ישראל המסוגלים לא רק למות על קדוש ה' אלא אף 

להשליך את הכל ולתקוע רצונם בו ית', לא רק ללא רווחים )רוחניים( אלא כביכול בלי חיים )ומה 

שמצוי הוא בישראל, ויכול אם כן להראות למתבונן כדבר שאין ראוי לשבח בו את אברהם אבינו, לא קשיא כלל, דזה הכח גופא 

אינו מצוי בנו אלא מאבינו, מאברהם(.

]וזהו "וישלח אברהם את ידו ויקח את המאכלת וגו'" )שם פס' י(. דמלבד המבואר )עיין רש"י ז"ל( 
היות אברהם אבינו מוכן להמשיך  כליה, להורות על  יתפרש לשון "מאכלת" במשמעות של 

לים ובטלים[. לחיות בלי כלום, כשכל הקשרים והחבורים ּכַ

ה. שורש חיים של מסירות נפש בשרה

לפניו  ולהתהלך  ית'  אליו  הרצון  כל  את  למסור  ה',  קדוש  על  חיים  של  הזה  שהכח  ותראה 
גם כשמהחיים המקווים לא נשאר כלום, הונחל לנו הן מצד אברהם והן מצד שרה. באברהם 

הוא כנ"ל, ובשרה מונח הדבר בשלוש עשרה השנים שהיו מהולדת ישמעאל להולדת יצחק. 

למצרים  ולרדת  וגו'"  לך  "לך  לקיים  מסעותיו,  בכל  אברהם  עם  מטלטלת  היתה  שרה  דהנה 

וכו', כהנה וכהנה זיכוכים ובירורים הממתיקים את הבשר. ואמנם עם כל הקשיים שהיו, תמיד 

היתה מלוה אותה אמירת ה' ית' שאמר לאברהם מעקרא "ואעשך לגוי גדול וגו'", ולאחר מכן 

טו,  )שם  זרעך"  יהיה  כה  וכו'  השמימה  נא  הבט  וכו'  ממעיך  יצא  אשר  אם  כי  זה  יירשך  "לא 
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ד-ה(, דבפשטות התפרש הדבר אצלה כנוגע אל אברהם ואליה, דעתידה היא להיות האמא של 

האומה הישראלית )וממילא קבלה מזה ודאי חיים(.

קלטה  דלפתע  עקרה(,  להיות  ממשיכה  שרה  )בעוד  בישמעאל  ונפקדה  הגר  שהוכנסה  היום  הגיע  ואז 
שרה שההמשכיות שהובטחה תמיד לאברהם ושעליה נשענה תמיד לקבל חיות אמת, איננה 

שייכת אליה בהכרח. וזהו שכאשר זלזלה בה הגר התפרץ זה הכאב באופן של "חמסי עליך 

וגו'" )שם טז, ה(, דכתב רש"י ז"ל "חמס העשוי לי עליך אני מטיל העונש ושהתפללת להקב"ה 

מה תתן לי ואנכי הולך ערירי לא התפללת אלא עליך והיה לך להתפלל על שנינו והייתי אני 

נפקדת עמך וכו'".

ומכל מקום גם בשנים אלו שחשבה שרה שאין לה חלק עוד בהמשך קדושת ישראל, ואין לה 
בעצם ולד כלל, המשיכה להתהלך לפניו ית' באופן שהיו שוין לטובה לשאר השנים )עיין רש"י ז"ל 

כג, א(, גם כשבהסתכלות הפנימית היתה כביכול מתה )בבחינת נהר אכזב(, באופן שאי אפשר לשער 

בנאמנות,  את שלה  היא  במצב שכזה, עשתה  להרגיש  שיכולים  והחדלון  הדעת  חלישות  את 

לחיות על קידוש ה' ית' במסירת הרצון אליו - היא את שלה עשתה ושוב אין זה ענינה מה יצא 

מכל זה.

ו. טוב מאד להשליך עצמו על השי"ת

ובבחינה זו יש לטעום טעם חדש בדבריו ז"ל )שיחות הר"ן ב( שאמר: "טוב מאד להשליך עצמו 
על השי"ת ולסמוך עליו. ודרכי כשבא היום אני מוסר כל התנועות שלי ושל בני והתלויים בי 

על השי"ת שיהיה הכל כרצונו ית', וזה טוב מאד". דהגם שהמשיך שם "גם אזי אין צריך לדאג 

ולחשב כלל אם מתנהג כראוי אם לאו" )דאפשר להבין שמדובר בעקר בבחינה של ַנְיַחא(, מכל מקום שורש 

הדבר הוא "מאחר שסומך עליו ית', ואם הוא ית' רוצה בענין אחר הוא מרוצה להתנהג בענין 

אחר כרצונו ית'" )לשונו הקדוש שם(, והיינו כנ"ל הנכונות של יהודי למסור עצמו ורצונו אליו ית' - 

כל שעה ושעה.

ז. לתת ולקבל

ובאמת יש בחיים שכאלו, במסירות נפש שכזו, מסוד הגאולה - מהמבט שעתיד להפך את הכל 
ולהאיר את צביונם של ישראל באור חדש. והגם שיש בזה נקודה עדינה, לקוצר יכולת הביטוי 

)והבן עוד(. דהנה בקשר של יהודי עם קונו יש את מה שיהודי  נבאר קצת מזה במלים פשוטות 

צריך לתת, את הדברים שמוטל עליו לעשות )לצאת ידי חובה או להתחסד(, ומאידך את הדברים שהוא 

מקבל במישרין או בעקיפין, כגון הבטחות נצח של שכר שומרי מצוותיו או השמחה וסיפוק 

דממילא ]דזוכה לטוב ומרגיש ש"חוטף ואוכל חוטף ושותה" )מהבי הלולא([.
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ח. פנים חדשות אצל המוסר נפש במהותו

והנה כלל הוא שבדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו, בכל מיני בחינות. וכלפי סוגיין יובן 
דכל זמן שתהלוכות האדם נגזרים ממה שהוא מקבל ומרויח, מהחלקים שמעניק לו המשפיע 

הקשר  דנקודת  שכאלו,  בדברים  גם  היא  אליו  המשפיע  התיחסות  אזי  דקים(,  ברבדים  )אפילו  ית' 

אינה יכולה להתעלם ממצבו בגדרי החיובים שלו, האם יוצא ידי חובתו, האם באמת הוכשרו 

מעשיו.

אך כיון שיפתח שורש האבות אצל היהודי, דיתגלה שבעומק מוכן הוא להשליך את הכל עליו 
ית'", ממילא יקבל פנים אחרות, חן חדש של  ית', "והוא מרוצה להתנהג בענין אחר כרצונו 

מי שכל מציאותו מסירות נפש, נקודה פנימית שאיננה נגזרת מדקדוק אחר מעשה זה או אחר 

שעשה או לא עשה בשלימות )וזהו שאמר "גם אזי אין צריך לדאוג", ודו"ק(.

ט. צביונו של יהודי כשמתנוצץ לו כתר הרצון

בפתע.  לעתים  דקה שמתנוצצת  נקודה  לומר שהיא  רק  אפשר  מזה  לדבר  כמה שאפשר  ועד 
לו  שאין  הקושי  עם  נפש  במסירות  לחיות  וממשיך  נגמרת,  שאינה  בנאמנות  יהודי  דמתהלך 

כתר  את  לו  יש  הכל,  לו  עליו שיש  מאיר  ופתאום  וכו'(,  פעלו  רצונותיו שלא  ואת  את מצבו  )דרואה  כלום 

הרצון, יש לו את מה שזוכה למסור הכל אליו ית', ומה יש יותר מזה, והרי זהו עומק צביונו של 

יהודי שבמהותו הינו מקדש ה', בעצם הוייתו.

י. "ה' יראה"

מסר  דאברהם  בזה.  ושרה שנתבררו  אברהם  אצל  את המתגלה  לציין  הדבר אפשר  ובשורש 
הכל כפשוטו )וכנ"ל(, דהשכים והלך בידיעה שאין לו המשך, ולפתע התגלה שמעולם לא איבד 

כלום )ולא היה אמור בכלל לשחוט(, יצחק יחיה וממילא גם הוא. וזהו שבמקום זה )לאחר שהקריב את האיל( 

כתוב "ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה' יראה וגו'" )שם כב, יד(, דיש לפרשו בהנ"ל כאומר ה' 

)בבחינה  יראה ויעשה הטוב בעיניו, והיינו כנ"ל פנימיות סוד מסירות נפשו של יהודי שחי כך 

הנ"ל של "שיהיה הכל כרצונו ית'". וניחא גם שרבינו ז"ל נקט שאמירה זו שאומרים בבקר מתייחסת גם ל"בני והתלויים בי", דהוי 

דומיא דאברהם אבינו שחקק השגה זו בתורה והשליכה על בניו וכל התלויים בו - על כל נשמות ישראל שיבואו בגופים לקדש שמו 

ית'(.

וכן הוא בשרה. דאחרי שלוש עשרה שנה )גמטריא אחד(, לאחר שנזדכה בחיים של נאמנות בקשיי 
אותה מסירות נפש של מי שאיבד את הכל וממשיך, נודע שיש לה הכל, דהיא האמא, ממנה 
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)הכל  הכל  את  מוסרים  להיות  במהותם,  ית'  שמו  מקדשי  להיות  הבנים  יקחו  וממנה  ההמשך, 

כנ"ל(.

יא. יצחק על שם הצחוק

דמלבד  צפוי.  לא  שינוי  פתע,  לדבר  כידוע  המשתייך  מושג  צחוק,  מלשון  הוא  שיצחק  וזהו 
מכל  הנגזרת  ישראל  של  הפנימית  למהותם  נאמן  ביטוי  שהוא  בהנ"ל  מובן  תמיד  המבואר 

איך  מלמד  דיצחק  וקיומו.  וגידולו  יצחק(  )של  נשמתו  בהמשכת  כרוכים  שהיו  הנ"ל  הבירורים 

לו  מגלים  מספיק(,  עשה  לא  )או  כלום  עשה  לא  שהוא  ליהודי  שנראה  שנים  ולפעמים  ימים  אחרי 

לפתע שעם קצת תמימות )והיא נקודת הגאולה( יכול הוא להתחבר למקום אחר, להבין שכל מהותו 

של  חיים,  מציאות  של  בערך  אלא  אחת,  פעם  שמת  מי  בדרגת  רק  לא  נפש,  מסירות  צועקת 

מהות שמלוה אותו מחמת היותו זרע יצחק.

יב. פלגא עלי ופלגא עליך

ובזה יתחדש טעם לשבח בהא דאמרו חז"ל )שבת פט:( שההמתקה שבגאולה תהיה בזכות יצחק 
שיאמר פלגא עלי ופלגא עליך )עיין בהגה(2, דסוד הדבר בהנ"ל הוא שיגלה שאי אפשר לדקדק 

אחר ישראל מאחר ומשתייכים הם למקדשי ה' בחייהם, דכל מציאותם נגזרת מהשורשים של 

הויית יצחק )וככל הנ"ל(.

יג. הצדיק מבטל הקלי' כל יום ויום

אחרי הדברים האלו יאירו לנגדנו כמה מדברי רז"ל ודברי רבינו ז"ל. איתא בחיי מוהר"ן )אות 
רמז( "פעם אחת ספר רבנו ז"ל לפני בדרך קבלנא על גדל היסורים שיש לו שאמר שהוא מוכרח 

לחשב במחשבתו בכל יום את בלעם בתוך תפלתו, ולא ספר יותר. והמובן מדבריו בפשיטות 

שהוא צריך בכל יום בשעת התפלה להכניע את בלעם הרשע לבטל טמאתו מן העולם", ע"כ. 

2 תלמוד בבלי מסכת שבת דף פט/ב: אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן מאי דכתיב כי אתה אבינו כי אברהם לא ידענו 

וישראל לא יכירנו אתה ה' אבינו גואלנו מעולם שמך לעתיד לבא יאמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם בניך חטאו לי אמר לפניו 

רבונו של עולם ימחו על קדושת שמך אמר אימר ליה ליעקב דהוה ליה צער גידול בנים אפשר דבעי רחמי עלייהו אמר ליה בניך 

חטאו אמר לפניו רבונו של עולם ימחו על קדושת שמך אמר לא בסבי טעמא ולא בדרדקי עצה אמר לו ליצחק בניך חטאו לי 

אמר לפניו רבונו של עולם בני ולא בניך בשעה שהקדימו לפניך נעשה לנשמע קראת להם בני בכורי עכשיו בני ולא בניך ועוד 

כמה חטאו כמה שנותיו של אדם שבעים שנה דל עשרין דלא ענשת עלייהו פשו להו חמשין דל עשרין וחמשה דלילותא פשו 

להו עשרין וחמשה דל תרתי סרי ופלגא דצלויי ומיכל ודבית הכסא פשו להו תרתי סרי ופלגא אם אתה סובל את כולם מוטב 

ואם לאו פלגא עלי ופלגא עליך ואם תמצא לומר כולם עלי הא קריבית נפשי קמך פתחו ואמרו )כי( אתה אבינו אמר להם יצחק 

עד שאתם מקלסין לי קלסו להקדוש ברוך הוא ומחוי להו יצחק הקדוש ברוך הוא בעינייהו מיד נשאו עיניהם למרום ואומרים 

אתה ה' אבינו גואלנו מעולם שמך א.
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אין לנו כמובן עסק בנסתרות ולא נדע פעלו של צדיק, אבל אם נתגלה דבור זה אות הוא ששייך 

לדידן, ויש )כדלהלן( להאיר ע"פ הנ"ל נקודה אחת.

את  לקלל  בלעם  של  הליכתו  בתחילת  הנה  רשע.  אותו  של  בענינו  להתבונן  תחלה  נקדים 
ישראל כתוב "יקם בלעם בבקר ויחשב את אתנו וגו'" )במדבר כב, כא(, וכתב רש"י ז"ל )ד"ה ויחבש את 

אתנו( "מכאן שהשנאה מקלקלת את השורה שחבש הוא בעצמו. אמר הקב"ה רשע כבר קדמך 

אברהם אביהם שנאמר 'וישכם אברהם בבקר ויחבש את חמורו'".

ועל פניו הדברים מוקשים. דאם היה בלעם עסוק בדבר מצוה טוב היה שייך לומר שאברהם 
יש  צורך  מה  רשע,  בדבר  רשע  אותו  עסוק  שהיה  כיון  אך  בטוב,  לזכות  הקדימו  כבר  אבינו 

בהקדמת זכות אחרת, ומה המקום בכלל להשוות בינו לבין אברהם.

יד. בלעם צופן רשעתו

ובשם משמואל )בלק תרע"ז( נדרש לתמיהה זו, וזה לשונו )בישוב הדבר(: ויקם בלעם בבוקר ויחבוש 
בבוקר  אברהם  וישכם  שנאמר  אביהם  אברהם  קדמך  כבר  הקב"ה  אמר  וברש"י  אתונו,  את 

הי'  קונם  רצון  לעשות  אחד  בסוג  שניהם  חבישת  היתה  דאם  להבין  ויש  חמורו.  את  ויחבוש 

צודק הלשון אבל כבר קדמך אברהם, היינו שקדם וזכה, אבל מאחר ששניהם אינם בסוג אחד 

וילך עם שרי מואב שפירש"י לבו כלבם  נגד רצונו כמ"ש  וזה לעשות  קונו,  זה לעשות רצון 

שוה, איך שייך לומר כבר קדמך.

ונראה לפרש עפ"י דברי המדרש שטען בלעם מוטב שיהי' הקב"ה נעבד מכל שבעים האומות 
ולא מאומה יחידה לבד וכו'. והנה בלעם אחר שראה שלא הורשה לקלל והבין אהבת ה' לעמו 

ישראל בא במחתרת, והיינו שטען מוטב שיהי' הקב"ה נעבד מכל שבעים האומות, ולכאורה 

גבוה, אבל הרשע הזה  כוונתו לצורך  הי' צודק באם היתה  זה  ואדרבה, אך  אין בזה דבר רע 

אוהבים  לו  שיהיו  אהר  ישראל  לעמו  ה'  אהבת  מעט  תתקרר  שעי"ז  אלא  כוונתו  היתה  לא 

אחרים ושוב יהי' ביכולתו לקלל את ישראל. ומ"מ לא הי' טפש כ"כ לחשוב שהשי"ת לא יבין 

כוונתו הנעלמת וכמתעתע יהי' בעיני ה', ובהכרח שבשעת אמרו דברים אלו הפשיט א"ע מכל 

מחשבה צדדית וחשב רק לקרב את כל האומות, והמחשבה הרעה שהיתה לו בזה היתה כ"כ 

נעלמת עד שלא הי' מכיר בה אלא השי"ת לבדו היודע תעלומות לב ואפי' מלאך לא ידע מה. 

ואפשר שאפי' בלעם בעצמו לא ידע בה. הגם שלאו כל אדם יכול להפשיט עצמו כ"כ, הרשע 

באויר  מדין  מלכי  עם  שפרח  בשעה  מדין  שבמלחמת  ובפרדר"א  עצומים,  כחות  לו  הי'  הזה 

ע"י כישוף קידש את שתי ידיו כשתי לוחות, וע"כ איננו רחוק שהי' ביכולתו להפשיט עצמו 

ממחשבתו הרעה לשעתו. וע"כ הי' נראה כאלו השכים בבוקר בזריזות לעשות מצוה רבה. אך 
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היתה  ששם  מעלה,  קדימת  היינו  אברהם,  קדמך  כבר  רשע  א"ל  לב  תעלומות  היודע  השי"ת 

מחשבה טהורה ונקי' לעשות רצון קונו, אבל מצות רשע זה מתוכה סרוחה. וזה לימוד לאדם 

הענין  שטחיות  שלפי  אף  שלו  במעש"ט  אפי'  היטב  להתבונן  מיוחדים  עתים  לעצמו  לפרוש 

נראין נקיים ובמחשבה טהורה צלולה, מ"מ אולי בתוכו צפונה גם כוונה צדדית, שבהשקפה 

ראשונה גם בעצמו אינו מכיר בה, וזהו דבר המסור ללב נבון משכיל דורש את ה'. ע"כ.

דבר  בבלעם  שהיה  דנמצא  לנו,  הנצרך  על  נעמוד  אך  הנפלאים,  דבריו  לכל  נדרש  לא  והנה 
מטעה עד למאד, דבר שיכול היה להצטייר כטוב שיכול לעמוד כנגד הטוב של ישראל, אלא 

)והשם משמואל פירשו כנ"ל  שהקב"ה העיד שאברהם אבינו בהשכימו לעקדה הקדים אותו במעלה 

בענין מחשבה נקיה של אברהם לאפוקי בלעם שצפן רשעתו, אך אנו נוסיף להגדיר נקודה מסוימת, ונפרש היות הדבר שייך דוקא 

לאברהם(.

ולהבין בזה ע"פ דרכנו נקדים שהתלבשות הקלי' לטשטש את הטוב היא בנקודה של הניצוץ 
הקדוש שבה. דהרע הרי הינו ההיפך מהטוב, ובמה יבא לסלף האמת, אלא שבמקום שבו יש 

את הניצוץ שמעורר רשימו דרשימו של טוב מסוים, שם יש מקום לקלי' לינוק - לרשע לפשוט 

צפורניו ולומר הריני כמותכם.

טו. הכח לחיות על קדוש שמו ית' נמצא רק בישראל היונקים מאברהם

ומעתה ניתי קרא וניחזי: "כי מראש צרים אראנו ומגבעות אשורנו הן עם לבדד ישכן ובגוים 
ותהי אחריתי  ישרים  נפשי מות  ישראל תמת  ומספר את רבע  יעקב  יתחשב. מי מנה עפר  לא 

לשאר  ישראל  בין  להשוות  בלעם  שבא  הנ"ל  המדרש  דברי  ע"פ  דהנה  ט-י(.  כג,  )שם  כמהו" 

ישכן  לבדד  עם  "הן  מובן שהכתוב  נעבד מכולם,  יהיה שיהיה הקב"ה  לומר שטוב  האומות, 

ובגוים לא יתחשב" מדבר במה שבלעם נאלץ על כרחו לסתור קלי' ההטעיה שלו ולגלות מה 

בין אור לחושך, מה בין ישראל לעמים. וממילא נבין בהנ"ל שאף הסיום של "ותהי אחריתו 

והיינו דעל פניו נראה שעוסק הוא בכבוד שמים והליכה נמצרת לדאוג  זה.  כמהו" הוי מעין 

)הנעשים למענו ית'(  )כל האומות( את הקב"ה, צורה של רצון לשפר את המעשים  לכך שיעבדו כולם 

עוד יותר. אך באמת לא רק שבלעם עצמו היה טמא ורשע )דזה פשוט(, אלא אפילו הנצוץ הקדוש 

שנסה להשתמש בו לטשטש האמת נבדל באופן מהותי מענין קדושת ישראל, דבעוד ישראל 

מוסרים עצמם למענו ית' בחייהם )להיות מוכנים לחיות עם טעם מיתה וכנ"ל(, דכל מציאותם הינה קדוש 

שם שמים, בלעם אף כשהיה הנצוץ "מדבר מתוך גרונו" לא יכל לומר אלא "תמות נפשי מות 

ישרים ותהי אחריתי כמהו", דיכל לכל היותר לדבר על מיתה במסירות נפש. ואתי שפיר אם 

כן שמי שהקדים אותו במעלה והכה על קדקדו היה אברהם אבינו שהשכים לעקדה, דבאמת 
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כנ"ל דיקא אז הניח יסוד להניק את כל יוצאי חלציו ביכולת להיות מוסרים כל רצונם אליו ית' 

בחייהם דיקא.

טז. בלעם אזיל לשיטתיה

וכבר הארכנו לעיל בכך שכיון שנפתחת ההסתכלות הפנימית במהות הנפלאה של עם מקדשי 
שמו )בחייהם(, מתגלה ממילא הסוד של "פלגא עלי ופלגא עליך", דשוב אין )עקר( המעלה נגזרת 

מדקוק המעשים ומבחן התוצאה )אם יצא ידי חובה עד הסוף או לא(. וניחא אם כן שזהו הבירור שהיה 

בלעם  דבאמת  מומים.  בהם  ולחפש  ישראל  על  להציץ  חיפש  בלעם  שבה  פרשה  אותה  בכל 

"אזיל לשיטתיה". דהרי כנ"ל מי שאינו יכול לחיות על קדוש ה' )במסירת הרצון לגמרי( הוא אותו 

אחד שאינו מסוגל להיות 'בלי כלום', דבעומק כל תפיסת המציאות שלו נגזרת מפרי המעשים 

)למסור נפש רק  שאפשר למשש. וממילא דיקא משום שהיה אחוז בלעם ב"ותהי אחריתי כמהו" 

פעם אחת בשעת המיתה( לכך כל ההסתכלות שלו היתה כפי דקדוק המעשים הגמור, הוצאת הדבר 

פרצה  למצא  רעה  בעין  ישראל  על  דהציץ  כן  אם  והיינו  וכו',  בשלימות  ההצלחה  לפועל, 

בכשרון המעשים.

יז. "והצנע לכת" הוא סוד המחשבה והרצון הכמוס

אתו  ענה  ומה  מלך מאב  בלק  יעץ  מה  נא  זכר  "עמי  ח(  ו,  )מיכה  לישראל  נביא  שכשאמר  וזהו 
בלעם וגו'", המשיך ואמר )וכך חותמים את ההפטרה כשקוראים פרשה זו( "הגיד לך אדם מה טוב ומה ה' 

דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלקיך". דבהנ"ל נפרשו שהנביא 

אומר לישראל "הגיד לך אדם מה טוב כי אם עשות משפט וכו'" - ודאי שהטוב מחייב לנסות 

הוא  והסוגר  הפותח  מקום  מכל  אך  ספק.  אין  מעשיות,  עובדות  דבעינן  וכו',  משפט  לעשות 

"והצנע לכת", והיינו סוד הרצון והמחשבה שמוצפנים בלבו של יהודי, דרק הוא וקונו יודעים 

כמה הוא כן רוצה, כמה כל מהותו )כמוסר נפש( מופקעת מתפיסת דעת של מי שאינו מבקש אלא 

"ותהי אחריתי כמהו".

יח. לתת לנשמות ישראל הצצה אל מציאותם הנפלאה

יום מחדש בתפלתו. דהנה רבינו  לענין רבינו ז"ל שהיה צריך להכניע קלי' בלעם כל  ונשוב 
ז"ל הוא זה שהאריך כנ"ל )שיחות הר"ן יב( בדבר היות התפלה בבחינת "כי עליך הורגנו כל היום", 

דיהודי בא להתפלל ויש לו בלבולים )דאין רצונותיו עולים יפה(. ובצירוף להנ"ל בסמוך מובן שקלי' 

זו, דמטשטש הוא את הבהירות באמיתת ענין ישראל קדושים  בלעם שייכת במסוים לנקודה 

שהינם מקדשים שם שמים בעצם חייהם, דאלו הבלבולים בעצמם הם קרבנות. וממילא כמי 

שכל ענינו תפלה, טרח רבינו ז"ל יום יום להפקיע אחיזת בלעם, לתת לנשמות ישראל הצצה 

אל מציאותם הנפלאה שנשזרת אפילו בתוך הבלבולים.


