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עליו עולות  זובח במדרש פתח ר"י נפחא מזבח אדמה תעשה לי... אדם עושה מזבח 

אברהם וברכתיך,  ךת שמי אבוא אליא כל המקום אשר אזכיר בושלמים, נאמר עליו 

 אבינו ע"ה שזבח את עצמו לא כ"ש?... 

 בוש במהלךהשי

  ו ביארנו שעצם זה שאדם עומד במצב שהוא לא מבין ולא משיג מה הקב"ה מעביר אות 

כי טבע האדם הוא להבין ולהשיג כל  זו הזביחה הכי גדולה שאדם יכול לתת מעצמו. 

יה אצל אברהם אבינו כל זמן שהבין את המהלך של הקב"ה על ידי עבודתו הכל הדבר.  

נהיתה לו סתירה אתמול טוב וברור. אך לפתע כשציווהו להעלות את יצחק לעולה 

עפ"י דרך הפשט. בעומק  זה  כל  אך    אמרת כי ביצחק יקרא לך זרע וכעת והעלהו לעולה?

היה הניסיון האמיתי של אאע"ה אלא  הדברים בא הפרה"א זי"ע, לבאר לנו שלא זה 

כשאדם מרגיל את עצמו לדרך מסוימת בעבודת ה' ולפתע כמו מתהפך עליו   .יותר מזה

היום נהיה לו סתירה אחת גדולה, וממי? מהקב"ה עצמו, אזי עולמו וכל מה שעבד עד 

בואו נחשוב שאאע"ה  .בכזה מצב האדם יכול להגיע לשיבוש בכל המהלך שיש לו 

כיר את בוראו בגיל שלוש ומפיץ את דרך האמונה שלו בכל העולם, והוא כבר יודע שה

ה שכל שוחטים ילדים ופתאום הקב"ה מצווה אותו לעשות את מששהקב"ה לא אוהב 

 הגויים עושים... והלא אין שיבוש גדול מזה לכל המהלך? אז מה באמת הולך כאן?  

 השגההלמנף את 

אמנם הקב"ה לא עושה זאת כדי להשאיר את האדם בלי הבנה אלא כדי למנף לו את  

צד אחד אם יתנו לו את ההשגה  מבנה להעלותו לרמה יותר גבוהה בעבודת ה'. הה

בר לכלי שהוא יכול לקבל  ום כי זה מע  הגדולה ללא שום הכנה לא יוכל כלל להשיג כל

אך כאשר הוא עובר ניסיון שם יש לו סתירה וחוסר הבנה בכל המהלך שלו בעבודת ה'.  

אז מה שנדרש ממנו הוא לבטל את ההשגה הראשונה שלו, דהיינו מה שהשגתי עד 

היום אני מבין שאין זה סוף פסוק ועכשיו הקב"ה הולך לגלות לי רמה יותר גבוהה  

ה' ורק על ידי שאני אכניע את עצמי להבין זאת שאני באמת לא משיג את   בעבודת

 כין יותר כלים להשיג את הנקודה הבאה.  מעומק העניין כך אני 



 

 סוד הפרד"ס

שרבי עקיבא היתה לו הכנה מבארים    .ארבעה נכנסו לפרדס ורק רבי עקיבא יצא בשלום

ק לאחר שעבר  ת"ח ואנשכנו כחמור, ורלי  שעד גיל ארבעים היה עם הארץ ואמר מי יתן  

הכנה סיפקה לו את הכלים המתאימים שבכל השגה  הכל זה נכנס לתורה ולעבודה, ואז  

והשגה ידע שאין לו שום חלק בה מלבד שהקב"ה מזכה אותו בעוד ועוד דרגות בעבודת  

ם ה'. ולכן אף שנכנס לפרדס שם היתה לו השגה גדולה מאוד אך מנגד גם היו לו כלי

עה שעבד על עצמו כל אותם שנים להגיע להכנעה  אלו כלי ההכנ –חזקים מאוד 

תית אצל יכאין וכאפס לעומת ההשגה התכליתית והאמ ושפלות שכל מה שמשיג זה

 יד היה בבחינת כלי קיבול וזכה להיכנס בשלום ולצאת בשלום. מה' וא"כ ת

 הכנעה -כנה ה

'מי אנכי שאזכה להתפלל'... כי  וכל יום אומר לעצמו  זו המעלה למי שחי בהכנעה

, וכמו למשל דדות חדשהויום נותנת לו את הכוחות להתמום ודה התמידית של הי בהע

שב וערוך ומוכן לכל מתקפה הוא הכי מחושל כי הוא חי כל במלחמת סייבר, שמי שיו

בי ר  תמודד.א כל הכנה לא יודע לה מי שפתאום מותקף לל משא"כהזמן את הסכנה, 

ארבעים שנים הראשונות של  , הוא זכר זאת מה עצמואין לו שום דבר מידע ש עקיבא

השיגן  את עצמו בהן וכך יכול היה ל השגות הכי גדולות ולבטל לכן ידע לעמוד בחייו, ו

ים שהיה מונח  את כל המיתוסים הקודמ  ו לגמרילגמרי ששבר  ותחדשות  השג  והיאף ש

ברהם אבינו ע"ה שעבד על עצמו לקיים את רצון השי"ת אף  אכן   מווכ בהם עד עתה...

 שזה מעבר ומעל להבנה ולהשגה שלו. 

 חלש?! עדיף להיות

לכל אדם יש שלושה דברים  :הארץ זי"ע הפרי אי לתת הקדמה נוספת לדבריוכד

אחד לאחד. כולנו   ובהמשך נבאר אותםמצב טכני, תענוגים, והשגה.  :  ם אצלושמשתני

ואב יל שבת לברפה דירה האסון הנורא שאירע לפני מספר שנים בהם נשרים את זוכ

ותו כיצד היה לך את הכוחות נשרוד כזה כששאלו אד איבד שבעה בני משפחה ר"ל.  אח 

ואמר: אומר ה האב השכול  ולהספיד שוב ושוב? ענסדר גודל של אסון נורא ועוד לעמוד  

ברגע הנורא של הבשורה הקשה חשבתי לעצמי שאני חייב להחליט  לכם את האמת, 

רגע את עזרת הבורא .. והחלטתי שאני חלש! ואני חייב בכל האם אני חלש או חזק.

כל לא  תי אומר לעצמי שאני חזק, הייתי מתרסק לגמרי ל היילּו.  שיםשיעניק לי חיים חד

צמתי זה ממחיש לנו בפועל את  ור עוך המלך. סיפזרה אי פעם לדרלעלות בח יכולת 

 סיפורה של פרשת וירא. 

הרע בא אליו לרגע היכנס לאור כשדים והיצר בואו נחשוב את אברהם אבינו הולך ל

ה שיבוא יהודי אחד ויחיד שהקב"ה המתין כבר אלפיים שנ  חשובכדאי שת, ואומר לו

המתין עוד אלפיים הוא הולך ל  עולם, ועכשיו בשביל ניסיון קטןכמוך ויפרסם אותו ב



הנך   ראות כאילואינך חייב להשתחוות לנמרוד אלא רק לה רישנה נוספות... וה

ה להבין ננסובאמת אם ? ח תהיה דבוק לגמרי בבוראך, ומה בכךבמ  משתחווה בעוד ש

היה  של פרסום האמונה בעוד שמשהו זניח ושולי מעיב עליו, והלא יש כאן מהלך גדול 

ל פרסום ה' בעולם ר ההשגה והתכנית הגדולה שגב  וי שנחשוב שזה רצון ה' שת  מן הרא

אך האמת היא שרצון ה' הוא לעשות בתמימות את מה שה' על הפרעה כה קטנה. 

ם במצב ך אאי לכ  עדינו.'יסתדר' בלשום חשבונות כיצד הקב"ה    מבקש מאיתנו, ללא 

 שום חישובללא  הזניח והשולי יגרם חילול שם ה', אין זה רצון ה'! כפשוטו!הניסיון 

סתדר הלאה, ודווקא היפך כשם שהקב"ה הסתדר אלפיים שנה כן הוא יל. ויותושל עדיפ

נות  ולעמוד בניסיוזכה להמשיך    'קטן'הבניסיון    אבינו ע"הבות של אברהם  בשל ההתעכ 

רים שעד בהמיתוסים והד  הוא לא להישבר מניפוץכמו עקידת יצחק. כי הרעיון    הגדולים

ליך אותו אלא מה  מו"ה ה לו כיצד הקבבה' לא משנ, אם אדם דבוק בהםהיום האמנו 

 שאר דבוק. שאיכפת לו זה איך הוא יי 

 מצוי ורצוי

תעורר בדל בין הרצוי למצוי. כל אדם שמח במה שיש לו זהו המצוי, אך ברגע שמזהו הה 

. גם את המצוי  ,בה את הכלמכאוש ואו שהוא נכנס לי  שלוש ברירות:וי יש לאדם הרצ

לתת הכנעה,  או הדרך שאנו מדברים  .יע להפקרות או שמתחיל להילחם עד שמג

מלמדת אותי שגם המצוי תחת   התעוררות הרצויכי  .הכיר ולשמוח במצוי תחת ידילו

אך  באופן בריא יותר לגשת להשגת הרצוי,ידי אינו שלי אלא מתנת ה', ואז אני יכול 

בסופו של דבר אני   כשאני רואה שאיני יכול להשיג את הרצויאם אני מאבד עשתונות 

י ם: גם כי. יוצא א"כ שהתעוררות הרצוי הינה בשביל שני דבריאבד גם את המצויכול ל 

רוצים לתת לאדם תוספת של נקודות קשר חדשות בעבודת ה', וכפי שביארנו את 

הר זהו מי יארנו שהבא ליטין לו והבא ליטמא פותחין לו, ובבא ליטהר מסייעה, המשנה

מסייעין לו , אך מי שיודע שאינו יכול לבוא להיטהר  יטהר אז רק א בא להשחושב שהו

לו, פותחין לו ערוץ פותחין    –אזי    רגע כדי שלא יפולכל  לוק ממעל  עזר אה  אלא חייב את

סף הוא הדרך להביא את האדם דבר נווחדש של הידברות כדי שיוכל לבוא אל הקודש...  

תנת ה', זהו גם על ידי התעוררות הרצוי שאינו  מגם המצוי אינו בידו אלא להכרה ש

 תחת ידו. 

 לא חייבים לסבול

טומן בחובו חיוב של סבל  ו. הניסיון כפי שביארנו חייב לבוא אך אינלויש סביש ניסיון 

וא יותר יסבול כאבים, כך ה לברוח ממנו( ) שאדם נלחם יותר בניסיון אלא להיפך, ככל 

ה שאנו רואים אצל אברהם מזה הוא יסבול פחות.  ,אך ככל שיתן הכנעה יותר מהר

ל זמן שהיה אברהם אבינו תחת התחושה של 'שחטהו' הוא היה בכאב  . כאבינו ע"ה

בונות עד שהקב"ה זיכה ושם נתן את האמונה והדביקות בורא לעשות רצון ה' ללא חש

ו לעולה  ותהעללרק  'אסקיה'  'אחתיה'  ,  'אל תשלח ידךההוראה 'חדשה של  בנה  אותו לה

זכה על ידי העבודה הזו של הביטול ואברהם אבינו ע"ה . השחיטה בפועללא אך ל

היה נכנס לסערת כמונו אך להבדיל כל אדם אחר  .דשהלשמוע!! את ההוראה הח



כאב ובסערת הרגשות כי ב הזו המפספס את ההוראוה עושושה מה שע רגשות והיה

..  אוש.יהפקרות או  –נכנסים לשתי האפשרויות האחרות אלא  כלום יםשומעכבר לא 

לעמוד ולהמתין שם  מד לאמונהציכדי שאדם יישאר שפוי בזמן הניסיון הוא חייב לה

הו בסבלנות ולהילחם עם עצמו שהכל מאת ה' וגם אם אני כעת לא מבין ולא משיג ז

שפעה החדשה שעומדת יותר לבורא ולהכין את עצמי לה  באוכל להתקרהתהליך כדי ש

 לבוא. 

 חייבים להיחתך!!

כי הגוף מצד אחד מושך את האדם להבין   תהפכתמהחרב ה  היה מבאר ר' אשר זי"ע  וזה

, מה ה' אלוקיך שואל מעמך.  מהא אך הנשמה עומדת ומכריזה, לא למה אל  למה

כחרב המתהפכת שיש לה שני להבים משני הצדדים והאדם והמעמד הזה הוא קשה 

הביא את הגוף בור אבל זה בלתי נמנע כדי ללומר חייב להיחתך כדי לעחייב לעבור כ

 דשה. טול מוחלט ואת הנשמה להתכונן להשגה הח למצב של בי

 הניסיון של אברהם אבינו

הם ולא על  אבר ם של עע מדוע היה הניסיון הארץ זי"רי מבאר הפכעת נבין את מה ש

היתה דבר  מסירות נפש אצל האבות הקדושים  שם יצחק שמסר את עצמו למיתה?

ש ה' אין  נפש על קידוסיון הוא למסור את הני, אור כשדים או עקידת יצחק אם ה ברור

וברור שעושים, אך מה שביארנו שהניסיון של אברהם אבינו ע"ה היה הרבה  כלל שאלה  

ה מאחר וכל המהלך שלו בעבודת ה'  שתבשהה, כי כל האמונה שלו נסתרה ויותר מז

ו לשחוט את בנו כפי תך לנגד עיניו כשהקב"ה מצווה אושהיה נגד כולם עמד להתהפ

ב לעמוד בנקודת האמונה  רכהוא הרבה יותר מוסיון  יעכשיו הנעושים כל הגויים, וא"כ  ש

זה של החרב המתהפכת ולשתוק ולהתחזק באמונה שאני לא מבין ומה  ההחיתוך ו

שאדם מדבר . כי כ ברים זו נקודת האמונה שעליה אנו מדו. שרצון ה' הוא מה שייעשה

, צא שם ולא חי את זהמאך הוא לא נ מםועולם הבא שהוא דבר נפלא ומרו ןעל גן עד

ל אמונה אך הוא לא חי ועובד את האמונה הזו כפי שעומד בניסיון עאמנם הוא מדבר 

אדם  .שרי אחזה אלוקבממוחש באדם עצמו בבחינת דבר זה נוכל גם לראות ב ושותק.

לוקח נשימה ונושף החוצה נשיפה ושוב חלילה, הקב"ה עושה זאת כדי שלאדם יהיה  

ימות, ישכח את הבורא, ואילו לא תינתן  את האיזון המתאים, אם כל הזמן יקבל רק נש

ועל כן יש איזון של נשימה ר והרי הוא כפגר מת. בדלימה כלל לא יהיה עם מי לו נש

את שהקב"ה מנהיג  זולאחריה נשיפה החוצה, לתת לאדם כל הזמן את התזכורת ה

 מנהל אותו על כל צעד ושעל. ו


