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 נמסר: מוצש"ק לך לך תשע"ג[ ,  ]פרי הארץ פרשת וירא 

   

 "זה  לעומת  זה"
 

ר"י נפחא כתיב מזבח אדמה תעשה לי והעלית עליו וכו', אדם עושה מזבח וזובח עליו עולות ושלמים  "במדרש פתח  

נאמר עליו בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבא אליך וברכתיך, אברהם אבינו שזבח את עצמו לא כ"ש, זהו שנאמר  

 וירא אליו ה'". 

 

אדם מביא קרבן ובשעה שמקריבים אותו   –וא בקרבן  ביטול שאדם נותן, משפיע הוא על עצמו בזה השפעות. כן הכל  

כ"ש אברהם אבינו שזבח  הוא חושב על כך שהיו צריכים להקריב אותו במקום הקרבן, וע"י הביטול הזה נמחל לו... 

 את עצמו! 

 

הפרי הארץ מספר שאלות. מובא במדרש שישמעאל התפאר בפני יצחק אבינו ע"ה על כך שהוא מל עצמו   מקשה 

שכבר היה בר דעת ובר בחירה וזה ודאי עדיף על יצחק שמלו אותו בעודו תינוק בן שמונה ימים בלבד. אמר בגיל י"ג כ

לו יצחק: אם יאמר לי הקב"ה למסור את עצמי למיתה על קידוש שמו ית' אמסור! ואכן מסר יצחק את עצמו לקיים 

כפי שאנו אומרים בתפילה "כמו שכבש רצון ה', וא"כ קשה מדוע מוזכר הניסיון על שמו של אברהם אבינו ע"ה, 

אברהם אבינו את רחמיו"... ולכאורה היכן יצחק בכל הניסיון הזה? ועוד מקשה, מדוע לא הזכירה התורה כלל את 

 ניסיון אברהם אבינו באור כשדים?

 

יום ואלמלא  "אבל הענין ידוע מאמרם ז"ל כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו". ואמרו יצרו של אדם מתגבר אליו בכל  

 הקב"ה עוזרו לא יכול לו שנאמר צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו, ה' לא יעזבנו בידו וכו'".  

 

הפרי הארץ מבאר לנו יסוד לחיים: בשם ר' יצחק מווארקי אמרו, אם מסתכלים  כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו,

ו וגודל, אות וסימן הוא כי הוא בעליה ודרגה  מזוית אחרת גם זאת נחמה, מכיון שככל שאדם רואה שהיצר מתגבר עלי

גבוהה יותר משהיה... אך לכאורה יש לבאר ענין זה, כי בדרך העולם הוא שכשאדם עובד בעבודה, כמה שמתקדם  

 מתגמלים אותו יותר, וכאן הוא ממש להיפך, כי כל כמה שאדם גודל בעבודת השי"ת מוסיפים לו קושי???

ק אעשה לו עזר כנגדו יש התנגדות שהוא העזר, שאלמלא התנגדות את זה לעומת  "והנה מאמר בעל עקידה על פסו 

זה עשה אלקים היה ביטול הבחירה שכר ועונש או לפי דברינו במ"א היה ביטול התענוג כידוע להיות תענוג תמידי  

 אינו תענוג, או שלא היה יכול לסבול תענוג של השגה אם לא ברצוא ושוב שהיא ההתנגדות". 

 

כנגדו, כי אם עזר אז כיצד הוא כנגדו... אבל בעצם כל   –פרי הארץ זי"ע מישבת לנו את הסתירה הזו של עזר הדרך 

להתקרב יותר למטרת רוחניות החיים. על כל 'כנגדו' שיש לאדם   העזרהתנגדות שיש לאדם בחיי היום יום היא היא  

יתקשר אליו. ולולי עזרת הכנגדו מבאר הפרי  צריך להודות לה', כי אדם מגלה שם שהקב"ה רואה אותו ומחכה לו ש

כי אם הכל היה הולך כשורה היה בטל מן האדם רצון   –הארץ זי"ע ג' טעמים מה היה קורה. א'. היה ביטול הבחירה 

הבחירה וממילא שכר ועונש גם. ב'. ידוע כי תענוג שהוא תמידי לבסוף נפסד ואיננו. כי כל החיות בתענוג היא רק  

)כפי שכבר ביארנו בשבועות קודמים במשל המים וכדומ'(, א"כ ההתנגדות מחדשת לאדם את  ע"י ההתחדשות 
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התענוג. ג'. ישנו מושג של רצוא ושוב, כלומר אם היה התענוג של ההשגה מאיר תמיד, לא היינו יכולים להשיגו 

 בול את התענוג. מחמת שהוא מאוד גבוה, וההתנגדות גורמת לאדם שההשגה תאיר לו לעיתים וכך הוא יכול לס

 

את  מסכם הפרה"א, לפי ערך גודל ההשגה של האדם כן גדלה איתו ההתנגדות, מההכלל שהבאנו  כללא דמילתא, 

כל דרגה שאדם מגיע אליה חייב שיהיה לו זה לעומת זה עשה אלקים, הביטול ומחשבת חוץ מהיפוך להיפוך, 

ם שהביא הפרה"א, ברמה הזו שהאדם נמצא בה כעת, התנגדות ברמה הזו, כי אם לא כן הרי ששוב חוזרים ג' הטעמי

   הקטן לפי קטנו והגדול לפי גודלו בכדי שיבוא אל העזר הנ"ל.

 א"כ יוצא שהעזר הראשון שהקב"ה שולח לנו הוא ההתנגדות, כדי שעל ידה נוכל להגיע ולהתעלות בעבודת השם.  

 

ונה הגדולה ופשוטה בלי שום טעם וריח וסברות  "אבל במה הוא נעזר מנפילתו בהתנגדות ח"ו העיקר הוא ע"י האמ 

כלל, שהרי באותה השגה והעבדות שהשיג כבר נפל לשכנגדו, לכן יראה להתחזק באמונה הגדולה ופשוטה בחזקה.  

וזהו העזר שהקב"ה עוזר לכל אדם בכל יום נגד היצה"ר בהשפעתו לאדם את האמונה זו להתחזק בו ית' ועל ידה  

 יקום על משענתו". 

 

ממשיך הפרי הארץ לבנות עוד יסוד עצום במערכה זו. לכאורה קשה אם ביארנו כי זה לעומת זה עשה אלקים   כאן

כלומר המצוה או הדבר הטוב שהוא עסוק בו כעת,   –וההתנגדות היא העזר, אז לכאורה ההשגה הרוחנית של האדם  

א יעשה את המצוה, וא"כ שהם שוים עומד בדיוק באותה רמה של הניסיון וההתנגדות ששולחים לו משמים כדי של

 בגדלם, מה יתן לאדם את הכח להתגבר על הניסיון??? 

 

ישנו מקום ששם אין מצב של זה לעומת זה ולשם אדם צריך לקשר עצמו. והוא מקום האמונה הפשוטה, למעלה    אלא 

"והאמין בה'   ממידת החכמה. החכמה מאין תמצא. והאין הוא מעל לחכמה. ונבאר: בשבוע שעבר קראנו בפסוק

ויחשבה לו צדקה", ומבאר רש"י במקום שהמילה ויחשבה מכוונת כלפי הקב"ה, שהקב"ה החשיב לאברהם אבינו 

את זה שהאמין בו, לצדקה. ובשם המגיד מקוז'ניץ ביארו להיפך, שאברהם אבינו החשיב לקב"ה צדקה את זה שזיכה 

חשב זאת לחסד שה' עושה איתו שזוכה להאמין בו.  –לו  אותו להאמין בו. והאמין בה', אברהם האמין בה', ויחשבה

ובאמת צריך להבין את הפשט של רש"י, הלא הקב"ה נותן לנו גם את האמונה וא"כ מה שייך שיחשיב זאת לאברהם  

אבינו לצדקה? כך מק' בספר 'ישמח ישראל' ]לך לך אות י'[ ומבאר באופן נפלא עפ"י הפסוק בתהלים, "ולך ה' חסד  

מעשהו, כשלם לאיש כמעשהו", הקב"ה עושה חסד עימנו ומחשיב לנו את המצוות והצדקות שאנו עושים  כי אתה ת

כאילו שבאמת אנו עצמינו עשינו זאת... וזהו לימוד גדול לחיי היום יום, אדם בונה בית ומשקיע בילדיו, ומצפה שהם  

. כמו שהקב"ה נותן לאדם את הזכות להאמין  יבואו ויתנו לו תודה. אמנם הקב"ה מלמד אותנו להיפך, הידבק במידותיו

בו ועוד מחשיב לו את זה לצדקה, כמו"כ אנו משקיעים בילדינו אך צריכים בסופו של דבר להודות להם על כך שהם  

 הולכים בדרך הישר ומתנהגים כפי הראוי.

 

י כל פעם שמגביר היסוד הוא שאם ינסה אדם להשתמש בהשגה כדי לגבור על ההתנגדות, לא יוכל לעולם כ עכ"פ

את ההשגה הרוחנית שלו בכדי להתגבר על הניסיון, הלא גודל הניסיון עימו יחד, מחמת 'זה לעומת זה', א"כ חייב 

אדם לבוא אל האמונה הפשוטה, שהקב"ה מנהיג ומחזיק אותו ואף אמונה זו הוא נותן לו, וע"י ההתקשרות החזקה  

שם יכול לקבל כח להתגבר על הניסיון! ומשל לדבר הוא אדם   באמונה שהיא למעלה ממקום הפירוד וההתנגדות,

ששולח את בנו ללמוד, ולאחר מכן שולח לו גם אדם שיקדם אותו בלימוד, הרי שנתן לו את הלימוד וגם את העזר 

הנוסף להצליח בלימוד... כמו"כ הקב"ה נותן לנו התנגדות בכל פעם שאנו משיגים השגות בעבודת ה' ובתורה  

 ואף נותן לנו את האמונה שהיא העזר הנוסף כדי לגבור על ההתנגדות הראשונה, ולהמשיך לעלות.ובמצוות, 
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"ובזה יתורץ קושית צדיק וטוב לו צדיק ורע לו שהרי בוחן לבות ה' יודע  מבאר הפרי הארץ את חלוקת הענין:  כעת

רפואה למכתו להרע או להטיב, וע"י  לפעמים התנגדות זל"ז של השגה ועבדות שלא יוכל לעמוד בה... מקדים לו 

אותה סיבה תתחזק האמונה, או שההתנגדות עצמה לא תחול עליו בפרך כל כך מחמת היסורים או העוני שהם  

בעצמם סיבת יראת ה' וביטול התאות ואמונות הכוזבות... וכן אמרו רז"ל על ר"א בן פדת שהשיבו לו בספיקא קמי  

 מחדש אולי יתרמי בשעה דמזוני".   שמיא אפילו ע"י חזרת בריאת עולמות 

 

שיש לאדם ניסיון או איזה צער ולאחר שמתפלל או חושב באמונה, מתגבר הצער עוד יותר. מבאר הפרי  פעמים 

הארץ כי הקב"ה יודע כל אחד איזו נשמה ומעלה יש לו, ולכן כל אחד נחלק לפי דרגתו ומעלתו. כי הנה הדוגמא  

צריך לעבור ניסיון גדול מאוד לפי דרגתו ומעלתו בקודש, אך יודע הקב"ה שאם יביא  שהבאנו כעת יתכן ואותו אדם 

לו ניסיון כזה בפתע פתאום לא יהיה לו כח כלל לעמוד כנגד זה ובודאי יפול. לכן מקדים לו הקב"ה רפואה בדוגמת  

לו הקב"ה את הניסיון צער קטן יותר, ואז מתעורר האדם לאמונה בה' ע"י אותו הצער. וכשכבר חי באמונה, נותן 

הגדול אותו הוא צריך לעבור לערך גודל דרגתו ומעלתו, וכעת כבר יותר קל לו לחיות את האמונה מכיון שכבר חי 

אותה ע"י הניסיון הקודם. ודבר נפלא הוא זה שהכל מחושב ומדוקודק לפי מידה, ולכן כל מה שנותר לאדם לעשות  

מעביר אותו הוא לטובה ודאית ללא שום ספק, וצריך תמיד להתחזק   הוא לחיות באמונה תמידית שכל מה שהקב"ה

עוד ועוד באמונה כי לטובתו היא. וכמו הדוגמא שמביאה הגמ', על ר"א בן פדת שהיה עני מרוד, והתפלל על כך, 

והשיבו לו מן השמים כי גם אם יהפכו ויבראו מחדש את העולמות ויצא שהוא יולד עם מזל של פרנסה בשפע לא  

 זור לו כלום, מחמת שתיקון נשמתו היה בזה הדבר שיהיה עני מרוד, וללא זה לא היה מגיע לעולם לתיקון נשמתו.יע

 

 "כללא דמילתא עיקר הניסיונות הם באמונה". 

 

הענין הוא להגיע להכרה שכל מה שאנו עושים הוא מאיתו ית'. אברהם אבינו אמר על עצמו "ואנכי עפר  סיכום

כוונת הדבר, כי אם ניקח לדוגמא שולחן ונשרוף אותו ונשים את האפר בקופסה קטנה, ונאמר  ואפר". ומבארים את 

לכולם כי בקופסה זו ישנו שולחן, יאמרו כולם שאין זה נכון. אמנם אכן יש שולחן בפנים... כמו"כ הרגיש אברהם  

הוא כמו אפר בקופסה   אבינו בעל החסד ומכניס האורחים ומחדש האמונה הגדול בעולם, כי כל מה שעושה הכל

 לעומת גודל רחמי השי"ת בעולם. 

 

הלימוד שלומדים אנו השבוע מאברהם אבינו ע"ה, וממילא נתרץ גם את כל הקושיות שהקשינו לעיל. כי באמת  זהו

. ]וכפי ולכן נקרא הניסיון על שמוניסיון הזבח שזבח אברהם אבינו את עצמו על מזבח האמונה הוא עצום ונורא. 

מאדמו"ר שליט"א בשבוע שעבר בשם השפת אמת זי"ע שלקפוץ לתוך לאש על קידוש השם הוא ניסיון ששמענו 

 קשה מאוד... 

 

אך להשרף מבפנים כשמישהו גומל לנו רע, ולא לענות לו ולהפוך זאת למסע של אמונה להגיע דרכו לקשר בורא  

 הוא הרבה יותר חזק[!!! 

* 

 

 ם בשנים שעברו[ - בי וירא נמסר    ]שיעור בשפת אמת תרמ"א פרשת 
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 "בדרך שאדם רוצה לילך"
 

"איתא אברהם בירר לו את הגלות כי אמרו לא גלו ישראל רק שיתוספו עליהם גרים, היינו המשכת כל הברואים  

 לתורה שזה היה בחירתו של אברהם שהכניס עצמו בכל המקומות לתקנם ולהעלותם". 

שאדם רוצה לילך מוליכין אותו, כל אחד מאיתנו עובר מעברים זה אנו לומדים כמה יסודות לחיים. בדרך במאמר 

בחיים, השאלה איך הוא עובר אותם. לפני כל מעבר ישנו רצון הפועל באדם, והרצון הוא בתרגום חופשי ה'תת 

הכרה' שבאדם, והמעבר הוא ההכרה. אדם יכול להחליט בתת הכרה שהוא כרגע בשפל וממילא הרצון שלו יוביל 

במעבר שעובר. יוצא א"כ שאדם זה הביא על עצמו כישלון מידי במעבר הזה. אך אם אדם יחליט שהוא  אותו ליאוש 

 חזק וסומך על הקב"ה שיכוון אותו אז הוא מוליד רצון טוב שגורר אותו לעבור את המעברים שלו מתוך חוסן נפשי. 

. בדרכו של ר' אשר זי"ע אפשר בירר לו את הגלות. אברהם אבינו ע"ה בחר לעבור את הגלות מתוך סיבה אברהם 

להבין דבר זה בבהירות גדולה, כי לכאורה מה גורם לאדם לבחור מרצונו החופשי בגלות??? אולם אנו יודעים כי 

הדרך היחידה בה אדם יכול לחיות כל הזמן בקשר בורא מתוך יראת שמים היא רק על ידי הכאבים שעובר, מפני 

 מו לקב"ה. שאז חי וזוכר שהוא חייב לבטל את עצ

מוצאים הנהגה זו בכמה מישורים בבריאה. למשל במים העליונים כשהיו רופפים עד שגער בהם הקב"ה. וכן   אנו

מובא 'לא נבראו רעמים אלא כדי לפשט בהם עקמימיות שבלב'. אברהם אבינו ראה שחייבים את הגלות בשביל 

הגיע ל'שויתי ה' לנגדי תמיד' חייבים לעבור שעם ישראל יחיו בקשר בורא. וכפי שביארנו מספר פעמים שבכדי ל

 קודם לכן את המצבים של 'מכאבי נגדי תמיד' וחטאתי נגדי תמיד'...

"כי ידעתיו למען אשר יצוה... זה היה אברהם שהיה מתחזק בצדקו מאליו, ולכן הצדיקים שהיו מקודם היו נולדים  

ה שיזכה האדם להסיר הערלה במעשה ידיו. לכן כל  מהול והוא בעבודתו זכה למצות מילה, והוא תיקון עולם העשי 

עובד ה' אין לו להרהר על אלה ההסתרות שנמצא לכל עובד ה' כי לפום צערא אגרא. ולכן נקרא על שמו בהבראם  

באברהם וכן הוא לדורות בשביל ישראל שנקראו ראשית על ידי שמקרבין כל הבריאה אליו ית' ומעוררים כח   – 

 הראשית בעולם". 

אמת מבאר שאברהם ירד לגלות כדי לתקן שם את כל הניצוצות הק' שנמצאים שם, והם הגרים. כי מובא  השפת 

שלכל גר ישנו ניצוץ אחד שהוא חלק אלוק ממעל כמו נשמת היהודי בכללותה. וכשהוא בא במגע עם יהודי אזי 

שים הם נקראים נשמת עם נשמת היהודי מעוררת לו את הניצוץ הזה. וכן עוד מוסיף השפת אמת כי האבות הקדו

ישראל, ועם ישראל לדורותיו עד דורות האחרונים נקראים גוף. והאבות הק' קיבלו מאת ה' דעת מאוד רחבה כדי 

 שבמסירות נפשם יוכלו להשפיע לכל אורך הדורות את השפעתם.  

קה ומשפט', ידעתיו הוא  ביאור הפסוק 'כי ידעתיו למען יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה' לעשות צד  וזה 

לשון דעת. הקב"ה נתן לאבות הק' דעת שיהיו בבחינת המוחין של כלל ישראל למשך הדורות. נקודה נוספת 

המבוארת השבוע ביסוד קיום תורה ומצוות. בבעל התניא מבואר כי לא מספיק לקיים את המצוות כסדרן אלא צריך  

ר מצוה ותורה אור'. לא מספיק שהנר מצוה אלא צריך גם להגיע  על ידי המצוות להגיע לדביקות בה'. ככתוב 'כי נ

על ידי המצוה לתכלית שהיא דביקות בה'. וכבר ראינו מקומות רבים שהיו עוסקים בקבלה מעשית וידעו הרבה תורה 

וחכמה, וכשהחלה תנועת ההשכלה ה"י נפלו רובם בשאול, וכל זאת כי עסקו בתורה ללא התכלית שהיא להדבק  

ידי זה. ולכן בחר א"א בדרך זו כי כך קיים את התורה והמצוות וגם עסק בתיקון העולם במקומות הנמוכים בה' על 

 ביותר.

 

אשר זי"ע היה אומר שכשם שאנו רואים כמה אנשים שדבקו ברעיון להקים מדינה ודבקו ברעיונם והקימו צבא   ר'

ושפכו דם על זה ר"ל, כמו כן להבדיל אנו צריכים גם לדבוק ברעיון של פרסום השי"ת בכל דבר, ולמסור נפש על זה  

עבודת ה', ואז ללא ספק נזכה לגאולה שלימה  כאבות הקדושים ולעמוד על המשמר ולא לבוש מפני המלעיגים עליו ב

בב"א. וזה מה שבחר אברהם אבינו להכנס בדווקא לגלות כדי לפרסם שם את שם ה' ולהוציא משם את כל הניצוצות 

הק' שנפלו שם. ובזכות מסירות נפש זו זכה למצות מילה מה שלא זכו כל אלו שלפניו, כי בדרך שאדם רוצה לילך  
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  סוד שחוזר עליו השפת אמת בכמה מקומות, כי אין מושג כזה שאדם אינו יכול אלא אינו רוצה! מוליכין אותו. וזה י

כל אחד בדרך  וזה ביאור הרש"י שכותב שנח היה צריך סעד לתומכו אולם אברהם אבינו היה הולך ומתחזק בצדקו.

 בחירתו.

 

 "עתה ידעתי כי ירא אלקים אתה ולא חשכת"... 

עקידת יצחק הניסיון של אברהם אבינו הלא לא היה זה פחות מכך ניסיונו של יצחק,    שאלה ידועה מדוע נקרא  ישנה

והוא לא מוזכר כלל כאחד שעבר ניסיון? ועוד יותר מכן, אברהם אבינו שעבר וקפץ לאש באור כשדים שיבר האלילים  

יאמר לו ה' לשחוט  וכנגד כל המוסכמות הלך בגיל שבעים וחמש למקום לא נודע בעבור ציווי ה', הלא ודאי שאם

 את בנו יעשה זאת ומה הגדולה שבזה? מבאר השפת אמת ביאור נפלא בענין. וז"ל:

"כי בודאי העובד מאהבה כמו אברהם נמשך ליבו ומעיו לעשות רצון קונו עד שכל אבריו נמשכים בטבעם לעשות  

 רצון קונם. וכל רמ"ח אברים שבו כל חיותם המצוות של השי"ת"... 

עבד את הקב"ה מתוך אהבה ודביקות, ולכן כתוב כמו כן שאברהם אבינו קיים את כל התורה כולה  אבינו  אברהם 

ואפילו עירובי תבשילין מכיון שהיה בכזו דביקות שכל איבר שלו קיבל חיות מהמצוה אליה הוא שייך והיו אבריו 

 מרגישים לבדם איזו מצוה צריכים הם לעשות. 

 לשחוט את יצחק, וליבו של אברהם לא הרגיש דביקות ואהבה בזו העובדא"... "אכן באמת לא היה רצונו של הקב"ה  

אברהם אבינו לעקידה לא הרגיש שנמשכים אבריו למצוה זו, וכמו שביארו בשם הרבי מרימנוב זי"ע על  כשהלך 

הו הפסוק, 'וישלח אברהם את ידו' שהיד לא הלכה מעצמה והיה צריך אברהם אבינו לשלוח אותה בכח... אם כן ז

הניסיון של אברהם אבינו ע"ה שאע"פ שליבו לא נמשך לזה וידע שאין הקב"ה חפץ שישחט, וממילא היה לו ניסיון 

בין רצון ה' האמיתי לבין ציווי ה' שילך, בכל זאת הלך על אף כל הניסיונות והשטן שנגלה לו כמים וכאש, הלך מתוך 

ות. וזהו שכתוב עתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה, שעשה יראת שמים בעבור ציווי ה' גרידא ללא כל הרגשה ודביק

 זאת מתוך יראת שמים. 

נלמד עוד יסוד לחיים, כי אדם מחפש בדרך כלל שיהיה לו טוב כדי שיוכל להשפיע טוב לאחרים, אך המציאות ומכאן  

אילו היה  מוכיחה שלאדם לא נהיה טוב כפי שחושק וממילא גם העזרה שמגיש לזולת היא בהתאם. אברהם אבינו 

 מחכה להרגשה שתבוא לו בעקבות ניסיון העקידה יתכן והיה מפסיד את הניסיון. 

 "ולכן ביקש שלא ינסנו עוד כי דרכו של אברהם אבינו עליו השלום היא בחינת אהבה ודביקות". 

ינסנו.  זה מה שאמר לאחמ"כ א"א לקב"ה, שלא ינסנו עוד, כי אם ינסנו לא יעמוד בזה. ואכן נשבע לו הקב"ה שלא

כי אברהם אבינו עבד את ה' מתוך אהבה... ובשם ר' אשר זי"ע ביארו על פי דרכו בקודש כי עד שאדם לא מכיר 

במציאותו שחייב עזר אלוק ממעל עדיין יש לו מקום להתנסות. ואברהם אבינו כל זמן שלא אמר שאינו יכול לעמוד 

ב"ה שלא ינסנו עוד כמובא במדרש שאמר שאינו יכול לעמוד בניסיון ניסה אותו ה' בעוד ניסיונות, אך ברגע שאמר לק

 בזה, מיד נשבע לו השי"ת שלא יביא עליו עוד ניסיונות כי כבר הגיע להכרה הזו שלא יכול מאומה ללא סיוע השי"ת. 

* 

 

 נמסר: בקרי"ס בשנים קודמות[   ]שיעור בחורש"י פרשת וירא 

 

 'לשמר את החכמה'
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ממרא והוא יושב פתח האהל כחם היום". וברש"י 'מכאן שגדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת  "וירא אליו ה' באלוני  

 פני שכינה'. 

הק' מגלה לנו חידוש זה, שגדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני שכינה. אולם יש לתמוה מהיכן ידע זאת  רש"י

 אברהם אבינו ע"ה? 

ינו ע"ה שיעבד כל איבריו לעבודת השי"ת. וראיה נפלאה  הרה"ק ר' מ"מ מרימנוב זי"ע מבארים, כי אברהם אב בשם 

, לכאורה  'וישלח אברהם את ידו ויקח את המאכלת לשחוט את בנו'לכך מוצאים אנו בהמשך הפרשה בעקידת יצחק.  

מה כוונת הכתוב 'וישלח' את ידו? אולם כפי שכבר אמרנו כיון שהיה א"א משועבד אך ורק לרצון השי"ת ממילא  

ו שאין זה רצון ה' באמת שישחט את יצחק ועל כן ידו לא זזה לקחת את המאכלת והיה צריך לשלוח איבריו הרגיש

 את ידו בניגוד למהות שלו... 

מבאר שמהותו של אברהם אבינו היא חסד, ועל כן בכל מצוה ומצוה שעשה חיפש שם כיצד להתדבק  בשפ"א 

ה את הציווי הזה ללא שום הרגשת דביקות והתעוררות באהבת ה'. ובניסיון העקידה מחמת שלא היה זה רצון ה', עש 

אלא רק כפי שנצטוה. ]אמנם יש מבארים שרצון ה' היה שיעבור את הניסיון הזה במחשבה וזה באמת מה שעשה[. 

ובמדרש מובא שאחר ניסיון העקידה ביקש א"א מה' שלא ינסה אותו יותר בניסיונות שכאלו. ולכאורה הלא א"א עבר 

מאוד כדוגמת 'אור כשדים' ששיבר כל הפסילים והיה בודד במערכה נגד כל העולם שהכיר, והתבטל   ניסיונות קשים

לרצון ה', ומה נשתנה כעת בניסיון העקידה? אך כפי שכבר ביארנו שכשדבק ברצון ה' באמת לא היה חשוב לו כלל 

 עשה נגד הבנתו זהו ניסיון גדול.היכן הקב"ה שם אותו כי הכל הוא רצון ה', משא"כ כאן שראה שאין זה רצון ה' ו

אפשר גם לבאר את השאלה הראשונה ששאלנו, מהיכן ידע א"א שגדולה הכנסת אורחים... מבאר רמ"מ  עפי"ז

, כשראה שגופו רץ לקראת האורחים מעצמו, הבין מיד שאיבריו 'וירא וירץ לקראתם' מרימנוב זי"ע שהתורה כותבת 

 כנסת אורחים יותר מהקבלת פני שכינה.עושים את רצון ה' וא"כ מובן שגדולה ה

עכ"פ יש לתהות בעומק הענין, מה ראה ללמדנו דבר זה שגדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני שכינה?   אך 

. ובהקדמה  'כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו'חלק י'( מבאר זאת בהרחבה על מאמר  128המכתב מאליהו )דף 

ו מרובה ממעשיו הרי זה למה הוא  'כל שחכמת לדברים נביא כאן את יסודו של הפרי הארץ זי"ע על המשנה באבות:  

דומה, לאילן שענפיו מרובים ושרשיו מועטין וכל רוח באה ועוקרתו והופכתו על פניו. וכל שמעשיו מרובים מחכמתו  

 הרי זה דומה לאילן... וכל רוחות שבעולם לא יכולים להזיזו ממקומו'...  

. וכל העולם 'זה לעומת זה עשה האלקים' יה דברי המשנה, מבאר הפרה"א, כי בכל העולם טבע הקב"ה שיה להבין

'חכמים  בכל המידות ובכל הדרגות, כפי שניתן לראות בחכמה, שחכמה היא דבר טוב ומנגד אומר הפסוק  –קרי 

'ואיש כי יקח אחותו חסד הוא... ונכרתו  ודוגמא נוספת בחסד שהוא דבר טוב, ומנגד כותבת התורה הק',    המה להרע' 

כל דבר בעולם יש לאדם התנגדות מצד הרע, ובאמת אם זה אכן זה לעומת זה מה יתן לאדם  א"כ מבואר שב  שניהם'. 

את הכוחות להתגבר ולעשות את רצון ה'? עונה הפרי הארץ כי התשובה לכך מתחלקת לשני שלבים. השלב העיקרי 

מות, ואז ממילא  הוא שאדם צריך לשאוף בכל דבר להגיע למעלה מן המידות ששם הוא בחינה של אין ואחדות העול

דבק בטוב. ובכדי להגיע למצב זה שהוא נקרא ביטול בה' ע"י אמונה, תחילה צריך לעבור שלב קודם לכן שהוא קיום  

מעשים בפועל על ידי איברי האדם הגשמיים. מעשים אלו שאדם עושה בגופו הגשמי, גורמים לו לזכך את   –המצוות  

גופו החומרי ומגבירים את חלק הנשמה שבו על חלק הגוף וממילא הוא מקבל עדיפות לרגע כדי שיוכל להתגבר על  

'אם תעירו ואם תעוררו  זה את הפסוק  הניסיון של 'זה לעומת זה' ולהגיע לאמונה... וכבר באר הרמב"ן ז"ל בנושא

שצריך להכניס את הקדושה לתוך חפץ כלומר מעשי המצוות לשמר אותם כדי שלא יגרר    את האהבה עד שתחפץ', 

 האדם לצד השני. 

מתבאר לנו בס"ד כי יש מושג של יצרו גדול הימנו. וכשאדם נהיה גדול בחכמה כלומר שמחכים במשהו, מיד  א"כ

תנגדות של היצר. וכדי להגביר את כח הטוב שבו כדי שהחכמה לא תפיל אותו לרע מחמת גדל עימו גם כח הה

 ההתנגדות שגברה גם היא, על כן צריך לעשות מעשים של מצוות כדי לשמר את החכמה. דברי המכתב מאליהו: 

לא יקבע    'שסגולת מעשים חיצוניים הוא לקבוע בלב את ההכרה ואת ההתעוררות הרוחנית שאדם חש אותם, כי אם 

אותם מיד בתוך מעשה עלולות הן להישאר רגשי סרק ולו קיימת סכנה שתוספת החכמה וההכרה גם תזיק לו'...  
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'אם לו שיעשה מעשים כנגדו כדי לקרב בליבו שמי שחכמתו מרובה הרוח באה והופכתו על פניו... זה עצמו שנהיה  

הגדול לריבוי מעשים טובים כי בלתם לימוד המוסר וגם  גדול מחבירו הוא הופכו על פניו, למדנו מדבריו את ההכרח  

 לימוד התורה מסוכנים הם, זכה נעשית לו סם חיים לא זכה נעשית לו סם המות'.    

הפרה"א ראיה מרש"י הק' מדוע נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה כדי לומר כל הרואה סוטה בקלקולה יזיר מביא 

והוא רואה את כל סדר מות הסוטה בייסורים מה יעלה בדעתו לחטוא עצמו מן היין. ולכאורה תמוה מאוד, מאחר 

בכך? אמנם האמת היא כפי שביארנו, שמכיון שקיבל חכמה חדשה, ובהירות כזו שאין למישהו אחר, אך מנגד מעשים 

 הוא לא עשה כלל וממילא גדול הוא בחכמה וכמו כן גם יצרו גדול הימנו. ואם לא יעשה מעשה כלשהו לשמר החכמה 

הוא נכנס לסכנה גדולה מאוד שכל רוח שבאה עוקרתו והופכתו על פניו... לכן אומרים לו הזר עצמך מן היין כדי 

 לשמר את החכמה הזו ולא תיפול ע"י יצרך הגדול. 

מליצה מובא בשם הרה"ק מקוברין זי"ע, על מה שמובא שג' אנשים מוחלין להם עונותיהם, האחד הוא נשיא   בדרך

יום חופתו, וחולה שנתרפא. ויש להבין מדוע דווקא ג' אלו ומדוע מוחלים עוונותיהם? ומבאר, כי שנתנשא, חתן ב

הנשיא וכן כל השאר לא עשו שום מעשים כדי לקבל את הדרגה החדשה שנכנסו אליה ואם כן הם בסכנה שיפלו 

 ממדרגתם, על כן מוחלים להם עוונתיהם... 

"ה. כי א"א ראה שהולך לקבל השראת השכינה, אולם ראה שזו חכמה גם מתבאר כל הענין של אברהם אבינו ע  כעת

וקדושה גדולה שבאה אליו ואם לא יעשה מעשה בגופו סופו שיצרו גדול הימנו ותתהפך החכמה על פניו, וא"כ הוא  

 בסכנה גדולה... על כן מיד רץ לקיים מצות הכנסת אורחים כדי שעל ידי המעשה בפועל יוכל לשמר את החכמה הזו. 

* 

 

 ]פרי הארץ פרשת וירא. נמסר במוצש"ק וירא תשע"א[ 

 ה"עזר" וה"נגדו"
 

"במדרש פתח ר"י נפחא כתיב מזבח אדמה תעשה לי והעלית עליו וכו', אדם עושה מזבח וזובח עליו עולות ושלמים  

מר וירא  נאמר עליו בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבא אליך וברכתיך, אברהם שזבח את עצמו לא כ"ש,  זהו שנא 

 אליו ה'" 

פתיחה זו מקשה הפרי הארץ זי"ע שתי קושיות: א. אם אמנם נזכר ניסיון העקידה על שם אברהם, לכאורה  לאחר

אין זה מובן כלל, הרי מי שזבח עצמו לעולה היה יצחק ולא אברהם, וברש"י מובא בפירוש שהניסיון של עקידת יצחק 

לזה אמר יצחק שמסכים למסור את כל כולו לה' ולא רק לעשות   היה משום שישמעאל מל עצמו בגיל י"ג ובתמורה

ברית שהוא חלק ממנו? ב. אם כבר מזכירים את ניסיונות אברהם, מדוע לא  הזכירה התורה את הניסיון של אברהם  

 אבינו ע"ה באור כשדים? 

מתגבר עליו בכל יום ואלמלא  "אבל הענין ידוע מאמרם ז"ל כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו. ואמרו יצרו של אדם  

 הקב"ה עוזרו לא יכול לו שנאמר צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו, ה' לא יעזבנו וכו'". 

היסודות הקשים ביותר להשגה הוא מאמר חז"ל הנ"ל. אם ניקח כדוגמא אדם שיש לו מפעל ורוצה שהתפוקה    אחד

תקדם בעבודה יערימו קשיים... שזה לכאורה  תעלה, נותן תמלוגים לעובדיו. אך לא יעלה הדעת שכנגד עובד שמ

נראה ההיפך מטובת המפעל, וכמו"כ אדם שמתגבר על מידותיו ועובד את ה', כיצד יתכן שהתגמול שלו יהיה ש"יצרו  

גדול הימנו"? אמנם ידוע גם מה שכתוב "את זה לעמת זה עשה האלקים" וגם בזה יש לתמוה מדוע עשה ה' שכל 

 גשמי מולו בתחתית המדרגה?דבר רוחני יהיה לו דבר 

"והנה מאמר בעל העקידה על פסוק אעשה לו עזר כנגדו יש שההתנגדות הוא העזר, שאלמלא התנגדות את זה  

לעומת זה עשה אלקים היה ביטול הבחירה שכר ועונש או לפי דברינו במ"א היה ביטול התענוג כידוע להיות תענוג  

 תמידי אינו תענוג". 
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ין מוכרח מאחר וכל תענוג הוא כשיש לו איזו התחדשות, אך תענוג שמגיע בצורה קבועה או  ההתנגדות הוא ענענין 

אינו תענוג. אדם שמתענג על מאכל למשל, אם יביאו לו כמויות מאותו מאכל, לבסוף ימאס    –בכמות בלתי מוגבלת  

שמתגבר על ההתנגדות,  בזה. כמו"כ להבדיל אם רוצה אדם להתענג על ה', חייב הוא שיהיה לזה התנגדות, ולאחר

 אזי יש לו תענוג בזה.

מבעל ה"עטרת צבי" מזידיטשוב שפעם אחת הגיע למקום שמאוד התנגדו לדרכו, ולא יכל כלל להשאר  מספרים

לשבת באותו מקום, עד כדי כך שהוצרך לעזוב שם את המקום סמוך מאוד לשבת וללא בגדי שבת... אך תמיד נהג  

עוררות כה גדולה שמעולם לא הרגיש. ומאז תמיד היה יודע לפי הקשיים  לספר שבאותה שבת היתה לו הת

וההתנגדות שיש לו, לכמה הארה הוא צריך להתכונן... כמו"כ מספרים מבעל ה"אמרי יוסף" זצ"ל, שבשנה אחת לא  

  היה לו יין לליל הסדר, והוצרך לבקש משכן בעבור משכון שיתן לו יין. וגם הוא סיפר שבאותה שנה היתה לו 

התעוררות גדולה מאוד בליל הסדר. רואים א"כ שההתנגדות היא לטובת האדם. אך השאלה היא כיצד האדם מקבל 

את ההתנגדות. חסיד אחד נכנס לר' יצחק מווארקי זי"ע מחמת שיש לו ניסיונות גדולים מאוד, אמר לו הרבי: אכן  

 . כי הרי זה לעומת זה עשה האלקים. צריך אתה לדעת שככל שהניסיונות גדולים, כך יכול אתה להשיג יותר

 שה"עזר" בעצם מגיע מה"כנגדו". וכעת מובן מאוד, 

חייבים את ההתנגדות כדי לקבל השגה, וכאשר מתגברים על ההתנגדות מגיעים להשגה. אך לכאורה מי  לסיכום: 

כיצד אדם יכול ערב לאדם שיעמוד בהתנגדות, הלא דווקא כעת העזר והנגדו עומדים בשוה זה לעומת זה, וא"כ 

להגביר את חלק הטוב על ההתנגדות? וכדי להבין זאת נביא ביאור של הפרי הארץ מפרשה אחרת, שם הוא אומר  

שכל המצב שיש לאדם התנגדות שוה בשוה עם הקדושה, זהו רק במצב של יש. אך כבר ידוע המאמר "החכמה מאין 

 א בלי טעם ובלי ריח ובלי הבנה כלל. תמצא", במצב כזה אדם צריך להביא את עצמו אל האמונה שהי

על מה שכתוב "ואברכך   הקב"ה ברא את העולם בשביל לגלות חסד. מובא מבעל ה"מאור עיניים"  "עולם חסד יבנה"

ואגדלה שמך והיה ברכה" מבאר רש"י יכול וכו', בך חותמין ולא בכולם... ומקשה וכי היה משנה לאברהם אבינו במי 

תקנא בבנו, והיה לו יותר תענוג אם היו חותמים בהם? ומסביר, כיון שהעולם נברא כדי יחתמו, הלא אדרבה אדם מ

לגלות חסד ובשביל לעשות חסד, אם אמנם החסד חייב שיהיה לו הגבלה, כי עולם שבנוי רק עם השפעה בלתי  

"ונכרתו   –וא", אך  פוסקת ובלי גבולות, הוא הרס וחורבן לעולם. וכבר אמרה התורה, איש כי יקח אחותו ג"כ "חסד ה

שניהם"... משום שחסד ללא גבולות הוא לא טוב. ולכן חייבים את ההגבלה והצמצום כפי שדיברנו, גם משום שתענוג 

תמידי אינו תענוג, וגם מפני הבחירה שאם לא יהיה צמצום תתבטל הבחירה וכל אחד יעשה ככל העולה על רוחו 

שמובא ברש"י "בך חותמין" הוא בדווקא, להראות שהמטרה של מחמת שאין שום דבר שמפסיק אותו... ולכן מה 

העולם זהו אמנם החסד, אך רק לאחר שיש לו התנגדות וגבולות, ואז לאחר הסרת ההתנגדות ע"י שאדם עולה 

ומתחבר למצב של אין, רק כך הוא יכול להשפיע על עצמו באמת מרוב טוב הצפון לצדיקים... וכדברי הפרי הארץ 

 להלן: 

מה הוא נעזר מנפילתו בהתנגדות ח"ו העיקר הוא ע"י אמונה הגדולה ופשוטה בלי שום טעם וסברות כלל...  "אבל ב 

וזהו העזר שהקב"ה עוזר לכל אדם בכל יום היצה"ר בהשפעתו לאדם את האמונה זו להתחזק בו ית' ועל ידה יקום  

 על משענתו". 

לאמונה, זהו החסד שהשי"ת עשה עימנו שנהיה  צריך לדעת שכשעובד על עצמו בהתנגדות הזו להגיע דרכהאדם 

מקושרים איליו, ועבודה זו רק לטובתינו האישית בלבד היא. ודוגמא לכך מצינו השבוע שהתגלה השי"ת לאברהם  

אבינו דווקא בחלקו של ממרא. והסיבה לכך היא שידוע שאברהם אבינו היה בחבורה אחת עם ענר אשכול וממרא. 

על ענין המילה הלך לשאול בעצתם כמובא. וכולם ענו שלא יסכן את עצמו, חוץ מממרא.  וכאשר בא הקב"ה לאברהם  

וההסבר בזה הוא כי ממרא הבין שהקב"ה רוצה להתגלות אל אברהם, ולכן רוצה שיתקדש ויסיר את ערלתו מהיסוד 

ה להתגלות של הקדושה שהוא גילוי הקדושה. אך כל האחרים ראו שלהם הקב"ה לא אמר זאת כלומר שאינו רוצ

אליהם, ולכן חשבו שזה לא טוב גם לאברהם. רק ממרא השיג את העובדה שהקב"ה מנהיג כל אחד בדרך המיוחדת 

שלו, ואם הוא החליט שמתגלה לאברהם ע"י מצות מילה, אל ממרא הוא מתגלה בהכנעה שהוא יתן כעת שהקב"ה  

הקב"ה מצוה לעשות זאת שבשל כך יניע גם    אם ירצה יתגלה איליו בדרך אחרת, אך לא יתכן שבגלל שלממרא אין

אברהם אבינו לא לשמוע בקול ה'. ובעבור ההכנעה הזו, זכה באמת שהקב"ה יתגלה בחלקו. כמו"כ אנו צריכים 
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ללמוד מזה מוסר השכל, שכשעוברים חיכוכים עם הסביבה זה אך ורק לטובה שלנו ואם נשכיל לתת את ההכנעה  

 מטרת העולם.   – לקשר בורא ולעולם חסד יבנה  ז"ה כל אחד בסיבותיו נזכה כולנו בע

* 

 

 

mailto:spinkarebbe@gmail.com

