
 
 

  הפרשהפנימיות ב
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

  

ָיה יְדָך ֲאֶשר ָאַהְבָת ֶאת יְִּצָחק ְוֶלְך ְלָך ֶאל ֶאֶרץ ַהמֹּרִּ ְנָך ֶאת ְיחִּ  ַויֹּאֶמר ַקח ָנא ֶאת בִּ
ים ֲאֶשר אַֹּמר ֵאֶליָך   ְוַהֲעֵלהּו ָשם ְלעָֹּלה ַעל ַאַחד ֶהָהרִּ
 

מן לאמונה של האדם . זאת אומרת שהעיקר היא , כי זהו סייותר בעבודתנו הוא עניין הוויתורהעניין החשוב ב
האדם צריך להתבונן שאברהם אבינו היה מוכן לוותר על בנו  .הוויתורהאמונה ,אולם סימן היכר לזה הוא 

. זאת אומרת לוותר על בחינתו עצמו. כמו שהסביר , וכן יצחק היה מוכן להיעקד עבור צווי ה'בשביל הקב"ה
, וראש הוא בחינת  ג"ר ]ג' ספירות ראשונות [ דחכמה הוא הפרדת הראש מהגוףה"ברכת שלום" זצ"ל ששחיטה 

 ,בתפילות שיזכור לנו זכות אבותינו. וזה שאנו אומרים שהוא בחינת  כלים דיצחק , ועל זה היה מוכן יצחק לוותר
ושעל ב' שאנו מבקשים מהקב"ה שייתן לנו את הכח ללכת בדרך הזו, כי יש לאדם בכל צעד  –פרוש הדבר 

ְפֵני "ואנו צריכים לבטל רצוננו לרצון ה' כמ"ש  .ורצון עצמו רצון ה'שהם  ,ימין ושמאל ,דרכים ַבֵטל ְרצֹוְנָך מִּ
שאין הכוונה שאנו אומרים , כלאמר וזה שיהיה לנו בניין אב לעניין ותור ,וזהו כל עניין עקדת יצחק "ְרצֹונו

, מה שנראה על הרצונות שלנו לוותר, אלא שייתן לנו הכח ת אבותינויעשה לנו איזה פרוטקציות בזכושהקב"ה 
 [, וייתן לנו הכח ללכת בדרך הזו ]מתוך אושפיזין דיצחק תש"סכציפור הנפש שלנו

 
 מחשבה פנימית

 )יואל אופנהיימר(
 

להבחין בהבחנה גמורה בין מועיל למזיק, לא יקרבהו השי"ת בהחלט, ואין לו  מי שאינו יודע הנה

  תקוה עד שיעמוד על בירורם בישוב הדעת גמור והתפשטות באבריו.

 )המשך( קונטרס המורה האמצעי(. –)הרב יהודה ליב אשלג  

למדנו בשבוע שעבר, שאם האדם רוצה להגיע לתכלית הרצויה של דבקות בה', עליו קודם כל להגדיר לעצמו 

הרי מעתה  עליו לשמור -. אם עד עכשיו קרא מה שמתוק ונעים בשם "טוב"טוב ורעמחדש את המושגים של 

, המקדם אותו לעבר המטרה הסופית. על אותו משקל, ה"רע" לא יהיה דווקא מה "מועיל"כינוי זה לדבר ה

 בדרך לתכלית הרצויה.  שמעכב אותושהוא חש כ"מר" או "קשה", אלא יקבע ככל דבר 

ל מהפך תפיסתי זה,  דורשת מאמצים והתרגלות הדרגתית. אבל כמו חייל הבונה העבודה להשלמתו וביסוסו ש

 לבנותמצליחים עם הזמן  תתבוננות, לימוד, ומודעות עצמיהגם כאן, שרו הגופני דרך "סרגל אימונים", את כו

רגל "כושר רוחני". מה שהיה בתחילת הדרך רק בגדר חלום או תקווה רחוקה, נהפך עם התקדמות בירור זה, מה

לטבע שני. ואז נפתחת הדרך לקדושה.  כי נמצא באדם מנגנון יסודי שמרחיק אותו מהרע ומקרב אותו לטוב כפי 

"... שהשי"ת הטביע כח המברר בכל בריה, שפועל בה בהקדמה לפנים מאירות והמסבירות: רבנו שנאמר 

ופני, שאופני כל התועלת הנרצה, ומעמידה על שלימותה הנרצה, והנה בירור הא' הוא כח הפועל ג

פעולתו, ע"י הרגש מר ומתוק, שהוא ממאס ודוחה צורת המר, כי רע לו, ונאהב לו, ומקרב צורת 

המתוק, כי טוב לו. והנה כח הפועל הזה, די ומספיק, בדומם, צומח, וחי, שבהמציאות, שמעמידם על 

ה"מזיק , ם, וכמו כןהמזוהה כטוב, נמשך על ידי האדועתה ש"המועיל הרוחני"  גמר שלימותם הנרצה."

 הרוחני" הנחשב רע ומאוס, נדחה על ידי אדם, וכל זה באופן טבעי וללא טורח!

 

 פנינה לשבת
 זתשע"  ויראפרשת 

 



 רפואת הנפש
 אסף אהרון מכבי(הרב )

 
 
 

 "זה אלי ואנוהו"
 

צריך להפנות כלפי  –אני והוא". את כל הידיעות הנשגבות אודות ה"הוא" הטמיר והנעלם  –"אנוהו 
ה"אני", ולמצוא את דרכי הביטוי של ה"אני", כדי לקרבו בצעד נוסף אל ה"הוא" הנשגב מאתנו. אם כן, 

 בלי ידיעות אודות ה"הוא" נשאר ה"אני" עני ואביון.
 עד הלום,נראה שלבך חפץ בקרבתו יתברך ולכן אומר לך דבר נוסף:מכיוון שהגעת 

כתב הרמח"ל זצוק"ל )ספר הויכוח(: "ודאי הוא, שלכל )המצוות( נתנו חכמים טעמים...אך חכמת 
האמת היא מבררת כל אלה הדברים, ומראה העבודה מה היא, וכל דקדוקיה עד היכן הם מגיעים, ואיך 

. ישים האדם עליו לבוומתרחב למעלה, ומרעיש כל העולמות, אז  הולך –כל דבר קטן למטה בארץ 
 כל תועלת החכמה הזאת" עכ"ל. זהודאי 

את האדם לאיכות,היינו להיות עמוק ופנימי ומשכיל  הינה להביאואם תתבונן תבין שתועלת החכמה 
 פקיחת העיניים.ומסודר ונקי וירא שמיים וחפץ חסד וכו' כל המעלות אשר בוזהיר וזריז ומדויק ומרוכז 

לות בקרבו ריחוק מכל אלו המעלות, היינו כל מיני כאשר האדם יתבונן בכנות על עצמו הוא עלול לג
, ולא מאפשרים לו לנוח בדממת את דעתוומפזרים המסיחים תנועות נפשיות ומחשבות ויצרים ורצונות 

 והבן(. 'אריכות ימים')בסוד קים, לאורך זמן ותו, שם נמצא אליהווי
, ואין דרך להסירם אלא במעשה השורות על לבך ושכלך "קליפות"ה ה"מונעים" הינםדע לך בני שאלו 

 אהבה יומיומי עם השי"ת בחדרי חדרים בדמדומי הלילה עם סודות תורתו וההליכה בדרכיו ביום.
 .א.א

 

 -בכל שאלה והתייעצות בנוגע לטיפול יהודי )גוף ונפש( ניתן לפנות לאסף
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 הפרשה בדרך ה"שפת אמת"
 )הרב מנחם סוכות(

 

 המחלה שבנפש
 

ֹחם ַהיֹום ל כְּ ַתח ָהֹאהֶּ ב פֶּ הּוא ֹישֵּ א וְּ רֵּ ֹלנֵּי ַממְּ אֵּ ָליו ה' בְּ   .ַויֵָּרא אֵּ

 .לבקר את החולה  -"וירא אליו" ופירש רש"י: 

ֹאד. בעיניים אלוקיות, אין דבר בעולם לאחר בריאת העולם  ִהנֵּה טֹוב מְּ ר ָעָשה וְּ ת ָכל ֲאשֶּ א ֱאֹלִקים אֶּ נאמר, ַוַירְּ

 שאינו מלא בטוב. איך זה שלנו הדברים נראים שונים כל כך?

העולם שלנו מכוסה בשכבה עבה, הגשמיות היא מעטה שמונעת מאיתנו לראות את המהות הפנימית האלוקית 

. כשזכה אברהם לברית, הוא זכה לקרע באותו המעטה, לפתח ממנו יכול לראות את העולם שמחיה את הכול

באותה ראיה שמימית. "וירא אליו ה'", כשאברהם אבינו מגלה עד כמה ההשגחה העליונה היא על כול דבר, עד 

יָך ָבּה", הוא גם מוצא את שרואה ה' בבריאה, את מה שמקיי ינֵּי ה' ֱאֹלקֶּ ם את הבריאה כולה. הוא כמה "ָתִמיד עֵּ

 מקבל את היכולת לראיה אלוקית כזו שרואה את הטוב הגנוז בכול.

אך לא די בכך, "וירא אליו", הוא לומד גם לראות את עצמו, את הקדושה העצומה השוכנת בקרבו. כפי שדורש 

ֱחזֶּה ֱאלֹוַּה". ָשִרי אֶּ פּו ֹזאת ּוִמבְּ ַאַחר עֹוִרי ִנקְּ  כאן המדרש מהפסוק "וְּ

גילוי הזה חושף עוד משהו, כשאברהם מגלה את נפשו הוא מתוודע לעומק התשוקה הקיימת בתוכו. הנפש ה

יוקדת בתשוקה עצומה, כוספת להתחבר למקורה, לקדושה, לבורא. את התשוקה העזה הזאת מבטא החכם 

 אהבה.מכול אדם במילים "ִכי חֹוַלת ַאֲהָבה ָאִני". וכאן מגלה אברהם כמה שהוא חולה, חולה 

כמיהה זו אינה של כאב, זהו געגוע של חיבור, זו מחלה שמשכיחה את ההוויה הגשמית מרוב החשק והתשוקה 

 לנעלה יותר, מחלה זו נרפאת כשמגיע ה' לבקר, כשהאור מגיע גם לגוף.

דרוש וכשם שיש ברית בגוף ב"נפש", כך יש ברובד ה"שנה", בזמן. השבת היא גם ברית בינינו לבורא. וכך ניתן ל

ץ" מלשון כלות הנפש, זה הוא היום בו מתגלה אותה תשוקה אדירה של הנבראים  ַוְיֻכּלּואת " ָהָארֶּ ַהָשַמִים וְּ

ִביִעי ָשַבת  וי אבדה נפש. כשמגיעה השבת  –" ַויִָּנַפשלבוראם. מעתה מובנת דרשת חז"ל על הפסוק "ּוַביֹום ַהשְּ

 מנפשו, מהרצונות והמאוויים הכי פנימיים שבו.חש האדם עד כמה בימות החול הוא מנותק 

 להחליף שומרים

ְך ה'... רֶּ רּו דֶּ ָשמְּ יתֹו ַאֲחָריו וְּ ת בֵּ אֶּ ת ָבָניו וְּ ר יְַּצּוֶּה אֶּ ַמַען ֲאשֶּ ִתיו לְּ  ִכי יְַּדעְּ

ב כשה' שולח את אדם מגן עדן נאמר, "וַ  רֶּ ת ַלַהט ַהחֶּ אֵּ ֻרִבים וְּ ת ַהכְּ ן אֶּ דֶּ ַגן עֵּ ם לְּ דֶּ ן ִמקֶּ כֵּ ת ָהָאָדם ַוַישְּ ש אֶּ יְָּגרֶּ

ץ ַהַחִיים". מאז שאדם חטא, כבר אין גישה חופשית לאור, לעץ החיים. ְך עֵּ רֶּ ת דֶּ ֹמר אֶּ ת, ִלשְּ כֶּ ַהפֶּ  ַהִמתְּ

ה'". אם אתם באמת יודעים לשמור על כאן נותן הבורא אפשרות מחודשת, תשמרו אתם על הדרך, "ושמרו דרך 

 הדרך, להתרחק כראוי מן החטא, תהיה לכם כבר גישה לעץ החיים.

על זה רמזו חז"ל באומרם, "כל שישנו בשמירה, ישנו בזכירה". כשרואה ה' את השמירה שלך, הוא מאפשר לך 

 גם גישה אל המקומות הפנימיים ביותר, אל הזכירה.



לתגובות 
besod.halashon@gmail.com 

 

 בסוד הלשון
 (סף בלו)יו

 
 

המרמז על הנסיון הקשה שעמד בו אברהם והוא נסיון , וי אורצרוף מענין הוא , ויראהשבוע נקרא את פרשת 
מאחר , ידיועות המאכלת ולהבעיר את יצחק במו צאברהם ניגש לשחוט באמהעשירי.  יוד -נסיון ה זההעקידה 

כי ברך אברכך והרבה ארבה את זרעך ככוכבי " ה' האיר לאברהם וברך אותו כמו שכתוב שהצליח בנסיון,
מרמז על מהות הברכה  הכוכבכב, יז(. )וירא השמים וכחול אשר על שפת הים וירש זרעך את שער אויביו" 

 כולל את האותיות: כוכב. כי למלא את אברהם ה'שרצה כל הרצונות  לעכי היא מורה בכל שלמות, השלמה 
אותיות  כבכנגד כל הרצונות המתבטאים ב  כב - ו .כושהם  26היוצא  הויה ,ה'גימטריה של כנגד  כו: כבו  כו

 שונה.  הקודש, כי כל אות מלמדת על רצון
פרשת פותחת לאחריה יד מילה שאותה השלים אברהם וממצוות הבמת יהפרשה הקודמת פרשת לך לך מסתי

שינוי מהותי שעבר  מלמד על גילוי זה וירא א, א()"וירא אליו ה'"  בגילוי השכינה אל אברהם. כמו שכתובוירא, 
 ת שחווה אברהם לאורך שנים ארוכות. כותב רש"י על הפסוקהאטימוהברית שזה תקון לאחר תקון אברהם 

 שלישי למילתו היה ובא הקדוש ברוך הוא לבקר את החולה אמר רבי חמא בר חנינא, יום - "וירא אליו :הנ"ל
 ."ושאל לשלומו

בריאל להפוך את סדום, גהגיעו אל אברהם ולכל אחד מהם יש שליחות אחת,  ,והרעל פי הזושלושה מלאכים, 
פאל בכדי לרפא את רושל אברהם, שיקרא שמו בישראל יצחק יכאל לבשר בשורה טובה על הולדת בנו מ

ועולה השאלה מדוע מלאך זה לא נשלח אל אברהם? וע המלאך המלווה בראש הוא אוריאל. . אך כידאברהם
 .שיש באדם בריםאאו רמ"ח  248זה  אברהםשווה ל  אוריאללעניות דעתי, ישנם שני תרוצים כי גימטריה של 

 ואותיות אגר"םאבינו. תרוץ שני, ראשי תיבות של ארבעת המלאכים יוצא  אברםמרמזים לשמו של  בריםאגם 
שלושת המלאכים אל אברהם ולא היה צורך גם במלאך רק הגיעו , לכן רםאבהוא גימטריה של השם  ם"גר
 ואמר". לביתו ויכניסם ושב עובר יש אם לראות" :י"רש ופירש( א, יח וירא" )האוהל פתח יושב "והוא וריאל.א

 עבירה שעבר אדם יש אם לראות היינו", ושב עובר יש אם לראות" פירוש :ע"זי מקוזמיר יחזקאל רבי ק"הרה
 של הפתח לו הראה אברהם", בביתו ויכניסם, "תשובה של הפתח מוצא ואינו בתשובה לשוב ורוצה חלילה
לרעיון הבא: המרמזים וים חוזר, הב.ר.ע ו ע.ב.ר:  צירופיו על ב.ע.ר לשורש יש לשים לב ,דעתי ולעניות .תשובה

המינים  ארבעתאגודה אחת של  להיות הערבות את אוגדים לכן הערבה בחינת הן עברות שעוברים אלו
כאשר מבקשים להוציא מן , והטיפשות הבערות מן להימנע יש ,לכן .לזה זה ערבים ישראל כל כי. בחג הסוכות

כי גם אברהם . ואהבת חינם של אחדות באש כולנו את ולהבעיריש להדליק  אך דווקא העברינים את הכלל
מידה כנגד מידה להשלים עם גזירת  התנהג לבאר לזכותו כיניתן  ,ה'את אהב את בנו וראה בו כמתנת חינם מ

פרחה נשמתה של שרה  אזגם  .חי קץהרמז  מצויכי בשמו . גם יצחקהדין לשחוט כשה באמצעות המאכלת את 
היא  כלות אםיש רמז לכך בצירוף: המאכלתבתיבה כבר אבל  חיי שרה. המצויין בפרשה הבאה:דבר אימנו 
ראשי תיבות  – נכס א"יבה הצרוף  סכינאבתיבה  המאכלתאונקלוס מתרגם את  עליה השלום. אימנושרה 

לרשת בנו יצחק זה זכה דווקא לאבד את בנו,  הסכנהשראל, כלומר בזכות עזות קדושה של אברהם לנוכח ירץ א
ההוכחה לכל מי  זוארץ ישראל.היא  נכסב לרשת .ישראל ובנייעקב את אביו ולא ישמעאל גם לא עשיו אלא 

כל עם ישראל גם להתאחד כולנו כי בפרשה אז שנזכה להתעורר לנוכח הנגלה . זאתעובדה נסה לערער שמ
 .ערבים זה לזה, אמן כן יהי רצון

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


