
 

 
 

 
 
 
 

 בפנימיות הפרשה 
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

 
ְנָך ֶאת ָנא ַקח ַויֹּאֶמר" יְדָך ֶאת בִּ ָיה ֶאֶרץ ֶאל ְלָך ְוֶלְך יְִּצָחק ֶאת ָאַהְבתָ  ֲאֶשר ְיחִּ  ַעל ְלעָֹּלה ָשם ְוַהֲעֵלהּו ַהמֹּרִּ

ים ַאַחד  ."ֵאֶליָך אַֹּמר ֲאֶשר ֶהָהרִּ

 היא שהעיקר ,אומרת זאת. האדם של לאמונה סימן זהו כי, הוויתור עניין הוא בעבודתנו ביותר החשוב העניין

 בשביל בנו על לוותר מוכן היה אבינו שאברהם להתבונן צריך האדם . הוויתור הוא לזה היכר סימן אולם ,האמונה

 ברכת"ה שהסביר כמו. עצמו בחינתו על לוותר ,אומרת זאת ,'ה צווי עבור להיעקד מוכן היה יצחק וכן, ה"הקב

 שהוא דחכמה[ ראשונות ספירות' ג] ר"ג  בחינת הוא וראש, מהגוף הראש הפרדת איה ששחיטה ל"זצ" שלום

 רושיפ, אבותינו זכות לנו שיזכור בתפילות אומרים שאנו וזה.  לוותר יצחק מוכן היה זה ועל,  דיצחק כלים  בחינת

 ימין ,דרכים' ב ושעל צעד בכל לאדם יש כי. הזו בדרך ללכת הכח את לנו שייתן ה"מהקב מבקשים שאנו הדבר

ל"  :ש"כמ' ה לרצון רצוננו לבטל צריכים ואנו .עצמו ורצון' ה רצון ןשה ,ושמאל טֵּ  עניין כל וזהו ."ְרצֹונו ִמְפנֵּי ְרצֹוְנָך בַּ

 איזה לנו יעשה  ה"שהקב אומרים שאנו הכוונה שאין מרוכל, תוריו לעניין אב בניין לנו שיהיה וזה ,יצחק עקדת

 לנו וייתן, שלנו הנפש כציפור שנראה מה, שלנו הרצונות על לוותר הכח לנו שייתן אלא,  אבותינו בזכות פרוטקציות

 .הזו בדרך ללכת הכח

 ס"תש דיצחק אושפיזין מתוך

 

 
 

  דיבורי נשמה
 (דניאל שוסטר)הרב  

 
זה  –זקן  ביאור העניין על פי עבודת ה', הנה דרשו חז"ל: ."חדל להיות לשרה אורח כנשים ,ואברהם ושרה זקנים"

מה, -וזה רמוז במילה חכמה, שהוא כח היינו, זה שזכה להתעלות ממעל לכל החסרונות ולתקנם. שקנה חכמה.

היינו שאדם משיג שאין לו שום כח לעשות מעצמו כלום, שבזה מתעלה לדרגת עולם הבא ועתיד לבא שאין לו מה 

וזה נובע מכח זה שעדיין לא זכה להשגחה  .גות נוספות בנשמתוועניין ההולדה ביאורו שאדם מגלה מדר להוסיף.

וזה ג"כ עניין האורח  וזה מתבטא בזה שמוליד ומגלה מהכח אל הפועל. ,ועדיין משיג שהוא פועל ועושה ,השלמה

עניין  כנשים, שהוא סוד העליות והירידות של השכינה, כמו הירח שמתמלא ומתחסר. אבל לעתיד לבא יתבטל

ועם כל זה הצדיקים מחפשים את ההסתר,  יהיה כמו השמש. חוהיר ,מי טומאת האשהחשכות הירח, שהוא עניין י

וע"כ הם מחפשים תדיר  גות חדשות.לה' בזמני ההסתר, שאדם מתייגע ומוליד מדר כי הם יודעים שיש נחת רוח

ודה של פ שזכו לבחינת זקנה, ששם לא שייכת עב"לידו את יצחק, כי אעושרה הווזהו עניין שאברהם  עבודה.

שעל זה רומז יצחק  ,בירורים, עכ"ז עוררו בעצמם את זמן העבר, זמן היגיעות, היינו הזמן שעוד אפשר היה להוסיף

 האך מצד שני גורם נחת רוח גדול ,א ההתגברות והכח לעשות, שזה בחי' הסתרידתו, שהיא מדת הגבורה, שהיבמ

, שיש "לראות היש עובר ושב: "ופירש רש"י תח האהל.שאברהם אבינו יושב פ וזה גם הרמז בתחילת הפרשה. לה'.

כי זה אברהם אבינו  –תשובה ועליה  - שב ;עבירה ירידה, –עובר  .לרמז ש'עובר ושב' זה המצב של עליות וירידות

 חיפש לעבוד ולהתגבר.

 שבת שלום לכולם.

 
 

 
 פנינה לשבת

 טשע"ת וירא
 



 מחשבה פנימית
 )יואל אופנהיימר(

 ואנוכי עפר ואפר

ֵנה ַויֹּאַמר ַאְבָרָהם ַוַיַען" י ָנא הִּ י ֲאדָֹּני ֶאל ְלַדֵבר הֹוַאְלתִּ  )בראשית יח כז(." ָוֵאֶפר ָעָפר ְוָאנֹּכִּ

 

 :הפסוק פשט

 ".ואפר עפר"ל עצמו את ומשווה אפסיותו את אברהם מדגיש סדום השמדת למניעת' ה עם בדיון

 

 (א פט/  ב פח חולין בבלי תלמוד: )הפסוק  על האגדה

ֶפר ָעָפר ְוָאֹנִכי[ "שלנו בפסוק] אבינו אברהם שאמר בשכר: רבא אמר  פרה] פרה אפר: מצוות לשתי בניו זכו -" ָואֵּ
ד ִמחּוט ִאם" אבינו אברהם שאמר בשכר: רבא ואמר[... בניאוף החשודה סוטה אישה] סוטה ועפר[ אדומה  ְשרֹוְך ְועַּ

ל ח ְוִאם נַּעַּ ר ְוֹלא ָלְך ֲאֶשר ִמָכל ֶאקַּ ְרִתי ֲאִני ֹתאמַּ  שהציע סדום למלך בתגובה( ]יד בראשית" )ַאְבָרם ֶאת ֶהֱעשַּ
 .תפילין של ורצועה[  ציצית מצוות] תכלת של לחוט: מצוות לשתי בניו זכו[ שלו השלל את לאברהם

 

 :למחשבה נקודות

 שני. ף"ואל ן"עי אותיות של השכיחה ההתחלפות בסיס על ך"בתנ לעיתים מתחלפות" ואפר עפר" המילים
, אש, מים, אדמה: שבמציאות היסודות ארבע בסולם ביותר והגולמית הנמוכה המדרגה את מסמלים הביטויים

 השריד הוא האפר, האומן ועבודת מים תוספת ידי על רק צורה יקבל העפר. צורה נטול דבר מתארים שניהם. רוח
 ענוותו מידת את מראה אברהם בפי זה כינוי(. הלוי בית פרוש פי על) השריפה בשל צורתו שאיבד דבר של

 כאיש איתו ומדבר ה"הקב מול ניצב שהוא בזמן דווקא מובלטת אברהם של זו שמידה לב לשים מעניין. המופלגת
 גילוי את המאפשרת זו היא, שלו האנֹוכיּות ומחיקת הגוף ביטול של למדרגה להגיע הנביא של היכולת! רעהו עם
 ".ואפר עפר: "בעיניי הוא, שלי העצמית האהבה, שלי" אנֹוכי"ה: עצמו על מעיד שאברהם וכפי! השכינה פני

ֶפר ָעָפר ְוָאֹנִכי" אמירתו שבזכות מספרת שלנו האגדה  מאוד מצוות בשני ישראל בני את אבינו אברהם זיכה" ָואֵּ
 :מיוחדות

 ומונעת ביותר חמורה זו טומאה. מת טמא נחשב בקרבתו או מת עם במגע שהיה אדם: אדומה פרה אפר מצוות
 של האפר  את מערבב הכהן. כולה את ולשרוף אדומה פרה לשחוט מצווה התורה.  רגילים חברתיים חיים מהאדם

 .מטומאתו אותו מטהר ובכך הטמא האדם על אותם ומתיז במים הפרה

 לכהן אשתו את הבעל מביא, בכך מודה אינה ואשתו, נאפה שאשתו מוצק חשד לאדם אם: סוטה עפר מצוות
 נקייה האישה ואם, לשתות לאישה אותם נותן הוא. במים אותו ומערבב המקדש מקרקע עפר לוקח הכהן. במקדש

 .  לשווא בה שחשד בעוון נושא ובעלה, ועדה עם כל לפני בבנים ומבורכת בשלום יוצאת היא

. המוות שליטת תחת ונמצא החיים ממקור מנותק האדם שבהם, דומים למצבים פתרון לתת באות המצוות שתי
 עוד כל בעלה על אסורה הסוטה האישה. לטהרה וזקוק טומאתו בגלל החיים לזירת להתקרב יכול אינו המת טמא
 מענה נותנת התורה, המקרים בשני. המתחדשים החיים שהם, ילדים להביא יכולה אינה ובכך, חשדו הופרח שלא

 שמידת מובן ובזה'(. לה והקרבה הענווה של הסמל שהם) פר-א/ע עם( החיים סמל שהם) מים של ערבוב ידי על
 המוות שליטת את ומוחקת מבטלת, חיים כל מקור -' בה הדבקות מלוא את המאפשרת, אברהם של הענווה
 .ובעולם באדם

 

  



 פניני דיומא     

 (מנחם סוכותהרב )

 עקדה של אהבה

 של בלבו הנטועה' ה לאהבת התוודענו הקודמת רשהבפ אם. בניסיונותיו אברהם את מלווים שוב אנו בפרשתנו
 אברהם את, שונה אברהם פוגשים כבר אנחנו כאן, השונים בניסיונות ובעמידתו אחריו ללכת במסירותו, אברהם
 ננסה. העקידה של התמוה בניסיון שיאם אשר ניסיונות, חדש מסוג ניסיונות לו מוכנים וכאן המילה ברית שאחרי

 .מטרתם את ולהבין מהם בכמה להתמקד

ש" – ממדרגתם אותם שהוריד הוא והחטא, רוחני היה גופם. עדן בגן היו הם וחוה אדם כשנבראו יַּעַּ  ֱאֹלִקים' ה וַּ
ם עֹור ָכְתנֹות ּוְלִאְשתֹו ְלָאָדם יְַּלִבשֵּ . הגוף את המכסה בעור, הגשמי בגוף המתבטא גשמי במעטה כוסו הם –" וַּ
 .כרוחני העולם את לזהות לו קשה, כנשמה עצמו את לזהות לאדם לו קשה מעתה

 כשגורש. הרוחנית במציאות להכיר האפשרות על, המכסה באותו פתח לפתוח היכולת על מרמזת המילה מצוות
ְיָגֶרש: "נאמר עדן מגן האדם ן ָהָאָדם ֶאת וַּ יְַּשכֵּ ֶדן ְלגַּן ִמֶקֶדם וַּ ְכֻרִבים ֶאת עֵּ ת הַּ ט ְואֵּ הַּ ֶחֶרב לַּ ֶפֶכת הַּ ִמְתהַּ  ֶאת ִלְשֹמר הַּ

ץ ֶדֶרְך ִיים עֵּ חַּ  נתנה גם המילה ברית. עדן לגן אותו המחזירה החרב להט, חזרה הדרך לאברהם ניתנה והנה". הַּ
 אברהם. שבתוכו העדן גן את, אחד בכל המוסתרת הקדושה הפנימית הנקודה את לגלות היכולת את לאברהם

 .האוהל בפתח יושב כבר

 -" אברהם ויגש. "הכיר שלא פנימית בסתירה אברהם מתנסה, סדום את למחות כוונתו על לאברהם' ה כשמספר
 ?'ה עם? אברהם מנהל" מלחמה" איזו. למלחמה גם שזה ל"חז אומרים

 מקום בשום מצינו לא. מעשיו אחר ערער לא ומעולם' בה דבק תמיד אברהם. עצמו עם כאן נלחם אברהם, לא
 הוא. לצעוק שלא יכול לא הוא, כאן אך. רצונו הוא' ה רצון!![, העקידה במצוות לא גם] עצמו על מתפלל שאברהם

יְַּרא" – הגזירה את מקבל אבל, נלחם אברהם. אותו למחוק שאפשר מקום שיש, בסדום טוב שאין מאמין לא  ְוִהנֵּה וַּ
ִכְבָשן ְכִקיֹטר ָהָאֶרץ ִקיֹטר ָעָלה  .הדברים את מקבל הוא, נשבר לא אברהם –" הַּ

ע, "וישמעאל הגר את לשלוח שרה רצון עם להתמודד אברהם נאלץ מכן לאחר יֵּרַּ ָדָבר וַּ ינֵּי ְמֹאד הַּ ל ַאְבָרָהם ְבעֵּ  עַּ
 הוא –" אהבת אשר יחידך את בנך את נא קח" לו אומר' כשה. ליבו בכל ישמעאל את אוהב אברהם", ְבנֹו אֹוֹדת
: הציווי מגיע ואז! הכוונה למי מנחש לא אפילו הוא! אוהב אני שניהם את – יצחק או ישמעאל זה אם יודע לא עדיין

ֹיאֶמר" ע ַאל ַאְבָרָהם ֶאל ֱאֹלִקים וַּ יֶניָך יֵּרַּ ל ְבעֵּ ר עַּ נַּעַּ ל הַּ ר ֲאֶשר ֹכל ֲאָמֶתָך ְועַּ ֶליָך ֹתאמַּ ע ָשָרה אֵּ  הוא ושוב..." ְבֹקָלּה ְשמַּ
 .בניסיון עומד

 המיוחדת מדרגתו שהיא האהבה אותה, שלמה אהבתו נמצאה עתה עד אם. הגדולה הבחינה לאברהם נכונה עתה
, הרצון את מרגיש אברהם היה, יצחק יישחט שבאמת' ה רצון היה אילו. ביראתו נבחן הוא עתה, רבב ללא נמצאה
, ומנותק רחוק שהכל מרגיש אברהם", מרחוק המקום את וירא, "הדברים כך לא אך, זו לעשייה באהבה מתדבק

 ביותר לו היקר את להקריב אברהם נדרש כאן'. ה רצון את כאן מרגיש לא הוא, מרוחק" המקום"ש מרגיש הוא
 מה לעשות מסוגל יהיה האם. שלו' ה ביראת, שלו באמונה נבחן הוא כאן. טוב עשיית של רגש אפילו שיחווה ללא

 .'ה רצון שזהו בידיעה רק, האהבה של החזק הרגש ללא גם שהצטווה

 כל. היראה, הגבורה מידת היא יצחק של מידתו, מאברהם בשונה, כידוע? הזה הניסיון של הפנימית המטרה ומה
 בסוף. שלימה ליצחק אברהם אהבת אין, שלם ביניהם הקשר אין ביראתו ויצחק באהבתו דבק שאברהם זמן

 זה ברגע, שבך היראה מידת את השלמת הרגע", אתה אלוקים ירא כי ידעתי נא עתה: "לאברהם' ה אומר הניסיון
 .אותו שמרימים במי –" במרומיו שלום עושה: "המדרש אומר זה ועל. בנך של ליבו עומק את הכרת גם

 )מבוסס על תורתו של השפת אמת( 

  



 בינה ניניפ

 (אדלר )יפעת 

 הוציא הקב"ה חמה מנרתיקה

יֵָּרא: " בפסוק ביתו ובני אברהם שעברו המילה ברית אחרי מתחילה וירא פרשת ָליו וַּ ֹלנֵּי' ה אֵּ א ְבאֵּ ְמרֵּ ב ְוהּוא מַּ  ֹישֵּ
ח יֹום ְכֹחם ָהֹאֶהל ֶפתַּ  להטריחו שלא מנרתיקה חמה ה"הקב הוציא - היום כחם: "י"רש אומר(. א יח בראשית" )הַּ

 ".אנשים בדמות עליו מלאכים הביא, באים אורחים היו שלא מצטער שראהו ולפי:(, פו מציעא בבא) באורחים

 :אשלג שלום ברוך רבי שואל

 בשביל שאלנו ועוד? מנרתיקה חמה הוציא מדוע כן אם, אורחים לו שאין מזה צער לו שיהיה ה"הקב ידע לא וכי"
 את שוב להכניס – פשוטה עצה לו הייתה? רמאות כאן יש כאילו, אנשים בדמות מלאכים לו לשלוח צריך היה מה

 ?!"אצלו יבואו שאנשים יכולת תהיה וממילא, מנרתיקה החמה

 .מנרתיקה חמה מוציא ה"שהקב הדבר פירוש מה להבין צריכים אנחנו ראשית

 את בה ומקדיר מנרתיקה חמה מוציא הוא ברוך הקדוש אלא לבא לעתיד גיהנם אין: לקיש בן שמעון רבי אמר"
 ." בה מתרפאין וצדיקים בה נידונין רשעים - העולם

 הוא נרתיק. חמה או יום נקרא' ה אור הנה? העבודה דרך על מנרתיקה חמה הוצאת פירוש מה: "ש"רב מסביר
 בתוך מכוסה נמצאת השמש: אומר הוא, מכוסה' ה שאור לומר וכשרוצה. ידו על ומכוסה, החרב נתונה שבו הכלי

 הוא, שלו העצמית האהבה מן יצא שהאדם שמטרם – הדבר פירוש העבודה ובזמן. אותה מרגישים שלא, הנרתיק
 אז, להשפיע מנת בעל הכל לקבל מוכשר כבר שהוא רואה ה"שהקב בזמן אולם... הסתרה בבחינת לעבוד מוכרח
, ממנו נעברה ה"הקב של הפנים שהסתרת, מנרתיקה חמה הוצאת נקרא וזה, ה"הקב של פנים לגילוי זוכה האדם

 ".פנים גילוי במקומה ובא

 לנו מאפשר זה העלם. מעינינו ונסתר נעלם ה"הקב ואור בנרתיקה חמה שבו וההסתר ההעלם בעולם חיים אנחנו
. דרכנו על שעומדים שונים פיתויים עם בהתמודדות במבחן אותנו מעמיד זה העלם. ובמצוות בתורה ויגיעה בחירה
 .בבורא לדבוק כדי טובים ומעשים מצוות, בתורה ולייגוע לעמול לנו מאפשר זה העלם

 רזי לו ומגלין... הרבה לדברים זוכה, לשמה בתורה העוסק כל: אומר מאיר רבי(: 'א משנה ו אבות) ל"חז בדברי וזהו"
, שמים לשם רק היא ומצוות תורה בקיום כוונתו כל אלא, עצמו לתועלת ולא לשמה עוסק הוא אם: פירוש'. תורה

 רוצה ה"שהקב דכמו. דביקות המכונה הצורה השתוות כאן שיש משום, השפע לקבלת מוכשר נעשה הוא בזה
 ההסתרה כל כי. ממקומה ההסתרה נעברת ממילא אז, לבורא להשפיע רוצה האדם כן כמו, לנבראים להשפיע

, לבושה מקום כבר אין אז, להשפיע רוצה שהוא דרגה לידי בא שהוא ועתה', דכיסופא נהמא' של תיקון מטעם היא
 פני לקבלת זוכה הוא וממילא, בכך רוצה ה"שהקב משום אלא, עצמו לתועלת אינו עכשיו מקבל שהוא מה כל כי

 עד שהיה ההסתרה ממצב העליון השפע את שהוציא – שפירושה, מנרתיקה חמה הוצאת נקרא וזה. השכינה
 ."עכשיו

 לי ועשו( "ח כה שמות: )שכתוב כמו הבריאה מטרת וזוהי' ה אור וגילוי השפעה של למדרגה הגיע אברהם, כלומר
 מטעם, אורחים להכנסת משתוקק עוד היה, השכינה פני לקבלת שזכה לאחר ואפילו". "...בתוכם ושכנתי מקדש
 שתרץ מה נבין – פרס לקבל מנת על שלא הרב את משמש להיות אלא, לשכר כוונתו שאין בטוח להיות שרצה
', ויאמינו: 'כתוב כ"ואח', ישראל וירא( 'לא יד שמות) שכתוב מה על הסובבת העולם קושיית על ל"זצ ר"אאמו

 השתוקקו, ראייה לבחינת שזכו לאחר אפילו: 'הוא הפירוש: ותירץ?! האמינו לא ו"ח שראו שמטרם, מכאן משמע
 .'"ל"כנ אמונה לבחינת

 (מח מאמר, שלום ברכת י"עפ)
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