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כ� . אמרנו יותר מפע� שהשמות שנתנו רבותינו לפרשות ה� שמות שמבטאי� את הפרשה כולה
, "נח"מתארת את המעבר ממצב , מבטאת את כל הניסיונות שעובר אברה� בפרשה זו" ל� ל�"

ההליכה אל , ממצב של נחמה ממעשינו וממעשה ידינו אל מצב שהוא תחילת הבירורי�
למשל היא הפרשה שמרכזת את " ויצא"פרשת  –ות עלינו לטובה וכ� ג� הפרשות הבא. עצמיותינו

�לפיכ� היא פרשה " וירא"פרשת . ועוד. שמרכזת אותו בפני�" וישב"לעומת , בגלות, יעקב בחו
  .אל אברה�' שמרכזת אותנו סביב ההתגלות של ה

במרחשו  ' כהסיפור עוסק ביו� . ד"של חב" היו� יו�"את השיעור בסיפור קצרצר שמופיע ב נפתח
רבי " (צמח צדק"נכדו של ה ,)רבי שלו� דובער שניאורסו ( ב"הוא יו� הולדתו של האדמור הרש

: בכתיב יידיש(' לובבי�מ הסיפור מובא כפי שהוא מופיע בשיחה של הרבי. )מנח� מנדל שניאורסו 
  :)פרשת וירא( מ"משנת תש )ליובאוויטש

הרבי . שנים בשבת פרשת וירא 5או  4בהיותו ילד בן  -נשמתו עדן  -כבוד קדושת הרבי 
: באמרוופרץ בבכי , לרגל יום הולדתו -ר הצמח צדק "כבוד קדושת האדמו -נכנס לסבו 

כאשר : השיב לו הצמח צדק? הוא לא מתגלהה לאברהם אבינו ואלי "ע התגלה הקבמדו
ה יתגלה "הוא ראוי לכך שהקב, יהודי צדיק בגיל תשעים ותשע מחליט למול את עצמו

  .יואל

כי האמת , הוא מעניי שבמופיע בפתיחת פרשתינו " אל אברה�' ה וירא"על ב "רשהבכי של ה
   ":ל� ל�"כבר מופיע פעמיי� בפרשת  "וירא"שכ  , אל אברה�' זוהי לא ההתגלות הראשונה של הש

ֶרץ }ו{ ָאֽ י ָא֥ז ּבָ ַנֲעִנ֖ ּכְ ה ְוַהֽ ד ֵא֣לֹון מֹוֶר֑ ם ַע֖ ֶכ֔ ד ְמ֣קֹום ׁשְ ֶרץ ַע֚ ָא֔ ר ַאְבָר֙ם ּבָ ֲעֹב֤ א ה }ז{: ַוּיַ ָר֤ -ֶאל' ַוּיֵ
ְרֲעָך֔ ֶאּתֵ֖ן ֶאת ם ַוּיֹ֕אֶמר ְלַז֨ ַח לה-ַאְבָר֔ ֙ם ִמְזּבֵ֔ ֶבן ׁשָ ֤ ֶרץ ַהּזֹ֑את ַוּיִ יו' ָהָא֣ ְרֶא֥ה ֵאָלֽ   :ַהּנִ

  )ב"בראשית י(

  :וכ 

ן }א{ ם ּבֶ י ַאְבָר֔ א ה-ַוְיִה֣ ָר֨ ים ַוּיֵ ִנ֑ ע ׁשָ ה ְותֵׁ֣שַ ָנ֖ ים ׁשָ ִע֥ ׁשְ אֶמר ֵאָלי֙ו ֲאִני-ֶאל' ּתִ ם ַוּיֹ֤ י -ַאְבָר֗ ֔ ּדַ ל ׁשַ ֵא֣
ְך  ֥ יםִהְתַהּלֵ ה ָתִמֽ ֥ י ֶוְהיֵ   :ְלָפַנ֖

  )ז"בראשית י(

בלשו  . לכאורה חידושבגדר היא כבר לא  אברה� המופיעה בפרשתינואל ' ההתגלות של ה
נשאלה דווקא כא  ולא על ב "שאלתו של הרשהוא שואל מדוע ' מלובבי�הנפלאה של הרבי 

  ?שבפרשה הקודמת" וירא"ה

 

  זרע אברהם אוהבי -ואהבת 

  לפרשת וירא

  ב"מרחשון התשע' ט, הרב מרדכי אלון

 matan.ozana@gmail.com: הערות/להארות
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א� כ  צרי� , "וירא"כלשהו מתורגמת על ידי אנוקלוס כאל נביא ' עצ� ההתגלות של ה, יתר על כ 
  . הזו אל אברה� בשונה משאר נביאי�המסוימת להבי  מה החידוש של ההתגלות 

  : אחר לגמריומכיוו  שלישי  ואפשר להקשות

  ":וירא אליו"על המילי� י "רש

 ובא, אמר רבי חמא בר חנינא יום שלישי למילתו היה. לבקר את החולה .וירא אליו
  :הקדוש ברוך הוא ושאל בשלומו

...": ויאמר אדני א� נא מצאתי ח  בעיני�" –הפרשה המש� י בונה את כל "רשעל סמ� דרשה זו 
שהתגלה אליו ומבקש ממנו להשאר  ה"שאברה� פונה כא  אל הקבהוא י "ראשו  ברשהפירוש ה

ורחי� מהקבלת פני גדולה הכנסת א"ומכא  הוא לומד ש, עד שיסיי� לקיי� מצוות הכנסת אורחי�
לפרש  י"ת רשומה מביא א. ה מגיע לבקר את החולה"היא שהקבי "של רשהנחת היסוד  ."שכינה

  ?שבתורה מאוחרי�הקודמי� או ה" וירא"זאת דווקא כא  ולא ב

  

שבפרשה הקודמת הופיעו מטרות ברורות לכל אחת " וירא"ב: התירו� הוא פשוטלי נראה שו
התהל� לפני ... ויאמר אליו: "ובשניה, "לזרע� את  את האר� הזאת ויאמר" :בראשונה. מההתגלויות
  ". והיה תמי�

לא מובאת שו� מטרה להתגלות  –ללא שו� תכלית לכאורה " 'וירא אליו ה"אבל בפרשתינו נאמר 
רק בסו% הפרק ...". אל אברה�' ויאמר ה"וא� נחפש בפסוקי� הבאי� לא נמצא ביטוי בסגנו   ,הזו

  :נאמר

ֶלְך ה }לג{ ֣ ֖ר ֶאל' ַוּיֵ ה ְלַדּבֵ ּלָ֔ ֣ר ּכִ ֲאׁשֶ ֥ב ִלְמֹקֽמוֹ -ּכַ  : ַאְבָרָה֑ם ְוַאְבָרָה֖ם ׁשָ

  )ח"בראשית י(

י כאילו ביקש מאיתנו לקרוא את הפרק "רש. בפתיחת הפרשה שתחילתוביקור רק כא  מסתיי� ה
, ה הגיע לבקר את אברה� ותו לא"הקב &זהו דבר מופלא . ורק אז לנסות להבי  את תחילתו, כולו

. של אברה� הזו "וירא"את מדרגת ההתגלות של  מביני�כעת אנו . זו היתה מטרת ההתגלות אליו
הפרשה הקודמת  שכ , מקריזה של ביקור החולה אינו מלמדנו שיסוד מוסי% וי "רשעל הבנה זו 

אל אברה� שמטרתה ביקור ' הוא התגלות של ה" 'וירא אליו ה"ולכ  , הסתימה בברית המילה
  .החולה

  

   ."צמח צדק"של ה תשובתוב ואת "על בסיס זה מסביר הרבי את הבכי של הרש

. ודאי שלא? ל אברה� אבינוהוא לא הגיע למדרגתו ש לשאול מדועב "הא� עלה על דעתו של הרש
ומתנסה , אברה� עומד בניסיו  ועולה לאר� חר% העובדה שהמקו� בו עשה את הנפש הוא חר 

אל אברה� היתה כדי לבקר את ' בפרשה שלנו ההתגלות של ה, אלא מאי. בנסיונות שאי  כדוגמת 
, ג� אני בוכה: ב"ומכא  שאלת הרש, כלפי יהודי שכואב לו' יש כא  גמילות חסדי� של ה, החולה

  ? לא גומל חסדי� ג� אלי' מדוע ה, ג� לי כואב

' מגיע לו שה, מחליט למול עצמושני�  תשעי� ותשעכשיהודי צדיק ב  : אליו ותשובת הצמח צדק
אבל צרי� להיות כלי כדי לזכות ולקבל את גמילות  .גומל חסדי�' ודאי שה, כלומר. יתגלה אליו

אברה� לימד . יש עבודה שלמה שעושה אברה� עד שזכה להתגלות מסוג זה ,אתחסדי� הזה
א� יש צור� בהשתדלות , מחד גיסאמצידו ה מתגלה אלינו מתו� גמילות חסדי� "אותנו שהקב

  . מצידנו מאיד� גיסא
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. מסר את נפשו על המילה בגיל כה מתקד�ש חשבתי שאברה� זכה להתגלות זו מפניאני תמיד 
בראשית (מדרש אפילו ויש ? ומה זה לעומת העקידה? רמת הכאב, סיו  כא אבל מה באמת הני

  !אומר שאברה� בא למול עצמו ומצא את עצמו כבר נימולה) ט, ז"רבה פרשה מ

עומד לפנינו : הרבי אומר כ�. ועל בסיס תשובתו נתחיל את הפרשה, הרבי מוסי% משיב לשאלה זו
? לתק , מה עוד יש לו לנקות? לו למול את עצמו מה עוד יש – תשעי� ותשע שני�צדיק ב  יהודי 

אז , שנהתשעי� ותשע כשיהודי צדיק מחליט למול את עצמו ג� כשהוא ב  ? מה הוא עוד לא עשה
  .ה יבקר אותו"שהקבראוי לכ� הוא כלי 

ה יתגלה "י� כדי שהקבלִ ראה כמה צריכי� אנו להיות (ֵ  :איזו תשובה חינוכית נות  כא  הסב לנכדו
  !אלינו

  

�  

  

בר אל דכאשר כלה ל' ויל� ה"הפרק מסתיי� ב. אברה� אבינו בפרשה הזו מגלה נקודה נפלאה
אל האר� אשר ללכת  –" ללכת" הוא אברה� אבינו שכל עניינו". ואברה� שב למקומו, אברה�

  . הול� –' ואילו ה ,אברה� אבינו יש לו מקו�בפסוק זה  –אל אר� המוריה ללכת , ארא�

לחוס על סדו� ' מהמבקש אברה� . ההקשר שבו הדברי� נאמרי� הוא תפילת אברה� על סדו�
אברה� שב , לאחר תפילתו. א� אי  די צדיקי� בעיר החטאי�, בא� ימצאו בה מספיק צדיקי�

  :ואז נאמר, סדו� נהפכת, האר� כקיטור הכבש , משכי� אברה� ,למחרת .למקומו

ֶקר ֶאל }כז{ ּבֹ֑ ֥ם ַאְבָרָה֖ם ּבַ ּכֵ ׁשְ ר-ַוּיַ ֔קֹום ֲאׁשֶ ּמָ ֖ם ֶאת-ַה֨ ַמד ׁשָ י ה-ָע֥ ֵנ֥ ף ַעל }כח{: 'ּפְ ֵק֗ ׁשְ י -ַוּיַ ֵנ֤ ּפְ
ל ה ְוַעֽ ל-ְסֹד֙ם ַוֲעֹמָר֔ ֽן-ּכָ ְבׁשָ ר ַהּכִ ִקיֹט֖ ֶרץ ּכְ ר ָהָא֔ ה ָעָל֙ה ִקיֹט֣ ֤ ְרא ְוִהּנֵ ֑ר ַוּיַ֗ ּכָ ֶרץ ַהּכִ י ֶא֣ ֵנ֖ : ּפְ

ת ֱאלִֹהי֙ם ֶאת }כט{ ֵח֤ ׁשַ י ּבְ ר ֱאלִֹה֖ים ֶאת-ַוְיִה֗ ְזּכֹ֥ ר ַוּיִ ּכָ֔ י ַהּכִ ח ֶאת-ָעֵר֣ ֤ ּלַ ֹוְך -ַאְבָרָה֑ם ַוְיׁשַ לֹו֙ט ִמּת֣
ֲהֹפְך֙ ֶאת ה ּבַ ר-ַהֲהֵפָכ֔ ים ֲאׁשֶ ָעִר֔ ֵה֖ -ֶה֣ ֥ב ּבָ    :ן ֽלֹוטָיׁשַ

  )ט"בראשית י(

זהו אותו מקו� עליו נאמר בסו% הפרק ? איזה מקו� –" המקו�המקו�המקו�המקו�וישכ� אברה� בבוקר אל "
 –" 'אשר עמד ש� את פני ה"? מה אברה� עושה באותו מקו�". למקומולמקומולמקומולמקומוואברה� שב ": הקוד�

עמידה שאי  "ו, ל שאברה� תיק  תפילת שחרית"ומכא  לומדי� חז, באותו מקו�אברה� התפלל 
  .נ� החמהוכ  שתפילת שחרית זמנה בהֵ , "אלא תפילה

 ואברה� היכ  .קיבול&כולה אנטי כליהיא , האר� כולה נהפכת –דמיינו לכ� את המציאות הזו 
מפסוק דבר נוס% ל לומדי� "חז. 'הוא עומד ש� את פני ה. הוא שב אל מקומו, אברה� עומד? הוא
  : זה

  .אברהם בעזרולוקי -כל הקובע מקום לתפילתו א

". ויצא יצחק לשוח בשדה: "וכ� נאמר אצל יצחק. א� יש משהו שמתאר הליכה זו תפילה, לכאורה
הוא הול� ופוגע במקו�  –" ויפגע במקו�"אצל יעקב נאמר . לצמוח, לשוח זה ללכת בי  הצמחי�

ה אה שתפילתו של אתמול כשלובתפילה זו אברה� רו. ואילו תפילת השחר היא עמידה. מסוי�
הוא אותו , האד� הזה שכל הזמ  הול�? אז מה עושי�. כל האר� נהפכת, כשלו  חרו� לכאורה

והאמת היא שמכיוו  , מקומו הוא מקו� תפילתו. בא אליו לאותו מקו�' אד� שעומד במקומו וה
ג� א� הוא לא רואה . לו אל המקו� הול�הול�הול�הול�הוא בעצ� כל הזמ   –' את פני ה עומדעומדעומדעומדשהוא כל הזמ  

ובאמת דווקא מסדו� . ולכל הוא מתמיד בכ�, הוא מאמי  שיש שכר לפעולתו, אי� תפילתו נענית
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דווקא העמידה מסמלת כא  . ומשיח ב  דוד שיבוא אלינו במהרה יוצאת רות המואביה וממנה דוד
  .מילה בלתי פוסקת, הליכה בלתי פוסקת

  

�  

  

גודל כיצד נושא ברית המילה מגלה את ? המילהקיו� מצוות בעקבות אבל למה כל זה קורה 
  .לאט לאט נשתדל לבאר את העני  ?ההתגלות הנבואית של אברה�

  :נחזור אל תפילת אברה� על אנשי סדו� ואל מה שהוביל לתפילתו

פּו ַעל }טז{ ִק֖ ׁשְ ים ַויַּ ֲאָנׁשִ֔ ֙ם ָהֽ ָ מּו ִמׁשּ ֻק֤ ם-ַוּיָ ָחֽ ּלְ ֖ם ְלׁשַ ְך ִעּמָ ם ֹהֵל֥ ְבָרָה֔ ם ְוַא֨ י ְסֹד֑ ֵנ֣   :ּפְ

  )ח"בראשית י(

גדולתו של אברה� המתגלה לנו כא  . כ שב למקומו"ואח, אברה� מלווה את המלאכי� לדרכ�
אליו הוא  לו מקו� קבוע יש, מכניס אורחי� וגומל חסדי� לכל, פורח ודינמיהיותו היא שחר% 

  .שוב

ֽה' וה }יז{ י עֹׂשֶ ֖ר ֲאִנ֥ ם ֲאׁשֶ ַאְבָרָה֔ ה ֲאִנ֙י ֵמֽ ֤ ְמַכּסֶ ֖דֹול  }יח{: ָאָמ֑ר ַהֽ ה ְל֥גֹוי ּגָ ֛ ְהיֶ ֽ ם ָה֧יֹו יִ ְבָרָה֔ ְוַא֨
ֶרץְוָע֑צּום וְ  י ָהָאֽ ֥ ל ּגֹויֵ ְבְרכּו ֔בֹו ּכֹ֖ ה ֶאת }יט{: ִנ֨ ר ְיַצּוֶ֜ יו ְלַמַע֩ן ֲאׁשֶ֨ ֗ י ְיַדְעּתִ ֣ יו ְוֶאת-ּכִ ָנ֤ יתֹו֙ -ּבָ ּבֵ
יו וְ  ֶרְך הַאֲחָר֔ ֣ ְֽמרּו֙ ּדֶ יא ה' ׁשָ ַען ָהִב֤ ט ְלַמ֗ ֑ ּפָ ה ּוִמׁשְ ֹות ְצָדָק֖ ר-ַעל' ַלֲעׂש֥ ם ֵא֥ת ֲאׁשֶ ֖ר -ַאְבָרָה֔ ּבֶ ּדִ

יו י' ר הַוּיֹ֣אמֶ  }כ{: ָעָלֽ ה ּכִ ם ַוֲעֹמָר֖ ת ְסֹד֥ ד-ַזֲעַק֛ ה ְמֹאֽ ֥י ָכְבָד֖ ם ּכִ אָת֔ ּטָ ה ְוַח֨ ּבָ ֲרָדה }כא{: ָר֑ א -ֵאֽ ֣ ּנָ
 ֥ ַצֲעָקתָּ֛ה ַהּבָ ה ַהּכְ ּו ְוֶאְרֶא֔ י ָעׂש֣ ה ְוִאם| ָאה ֵאַל֖ ָל֑ ָעה-ּכָ א ֵאָדֽ   :לֹ֖

  

מה נשתנה כא  , )ט"& ז"פסוקי� י( 'לדברי המה הצור� בכל ההקדמה הזו : מפרשי�שואלי� כא  ה
במה , הלא זוהי כל מטרת הנביא? דואג שלא לכסות ממנו את העתיד להעשות' אצל אברה� שה

תריעו בכדי שי להתרחשלה לה� את העתיד וגי' שונה אברה� משאר נביאי� אליה� נגלה ה
  ? ויפעלו כדי למנוע זאת

יש כא  הקדמה ודברי שבח  מדועיודעי� את� : שקשה לאמרו � סופר אומר כא  דבר מופלא"החת
אבל אצל אברה� הדבר לא , התגלה אליה�' ברור שה הדברכי אצל נביאי� אחרי� ? לאברה�

הוא מבאר את דבריו ואומר . הוא לא הגיע לדרגת שאר הנביאי�מהסיבה הפשוטה ש, כלל ברור
הוא , )משה ואליהו( הוא נכנס לנקבת הצור, כדי להתנבא שנביא צרי� להתבודד מחברת העול�

פני� אל  'אשר התגלה אליו הוג� אצל משה כ. )יחזקאל( הול� לנהר כבר ש� נופלת עליו תרדמה
  . שצרי� לפרוש כדי לזכות להתגלות –טה מהסיבה הפשו, הוא מנותק מהסביבה –פני� 

כל , על הבריות' כל מעשיו היו בחברת בני אד� וכל מטרתו היתה לאהב את ה, אבל אברה�
אנשי אור , ירודי� שבירודי�מדובר ב –ולא סת� אנשי� . פעולותיו ה  סביב האנשי� והחברה

נביאי� שאר יע לדרגת � סופר אומר שמצד האמת אברה� לא הג"ולכ  החת. חר  וכנע , כשדי�
ה מגלה לנו כא  שאת אברה� עניי  דבר "אבל הקב .יגלה לו הכל' ומבחינה זו הוא לא זכאי שה

אברה� . צופה קדימה ורואה מהי מטרת העל של אברה�' ה, בעול�' אי� מגלי� את ש� ה –אחד 
והעול� ' לה שההוא גי –את שמו  ד ֵ ֵ ֵ ֵח+ִ הוא  ,"אל עול�' ויקרא ש� בש� ה": הוא זה שעליו נאמר

� "החת. ל� למקומות הכי רחוקי� וחשוכי�אברה� הו, וכדי לעשות זאת. שאי  דבר אחר, ה� אחד
יה רוצה היה יכול להתבודד האילו : של אברה�הנפש   יודע את חשבו' סופר מממשי� ואומר שה

  : א� אמר אברה�, )כלשונו" (היה יכול לברוא מלא�"מחברת בני האד� ו
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וא אינו חפץ אלא וה? ומה אם אוסיף לו עוד מלאך, ה די מלאכים משלו"לקבוכי אין לו 
  !עולם-אל' שאקרא בשם ה

  ? משמיא חותמת אישורעכשיו מביני� את� מדוע אברה� זקוק כא  ל

  

�  

  

  :ישנו מדרש אדיר המתאר את אברה� אבינו

אמר  .")ה"תהילים מ( אהבת צדק ותשנא רשע על כן משחך אלוהים שמן ששון מחברך"
  .מלחייבןושנאת , יבריותי) לצדק(אהבת להצדיק : ה לאברהם"לו הקב

  )א', ויקרא רבה פרשה י(

מדובר  :דורשי�ל "חזו ,על אד� שאוהב צדק ושונא רשע מדברמתהילי� בפשטות הפסוק 
זוהי . הוא תמיד מצא את נקודת הצדק –והוא שנא להרשיע  , באברה� שאהב לצדק את הבריות

ה שא� אי  עשרה צדיקי� "אברה� אומר לקבכ� אנו מוצאי� ש. י של הפסוקקריאה אחרת לגמר
בתחילה לחפש  שאברה� מציע  כוכ) י"רש( !חולי  הוא ל� :פירוש, "חלילה ל�"אזי  –בסדו� 
לכל כר� תשעה אנשי� ב י ש� אומר שמדובר"רש, ולאחר מכ  ארבעי� וחמישה צדיקי�  �חמישי

  ! זוהי המצאה אישית של אברה� –יחד ע� קודשא ברי� הוא 

  

  :סיפר בש� סבו בעל התניאשהצמח צדק סיפור של , "היו� יו�"שג� הוא מופיע ב סיפור נוס%

והיה אומר ". רז: "והיה אומר שאור בגימטריא הוא. הבעל שם טוב היה מאוד אוהב אור
  .תגלה רק אור, שאם תגיע לסוד של כל אדם

בש�  וכ� הסביר, הרז. סימ  שטר� הגעת אל הרז, דיי  אורא� אתה רואה אד� ואינ� רואה בו ע
באותו מקו� ממשי� התניא ואומר שידוע שאור שהוא  .הוא אותו האור הזרוע –ט "הבעש

  .וננסה להבי  מה מסתתר מאחורי אמירה זו". ואהבתואהבתואהבתואהבת: "זה) 414( פעמיי� אור, "רז"בגימטריא 

". ואהבת לרע� כמו�", "לוהי�&א' ת את הואהב: "שני כיווני�ה בתורה במופיע "ואהבת"המילה 
ואז , מדוע ההטיה היא לא של ציווי, הוא שא� מדובר כא  במצווה" ואהבת"בציווי הקושי הבסיסי 

נצטר�  .ההסבר הפשוט לקושי הוא שבאמת אי אפשר לצוות לאהוב"! אהוב: "היה צרי� להאמר
  .הבעיהפותר את  ")אהוב"ולא ב" (ואהבת"&השימוש באי� לברר א� כ  

ובזכות זה . זהו אברה� אבינו –" צדק ותשנא רשע אהבתאהבתאהבתאהבת:"ל שדרשו ש"ראינו את דרשת חז
  . זהו מבח  הנבואה שלו –אברה� זה לנבואה 

מדובר תיאור של פעולה שנעשתה ". אהבת: "נקבל', ונוריד את האות ו, א� ננתח לרגע את המילה
זו באמת מילה " אהבת". הופכת את המילה ללשו  ציווי ולעתיד' התוספת של האות ו. בעבר

הנחת היסוד א� כ  בציווי לאהוב את . ובאמת לא נית  לצוות משהו שהוא חיצוני לי, בלשו  עבר
לגלות שהאהבה הזו כבר , ואז כל הציווי הוא שעלינו לחשו% זאת. שהדבר חקוק בתוכ�: היא' ה

את מצוות האמונה  "שפת אמת"הבעל וכ� מסביר . והיא רק עטופה ומכוסה בקליפות, בתוכנו
לצוות כיוו  שלא נית   "!'האמ  בה": לא נאמר –..." אלוהי� אשר הוצאתי�' אנוכי ה"מתו� הפסוק 

  .וכל הציווי הוא שעלינו לחשו% זאת, יש בתוכנו כבר את האמונה &  מאיאלא , על כ�
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 :הפסוק הקוד� לפסוק זה בתורה הוא  .אהבה שכבר קיימת ב� –הוא לשו  עבר " אהבת"וא� 
וזה קיי� בתוכנו לא רק ', כל העול� הוא בעצ� גילוי של ה –" אחד' לוהינו ה&א' שמע ישראל ה"

מה קורה ? ואז מה קורה. חטאת, כעסת. נפלת, אלא מאי. א אחדהו' ה –באופ  שכלי אלא ג� פיזי 
אי� מסבירי� את זה . שתי דקות לאחר מכ  ה� מתחבקי�? למשל כשילדי� רבי� באמת

לדעתי אי הנעימות המרכזית של ילד לראות מבוגרי�  ...".ככה זה כשרבי� על שטויות"? הגדולי�
כשילדי� משלימי� מיד לאחר הריב הדבר ו. אלא השטות שבגללה רבי�, רבי� היא לא המריבה

  . פשוט כל כ�, נובע כי האגו שלה� לא נפוח כמו זה של המבוגרי�

פירושו לחשו% כל הזמ  שבעצ� כל הזמ  הזה אהבת ורק היתה נפילה או מחסו� כזה או " ואהבת"
אי� . זוהי פעולה שלא נגמרת, קסללא הפ, שוב ושוב –" ואהבת. "אחר שלא נת  לזה להתגלות

  .הלא הכל בגלל שהאגו התנפח! אי� אפשר שלא? כמו� אחראפשר לאהוב את ה

כשאני עוזר לעצמי ". ואהבת"כי אור פעמיי� הוא , אור כפול שתיי�? את� יודעי� מה הקוד לזה
ואז יש  – ולהסיר את הכיסוי שלשני אז אני עוזר ג� ל, את השנילהסיר את הכיסוי שלי ואוהב 

  .  אור כפוליש כא, הדדי" ואהבת"

  

�  

  

ובשביל זה צריכי� אנו למול . ה מגיע בפרשת וירא ומבקר את החולה מתו� גמילות חסדי�"הקב
שנה מל את כשצדיק ב  תשעי� ותשע . להוריד את הערלה, י�להסיר קצת את הכיסוי, את עצמנו

כהקדמה הכח הזה למול הוא הסוד שמגלה אברה� אבינו . ה יתגלה אליו"מגיע לו שהקב, עצמו
  .את העול� כולו הוא מל, לא רק את עצמו הוא מל. לכל הפרשה

זה מפני שהשלמות של האד� היא  ."התהל� לפני והיה תמי�": אברה� קוד� המילהמצווה את ' ה
  ). זה הדדי(אלא אי� הוא כפי שהוא יכול להופיע אותי ואני אות� , לא אי� הוא כפי שהוא

, למה שזכינוהפשוטה שלא מפני מעלתו של אברה� זכינו  בא לגלות את הנקודה' וירא אליו ה
א� : פירושו" מעשה אבות יסמ  לבני�"  מלמדנו ש"והרמב. אלא לפי מה שאברה� הטביע בנו

  . התחקה אחר אבותי� ומצא אותו, אתה רוצה לדעת מה מקור כוח� לעשות דברי� מסוימי�

למה אלי הוא ? לא יכול לקיי� ואהבתאז למה אני עוד , ב"שואל הרש, ה התגלה לאברה�"א� הקב
יהודי שבודק : ועל זה באה תשובת הסבא? למה אני עוד לא יודע לעשות זאת כמותו? לא יכול

התחקה אחריו . הוא ראוי לכ� –עצמו בגיל כה מבוגר מה עליו לעשות כדי למול עצמו ג� בגיל זה 
  .'וג� אלי� יתגלה ה

  

: יש שלושה חלקי� בדרכי ההתקשרות בי  בני האד� בעול�: תיש ביטוי מדהי� שמופיע בחסידו
  ורוב) תפילה: למשל(בדיבור , )'אהבת ה: למשל(יש מצוות שה  במחשה .  דיבור ומעשה, מחשבה
  . במעשה

: %ולבסו, )דיבור( כיצד לנהוג כ מלמדי� אותו"אח, )מעשה(מילה : סדר החיי� של יהודי הוא
) מחשבה(ב  שלוש שני� הכיר את בוראו : פו�ההיה אבל אצל אברה� אבינו הכל  .המחשבה

התחיל  & ית  זהכיוו  שנגמל אֵ  &ב  ארבעי� שנה  .מיהו בעל הבירה והתחיל לשוטט בדעת ולשאול
  ).מעשה(לברית אברה� הגיע בגיל תשעי� ותשע ו). דיבור(ללמד את כל ברואי עול� 

אצל ( לכ  זה מתחיל במעשה –ק כל כ� עמו, כדי שהדבר יהיה בתוכנו כל כ� מופנ�? וכל זאת למה
היה אומר הרב מאיר ... " כש� שנכנס לברית "ואת הביטוי ). אברה� זה נגמר ש� ואצלנו מתחיל
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הלואי וכ� ג� יכולנו , זוהי המצווה היחידה שיהודי מקיי� מבלי להתפלס% יותר מדי: שפירא
זו " ואהבת", ו לא מצווהכדי שאנחנו נגלה שלאהוב ז –אצל אברה� הכל היה הפו� . להכנס לחופה

  . רק שיש לעשות זאת עוד ועוד, המצווה של להוציא את מה שיש

  

�  

  

  


