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  שרה. - שיעור בירושלים, ט"ז חשון, תשע"ה. פרשת חיי

  'מקחו של צדיק'

ממערת המכפלה לבית המקדש: איך מסירים את הסטרא 

  אחרא, ומופיעים בית תפילה לכל העמים?

  "תנו לי אחוזת קבר" :

שרה' היא דווקא שזה נראה - גם הפעם נעסוק ב'ראשון' של הפרשה. הייחוד של ראשון של פרשת 'חיי

מאד זה מיוחד. מה הכוונה? פתחנו את פרשת וירא ועסקנו בהקבלת פני שכינה ובהכנסת אורחים 

  מתחיל:  –הגדולה ממנה. אבל 'ראשון' של חיי שרה לאחר הספדו של אברהם 

ֵ*ר וְת�ָ(ב )נִֹכי ִעָ'ֶכם ְ&נ% ִלי   {ד}וַ#ָָקם "ְבָרָהם ֵמַעל ְ נֵי ֵמת� וַיְַדֵ�ר ֶאל ְ�נֵי ֵחת ֵלאמֹר:   {ג}

ְ(ָמֵענ%  {ו}וַ#ֲַענ% ְבנֵי ֵחת ֶאת "ְבָרָהם ֵלאמֹר ל�:   {ה}ֲאֻחַ,ת ֶקֶבר ִעָ'ֶכם וְֶאְקְ�ָרה ֵמִתי ִמְ+ָפנָי: 

ֶת4 ִאי( ִמֶ'%3 ֶאת ִקְבר� 0א יְִכֶלה ֲאדֹנִי נ2ְִיא ֱא0ִהים ַאָ&ה ְ�ת�ֵכנ% ְ�ִמְבַחר ְקָבֵרינ% ְקבֹר ֶאת מֵ 

וַיְַדֵ�ר ִאָ&ם ֵלאמֹר ִאם  {ח}וַ#ָָקם "ְבָרָהם וַ#ְִ(ַ&ח% ְלַעם ָה)ֶרץ ִלְבנֵי ֵחת:   {ז}ִמְ'4 ִמ6ְבֹר ֵמֶת4: 

וְיִֶ&ן ִלי ֶאת ְמָעַרת   {ט}יֵ( ֶאת נְַפְ(ֶכם ִלְק�ֹר ֶאת ֵמִתי ִמְ+ָפנַי ְ(ָמע%נִי %ִפְגע% ִלי ְ�ֶעְפר�ן ֶ�ן צַֹחר: 

וְֶעְפר�ן   {י}ַהַ'ְכֵ ָלה ֲאֶ(ר ל� ֲאֶ(ר ִ�ְקֵצה 2ֵָדה% ְ�ֶכֶסף ָמֵלא יְִ&נ3ֶָה ִלי ְ�ת�ְכֶכם ַלֲאֻחַ,ת ָקֶבר: 

יֵֹ(ב ְ�ת�: ְ�נֵי ֵחת וַ#ַַען ֶעְפר�ן ַהִחִ&י ֶאת "ְבָרָהם ְ�)ְזנֵי ְבנֵי ֵחת ְלכֹל ָ�ֵאי ַ(ַער ִעיר� ֵלאמֹר: 

 0א ֲאדֹנִי ְ(ָמֵענִי ַהָ;ֶדה נַָתִ&י ָל: וְַהְ'ָעָרה ֲאֶ(ר �� ְל4 נְַתִ&יָה ְלֵעינֵי ְבנֵי ַעִ'י נְַתִ&יָה ָ+: {יא}

וַיְַדֵ�ר ֶאל ֶעְפר�ן ְ�)ְזנֵי ַעם ָה)ֶרץ ֵלאמֹר  {יג}וַ#ְִ(ַ&ח% "ְבָרָהם ִלְפנֵי ַעם ָה)ֶרץ:  {יב}ְקבֹר ֵמֶת4: 

וַ#ַַען ֶעְפר�ן   {יד}ַא: ִאם ַאָ&ה ל% ְ(ָמֵענִי נַָתִ&י ֶ>ֶסף ַהָ;ֶדה ַקח ִמֶ'3ִי וְֶאְקְ�ָרה ֶאת ֵמִתי ָ(ָ'ה: 

ֶסף ֵ�ינִי %ֵבינ4ְ ַמה ִהוא וְֶאת ֲאדֹנִי ְ(ָמֵענִי ֶאֶרץ "ְרַ�ע ֵמאֹת ֶ(ֶקל >ֶ   {טו}ֶאת "ְבָרָהם ֵלאמֹר ל�: 

ֶ(ר ִ=ֶ�ר ְ�)ְזנֵי וַ#ְִ(ַמע "ְבָרָהם ֶאל ֶעְפר�ן וַ#ְִ(קֹל "ְבָרָהם ְלֶעְפרֹן ֶאת ַהֶ>ֶסף אֲ  {טז}ֵמְת4 ְקבֹר: 

            . ת ֶ(ֶקל ֶ>ֶסף עֵֹבר ַל<ֵֹחרְבנֵי ֵחת "ְרַ�ע ֵמא�

  (בראשית פרק כ"ג)             

הדיון הוא על קבורת שרה, אבל כל הפירוט הוא 'כלכלי', בשביל מה כל הפירוט? שמונה 

חת'. אגב, הם מופיעים עוד פעמיים: בסוף -פעמים מופיע בפרשה הקצרה הזאת הביטוי 'בני

הפרשה ישמעאל ויצחק קוברים את אברהם, וישמעאל עושה תשובה ומקדים את יצחק, ושם 

חת". זאת הפעם התשיעית, והעשירית היא - ם מאת בנימופיע: "השדה אשר קנה אברה

  בסוף 'ויחי', בפרק מ"ט: 

א ְ�ֶאֶרץ ְ>נַָען ֲאֶ(ר ָקנָה "ְבָרָהם ַ�ְ'ָעָרה ֲאֶ(ר ִ�2ְֵדה ַהַ'ְכֵ ָלה ֲאֶ(ר ַעל ְ נֵי ַמְמרֵ   {ל}

ָרה ָ(ָ'ה ָקְבר% ֶאת "ְבָרָהם וְֵאת 2ָ   {לא}ֶאת ַהָ;ֶדה ֵמֵאת ֶעְפרֹן ַהִחִ&י ַלֲאֻחַ,ת ָקֶבר: 

ִמְקנֵה   {לב}ִאְ(&� ָ(ָ'ה ָקְבר% ֶאת יְִצָחק וְֵאת ִרְבָקה ִאְ(&� וְָ(ָ'ה ָקַבְרִ&י ֶאת ֵל)ה: 

וַיְַכל יֲַעקֹב ְלַצ%ֹת ֶאת ָ�נָיו וַ#ֱֶאסֹף ַרְגָליו   {לג}: ְ�ֵני ֵחתר �� ֵמֵאת ַהָ;ֶדה וְַהְ'ָעָרה ֲא(ֶ 

 ַ             . #ְִגוַע וַ#ֵ)ֶסף ֶאל ַעָ'יוֶאל ַהִ'ָ?ה ו

  (בראשית פרק מ"ט)           

בסוף ימי אברהם שם מופיע הביטוי, וכן אצל יעקב. כאילו הפרט הזה המופיע עשר פעמים בכל 

  הספר. מדוע כל הפירוט? המדרש רבה מסביר: 

"עשר פעמים כתיב בני חת כנגד עשרת הדיברות, ללמדך שכל העוסק בבירור מקחו של 

  צדיק כאילו קיים כל עשרת הדברות". 

  יום נעסוק בבירור מקחו של צדיק. ה
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  : הקשה שבניסיונות

דוד המלך קונה את בית המקדש, את הר הבית שיכונן וייבנה במהרה בימינו, מארוונה היבוסי. ושם 

מופיע גם אורנה עשר פעמים. (הנקרא "אורנן"). הפרשה הזאת מופיעה כדי לתאר את חשיבותה של 

ברי האבן עזרא והרמב"ן מקשה עליו: אז איפה הוא היה א"י, ואת הקשר של אברהם עם א"י. כך ד

קובר את אשתו? הרי הוא בא"י? אז מדוע יש בכך כ"כ חשיבות? ואיך הקניה של הקבר מעידה על 

  הקשר של אברהם לא"י? תשובת הרמב"ן יותר קשה מהשאלה: 

טיח הוא עונה שכל הפרק בא ללמד שמה שהבטיח הקב"ה לאברהם מתחיל להתקיים. הקב"ה הב

  לאברהם :"ואגדלה שמך ואהיה ברכה", והנה: "נשיא אלוקים אתה בתוכנו... שמענו אדוני". 

האם זה הפרק המעיד על "ואגדלה שמך"? שכדי להשיג קרב  –(החזקוני)  –שואלים המפרשים 

חת? הרי בפרק זה אנו רואים שעפרון 'עבד' על אברהם. -אברהם צריך להשתחוות כמה פעמים לבני

  עם כל הרצון הטוב שלו, הוא 'עשה עליו קופה', וזה "ואגדלה שמך"?

ניסיונות נתנסה אברהם  חז"ל במדרש רבה, הולכים בדרך שלישית. ע"פ המשנה הידועה : "עשרה

מה הניסיון?  אבינו ועמד בכולם". יש מחלוקת מהם הניסיונות, ויש דעה שהעשירי הוא קבורת שרה.

  ע"פ חז"ל יש כאן 

בספר שמות הקב"ה בא אל משה ואומר לו: "וארא אל אברהם ואל יצחק ואל יעקב באל שדי ושמי ה' 

הדברים? הרי הוא בא אל משה עכשיו, אז למה מה הקשר כאן של  –לא נודעתי להם". אומרים חז"ל 

"למה זה  –היסטוריה? כמה פסוקים לפני כן משה רבנו פנה אל הקב"ה בשאלות קשות מאד 

  שלחתני"? המדרש מסביר: 

"אמר לו הקב"ה למשה חבל על דעבדין ולא משתכחין, הרבה פעמים נגליתי אל אברהם 

ה' כשם שאמרתי לך, והם לא הרהרו אחר  ויצחק ויעקב רק באל שדי, ולא הודעתי להם ושמי

מידותי...אמרתי לאברהם 'ום התהלך בארץ לארכה ולרחבה כי לך אתננה, ביקש לקבור 

שרה ולא מצא עד שקנה בדמים ולא הרהר אחר מידותי.... וכל אלה לא שאלוני כשם 

"ומאז באתי לדבר  –ששאלת אתה ואתה חיל תשיחותי אמרת לי "מה שמו" לסוף אמרת 

  מך הרע לעם הזה". בש

בתור הקשה שבניסיונו. מתי אדם יכול להרהר אחר מידותיו של –חז"ל למדו את ניסיון הקבורה 

  שיש פער בין ההבטחה לבין מה שמתממש. את זה אומר המדרש שרצתה הפרשה ללמד.  -הקב"ה

גר אבל עדיין, למה כל הפירוט? אברהם לכאורה באמת לא מובן בפרשה, הוא פותח בדברים: "

ותושב אנכי עמכם". או גר או תושב?  אומר רש"י: "גר מארץ אחרת, ונתיישבתי עמכם, ומדרש אגדה 

אם תרצו הריני גר, ואם לאו אהיה תושב ואטלנה מן הדין שאמר לי הקב"ה לזרעך אתן את הארץ  –

 והוא לא מוכן. אז כיצד זו ההצעה שלו בתחילה –הזאת". בהמשך מתברר שהם מציעים לו לקחת 

  ע"פ מדרש האגדה ברש"י? 

אם מגיע לך, למה לקנות? אם אתה רוצה לקנות, למה חשוב לך להזכיר להם שזה שלך? רש"י אומר 

מדוע הוא קונה? רש"י בד"ה "בכסף מלא" כותב: "אשלם כל שוביה, וכן דוד  –שאלה זו. הוא מעיר 

בכסף מלא". רש"י הוא הראשון שמשווה את הסיפור לבית המקדש. רש"י לא סתם  אמר לארוונה

מזכיר לנו סיפורי תנ"ך. מדוע הוא מזכיר לנו את סיפור דוד? רש"י היה יכול רק לפרש את המילים, 

  מדוע הוא מזכיר את דוד וארוונה? כנראה שהוא חושב שזה עוזר להבין את הפשט. 

  :שלושה מקומות

   חז"ל אומרים:
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שלושה מקומות אין אומות העולם יכולות להונות את ישראל ולומר גזולים הם לכם. ואלו הם 

  :מערת המכפלה, וקבר יוסף והר המוריה.  

שתי שאלות: האם זה רציני? האם באמת אומות העולם לא יכולים להונות את ישראל? הרי מה 

ואם זה שלנו אז  –שאלה נוספת המציאות היום? "שועלים מחבלים בה " בכול אחד מן המקומות. 

  למה לקנות? מה עושה פעולת הקניין? הרי קניין זה מושג הלכתי, אז איך אני קונה משהו שהוא שלי? 

שרה, כל הפרשה היא איזה מן הפסקה. כל -לברר מקחו של צדיק, אין לי ספר שנכנסים לפרשת חיי

שרה זה -מה שמסופר בפרשת חיי ספר בראשית הוא ספר 'סוער', והפרשה שלנו היא אי של רוגע.

שסבתא שרה נפטרה, היא הייתה 'צעירה' בת מאה עשרים ושבע. וסבא אברהם גם נפטר, וישמעאל 

זה אלבום יפה ורגוע. אברהם הוא ההתחלה והסוף, ואברהם דרך אגב הוליד עוד  –עושה תשובה 

 –פרק הכי ארוך בתנ"ך שישה ילדים לפחות בגיל מאה וארבעים. ובאמצע  סיפור החתונה הגדול, ב

של החתונה של יצחק. תשוו את 'ראשון' של הפרשה לכל שאר הפרשות בספר, מה המגמה של 

  הפרשה? מהו מקחו של צדיק? 

  קניין שהוא לא קניין: 

בחזקה ובשטר, ואפשר  ישנה גמרא במסכת קידושין הדנה איך קונים קרקעות. הגמרא אומרת שקונין

גם בכסף. מה המקור לכסף? בירמיהו כתוב שקונה את השדה מאת חננאל בן שלום דודו: "שדות 

למה לא הבאת מקור  –בכסף יקנו". המקור הזה הוא טוב, אבל הוא בנביאים. שואלים התוספות 

שמעמיק  שרה? הרי אברהם אבינו קונה שדה בכסף מלא? עונים מה שעונים. אבל מי-מפרשת חיי

  מהמקום הלמדני התשובה חייבת להיות שזה לא קניין. מה הכוונה? 

סיפור הקניין אצל אברהם הוא לא עוד סיפור קניין, כי אחרת היו לומדים משם. אצל ירמיהו זה היה 

וקונה משהו ששייך לו. רש"י אומר לנו שאתה זה - נדל"ן, וכאן זה לא נדל"ן. כאן מגיע אברהם אבינו  

  ם נבין את סיפור בית המקדש וגורן ארוונה. נבין רק א

הביטוי "מקחו של צדיק", בא להגיד זה מקח אחר, קניין אחר. זה מקח של צדיק, שבא ללמד אותנו 

מתאר כמה קולומוסים של דיו נשפכים על כל אות  –יסוד מהותי. אותו מדרש רבה הנ"ל, של בני חת 

האחרונות של יעקב זה "בני חת", ואז "ויכל יעקב". שבתורה ובני חת מוזכרים עשר פעמים? והמילים 

  הבני חת הללו! –אלה הם המילים החותמות של ספר בראשית 

   מסיר את הקליפות:  –מקחו של צדיק 

אין צורך לקנות לא את הר הבית ולא את מערת המכפלה, ולא את קבר יוסף. רש"י הראשון בתורה 

והוא יכול בכוחו לתת אותה לנו. אברהם  –ארץ של הקב"ה כל ה  -אומר לנו : "כח מעשיו הגיד לעמו" 

העברה היא ע"י -לא קונה את המערה בשביל קניין. כי קניין הוא העברה מרשות אחת לרשות אחרת  

הארץ היא של הקב"ה ואנחנו כאן כדי להקים בית תפילה  -כסף. זאת ההודעה הראשונה של אברהם

  לכל העמים. 

כי מעשה אבות סימן  –י ירושלים. כמו שדוד מגיע לחברון לפני ירושלים קודם כל מערת המכפלה, לפנ

לבנים. גם את ירושלים ואת בית המקדש, דוד יקנה בכסף מלא, ויופיע עשר פעמים אורנן היבוסי. 

  חת. -ואגב, תמיד הוא בתאור יבוסי, כמו אצל בני

קרית ארבע. היא נקראת אז למה בכסף מלא?רש"י אומר שחברון זה שם מאוחר, ובהתחלה נקראת 

גרו  -או שבעברעל שם הזוגות הקבורים שם.  -כך או על שם העבר, או על שם העתיד. או קרית ארבע

כי רש"י לא סתם מביא לנו  –בה הענק שבניו הם ששי אחימן ותלמי. אלו שני פירושים מאד עמוקים 

ואישה. כל ספר בראשית  הכול איש–אלא לפשוטו של מקרא. מערת המכפלה היא של זוגות  –אותם 

  זה איש ואישה. 
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שיש ליצחק  –כל 'וירא' מתחיל אצל אברהם ואשתו, ועובר דרך לוט ולא עם אשתו. ומסתיים 

נכנס  - רבקה. כשמגיעים לחיי שרה ולמערת המכפלה שתהייה של הזוגות –מהעקידה את אשתו 

  לנו בעולם. את התפקיד ש –אברהם אל הקניין. אברהם מגדיר בדיוק מה הוא מחפש 

מה פירוש "אין אומות העולם יכולים להונות את ישראל? אברהם לא עושה קניין כמו שאמרנו כדי 

להוציא את השדה מרשותו של עפרון. הוא מכריז שהוא לא עושה כן. אלא הארץ הזאת היא שלנו כי 

מאה, כוחות הטו –הקב"ה נתנה לנו. וככול שהמקום מקודש יותר כך הקליפות והסטרא אחרא 

"בקדושתם אפילו כשהם שוממים". את כל הטובות הללו  –משפיעים יותר. אבל ישראל  –הרצונות 

  לא מגיע לנו לקבל אם לא נעשה את הפעולה שתסיר את הקליפות ממנה. 

  

  הזוהר אומר: "סטרא אחרא קנינן בחינם, אבל הסטרא דקדושה באגרא שלימא" 

רת הדברות זה כל התורה כולה, עשרת הדברות היא לא לחינם הקב"ה שם את השדה אצל ארנן. עש

אני  –איך חיים קודש במציאות. איך? לומדים את מקחו של צדיק. צדיק מלמד איך את כל היגיעה שלי 

יעשה שבמציאות לא תהייה טענה לארוונה. לא שהוא לא יטען, אלא כדי שאני יעשה את ההשתדלות 

  מצידי. 

 –יון, הנקודה המרכזית בו מאד דומה לציונות החילונית שכתב את ספר דרישת צ–הרב קאלישר 

ח. הוא צריך לבוא ולקנות. את מה? את בית המקדש. למה? כי הוא רוצה להקריב בו את קרבן פס

  פונה לאחד מגדולי הדור ושואל אותו לדעתו, ור' אלימלך גומטמייר תומך בו. 

הם פונים לרבם המשותף ר' עקיבא איגר, ורוצים לקבל את חוות דעתו. ר' עקיבא כבר היה זקן, והוא 

פונה לחתם סופר שיברר את הסוגיה, והוא אומר לו שיבדוק אם זה ריאלי. החתם סופר בשו"ת חתם 

ת סופר מברר את הכול וטוען שאפשר לבנות ולהקריב אבל אי אפשר לעשות את זה כי אי אפשר לקח

  היום מחצית השקל. 

האם לקנות את בית המקדש או יפו? זה הדיון של כל גדולי ישראל.  –זה המאבק הגדול שהיה כאן 

אבל מה עומד מאחורי הרעיון הזה ? עוד כסף להסרת הקליפות, עוד השתדלות, ועוד יגיעה להסרת 

  שקונים בחינם. זה מקחו של צדיק.  -כוח 'סטרא אחרא

 –הוא לא היה סתם 'שדה' של מערת המכפלה, אלא ככול שזה עולה הסטרא אחרא עולה –הר הבית 

  זה היה גורן של ארונה. זה לא היה הבית ספר, או  המקום של הכינוס שלו, אלא זה היה גורן. 

למה רש"י מזכיר את דוד המלך? דוד המלך כבש את יבוס. וע"פ כל חוק בעולם זה שלו. כשארונה 

  שהוא נותן לו את זה, זה בגלל שזה מגיע לו. אבל דוד המלך לא מוכן.  המלך אומר לדוד

לכן יעקב מסיים "מאת בני חת". כי כל מה שאנו עושים בעולם זה "מאת בני חת". אילו היה רוצה 

הקב"ה היה מביא אותנו לגאולה שלימה ישר, אבל הוא הביא אותנו לארץ שבע העמים כדי שבכסף 

  מלא נקנה אותה. נכון, 

מה העומק ש"לא יוכלו אומות העולם להונות"? הם יבחנו אותנו עוד ועוד, עד שנסיר את הקליפות 

ונראה את הקדושה ממנה אפשר לעשות בית תפילה לכל העמים. אילו היינו מקימים בית מקדש רק 

 כי -לצורך הפרטי שלנו לא היה צריך את הקניין של ארוונה, אבל דוד המלך אוסף מכל שבטי ישראל 

הוא רוצה להסיר את הקליפות ולהופיע את הקדושה. התשלום על בית המקדש הוא איך מוציאים את 

הקודש שהם לא מקרה, אלא זה הסדר דרכו הקב"ה בחר להביא את הקדושה לעולם. אם רוצים 

  להקים בית תפילה לכל העמים צריך את העוצמות הכי קיצוני לצד שני. 

לא  –ושב", ולכן אתה משלם "אגרא שלים", ובלי כסף מלא האם אתה יודע להגיד שאתה "גר ות

  מראים שום קדושה.
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  כבר ב'שני':  - ואיך מסתיימת הפרשייה הזאת

ֶ(ר ַ�ַ'ְכֵ ָלה ֲאֶ(ר ִלְפנֵי ַמְמֵרא ַהָ;ֶדה וְַהְ'ָעָרה ֲאֶ(ר �� וְָכל ָהֵעץ וַ#ָָקם 2ְֵדה ֶעְפר�ן אֲ   {יז}

ְל"ְבָרָהם ְלִמְקנָה ְלֵעינֵי ְבנֵי ֵחת ְ�כֹל ָ�ֵאי ַ(ַער ִעיר�:   }{יחֲאֶ(ר ַ�ָ;ֶדה ֲאֶ(ר ְ�ָכל ְ*ֻבל� ָסִביב: 

ת 2ְֵדה ַהַ'ְכֵ ָלה ַעל ְ נֵי ַמְמֵרא ִהוא וְ"ֲחֵרי ֵכן ָקַבר "ְבָרָהם ֶאת 2ָָרה ִאְ(&� ֶאל ְמָערַ   {יט}

  . ֲאֻחַ,ת ָקֶבר ֵמֵאת ְ�נֵי ֵחתוְַהְ'ָעָרה ֲאֶ(ר �� ְל"ְבָרָהם לַ  וַָ�ָקם ַהָ�ֶדה  {כ}ְ>נַָען:  ֶחְבר�ן ְ�ֶאֶרץ

הרי הוא לקח בשביל לקבור? אלא בשביל מה? אלא איך אומרים "ויקום" על שדה? אלא רש"י אומר: 

"תקומה הייתה לו שיצא מיד הדיוט ועבר ליד מלך". איזה מלך? מהיכן אברהם הוא מלך? ולמה 

מקטן לגדול. אבל  –"זעירי" ו"רברבי"  חז"ל אומרים"הדיוט"  הרי עפרון היה המנהיג של כל בני חת? 

רש"י בחר דווקא במילים אלו, כי השדה יצא מהחיים הרגילים שלו הכבולים, ועבר ליד מלך. ועכשיו 

  עד שנשלם כסף מלא.  –לשדה הייתה תקומה. כי מרגע זה יש מאבק עולמי שאף פעם לא יצליח 

כך הקדושה בו תופיע  –יותר לאדם  זה מושגים לא רק לקניה, אלא גם לאדם. ככול שהדבר קנוי

  בעוצמה רבה. 

  "הניסיון העשירי":

זה הניסיון של אברהם אבינו. כל הניסיונות של אברהם אבינו הם ניסיונות להשכין דירה בתחתונים. 

"בבקשה ממך עמוד לי בניסיון הזה, שלא יאמרו כל  –הניסיון התשיעי הוא עקידת יצחק. "קח נא" 

אין בהם ממש". הקב"ה מבקש מאברהם שיעמוד לו בניסיון הזה. ואיך יאמרו הניסיונות הקודמים 

שבאחרים אין ממש? באור כשדים אין ממש? אולי אפילו הוא יותר קשה. ולמה אם אברהם יעמוד 

  אז לא יאמרו? –בעקידה 

לילד השביעי היא אומרת : לך לאברהם ותאמר לו אתה  –בחסידות מסבירים, כמו חנה ושבעת בניה 

קידת מזבח, אני עקדתי שבעה בנים". אז למה עקידת יצחק היא הבסיס? אלא ניסיון של מסירות ע

"האם באמת  –נפש, הוא מסירות נפש למען משהו שאני מאמין בו.  אבל זה ניסיון שאלמלא הוא קיים 

יש טעם לחיים שאתה לא מוכן למות למענם". אדם מוסר את נפשו למען אמונה, כי הוא מאמין שזה 

ימשיך. הניסיון של אברהם הוא לא למסור את נפשו על אמונה, אלא למסור את האמונה! זה למסור 

  את הכול ואין שום המשכיות. זה לשחוט את האמונה שלו. 

כי הוא מלמטה אפשר  –הניסיון התשיעי הוא על ההר בירושלים, אבל העשירי הוא כבר למטה 

וציא את הקליפות מעיר יבוס, ואז להופיע את השכינה להופיע את כל הקודש. אני צריך לשלם כדי לה

שרה נראה הכי 'יבש' כי הוא עוסק במקומות הכי נמוכים. זה הפשט -בתחתונים. לכן ה'ראשון' של חיי

  של "מאת בני חת", "ויכל יעקב". 

ומה הניסיון העשירי? הוא הקבורה של שרה. למה? כי זה לברר מקחו של צדיק. זה לא רק למסור 

"גר ותושב", אבל  –אמונה, אלא זה למסור את האמונה ולהגיד שאני יודע שהארץ הזאת שלי את ה

אני אשלם כסף מלא, כדי להוציא את הקליפות שלא מאפשרות לראות הקודש ולהופיע בית תפילה 

  לכל העמים שייבנה במהרה בימנו אמן. 

  


