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 / זיוה ברכה גדרון סודם של הפכים

 וירא לפרשת

 תשע"ח חשון

 ,זה מפחיד .יודעים ומבינים שמשהו קורה ,אתם מרגישים משהו ,קורה משהו ?עצמכם ברגעי הכחשה מכירים את

 ?!?!שצחקתם ,פגעתםשנ ,שהרגשתם ,שהייתם ,מאיים או מבלבל ואתם מכחישים שקרה

 .וד וצוחקתגם שרה אימנו שומעת את הבשורה כי היא תלד בן בגילה המופלג מא

 ?"יתה לי עדנה ואדוני זקןיאחרי בלותי ה"

היפלא מה' ": כאן הוא מסביר משהו בסיסי באמונהמשום שמ ,כביכול לא מבין .הקב"ה לא מבין מה היא צוחקת

 "למועד אשוב אליך בעת חיה ולשרה בן ?דבר

י ברור שהוא ברא את זה הר ?ומה אנחנו מתפלאים .שניתן להפוך סדרי הטבע. הוא יכולעובדה ההקב"ה מחדד את 

 !!!הטבע ועל כן הוא יכול להפוך סדרי הטבע

 ",ושרה פתאום נבהלת מקטנות האמונה הכל כך אנושית שלה "ותכחש שרה לאמור לא צחקתי כי יראה

 .ואנחנו חשבנו שפרוייד המציא את מנגנון ההגנה הקרוי הכחשה? הנה שרה הראשונה ,ותכחש

 .ן חסימהוזה אכן מנגנון הגנה אך גם מנגנו

  כי הרי

נינא בן רבי ח .אחד המדרשים האהובים עלי בתלמוד" משפט זה לקוח ממי שאמר לשמן וידלק יאמר לחומץ וידלק"

 .היא טעתה ובכתה ר שהבינה ששמה חומץ בצלוחיות השמן להדלקת נרות השבת.חלאדוסא רואה שביתו בוכה 

הרי מי שאמר  ?ביתי מה את בוכה :אומר לה בפשטותו ,לכאב שלה ,אביה המקסים לא מתכחש למה שהוא רואה

 .ואכן דלקו הנרות גם בחומץ ,וק הוא יאמר לחומץ שידלוקדללשמן שי
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 .רי הטבעדכי הקב"ה יכול להפך ס

להצדיק  ,לא לבחור מהר מידי ,להתחבר לרגש אנושי כנה ואמיתי ,לצחוק ,אני מאמינה שלפני כן כנראה יש לבכות

לקרוא בשם ולרצות לספר למישהו שיודע להיות אמפטי וחם כזה  ,לדבר ,הרגישל ,ולהסביר למה דברים לא הולכים

 .כמו רבי חנינה בן דוסא

 . היא התחלת המסע אל האמונה השלמה  הקב"ה מבקש מאברהם להמשיך להאמין שהיציאה לדרך ב"לך לך"

תו כדי מתווכח אמו שאברהם לא מסכים ע ,ממש שמח ,וכשסדום ועמורה חוטאים זהו אותו הקדוש ברוך שרוצה

 . להציל לפחות צדיק אחד בסדום ולא להשמיד את כולה

  :מה אנחנו אומרים בכל בוקר

 מודה אני לפניך מלך חי וקיים"

 שהחזרת בי נשמתי בחמלה

 "רבה אמונתך

  ך,מאמין בי שאני מסוגלת להאמין ב ,רבה אמונתך אתה האלוהים הרחמן

 כולל אמונה בהיפוכים

 היפוך סדרי הטבע למעני

  איזה עונג כשזה אפשרי

העמוק והכנה  ,אלא בזכות הקשר הישיר ,גם בזכות התוצאה הטובה שהכל מתהפך לטובה ,התוצאה לא רק בזכות

 .עם הקב"ה

 לצחוק ,להתווכח ,לזעוק ,לבכות
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 .שווה ללמוד מכך שאלה מרכיביו של קשר בריא מי הם האנשים בחיינו שיש לנו איתם כזה קשר?

  -ע זהרגשנו מגיובדיוק כשכבר ה

  "ויהי אחר הדברים האלה והאלוהים ניסה את אברהם"

 ?אבל למה

 .הפרשנים מדגישים את כוחה של האמונה של אברהם בכל דיבור אלוקי

 ...אני מרגישה שהקב"ה ציפה שאברהם יתנגד לניסיון ויגן על משפחתו כמו שהגן על צדיקי סדום

  בש חמורו ולוקח את בנו לעקידהוואברהם ח

  הקש ,קשה ,קשה

 ?סיון את אברהםיהיה צריך לנסות בכזה נ למה הקב"ה

  פרשני הזוהר להולכת א יאנ

 ם:ה אחד הפרושינוה

חסד. אין  ,סדח ,כי הוא כולו חסד ,מידת הדין -הקב"ה מבקש שאברהם יתנסה במידה אנושית שלא חזקה אצלו

 .את כל החלקיםלהבין שיש בכל אחד  ,סיונותיוזו אחת הסיבות לנ  עם טוב מוחלט ,אדם עם מושלמות

  כל אחד מהצדדים מתפרש בזוהר הוא חלק הגברי והנשי החסד והדין

 :ומכאן יש ליצור את המשימה הגדולה והיא

 .האיזון
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 החסד והדין התאחדו וי הספירות(ו)ק יםוהרגע שבו מבחינה רוחנית שני הקו לפי הזוהר עקידת יצחק מסמלת את

 .קו אמצעי ,לדבר אחד קו שלישי

 .ההצלה המגיע ,אחרי שיצחק על המזבח ,בעלייה להר ,ביום השלישי

אברהם הולך חזק לכיוון הדין והוא הרי  .ת מידי יש ללכת לקיצוניות השנייהם כדי לתקן מידה שדומיננטי"לפי הרמב

 .האוהב הגדול

 ,ימים לטובת התיקוןזוהר הקדוש הוא להקריב חלקים מבוהקורבן ברמת ה

 .זה נושא מוכר ביחסים ,להיות קצת פחות חסד ויותר דין

 . כשניכנס אור לחיים יש תיקון והתיקון קשור בלהשפיע טוב פשוט ,ל אומר כי אנחנו האנשים הפשוטים"הרמח

 .השפע והשמחה ,דותיו ומה לא. ואיך ליצור חיבור נכון עם האורימסיון כדי להבין מה לעקוד מיאברהם היה צריך נ

  .חושבת שנכון להתפלל לקדוש ברוך הוא שיאפשר לנו להיתקן ולגדול ללא הסבלאני עדיין 

  ברגעים של הארה

 . נוכל לשנות

  .הלוואי

אני מאמין בעמידתו של האל ולא  .אלוהים אלא האלוהים ניסה את עצמולא אברהם ניסה האלי ויזל זצ"ל  כותב כי 

. אלוהים אוהב לראות באדם לא את יבוא אליו  מתוך התרפסות וכניעה ברפיסותו. אין האלוהים אוהב כי האדם

י הלב. אלוהים רצה שאברהם ידבר אתו כנראה העיוורון אלא את הראייה המפוכחת לא את החנופה אלא את גילו

 א רק יקשיב לו...לש

 כך אלי ויזל.

 שהו לחשוב עליומ
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  ההפכים לשבוע זה

  אמונה חלקית וגם אמונה שלמה

 פחות להסס וגם ללמוד מתוך התבוננות ,ללמוד תוך כדי הליכה תוך כדי תנועה

 .ת האמתלצחוק ולא להתכחש לאמת הרגשית וגם לרכך א

 שבת שלום

 הדברים נכתבו לזכרו של אבי בן ציון בן זימבול איש ירא אלוהים

 מי אסתר בת זימבול אישה ישרה חמה אוהבתאלזכרה של ו

 ולזכרה של ליזה גדרון בת אסתר אישה יקרה

 ולזכרו של ראובן גדרון בן הלנה אדם ישר אוהב והגון

 ולרפואת ניסים בן אסתר אדם עמוק וטוב

 יעקב חפצדי בן חנהלרפואת 

 אסתר בת זימבוללזכרה של אימי הצדיקה 

 לרפואה שלמה למרדכי בן ינטה

 לרפואה שלמה לאהרון בן גו'ליה

 לרפואת רן בן אסתר

 לרפואת שרה בת אסתר

 לרפואת נפתלי בין עטרה

 לרפואת חיה ניצה בלומה בת טובה
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