
 
 

 
 
 
 

 בפנימיות הפרשה 
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

 

על מה  הוא מבחינת אמתיות התורה מים אלו הם ימים נוראים של סליחות ודין. העניין הראשון שצריך לדבר עליוי

 בעצם אנחנו צריכים לומר סליחה? על מה בעצם אנחנו נשפטים בראש השנה ויוה"כ? ולמה בעצם אנחנו מקווים? 

תורת הנגלה היא התורה שעוסקת בחלק המגולה לעיניים, דהיינו במעשה.  .נחלק בין תורת הנגלה לתורת הנסתר

בדרך כלל רוב העולם מבינים את הדין והמשפט של ימים נוראים רק על הציר המעשי ולא יותר. זאת אומרת, 

בעניינים  זה עיקר הבדיקה .שותמה שהם צריכים לעאו אם הם לא עשו  אנשים בודקים את עצמם אם הם עשו

כל אחד  .מפני שזה החלק המגולה לעיניים של מצוות עשה ובעניינים של מצוות לא תעשה. זה נקרא תורת הנגלה

ולכן בדרך כלל, אצל רוב העולם, כשהאדם  ,ואחד יכול לראות את המעשים של חברו וגם את המעשים של עצמו

מתפלל, בדרך ו יום כיפורוב ה בסליחות או כשהוא עומד בראש השנהבודק את עצמו, כשהוא הולך לבקש סליח

 אם הייתי בסדר מהצד המעשי. א וכלל עיקר הבדיקה ה

שהוא החלק שעוסק בחלק הנסתר של האדם, דהיינו בהרגשה  ,אבל יש גם את החלק שמכונה תורת הנסתר

מדוע?  .יותר חשובהחלק היותר פנימי וובמחשבה, ברצונות ובכוונות. זהו החלק היותר זניח, אבל הוא למעשה ה

בכל הזרמים ובכל השכבות. הספרות ההלכתית היום והשיעורים  חלק הנגלה הוא מאד מפותחהמפני שהיום 

עיקר התביעה  ,למעשה ,אבל .ההלכתיים הם נפוצים ביותר, ובזה לא צריך כל כך תמיכה כמו בחלק הפנימי

יש מישהו או קבוצה מסוימת שהחלק החיצוני לא מפותח . אם מהדור הזה הוא החלק הפנימי ולא החיצוני

אצלם, כמובן שכן צריך לדאוג לפיתוח של הדבר, אבל היות וזה מפותח באופן כללי ויש שיעורים רבים בכל 

 הנושאים, ע"כ אני חושב שעיקר התביעה הוא על החלק הפנימי.

כינון ובנייה של האדם מבחינה ק זה הוא לב ומח, ועיקר עניינו של חלהחלק הפנימי הוא מה שמכונה בשם  

רצה הקב"ה  :רבי חנניא בן עקשיא אומרהקב"ה נתן לנו את התורה והמצוות, כפי שאומרים חז"ל: " -פנימית. ז"א 

 -"לזכות את ישראל"  :הסולםמפרש רבינו בעל . '(ג)מכות כ" לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות

 .לכן הרבה תורה ומצוות ,. היות והקב"ה רצה לנקות ולזכך ולטהר את עם ישראלןקיומלשון זיכוך, מלשון ני

 "אתר מאמר מתוך
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 על התשובה
 )יואל אופנהיימר(

 

  

ּנֹוִתי ִאם" ק שַׁ רַׁ ִבי בְּ רְּ ֹתאֵחז חַׁ ט וְּ פָּ ִמשְּ ִשיב יִָּדי בְּ ם אָּ י נָּקָּ רָּ צָּ נְַּאי לְּ שַׁ ִלמְּ ֵלם וְּ  (, מאל דברים)" ֲאשַׁ

 

 :הפסוק פשט

 .תשובה עושה הוא אם בחוטא פוגעת היא בטרם הפורענות את לעצור יכול ה"הקב

 

 (בשלח ישמעאל דרבי מכילתא:  )הפסוק  על האגדה

 ישראל כשאין אלא, כן אינו ה"הקב אבל. אליו להחזירו יכול לא עוד מידו יוצא שהחץ בשעה, במדינה בוריג יש

ּנֹוִתי ִאם: "שנאמר מלפניו יוצאה גזרה כביכול, רצונו עושים ק שַׁ רַׁ ִבי בְּ רְּ  הוא מיד, תשובה עשו[. שלנו בפסוק" ]חַׁ

ֹתאֵחז: "שנאמר מחזירה ט וְּ פָּ ִמשְּ ִשיב: "לומר תלמוד? ריקם מחזירה שהוא אני שומע או". יִָּדי בְּ ם אָּ י נָּקָּ רָּ צָּ  מי ועל", לְּ

נְַּאי": שנאמר העולם אומות על? מחזירה הוא שַׁ ִלמְּ ֵלם וְּ  ".ֲאשַׁ

 

 :למחשבה נקודות

, הפיכה בלתי מציאות בחטא לראות במקום. ביותר יאהמפל ישראל לעם ה"הקב שהעניק התשובה אפשרות

 שהוכן עונש, ממחישה שלנו שהאגדה וכפי. ועונשו חטא למחיקת להוביל שיכולה נוספת הזדמנות האדם מקבל

 כלפי הבורא של סובלנותו בזכות קיימת זו אפשרות!  תשובה עשה האדם אם להיגנז יכול מסוים פשע עבור ונגזר

 העולם שאין ראה, הדין במדת[ העולם] לבראו במחשבה עלה: "בראשית פרשת על מסביר י"שרש כפי האדם

 להוציא ממהר אינו הדיין  אבל, דין בעולם יש, אחרות במילים". הדין למדת ושתפה רחמים מדת הקדים, מתקיים

 . לכפרה פתח לאדם ומשאיר הדין גזר את

 

 שלב. כך על אמיתית חרטה ולחוש הנזק במידת להכיר – חרטה –' א שלב: שלבים ארבעה כולל התשובה תהליך

, בגיל דלג שהאדם ככל ומתפתחת הולכת זו הכרה. לגמרי טבעית שאינה הרע והרגשת אבחנה יכולת דורש זה

 מבקשים – התשובה ברכת –" עשרה שמונה" תפילת של החמישית בברכה לכן. התורה בחכמת ובעיקר בניסיון

ֶתָך ָאִבינּו ֲהִשיֵבנּו:  "לתשובה להגעה כפתח לתורה להתקרב תֹורָּ ֵבנּו, לְּ רְּ קָּ ֵכנּו וְּ לְּ ֶתָך מַׁ ֲעבֹודָּ ֲחִזיֵרנּו, לַׁ הַׁ ה וְּ שּובָּ  ִבתְּ

ה ֵלמָּ ֶניָך שְּ פָּ  – וידוי – השלישי השלב. המזיקה ההתנהגות את דמי להפסיק הוא – החטא עזיבת – השני השלב". לְּ

 לחזור שלא ברצינות להתחייב הוא – לעתיד קבלה – הרביעי השלב. סליחה ולבקש הטעות את במילים לבטא הוא

 בידו שיש אדם: "לצמיתות אותו לנטוש מתכון ואינו חטאו על המתוודה באדם נזפו חכמינו. בעתיד החטא טעות על

 טמא שרץ שתופס לאדם? דומה הוא למה[, בעתיד עליה לחזור שלא מתחייב אינו] בה חוזר ואינו, ומתוודה, עבירה

 לו[ הועילה] עלתה לא[, שבעולם המקוואות בכל יטבול אם שאפילו] שבעולם מימות בכל טובל שאפילו, בידו

 [.א טז תענית." ]טבילה

 

 עשה ולא ופירש, לעשותו בידו ואפשר בו שעבר דבר לידו שבא זה: "ם"הרמב מסביר? גמורה תשובה בעל הוא ומי 

 והייתה איליה רגיל שהיה עבירה מלעשות ונמנע, יצרו על שמתגבר, התשובה בעל".  התשובה מפני[ העבירה את]

 זקוק אינו, עבירה אותה מטעם נהנה לא שלעולם הצדיק, לעומתו. ביותר עזים נפש לכוחות נדרש, לו נעימה

 תשובה שבעלי מקום" :נאמר כך ועל. בפיתוי חש אינו אפילו ואולי, הפיתוי מול כשניצב קשה פנימית כרעההל

  .[ב  לד ברכות"  ]עומדים אינם גמורים צדיקים - עומדים



 

 הלשון בסוד
 (בלו יוסף)

 ?הרעה תפתח מצפוןהאם 

 המרמזים ,הוא זיןפש[ וגם נן זלוף א]ר"ת  "ןאזהיו אותיות  ,האזינופרשת  היתהפרשת השבוע שלפני יום כפור 

שהרי ה' הוא אשר מזין את נפשם: . להתחבר עם הנבראים המקבלים של השפעה הנמשך מעצמותורצון  יש כי לה'

, חוש השמיעהחיישן המזין את  המהווההאזן,  פועלתכך למעשה ו .למושכלות רוחניות מתאוות גופניות ועד

נוכל לאזן את המאזניים  ואם נאזין אחד לשני. ביניהם למרות המרחק המבדיל, לשומעהקורא קול המחבר בין 

 לכלל.בין הפרט גם תינה לזולת המקרבת השמיעה בעצמה היא כבר נ לכן, דומים בתכונת המשקללהיות 

 מנופח מאגו הנובע, גדלות שגעון כי נראה אבל ,שופט לא אני .החופשי העולםשל  אויבהצפונית נתפשת כ קוריאה

 ,אטומי לפיצוץ לגרום יכולו ,"אמריקה של ב"ארה"-ו" קוריאה" האומות מנהיגי בותלב את ףמצי אשר ואה ,מגאוה

 מצפון האם, השאלה עולה אז. הטוב אל הדרךאת  לתקן המוסרי המצפן את שאיבד למי כמו ממש, ושלום חס

 רע זה מה אז. הפנימית עבודתו ימה ליהודי כמראה היא המציאות אך. נביא לא אני, יודע לא אני? הרעה תפתח

 ?שלי מה זה קוריאה וארה"ב של אמריקה בעולם הפנימי ?אטום זה מה? בכלל

 הרצון זה באדם שטבוע מה .מאושר להיות רוצה האדם, בבוקר העיניים את פוקח כשהוא .תכלית יש אדם לכל

. התכלית מן אותו שמרחיק מה זה ורע לתכלית האדם את שמקרב מה זה וטוב. תענוג לו שיסב דבר מכל ליהנות

 ברע הטבוע הטבע. צמיע צוןרה ת"ר ע"רה, זאת לעומת. לזולת ונתינה השפעה כלומר להיטיב הוא הטוב ומדרך

 בכל השלם והוא חסרון בו אין, המוחלט הטוב הוא הבורא אך. הזולת חשבון על לעתים לעצמי לקבל הרצון הוא

 שהוא אמרנ ואם? יקבל ממי שהרי. ונתינה השפעה רק עניינו .לעצמו לקבל רצון אין לבורא. שלו בהטבה שלמות

. שלוש בן ילד של אומנותית מופת יצירת שמקבל אבא של כמו שעשוע של סוג זה בשבילו, מה דבר מאתנו מקבל

 של ברצון משתעשע הוא אלא בציור ממשי צורך לו אין. לבנו משפיעהוא ו ממנו חלק הוא כי בנו את אוהב האבא

 יש באהבה אך. אהבה מבקשים כולנואבל , שלו והתכלית אדם כל .!"ציירתי מה תראה אבא: "עמו לקשר בנו

 - השנייה, הזולת את רואה שאינו הרומס של כמו" עצמית אהבה" - האחת: אדם כל שחווה התפתחותי תהליך

 שאינה אהבה, "מכולן הנעלה - השלישית, מהזולת לקבל מנת על לתת: הסוחר של כמו" בדבר התלויה אהבה"

 שאינה אהבה. בינינו לפיה ונתנהג שנקנה יתברך הבורא רוצה האהבה של הזאת התכונה ואת. "בדבר תלויה

 רק אותנו שמניע מה הרצון לקבל הוא שהרי, עצמי ברצון כלומר ע"בר תלויה להיות לא אמורה בדבר תלויה

 להישמע ישלכן . בחיים ובחרת לנו אומר' וה בחירה אפשרות לנו ישו. בדבר שתלויה לאהבה או עצמית לאהבה

 פניה מכל נקיה אהבה, טוב רק אלא וכלל כלל רע בה אין כי, בדבר תלויה שאינה באהבה ולבחור הבורא לרצון

 לתקן נספיק ה"ובע רבים גלגולים לפעמים וירידות עליות של תהליכים חוויםאנו  זו אהבה להשיג בכדי. אישית

 .שלנו בחיינו עוד בדבר תלויה שאינה אהבה

 את נקרא אם ."אמוט בל מימיני כי תמיד לנגדי' ה שיויתי: "תהלים בספר המלך דוד כותב כך? אטום זה מה אז

 לרצון הופכי רצון והוא לקבל רצון יש המלך דודלכלומר גם . "לב טומא" נקבל לימין משמאל" אמוט בל"

 הקבלה רצון צורת את להשוות בקש הוא ורוחנית פיזית והתמוטטות חוקיר של פחד בוומר ,הבורא של ההשפעה

 חדשה צורה ליצור ניתן גלם חומר כל כמו אך, כולה הבריאה חומר הוא לקבל הרצון. ה'ההשפעה של לרצון  שלו

 ובשביל ,(הצורה) להשפיע מנת על( החומר) לקבל רצון לתקן לנסות יש כן על. הגלם חומר את להחריב מבלי

 זה דבוקים להיות יכולים והבורא הנברא זה קוןית באמצעות. בעצמו הבורא של השפעה כמו נחשב זה רצון הנברא

 רוצה לא ומי'. ה משיח המלך דוד של רצונו היה וזה. המשפיע לו הבורא מן תענוג לקבל יכול הנברא כן וכמו ,בזה

 מלקבל הלב את ואוטמת שמטמטמת מה היא הטומאה שהרי אטום ולא פתוח ראש צריך מלך אך? מלך להיות

 ,תסכול הוא הטמטום ואחרית ,הלב אטימות זה אטום. בדבר תלויה שאינה האהבה את להשיג איך חכמה עצות

 הוא הגואל, כלומר. אגו גואלו גימטריא טומא -ו טומאה מלשון טומא אותיותגם  אטום. ושלום חס ופיצוץ כעס

 להשיג, כלומר. אותנו שמשעבד דבר מכל גאולה להשיגבכדי  לענוה הגאוה להפוך של פנימי קוןית לנו שמעביר' ה

 .בדבר תלויה שאינה האהבה: תכונה אותה את

 קו" וגם" יראה קו" וגם" אגו קו[ גיעה לולא אהר ת"ר] ראה" גימטריא" קוריאה: "הרמז פי על מצאתי ל"לנ זוקיח

 וגם" קוריאה הגואל' ה" גימטריא" הוריקאן. "אמריקה של ב"בארה" הוריקאן" היה מידה כנגד ומידה ."ראיה

 :נפש חשבון באמצעות בנויל עקמומיות של קו וליישר להתבונן, לראות שיש מרמזים אלו. אר הב אותיות ב"ארה

 שורת מלפניםכפרה גם ו רחמים, סליחה לבקש שמניע מה זה כי, ראש השנה ועשרת ימי תשובה. אלול בחודש

 מגאוה מנופח אגו שהרי, ר(ו)א אותיות ומבפנים גאוה גימטריא יה אותיותמבחוץ  ה-רא-י -ו .ביום הכפורים הדין

 מחוץ, אחד כאדם להיות ונתקרב נשוב הענוה אל חדשה דרך נתקן ואם ומאהובינו מהבורא אותנו שהרחיקו הם

 .יקיים שתכלה שנה וקללותיה ותחל שנה וברכותיה, אכי"ר' ההפנימי והמסתירה את האור  החיצונית לקליפה

  



 

 פניני בינה
 (פעת אדלרי)

 

 ליחה, כפרהמחילה, ס

ֵני ה" ּטאֵתיֶכם ִלפְּ ֶכם. ִמכל חַׁ ֵהר ֶאתְּ טַׁ ֵפר ֲעֵליֶכם לְּ ֶזה יְּכַׁ ּיום הַׁ רּו 'ִכי בַׁ הָּ  ".ִתטְּ

רכ"ג שמדובר יר בעל הסולם ב"שמעתי" מאמר מהי כפרה? ומה ההבדל בין כפרה לבין סליחה ומחילה? מסב

 ביותר, סליחה וכפרה:העליונה  –מחילה  בסולם עם שלוש דרגות

. "מחליא" בארמית פירושו "ממתיק". בגמרא לשון זו נאמרה על דברים פגומים "מחליא לשבח"מלשון  מחילה

"היינו דווקא ע"י  ממתקו.  –שדבר חריף מחזיר ומשביח את טעמם. אומר רש"י )ע"ז ל"א א(: "מחליא ליה" 

 .היינו לזכויות", נמצא שהוא מחליא את הזדונות לשבח, זדונות נעשים לו כזכויותש, תשובה מאהבה

וכך היא מסוגלת לתקן  התשובה קדמה לעולם ולכן היא מעל לזמןהמדרגה הגבוהה ביותר היא מדרגת המחילה. 

האדם מגיע לתפיסת השגחה שה' הוא שבתשובה מאהבה  ע"סגם את העבר. מסביר בעל הסולם בהקדמה לת

טוב ומיטיב ואז הוא רואה שהקב"ה אף פעם לא גמל עימו רעות אלא רק עשה עימו טובות, וכך גם הזדונות תמיד 

  העבר הופכים להיות זכויות.שלו מ

 היא, במזיד שעבר אותן אפילו, שעשה עבירה שכל, כזו במידה פנים להארת האדם שזכה אחר, ולפיכך"

 והמכאובים יסוריםיה רגשי כל על, ושמח ששש, זה מחמת נמצא הנה, והולמצ לו ונעשית נהפכת

, ל"הנ הפנים הסתר של הבחינות' בב נתון היותו מעת, מעודו עליו שעברו, המרובות והטרדות, המרים

' ית פניו הארת מסיבת ,למצוות עתה לו שנהפכו, הללו הזדונות כל את לו והביאו שגרמו הם, המה כי

 או', הא כבהסתר, בשגגות ונכשל, דעתו על אותו שהעבירו, וטרדה צער וכל, ל"כנ פלאות המפליא

, רגילה והכנה גרם לבחינת, עתה לו ונעשה נהפך(, והסתר ה"ד ל"כנ) הכפול כבהסתר, בזדונות שנכשל

 רעה וכל, גדולה לשמחה צער כל על כן לו ונהפך. לנצח ונפלא גדול שכר עליה ולקבל, מצוה לקיום

 )הקדמה תע"ס ק"ז(. "נפלאה לטובה

היינו ששולח את הזדונות ממנו ואומר שמהיום "מתחלפין(.  'וש ')ס "ילח את בעירהוש"מלשון  סליחה

המדרגה השנייה  ."יעשה רק זכויות, שזה נבחן לתשובה מיראה, שזדונות נעשו לו כשגגותוהלאה הוא 

של  מיראת העונשהבאה תשובה מיראה היא תשובה מסביר בעל הסולם בהקדמה לתע"ס: גת הסליחה. היא מדר

אדם עדיין אינו מגיע לתפיסת ההשגחה ש"ה' טוב ומיטיב", אלא תפיסת ההשגחה שלו היא במדרגה זו ה. האדם

רק לשגגות ולא את כל מה שעשה בעבר, ולכן הזדונות שלו הופכים  מזכךהוא עדיין אינו , ושל שכר ועונש, טוב ורע

, מדעתו האדם את שמעבירים ,סוריםיהי ריבוי מתוך לו שהגיע הדעת בלבול מחמת שנכשל"לזכויות, 

 .)הקדמה לתע"ס נ"ט(" ל"כנ לשגגות רק נחשבים שהמה

. (ידיו באדם ההוא לנקות)רוצה  "ידיה בההוא גבראלכפורי בעי "ון , מלש"את המקדש וכפר"מלשון  כפרה

וכו'. ומשום זה בזמן  קינוח והעברהב כא: שכל כפרה אצל עוון וחטא וכו' כולם לשון "ועיין רש"י בראשית ל"

שהאדם יודע שהוא מלוכלך, אזי אין לו העזה וחוצפה להיכנס בהיכל המלך, ולכן קשה לאדם בזמן שהוא רואה 

עשיו הרעים שהם נגד רצונו של המלך לעסוק אז בתורה ומצוות, ומכל שכן שיבקש מהמלך שהוא רוצה וזוכר את מ

ר את ושהוא בתכלית השפלות ולא יזכ ךלהתדבק ולהאחד בו. לכן צריך כפרה, היינו שלא יראה את מצבו הדל אי

ז כשתהיה לו שמחה אזי יהיו מצבו, בכדי שיהא לו מקום לקבל שמחה, היינו ע"י שיוכל לעסוק בתורה ועבודה, וא

היא  הנמוכה ביותרהמדרגה  "לו מקום לבקש שיתחבר עם המלך, כי אין השכינה שורה אלא במקום שמחה.

 וטיהור של האדם כדי שיוכל להיכנס אל היכל המלך.נקיון  –מדרגת הכפרה 

ואח"כ שעושים תשובה מאהבה  ,לכן: מקודם צריכין כפרה. ואח"כ כשעושים תשובה מיראה זוכין לבחינת סליחה"

 כלומר, הסדר הוא: כפרה, סליחה ומחילה. "זוכין לבחינת מחילה.

נקודת החיבור , נקודת החיבור שלנו אל הקב"ה. תוכולוהות שב-נקודת הא –ביום הכיפורים מתגלה עצם האדם 

ים מאפשר לנו לגלות אותה ולבקש להתחבר עם כיפורהיום הזאת תמיד נמצאת, גם כשהיא נסתרת מעינינו, אך 

 כפרה, סליחה ומחילה.ם ולזכות לוכך להתחיל לעלות בשלבי הסול המלך

 


