
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 בפנימיות הפרשה 
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

 
ֹרת לַ " ה ַהֹזאת-א   ה'ַהנְִּסתָּ ְבֵרי ַהתֹורָּ ל דִּ ם ַלֲעׂשֹות ֶאת כָּ ֵנינּו ַעד עֹולָּ נּו ּוְלבָּ   ".ֹלֵהינּו ְוַהנְִּגֹלת לָּ

 (דברים כ"ט, כ"ח)

הוא לא מבין למה הן באות ומה המגמה  .הוא מתפלא ,כשאדם עומד ומתבונן במכות הגדולות שרואה סביבו

הרבה אנשים שואלים מה  ,פעמים אנשים שואלים שאלות, הם לא מבינים. למשל שלהן, לאן זורם כל זה. הרבה

הייתה התועלת מהשואה הגדולה שהביא הקב"ה על יהדות אירופה, שישה מיליון איש נרצחו ונטבחו, נשרפו 

 :הרבה אנשים שואליםומה התועלת מזה?  ?על מה זה ?ונחנקו, ביניהם מיליון ילדים קטנים, תמימים. למה זה

להחזיר אותו בתשובה, האם מהשואה יצאה איזו חזרה בתשובה?  ות'אנחנו מבינים שהמכות שהאדם מקבל צריכ"

ומה  ?בשביל מה ם כןבעקבות השואה הרבה אנשים נעשו כופרים גמורים. א. להפך, יצאה כפירה גדולה –

 "התועלת?

ֹרת לַ "על זה אומרת לנו התורה  עלת היא הדבר הנסתר בכל התרחיש הזה. ואתה האדם התו. "ֹלֵהינּו-א   ה'ַהנְִּסתָּ

הקטן, שחי פה וכהרף עין כחלום יעוף, אתה רוצה להבין את המהלכים האלוקיים בהם מתהלך מלך מלכי 

ֵנינּו"המלכים?  נּו ּוְלבָּ כלומר, עם מה שציוו אותך לעשות תשתדל  ,אתה עסוק במה שגלוי - "ְוַהנְִּגֹלת לָּ

ועל מה שקורה  .לעשות. מה שציוו אותך לעשות זה מה שמגולה לך, על זה אתה מופקדבהשתדלות הגדולה ביותר 

על זה אתה צריך לתת דין וחשבון. אתה צריך להאמין שאלו מכות שמכה הקב"ה מתוך המערכת  -מסביבך 

דעת. לא תמיד אנחנו יכולים להקיימת, מכות על המחדלים של האדם והחברה. איך זה עוזר ומה זה עושה ופועל? 

אל תתגאה ותסבור  ,"הנסתרות לה' אלוקינו" ,וגם אם נדמה לנו לפעמים שאנחנו מבינים, אל תתגאה יותר מדי

גם אם אתה מצליח להבין משהו, אבל שאתה יכול להבין את המהלכים האלוקיים. מותר לך לנסות להבין אותם, 

האלוקיים ממש. אלא אנחנו אל תחשוב שהנה פענחת את הכל. המוח האנושי לא יכול להשיג את המהלכים 

צריכים להשתדל לשמור את חוקי המערכת דתורה ומצוות. כשנשמור אותם לא יצטרכו לבוא יותר מכות מתוך 

המערכת. הקב"ה תיקן את המערכת בצורה שהשומר עליה חי, שורד ומצליח להגיע לגבהים, לשמי השמיים. ואילו 

 מייסורים וממכות.הנוטש אותה לא יצליח לשרוד, ולא יצליח להינצל 
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 מחשבה פנימית

 )יואל אופנהיימר(

 
וא" ה הִּ ְמָך ְוֹלא ְרֹחקָּ וא מִּ י ְמַצְּוָך ַהּיֹום ֹלא נְִּפֵלאת הִּ ְצוָּה ַהֹזאת ֲאֶשר ָאֹנכִּ י ַהמִּ )יב( לא בשמים  ...)יא( כִּ

ְבָך ַלֲעׂשֹתֹו הוא... )יג( ולא מעבר לים הוא... ְלבָּ יָך ּובִּ ר ְמֹאד ְבפִּ בָּ רֹוב ֵאֶליָך ַהדָּ י קָּ  יד(-יא ,)דברים ל" .)יד( כִּ

 פשט הפסוקים:

יום: "זה לא בשמיים!". –שהבורא מצווה את האדם אינן דבר קשה לקיום. כפי שאומרים בשפת היום המצוות 
תורת ה' היא תורת חיים, היא באה להיטיב לאדם ולא להקשות עליו. הדבר היחיד שנדרש מהאדם הוא להחליט 

 לקיים את התורה והמצוות בתמימות ובשמחה.

 הסיפור החסידי על הפסוק:

מקראקא שבפולין היה חולם לילה לילה על אוצר הטמון מתחת לגשר קרוב לארמון המלך בעיר פראג.  רבי איזיק
כך היה חולם מדי לילה אותו חלום, והחליט לעשות מעשה.יום אחד יצא למסע ארוך עד אשר הגיע לפראג ומצא 

התקרב אליו החייל את הגשר שהופיע אצלו בחלום. הוא הגיע אל מתחת לגשר והתחיל לחפור באדמה. לפתע 
השומר על הגשר ושאל בתקיפות לפשר מעשיו. התוודה רבי איזיק לפני החייל וסיפר לו שהוא הגיע בעקבות חלום 
שחלם מדי לילה שכאן מתחת לגשר הזה יש אוצר. "איך אפשר להיות כה תמים?" ענה החייל. "גם אני חולם כל 

טמון אוצר גדול.   ודי בשם רבי איזיק, מתחת לתנור שבחדרולילה שישנו אוצר בקראקא הרחוקה, ושם, בבית של יה
האם אתה חושב שאני מאמין בחלום זה, שאני מספיק טיפש לעזוב את הכל ולנסוע לקראקא?" בשמיעת דברי 
החייל התחלחל ליבו של רבי איזיק, כי פתאום הבין כי עיקר ביאתו לפראג נועדה לפגישתו עם החייל, כדי שיבין 

נמצא בפראג אלא בביתו בקראקא. חזר במהרה רבי איזיק הביתה ומצא האוצר במקום שהחייל  שהאוצר אינו
 גילה לו.

 נקודות למחשבה:

 כל אחד מחפש את אוצרו בחיים. במילים אחרות, כולנו רוצים לחיות באושר.
 פתוחות לפנינו שתי דרכים:

יש זכות לאושר. הנוסחה פשוטה: ככל הדרך הראשונה היא זו שמציעה החברה המערבית המודרנית: לאדם 
 שתצרוך יותר מוצרים, תאסוף יותר כסף ותהנה מיותר חוויות תהיה מאושר יותר.

הבעיה עם דרך זו ברורה: כאשר האדם משיג את החפץ, את המעמד או את החוויה שהוא חמד, מהר מאוד 
כם כדי לחוש שוב הנאה. דרך זו מביאה ההנאה חולפת, והוא חייב לחפש גירוי יותר רחוק, יותר חזק ויותר מתוח

 אנשים רבים לתחושת מחסור מתמיד ולתסכול. כפי שאמרו חכמנו: "אין אדם מת וחצי תאוותו בידו".

הדרך שמציעה התורה שונה בתכלית: האושר אינו יעד שניתן לכבוש או לרכוש בכסף. האושר הוא ברכה שהאדם 
עדינה של הנפש לנוכח ראיית הטוב שבעולם ובאדם. זו תחושה  מביא על עצמו בהתנהגותו והשקפתו. זו תחושה

של סיפוק ומלאות המתעוררת בעקבות הדברים הכי קטנים ופשוטים של החיים: חיוך, מילה טובה, אהבה 
הברכה הכי גדולה נובעת מהטוב שאנו עושים לאחרים ולתחושה של   והערכה של האנשים היקרים לנו. אבל

 משמעות בחיינו.

 נו, בתוכנו, בבית שלנו, בחיים שלנו פה ועכשיו.יבהישג יד וזברכה 

  



 דיבורי נשמה 
 (הרב דניאל שוסטר)

 הכנה לראש השנה תשע"ט

 לישראל הוא משפט לאלוקי יעקב." חק תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגינו כי"

והטעם שהלבנה מתכסה הוא כי הלבנה רומזת על  איזהו חג שהלבנה מכוסה בו? זהו ראש השנה. ודרשו חז"ל:

דין פירושו  ישראל, ע"י תקיעת שופר, מסלק את הדין ומגלה את הנסתר.ועם  וביום הדין היא מסתתרת. ,ישראל

וע"י תקיעת שופר, שעניינו  זה נקרא שהלבנה מסתתרת. מבין ומכיר מי הוא באמת. שאדם לא מחובר לעצמו, לא

 '.חיים של חיבור לה יין שמתגלה שהחיים האמיתיים הםוזה הענ הצעקה הפנימית, נולד מה שהיה נסתר ומתגלה.

, אומרים כל יום רת ימי תשובהואח"כ עד עש ביום ר"ה המעמקים הגדולים. יםותחת הכיסוי מחמת הדין מתגל

אפשר להתפלל  להתגלות העומקים הנסתרים שבנפש. יםהחל מתקיעת שופר מתחיל ."ממעמקים שיר למעלות"

 -ההסתר גורם ליום חגינו  סהבכ ,מתגלה שההסתר גורם לגילוי הכי גדול ."קראוהו בהיותו קרוב"כמ"ש  ולהענות

כי ידוע שיום ר"ה הראשון היה יום שישי לבריאת  , ר"ת שב"ת."תקעו החודש שופר"-כמו"כ רואים ש יום חג.

כי שבת עניינה  ובו נברא אדם ובו חטא ג"כ. וידוע שחטאו היה שלא המתין לאכול מעץ הדעת עד שבת. ,העולם

ועל כן, ביום ר"ה אנו מתקשרים עם  שי"ת, והוא מחיה את כל עניינינו.שבה רואים איך כל החיים שלנו זה ה

ת'קעו ב'חודש ש'ופר, ר"ת  :ועל כן בא הרמז קדושת השבת, שהיא מתקנת את חטא אדה"ר, שהיה ביום ר"ה.

 ויפח"שעניין תקיעת שופר הוא  ,וכן ע"י תקיעת שופר נמשך חיים חדשים ,כי בשבת נמשך חיים לעולם שב"ת.

 ."באפיו נשמת חיים

 
 
 
 
 
 
 דיומאפניני 

  (מנחם סוכותהרב )
 

 ?חזרת בתשובה או נולדת דתי
 

 .זאת שאלה שאני נשאל בהרבה הזדמנויות
 

למסע חדש, הוא  הדימוי של הראסטות שהפכו לפאות, של אדם "חילוני" שעוזב את צורת חייו ויוצא
 ...הראשון שמתחבר לנו עם "חזרה בתשובה". איזו טעות

 
 .ז בפרשה שלנו ישנם כמה פסוקים שמלמדים מה היא תשובהא
 

וא ה הִּ ְמָך ְוֹלא ְרֹחקָּ וא מִּ י ְמַצְּוָך ַהּיֹום, ֹלא נְִּפֵלאת הִּ ְצוָּה ַהֹזאת ֲאֶשר ָאֹנכִּ י ַהמִּ   :כִּ
 

וא... ַמיִּם הִּ וא ֹלא ַבשָּ  ...ְוֹלא ֵמֵעֶבר ַלּיָּם הִּ
 

יָך ּו ר ְמֹאד, ְבפִּ בָּ רֹוב ֵאֶליָך ַהדָּ י קָּ ְבָך ַלֲעׂשתֹוכִּ ְלבָּ  :בִּ
 

 .אם אתה מחפש את התשובה בחוץ, בכל מיני מקומות חדשים ומרוחקים, זה פשוט לא זה
תשובה אינה ללכת לאיזה מקום, תשובה אינה להיות דתי, תשובה היא להיות אני, לחזור ולהתחבר 

 .למקום הכי פנימי שלי
 

 .שנזכה
 

  .שבת שלום

  



 פניני בינה
 ()יפעת אדלר 

 
 לאן אנחנו שבים?

ֶבָך"ְויַָּדְעתָּ ַהּיֹום  א   ַוֲהֵשֹבתָּ ֶאל ְלבָּ י ה' הּוא הָּ ַחת ֵאין עֹוד-כִּ תָּ ָאֶרץ מִּ ַמַעל ְוַעל הָּ ַמיִּם מִּ ים ַבשָּ  ".ֹלהִּ

זה נמצא למעלה ממדרגות הזמן השם המרכזי של עץ החיים שממנו ודרכו הכול מתהווה. השם ה הואשם הוי"ה 

סה של שם הוי"ה אל תוך ילוהים ממונה על הכנ-השם א ומדרגות המציאות העולמית. הוא לא ניתן לתפיסה.

המציאות האנושית, אל תוך הממד העולמי שש בו את כל הממדים הנחוצים לתהליך של עולם: זמן, נפשות 

 ומקום.

 ה ממעל, מכסא כבוד חוצבה.-הנשמה שלנו היא חלק אלו

שלנו הנשמה המיוחדת  הרוממות של שוכחים אתכשאנחנו ה באנו, פאנחנו שוכחים מאיכשאנחנו נכשלים? מתי 

כל רגע  חוסר חיבור של, סר דעתות חמשלון בא מחיכל כשמחיה את כל אישיותנו. , שנטעה בתוכנו, שחיה בתוכנו

הבסיסי הזה, לא היינו יכולים לטעות, ולא היינו  ם בזיכרון התודעתי הראשונינשארים אחוזיורגע. אם היינו 

 נכשלים. 

כרון הוא יחוד יהז . וזכרת בראש אלא ופקדתלא רק   – ידעתודעת, זיכרון הוא חיבור.  - הוא ידיעהזיכרון  –" "וידעת

ישראל . וכשיש שכחה מחוסר דעתהגלות נובעת ת. שכחה שמולידה מדרגה גלותייש  –וא דעת, וכשאין דעת וה

 אנחנו שוכחים את המדרגה המיוחדת שלנו.אנחנו שוכחים שאנחנו מיוחדים.  .נדמים בעיני עצמם ככל הבריות

לוהיים -שכחנו שאנחנו אזה בגלל שבאותו רגע ירדנו בעיני עצמנו מהקומה האמיתית שלנו.  –כשאנחנו חוטאים 

אנחנו  –נו במדרגה הפנימית הזאת של יםמזלזל חנוה וגוף מעולם עליון. וכשאנבעולם הזה. שכחנו שיש לנו נשמ

 חוטאים.

אנחנו חוטאים  .זה החטא הכי גדול –מתחת למדרגה של עצמנו  כשאנחנו חייםחוטאים? לחיים שלנו!  נחנולמי או

 לידיעה של מי אנחנו. 

אדם  גה של "אתם קרויים אדם".. לחזור למדרהיא לשמור על מדרגת אדם מנע מנפילות למיניהןיי להכדוהעצה 

 –כשאנחנו משווים את עצמנו למדרגות נמוכות ופחותות . את צורתנו לצורתו ית' להשוות - "אדמה לעליון" מלשון

 אדמה. אז במקום להיות "אדמה לעליון" אנחנו חוזרים ל

הראשית  חנובכל רגע את הגדולה הזאת שאנ נו זוכריםאם הייישראל שנקראו ראשית". בשביל  –"בראשית ברא 

  לא היינו באים לכלל חטא. תלוהי-של המחשבה הא

 בה היא קודם כל ולפני הכל "וידעת".ו נובעים מחוסר הזכרון, מחוסר הדעת. ולכן מצוות התשוהחטאים שלנכל 

ייבים לתקן את ביום הזה יש מדרגה שבה אנחנו ח ,היום הוא ראש השנה ."היום"וידעת ומה המועד המסוגל לכך? 

 זה נקרא "יום הזכרון".יום השכחה שלנו. ולכן 

ן ַמֲהַלְלֵאל" ִלְפֵני ַדע ֵמַאִין ָבאָת, ּוְלָאן ַאָתה הֹוֵלְך, וְ  :ִהְסַתֵכל ִבְשֹלָשה ְדָבִרים ְוֵאין ַאָתה ָבא ִליֵדי ֲעֵבָרה :אֹוֵמר ֲעַקְבָיא בֶּ

ְשבֹון ְך ַמְלֵכי ַהְמָלִכים, ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא.. .ִמי ַאָתה ָעִתיד ִלֵתן ִדין ְוחֶּ לֶּ   ."ִלְפֵני מֶּ

 ,אנחנו, ח"ו –זוכרים לאן אנחנו הולכים. כשאנחנו שוכחים מאיפה באנו גם אנחנו  –כשאנחנו זוכרים מאיפה באנו 

כך על הוא  דין וחשבוןה אנחנו חיים מתחת לרף של המציאות הפנימית הזהותית שלנו.  ,גם לא יודעים לאן ללכת

לחיות את  מה דורשים מאיתנו?האמיתית שהקב"ה הטביע וקבע בבריאה שלנו.  יינו לפי התכונהח שלא חיינו את

 , לזכור מי אנחנו, ומתוך כך גם לזכור לאן אנחנו הולכים.האמיתית שלנו את המדרגהשלנו, לחיות  האמיתייםחיינו 

 מי אנחנו ולאן אנחנו הולכים.שנזכה לזכור 

 שנה טובה ומבורכת.

 וראש השנה תשע"ט(תשובה  –שיעור של הרב יואל בן הרוש  על פי)

 
  



 בסוד הלשון
 )יוסף  בלו(

, אש, נר, השה, אותיות ראש השנההנה אנו קרבים להיות נצבים לפני בורא עולם ביום הדין הידוע בשם 
המרמזים על אברהם אבינו שהלך אל הר המוריה עם האש והעצים, שהם כמו דונג הנר שהאש מכלה. ואברהם 
אחז גם במאכלת בכדי להקריב את יצחק בנו, קרבן עולה תמימה, לפי מצוות ה'. וכמו כן, זה היה יצחק אשר ושאל 

חות רחמים וסליחה, מחילה וכפרה. את אביו "איה השה לעולה?". ובחודש אלול היהודים מבקשים מאדון הסלי
ומזכירים לה' את זכות האבות: את אברהם שהקריב את יצחק בנו להיות קרבן, בכדי שיתייחס אל הרחוקים כאילו 
הם מקריבים עצמם עד כלות החיים כמו של הקרבן, וכן כתוב: "ראה יחיד כי הוא השה, נאם להורו המנוסה, אבי 

. נצביםתכסה" )סדר הסליחות(. וכמו כן, יגעתי ומצאתי קשר בין הנר לפרשת אותי ככבש תעשה, לא תחמול ולא 
. המרמזים על בנ"י אשר יצאו משעבוד מארץ צאו בנ"יוגם   נצבו א"יאותיות  בוצינאבתרגום לארמית  נרהתיבה 

 מצרים ועמדו לרשת את ארץ ישראל, לתקן שם חברה וממלכה למופת על מנת להאיר כנר את אור התורה לכל
הגויים. וכמו כן ידוע, כי "נר ה' נשמת אדם" )משלי כ, כז(. כלומר, בראש השנה תעמוד כל נשמה ונשמה, של 
היהודים ושל הגויים, לפני בורא עולם, בכדי לתת דין וחשבון על כל המעשים שהרחיקום ממנו במהלך השנה 

 ור כל הנבראים כולם.שעברה, וליהודים זכות בכורה להתחנן אל ה' לגורל של טוב בעבורם ובעב

ם, ִלְפֵני ה' א   ם ִנָצִבים ַהּיֹום כְֻּלכֶּ ם ְוש  -פרשת נצבים פותחת בפסוקים: "ַאתֶּ ם, ִזְקֵניכֶּ ם ִשְבֵטיכֶּ ם ָראֵשיכֶּ ם, ֹלֵהיכֶּ ְטֵריכֶּ
יָך ַעד ש   ב ַמֲחנֶּיָך ֵמח ֵטב ֵעצֶּ רֶּ ר ְבקֶּ ם ְוֵגְרָך ֲאשֶּ ם ְנֵשיכֶּ יָך. ְלָעְבְרָך, ִבְבִרית ה' א  כ ל ִאיש ִיְשָרֵאל: ַטְפכֶּ יָך -ֵאב ֵמימֶּ ֹלהֶּ

ר ה' א   יָך כ ֵרת ִעְמָך ַהּיֹום... ְלַמַען ָהִקים א ְתָך ַהּיֹום לֹו ְלָעם, ְוהּוא ִיְהיֶּה ְלָך ֵלא-ּוְבָאָלתֹו ֲאשֶּ ר לָ -ֹלהֶּ ר, ִדבֶּ ְך ֹלִהים ַכֲאשֶּ
יָך, ְלַאְבָרָהם ְליִ  ר ִנְשַבע ַלֲאב תֶּ יב(. מפרש רש"י: "מלמד, שכינסם משה לפני -ְצָחק ּוְלַיֲעק ב" )דברים כט, טְוַכֲאשֶּ

הקב"ה ביום מותו להכניסם בברית". וכן כותב רבי נתן תלמידו של רבי נחמן מברסלב: "קבץ משה את כל 
 המדרגות שבישראל קודם מותו והזהיר אותם שכלם צריכין לקיים את כל דברי התורה הזאת... להורות שלכלם

נמסרה, לכל המדרגות שבכל הדורות עד הסוף, כי כלם יצליחו לנצח על ידי התורה יהיה מי שיהיה מאיזה מדרגה 
שהוא כי דרך התורה מגן לכל החוסים בו" )לקוטי הלכות שלוח הקן ד, יג(. כלומר, ממש לפני שנכנסו בנ"י לארץ 

י עתה ה' הקים את השבטים להיות לו לעם. ישראל, משה רבינו הוא אשר מעבירם לפני ה' לכרות אתו ברית, כ
ובזאת קיים למעשה מצדו את הבטחתו לאבות, אך מצד שני על עמו לעמול בתורה, שהרי היא כמקלט הקולט 

 והמגן על כל איש ישראלי והיא אשר מתאימה לכל אחד ואחד בכל מדרגה, כי בזכות התורה ניתן לנצח הכל.

תומשה רבינו מודיע מה היעד של בנ"י ו ם ַהּיֹום, אֶּ -מה עלינו לקיים בפסוקים החותמים את הפרשה: "ַהִעד ִתי ָבכֶּ
ת ת ָנַתִתי ְלָפנֶּיָך, ַהְבָרָכה ְוַהְקָלָלה ּוָבַחְרָת ַבַחִּיים ְלַמַען ִתְחיֶּה, אַ -ַהָשַמִים ְואֶּ ץ ַהַחִּיים ְוַהָמוֶּ ָך ְלַאֲהָבה אֶּ ָהָארֶּ ת ָתה ְוַזְרעֶּ

יָך, ִלְשמ  -ה' א   ת ַעלֹלהֶּ בֶּ יָך ָלשֶּ ְך ָימֶּ יָך ְלַאבְ -ַע ְבק לֹו ּוְלָדְבָקה בֹו ִכי הּוא ַחּיֶּיָך, ְוא רֶּ ר ִנְשַבע ה' ַלֲאב תֶּ ָרָהם ָהֲאָדָמה ֲאשֶּ
ם" )דברים ל, יט ַחְרתָּ כ(. אונקלוס מתרגם את -ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעק ב, ָלֵתת ָלהֶּ ְרֵעי בתיבה  ּובָּ תִּ  תת ר"ע גימטריאְותִּ

. המרמזים כי יש לעם ישראל אפשרות של בחירה בין חיים והברכה למוות והקללה. אבל ה' אגו -וצמי( ע צוןר)
מייעדנו לבחור בחיים כי יש לעם ישראל את התורה שהיא עץ החיים ומתי שה' נסתר שם הוא נמצא. ומי שבוחר 

טוב ורע. וכמו כן, ה' ברא בעץ החיים מתקן למעשה את חטא האדם הראשון, שבחר בגן העדן דווקא בעץ הדעת 
צמי לקבל הנאה, כי רצון ה' להיטיב לנבראיו, ואין ה' כופה על הנברא עצון ראת הנברא כך שמה שטבוע בו זה 

שזה הרגש הקיום של ישות האני של הנברא. יגעתי  אגולקבל אם אין ברצונו לקבל. אך ה' נתן לנו גם את ה
מתרגום בתוך. כלומר, הפלא הוא  גו -על פלא ואלופו של עולם ו המרמזת אלףבמילוי  אכי  אגוומצאתי בתיבה 

שהאני הפנימי שבתוך הגוף הגשמי של הנברא הוא רוחני, כענף הדומה לשורשו. לכן גם אצל נשמת הנברא יש 
 רצון של השפעה כמו של הבורא בעצמו, לכן הנברא מתבייש מ"לחם של בושה", כמו מלקבל שפע בחינם אין כסף.

ְשֵרה. ְכמו שֶּ גם משה ר הוַדְעָת בינו ניצב לקבל את שלוש עשרה מדות הרחמים של ה': "ּוְזכר ָלנּו ַהּיום ְבִרית ְשלש עֶּ
נָּו ד ה'  ֶלעָּ ָכתּוב ַוּירֶּ ם. ְכמו שֶּ דֶּ נָּןִמקֶּ ' ֵאל ַרחּום ַוִּיְתַיֵצב ִעמו ָשם ַוִּיְקָרא ְבֵשם ה': ַוּיֲעבר ה' ַעל ָפָניו ַוִּיְקָרא: ה' ה ֶבעָּ

ַשע ְוַחָטָאה ְוַנֵקה ְוָסַלְחָת ַלעֲ  ד ָלֲאָלִפים נֵשא ָעון ָופֶּ סֶּ ת נֵצר חֶּ מֶּ ד וֶּא  סֶּ ְך ַאַפִים ְוַרב חֶּ רֶּ נּו" וֵננּו ּוְלַחָטאֵתנּו ּוְנַחְלתָ ְוַחּנּון אֶּ
היה דומה לתכונת  )סדר הסליחות(. משה רבינו, הענו מכל אדם, ניצב היה להתפלל וכל כולו היה כלול בה' כי

. לכן משה זכה לגילוי יג ענןהכלולה בתוך התיבה  ענוענוה של ה'. יגעתי ומצאתי כי זה נרמז בתמונת התיבה 
, תיבה לבמדות רחמים של ה' ובזכות זה ניתן להתפלל ולכוון במדויק. וכמו כן התיבות ענו וענן פותחות באותיות 

מד) מלשון לימוד(. לית בבמילוי זה לב , ולומסתימת באות  בת המרמזת לתורה שבכתב, שכן התורה פותחת באו
אלו מלמדים, כי רק מי שענו לא רק שזוכה ללמד לתקן את יצר הרע שבלבו אלא גם לכתוב תורה שבכתב והוראות 

 כיצד להפוך קבלה ואהבה עצמית להשפעה ואהבה שאינה תלויה בדבר, "ומודה ועוזב ירוחם", אכי"ר.

 


