
 

 
 
 

 א"שליט גוטליב מרדכי אברהם הרב
 (השנה במעגלות הספר מתוך)

 

 

 
 מחשבה פנימית 

 )יואל אופנהיימר(

 פנינה לשבת
 תשע"ו כי תבוא פרשת 

 

]ישעיהו ס, ו',[  כביכול מתוך רוגז, הקב"ה מכה את עם ישראל,  "כי ברצוני הכיתיך וברצוני ריחמתיך"

אבל מכה זו היא למען ילמד העם את הדרך בה ילך . וככל שנלמד מהר יותר , נבוא אל השלימות מהר 

"הקטן יהיה לאלף והצעיר לגוי עצום , אני ה' יותר , ולהתגלות רחמיו יתברך . כפי שמסיים הנביא : 

 מרו חז"ל :, ואבעיתה אחישנה "

, כלומר :הגאולה תבוא , אלא שיהיה זה  בזמן המוקצב , שהוא לאחר שמתמלאת  בעיתה–אם לא זכו 

 סאת היסורים, ואנו לומדים בעל כורחינו שצרת חיינו היא האהבה העצמית . 

, כלומר :אם יזככו את עצמם מזוהמת האהבה העצמית אחיש את הגאולה , "ועליך  אחישנה-אבל אם זכו

 ח ה' וכבודו עלייך יראה ".יזר

 

 (ראשון)חלק  שכר ועונש
 

  

 
" וע"כ בעת שהאדם מרגיש רע, הנה באותו שיעור שורה עליו כפירה על השגחתו ח"ו, ונעלם 

 ממנו הפועל ית', שהוא העונש היותר גדול שבעולם."

 הקדמת ספר הזהר מאמר בליליא דכלה קלט(  –)הרב יהודה ליב אשלג 

  
מרגיש כל אחד כאילו הוא עומד לפני שופט גדול, ללא משוא פנים, שיודע להעניש את  ,לקראת יום הדין

תקופה זו "ימים נוראים" , כרמז לאווירה הקודרת שסובבת נאשם להרשע לפי רשעתו. על כן אנו קוראים 
 ינו. המחכה לגזר ד

במשפט אנושי, חובה על השופט לפסול את עצמו אם מתגלה לו קשר מקדים כל שהוא עם הנאשם, על 
מנת שגזר הדין יהיה נקיא וללא פניות. יתרה מכן, העונש שמטיל השופט אינו משפיע עליו, והוא אינו מעורב 

 בהוצאתו לפועל מרגע שהחליט עליו. 
השופט, הוא גם האבא האוהב של הנאשם, זה שמזין ומחיה  לא כך פני הדברים במערכת הרוחנית. כאן

 "שכר"ולכן, בסופו של יום, ה  בן הוא הנכס היקר ביותר לשני הצדדים.-אבא והאדם-אותו. הקשר בן השופט
היחיד שהבורא מעניק לנברא הוא הקשר אתו! ולהיפך, ה"עונש" שממנו חושש האדם הוא התרופפות של 

 רגיש רע, זה לא להרגיש הקשר עם הבורא. קשר זה! במילים אחרות, לה
 

 



 פואת הנפשר
 )הרב אסף אהרון מכבי(

 

 רענון ומיקוד סיבת חיי וסיבת לימודי
 

 אחיי ורעיי!

 

 מה אנו בעצם עושים במסגרת לימוד 'ריפוי המחשבות'?

,תלמידי החכמים  כלומר שלום פירושו התקשרות. נאמר "תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם".

להרגיש ולהתאחד עם האור העליון  ,של בני האדם להשיגמרבים )מקדמים ומחזקים( את יכולתם 

 כעצם חוויית החיים.-ייחוד ונצח  המגלה אהבה,

כלומר  להיות 'תלמידי חכמים' אמיתיים, מטרתנו היא להתפתח בסדר נכון ולהשלים הכוונה,

 שאור החכמה יאיר בנפשנו, ולהשפיעו הלאה לעולם כנ"ל.

ויגעת ומצאת  יים ולהתענג מנפלאות היצירה האלוקית,ללא ספק הגיע העת לעלות בסולמות הח 

 תאמין.-

הרי למדנו שעיקר עבודתנו הינה  עבודה קדושה זו מתבקשת כמובן גם מן הנשים הצדקניות,

והכוונה: עושה ,בונה את הרצון של , ו"אישה כשרה עושה רצון בעלה" קידוש והעלאת הרצון,

 בה!כלומר עליית הרצון שלו תלויה הרבה  -בעלה

וממילא  ממילא לא תרצה רצונות מקודשים ולא תעסיק את מחשבתה בכך, אישה שלא תלמד,

 לא תעלה את בעלה!

,שני בני הזוג צריכים לבחור לחיות  ע"מ שיתקיים בבית יהודי "איש ואישה זכו שכינה בניהם"

העוה"ז אולם, אם הם מגיעים עם מערכת רצונות של הבלי  חיים פנימיים של קדושה והתעלות.

 ואין להם יעדים רוחניים להתקדם אליהם יחדיו, ומחשבתם מלאה ציורים רעים ודעות קלוקלות,

 אזי ח"ו "אש אוכלתם",כעיננו הרואות את המגפה המתפשטת.

ופרש"י:  אמר הקב"ה לאברהם אבינו )בראשית כא,יב(: "כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה".

 לעשות ולהתקדש. שכולם כולל כולן צריכים ללמוד, אן,מכ "שהיה אברהם טפל לשרה בנביאות".

 ומהי תחילת ועיקר העבודה?

 הקודש, החופש, המרחב, בהלכות חיי הגדלות, כתיב בהלכה הראשונה בהלכות האלוקים,

 הנצח.... את זו הלשון: הסוד, השלווה, האושר, הנועם, היופי, העונג, העומק,

כי  ה' לנגדי תמיד הוא כלל גדול בתורה ובמעלות הצדיקים אשר הולכים לפני האלוקים, "שויתי

אין ישיבת האדם ותנועותיו ועסקיו והוא לבדו בביתו כישיבתו ותנועותיו ועסקיו והוא לפני מלך 

כל שכן  ולא דבורו והרחבת פיו כרצונו והוא עם אנשי ביתו וקרוביו כדבורו במושב המלך. גדול,

ם האדם אל לבו שהמלך הגדול הקדוש ברוך הוא אשר מלא כל הארץ כבודו עומד עליו כשישי

כמו שנאמר 'אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראנו נאום ה'',מיד יגיע אליו  ורואה במעשיו,

 היראה וההכנעה 

 בפחד השם יתברך ובשתו ממנו תמיד".

 

 -ן לפנות לאסףבכל שאלה והתייעצות בנוגע לטיפול יהודי )גוף ונפש( נית

asaf_maccabi@walla.com 6717833-050 
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 פרשה בדרך ה"שפת אמת"
 )הרב מנחם סוכות(

 התפילין שבראש
 

ֹות  ְוָהָיה ִאם ָשמֹוַע ִתְשַמע ְבקֹול ה' ֱאֹלֶקיָך, ִלְשֹמר ַלֲעׂשֹות ֶאת ָכל ִמְצֹוָתיו ... ּוָבאּו ָעֶליָך ָכל ַהְבָרכ
 ָהֵאֶלה ְוִהִשיֻגָך ...

ַאְשֵרי ָאָדם ֹשֵמַע ִלי, " –פסוק ממשלי בכדי להבין את הכוונה ב"שמוע תשמע" מביא המדרש כאן 
מהו לשקוד על דלתותי? אמר הקב"ה, אם הלכת להתפלל  ", ומפרש: ִלְשֹקד ַעל ַדְלֹתַתי יֹום יֹום...

בתוך בית הכנסת, אל תעמוד על הפתח החיצון להתפלל שם. אלא, הוי מתכוון להיכנס דלת לפנים  
 .ב' דלתות -"על דלתותי" מדלת. "לשקוד על דלתי" אין כתיב, אלא, 

כלומר, לפי המדרש, "שמוע תשמע" מדבר על כניסה דרך אותן שתי דלתות. מה היא המשמעות  
 העמוקה של להיכנס בשתי דלתות? ל"דלת לפנים מדלת"?

אנחנו חיים כאן במימד הגשמי. בתפיסה שלנו הפשוטה, גם כשאנחנו עושים מעשים רוחניים, מכיוון  
במימד שלנו, נראה שכאן הם נשארים. המדרש בא ללמד אותנו שלא כך  שהם נעשים על ידינו

הדברים. כשאני פותח דלת, כשאני בוקע את המעטה הגשמי, אני לא רק יוצא מהקליפה, אני גם  
גורם לכך שייפתח שער עליון כנגד. המטרה היא לא רק לצאת מהחומר, אלא להיכנס לרוח,  

 להתחבר למימד העליון שלי עצמי.
 שתי קומות. מה זה אומר?  –" דורשים חז"ל ָואֹוֵלְך ֶאְתֶכם קֹוֲמִמּיּותסוק "את הפ

האדם מורכב משתי קומות, משני רבדים, כשם שהרובד התחתון מוכר לנו, כך עלינו להכיר בקיומו  
של רובד עליון. לתת לעצמנו להתחבר אליו ולתת לו את מקומו. כשאנחנו מתחילים עבודה רוחנית,  

ניתקע" בין שתי הדלתות, שנסתפק ביציאה מהחומר ולא נמשיך ונתקדם לעבר הכרה  לא נכון ש"
 במהותנו הרוחנית.

מרגע שהבנו את המשמעות העמוקה של ה"שמיעה" עליה מדובר כאן, אפשר להבין לעומק את  
 המשך הפסוקים כאן:

הדלתות. היא שתביא   השמיעה הזו, היכולת להמשיך, לעבור את שתי ְיִקיְמָך ה' לֹו ְלַעם ָקדֹוש...
אותנו למימד החדש שלנו. אנחנו כבר לא מי שהיינו, אנחנו מזדהים עם מהותנו כ"עם קדוש". 

 והקדושה שבנו מקרינה גם החוצה, מי שמתבונן בנו, רואה כבר מהות אחרת:
מביאים חז"ל במסכת ברכות   על פסוק זה ְוָיְראּו ִמֶמָך. -ְוָראּו ָכל ַעֵמי ָהָאֶרץ ִכי ֵשם ה' ִנְקָרא ָעֶליָך 

 שבראש,"אלו תפילין שבראש". למה הוא קורא להם תפילין  -את דרשתו של רבי אליעזר הגדול 
 הראש?   שעלולא תפילין 

כשאנחנו מניחים תפילין, במעשה הגשמי הזה אנחנו פותחים את השער התחתון, החיצון. אבל  
. לתת ל"תפילין" שבתוך הראש להאיר  מטרת העשייה היא לפתוח גם את הפתח הפנימי, העליון

 ולהתגלות. לתת למימד הגבוה שלנו להיות נוכח במלא עוצמתו.
 ואחר כל זה מגיעה הברכה:

למרות הגילוי הנשגב של המימד הרוחני, ה' מברך אותנו בכך שלא נאבד את   ְוהֹוִתְרָך ה' ְלטֹוָבה...
הכפול ובחיבור הנפלא של גשם ושל  הקומה הראשונה, את ההוויה הגשמית. שנוכל להמשיך בכוח 

 רוח העושים יחד את תפקידם.
  
 

 

 



 הלשון בסוד
 )יוסף בלו(

 הבכור והמצליח –איש הישראלי 
 

ָתבֹוא -"ְוָהָיה, ִכיפרשת השבוע כי תבוא נקראה בשם זה, כי היא פותחת באותן מלים כמו שכתוב: 
אונקלוס מתרגם את  ָהָאֶרץ, ֲאֶשר ה' ֱאֹלֶהיָך, ֹנֵתן ְלָך ַנֲחָלה, ִויִרְשָתּה, ְוָיַשְבָת ָבּה")דברים כו,א(.-ֶאל

 תבוא. בעל בטורים מאיר כי במילה "ֲאֵרי ֵתיעֹול ְלַאְרָעא"במלים ָהָאֶרץ" -ָתבֹוא ֶאל-"ִכיהמלים 
. המרמזים כי בנ"י הבאים לארץ ישראל, אשר ה' נותן להם לשבת בה במנוחה אבותהצירוף 

לאברהם,יצחק ויעקב מאת ובנחלה היא בעצם ירושה שקבלו בזכות אבותיהם, כי הארץ הובטחה 
 עקב-עקבה'. התנועה של לבוא לארץ ישראל היא תנועה של עליה ממקום פחות מתוקן מבחינת י

למקום הגבוה ביותר בגוף האדם, כי  לי ראש-ישראלממקום הנמוך ביותר בגוף האדם לבחינת 
 ארעאה תיבה זו היא חלק מהתיב - רעצמי ראשי תיבות עצון הרלתקון ה שיאשם ניתן להשיג 

הוא אלופו של עולם  אלףמקיפה באותיות  ארעאשהיא תרגום התיבה ארץ, מלשון רצון. התיבה 
לקבל  רצון עצמיאו  רע, המרמזים שבפנימיות רצון הנברא יש ארובה גם התיבה  רע.את המילה 

הבורא שבארעא לתקן את הרצון לקבל בצורה של בעל מנת  ארבכדי ליהנות אך ניתן באמצעות 
ע ולהיטיב כמו מהות האור הוא הטוב בעצמו ובאמצעות השוואת צורה זו אומר הרב אשלג להשפי

בלשוני, ניתן לדבוק בה', כמו בעת שצוו בנ"י להביא את הבכורים מחג השבועות עד חג הסוכות 
 )דברים כו,א(."ַהָמקֹום, ֲאֶשר ִיְבַחר ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך, ְלַשֵכן ְשמֹו ָשם-"ֶאל

ם ז"ל ענין הבכורים משתי הבחינות, האחת כי יש בה משום שבירת תאוות הגופניות, "באר הרמב"
והשניה, השתעבדות האדם להקדוש ברוך הוא שמכיר בו שהוא יתברך אדון העולם ולו הארץ 

,מבין הגויים,  הראשוניאו  ראשיהוא איש  ישראליאיש ומלואה")לקוטי עם לועז, כי תבוא(. כי ה
את הפרות הראשונים משבעת המינים של ארץ ישראל, לקדש וליחד אותם  אשר למד לבכר ולסמן

 הבכוריםלה' למרות התאווה לאכול מהם ראשון לפני הבורא בעצמו. אלו שמביאים את פירות 
לכן בנ"י גם בניו הברוכים של )שמות ד,כב(. ""ֹכה ָאַמר ְיהָוה, ְבִני ְבֹכִרי ִיְׂשָרֵאל :הבכוריםהם בניו 

הן כל אותיות  כבכי בתיבה זו האותיות  הבכוראו  ברוךומצאתי חזוק לכך בתיבה ה'. יגעתי 
של הקדוש ברוך הוא. והאות ריש בתיבה בכור בתרגום  הויההוא גמטריה של שם  כו –הקודש ו 

מהבורא  הוא ראש, אלו מרמזים, כי הבכור ברוך הוא כי הוא ראש מבין אחיו וברוך הוא בהויה
המהווה והמקיים את המציאות בכל אותיות הקודש הן הרצונות האלוקיים שמשתמש בהם ה' 

 לצמצם את חוכמתו בתורתו.
-ִדְבֵרי ַהְבִרית ַהֹזאת, ַוֲעִׂשיֶתם, ֹאָתם ְלַמַען ַתְׂשִכילּו, ֵאת ָכל-"ּוְשַמְרֶתם, ֶאתהפרשה נחתמת בפסוק: 

ילּו". אונקלוס מתרגם את (ֲאֶשר ַתֲעׂשּון")דברים כט,ח יל ְדַתְצְלחּון"בתיבות  "ְלַמַען ַתְשכִּ . "ְבדִּ
את  השכלבאמצעות  בדילשל ה', בכדי לה תברי הבריד - דתהמרמזים כי יש לשמור את ה

"כי איש הישראלי צריך תמיד להסתכל בהשכל . כותב רבי נחמן מברסלב: ההצלחהמן  הכשלון
כמה והשכל שיש בכל דבר כדי שיאיר לו השכל שיש לו בכל דבר של כל דבר ולקשר עצמו אל הח

, לזכות להשכילניתן  מהכשלוןכלומר גם  להתקרב לה' יתברך")לקוטי מוהר"ן חלק א,תורה א(
ולצלוח את הדרך לצאת למלחמה ולבוא לארץ ישראל היא ארץ זבת חלב ודבש, בעזרת ה' צבאות, 
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