
 
 

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

  

 
 "בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ ")בראשית א,א(

 
ל בכל יום לבנות את עצמו מחדש האדם היהודי מתאפיין בעניין ההתחלה מחדש .האדם היהודי אמור להתחי

האדם לקבל על עצמו את אמונת הקב"ה מחדש ,כך כתוב  בספרי החסידות והאמונה בכל יום צריך , שכן 
, לכן עם שאין לו גוף ואין לו דמות גוף, מטאדם רואה אותו , דאינו נגלה לעין,היות והקב"ה אינו מוחשי ואין ה

 ואת עול מלכותו .  "האדם צריך בכל יום ויום לקבל על עצמו מחדש את האמונה בה
( ואנו  תהישנו-, אנו מתחילים מבראשית מידי שנה )שנה בכל יום צריך להתחיל מבראשית"בראשית" 

 .התחדשות ( -מתחילים מחדש בכל חודש )חודש 
 

 כשהאדם מתחיל מבראשית וזאת צריך לעשות בכל יום ויום .האדם מבטל את כל הפגמים שפגם בעבודתו
בד"כ כלל כשמתחילים  ,עם רצון מחודש להצליח, ו, עם העיניים קדימההקודמת ומתחיל עם תקווה מחודשת

, כי תמיד כשמתחילים מהתחלה אז מנסים שות זאת טוב יותר מפעמים הקודמותמבראשית אז משתדלים לע
 , לכן טוב לו לאדם להתחיל מבראשית בכל יום !ת זאת בצורה הטובה והנכונה ביותרלעשו
 
 
 

 
 מחשבה פנימית

 )יואל אופנהיימר(
 

ב ַוְיִהיע  -ַוְיִהי ָחד-ר  ר, יֹום א   ֹבק 

, אז ופועל רע כפועל טובנראה ח"ו "... וכשהוא מתחלק לפעול פעולתו, דהיינו שפעולותיו משונות זו מזו, ו

  להיטיב.מפני שלכל פעולותיו המשונות יש להן תוצאה יחידה,  יחידנקרא 

 הסתכלות פנימית( -חלק א  –תלמוד עשר הספירות  -)הרב יהודה ליב אשלג 

כל אדם מאמין מתחבט עם דילמת הרוע בעולם, שכביכול סותרת את היסוד שהבורא הוא טוב ומטיב. ועל 

"לפי שהשכל מחייב, הלא הוא ית' הטוב ומטיב שאין למעלה הימנו ית' ואיך מתקומם רבנו וזועק:  זה

ברא מלכתחילה כל כך הרבה בריות שתתענינה ותתיסרנה בכל ימי היותן, והלא מדרך הטוב 

 הסוד הגדול שמגלה לנו בעל הסולם הוא,  . )הקדמה לספר הזוהר(.להטיב, ועל כל פנים לא להרע כל כך"

היא   שההפכים שלפנינו קיימים רק בשל קטנות הבנתנו. התמונה הגדולה שלמה בתכלית היושר והצדק.

 הייחוד. זה סוד עניין להטיבמכילה אין סוף פרטים, שגם אם הם מנוגדים, מתאחדים כולם למטרה אחת: 

ב ַוְיִהיע  -"ַוְיִהישמכיל ההפכים של טוב ורע, מתוק ומר, ואור וחושך. וכך כתוב בפרשתנו:  ָחד".-ר  ר, יֹום א   ֹבק 

 . טובאחד,  יום)רע וטוב המשמשים בערבוביה(, הכל  ערב ובוקרלמרות שיש 

 
 

 פנינה לשבת
 זתשע" בראשית פרשת 

 



 רפואת הנפש
 אסף אהרון מכבי(הרב )

 
 

 "ממעל , מעצם היותו "חלק אלוקבחכמת הקבלה מבואר יפה מה שאנו לומדים על היות האדם מרומם ושלם
עתיק, וכן על היותו בעל חסרון ורצון גדול  –וקראנוהו פנימיות הכתר -והוא סוד מהותו  ,מתענג בכךהיותו ו

 אריך. –וקראנוהו חיצוניות הכתר  -להשלים את עצמו בעולם
 

 קפב( מבאר רובד נוסף:-בדעת ותבונות לרמח"ל זצ"ל )ע' קפא
"בהיות ישראל משתלשלים ממנו יתברך, כמו שאמר הכתוב )איכה ג, כד(: "חלקי ה' אמרה נפשי על כן אוחיל 

כן הנהגת העולמות הרבה והרחבה מאוד בכל סדרי הנמצאות לטוב ולמוטב, אינה תלויה בזה, לו", אף על פי 
מציאות  –אלא בעניין המעשים של בני האדם, לדון כל אחד לפי מעשיו. ונמצא שיש מציאות לכנסת ישראל 

א גבוה הרבה. כללי שאין לו תולדות הרבה וענפים רבים, אבל הוא מציאות שאינו כל כך עיקרי, אף על פי שהו
ועוד יש מציאותה העיקרי, שהוא מציאותה לפי עניין העבודה שבידה, שתלויים בה כל ענייני ההנהגה הגדולה 

 והעמוקה".
 

 שני שרשים אלה לקשר שבין ישראל לקב"ה הם בחינות :לאה" ו"רחל".
בחינת "לאה" היא שורש גבוה ונעלם, שתוצאותיו אינם ניכרים כל כך בעולם המעשה. ניצוץ משורש זה יש 

שלא ע"י  –בכל אחד ואחד מישראל. מכח קשר זה שבין כנסת ישראל לקב"ה, שבא מאתערותא דלעילא 
שורש ישראל  יש אפילו ברחוקים האפשרות להתעורר בתשובה, ושוב לחזק ולהגביר את  קשרם עם –מעשינו 

ואלוקיו. ברם בחינת "רחל" שהוא הקשר העיקרי שבינינו לקב"ה, הוא נוצר מצדנו, ומתחזק ע"י מעשינו 
 הטובים. הנהגת הקב"ה ושפעו הם לפי מהות ועוצמת הקשר הזה, לכן רחל היא עקרת הבית.

 
 גם ביחס מצד הקב"ה אלינו יש בחינות שונות שנקראות "יעקב" ו"ישראל".

גילוי מצומצם הוא בחינת "יעקב", וגילוי שלם הוא בחינת "ישראל". עיקר ההשפעה אלינו היא מתוך יחס של 
בחינת "ישראל" לבחינת "רחל", השפעה הקיימת בשבת, שהיא מקור השפע לכל ימי השבוע, ואילו בימי 

לכן עיקר עבודתנו החול עיקר ההשפעה נשפעת בבוקר, וזה מתוך יחס של בחינת "יעקב" לבחינת "רחל", 
 היא בתפילת שחרית ממנה אנו מקבלים את ההשפעה לכל היום.

 
נמצא שעיקר עבודת האדם בעולם ועיקר כלל התיקונים הצריכים להיעשות והגילויים הצריכים להתגלות 
מונעים על ידי רצוננו ומעשינו, אולם אלו האחרונים שואבים השראתם מהעתיק העליון ומעלמא דאיתכסיא 

 ה.לא -
 

 עד כאן רזין דאורייתא לאוהבי ה' ויראי שמו.
 

 א.א.

 

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

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

 
 

 הפלא האמיתי בבריאה
ית ֵראשִׁ א בְּ רָּ ים בָּ ַמיִׁם ֵאת ֱאֹלהִׁ ֵאת ַהשָּ ָאֶרץ וְּ  ]בראשית א, א[ הָּ

אּו רֹום שְּ אּו ֵעיֵניֶכם מָּ י ּורְּ א מִׁ רָּ  ]ישעיה מ, כ"ו[ ֵאֶלה בָּ
 מתפשט להיות שיוכל איך הפלא היא ",'כו אלה ברא מי ראו" תיבדכ - וארץ שמים בבריאת השבח -

 ]שפת אמת, בראשית, תרל"ב[ .גשמיים םלדברי ם יתברךהש כח
 

 של מעשינו העמוקהכוח 
 ראשונה מצוה שהיא ",לכם הזה החודש"מ אלא התורה את להתחיל צריך היה לא ,יצחק רבי אמר - בראשית
 נחלת להם לתת לעמו הגיד מעשיו כח"( א"קי תהלים) משום ?בבראשית פתח טעם ומה .ישראל בה שנצטוו

 [א ,א בראשית ,י"רש] ".גוים
 נעשה כי להראות ,אבות ממעשי הפרשיות כל וזה .האדם במעשה שתלוי ,פ"שבע תורה ענין וזהו -

]שפת אמת, בראשית,  .המעשה בתוך ת"השי שנתן הכח -" מעשיו כח" נקרא וזה. תורה ממעשיהם
 תרל"א[

 
 מה שרואים בתמונה השלימה

א ל ֶאת יםֱאֹלקִׁ  ַוַירְּ ה ֲאֶשר כָּ שָּ ֵנה ,עָּ הִׁ ֹאד בטֹו וְּ  ]בראשית א, ל"א[ מְּ
 יש בפרט כי אם ,הפועל בכח מחובר לעולם הכלל כי ".למענהו ,'ה פעל כל" ו שכתובכמ פירוש, -

 ]שפת אמת, בראשית, תרל"א[ ."לכבודו ברא ,הכל" נאמר בכלל אבל. להקדושה שמתנגדים דברים
 

 בשבת כל המעשים חוזרים לתכליתם
ַמיִׁם ַויְֻּכלּו ָאֶרץ ַהשָּ הָּ ל וְּ כָּ ָאם וְּ בָּ  ]בראשית ב, א[ צְּ
 בהם שיש חיות לנקודה מתבטל דבר שכל הביטול הוא כי ".נפשי כלתה" מלשון ",ויכלו" רושופי -

 ]שפת אמת, בראשית, תרל"א[ .ת"מהשי
 

 מאיפה הכוח שלי?
י ַבת בֹו כִׁ ל שָּ כָּ ּתֹו מִׁ ַלאכְּ א ֲאֶשר ,מְּ רָּ  ]בראשית ב, ג[ ַלֲעׂשֹות יםֱאֹלקִׁ  בָּ

. לשרוף אש. פעולתו ל דברכ לפעול בהנבראים כח ם יתברךהש שנתן רוש,פי ",שותלע ,ברא אשר" -
 . כרצונו לעשות הבחירה לו להיותעלי חיים בב וגם. לצמוח אילן

 ביד כגרזן הוא ,מעצמו שעושה אף .הכח לו הנותן ברךית הוא כי פעול כל שידע ,המכוון ההי ועם כל זה,
]שפת אמת, בראשית,  ."וארץ שמים תכליתוזה שכתוב ". שבת נתלבחי רק ,הבריאה מכוין כל ההי וזה. החוצב
 תרל"ב[

 
  



לתגובות 
besod.halashon@gmail.com 

 

 בסוד הלשון
 (סף בלו)יו

 
 חדוש י' הכתרים של יב' שבטי ישראל לפרשת בראשית

 
כי מה שברא הבורא יתברך לפני נרמז, השמים את הארץ" )בראשית א,א( מה ש את"בראשית ברא אלוהים 

אחד ארוך שעל  תואותיות שפת הקודש ואת התורה שהיא בעצם  'כבאת כלומר  .את הואהשמים והארץ 
גם  ישראלעם  בשבילנבראה פי המסורה הופרד לפסוקים ומלים. וכמו כן כותב רש"י כי הבריאה כולה 

ון ומוביל את כל ראשגם כי מלך צריך לברוא לו עם כי אין מלך בלי עם . הבורא בעצמופי מתוך דבור ומ
את במילוי אם נכתוב  הנ"לגשות מלים המודהרמזים וה. ניתן למצוא שבטים יב' -העם מורכב מ . והעמים

שה, ומצאתי לנכון בראשית השנה החד ו.ת)וד(+י)ינ(+ש)לפ(+א)יש(+ר)ית(+ב ולהלן: בראשיתהמילה 
, להוציא לאור את חידושי על י' הכתרים שהכתיר בכל רגע ורגע יש מאיןאותה הבורא חידש ומחדש ומחיה 

בזכות הבורא יתברך יגעתי בתפילה ואז מצאתי צופן ופענוחו מלמד על  יב' שבטי ישראל. -כל אחד מ ה' 
 מעם ישראל.ואחד הבורא כל אחד  שהכתירעשרה הכתרים 

          "שניבשם של שבט  אותה אותולפתוח באחד של שבט  המסיימת שםלהשתמש באות  יש הצופן:
 . להלן:שבט ושבט קדוד הצופן מלמד כי ישנה לולאה נצחית ומחזורית הזהה מכל

 הודהי < יפתלנ <         

  .ההאין שם של שבט שמתחיל באות  < ההודי < יפתלנ < ןאובר        וסףי<  יפתלנ < ןראוב

  .פהאין שם של שבט שמתחיל באות  <   ףוסי < יפתלנ < ןאובר < רששכי<  יפתלנ <         

אובן<.....<שוב חוזרת לולאה אין ר < רששכי < יפתלנ < ןאובר                                      

   <...פתלינ < ןשמעוסופית<....<נפתלי<....

 <...פתלינ < ןד

  <...פתלינ < ןנימיב

 <...פתלינ < ןזבלו

 פתלי<...נ < דן < דג

 פתלי<...נ < ןאובר < ראש

 נפתלי<... < אובןר < ריששכ

  פענוח הצופן מגלה עשרה כתרים:

 (  כתר משיח + כתר מלכות)ה(  הה )הודי < 

    (פה+ כתר מלכות + כתר משיח )כתר שם טוב   (פה)   וסףי < י )כתר כהונה(לו

 <.........של ראש + כתר תפלין של יד( תפיליןכתר ) יפתלנ< )כתר בכורה( ןאובר < )כתר תורה( רששכי < 

עולה  כתר תורה וכתר כהונה וכתר מלכות. וכתר שם טוב"רבי שמעון אומר: שלושה כתרים הם: וכן 
הוא  לוי: שמייצגים השבטים הבאים הם ארבעה כתרים. ישנם " )מסכת אבות פרק ד משנה יג(על גביהן

המחבר ו, כתר מלכות: יהודהאת באוץ י המחבר ו ,כתר תורה :יששכראת י המחבר באות , כתר כהונה
משיח  .יוסף ויהודה נמצא כי יש שני כתרים של שני המשיחים מהשבטים .כתר שם טוב :יוסףאת באות י 

של המסיימות את שמם  ה -ו פאותיות . כתר המשיח אינו עובר לשבט אחר. וזה נרמז בדוד בןמשיח בן יוסף ו
תורה , פה"מלכות נוסף הוא כתר כתר  ים אחרים.של שבט מותלא פותחות ש יוסף ויהודה אותיות אשר

אם ה אות סופית של יהודה היא ו פהאות סופית של יוסף היא כי . (פתיחת אליהו) שבעל פה קורינן לה"
מקודשת תורה שבעל פה היא , לכן הפהשל יהודה יוצא גם המילה  השל יוסף עם האות פ נחבר אותיות 

אובן המרמז רממשיך לחבר אליו את  רויששכ ת.עשרת הדברו שבאמצעותו נברא העולם וניתנוכמו הדבור 
ומאחר שהשם פתלי נ לחבר אליו אתממשיך  ןוראוב .ראובן היה בנו בכורו של יעקבכי  כתר בכורהעל 

כתר של יד כנגד ו כנגד המוחין של ראששהוא בעצם שניים: כתר כתר אחד זה -תפליןהוא אותיות  נפתלי
כמו שהלויים מרמז כי ם מבין השבטים שמסימים באות יוד. מה שהיחידיכי הם נפתלי דומה לשבט לוי, . לבה

בבית ליבו ובבית המניח תפלין מקדש את ה' , שראליאיש יכך כל , מקדשים את ה' בבית המקדשוהכהנים 
 ממש. מוחו

מכך הוכתרו לנצח כל שבט ושבט מעם ישראל. יש ללמוד בהם שישנם עשרה כתרים שהחשבון הוא, יוצא כי 
מבין הגויים הם ומה שמאחד את כל הישראלים ומבדיל אותם  ,אחד יחיד ומיוחדהוא איש ישראלי שכל 

תורה שבעל פה, שני המשיחים ותפלין.  –בעשרה הכתרים: בכורה, כהונה, מלכות, שם טוב, תורה, מלכות פה 
ונזכה בשנת גאל ממידת הגאוה שורש לכל המדות הטובות נישהיא להשיג את הענוה אם נצליח  ,אז בע"ה

 התשע"ז לגאולה השלמה, אמן כן יהי רצון.


