
 
 

 
 
 
 

 בפנימיות הפרשה 
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

 
 

  ".זהב ודי וחצרות, ולבן, תפל ובין פארן בין, סוף מול בערבה, במדבר, הירדן בעבר"

 

 יתכן שלא ואומר כך על מקשה י"רש. ישראל עם עבר בהםש המקומות את ציין רבנו משהש נראה הפשט מצד

 ,ירדןה עבר: הנקראים שחוו מסוימים למצבים בהקשר היא ישראל כל אל רבנו משה דברי כוונת  אלא ,הדבר

 הלא המצבים את וחי זוכר כשהאדם. פשעיו את, חטאיו את, ישראל עם מצבי את מזכיר רבנו משה. ..במדבר

 שהוא חושב שהאדם זמן כל כי, פשוטה לכך הסיבה. תאלוקי ארהה ידי על רק אצלו להתקבל יכול זה ,תקינים

 עד, בסדר לא הוא כמה עד מרגיש כשאדם אבל, כלום אחרי תר והוא בדבר ומפשפש מחפש לא הוא אז בסדר

 בצימאון' ה לעזרת נזקק הוא אז, מקום לשום יום יום צועד שהוא רואההוא ו ,מתקדם ולא ושפל מבוזה הוא כמה

 המצבים את כאן מזכיר רבנו שמשהלכך  הסיבה זאת. האלוקיים לדברים ולהאזין לשמוע השתוקקות מגלה, גדול

 ולא מתפלל היית - במדבר. האדם של לירידות מתייחס, ירידה מלשון ירדן - הירדן בעבר .הישראלי האיש של

 שלא דברים אפילו, נפש במסירות דברים לעשות יכול היית פעם ,ערבות לשון - ערבה. בתפילה טעם שום הרגשת

בהם ש מקרים יש ,הסוף מול נמצא אתה - סוף מול .לך שערב מה רק עושה אתה עכשיו, לך נעימים כך כל היו

 פארן בין .ללכת לאן לו אין, דבר בשום טעם מוצא לא, תקווה יותר רואה לא הוא. הסוף זה', זה זהו' מרגיש האדם

 ואצל מגולה שהכל מרגיש הוא ,לגמרי פרוע, פארן מבחינת הוא אדם לפעמים .במצ תיאור זה גם - תופל ביןו

 שהכל מרגיש הוא כלומר, ההפך בדיוק הוא לפעמים -" תפל ביןו פארן בין" .רבה אנרגיה בעל הוא, פרוע והוא

 מרגיש הוא, הגמור ההפך את מרגיש שהאדם הוא לבן מצב, אחר רוחני מצב - לבן .דבר בשום טעם אין, תפל

 זהב די ר.בחצ נמצא הוא, ליהדות מחוץ נמצא שהוא מרגיש שהאדם מצב זה - חצרות .בשלמות והכל לבן שהכל

 מה כל, הב - זה – זהב. זהב של תפיסה" יד תשיג כי" מלשון תפיסה על מורה יד, זהב של יד, יד אותיות בהיפוך די -

  .לקבל רוצה אני רואה שאני

 

, לבן, תפל ביןל פארן בין, סוף מול, בערבה, במדבר, הירדן עבר: רוחניים מצבים של שלמה שורה על כאן מדובר

 אלה". האלוקות דברי רוכבים הרוחניים המצבים תשעת בתוך. רוחניים מצבים תשעה כאן יש. זהב ודי חצרות

 המוסר דברי הן ,ישראל לבני רבנו משה שאומר הנפלאים הדברים ."ישראל כל אל משה דיבר אשר הדברים

 המצבים לכל ומתחברים רוכבים האלה הדברים כל - לעתיד התקווה הןו נפשה חשבון הן, העידוד דברי והן

 אדם אבל', ה לעזרת שנצרך זה הוא כאלה מצבים מיני בכל שנמצא אדם רק. כאן מתאר רבנו שמשה הנפשיים

 יכול הוא, האמונה את צריך לא הוא, התורה את צריך לא הוא .'ה לעזרת נזקק לא האלה המצבים את מכיר שאינו

 (ג"תשס) .ונצליח האלה המצבים את שנעבור' ה יעזור . ליצלן רחמנא לבד להסתדר

 

 
              

  

 

 

 

  

 פנינה לשבת
 זתשע" דבריםפרשת 

 



 
 חשבה פנימיתמ

 )יואל אופנהיימר(
 

  חשבון סכום אפס :שפעהבלה והק

ת, וכן השפעה לזולתו גורע מקבלה לעצמו. והבן ואל מאהבה עצמי חנבחן תמיד אהבת זולתו שגורע בהכרובכלל 

 תטעה בזה. 

 (ואהבת לרעך כמוך –תמצית העבודה  - ח מאמר )מאמרי הסולם 

בפסקה שלפנינו קובע רבנו שאהבת הזולת גורעת מהאהבה העצמית. והדבר תמוה, כי אם פרוש אהבה היא 

הערכה או חיבה, למה לא ניתן בו זמנית לאהוב את עצמנו ואת הזולת? הרי אמא מסוגלת לאהוב כל ילד חדש 

ולם מדבר כאן באהבה מבלי לגרוע מאהבת הילדים האחרים! אמנם, עלינו להבין שבעל הס שמתווסף למשפחה,

. וכך ניתן להבין דאגה למילוי הצרכים של הזולתאלא  רי, הביטוי של האהבה במציאות. וזה אינוה"מעשית", ק

ח הדאגה המתמדת למילוי הצרכים והחסרונות שלנו היא כאת המקום של "כמוך" שבא אחרי "ואהבת לרעך". כי 

הוא שורשי, יסוד הקיום והחיים  - צון לקבל הטבוע באדםהר - לוטין שאינו דורש מאמץ ותכנון. כח זהטבעי לח

זו שבנו, המולדת התכונה הלחקות את כולם. ולכן כל מה שצריך על מנת לקיים מצוות האהבה, הוא רק 

להעתיקה ולהפנותה כלפי הזולת. פרוש, כמו שאתה דואג להשלים כל מה שחסר לך, תדאג לצרכים של הזולת. 

אחר שבארתי במאמרים הקודמים את צורתה הכללית של עבודתו ית' וית', שכל " :)במאמר השלום(ומדייק רבנו 

שחלק  כלומר ,"השפעה לזולתו"מהותה איננה אלא אהבת זולתו, אשר מהבחינה המעשית ראוי להגדירה בשם 

אהבת זולתו בשם השפעה , לפיכך ראוי להגדיר השפעות טובות לזולתהמעשה של אהבת זולתו הוא ענין 

, הווה שפעהוא מלשון " השפעה" ".המוכשר ביותר לתוכנה המכוון להבטיח לנו שלא לשכוח את הכוונה, לזולתו

 אומר, למלא בשפע את המקום המחוסר שפע.  

הדורש זמן, אנרגיה ותנועה.  מעשה של השפעהליישר את הקושיה שלנו, כי אהבה היא בפועל עכשיו ניתן 

, כי נצטוינו "ואהבת לרעך כמוך""ומשאבים אלה הם מוגבלים וסופיים לגמרי. לכן כותב רבנו )במאמר מתן תורה(: 

אומר לנו שתאהב את חברך באותו השיעור שאתה אוהב את עצמך לא פחות בשום פנים  אשר מלת "כמוך"

על המשמר ולמלאות צרכי כל איש ואיש מכל האומה שבעולם, זאת אומרת שאתה מחויב לעמוד תמיד 

הישראלית, לא פחות כמו שאתה עומד תמיד על המשמר למלאות את צרכי עצמך, אשר זה הוא לגמרי מן 

ואיך אתה מטיל עליו לעבוד  ,הנמנעות, כי לא רבים המה שיוכלו ביום העבודה שלהם למלאות די צרכי עצמם

עצמית ולהיפך. על יסוד האהבה הלגמרי שאהבת הזולת היא על חשבון  וברור "ולספק את משאלות כל האומה?

הבנה זאת, מאריך רבנו ומסביר שכדי לקיים מצוות "ואהבת לרעך כמוך" על בוריה, כך שהאדם יהיה עסוק אך ורק 

 מציאות זו תתאפשר רק בזמן שכל העם יקבלב להזניח באותה מידה את צרכי עצמו. למלא צרכי הזולת, הוא מחוי

ואז נשיג את החירות  ,"בלב אחד כאיש אחדשהיו " כמו שקרה במעמד הר סיני ,על עצמו את אותו עיקרון

כי איך תפול עליו דאגה על קיומו עצמו, בה בשעה ששש מאות אלף איש אוהבים נאמנים האמיתית מכל פחד "

 ."עומדים על המשמר הכן בהשגחה עצומה שלא יחסר לו כלום מצרכיו

מדרגה מופלאה זו, עלינו לקיים את מצווה זו כיחידים ובמעגלים מצומצמים, ללא התמיכה של עם עד שנגיע ל

וכל תנועה שאדם עושה לאהבת זולתו הוא עושה " )במאמר מתן תורה(אך רבנו מלמד אתנו  שלם אוהב ודואג.

אולם לעשות איזו תנועה וטרחה  ...זאת בעזרת אור חוזר ואיזה גמול שסופו לחזור אליו ולשמשו לתועלתו עצמו

משום אהבת זולתו לגמרי, דהיינו בלי ניצוצי אור חוזר ושום תקוה של איזה גמול שישוב אליו, זהו מצד הטבע לגמרי 

, ונחווה צער כפרישה מהתענוג של הקבלה. במילים אחרות, מעשה של השפעה מורגש אצלנו "מן הנמנעות

לעשות  יותר קלבמעשה ההשפעה לזולת, כך יהיה לנו  רווח ותריה אבדן קבלה. לכן ככל שנרא ושקול לאות

אותו. לדוגמה, אם אני מוקיר טובה לאדם השני, או מצפה לגמול עתידי על הטובה שאני עושה לו, ארגיש שאני 

כמות הקבלה למען ההשפעה, מדודה כנגד  מהקבלה שהקלות שבפרישהמהנתינה. מתברר  מקבל משהו

. כי רק מי מקומנו בקדושה את פשוט המראה מכשיר מדידהשיש לנו כאן  ! יוצאהטמונה בעצם ההשפעה

כלי ההנאה שלו מקבלה עצמית להשפעה )נהנה מעצם השמחה של המקבל ולא מהרווח המקופל שמחליף את 

 בשמחה, בלי שום צער מפרישה מקבלה.  חינםבנתינה(  יוכל להשפיע 

 

  



 

 הלשון בסוד
 (בלו יוסף)

 

 משנה תורה –אלה הדברים 

ה: "בפסוק התורה מחומשי החמישי הספר את פותחת דברים פרשת ָבִרים ֵאלֶּ ר, ַהדְּ ר ֲאשֶּ ה ִדבֶּ ל ֹמשֶּ ָרֵאל-ָכל-אֶּ  ִישְּ

ר ֵעבֶּ ֵדן בְּ ָבר ַהַירְּ ל-ּוֵבין ָפאָרן-ֵבין סּוף מֹול ָבֲעָרָבה ַבִמדְּ ָלָבן ֹתפֶּ ִדי ַוֲחֵצֹרת וְּ  שהן לפי: "י"רש מפרש(. א ,א דברים" )ָזָהב וְּ

 מפני ברמז והזכירם הדברים את סתם לפיכך, בהן המקום לפני שהכעיסו המקומות כל כאן ומנה תוכחות דברי

: זהב ודי" :האחרון המקום עד' ה את ישראל הכעיסו במה מקום בכל מפרט י"רש כך אחר ."ישראל של כבודן

 ידי על רבנו משה: "התוכחה ענין על כותב מברסלב נחמן ורבי ."להם שהיה זהב רב בשביל שעשו העגל על הוכיחן

 ונשמע לנעשה זכה כי לזכויות העוונות להפוך יכול היה כי, טוב ריח בהם נתן ...ישראל עוונות שהזכיר תוכחתו

 מצד הוא, סתום אם גם, תוכחה של שדבור פי על אף(. ט, כב ן"מוהר לקוטי" )תורה דברי בחינת השיג כי, בשלמות

 זכו דווקא אז כי', לה חטא בוש מקום בכל ישראל עם על לרחם היה יכול נורב משה כמו צדיק ורק ,והדין הגבורה

 .ישראל בארץ, לבסוף, קדושתם כל את הפועל אל מהכוח להוציא ממסעם כחלק לתקון י"בנ

 

 כנשמה היה רבנו משה כי המרמזים ,וןנ משה וגם נשמה אותיות הן, משנהו ,'תורה משנה' גם נקרא דברים ספר

, הדבורים כדבש ובמתיקות טובה בעין והתוכחות עוקץה דברי את שנה ומשה. י"מבנ הפרטים כל את הכוללת

 המרמז, כל בחינת את להשיג משה זכה אז כי. למיתתו וסמוך ישראל לארץ כניסתם לפני ישראל עם כל אל ודיבר

 שהוא" שיםיהחמ שער על מברסלב נחמן רבי כותב. חמישים או נ הוא גם כל התיבה אותיות סכום כי, הנון לשער

 לקוטי" )גדולים ורחמים עליון חסד בחינת עליון ודעת שכל בחינות שהוא, בינה שערי שיםימחמ העליון שער

 מתקנים בהש ,העומר ספירת לאחר התורה ניתנה שאז, השבועות חג הוא החמישים יום(. ז, נו ן"מוהר

 והסתלק נולד בוש היום גם זהו. החמישים היום עד דספירה ספירה ימים ותשעה ארבעים יום ובכל בהשתוקקות

 עקר ...רבנו משה שאפילו נמצא": מברסלב נחמן רבי של תלמידו נתן רבי כותב. השלום עליו המלך דוד', ה משיח

 אלא הוכיחן לא משה ...למוטב העולם כל את להחזיר תמיד כוסף שהיה הרצון ידי על מקיים היה תוכחה מצות

 כי ,להסתלקות סמוך שהוא מחמת, ביותר הרצון בו מאיר ואז ברצון להכלל מתחילין שאז למיתה סמוך

 מיתתו בשעת שנכלל השלום עליו רבנו משה כמו רצון בבחינת ונכלל נסתלק שיהיה הוא הצדיק של ההסתלקות

 דברי את בהשתוקקות שמעו ישראל כל, אז דווקא ולכן .(ט, ב תורה ספר הלכות, הלכות לקוטי" )דרעוין ברעוא

 סמוך 'ה ברצון ביותר כלול היה שהרי הצדיק דברי על חלקו לא כי ,השיבו ולא הקשיבו .רבנו משה של התוכחה

 .להסתלקותו

 

 ים, (החוצה לצאתמתרגום ) בר, (לחדר פתח היא דלת) ד :הבאים רמזים דברים אותיות במילוי ומצאתי יגעתי

 ,לרווחה נפתחת הפה דלת כאשר, החוצה הגוף מפנים היוצא הוא הקול רוח כי, מרמזים אלו(. הגאולה גימטריא)

 הנברא מחשבת את המבטאות מלים של בדבור הפועל אל מהכוח יוצאת היא כי ,גאולה חווה הנברא מחשבת אזו

 סודות של עצום עושר הצופן ים, מגיעים הם החוכמה יםמ ריםהדב ואלו. ונגלה נסתר של רבדיםו דברים הכוללת

 ות מדל ד אותיותיה וממילוי ד באות פותחת דברים התיבה. נוסיםיוהאוקי הימים בתוך הצפונים החיים עושר כמו

 את לפתוח, התוכחה שומע, חברו אצל רצון לפתח צריך, דברים המוכיח כי המרמזים ,תלמוד התיבה מתקבלת

 מעשי בלקח המוכח בית את ללמד צריך הדברים מוכיח כי המרמזים ,יתב מדל אותיות במילוי? לב ומהו. לבו דלת

 ,דר וגם רד, רב התיבות בו יש, הדבר את ולהוכיח. למעשה הלכהליישם  המלמד, התלמוד כמו, התוכחות מן

 וגם. החבר בלב ויתקבל שידור בכדי, להורידו יש, הדבר גבוה ואם .הבר אל החוצה הדברים להוציא ישהמרמזים ש

  . אישיות מפניות הנקי הדברים דבור את ולדייק לתקן, לברר, הספק את להסיר בכדי לעשות מחויב המוכיח רב

, לאן וגם אין( מד)ל צירוף וגם אילן אותיות זה אלין". פתגמיא אלין" - "הדברים אלה" את מתרגם אונקלוס

 דרכו את ישראל עם גמא לאן מאיןו. הדברים את למד הוא סוף איןמ כי, אילןה את השיג נורב משה כי המרמזים

 ,פת-ו, פתאום וגם( שראלי רץא ת"ר) י"א פתום הצרופים פתגמיא-ב כי מצאתי לשאלה תשובה? במדבר

 או פת? במדבר אכלו ומה. פתאומי ההי הגאולה ואופי, י"בנ נעו ישראל ארץ אל במצרים אשר מפתום כי המרמזים

 מחל דווקא הוא' ה את בנ"י הכעיסו וב ומקום מקום שבכל מרמזים מחל אותיות לחםוה. האבירים לחם - מן

 . ישראל לעם

 

 נגאל פתאום ואז ,ברצון תוכחה לשמוע ונזכה .כלים לא' ה רחמי כי, הרחמים מן לעולם אשינתי שלא ה"בע אז

 .ר"אכי, ה ולעולם של כל טובווה נזכה לענואשר נהיה מתוקנים מגאו. כי כהשלמה בגאולה

 



 

 בינהפניני 
 )אדלר יפעת(

 לצאת מהמיצרים

 שתי בעיות שורשיות:בין ימי בין המיצרים נמצאים בין שני מיצרים, 

סירבנו להיכנס לארץ  –מיצר של תשעה באב ב סירבנו לקבל את התורה. -שבירת הלוחות  –מיצר של י"ז בתמוז ב

חוסר אמונה ביכולתו של הבורא לרדת ולהתגבר על  לשני המיצרים היא משותפתהשורשית הנקודה ה ישראל.

 קשיי המציאות התחתונה. 

ירד ויחרוט את הרעיונות שלו בחומר שלנו. הלוחות לא שבירת הלוחות היא למעשה רצון שהקב"ה יישאר בשמיים ו

אנחנו לא מאמינים  . בשני המקריםנקיותע בעיות -בתשעה באב המרגלים ראו בארץ ישראל ענקים  הם אנחנו.

אנחנו חוששים את ארץ ישראל.  –ובתשעה באב  ,אותנו –בי"ז בתמוז שהקב"ה מסוגל ברדתו לתקן פה. 

  .לא מסוגל לתקן את עולמוהוא ש, והקב"ההמציאות של העולם הזה יותר חזקה מש

 אפשרות לנו נתן הוא , להשפיע לנו שפע.לתת רוצה ה"הקב - "מעוני יהודה גלתה": איכהאומר ירמיהו במגילת 

 .אותה לחמוד צריך – חמדה ארץהיא  ישראל ארץ. שלנו בקבלה, בכלים תלוי הכול. לסרב או לקבל

ָחָכם ָהִאיש ִמי: "ב"י-א"י 'ט ירמיהוכתוב ב ָיֵבן הֶּ ת וְּ ר, ֹזאת אֶּ ר ַוֲאשֶּ ַיִגָדּה ֵאָליו ה' ִפי ִדבֶּ ָתה, ָהָאֶרץ ָאְבָדה ָמה ַעל וְּ  ִנצְּ

ָבר ִלי ַכִמדְּ ר .ֹעֵבר ִמבְּ ָבם ַעלה':  ַוֹיאמֶּ ת ָעזְּ ר, ּתֹוָרִתי אֶּ ֹלא; ִלְפֵניֶהם ָנַתִתי ֲאשֶּ עּו וְּ ֹלא, ְבקֹוִלי ָשמְּ כּו וְּ הארץ  ."ָבּה ָהלְּ

אלא  קול ה'על כך שלא שמענו את , בתורה חיצוניתוהסתפקנו  תורתו של הקב"השעזבנו את אבדה על כך 

 נשמתנו שתתעצם בכדי בתורה עוסקים שנהיה יתהיה מעולם יתברך כוונתואומר הב"ח: "דברים חיצוניים. 

 לצורך אם כי בתורה עסקו שלא, זה קוח שעברו עתה אבל... התורה מוצא מקור וקדושת ורוחניות בעצמות

 להתעצם נתכוונו ולא, חכמתם להראות להתגאות גם ומתן משא לצורך הדינים לידע להנאתם הגשמיים הדברים

 בגשמותה נשארה והארץ, הארץ מן השכינה שנסתלקה, פירוד עשו בזה הנה, התורה ורוחניות בקדושת ולהתדבק

  ."ואבידתה חורבנה גרם וזה, קדושה בלי

. הגאולה פני את ולגלות לתקן ניתן העיוות ובהבנת .הגלות שורש זהו ,איכה במגילת הנביא מדבר שעליו העוני וזה

 אל לשוב אותנו מדריך הגאולה תהליך. החיים של החיצוני הפן עבור הפנימי התוכן מעזיבת נובע החורבן

 להיות שחווינו הגדול לאור לתת. בחוץ – בפנים שהיינו מה את לגלות ,בחוץ הפנים את לגלות ,הפנים

 הפנימיות אל החיצוניות מן החזרה. גורשנו ממנוש העדן גן אל חזרהב כנסילה. אמונה זאת. בחוץ שלנו בחיים

 .נפשו שנה, עולם, החיים מדימ בכל להתבטא צריכה

 שלא, שבועה שישנה הוא הזוהר תיקוני מדברי המתבאראומר בעל הסולם בהקדמה לתלמוד עשר ספירות ל"ו: "

 לקבל שלא ונהוהכ על יהיו, ומצוות בתורה ישראל של שמעשיהם עד ,בעולם והאהבה החסד אור יתעורר

, באופן'. וכו 'ירושלים בנות אתכם השבעתי': השבועה הו סודשז, ה"ב ליוצר רוח נחת להשפיע רק אלא, פרס

 רק ואם, לשמה ומצוות התורה לעסק שנזכה עד, לנו ומחכים תלויים, סובלים שאנו יסוריםיוה הגלות אריכות שכל

', וכו כמה ובינה'ח רוח עליו ונחה' :הכתוב סוד להמשיך שסגולתו, הזה והחסד האהבה אור יתעורר תיכף, לזה נזכה

 ידי על זולת, הזו הגדולה לטהרה יבואו ישראל כלל שכל אפשר שאי, נתבאר גם. השלימה לגאולה נזכה ואז

 הנגלה בתורת העסק בדרך ה שאין כןמ ,הדעת לקטני גם המספיקה, ביותר הקלה הדרך שהיא, הקבלה לימוד

 המבואר מטעם, העם למרבית לא אבל, רבה יגיעה ידי ועל, סגולה ליחידי זולת, ידה על לזכות אפשר אי, בלבד

 ".(אכן ה"ד ב"כ אות) לעיל

 

הכנת כלים לימוד פנימיות התורה, בעסק התורה והמצוות לשמה, בכלומר, הגאולה של עם ישראל תלויה ב

 ם וארץ.לקבלת השפע שהקב"ה רוצה להשפיע עלינו, בחיבור בין שמיי

 )עפ"י שיעור של הרב יואל בן הראש, חודש אב( 
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