
 
 

 
 
 
 

 בפנימיות הפרשה 
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

 
 

  ".ארץ, והשחתם ועשיתם פסל תמונת כל"כי תוליד בנים ובני בנים, ונושנתם ב

 ה("כ ',)דברים ד

 

, אך אהבתו אינה אהבה קבועה דיכולה ליפול, ואותו אדם חברולאדם שאוהב את  משל ל דרךע "ונושנתם"

שה כל הזמן פעולות המרבות את האהבה ועהוא  , ובכדי שאהבתו לא תיפסק, באופן קבוע חברומעונין באהבת 

האהבה  פעולות המרבות את תבעשיילול להפסיק עלבו, אותו אדם ב חברוביניהם. אך אדם שכבר נקבעה אהבת 

 על מההוא  והנמשלאהבתם תיפגם.  אזי ,תיפול, וע"י שמפסיק לחברואהבתו שביניהם, משום שאינו מפחד 

היא בחינת אהבת ה', ולאחר שהאדם מגיע לאהבת ה' שארץ ישראל והיינו   ,"ונושנתם בארץ" כאןב וכתש

קב"ה, להרבות אהבתו להאדם עלול להפסיק לעשות פעולות  ל ידי כךהאדם מגיע לאהבה חלוטה לקב"ה, וע

 תמתיישנ, היינו שאם לא עושים פעולות להרבות את האהבה אזי היא תמלשון התיישנו "ונושנתם"והיינו 

וכפי שהאדם מפסיק לתת יגיעה להראות אהבתו להקב"ה, כן הקב"ה מפסיק להראות אהבתו אליו,  ונפסדת,

והיינו משום שברגע שהאדם  שמות לד א(,)"פסול לך" הוא מלשון  "פסל", "פסל תמונת כל"והמצב הזה נקרא 

לאדם, אלא האדם מרגיש את אהבתו  ות אתמפסיק לעשות פעולות, אף הקב"ה מפסיק לעשות פעולות שמרא

אהבת הקב"ה במצב אחד שאינו משתנה, ומשום שאינו משתנה, האדם עלול לחשוב שהמצב הזה שבו הוא משיג 

"תמונת  יינווה נראה הקב"ה. ךלעצמו צורה שכ פוסלשהאדם פסול הקב"ה, והיינו  אמתיותאת הקב"ה, כן הוא 

אלא  ,ונושנתםאדם שאין אצלו  ה שאין כןמ .תמונה שכן נראה הקב"ה ע"פ השגתו שהאדם עושה לעצמו כל"

עושה פעולות להראות אהבתו להקב"ה, אף מצד הקב"ה, הקב"ה מראה את אהבתו במיני צורות ומצבים שונים, 

רואה האדם שהמצב  ם כןמשום שהקב"ה משתנה אצל האדם בהשגתו, וא ,"פסל תמונת כל"וממילא לא שייך 

 הקב"ה כיון שמצביו משתנים.        אמתיות זהאין שמשיג 

 

              

  

 

 

 

  

 פנינה לשבת
 זתשע" ואתחנןפרשת 

 



 
 מחשבה פנימית

 )יואל אופנהיימר(
 

 האלטרואיזם צומח מהאגואיזם

בר כמו שנרצה לנטוע אילן מאכל, הרי הדאל הבריות רק להתפתחות האהבה. ודומה המופרז ם זאגואיהלא ניתן 

ה לראות פריו. תזכה והתפתחות דה, ואחר כך על ידי עבוזאתה מוכרח מתחילה למצוא הגרעין המיוחס להאילן ה

 ן לצמיחת האהבה, צריכין על כל פנים גרעין מסוגל אליה.כ

 (אלטרואיזם התלוי באגואיזם המופרז - ט מאמר )מאמרי הסולם 

 

        מחלק רבנו את כוחות הנפש לשני חלקים.  ברוב כתביו

לוה ממעל ממש. כוח זה שבנפש הוא הצד של -חלק א –מצד אחד הרצון להשפיע, החלק הבא ישירות מהבורא 

 א ית' טוב ומטיב, ואין בו אלא רצון להשפיעמה הוא רחום אף אתה רחום. כי הו –השוואת הצורה עם הבורא 

 ,מיש"או "יש  לוהית-יצר טוב או נפש אחלק זה בנפש נקרא גם הנבראים המחוסרים שפע(. את )למלא בשפע 

 יםרצון או תכונה של עזרה לזולת, המתבטא נטייה,, המוגדרת במילון "האלטרואיזםוהוא שורש של תכונת 

               ." ללא תמורהבהתנהגות המסבה טוב למישהו אחר 

      

כי ממי יקבל?  –. כי אינו קיים אצל הבורא כלל "יש מאין"החלק הנברא, המחודש,  זהו .מהצד השני, הרצון לקבל

 ועוד, כי רצון לקבל מצביע על חוסר שלמות וחסרון. וככל שהחיסרון גדול יותר, כך גם הרצון להשלמת החיסרון

האדם את והוא עלול לדרדר  ,יצר הרע או נפש בהמיתרצון זה קרוי גם . והוא ית' תכלית השלמות. גדול יותר

נבאר הרע והטוב בכללותם, כמו שנתבאר במאמר ": (מהות הדת ומטרתהמאמר )בוע. וכך כותב רבנו לאגואיזם ולר  

להיותו הפכי הצורה  כללות כל הרע אינו אלא אהבה עצמית הנקראת אגואיזםמתן תורה )אות י"ב( אשר 

מהבורא ית' שאין לו רצון לקבל לעצמו ולא כלום אלא רק להשפיע, וכמו שנתבאר שם )אות ט' וי"א( אשר ענין 

והעושה "כותב:  )מאמר הערבות(. ובמקום אחר "את הצורה ליוצרהודון כל עיקרו הוא בשיעור השויהתענוג והע

וע"כ פורץ בגנבה וכדומה,  האהבה העצמית המזוהמתעבירה אחת, שמשמעותה שלא יכול להתגבר ולכבוש את 

 ". נמצא מכריע את עצמו ואת העולם כולו לכף חובה

 

היא שורש כל רע לאדם עצמו ולעולם  –קרי האגואיזם  –לסיכום, האהבה העצמית "המזוהמת", לתועלת עצמו 

ה בשתי מדרגות. הראשונה, וע מתגלכולו! כי אם לעשות טוב זה להשפיע לזולת, לעשות רע זה היפוכו ממש. ור  

ממנו כי הוא מרוכז במילוי החסרון של עצמו, על דרך "שלי  ומתעלם: המודע לחסרון חברו פסיביההאגואיזם 

הנובע מהאדישות לצרכי הזולת. אבל המדרגה הקשה והמקולקלת יותר היא  ר ועשלי, שלך שלך". וכאן מכונס כל ה

 י"שלוגורם לפגיעה בצרכים של הזולת על ידי ניצולם לטובה עצמית, על דרך אקטיבי כאשר האגואיזם הופך ל

 ."ישלי, שלך של

            

עקב כל הנ"ל, רבה הפתעתנו לקרוא מה שכותב רבנו בפסקה שלפנינו. איך יתכן ש"האגואיזם המופרז" הוא 

לשים לב למשל שבחר בו רבנו חשוב  ,הגרעין המסוגל להצמיח האהבה?! הדברים עמוקים ודורשים עיון. ראשית

קודם באדמה.  בהקשר שבין אגואיזם לאהבת הזולת. כי כדי שהגרעין יהפוך לעץ נותן פירות, עליו להירקאת לבאר 

. הבמילים אחרות, גם אם האהבה העצמית היא שורש האהבה, זה קורה דרך תהליך של שינוי, של טרנספורמצי

חיי המשפחה מתפתח האגואיזם הצר הוא מתרחב על כל  על ידי"וכך כותב רבינו בהמשך לפסקה שלנו: 

ואחר כך את בניו כמוהו... ואחר כך נמצא סגולה במין האדם להזדקק לחיי  אוהב את אשתו כמוהוהמשפחה כי 

שטובתו הפרטית תלויה שטח שכניו העיר או המדינה, בהיות  חיבור, ואז מתרחב לו האגואיזם להקיף את כל

. במילים אחרות, נראה שהצעד הראשון של הצמחת האהבה הזולת, בא על "ר הזהבמידה מרובה בכל הציבו

ֹו ְוָה֖יּו "זוג הנתפס כגוף אחד על פי הכתוב הבן ידי הרחבת תחום האהבה העצמית. וזה מתחיל עם  ק ְבִאְשתּ֔ ַ֣ ְוָדב 

ד ר ֶאָחָֽ חלק ממנו ממש, אין לו שום קושי ברגע שהאדם חש שבן הזוג הוא "אשתו כגופו".  ואמרו על כן חז"ל. "ְלָבָשָׂ֥

הרחוקים יותר. על פי מפתח זה אין  ם. וכן על דרך זה לבנים, ולמעגלים החברתיילדאוג לו כפי שהוא דואג לעצמו

של הזולת. כל מה שעליו לעשות הוא  מילוי חסרונוח חדש כדי לאהוב ולדאוג לצורך לאדם להמציא מתוכו כ  

ממש, וכך ידאג לו ללא טורח, כי כך הוא דואג לעצמו. וזה מדרגה  נושכל זולת הוא חלק ממלהתבונן ולחשוב 

ראשונה של האהבה, "להשפיע על מנת לקבל" כי הכוח השולט עדיין על כל מעשה השפעה על הזולת הוא הרצון 

  לקבל לעצמו. אבל זה שלב ביניים והכרחי בדרך להשפעה נקיה.  

 

  



 באור

את השיר הכתוב לימין שורות אלו הנני שר לפני כל קריאת שמע כל פעם 

מחדש, בכדי לנסות ליישר את עקמומיות הלב. יש לכסות ביד את חוש 

להזין את הנפש  הראיה בכדי להתרכז בחוש השמיעה, המהווה אמצעי

קול השפתיים, היוצא מבין קול הלשמוע את ואז  ,באמצעות האוזניים

ה גידים של "ח איברים ושס"החודר אל חדרי הלב והרגש ומשם אל כל רמ

 הלכות, הלכות לקוטי) הגוף. כותב רבי נתן תלמידו של רבי נחמן מברסלב

"צריך כל אדם להכין את  :(טו, אמונה היראה אוצר לפי, ה שמע קריאת

ונתו שיקבל על עצמו האמונה הקדושה בכל וחו וכועצמו, ולהשתדל בכל כ

שמע 'וזה בחינת  ...'חדשים לבקרים רבה אמונתך' יום מחדש בבחינת

משנים שאנו חזקים באמונתנו הקדושה מכבר כי אף על פי  ...'ישראל

ן אין זה דבר קדמוניות, כי ירושה הוא לנו מאבותינו הקדושים, אף על פי כ

ישן, חס ושלום, כי באמת הוא בכל יום ויום חדש לגמרי וכל אדם צריך 

דש, כי לילך בזה ולקים זאת להתחדש באמונתנו הקדושה בכל יום מח

 אמן כן יהי רצון. .עקר ויסוד כל התורה כולה"

 

 הלשון בסוד
 (בלו יוסף)

 
 על שמע ישראל ואהבת חינם

   

ת גזירת הבורא לא לעבור את הירדן. כנס אל ארץ ישראל, למרוימשה רבנו משתוקק לעבור את הירדן ולהבפרשת ואתחנן 

-אעברה נא ואראה את הארץ הטובה" )דברים ג, כג פותחת הפרשה בפסוק "ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמור...על כן, 

שאמר 'שירה'  היא בגימטריא'ואתחנן' " מלמד אותנו שבכדי שישמע ה' את תפילתנו יש לשיר אליו: הטורים בעלכה(. 

החבור: לחבר  וו, כי משה משתמש באות להלן תומרמז ואתחנןהתיבה . אותיות לפניו שירה כדי שישמע תפילתו"

להניע את  כדיללמדנו: כי סתר פנימית. נכמת ח, ר"ת ח"ןו יותח, הן כל כ"ב אותיות הקודש, תפילה מלאת אתבאמצעות 

מתנת ל בחייו, אלא מתוך רחמים, להתחנן לה' משה רבינו שצברא על ידי תמורת מעשיו הטובים ל ,ה' לבטל את גזירתו

כי משה רבינו, שהיה סמוך  המרמז, 'תריג'הן גימטריא  'משה רבינו'ביא בילקוט מעם לועז לפרשה, כי התיבות . ומחינם

כנס לארץ ישראל, כי רק אז היה זוכה לקיים את כל תרי"ג המצוות בשלמות, כי יש הרבה מצוות יכסף להלמיתתו, 

ניתן כי  יםהמרמז ,מת חנני תםבצירוף והוא  נםמתנת חיזוק לכך בתיבות ישתלויות רק בארץ ישראל. יגעתי ומצאתי ח

ושלמות, בצורה של השתוקקות עד כלות ם ותלהשיג דבר מה ממנו ב מתחנניםלקבל מתנה מאת ה' בחינם, אם 

זו. כי ההשתוקקות הזו היא נקיה, ההשתוקקות הויש לראות בכך יראת כבוד לעצם . חייםלחיוניים הכוחות המעשיים ה

ולתת לו את מבוקשו מבלי לקבל תמורה של תחינה,  הלקולתן לאהוב ולהתחבר לנברא כזה, לשמוע לכן גם ני ברה וזכה.

שהרי אבינו, חי החיים, בעל  אב חי, מאת מתנהאותיות  אהבת חינםעל הנתינה כלל וכלל. למעשה זה הדבר נקרא 

אשר הקדימו כמלאכים באוהבו אותם על רה במתנה על ידי משה רבינו הצדיק, נתן לעם ישראל את התו אמת,חותם 

 באב' ט, חורבן בית המקדש ביוםנמצא בתיבות ומיטיב, תואר אשר ב ואב ט -כ גם הבורא הואנעשה לנשמע. תואר 

של רצון להשתמש בחורבן כמחולל שנזכה  ,בע"ה ,אז .חבור הגאולהגימטריא  חורבן-ו .באב ו"ט חג האהבהביום ו

 שלום, אכי"ר. לחבור וול והווה שתביא לענובכדי להיגאל ממידת הגאעוד אהבת חינם, להוסיף 

 

 
  

 שמע ישראל 

 בידך  ך שתי עיני כסה

 בשתי אוזניך 

 שמע קולך

 פשנן זלוף א

 שמע קולך 

 חודר אל רגש

 שמע קולך ישראל

 ישר עקמומיות ליבך

 זך, שיר אל אדונך

  אחד' ה אלוהינו' ה ישראל שמע

 ועד לעולם מלכותו כבוד שם ברוך

 

 



 

 בינהפניני 
 )אדלר יפעת(

 באב ט"ו-ט'מועד 

תשעה באב נקרא במגילת איכה מועד, "קרא עלי מועד". כמו פסח וסוכות גם המועד של תשעה באב הוא מועד בן 
שבעה ימים שמתחיל בט' באב ומסתיים בט"ו באב. בתשעה באב היה חטא המרגלים. בני ישראל יצאו ממצרים 

רו במצרים, ומשם מתחיל גם ונגזר עליהם שלא ייכנסו לארץ ישראל. שורש הדבר מתחיל מכך שבעומק הם נשא
 ט"ו באב למועד. -שורש התיקון והפיכת ט'

 
י אֶמר ֶעָך? ו  ֶכה רֵּ י אֶמר ָלָרָשע: ָלָמה ת  ִני, ְוִהנֵּה ְשנֵּי ֲאָנִשים ִעְבִרים ִנִצים. ו  שֵּ יֹום ה  א ב  יֵּצֵּ ר ְוש פֵּ "ו  ט : ִמי ָשְמָך ְלִאיש ש 

ָתה  ְלָהְרגִֵּני א  ינּו? ה  ְגָת ֶאתָעלֵּ ֲאֶשר ָהר  ר, כ  ָדָבר" )שמות ב', י"ג-א מֵּ ע ה  ן נֹוד  ר, ָאכֵּ ִייָרא מ ֶשה ו י אמ  ִמְצִרי? ו  י"ד(. אומר -ה 
דאג לו על שראה בישראל רשעים דלטורין ]אנשים המדברים לשון הרע[, אמר מעתה שמא  -רש"י: "ויירא משה" 

 ינם הוא עוד במצרים.החאינם ראויין להגאל". מכאן שהשורש של שנאת 
  

ט"ו -פסח, סוכות ושבועות הם מועדים של יציאת מצריים שעדיין לא הביאה אותנו לא"י בשלמות. המועד של ט'
ומסתיים בט"ו באב, זמן של חיבור, אחדות, של כוח האהבה  ,באב מתחיל בחורבן, בפירוד, בכוח השנאה שבנפש

ם יוצאות בכלי לבן שאולים, שלא לבייש את מי שאין לו. זוהי יציאה ממצרים, מקום יבנות ירושל. בט"ו באב שבנפש
לא"י, המקום שבו לא אמר איש צר לי המקום, מקום האחדות המוחלטת של מי שזכה להיכנס  ,המיצר והפירוד

 לא"י ולא יצא יותר לגלות. 
 

על ידי  נוטין את התענוג שלשהזולת מק כךנובע משלנו הכעס כשאנחנו כועסים הרסני?  ל כךמדוע כוח השנאה כ
גם התשובה אז ו, נושל הזולת גורם ל שעצם קיומו השנאה נובעת מהסבלאבל  ,המעשים או הדיבור שלו

 אותה. ניםמקטי םוהסליחה של הזולת אינ
 

אמנם העולם הזה אם נזכור שלאהבת חינם? היפטר מהשנאה? איך אנחנו יכולים לעבור אז איך אנחנו יכולים ל
לינו בעולם וכל המפגשים שלנו עבשורש כולנו אחד, אם נזכור שכל הנסיונות שבאים הוא עולם הפירוד, אבל 

, בין אם זה מפגש לשבריר שנייה או לתקופת חיים ארוכה יותר, כל אלה נועדו כדי לסייע עם אנשים אחרים בעולם
ע לנו לבנות כלים, לסייע לנו להפוך את הרצון לקבל לרצון לקבל על מנת להשפיע, אם לנו לתקן את עצמנו, לסיי

אז נוכל להתחבר לנקודת  –נזכור שה' מסתתר בכל המציאות כולה, אם נשמע את דבר ה' במציאות כולה 
 האחדות שבבריאה וממילא גם השנאה תעלם מאליה.

 
בית ראשון ושני חרבו בתוך החלום. מי . ציון היינו כחולמים"בית שלישי ירד מהשמיים ויגלה ש"בשוב ה' את שיבת 

שלא זכה לצאת ממצרים ולהיכנס לא"י נמצא באותה מדרגה של תרדמה גדולה שנפלה על אברהם אבינו כשראה 
את "גר יהיה זרעך בארץ לא להם". כשיבוא משיח צדקנו במהרה בימינו אמן ויתגלה הבית השלישי, יתגלה 

הבניין השני היו בחלום, ולכן גם החורבן שלהם התגלה בחלום. אבל הבית השלישי יתגלה שהוא שהבניין הראשון ו
 היה בנוי מעיקרא, ומעיקרא לא היה בו מציאות שנקראת חלום. 

 
בלשון הווה! מתגלה אצלו הבית שמעולם לא חרב. זה המועד  –"כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בבניינה" 

מגלה אהבת חינם אמיתית, ובזה מתגלה שהבית  י שזוכה לצאת מהפירוד ונכנס לאחדות,ט"ו באב שמתגלה. מ-ט'
מעיקרא לא חרב. וכאשר יתגלה מועד תשעה באב לעתיד לבוא זה לא יהיה מכאן ולהבא, אלא זה יהיה מועד 

 א.למפרע. מכוח כך מאיר גם השנה, בימים הללו, אור של המועד השלם של בית המקדש שבנוי ועומד מעיקר
 )על פי שיעור של הרב איתמר שוורץ(
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