
 
 

 
 
 
 

 בפנימיות הפרשה 
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

 

 .והיה כי תבוא אל הארץ אשר ה' אלקיך נתן לך נחלה וירשתה וישבת בה

כל אדם צריך לבוא לבחינת ארץ ישראל הרוחנית. ז"א, הנשמה של האדם עושה דרך ארוכה מהמצב הרוחני 

שהוא בחינת רצונו של הבורא יתברך להטיב לנבראיו, וכל  ,אין סוף ברוך הואהגבוה ביותר אשר מכונה בשם 

הנשמות מושרשות שם במחשבה האין סופית הזאת, ואח"כ משם משתלשלות ובאות דרך העולמות דקדושה, 

כאשר כל עולם הוא מצב רוחני מסוים. ישנו עולם העקודים המכונה גם בשם אדם קדמון, עולם הנקודים שבו 

ם האצילות, עולם הבריאה, היצירה והעשייה. בכל העולמות האלה  צריכה הנשמה של הייתה שבירת הכלים, עול

האדם להשתלשל והיא הולכת ומתרחקת מאת אור פניו יתברך, ועניין ההתרחקות הוא כמובן לא נמדד במרחק 

ות פיזי, אלא במרחק רוחני. מהו המרחק הרוחני? הופכיות התכונות יוצרת מרחק; ככל שהתכונות יותר הפוכ

ככל שהתכונות יותר קרובות, יותר שוות, נבחנות שתי הישויות  .נבחנות שתי הישויות הרוחניות ליותר מרוחקות

 הרוחניות ליותר קרובות, אך אין כאן עניין של מקום, ח"ו.

שלאט אט תכונתה משתנה מתכונת הוא פירושו של דבר  ,שאנו אומרים שהנשמה מתרחקת מאת הבוראכאם כן 

של הבורא היא רצונו להטיב לנבראיו, דהיינו תכונת הרצון להשפיע לנבראים, תכונת החסד,  כי תכונתו .הבורא

ורוצה לתת ולעשות  האהבה. וכשהנשמה כלולה במחשבתו יתברך אז גם הנשמה תכונתה כזאת שרוצה להשפיע

ולכת חסד ולא לקבל. אך כשהנשמה הולכת ומשתלשלת בעולמות היא הולכת ומאבדת את תכונת ההשפעה וה

ומתגלה בה יותר ויותר תכונת הקבלה. כלומר, התכונות שלה לאט לאט הולכות ומתהפכות, וזה מרחיק אותה 

מהבורא עד שהיא מגיעה למצב שכל כולה רק קבלה, ואין בה שום  עניין של השפעה. והמצב הרוחני  הנפשי הזה 

 מכונה בשם עולם הזה. 

שע"י התורה והמצוות תחזור ותקנה היא המשימה הגדולה שלה  ואז נולדת הנשמה בתוך גוף בעולם הזה, כאשר

את עניין ההשפעה, הנתינה והחסד, אבל ע"י עבודתה. כי כל הנקודה היא שהנשמות תקננה את התכונות 

החיוביות הללו ע"י עבודתן, לא במתנת חינם.  כי בזמן שהאדם מרוויח תכונה מסיימת ע"י עבודתו, היא טבועה בו 

ל מה שמקבל אין בו עניין של בושת מתנת חינם, אלא שהשיג הדברים ע"י הרגשת עבודתו. אם מצד עבודתו ואז כ

עם ה'. שאדם זו המטרה של כל הנשמות. אנו באים לעולם הזה בכדי לזכות ע"י עבודתנו להשתוות התכונות  ,כן

ל כולו תאוות בהמיות, לא יודע מה זה לתת בכלל; כ ,כמו חמור פרא, כל כולו לקבל עייר פרא יוולדנולד בחינת 

וע"י התורה והמצוות המטרה שלנו להגיע למצב הרצוי של אהבת הזולת ואהבת ה', של נתינה  ,יצרים, אינטרסים

של חסד. וזוהי למעשה המדרגה של א"י. א"י מבחינה רוחנית נפשית משמעותה המצב הרוחני הזה של אהבת 

 ייעודו של עם ישראל הוא בארץ ישראל. לזה אנו צריכים להגיע. לכן באמת .הזולת ואהבת ה'
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 לאמפטיה ֵמֵעֶבר

 

 ות ההשגחה, שהיאואשר אין תרופה לאנושות בשום פנים שבעולם זולת אם יקבלו על עצמם מצ ...והנה הוכחתי"

"ואהבת לרעך כמוך" , בשיעור ב' הכתובים: האחד הוא "השפעה לזולתו" כדי לעשות נחת רוח להשי"ת

שרם של החברה צריכה להיות לא פחות ושהיא תכונת העבודה גופה, דהיינו ששיעור היגיעה להשפעת זולתו לא

מזה השיעור המוטבע באדם לדאוג לצרכי עצמו, ולא עוד אלא שצריכים להקדים צרכי זולתו על צרכי עצמו, 

כל נפשך ובכל בך וב"ואהבת את ה' אלקיך בכל לבכמבואר במאמר מתן תורה אות ד'. וכתוב השני הוא 

שעושה ומתייגע רק כדי  רו, שהוראתומצא לעיני כל בשעת היגיעה לצרכי חבישזוהי המטרה המחויבת לה ,"מאדך

 "למצוא חן בעיני הבורא ית' שאמר ועושים רצונו ית'.

 השלום()מאמר 

 

קדת במשפט והיא מתמ ,רטט בעל הסולם את כל עבודת ה' שמוטלת על האדם בחייושבפסקה הקצרה שלפנינו מ

דברים נעמיק תחילה כדי להבין את משמעות ה ."השפעה לזולתו" כדי לעשות נחת רוח להשי"ת" קצר:

 . "השפעה לזולתו"המושג הראשון 

 

כל תרי"ב המצוות את במאמר מתן תורה מסביר רבנו שהמצווה "ואהבת לרעך כמוך" היא המצווה הכוללת 

הפכני בכוחות הנפש מהמצב הטבעי של קבלה למצב הנרכש כי מטרת המצוות היא לאפשר בנו שינוי מ ,האחרות

התכונות של האדם לתכונות  ה היא להגיע ל"השתוות הצורה", הווי אומר השוואתמטרת שינוי זשל השפעה. 

וגם הוא בעל השלמות ללא כל חיסרון, לכן אין אצלו אלא  כי ממי יקבל? –הבורא. וכיוון שאין אצלו ית' רצון לקבל 

מציאות הרוחנית ריחוק וקירבה מובנים בוהוא הרצון להשפיע. ומדוע עלינו להשוות צורתנו לבורא? כי  רצון אחד,

ת צורה או בדבקות. דבקות זו בהשתוו ותנחשב הן בעלות תכונות זהות, אז הןכשונות ודמיון. וכאשר שתי מהויות 

ל חוק רוחני שרבנו מנסח כך בש אתוז ,טיב לנבראיםילה הכרחי לקיום מחשבת )מטרת( הבריאההתנאי ההיא 

שזה הכלל, שכל מקבל אינו כדאי לקבל אורות מהעליון כל עוד היותו במקומו למטה ": )בספר אור הבהיר(

שפירושו שיש  נים,בפנים מהעליון, וכן העליון אינו יכול להשפיע לתחתון בהיותו למעלה הימנו. אמנם כשהם פ

ולכן יש צורך שהבורא והנברא יהיו בעלי תכונות . "מזה אל זההשפעה וקבלה אז יש  ה לשניהםוקומה שולהם 

לוהי יוכל להגיע לנברא, כפי שבמציאות שלנו, המקלט והמשדר צריכים להיות מכוונים על -דומות כדי שהשפע הא

-את השפע הא יוכל לקבלדבר פלאי: כדי שהנברא  נובע מכךאותו תדר של גל, כדי שהרדיו ישמיע קול לאוזנינו. 

דווקא! כי השפע שחושק הבורא להעניק לנו אינו ח"ו צרכים גשמיים,  עליו להיות בעל תכונה של השפעה לוהי

אלא רצונו ית' להעניק לנו את התענוג הרוחני הנעלה  ,שר לאדם את עבודתו הרוחניתפכי הם רק אמצעים לא

תכונה זו היא לגמרי מחוץ ת ממש. לוהי-שהיא תכונה א האהבה הטהורה, אור כוח הנתינה הנקייהביותר והוא 

ה ולהפנימה היא דרך אות טה לקנותלטבענו, ולכן מסביר רבנו )במאמר מתן תורה( שהדרך הבטוחה והפשו

המצוות שבין אדם לחברו הוא רו.  כי ", על ידי קיום המצוות שבין אדם לחבדווקא לזולת האנושיטוב  השפעת

בכל אשר  והתובעים מסבבים אותו]אינו מסתיים לעולם[  יםוובלתי מס ]דורש שינוי והתחדשות[ בלתי קבוע

וע"כ סגולתם יותר בטוחה ומטרתם יותר , ]מקבלים משוב מהסביבה אם אנחנו מתנהגים באופן אגואיסטי[ יפנה

 ".קרובה

 

אמנם, השגת המדרגה של "ואהבת לרעך כמוך" על כל קומתה אינה סוף העבודה. כי אם אנחנו דואגים לזולת 

של הזדהות עם הסבל , רוצה לומר, אמפטיהעם מצוקתו או צרכיו, זה נעשה לרוב על פי תחושה של  בגלל הזדהות

, הבסיס של האמפטיה, "הרגש זולתו" בלשון בעל ילרדוקסאורצון למלא את החיסרון שבבסיס סבלו. באופן פ שלו

. כפי שאני דואג כמוך""הסולם, הוא היכולת להרגיש את הצרכים שלנו. ולכן המצווה של אהבת הזולת היא 

 לצרכים של הזולת.  דואגומרגיש את הצרכים שלי, כך אני 

 

לכן, כדי להגיע להשתוות הצורה השלמה, עלינו להגיע ליכולת של אהבה שהיא מעל האמפטיה עצמה. וזה החלק 

מתוך רצון  א. עלינו להשפיע לזולת לא מתוך רגש אנושי טבעי, אל"כדי לעשות נחת רוח להשי"ת" –השני 

לאה של התגלותה המ וה ביותר, וזוהגבלהיטיב לאפשר לבורא להשפיע לנו את אור האהבה הנ"ל, כי זה רצונו 

 עשיית נחת רוח אליו הנשגב ביותר.  ונות לנבראיו בצורה המושלמת ביותר. וז'מחשבת הבריאה', הרצון לה

  



 

 הלשון בסוד
 (בלו יוסף)

 והמצליח הבכור – הישראלי איש
 

ושורש  .ממנו אותועל חטאים שהרחיקו סליחה מה'  לבקש איש הישראליהמתמקד  בושחודש חודש אלול הוא ה

 בכדיכי  מה שמרמז ,חסל גאוהגימטריא  סליחהזוק לכך מצאתי בתיבה יחטא הרע הוא מידת הגאוה. חהלכל 

לחסל את מידת הגאוה שבלבנו, וללמד זכות על עצמנו  היאש לקבל עלינו, יהעבודה הפנימית ש ,הדינים שיומתקו

 .יחוס עלינויתברך  כך ה'וו במידת הענוה, במקום ובזמן בהם נהגנ

 

זוק לכך מצאתי בתיבה יח. החדשההשנה  תבוא ממש בקרובכי המרמזת , כי תבוארשת השבוע היא פרשת פ

בתיבה  ב באות מביאה עמה את הפרשה הראשונה הפותחתכי ראשית השנה החדשה , אות באותיות  תבוא

מוסיף כי ו ,"ורהת שראלי יקבלוש להים-א אהר ראשונהב נוטריקון בראשית: "הטורים בעלכותב  ראשית.ב

בלו את ילאחר שק ישראל לארץ הבאים י"בנבשביל  הוא הכל בראשית כי המרמזים ,אבות הצירוף תבואתיבה ה

הפרשה . ויעקב יצחק, אברהם, האבות בזכות לרשת את הארץה' להם  מאשר לכן רק אז. לעמול בה התורה

י "ְוָהָיהפותחת בפסוק:  ְשָתּה ֹנֵתן ְלָך ַנֲחָלה ֹלֶהיָך-ָהָאֶרץ ֲאֶשר ה' א   ָתבֹוא ֶאל כִּ ירִּ  והיה א(. ,ו)דברים כ ְוָיַשְבָת ָבּה" וִּ

כי  ,, המרמזיםגואל רוחגימטריא  חםור .מידת האהבה והרחמים שלו המעיד על, שם ה', שהוא הויהאותיות 

כול כל פרט כי דווקא בקיום החברה יגואל רוחנית את בנ"י.  'הרץ ישראל, גשמי של אחומרי והדווקא בישוב ה

הנובע מן הגאוה. שהרי הפרט  ,מן הרצון לקבל היא כלי על מנת להיגאלחברה הכי לבחור בה ולא לברוח ממנה. 

כלומר, לתת על מנת  ,מתחיל לעבוד עם כלי של השפעה, כי הוא מחויב להתחשב בזולת ולהיות לפחות כמו סוחר

אור לשמוח בכך כמו שכותב  ועל כן, יש אותו. דוחהואם לאו, החברה פשוט  ,דבר מה בתמורהלקבל מן החברה 

י ְוָהָיה אמר: "הקדוש החיים  ".הארץ בישיבת אלא לשמוח שאין להעיר, שמחה לשוןוהיה  – ָהָאֶרץ ֶאל ָתבֹוא כִּ

 

י אונקלוס מתרגם את  מלשון ֲאֵרייהודה.  גימטריאכי  התיבה ".ְלַאְרָעא ֲאֵרי ֵתיעֹול" במלים "ָהָאֶרץ ָתבֹוא ֶאל "כִּ

(, תרגומו ב ,צא סנהדרין)לפי מקור במסכת  ֵתיעֹול המרמז למלכות יהודה. ,אריה וגם ,הטוב והמטיב, אור ה'

ראשי  ע"ר, מקיפה את התיבה עולם של לופואהמרמזת לה',  לףא האות ַאְרָעא .יעול ועליהוגם מלשון  תכנס

בנ"י להקמתה מחדש של  לתועלתארץ ישראל היא של להיכנס אל  התנועהאלו מרמזים, כי צמי. עצון רתיבות 

בבחינת "סור מרע ועשה  ,הרעתקון רוחנית באמצעות  עליהיעול ו מלכות יהודה באחרית הימים. ולמטרה של

, שהוא רצון לקבל בעל מנת לקבל, ולהפוך את צורתו כמו לאור ה' המשפיע. עכלומר, יש להיבדל מיצר הרטוב". 

דבוק נברא לגורמת לממתיקה את היצר הרע וכלומר, להשיג רצון של לקבל בעל מנת להשפיע. כי השוואת הצורה 

 .באותו מקום רוחניממש מו ה' ולהיות עב

 

וה על מצוות והמצ המצוין בפסוק ,בבית המקדש בירושליםוהמקום הגשמי של דבקות עם ישראל בה' הוא 

ית ְוָלַקְחתָ ": הבכורים י ָכל ֵמֵראשִּ יא ֲאֶשר ָהֲאָדָמה ְפרִּ  ֶאל ְוָהַלְכתָ  ַבֶטֶנא ְוַשְמתָ  ָלְך ֹנֵתן ֹלֶהיָך-א   ה' ֲאֶשר ֵמַאְרְצָך ָתבִּ

 שדהו לתוך יורד אדם: "מפרש רש"יעל פי הפשט,  (.ב, כו דברים) "ָשם ְשמֹו ְלַשֵכן ֹלֶהיָך-א   ה' יְִּבַחר ֲאֶשר ַהָמקֹום

לפרשה מסביר הטעמים  ועזעם למ ובילקוט ."בכורים זה הרי ואומר, לסימן גמי עליה כורך, שבכרה תאנה ורואה

ז"ל ענין הבכורים משתי הבחינות, האחת כי יש בה משום שבירת תאוות הגופניות, "באר הרמב"ם למצווה זו: 

יש אכי  .ומלואה" והשניה, השתעבדות האדם להקדוש ברוך הוא שמכיר בו שהוא יתברך אדון העולם ולו הארץ

לסמן את הפרות , בכרמשפחת העמים והוא כבן הבכור, מאחר שהוא משל  יגואל ראשגימטריא  ישראלי

למרות התאווה לאכול מהם ראשון לפני הבורא , לה'ם וליחדם קדשהראשונים משבעת המינים של ארץ ישראל, ל

: "ֹכה של ה' הבכוריםהם בניו  כוריםיהבמביאים את פירות האלו ו. הגאוה בענוהקון ימה שמלמד על ת .בעצמו

י יְִּשָרֵאלה'ָאַמר   ברוךזוק לכך בתיבה ישל ה'. יגעתי ומצאתי ח הברוכיםבנ"י גם בניו  כב(. לכן )שמות ד, ", ְבנִּי ְבֹכרִּ

מטריה יג כווגם  (אותיות הקודש סך כלהן ) כבהאותיות , (ראשיש )מתרגום ר, בתיבה זו האות בכור אותיות

 .'ה תורת אותיות בכל מבורך המרמזים כי הבכור הוא הראש הגבוה מבין אחיו להיות ,הויה

 

ְבֵרי "ּוְשַמְרֶתם, ֶאתבפסוק: הפרשה נחתמת  יֶתם דִּ ית ַהֹזאת, ַוֲעשִּ ילּו, ֵאת ָכלֹאָתם  ַהְברִּ  ֲאֶשר ַתֲעשּון" ְלַמַען ַתְשכִּ

ילּוח(. אונקלוס מתרגם את " )דברים כט, יל ְדַתְצְלחּון" בתיבות "ְלַמַען ַתְשכִּ המרמזים כי יש לשמור את  ,"ְבדִּ

רבי נחמן  על כך אומר. ההצלחהמן  הכשלוןאת  השכלבאמצעות  בדילשל ה', בכדי לה תברי הבריד - דתה

מברסלב: "כי איש הישראלי צריך תמיד להסתכל בהשכל של כל דבר ולקשר עצמו אל החכמה והשכל שיש בכל 

 חשנצלי ,בע"ה ,אז .תורה א( ,מוהר"ן)לקוטי  דבר כדי שיאיר לו השכל שיש לו בכל דבר להתקרב לה' יתברך"

 אמן כן יהי רצון. מתוקנים מן הגאוה, ביושר ובענוה, לשנה החדשה להיכנס ונזכה, גם מהכשלון להשכיל

 

 



 בינהפניני 
 )אדלר יפעת(

 

 מלכויות, זכרונות ושופרות

 

וזה הזמן להתחיל להתבונן בתפילות של החג ולהבין את אנחנו בעיצומם של ימי אלול. ראש השנה מתקרב ובא. 

 משמעותן.

 

" נשאלת השאלה: אם האדם במוסף של ראש השנה אנחנו אומרים: "אשרי איש שלא ישכחך ובן אדם יתאמץ בך.

 הקב"ה, אז למה הוא צריך להתאמץ? זוכר תמיד את

 

כדי  –אמרו לפני בראש השנה מלכויות, זכרונות, שופרות. מלכויות " על מלכויות, זכרונות ושופרות דרשו רבותינו:

 א("ז ע")ר"ה ט ."כדי שיבוא לפניי זכרונכם לטובה, ובמה? בשופר –שתמליכוני עליכם. זכרונות 

 

הלא הקב"ה אינו שוכח, ומה פירוש  ?"יבוא לפניי זכרונכם לטובה" מתעוררות כמה שאלות. מה פירושגם כאן 

איך אפשר לומר שהקב"ה זקוק לקולות  .ישןשאדם  יםמעיר ותקול בנוסף,ו ."לטובה"? הרי הקב"ה הוא טוב ומיטיב

 שיעירו אותו?

 

ים אותנו מלמדרב ברוך שלום אשלג זצ"ל ב"ברכה ושלום" מאמר נז: "כל אלה הפסוקים ומאמרי חז"ל מפרש ה

יתברך. כי כל החסרון שיש בנו הוא מחמת שאנחנו לא מרגישים את גדולתו עצות איך להדבק בו 

 "יתברך.

 

בתוך ההסתר של . לחוש את גדלותוכשאנחנו רחוקים מהקב"ה והוא נסתר מעינינו, קשה לנו להתחבר אליו ו

אותנו מכל עבר, קשה לנו לזכור את העולם, האירועים השונים שמתרחשים סביבנו והתענוגות השונים שמקיפים 

הקב"ה הוא טוב ומיטיב ומשפיע שפע אינסופי. אך כדי שנוכל לקבל את קשה לנו להדבק בו ובמידותיו. הקב"ה. 

...  מתי האדם יכול לקבל בזמן שהוא עדיין מרוחק?אומר הרב"ש: "השפע הזה אנחנו צריכים להכין כלים. 

בבריאה הוא בפנימיות התורה. אבל לבחינת אמונה צריכים שאנו צריכים להאמין שכל היופי שיש 

  ".התאמצות רבה

 

להשתדל לחשוב על גדלות הבורא, וככל שנצליח בכך  בגדלות ה'. עלינו אמונהאנחנו זקוקים ל  כשאנחנו רחוקים

א . והאמצעי להגיע למטרה הזאת הוישכחך" א"אשרי איש של-המטרה שלנו היא להגיע ל נתקדם בעבודת הבורא.

מאמץ שלנו להדבק  –מלכויות, זכרונות ושופרות גם העניין של  הווז ."בן אדם יתאמץ בך" -המאמץ שלנו 

 .בבורא

 

הוא  –פעולות שהאדם עושה ופועלות עליו עצמו. כשאדם מתלבש  –הפועל "להתפלל" הוא מבניין "התפעל" 

ה משנה את האדם עצמו. באותו מלביש את עצמו. כשאדם מתחדש הוא מחדש את עצמו. כשאדם מתפלל, התפיל

 לבצע פעולות שפועלות עלינו. –צריכים להתפעל אנחנו  –אופן גם במלכויות, זכרונות ושופרות 

 

עבור עצמנו, כדי לא עבורו אלא אנחנו צריכים להמליך את הקב"ה  – "מלכויות, כדי שתמליכוני עליכם"

 .אנחנו נקבל על עצמנו עול מלכות שמיםש

 

, כלומר, שכל לפני" –נכם "כדי שיעלה זכרו. אנחנו זקוקים לתזכורותוכדי שלא נשכח את הקבלה הזאת שלנו 

 כרון שיש לנו צריך שיפעל רק כדי לזכור את ה'. יהז

 

כיצד אנחנו יכולים לזכור את ה' ולהמליך אותו עלינו  יופי. –: האר"י מפרש שופר כ"שופרא" בשופר" –"ובמה 

השופר מזכיר לנו את היופי של קול ולא רואים את התענוג שבדבקות בו? לכך נועד השופר. כשאנחנו רחוקים 

. גם אם אנחנו עדיין רחוקים ולא חשים את התענוג שבדבקות בבורא, קול השופר מזכיר לנו לוהות-התגלות הא

שכל התענוגים ומאפשר לנו לזכור שבדבקות בה' נמצא התענוג האמיתי, . קול השופר את היופי שבדבקות בה'

 הגשמיים אינם מגיעים לאפס קצהו של התענוג הרוחני הקטן ביותר.
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