
 

 

 
 

  הפרשהפנימיות ב
 (א"שליט גוטליב מרדכי אברהם )הרב 

  

בחינתו של אברהם  (פירוש:  "ויאמר אברהם ה' אלקים  מה תתן לי ואני הולך ערירי"  }בראשית ט"ו ב'

ויש לדעת אשר בחינת אמונה נקראת גם  .לצדקה "והאמין בה' ויחשבה לו כפי שכתוב " היא בחינת אמונה ,

. כי אדם שמאמין בגדלות הבורא ובשלמותו ,אזי שמח בכל חלק, ולו גם קטן שבקטנים , שיש שמח בחלקו""

לו בתורה ובמצוות . ובמיוחד כאשר מתבונן בשפלותו  ובאפסותו ,ורואה שאין מגיע לו מאומה , על כן מרגיש  

. והנה האדם שנמצא במדרגה הזו , אין לו דרישה  "שמח בחלקו"דבר קטן וזה נקרא  שצריך להודות לה'  על כל

ליותר ממה שיש לו ,כי הרי הוא מאושר ושמח במה שיש לו נמצא שלא יכול לקנות מדרגות יותר ממה שיש לו , 

שלי הם איך אתה יכול להשפיע לי משהו , והלא כל הכלים  :"מה תתן לי"ולא יכול להתפתח . וז"ש אברהם 

כלים דהשפעה בלבד , ואין לי בנים , היינו בכלים של השפעה לא יכולות להיות הבנות בתורה ,והתפתחות 

"הבט נאה השמימה וספור הכוכבים , אם תוכל לספור ועליה במדרגות העליונות . ע"ז השיב לו הקב"ה 

ההבנות והאורות הגנוזים בתורה פירוש :דווקא בכלי ההשפעה מתגלים כל  אותם . ויאמר לו כה יהיה זרעך ".

היינו אברהם האמין , למרות שזהו נגד השכל  והאמין בה' ויחשבה לו לצדקה ".כנ"ל , ולא בכלי הקבלה . "

האנושי , שדווקא בכלי של אמונה מתגלה אח"כ ידיעת ה' ודווקא בכלי של השפעה מתגלים אח"כ אורות יותר 

 גדולים .

 
 מחשבה פנימית

 אופנהיימר()יואל 
 

מי שאינו יודע להבחין בהבחנה גמורה בין מועיל למזיק, לא יקרבהו השי"ת בהחלט, ואין  הנה

  לו תקוה עד שיעמוד על בירורם בישוב הדעת גמור והתפשטות באבריו.

 קונטרס המורה האמצעי(. –)הרב יהודה ליב אשלג  

להגדיר לעצמו את מהות הטוב והרע. רובנו חושבים  אוהבירור החשוב ביותר שאליו נדרש עובד ה' ה

. וכל השיקולים והתפיסות נסובות רעהוא  -ומה שמרגישים מרטוב ,הוא  -מתוקשמה שמרגישים 

בדרך כלל על צרכי הגוף הגשמי, וזונחות צרכי הנשמה הרוחנית. למשל נתפלל על בריאות, פרנסה, 

 קש מה' להסירם מאתנו כאן ועכשיו. נב  משפחה, הצלחה. ואם באים עלינו ייסורים,

של  המטרהלאדם להתקדם לעבר  שמועילהוא מה - טובבעל הסולם מציע לנו הגדרה אחרת: 

 את האדם מלהתקדם לעבר הדבקות.  מה שמעכבהוא  רע הדבקות בה'.

"חולי הגוף טועמים המר כולנו נולדים עם עוות תפיסה זה, סוג של מחלת נפש על פי לשון הרמב"ם: 

מתוק, ומתוק מר. ויש מן החולים מי שמתאוה ותאב למאכלות שאינן ראויין לאכילה כגון 

העפר והפחם ושונא המאכלות הטובים כגון הפת והבשר הכל לפי רוב החולי. כך בני אדם 

שנפשותיהם חולות מתאוים ואוהבים הדעות הרעות ושונאים הדרך הטובה ומתעצלים ללכת 

לפי חליים וכן ישעיהו אומר באנשים הללו הוי אומרים לרע טוב בה והיא כבידה עליהם למאד 

. במקום המתוק הוא עלול לדמיין לעצמו שהוא רוצה את הטובולכן אם האדם יתפלל על ולטוב רע". 

 !מר, הווה אומר על כל דבר שמקרב אותו לבורא, גם אם הוא המועילזה, עליו להתפלל על 

 פנינה לשבת
 זתשע"  לך לךפרשת 

 



 

 

 רפואת הנפש
 אהרון מכבי( אסףהרב )

 
 

 סוד התורה לשמה
 
 

 למדייקים שבינינו נראה שהמושג "לשמה" חוסה מעט בערפל.
בהקדמה לתע"ס )אות לח( מבאר בעל הסולם זצ"ל ש"פירושה של תורה לשמה, אשר העסק בתורה 

 ומצוות מביא לו חיים ואריכות ימים )אריכות ימים היא סוד אור החכמה(".
ושג של לא "לשמה" ואומר: "שכל עסקם בתורה ובמצות הוא לתועלתם מאידך מבאר באות ל"ד את המ

 ולהנאתם עצמם, ואין העסק בתורה מסוגל להביאם לשמה ח"ו".
 

הוא רצון לקבל הרבה יותר גדול. מדוע אם כן הרצון "לתועלתם כן, לא ברור! הרי נראה שה"לשמה"  אם
הוא מקודש ונקרא "לשמה", בו בזמן שאנו ולהנאתם" הינו פסול ואילו הרצון ל"חיים ואריכות ימים" 

יודעים שהרצון לקבל לעצמו הוא המבדיל בינינו לבין האור העליון, וככול שהרצון לעצמו גדול יותר כך 
 גם הריחוק!?

 
התשובה לכך פשוטה: הבעיה היא תכונת הישות. תורה לשמה פירושה נכונות הנפש ללמוד ולהשכיל 

יאה לביטול היש שלה ותתמזג בייחוד השלם, ללא שום פרטיות חכמה עליונה ממנה מה שבהכרח יב
לכאורה. בזמן שתורה שלא לשמה פירושה שהוא נשאר "יש", היינו שהוא לומד לימודים באיכות ובאופן 

 אשר מאפשרים לו להישאר בגבולות הנוחות של עצמו ולא להתבטל כלפי מה שמעליו.
 

 ם ברמזים בלבד.התבונן בסוד זה ותמצא חיים, כי סודות מגלי
 
 

 א.א.

 

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

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

 
 

 ירושה מהי?

יֶעֶזר:ַויֹּאֶמר  י הּוא ַדֶמֶשק ֱאלִּ י ּוֶבן ֶמֶשק ֵביתִּ ירִּ י הֹוֵלְך ֲערִּ י ְוָאנֹּכִּ ֶתן לִּ  ַאְבָרם, ה' אלוקים, ַמה תִּ

י: י יֹוֵרש אֹּתִּ ֵנה ֶבן ֵביתִּ י ֹלא ָנַתָתה ָזַרע ְוהִּ  ַויֹּאֶמר ַאְבָרם, ֵהן לִּ

ם  י אִּ יָרְשָך ֶזה, כִּ ֵנה ְדַבר ה' ֵאָליו ֵלאמֹּר, ֹלא יִּ יָרֶשָך:ְוהִּ ֵמֶעיָך הּוא יִּ  ֲאֶשר ֵיֵצא מִּ

ן ַבה'   ַוַיְחְשֶבָה ּלֹו ְצָדָקה: -... ְוֶהֱאמִּ

מה היא ה"צדקה" הגדולה בכך שהאמין אברהם לדבר ה' ולהבטחה המפורשת שקיבל ממנו, האין זה מינימום 

מלוט מבטיח לו ה':  הנדרש מירא ה'? יתרה מכך, מלכתחילה מה היא תלונת אברהם, הרי כבר אחרי הפרידה

י ֶאת ָכל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ַאָתה רֶֹּאה, ְלָך ֶאְתֶנָנה  י ֶאת ַזְרֲעָך ַכֲעַפר ָהָאֶרץַעד עֹוָלם.  ּוְלַזְרֲעָך"כִּ ...", האין די ְוַשְמתִּ

 בכך? מה תוספת יש בכלל בהבטחה הנוכחית?

, אין לו בן ואין לו המשך ומה שמטריד אותו כשנעיין בפסוקים נראה עוד דבר תמוה לכאורה. אברהם הולך ערירי

הוא מי שיירש אותו? האם השאלה מי ינהל את רכושו לאחר מותו היא שמפריעה לו? למה בכלל להזכיר את 

 הירושה, נושא זניח בהקשר של חוסר המשכיות בכלל? ומדוע להזכיר את אליעזר, האין די שאין לו יורש?

אברהם אבינו לא דואג לרכושו, הוא גם יודע כבר שייוולד לו בן שיירש טעות גדולה יש כאן בהבנת הדברים. 

אותו. כאן מדובר במשהו משמעותי בהחלט. אברהם עוסק כל חייו בעבודה רוחנית, הוא מגלה את נוכחות 

הבורא בעולם ולומד להכיר את המציאות בצורה חדשה. את כל דרכיו הרוחניות הוא מלמד את עבדו, כפי 

 על שם שדולה ומשקה מתורת רבו לאחרים. –אליעזר"  דמשקאת שנקרא "שדרשו חכמנו 

כאן אברהם זועק לה', מדוע? נכון שיהיה לי בן, אבל מדוע אני צריך להעביר את כל ימיי כשאין לי את בני לצידי 

מוד ללמדו? מדוע את כל ירושתי הרוחנית אני נאלץ להעביר לאדם זר? וכי אין הפסד בכל שנה שעוברת, בכל לי

 שאני לומד ומלמד ובני אינו עמי? איזו תועלת יש בכך שלידת בני מתעכבת כל כך?

ֵמֶעיָך הּוא יִּיָרֶשָך". התורה הזו, זאת שאתה ם ֲאֶשר ֵיֵצא מִּ י אִּ  וה' עונה לו תשובה שהוא אינו מבין, "ֹלא יִּיָרְשָך ֶזה, כִּ

כזו שלאחר שתכיר אותה, תשחרר לגמרי את  מלמד את אליעזר, אינה ירושתך האמתית. יש לך ירושה אחרת,

 כל ירושותיך הקודמות. אותה יירש בנך.

 למרות שאינו מבין.  -ואברהם מאמין 

אברהם הגיע כבר לשיא ההתפתחות הרוחנית אליו יכול אדם להגיע מעצמו. אבל הוא עומד לעבור שינוי. הציווי 

 ין מי שבחר בו הבורא ללמדו. בין חכמה לבין תורה.על המילה הוא הקו המבדיל בין אדם שעובד את אלוקיו, לב

הברית מסמלת שינוי במהות האדם, שינוי שמאפשר לו לגלות רבדים פנימיים ונעלמים של הבריאה. לאחר 

הברית מגלה אברהם אבינו את האמת הצרופה, הוא מבין שכל מה שלמד עד עכשיו יפה, אבל רחוק כל כך 

גיע. הוא כבר שמח שזרעו לא יעסוק בחוכמות אלו. רק עכשיו, לאחר מהפנמיות האמתית, מכמה שניתן לה

שנימול, הגיע הזמן ללדת את בנו, אותו שיכנס לברית בן שמונה ימים ויוכל להתחיל מיד בתורה זו, בירושה 

  )מבוסס על תורתו של השפת אמת ]לך לך, תרמ"ו, בפסוק מה תתן לי[(הייחודית שיוכל אברהם להורישו.  



 

 

 בסוד הלשון
 (סף בלו)יו

 

 והאחד היחיד והמיוחד  –לכבוד אברהם העברי 
 

שתצא   הרוחהמרמזים על  גשמי החורףלאחר שהשבוע התחלנו להתפלל על בשבת נקרא את פרשת לך לך 
את משאלותינו לטובה. כמו שה' מרמז לאברהם שאם יקיים את הציווי   גשיםנו למלל מלות התפילה להפימ

לך לך יזכה להגשים את משאלותיו ואת רצונו של הבורא להיטיב לו גם אם הסיכוי לכך נראה די רחוק. יגעתי 
שהוא שמו של המשיח. ינון רמז ל נ -ו  נזה בעצם  לך לךכלומר  נ=  כ+ ל ומצאתי כי סכום האותיות של 

התכלית של המהלך האלוקי זה שצירף אליו אברהם את לוט מתוך אהבה וחסד לאחיינו למרות שנפרד כלומר 
ממנו גם נלחם להצילו מן השבי וכידוע ממנו יצאה הגיורת רות המואביה שמזיווגה לבועז נולד משיח ה' וישראל 

וכנפיים  איבריםלו נישא מעל כל האתגרים הפרושים בפרשה כמו יש  אברהםהוא דוד המלך עליו השלום. 
"אמרו רז"ל ג' סימנים  המרומם אותו אל על. כותב ריב"ש טוב מצוואותיו שער קכח על אבות עם ישראל:  ה'של 

הוא מידת  -שהם ג' מדות של האבות מתתא לעילא. רחמנים  -יש בישראל: רחמנים, בישנים, גומלי חסדים 
ממנו וגומלי חסדים הוא מדת אברהם, חסד" ומוסיף הוא מדת יצחק. שהירא מחברו הוא בוש  -יעקב. בישנים 

מרחם עליו ואם לפעמים שלא יכול למלאות חפץ חברו הוא בוש ממנו. נמצא שלושתם  -"האוהב את חברו 
 ועלה בידי לכתוב שיר לכבוד אברהם אבינו. כלולים זה בזה והם כמו אחד. שכן בקדושה אחדות גמור"

 

 עברי גם ישראלי / יוסף בלו

 השבוע עבר
 היה בו מן מעבר

 
 מעולם לעולם

 משנה לשנה
 מנפש לנפש

 
 לפעמים אני מרגיש כמו אברהם העברי

 ולפעמים פשוט כמו איש ישראלי
 

 העבר שני הקורא מעבר האחד אל
 אל כל העולם:

 
 יש לי אור

 ויש לי אושר
 יש לי אש

 ויש לי יושר
 יש לי שיר

 וקשר ישיר
 אני שר אל אלי

 

 שמע ישראל ה' אלוהינו ה' אחד
 כי יגעת ומצאת תאמין

 

 באור
 

אברם העברי הגיע מעבר לנהר והיה אחד יחיד 
ומיוחד בדורו. שהרי לאורך מהלך ימיו, בכל 
מקום ובכל זמן עבר תהליך נפשי. מנסיון לנסיון, 
סמך את ידיו באמונה בבורא כאשר נכנע 

בגימטריה  אברםלעשות את רצונו של מקום. 
שהרי השתוקק לטפל  גרםשווה לפועל 

עם שרה לגייר  בנפשות דורו, ואף דאג בשתוף
לשנות את תפישת המציאות של  גרםו גרים

העולם כולו. כי קרא לכל העולם שיש בורא 
לך אחד יחיד ומיוחד, אשר ברא את הכל. הציווי 

יוצא בגימטריה מאה כי תכלית הציווי  לך
שבגיל מאה שינה ה' את שמו לאברהם, 
המשפיע בחסדיו כמבוע נובע להיות אב המון 

בנו לזכות גם בגוי הקדוש הוא גויים ודרך יצחק 
עם ישראל. אברהם העברי נסע לאורכה 
ולרוחבה של ארץ ישראל לכן כל כולו כלול 

ראשי תיבות האבות  -ישראל  בתיבה
חל, רבקה,ר רה,ש עקב,יצחק,י והאמהות:

אה. אז שנזכה מתוך יגיעה למצוא ל ברהם,א
ולהאמין בה' כמו אברהם אבינו ואז לקרוא 

יש אור,  לישראלישמע כי את קריאת לשיר ו
אמן כן יהי רצון אושרוגם  אש,  יושר



 

 

 


