
 
 

 
 
 
 

 בפנימיות הפרשה 
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

 

ואמרו כל הגויים, על מה עשה ה' ככה לארץ הזאת. מה חרי האף הגדול הזה. ואמרו על אשר עזבו את "

וילכו ויעבדו אלוהים אחרים  ברית ה' אלוקי אבותם אשר כרת עמם בהוציאו אותם מארץ מצרים

 ".להם אלהים אשר לא ידעום ולא חלק להם וישתחוו

  כ"ג( ,דברים כ"ט)

היא מזהירה את האיש הישראלי וצופנת  .התורה מזהירה אותנו, מזהירה את האדם הפרטי ואת החברה בכללותה

כאן גם אזהרה לאנושות בכללותה: אין אפשרות לאדם להישרד בשום תחום  אם האדם מנותק מתורת ה' 

אנחנו לא מבינים למה הקב"ה מסב לנו  ומהבורא. אם כן, כשאנו רואים שאנחנו מקבלים מכות גדולות, וזה כואב,

את המכות הללו, אבל הדברים הם מאוד פשוטים. הקב"ה לא צריך לבוא מהשמיים באופן ניסי ובמרכבות גדולות 

 .כדי לתת לנו מכות לא טבעיות, המכות באות מתוך המערכת עצמה

  ".ורה הזאתהנסתרות לה' אלוקינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם לעשות את כל דברי הת"

  , כ"ח(דברים כ"ט)

כשאדם עומד ומתבונן במכות הגדולות שרואה סביבו הוא מתפלא, הוא לא מבין למה הן באות ומה המגמה שלהן, 

בעקבות השואה הרבה אנשים  למשל  לאן זורם כל זה. הרבה פעמים אנשים שואלים שאלות, הם לא מבינים. 

 ".הנסתרות לה' אלוקינו"על זה אומרת לנו התורה  – נעשו כופרים גמורים. א"כ בשביל מה, ומה התועלת?

התועלת היא הדבר הנסתר בכל התרחיש הזה. ואתה האדם הקטן, שחי פה וכהרף עין כחלום יעוף, אתה רוצה 

אתה עסוק במה  ".והנגלות לנו ולבנינו" –להבין את המהלכים האלוקיים בהם מתהלך מלך מלכי המלכים? 

אותך לעשות תשתדל בהשתדלות הגדולה ביותר לעשות. מה שציוו אותך לעשות זה שגלוי, כלומר, עם מה שציוו 

מה שמגולה לך, על זה אתה מופקד, ועל מה שקורה מסביבך על זה אתה צריך לתת דין וחשבון. אתה צריך 

להאמין שאלו מכות שמכה הקב"ה מתוך המערכת הקיימת, מכות על המחדלים של האדם והחברה. איך זה עוזר 

לא  תמיד אנחנו יכולים לדעת. וגם אם נדמה לנו לפעמים שאנחנו מבינים, אל תתגאה  –זה עושה ופועל? ומה 

אל תתגאה ותסבור שאתה יכול להבין את המהלכים האלוקיים. מותר לך  ".הנסתרות לה' אלוקינו" .יותר מדי

ל. המוח האנושי לא יכול גם אם אתה מצליח להבין משהו, אל תחשוב שהנה פענחת את הכ .לנסות להבין אותם

 להשיג את המהלכים האלוקיים ממש. אלא אנחנו צריכים להשתדל לשמור את חוקי המערכת דתורה ומצוות. 

כשנשמור אותם לא יצטרכו לבוא יותר מכות מתוך המערכת. הקב"ה תיקן את המערכת בצורה שהשומר עליה חי, 

טש אותה לא יצליח לשרוד, ולא יצליח להינצל מייסורים שורד ומצליח להגיע לגבהים, לשמי השמיים. ואילו הנו

 וממכות.

 מאמר ת"רמתוך 
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 מאחורי הסורגים של הרצון לקבל

 )יואל אופנהיימר(
 

, אנחנו נכנסים הפקדת התיקים והמכשירים האלקטרוניים, בדיקת אישורי הכניסה ומעבר בגלאי המתכותלאחר 

נו בתוך . אנחכבדה מתמלא ליבי במעט פחד ואי נחת. זהוהרעש הדלת עם הישמע רימונים.  בית סוהרלמתחם 

 דורים הקודרים ועוד שערים ועוד דלתות מפלדה... ז, ומתקדמים דרך הפרוסוהרהבית 

הרב  בית הסוהרבשהעביר "בדרך אל הטוב"  תפנימי" שהוזמנה להשתתף בסיום סדנ אור"של חברי  אנחנו קבוצה

. . הרעיון פשוטכבר עברו אותהמשה ברזל. העמותה מפעילה סדנאות במספר בתי סוהר וכמה מאות אסירים 

ייתית, דרך וכמוני וכמוכם( את עקרונות התורה של בעל הסולם בדרך חו)וגם אנשים את האסירים  אנחנו מלמדים

 האישית של כל משתתף ועבודה יום יומית על תרגילים ומשימות בכל שלב של התהליך.  המעורבות , הרגש

 .רחובבאנחנו מגיעים לאגף התורני, ושם מחכים האסירים. אני מופתע לראות פנים רגילות של אנשים שפוגשים 

 ? את זה לא נשאל ולא נדע. מהם לא מעט מהם עם כיפות שחורות וזקן ופאות... מה הסיפור של כל אחד

הראה לי ספר שהיה מונח על שולחנו. שם  רבות חבר לפני שנים יום אחדכל התחיל. הופתאום אני נזכר איך 

שכל התורה כולה היא רק  ותהספר היה "מתן תורה" של הרב אשלג. כשקראתי את השורות הראשונות הקובע

העניין של "ואהבת לרעך כמוך", הרגשתי שהגעתי הביתה... הרגשתי שמצאתי את המורה ואת המושגים שחיפשתי 

מקיפה למרות שהיא מבוססת על רעיונות ועמוקה שהיא ה לעיניי תורה תבמשך זמן רב. המשכתי לקרוא והתגל

ת סיש שתפיהתחלתי להרג אטל אט, ולים של הרב אשלגנוספ מרוב פשטותם. התחלתי ללמוד ספרים יםנפלא

 במילה אחת, טוב לי יותר. ר אוהב, יותר מאמין. תו, יותר נינוח, יוייותר של אני. העולם שלי משתנה

הבנתי שלא כל אחד מצליח מהר מאוד אבל  .רציתי להעניק את סם החיים לעוד אנשים, וארגנתי שיעורים

השתתפתי בסדנאות . מיוםצליח לחבר את הלימוד השכלי לחיי הרגש של היולא כל אחד משלהתמיד בלימוד, ו

לי הרעיון שאולי ניתן להעביר את התורה הזאת בצורה אחרת, ישירות ללב  העלוכך רבות במסגרת העבודה שלי, 

יה בסרטונים, יצפ :טקסט הכתוב הפונה לשכל במגוון ערוצים שיפנו לרגש, כגוןבחרתי לשלב את השל הלומד. 

 משחק. ו תרגילים, שיחות

בכלל.  כתבתי את התוכנית של הסדנה בתחושה מעורבת של שליחות מהולה בספקנות האם יש סיכוי למהלך

במהירות רבה ארגן הוא ברעיון. עניין ולהפתעתי הרבה הוא גילה  ם רב בית הסוהר שבאזור מגוריי,יצרתי קשר ע

גש התחלתי להרגיש את הצמא למגע עם תורת חיים לא קבוצה ראשונה של אסירים ויצאנו לדרך. ממפגש למפ

לא מעט לשפעלה כראי מלוטש מול הנפש של המשתתפים והחזירה להם תמונה שגרמה גם תורה מוכרת, 

יה. שמענו סיפורים של אנשים טהרגשנו יותר סובלנות ואמפוהשפה של הלומדים השתנתה  בהדרגה. משברים

. אסירים כתבו חם יחס ולהעניק התחילו להציע עזרה שלהם ולתדהמת המשפחה ה לחופשהשהגיעו הבית

מכתבים למפקדי הבית סוהר וטענו שהסדנה תרמה להם יותר מכל תהליך שיקומי שעברו בשב"ס. הרגשתי 

 עור וגידים.  קורםשחלום גדול 

 שקורה מה על  שליטה ושל חרות של תחושה עם בחיים מתהלך אני. עלי גדול יתרון יש שלאסירים הבנתי ופתאום

 כי יהאשל היא זו השתחוש לנו מסביר הסולם בעל אבל .מקסימלית חופשית בחירה לי שיש חושב אני. לי

 של אפשרות כל לו ואין, אותם יעשה כורחו ובעל. כהכרחיים אותם נמצא היחיד של במעשיו כשנתבונן"

 חבשה ההשגחה כי, להתבשל מוכרח והוא, בחירה כל לו שאין, כירה על השפות לתבשיל בזה דומה והוא. בחירה

 שכל, אשלג הרב קובע, אחרות במילים. (תורה מתן מאמר" )והמכאוב התענוג שהם, מוסרות בשני החיים כל את

 שום שאין חוק ווזה ,מסבל לברוח או הנאה לחפש רק תנווא המנחה, לקבל הרצון של מרותו תחת נמצא שלנו צעד

 . ממנו מילוט אפשרות

 ומה. האמתיים האסירים אנחנו, הכלא לכותלי מחוץ החיים האנשים, שאנחנו הבנתי הראשונה הסדנה בסוף

 החולה: "טוב שם הבעל תורת דרך על. אותנו המגבילות החומות את להרגיש לנו יעזור שמישהו זה לנו שדרוש

 מרגיש האסיר, זאת לעומת". רפואתה תחילת היא המחלה ידיעת. חולה שהוא יודע שאינו זה הוא ביותר הקשה

 אצלנו מאשר רוךע לאין גדולה נשלל ממנוש לחופש ההכמיה ולכן, יומי יום חופש ונטול כלוא שהוא היטב

, הפנימית, האמתית החרות אחר לחיפוש אסיר את דוחף המאסר עצם ולכן. חרות כבעלי עצמנו המדמיינים

 לקבל הרצון של הבלעדית יטתומשל הנפש של חרותה והיא, ובסורגים בקירות תלויה שאינה הנשמתית

 . האגואיסטי



 גורמים שאנחנו הרע כל עלו ,חשים שאנו הסבל כל על אחראי לקבל רצוןשה מפנים אסירשה לאחר ,ובנוסף

, הסוהר לבית אותו שגלגלה העבירה את לעבור לו גרם ,הוא ורקהוא  ,לקבל שהרצון מבין גם הוא, אתנו לסובבים

 .  זו מעריצות להיגאל הכרחה את לו ממחיש וזה

ועל הצוהר הגדול שפתח  ,תנו ומספרים לנו על התהליך, על הכוחות והתובנות שקיבלו ממנווהאסירים מקיפים א

אנחנו שומעים . סוהרשל בתי ה והרב הראשי בית הסוהרמפקד  צטרפים אלינו. אנחנו מתיישבים ומםבנפש

גם הם ת עולם. כמה אסירים נושאים סחודי משנה חיים ותפייעל פרויקט י הנאומים, המדבריםאת בפליאה 

תנו את התורה הזאת ולוחש לנו: "לו היו מלמדים א ,דיין בבית דין, דברים. מתרגשים עד דמעות... אחד מהם

משתף: "עכשיו אני מבין שגם העבירה  ,רב קהילה לשעבר, אחד אחר .ב"חיידר", לא הייתי מתגלגל לכאן..."

עשיתי, והעונש שקיבלתי, וכל מה שעבר עלי, הכל היה מהבורא כדי להביא אותי למקום הזה וכדי שאפגוש את ש

 התורה הזו!" 

אדם  - הרומסבנויה על היכרות עם שלוש המדרגות בעבודת ה' של האדם. הראשונה היא  ת "בדרך אל הטוב"סדנ

 -  הסוחריה היא יהשנהמדרגה . על מנת לקבל קבללרצון  , כלומר,מוכן לפגוע בזולת כדי לספק את צרכיוה

השלישית, והמדרגה . להשפיע על מנת לקבלרצון , כלומר על מנת לקבל רווח רצויבנתינה לזולת אדם המשתמש 

שגורים  המונחים נעשיםשת ו. שלרצון לקבל על מנת להשפיע , כלומרהאוהבהיא  ,הרחוקה מאוד מאתנו

 נות פנימית מדויקת ועזרה הדדית בעבודת המידות. ומאפשרים התבונ ,בפיהם של הלומדים

 היא שהשלמות אלא( הזה במקום מקובל שלצערנו כמו) 'זאב לאדם אדם' שלא למדנו: "סיכם ציג המשתתפיםנ

 זה אוהבים שנהיה אותנו לזכך התורה כלל ושזה לאהוב ללמוד, להשפיע, לתת. 'אדם לאדם אדם' שיהיה שנזכה

 לנו נתנה הזו הנפלאה הקבוצה, פשוטים לא לחברו אדם בבין והניסיונות גדול קושיהש הזה במקום ודווקא. לזה

 ."יותר טובים להיות עצמנו על לעבוד וכוח אור קרן

נו, המאפשרת גם לזוגות, לתלמידים, לבני נוער שקיבלנו כוחות מחודשים לעשיית נוהחוצה הרגש נוכשיצא

   ולמעשה לכל אדם מסגרת אוהבת ותומכת לשינוי גדול בחייו. 

 

 רימונים בית סוהרפנימי בטקס סיום סדנת אור 

  



 

 הלשון בסוד
 (בלו יוסף)

 

  קדישא בוצינא – הניצב הענו

 ,שההאש, נר, אותיות  ,השנה ראש הידוע בשם הדין ביום עולם בורא לפני נצבים להיות קרבים אנו הנה

אברהם . והנר שהאש מכלהדונג שהם כמו , העציםוהר המוריה עם האש אל המרמזים על אברהם אבינו שהלך 

ושאל  אשריצחק  לפי מצוות ה'. וכמו כן, זה היה ,קרבן עולה תמימהלהקריב את יצחק בנו, בכדי מאכלת אחז גם ב

וכפרה.  מחילה מבקשים מאדון הסליחות רחמים וסליחה,ובחודש אלול היהודים . את אביו "איה השה לעולה?"

אל הרחוקים כאילו תייחס יבכדי ש ,קרבןומזכירים לה' את זכות האבות: את אברהם שהקריב את יצחק בנו להיות 

וכן כתוב: "ראה יחיד כי הוא השה, נאם להורו המנוסה, אבי  ,כמו של הקרבן החיים הם מקריבים עצמם עד כלות

. נצביםהנר לפרשת  ןיגעתי ומצאתי קשר בי ,כןוכמו )סדר הסליחות(.  אותי ככבש תעשה, לא תחמול ולא תכסה"

יצאו משעבוד מארץ אשר בנ"י  . המרמזים עלצאו בנ"יוגם   נצבו א"יאותיות  בוצינאלארמית  בתרגום נר התיבה

את אור התורה לכל כנר להאיר למופת על מנת  וממלכה חברהשם  לתקן, ישראל ארץעמדו לרשת את מצרים ו

של ונשמה,  כל נשמה תעמוד השנה ראשכלומר, ב .(כז ,כ משלי) "אדם נשמת' ה נר"וכמו כן ידוע, כי  הגויים.

במהלך השנה  ממנו שהרחיקום על כל המעשיםלתת דין וחשבון בכדי , לפני בורא עולםשל הגויים, יהודים וה

 נבראים כולם.כל הבעבורם ובעבור  טוב גורל שלללהתחנן אל ה' ליהודים זכות בכורה ו ,שעברה

ם: "פותחת בפסוקים נצבים פרשת ִבים ַאתֶּ כֶּם ַהּיֹום ִנצָּ ֵני, כֻּלְּ ם-א  ' ה ִלפְּ ם ֹלֵהיכֶּ אֵשיכֶּ ם רָּ ֵטיכֶּ ם, ִשבְּ ֵניכֶּ ם ִזקְּ ֵריכֶּ שֹׁטְּ , וְּ

ֵאל ִאיש כֹׁל רָּ כֶּם: ִישְּ ם ַטפְּ ָך נְֵּשיכֶּ ֵגרְּ ר וְּ ב ֲאשֶּ רֶּ קֶּ יָך ֵמחֵֹׁטב ַמֲחנֶּיָך בְּ יָך שֵֹׁאב ַעד ֵעצֶּ ָך. ֵמימֶּ רְּ בְּ עָּ ִרית, לְּ יָך-א  ' ה ִבבְּ  ֹלהֶּ

תֹו ָאלָּ ר ּובְּ יָך-א  ' ה ֲאשֶּ ָך כֵֹׁרת ֹלהֶּ ַמַען ...ַהּיֹום ִעמְּ ִקים לְּ ָך הָּ ם לֹו ַהּיֹום אֹׁתְּ עָּ הּוא, לְּ יֶּה וְּ ָך ִיהְּ ר ֹלִהים-ֵלא לְּ ר, ַכֲאשֶּ ְך ִדבֶּ  לָּ

ר ַכֲאשֶּ ַבע וְּ יָך ִנשְּ ם, ַלֲאבֹׁתֶּ הָּ רָּ ַאבְּ ק לְּ חָּ ִיצְּ ַיֲעקֹׁב לְּ  לפני משה שכינסם, מלמדמפרש רש"י: " (.יב-ט ,כט דברים) "ּולְּ

 כל את משה קבץ": מברסלב נחמן רבי של תלמידו נתן רבי ת". וכן כותבבברי להכניסם מותו ביום ה"הקב

 שלכלם להורות ...הזאת התורה דברי כל את לקיים צריכין שכלם אותם והזהיר מותו קודם שבישראל המדרגות

 מדרגה מאיזה שיהיה מי יהיה התורה ידי על לנצח יצליחו כלם כי, הסוף עד הדורות שבכל המדרגות לכל, נמסרה

לפני שנכנסו בנ"י לארץ ממש כלומר,  (.יג, ד הקן שלוח הלכות לקוטי) "בו החוסים לכל מגן התורה דרך כי שהוא

. עםל לואת השבטים להיות  הקיםכי עתה ה' , בריתאתו  לכרות לפני ה'ם מעבירהוא אשר  רבינו משהישראל, 

היא כמקלט הקולט  , אך מצד שני על עמו לעמול בתורה, שהריאת הבטחתו לאבות מצדו קיים למעשה ובזאת

 בכל מדרגה, כי בזכות התורה ניתן לנצח הכל. ואחד  והמגן על כל איש ישראלי והיא אשר מתאימה לכל אחד

ם ַהִעדִֹׁתי: "הפרשה את החותמים בפסוקים לקיים עלינוומה  י"בנ היעד של מהמודיע  רבינו משהו כֶּ ת, ַהּיֹום בָּ -אֶּ

ַמִים ת ַהשָּ אֶּ ץ-וְּ ָארֶּ וֶּת ַהַחִּיים הָּ ַהמָּ נֶּיָך נַָּתִתי וְּ פָּ ה, לְּ כָּ רָּ ה ַהבְּ לָּ לָּ ַהקְּ תָּ  וְּ ַחרְּ ַמַען ַבַחִּיים ּובָּ יֶּה לְּ ה, ִתחְּ ָך ַאתָּ עֶּ ַזרְּ ה וְּ ַאֲהבָּ ת לְּ  אֶּ

יָך-א  ' ה מֹׁעַ , ֹלהֶּ קֹׁלֹו ִלשְּ ה בְּ קָּ בְּ דָּ ְך, ַחּיֶּיָך הּוא ִכי בֹו ּולְּ אֹׁרֶּ יָך וְּ ת יָּמֶּ בֶּ שֶּ ה-ַעל לָּ מָּ ֲאדָּ ר הָּ ַבע ֲאשֶּ יָך' ה ִנשְּ ם ַלֲאבֹׁתֶּ הָּ רָּ ַאבְּ  לְּ

ק חָּ ִיצְּ ַיֲעקֹׁב לְּ ֵתת ,ּולְּ ם לָּ הֶּ  תת ר"ע גימטריא ְוִתִתְרֵעיבתיבה  ּוָבַחְרתָ  אונקלוס מתרגם את .(כ-יט ,ל דברים) "לָּ

ה'  אבל. והקללה למוות והברכה חיים בין לעם ישראל אפשרות של בחירה ש. המרמזים כי יאגו -וצמי( ע צוןר)

. ומי שבוחר את התורה שהיא עץ החיים ומתי שה' נסתר שם הוא נמצא לעם ישראלכי יש  בחיים לבחור מייעדנו

ה' ברא וכמו כן, דווקא בעץ הדעת טוב ורע. בגן העדן שבחר האדם הראשון, בעץ החיים מתקן למעשה את חטא 

כופה על הנברא צמי לקבל הנאה, כי רצון ה' להיטיב לנבראיו, ואין ה' עצון ראת הנברא כך שמה שטבוע בו זה 

יגעתי . רגש הקיום של ישות האני של הנבראה שזה אגולקבל אם אין ברצונו לקבל. אך ה' נתן לנו גם את ה

כלומר, הפלא הוא  מתרגום בתוך. גו -המרמזת על פלא ואלופו של עולם ו אלףבמילוי  א כי אגובתיבה מצאתי ו

יש  אצל נשמת הנבראגם לכן רוחני, כענף הדומה לשורשו.  של הנברא הואשבתוך הגוף הגשמי האני הפנימי ש

 שפע בחינם אין כסף.לקבל ממ"לחם של בושה", כמו ש ילכן הנברא מתבי, בעצמו כמו של הבורארצון של השפעה 

כר: "'ה של הרחמים מדות עשרה שלוש את לקבל ניצב רבינו משה גם נּו ּוזְּ ִרית ַהּיום לָּ לש בְּ ֵרה שְּ שְּ מו. עֶּ תָּ  כְּ הוַדעְּ  שֶּ

ם ֶלָעָנו דֶּ מו. ִמקֶּ תּוב כְּ כָּ ד שֶּ ַיֵצב ֶבָעָנן' ה ַוּירֶּ ם ִעמו ַוִּיתְּ א שָּ רָּ ֵשם ַוִּיקְּ נָּיו ַעל' ה ַוּיֲעבר': ה בְּ א פָּ רָּ  ַרחּום ֵאל' ה' ה: ַוִּיקְּ

ַחּנּון ְך וְּ רֶּ ַרב ַאַפִים אֶּ ד וְּ סֶּ ת חֶּ ד נֵצר וֶּא מֶּ סֶּ ִפים חֶּ ֲאלָּ ון נֵשא לָּ ַשע עָּ ָאה וָּפֶּ ַחטָּ ַנֵקה וְּ תָּ  וְּ ַלחְּ סָּ אֵתנּו ַלֲעוֵננּו וְּ ַחטָּ נּו ּולְּ תָּ  "ּונְַּחלְּ

דומה לתכונת  כי היה 'בה כלול היה כולו כלו להתפלל היה ניצב, אדם מכל הענו, רבינו משה. (סליחותה סדר)

לכן משה זכה לגילוי יג . ענן התיבה בתוך הכלולה ענו התיבה בתמונת נרמז זהיגעתי ומצאתי כי  ענוה של ה'.

תיבה  ,לבמדות רחמים של ה' ובזכות זה ניתן להתפלל ולכוון במדויק. וכמו כן התיבות ענו וענן פותחות באותיות 

. מד) מלשון לימוד(לית בבמילוי זה לב , ולומסתימת באות  בשכן התורה פותחת באות  ,המרמזת לתורה שבכתב

ה ללמד לתקן את יצר הרע שבלבו אלא גם לכתוב תורה שבכתב והוראות כי רק מי שענו לא רק שזוכאלו מלמדים, 

 .אכי"ר, "ירוחם ועוזב ומודה", ואהבה שאינה תלויה בדברהשפעה ואהבה עצמית לכיצד להפוך קבלה 

                           


