
 
 

 
 
 
 

 בפנימיות הפרשה 
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

 
 

 ()דברים ח' "וידעת עם לבבך, כי כאשר ייסר איש את בנו, ה' אלוקיך מייסרך"

להיטיב אלא כדי מייסרו אינו בנו, שהמייסר את  כאב מייסרו הקב"ה לא מייסר את האדם משום כעס, אלאשוהיינו 

והיינו דהאדם צריך  "והאדם ידע את חוה אשתו".הוא מלשון חיבור כדכתיב:  "וידעת"לו, למען ילך בדרך טובים. 

דהיה צריך  "עם לבבך",שהקב"ה מייסר אותו הם לטובתו, אך יל"ה דמהו  םשהייסורי -להתחבר עם ההבנה הזו 

ופירשו חז"ל:  בך","ואהבת את ה' אלקיך בכל לבדהנה כתיב ויש לאמר  ,", כי כאשר ייסר וכו'"וידעתלהיות כתוב 

 על מנת להשפיע שהוא יצר הטוב, ורצון לקבל  על מנתבשני יצריך ביצר הטוב וביצר הרע. פירוש: רצון להשפיע 

היינו שצריך להיות דבוק בהשי"ת בב' היצרים הנ"ל, ולגבי ב'  "וידעת עם לבבך",להשפיע שהוא יצר הרע. וזהו 

טיב לנבראיו. יסר את האדם הם מתוך רצונו להירים שהשי"ת מיסוישהי התחבר עם ההבנהל , צריךהיצרים הנ"ל

סורים השורים על משפיע ייסורים שורים על קליפת הרצון לקבל לתועלת עצמו, וצריך להאמין הן לגבי היידהנה ה

לקבל, שהם בכדי לתקן את האדם ולהפוך את  תנמל סורים השורים על מקבל עיוהן לגבי הי ,לקבל תנמל ע

 להשפיע. תנמל לקבל למקבל ע תנמל שפיע, ואת המקבל עהל תנמל למשפיע עלקבל  תנמל המשפיע ע

 ו"תשע אב מנחם -מתוך דברי הרב גוטליב 

              

  

 

 

 

 פנינים מהשטח

 

 :כתב לנו משתתף בסדנת אלו"ל לפנויים ופנויות

 

 ,ומארגניה הקבוצה חברי

 .מכם שקיבלתי והתובנות הכלים על תודה

, מאתכם שקיבלתי הכלים ללא להכיר זוכה הייתי שלא ויופי חודיותיי אחד בכל מצאתי, שהכרתי החברים ממעט

 ...מיוחד משהו יש בתוכו אחד שכל לי והתברר

 הרבה... כזה בכיוון אני וכרגע מכוונת היא שאליה למקום הזמן בבוא ממנה לצאת בכדי הצטרפנו הזו הקבוצה אל

 ...בזכותכם מאד

 .במהרה מהקבוצה לצאת יזכו כולם ה"שבע לכם ומאחל אתכם אוהב

  

 פנינה לשבת
 זתשע" עקבפרשת 

 



 
 מחשבה פנימית

 )יואל אופנהיימר(
 

 חוקי הטבע הם חוקי ההשגחה

 

כי סוף סוף כולנו מודים ומסכימים, שמוטל עלינו החוב הזה לקיים את מצות ההשגחה, כלומר, חוקי הטבע, "

וכולנו מודים שהעובר על מצות ההשגחה, כלומר על חוקי הטבע, ראוי וכדאי לקבל את העונש אשר יענישהו 

המשפט אחד הוא, ואין חילוק בינינו רק במוטיב, שלדעתם  הטבע, ואסור למי שהוא לרחם עליו. הרי שאופי

 ."המוטיב הוא הכרחי, ולדעתי הוא מטרתי

 )מאמרי השלום(

 

בה מאה וחוקי הטבע מכתיבים סדר קבוע בין סיבה ומסובב, וללא חופש בחירה. למשל, אם נפיל לבנה ממגדל בג

הירות היא תגיע לארץ. ואם נפיל אפילו אלף מ וזימטר, חוק המשיכה מאפשר לנו לחשב במדויק תוך כמה זמן ובא

 מטיותתלחוק זה. חוקי היסוד של הפיזיקה כתובים בנוסחאות מ קי, נוכל לבדוק שכל אחת "מצייתת" במדויםלבנ

, עד כדי שאם היו ים זה בזההחוקים תלויהוגים רבים כבר התפלאו על פשטות זו ועל העובדה שכל פשוטות. 

לעמוד  היקוםיכול היה  ולאבחוק אחד, כל החוקים האחרים היו משתנים,  יםאחד הפרמטראת משנים ולו במעט 

על תילו. והדבר דומה לאדם המוצא שעון עדין ומדויק על הרצפה. וכשפותח אותו, רואה שכל חלקיו תוכננו 

ועה המחלוקת בין . וידנעצרבקפדנות ובחכמה רבה כדי לשרת את תפקידו הסופי, ואם גלגל אחד נתקע, כל השעון 

, ואלה אומרים שהבורא םלסדר מופלא זה כוחות הטבע העיוורי םאלה אומרים שאחראילמאמינים.  אתאיסטים

ויש גדולי עולם המסוגלים הוא האומן הגדול והחכם, המסתתר מאחורי החוקים הפשוטים והמושלמים של הטבע. 

בהמשך . ל שלי מדבר אלי דרך חוקים"-"הא :נשטייןיאיות שבחוקי הטבע. וכך אמר אלברט הלו-לגלות את הא

"וכדי שלא אצטרך מכאן ואילך להביא את ב' הלשונות הללו, דהיינו, טבע כותב רבנו בדרך דומה: הפסקה שלנו, 

ומשגיח, אשר אין שום חילוק בקיום החוקים כמו שהוכחתי, ע"כ מוטב לנו לבוא לעמק השווה ולקבל את דברי 

ים בשם הל-להים", דהיינו, במספר פ"ו, ואז אוכל לקרות את חוקי א-לה בחשבון "אהמקובלים, אשר "הטבע" עו

 ".ות הטבע, או להיפך, כי היינו הך הם, ולא נאריך במלות על לא דברומצ

 

יש כאן חידוש גדול. כי אם חוקי הטבע הם חוקי ההשגחה בכבודה ובעצמה, נראה שהלימוד והחקירה שלהם הם 

יתרה מזה, מכליל רבנו בתוך  מד הקדוש שבלימוד זה...מהוניתן לראות מכך את התבוננות בדרכי הבורא ממש! 

על  שחוקי ההשגחה חוקים נוספים, השייכים לתחום העולם הרוחני, החברתי, הנפשי והרצוני. ועקרון אחד פרו

, והוא, שכל אימת שהאדם מציית לחוקי ההשגחה ירגיש הנאה, אך אם הוא מנסה לסטות מהם, יחוש םכול

 יסורים.  י

 

קרון הנ"ל מוסבר על ידי חוק רוחני הנקרא "חוק ענף ושורש". וכך כותב )במאמר יכמה דוגמאות. הע עםונתחיל 

, וכל אל שורשו והואשר כל ענף טבעו קרוב ושאולם דבר זה מושכל מחוק הידוע לחכמי הטבע מתן תורה(: "

ויפיק תועלתו מהם. ולעומתם, כל  ויחמדםויאהב אותם  יתרצה בהם גם הענף שלוינים הנהוגים בשורש יהענ

. וחוק זה מצוי בין מתרחק מהם לא יוכל לסובלם וגם ניזוק מהםינים שאינם נהוגים בשורש, גם הענף שלו יהענ

הקבועים  יסוריםיכללות התענוגים והומכאן נפתח לנו פתח להבין מקור  .כל שורש וענף שלו ולא יעבור

, ... 'ינים הכלולים בו יתילכל בריותיו אשר ברא, לפיכך כל הענ השורש בעולמנו, כי מתוך שהשי"ת וית' הוא

, יהיו אלה נגד ... ינים שאינם נוהגים בו ית'י, משום שטבענו קרוב לשורשינו ית'. וכל העניבושמו לנו וינעמו לנו

, אנו אוהבים מאד את החכמה ואת הגבורה ואת העושר וכו', וזרך דל . וע..ויהיה קשה לנו לסובלםהטבע שלנו, 

פוכם, כמו הסכלות והחולשה ישהוא משום שכל אלה כלולים בו ית' שהוא שורשנו, וע"כ שונאים אנו מאד את ה

והעניות, משום שאינם מצויים כלל ועיקר בשורש שלנו, שזהו עושה את הרגשתנו מאוס ושנוא וגם גורם מכאובים 

  ."לאין סבול

 

שלמות. כי ו ון נתינה, אהבה ללא תנאי, שליטהות כגוהיל-אחרות, סוד האושר הוא לסגל לעצמו תכונות א במילים

 או קבלהתלות, ה, וולהשתמש בתכונות הפוכות משורשנו, כגון חיסרון, גאו סיון ללכת נגד חוק שורש וענףיכל נ

 יגרום לנו רק כאב וייסורים.  אגואיזם

 

 חוקי השגחה נוספים הטבועים בעולמנו. בשבוע הבא נלמד בע"ה על

 

  



 

 הלשון בסוד
 (בלו יוסף)

 

יֵּש' ין כְּשֶׁ ה דִּ ַמטָּ ין לְּ ין אֵּ ה דִּ לָּ ַמעְּ  'לְּ

 .אמתשל נצחית באש בכל רגע ורגע  פרשה שורפת, כל קבעבדרך של כמו ו, עקבהיא פרשת  פרשת השבוע

 ןאהלבן ה . והדיו השחור של כל אות על הקלףשפת הקודששבכ"ב האותיות  של אמת מרמזות על סך את אותיות

 , שהרי משה רבינואגו)מד( לאותיות  גואלשל אמת יוצא בגימטריא  מאות אש השחורה על אש הלבנה. הכמו 

. אפילו התורה מעידה עליו, כי אין סוףושוב, ב תה כלולה, רצואיוה שלו, וישות האני שלו היולמד לתקן את הגא

לכן, רק נברא כמו משה יכול לגאול את עם ישראל מרצון לקבל לרצון להשפיע שפע מבלי  ו מכל אדם".יהיה "הענ

, עקבבפרשת גם  ,. וכמו אזחבור -ב בוחר אותיות חורבהר על  ימים ולילות מ' משךלפניה אישית. משה עלה 

ה'  קבעכי כך . עקבאבות הקדושים: אברהם, יצחק ויעם הה'  שכרתהברית לחבר בינינו סביב משתוקק משה 

 להיות לו לעם. השבטים ב"לבחור בצאצאי יעקב, שהם י

 אתהחוצה ו)מתרגום את( המרמזים, שיש להוציא לאור  ית )מתרגום החוצה( ברבתיבה זו הצירוף ? הבריתומהי 

ְשְמעּון הפרשה פותחת בפסוק: "נעשה ונשמע". : 'אשר נשבעו לה ולתת אותה לבני ישראל התורה "ְוָהָיה ֵעֶקב תִּ

יֶתם ֹאָתם ְוָשַמר  ים ָהֵאֶלה ּוְשַמְרֶתם ַוֲעשִּ ְשָפטִּ ית ְוֶאת ַהֶחֶסד ֲאֶשר נְִּשַבע ַלאֲ  ה'ֵאת ַהמִּ  ֹבֶתיָך"ֱאֹלֶהיָך ְלָך ֶאת ַהְברִּ

ו". כלומר, לפעול הבטחת לך ישמור תשמעון בעקביו דש שאדם קלות המצות אםרש"י כותב: ")דברים ז, יב(. 

 לכותמ ולע ר"ת וגם מעשזה אותיות  שמעיגעתי ומצאתי, כי וזה התנאי לקיום הברית מצד ה'.  ,במצוות במעשה

ים למעש יםומביא הלבלחדרי  יםחודר משפטי ה'שמיעה של  . המרמזים, כיגואל טפשגימטריא  משפט -, ומיםש

ִרית"ומתרגם אונקלוס את המילה  .הגואלים את השומעים מטיפשות לחכמה ָיָמא" בתיבה "ַהבְּ כי  ים, המרמז"קְּ

בלוחות הברית. מצאתי  יםעשרת הדברות החקוקכמו את  מצוותהם את כל לקייחיוב משה רבינו מבהיר שיש 

אם תשמור עקב תזכה , רות הראשונות, וזהו בשמרם עקב רבתיבות יש ביו"ד הדב עק"ב": זוק אצל בעל הטוריםיח

 יעקבכ וקבועה בצורה עקביתאם בנ"י ישמרו , עשה תורתך קבע". כלומר -עקב צפנת, למה רב טובך אשר 

כלומר, יזכו (. ית)את סוד הח אותיות "את החסדו"את  לפענח, יזכו צפנת פענחויסודית כיוסף, הנודע בשם 

 החיות הפנימית של ה' הצפון באותיות התורה. נצח סוד לפענח את ו להשיג את הטוב

עתים לתורה ולהשתוקק לרוחניות ולנשמה שכל  קבועכי יש ל מרמזת ֵעֶקביגעתי ומצאתי, שמצד אחד התיבה 

את ההרגלים המקבעים אותנו לחומר ולגוף, שכל רצונו הוא רק  בקערצונה הוא רצון להשפיע, אבל מצד שני יש ל

כך . ולב כאבן, הוא הטפש-כמו ללמוד תורה בעל מנת לקבל פרס. ומי שהוא אטום לקבל על מנת לקבל לעצמו

ַלת" מתרגם אונקלוס את ׁשּות" -ְלַבְבֶכם" ב ָערְּ ְבכֹון" ַטפְּ לתקן את אינו מוכן לשמוע מי שכלומר, )דברים י, טז(.  לִּ

י בגופו ונמצא ה רעלכמו זה  דרכיו י ְוֹעֶצם ָידִּ י ֶאתשוכח את ה' ואומר: "ֹכחִּ יגעתי  )דברים ח, יז(. ַהַחיִּל ַהֶזה"-ָעָשה לִּ

 אלו מרמזים ,בראשו")קהלת ב, יד( עיניווגם "החכם  )מלשון מקבת, פטיש( ע קבהצירוף  ֵעֶקבכי בתיבה  ומצאתי

בכדי  ,בפטיש הטפש - בדרך של שבירת לב האבן של המתגאה, אך לעתים כי ה' ברחמיו רוצה לשמר את הברית

שלבו יהפוך ללב בשר, המבשר את הגאולה. וגואל ישראל מלמד  ויחזור בתשובה, בצורהו שיפשפש במעשי

 ,הספירות ה, באמצעות לימוד הנהגותיו הן עשרולזכות בענועל מנת וה ואת הנברא לשבור את הגאבחוכמתו 

הספר וחסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד.  - ו חכמה, בינה, דעת. -ג מלכות או כתר.  - א :אגוהנרמזות בתיבה 

 .מומלץ ללימוד זה( שכתב הרמ"ק ברור המדות)אותיות  תומר דבורה

יקכותברבי נחמן מברסלב  ין הּוא : "ּוְלַהְמתִּ ין ֶשעֹוֶשה ַמה ָכל ַעל ַעְצמֹו ְדַהְינּו ֶאת ָדן ֶשָהָאָדם ְיֵדי ַעל ַהדִּ  ְויְִּשפט ָידִּ

ם ָכל ַעל ַעְצמֹו ֶאת ְבַעְצמֹו יַפְשֵפש לֹו ָראּוי ָכך ָדָבר אִּ יַתְקֵנם ְבַמֲעָשיו ַלֲעשֹות וִּ י ַעל ָכָראּוי וִּ ין פִּ ְשָפט דִּ  ַהתֹוָרה ְוַעל ּומִּ

יק ֶזה ְיֵדי ַעְצמֹו ַעל ֶאת ְושֹוֵפט ָדן ֶשָהָאָדם ֶזה ְיֵדי ין ּוְמַבֵטל ַמְמתִּ יֶשְלַמְעָלה  ַהדִּ ין ְכֶשֵיש' כִּ ין ֵאין ְלַמָטה דִּ "   'ְלַמְעָלה דִּ

בהם ש, בשכבנו לישון, כמו בע"ה, שנזכה להמתיק דינים מעלינו אם נקבע עתים ,)לקוטי  מוהר"ן תורה קסט(. אז

התורה. תורה אשר מורה לדבוק בה', כאשר נדמה  ייום שעבר ונדון עצמנו על פי משפטשבנפשפש במעשינו 

כדאי לפחות  זכור, אזיהרהור: "איך ניתן בכלל לבן אנוש להדמות למידות נעלות של האל?",  יבוא. ואם למידותיו

 דות הטובות, אכי"ר.יהיא שורש לכל המכי ענוה וה של משה רבינו, ולהדמות למידת הענ
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ָבק." ּובֹו ,ַתֲעֹבד ֹאתֹו, ִתיָרא יָךהֶ ֹל-א   ה' "ֶאת  ִתדְּ

משה רבנו מכין את בני ישראל לקראת כניסתם לארץ ישראל. לאחר השגחה גלויה וניסית במדבר עומדים בני 

לפני הכניסה לחיי  שיגרה.קניות, , פרנסה, משפחה, . לימודים, עבודהישראל להיכנס לארץ ולשקוע בחיי היומיום

ֹלֶקיָך ה' ֶאת"משה רבנו לבני ישראל: השגרה מזכיר  ָבק ּובֹו ,ַתֲעֹבד ֹאתֹו, ִתיָרא א   ."ִתדְּ

 ,ואותו תיראו ,לוהיכם תלכו-בפרשת ראה כתוב: "אחרי ה' א ציווי הדבקות בה' מופיע במקומות נוספים בתורה.

 ,לשמוע בקולו ,"לאהבה את ה' אלוקיך", ובפרשת ניצבים כתוב: ובו תדבקון ,ואותו תעבודו ,ובקולו תשמעו

 הרי בתורה אין אף אות מיותרת.  יא חוזרת מספר פעמים?ולמה ה? י מצוות הדבקות בה'מה ."ולדבקה בו

ואמר לו הלל "מה  . "למדני כל התורה כולה על רגל אחת" הלל הזקןיקש מובשרצה להתגייר ידוע המעשה בנוכרי 

רבי  ."]מה שעליך שנוא לחברך לא תעשה. והשאר צא ולמד[ זיל גמור לחברך לא תעביד ואידך פירושא דעלך סני

 מה שמפריע - "מה דעלך סני לחברך"בספר "עבודת ישראל": מפרש את דברי הלל ישראל מקוז'ניץ 

המצוות כל תרי"ג  - "זיל גמור אואידך פירוש" .שה', אותו לא תעבהלהתחברותך אל הקב"ה, לדבקות 

רחיקים מעניינים ש מצוות הלא תעשה הןלדביקות בה', וכל  מצוות העשה מביאותכל  .סובבות על כלל זה

 מהקב"ה, ועל כן אין לעשותן. 

 אומר בעל הסולם בשמעתי, מאמר "מהו שכר מצווה אליו ישתוקק האדם":

שעל ידי קיום , שפירושו, האדם צריך להשתוקק לזכות לשכר מצווה -)אבות ד,ב(  'מצווה –'שכר מצווה "

ַצֶּוההמצוות יזכה להיות דבוק ב  ."מְּ

 . על התדירות והרציפות שיהודי יהיה דבוק תמיד בה'היא  "ולדבקה בו"הרמב"ן שמצוות  מסביר

המהר"ל )נתיבות עולם נתיב העבודה פ"ד( שאם הדביקות היא במקרה בלבד אינו נחשב דביקות כלל.  ואומר

 .בה והיראה יהיו תמידיים שמתוך כך יהודי דבוק תמיד בהשי"תהשהאומשמעות הציווי 

שעות ביממה. לא רק בבית המדרש ובתפילה אלא גם בחיי היומיום. בעבודה,  24כלומר, עלינו להיות דבוקים בה' 

 ולא עוד אלא שהדבקות שלנו הקב"ה היא מטרת כל הבריאה:בלימודים, בבית וברחוב. 

 התורה קיום בשביל אלא העולם נברא שלא זה על ל"חז לנו והורונוורה", ו: "מר בעל הסולם במאמר "מתן תאו

 הוא שנבראה מעת הבריאה על' ית הבורא כוונת כי, ל"ז הראשונים לנו שביארוה כפי, הדבר פירוש: ומצוות

 עד אליו ומתרבה ההולך הנעים שפעו במדת להנברא מגיע הוא אלקותו הודעת דבר כי: לזולתו אלקותו את להודיע

 עד, בו ולדבקה' ית אליו למרכבה להיות אמיתיות בהכרה השפלים מתרוממים שבאלה. הרצוי שיעור

 גם ההיא השלמות של ותפארתו גודלו מרוב אשר 'זולתך יםוהל-א ראתה לא עין'. הסופי לשלמותם שמגיעים

 והנבואה התורה בדברי הזו השלמות ומתבטאהזו...  מהפלגה אחת מלה אף לדבר נשמרו והנבואה התורה

 כל לה שאבדה כמעט ההמון בפיות ההיא המלה של גלגולה מתוך והנה. "דביקות" הפשוטה במלה רק, ל"ודחז

 כי, המפליאה גובהה על ומשתומם עומד תישאר, קטנה כרגע הזאת המלה על רעיונך את תשהה אם אולם תוכן

 אנו למה, תבין ואז, לזה מזה הדביקות יחס ערוך תוכל אז, השפל הנברא של ערכו וחן להי-הא העניין לך תצייר

, היא הבריאה כל תכלית אשר, מדברינו היוצא .הזאת הגדולה הבריאה לכל לתכלית הזאת המלה את משימים

 שיזכו עד ומתפתח הלוך מעלה מעלה לילך ותווהמצ התורה קיום י"ע יוכלו השפלים הברואים אשר

 ".'וית' ית בוראםב להדבק

 ק בקב"ה.ודבלעלות מעלה מעלה ולשנזכה 
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