
 
 

 
 
 
 

 בפנימיות הפרשה 
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

 
 

  "."ואמרת להם זה האישה אשר תקריבו לה' כבשים בני שנה תמימים שניים ליום עולה תמיד

והכיבושים האלה צריכים לעשות כל יום שני כיבושים,  - "כבשים בני שנה תמימים שניים ליום עולה תמיד"

אף אחד לא אוכל מקורבן עולה, לא הכהנים ולא הבעלים.  .צריכים להיות קורבן עולה. קורבן עולה נשרף כולו לה'

כך גם הכיבוש שהאדם כובש את עצמו, את היצרים שלו, הכל צריך להיות עולה לה'. שלא תהיה לו שום נגיעה 

הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין "את רק לעשות למען ה'.  –בדבר, שום טובת הנאה 

 הואבוקר  -'כיבוש אחד צריך להיעשות בבוקר'  .כלומר, את שני הכיבושים צריך האדם לעשות ביומו - הערביים"

זמן של  ,יש לו טעם בתורה ותפילהבו הוא מרגיש את מציאות ה' בעולם, זמן שבו יום, זמן שמאיר לאדם, זמן ש

צריך להשתמש בהרגשה הנעלה הזאת שהקב"ה קירב אותו אליו, שנתן לו להרגיש במקצת את  והנה הוא .עלייה

 ון לקבלדבר מציאותו והשגחתו בבריאה, הוא צריך להשתמש בהרגשה הזאת כדי לקבל חומר דלק לכבוש את הרצ

בין הערביים  –זה כיבוש אחד. 'את הכיבוש השני תעשה בין הערביים'  –שלו, את האהבה העצמית שלו עד הסוף 

בו האדם לא מרגיש את מציאות ה', שמצב הופכי ביומו של האדם, זמן  וזה .מצב של דמדומים, החשכה יורדת הוא

. הוא מרגיש חושך –טעם בשום דבר  כאשר הוא מנותק מהבורא, אין לו טעם בתורה, אין לו טעם בתפילה, אין לו

אין לך חלק שאתה רואה " –גיעה העצמית שלו שאומרת לו הנ גם אז הוא מצווה לכבוש את עצמו ולא ללכת על פי

. מכניס לו היצר "אין לך חלק במצוות, אין לך חלק בתורה, תחתוך את הקשר עם הכיוון הזה כי זה לא בשבילך .בה

. גם אז האדם "תהיה בעצבות עכשיו, מגיע לך להיות בעצבות" – אומר לווגם קצת טיפות "מתוקות" של עצבות, 

לא בכיוון העצבות ולא בכיוון הרפיון. גם אז צריך  -לא ללכת וצריך לכבוש את הרצון לקבל שלו, את היצר שלו, 

כמו הקורבן שצריך להיות תמים, ובשמחה. להשתדל  ,לקבל האדם על עצמו את עול מלכות ה' בשלמות, בתמימות

ן אם אין לו הרגשה טובה, כי גם כשאין לאדם הרגשה להיות תמיד בשמחה בין אם יש לאדם הרגשה טובה, ובי

טובה, הרי זה בא לו מאת ה' שמשגיח עליו. כמו שההרגשה הטובה באה לו מאת ה', כך גם ההרגשה הרעה באה 

 לו מאת ה'. 

צריך להאמין שבוודאי ההשגחה הזאת באה אליו לטובתו, ולכן צריך להיות בשמחה ולעשות את כיבוש היצר כמו 

                                                       שצריך. 

 ב( "מתוך פרשת פנחס תשס -)הרב גוטליב 

 

 

 פנינים מהשטח

"עבודת השם מתקופת השיעורים האחרונים השתנתה אצלי לאין שיעור. גם בין אדם לחברו כפי שציינתי כ"כ 
, ובין אדם למקום. לחשוב לפני העשייה על הרצון לעשות בשלמות 1להשתדל לבטל מעלי את מידת "הרומס"

 "לשמה" מתוך אהבה, הכרת הטוב וכו'.
 

חומר הלימוד, גם מה שכתבתי כל הזמן בשיעור ובפרט מה שקיבלתי מכם הינו חומר חשוב מאוד ויש  –הספרים 
לתקן את המידות ולהשיג את לילות שאני מתעורר בלילה ומתיישב ללמוד מתוך הספר במטרה מושלמת על מנת 

 מטרת הבריאה והיותי בעולם הזה. תודה. תודה."
 בית סוהר רימונים(משתתף בסדנת אור פנימי ב)

על פי הרצון הטבעי )אהבה עצמית אגואיסטית(, האדם הוא מנוכר ורומס: מקבל על מנת לקבל, רוצה  -רומס  1
 להשיג את טובת עצמו גם במחיר של הסבל של הזולת.

     

 פנינה לשבת
 זתשע"פנחס פרשת 

 



 
 מחשבה פנימית

 )יואל אופנהיימר(
 

 עבודת ה' בנויה ממצווה אחת בלבד. 

... אני אומר שמצוה ראשונה לעשות נחת רוח ליוצרו, שפירושו זולת לשמה"אין עבדות ה' וקיום המצוות, 

, זולת במינימום והיחידה שתהא יותר בטוחה להחפץ לבא לשמה, הוא לקבל על עצמו שלא לצבור לצורך עצמו

שבעולם  עבוד בשביל הציבור, להושיע נדכאים וחולים, ולכל בריהההכרחי לחיות בהם, ... ושאר הזמן, י

ובמצווה זו יש ב' מעלות: האחת, אשר כל צעיר יבין, אשר עושה מפני שעבודה זו  שצריכה ישועה וסתם הטבה.

מכשיר יותר טוב יכול להיות אשר מצוה זו היא . והשנית, הוא מפני שמוסכמת ומאושרת מכל בני העולםהיא 

. כי בהרגיל את עצמו לעבוד לבריות, שההכנה הוא ממין המטרה, בשביל לבא לקיום תורה ומצוות לשמה

הריהו עושה לאחרים ולטובתם, ולא לעצמו, ואם כן לאט לאט יוכשר לעשות מצות השם גם כן בתנאי הנרצה, 

                                              עצמו וכמובן אשר הכוונה צריכה להיות בשביל קיום מצוות הש"י."                                                                    דהיינו לטובת הבורא ית' ולא לטובת

 מצווה אחת( - מאמר ז  –מאמרי הסולם  -)הרב יהודה ליב אשלג  

א יכי כל מטרת קיום התורה והמצוות הן המרכזי של עבודת ה' והדרך להגיע אליו. רבנו פורש לפנינו את העיקרו

, שנזכה לדבקות בו, שנהנה מאורו ומהאושר והשלווה העליונים של חיבור תמידי עם ה'. ואין לבורא לתועלתנורק 

ל זה משל: אם מנהל אלא שכך יכול הוא להשפיע לנו כל הטוב שהכין לנו בעוד מועד. וניתן ע ,שום רווח מעבודתנו

מפעל מעסיק עובד, המנהל מעוניין בעבודה של הפועל, והעובד מעוניין בשכר. אבל אצל השם ית' יש רק עניין 

א העבודה בתורה ומצוות. אבל בשונה מבשר ודם, אין יהדרך היחידה שהשכר יגיע אלינו השאלא  ,בשכר שנקבל

היא זו ו, והשני מתגמל אותו על כך, אלא העבודה מדובר במסחר בין שני אנשים, שאחד נותן כוח עבודת

שהוא הדביקות, צריך להשיג קודם השתוות  ,! כי על מנת לקבל השכרשמכשירה את העובד לקבל את השכר

להיות  כההצורה עם הבורא על דרך "מה הוא רחום, אף אתה רחום". ולכן כל העבודה של תורה ומצוות צרי

כנ"ל. כי כפי שהוא רק אהבה ונתינת חינם, גם עבודתנו צריכה להיות נטולת לעשות נחת רוח ליוצרו" " - לשמה

". אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון לבו לשמים" כל חשבון של רווח אישי. ואמרו חז"ל )ברכות י"ז ע"א(:

 כוונת הלב בזמן עשיית המצווה קובעת איכות העבודה. 

שהעניין של "לשמה" או אהבת חינם, או אלטרואיזם, היא תכונה אחד מחידושיו הגדולים של רבנו היא האמירה 

או  הוא האדם השנינרכשת על ידי תרגול תמידי. ואין שום שוני אם הנושא של האהבה הפסיכולוגית -נפשית

, ישויות נפרדות וחיצוניות למהותו הפרטית של האדם.  וכך כותב )מאמר מתן "זולת". שניהם נתפסים כהבורא

נו רואים בשתי עינינו, אשר כלפי העוסק בתורה ומצוות לשמה, הנה אפילו מצד המעשיות שבתורה "והנתורה(: 

בב' חלקי התורה. כי בטרם שמשתלם בדבר, הכרח הוא, שכל פעולה לזולתו הן להשי"ת  אינו מרגיש שום הבדל

בודתו כלפי הבורא . ולכן, עבודת האדם כלפי האדם וע"מורגשת אצלו כמו ריקנית לבלי מושגוהן לבני אדם 

 . נחת רוח לזולתוזהות לגמרי: לכוון כל פעולה לעשיית 

ן אדם למקום? גם כאן מחדש לנו רבנו ימצוות בין אדם לחברו ומצוות ב - הבדל בין שני חלקי התורהאם כך מה ה

כל  גם, אלא כל המצוות שבין אדם לחברו לא רקכוללת  –ואהבת לרעך כמוך  –חידוש גדול, שמצווה אחת 

"היא קבועה ומסוימת ואין המצוות שבין אדם למקום! וכך מסביר )במאמר מתן תורה( שהעבודה בין אדם למקום 

חלק המצוות שבין אדם לחברו הוא בלתי קבוע ובלתי  ה שאין כןלה תובעים והאדם מתרגל אליה בנקל, ... מ

במילים  .ה ומטרתם יותר קרובה"מסוים והתובעים מסבבים אותו בכל אשר יפנה, וע"כ סגולתם יותר בטוח

ואין אנו מרגישים שום הבדל אם עשינו את המצווה  ,לריטואל קבוע ותאחרות, המצוות שבין אדם למקום שייכ

, העבודה שבין האדם לחברו היא תמידית ומשתנה, ורוויית תגובות מהזולת אם אנחנו ןאו לא. לעומת ,בכוונה

 .אגואיסטי בלבד פועלים כלפיו מתוך מניע

בעל הסולם מונה בפסקה שלפנינו עוד שתי מעלות לקיום המצווה "ואהבת לרעך כמוך" כיסוד העבודה. האחת, 

לוה ממעל ממש, הבנוי מאותו חומר, כח -שכל בן אנוש מזדהה בקלות עם רעיון זה, כי הוא טמון בנשמתו, חלק א

ל לשמה כלפי הבורא, כי היא בעצמה, יה, כי היא מכשירה אותנו  בהדרגה לעבודה שיהנתינה של הבורא. והשנ

 . "שההכנה הוא ממין המטרה"  "עבודה לשמה" כלפי הזולת, לפי ביטויו של רבינו כאן:

 

 



 הלשון בסוד
 (בלו יוסף)

 
 גאולת פינחס

יְנָחס יב אֶּ  פרשת השבוע היא פרשת פינחס הפותחת בדבר ה' למשה רבינו כי: "פִּ ן ַאֲהֹרן ַהֹכֵהן ֵהשִּ ְלָעָזר בֶּ ן אֶּ ת בֶּ

י" ְנָאתִּ ת ְבֵני יְִּשָרֵאל ְבקִּ י אֶּ יתִּ לִּ י ְבתֹוָכם ְוֹלא כִּ ְנָאתִּ ת קִּ י ֵמַעל ְבֵני יְִּשָרֵאל ְבַקְנאֹו אֶּ )במדבר כו, יא(. רש"י מפרש:  ֲחָמתִּ

עגלים לעבודת אלילים, והרג נשיא שבט  "לפי שהיו השבטים מבזים אותו, הראיתם בן פוטי זה שפיטם אבי אמו

ועל כן השבטים  ,אבי אמו של פינחס היה יתרו שעבד עבודה זרה .מישראל, לפיכך בא הכתוב ויחסו אחר אהרן"

ביזו את פינחס גם על מעשה הריגת נשיא שבט שמעון. לכן הקב"ה גידל את כבוד שם פינחס בייחוסו כנכדו של 

ות את זמרי ו, שהרי פינחס אחז בידיו רומח ודקר למחפןהצירוף  פינחס"י. בשם הכהן הגדול הראשון לבנ ,אהרון

 מואם האות . הזרה מגימטריא ההצירוף וזמרי ינית יחדיו. בשם ינשיא שבט שמעון וכזבי בתו של בלק המד

אלו דווקא מרמזים על ההשתוקקות של זמרי לעבודה  ,מלמדת על השתוקקות הארבעים ימים של בנ"י לתורה

 ט"לואז להחטיא את אמונת בנ"י כי  ,, שהרי רצתה להחטיא בזימה את מנהיגי ישראלטלגימטריא  כזבי-ו הזרה.

סתרת שהשיג: כי נכמה חר"ת ה ,ח"ןמרמזים עוד על ה פינחסעבודה כוזבת. צירופי שמו של  ןהמשכן ה מלאכות

לרחם על  חסן והשתוקקות לדין, פנחס היה לקנא לה' ולנקום למעשה את נקמתו,  ובאותה מידה של רצו פני

דוש ה', והצילם מכליה ע"י הקב"ה. כי מעשה ההרג של פינחס היה כקורבן שכיפר על בנ"י. יומסר נפשו על ק ,בנ"י

סמך את נפילתם הרוחנית של עם ישראל, כאשר הסיח, הסיר וסילק את הזימה  ,ופליםנ ומךס ר"ת ,נסב וכמו

הוא  פנחסחיים חדשים באדם הראשון כבורא בעצמו. השם  נפח פינחסמשורשה בזכות מעשיו. וזה ממש כמו ש

השמן הקדוש שלא טומא ונחתם בחתימה של הכהן הגדול. ואכן פנחס זכה שממנו תצא משפחת  ,נס פחאותיות 

ית ְכֻהַנת" הכהונה לעולמי עד, כי כיפר לעד על בנ"י: ֵנא ֵלאֹלָהיו וַ  ְוָהְיָתה לֹו ּוְלַזְרעֹו ַאֲחָריו ְברִּ ר קִּ ְיַכֵפר עֹוָלם ַתַחת ֲאשֶּ

שעומד ומכפר על ישראל עד סוף כל  ',ויכפר'אלא  ,לא נאמר 'לכפר'בעל הטורים מפרש: " .ַעל ְבֵני יְִּשָרֵאל"

 ,עג( בלשוני: כי מחמת הפחד של פנחס מהמוני בני שמעון הנוקמים-הדורות". ובעל הסולם כותב )זהר פנחס עא

מה  ,וראוי היה להיות כהן גדול ,ויח את מקומםולכן הרוואז נתגלגלו בו הנשמות של נדב ואביהוא,  ,מתופרחה נש

שלא היה ראוי קודם לכן. וכך גם נתקנו נשמות נדב ואביהו שלא קיימו מצוות פריה ורביה להעמיד בנים בצלם 

זכו השניים לתיקונם  ,קן את הבריתאלוקים, שמשום זה לא היו ראויים לשמש בכהונה הגדולה. ומאחר שפינחס ת

וגם לכהונה הגדולה. וזה לשון בעל הסולם: "ועל כן כתוב בו בפנחס בן בן ב' פעמים, פנחס בן אלעזר בן. שמורה 

 על נדב ואביהוא". 'בן אהרון' ,על פנחס 'בן אלעזר'על ב' הנשמות שנתגלגלו בו, שהם בני אהרון. ועל כן אומר 

המרמזים כי זמרי רצה להיות כמזמר כרמי הגפן, כלומר  ,אזמרה סנה לבוגימטריא  זמרי בן סלואמצאתי כי 

לחתוך במזמרה את לבו של משה רבינו, אשר חווה את התגלות ה' הראשונה שלו בסנה הבוער. אבל הסנה לא 

זה  אשו ,, המרמז על השתוקקות לרוחמ רוחזה צירוף  חומראוכל. כלומר החומר לא אוכל ע"י יסוד האש. כי 

המרמזים כי על הנברא הגשמי להתפלל ולהשיג רוחניות ולדעת כי מידת הדין היא כולה מן  ,תפילה שאצירוף 

ינִּים, ַחס ְוָשלֹום ֵיש דִּ ֲאַזי  ,מידת הרחמים, שתכליתה לא לכלות את החומר לחלוטין. רבי נחמן מברסלב כותב: "ְכשֶּ

ַדת ת ָהָאָדם, ַחס ְוָשלֹום ַהמִּ ה אֶּ ין ָהָיה ְמַכלֶּ ין ֵאין ָלּה כַח ְלַכלֹות ְלַגְמֵרי... ֲאָבל ָהָאָדם יֵ  ,ַהדִּ ַדת ַהדִּ ש לֹו כַח ֲאָבל ַהמִּ

ת ֲחֵברֹו, ַחס ְוָשלֹום ָחד, ַחס ְוָשלֹום ,ְלַכלֹות ְלַגְמֵרי אֶּ ינִּים ַעל ָאָדם אֶּ ֵיש דִּ , יוָבא ָאָדם ַאֵחר ְועֹוֵמד ְוחֹוֵלק ָעלָ ּו ,ְוַעל ֵכן ְכשֶּ

נּו מֶּ ְסַתֵלק מִּ ין מִּ ַדת ַהדִּ י ֵיש לֹו כַח ַכַנ"ל ,ֲאַזי מִּ יְִּנקם בֹו ָהָאָדם כִּ ים יֹוֵתר שֶּ י ֵהם רֹוצִּ יק ָגדֹול  .כִּ הּוא ַצדִּ י שֶּ ַעל ֵכן מִּ

ים ְפָעמִּ ּקּון ָהעֹוָלם הּוא חֹוֵלק לִּ יַח ְבתִּ ין ַכַנ"ל ּוַמְשגִּ ַדת ַהדִּ ָחד ְכֵדי ְלַסֵלק ֵמָעָליו מִּ יק אֶּ י יְִּסְמכּו ָעָליו  ,ְבַכּוָנה ַעל ַצדִּ כִּ

הּוא יְִּנקם יֹוֵתר יק" ,שֶּ ים ְלאֹותֹו ַהַצדִּ ה יִּּסּורִּ ים ְוֵאינֹו עֹושֶּ ה ְבַרֲחמִּ יְנָחס  .ֲאָבל ַאַחר ָכך הּוא עֹושֶּ פִּ רבי נחמן מוסיף: " שֶּ

יב ם ַעל ֵכן נְִּסַתלְ  ֵהשִּ ְנקם ָבהֶּ הּוא ָלַבש ְנָקָמה לִּ יְִּשָרֵאל ַעל ְיֵדי שֶּ ין מִּ ַדת ַהדִּ ֵלק מִּ ת ֲחַמת ה' ְוסִּ ינִּים"אֶּ )לקוטי  קּו ַהדִּ

מידת הדין לא יכולה לכלות לחלוטין וסמכה על פינחס לכלות לחלוטין את כל עם ישראל.  ,מוהר"ן, רמא(. כלומר

כי  ,יצונית ולבושה מידת דין, אך פנימיותו היא מדת הרחמים. הוא ריחם על זמרי בהורגונקמת פינחס היא ח

 וכך כיפר על חטאיו ועל חטא עם ישראל. ,הקריבו כקורבן לה'

)זהר פנחס סעיף לו( אשר זכה לבשר על הגאולה של עם ישראל באחרית  בזוהר נכתב: "שאליהו הוא פנחס"

כות פנחס, אשר למעשה היה גואל של בנ"י מן האבדון לעולמי עולמים. אז איך הימים. אין זה פלא כי זה היה בז

. כלומר, בכדי להשיג גאולה מן השעבוד גאוהמד ליש הצרוף  גאולהניתן להיגאל? יגעתי ומצאתי כי במילה 

להשפיע  לתאוות, יש בשלב הראשון ללמוד "מתי אני גאוותן ואנוכי? מתי  אני פועל יותר לקבל לעצמי ופחות בכדי

ללמוד,  ,. כלומראגו ה אוגאוה בשלב השני, יש לתקן את ה "ולהתחבר לסביבה בצורה הנקייה מפניות אישיות?

 – "ג" ,מלכות או כתר - "א" : "אגוואת י' ספירות הנהגותיו הנרמזות במילה "ה' ג מדות רחמי "ללמד וליישם את י

יסוד. הספר 'תומר דבורה' של הרמ"ק  מברר מדות אלו  ,הוד ,נצח ,תפארת ,גבורה ,חסד –" ו" ,דעת ,בינה ,חכמה

נזכה לבוא אליהו הנביא אשר יבשר על בואו של משיח  ,הובע"ה, בזכות זה שנגאל מן הגאו ,ה. אזובכדי להשיג ענו

 צדקנו ועל הגאולה השלמה, אכי"ר.

 



 

 בינהפניני 
 )אדלר יפעת(

 )פרקי אבות א'("על שלושה דברים העולם עומד: על התורה, ועל העבודה ועל גמילות חסדים." 

ר ה ה' "ַוֹיאמֶּ ל ֹמשֶּ ת ְיהֹוֻשעַ  ַקח ְלָך, אֶּ ן אֶּ יש-בִּ ר רּוחַ  נּון אִּ ת ָיְדָך  ְוָסַמְכתָ  בו ֲאשֶּ    ָעָליו." אֶּ

ל ה'"ַוְיַדֵבר  ה ֵלאֹמר אֶּ תֹמשֶּ ת-. ַצו אֶּ ם:  אֶּ ְשְמרּו, לְ  ְבֵני יְִּשָרֵאל, ְוָאַמְרָת ֲאֵלהֶּ י, תִּ ַשי, ֵריַח נִּיֹחחִּ י ְלאִּ יב ָקְרָבנִּי ַלְחמִּ ַהְקרִּ

י ְבמֹוֲעדֹו  ".לִּ

לאחר חילופי ההנהגה ומינוי יהושע כמנהיג הבא של עם ישראל, מופיעה פרשת הקרבנות. מקשה אור החיים 

 הקרבנות על שציווה במקום ולא יהושע מינוי אחר זה במקום הקרבנות פרשת סידר למה לדעת ריךצהקדוש: "

 הארבעים". בשנת נסמך ויהושע המשכן, משהוקם שנהגה לומר אתה מוכרח זו מצווה שהרי, אמור בפרשת

"נח ( תלמידו של המגיד ממזריץ' כתב ב"נועם אלימלך" בפרשת נח  על הפסוק 1717-1787רבי אלימלך מליז'נסק )

איש צדיק תמים היה בדורותיו": "דהנה בכל דור ודור יש שורש לתקן מצווה מיוחדת יותר משאר מצוות, למשל 

בדור הזה ]של רבי אלימלך[ יש שורש לתקן מצוות ציצית יותר משאר מצוות, וכמדומה בכל דור יש שורש להחזיק 

 במצווה מיוחדת יותר משאר מצוות".

 בעל "נתיבות שלום" לשאלתו של אור החיים הקדוש:עונה האדמו"ר מסלונים זצ"ל 

'על שלושה דברים העולם עומד על התורה ועל "יש רמז בסדר הפרשיות... ועל דרך זה ביארנו מאמר חז"ל 

', דמשמעות 'העולם עומד' היינו המצווה המיוחדת בה תלוי קיום העולם, ובכל דור העבודה ועל גמילות חסדים

, שדור זה תורהם אלו השייך במיוחד לדור זה. דורו של משה, מקבלי התורה, היה דור של יש דבר מיוחד מג' עמודי

ויגיעה... וכמו שכתוב )יהושע כ"ד( "ויעבוד  עבודההיה דור דעה... ואילו הדור של יהושע דור באי הארץ ... דור של 

ה הוא עבודת הקרבנות." וזאת ישראל את ה' כל ימי יהושע". והנה השורש והמקור לעבודת ה' מתוך עבודה ויגיע

 הסיבה לכך שפרשת הקרבנות נכתבה מיד לאחר מינויו של יהושע. 

 !"על גמילות חסדים"ומהי המצווה המיוחדת לדור שלנו? 

 ( כתב במאמר "מתן תורה" עבור הדור שלנו:1884-1956הרב אשלג זצ"ל )

 ואפילו. אליה והכשר פירוש הם מצות ב"תרי ויתרכמוך'  לרעך 'ואהבת הוא שבתורה הקוטב עיקר "...אשר

 התורה מכל היוצא הסופית המטרה להיותה. הזו המצווה בכלל הכשר גם כן הם למקום אדם שבין המצוות

 שקונה עד, הגוף הזדככות שהוא, ישראל' את בהם לצרף אלא תורה ומצוות נתנו 'לא ל"כמו שכתבו ז, והמצוות

, בהתורה הסופית המטרה שהיא, כמוך' לרעך 'ואהבת של האחת המצווה דהיינו, זולתו המוגדרת באהבת שני טבע

 ."'ית לדביקותו תיכף אחריה זוכה אשר

כלומר, המצווה המיוחדת לדור שלנו, המצווה שכל שאר המצוות, כולל מצוות בין אדם למקום, מסייעות לנו להגיע 

מוך", הפיכת הרצון שלנו לקבל לעצמנו לקיומה היא מצוות "ואהבת לרעך כמוך". וקיום מצוות "ואהבת לרעך כ

לרצון לקבל על מנת להשפיע, במעגלים הולכים וגדלים יביאו לתיקון אישי, חברתי ועולמי ובע"ה לגאולה השלמה 

 במהירה בימינו אמן. 
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