
 
 

 
 
 
 

 בפנימיות הפרשה 
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

 
 

 ".עיבל הר על הקללה ואת גרזים הר על הברכה את ונתתה"

 

, 10 כפול( בגימטריא 26) ה"הוי שם הוא 260. משמעויות וכמה כמה יש הזה ובשם, ס"ר, 260 הוא בגימטריא גרזים

 אהבת, המושלמת הזולת אהבת שהיא, שלמה קומה האדם השגת על מרמז זה ענין .ה"הוי של שמות עשרה כלומר

 עשרה, האדם בנפש בדולח באור שמאירות ספירות עשר, אורות העשר יש שלימה קומה כשמשיגים .הנצחית' ה

 אלה כל את .אלוקות והשכלת עבודה של סוגים עשרה, בהם ועמד אבינו אברהם את ה"הקב שניסה ניסיונות

 .הברכה מונחת בהחלט שם, הזה הנפשי למצב מגיע שאדם בעת ."גרזים" הזה השם לנו מביא

 

 בראשית) "יבק מעבר את ויעבר" ,יבק במעבר הלך אבינו יעקב. ק"יב זהו - 112 הוא בגימטריא", עיבל" השם

 ה"הוי ושם, בגימטריא 86 הוא, השכינה בחינת שהוא ,אלקים שם כי. ושכינתה ה"קוב יחוד על מרמז יבק(.  ב"ל

 בספרי שכתוב ראיתי. מאד צר מעבר זהו .אבינו יעקב הלך הזה ובמעבר, יבק מעבר זהו. 112 - וביחד, 26 הוא

 . לגוף הראש בין מאד צר מעבר שהוא, האדם של הגרון על מרמז שהוא הקודש

 

, הדין מידת הוא אלקים שם. ישראל עם על ת"השי רחמי התגלות ,הרחמים שם הוא ה"הוי שם: הדברים משמעות

 מלאות ספירות עשר אלו שהרי, דין שום אין" גרזים" בבחינת. האדם כלפי הדין במידת נוהג ה"הקב כאשר

 אפילו. שלימות על מורה עשר המספר .ת"השי של התגלויות עשר, אלוקות אורות עשרה, האדם בנפש שמאירות

 השם  אבל. הזה הרוחני מהשורש נמשך זה ענין. 100%-ל מתכוונים עשר לאדם כשאומרים, המודרני בעידן היום

 דברים מיני כל שם יש עדין, האדם בחיי כשורה לא שהם דברים יש עדין, דין שם יש עדין, עלבון רמוז שם", עיבל"

 צריך זה כל ואת .'ה בדרך ללכת רצון ואי ההשגחה על וקושיות ויצרים תאוות מיני כל, ה"הקב עם מזדהים שאינם

 . קללה שזה ולקבוע להכיר

 

 צריך הוא ואז, נפגע מרגיש, עלבון ומרגיש בתוכו האלה הדברים את רואה שהאדם, עלבון מלשון" עיבל" נקרא וזה

 הזאת הקללה אבל, הקללה את יש עיבל בהר לכן. שבנפשו האלו השליליות המציאויות כל על ה"הוי אור להמשיך

 ת"שהשי הכרה י"ע כלומר, ה"הוי שם י"ע התוא למתק עלינו', ה בדרך הולכים איננו באם מקוללים אנחנו שבה

, האלו הקללות כל את נותן הוא .ה"הקב של הכח מלבד אחר כח עוד ושאין, הקללות כל את שנותן זה הוא

 אנו שוב. "אלוקיך ה"הוי יביאך כי והיה" הפסוק שאומר זהו. האדם בנפש תיקונים הם האלו הקללות ולמעשה

 .  הדין ומידת הרחמים מידת, אלקים עם ה"הוי השם שילוב את פוגשים

 (ו"תקצ מאמר מתוך)

 

              

  

 

 

 

  

 פנינה לשבת
 זתשע" ראהפרשת 

 



 
 מחשבה פנימית

 )יואל אופנהיימר(
 

 )חלק ב'( חוקי הטבע הם חוקי ההשגחה

 

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

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

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

 ".המוטיב הוא הכרחי, ולדעתי הוא מטרתי

 )מאמרי השלום(

 

כללים הפרוסים על כל המציאות. חוק ושבוע שעבר שהשגחת הבורא על הבריאה מתגלה על ידי חוקים בלמדנו 

הקובע שככל שהנברא )הענף( מסגל לעצמו יותר תכונות הנמצאות בבורא  "חוק שורש וענף"היסוד הוא 

ר. וכך כותב רבנו: )השורש שלו(, כך יחוש יותר נעימות, וככל שתכונותיו יהיו שונות מהבורא, כך יחוש רע יות

". במילים אחרות, חוק יסוד זה יסורים הקבועים בעולמנוי"ומכאן נפתח לנו פתח להבין מקור כללות התענוגים וה

הסברים שכליים. אני חש רע אם אני חולה, עני, מושפל, ב, ללא כל צורך בהבנה או בחוש ממשיורגש אצלנו 

אלו, הקשורות לחוסר שלמות וחסרון. כי הבורא הוא בעל הת נותכוהמובס, חסר בטחון... כי בשורש אין אף אחת מ

או עובד במסגרת החוק האדם ולכן מוביל חוק זה לתחושה ברורה האם  ,השלמות המוחלטת והעדר כל חסרון

 מחוצה לו! 

 

אותו ליעד הרצוי  יםהמוביל יםי כוחות הפוכנבזכות ש מתקדם ומתפתחמכאן נבין חוק נוסף הקובע שכל יצור 

וכח הזה הוא דוחף אותנו  ,כלומר בלי בחירתנו ,"...שהאחד דוחף אותנו "שלא מדעתנו"על ידי ההשגחה. 

דהיינו מכח  ו'מדעתנ', ...וכח השני, דוחף אותנו 'דרך ארץ'או  'דרך יסורין'נו... והוא שגדרנו אותו בשם ימאחור

... ואדרבה מתוך 'דרך התורה והמצוות'הזה מושך אותנו מלפנינו והוא שגדרנו אותו בשם  בחירתנו בעצמנו, וכח

. כי השגחת הבורא היא "הנועם והעידון שאנו מרגישים בעת העבדות הטהורה להשי"ת לעשות נחת רוח אליו

 יפשר את גילווהוא המא ,רוצה לומר, קו הסיום של כל המציאות קבוע מראש והוא נקרא "גמר התיקון" .מטרתית

ואין שום אפשרות שלא נגיע אליו כי הוא רצון ומחשבת הבורא, מעבר לכל זמן ודמיון.  ,הטוב המוחלט של הבורא

שהיא בסה"כ  ,". וזה סוד ההשגחהשמה שהוא רצון בעליון, נעשה כח וחיוב בתחתוןחלק ב( " סלמדנו )בתע"

 ישסורים(. וכמו מול כל חוק, יגם שלא מרצונו )דרך ימובילה את האדם למטרתו הסופית גם מרצונו )דרך תורה( ו

מטרה. דרך ל: לציית או למרוד. במילים אחרות, הבחירה היחידה היא באיזו דרך נלך עד פשרויותנו רק שתי איביד

למי  הומנגד, דרך הייסורים והמכאובים פתוח ,מאתנו לציית למצוות הבורא תאך דורש מהונעי ההתורה קצר

תורה להביא ההיא בטוחה כמו דרך גם אבל  ,היא קשה וארוכההדרך הזאת שמתנגד להיעזר בעצות הקב"ה. 

לצאת מהחיסרון כי תמיד נשאף לצאת מהמכאוב ולהגיע לתענוג, או במילים אחרות  ,אותנו בסוף לתיקון הרצוי

 כדי להגיע לשלמות.

 

כי אם על פי המטרה הכללית, "  :וכך כותב רבנו )במאמר השלום( .גם על האנושות כולה חל חוק ההתפתחות הזה

חוק 'אשר כל מצב המקרב את האנושיות להמטרה נק' טוב, והמרחיקם מן המטרה נק' רע, ורק על ערך הזה נבנה 

אשר הקלקול והרשעות המתהוה בהמצב נבחן לגורם וליוצר על המצב הטוב, באופן אשר זמן קיומו  'התפתחות

בור יכול עוד יעור כזה שאין הציומצב הוא רק זמן מסוים המספיק לגידול קומתו של הרע שבתוכו בש של כל מצב

בור להתקבץ עליו ולהרוס אותו ולהסתדר במצב יותר טוב לתיקונו של הדור ימצא בו, אשר אז מוכרחים הצילה

ונגמלות לשיעור כזה שאי  ההוא, וכן זמן קיומו של מצב החדש נמשך ג"כ עד שניצוצי הרשעות שבו מתבכרות

 ."אפשר לסובלו, אשר אז מוכרחים להורסו ולבנות מצב יותר נוח על מקומו

 

הרווחנו מהלימוד שלנו שתי תובנות חדשות חשובות: ראשית, השגחת הבורא יוצאת לפועל דרך מכלול של חוקים 

כי אם מלך בשר ודם מעניש מתוך  נשה.אעיון חדש של שכר ועונש נטול כל הבגשמיות וברוחניות. ומכאן מצטייר ר

סורים שמביא לאדם הם רק מצד אהבתו ירגש של נקמה, או מרצון של שליטה, ברור שאצל הבורא גם העונש והי

כים הנ"ל. שנית, אם חוקי הטבע רולמעשה האדם הוא זה שגוזר על עצמו את הגמול של בחירתו בין שתי הד ,אליו

לוהי המחייב תנועת התפתחות מתמידה לעבר -וק המשיכה הוא חוק אהם ההשגחה, אז אפילו חוק פיזי כמו ח

 עתיד טוב ורצוי. כי חוק זה, כמו כל חוקי הפיזיקה האחרים, מאפשר קיום של העולם הזה, שהוא עולם התיקון. 

 

  



 

 הלשון בסוד
 (בלו יוסף)

 

 ענוה לגאוה, לקללהבין ברכה 

(. כו, יא דברים) "ּוְקָלָלה, ְבָרָכה: ַהּיֹום ִלְפֵניֶכם ֹנֵתן ָאֹנִכי ְרֵאה": בהתבוננותו הראיה חושב עוסקת השבוע פרשת

 משה כלומר,". בהם כלולות המצות כל כי אותם ותקיים 'אנכי'ב שפתח הדברות עשרת ראה: "הטורים בעל כותב

 בדרך(. ב, כ שמות) "לוהיך-א' ה אנכי: "סיני הר במעמד' ה מפי שמעו אשר הראשון הדיבר את י"לבנ מזכיר רבינו

 החשיבות את ת הלבבמחשב ולהבין פנימה להתבונן בכדי, החוויה לרושם ישראל עם את מכוון רבינו משה, זו

 אצלו חשוב כמה, כן ועל ,על מנת לתת להם את תורתו , אשר בחר להתחבר רק עימםהבורא בהם שרואה

 מעל נס היתהי סיני הר על ה' התגלות שהרי, ֲחֵזי בתיבה ְרֵאה התיבה את מתרגם אונקלוס. מצוותיו את שישמרו

כאיש אחד  ,ההר סביב עומדים בהיותם הקולות את י"בנ כל ראו בוש מחזה ,גאולה של נבואי מחזה כמו, הטבע

ֲחֵזי  ְרֵאה גימטריא משותפת לתיבות כי, ומצאתי יגעתי .לב אחד, ובמדרגה רוחנית של אדם הראשון לפני החטאב

רצה  ושבהמרמזים כי מעמד הר סיני היה מעמד רוחני של הטבה,  ,אח : אגו'ה רזוגם  טוב, אחיה אור רוחיוצא 

בשפע אין סופי באמצעות מתן תורתו היא אור חוכמתו. ורמז לנו סוד, שבכדי להשיג את  ה' להחיות את בנ"י

ההטבה עלינו לבחור בין פירוד לאחדות: האם להישאר עם האגו והאנוכיות או להתחבר עם הזולת מתוך הרגש 

אחדות שתהיה : "אך עיקר האחדות אשר תהיה עוזרת לישראל במיתוק הגבורות היא חי איש הבןכותב  של אחווה.

, מ"ה, שעולה מספר לב אחדשהוא גימטריא "אדם" ינו שיהיה לישראל לב אחד, כי לכך נקראו ישלמה בלב, דה

)פירוש נחמת ציון מגילת איכה ה, א(. יגעתי ומצאתי כי  תלויה בשלמות לב אחד" מ"השהיא מספר  גאולהולכן ה

, כלומר מי שלומד לתקן את מידת הגאוה זוכה לאט לאט, לקנות את מידת גאוה ל)מד(צירוף  גאולהבתיבה 

הענוה, שהיא שורש לכל המדות הטובות. ולמעשה, בדרך זו ניתן לתקן רצון אגואיסטי של קבלה לעצמי ברצון 

קון הגאוה מביאה לענוה, ענוה מביאה יאלטרואיסטי של השפעה לזולת, מה שמוסיף לחבור ולאחדות. כלומר ת

 דות, אחדות מביאה מיתוק הגבורות בשלימות ולגאולה השלימה.לאח

 ?קללה להיות הופכת המבורכת האור השפעת איך אזלכל נברא  ומיטיב טוב הוא' ה אור אם, השאלה עולה

 נתפש האור וענוה שפלות מתוך לכן', ה של אחת ראשות כלומר, אחת ש"רי אות רק יש אורבתיבה  לעניות דעתי,

 של לראשותו הנברא של ראשות עוד כלומר, ש"רי אות עוד נוספת אם אך. המצוי אינו הרצוי אם גם כברכה

 כקללה עקמומית בצורה נתפש האור אותושל הנברא  גאוה מתוך כיהמרמז  ,ארור המילה מתקבלת אז הבורא

רבי נחמן  מצאתי חיזוק אצל האור. את המקבל של הכלי בתפישת תלוי הכל ,כלומר. בדיןאותו  המכה מקל כמו

 ַהֵשם אֹור ִכי ַעְצמֹו ָהָאָדם ִמַצד הּוא ַהכל, ְבִריאּות אֹו ַפְרָנָסה אֹו ָבִנים ֵהן ָלָאָדם ֶשּיש ַהֶחְסרֹונֹות ָכלמברסלב: "

 ּוְלִפי ,ִיְתָבַרך ַהֵשם אֹור ָעָליו ַמִגיעַ  ֶשֵאין ְלַעְצמֹו ֵצל עֹוֶשה ָהָרִעים ַמֲעָשיו ְיֵדי ַעל ָהָאָדם ַאך ,ָתִמיד ָעָליו שֹוֵפעַ  ִיְתָבַרך

 ָהָאָדם ִאם ֲאָבל ...ַהֵצל ַנֲעֶשה ָיָדּה ֶשַעל ַהַּמֲעֶשה ְלִפי ַהִחָסרֹון לֹו ּוַמִגיעַ  ִיְתָבַרך ַהֵשם אֹור ַהּמֹוֵנעַ  ַהֵצל ַנֲעֶשה ֵכן ַמֲעָשיו

)לקוטי מוהר"ן חלק א תורה קעב(.  "ִיְתָבַרך ַהֵשם אֹור ּוְמַקֵבל ֵצל עֹוֶשה ֵאינֹו ֲאַזי ָהעֹוָלם ִמֶזה ְכָלל ְוֵאינֹו ַעְצמֹו ְמַבֵטל

הוא עושה פחות צל לעצמו  ,כלומר, ככל שהאדם כלול פחות מהעולם הזה הגשמי אלא כלול יותר בעולם הרוחני

צמי(, עצון ר)ר"ת  ר"עעל מעשים בבחינת ויכול לקבל יותר אור מה' יתברך. ככל שלאדם יש יותר גאוה הוא פו

כלומר פועל מעשים על מנת לקבל לעצמו, ולעתים גם רומס את הזולת. ומעשה גשמי עושה צל, המונע את השפע 

 דווקא מי שמשתדל לתקן את הגאוה זוכה להשלים את חסרונותיו. ,האלוקי ומביא רק חסרון בסופו של דבר. לכן

, לקללנו וכשבא. ברכנו מעט, לברכנו משה כשבא" :ראה לפרשת תנחומא מדרשכתוב ב והקללה הברכה לעניין

: שמואל רבי אמר. עשר אחד והברכות אחד חסר פסוקים שלושים, כהנים שבתורת הקללות? כיצד. קללנו הרבה

, ו"תיב וסיים, תלכו בחקתי םא, ף"אלב פתח בברכות: כיצד. הקללות על יתרות הברכות מוצא, בהן שמביט מי

 וסיים, תשמעו לא אםו, ו"ואב פתח והקללות. ו"תי ועד ף"אלמ עליהם באות שהברכות, תקוממיו אתכם ואולך

 לכאורה נראה השמאל צד-הדין-הקללה אם גם. כלומר אם נתבונן, אז "כלום אין א"וה ו"וא בין. המש ביד, א"הב

 נמצא שמאלב גם כי לזכור יש ,על הברכות קללות חי של בהפרש אפילו, ימיןה צד-החסד-הברכה צד על מתגבר

ובנוסף, . ברכות של רק אלאתה מציאות של קללות יואם לא היה חסד לא ה .חסד שם נמצא כלומר ,אל שם

 אותיות ב"כ הן, י"ותלבין  ף"אל בין כלולותשבורכו בנ"י  הברכות כי, הקללות כמות על ותגובר הברכות יכותא

. וכמו שבין א"ה לבין ו"ואכלולות בין  קללותה ,זאת לעומת .הברכות אותיות כל את הכולל רצון, הקודש שפת

יוצא שגם אם חס ושלום הקללות  ,אותיות אלו אין כלום, מלבד צבע הקלף הלבן, המרמז על השגחת הבורא

יתגשמו, עם ישראל נמצא תמיד תחת השגחתו של הבורא יתברך, בכדי שנשיג רצון מתוקן של השפעה לזולת, 

 ובכדי שנשיג את מידת הענוה, ונזכה לגאולה השלמה, אמן כן יהי רצון.

 

 
  



 

 בינהפניני 
 )אדלר יפעת(

 

 חודש ההתחדשויות וההזדמנויות  -חודש אלול 

העולם נברא בכ"ה באלול, ובכל שנה ושנה חוזר כוח ההתחדשות הטמון בחודש זה וחוזרת ההזדמנות שלנו 
 להתחדש. 

ראש השנה הוא השורש של כל השנה, ובשורש נקבעים החיים שלנו בשנה הקרובה. ומה הם חיים? החיים הם 
הקשר שלנו עם הקב"ה, הדבקות באור העליון. הקב"ה משפיע שפע אין סופי, אבל אנחנו צריכים להכין כלים כדי 

 לקבל את השפע הזה. וזאת החשיבות של חודש אלול. 

". יש שפע לתפוס את העתיד לפני שיצר הרע תופס אותוודש אלול אנחנו צריכים "אומר הרב שיינברגר שבח
ואם לא נתגבר עליו ונתעורר, יתחילו לפעול כל מיני  ,יש יצר הרע שנקרא 'מחר'שרק מחכה לנו, אבל גם 

ם רווח בין דמיונות ומחשבות ועצבות ו"אני לא יכול" ו"לא מגיע לי" ו"לא עכשיו" ו"אולי פעם אחרת". ברגע שעושי
הרצון לבין העשייה, הרווח הזה זה מקום כניסה לכל העיכובים האלה. סמיכות של הרצון למעשה היא סימן 

 לבריאות, למדרגה של בחירה בטוב ולמימוש של הטוב. 

, ימים של התכוננות לראש השנה, ימים של הכנה לקבלת חיים חדשים למשך ימי הרצוןחודש אלול הוא הזמן של 
כל השנה הבאה. כל אחד מאיתנו מקבל הזדמנות חדשה, כל אחד מאיתנו יכול לפתוח דף חדש לגמרי לפי 

 הבחירה שלו. הקב"ה משפיע, ואנחנו צריכים להכין כלים לקבל את השפע הזה ולהיות פתוחים לקבל אותו.

ולהאמין ביכולת שלנו להתחדש. בכל בוקר אנחנו  לנו שינוי, ראשית אנחנו צריכים לצאת מהצמצוםכדי שיקרה 
ויום וכל רגע ורגע העולם נברא מחדש ויש  . בכל יוםַמֲעֵׁשה ְבֵראִׁשית"ָתִמיד  ְמַחֵדׁש ְבָכל יֹוםּוְבטּובֹו "אומרים 

עכשיו אנחנו כבר לא מי שהיינו לפני רגע. רבי  –ינו לנו הזדמנויות חדשות. גם אם בעבר נכשלנו, גם אם בעבר טע
עקיבא היה בור ועם הארץ במשך ארבעים שנה ואף לא הייתה לו חיבה יתרה לתלמידי חכמים. הוא היה נוהג 
לומר: "מי ייתן לי תלמיד חכם ואשכנו כחמור". על אף כל זאת, רחל ראתה את מידותיו הטובות כרועה צאן, את 

שלו, והבינה שטמונה בו היכולת להיות אחד מגדולי תלמידי החכמים של עם ישראל. היא האהבה והאכפתיות 
נישאה לו וניסתה לשכנע אותו ללכת ללמוד תורה, אך הוא סרב מחשש שילעגו לו. נתנה לו רחל חמור שעליו 

לו, אבל ביום אדמה ובה גדלים ירקות ושלחה אותו לשוק. ביום הראשון וביום השני כולם התאספו סביבו ולעגו 
שלישי כבר התרגלו למחזה המוזר. וההמשך ידוע. רבי עקיבא הלך ללמוד תורה והפך להיות מגדולי התנאים בכל 

 אלף תלמידי חכמים.  ההדורות, משונא תלמידי חכמים לרב לעשרים וארבע

ם, שאברהם עבד ה' רק על ידי שהיה אחד. שחשב בדעתו שהוא רק יחידי בעול -'אחד היה אברהם' "
, שסרים מאחרי ה' ומונעים אותו ולא על אביו ושאר המונעים, רק כאילו ולא הסתכל כלל על בני העולם

וזהו: "'אחד היה אברהם' )ליקוטי מוהר"ן, חלק ב', תורה "אחד היה אברהם"(. כשאנחנו  הוא אחד בעולם.
 ברהם"!חוששים מה יגידו אחרים ואיך תגיב הסביבה, נוכל להזכיר לעצמנו "אחד היה א

כולנו שואפים להיכתב בספרם של צדיקים ולהיחתם לחיים טובים ולשלום. אך מה משמעות הדבר? רק כאשר 
אנחנו ברצון לקבל על מנת להשפיע אנחנו משווים צורה לבורא. רק אז אנחנו יכולים להידבק בו, ורק אז אנחנו 

שאנחנו כה להיות בספרם של צדיקים'". ואומר "בעל הסולם": "אדם צריך להגיד בפה 'אני רוצ. נקראים חיים
לוותר על הרצון לקבל לעצמנו ולוותר על האגואיזם שיוצר את  -אומרים זאת עלינו לזכור את משמעות הדבר 

המחיצות המפרידות ואת המחסומים שמונעים מאיתנו את השפע. מה אנחנו באמת רוצים? מה השאיפות 
 שלנו? ובדרך שאדם רוצה לילך, בה מוליכין אותו. הפנימיות האמיתיות

על ידי דיבור פשוט אנחנו יכולים לחדש קשרים שהיו ו בחודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, הצינורות נפתחים
מנותקים במשך שנים. אנחנו יכולים לפתוח את צינורות השפע ולקבל על מנת להשפיע. וזהו עיקר התשובה: ווידוי, 

לעתיד. זה הסוד של חודש אלול. אפשרות לדף לבן לגמרי, שחרור מבית הסוהר הפנימי, קפיצת חרטה וקבלה 
 מדרגה.

 )עפ"י הרצאה של הרב יובל אשרוב על חודש אלול( 
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