
 
 

 
 
 
 

 בפנימיות הפרשה 
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

 
 ולתושבך ולשכירך ולאמתך ולעבדך לך, לאכלה לכם הארץ שבת תהיוהי, לארץ יהיה וןשבת שנת"

 " .לאכול תבואתה כל תהיה בארצך אשר ולחיה ולבהמתך, עמך הגרים
 

 של דירה זו, שלו בדירה מתגורר לא הוא, דירה ששוכר אדם כמו, בשכירות האדם אצל נמצאיםש נפשיים כוחותיש 
 אחרים של ומתכונות מכוחות נכלל האדם לפעמים גם כך. אליה להיכנס רשות לו שנותנים רק, אחר מישהו

 האדם של תכונות אלו "ולתושבך". מאחרים אותן מקבל הוא אבל, שלו התכונות לא אלו ,ם כןא .בהם ומשתמש
 אפילו כלומר, "לאכול תבואתה כל תהיה בארצך אשר ולחיה ולבהמתך. "אצלו תושב בחינת ןשה, עצמו

 בשיעור מרגישים הם גם ,והחייתים הבהמיים והיצרים התאוות כל אפילו, שבאדם והחייתים הבהמיים הכוחות
 בהנהלתו לשהכ מרגיש האדם הגשמיים הצרכים מצד אפילו .ובשבת השביעית בשנה והעונג הטוב ענין את מה
 .להתקדם שיוכל בכדי האדם של לטובתו ומדויק ומתוכנן מחושבן והכל, ת"השי של

 
 מכונות וכן, י"נה ת"חג מכונות אשר ספירות שש דיש. העליונות המידות' מז נמשכת תאח ועוד לשש הזו החלוקה

. ומטה מעלה ועוד מערב ,מזרח ,דרום ,צפון רוחות ארבע שהם, העולם קצוות' בו מרומזות כי, קצוות' ו, ק"ו בשם
 בשש או ימים בששה מרומז העבודה זמן לכן. שונים ופעולה עבודה סוגי ששה לאדם מאירות הללו הספירות שש

 בשם שמים מלכות נקראת לכן, פעולה אין שבה, שמים מלכות, המלכות ספירת היא השביעית והספירה. שנים
 העבודות בכל בנפישה נמצא שהוא מכיר בעצם הוא אז' ית בהשגחתו מכיר שהאדם בזמן כי, נפישה מלשון" נפש"

 שוא עיר ישמור לא' ה אם. בו ניווב עמלו שוא בית יבנה לא' ה אם'. "ה מכח בא דהכל, שלו הפעולות בכל, שלו
 '. בה תלוי הכל ,(א קכז תהלים" )שומר שקד

 
 בכל, בכל מושלת ת"השי של מלכותו, משלה בכל שמלכותו מכיר שאדם, שמים מלכות, המלכות ספירת זוהי

, סביבו שקורה מה בכל, עצמו ובאדם, ישראל שבעם הזרמים בכל, ישראל בעם, העולם אומות בכל, כולו העולם
. פרטיים והפרטי הפרטיים והדברים ,יותר הקטנים והדברים, ביותר הגדולים הדברים .בתוכו שקורה מה בכל

 יום הוא שבת אלא, מלאכה לעשות לא המנוחה בחובת מצווים אנו לכן, נפישה מלשון" וינפש שבת השביעי וביום"
 . כוחו לפי אחד כל רוחניות ובהנאות גשמיות בהנאות מצווים אנו. ,הנאה של, תענוג של

 
 שתי את צריך בעצם מה בשביל - תשאל ואם. הללו ההפוכות הגישות משתי בנויים להיות צריכים שאנו נמצא

 שני ובאמת? המעשה ימי בששת ולהתייגע כ"כ להתאמץ צריכים אנו למה ,ה"הקב עושה הכל אם ?הללו הגישות
 עושה לא שאני או, בידי הכל אז, הכל עושה שאני או - מבין לא אדם כי, האדם את מתסכלים מאוד הללו ההפכים

 ? להתאמץ כ"כ צריך אני למה ם כןא', ה מאת והכל כלום
 

 שהוא ההרגשה את באדם נטע ה"הקב. ה"הקב של רצונו מתוך באה והפעולה ההתאמצות חובת, היא התשובה
 הטוב ואת החיים את היום לפניך נתתי ראה: "ו שכתובכמ, ושמאלה ימינה לבחור בידו, בחירה בן והוא, עצמאי

 לא .שלו הכוחות במקסימום ויתייגע יפעל שהאדם רוצה ה"הקב ובאמת(. טו ל דברים" )הרע ואת המוות ואת
. עצמו את לתקן בכדי המרבית ההשתדלות את לעשות צריך הוא אלא, בלבד חובה ידי לצאת בכדי מזערית יגיעה
 שהיא, המטרה את לאדם חסר שיהיה, באדם חסרון, קיבול בית, באדם כלים ליצור היא הזאת ההשתדלות מגמת
 ת"השי, נשלמים בו הגעגועים, הכיסופים, ההשתוקקות, באדם כשהחיסרון ואז'. בה הדביקות את, עצמו תיקון

 . מחסוריו כל את לו ומשלים, פרטית השגחה בבחינת אליו מתגלה
  ב"תקפ מאמר מתוך
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 מחשבה פנימית

 )יואל אופנהיימר(

 

 )ויקרא כה, כג( ."ִעָמִדי ַאֶתם ְותֹוָשִבים ֵגִרים ִכי ָהָאֶרץ ִלי ִכי ,ִלְצִמֻתת ִתָמֵכר ֹלא ְוָהָאֶרץ"

 :הפסוק פשט

 .'לה שייכת היא כי לתמיד ישראל בארץ קרקע להחזיק אסור

 )ויקרא פרשת  רבה ויקרא)  :הפסוק  על האגדה

 כתוב בלוים(. מ שמות"  )ִלי ְוִכֲהנּו" כתוב בכהנים. הבא לעולם ולא הזה בעולם לא זז אינו" לי" שכתוב מקום כל
 שמות" )ְתרּוָמה ִלי ְוִיְקחּו" כתוב בתרומה(. כה ויקרא" )ִיְשָרֵאל ְבֵני ִלי ִכי" כתוב בישראל(. ח במדבר" )ַהְלִוִים ִלי ְוָהיּו"

 בארץ(.  יא במדבר" )ִאיש ִשְבִעים ִלי ֶאְסָפה" כתוב בסנהדרין(. ג במדבר" )ְבכֹור ָכל ִלי ִכי" כתוב בבכורות(. כה
 [.שלנו בפסוק" ]ָהָאֶרץ ִלי ִכי" כתוב ישראל

 :למחשבה נקודות

, למשל. שונים ביטויים לובשת לשאלה התורה של התייחסותה? בכלל הטבע ועם האדמה עם לנהוג עלינו איך
. קבוע קניין זכות ללא וחולף זמני דייר רק והאדם, והבלעדי הנצחי הארץ בעל הוא' שה הרושם עולה שלנו מהפסוק

הָ  ָהָאֶרץ ֶאת ּוִמְלאּו ּוְרבּו ְפרּו: "עדן בגן הראשון לזוג ה"הקב אומר, זאת לעומת  נראית זו אמירה(. א בראשית" )ְוִכְבשֻׁ
 .תום עד משאביה כל את ולנצל הארץ על להשתלט, מוגבל בלתי וכהיתר כציווי

. השני את אחד סותרים שלכאורה תהילים ספר של פסוקים שני זה מול זה הומעמיד בשאלה מתלבטת גם גמראה
 ִלְבֵני ָנַתן ְוָהָאֶרץ' ַלה ָשַמִים ַהָשַמִים:"כתוב  ובשני(, כד תהלים" )ָבּה ְוֹיְשֵבי ֵתֵבל ּוְמלֹוָאּה ָהָאֶרץ' ַלה: "כתוב בראשון

 לפני] ברכה קודם - כאן[, קושי אין] קשיא לא: "ומסבירה הסתירה את פותרת הגמרא(. ו"קט תהלים" )ָאָדם
 הוא' ה, הדברים שבעומק מלמדת זו הצעה(. לה ברכות" )ברכה לאחר - כאן[, הארץ תוצר אכילת על שמברכים

 שיזכיר בתנאי, ממנה ליהנות רשות רק ניתנה לאדם. אליו שייך בתוכה נמצא או עליה שגדל מה וכל הארץ בעל
 האדמות את לעבד למשרתיו רשות שנותן למלך דומה הדבר". העולם מלך" הוא ה"שהקב הברכה ידי על(  ויזכור)

 .מפירותיהן וליהנות שלו

. ולעמים לפרט ביותר היקר הנכס הינה, צבאי וביטחון העבר לשורשי חיבור, כלכלי חוסן המעניקה, האדמה
. האנושות היסטוריית לאורך ומלחמות מריבות של עיקרי מקור היו אדמה שטחי על ואומות שכנים בין מחלוקות

 חיים היינו לו. השונים הטבע באוצרות מבוקר לא לשימוש האדם את מובילה, המוחלטת הבעלות תחושת, בנוסף
 בזהירות בה ולהשתמש עליה לשמור שעלינו למסקנה מגיעים היינו', לה שייכת הארץ שכל עמוקה במודעות

 שניתן יקר פיקדון בהם הרואה, והדומם הצומח, החי המכבדת, טבעית אקולוגית התנהגות מאמצים היינו. רביתמ
 אליה שייך מדינה של בשטח הנתון טבע שאוצר לחשוב רגילים אנו, מזאת יתרה. וחסכוני מושכל לשימוש בידנו

 מדינות לבין בשטחן הנמצאים הגלם חומרי בזכות שמתעשרות אומות בין גדולים פערים יוצר זה מצב. טבעי באופן
 יותר יחידה לאומה הארץ של גלם חמר על יש ובעלות זכות איזה כי": "הסולם" בעל ושואל. בהם התברכו שלא

 אם, חברתה את אחת אומה תנצל למה וכן? וכידונים בחרבות שקנוהו שכן כל ומה החזקה חוק חקק מי? מלשאר
 לתפישה אותנו להביא צריך" ּוְמלֹוָאּה ָהָאֶרץ' ַלה" של הרעיון(. ח אחרון הדור מאמר?" )יחיד לכל צודק אינו זה דבר
                  .הנפלא בעולמו ה"הקב לנו שהכין הרבים באוצרות זהיר לשימוש, האנושות כל שיתוף  של

                 

      

  



 

 דיבורי נשמה עפ"י הזוהר השבועי
(הרב דניאל שוסטר)  

 

 מתי הוא המשמח ויין. לנביאים שמושפע ת"השי של התענוג לאור הכוונה, יין. המשכר יין ויש המשמח יין יש

 אז. נכונה לא בצורה נמשך שהתענוג מתי הכוונה, המשכר ויין.  תורה שנקרא האמצעי קו של תיקון עם שנמשך

 חותם, שמירה עליו שיש יין, בענביו המשומר יין נקרא הוא מתוקן במצב הוא כשהיין. המקבלים על דינים מתגלים

 הוא הצדיקים עבודת כל, ל"באריז כמבואר. האור על השמירה עניין שהוא, ת"חומ אותיות – ם"חות. חותם בתוך

 היין את לו שהמשיכה הוא בזה שהביאור.  ענבים אשכול לו סחטה שחווה שכתוב, הראשון אדם חטא את לתקן

 הם חכמים תלמידי כי, יין ישתו חכמים שתלמידי אומרת' הגמ. תורה של תיקון בלי, למטה מלמעלה והתענוג

.  העניין של בהבנה רק מסתכם לא, התורה שהוא, האמצעי קו עניין.   האמצעי קו תיקון שהוא בתורה דבוקים

, מיוחדות נשמות י"ע ישראל עם של מושפע האמצעי קו של הזה האור. חיים של עניין זה. חיים תורת היא התורה

 האלו הנשמות. עניין אותו הם כי, תורה ללמוד גם זוכה ישראל עם האלו הנשמות ובכח. האמצעי מקו ששורשן

 קו סוד שהוא, הזו התורה סגולת י"שע. ישראל בעם התורה סגולת את לזרוע כח להן ויש, התורה את מבארות

 רבי נשמת הוא, היותר הגדולות מהנשמות, המשמח יין בבחינת, האלוקי האור את לקבל ישראל עם יוכלו, האמצעי

 רבינו שביאר כמו, קווין' ג תיקון עניין ביאור על מיוסד כולו שכל, הקדוש הזוהר ספר את שחיבר, יוחאי בר שמעון

 רק כוונתו אין הזוהר כי, הזוהר מכוונת האדם את מרחיקים רק האחרים הפירושים וכל. הסולם בפירוש

 שמבארים סודות בהם מרומז בכולם, המוסר וענייני הסיפורים שהם, שלו השטחיות גם אלא, הנראית כבשטחיותו

 .המשמח יין בקבלת האדם נשמת שיפתח שגורם, שבנפש האמצעי קו את

 זה המתנגדים קווים שני ישנם הבינה בספירת. הבינה בספירת הוא, המשמח יין הנקרא, האור של שהמקור ידוע

 והוא, יין הנקרא התענוג כל צרור ששם, דבינה שמאל וקו.  בלבד להשפיע ברצון דוגל שהוא דבינה ימין קו. לזה

 עולה, הבינה ספירת תחת שנמצאת הספירה שהיא, התפארת שספירת הוא האמצעי קו סוד. לקבל ברצון דוגל

, היא גם, זה ידי ועל". להשפיע מנת על מקבל" שנקרא, פשרה י"ע הקווין' ב בין שלום ועושה הבינה לספירת

 הזה האור כל את משפיעה התפארת ספירת מכן לאחר. הבינה בספירת שנמצא האור בכל זוכה, התפארת ספירת

 בגמרא.  האמצעי קו עניין בקצרה זהו.  האור את ממנה מקבלים, המלכות ספירת ענפי, ואנו. המלכות לספירת

 תורה עתידה"ש שם ואמרו, כך נקרא שהיה מקום, ביבנה לכרם רבותינו נכנסו הבית חורבן שלאחר מסופר

". זרעו מפי תשכח לא כי" בפסוק כתוב, ושלום חס: ואמר יוחאי בר שמעון רבי גם שם היה".  מישראל שתשתכח

 והתנאים. ם"בכר מרומז שזה, היין נמצא שם, ה"בינ אותיות ה"יבנ.  הבינה ספירת על מרמז ביבנה שכרם לפרש יש

 הקווין את מייחד שהוא, תורה שנקראת, התפארת ספירת, האמצעי קו הכוונה", שתשתכח תורה עתידה" אמרו

 שכל, שחיברתי הקדוש הזוהר ספר י"ע כי, ושלום חס: ואמר שמעון רבי קם ואז.  ה"ביבנ ם"בכר, הבינה בספירת

 לא זה ידי על', ביבנה כרם' היין מקור בבינה הקווין את שמייחדת התורה, האמצעי קו תיקון ביאור על מיוסד כולו

 לראות שנזכה יעזור ת"השי.  ת"להשי ויותר יותר מתקרב ישראל עם איך י"רשב בזכות ורואים. תשתכח

 .ק"הזוה ספר בהתפשטות

 

 ( דקות 5-10 בין השיעור) ק"בזוה היומי השיעור את לקבל אפשר

 .d052769144@gmail.com : למייל בקשה שליחת י"ע
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