
 
 

 
 
 
 

 בפנימיות הפרשה 
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

 
ר ִמְפֵני, כֻּּלֹו ָעַשן ִסיַני ְוַהר" ד... ָבֵאש ה' ָעָליו ָיַרד ֲאשֶׁ ל ִסיַני ַהר ַעל ה' ַוֵירֶׁ  ."ָהָהר ֹראש אֶׁ
 

 כבודו הרי? סיני להר ירד שהוא מספרת התורה מדוע כן אם. מיניה פנוי אתר ולית, עולם של מקומו הוא ה"הקב
 ישראל ויתייצבו" של הפירוש מה נשאל נשימה ובאותה. ברור לא? עת ובכל מקום בכל נמצא והוא, עולם מלא

 ?מדובר באמת תחתית איזו על"? ההר בתחתית
 

- החושך מתוך שניתנה התורה את קיבלו שלא העולם אומות'(: ו פרק רבה ויקרא) מופלא מדרש עינינו את יאיר
: דכתיב, החושך מתוך שניתנה התורה את שקיבלו ישראל אבל". ארץ יכסה החושך הנה: "אומר הוא עליהם

 העולם אומות: פירוש". יראה עליך וכבודו' ה יזרח ועליך: "אומר הוא עליהם", החושך מתוך הקול את כשמעכם"
". ארץ יכסה החושך הנה כי" נאמר ועליהן, בחושך נמצאות הן לכן, החושך מתוך שניתנה התורה את קיבלו לא

 ועליך" נאמר ועליהם, באור נמצאים הם ולכן, החושך מתוך שניתנה התורה את קיבלו הם – להיפך ישראל אבל
 ".יראה עליך וכבודו', ה יזרח

 
 החושך את מבטא הזה החושך אלא? כאן החושך של עניינו מה, החושך מתוך ניתנה התורה מדוע  :להבין וצריכים
 .עצמו בתוך מכיר שהאדם הרע הכרת את מבטא הזה החושך. האדם שבנפש

 
 עצמו בתוך להכין האדם על אשר וההבנה הצורך למעשה מהו – ומרכזית מאוד גדולה אחת שאלה לשאול עלינו
 ?תורתנו מתן יום, השבועות יום, הזה הקדוש היום מתקרב כאשר

 
, אלוקי אור היא הפנימית התורה מהות: ו"יל? הכוונה ומה הסיבה מהי. חושך להכין צריך האדם: המדרש אומר
 אשר, לתאוותיו קשורים אשר וזוהמה סיג מכל אותו ולנקות אותו לטהר, האדם נפש לנבכי להאיר שמיועד אור

 .למוטב מחזירו שבתורה המאור, שבו ותענוג הנאה לקבל לרצון קשורים
 

 האדם כאשר, מקולקל שהוא רואה האדם כאשר? התורה של הזה לאור נצרך נעשה בעצם האדם מתי, כן אם
 זאת ומסווה, מעצמו רק לו שאכפת מרושע רשע שהוא רואה האדם כאשר, השפלות בתכלית שפל שהוא רואה

 .התורה לאור נצרך הוא אז, נתינה מעשי של גדול בתחכום
 

 במצב. לקונית הרופא מדווח" ממארת במחלה חולה הוא. "חוליו מיטת על ודאוב כאוב השוכב פלוני על הביטו
. האדם כאחד ולתפקד לחזור, לנשום, לחיות!!! ת-ו-י-ח-ל עז רצון שלנו האומלל בחולה מתעורר שכזה סופני-טרום
 .לחיים תאווה המייצר פיסי חושך של סוג היא מחלה

 
 ואין, להתעלות סיכוי חסר שהוא ובטוח עצוב הוא, שפוף הוא. הרוחנית מחלתו את שמרגיש, היהודי הוא הנמשל
 כי" שנאמר, הגדול האור אל מעלה לקפיצה הסולם הינו, הכלי הינו הזה החושך!!! לא אך. מזה גדול רוחני חושך
, גדולה באפילה, המדרגה בשפל, ההר בתחתית ישראל עם התייצבות בעצם זו ."אור נראה באורך חיים מקור עמך
ד": שנאמר וזהו. תורה מתן – הגדול האמונה לאור לזכות מנת על  על קרוי יתברך הבורא -" ִסיַני ַהר ַעל ה' ַוֵירֶׁ
 נורא צימאון בו יתעורר כ"יוע, האנושי הסולם בתחתית שנמצא איך שיראה, באדם ירידה פועל כי, פעולתו שם

 .התורה למימי
 

 .פשוט זה? האמונה אור לקבלת עצמנו את נכין כיצד
 שבין במצוות עצמו את לבחון מתחיל וכשיהודי'(. ב ג"קל שבת" )רחום אתה אף רחום הוא מה" - לנו מורים ל"חז

 כי, מאד מאד הוא רחוק שהלא, פניו מעל הכסיל חיוך נמחק אזי, בוראו לבין בינו, לרבותיו אדם בין, לחברו אדם
 חולה אותו כמו, לבוראו להתקרב צימאון בו מתעורר זה חשוך ובמצב, רוחניותו נועם את מחשיכים ותאוותיו גופו

 .לחיות המתאווה למות הנוטה
 

 מתן כמו, לקבלו שניתן אור, בוראנו של הגדול האור לקבלת מופלא סולם אלא שאיננו, נורא חושך לפנינו לנו והנה
 .ירידה של במצב שאנו פעם בכל, תורה

 !בהצלחה. העילאית הרוחנית וההצלחה הקימה של יסודה היא, פעמים שבע ואפילו הנפילה, יהודי ייאוש אל אז
  שלום ברכת אתר הרב מאמר מתוך

  

 פנינה לשבת
 חשע"ת שבועות-במדבר
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 מחשבה פנימית

 )יואל אופנהיימר(

 

 לשמור על הזהות

ָחד ִהְקִהילּו ָהֵעָדה ָכל ְוֵאת" ש ְבאֶׁ ן ֵשמֹות ְבִמְסַפר ֲאֹבָתם ְלֵבית ִמְשְפֹחָתם ַעל ַוִיְתַיְלדּו ַהֵשִני ַלֹחדֶׁ  ִמבֶׁ

ְשִרים  )במדבר א, יח( ."ְלגְֻּלְגֹלָתם ָוַמְעָלה ָשָנה עֶׁ

 

 

 :הפסוק פשט

 

 .ומשפחות שבטים פי על ומתקבצים ישראל בני כל מתכנסים', ה שציווה המפקד את לקיים מנת על

 

 

 (דפסחא מסכתא - בא ישמעאל דרבי מכילתא)  :הפסוק  על האגדה

 

 שבזכותן] בהם כדאי העולם כל שאין מצוות ארבע ישראל של בידם היה לא וכי: אומר ברבי הקפר אליעזר רבי

 שלא ומניין. לשונם את שינו ולא, שמם את שינו ולא, הרע לשון על ולא, העריות על נחשדו שלא[? ממצרים נגאלו

א" שנאמר? העריות על נחשדו ן ַויֵּצֵּ ה בֶּ ִלית ִאשָּׁ אֵּ רְׂ הּוא ִישְׂ ן וְׂ ִרי ִאיׁש בֶּ  ישראל של שבחן להודיע -( כד ויקרא" )ִמצְׂ

? זה את זה אוהבין והיו הרע לשון על נחשדו שלא ומניין. )...( הכתוב ופרטו ופרסמו זה אלא ביניהם היה שלא

ה: "לומר תלמוד ֲאלָּׁ ׁשָּׁ ה וְׂ ּה ִאשָּׁ נְׂתָּׁ כֶּ " שנאמר? בירידתן שמייחסן כשם שמם שנו שלא ומניין(. )...( ג שמות" )ִמשְׂ

ן" אּובֵּ עֹון רְׂ ִוי ִׁשמְׂ ה לֵּ דּו" ואומר לוי שמעון ראובן בעלייתן מייחסן כך( א שמות" )ִויהּודָּׁ ַילְׂ ם ַעל ַוִיתְׂ ֹחתָּׁ פְׂ ית ִמׁשְׂ בֵּ  לְׂ

ם ר ִפי ִכי: "שנאמר? לשונם את שנו שלא ומניין[ )...( שלנו בפסוק" ]ֲאֹבתָּׁ ַדבֵּ ם ַהמְׂ יכֶּ  ואומר( מה בראשית" )ֲאלֵּ

רּו" י ַוֹיאמְׂ ִרים ֱאֹלהֵּ ִעבְׂ א הָּׁ רָּׁ ינּו ִנקְׂ לֵּ  (.ה שמות" )עָּׁ

 

 

 :למחשבה נקודות

 

 זרה תרבות ושל העבדות של הלחץ תחת, במצרים גלות של שנים מאות לאחר. גדול פלא מתאר שלנו הפסוק

ב גֹוי"-כ ממצרים ולצאת זהותו על לשמור ישראל עם הצליח,  העתיק העולם בכל דומיננטית רֶּ  כח". ּגֹוי ִמקֶּ

 הגלויות בכל היהודי העם חווית של קבוע למאפיין יהפוך, במצרים לביטוי שבא ומדוכא נרדף מיעוט של ההישרדות

  שם את ולגלות לייצג שנבחר, ישראל עם שליחות של העמוקה המהות לע מעיד גם הוא, בנוסף. והמרות הארוכות

 לאחר ברכה" )לעולם נרו תכבה שלא לו נשבעת קדשך בשם כי" נצחי קיום לו הובטח זה ובזכות, בעולם ה"הקב

, שמם את לשנות לא: מצוות ארבע שמירת על במצרים ישראל עם של הקיום סוד עמד, אגדתנו פי על(. ההפטרה

 מסוגלים היו מצרים יוצאי, זה ובזכות. אסורים אישות יחסי לקיים ולא, הרע לשון להגיד לא, שפתם את לשנות לא

 את מפרש י"ורש. במדבר ישראל עם של המפקד במעמד שלו והמשפחתי השבטי המוצא לפי אחד כל להשתייך

דּו" הקשה המילה ַילְׂ  ". יחוסיהם ספרי הביאו"  -" ַוִיתְׂ

 

 הרבדים לשני בהקשרם התבוללות נגד אותם ושמרו ישראל בני ידי על שנשמרו המצוות ארבע את לבחון ניתן

 של הטבור חבל היא משותפת שפה, הלאומי ברובד. המשפחתי והרובד הלאומי הרובד: ישראל כלל של העיקרים

 ולהביא, ותרבי החזק החברתי החיבור את למוטט המסוגל הרסני כוח הוא הרע לשון, לעומתה. האומה אחדות

 ועם העבר דורות עם חיבור מאפשר המקורי השם שמירת, המשפחתי ברובד.  אחים ולמלחמת חינם לשנאת

 .המשפחתי התא ואת הזוגי הקשר את לרסיסים לרסק עריות גילוי מסוגל, זאת לעומת. דומה זיקה בעלי אנשים

 

 דבר של בסופו יגיע כולו העולם. מראש קבוע כולה והאנושות ישראל עם  של הסופי יעדו, הקבלה תורת פי על

'. ה מציאות של מלאה ובהכרה ורוחני גשמי בשלום ועם אדם כל יחיה שבו", התיקון גמר" של, גאולה של למצב

 מעמיד הוא ברוך הקדוש, "זהותו את לנטוש ישראל עם מחליט אם: זה ליעד להגיע הדרך את לבחור רק לנו נשאר

 היהודים נגד הראשונים החוקים, ולראיה(. צז  סנהדרין" )תשובה עושין וישראל כהמן קשות שגזרותיו מלך להן

 רצוננו עם לבחור שנדע רצון יהיה! יהודיים לא עם מין יחסי ואיסור" יהודי" שם כפיית כללו הנאצית בגרמניה

      .במצרים אבותינו כמו  והאמת החיים דרך, ומצוות תורה דרך, השנייה הדרך את החופשי

  



 

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

. 

מיתוק של מידת הדין מקום הישוב יש לו שורש רוחני והוא עניין ההעולם מתחלק למקום ישוב ומקום מדבר. 

ה שאין ויר ביום ובלילה. מושבענף הגשמי זהו מקום הישוב שבו יש מים ואויר טוב ואיזון במזג הא במידת הרחמים,

ביום חם כאש  ת הדין כשלעצמה, בלי תיקון, ולכן אין בו איזון כלל.א מידהרוחני הוורשו , ששמקום המדבר כן

 ושדים, משכנם במדבר, וכן כל כוחות הסטרא אחרא. בנפש האדם ישנם ג"כ שני מקומות הללוובלילה קר כקרח. 

דבר, שאין בו ויש גם את מקום המ מיתוק של מידת הדין במידת הרחמים,מקום הישוב, שהוא מקום האיזון וה -

וישם "ביא אומר א יתוקן המדבר, כמו שהנולעתיד לבאיזון כלל, והוא האגואיזם הצר, שמפריע לאדם תמיד.  

ר.  מדבר הוא ג"כ מלשון "מדברה כעדן ַדבֵּ תנה י, שהוא המעלה הגבוהה על דרגות דומם צומח וחי.  התורה נמְׂ

רהלתקן את  חודווקא במקום שאין בו ישוב, כדי להורות שיש בתורה כ ,במדבר ַדבֵּ , את המקום האפל והשפל מְׂ

 שבנפש, והוא האגואיזם הצר.

ע"י  ."עץ החיים"שנקרא  של שער החמישים, ה, עד הדרגהלדרג הח הליכה ללכת מדרגונותנת לאדם כהתורה 

ח ווק יונק מאימו נותן לו כידוע שהחלב שהתינ .הלדרג השאדם לומד תורה כמו שצריך הוא זוכה ללכת מדרג

 הח של רגליים להלך בהן מדרגולכן בחג השבועות אוכלים מאכלי חלב, לרמז שהתורה נותנת לנו כו  ברגליו,

אברים שתפקידם  םם היהשיניחלב אוכל תינוק שאין לו שינים.  מאכליויש עוד עמקות בעניין מאכלי חלב. . הלדרג

ח שנותנים וך. זה רומז על הכם.  זהו מאכל זילברר ולהפריד הפסולת מהאוכל.  חלב לא נזקק לבירור של השיני

כבר צומחות לו שיניים ואז זה רמז שצריך להתחיל לתת  ה שאין כן לאחר מכןמ, בתחילת עבודתומלמעלה לאדם 

ים חדשים.  וכתוב בספרים רישנם בירו הובכל דרג ,הלדרג הם, שכבר הולך מדרגיאז יש לו גם רגלי עבודה בעצמו.

ימים ספירה של מ"ט ינ' שערים חדשים.  גם בחג השבועות מס שכל פעם שמשיג את שער הנ' מתחילים קדושיםה

של בירור הליכה אין סופית.  וכל פעם  גות חדשותואז מתחילים נ' שערים חדשים, מדרימים ובאים לשער הנ', 

ין "גדול המלבין שינים לחברו יותר ממשקהו יגם ענ יין החלב שנותן רגלים חדשות.  וזהבתחילת ההליכה יש את ענ

ם לחברו ממה יח לעשות בירור בעצמו. אבל המלבין שיניוים, היינו כים חדשות ושיניכי החלב נותן לו רגלי חלב",

ח האהבה. וזה וים שהם מבררים מתלבנות בכים", שהשינישהוא מתכלל עימו ומברר עימו יחד, שזהו "מלבין שיני

ם האבנים.  והדין הקשה נקרא גם, שהם ישהבירור נעשה ע"י שיני ם כן עניין האחדות הגדולה )ויש גם עומק בזהג

 אבן, שזהו שהרע משמש לבירור בעצמו(. כן

 שיהיה לכולם שבת שלום וחג שמח ונזכה לקבל את התורה בשמחה.
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 בסוד הלשון
 יוסף בלו()

 הוי דן כל אדם לכף זכותדבר בם בצורה של  –פרשת במדבר 

התורה שבכתב הפותחת  - ם"בדבר? היה האל בנ"י. ומה ה'  דבר בםפרשת במדבר פותחת את ספר במדבר, כי שם 

ו'  -ב השבועות. ובחג אימתימבתיבה  מראשית, ואת התורה שבעל פה והתלמוד, הפותח באות בבתיבה  בבאות 

 , אז ה' דיבר עם ישראל את עשרת הדיברות.נחוג את קבלת התורה שקבלנו למרגלות הר סיניון, ובסי

ִמׁשְׂ  פותחתראשית הפרשה  ל לְׂ אֵּ רָּׁ נֵּי ִישְׂ ל ֲעַדת בְׂ ת ֹראׁש כָּׁ אּו אֶּ ם בציווי של ה' את משה למנות את עם ישראל "שְׂ ֹחתָּׁ פְׂ

מֹות  ַפר ׁשֵּ ִמסְׂ ם בְׂ ית ֲאֹבתָּׁ בֵּ ם" )במדבר א, ב(.  מפרש רש"י וזה לשונו: "כי מתוך חיבתן לפניו מונה לְׂ ֹלתָּׁ ּגְׂ ֻגלְׂ ר לְׂ ל זָּׁכָּׁ כָּׁ

אותם כל שעה, כשיצאו ממצרים מנאן, וכשנפלו בעגל מנאן לידע מנין הנותרים, כשבא להשרות שכינתו עליהם 

שראל היא מתוך החיבה אליהם, מנאם, באחד בניסן הוקם המשכן, ובאחד  באייר מנאם". כלומר, הסיבה למנות את י

 כי הפעולה הזו יוצרת קשר וחיבור בין המונה לנמנה. גם כי שמחבבים דבר מה מונים אותו, 

רוש ראשון הוא, שאיש ישראלי מחויב לעשות לו רב, שתכליתו י. ולעניות דעתי, הפבר חביש צירוף והוא  חברלמילה 

והמילה חב מציינת שטר חוב, כלומר יש   ,בןמארמית זה  ברלקרב אותו לבורא. הפירוש שני הוא, שתרגום המילה 

קונים חיבור. והחיבור האמיתי בין הפרטים בכל חברה  ןהקנייובאמצעות יחס  ,קשר של חוזה, המחייב בין הפרטים

, וכמו שיש לב ולבב כך מצאתי שיש חוץזה  בררוש השלישי הוא, שמשמעות המילה יבור אל ה'. הפיהוא באמצעות ח

רושים מחוברים י. שלושת הפעמוחב ולחבב, כלומר אם נצא מחוץ לעצמנו ונחבב נקודה טובה אצל השני אז נתחבר 

 אבסייעתלמשנה "עשה לך רב, וקנה לך חבר, והוי דן כל אדם לכף זכות")משנה אבות א, ו(. ובכדי לממש את המשנה, 

יר בכדי לציין הנקודות הטובות בישראל, וכך נדון את עצמנו וכל אדם ונעבירו מכף אור לשידשמיא, כתבתי שיר וב

 חובה לכף זכות.

 עברי גם ישראלי / יוסף בלו

 השבוע עבר

 היה בו מן מעבר
 

 מעולם לעולם

 משנה לשנה

 מנפש לנפש
 

 לפעמים אני מרגיש כמו אברהם העברי
 

 איש ישראליולפעמים פשוט כמו 

 הקורא מעבר האחד אל העבר שני

 אל כל העולם:
 י

 ש לי אורי

 ויש לי אושר

 יש לי אש

 ויש לי יושר

 יש לי שיר

 וקשר ישיר

 אני שר אל אלי
 

 ד שמע ישראל ה' אלוהינו ה' אח

 אוריב

כל שבוע בספירת העומר מתקדמים ועוברים מספירה 

לספירה: חסד < גבורה < תפארת < נצח < הוד < 

מעבר הנפשי מרגישים במציאות < מלכות. את היסוד 

בעצם שלושת הרבדים  םובמקום. אלו ה בזמן

נה, שולם, ע: עש"ןהמדברים איתנו בהויה הנקראים 

, אבינו פש. לפעמים ניתן לנוע ברבדים אלו כאברהםנ

איש של חסד והשפעה, איש אחד ובודד באמונתו, 

הנמצא מן העבר האחד ובא לבשר על קיומו של האל 

ולפעמים  לכל העולם כולו. אשר נמצא מן העבר השני

ישראל, ניתן לנוע כאיש פשוט ישראלי, כחלק מעם 

 ,המתפאר בנקודות הזכות הטובות אשר בשמו

ונלחם כנגדו עד  והשמח בהן לפני האל, כשורה

שהאל נכנע אליו בשל חיבתו לדבוריו ואז מחויב לתת 

ות שיש לו שפע וברכות. ואלו הן מבין הנקודות הטוב

וקשר  אור, אושר, אש, יושר: ישראלבשמו של עם 

אל הבורא. אז בע"ה שנתייגע למצוא את  ישיר

הנקודות הטובות הנ"ל בנו כפרטים וגם כעם, כי 

נקודות הטובות הנ"ל הן ייחודיות, מיוחדות ומאחדות. 

ובזכותן נאמין בכוח הסגולה של עם ישראל לשמוע 

את הטוב בשני קול של האהבה. כי אם נאהב הלצו 

אז נתחבר להיות כאיש אחד בלב טוב אחד, אז גם 

נהיה כלולים בבורא האחד, היחיד והמיוחד, כי ה' 

 הוא הטוב והמיטיב, אכי"ר. 

 13אחד= ,13על פי הרמז: אהבה=

 )ה' יתברך(  =הויה26)חברו( אהבה )עם( אחד=
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 פניני בינה
 יפעת אדלר()

 הכלים לקבלת התורה

 חודש של המהות. החודש אותו של השפע את לקבל זוכה אליה להתחבר שיודע ומי הארה תמתחדש חודש בכל

 אינו שבועות חג. פעמית חד הייתה לא הזאת ההארה אבל. וארץ שמיים של חיבור היה שבו תורה מתן היא סיון

 .מחדש שנה כל תורה מתן הוא אלא, תורה למתן מזכרת

 :ח"ר מאמר, בשמעתי הסולם בעל אומר

 אין אלא, נפסקה כך ואחר אחת פעם התורה ניתנה שאז הפירוש אין, סיני הר במעמד שהיה תורה מתן ענין"

 היות, לכן. במקבלים תלויים השינויים כל אלא, שינוי אין הנותן ומצד, נפסק שאינו נצחי ענין זה כי, ברוחניות העדר

 כלל היו סיני הר במעמד אז כן שאין מה, יוןהעל מצד הוא שההפסק אומרים אנו, לקבל מוכשרים אנו אין שעתה

", אחד בלב אחד כאיש - ההר נגד ישראל שם ויחן: "הפסוק על ל"חז שאמרו כמו, התורה לקבלת מוכנים ישראל

 כוונה רק אלא להם הייתה שלא, הכלל מצד הכנה אז שהייתה

 בשם שכתוב כמו, נותן תמיד והוא, שינויים אין הנותן מצד אבל. התורה קבלת שהיא, אחת מחשבה, אחת

 ."סיני הר על הדברות עשרת את לשמוע יום כל מחויב שהאדם ט"הבעש

 מתעורר שאז משום, דלתתא לאתערותא מוכשר הוא שהזמן מטעם, התורה קבלת זמן יש ושנה שנה בכל ולכן"...

 שיוכלו לתחתונים כוח שנותנת למעלה התעוררות יש לכן, תורה מתן של האור התחתונים אצל מגולה שהיה הזמן

 ."התורה לקבלת מוכנים אז שהיו כמו, התורה לקבלת הכשרה של הפעולה את לעשות

 .מוקדמת הכנה דורש הדבר אבל. התורה לקבלת מסוגל זמן הוא שבועות חג של הזמן, כלומר

 שבועות - פסח

 ארבעים במשך מתייגעים אנחנו העומר בספירת. למחרת ומסתלקים מלמעלה גדולים אורות מתגלים בפסח

 .שלנו יגיעה לאחר האורות את שוב לקבל, התורה לקבלת מוכנים ולהיות שלנו המידות את לתקן כדי ימים ותשעה

ם ַוִיַחן: "כתוב סיני הר במעמד ל ׁשָּׁ אֵּ ָּׁׁ רׁ  ר נֶּגֶּד ִישְׂ ָּׁׁ הׁ  ָּׁׁ  להיות כדי". אחד בלב אחד כאיש: "י"רש מפרש". הׁ 

. שלמה ישראל אהבת עצמנו על ולקבל שלנו לקבל הרצון את לתקן צריכים אנחנו התורה לקבלת מוכנים

 יותר שיש וככל. לישות ישות בין מאחד ברצון הדמיון ברוחני כי". אחד" המילה כמו ג"י בגימטרייה עולה" אהבה"ו

 פחות יש אחדות

 ...אהבה ויותר ישות

 ההילוך חודש – סיון חודש

 ?לתורה ששייך ההילוך כוח מהו. ההילוך כוח הוא סיון לחודש ששייך בנפש הכוח

 אל מחיל ילכו: 'שנאמר, הבא בעולם ולא הזה בעולם לא מנוחה להם אין חכמים תלמידי: "כתוב א ד"ס בברכות

 ...".חיל

 לאן לנו יש תמיד. דחי אל מדחי ו"ח או חיל אל מחיל או הולך תמיד הוא. אחד במקום עומד לא פעם אף האדם

 עד ללכת אפשר איך מגלה התורה. חדשות למדרגות, חדשים לגבהים, חדשים לעומקים. להתקדם ולאן לשאוף

 לפנים לעומק עד להגיע יכול האדם פסוק ובכל דף בכל, בתורה חלק בכל איך חידשה התורה. מקום באותו אינסוף

, הדבר במעמקי להלך כוח שיש הוא תורה במתן שהתחדש הכוח. עמקים ועוד עוד בוקע תורה של הילוך. מעומק

 האחרונה הנקודה עד לגעת ומקום מקום מכל. הזה מהמקום אינסוף עד ולגעת, דבר של רקיע ברום להלך כוח יש

 .להיות שיכולה

 !חיל אל מחיל ללכת שנזכה

 (שוורץ איתמר והרב אשרוב הרב של שיעורים י"עפ)

 .רסם מבחר שלהםפשמח לקבל תגובות, הארות, משובים ופנינים שלכם וננ                    

 yifat@orpnimi.org.il    פנימי אור    www.orpnimi.org.ilחפשו אותנו באתר                      
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