
 
 

 
 
 
 
 
 

 בפנימיות הפרשה 
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

 
 (א, א איכה) ".למס היתה במדינות ׂשרתי בגויים רבתי הכאלמנ היתה עם רבתי העיר בדד ישבה איכה"
 

 הגשמיים העניינים כל ת.אח' מס השולטת היתה ,שבאדם דקדושה הנפש, הישראלית הנפש ,החורבן לפני
 היתה" היום אבל .הקדושה של משרתים היו הם .שתיים מספר היו כולם, לקבל הרצון של העניינים, שבאדם

 "?למס היתה" - העניין פירוש מה". למס
 

 : הסברים מספר בזה לאמר יש
 
 התאוות, היצרים, הרצונות את, העצמית האהבה את משרתים .הטומאה של המשרתת היא הקדושה היום. א

 שהרי .אצלנו היום רואים שאנו כפי ,גבירתה את ירשה השפחה, לגמרי התהפך הכל כלומר. שבאדם הגשמיים
 התענוגים את להשיג בכדי הקדושה בענייני משתמשים ואנו, בנו שולטים הם הגשמיים והתאוות הרצונות

 .הבא בעולם או, הזה בעולם שלנו לקבל הרצון את לספק בכדי, ושליטה וכבוד כסף שלנו הגשמיים
 

 הזאת ובתורה', ית הבורא תורת את לומד הוא הרי תורה לומד כשאדם. הכל היה זה רה והמצוותהתו בעבר
, שלו העצמית האהבה את לצמצם, עצמו את לתקן האדם יכול התורה י"ע .המלכים מלכי מלך ה"הקב מלובש
 ואין גוף לו אין ה"הקב שהרי'. ה מציאות את, שלו המח במחשבת, שלו ההרגשה של הלבביים הכלים בתוך ולגלות

 כאשר, החורבן טרום של בזמן ם כן,א. המח והבנת הלב הרגשת הם ה"הקב את להשיג והמכשירים, הגוף דמות לו
, המלכים מלכי מלך, ה"הקב מלובש שכאן זה מתוך .אצלו עיקר היה זה, במצוות עוסק היה, תורה לומד היה האדם

 התורה היום אבל. המלך להיכל נכנס האדם ואז, נכון במפתח להשתמש, הדברים את לפתוח לדעת רק צריכים
 והעיקר, אותה לשמור שצריך חיים ונטולת יבשה חיצונית מסגרת כמין דהיינו, סמל להיות נהפכו לרוב והמצוות

 יוכל שהוא חושב האדם ומזה, האדם של והתאוות היצרים, ותענוג הנאה לקבל הרצון של העצמי הסיפוק הוא
 . בשמחה להיות

 
 יודע אתה, לו ואמר משמשו עם הלך הוא אלול בחודש פעם: ע"זי ם"הרי החידושי בעל מגור הרבי של בחזונו נספר
 וגבאים חסידים עם, בתורה גדול רבי יהיה היום כמו שגם זמן יבוא - כלום יהיה לא אבל, הכל שיהיה זמן יבוא

 שלו והנבואה'. ה"הקב' - הזאת המערכת בכל חסר יהיה קטן אחד דבר רק, הכל הכל .ותרומות וספסלים
 אחד דבר רק אבל, שיעורים, גדולים מדרש בתי, עצומות מערכות היום יש באמת כלומר. במילה מילה התקיימה

, אטומים והמח הלב, ה"הקב הרגשת את אין, באמת ה"לקב ההתייחסות אין! ה"הקב, הזה העסק בכל חסר
 . נעלם ה"הקב כביכול

 
 חיצוני ממד רק זהו הגשמי המקדש בית חורבן של העניין .באב' בט בוכים אנו זה על, באמת החורבן נקודת זוהי

 פניך אין אם, "ואמר זה על בכה רבנו משה וכבר. בתוכנו מורגש איננו ה"שהקב זה על הפנימי האמתי לחורבן
 מה בשביל, אצלנו מורגש לא אתה אם כלומר, איתנו הולך לא אתה אם(, ו"ט, ג"ל שמות" )מזה תעלנו אל הולכים
. איננו ה"שהקב מפני, ק"הזוה אומר .(ד"י, א"ל ירמיהו" )איננו כי בניה על מבכה רחל" וכן. ממצרים אותנו העלית

 בדברים ולשמוח להתעודד לנו אסור, נחמה לקבל לנו אסור זה על, לבכות צריכים אנו זה על, החורבן נקודת זוהי
' ט שאבל נקווה ה"ובע. שלנו את לתבוע צריכים אנו, קדמוניות כבשנים תתוקן לא הזאת שהנקודה עד. אחרים

 מאתנו אחד שכל, ה"הקב של העם להיות ונחזור, יתוקן הזה שהעניין בזמן וזהו, ולחג למועד עלינו יתהפך באב
 .המילה מובן במלוא ישראלי איש להיות יחזור

 
 
 

 
 

 

                       

 
 פנינה לשבת

 חשע"ת ט' באב –דברים 
 



 

 

 

 מחשבה פנימית

 )יואל אופנהיימר(

 

ה" ָבִרים ֵאלֶּ ר ַהדְּ ר ֲאשֶּ ה ִדבֶּ ל ֹמשֶּ ָרֵאל ָכל אֶּ ר ִיׂשְּ ֵעבֶּ ֵדן בְּ ָבר ַהַירְּ ל ּוֵבין ָפאָרן ֵבין סּוף מֹול ָבֲעָרָבה ַבִמדְּ  ֹתפֶּ
ָלָבן ִדי ַוֲחֵצֹרת וְּ  )דברים א, א( ."ָזָהב וְּ

 :הפסוק פשט

 כל על משה ויחזור יסכם בנאום.  ישראל עם אל רבנו משה נאום כולו כמעט אשר דברים ספר את פותח פסוקנו
 .ישראל לארץ הכניסה לפני המעמד מיקום על פרטים נותן הפסוק. המדבר שנות אירועי ועל התורה

 )א עמוד לב דף ברכות מסכת בבלי תלמוד)  :הפסוק  על האגדה

ין…" ן בֵּ ארָּ ין פָּ ן תֶֹּפל ּובֵּ בָּ רֹּת ְולָּ ב ְוִדי ַוֲחצֵּ  מדרש בבית אמרו] דבי אמרי? זהב ודי[ הוא מה] מאי[, שלנו בפסוק" ]זָּהָּ
 עד לישראל להם שהשפעת וזהב כסף בשביל, עולם של רבונו: הוא ברוך הקדוש לפני משה אמר כך: ינאי רבי[ של

 את שעשו גרם הוא -![די: שאמרו עד רבים זהב וכלי תכשיטים מהמצרים קיבלו ממצרים שיצאו בזמן] די שאמרו
 כרשינין האכילה[, רזה] אברים ובעלת כחושה פרה לו שהיתה לאדם, משל: אושעיא רבי אמר[... הזהב] העגל

 שהאכלתיך כרשינין אלא - בי מבעטת שתהא[ לך] ליך גרם מי: לה אמר. בו[ בועטת] מבעטת והיתה[ מובחר אוכל]
 זני כריסיה מלי[ העממי הפתגם שאומר כפי] אינשי דאמרי היינו: ששת רב אמר הונא דרב בריה אחא רב אמר... 

ם: "שנאמר[ הרעים חטאים ממיני הוא הכרס מילוי] בישי עּו ְכַמְרִעיתָּ ְבעּו ַוִיְשבָּ ם שָּ ם ַויָּרָּ ן ַעל ִלבָּ חּוִני כֵּ  הושע" )ְשכֵּ
ם: "ככתוב, אמר נחמן רב(. יג ֶבָך ְורָּ ַכְחתָּ  ְלבָּ ַבע ְוָאַכל: "ככתוב אמרו ורבנן(. ח דברים" )ֱאֹלֶהיָך' ה ֶאת ְושָּ ן ְושָּ שֵּ  ְודָּ

נָּה ִרים ֱאֹלִהים ֶאל ּופָּ רּון ַוִיְשַמן: "וגם(, לא דברים" )ֲאחֵּ ט ְישֻׁ  רבי אמר נחמני בר שמואל רבי אמר(. לב דברים" )ַוִיְבעָּ
יִתי ְוֶכֶסף: "שנאמר? למשה לו והודה הוא ברוך הקדוש שחזר[ יודעים מהיכן] מנין: יונתן ּה ִהְרבֵּ ב לָּ שּו ְוזָּהָּ ַעל עָּ " ַלבָּ

 .)ב הושע)

 :למחשבה נקודות

 חלק. ישראל בני את משה לתוכחת כפתיח שלנו בפסוק המוזכרים המקומות שמות רשימת את מפרש י"רש
 די השם, לדוגמה. העם של רעה תכונה מסמל וחלקם, ישראל בני וחטאו מרדו שבהם מקומות על מצביע מהשמות

 .הזהב עגל לנושא שלנו באגדה מתקשר זהב

: מצרים ביציאת ברשותו שהיה הרב הזהב בשל התאפשרה העגל בחטא ישראל עם שנפילת' ה כנגד טוען משה
 והמצוות התורה דרך ועזיבת  זר לאל הפניה – הזהב עגל. האדם נפש על שלילית השפעה להיות עלולה לממון

 .ממצרים ביציאתו העם של הכלכלית הרווחה בשל התאפשרו

: העליון ולמושיע למנהיג פנייתם עלתה, כלכלי בטחון וללא רכוש ללא במצרים עבדים היו ישראל בני כאשר 
ל ְבנֵּי ַויֵָּאְנחּו" אֵּ ה ִמן ִיְשרָּ ֲעבֹּדָּ קּו הָּ ם ַוַתַעל ַוִיְזעָּ תָּ ֱאֹלִהים ֶאל ַשְועָּ ה ִמן הָּ ֲעבֹּדָּ : דוד המלך שכותב וכפי(, ב  שמות" )הָּ
אִתיָך ִמַמֲעַמִקים"  מאוד מתגברת, לפרנסתו יום-יום וטרוד כל מחוסר שהוא חש אדם כאשר(. קל תהלים'" )ה ְקרָּ

 .שמיים לרחמי הכמיהה בליבו

 כמו, האלוקית ההשגחה כלפי ניכור ושל גאווה של לתחושה ליפול עלול הוא, האדם מתעשר כאשר, זאת לעומת
רּון ַוִיְשַמן: "בפסוק שכתוב ט ְישֻׁ  שכותב וכפי. שבאגדתנו והמרדנית השבעה הפרה של המשל את המסביר", ַוִיְבעָּ
 אחד מצד העוני, לאדם נסיונות הם הנה, לרע בין לטוב בין העולם עניני כל כי": "...ישרים מסילת"ב ל"הרמח

 ה'?". ִמי ְוָאַמְרִתי ְוִכַחְשִתי ֶאְשַבע ֶפן(: "ל משלי) המלך שלמה שאמר כעניין אחד מצד והעושר

 

 

 

 

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

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

http://www.orpnimi.org.il/
https://www.facebook.com/orpnimi/


 
 

 דיבורי נשמה 
(הרב דניאל שוסטר)  

 

. ישראל עם בשביל האורות כל את שכונסת ישראל כנסת, המלכות ספירת כנגד דברים חומש, דברים פרשת

 הוא בכללותו דברים שחומש העניין את להבין זה פי על ואפשר. מעליה שיש מה כל את כוללת המלכות ספירת

 מה על וחוזר ומספר ישראל לעם שמדבר, משה של הדיבורים שכולו חומש. לכן קודם שהיה מה כל על חזרה כעין

 אור מקבלת המלכות שספירת וידוע. שמעליה מה כל שכוללת, המלכות ספירת עניין הוא כי ל"כנ והטעם. שהיה

 בכל לאחוריו האור שמחזיר ודין קשה חומר כמו עניינו והמסך. חוזר אור שמעלה המסך י"ע והוא, תיקון בדרך

 ותוכחה. ישראל את מוכיח רבינו שמשה, תוכחה עם מתחיל, המלכות סוד שהוא, דברים שחומש לרמז ויש. התוקף

 להם נתן אותם שהוכיח התוכחה י"וע. גדול בתוקף לאחוריו האור את שדוחה המסך על לרמז ודין קשה דבר היא

 לזה גורמת שהתוכחה, והיינו". לעיניך ואערכה אוכיחך" אומר והפסוק. ליוצרם צורתם להשוות התגברות של כח

 .העינים אור לו שיתגלה עד, התגברות כח אותו שמוכיחים

 וידע. המלכות ספירת של חורבן הוא החורבן כל כי. באב בתשעה דברים פרשת לקרוא שמתחילים גרמא והזמן

 להתגלות שיוכלו אותה לתקן המלכות בנין הם האלו הימים כל הנה, התורה סיום שהוא תורה שמחת עד שמעתה

 את שמגלה הדרגה זה ודיבור. דיבור ויש קול יש כי, דיבור נקראת שהמלכות וידוע. העליונים האורות כל בה

 מן וההטבות האורות וכל הטובים הדיבורים כל שמתגלים -" דברים" וזהו. הקטנים הפרטים עד, לפועל הדברים

 . הפועל אל הכח

 .תנוחמו וירושלים ציון ובנחמת לכולם שלום שבת

 

 

 דיומאפניני 
 (הרב מנחם סוכות)

 
 .הבדידות

 .מהבדידות יותר מבפנים אותנו שמכלה תחושה אין
 . לבד כך כל ולהרגיש בחברים מוקף להיות יכול אני

 .איתי באמת לא אחד שאף ולהרגיש בזוגיות להיות אפילו, אנשים עם היום כל לדבר אפשר
 - עמוקה הכי בצורה זה את צועק הנביא ירמיהו
ה יכָּ ה אֵּ ד יְָּשבָּ דָּ ִעיר, בָּ ִתי הָּ ם ַרבָּ  .עָּ

 ?בודדים וכולם אנשים הרבה כך כל בעיר שיש ייתכן איך
 ?מזה זה נפרדות בכזו שחיים זוגות יש איך
 ?אותם רואה לא אחד שאף שמרגישים ילדים יש איך
 ?מילדיהם נתק כזה שחווים הורים יש איך

, לעצמי מחובר באמת לא מרגיש כשאני מתחילה היא. עמוק יותר הרבה במקום מתחילה שהבדידות היא והאמת
 .להיות ורוצה יכול שאני למה, שאני למי

 בכך שמתפארת העיר שאותה מכיוון בודדה היא. אנשים בה אין או בתים בה שאין בגלל בודדה לא ירושלים
ה" ְברָּ ּה ֶשחֻׁ ו לָּ  של" גוף"ה, מעלה של לירושלים מחוברת לא מטה של שירושלים מכיוון. מחוברת אינה", ַיְחדָּ

 .בודד כך כל אני, שלי לפנימיות, שלי לעומק מחובר לא וכשאני. שלה" נשמה"ל מחובר אינו ירושלים
 - ביותר הכואבת בצורה זה את מבטא ירמיהו ושוב

ה יכָּ ה אֵּ ְיתָּ נָּה ִקְריָּה, ְלזֹונָּה הָּ  .ֶנֱאמָּ
 את רואה מישהו אם. שאני מי את רואה ולא אותי רואה מישהו אם הוא לי להיות שיכול ביותר הגדול הכאב

 אליי שיתקרבו, כך אותי שיראו לאפשר נאלץ אני בו למקום מגיע אני אם. שלי מהפנימיות ומתעלם שלי החיצוניות
 .כך כל חיצונית בצורה אליי ויתייחסו

 שהוא כפי אחד כל לראות שנזכה, שאנחנו למי מחוברים להיות, לחיבור שנזכה, ואהובים יקרים וחברים חברות
 .וחיצונית שטחית בצורה מישהו נראה לא לעולם ושלעולם באמת שאנחנו כפי אותנו שיראו שנזכה. שלו בעומק

 
 שלום שבת

 
 

 



 

 בינהפניני 
 (יפעת אדלר)

 למה כוח השנאה כל כך הרסני?

 אבל .שלו הדיבור או המעשים ידי על שלנו התענוג את מקטין שהזולת מכך נובע שלנו הכעס כועסים כשאנחנו

 בקשומ מעשיו על תחרטמהאדם השנוא  אפילו ואז. לנו גורם הזולת של קיומו שעצם מהסבל נובעת השנאה

 !שונאים אנחנו אז - בסביבה והוא, קיים הוא. אותו לשנוא נמשיך - סליחה מאיתנו

 ?חינם לאהבת לעבור יכולים אנחנו איך? הזאת והמכלה הנוראית מהשנאה להיפטר יכולים אנחנו איך

 עלינו שבאים הנסיונות שכל נזכור אם, אחד כולנו בשורש אבל, הפירוד עולם הוא הזה העולם שאמנם נזכור אם

 ארוכה חיים לתקופת או שנייה לשבריר מפגש זה אם בין, אחרים אנשים עם בעולם שלנו המפגשים וכל בעולם

 לקבל הרצון את להפוך לנו לסייע, כלים לבנות לנו לסייע, עצמנו את לתקן לנו לסייע כדי נועדו אלה כל, יותר

 – כולה במציאות' ה דבר את נשמע אם, כולה המציאות בכל מסתתר' שה נזכור אם, להשפיע מנת על לקבל לרצון

 .מאליה תעלם השנאה גם וממילא שבבריאה האחדות לנקודת להתחבר נוכל אז

 הדבר שורש. ישראל לארץ ייכנסו שלא עליהם ונגזר ממצרים יצאו ישראל בני. המרגלים חטא היה באב בתשעה

 .התיקון שורש גם מתחיל ומשם, במצרים נשארו הם שבעומק מכך מתחיל

א" ִני ַביֹום ַויֵּצֵּ ע ַויֹּאֶמר. ִנִצים ִעְבִרים ֲאנִָּשים ְשנֵּי ְוִהנֵּה, ַהשֵּ שָּ רָּ ה: לָּ מָּ ֶעָך ַתֶכה לָּ ְמָך ִמי: ַויֹּאֶמר? רֵּ ט ַשר ְלִאיש שָּ  ְושֹּפֵּ

ינּו לֵּ ְרגִֵּני? עָּ ה ַהְלהָּ ר ַאתָּ ַרְגתָּ  ַכֲאֶשר, אֹּמֵּ א? ַהִמְצִרי-ֶאת הָּ ן, ַויֹּאַמר מֶֹּשה ַוִיירָּ ר נֹוַדע ָאכֵּ בָּ  אומר(. ד"י-ג"י', ב שמות" )ַהדָּ

 שמא מעתה אמר[, הרע לשון המדברים אנשים] דלטורין רשעים בישראל שראה על לו דאג -" משה ויירא: "י"רש

 .במצרים עוד הוא החינם שנאת של שהשורש מכאן". להגאל ראויין אינם

 המקום, י"לא, והפירוד המיצר מקום, ממצרים לצאת יכולים אנחנו - חינם לאהבת חינם משנאת עוברים כשאנחנו

 .לגלות יותר יצא ולא י"לא להיכנס שזכה מי של המוחלטת האחדות מקום, המקום לי צר איש אמר לא שבו

 

 

 - הלוחות שבירת – בתמוז ז"י של במיצר  :שורשיות בעיות שתי בין, מיצרים שני בין נמצאים המיצרים בין ימי

 המשותפת השורשית הנקודה. ישראל לארץ להיכנס סירבנו – באב תשעה של במיצר. התורה את לקבל סירבנו

 .התחתונה המציאות קשיי על ולהתגבר לרדת הבורא של ביכולתו אמונה חוסר היא המיצרים לשני

 הלוחות. שלנו בחומר שלו הרעיונות את ויחרוט ירד ולא בשמיים יישאר ה"שהקב רצון למעשה היא הלוחות שבירת

 מאמינים לא אנחנו המקרים בשני. ענקיות בעיות - ענקים ישראל בארץ ראו המרגלים באב בתשעה. אנחנו הם

 חוששים אנחנו. ישראל ארץ את – באב ובתשעה, אותנו – בתמוז ז"בי. פה לתקן ברדתו מסוגל ה"שהקב

 .עולמו את לתקן מסוגל לא ושהוא, ה"מהקב חזקה יותר הזה העולם של שהמציאות

 אפשרות לנו נתן הוא. שפע לנו להשפיע, לתת רוצה ה"הקב -" מעוני יהודה גלתה: "איכה במגילת ירמיהו אומר

 .אותה לחמוד צריך – חמדה ארץ היא ישראל ארץ. שלנו בקבלה, בכלים תלוי הכול. לסרב או לקבל

 שלא, שבועה שישנה הוא הזוהר תיקוני מדברי המתבאר: "ו"ל ספירות עשר לתלמוד בהקדמה הסולם בעל אומר

, פרס לקבל שלא הכוונה על יהיו, ומצוות בתורה ישראל של שמעשיהם עד, בעולם והאהבה החסד אור יתעורר

 שכל, באופן'. וכו' ירושלים בנות אתכם השבעתי: 'השבועה סוד שזהו, ה"ב ליוצר רוח נחת להשפיע רק אלא

 נזכה רק ואם, לשמה ומצוות התורה לעסק שנזכה עד, לנו ומחכים תלויים, סובלים שאנו והייסורים הגלות אריכות

 ואז', וכו' ובינה חכמה רוח עליו ונחה: 'הכתוב סוד להמשיך שסגולתו, הזה והחסד האהבה אור יתעורר תיכף, לזה

 לימוד ידי על זולת, הזו הגדולה לטהרה יבואו ישראל כלל שכל אפשר שאי, נתבאר גם. השלימה לגאולה נזכה

 אי, בלבד הנגלה בתורת העסק בדרך כן שאין מה, הדעת לקטני גם המספיקה, ביותר הקלה הדרך שהיא, הקבלה

 אות) לעיל המבואר מטעם, העם למרבית לא אבל, רבה יגיעה ידי ועל, סגולה ליחידי זולת, ידה על לזכות אפשר

 השפע לקבלת כלים בהכנת, לשמה והמצוות התורה בעסק תלויה ישראל עם של הגאולה, כלומר (".אכן ה"ד ב"כ

  (אב חודש, הראש בן יואל הרב של שיעור י"עפ)  .וארץ שמיים בין בחיבור, עלינו להשפיע רוצה ה"שהקב



 

 הלשון סודב
 (בלו יוסף)

 משנה תורה –אלה הדברים 

ִרים: "פרשת דברים פותחת את הספר החמישי מחומשי התורה בפסוק ֶלה ַהְדבָּ ל-ֲאֶשר ִדֶבר מֶֹּשה ֶאל, אֵּ ל -כָּ אֵּ ִיְשרָּ

ין ה מֹול סּוף בֵּ בָּ ֲערָּ ר בָּ ן ַבִמְדבָּ ֶבר ַהַיְרדֵּ ין-ְבעֵּ ן ּובֵּ ארָּ ן ַוחֲ -פָּ בָּ בתֶֹּפל ְולָּ רֹּת ְוִדי זָּהָּ לפי : "י"מפרש  רש(. א, דברים א" )צֵּ

לפיכך סתם את הדברים והזכירם ברמז , שהן דברי תוכחות ומנה כאן כל המקומות שהכעיסו לפני המקום בהן

: ודי זהב: "עד המקום האחרון' י מפרט בכל מקום במה הכעיסו ישראל את ה"אחר כך רש ."מפני כבודן של ישראל

משה רבנו על ידי : "ורבי נחמן מברסלב כותב על ענין התוכחה ."עשו בשביל רב זהב שהיה להםהוכיחן על העגל ש

כי היה יכול להפוך העוונות לזכויות כי זכה לנעשה ונשמע , נתן בהם ריח טוב ...תוכחתו שהזכיר עוונות ישראל

הוא עדיין , גם אם סתום, כחהאף על פי שדבור של תו(. ט, ן כב"לקוטי מוהר" )כי השיג בחינת דברי תורה, בשלמות

כי אז דווקא ', רק צדיק כמו משה רבינו יכול היה לרחם על עם ישראל בכל מקום בו חטא לה ,מצד הגבורה והדין

 .בארץ ישראל, לבסוף, י לתקון כחלק ממסעם להוציא מהכוח אל הפועל את כל קדושתם"זכו בנ

כי משה רבנו היה כנשמה , המרמזים ,וןנ משהוגם  מהנשהן אותיות , משנהו' משנה תורה'ספר דברים נקרא גם 

ודיבר . את דברי עוקץ והתוכחות בעין טובה ובמתיקות כדבש הדבורים שנהומשה . י"הכוללת את כל הפרטים מבנ

המרמז לשער , כלכי אז זכה משה להשיג את בחינת . אל כל עם ישראל לפני כניסתם לארץ ישראל וסמוך למיתתו

שהוא שער "שים יכותב רבי נחמן מברסלב על שער החמ. או חמישים נגם הוא  כלתיות התיבה כי סכום או, הנון

, ן נו"לקוטי מוהר" )שהוא בחינות שכל ודעת עליון בחינת חסד עליון ורחמים גדולים, שים שערי בינהיהעליון מחמ

בהשתוקקות בכל יום  מתקנים שבה, שאז ניתנה התורה לאחר ספירת העומר, יום החמישים הוא חג השבועות(. ז

דוד המלך ', זהו גם היום בו גם נולד והסתלק משיח ה. ארבעים ותשעה ימים ספירה דספירה עד היום החמישים

עקר מצות תוכחה היה  ...נמצא שאפילו משה רבנו: "כותב רבי נתן תלמידו של רבי נחמן מברסלב. עליו השלום

משה לא הוכיחן אלא סמוך למיתה שאז  ...העולם למוטב מקיים על ידי הרצון שהיה כוסף תמיד להחזיר את כל

כי ההסתלקות של הצדיק הוא  ,מחמת שהוא סמוך להסתלקות, מתחילין להכלל ברצון ואז מאיר בו הרצון ביותר

, לקוטי הלכות" )שיהיה נסתלק ונכלל בבחינת רצון כמו משה רבנו עליו השלום שנכלל בשעת מיתתו ברעוא דרעוין

הקשיבו  .כל ישראל שמעו בהשתוקקות את דברי התוכחה של משה רבנו, ולכן דווקא אז .(ט, בהלכות ספר תורה 

 .סמוך להסתלקותו', כי לא חלקו על דברי הצדיק שהרי היה כלול ביותר ברצון ה. ולא השיבו

 ים(, מתרגום לצאת החוצה) בר(, דלת היא פתח לחדר) ד :רמזים הבאים דבריםיגעתי ומצאתי במילוי אותיות 

. כאשר דלת הפה נפתחת לרווחה, כי רוח הקול הוא היוצא מפנים הגוף החוצה, אלו מרמזים(. הגאולהימטריא ג)

כי היא יוצאת מהכוח אל הפועל בדבור של מלים המבטאות את מחשבת הנברא . ואז מחשבת הנברא חווה גאולה

ים הצופן עושר עצום של , החוכמה הם מגיעים יםואלו הדבורים מ. של נסתר ונגלה רבדיםו דבריםהכוללת 

 דוממילוי אותיותיה  דפותחת באות  דבריםהתיבה . סודות כמו עושר החיים הצפונים בתוך הימים והאוקינוסים

, שומע התוכחה, צריך לפתח רצון אצל חברו, כי המוכיח דברים, המרמזים. תלמודו מתקבלת התיבה תמד ל

כי מוכיח הדברים צריך ללמד את בית המוכח , המרמזים. יתב מדלבמילוי אותיות ? לבומהו . לפתוח את דלת לבו

, רביש בו התיבות  , הדברולהוכיח את . המלמד ליישם הלכה למעשה, כמו התלמוד, בלקח מעשי מן התוכחות

בכדי שידור ויתקבל בלב , יש להורידו, ואם גבוה הדבר .המרמזים שיש להוציא הדברים החוצה אל הבר ,דרוגם  רד

את דבור הדברים הנקי מפניות , לתקן ולדייק, לברר, המוכיח מחויב לעשות בכדי להסיר את הספק, רבוגם . החבר

  . אישיות

. לאןוגם  אין( מד)לוגם צירוף  אילןזה אותיות  אלין". אלין פתגמיא"ב " אלה הדברים"אונקלוס מתרגם את 

עם מאין לאן גמא ו. למד את הדבריםסוף הוא  איןכי מחכמה של , אילןכי משה רבינו השיג את ה, המרמזים

וגם ( שראלירץ את "ר)י"א פתוםהצרופים  פתגמיא -תשובה לשאלה מצאתי כי ב? ישראל את דרכו במדבר

ומה . ואופי הגאולה היתה פתאומית, י נעו מפתום אשר במצרים אל ארץ ישראל"כי בנ, המרמזים. פת -ו, פתאום

י את "שבכל מקום ומקום בהם הכעיסו בנ, מרמזים מחלאותיות  חםלוה. לחם האבירים -פת או מן ? אכלו במדבר

 . להם מחלהוא דווקא ' ה

נגאל , ונזכה לשמוע תוכחה ברצון ואז פתאום. אינם כלים' כי רחמי ה, ה שלא נתייאש לעולם מן הרחמים"אז בע

 .ר"אכי, דותכי כאשר נהיה מתוקנים מגאוה נזכה לענוה ולעולם של כל טוב חיבור ואח. בגאולה השלמה

 

 


