
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 בפנימיות הפרשה 
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

 

ר" יא ֵמַאְרְצָך ֲאשֶׁ ר ָתבִׁ י ָהֲאָדָמה ֲאשֶׁ ית ָכל ְפרִׁ נֶׁא ְוָהַלְכתָ -א   ה'  ְוָלַקְחָת ֵמֵראשִׁ יָך ֹנֵתן ָלְך ְוַשְמָת ַבטֶׁ ל ֹלהֶׁ  אֶׁ
ר יְִׁבַחר  יָך -א   ה'ַהָמקֹום ֲאשֶׁ  ."ְלַשֵכן ְשמֹו ָשםֹלהֶׁ

 האדם של המחשבה. והרגש המחשבה בתוך מתלבש, האדם בתוך מתלבש יתברך' ה :ל"זצ ורבי ממורי שמעתי
 אז 'אלוקיך' ה את ואהבת' ,'כמוך לרעך ואהבת' של בדרך הולך האדם כאשר רק אולם, המשכן מקום למעשה היא

 את לקחת צריך האדם ואז .י"א של הפירות הם אלו. השכינה להשראת למשכן מקום נעשית שלו המחשבה
  ,'מך̞ס' בגימטרייה 'טנא'? טנא ברוחניות זה מה. הפירות את שמים בו סל זה טנא ".בטנא ושמת": הללו הפירות

 בעצם ובזה'. לה לייחס צריך הוא להם זוכה שהאדם האלו הפירות כל כי .הנופלים לכל' ה סומך הכתוב בסוד
 הפירות כל את בטנא ושמת. האדם עם' ה פעל אשר הטוב ובהכרת תודה באמירת - הפרשה כל את עוסקת
, ממון צבירת, התאוות וכל ההשתיי, האכילה: הגשמיים העניינים כל? י"א של הפירות מהם. להם זוכה שאתה
 מקבל לא הוא תענוג הרבה אך ,מזה לו יש ייסורים רק, מזה לאדם נשאר לא דבר שום - כסף, קריירה, כבוד, נכסים

'; ה לחצרות נפשי כלתה גם נכספה. לבורא נכספת היא, ממעל אלוק חלק היא האדם של הנשמה? מדוע. מזה
 הם אלו .בהיכלו ולבקר' ה בנועם לחזות חיי ימי כל' ה בבית שבתי; אבקש אותה' ה מאת שאלתי אחת

, בטנא זה את לשים צריך אך, הללו לפירות זוכים יחידים. האלה לפירות זוכה כשאדם י"א זו, י"א של הפירות
 יתברך' שה ,זה כל את לו נתן יתברך ה"קבשה בזה להכיר צריך כי .הנופלים לכל' ה סומך בסוד ,מך̞ס בגימטרייה

 אותו והוציא מצביו בכל,  הרפתקאותיו בכל לו עזרו נפילתו במצבי אותו שסמך זה הוא, זה כל את לו השפיע
 .  האלה הפירות את ול ונתן י"לא אותו והביא שלו היצרים מתוך ,שלו האגואיזם מתוך , שלו ממצרים

 זה בדורנו כי - ויחידה אחת היא הסיבה. הללו לפירות ולזכות הללו יםבדבר להכיר זוכים מעטים שרק חבל כמה
 יםדברל ההשתוקקות את, במצבנו הנכונה ההכרה את לנו לתת יכול התורה פנימיות לימוד ורק אך

  חכמת, התורה פנימיות. לעשות הכח ואת ישראל-לארץ לארץ-מחוץ להגיע ההדרכה את, והאמתיים םהנכוני
 של הספרים את לפתוח צריך פשוט. הישראלית החברה ולשינוי האדם לשינוי אנו בדורנו המפתח זהו  - הקבלה
 לו יש. לכבד מהקל ללכת וצריך. הישראלית החברה ושינוי האדם שינוי של הזאת למטרה במיוחד שנכתבו רבותינו
 מהתחלה להתחיל צריך אדם.  למתקדמים קשים יותר ספרים לו ויש למתחילים קלים יותר פשוטים יותר ספרים
 .  מאלף

 www.oritmartin.comאורית מרטין האמנית  –פירות החיים 

 

 
 פנינה לשבת

 חשע"ת אבוכי ת
 



                   

 מחשבה פנימית

 )יואל אופנהיימר(

תֹו ּוְלבָ " ת ַהָשַמיִׁם ָלֵתת ְמַטר ַאְרְצָך ְבעִׁ ת אֹוָצרֹו ַהטֹוב אֶׁ ָך.יְִׁפַתח ה' ְלָך אֶׁ   "ֵרְך ֵאת ָכל ַמֲעֵשה ָידֶׁ

 )דברים כח, יב(

 

 )תלמוד בבלי מסכת תענית דף ב עמוד א(  האגדה על הפסוק:

ביד שליח, ואלו הן: מפתח של גשמים,   אמר רבי יוחנן: שלשה מפתחות בידו של הקדוש ברוך הוא שלא נמסרו
ככתוב: ]בפסוק שלנו[ "יפתח ה' לך את  –מפתח של חיה ]יולדת[, ומפתח של תחיית המתים. מפתח של גשמים 

ב: "ויזכר אלהים את רחל וישמע ככתו –אוצרו הטוב את השמים לתת מטר ארצך בעתו". מפתח של חיה מאיפה? 
ככתוב "וידעתם כי אני ה' בפתחי את  -אליה אלהים ויפתח את רחמה". מפתח של תחיית המתים מאיפה? 

 קברותיכם".

 

  פירוש:

פשט הפסוק: הגשם הוא סימן ברכה מובהק שהבורא מוריד לעולם. החברה החקלאית של התנ"ך הייתה תלויה 
יחת גידולי השדה. משמעות בצורת הייתה עוני, רעב ואפילו מוות. אבל פתיחת "אוצר לחלוטין בחסדי השמיים לצמ

השמיים" אינה תופעה מטאורולוגית פשוטה. בעיני התורה כל ברכה )חומרית או רוחנית( שמעניקים לאדם או 
ָשמֹוַע ִתְשַמע )א( ְוָהָיה ִאם   לאנושות כולה הינה תוצאה של מעשים טובים. ולכן הפרק מתחיל בהתניה ברורה:

...)יא(    ברכות: ְבקֹול ה' ֱאֹלֶהיָך ִלְשֹמר ַלֲעׂשֹות ֶאת ָכל ִמְצֹוָתיו ֲאֶשר ָאֹנִכי ְמַצְוָך ַהּיֹום... ולאחר מכן מוזכרות שלל של
 ֲאֶשר ִנְשַבע ה' ַלֲאֹבֶתיָך ָלֶתת ָלְך...ְוהֹוִתְרָך ה' ְלטֹוָבה ִבְפִרי ִבְטְנָך וִבְפִרי ְבֶהְמְתָך וִבְפִרי ַאְדָמֶתָך ַעל ָהֲאָדָמה 

האגדה שלנו באה לחזק נקודה זו: הברכות השונות המוזכרות הן תוצאה של התנהגות ראויה של האדם. רק לאדם 
להים לפתוח את האוצר הנעול, להפוך את מידת הדין למידת הרחמים: מפתח הגשמים תלוי -הכוח לגרום לא

פי שלמדנו(, מפתח הפוריות תלוי בתפילת האישה ומפתח תחיית המתים תלוי בזכויות בקיום התורה והמצוות )כ
 שהאדם צובר בחייו.

 

 נקודות למחשבה:

בתפיסה היהודית העולם מהווה מערכת אחת גדולה שבה כל החלקים משפיעים אחד על השני. קיים קשר הדוק 
. אם השותפות קיימת באות הברכות. אם ושותפות בין האדם לבורא בהשפעה על המאורעות הבאים לעולם

התנאי של   השותפות מתפרקת באות הקללות. לכן אחד הפרושים של המילה "מצווה" הוא השורש "צוות", ביחד.
 הבורא להשפיע טוב לעולם הוא השתדלותו של האדם, בקשתו, תפילתו.

נמצאת על התפר   ארץ ישראל  ארצנו.ובחזרה לנושא הגשם. חייבים לשים לב למאפיין גיאוגרפי מאוד מיוחד של 
שבין אזור גשום )לבנון, טורקיה( לאזור מדברי צחיח )נגב, סיני, וחצי האי ערב(. ובשונה מתושבי ארצות אלה 

בארץ ישראל המצב משתנה  -שיודעים שלא משנה מה הם יעשו, תמיד יהיה גשום או תמיד יהיה יבש 
גדול זה מביא באופן טבעי את האדם הישראלי להפנות את עיניו לשנה, הפכפך ולא בטוח. חוסר ודאות   משנה

 לשמיים ולבקש את ברכת ה'.

 

  



 

 דיבורי נשמה 
(הרב דניאל שוסטר)  

שבאים לארץ מתגלה שמחה בלב. בארץ ישראל יש כח להחזיר  - , 'והיה' לשון שמחה"והיה כי תבוא אל הארץ"

זה מורה על אי הכח להחזיר  ארץ ישראל היא ארץ נחלי מים עומדים. הכל חזרה להשי"ת, שזה עניין מים חיים.

האור משתלשל ממעלה למטה ואז  מצווה על מצוות ביכורים, שעניינה להחזיר הכל לשורש.ועל כן התורה  לשורש.

להחזיר  ווכל אחד משיג כלים לפי הכח של שזה יוצר כלים חדשים לאור העליון. ,מחזירים האור ממטה למעלה

וחז"ל אמרו  בכלי. יש עניין לשים את הביכורים ."ושמת בטנא" מה שאנו מוצאים במצוות ביכורים וזהו לשורש.

נ"ל שהעשיר הרוחני, כי ב והעשירים קלתות של כסף וזהב. ,שהיו כמה סוגי כלים: שהעניים היו מביאים סלי נצרים

והעני הרוחני יש לו כח התגברות קטן,  יותר, ועל כן יש לו כלים של כסף וזהב. זה אומר שיש לו כח התגברות גדול

'נצרים' לשון  .ששומר על מצבו א 'קבלה לעצמו',גת הנפש, שהום מרמז על מדרנצרי על כן יש לו רק סלי נצרים.

וכל זה  כלי כסף וזהב, רומז על כח דחיה שמגלה כלים לאורות גבוהים יותר. ה שאין כןשומר, מ-שמירה נוצר

  בכוחה של ארץ ישראל.

 שבת שלום לכולם.

 
 
 
 
 
 
 דיומאפניני 

  (מנחם סוכותהרב )
 

 

 ?מה הסכנה הגדולה בתורה

 .המדרש אומר שמכיוון שתורה נמשלה למים, אפשר גם לטבוע בה

אותם מים שמחיים אותנו, שמרווים את צמאוננו, שמאפשרים גדילה וצמיחה לכל החיים על פני האדמה, יכולים 

 .גם לכסות להרוס ולחנוק

הופכים לבובות של חוקים.  ,כואב לראות כמה אנשים מאבדים לגמרי את מי שהם, נשטפים ו"נכנעים" לתורה

את עצמם במים שהולכים ומכסים אותם עד מעל ראשם  יםכמה אנשים חווים את התורה "גדולה עליהם", מוצא

 .ומפסיקים לנשום

 ?אז מה הסוד

להישאר באותו המקום  כשאתה נפגש עם מים רבים ועמוקים, אל תילחם בהם ואל תיכנע להם. אתה לא יכול

 .ולהיחנקלכסות אותך  שהיית למרות המים ומצד שני אתה גם לא יכול לתת למים

אותך, אתה יכול לשחרר את האחיזה ב"מקום" שלך  דעת הוא שהמים יכולים להריםהדבר הראשון שעליך ל

 ...אותך, אתה יכול להיות מי שאתה ורק במקום אחר ולצוף. התורה לא צריכה לשנות

 (..שפת אמת מבוסס(

 ...חברות וחברים יקרים, בואו נשחרר, נפסיק לנסות להשתנות ופשוט ניתן לעצמנו להתרומם

  שבת שלום

 

 .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/


  
 בינהפניני 

 (יפעת אדלר)

 תחילת השבוע לא שמעתי על המשחק הזה... עד  –פורטנייט 

המכורים לפורטנייט לא היו  .מבצע עם צ'ופרים של יום בלי פלאפונים סיפר שערךשמורה ואז שמעתי הרצאה של 
  ...מוכנים להשתתף

לכל משתתף יש זהות  אקשן ויריות.מימדי של -פורטנייט הוא משחק וידאו תלתרר. הלכתי לבבמה מדובר? 
 וירטואלית שמשמשת אותו במהלך המשחק והאינטרקציה עם משתתפים אחרים.

על הפיתוי העצום לגנוב כלי נשק וירטואליים בחסות  ,קתקלתי בכתבה על הצד האפל של המשחנ יום לאחר מכן
 .על האפשרות להחליף זהויות ולחזור למשחק עם כינוי חדש ותמים למראה ,הוירטואלית הזהות

 ?יך זה הולךא

לפי מה שהבנתי יש במשחק אפשרות לאסוף   (, אבלשמעתי עליו השבועממש לא מומחית למשחק )כאמור רק 
 .אין שלהם עם משתתפים אחרים-חרבות ועוד חפצים שונים ומשונים ויש גם אפשרות לטרייד

לוקח את מהם ד אין שני המשתתפים מניחים את החפצים שהם מעוניינים להחליף ואז כל אח-במהלך הטרייד
 וכך העסקה מושלמת. ,החפץ שחברו הניח

 ...הצד השני יכול לחטוף אותו ולהעלם -אבל... אם צד אחד מניח ראשון את החפץ שלו 

יש התרעות על שחקנים חטפנים אבל יש גם אפשרות להחליף זהויות ולחזור למשחק עם כינוי חדש ותמים 
 ם ולא מהווה גורם מתריע מהתנהלות חטפנית שכזאת.וכך גם החשש משיימינג לא ממש קיי  . למראה

. כדי למלא הנאות וצרכים שלנו נגד רצונו הזולתמכלשהו של תענוג בכוונה תחילה ה היא נטילשל הזולת רמיסה 
אים וחווים סביבנו. החל ממוזיקה בפול ווליום באמצע הלילה בלי אנו רורמיסה היא השורש של כל הרע ש

 התחשבות בשכנים ועד לגניבות והטרדות. 

 "ואהבת לרעך כמוך". מעבר מרמיסה למסחר הוגן היא הצעד הראשון בדרך אל

פסיק ר ללמוד מההתנהלות במשחק הזה? עד כמה אנחנו מחנכים את הילדים שלנו ואת עצמנו להמה אפש
 הראשון בדרך לאהבה.הצעד  –לרמוס ולהתחיל לאהוב? "לא תרמוס" 

 

 

 שירהפניני 
 (אהרן בס)

 

  ֵהי
 ?ְלָאן ַאָתה ְמַמֵהר
 ?ָלָמה ַאָתה ִנְדַחף

 ָתִבין
 ַהַחִּיים ֶשְלָך

 ֵהם ָקרֹון ָשמור
 ְבַרֶכֶבת יֹום ִראשֹון

  ַאף ֶאָחד
  ֹלא ִיַקח ְלָך
ֶאת ַהָמקֹום

  ַהֶדֶרְך ֶאל ַהּיַעד
 ַהְפִניִמי ֶשְלָך

 ְסלוָלה וְבטוָחה

 ֵשב
 ֵתָהֶנה ֵמַהּנֹוף
 עֹוד ָנכֹונו ְלָך

 ַתֲחנֹות ְגדֹולֹות
 ְבֶדֶרך ֶאל

ַעְצְמָך



 בסוד הלשון
 )יוסף  בלו(

 והמצליח הבכור - הישראלי איש

חודש אלול הוא החודש שבו מתמקד האיש הישראלי לבקש סליחה מה' על חטאים שהרחיקו אותו ממנו. ושורש 
, מה שמרמז כי בכדי חסל גאוהגימטריא  סליחהלכל החטא הרע הוא מידת הגאוה. חיזוק לכך מצאתי בתיבה 

ימית שיש לקבל עלינו, היא לחסל את מידת הגאוה שבלבנו, וללמד זכות על עצמנו שיומתקו הדינים, העבודה הפנ
 במקום ובזמן בהם נהגנו במידת הענוה, וכך ה' יתברך יחוס עלינו.

השנה החדשה. חיזוק לכך מצאתי בתיבה  תבוא ממש בקרובכי , המרמזת כי תבואפרשת השבוע היא פרשת 
בתיבה  ב באותדשה מביאה עמה את הפרשה הראשונה הפותחת , כי ראשית השנה החאות באותיות  תבוא

ורה", ומוסיף כי תשראל ייקבלו שלהים -אאה רראשונה בנוטריקון  בראשיתראשית. כותב בעל הטורים: "ב
, המרמזים כי בראשית הכל הוא בשביל בנ"י הבאים לארץ ישראל לאחר שקיבלו את אבותהצירוף  תבואהתיבה 

ק אז מאשר להם ה' לרשת את הארץ בזכות האבות, אברהם, יצחק ויעקב. הפרשה התורה לעמול בה. לכן ר
 והיהא(.  ֹלֶהיָך ֹנֵתן ְלָך ַנֲחָלה ִויִרְשָתּה ְוָיַשְבָת ָבּה" )דברים כו,-פותחת בפסוק: "ְוָהָיה ִכי ָתבֹוא ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ה' אֱ 

, המרמזים, כי גואל רוחגימטריא  ורחםחמים שלו. , שהוא שם ה', המעיד על מידת האהבה והרהויהאותיות 
דווקא בישוב החומרי והגשמי של ארץ ישראל, ה' גואל רוחנית את בנ"י. כי דווקא בקיום החברה יכול כל פרט 
לבחור בה ולא לברוח ממנה. כי החברה היא כלי על מנת להיגאל מן הרצון לקבל, הנובע מן הגאוה. שהרי הפרט 

י של השפעה, כי הוא מחויב להתחשב בזולת ולהיות לפחות כמו סוחר, כלומר, לתת על מנת מתחיל לעבוד עם כל
לקבל מן החברה דבר מה בתמורה, ואם לאו, החברה פשוט דוחה אותו. ועל כן, יש לשמוח בכך כמו שכותב אור 

ץ החיים הקדוש: "אמר  ל ָהָארֶׁ י ָתבֹוא אֶׁ  וח אלא בישיבת הארץ".והיה לשון שמחה, להעיר שאין לשמ –ְוָהָיה כִׁ

ץ אונקלוס מתרגם את ל ָהָארֶׁ י ָתבֹוא אֶׁ  מלשוןיהודה. ֲאֵרי  גימטריאכי  ". התיבהְלַאְרָעא ֲאֵרי ֵתיעֹול" במלים ""כִׁ
)לפי מקור במסכת סנהדרין צא, ב(, תרגומו ֵתיעֹול  , המרמז למלכות יהודה.אריה , הטוב והמטיב, וגםאור ה'
ראשי  ר"עלופו של עולם, מקיפה את התיבה אלף המרמזת לה', אהאות  ַאְרָעא .יהיעול ועלוגם מלשון  תכנס

צמי. אלו מרמזים, כי התנועה של להיכנס אל ארץ ישראל היא לתועלת בנ"י להקמתה מחדש של עצון רתיבות 
ה מלכות יהודה באחרית הימים. ולמטרה של יעול ועליה רוחנית באמצעות תקון הרע, בבחינת "סור מרע ועש

טוב". כלומר, יש להיבדל מיצר הרע, שהוא רצון לקבל בעל מנת לקבל, ולהפוך את צורתו כמו לאור ה' המשפיע. 
כלומר, להשיג רצון של לקבל בעל מנת להשפיע. כי השוואת הצורה ממתיקה את היצר הרע וגורמת לנברא לדבוק 

 בה' ולהיות עמו ממש באותו מקום רוחני.

ם ישראל בה' הוא בירושלים בבית המקדש, המצוין בפסוק המצווה על מצוות והמקום הגשמי של דבקות ע
 ֶאל ֹלֶהיָך ֹנֵתן ָלְך ְוַׂשְמָת ַבֶטֶנא ְוָהַלְכתָ -הבכורים: "ְוָלַקְחָת ֵמֵראִשית ָכל ְפִרי ָהֲאָדָמה ֲאֶשר ָתִביא ֵמַאְרְצָך ֲאֶשר ה' אֱ 

ַשֵכן ְשמֹו ָשם" )דברים כו, ב(. על פי הפשט, מפרש רש"י: "אדם יורד לתוך שדהו ֹלֶהיָך לְ -ַהָמקֹום ֲאֶשר ִיְבַחר ה' אֱ 
ורואה תאנה שבכרה, כורך עליה גמי לסימן, ואומר הרי זה בכורים". ובילקוט מעם לועז לפרשה מסביר הטעמים 

אוות הגופניות, למצווה זו: "באר הרמב"ם ז"ל ענין הבכורים משתי הבחינות, האחת כי יש בה משום שבירת ת
והשניה, השתעבדות האדם להקדוש ברוך הוא שמכיר בו שהוא יתברך אדון העולם ולו הארץ ומלואה". כי איש 

של משפחת העמים והוא כבן הבכור, מאחר שהוא מבכר, לסמן את הפרות  גואל ראשיגימטריא  ישראלי
תאווה לאכול מהם ראשון לפני הבורא הראשונים משבעת המינים של ארץ ישראל, לקדשם וליחדם לה', למרות ה

של ה': "ֹכה הבכורים הם בניו  הביכוריםבעצמו. מה שמלמד על תיקון הגאוה בענוה. ואלו המביאים את פירות 
 ברוךשל ה'. יגעתי ומצאתי חיזוק לכך בתיבה  הברוכים)שמות ד, כב(. לכן בנ"י גם בניו  "ָאַמר ה', ְבִני ְבֹכִרי ִיְׂשָרֵאל

גימטריה  כו)הן סך כל אותיות הקודש( וגם  כב(, האותיות ראשיש )מתרגום ר, בתיבה זו האות בכוראותיות 
 , המרמזים כי הבכור הוא הראש הגבוה מבין אחיו להיות מבורך בכל אותיות תורת ה'.הויה

ֲאֶשר ַתֲעׂשון"  הפרשה נחתמת בפסוק: "וְשַמְרֶתם, ֶאת ִדְבֵרי ַהְבִרית ַהֹזאת, ַוֲעִׂשיֶתם ֹאָתם ְלַמַען ַתְׂשִכילו, ֵאת ָכל
ילּו)דברים כט, ח(. אונקלוס מתרגם את " יל ְדַתְצְלחּון" בתיבות "ְלַמַען ַתְשכִׁ ", המרמזים כי יש לשמור את ְבדִׁ

. על כך אומר רבי נחמן ההצלחהמן  הכשלוןאת  השכלבאמצעות  בדילשל ה', בכדי לה תי הבריברד - דתה
מברסלב: "כי איש הישראלי צריך תמיד להסתכל בהשכל של כל דבר ולקשר עצמו אל החכמה והשכל שיש בכל 

ע"ה, שנצליח דבר כדי שיאיר לו השכל שיש לו בכל דבר להתקרב לה' יתברך" )לקוטי מוהר"ן, תורה א(. אז, ב
 להשכיל גם מהכשלון, ונזכה להיכנס לשנה החדשה מתוקנים מן הגאוה, ביושר ובענוה, אמן כן יהי רצון.

 

 


