
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 בפנימיות הפרשה 
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

 

"במלחמת הרשות הכתוב מדבר", ומשום שבמלחמת : רש"י. אויבך" על למלחמה תצא כיבתחילת הפרשה "

  ."לא תחיה כל נשמה" (כ, טז)מצווה של כיבוש ארץ ישראל כבר נאמר 

 

הוא  ,של האדם האמתיעוסק במלחמה על אויבו  "כי תצא למלחמה על אויבך"והנה כידוע עומקה של פרשה 

 היצר הרע, ולפיכך יש להבין מהי מלחמת הרשות מול היצר הרע ומהי מלחמת מצווה.

 

ב. חלק הכוונה שבה. והנה  ,חלקים: א. החלק המעשי של המצווה שכן עבודת ה' מורכבת משני -וביאור העניין 

קיים, וחלק זה נקרא את קיום מעשה המצווה, מבין כל אדם שיש חובה לעשות, ואין אפשרות שלא לעשות ול

מלחמת מצווה, והיינו מלחמת חובה, שלגביה נאמר "לא תחיה כל נשמה", והיינו כל נטייה ורצון של היצר הרע 

       האומר לו לאדם שלא לקיים מצווה כל שהיא, את הרצון הזה אסור לקיים ולהחיות.

 

 פנימיות פרשת כי תצא -הרב גוטליב
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 מחשבה פנימית

 )יואל אופנהיימר(

 השבת אבידה

ם ְלָאִחיָך:" ב ְתִׁשיבֵׂ ׁשֵׂ ֶהם הָּ ִחים ְוִהְתַעַלְמתָּ מֵׂ יֹו ִנדָּ רֹוב ָאִחיָך  ֹלא ִתְרֶאה ֶאת ׁשֹור ָאִחיָך אֹו ֶאת שֵׂ ְוִאם ֹלא קָּ
ֶליָך ְוֹל יָּה ִעְמָך ַעד ְדֹרׁשאֵׂ יֶתָך ְוהָּ ֹבתֹו לֹו א ְיַדְעתֹו ַוֲאַסְפתֹו ֶאל תֹוְך בֵׂ  ב(-)דברים כב, א ."ָאִחיָך ֹאתֹו ַוֲהׁשֵׂ

 

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

אשתו אמר רב פנחס: מעשה ועבר אדם אחד על פתח ביתו ]של רבי חנינא בן דוסא[ והניח שם תרנגולין, ומצאתן 
של רבי חנינא בן דוסא, ואמר לה ]רבי חנינא בן דוסא[: אל תאכלי מביציהן. והרבו ביצים ותרנגולין, והיו מצערין 
אותם, ומכרן, וקנה בדמיהן ]בכספם[ עזים. פעם אחת עבר אותו אדם שאבדו ממנו התרנגולין, ואמר לחבירו: בכאן 

 -  לך בהן סימן? ]סימן הכר שמוכיח את בעלותו על האבדה[הנחתי התרנגולין שלי. שמע רבי חנינא, אמר לו: יש 
 אמר לו: כן. נתן לו סימן ולקח את העזים.

  פירוש:

פשט הפסוקים שכל אדם מחויב להחזיר אבדת חברו. אם בעל האבדה אינו נמצא, על המוצא לשמור על האבדה 
לו בגין הטיפול באבדה. לכן התירו  עד שיוכל להחזיר אותה למאבד. המוצא רשאי לגבות את ההוצאות שנגרמו

 חכמנו למכור את האבידה אם היא גורמת להוצאות יתרות ולשמור על הכסף עד שבעל האבדה יאותר.

הסיפור של התלמוד מראה עד היכן ניתן להדר את מצווה זו: רבי חנינא בן דוסא לא רק שמר על האבדה ונמנע 
 יותר גדול ממה שהוא איבד!מכל הנאה ממנה, אלא החזיר למאבד רכוש הרבה 

 נקודות למחשבה:

רבותינו הרחיבו מאוד את המושג של "השבת אבדה" לכל דבר שהיה פעם לאדם ושאיננו עוד ברשותו. על פי 
הבנתם דורשת המצווה להשתדל לתקן כל מחסור )ממוני, רגשי או רוחני( שהתגלה אצל הזולת. להלן כמה 

ֹבתֹו לֹו": דוגמאות של "אבדות" שכלולות בחיוב  "ַוֲהשֵׁ

בריאות: אדם חולה "איבד" את בריאותו, ולדעת הרמב"ם מצוות השבת אבידה כוללת בתוכה גם את הרפואה, כי 
 מטרת הרפואה להחזיר לאדם את הבריאות שאבדה לו.

 חברות: אם אדם מסוים "איבד" את הקשר שלו עם חברו עקב ויכוח שהתעורר ביניהם, עלינו לנסות ולשקם את
 מערכת היחסים שביניהם ו"להשיב" את הקשר האבוד.

עושר: אדם עני איבד את נכסיו ועל הסובבים לדאוג להחזיר לו את רמת החיים הקודמת שלו. כלשון הרמב"ם 
אם אין לו כסות ]לבוש[, מכסין אותו; אין  --בספרו הגדול משנה תורה: "לפי מה שחסר העני, אתה מצווה ליתן לו 

ונין לו כלי בית; אין לו אישה, משיאין לו אישה; ואם הייתה אישה, משיאין אותה לאיש: אפילו היה לו כלי בית, ק
 קונין לו סוס לרכוב עליו ועבד לרוץ לפניו!" --דרכו של זה העני לרכוב על הסוס ועבד רץ לפניו, והעני וירד מנכסיו 

  



 

 

 דיבורי נשמה 
(יאל שוסטרהרב דנ)  

  וראית בשביה אשת יפת תואר. "כי תצא למלחמה וגו'"

כל מצב גבוה דורש מצב נמוך לפניו, ובמצב הזה האדם קונה את  יש בחינת אחור הקודמת לבחינת הפנים.

שבפנים יגרום לו רצון כי אילולי ההכנה האור  האמונה והשפלות והתיקון, כדי שהמצב הגבוה לא יפגום יותר.

  לקבל יותר גדול.

קביעות, כמו שידוע שחייל, כל  מצב האחור נקרא מלחמה, שאז האדם לא מרגיש שום טעם בעבודתו ואין לו שום

וזה בחינת  'אוכל חייל', 'נושם חייל', 'ישן חייל' וכל רגע נתון יכול להשלח למקום אחר. הוויתו היא 'מציאות החייל'.

ק ונלחם, ואח"כ זוכה למדריגת רוח 'נייחא דרוחא', הפך עניין 'קוצר רוח' לישוב הדעת רק משתוקנפש, שהאדם 

  ופנים מאירים.

כי ידוע שחסידים  ואז הוא יכול להתפלל בישוב הדעת. וזה עניין 'אשת יפת תואר', שזה רמז לפנים העליונים.

וקודם  תם שיוכלו להתפלל מתוך ישוב הדעת.הראשונים היו שוהים שעה אחת קודם התפילה כדי להתיישב בדע

 והעיקר הרי לזכות לדביקות. עדיין לא יכול להתפלל בדרך דביקות, רק בדרך השתוקקות. ,גת רוחשאדם זכה למדר

ר"ת: א'דני  – אש"ת יפ"ת :וזה מה שרמז הבעש"ט י שזוכה לבחינת 'רוח' דקדושה יכול להתפלל מתוך דביקות.וע"

 וזוכה לדביקות ובחינת הפנים.  שאז נפתח פיו מאליו לשבח ולהודות ,י י'גיד ת'הילתךופ'ש'פתי ת'פתח 

  

 
 
 
 
 
 
 שירהפניני 

  (דניאל שוסטרהרב )
 

 לתאר הרגשות  ,שמה פגשתיך במעמקי החטא, ואיה העט

 באלו נסיבות. - חמקתי פעמים רבות, אולי מאות, ועתה

 ומצאתיך מרגיע, אלי מגיע, ומחבק באשפתות

 ואתה לא התטנפת מחטאי, שמעתיך אומר 'נצר מטעי', 

 והאירו מאורות.

 והנני לבן מתלבש, אהוב ומתבייש, לב בנים על אבות

 נצחי, כל חושך לא יחשיך.  תחי נשמתי, זהו סדר הסליחות!

 

 

  



 
 
 בינהפניני 

 (יפעת אדלר)

 כוחות באדםשני  –האשה האהובה והאשה השנואה 

ה " ַאַחת ֲאהּובָּ י נִָּׁשים, הָּ ַאַחת ְשנּוָאה..."ִכי ִתְהֶייןָּ ְלִאיׁש ְׁשתֵׂ  )דברים כ"א, ט"ו( ְוהָּ

אלו העכו"ם שמראה  –זה הקב"ה, 'אהובה'  –"כי תהיין לאיש" מי הן שתי הנשים האלו? אומר המדרש: 
". מדרש זה נראה במבט ראשון תמוה ביותר. האם יתכן אלו ישראל שמסתיר מהם פנים –להם פנים, 'שנואה' 

מראה פניו לעכו"ם ומסתיר פניו מישראל? הרי נאמר במפורש: "הבוחר  שישראל שנואים? וכיצד יתכן שהקב"ה
 בעמו ישראל באהבה". מסביר הרב ברוך שלום אשלג זצ"ל ב"ברכה ושלום" מאמר תכ"ט:

יש באדם שני כוחות: א( הרצון לקבל לתועלת עצמו. ב( הרצון להשפיע, היינו לעשות הכול לתועלת ה'. "
 כלומר, יש להבחין באדם בחינת ע' אומות העולם וגם בחינת ישראל.וב' אלו נקראים "שתי נשים". 

ואומות העולם אנו מייחסים לרצון לקבל לתועלת עצמו, ובחינת ישראל אנו מייחסים לרצון להשפיע 
. ויש לדעת שאלו ב' רצונות הנ"ל באים מלמעלה, היינו שרק ה' הוא הנותן אותם, ואין זה בידי אדם לקחת לה'

, אלא תיכף הכוח הראשון הנקרא רצון לקבל לעצמו בא לאדם בלי יגיעהוחות עצמו. אלא אותם לבד בכ
, הרצון להשפיע אינו בא מלמעלה בלי יגיעהמעת היוולדו יש לו כבר הכוח הזה. מה שאין כן הכוח הב' שהוא 

, אבל בלי דהאדם צריך מקודם לחפש עצות איך להשיג אותו, ורק אח"כ הוא מקבל את הרצון להשפיע מלמעלה
 יגיעה לא נותנים."

, מכיוון שהאדם למעשה עובד את רצונותיו שלו ולא את רצון עכו"םנקרא בחינת  הרצון לקבל לתועלת עצמו
ה'. הרצון הזה אהוב על ידינו, והתענוג שבו גלוי לעינינו. כשאנחנו עובדים למען התועלת העצמית שלנו, יש בנו 

 ."אשה אהובה"רצון זה מכונה רצון טבעי ואהבה לעבודה הזאת ולכן 

, מכיוון שזוהי עבודה לשם שמיים, עבודה למען עשיית רצון ישראלנקרא בחינת  הרצון להשפיעלעומת זאת, 
הבורא ודבקות בו. הרצון להשפיע מנוגד לרצון שלנו לקבל תועלת לעצמנו, התועלת והתענוג שבו נסתרים מעינינו 

 . ממשיך ומסביר הרב"ש:"אשה שנואה"והוא אף עלול לעורר בנו התנגדות גדולה, ולכן הוא מכונה 

שכל היגיעה שהאדם נותן בתורה ומצוות היא בכדי להשיג את החיסרון של הרצון  "...נמצא לפי זה,
... כמו כן האדם צריך להגיע לידי הרגשה שאם אין לו הרצון להשפיע, שבזה הוא יכול לבוא לידי מצב של להשפיע

כן הוא רוצה להגיע דבקות בה', גם כן אין לו חיים והנאה בעולם הזה, היינו, שהוא רואה שאין לו סיפוק בחיים, ל
המצב  אלא בלי הרצון להשפיע אין האדם יכול לבוא לשלימות.לשלימות. כי בטח יש בבריאה טוב ועונג, 

הזה נקרא חיסרון וצורך, ובזמן שיש לאדם חיסרון כזה, אז הוא מקבל מלמעלה מהקב"ה את הרצון הב' 
 .”הנקרא רצון להשפיע

ייעת לנו לזכך את עצמנו ולהשיג את החיסרון שלנו ברצון להשפיע, היגיעה שלנו בתורה ובמצוות לשם שמיים מס
ואז הקב"ה מסייע לנו ונותן לנו מלמעלה את הרצון הב', הרצון להשפיע. כדי שהעבודה שלנו תהיה מתוך יגיעה 

 הקב"ה מסתיר מאיתנו את הטוב והעונג שבתורה ובמצוות. –לשם שמיים ולא לשם התענוג והתועלת שלנו 

אומות העולם לבין כוח ישראל שבקרבנו יש מלחמה מתמדת. יש לנו ירידות שבהן הרצון לקבל גובר ויש בין כוח 
את הירידות הקב"ה שולח   עליות שבהן גובר הרצון להשפיע. אך אל לנו להתייאש. גם לירידות יש מטרה, וגם

ם במצבנו, לקפוא על השמרים ולא אלינו כדי לאפשר לנו לעלות ולהתקדם. בלי הירידות היינו עלולים להיות שמחי
לשאוף לעלות עוד ועוד בדבקות לקב"ה. מתוך הירידות אנחנו חשים בחיסרון שלנו ומתפללים לקב"ה שיסייע לנו 
וייתן לנו סיוע כוח התגברות על הרצון לקבל ולהכניע אותו. וכך שני הכוחות הטמונים בנו והמלחמה ביניהם 

 מעלה מעלה לדבקות בה' יתברך.מסייעים לנו להמשיך לשאוף לעלות 

  



 

 פניני דיומא
 ()הרב מנחם סוכות

ָדע. יָה, ֹלא תֵׁ ֹלתֶּ גְּ ס, ָנעּו ַמעְּ ַפלֵׁ ן תְּ  ֹאַרח ַחיִּים פֶּ

על פי המדרש פסוק זה מספר משלי מבהיר לנו עד כמה אין לנו מושג במהות המצוות, עד כמה אנו עלולים לטעות 
ח חיים", דרך החיים, אינה מדידה. את עולם כשאנחנו מחשבים את "גדולתה" של מצווה אחת ביחס לאחרת. "אור

 הערכים הזה, אנחנו ממש לא יודעים.

ות, החמורה שבחמורות וות, חוץ משתי מצוכך לא גילה הקב"ה מתן שכרן של מצכדוגמה לכך מביא המדרש, 
, אריכות ימים, שנאמר "כבד את אביך ואת אמך -חמורה שבחמורות ומתן שכרה  -והקלה שבקלות. כבוד אב ואם 

גֹו'" -שילוח הקן ומהו שכרה?  -למען יאריכון ימיך", והקלה  ם וְּ ת ָהאֵׁ ַשַלח אֶּ ַח תְּ  …אריכות ימים, שנאמר "ַשלֵׁ
 מדוע? איך באמת ייתכן שאין הפרש בין המצווה הקלה שבקלות לבין החמורה שבחמורות?

רצה הקדוש ברוך הוא שיא, נקדים שאלה נוספת הקשורה למטרת המצוות, ידועה אמרתו של רבי חנניא בן עק
. האם אמירה זו לא סותרת את דברי חז"ל שהתורה קדמה לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצות

 לעולם? למה בכלל ריבוי המצוות מהווה גורם לזכות?

מה היא התורה? אנחנו רגילים לחשוב שהתורה היא אוסף של ציוויים, ספר המכיל הדרכה נכונה לאדם החי את 
חייו בעולם. זה נכון, אך רחוק מלהיות עצם מהות התורה. כשה' ברא את העולם ושם את יציר כפיו בגן עדן, הוא 
לא נתן לו את התורה ולא ציווה עליו לקיים את המצוות. התורה מספרת את מטרת חייו של האדם 

ן,   ושליחותו, דֶּ ַגן עֵׁ הּו בְּ ת ָהָאָדם ַוַינִּחֵׁ ים אֶּ ָרּה.ַויִַּקח ה' ֱאֹלקִּ ָשמְּ ָדּה ּולְּ ָעבְּ השליחות הראשונה עמה הגענו לעולם  לְּ
 הייתה עבודת המצוות בצורה רוחנית, המצוות לא היו נפרדות, הן היו כולן אחדות אחת פשוטה.
המציאות המוכרת של רשימת המצוות, של הוראות הקשורות ונפעלות במרחב הגשמי, נוצרה רק בעקבות החטא. 

מעץ החיים, מהמקור, עדיין נפתחה בפנינו דרך, הבורא "הרבה" לנו תורה ומצוות, הוא  למרות שחטאנו והתרחקנו
הפך אותן מיחידה אחת רוחנית ונסתרת לבעלות אחיזה בעולמנו ופיזר אותן בתוך האינטראקציות שלנו עם 

 העולם הגשמי.

עומק המשפט הזה מוצבת ב "לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע". בתחילת הפרשה מביא רש"י את דברי חכמנו,
שאלה, למה התורה צריכה לדבר? למה התורה ניתנה במילים? בגושי אינפורמציה? האם התורה היא לא משהו 

 הרבה יותר נשגב ועליון, הרי התורה מוגדרת כ"מאוד נעלמה מעיני כל חי".

ינו עומד ככוח רוע חסר שם. והתשובה היא, כנגד יצר הרע. מכיוון שהתורה ניתנה לנו כתרופה לאותו היצר. היצר א
היצר הוא המצייר לנו וממחיש לנו בתוך העולם שלנו את ה"אידיאלים" הדמיוניים, את אותם פיתויים, עד שהם 
נראים לנו, מתוך עולמנו, כל כך מהותיים ומפתים. כנגד זה, בכדי לתת משקל נגדי, צריך שהתורה גם "תתלבש" 

 מתוך העולם שלנו. רק כך נוכל להשתמש בה נגד כוחות היצר. בלבושים גשמיים, תיתן הוראות והנהגות
באמת אין מצוות "גדולות" ו"קטנות", במקור ובפנימיות התורה היא אחת והמצוות כולן הן אחת. תחושת 
הנפרדות, השמות השונים והקושי השונה שאנו חווים סביב כל מצווה, הם רק סביב הגילוי של אותו האור בתוך 

 מורכב והמכוסה שבו אנחנו חיים.ומתוך העולם ה

  )מבוסס על תורתו של השפת אמת(

 

 פניני שירה

אהרן בס()

ים  פּושִּ ָכל ַהחִּ  בְּ
ָך לְּ  ַאַחר ַהיִּעּוד שֶּ

דֹוָלה  ַאַחר ַהַמָטָרה ַהגְּ
ָמּה ַאָתה ָכאן שְּ לִּ  - שֶּ

ַכח שְּ  ַאל תִּ
ָך לְּ ת ָהֲאנִּי שֶּ  אֶּ
ָך בְּ ָענִּי שֶּ ת הֶּ  אֶּ

ָצת ַיַחס ה קְּ רֹוצֶּ  זֶּה שֶּ

ְך ַאָתה הֹולֵׁ נֵׁי שֶּ פְּ  לִּ
ֹבש פְּ  כְּ  ָסגֹותלִּ

ַעט תֹו מְּ ב אִּ  שֵׁ
יב לֹו שִּ ב ַתקְּ  שֵׁ

עַ  י יֹודֵׁ  מִּ
ּזֹו ה שֶּ ַגלֶּ  אּוַלי תְּ

דֹוָלה  י גְּ ָגה ֲהכִּ סְּ  ַהפִּ
ָך יָנה לְּ תִּ ַממְּ  שֶּ

  



 בסוד הלשון
 (יוסף  בלו)

 מלחמתו של איש ישראלי

שהרחיקו אותנו  על חטאים' ומבקשים סליחה מה חודש אלול הוא חודש הסליחות שבו אנו מחשבים חשבון נפש

כי "שמה של פרשת השבוע היא . שאנו יוצאים כנגדו אותנו במהלך השנה במלחמה" ניצח"כי היצר הרע לעתים . ממנו

שיש לצאת לשדה , אלו מרמזים(. הקודש בהן הוגים-לסך כב אותיות, רמז) את, אץ, צא: התיבות תצאובתיבה ", תצא

למעשה זו עצת ההתבודדות . כך שיהיה מחויב למלא את חסרוננו, וכביכול להכניע אותו' ולהאיץ בשיח מתוק עם ה

אף על פי כן , כול לפתוח פיו כללכשבא לפרש שיחתו לפני השם יתברך ואינו י: "וזה לשונו, שהזכיר רבי נחמן מברסלב

ל "כמו שאמרו חז. שיהיה יכול לבקש רחמים, שיסיעוהו מלמעלה ויאמצו את כחו, הוא צריך להתחזק לבקש רחמים

י שיסיעוהו מלאכי השרת לבקש "לעולם יבקש אדם רחמים שיהיה הכל מאמצין את כחו ופרש רש( סנהדרין נד)

עץ למי שלא מצליח לפתוח את פיו לבקש סייעתא דשמיא ואז מלאכי השרת רבינו מיי(. עד,השתפכות הנפש ")רחמים

כי סיוע  המרמזים ,כח אדםגימטריא  חכמהלכן , וכח זה מה שלא יצא אל הפועל. יעמדו לרשותו לתת לו כח

 .המרגשת את לב האדם ומניעה אותו להתפלל בפועל, בשמחהאותיות  מחשבההמלאכים זה לתת 

יָך ּונְָּתנֹו ה: "הפרשה פותחת בפסוק ָחָמה ַעל ֹאיְּבֶּ לְּ א ַלמִּ צֵׁ י תֵׁ שֶּ ' כִּ ָיה אֵׁ בְּ יָת ַבשִּ ָראִּ יֹו וְּ בְּ יָת שִּ ָשבִּ ָך וְּ ָידֶּ יָך בְּ , ת יְַּפת ֹתַארֱאֹלהֶּ

ָת ָבּה ָחַשקְּ ָשה, וְּ אִּ ָך לְּ ָת לְּ ָלַקחְּ אשר מותרת ללוחם , אז מי היא אותה אשה השבויה והנחשקת .(יא-י ,דברים כא ) "וְּ

שבמלחמת ארץ ישראל , במלחמת הרשות הכתוב מדבר. כי תצא למלחמה: "י מפרש"רש? י לקחתה לאישההישראל

לא דברה תורה אלא  -ולקחת לך לאשה . לא תחייה כל נשמה( טז, לעיל כ)שהרי כבר נאמר , אין לומר ושבית שביו

פסוק )שנאמר אחריו , שונאהסופו להיות , אבל אם נשאה. ה מתירה ישאנה באיסור"שאם אין הקב. כנגד יצר הרע

, ע"הרי מוכיח שהתורה מדברת שהאשה השבויה נמשלה ליצר "רש, כלומר". וסופו להוליד ממנה בן סורר ומורה (...טו

 ,ף(ו)גואל גגימטריא  פגםוכמו כן . תוקפו פוגל, אשר אחריתו גוףלהתענג מתאוות ה, צמיעצון הר: ראשי תיבות

' ה, אבל יחד עם זאת. לשתייה ולשינה, אול עצמו מפגם התאווה כמו לאכילהכי על הלוחם הישראלי לג, המרמזים

ועל התכלית . הטוב והמיטיב' המאפשר להחמיץ את התכלית בבחירה ברע ולא בה, מתיר לאיש הישראלי את הניסיון

 "שכינתווליהנות מזיו ' שהאדם לא נברא אלא להתענג על ה: ל הוא"מה שהורונו חז: "ל"האדם המתוקן כותב הרמח

וגם כותב בעל , שהיצר הרע שהוא הרצון לקבל של הנבראים לא ניתן לבטול על ידם, הבורא הרי יודע(. ת ישריםמסיל)

הבורא אינו אוסר על האיש הישראלי אפילו , לכן לטובת הנברא. שהרצון לקבל הוא חומר הבריאה כולה, הסולם

וככל שההשתוקקות לדבר , קבל בעל מנת לקבל לעצמומשום שכך גדל הרצון ל, לקחת ולשאת את היצר הרע לעצמו

קל היא אותיות  קליפההתיבה ". הפרי והקליפה"כמו במשל של . בעת מילוי החסרון התענוג יהיה גדול יותר, גדלה

גם אם ההנאה היא , ויצר הרע מושך ליהנות ממנו. אזי קל לחשוק בו, שמי שעומד לפני דבר יפה, כי הטבע הוא, יפה

, הענין הוא. נמשל לתוכן הפנימי והקדוש שגדל באדם, הקליפה נמשלה לחיצוניות ולטומאה ואילו הפרי, ןלכ. זמנית

יש לוותר על צורת הרצון , כלומר. יש לקלף את הקליפה המיותרת על מנת ליהנות מהתוכן הנצחי, שכאשר הפרי בשל

למעשה כך . לקבל בעל מנת להשפיע כך שהרצון יהיה רצון, שבמקום שיהיה בעל מנת לקבל להפוך אותו, לקבל

 .ממש כמו זוג חברים אוהבים, ואז הם נמצאים קרובים זה לזה', הנברא מידמה למידת ההשפעה של ה

שיש למול את ערלת הלב ואטימותו , המרמזים. המח מלליש הצירוף , ל"הנ" למלחמה"כי בתיבה , יגעתי ומצאתי

ראשי תיבות , המחבצורה של ', להשיג את ההשתוקקות לדבקות בה כי באמצעות מלל ודבור ניתן. כמו בברית המילה

כי לעתים אנו כשה תועים בשדה דמיון מתעתע ומחמיצים להגיע אל , רחמים' שיש לבקש מה, המרמזים. מץחצה המ

ובזכות , הוא מחויב המציאות' אך לפחות אנו משתדלים לזכור באמצעות ידיעה של חכמה שכלית שה. הרועה הנאמן

האמונה , נסתר מאתנו וכביכול יש הרגש של ניתוק חס ושלום' אך כאשר ה. מצות את רצוננו ולדבוק באותו רועהזה ל

, אלינו' של קרבת ה שיאוזה אותיות  יאושכי . להשיבנו אליו ברחמים היא הכלי להתמודד עם רגש של יאוש' ברצון ה

ר יֱֶּאַהב ה" ת ֲאשֶּ י אֶּ ן יִּ ' כִּ ת בֵׁ ָאב אֶּ יַח ּוכְּ היֹוכִּ צֶּ  .יש להתחזק בתקוה ולשוב אליו מחדש, לכן דווקא אז(. יב, משלי ג")רְּ

כי סוף , המרמזים. סוף הקשר בין האיש הישראלי לאישה השבויה היא להיות שנואה ובנם להיות בן סורר ומורה

. אין בנושהרי אי אפשר לתקן מה ש, ומה טוב הוא הדבר להכיר את הרע, הקשר שלנו עם היצר הרע הוא לשנוא אותו

בן : "הניסיון המאתגר הוא גם כאשר צריך להתמודד עם תולדת הקשר. וטוב להרגיש שוני מהיצר הרע ולהיבדל ממנו

 סוררכי , יגעתי ומצאתי? אז מהי אופן מלחמת הלוחם הישראלי. הנלחם כנגד היצר הטוב שבלבנו", סורר ומורה

אלו . ראה גאולהוגם  אחד ראה לבוגם  ה אדםראגימטריא  מורה(, גיעהלול אאה רת "ר) סר ראהגימטריא 

ומבקש סליחה על , כמו בחודש אלול, כאשר הוא עורך חשבון נפש יומי, כי הלוחם הישראלי עוסק בתשובה, מרמזים

שנזכה ללמוד ולתקן את הגאוה בענוה המביאה , אברך את כולנו. חטא הגאוה שהוא שורש לכל המדות הרעות

 .אמן כן יהי רצון, הייסורים של הנפש ושל הגוף ונזכה לגאולה השלמה ה גם יסורו כל"ובע, לאחדות

 

 


