
 
 

 
 
 
 

 בפנימיות הפרשה 
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

 

 ."ֲאֶשר ַאְרֶאךָ  ָהָאֶרץ-ֶאל ְלָך ֵמַאְרְצָך ּוִמּמֹוַלְדְתָך ּוִמֵבית ָאִביָך ֶלְך ַאְבָרם ֶאל ה'ַויֹּאֶמר "

 

   הדרגתיים בצעדים – בה' דביקות

 

העבודה לבטל היא  -ואף כאשר נכנס לעבודת הקודש  ,ון שראשיתה של עבודת ה' יש בה משום שלא לשמהווכי

את הרצון לקבל, בכדי לבוא לדביקות ה', גם אז אף שיש לו הבנה מסוימת על מהות העבודה שהיא על מנת 

להשפיע נחת רוח ליוצרו, עדיין מקננת בקרבו התחושה לעשות זאת באופן שישביע את אותו רצון לקבל. וכמובן 

ולהשיג את מהותה של עבודת ה' הטהורה  שזו אינה צורת העבודה האמיתית, אלא שהאדם אינו מסוגל לשער

ן שעבודה זו עומדת בהיפך לטבעו. וכל דבר שאדם אינו משיג, אין לו שום תפישה בו. וכולה מנגיעה עצמית, כיו

ברם, ככל שמתמיד בעבודת ה', או אז מתוך שלא לשמה בא לשמה ומן השמים מראים לו ומגלים לו אט אט את 

"אל  -כולה מנגיעות כל שהן. הוא שנרמז בציווי ה' לאברהם בלשון נסתרת טבעה ומהותה של עבודת ה' החפה 

הארץ אשר אראך", ולא נאמר לו בפירוש שילך לארץ ישראל. ומשום שאם יראו לו לאדם בראשית עבודתו את כל 

א עבודה במסירות נפש ורצון שאין בה כל הנאה ורווח עצמי, והו –אין גופו ונפשו מסוגלים לעכל זאת  ,מהותה

כאומר, "אט אט  אראך", אשר הארץ "אל עלול לסגת מכל כוונתו. והוא שדיבר ה' אל אברהם בלשון נסתרת:

  אראה לך ואלמדך על איזו ארץ מדובר", והיינו לאיזה רצון נקי וטהור צריך ויכול אדם להתעלות בעבודת ה'.
 

 

 

 חודש חשוון

 )יפעת אדלר(

גים. אבל חודש חשוון הוא חודש קריטי אחרי חודש תשרי העמוס בחחודש חשוון נראה לנו חודש שגרתי ומשעמם 

למהלך כל השנה הבאה. חודש חשוון הוא החודש שמאפשר לקחת את כל ההארה הגדולה של חודש תשרי 

 ולבנות לה כלי כדי שהדברים ירדו למטה במשך השנה כולה.

חודש תשרי הוא בנייה. ו התכנסות –. כוח של התפשטות והתחדשות וכוח של התכווצות כוחות שני קיימים בנו

צריך  אנחנומשך השנה חודש של התפשטות, חודש של החלטות גדולות ובנית מאגר גדול עבור השנה כולה. ב

חודש חשוון הוא חודש של התכווצות לאחר ההתפשטות של תשרי  מטה.להוריד מהמאגר הגדול ל ,להגשים אותן

 .שלב חודש של שגרה מסודרת שמאפשרת לבנות את הדברים בצורה מסודרת שלב אחר ובנייה עבור השנה כולה.

ההחלטות הגדולות שהיו לו כל שהאדם עדיין מרחש, מדבר את  .מלשון מרחש -חשוון מרהחתם סופר אומר: 

 –מקום ובנייה  הןאם ניתן ל בראש השנה, ביום כיפור ובשמחת תורה. כל ההחלטות שלנו עדיין מפעמות בנו.

כל ההחלטות שהיו לנו יעלמו כבר בחודש  –הדברים ימשיכו הלאה. אם ניתן לזרם החיים לשטוף את המקום הזה 

 כסלו. 

 –ראש הסולם  –מטרה  ;איפה הסולם שלנו מונחעת איפה אנחנו עומדים, לד -ישנם שלושה שלבים בבנייה: קרקע 

 מוביל אותנו מהקרקע אל ראש הסולם.מה  –ומהלך  ;אנחנו רוצים להגיע בסוף השנהלאן 

                                        (https://www.youtube.com/watch?v=h7-77dhgwgIמתוך שיעור של הרב אדיר איתן. השיעור המלא: )

      

 פנינה לשבת
 חשע"ת לך לך

 



 

 
 חוק היחידיות
 )יואל אופנהיימר(

 

מדרך הטבע עצמו. והנה טבעי הוא, שכל אדם ואדם מרגיש את עצמו בעולמו של  כי אין לך אמת ברורה יותר ..."

, עד מבלי להרגיש חובה כלשהי, אלא להקל ולשפר את חייו, אשר כל זולתו לא נברא, שליט יחידהקב"ה כמו 

 ."לתת מצידו איזו תמורה

 (מאמר ביקורת לשלום העולם)

 

". והלל הזקן אמר משפט כי צריך כל אדם לומר: כל העולם לא נברא אלא בשבילי"בגמרא במסכת סנהדרין כתוב: 

קריאה שטחית של אמירות אלו מפתיעה ביותר, ועלול להתעורר בנו  .(סוכה נג א) "אם אני כאן הכל כאן"דומה: 

רושם שטמון בהן הדרכה לגאווה או לאגואיזם. אנחנו עלולים להסיק שכל המציאות הערוכה לפנינו נועדה אך ורק 

 ְוָשתֹות ָבָשר ָאכֹּל ,צֹּאן ְוָשחֹּט ָבָקר ָהרֹּג ,ְוִשְמָחה ָששֹון ְוִהֵנה: "כדי שנהנה ממנה עד תום על דרך מה שאומר העולם

(. אך פשוט שחז"ל לא באים להמליץ לנו על חיים של הפקרות ישעיהו פרק כב)"ָנמּות ָמָחר ִכי ֹוְוָשת ָאכֹול ,ָיִין

 ונהנתנות ללא גבול ומשמעות אלא הדברים עמוקים ויסודיים. 

 

מק נפשנו. כי באופן טבעי הדבר היחיד ומהרגשה חקוקה בעמבאר רבנו שאמירות אלה נובעות  ובפסקה שלפנינ

. במילים אחרות, העולם כולו הוא כמו סרט שמוקרן נוידרך חושעולם ההמציאותי הוא הציור שאנחנו מקבלים מ

רגשות. ואם היה אפשר לנתק אדם באופן ו שושיבדרך מרובת ממדים בנפש שלנו, על ידי תמונות, קולות, ריחות, מ

גירוי חושי, היה העולם נעלם ממנו, ובלתי מציאותי לחלוטין. על כל פנים ברור שאין משמעות לעולם מוחלט מכל 

אין שום אוזן חיה בו מבלי יצור רגשי החש אותו. ולהדגשה, נזכיר שאלה מפורסמת: "אם עץ נופל במקום ש

גבי גלגל בכלוב, ונשאר בקרבתו, האם הוא משמיע רעש?". עניין נוסף, אנחנו מכירים את תופעת העכבר שרץ על 

במקומו בשל סיבובו של הגלגל. על דרך זאת, כשאני הולך ברחוב, אני מרגיש שהרחוב מתחתי נע. אבל באופן 

, אין לי אפשרות להבחין אם אני זה שזז על פני כדור (ןכפי שמלמדת תורת היחסיות של איינשטיי)אובייקטיבי 

נו, יליי מזיז את כל העולם כולו!  לכן ניתן ללכת בקלות אחרי חושהארץ, או שמא, אני עומד במקום, ובכוחות רג

 ולהחליט שמציאות העולם כולה תלויה בקיומנו הפרטי. 

 

תנו. כי אנחנו מרגישים ורבנו מוסיף שתחושה זו חלה אפילו על יעוד שאנחנו משייכים לבני האדם הסובבים א

בהקשר למידת הכעס. קל להבין למה אנחנו  אוגמיהיה טוב. ניתן על זה ד לנושכדי , שהם נמצאים בעולמנו

כועסים על אדם שמקלל אותנו או פוגע בנו גופנית או כספית. כי הכעס מתפרץ כשאנו מרגישים שהזולת החסיר 

אבל פלא הוא לגלות שאנחנו כועסים לעיתים קרובות על אנשים תמימים נו. נמאתנו נכס כל שהוא בניגוד לרצו

בנו. לדוגמה, זוג מוזמן לחתונה, וכבר מאחרים. הבעל מוכן לצאת אך אשתו לא. בקלות שכלל לא התכוונו לפגוע 

טרודה בבחירת הלבוש  היכעס הבעל על אשתו על כך. והיא לרגע לא התכוונה לעשות לו שום רע, אלא רק היית

ם בזמן, שהם יוצאי דמיין לעצמו במוחו תסריטה כי הוא תיהמתאים לאירוע. אך הסיבה של כעסו של הבעל הי

כשליטים זה לא לשחק בהצגה לפי התסריט! במילים אחרות, אנחנו רואים את עצמנו יואיך היא מע ,ומגיעים בזמן

ועל התנהגותם עד כדי כך שנרגיש פגועים אם הם לא יתנהלו לפי התוכנית שהטלנו עליהם בגנזי  על האחרים

 מוחנו. 

 

וה וטבעו קרוב ושאשר כל ענף " ל כל סבל וכל תענוג:רבנו מסביר לנו בבהירות במאמר מתן תורה את השורש ש

גם הענף שלו ויאהב אותם ויחמדם ויפיק תועלתו מהם.  הנהוגים בשורש יתרצה בהםינים י, וכל הענאל שורשו

וגם ניזוק מהם.  מתרחק מהם לא יוכל לסובלםבשורש, גם הענף שלו  שאינם נהוגיםינים יולעומתם, כל הענ

וכלל זה הקרוי "חוק ענף ושורש". והוא מסביר היטב את סיבת  ,"חוק זה מצוי בין כל שורש וענף שלו ולא יעבור

"מצד שכל ענף, טבעו קרוב מרכז העולם, כפי שממשיך במאמר "ביקורת לשלום העולם":  נותחושתנו להיות

 הנה כמו כן האדם הנמשך ממנו – יחיד, והכל שלושהוא אחד ולשורשו. ומצד שנפשו של האדם נמשך מהשי"ת, 

וחוק הזה אפשר לכנותו . מרגיש, שכל בריות העולם צריכים להמצא תחת ממשלתו ולשם תועלתו הפרטית

, הגדול לפי גדלו, (אלא שכל אחד נוטל חלקו בחוק זה)לב האדם. ואין כל אדם נמלט ממנו, בש ”חוק היחידיות”

  "והקטן לפי קטנו.

 

 

 
 



הלשון סודב  
(בלו יוסף)  

 לך לך , מהו?

 ֶשר ַאְרֶאךָ ֵמַאְרְצָך ּוִמּמֹוַלְדְתָך ּוִמֵבית ָאִביָך ֶאל ָהָאֶרץ אֲ  ֶלְך ְלָך: "ַויֹּאֶמר ה' ֶאל ַאְבָרם פרשת השבוע היא פרשת לך לך

להנאתך ולטובתך,  -ב(. מפרש רש"י: "לך לך -)בראשית יב, א ְוֶאֶעְשָך ְלגֹוי ָגדֹול ַוֲאָבֶרְכָך ַוֲאַגְדָלה ְשֶמָך ֶוְהֵיה ְבָרָכה"

ושם אעשך לגוי גדול וכאן אי אתה זוכה לבנים, ועוד שאודיע טבעך בעולם". ה' מבטיח לאברם באם ילך מכל מה 

שהכיר בעבר ויעבור אל מקום חדש שלא גילה לו, אזי יזכה ליהנות מתענוג, כאשר ה' הטוב והמיטיב ישפיע עליו 

אזי  ,ה' מבטיח לאברם פרסכאשר שדווקא  יגשים את משאלותיו הרוחניות והחומריות. האוהב ישראל מחדששפע ו

ה' יכול לבחון את לב אברם האם הוא מקיים את המצווה לשם שמיים או לשם פרס ופניה אישית. יוצא שאברהם 

 ַשְּמִשיןַרב ַעל ְמָנת ְלַקֵבל ְפָרס, ֶאָלא ֱהוּו ַכֲעָבִדים ַהמְ אבינו הוא הראשון שקיים: "ַאל ִתְהיּו ַכֲעָבִדים ַהְמַשְּמִשין ֶאת הָ 

 )משנה אבות א, ג(.  ֶאת ָהַרב ֶשֹּלא ַעל ְמָנת ְלַקֵבל ְפָרס, ִויִהי מֹוָרא ָשַמִים ֲעֵליֶכם"

רמז לו,  .ק'עשרים, הרי עולה בגימטריא כ' ' שלושים, ל: לך לךמהו?  דרש תנחומא סימן ג לפרשה: "לך לךובמ

בלך לך מארצך  ורבי לוי אומר: ניסיון הראשון כניסיון האחרון. ניסיון הראשון כשתהיה בן מאה תוליד בן כשר...

ניסיון האחרון בלך לך אל ארץ המוריה". ושנגלה אליו ה' בגיל תשעים ותשע להבטיח לו בן יוצא חלציו אז "ַוִיפֹּל 

)בראשית יז, יז(.  ֶמר ְבִלבֹו ַהְלֶבן ֵמָאה ָשָנה ִיּוֵלד ְוִאם ָשָרה ֲהַבת ִתְשִעים ָשָנה ֵתֵלד"ַויֹּא ַויְִּצָחקַאְבָרָהם ַעל ָפָניו 

, המרמזים על יצחק בנו של המותוגם הצרוף  תום ה'וגם  תמוה" אותיות ְוָתַמּה" בתיבה "ַויְִּצָחקמתרגם יונתן "

 הר המוריה.אברהם שעתיד היה להקריבו קורבן עולה תמימה לה' ב

ין ישיצחק נולד אברהם עדככלומר, נ'. או  לך , וחצי מאה עולה בגימטריאחצי קאותיות  יצחקיגעתי ומצאתי כי 

זה  לך לך-לא השלים את החצי השני והניסיון האחרון ללכת אל הר המוריה להקריב שם את בנו לעולה. יוצא ש

המרמזים על  ,)תהלים עב, יז( מֹו ְלעֹוָלם ִלְפֵני ֶשֶמש ִינֹון ְשמו"שמו של המשיח: "ְיִהי ְש  ינוןרמז לשם נ' -ו נ'בעצם 

התכלית של המהלך האלוקי גאולת העולם על ידי המשיח. לא היה סיכוי לבוא המשיח אם אברהם לא היה מצרף 

ת ולמרות שנפרד ממנו נלחם להצילו. וכידוע מלוט יצאה הגיורת רו ,אליו את לוט מתוך אהבה וחסד לאחיינו

 ולסיום, עלה בידי לכתוב שיר לכבוד אברהם אבינו. .המואביה שמזיווגה לבועז נולד לימים דוד המלך משיח ה'

 

 עברי גם ישראלי / יוסף בלו

 השבוע עבר

 היה בו מן מעבר
 

 עולםמעולם ל

 משנה לשנה

 מנפש לנפש
 

 לפעמים אני מרגיש כמו אברהם העברי

 ולפעמים פשוט כמו איש ישראלי
 

 הקורא מעבר האחד אל העבר שני 

 אל כל העולם:
 

 יש לי אור

 ויש לי אושר

 יש לי אש

 ויש לי יושר

 יש לי שיר

 וקשר ישיר

 אני שר אל אלי
 

 שמע ישראל ה' אלוהינו ה' אחד

 כי יגעת ומצאת תאמין

 אוריב

אחד יחיד אברם העברי הגיע מעבר לנהר והיה 

ומיוחד בדורו. שהרי לאורך מהלך ימיו, בכל מקום 

ובכל זמן עבר תהליך נפשי. מניסיון לניסיון, סמך את 

ידיו באמונה בבורא כאשר נכנע לעשות את רצונו של 

,  רמז לזה גרםבגימטריא הפועל  אברםמקום. 

שהשתוקק לטפל בנפשות דורו, ואף דאג בשיתוף עם 

נות את תפישת המציאות לש וגרם, גריםשרה לגייר 

של העולם כולו. כי הוא זה שקרא לכל העולם שיש 

בורא אחד יחיד ומיוחד, אשר ברא את הכל. וכאשר 

שינה ה'  ,אברהם הגיע לגיל של תשעים ותשע שנים

ברא וגם  ברא גאולהגימטריא  אברהםאת שמו ל

. ולאחר שנמול והפך להיות ברא אדםוגם  אחד לב

י החטא זכה לגאולה בעת מתוקן כאדם הראשון לפנ

הולדת יצחק, בנו ויורשו, לכן זכה גם בגוי הקדוש 

בדיוק כמו שהבטיח לו ה'. אברהם , הוא עם ישראל

העברי נסע לאורכה ולרוחבה של ארץ ישראל לכן כל 

ראשי תיבות האבות  - ישראלכולו כלול בתיבה 

ברהם, א חל,רבקה, ר רה,ש עקב,יצחק, יוהאימהות: 

מתוך יגיעה בתורה למצוא ולהאמין  אה. אז שנזכהל

בה' ממש כמו אברהם אבינו ואז לקרוא ולשיר את 

יש אותיות  ישראליקריאת "שמע ישראל" ולזכור כי 

 ., אכי"ראושרוגם  יושר ,לי: אור, אש
 

 



 פניני בינה
 (פעת אדלרי)

 

 (ט-כי אנשים אחים אנחנו" )בראשית יג ח"

כי  ,אברהם ללוט: "אל נא תהי מריבה ביני ובינך ובין רועיך מציעאברהם לבין רועי לוט  לאחר המריבה בין רועי

". מה ואשמאילה הימין ואם ,ואימנה השמאל אם ,מעלי נא הפרד .לפניך הארץ כל הלא .אנשים אחים אנחנו

 אברהם ולוט לא היו אחים. הריהמשמעות של "אנשים אחים"? 

שהיצר הרע והיצר הטוב קרובים זה לזה. זה  –מפרש הזוהר )לך לך ב"הסולם" אות פו(: "'כי אנשים אחים אנחנו' 

לימינו של אדם, וזה לשמאלו. דהיינו יצר הרע לשמאלו ויצר הטוב לימינו." כלומר, מדובר על ריב בתוך האדם בין 

 יצר הטוב ליצר הרע. 

איך יתכן שהיצר הטוב אומר ליצר הרע: "אם  –עולה השאלה: אם צד שמאל הוא הצד של יצר הרע אם כך 

 ואימינה ואם הימין ואשמאילה"? איך יתכן שהיצר הטוב ילך בדרך שמאל שהיא הדרך של יצר הרע? השמאל

: "שיש כאן עניין סדר עבודה איך להתנהג בעבודת יצר הרע בזמן שהוא בא אל זצ"לאומר רבי ברוך שלום אשלג 

 בכדי להפריע לאדם להגיע לדביקות בה'". ,האדם עם הטענות הצודקות שלו

המפגש של יעקב עם לבן שבו אומר לבן: "הבנות נוספים של התקלות עם יצר הרע. מקרים ישנם שית בספר ברא

המפגש הנוסף ל שלו. וא". במפגש הזה לבן טוען שהכלי הו –, והבנים בני, והצאן צאני, וכל אשר אתה רואה יבנותי

זה עשיו לא רצה לקבל מפגש ה. במפגש בין יעקב לעשיו שבו אומר עשיו: "יש לי רב אחי, יהי לך אשר לך"הוא 

 מיעקב מאומה.

', להאריך הכשאנחנו מנסים לדבוק בהיצר הרע טוען שכל העבודה שלנו שייכת לו. . לבן טען שהכול שייך לו

ואומר: "אתה לא עובד למען הקב"ה אלא לשם  בתחפושת של צדיק בא יצר הרעלמשל, בתפילה או ללמוד תורה, 

לך לעבוד? לך תנוח!" והתשובה של למה  –אז אם אתה עובד בשבילי ילי! כלומר, אתה עובד בשבאהבה עצמית. 

 ולכן כדאי לי להתגבר על העצלות ולעשות את רצון ה'". ,יעקב הייתה: "לא כן הוא. אני עובד לשם שמיים

המפגש של יעקב עם עשיו היה הפוך. יעקב רצה לתת לו את הרכוש של התורה ומצוות שלו ועשיו סרב בטענה: 

יש לי הרבה תורה ומצוות מאנשים אחרים, כי כולם עובדים בשבילי ולא לשם שמים. אבל אתה  –לי רב" "יש 

. כלומר, יצר הרע מכניס צדיק, אתה לא עובד בשבילי אלא לשם שמים, אם כן אין לי שום חלק בתורה ועבודה שלך

 גאווה בלב האדם שהוא יחיד ומיוחד לעומת כל שאר האנשים.

טרא : "שבאמת שניהם אומרים אמת מה שטוב לסאומר בעל הסולםנת אמת, לבן או עשיו? מי מהם טוען טע

המעשה או  לפנייצר הרע בא . ההבדל בין שתי הטענות הוא: אם כי הם מפריעים לאדם להגיע לשלימות". אחרא

יצר הרע מתלבש ח לקב"ה, כשהאדם רוצה להתגבר ולעשות משהו בקדושה לעשות נחת רו ,לאחריו. לפני המעשה

טענת עשיו מגיעה אילו ובטענות של לבן: "ממילא כל מה שתעשה יהיה בשבילי, אז למה לך להתאמץ בכלל?" 

אתה רואה לאחר המעשה. אם האדם הצליח להתגבר על טענת לבן וללכת בדרכו של יעקב מגיע עשיו ואומר לו: "

ם הם עובדים הם עובדים לשם האהבה איזה גיבור איש מלחמה אתה? אתה לא דומה לחברים שלך שגם א

 העצמית שלהם", ומכניס גאווה בליבו. ואז הגאווה הזאת מרחיקה את האדם מהדביקות בקב"ה.

 

אני אלך לדרך שמאל". היצר  –ומכאן נוכל לפרש איך יתכן שהיצר הטוב אמר ליצר הרע: "אם תלך לדרך ימין 

ולכן אני לא  פריע לי לדבוק בקב"ה.יודע שאתה רוצה לה הטוב אומר ליצר הרע: "אתה לא יכול לרמות אותי! אני

לתחפושת הצדיק שלך שאתה מנסה לייאש אותי ומייעץ לי כביכול להיות צדיק ולעבוד  –אקשיב גם לימין שלך 

לשם שמים. ולכן, כשאתה בא עם טענת ימין שלך הנקראת לבן, אני צריך לעשות ההפך ממה שאתה מייעץ לי!" 

 ."ואם הימין ואשמאילה"וזאת המשמעות של 

 )על פי "ברכת שלום" מאמר מא(
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