
 
 

 בפנימיות הפרשה 
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

 
ר  ד-ֶאל ה'ַוְיַדבֵּ  .ֹמֶשה ְבִמְדַבר ִסיַני, ְבֹאֶהל מֹועֵּ

                          
. ואמרו  מדברכמו  ם רואה שהוא יבש מכל חיות רוחנית,, כי אז האדהוא בחינת ביקורתמדבר שהסביר ה"ברכת שלום " זצ"ל 

מפני שאדם שרואה את , מדבר, כי הם שונאים אדם ששם את עצמו כלאומות העולם לישראלשירדה שנאה  –סיני חז"ל:

דעים מהי מחלתו, אזי החולה, שאם לא יו . והסביר ה"ברכת שלום" זצ"ל שזה כדוגמתהחסרונות שלו, זה כבר חצי ישועה

 .ניותוכך הוא ברוח .זוהי חצי מהרפואה ואפשר להתקדםיודעים, וכאשר הבעיה כפולה 

ריע לו להתבונן בתוך אשר מפ ,שזהו כח בתוך האדם קליפותבספר "אור הבהיר" מפרש את המושג רבינו בעל ה"סולם", 

ושה מצוותיו כמצוות , ועמתבונן בעצמו אינו מכיר את עצמו . ואדם שאינוומשאיר אותו רק בקליפה החיצונית ,עצמו בעמקות

תית על ריק מתוכן ע"י ביקורת אמי מדברא על אדם שמשים עצמו כ. נמצא שהשנאה שיש לאומות העולם היאנשים מלומדה

 )מתוך 'מעגלי השנה'( ". לכתך אחרי במדבר, בבחינת "מצבו, כי זה מוליך לקדושה

 

 
 מחשבה פנימית

 )יואל אופנהיימר(
 

ו ואין צריך לומר “ח שיזלזלו באלקותוו, כי לא שמעתי ולא ראיתי “נקרא חילול השם ח איני מהקנאים, גם אין זה

ו של המלך, ושאלוהו למה עשית כן, וענה כי הבטתי קק בתמונתלדין אשר ר בתורתו. ודומה הדבר למי שהביאוהו

דעו. וכשהוציא תמונתו, ראו כולם שאין זה התמונה ואמר, אדרבא, הביטו בו ותובו והיה לי לגועל נפש, והוציא 

הו, כי לא רקק אלא בתמונה של אדם מכוער ולא בתמונת זה אדם מכוער ביותר, וכמובן שפטרודמות מלך, אלא מאי

 .מלך

  ( הסולםמאמרי  –)רב יהודה ליב אשלג 

 

, לתאבון מומרמהם(. הראשון הוא  ובר ביודעין את כל מצוות התורה או חלקחז"ל מבחינים בין שני סוגים של מומר )אדם שע

רוצה לומר, שהסיבה שהוא עובר על מצווה היא כדי לספק את התאווה שלו. למשל, אדם שאוכל בשר טרף טעים או שעובר 

לוהי שבו )רצון להשפיע טוב לזולת ולבורא( לחלק הבהמי שבו )רצון -החלק הא על גילוי עריות. הפעולה פה מעידה על כניעת

נחלקו הדעות. כי המומר  -מומר להכעיס -לקבל תענוג לעצמו(. וכל הדעות מסכימות שהוא חייב. לגבי הסוג השני של מומר

וגועל מקיום המצוות בפרט  להכעיס אינו עושה את העבירה כי הוא מחפש בה תענוג מסויים. פעולתו באה מתחושת ניכור

או מכל התורה בכלל, מעין מרד נגד מערכת ערכים וחוקים הנחשבת לו כבזויה או רעה ממש. החיפוש כאן אינו אחר ההנאה 

האישית האגואיסטית, אלא להיפך, אמירה ערכית של חיוב ה"טוב" הכללי ושלילת הרע. המומר להכעיס דומה יותר לאפיקורס 

דורה ותפישת עולם אידאליסטית הרואה בדת דבר רע. וכאן נפתח לנו פתח להבין את המניע של תופעת הפועל על פי חכמה ס

ל בתורה. כי -האתאיזם כפילוסופיה אתית דווקא. ונראה שהיסוד לדחיית הדת הוא קריאה פשטנית של תיאור דמותו של הא

וי של ק, ועוד. והאדם האידאליסטי מחפש דמות לחיניתן להבין שהוא ית' חו"ח בעל תכונות אנושיות רעות כגון כעס, נקמה

נושא להערצה. ודווקא כאן מתעוררת סתירה קשה מנשוא, כי אלה בדיוק התכונות שהוא עצמו אוסר לבניו על דרך "תעשו אב 

  מה שאני אומר ואל תעשו מה שאני עושה".

והוא טוען שהמלך בעל מראה מכוער ומגעיל.  ונותן לנו רבנו משל של אדם שמובא לבית הדין כי הוא ירק על תמונת המלך,

וכשמציג את התמונה לבית הדין, מתברר שאין זה דיוקן המלך כלל, אלא של אדם מרושע. ולכן הסתכלות זו מוטעת מהיסוד, 

וגם אנכי וכל בעלי דת האמיתיים רוקקים  לוהות שהאדם מצייר לעצמו. ורבנו מכריז '-ונובעת מהתיחסות לציור של הא

לוהית שכזו! אלא הבורא שאני מאמין בו הוא תכלית הטוב -, הווה אומר, גם אני סולד מדמות א'הצורה העל אות ןכגם 

והשלמות. וכל הביטויים של האנשה שבתורה רק נועדו לחנך את המון הלא מפותח, עד שיתעדן וילמד את פני הדברים 

לוהים -האדם קורא לאב הרב קוק זצ"ל בנושא התפילה: '. ובאותו רוח כותא לשמה"ובי"מתוך שלא לשמה לאמיתם, על דרך 

תפילה זו פסולה היא,  ...איתן, קשה, תקיף, ושליט, נצחן, ורודף כבוד ומשמעת של עבדות כפופה נתיניו עבדיו, מציירו שהוא 

 "שכורה, ואלילית חסרה היא העצמיות התוכית של מהות התפילה ותחשב לחטאה.

 פנינה לשבת
 זתשע"שבועות  -  מדברבפרשת 

 



 

 רפואת הנפש
 )הרב אסף אהרון מכבי(

 
   מושכל-מורגש-מוטבע

 
 .מזעיר מסוד התפתחות המלכותבפנינה הקודמת ביארנו מעט 

 .)מוטבע(נה"י  ,גש(ר)מו, חג"ת )מושכל( כעת נבאר מבנה נוסף בסוד מוטבע מורגש מושכל, והם כנגד חב"ד
 :()ותמצא את הדברים בהרחבה בספר המאמרים תער"ב )ע' א'רכב ואילך(

 
ין בהתגלות, לא לעצמו ולא הן טבע המידות כמו שהן בתולדה מבטן, אמנם אינם ניכרים כלל ואינם עדי – מוטבע

)רחמני או אכזר, קמצן או פזרן, רך הלבב או קשה לזולתו, וכמו תינוק שנולד הרי אינו ניכר עדיין באיזה מידה הוא 
 . ובימי העיבור ההגדלה היא רק הגדלת החומר לבד.עיבור, והיינו שהן בתכלית ההעלם ביותר, בסוד הלבב וכו'(

 
והתענוג שבחלב, שעי"ז הוא הגידול, כידוע  יניקהכאשר גדל יבוא הכל לגילוי בכל פרטי מידותיו ע"י ה – מורגש

כי עיקר ההגדלה הוא מן התענוג. וזהו הנקרא מורגש  –: כי "אור התענוג הוא אבי החיים")הקדמה לפמו"ס, אות יט(
 לים אל הזולת. ונג ,בכלל שיש כאן מידות בהתגלות שהן בבחינת גילוי דבר מה בעצמו

והנה  )כמבואר בתניא פ"ו עי"ש(.כמו כן, לא רק שהמידות מתגלות, אלא הן בדברים גדולים יותר, ולפי ערך השכל 
כל המעבר בין קטנות לבגרות וגדלות הוא עד כמה הנהגת והתעוררות המידות הן לפי השכל והדעת שבמוח דווקא 

"גלה )ועל ההיפך נאמר }ישעיהו ה, יג{: "לפי שכלו יהולל איש" ולא לפי ההטבעה בלבד בהתגברות יתירה, וכמ"ש: 
 .. כלומר: רצונם לא היה מכוון עפ"י השכל ורצון ה'("לפי שהיה לבם בלי דעת"ופרש"י:  – עמי מבלי דעת"

שהמידות מצד טבען נמשכות לבחינות שפלות וגסות,  פרש בין הנפש האלקית לנפש הבהמית,וזהו כללות הה
 ות, ואילו הנפש האלקית )בסוד השכל( נמשכת לדברים דקים, רוחניים ונעלים ודו"ק.קטנות וחומרי

ובימי היניקה הוא הגדלת הרוחניות והיינו המידות כו', רק שזהו רק התגלות ויניקה היא בחינת מוחין כנודע. 
', והוא רק הכנה לקבלת , הרי זה בחינת חומר שברוחניות כוהמידות, שהעיקר הוא רק מצד ההטבעה לבד

דהיינו שלמות  אישצורת השכל, דהשכל הוא עיקר הצורה. הגדלה זאת משתלמת עד י"ג שנה שאז הוא בבחינת 
 המידות בהגדלתן ע"י השכל.

 
 כו', והגדלה זו בד"כ עד כ' שנה. ישתנו המידות מטבעם בתולדותםהוא הגדלת המוחין עצמן שעי"ז  – מושכל

 
, והוא הנשמה האלקיתוטבע מורגש מושכל בג' הזמנים דעיבור יניקה מוחין עובר גם על תהליך גדילה זה של מ

עיין שם במאמר, ע' א'רכה ואילך, שידיעת הדברים ראויה למוכנים  –הגדלת המוחין והמידות של הנשמה האלקית 
 להתייגע עבורם.

 

 
 א.א.

 asaf_maccabi@walla.com -בכל שאלה והתייעצות בנוגע לטיפול יהודי )גוף ונפש( ניתן לפנות לאסף

 050-671783 
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 בסוד הלשון
 (סף בלו)יו

 
 

 הוי דן כל אדם לכף זכות
 

את התורה . בםומה דבר?  .אל בנ"י דבר בםכי שם , במדבראת ספר פרשת במדבר פותחת 
מ הפותח באות והתלמוד, ראשית, ואת התורה שבעל פה בבתיבה ב שבכתב הפותחת באות 

אּו ֶאת רֹאׁש "ישראל עם למנות את בציווי של ה' את משה  ראשית הפרשה היאאימתי. מבתיבה  שְׂ

ֵני  ל ֲעַדת בְׂ ם"כָּ ֹלתָּ גְׂ ֻגלְׂ ר לְׂ כָּ ל זָּ ַפר ֵׁשמֹות כָּ ִמסְׂ ם בְׂ ֵבית ֲאֹבתָּ ם לְׂ ֹחתָּ פְׂ ִמׁשְׂ ֵאל לְׂ רָּ   .(ב)במדבר א,  ִישְׂ

שיצאו ממצרים מנאן, וכשנפלו כ, מתוך חיבתן לפניו מונה אותם כל שעהכי "מפרש רש"י וזה לשונו: 
בניסן הוקם המשכן,  מנין הנותרים, כשבא להשרות שכינתו עליהם מנאם, באחד מנאן לידעבעגל 
הסיבה למנות את ישראל היא מתוך החיבה אליהם, כי שמחבבים . כלומר, "אייר מנאםב  ובאחד

 בין המונה לנמנה. זו יוצרת קשר וחיבור הפעולה הכי תו, מונים אומה דבר 

לעשות  מחויבישראלי שאיש , הואפרוש ראשון לעניות דעתי, הו .חב רב והוא יש צירוף חברלמילה 
והמילה  בןמארמית זה  ברשתרגום המילה , שתכליתו לקרב אותו לבורא. הפירוש שני הוא, רבלו 
ובאמצעות יחס הקנין קונים  הפרטיםמחייב בין החוזה, יש  קשר של , כלומר שטר חובמציינת  חב

הפרוש השלישי הוא, . ה'אל  חבורהוא באמצעות  חברהחיבור. והחיבור האמיתי בין הפרטים בכל 
נצא מחוץ  , כלומר אםחבבלו חב שישכך מצאתי  לבבו לבכמו שיש וזה חוץ,  ברשמשמעות המילה 

עשה ". שלושת הפרושים מחוברים למשנה נתחבר עימואז  השניטובה אצל ונחבב נקודה לעצמנו 
ממש את המשנה, ובכדי ל .)משנה אבות א, ו("ף זכותקנה לך חבר, והוי דן כל אדם לכולך רב, 

עצמנו את  נדוןוכך  בישראל,בכדי לציין הנקודות הטובות לשיר שיר ובאור  , כתבתידשמיאבסיעתא 
     מכף חובה לכף זכות.ונעבירו אדם וכל 

 
  

 
             
    

 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 עברי גם ישראלי

 השבוע עבר
 היה בו מן מעבר

 

 מעולם לעולם
 משנה לשנה
 מנפש לנפש

 

 לפעמים אני מרגיש כמו אברהם העברי
 ולפעמים פשוט כמו איש ישראלי

 הקורא מעבר האחד אל העבר שני
 :עולםהאל כל 

 

 יש לי אור
 ויש לי אושר

 יש לי אש
 ויש לי יושר
 יש לי שיר

 וקשר ישיר
 אני שר אל אלי

 
 חדא שמע ישראל ה' אלוהינו ה'

 כי יגעת מצאת תאמין
 

כל שבוע בספירת העומר מתקדמים ועוברים מספירה 

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

מלכות. את המעבר הנפשי מרגישים במציאות בזמן ובמקום. 

אלו הן בעצם שלושת הרבדים המדברים איתנו בהויה 

ש. לפעמים ניתן לנוע ברבדים הנקראים עש"ן: עולם, שנה, נפ

אלו כאברהם, איש של חסד והשפעה, איש אחד ובודד 

באמונתו, הנמצא מן העבר האחד ובא לבשר על קיומו של 

האל לכל העולם כולו, אשר נמצא מן העבר השני. ולפעמים 

ניתן לנוע כאיש פשוט ישראלי, כחלק מהעם המתפאר 

לפני האל,  בנקודות הזכות הטובות אשר בשמו והשמח בהן

כשורה בו ונלחם כנגדו עד שהאל נכנע אליו בשל חיבתו 

לדבוריו ואז מחויב לתת לו שפע וברכות. ואלו הן מבין 

הנקודות הטובות שיש בשמו של עם ישראל: אור, אושר, אש, 

יושר וקשר ישיר אל הבורא. אז בע"ה שנתייגע למצוא את 

קודות הנקודות הטובות הנ"ל בנו כפרטים וגם כעם, כי נ

הטובות הנ"ל הן ייחודיות, מיוחדות ומאחדות. ובזכותן נאמין 

בכוח הסגולה של עם ישראל לשמוע לצו קול של האהבה. כי 

אם נאהב את הטוב בשני אז נתחבר להיות כאיש אחד בלב 

 טוב אחד, אז גם נהיה כלולים בבורא האחד, היחיד והמיוחד,

  כי ה' הוא הטוב והמיטיב, אכי"ר.

)חברו( אהבה )עם( 13,אחד=13על פי הרמז: אהבה=

    =הויה)ה' יתברך(26אחד=



 

 פניני בינה
 יפעת אדלר()

 
 הכלים לקבלת התורה

 
ל חודש דע להתחבר אליה זוכה לקבל את השפע של אותו החודש. המהות שובכל חודש מתחדשת הארה ומי שי

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

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

 אומר בעל הסולם בשמעתי, מאמר ר"ח:

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

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

ה שאין מ, העליון מצד הוא שההפסק אומרים אנו, לקבל מוכשרים אנו אין שעתה היות ,לכן. במקבלים

 שם ויחן: "הפסוק על ל"חז שאמרו כמו, התורה לקבלת מוכנים ישראל כלל היו סיני הר במעמד אז כן

 כוונה רק אלא להם הייתה שלא, הכלל מצד הכנה אז שהייתה", אחד בלב אחד כאיש - ההר נגד ישראל

 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 בשם

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

 שנותנת למעלה התעוררות יש לכן, תורה מתן של האור התחתונים אצל מגולה שהיה הזמן מתעורר

 לקבלת מוכנים אז שהיו כמו, התורה לקבלת הכשרה של הפעולה את לעשות שיוכלו לתחתונים כוח

 ".התורה

 תורה. אבל הדבר דורש הכנה מוקדמת. זמן של חג שבועות הוא זמן מסוגל לקבלת הכלומר, ה

 שבועות -פסח 

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

. , לקבל שוב את האורות לאחר יגיעה שלנותורהקבלת היות מוכנים לידות שלנו ולהתקן את המל כדי ימים ותשעה

ם ַויִַּחן" :כתובבמעמד הר סיני  ֵאל שָׁ רָׁ ר ֶנֶגד יִּשְׂ הָׁ כדי להיות מוכנים לקבלת ". אחד בלב אחד כאיש" :י"רשמפרש ". הָׁ

עולה  "אהבה"ו .שלמה ישראל אהבת עצמנו על לקבלצריכים לתקן את הרצון לקבל שלנו ו חנואנהתורה 

פחות כי ברוחני הדמיון ברצון מאחד בין ישות לישות. וככל שיש יותר אחדות יש . "אחד" ילהמכמו הי"ג  יהבגימטרי

 יותר אהבה...ישות ו

 חודש ההילוך –חודש סיון 

                                   ?תורהכוח ההילוך ששייך למהו  ששייך לחודש סיון הוא כוח ההילוך.בנפש הכוח 

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

                  "....חיל אל מחיל

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

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

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

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

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

 שיכולה להיות.

 !שנזכה ללכת מחיל אל חיל 

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


