
 
 

 בפנימיות הפרשה 
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

 
י ָקדֹוש ֲאנִׁי  ְהיּו כִׁ ים תִׁ ְשֹמרּו ֲאנִׁי . ֹלֵהיֶכם-א   ה'ְקֹדשִׁ י תִׁ ְבֹתתַׁ יָראּו ְוֶאת שַׁ יו תִׁ ּמֹו ְוָאבִׁ יש אִׁ  . ֹלֵהיֶכם-א   ה'אִׁ

                       
ְהיּו": מדוע קודם כל התורה התחילה עם שים שואליםפרכל המ ים תִׁ יו " ואח"כ ממשיכה עם "ְקֹדשִׁ ּמֹו ְוָאבִׁ יש אִׁ אִׁ

יָראּו  מה הקשר בין זה לקדושה? ."תִׁ

נקראת אימו. נמצא  ,הקדוש: מי הם אביו ואימו של אדם? הקב"ה נקרא אביו, והשכינה, כנסת ישראלאומר הזוהר 

ּמֹו "פירוש  יש אִׁ יָראּואִׁ יו תִׁ אביו  –עם הקב"ה ושכינתא  )כנסת ישראל( " שצריכה להיות לאדם יראה בקשרְוָאבִׁ

בור בין הקב"ה לכנסת שאולי הוא יפגום במעשה או במחשבה ולא יוכל להיות חי –ואימו. היראה צריכה להיות

צריך להיות  ". מזהבהכף חו, אוי לו שהכריע את עצמו ואת כל העולם כולו ל, "עשה עבירה אחתישראל בגללו

ּמֹו ". זה נקרא לות ה' לא יוכל להיות מושפע למטה, שהוא יהיה הגורם שאור התגהיראה-הפחד של האדם  יש אִׁ אִׁ

יָראו יו תִׁ  .גורם שהקב"ה לא יכול להשפיע למטהפחד שמא הוא יהיה ה –צריך להיות מורא שמים  ."ְוָאבִׁ

ְשֹמרּו" -והקשר ל י תִׁ ְבֹתתַׁ יָראּובזכות העבודה  ,"ְוֶאת שַׁ יו תִׁ ּמֹו ְוָאבִׁ יש אִׁ אז באה לאדם מנוחה מהיגיעה שלו שכתוב  ,אִׁ

י , היינו שמתגלה חשיבותו של  הבורא הוא עניין גלוי שמו יתברך, -בזוהר הקדוש ד"שבת"  .ֹלֵהיֶכם-א   ה'ֲאנִׁ

 
 

 מחשבה פנימית
 )יואל אופנהיימר(

 
כי הרצון לקבל שבמין החי, החסר מהרגש זולתו, לא יוכל להוליד חסרונות וצרכים אליו רק בשיעור 

האדם שיש לו גם הרגש זולתו, נמצא חסר גם בכל מה שיש  המוטבע באותה הבריה, בלבדה משא"כ
לזולתו, ומתמלא קנאה לרכוש לו כל הישות שנמצאת בזולתו. ואם יש לו מנה רוצה מאתים, וכן נמצאים 

 .חסרונותיו וצרכיו הולכים ומתרבים עד שהוא רוצה לבלוע כל הישות שבעולם כולו
 (ות לחא–הקדמה לספר הזוהר  -יהודה ליב אשלג   רבה) 

 
בהקדמה לספר הזוהר, מתאר רבנו את התפתחות הרצון לקבל של האדם כנמשל לסדרים דומם, צומח, חי, ומדבר 

. וככל השתוקקות ובחירהשבעולם הטבע. וכפי שלמדנו בשבוע שעבר, גדילת הרצון מתבססת על התפתחות של 
גורמת לתחושה של עצמאות )אין עוד מלבדי( של האדם. וישות זו  הישותשמתפתח הרצון לקבל, כך גם הולכת ונבדלת 

אין עוד מלבדו(. ועל דרך משל, אנחנו רואים שלצומח יש יכולת תנועה  -ולהעלמת הקשר עם הבורא )שלאמיתו של דבר 
, שהוא הרגש חפשי פרטיוגדילה שאין בדומם. ועל החי כותב רבנו: "שהרצון לקבל הזה כבר מוליד בכל פרט ופרט 

ולא פועל מחוץ  לפרט עצמולכל פרט באופן משונה מחברו". אבל הרגש חופשי זה עדיין מוגבל החיים המיוחדים 
לגבולות גופו. והרצונות שלו גם מוגבלים לישות שלו הפרטית: "כי הרצון לקבל שבמין החי, החסר מהרגש זולתו, לא 

והוא:  –מורכב ממימד נוסף  ". אבל האדםבשיעור המוטבע באותה הבריהיוכל להוליד חסרונות וצרכים אליו רק 
 תכונה הרגש זולתו. משמעות הדברים: האדם הוא היחיד בבריאה שיכול לזהות את הזולת כבעל צרכים דומים לשלו.

 נים הפוכים. וזאת פועלת בשתי כיו
, שבנותחושת החסר מצד אחד, אם המבט שלנו נשלט על ידי הרצון לקבל, כל מה שנראה אצלו יגדיל אצלנו את 

 ללקיחה בכוח, הווה אומר, הרצון החמדנותשתוליד בנו הרצון של השלמת החסר על שני דרכים. הדרך הראשונה היא 
שאין , המתעוררת לגבי דברים הקנאהיה היא ימה שחסר לנו. וזה יסוד החמס, הגזל, וכל פגיעה בזולת. הדרך השנ

ה צד חיובי, כי הוא מחייב אתנו ולקנות בעצמנו התכונות , כגון חכמה, חן, הצלחה. לכוח הקנאבכוחנו לקחת מהזולת
 רבה חכמה". . ולכן אמרו חז"ל: "קנאת סופרים תשחסרים לנו

, ונרצה להשלימם. במובן שחסרים לושני, אם המבט שלנו נשלט על ידי הרצון להשפיע, נגלה בזולת את הדברים מצד 
. כי, כדי שנתינה תקרא אהבה עליה לבוא ממקום של הרגשה הה ביותרוהנתינה הגבזה, "הרגש זולתו" הוא היסוד של 

" שבמצוות "ואהבת שאין בו צורך?! וזו נקודת "כמוך וידיעת הצרכים של הזולת. כי מה מועיל לחבר אם נותנים לו דבר
כך לרעך כמוך": כפי שהאדם מרגיש תמיד את המחסור שלו ודואג למלאו ללא לאות, כך צריכים ללמוד להרגיש ולפעול 

 כלפי הזולת. 

 פנינה לשבת
 זתשע" ת קדושיםאחרי מופרשת 

 



 

 
 רפואת הנפש

 )הרב אסף אהרון מכבי(

 
  סולם החיים

 
 הרמד"ו זצ"ל את פירושו לפרשת תזריע בזו הלשון:סיים 

"שלטעם זה נקראת "תורה" שהיא לבדה מורה את הדרך הישרה לאדם בכל עניניו, כדי להתקיים 
בקדושתו כל ימי חייו, ולהחזיר את נשמתו בטהרה למי שנתנה לו, שתזכה לשוב אל השורש העליון אשר 

 חוצבה משם" עכ"ל.
 מות כמבואר בפנינה הקודמת בסוד נחת רוח.החיים הינם מסע לקניית של

 
ישנן בדורנו כל מיני סדנאות המתיימרות להגיש לפני הבאים התמימים את המפתח לגאולת חייהם 

 בריאה כזו טרם נבראה! –עיותיהם, אמנם האמת צריכה להיאמרולפתרון כל ב
כל מדרגה  –בות מאדהודי לטפס בנוי ממדרגות רולם הרוחני )הנפשי והתודעתי( בו על האדם היסה

 מחברתה לאין ערוך, וכמו כן העונג, הרוממות וקרבת האלהים שבצידה. החדשה גבוה
יהם  אל יובילוהו החיים במשעול –כל זמן שאדם חי, פירושו שעליו עוד לעבוד להשלים את בניינו העצמי 

וכאשר יסיים ישוב  הבירורים אותם עליו לברר, ולהשפיע את אשר עליו להשפיע, להשאיר חותמו בעולם,
 לבית עולמו )להתעלות שם בסדרים חדשים(.

 
מעטים הם הצדיקים המיוחדים שסיימו את תיקונם בעוה"ז, אולם נשארים הם בין החיים להשפיע לדורם 

 כלים ודעת אל השי"ת.
אם כן, אף סדנה לא תביא לך גאולה מיידית, אלא עצם אהבתך את מחשבת הבריאה ומהלך חיים של 

 אינה נגמרת להשלים את עצמך ואת זולתך.עבודה ש
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 asaf_maccabi@walla.com -והתייעצות בנוגע לטיפול יהודי )גוף ונפש( ניתן לפנות לאסףבכל שאלה 
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 הפרשה בדרך ה"שפת אמת"

 )הרב מנחם סוכות(
 

 לקבל פרס?
 

ְרֶתם י ֶאת ּוְשמַׁ י ְוֶאת ֻחֹקתַׁ ְשָפטַׁ י ָהָאָדם ֹאָתם יֲַׁעֶשה ֲאֶשר ,מִׁ י ,ָבֶהם ָוחַׁ  .ה' ֲאנִׁ
 

 רש"י(-) .שכר לשלם נאמן - 'ה אני ב..."לעוה - בהם וחי
אנטיגנוס  אם כך יובנו דבריו שלמפסוק זה נראה כי נכון לעבוד את ה' כשהמטרה היא קבלת שכר. איך 

ְהיּו ַאלאיש סוכו במשנה באבות " ים תִׁ ֲעָבדִׁ ין כַׁ ְּמשִׁ ְמשַׁ ב ֶאת הַׁ ל ָהרַׁ ֵבל ְמָנת עַׁ וּו ,ֶאָלא, ְפָרס ְלקַׁ ים ה  ֲעָבדִׁ  כַׁ
ין ְּמשִׁ ְמשַׁ ב ֶאת הַׁ ל ֶשֹּלא ָהרַׁ ֵבל ְמָנת עַׁ  ".ְפָרס ְלקַׁ

ֵוישאמר "זאת ועוד, דבריו של אנטיגנוס נראים סותרים את דברי רבי, רק פרק אחד יותר מאוחר  ֵשב ֶוה   ְמחַׁ
ְצָוה ֶהְפֵסד ר, ְשָכָרּה ְכֶנֶגד מִׁ  ."ֶהְפֵסָדּה ְכֶנֶגד ֲעֵבָרה וְשכַׁ

כשאנחנו מגיעים כאן לעולם אנחנו לומדים להבחין בין האני שלי לבין שאר הנמצאים. אני מתמלא 
בשאיפה לקחת אליי כמה שיותר מאותו עולם, לבלוע, לרכוש, לשלוט וליהנות ממנו. התחושה היא כאילו 

ו לקחת. הטעות הגדולה עוד יותר היא כשאנלקבל או ההצלחה שלי תלויה בכמה מהעולם שאצליח 
משליכים את התפיסה הזו גם למינוחים רוחניים. כש"עולם הבא", נשמע לנו מקום בו "נקבל" המון 

, זו הטעות של העובד על מנת לקבל פרס. הוא עדיין שקוע ב"העלם", בשקר הזה של דברים שטובים לנו
 .העולם, בתפיסה כאילו העולם נברא בכדי לשרת את גופו ורצונו

הזה מגיע מתוך החוויה השקרית, על ידי החומר שמסתיר מאתנו את האמת. בעוד ה"העלם" של העולם 
בעולם הבא ישנו העלם הפוך, האמת שם עמוקה כל כך שהיא נעלמת שאין לנו כלים להשיג אותה. את 
העולם הבא ניתן לחיות רק על ידי ביטול. על ידי שאדם מוכן לבטל את עצמו אליו, אל המטרה אשר 

ר של העולם הבא הוא בכך שמגיע אדם לביטול עצמי כל כך שלם עד שהוא דבק לשמה נוצר הכול. השכ
 בבורא, במציאות שהיא מעבר לכל תפיסה.

שכר פרס", זה לא  לקבל"", זה אינו וחי בהםאת "שכר המצווה" הזה מכנה כאן הפסוק בצורה מדויקת "
 . חי לתוכו, זהו שכר שאתה אליך לוקחשאתה 

   (אשר – תרל"ב , אחרי)מבוסס על תורתו של השפת אמת, 
 

 קדושת החיים
 

ֵבר ְידַׁ ְפֵני ְבָקְרָבָתם ,ַאֲהֹרן ְבֵני ְשֵני מֹות ַאֲחֵרי ,מֶשה ֶאל ה' וַׁ ָיֻמתּו ה' לִׁ  .וַׁ
 

ֹיאֶמר ֵבר מֶשה ֶאל ה' וַׁ יָך ַאֲהֹרן ֶאל דַׁ ֹקֶדש ֶאל ֵעת ְבָכל ָיֹבא ְוַאל ָאחִׁ ֵבית הַׁ ָפֹרֶכת מִׁ ֹפֶרת ְפֵני ֶאל לַׁ כַׁ  ֲאֶשר הַׁ
ל   ...ָימּות ְוֹלא ָהָאֹרן עַׁ

מסביר שפסוק זה בא "לזרז" את אהרון יותר. למה צריך לזרז, לשם מה האזהרות הנוספות? למה רש"י 
 בעניין הכניסה לקודש? ,דווקא כאן

, הם ידעו לאילו מדרגות רוחניות ניתן להגיע שם, איזה השפעות הם לקודש לא לחינם נכנסו נדב ואביהו
ירד לעולם בזכות הכניסה שלהם. כל כך  ,יום כיפור, היום הקדוש בשנהואכן, יוכלו להשפיע על העולם. 

לא רק  התורהולכן מובן שאדם קדוש כאהרון ירצה גם להגיע לשם, הוא יהיה מוכן גם למות עבור כך. 
ממך  רצון ה', המדויק היעודלא תמיד דרגות הקדושה הן ", ָימּות ְוֹלאהיא גם מבהירה " ,"מזרזת" אותו

 .שתחיההוא 
 (בפסוק – תרל"ו, אחרי)מבוסס על תורתו של השפת אמת, 

 
 
 
 



לתגובות 
besod.halashon@gmail.com 

 

 בסוד הלשון
 (סף בלו)יו

 
 

 המתבודד   -הכהן הגדול 
 

הקדושים שמתו בשריפה מאש ה', מות בני אהרון  לאחר ונקראת כך, כי שיםוקד-אחרי מותהשבוע היא פרשת 
ומה כאש זרה כמו שהקטירו נדב ואביהו.  מצינת התורה מהם התנאים בהם ניתן להקטיר קטורת לה' שלא יחשב

וביום הכפורים יקטיר קטורת לה'. וכמו כן מפרטת  הקדשיםקודש ב המקדש בביתשהותר, שרק הכהן הגדול, 
ד ְכֹתֶנת" :שלו כמו בגדי הקודש מצוות הכהן הגדול ביום הכפוריםהפרשה את  ְכְנֵסי, יְִׁלָבש ֹקֶדש בַׁ ד-ּומִׁ ל יְִׁהיּו בַׁ -עַׁ

ד ּוְבַאְבֵנט, ְבָשרֹו ְצֶנֶפת, יְַׁחֹגר בַׁ ד ּוְבמִׁ ְצֹנף בַׁ ְגֵדי יִׁ ץ, ֵהם ֹקֶדש בִׁ יִׁם ְוָרחַׁ ּמַׁ . רש"י )אחרי מות טז,ד("ּוְלֵבָשם ְבָשרֹו-ֶאת בַׁ
, לפנים ומחוץ, חוץ לעבודת פנים מעבודת מחליף היה פעמים וחמש. חליפותיו בכל טבילה טעון היום אותו": כותב

 "הכיור מן ורגלים ידים קדושי ושני טבילה טעון חליפה ובכל, זהב לבגדי לבן ומבגדי, לבן לבגדי זהב מבגדי ומשנה
בגדי הקודש של . המרמזים: (אהבה וגם אחד גימטריא)יג בד אותיות זה בגדי, הקודש בגדי בתיבותרמז  מצאתי

להקטיר לבדו שנכנס בודד היה הכהן הגדול כמו שהיה הכנ"ל עבודתו כל ב בודדמלשון מ בדהכהן הגדול היו מ
, שם זכה לגילוי ה' בענן. יום הכפוריםהוא מכל ימות השנה  מקודשהמבודד והביום  הקודשיםאת הקטורת בקודש 

  היחיד והמיוחד. האחדשל ה'  ואהבהמדות הרחמים  13הם  י"גובענן זכה משה רבינו לגילוי 
? הבן איש חי כותב על כך: מדוע שנכנס הכהן הגדול לפנים היה מחליף מבגדי זהב לבגדי לבן ,עולה השאלה

ל שם מפני מה אינו משמש בבגדי זהב? מפני הגאוה. אמר רבי סימון, ע":"ובטעם הדבר נאמר בירושלמי)יומא ז, ג(
. הוי 15, גאוה לעומת זאת עולה בגימטריא 14...רמז...שתיבת זהב עולה בגימטריא למספר 'אל תתהדר לפני מלך'"

אומר זהב אינו גורם לגאוה. אך כאשר מצרף האדם לזהב גם את מחשבתו שחושב הוא שהוא אחד ואין בלתו, אז 
זמן שהכהן אינו ..כל מנין גאוה. – 15ועולים שניהם ביחד למנין  14אנו מצרפים את האחד שבמחשבתו למספר 

מרגיש במחשבתו שהוא ייחודי במעשיו ואין שני לו הזהב לא יגרום לו ליפול ברשת הגאוה, אך כאשר שם הכהן את 
פעמיו לקודש הקדשים, והוא היחיד שנבחר לשם כך, אז צריך שמירה מיוחדת שלא יבוא לחטוא לבוראו בגאות 

כי  ל רבי נחמן מברסלב.ש ההתבודדותעצת ה חשובה היא מכניתן ללמוד מכך, . ירושלמי יומא ז, ג(-לבו")בניהו
, ולפתוח בשיחה עם ה', האחד, כל ישראלי יכול להתבודד עם בוראוהמתבודד ביום הכפורים הגדול כמו הכהן 

אין גאוה כלל  באופן זה .אהבת חינם ולאהוב אותו היחיד והמיוחד כמו חבר טוב שבוחר להתחבר עם כל נברא
 מסוגל לזה בכל זמן ובכל מקום. יוכלל כי כל ישראל

להקריב  שניהיש הזדמנות הוא חודש אייר,  השניכי בחודש . שני''פסח  ואלנכנס אל י"ד באייר ובשבוע הבא 
י"ד בניסן בבית המקדש.  -ב  ,להקריב את קורבן הפסחמממנו מנעו מרחק, או  טומאה קרבן פסח למי שמסיבות

הוא ה' מעיד כי ופסח שני  .(כו ,שמות טו)"ופאךר (השם)ייני א" ראשי תיבותהן  ריאי אותיות תיבת כתבו כי חז"ל
מצב שהם רחוקים ממנו עד לדווקא מתי  ,אותומחפשים אשר אלו מבני ישראל את מקרב ברצונו שבר. וכל  המרפא
דווקא  כבודו""מלוא כל הארץ ב לגלותוומבקשים  "."איה מקום כבודוכצועקים:  נסתר ולא קיים חלילה שהואהרגש 
אלו מבנ"י בעזות של קדושה פנו ת, למרות זאו ., הנובעים מגאוהחטאיםבשל  םטואו טמא הוא שליבם לאחר

יםֲאנְַׁחנּו " למשה: ע ָלָּמהְלֶנֶפש ָאָדם,  ְטֵמאִׁ ן  נִָׁגרַׁ ב ֶאת ָקְרבַׁ ְקרִׁ י הַׁ ְלתִׁ  )מדבר ט("?ְבֹמֲעדֹו ְבתֹוְך ְבֵני יְִׁשָרֵאל ה'ְלבִׁ
מציינים את היראה  נגרע בתיבהו לדורי דורות.הארה נוספת לולפסח שני  זכינו "?נגרעלמה "בזכות שאלתם ו

להמנע מן ואיך ניתן  .ושלווה רוגע ולחוותלדבוק בבורא  היאכי התכלית  ,להפרד לצמיתות מהבוראו מלהגרע
לשנות שצורת הקבלה תהא בכדי  צריך רק, הנאה מרצון לקבללהימנע  איןצמי? עצון הרראשי תיבות  הרע

ערוג לפנימיות וכך להיות ליש  ,כלומרהדברים.  גול נותערולהשתוקק מתוך  רוגעהמשיך לללהשפיע. כלומר יש 
 , אכי"ר.הכולל את כולנו ניתן להדמות למדות ההשפעה והרחמים של הבורא ולא להיות מחוץ לכלל. כך כלול בכלל

 
 

 
 


