
 
 

 בפנימיות הפרשה 
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

 
י י ֶאת-כִּ ְדתִּ ְכבַּ בֹו, ְוֶאת-ֲאנִּי הִּ ְרבֹו-לִּ י ֵאֶלה, ְבקִּ י ֹאֹתתַּ תִּ ן שִּ עַּ  ֵלב ֲעָבָדיו, ְלמַּ

                         
ְרֹעה-ֹבא ֶאל  היא ? ומסביר שהכוונהאל פרעה לךצריך להיות כתוב  ?באהזוהר הקדוש שואל: למה כתוב  .פַּ

יות לה כוליזה , כול ללכת נגד הטבע האגואיסטי שלו. כי רק אדם שהולך עם הקב"ה יחד יאני ואתה יחד ֹבא

, ולחברה לעצמו כאן יש את נקודת הפתרון לכל אדם שמחפש פתרון .רק בעזרת הקב"ה ובעזרת התורה

 .הישראלית כולה

. האם בכדי לבלום את כל ם, כל הפתרונות האחרים שמציגים הם לא קביליזאת נקודת הפתרון היחידה

אלא ברור שזה צריך  השחיתות שיש יכולים להציב עוד ועוד שוטרים? בסוף יהיו פה יותר שוטרים מאזרחים !!!

י ֵאֶלה,  .באדם ובחברה הישראלית מהפכה, רק כך יכולה להיות חינוך עצמילבוא דרך  י ֹאֹתתַּ תִּ ן שִּ עַּ ְלמַּ

ְרבֹו יולא בצורה אחרת,  שלמצוא פתרון זה רק בדרכי ה'תבין בכדי שהאנושות  .ְבקִּ י ֶאת-כִּ ְדתִּ ְכבַּ בֹו-ֲאנִּי הִּ  .לִּ

אבל כיוון שאני עשיתי  .ויש לזה סיבה ,זה אני עשיתיואת , שנקודת האגו של האדם היא כל כך חזקה ,דע לך

 !"הפה שאסר הוא הפה שהתיר"כי  ,לתקןיחד נוכל  ,זאת

 
 
 

 מחשבה פנימית
 )יואל אופנהיימר(

 
אוי לקבל בו בחינת תיקונים. כי אור העליון היה דהיינו מקום חסרון, שיהיה ר ,שם "מקום פנוי"ה 

ממלא את המקום ההוא, שלא הניח מקום לתחתונים להתגדר בו להוסיף משהו על שלימותו. אלא 
 רק בסיבת הצמצום שנעשה, כמ"ש להלן, נתחדש אז בחינת חסרון ונתהוה מקום פנוי לתיקונים.

 (  חלק א –תלמוד עשר הספירות )הרב יהודה ליב אשלג זצ"ל. 

 
טמון נקודה של כאב, של  "ריק"המילים "חלל" ו"חסרון" מעוררים בנו תחושה לא נוחה, מאיימת במקצת. בכל 

ל ְפֵני ְתהֹוםפחד. והביטוי " כי מעל הריקנות של התהום מתווסף גם האפלה מעורר בנו צער כפול, " ...ֹחֶשְך עַּ
, הווה אומר, הסתלקותו של האור הצמצוםהוא תופעת רבנו בעל הסולם מסביר ששורש ה"אין"  והעדר האור.

איזו נקודה של חסרון  המתגל פיסו איןאבל באופן פרדוקסלי גם במציאות של מילוי ושפע הי מהמציאות. -האלו
כדי שהנבראים  ,". במילים אחרותלהתגדר בו להוסיף משהו על שלימותו" אפשרות כי לא נתנה להם ,לנבראים

פש זה אפשרי רק ובמידה מסויימת של חופש. וח, הווה אומר במקום פנוילהיות שותפים לבורא, יש צורך  וכלוי
 הית! -חיסרון הנוכחות האלובתנאי של 

, וההטבה המדוברת היא חיבור בלתי אמצעי בין איו""להטיב לנברפרוש הדברים: תכלית הבריאה היא 
 שם? ם הנשמות ששם נוכחות הקב"ה גלויה ותמידיתלמה לא נשארנו בעול :הנבראים לבורא. ולכן שאלו

ולמה היה צורך להוריד הנשמה  צער.לעין. כל מצווה מלווה בתענוג, וכל עבירה ב התוצאה של כל פעולה נהירה
צורך בטורח של עול  , שבו ישסתר אור ה'וה םייסורי, מלא (ֵמִאיְגָרא ָרָמא ְלֵביָרא ֲעִמיְקָתא) למקום אפל ונמוך

שאם היינו מקבלים את כל השפע ללא בחירה, היינו מרגישים נחיתות ובושה. העדר  ,ת? עונה רבינותורה ומצוו
של הנברא המוחקת את תחושת הבושה של הקבלת  עצמאיתמאפשר חרות, והחרות מאפשרת פעולה  הכפייה

ת לעלו שיאפשרו לנוכי הוא מאפשר תיקונים של הבריאה  ,חינם. לכן המקום הפנוי הוא סוף סוף לטובתנו
 במדרגות רוחניות בכוחות עצמיים. 

 

 

 פנינה לשבת
 זתשע"  באפרשת 

 



 רפואת הנפש
 הרב אסף אהרון מכבי()

 
 עיקר הריפוי הוא הריפוי הנפשי

 
בת הצטברות זו הינה אכילת כידוע, שורש התהוות המחלות הינו הצטברות עודף רעלים בגוף. סי

 מאכלים בלתי, ובעודף ומותרות מן ההכרח.
אם כן, הרוצה להחלים, צריך לנקות את גופו מן הרעלים ע"י צום, תזונה נכונה, פעילות גופנית, שינה 

 מספקת תרגול נשימות מיוחדות לניקוי וכו'.
 אמנם, כל זה בסדר הטבע הפשוט.

לומר שבכוח רצונו יכול לבחור ללכת מעל הדעת, וממילא חוקי תלמיד חכם אמיתי הינו מעל הטבע, כ
הטבע אינם פועלים עליו באותו אופן שפועלים על עם הארץ המנותק משורשו הרוחני העליון, הרי 

 חוקי הטבע שולטים רק מבינה ולמטה ואולם תלמיד חכם  משקיף מראש המרכבה ודו"ק.
דבעי ברובד הטבעי, שהוא חכמת אלקים בדיוק כמו מכל מקום, כמובן שניקוי הגוף צריך להיעשות כ

שאר החכמות והנפלאות, ואולם כאן, בא אנכי לגלות לך את האמת היותר יסודית של הדברים, 
ותשיבם אל לבך ואל תשכחם, פן יפתוך פרסומות של עולם התוהו, וזה אשר גילה לנו רבנו נחמן זצ"ל 

 זיע"א.
תולדה, והוא נושא עליו כל הלחות וכל הדמים וכל המיצות. "כי יש בלב רוח הדופק, שהיא מתחילת ה

והרוח הדופק הזה הולך ונוקש בכל האיברים, ועל ידי הליכתו ונישובו בהם הוא מנענע 
, כמו הרוח המנשב בים, שהוא ומנשב ומנפץ אותם מן העיפוש, שלא יתעפשו ולא יתקלקלו

ועל ידי עצבות רוח אין הרוח דופק לו....מנשב ומנפץ ומהפך ומגיס המים, שלא יתעפשו ולא יתקלק
כסידורו, ואזי נעשים האיברים כבדים, מחמת שאין רוח הדופק מנשב בהם 

....וכשהאיברים כבדים, אזי מכבידין יותר על הרוח הדופק ונחלש עוד יותר, ועל ידי שנחלש יותר כסדר
יברים עוד יותר כבדים, נחלש הרוח הדופק, נעשים האיברים כבדים עוד יותר, וכן על ידי שנעשים הא

הרוח הדופק עוד יותר ויותר, וכן חוזרת חלילה, עד שיוצאת נפשו, חס ושלום"  )לקוטי מוהר"ן, ח"א, 
 תורה נ"ו, סעיף ט(.

 אם כן עיקר הריפוי הוא הריפוי הנפשי, ואין ריפוי נפשי אלא ריפוי המחשבה שהיא משכן הנשמה.
 ות דבר"."והיה מחניך קדוש" "ולא יראה בך ער
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 -והתייעצות בנוגע לטיפול יהודי )גוף ונפש( ניתן לפנות לאסףבכל שאלה 
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 הפרשה בדרך ה"שפת אמת"
 )הרב מנחם סוכות(

 
 

 
 חוקי הלבשני 

 
 :בֹו יֹּאַכל ֹלא ֵנָכר ֶבן ָכל ַהָפַסח, ֻחַקת זֹּאת ְוַאֲהרֹּן, מֶשה ֶאל ה' ַויֹּאֶמר

 
מדוע איסור אכילת הזר בקרבן פסח מוזכרת כאן כחלק עיקרי וראשון ב"חוקת הפסח", האין הלכה זו 

מחתנו, שיחגוג חלק מהפרטים ה"טכניים" של מצוות הפסח? למה באמת אסור לצרף זר שישמח בש
 יחד עמנו את החירות?

ת יֹוֵדעַ  ֵלבלהבנת עומק העניין מביא כאן המדרש את דבריו של שלמה המלך במשלי,   ַנְפשֹו ָמרַֹּ
 כך מיצר, שהוא בצרה מרגיש שהלב כשם אלא, כך? מהו. ומבאר המדרש: ָזר ִיְתָעַרב ֹלא ּוְבִשְמָחתֹו

 .תחלה שמח הלב שמח כשאדם
ת הנפש, את תמורות הנפש, הלב הוא זה שחש בעוצמה את כול מה שמתחולל הלב יודע את מר

ולעומת זאת "חסר לב"  בתוכנו. ככל שאדם מחובר יותר ללבו, כך הוא יחוש ויבחין בתהלוכות נפשו.
 הוא מי שאינו שומע את זעקתו הפנימית, שאינו כואב אפילו כשנפשו בגלות, שלבו מנותק.

 בדברמביא את תשובתו העמוקה של רבי אליעזר להתרסה של גוי  הזוהר הקדוש ]בפרשת פינחס[
העולם,  להיות לבמצבם הכאוב של ישראל ביחס לאומות. רבי אליעזר מבאר כי הקב"ה שם את ישראל 

הלב הוא המקיים את העולם והלב הוא גם הרגיש ביותר, הוא כואב את כאב הנפש ומאידך הוא גם 
 .גאולתהשמח בהגיע באמת ש היחיד

של מצב בני ישראל. האמת היא ממש ההיפך, מצבם  תוצאותאנחנו רגילים לחשוב שגלות וגאולה הם 
דרך התבוננות במצבם ניתן להכיר ולדעת על מצבו האמתי של העולם,  מלמדש מדד הוא של ישראל

  אם העולם נמצא בגאולה או חלילה בגלות.
נכון שתכליתם וגורלם הוא אחד, אך רק הלב שכאב את הקושי, יכול נכון שהלב כאן בשביל כל הגוף, 

כשם שאת הכאב של הגלות חשים רק ישראל, גם את הגאולה להבין את שמחת המרגוע. וכך, 
 והשמחה הפנימית שבה, לא ניתן לשתף עם אחר.

, את זה לשני ה"חוקים" , ומקשרְבֻחֶקיָך ָתִמים ִלִבי ְיִהיהמדרש ממשיך ומביא את דבריו של דויד המלך, 
 חוקת הפסח וחוקת פרה אדומה. למה הכוונה ואיך חוקים אלו קשורים ללב?

כשם שבמבנה הפיזי ללב שלנו ישנם שני חדרים, כך גם במבנה הרוחני. הלב בנוי משני "חוקים", משני 
וב את לחוש את העולם, את העליות והירידות, לכאכוחות נפלאים ולא מובנים. האחד הוא היכולת 
ת יֹוֵדעַ  ֵלב -. זהו "חוקת הפסח" הנפילות ולשמוח בתקומה, לנווט אותנו לייעודנו . והשני הוא ַנְפשֹו ָמרַֹּ

", מקום של חירות יםֱאֹלקִ  ִלי ְבָרא ָטהֹור ֵלביכולתו של הלב להתחבר למקום לגמרי עליון ונקי, אותו "
 .ָזר ִיְתָעַרב ֹלא ּוְבִשְמָחתֹו  -ה אדומה" שאינה כבולה כלל לעולם החומר, חוק זה מרומז ב"חוק פר

ים ִלִבי ְיִהי השלם לעומת  ,מרמז על אותם שני חלקים, "תם" ו"ים", הצד התם ,לפי הזוהר – ְבֻחֶקיָך ָתמִּ
דווקא היכולת להרגיש, לכאוב את כאב העולם, את תהפוכות הנפש הוא שמוביל  חלק הים, הגועש.

 חה שם אין מקום לשום תערובת חומרית.אל לב החירות, אל מקום השמ
 
   (במדרש –ט"נתרבמדרש,  –תר"ן , בא, מבוסס על תורתו של השפת אמת)
 
 
 
 



לתגובות 
besod.halashon@gmail.com 

 

 
 בסוד הלשון

 (סף בלו)יו

 
 

 בואו של האביב מבשר על הגאולה
 

של הבורא  שבטההמקל או שבזכות מכות , היא שבטהחדוש לתיבה  .בחודש שבטכבר נקרא  באאת פרשת 
"ַהיֹום,  . וכן כתובת בעושר רבוחירלשעבוד לגאולה וממגלות ו כי יצאום זכו בנ"י לטוב, ימצריפרעה והעל 

יבַאֶתם יְֹּצִאים, ְבחֶֹּדש,  יודעין באיזה חדש יצאו, אלא כך אמר להם, וכי לא היינו "רש"י מפרש: ")בא יג,ד(ָהָאבִּ
ראו חסד שגמלכם, שהוציא אתכם בחדש שהוא כשר לצאת, לא חמה, ולא צנה, ולא גשמים, וכן הוא אומר 

ה'  אותיות -האביב חודש  -ניסן זהו חודש  "חדש שהוא כשר לצאת)מוציא אסירים בכושרות)תהלים סח, ז
מכת צריים במכה מדויקת ומכאיבה ביותר, בהיכה את פרעה והמבכבודו ובעצמו  ה'. כי בחודש הזה אב יב
 שבטי ישראל כולם. יבשל הרחמן  האב והואממצרים.  את בנ"י שמוציאוהוכיח כי הוא  .בכורות

האחרונות שגמל שלושת המכות . רמז לו ג' מכות יביא עוד עליו" ג' עולה בגימטריא -בא"כותב בעל הטורים: 
שהתכלית לכל  ,בואו לפרעהה' אומר למשה ממש לפני  מכת בכורות.חשך ו : ארבה,הרשע הםלפרעה  ה'
ַשְמִתי ָבם -אֹּתַֹּתי, ֲאֶשר-ִבְנָך, ֵאת ֲאֶשר ִהְתַעַלְלִתי ְבִמְצַרִים, ְוֶאת-"ּוְלַמַען ְתַסֵפר ְבָאְזֵני ִבְנָך ּוֶבן מהלך הואה

י"אונקלוס מתרגם  ")בא י,ב(ֲאִני ה'-ִויַדְעֶתם, ִכי ְלתִּ לַּ ְתעַּ ית" -ב" ֵאת ֲאֶשר הִּ דִּ ֲעבַּ ין דַּ ומדוע? כי הוא " ָית נִּסִּ
למען יעבדו רק את , למעשה מוסיף עוד פרטים על אשר התעלל ה' במצרים. ואלו הם הנסים שעשה לבנ"י שם

 היא בעצם תהליך מחויב המציאות שיש לחוות בכדי לירוא רק מהקדוש העלילהכל הנבראים.  וייראו ממנוה' 
)שין מלשון שינון(, ש  )אור(אר )כב אותיות שפת הקודש(  את הן אותיות"ֵאת ֲאֶשר"  ברוך הוא בעצמו.

שמצד אחד ניתן לקבלם, שבחיינו:  העלילותהן גם כך ר ה' ממש. המרמזים: כי יש לשנן כי אותיות הקודש הן או
הכיר ול התנסותלמעל לטבע בכדי  נסיןבהם  מצד שני ניתן לראות למעשה, אך. והתעללותלכאורה, כסכנה 

 ולעובדו.את ה' 
. אלו מרמזים שלפני שיצאו ממצרים וי אהבהנקבל את הצירוף: הויה את שם השם  באואם נוסיף לשם פרשת 

 הבהאהשבטים הוכיח את  אב יבהוא גאלם. וכמו כן, סבלו את כאב השעבוד אבל מתוך אהבת ה' את בנ"י 
רק לקבל כי רצון ליבם,  .ייםלמצר עשר מכות שהכאיבו, כלומר, בהעם  הם בסכום של ישהכה את המצרי שלו,

. או "הב הב"תן לי" או " -כמו כלב הנובח ממש ו גהתנההם העבדים שיעבדו בשבילם.  כמו שעבודלעצמם 
מרמזים על השתוקקות . אלו ימים ולילות השתוקקו בנ"י לתורה( ארבעים)מ)לקבל( הבהאותיות  בהמהכמו 

כאשר  פגםאבל יש להיות מודעים ל .שלמותעד להשגת עצומה וטבעית לקבל על מנת למלא חסרון המניע ה
: הבא ה'אותיות  - אהבה. תקון לפגם זה הוא באמצעות הנצחי בזמן ואינו פגאשר  גוףשתוקקים לתאוות מ

 ,שלםהזוכים לחבור האמיתי ו ום מצוותיו,, כמו קיה' אותנו להדמות למדות של רחמי שמביאכל מה  כלומר,
 .אהבהשל  ותענוג עדין ונצחי של אמת  מנוחהלאור חי ומחיה, רשימו של זכרון או לגם ו

ְוַהְגֻאָלה ִהיא ְבִחיַנת ְמִציַאת ָהֲאֵבָדה ...ִכי ַהָגלּות ִהוא ְבִחיַנת ֲאֵבָדה" ב:מברסלב כות רבי נתן תלמידו של רבי נחמן
ה ְוַהְצָמִחים ֵכן ָהְיָתה ַהְגֻאָלה ְבחֶֹּדש ִניָסן ִבְזַמן ָהָאִביב ַדְיָקא, ִכי ִבְזַמן ָהָאִביב, ְדַהְינּו ְבֵעת ֶשַהְתבּוָא-ְוִתקּוָנּה. ְוַעל

ן ּוִמְתָבְרִרין ַהִניצֹוצֹות ֶשֵהם ָהֲאֵבדֹות ֶשֶזהּו ִכי ָאז ַדְיָקא ִבְזַמן ָהָאִביב עֹוִלי...ִמְתַבְשִלים ָאז הּוא ְזַמן ְמִציַאת ָהֲאֵבדֹות
ַהְתֵאָנה ָחְנָטה ...ם, ַהִנָצִנים ִנְראּו ָבָאֶרץְוֶזהּו ֶשָכתּוב ְבִשיר ַהִשיִרים ְכֶשְמַדֵבר ִמְגֻאַלת ִמְצַריִ ...ְבִחיַנת ְיִציַאת ִמְצַרִים
ְדַהְינּו ֶשַהְצָמִחים עֹוִלין ִמן ...ִכי ַהְגֻאָלה ְתלּוָיה ָבֶזה ֶשַהִנָצִנים ִנְראּו ָבָאֶרץ...ָנְתנּו ֵריַח קּוִמי ָלְךַפֶגיָה ְוַהְגָפִנים ְסָמַדר 

ֻאָלה ְבֵשם ְמִציָאה, ְכמֹו ֵכן ִנְקֵראת ַהגְ -ָהָאֶרץ, ֶשֶזהּו ְבִחיַנת ְמִציַאת ָהֲאֵבדֹות, ֶשֶזהּו ְבִחיַנת ְיִציַאת ִמְצַרִים ַכַנ"ל. ְוַעל
שמי שמאבד יתן ללמוד מכך, נ ."ָנה ְבֵראִשיָתּה )הֹוֵשַע ט(ֶשָכתּוב, ַכֲעָנִבים ַבִמְדָבר ָמָצאִתי ִיְשָרֵאל. ְכִבכּוָרה ִבְתאֵ 

למצוא לברר, יש דווקא שם ונמצא בגלות. לכן הוא , נקודות הטובות שבו ובסביבתומנצוצות ומנותק מאת דעתו 
מן הכח  ןולהוציא ןלתקניש ואז  הכוללת את כל הנקודות הטובות. האהבהגימטריא  האחד הבוראאת ולגלות 

ניגע גם  ,אם נתייגעכי  - )מגילה ו(תאמין" יומצאת י"יגעתהלכה למעשה. אז בע"ה שנזכה לבחינת פועל אל ה
מביא מה ש .בכדי לתקן ולממש את השי גםאלא וא, אבל לא רק בכדי למצ .הבוראמשקבלנו את השי, נמצא 

 אכי"ר. גואל ישראל,הוא  יתברך כי הכל מאת ה'שלמה, להתענג באמונה ולהרגיש חיות מחי החיים 
 
 
 


