
 
 

 בפנימיות הפרשה 
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

 
יו ַעמָּ א בְּ ֶנֶפׁש ֹלא ִיַטמָּ תָּ ֲאֵלֶהם לְּ ָאַמרְּ ֵני ַאֲהֹרן וְּ  .ֱאֹמר ֶאל ַהֹכֲהִנים בְּ

                          
יוצא אם כן, ששנת השמיטה היא ביטוי לשביתת הרצון. שובתים מרצון,  רצון. מלשון ארץמה עניין שמיטה אצל הר סיני? 

 עמוקים הדברים עד מאד, וראוי כי נשננם מעט, אט אט. ואמונה.  מתוך בטחון

בשבעת ימי השבוע,  -לכות. שבע מידות של עבודה עצמית, המתבטאות שבע מידות הן, חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד ומ

בשבעת האושפיזין של סוכות, בשבעת ימי הפסח, בהתפרטות שבעה שבועות של ספירת העומר, וכן בעניין דידן בשבע שנות 

עליה את מלכות  השמיטה. המידה השביעית היא בחי' מלכות שמים, זו בחי' העביות והרצון לקבל הנאה, אשר היהודי מחיל

רּות, אלא  -השי"ת, ואינו משתמש בה, בבחינת "סור מרע" בריחה מכל תאווה או יצרים מיותרים, בריחה מכל אינטרס וִהֹשָתכְּ

"הוו כעבדים המשמשים את הרב )מאהבתו(, שלא עמ"נ לקבל פרס". נמצא אשר שנת השמיטה שהיא השביעית, מיוחסת 

ִצּויִתי ' מבטיח:והנה ה היא למידת מלכות שמים זו. ִשִשית וְּ ָשָנה הַּ ָכִתי ָלֶכם בַּ "אם תשמרו שמיטה מבלי  -והפירוש הוא  ֶאת ִברְּ

רצון לקבל לעצמכם, אלא רק תשפיעו טובה על הפרט והכלל, שזו שיא השתוות הצורה בינכם לבין הבורא יתברך, אזי תתפשט 

 ההארה האלוקית על היהודי העובד".הברכה מן היסוד למלכות, שזו שיא 

מה נאכל? שואג הגוף. ונשיב לו: "עבודתנו היא מעל לטבע, מעל לדעת, וכל מה שהוא נגד הטבע והדעת הוא בבחינת מעשי 

 ניסים. זו ההנהגה האלוקית".

 
 מחשבה פנימית

 )יואל אופנהיימר(
 

פרטי המחליף ההשגחה פרטית שהוא ענין שכר ועונש אינה מובנת אלא בגוף כללי מקובץ מכל הדורות, כמו אדם 
עורו ובשרו בכל יום ויום, כן הדורות מתחלפים, והאדם הכללי עומד לנצח. כי רק אדם הזה בכללו מושגח עד מאוד 
להתפתחות הנפלאה, כדמיון הפרי שמובטח להתבכר בעתו להנות במתקו וטעמו, ואין האדם משים ללבו כל 

 ( פרט באחדות הבריאה .מאמר האדם  -)רב יהודה ליב אשלג  הטעמים המרים החולפים עליו מעת תחילת צמיחתו עד בישולו.

 
גוף האדם בנוי מתאים המרכיבים רקמות, המרכיבים אברים, המרכיבים גוף שלם. ולמעשה, הרגשת ה"אני" הכולל היא בעת 

כל תא ותא אינו מרגיש את הכלל, את פעולותיו ומחשבותיו, אלא  ועונה אחת גם מציאות ממשית ותכליתית, וגם אשליה. כי

רק מתמסר אליו בכל כוחותיו בלי שום דעת. ולהיפך, הגוף השלם והבריא אינו מרגיש כלל את כל מרכיביו. ורק כשאחד 

מרכיביו.  מהרקמות או האברים חולה, כלל הגוף חש את הסבל של אותו החלק. האדם ה"שלם" הוא אכן ישות נפרדת מסכום

וזה סוד המודעות העצמית, אשר עומדת כחידה בלתי פתורה של המדע עד עצם היום הזה. זאת ועוד, המרכיבים של הגוף 

אינם ברי קיימא, אלא מתחלפים בכל עת! ולכן, ה"אני הכללי" שלנו הנראה לנו קבוע, מתחדש למעשה בכל רגע ורגע. ורבנו 

ללי הרוחני. ובעניין זה יש להבדיל בין שתי מושגים. יש "אדם כללי" שהוא נשמה מסביר שכך נוהגת ההשגחה כלפי האדם הכ

אחת היורדת לעולם לעבור תיקונים דרך התחדשות הלבושים בגופים שונים גלגול אחר גלגול. וכלפי נשמה זאת ה"שכר 

לקלקולים  תיקוניםדבר  , הם לאמיתו שלכייסוריםוהעונש" פרוסים על כל אורך מסע זה. ויש לזכור שמה שמורגש לנו 

שבנשמה זו. ויתכן שתיקונים מסויימים באים על גלגול קודם בלי שיש לאדם שום הבנה בכך. וזה אולי אחד מהסיבות של 

'רבי ינאי אומר, אין בידינו לא משלות הרשעים ואף לא . ולכן אומרת המשנה במסכת אבות: "צדיק ורע לו"תופעת 

שגחה הפרטית נשאר אטום לשכל, ודורש שימוש בכוח אחר, על טבעי, והוא האמונה ביושר .' ולכן תחום ההמיסורי הצדיקים

הנהגת הבורא, גם אם הכל נראה מופקר במציאות הגשמית. ועל דרך זו גם "האדם הכללי" של כללות הנשמות הקרוי גם 

וגם כלל הנשמות נתונים לחוק  כנסת ישראל. כי סוף סוף, כל נשמות ישראל הם רסיסים של הנשמה האחת של אדם הראשון.

ההתפתחות ולהשגחה עליונה, על דרך שכר ועונש, קרי הסתלקות מהסבל והמשכת התענוג. וכך כותב רבנו במאמר השלום: 

'ההנהגות המקולקלות המצויות במצבי האנושות, הן עצמן גורמות ובוראות את המצבים הטובים, וכל מצב טוב 

שקדם לו.... וכן זמן קיומו של המצב החדש, נמשך ג"כ עד שניצוצי הרשעות אינו אלא פרי עמלו של המצב הרע 

שבו מתבכרים ונגמלים לשיעור כזה שאי אפשר לסובלו, אשר אז מוכרחים להרסו ולבנות מצב יותר נוח על מקומו, 

בלי  וכן הולכים המצבים ומתבררים בזה אחר זה מדרגה אחר מדרגה, עד שיבואו למצב מתוקן כזה שיהיה כולו

  .   'שום ניצוצות רעות

 פנינה לשבת
 זתשע" בהר בחוקותיפרשת 

 



 

 רפואת הנפש
 )הרב אסף אהרון מכבי(

 
   עומק הקשר הוא שוויון

 
)עפ"י ספר המאמרים  בלהישנם ג' מצבים בהתפתחות האדם ונבארם בס"ד עפ"י מושגי חכמת החסידות והק

 .תער"ב ע'  א'רח(
 

, כמ"ש "סיהרא לית לה מגרמה כלום", למלכות אין אור מעצמה ומקבלת את כל שפעה מזעיר אנפין: מצב א
 וכלבנה המקבלת אורה מן השמש, וממילא אין המקבל והמשפיע שווים.

ור הלבנה כאור החמה". , כמ"ש "אמלכות וזעיר אנפין משמשים בקומה שווה וכתר אחד לשניהם: מצב ב
 מקבלת המלכות את שפעה מתפארת דאמא כמו זעיר אנפין.

, כמ"ש "אשת חיל עטרת בעלה", "נקבה תסובב גבר" למלכות אור עצמי ומשפיעה לזעיר אנפין מאורה: מצב ג
 וכו'.

 , כמ"ש בפתח אליהו "מלכות פה".דיבורמלכות נקראת 
היא נשמת החיים שבו כידוע  –"רוח ממלא"  –ה לידי ביטוי ע"י דיבורו כידוע, עיקר גילוי בחינת האדם ורוממותו בא

 . פי' אונקלוס( –)בראשית ב, ז 
 הדיבור הינו הכלי היותר מובהק המגלה מה מתחולל בנפשו ובתודעתו של האדם.

 ככול שאדם מתפתח יותר מבחינה רוחנית, כך גם יתנו לו מן השמיים לבטא זאת באמצעות דיבורו.
 מכאן חשיבותה הגדולה של המצווה 'ללמוד על מנת ללמד'.

 :אם כן, בהתפתחות דיבור האדם ג' שלבים כנ"ל
:  מבטא מצב בו האדם לא מודע למה מתחולל בתוכו, נשלט ומדבר בפיזור מתוך סערת רגשותיו, ולבו שליט שלב א

 על מוחו )שזו עיקר תכונתה של הנפש הבהמית(.
 –ם מודע לרגשותיו ויודע להביעם ע"י דיבור באופן נשלט ומתוקן )שכל שליט על הלב : מבטא מצב בו האדשלב ב

 תכונתה של הנפש השכלית(.
: מבטא מצב בו תוך כדי שהאדם מדבר, נמשכים אליו מוחין עליונים ושפע של חכמה, וכמשפט הכתוב שלב ג

 תר }התענוג שבעצם{(.התגלות הרצון מבחינת הכ –)גילויים של אור הנשמה  "החכמה מאין תמצא"
היינו במקום התענוג מתגלים עיקר  –)רמז לדברים נמצא במאמר חכמים "אין האדם למד אלא היכן שלבו חפץ" 

 .המוחין והכוחות והבן(
עוד מבואר, כי המלכות מסמלת גם את הנקבה בעולם הזה, ואכן רואים כי בעבר מעמד האישה היה נחות מן 

תר עצמאית ולהתמלאות בעצמה, ובעתיד אף תהא כל כך מאירה שתשפיע לבעלה הגבר, היום ביכולתה להיות יו
 חיות מאורה העצמי.

בני זוג הרוצים לפתח קשר עמוק וטוב ואידיאלי ביניהם, קשר מתוקן שמבטא שלמות, צריכים להפנים את הסוד 
ותו הדבר. כלומר, בני הזוג הם א"שווים בקומתם", "כתר אחד לשניהם", זה אומר שעומק ההסתכלות היא ש

 .לא שווים בתפקוד אלא בערכיותמה שהיא מבטאת זה ערכי בדיוק כמו מה שאני מבטא, 
 

זה בעצם  -אמיתית של השוני של השני  קבלהעצם כך שיש לשני דעה שונה זה מה שחשוב. הבסיס הוא 
וקונפליקטים. אפשר להגיד שזה השורש הנעלם של כל המריבות . ע"י תפיסה זו נפתרים הרבה מריבות שוויון

 והקונפליקטים.
עומק הקשר הוא שוויון. היכולת להתחבר בצורה שלמה ואמיתית באה מתודעת השווה. כשאין את 
תודעת השווה, הבסיס שלה הוא חוסר חיבור אמיתי של האדם לעצמו, מה שלא מאפשר לו לתת מקום 

 לשני.
, זה יוצר לנו מאמינים בשנימוקה שמאפשרת בזוגיות את השלמת הניגודים היא שאנו הנקודה המאוד ע

, בין בייחודיות הפשוטה אמונה בייחודיות שלנו אשר נותנת לנו מקום לראות את הייחודיות שלו
 של איש ואישה, ובין בייחודיות של כל אדם.

 
 א.א.

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

 050-671783 
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 בסוד הלשון
 (סף בלו)יו

 
 

 
 אור היקר הבהיר והרב –מצוות ויקרא 

 
צירופי שמות אלו מרמזים כי המצוות  ויקרא.המסיימות את ספר  בחקתי –ו  בהרפרשת השבוע הן בעצם שניים 

ומתרגום והגדול בגדולת חוכמתו של הבורא. ועל כן, מבקש ה'  והרב הבהיר, אור יקרשנכתבו בספר זה הם 
, בכדי שיוסיפו חקתיבנ"י את  קחוהמרמזים, בית,  קחו חיות בתיירופים . ובתיבה זו הצבחקתילשמור ולקיים את 

המקדש וגם בכדי להשכין את  ביתהמלך היא הנשמה הנצחית. ובכדי לבנות לכם את  בתכמו של  חיותלכם 
תִ "שכינתי בלבכם. ככתוב  ָנתַּ ֲעִשיֶתם ֹאָתם, וְּ רּו וַּ מְּ י ִתשְּ ֹותַּ ֶאת ִמצְּ כּו וְּ לֵּ י תֵּ ֻחֹקתַּ ָנה ָהָאֶרץ ִאם בְּ ָנתְּ ִעָתם וְּ יֶכם בְּ מֵּ י ִגשְּ

יֹו" )ויקרא כו, ג ן ִפרְּ ָשֶדה ִיתֵּ ץ הַּ עֵּ  עמל". כלומר, הוו עמלים בתורה על מנת לשמור ולקיים". רש"י מפרש: ד(-יְּבּוָלּה וְּ
 ממילותיהבשפתיו ומדבר  ממללו מלהתורה ומי ש עולבתורה מרמזים, שמי שעמל בתורה נושא למעשה את 

הבן איש חי  .תוקקות, מביא לשמירה וקיום מצוותיה ולחבור של צוותא עם ה' אשר נתן את התורה בהר סיניבהש
"מסכת עבודה זרה )ה,א( דרשו חז"ל:" אם בחקתי תלכו, אין 'אם' אלא לשון תחנונים". כלומר הקב"ה מביא את 

"יזכה ומוסיף כי מי שיעמול בתורה  א(מבקש בתחנונים מעם ישראל שילכו בדרך התורה")בן יהוידע, עבודה זרה,ה,
התאוות הגשמיות שוב לא יטרידו אותו בזמנים שאין הוא נזקק להם אלא  –גם לברכה "ונתתי גשמיכם  בעיתם" 

. ה' מבטיח עוד דברים הרבה לעם ישראל בזמנים שניתן להעזר באותן תאוות לרוחניות)אדרת אליהו( –רק בעיתם 
ִניִתי" ת המקדש הראשון והשני. כמו שכותב בעל הטורים לפי הרמז:מבין הדברים הם בניינם של בי  ּופָּ

יֶכם" ִתי  פנישנים שעמד הבית היו  ת''י, שפני ת''י)ויקרא כו,ט( ֲאלֵּ ָנתַּ ִנישם..."וְּ כָּ תֹוֲכֶכם" ִמׁשְּ מנין )ויקרא כו,יא( בְּ
  ".שנים של משכנ''י עמד בית שני

ִתי  אבל ה' נוהג מדה כנגד מדה אם לא ילכו בחוקותיו ישבור את בתי המקדש וירושלים: רְּ ָשבַּ אֹון "וְּ ֶאת גְּ
ֶכם ומוסיף ה'  . בגי' זה ירושלים"את גאון עוזכם. בגי' זה המקדש. את גאון: כותב בעל הטורים ")ויקרא כו,יט(ֻעזְּ

כּו ִעִמי " עוד פורענויות לְּ ִאם תֵּ יּואונקלוס מתרגם  כו,כא( ")ויקראֶקִריוְּ ַקׁשְּ ַאיויונתן מתרגם  ֶקִרי בְּ ַערְּ . כלומר אם בְּ
שראל ירץ בא בא"ייהיה  רע, אזי אותיות בעראיאת לבם שהמציאות היא תלויה בחוקי הטבע של אותו הזמן  יקשו

הייסורים נרמז גם כמו השממה. ופורענויות נוספות צפויות כמו למרק את עוונות עם ישראל בייסורים בגלות. קושי 
ַאף גַּם ֹזאת . למרות כל זאת ה' מבטיח: "קריאם ילכו עם ה' ב אוי ויבאותיות אנחה של  ויקראבשם הספר  וְּ

יהֶ  ִריִתי ִאָתם ִכי ֲאִני ה' ֱאֹלהֵּ ר בְּ ָהפֵּ ֹּלָתם לְּ כַּ ִתים לְּ לְּ עַּ ֹלא גְּ ִתים וְּ ַאסְּ יֶהם ֹלא מְּ ֶאֶרץ ֹאיְּבֵּ יֹוָתם בְּ  ")ויקרא כו,מד(ם ִבהְּ
ל "כותב רבי נתן תלמידו של רבי נחמן מברסלב:  ָראֵּ ְך ֶאת ִישְּ ָברַּ ִטיחַּ ה' ִיתְּ בְּ ינּו מַּ ֶאֶרץ אֹויְּבֵּ נּו בְּ ֹעֶצם ָגלּותֵּ יְּנּו ֶשבְּ הַּ

ִחינַּ  ִביל בְּ יְָּקא ִבשְּ ֹּלָתם' דַּ כַּ ֹּלָתם, 'לְּ כַּ ִתים לְּ לְּ עַּ ֹלא גְּ ִתים וְּ ַאסְּ כּו' ֹלא מְּ ַאף גַּם ֹזאת וְּ ר, וְּ אֹומֵּ ָוה וְּ ִתקְּ הַּ ינִַּים וְּ יֹון עֵּ ִכלְּ ת הַּ
י לַּ ֲחָזִקים ֶשיֵּש ָלֶהם ָלשּוב אֵּ ִכּסּוִפין הַּ הַּ ָהָרצֹון וְּ מדגיש כי עצם הרצון רבי נתן . ")לקוטי הלכות פריון ה,אות כז(וְּ

א והשתוקקות החזק ,לשוב אל ה', הוא בעצמו מעיד מידה כנגד מידה על הכסופין של ה' יתברך אל בניו, ולכן ל
 יוותר על עמו שבחר לעולם. 

ָבת לה' "מצוות יקרות והן השמיטה ושנת היובל. נכתבו בפרשות השבוע  ֶיה ָלָאֶרץ שַּ ָבתֹון ִיהְּ ת שַּ בַּ ִביִעת שַּ שְּ ָשָנה הַּ ּובַּ
ֹמר" ָך ֹלא ִתזְּ מְּ רְּ כַּ ָרע וְּ ָך ֹלא ִתזְּ ֲחִמִשים ָשָנה)ויקרא כה,ד(ָשדְּ נַּת הַּ ת שְּ ֶתם אֵּ שְּ ִקדַּ ֶביָה  "וְּ ָכל ֹישְּ רֹור ָבָאֶרץ לְּ ָראֶתם דְּ ּוקְּ

תֹו ָתֻשבּו")ויקרא כה,י(.  חְּ פַּ ִאיש ֶאל ִמשְּ ֶתם ִאיש ֶאל ֲאֻחָזתֹו וְּ בְּ שַּ ֶיה ָלֶכם וְּ ל ִהוא ִתהְּ בליקוטי עם לועז)פרשת בהר(  יֹובֵּ
וכמו האדם בעל בית כלל"  "והטעם של המצוה הזאת כדי שנכיר ונדע שהקב"ה הוא פטרונו של עולם ואין כתוב:

"ולכן נקראת שנה זו יובל מלשון  ומוסיף,. כן, שהעשיר יזדהה שנה אחת עם המחסור למזון כמו של העני בכל יום
הובלה כמו שנאמר: "יובילו שי למורא")תהלים עו( כי בשנה הזאת מובל כל דבר לבעלהו כמו שהיה בתחילה" לכן 

כלומר לה' יב השבטים ולכן  לו יבאותיות   יובלהו. ומצאתי רמז בתיבה אין טעם לתאות הממון וגזל איש את רע
גם עבד עברי יוצא לחופשי כי הוא בן לה', ובע"ה נתאחד בלב אחד ונאהב איש את רעהו כי כולנו משפחה אחת, 

 בניו של הבורא יתברך, אכי"ר.
   . 


