
 
 

 בפנימיות הפרשה 
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

 
 הטבע .–אלוקים בגמטריא 

                         
כי באמת כאשר אתה מתבונן  ,הקב"ה פונה למשה : אין לך מה לדאוג , כך היא דרך ההתקדמות בעבודת ה'
ר  , אבל האמת היא שלא .בעיני השכל מצד מדידת הטבע, אז באמת המצב נהיה לכאורה יותר גרוע ַוְיַדבֵּ

ָליו, ֲאִני -ֹלִהים, ֶאל-א   כאשר תרצה לראות את הטבע בעיניים אמיתיות אז  ,כלומר. ה'ֹמֶשה; ַוֹיאֶמר אֵּ
ָליו,  -ניים של אמונה י, בעתסתכל בצורה אמונית  כי צריך . הוי"ה היא מידת הרחמים .ה'ֲאִני ַוֹיאֶמר אֵּ

כי בזמן שהאדם רוצה  .וההסבר בדבר הוא פשוט מאד . להאמין שהכל בא מצד מידת הרחמים של הבורא
, בזמן שרוצה האדם לתקן בתוך עצמו אהבת שתהיה מצד אהבת ה' ,לתקן את עבודתו שתהיה לשם שמיים

, ואז מתחיל להיות מצב של  ירידות ועליות והאדם , להשתולל ולהפריע, אז הגוף מתחיל להתקומםהזולת
ָליו, . . אומר לו הקב"ה זו הדרךוהגוף מסרב לדרך עבודת ה' ,רואה שהדבר לא כל כך פשוט ֲאִני ַוֹיאֶמר אֵּ

 , הוא למעשה בא ממידת הרחמים .כל מה שאתה רואה בעיניים הטבעיות שלך כקלקול ,ה'

 
 

 
 

 מחשבה פנימית
 )יואל אופנהיימר(

 
וצריך אני להסביר כאן ענין עבודה זרה בשורשה. והוא על דרך שאיתא בספרים על הפסוק "לא "

ר המובן הוא, שהשי"ת לא יהיה אצלך כאיש זר. כלומר, כי העבודה לאדם זר יהיה לך אל זר", אש
הוא של טורח, ועל כן הוא עבודה זרה. אלא עבדות השי"ת צריכה להיות באהבה ובשמחה, ואז 

 "מקומה בקדושה, ולא זולת.
 אגרת סז'(  ב אשלג זצ"ל. אגרות הסולם. )הרב יהודה לי

 

ָדְך " 'כי תבוא'כתוב בפרשת   ִהִשיגּוָך ַעד ִהָשמְּ ָדפּוָך וְּ ָללֹות ָהֵאֶלה ּורְּ ִכי ֹלא ָשַמְעָת ְבקֹול ּוָבאּו ָעֶליָך ָכל ַהקְּ
ֲעָך ַעד עֹוָלם: ְוֻחֹקָתיו ֲאֶשר ִצָוְך ֹלֶהיָך ִלְשֹמר ִמְצֹוָתיו-א  ה'  ַזרְּ מֹוֵפת ּובְּ אֹות ּולְּ ָך לְּ ָהיּו בְּ ַחת ֲאֶשר ֹלא תַ : וְּ
ֹרב ֹכל-א   ה'ְדָת ֶאת ָעבַ  ָבב מֵּ בפסוקים הנ"ל נותנת התורה שני נימוקים למה . "ֹלֶהיָך ְבִשְמָחה וְבטוב לֵּ

השני, כשמקיים  .האחד, כאשר האדם אינו מקיים מצוות הבוראסורים על האדם ועל עם ישראל. יבאים י
א רגש ספונטני ואינו בשמחה, הרי השמחה העל כך שם האדם מיאשישממחה! תמוה אותם, אך ללא ש

של  מחהלהן ש שאיןריאותיו על כך בעם  בטרוניאיבוא הקב"ה ש תכןיהי ,או במילים אחרות !ולא נשלט
 מצווה?

נתו באותו רגע, הווה אומר, למי מכוונת ום המצווה מגיע מכור רבנו שתחושת האדם בעת קיומסבי

ל העובד אצל בעל פוע ,על דרך משל ?עם רצון ה'עד כמה מזוהה רצוני  ,השאלה הבסיסית היאהעבודה? 

יע של הפועל שונה מזה נהארגון בו הוא נמצא. ככל שהמחליט עד כמה הוא מזדהה עם מטרות מהבית 

המשמעות והשותפות. ולהיפך, ככל שיהיה תחושת  בשל העדרבעבודה,  כך ירגיש טרחה וכובד ,גוןשל האר

נמצאנו למדים בהתלהבות ובשמחה. ימלא תפקידו  ךיותר מזוהה עם הארגון, מטרותיו ושליחותו, כ

אם האדם תפיסת המציאות ואמונה.  של לוואיתוצר רק , אלא היא אינה נוצרת יש מאיןשהשמחה 

הקב"ה יהיה אצלו  אוס.יכבדות ומ חשולכן  ,מקיים מצוות לתועלתו עצמו ותו לו, רצונו מנותק מרצון הבורא

מתוך אהבה ודבקות ברצונו של  יקיים המצווה האדם ש. אבל אםממ עבודה זרה, וזו לא קשור ,זרל -כא

 מלשון 'צוותא' וחיבור של רעים.  –ישמח מהמצווה אז  ,ירגיש שאין עוד מלבדוובורא, ה

 פנינה לשבת
 זתשע"  ואראפרשת 

 



 

 רפואת הנפש
 )הרב אסף אהרון מכבי(

 
 אהבה עצמית נכונה

 
 

 במורה נבוכים שעבודה זרה מתחילה בדעות המעוותות שמאחוריה. כתוב

יכולות להיות גם למגששים קיר ביהדות, הרי שהופכים אותה ח"ו לעבודה זרה, וזה הגיון דעות מעוותות 

 פשוט לכל ילד מתחיל.

 .'אהבת עצמו'ן יהיטב היא עני ת הדעות היותר יסודיות שיש להבינןאח

 הדבר החשוב ביותר בחיים בכלל ובעבודת ה' בפרט, ואבאר דברי:'אהבת עצמו' היא 

וה יותר מה שהאדם אוהב את עצמו יותר, יתאו, לכן, כל סיבתה היא אהבת עצמו"מכיוון שכל אהבה, 

לדברים הטובים. וכאשר הוא מופשט מאהבת עצמו, מופשט הוא מאהבה לדברים הנאהבים, עד אשר 

ייו )מצד איזה סיבה(, לא ישתוקק לשום דבר, גם לדברים שאוהב כשירגיז האדם על נפשו וימאס בח

. וכן מובא בהנהגת )ספר הערכים, חב"ד, כרך א, ע' רלאאותם בטבעו כמו מאכל ערב או אשתו ובניו" 

 .(הבריאות לרמב"ם

)שזו כל מטרת  אם כן, למדנו שאהבת הנפש את עצמה היא הכח המניע את האדם להשיג כל טוב

 . (הבריאה כידוע

 גם עניינה של אהבת ה' הוא להשיג אותו, שישכון בלבו.

 באהבת עצמו ישנן ב' מדרגות:

 מה שהשכל מחייב לאהוב את עצמו. א(

 אהבת עצמו מצד הטבע, בלי שום טעם. ב(

ה"אהבה העצמית" הלא נכונה, אינה אהבה. אהבה היא שם ה', לכן לקרוא ל"אהבה העצמית" הלא 

 נכונה "אהבה" זה פשע.

כל מקום, מה שקורים "אהבה עצמית" לא נכונה, הוא אינו אלא תנועה ורדיפה אחרי תענוגות מסוגים מ

שונים, שכל מטרתה להשתיק את התהום הגדול והכואב של החלל הנפשי המנותק מן האהבה העצמית 

 להים חיים בקרב האדם. -הטהורה, שהיא הנשמה והארת א

אוהב את עצמו, ניתן לו, כל רגע מחדש, מאת השי"ת, כמובן שההתבוננות בכל שמה שהאדם בעצם 

 .דעת ה'זה מעלה את האהבה לקומתה השלמה, הנקראת  -ולשם מטרה נעלה, 

 

 
 

 א.א.

 

 -והתייעצות בנוגע לטיפול יהודי )גוף ונפש( ניתן לפנות לאסףבכל שאלה 
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 הפרשה בדרך ה"שפת אמת"
 )הרב מנחם סוכות(

 
 

 
 הנחש והעץ

 
ַדֵבר ִכי ֹעה ֲאֵלֶכם יְּ נּו ֵלאֹמר, ַפרְּ תָ  מֹוֵפת. ָלֶכם תְּ ָאַמרְּ ָך ֶאת ַקח ַאֲהֹרן, ֶאל וְּ ֵלְך ַמטְּ ַהשְּ ֵני וְּ ֹעה ִלפְּ  ַפרְּ

ִהי ַתִנין. יְּ  לְּ
 ואפילו ישיבנו. לא -בשלומו  שואל המלך אפילו להתפלל, העומד תנן,על פסוק זה מביא המדרש: 

  .יפסיק לא - בועקי על כרוך נחש
 ?מצרים למלכות נחש כריכת להקיש חכמים ראו מהוכאן שואל המדרש: 

ִניהמדרש גם מזכיר שפרעה עצמו נקרא נחש, כפי שמגדירו יחזקאל הנביא " ֹעה ָעֶליָך ִהנְּ  ֶמֶלְך ַפרְּ
ַרִים,  ".ַהָגדֹול ַהַתִנים ִמצְּ

ד יותר שאת אות הנחש משה ין עוימה היא כוונת המדרש? מה מסמל כאן משה לפרעה? מענ
 מראה גם לבני ישראל, מדוע?

בכדי להבין מה היא גלות אנחנו צריכים להבין היכן היינו לפני. המצב בו ברא ה' את האדם, בגן 
עדן, הוא מצב בו הגישה לעץ החיים זמינה. ומה הוא אותו עץ חיים? עץ החיים הוא המקום בו 

לכן גם התורה  את המצב הפנימי, האמתי של הדברים.הכול גלוי, המקום בו הארציות לא מכסה 
", התורה היא הדרך לגלות בתוך העולם את הפנמיות. לפני ָבּה ַלַמֲחִזיִקים ִהיא ַחִיים ֵעץנקראת "

החטא הגישה לראיית המציאות הזו הייתה כל כך פשוטה עד שמצבו של המין האנושי מתואר 
ִתי ַאִניכ"  ".ַאֶתם ֱאֹלִהים ָאַמרְּ

ָגֶרשלאחר החטא נאמר " ֵכן ָהָאָדם ֶאת ַויְּ ַגן ִמֶקֶדם ַוַישְּ ֻרִבים ֶאת ֵעֶדן לְּ ֵאת ַהכְּ  ַהֶחֶרב ַלַהט וְּ
ַהֶפֶכת ֹמר ,ַהִמתְּ . לאחר "דרך ארץ קדמה לתורה"". חז"ל לומדים מכאן שַהַחִיים ֵעץ ֶדֶרְך ֶאת ִלשְּ

החיים, צריך לעבור את דרך הארץ, האכילה מעץ הדעת נענשנו בכך שבכדי להגיע לתורה, לעץ 
בכדי שיגיעו ישראל לקבלת התורה הם צריכים לעבור את שיא  .ת ההסתר הגדול שיוצר העולםא

 הארציות, את פרעה, את הנחש.
כניסת  בין השמשות. נברא בערב שבתהמטה על פי חכמנו,  מסמל את עץ הדעת. המטה של משה

יה החומרית, בה אין מקום לחיצוניות, בה הראיה יהשבת היא הזמן בה אנחנו מניחים את כל העש
  הפנימית חוזרת לשלוט בעולם.

. המצב בו הכול מתהפך, בו ברגע אחד אני רואה "להט החרב המתהפכת"ההסתר הגדול הוא 
אני רואה נחש, ו ן הזה מושלך ארצההמבט העליואת עץ החיים, את מטה האלוקים ולאחר רגע 

 הכול נראה נשלט על ידי כוחות הטבע.
". אבל לא כך יוצאים ִמָפָניו מֶשה ַוָיָנסבפעם הראשונה בה רואה משה את הנחש הוא בורח, "

 ּגֹוֵלל" מהגלות. אדרבה, ככל שנמשיך להאמין שיש כאן נחש, ככל שנמשיך לברוח, כך יחזק כוחו.
ֵני אֹור חֶשְך ֶשְךח ִמפְּ ֵני וְּ ", אם האור יברח מהחושך, נשאר בעלטה מתמדת. האור צריך אֹור ִמפְּ

כשאתה עומד בתפילה, מתחבר לאמת הפנימית של לדעת שהגיע זמנו ואז החושך כבר נעלם. 
, לא כל כך חזק ומאייםונראה  גם המלך העומד מולךוהעולם, הנחש, גם אם הוא כרוך על עקבך 

  ע בך.יכולים באמת לפגו
ַלחה' מלמד את משה " ָך שְּ ָנבֹו ֶוֱאֹחז ָידְּ ". כשתדע באמונה שלמה שיש כאן מטה, שעץ החיים ִבזְּ

תמצא שהגלות מונח לפניך, שכול המראה העצמתי שיש לחומר, לארציות, הוא אשליה. הוא ה
 מעולם לא היה כאן נחש.שמעולם לא שלטה בך, 

 
 (ענין המטה –ג"נתר, וארא, מבוסס על תורתו של השפת אמת)
 



 

 
 בסוד הלשון

 (סף בלו)יו

 
 

 ה' הוא האלוהים
 
 הויהשם ב ,אותיותבן ד' . כלומר בשם "אני ה'"הבורא מודיע למשה  ,לפנינוהפרושה  ואראפרשת ראשית ב

ָרא". אונקלוס מתרגם את התיבה בנ"י לאבות, "לא נודעתי להם"של הבורא  . "ְוִאְתְגִליִתי"בתיבה  "ָואֵּ
כמו ממש  .גילויוהכיסוי ל לםמן הע ,את עצמו אורלמוציא , בעולם שפועל להיות נראהמי המרמזים, כי 
, שלנו מיוחדהתדר נתור אחר האם ו. והתדרים השונים הגלים אורך מסיבתהנבדלים , ענןבצבעי הקשת 

אור את הפרטים הוא האור הכולל : אור אהן אותיות  וארא .היעודית מהותנות ונשמע גם נלמד אנגלה 
שפרושו לקלל  אאורהוא הפועל ו ואראתיבה בצירוף נמצא גם החסד, אורו של אלופו של עולם. של הלבן 

: "ראש"בתרגום " ריש. "ארורמתקבלת המילה  אורלתיבה  'רכשנוספת עוד אות כי את זולתו הארור. 
מתקבל אצלו הוא  הטוב והמיטיב של הבורא, ואורל ,מגאוההמלא הנברא,  ראשותפת מתי שנוס ,כלומר
אך למעשה הכל הוא . פועל כנגדו במידת הדין האלוהיםגימטריא  הטבער. כי ארוומרגיש ככקללה דווקא 
כשונה מצד לעתים האור הוא אותו אור אך נתפש כלומר "ה' הוא האלוהים",  כי ה' הרחמים שלמצד 

 המקבלים.
ֱאֹמר  :"ָלֵכןאת משה נביאושולח אליהם להביא את בנ"י לארץ אבותם לכן ולקיים את בריתו  ה' מבטיחו

ֵני ָרֵאל,ֲאִני-ִלבְּ אִתיה', ִישְּ ַרִים, ְוהֹוצֵּ ֹלת ִמצְּ ֶכם ִמַתַחת ִסבְּ ֶכם ֵמֲעֹבָדָתם  ְוִהַצְלִתי ֶאתְּ רֹוַע  ְוָגַאְלִתיֶאתְּ ֶכם ִבזְּ ֶאתְּ
ֹדִלים ָפִטים ּגְּ ֶתם, ִכי ֲאִני ה' ֱאֹלֵהיֶכם, ַהמֹוִציא  ְוָלַקְחִתי נְּטּוָיה,ּוִבשְּ ָהִייִתי ָלֶכם ֵלאֹלִהים ִויַדעְּ ָעם, וְּ ֶכם ִלי לְּ ֶאתְּ

ָרִים")וארא ו, לֹות ִמצְּ ֶכם, ִמַתַחת ִסבְּ הם אלוקיים אבל  המשתנים כוחותיוהבורא מודיע לבנ"י כי . (ח-וֶאתְּ
. בעל הטורים לתמיד ובנ"י יהיו לו לעם כולם, רצונו שידעו כי ה' הוא אחד יחיד ומיוחד וכולל את כל הכוחות

ד' לשונות של גאולה כנגד ד' מלכיות ובאחרון כתיב ולקחתי  והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי"כותב:
להתגבר לדוגמה, " וכמה קשה שהוא קשה מכולםכנגד אדום וע''כ כתיב ביה ולקחתי כאדם הלוקח בחזקה 

 זה לתור אחר הדרךבפועל, ומה שנותר ה'. משעלולה לנתק את עם ישראל  של אדוםעל הטכנולוגיה 
טוב נתתי לכם  לקח"כי  כמו שכתוב התורה.תלמוד  חוקיאת  ללמוד :קח(מדל) לקחת ה ואזלהכשיר

ה' לא יעזוב אם לא נעזוב את התורה  ,כנגד מידהמידה איך שלא יהיה,  .)משלי ד,ב(תורתי אל תעזובו"
 אותנו.

דרכים:  בפרשת יםאשר נמצא, םיראש למצרה, פרעההלא הוא ? בפרשה ומיהו אותו הארור המקולל
ה' שולח את משה ואהרון להכות  תהליך זה,לצורך שהוא האלוהים. וכוחו של ה' או לאו? ב האם להכיר

וירא פרעה כי " רשע:ב, דבר, שחין, וברד. אבל פרעה מתנהג כואת המצרים במכות: דם, צפרדע, כנים, ער
משהצרה עוברת, חוזרין  .זמן שהן בצרה, מכניעין עצמן כל. כך הן הרשעים:והקולות חדל המטר והברד

ניתן  . אךוארור בשל גאוותו מקוללחוזר להיות  שמקולקלמי  כלומר, .")מדרש תנחומא וארא,יז(לקלקולם
 הכנעה לרצון ההשפעה של ה'.על ידי רצונו לקבל לעצמו, לתקן את קלקולו ו לרשע השערגם 

ָאתֹו  "כותב רבי נתן תלמידו של רבי נחמן מברסלב: ִירְּ ָמן לְּ ִניַע ַעצְּ ַהכְּ ֹלא ָרצּו לְּ ֵשי ֹעֶרף וְּ ִרים ֶשָהיּו קְּ ַהִמצְּ וְּ
ָבַרְך ַעל עּו ִמי ַהַמכֶ -ִיתְּ ָכל ַפַעם ֶשֵידְּ ָרם בְּ עֹורְּ ֵדי לְּ ֻשנֹות כְּ ָכל ַפַעם ַמכֹות מְּ ָבַרְך בְּ ה אֹוָתם ֵכן ֵהִביא ֲעֵליֶהם ה' ִיתְּ

ֹלא ָרצּו  ִבידּו ִלָבם וְּ ִהכְּ ָפם וְּ שּו ָערְּ ֵהם ִהקְּ ָרֵאל וְּ חּו ֶאת ִישְּ אּו ִמֶמנּו ִויַשלְּ ִיירְּ ָרֵאל וְּ ִישְּ הֹודֹות ַעל ָהֱאֶמת ֲאָבל לְּ לְּ
דֹוָלה ָכל ֶזה, ִכי ַעל לּו ִמֶמָנה ִהִכירּו -ָהָיה טֹוָבה ּגְּ ָרֵאל ִנצְּ ִישְּ ִרים וְּ ָבַרְך ַעל ַהִמצְּ יְֵּדי ָכל ַמָכה ּוַמָכה ֶשֵהִביא ה' ִיתְּ

לּו ֲעֵליֶהם  ִקבְּ יֹוֵתר וְּ ָבַרְך בְּ ָכל ַפַעם אֹותֹו ִיתְּ כּותֹו"בְּ ָאתֹו ּוַמלְּ בעצם סיף רבי נתן כי הנמשל הוא מוו ֹעל ִירְּ
בֹוֵנן ַעלאנחנו ֵדי ֶשִיתְּ ַכיֹוֵצא כְּ ָחִדים ֶשל ִיּסּוִרים ּוַמכֹות וְּ ָבַרְך שֹוֵלַח ַעל ָהָאָדם פְּ ה' ִיתְּ ָבַרְך -יְֵּדי-:"וְּ ֶזה ֵאָליו ִיתְּ

אֹות ַהנְּפּולֹו ֵדי ֶשַיֲעֶלה ָכל ַהִירְּ ָבַרְך")הלכות בכור בהמה טהורה ד,אות ג(כְּ ָאה אֹותֹו ִיתְּ ִירְּ ַהיְּנּו לְּ ָשן, דְּ ָשרְּ  .ת לְּ
צֹונֹו. :להיות יראים רק מה' יתברך ולקיים אתבע"ה שנזכה אז  צֹונְָּך ִכרְּ ֵדי ֶשַיֲעֶשה רְּ צֹוֶנָך, כְּ צֹונֹו ִכרְּ "ֲעֵשה רְּ

ֵדי  צֹונֹו, כְּ ֵני רְּ צֹונְָּך ִמפְּ צֹוֶנָךַבֵטל רְּ ֵני רְּ צֹון ֲאֵחִרים ִמפְּ ד(. כי זוהי הדרך להיגאל מן ")מסכת אבות ב,ֶשיְַּבֵטל רְּ
  אכי"ר.לזכות בענוה, להצליח ו ,הגאוה

 


