
 
 

 בפנימיות הפרשה 
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

 
 

ר ְיה-ַויְִּקָרא ֶאל אֹמרוָ ֹמֶשה, ַוְיַדבֵּ ד לֵּ ֹאֶהל מֹועֵּ ָליו, מֵּ  ה אֵּ
                        

רועה את  בני ישראל  שהיה-שה רבנו נקרא "רעיא מהימנא "מון מאהיל שהוא עניין הסתרה וכיסוי. אהל מלש

בר מסוים והגוף שלו רוצה מר הקב"ה רוצה דונה נוהגת במצב שאדם נמצא בהסתרה, כלובמידת האמונה. אמ

 .הבורא נסתר -ה נקרא מצב של הסתרהז , והוא אינו מסוגל ללכת לפי רצון ה',דבר אחר

. אך כאשר אדם רואה שהקב"ה רוצה כך גדלות ורוממות המלך זה חומר דלק שבעזרתו ניתן לגבור על הגוף

אז , ן להתכופף לבטל את עצמו לרצון ה', הוא נכנע לגוף ואינו מסוגל בשום פנים ואופרוצה אחרת ואילו הגוף

 !, הבורא נסתרהקב"ה נסתר–הוא רואה עין בעין את ההסתרה 

ה " ?כשהוא מרגיש שהוא בהסתרה לעשותומה צריך האדם  ר ְבֶאֶרץ ֹלא ְזרּועָּ ְדבָּ ְך ַאֲחַרי ַבמִּ ". הוא הולך, ֶלְכתֵּ

, וזו היות  והוא מאמין שזה רצון ה'. אדם שרואה שגופו מתנגד ולא נותן לו לעשות את רצון ה' צריך ללכת בכח

 .יגיעה גדולה עד מאד
 
 
 

 חשבה פנימיתמ
 )יואל אופנהיימר(

 
צריכים לזכור, שכל חכמת הקבלה מיוסדת על ענינים רוחניים, שאינם תופסים לא מקום ולא זמן, 

 .ין העדר ותמורה נוהג בהם כל עיקרוא
 (  אור פנימי חלק א פרק א –תלמוד עשר הספירות )הרב יהודה ליב אשלג זצ"ל. 

 
עולם הגשמי ספורות אלה טמון סוד המרחק בין החיבורו הענק על כתבי האר"י ז"ל, ובמילים את נו יפותח רב כך

נו יפעולותכל רוצה לומר,  .עדר ותמורהההכרוכים ובנויים על עניין  ,ויתנווהו ,סתנויעולמנו, תפלעולם הרוחני. כי כל 
והרצון למלא אותו. ותנועה זאת היא היסוד של )העדר( חיסרון נובעות מתחושת  במחשבה, דיבור ומעשה,

 של החיים. )תמורה( ההתחדשות והשינוי 
יוצא לנו שאין לו רצון לקבל כלל ולכן אינו . תכלית השלמותאצל הבורא לא שייך חיסרון כלל, כי הוא  ,לעומתנו

סיס אחר לגמרי. למשל, זקוק לבריאה ולנבראים להשלמתו עצמו. מתובנה זאת ניתן לבנות אמונה ועבודת ה' על ב
ולמרות שהנהגת הגמול של שכר ועונש היא מעיקרי ים. מני היא סוגיה סבוכה ועמוקה ש ,תורת הגמולנתבונן עתה ב

או נקמה פעולת יכול להתפרש כהעונש  ,בהסתכלות שטחית .האמונה, התבוננות מעמיקה מעלה תהיות רבות
ושל השלמות וזה לחלוטין מנוגד להבנתנו של הנהגתו של "הטוב ומטיב"   .של הבורא כלפי האדםכתגובת זעם מצדו 

ה רוחנית עלינו לכן כדי להתקרב במעט לחוויולכן לא שייכים אצלו לא תסכול, לא כעס, ולא נקמה.  המוחלטת, 
בהן  כל הדברים הללו וכיוצא" לעזוב את כל הציורים האנושיים שאנחנו מלבישים על הנהגתו. וכך פוסק הרמב"ם

 ,כעסוני בהבליהם ,שנאמרו בתורה ובדברי נביאים הכל משל ומליצה הן כמו שנאמר יושב בשמים ישחק
על הכל אמרו חכמים דברה תורה כלשון בני אדם וכן הוא אומר האותי הם  .וכיוצא בהן ,כאשר שש ה'

וכל הדברים  ,ואילו היה פעמים כועס ופעמים שמח היה משתנה ,הרי הוא אומר אני ה' לא שניתי .מכעיסים
אבל הוא ברוך הוא  .האלו אינן מצויין אלא לגופים האפלים השפלים שוכני בתי חומר אשר בעפר יסודם

צריכים להבין את הבורא ית' אשר הוא "הטוב המוחלט", "כי על כן מסביר רבנו  ."יתברך ויתרומם על כל זה
אם יש עונש הוא  ,במילים אחרות. "בשום פנים שבעולם שיגרום למי שהוא צער כלשהו כלומר שאי אפשר

מלח ממתקת  -מה ברית האמור במלח ". וכבר אמרו חז"ל לטובת תיקונוהוא  ,אינו לרעתו של הנברא אלא אדרבא
משמעותו של מירוק הוא ניקיון, לכן ". יסורין ממרקין כל עונותיו של אדם -את הבשר, אף ברית האמור ביסורין 

 וגם הם לטובת האדם ובניית נשמתו הנצחית. היסורין באים לתקן. 

 פנינה לשבת
 זתשע" ויקראפרשת 

 



 רפואת הנפש
 )הרב אסף אהרון מכבי(

 
 להמנע מהחמצה!

 
 

רמז ל"מצווה הבאה לידך אל  -מצות מלשון מצוות  -נאמר על הפסוק "ושמרתם את המצות" 

 תחמיצנה".

 , כלומר חיבור. מהות המצוות ותפקיד האדם בעולם הינה להתחבר לאלקיו.אמצווה היא מלשון צוות

ע"י תנועת התפתחות בה האדם מוציא את רוממותו ואת כוחותיו הפנימיים  ההתחברות קורית

ל שיבטא וישפיע מכוחותיו וייחודיותו, וילך ויתפתח ברוחניות ככ עוד.ומהכוח אל הפועל עוד  ,ההיולים

 יתנו לו מן השמיים כוחות והזדמנויות נוספות להעצים את חייו עד בלי די. ךובגשמיות, כ

 

או אשר בקרבו, כלומר החמץ מבי חמץוזאת בסיבת ה ,אדם עלול להפסיד את סוד החיים הזה ,אמנם

 סוד החיים הנ"ל!של ומהותית ביותר  גדולה החמצהל

 

 . ישות זו גורמת לאדם, כלומר העיסוק העצמי הבעייתי והלא נכוןישותהחמץ אשר באדם הינו ה

 להחמיץ הזדמנויות רבות להתגדל ולהתקדש, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות.

 

 .הפחד והעצלותות התכונות העיקריות הנובעות מן הישות ומביאות להחמצה הינן רגש

 

עלולים למנוע מהאדם להחליט להתחתן, להעצים את הקשר עם בת זוגתו, להתפתח עסקית  פחדים

, להתחדש אסור לתת לפחד לרמות את האדם, אדרבא יש להתחזק מול הפחדאו מעמדית וכו'. 

 ולהתעצם תמיד.

 

ות היא המקום שנוח עצל. עצלות היא מקור הפסד מאד גדול. עצלותנקודה נוספת של הישות היא ה

היא  זריזותתאמץ. אדם מעדיף את הרפיון ואת המקום הנוח. לא משקיע ולא מבמקום לאדם להיות 

. מצווה חייו תיוהזדמנולפתח את הזריזות על מנת לנצל את על האדם  המידה ההפוכה לעצלות.

. השקעהזות פירושה מחייבת זריזות. אחד מהכלים העיקריים לא להפסיד הוא להיות זריז, כאשר זרי

 הרפיון באמת אינו אלא תענוג מדומה.

 
 החמצת החיים! וחבל. מי מאד לא נכון! ויוצרים החמצה!הפחד והעצלות הינם עיסוק עצ

 

 

 

 

 

 .א.א

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

 

 
 

 העירוני ובת המלך
ר אֹמר מֶשה ֶאל ה' ַוְיַדבֵּ ר. לֵּ ל ְבנֵּי ֶאל ַדבֵּ אֵּ ְשרָּ אֹמר יִּ י ֶנֶפש ,לֵּ א כִּ ְשגָּגָּה ֶתֱחטָּ ֹכל בִּ ְצֹות מִּ  ֹלא ֲאֶשר ה' מִּ

ֶשינָּה עָּ ה תֵּ שָּ ַאַחת ְועָּ נָּה מֵּ הֵּ  ...מֵּ
 

ר אֹמר מֶשה ֶאל ה' ַוְיַדבֵּ ר. לֵּ ל ְבנֵּי ֶאל ַדבֵּ אֵּ ְשרָּ אֹמר יִּ י ֶנֶפש ,לֵּ א כִּ ְשגָּגָּה ֶתֱחטָּ ֹכל בִּ ְצֹות מִּ  ֹלא ֲאֶשר ה' מִּ
ֶשינָּה עָּ ה תֵּ שָּ ַאַחת ְועָּ נָּה מֵּ הֵּ  ...מֵּ

של שלמה המלך בכדי להבין את משמעות הביטוי "נפש כי תחטא", מביא המדרש כאן את דבריו 
ם ֲעַמל כָּלבקהלת " ָאדָּ יהּו, הָּ א ֹלא ַהֶנֶפש ְוַגם ְלפִּ לֵּ מָּ  ". וכך מפרש רבי לוי: תִּ

 לפי למה? חובתו. ידי יוצא אינו עולם, מעדני כל שמאכילה פ"אע מלכים. בת נשוי שהיה לעירוני משל
 מלמעלה. שהיא ה?למ חובתו. ידי יוצא אינו נפשו, עם אדם שיפעל מה כל כך, מלכים. בת שהיא

לפי ר' לוי, שלמה כאן מסביר לנו את אותה טעות שגורמת לכל כך הרבה מאתנו לתחושת חוסר 
סיפוק. למה באמת האדם עמל כל כך לספק את עצמו ולמרות זאת נותר באותה תחושת חסר? מכיוון 

קורו שהפה, הגוף, הוא שאוכל ואילו אותו הדחף שמוביל אותו, מקורו במקום אחר לגמרי. מ
מהשתוקקות הנפש. הגוף אכן שומע ומרגיש את דרישות הנפש, אך כמו אותו עירוני במשל, למרות 

 שהוא שומע את המילים של בת המלך, הוא אינו מבין את משמעותן האמתית.
כשם שבת המלך לא תסתפק במעדני העולם של העירוני, זה רחוק כל כך ממה שהיא רצתה. כך 

 בריצויי הגוף, באותם דברים שמענגים את הגוף. הנפש אינה מגיעה לסיפוקה
למרות שהמשל מבאר בצורה עמוקה את הפסוק בקהלת, עדיין לא מובן איך זה מסביר את הביטוי 
המופיע כאן "נפש כי תחטא". אדרבה, אם אנחנו ממשיכים באותה אנלוגיה, כאשר הנפש מייצגת את 

רוני. הרי שלא הנפש היא שחוטאת אלא הגוף, בת המלך, את הצד הרוחני שבאדם ולא את הגוף, העי
מדוע אם כן מיוחס החטא לנפש? ואם נחזור למשל, איך באמת יכול אותו עירוני לרצות את אשתו? 

 נפשו?ל הביא אושרל מתוך העולם החומרי איך יוכל אדם
למי אני נותן  היא האדם נברא בדואליות, הוא עצמו מורכב מגוף ומנשמה, מעירוני ומבת מלך, השאלה

 הגלילי יוסי רבי תניאאת הכוח, את הממשלה, את הסמכות לקבל החלטות. הגמרא בברכות אומרת "
צדיקים הם אלו  ".שופטן וזה זה - בינוניים שופטן... רע יצר -רשעים  שופטן... טוב יצר -צדיקים  אומר,

ואילו הרשעים הם אלו  להיות השופט והמכריע בחייהם ,הית-שנותנים ל"יצר טוב", לנשמה האלו
 שהשופט שלהם הוא "יצר הרע", המשיכות החומריות של הגוף.

מטרת המצוות היא לאפשר לנפש להשפיע ולהאיר את הגוף, לאפשר לחיות של הנשמה לפעום בתוך 
ַטי, ְוֶאת ֻחֹקַתי ֶאת ּוְשַמְרֶתםהגוף וכפי שנאמר " ְשפָּ ם ַיֲעֶשה ֲאֶשר מִּ ם ֹאתָּ ָאדָּ ַחי הָּ ". עשיית המצוות ֶהםבָּ  וָּ

מולידה בנו חיים, את אותם החיים שמחפשת הנשמה. כשהעירוני ישכיל לאפשר לבת המלך לבחור 
את המעדנים, לא רק שהיא תבוא על סיפוקה, גם הוא יתענג לראשונה ממשהו שהוא מעבר להשגותיו 

 עד כה.
, הוא משאיר את את האוכל דבק ברצונותיו החומריים, כשהעירוני מתעקש לבחוראך אם חלילה אדם 

השלטון בידי הגוף, הנפש אז נאלצת להתרחק עוד יותר מאותו מקור עליון אליו היא שואפת. הנפש 
 מחטיאה את יעודה ומפסידה את מקומה, זהו "נפש כי תחטא". 

כך צדיקים  .את אור נשמתם ומחשיכים וכשם שרשעים בחייהם נקראים מתים, מכיוון שהם מחסירים
 יים אפילו במיתתם, שהרי נשמתם מאירה גם בגופם.נקראים ח

 
   (בפסוק – תרס"א, ויקרא, )מבוסס על תורתו של השפת אמת

 



לתגובות 
besod.halashon@gmail.com 

 

 בסוד הלשון
 (סף בלו)יו

 

 
  חודש ניסן נסיון של אמונה

 
, אביבה חודש גם נקרא, החודשים לכל חודש וראש ראשון הוא, ניסן חודש ראש השבוע קראנו את ההלל של

 ַאֲהֹרן ְוֶאל ֹמֶשה ֶאל' ה ַוֹיאֶמר" :החודשים את לקדש' ה ציווה מצרים בארץ ועוד. החודשים יב ל אב הוא שכן
ְצַריִּם ְבֶאֶרץ אֹמר מִּ ֶכם ַהֶזה ַהֹחֶדש. לֵּ ים ֹראש לָּ שִּ אשֹון, ֳחדָּ ֶכם הּוא רִּ י לָּ ְדשֵּ נָּה ְלחָּ  .(ב-א, יב שמות" )ַהשָּ

 המשתנה בעוצמתה רוחה תנועתו. הלבנה מולד מעת החודש ימי את מונים כי, חידושה מלשון הוא חודש
 ידי על ונסמכת מחדש וחודש חודש כל של במחזור מתחדשת אשר הארה. ירחה הארת בעוצמת לשינוי דומה

ין". השמש אור ל ְואֵּ ש-כָּ דָּ ֶמש ַתַחת, חָּ  השמש הארת מחזור לפי השנה ימי את מונים כי, (ט, א קהלת) "ַהשָּ
 בעת בתורה הגנוזה ההארה אך. והעתק מקום פיזי תנועה אין בשינהש כמו חידוש או שינוי אין זו ובהארה
 נכתבה היא כי, הטבע מעל והיא דושיהיבח מחיה היא ודסו רשד, מזר, שטפה :הפרד"ס שטחי מכל לימודה

 . כולם המאורות כל של הבריאה לפני גם, הבריאה לפני
 השנה את הפותח, ניסן בחודש פסח של לגאולה סמוכה, שנהה את המסיימת, אדר בחודש פורים של הגאולה
לכאורה היה  לכן, הסתר בתוך הסתר' ה נסתר כי אז, הטבע בדרך אדר בחודש מהגאולה שונהב אבל. החדשה

, מתגלה' ה כי, התורה של חידוש הוא ניסן בחודש הגאולה. המלך בשם אסתר במגילת נרמזושמו רק  "ישן"
 .לטבע מעל אשר נס, העולם אומות כל לעיני עדות של כדגל, המתנוסס נס של בדרך וגואלנו ובעצמו בכבודו

נּו“ אֵּ ְצַריִּם ה' ַויֹוצִּ מִּ ה ְביָּד מִּ ְזֹרעַ  ֲחזָּקָּ א ְנטּויָּה ּובִּ ים ּוְבֹאתֹות גָֹּדל ּוְבֹמרָּ  (.ח, כו דברים" )ּוְבֹמְפתִּ
 נפילתם את סמך אשר', ה של משמותיו שם ופליםנ ומךס תיבות ראשי ס"נ כוללת את התיבה ניסן תיבהה

. מצריםב ההחזקידו ב' ה היכה אשר, המכות יוד באמצעותוזה היה  .במצרים והשעבוד מהצרות ישראל בני של
 עבדו וממשה' מה ישראל שבטי וציפו האמינו ומכה מכה כל לפני כי, אמונה של נסיון מלשון גם הוא ניסן

 .עשיריתה המכה היא, בכורות מכת לאחר רק אלא, נגאלו לא למעשה כי. אכזבה נחלו אך, שיגאלו
 להאמין. ומה שיש לנצח ללמוד זה למד תמיד הן אותיות תלמידו'. ה לתלמידי שעור מלשון הוא עשר הספרהו

"עקר הגאלה תלויה באמונה, כי כותב רבי נחמן מברסלב: . וחסדים גאולה בעת והן ודינים מכות בעת הן' בה
 :את ה' מהלל המלך דוד', ה משיחו .עקר הגלות אינו אלא בשביל חסרון האמונה")לקוטי מוהר"ן תורה ז,א(

ְבְטָך" ְשַעְנֶתָך שִּ ה ּומִּ מָּ , אחד מצד. המקלשל השבט או  למשל צדדים שני יש ,כלומר(. ד, כג תהלים")ְיַנֲחֻמנִּי הֵּ
. הצאן רועה הליכת את להקל בכדי, המקל על להישען', ה מאת חסד מידת, שעןמכ לעתים הוא ההליכה מקל

 אשר, מהצאן אלו את ולהכות להעניש', ה מאת הדין מידת, מענישה לעתים הוא שעןמה, שני מצד אך
 שבטים ולהפוך לכנס, רחמים מתוך הוא' ה של הנמשל רצונו כל. עמם והמיטיב הטוב הרועה מדרך מתרחקים
 . חורין בניגם להיות ו ומאוחד אחד לעם לו להיות לצוררים משועבדים

 .ר"אכי, השלמה ולגאולה הטבע מעל אשר לנס, המציאות לחידוש ונזכה מהשינה נתעורר ה"בעז אז
 
 
 
 


