
 
 

 בפנימיות הפרשה 
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

 

ה ְוַעל ַאֲהֹרן ֲהלּו ַעל ֹמשֶׁ ה ַוִיקָּ ֵעדָּ יָּה ַמִים לָּ ם. ְוֹלא הָּ ֵבר שָּ ם ִמְריָּם ַוִתקָּ ת שָּ מָּ  .ַותָּ

ואז מתרחש אחד האירועים הקשים במדבר שבסופו נענשים  ,מרים מסתלקת ועמה באר המים שבאה בזכותה
ה .נאסר עליהם להיכנס לארץ ישראל -משה ואהרון  ם ִעם ֹמשֶׁ עָּ ב הָּ ת ְקַהל ... "ַויָּרֶׁ ם אֶׁ ה ֲהֵבאתֶׁ מָּ ל  ה'ְולָּ אֶׁ

ם מּות שָּ ר ַהזֶׁה לָּ ", טענה בוטה.  משה ואהרון פונים אל ה' ומקבלים ציווי: "קח את המטה והקהל את ַהִמְדבָּ
העדה, אתה ואהרון אחיך, ודברתם אל הסלע לעיניהם ונתן מימיו... והשקית את העדה... וירם משה את ידו ויך את 

 מים רבים ותשת העדה ובעירם..." במטהו פעמיים, ויצאו הסלע

אמר ה'... יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, לכן לא תביאו את הקהל "וי -ואז מגיע העונש הנורא 
לכן נענשו. וכי הכאה כזו שמוציאה מים מסלע איננה ניסית ומדהימה בפני והיכו ולא דיברו,  הזה אל הארץ..."

 עצמה? 

ליון ומה שעניין אותם שלא נטעה, דור המדבר היו קדושי ע .שיש באירועים הללו הסתרות עצומותבוודאי, אלא 
". בסודם של דברים הם מבקשים במדבר הצחיח שפע של אור אין מים אלא תורה" ,היה רק עבודת ה' ודבקות בו

הם מתחננים ופונים לצדיקי הדור,  ,אלוקי, שנעדר מהם אחר הסתלקותה של מרים. "רוצים אור, רוצים דבקות"
 א.שרק בידיהם מסורה הנוסחה להוריד שפע זה מן שמי

ה וא בחינת אמונה. ומדוע? כאשר אדם צריך ללכת בדרך האמונה מצטייר הדבר בעיניו כדבר לא חשוב, ה מטֶׁ
מטעם   ,כביכול, עקב היצר הרע, מקבלת חשיבות מועטה, נמוכה, לא נחשבת ,האמונה .בחינה של ָמָטה בחשיבות

ה כן, כי הנה .תפישתו ע"פ והגיונית מובנת שאינה פעילות פוסל שבנו לקבל שהרצון איננו מקל גשמי, הוא  המטֶׁ
 סמל לאמונה הנשגבה ביותר, ורק עמו ניתן להוציא מים שהם אור אלוקי מן הסלע. 

חשולי הרצון לקבל לעצמו האדם בעצמו, עם האגו והגאווה שלו, עם שלל תאוותיו ועם נ - הסלע ?הסלע ומהו
 ולהנאתו.

זו השאלה  "שמים?-אור אלוקי של אמונה ויראת מים שהם "האם מן הסלע הזה, הקשוח, העכור, הדומם, יצאו
ִים" -הנוראה המבליחה מפיו של משה  ַלע ְבַמֵטהּו ַפֲעמָּ ת ַהסֶׁ ת יָּדֹו ַוַיְך אֶׁ ה אֶׁ ם ֹמשֶׁ הקב"ה ביקש שידברו  ."ַויָּרֶׁ

אהרון לא אל הסלע, שהוא האדם, אל יצריו ותאוותיו, כי דיבור של תורה הוא המאור המחזירם למוטב. משה ו
האמינו שדיבור כזה מסוגל לתקן את סלעי האדם שלפניהם, ולכן בחרו בדרך של הכאה וייסורים. השתמשו במטה, 

 .אבל להכות, ולא לדבר, כפי שנצטוו. מכאן נבעה טעותם הגדולה, ומכאן העונש

 .ונשגבים הדברים עד מאד, ואין זו אלא טעימה בלבד

 
 

 
 
 

 חדשות אור פנימי
 

 מתכוננים לפתיחת  בהנחייתה של אירית נהורא לוי.לנשים אור פנימי  הסתיימה בירושלים סדנת
 סדנת ההמשך.

 
  ,בהצלחה לכל המשתתפים קורס מנחים של אור פנימי.בע"ה י"ג בתמוז, יפתח ביום שישי. 
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 מחשבה פנימית
 )יואל אופנהיימר(

 

 אמיתי "ר לקמוסיני"לזכות ב

"כי להכיר איזה דבר, צריכים בעיקר להתבונן לתכונות הרעות שבהדבר, ומתוך שאין האדם יכול לראות 

לבא לכלל קבלה להאדם, הרי מגיעהו בעונג, דאי לאו הכי, לא היה  נגעי עצמו... מטעם כי כל רע המחוייב

מקבלו. וחוק הוא שכל דבר שיש בו תענוג, אין האדם מחשבהו לרע, זולת על ידי נסיונות רבות 

כרון והקש והתבוננות, אשר לאו כל אדם מסוגל ישמתפתח בהם, אשר על כך צריכים ימים ושנים, ונם ז

 שיהיה מכיר את עצמו."ם דלך א לזה. ולפיכך אין

 ) סוד העיבור לידה –ז "מאמר צ –מאמרי הסולם  -)הרב יהודה ליב אשלג  

 

שה שלבים: והסיבה השורשית לקושי שבתשובה. תהליך התשובה מורכב משלאת במאמר שלפנינו מגלה רבנו 

קוגניטיבית של . השלב הראשון הוא שלב המודעות השכלית, הווה אומר, אבחנה וידוי, חרטה, וקבלה לעתיד

האדם שהדבר שעשה שייך לתחום הרע. השלב השני הוא שלב רגשי של צער על עצם הקשר שהיה לו עם הדבר 

א החלטה שלא לחזור לאותו מקום בזוי. בכללות ניתן להקביל וצם הכאב הזה מביא לשלב השלישי שהוע ,המאוס

הבדלות ממנו,  – הבדלהזיהוי הרע כרע,  – הכנעהאת שלבי התשובה למושגים שנטבעו על ידי הבעל שם טוב: 

תיקון הרע בשורשו, הווי אומר, מתן משמעות למציאות הרע. לדוגמא כאן, הבנה שכל מצב רע גורם  – המתקה

 (.למוד עשר הספירותבדיעבד להתפתחות האדם והחברה על דרך "זדונות נהפכות לזכויות" )הקדמה לת

 

"כי ההשגחה חבשה את כל החיים בשני באופן טבעי האדם כפוף לחוק התענוג והמכאוב )מאמר מתן תורה(: 

 יסורים או לדחות את העונג".יפשית לבחור בוואין לבעלי החיים שום בחירה ח התענוג והמכאוב.מוסרות, שהם 

, הוא יתרחק ממנו ללא מאמץ ואפילו ללא כמזיקבמילים אחרות, מרגע שהאדם מזהה ישות או מצב מסוים 

חשיבה נוספת, כפי שאין אדם מתלבט ושוקל בדעתו אם כדאי לו להכניס את ידו לאש. ולכן הקושי העיקרי 

. הסיבה העיקרית לכך היא שכל רע שאנחנו זיהוי הרע כרעבהתנעת תהליך התשובה הוא השלב הראשון של 

)מאמר  "נועה הקטנה ביותר לא יניע האדם... מבלי להטיב מה את עצמואשר אפילו תעושים מביא לנו תענוג. כי "

זה חיסרון, והיא גורמת הנאה או לכל הפחות סילוק מנה מסוימת של יהטבה זו היא תמיד השלמה של א. השלום(

 ברצון']וזה[ הבסיס לכל עושי רעות שהוא מוגדר אך ורק סבל. חוק זה חל גם על הפעולות הרעות כלפי הזולת: "

)מאמר , הנה משום זה יוצא להרע לזולתו"שלהוט אחרי קבלת טובה להשלמתו עצמו, פירוש, שמתוך ל'לקב

 ןנו כפופות ל"חוק התענוג והמכאוב", לא ניתן לברר את מהותיתולסיכום, אם כל פעול .מהות הדת ומטרתה(

הרוחנית על סמך החושים בלבד, כי גם פעולות רעות יביאו לנו הנאה או הקלה בסבל. דרושה לנו איפה התפתחות 

הבודק לא יסתפק עוד ברגש של נעימות  "ר הלקמוסיני"של קומה נוספת בהבחנה של טיב פעולתנו. הפעם, 

תנו וא מקדם או מעכבהווה אומר,  ,מועיל או מזיקכהגדרה של טוב או רע, אלא ידרג הפעולות על פי סרגל של 

אכילת גלידה, למרות אז בייעודנו להדבק בבורא ית'! על דרך משל, אם החלטתי לעשות דיאטה כדי לרדת במשקל, 

תעורר ילהשגת היעד, ומשם  כמזיקהולכן היא תבחן  ,, מרחיקה אותי מהמטרהמהונעי השהיא מורגשת כטוב

       תו פיתוי. בנקל תהליך התשובה שלא להיכשל שוב באו

  

נו. הדרך הראשונה היא דרך אמפירית של ניסוי ישיש בפעולות הנזקההשגחה פתחה לנו שתי דרכים להרגשת 

. זו הדרך הטבעית של רוב האנושות, שעל פיה מתפתחים ומתקדמים "סוריםידרך י"וטעייה, המכונה בלשון רבנו: 

הילד  ,חברתית כאחד. למשלהבסיס ניסיוני בזירה הפיזית ושלונות ומהצלחות על יהפרט והכלל על ידי למידה מכ

 ,הוא גם לומד שאין הוא יכול להתנהג באופן משולח רסן כלפי הזולת .הולומד מנפילות קודמות להיזהר במקום גב

(. הדרך השנייה היא דרך איטיתארוכה )כי היא טבעית אך -כי החברה תנדה ותעניש אותו. זוהי דרך קצרה

דורשת מהאדם לסמוך על התורה ועל החכמים )אין חכם כבעל הניסיון( שבאים לחסוך לו את דרך האמונה. היא 

נקראת "דרך תורה" בלשונו  דרך זוהיעד הרצוי.  ה אל סורים ולהצביע מראש על כל דבר מזיק או מועיל להגעיהי

פו של ת בסוי, אך מתגלת מראש תובענית, מחייבת ומעל הטבעיכי היא נרא ,קצרה–והיא ארוכה ,של בעל הסולם

מצוות היא התורה והכנעימה וקלה יותר. ולכן מסביר רבנו )במאמר מהות הדת ומטרתה( כי כל המטרה של דבר 

 נו. יתוהמזיק והמועיל שבפעולאת החושף  "ר לקמוסיני"לפתח באדם "חוש הכרת הרע", אותו 

  



 הלשון בסוד
 (בלו יוסף)

 פרשת חוקת לאור חודש תמוז

פרשת השבוע היא פרשת חקת ונקרא אותה בחודש תמוז, שהוא החודש הרביעי לספירה מחודש ניסן. בתיבה 
תם וגם  תם אחדגימטריא  תמוז, כי חודש תמוז הוא הראשון לחודשי הקיץ החמים. בעירהיש צירוף  הרביעי
ה"-, אונקלוס מתרגם את הפרה האדומה והאהבה א" בתיבה "ְתִמימָּ ְמתָּ ". לכן ניתן ללמוד שבחודש תמוז יש ְשלֶׁ

ממש על לימוד  מתומשה רבינו את בנ"י. משה רבינו היה כ האחדשל ה'  האהבהושלמות  תוםגילוי אור, של 
ז בחודש תמוז לא אכל ולא שתה. ביום הארבעים קבלנו את התורה "י-ז' סיון ועד ל-ימים ולילות, מ 'מהתורה כי 

חודש  .וכמו כן קבלנו גם את התורה שבעל פה ,על אהבת ה' את בנ"י ים, המעידיםי לוחות העדות הראשוננשו
הספר  - תלמוד" ומצירופן מתקבלת המילה ד למד תו" נקבל "דלתמחודש ניסן. ובמילוי האות " ד'-תמוז הוא ה

אותה ערך רבי יהודה הנשיא מחשש שלא תשכח התושב"ע מישראל. ומצאתי רמז כי אם שעל המשנה  שנכתב
צון רמד לר"ת  ,ער"לכי מי שמל את לבו ה ,מחלוקתנקבל את התיבה  מלאת התיבה  חוקתנוסיף לשם הפרשה 

 ולכן חלק לא רק על משה ואהרון אלא גם על ה' עצמו. זאת, קןיקרח לא ת .ותווצמי, יכול לתקן את מידת גאע

ּתֹוָרה" .פרשת חקת עוסקת ראשית במצוות ה' על פרה אדומה ת הַּ רש"י  ?ב( מדבר יט,ב) אבל מדוע נכתב "ֹזאת ֻחקַּ
ה הזאת ומה טעם יש בה, לפיכך כתב בה ומפרש: "לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל, לומר, מה המצו

ה זו ניתנה עוד לפני קבלת התורה, והבן איש והיא מלפני, אין לך רשות להרהר אחריה". יש לציין שמצו חקה, גזרה
כי הוא החוק הרחוק ביותר מהשגת השכל  בלא טעם...' קוח' "שיש מצוות שהן לישראל בבחינת דורש:חי 

ם, ומצד השני מטמאת את הרי לאותה פרה יש שני כוחות הופכיים: מצד  אחד מטהרת היא את הטמאי האנושי...
ין, יוכאשר ישראל השכילו ללכת בדרך תמים, ולהאמין לדברי הקב"ה אף שלא הבינו כלל את סיבת הענ ,הטהורים

זכו וקבלו את התורה". כלומר, מאחר שתכלית מצוות פרה אדומה היה בכדי להוכיח כי בנ"י ראויים לקבל את 
 "חוקת פרה אדומה"לים ח"ו את התורה, לכן לא נכתב בפרשה יתה אפשרות כי לא היו מקביואם לאו, ה ,תורהה

 תו)ו(,ומאחר שהתורה היא בעצם קח תהן אותיות  חקת. מצאתי רמז נוסף המחזק זאת, כי "חוקת התורה"אלא 
אחד אשר הופרד על פי המסורה לפרשות, פסוקים ותיבות, זה הרמז מחזק שעלינו לקחת את התורה גם אם אנו 

. רבי נתן תלמידו של רבי נחמן מברסלב מוסיף לרש"י: "שכל ישראל מאמינים בפשיטות בלי לא מבינים טעמיה
ואין סרחון וריח רע גרוע מהם  דרכי החכמות והשטות שלהם שרוצים לחקור ולהבין איך דבר ה' יתברך עם משה...

חקרים שעקר הטומאה היא בחינת חקירת המ בעולם ועל כן מצות פרה אדומה מטהרת מטמאת המת...
כלומר, מצוות פרה אדומה  .יט( )ליקוטי הלכות נפילה ד, והכופרים, שהם סטרא דמותא, כי הם עקר זוהמת הנחש"

כי לאחר שאכל מפרי עץ הדעת נגזרה מיתה בעולם.  ,מטהרת את טומאת המת, ולמעשה את חטא אדם הראשון
הסיבה היא שהנחש הערמומי המציא לאדם וחווה טעם המצווה שלא לאכול מפרי עץ הדעת ועל כן נענש. והשטן, 

לחקור חקירות טעמי מצוות  ,הנחש, מחקרי אומות העולם והכופרים, עדיין ממשיכים בדרכן למנות תרי"ג מצוותינו
סיבה. אותן מתאר רבי נתן כסרחון טומאת המת. ומידה כנגד מידה אם אנו מקיימים את  באין ןולהמעיט מה

 המצוות באמונה ובפשיטות מבלי לחקור טעמי מצוות אנו מתקנים את החטא, ומטומאת המת מטהרים עצמנו.

 ,לאחר שנשמתה נסתלקה ההפרשה ממשיכה לעסוק במי המריבה. זכותה של מרים היה באר המים, אשר נסתלק
אך משה  ,ואז העם רב עם משה שהביאם לגווע מצמא ולמות במדבר. ה' מצווה את משה ואהרון לדבר אל הסלע

ְלק ְסּתַּ ֲחלֶקת ֶשָבעֹוָלם נֲַּעֶשה ע"י הִּ מַּ ר הַּ קַּ י עִּ י מכה עם המטה בסלע פעמיים. רבי נחמן מברסלב אומר: "כִּ אּורֵּ ּות בֵּ
רּוץ אּור, הּוא ּתֵּ בֵּ י הַּ ּתֹוָרה כִּ יבֹות" הַּ ל ֻקְשיֹות ּוְמרִּ  מיואסכם בלשוני, מרים היא כשואבת את  .(')לקוטי מוהר"ן כ עַּ

כי ברצונה לשאוב  ,מרים, כשמה של מריםהנמשל הוא שיש נשמה אשר סובלת ייסורים  .לעם ישראל הבאר
וכך  ,להתורה. דברי הנשמה הם כגחלי אש וברצונה לבאר הקושיות למפרשי התורה, הם עם ישרא מי באורי

הנשמה מסתלקת  ,למנוע מחלוקת. מרים מתה במדבר צין מלשון צינון וקירור. כלומר, כשהדבור מצטנן ומתקרר
הנמשל למקום רוחני הוא  ,עם באוריה "ואז נתעורר המריבה על הצדיקים". לכן משה היה צריך לדבר עם הסלע

ישב את המחלוקת, כשה' יוציא מים מן הסלע יוכך ל ,בורי אש ולבאר דברי תורהיולמשוך משם לנשמתו ד ,לב עליון
ואז נראה שהוא זה שהוציא את המים מאת ה' בזכות גאות  ,לבנ"י. אך משה טעה ולא דיבר אלא הכה מטהו בסלע

צדיקותו ולא בזכות מתנת חינם שקיבל מה'. וכן "מי שדוחק את השעה, שעה דוחקתו ונסתלק קודם זמנו". כך היה 
ון, ולא זכו להיכנס לארץ ישראל. אז בע"ה נשתדל לקיים שלא לדחוק את השעה. ולא בזכות גם גורלו של אהר

לאו. אמן כן יהי  - יתן, ואם לאוי - תן לנו ה'ירצון הפשוט של ה'. נתחנן אליו, ואם יהמעשינו הטובים אלא בזכות 
 רצון.

 

  



 בינהפניני 
 )אדלר יפעת(

 גילוי אלא במקום שהיה ההסתר אין לך שום –חודש תמוז 

בחודש תמוז נשברו הלוחות הראשונים והובקעו חומות ירושלים. אנחנו נכנסים לחודש תמוז בחיל ורעדה לקראת 

 אבל למעשה תמוז הוא חודש של הזדמנויות עצומות. ,שלושת השבועות

לעם ישראל בפעם  לוהיים לעולם הזה. בחודש תמוז הקב"ה נתן-חודש תמוז מיוחד להעברת המסרים הא

את הלוחות הראשונים. בי"ז בתמוז ירד משה מהר סיני עם הלוחות שקיבל מהקב"ה, אבל  –הראשונה חומר 

מכיוון שהכלים עדיין לא היו בשלים להכלת האור העצום הלוחות נשברו. כשאין לנו כלים לקלוט את האור, אנחנו 

לכל החורבנות. למה הקב"ה נותן אור כשאין לנו כלים תופסים את האור כחושך. הפער הזה גורם לכל המשברים ו

 מתאימים? 

התפשטות האור והסתלקותו אומר בעל הסולם בפתיחה לחכמת הקבלה: "יש כלל גדול בעניין הכלים, אשר 

... כי אחר הסתלקות האור ממנו הוא מתחיל להשתוקק מאוד אחריו, הוא עושה את הכלי רצוי לתפקידו

 ומחליטה את צורת הרצון לקבל כראוי".והשתוקקות הזאת קובעת 

ולמעשה, ללא  המשברים, ההסתלקות של האור, הם ההזדמנות שלנו לגלות את ההשתוקקות שלנו אל הקב"ה.

, ואם אין חיסרון גם לא יהיה תענוג בקבלת סרוןיהח את שממלא השפע הוא התענוג. תענוג לא יכול להיות סרוןיח

 ת מלכים אם הוא כבר שבע.ארוחמ הנותיל יכול לא אדםש השפע, כפי

שאין לך שום גילוי אלא ד: "ורצוי לדעת החוק העליון הזה, "אומר בעל הסולם בהקדמה לתלמוד עשר ספירות קל

, כי אין צמיחת החיטה נגלית ההעדר הוא קודם להויה. כמו בענייני העולם הזה, אשר במקום שהיה ההסתר

כפתילה והאור הנאחז יונים, אשר ההסתר והגילוי יש להם יחס, אלא במקום שנזרעה ונרקבה. וכן בדברים העל

והאור שנתגלה נאחז , כי כל הסתר אחר שבא לתיקון, הנה נגלה בסיבתו האור המיוחס למין ההסתר הזה, בה

 . וזכור זה על כל דרכיך".בו, כמו אור בפתילה

לבנות כלים לקבל את אורו של ה' אין גילוי אלא במקום שהייתה בו הסתרה, וההסתרה היא זו שמאפשרת לנו 

יתברך. ההעדר מוליד הויה חדשה. כל חורבן מאפשר את בנייה חדשה. חורבן בית המקדש השני הוא תחילתו של 

 בניין בית המקדש השלישי. 

ו מיום א' ניסן תרצ"א: "אין מצב יותר מאושר בעולמו של האדם, זולת בשעה שמוצא "כותב בעל הסולם באגרת ס

את עצמו כמיואש מכוחותיו בעצמו, כלומר, כי כבר יגע ועשה כל מה שמצויר בכוחו לעשות, ותרופה אין. כי אז 

שמרגיש איזה כוח ראוי לתפילה שלימה לעזרתו ית', שהרי יודע בטח שעבודתו עצמו לא יביא לו התועלת. וכל עוד 

עבודה מצדו עצמו אין תפלתו שלימה, כי היצר הרע מקדים עצמו ואומר לו שמחויב מקודם לעשות מה שבכוחו, 

 ואחר כך יהיה רצוי להשי"ת".

 דווקא במקומות שבהם אנחנו הכי מיואשים מעצמנו ומהכוחות שלנו, אנחנו שמים את מבטחנו באבינו בשמים.

 שהשם באמת הוא מאוד רחוק יתברך השם לו שנראה שמי ונמצא"פרשת בחוקותי(:  אומר הנועם אלימלך )ויקרא

 ..."להיפך הוא ודאיוב לו קרוב ת"שהשי לו שנראה מי ולהיפך, לו קרוב יתברך

מה שחסר בעולם אלו כלים. אנחנו בונים כלים ע"י העדר האור, ע"י ההסתרה. הקב"ה חוזר ומעביר לנו את 

תמוז טמון הפוטנציאל לקלוט את האור הגדול שהקב"ה שולח לעולם הזה. ובכל  המסרים שוב ושוב, ובחודש

 השלמה ברחמים במהרה בימינו אמן. שבירה ומשבר, אנחנו בונים כלים חדשים ומתקרבים בע"ה לגאולה

 )עפ"י שיעורים של הרב יואל בן הראש והרב אדיר איתן(

 

 


