
 
 

 בפנימיות הפרשה 
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

 
ה, ִאם ת-ְוַעתָּ ם, אֶּ מֹוַע ִתְשְמעּו ְבֹקִלי, ּוְשַמְרתֶּ ל ְבִריִתי שָּ ה ִמכָּ ם ִלי ְסֻגלָּ ַעִמים, ִכי-ִוְהִייתֶּ ל-הָּ ץ-ִלי כָּ ָארֶּ  .הָּ

ם ִתְהיּו כֶּת ֹכֲהִנים, ְוגֹוי-ְוַאתֶּ דֹוש: ִלי ַמְמלֶּ ל  קָּ ר ְתַדֵבר, אֶּ ִרים, ֲאשֶּ ה, ַהְדבָּ ֵאל-ֵאלֶּ   ְבֵני ִיְשרָּ
                       

ז"א : כמו  ,םהעניין הראשון הוא ממלכת כהנימבקש מעם ישראל. ר רבנו בעל הסולם מה בעצם הקב"ה מסבי

יע כך גם עם ישראל באופן כללי צריכים להג ,אלא כל כולו מוקדש לעבודת ה' ,שלכהן אין חלק ונחלה בארץ

 ,ללטובת האהבה העצמית שלו, עצמיים לטובת האגואיזם שלו םבקניינילמצב שאין לאף אחד חלק ונחלה 

הוא מצב שכל אחד דואג בראש  ,אלא המצב האופטימאלי שאליו צריך להגיע עם ישראל ,טובת התאווה שלו

כֶּת ֹכֲהִנים" ולזה מתכוון המושג ".ואהבת לרעך כמוך"בבחינת  ,וראשונה לטובת ולתועלת השני : ", ז"אַמְמלֶּ

, אלא כל אחד , דהיינו שאף אחד לא עובד בשביל עצמואנו צריכים להגיע למצב של ממלכה שכולה כוהנים

ה ִמכָּל" .ואחד עובד בשביל השני ם ִלי ְסֻגלָּ ַעִמים-ִוְהִייתֶּ ,ותלך בדרך הזו  וכאשר האומה הישראלית תתקן ",הָּ

ל-ִכי" ,אז העקרונות האלו והדרך הזאת תעבור גם לעמים אחרים ,של אהבת הזולת ץ-ִלי כָּ ָארֶּ כל העמים  ,"הָּ

 הם שלי .

 
 
 

 רפואת הנפש
 )הרב אסף אהרון מכבי(

 
 הדעת השלמה

 
בהירות בהבנת התפתחות רוחנית היא כמו פזל; האדם העובד על עצמו זוכה כל פעם לעוד קצת 

וחוויה של אלוקות, עד אשר חלק ולעוד קצת הרגשה  ,מד(-המציאות )עיין הקדמה לתע"ס, אות מב
 ודו"ק. "תמונת ה' יביט"ועוד חלק מתקבצים לתמונה שלמה, דכתיב: 

 והנה, מה שמאפשר את זה הקיבוץ הוא הבאת כל אור שכל ורגש חדש לידי מעשה.
 המעשה הוא סוד הכלי.

 יש מעשה בפועל ממש, ויש מעשה בחשיבה.
ע"י עיון וחזרה והתבוננות וציור דמיון דקדושה, לשמור את אותן השגות בתודעה הגלויה במחשבה, 

 הם המעשה היותר מסוגל להפנים את האור העליון בנפשו, והבן היטב.
המעשה בפועל הוא כמובן מצות "ואהבת לרעך כמוך", שעומקו הוא בהבין האדם שיש לו שליחות 

אשתו, בניו, חברתו,  –ו בעולם ואחריות רבה להגיע לרוממותו העליונה ביותר ולהאצילה על כל מעגלי
 .מדברי וחומח צומם,ד –עמו, העולם כולו בכל מדרגותיו 

 
אחרי שהבנת את זה, צריך שתבין עוד סוד גדול מאוד בעניין ההרגש האלקי וסוד הנצחיות, ותמצאהו 

 עיין ועיין עד שתשיג! –בפרי חכם שיחות קודש ע' לז, מאמר נעימות השירים והנגינה 
 

 א.א.

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

 
 

 
 שלושה עיקרי אמונה

 
 :ֲעָבִדים ִמֵבית ,ִמְצַרִים ֵמֶאֶרץ הֹוֵצאִתיָך ֲאֶשר ,ֱאֹלֶקיָך ה' ָאֹנִכי

 ָפָני: ַעל ֲאֵחִרים ֱאֹלִהים ְלָך ִיְהֶיה ֹלא
 

מדוע נאמר   , אזהעולם כולו מצווה להכיר בבורא הריהאם המצוות האלו מיוחדות לבני ישראל? 
מה הם אותם "אלוהים אחרים",  ?הבריאה כולההי -היותו אלו"אלוקיך" בצורה שנשמע שולל את 

 האם יש באמת כוח שנפרד מכוחו של ה' חלילה?
 עולם, באי כל על אני ה-אלו לישראל, ה"הקב להם אמר יוחאי, בן שמעון ר"א: מסבירהמדרש כאן 

 .עליכם אלא שמי ייחדתי לא אבל
הגת הבורא את ישראל להנהגה הכללית? מה מה הוא השוני בין הנ צריכים ביאור, רבי שמעון דברי

איך זה קשור להמשך הפסוק "אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית  משמעות המילים "ייחדתי שמי"?
 עבדים"?

. שהוא מנהיג 2. האמונה שהוא ברא של ההוויה כולה. 1ישנם שלושה חלקים יסודיים באמונה בה'. 
 ִיְהֶיה ַההּוא ַבּיֹום" –שאין שום דבר חוץ ממציאותו  ל אחד,ו. שבסוף יתגלה שהכ3את העולם בכל רגע. 

 ".ֶאָחד ּוְשמֹו ֶאָחד ה'
העולם הוא מאסר, טבעו של העולם הוא לשעבד אותנו להכרת המציאות כפי שהטבע מראה. למי 

שישנם כוחות רבים שפועלים כאן. מי שלא הצליח לצאת  נראה בוודאותשנמצא בתוך שיעבוד העולם 
את המציאות  יראה, גם אם יאמין בקיום ה' ואפילו אם יאמין בנוכחותו ובכוחו, עדיין לא מהשעבוד הזה

של "אלוהים אחרים", של כוחות נוספים  שלו תהיה". הראיה ָשִניִתי ֹלא ה' ֲאִנישל "של אחידות, הזו 
 שפועלים בטבע.

המתנה המיוחדת שניתנה לישראל היא היכולת לצאת מאותם מיצרים, מאותה עבדות ולגלות את 
 –העולם הזה. במתן תורה ה' מכריז על אותה מתנה, "אנוכי ה' אלוקיך ובתוך ייחודו של ה' גם מתוך 

 אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים". ואתכם אני מצווה "לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני",
 תזכרו תמיד שכל השאר אינו קיים.תראו את המציאות היחידה ו

זה הוא היום  ."ְלַקְדשֹו ַהַשָבת יֹום ֶאת ָזכֹור" ,י הדברות הראשונות מגיעה מיד מצוות שבתתאחר ש
פי נוכחות המלאה של הבורא, בו איננו פועלים בעולם בכוחות נפרדים. וכל להתחבר שניתן לנו כדי

 ָהִכי אֹוף. ְבֶאָחד ְלֵעָלא ִמְתַיֲחִדין ְדִאּנּון ְכַגְוָנאדוש את המתחולל עם כניסת השבת, הזוהר הק שמתאר
 אחדות העליונה.אותה כאן אנו מגיעים לאיחוד מעין  ביום זה גם. ְדֶאָחד ְבָרָזא ְלַתָתא ִאְתַיֲחַדת ִאיִהי

ה בראשית, אות על היותו ושבת עצמה מורכבת מכול אותם שלושה חלקי האמונה. היא זכר למעש
של ה' הבורא. היא זכר ליציאת מצרים, עדות על הנהגתו של הבורא את העולם בכל רגע, שממנה 
הנגזרת גם של מחויבותנו ללכת בדרכיו ולכן קוראים בתורה בשבת. ומעל הכול, היא עצמה מעין עולם 

של אחדות ה'  מוקההבנה עהבא. בשבת אנחנו יכולים לטעום מאותה התגלות עתידה, מאותה 
 .ְמַכִסים ַלּים ַכַמִים ה' ֶאת ֵדָעה ָהָאֶרץ ָמְלָאה ִכי  -שתכסה עלינו וכדברי הנביא 

 
   (אנכי - תרנ"ז, בפרשה – תרנ"ב, יתרו, מבוסס על תורתו של השפת אמת)
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 בסוד הלשון

 (סף בלו)יו

 

 
 כולו הטוב והמטיב –לוהיך -אנכי ה' א

 
"ַוִּיְשַמע ִיְתרֹו ֹכֵהן ִמְדָין  .תן משה שבקש להתגיירחו שלפרשת יתרו על שמו היא  בשבתפרשת השבוע שנקרא 

מה שמועה שמע " כותב רש"י: (א שמות יח,)ֹחֵתן ֹמֶשה ֵאת ָכל ֲאֶשר ָעָשה ֱאֹלִהים ְלֹמֶשה ּוְלִיְשָרֵאל ַעמֹו"
בגי' כומר היה לע''ז ובגי'  יתרו: "על שמו של יתרו כותב בעל הטורים. וקריעת ים סוף ומלחמת עמלק" ובא:

. "על ז' הראשונות שנצטוו בני נח יותרמצות  תר''ודברות וי' שבא לקבל התורה. שבא להתגייר ולקבל התורה...
בצירופו  היתרוןאת מצא  ,ולבסוף וחיפש אחר החוכמה העליונה. תרשהיה כומר לעבודה זרה  יתרו ,כלומר

האור על  יתרוןמצא , (משיח ה' בבחינת משה רבינו ינון)נ עםיתרו  צרוףיתרון  כי. ועם ישראל עם משה
 כל תרי"ג המצוות.ו היתרלהשיג את צד שני ביקש מו על העבודה הזרה תרלווביקש יתרו מצד אחד . החושך

 וכלהדברות.  י'בעת מעמד קבלת  מצוות תר"ואו  606 בעוד, מצוות בני נוח 7-חיובו בלמצוות  יותר הוא רצה
 .יתרו בשמו כלולותאלו אותיות 

א"ַאֶתם ְרִאיֶתם, ֲאֶשר ָעִשיִתי ְלִמְצָרִים;  קבלת התורה: לקראת ולהכין את בנ"י ה' מבקש ממשה לבשר שָּ  וָּאֶּ
"ַאתּון ֲחֵזיתֹון, ַדֲעַבִדית ְלִמְצָרֵאי; .ואונקלוס מתרגם (שמות יט,ידְנָשִרים, ָוָאִבא ֶאְתֶכם ֵאָלי") ַכְנֵפי-ֶאְתֶכם ַעל

א" את ִנְשִרין, ְוָקֵריִבית ָיְתכֹון ְלֻפְלָחִני" ַגְדֵפיָיְתכֹון ִכד ַעל  ְוַנֵטיִלית שָּ -"ְוַנֵטיִלית" -תרגם אונקלוס ב "ַכְנֵפי"-"וָּאֶּ
א -ב ומדוע? "ַגְדֵפי" שָּ  -ַכְנֵפי(. אלוף העולם-הבורא)אלף( והאות מלשון שינון)ש, אשוהצירוף המכופל של  -וָּאֶּ

 אשומכל ארץ גשן. כמו זכו לראות את  את בנ"יכי הבורא אסף , המרמזים .ה' פני והתיבה(ידו של הבוראף)כ
בכדי לזכות לקבל את : של עולם להוציאם מארץ מצרים וגם להביאם אליו אל הר סיניאלופו המכופלת של 

 -ְוַנֵטיִליתאונקלוס מתרגם ו את תורתו הקדושה. שנןובכדי ל .פנים אל פנים כמוידיו של ה',  מכפותהתורה 
בנ"י . המרמזים, כי גוף פג -ל דיהצירוף  -ַגְדֵפי. (בשפת הקודש ית זה את והם כב האותיות)ית טיולמלשון 

כי כבר היו בכדי לזכות לקבל את התלמוד בשפת הקודש מפיו ממש. במדבר.  לטיול כמו יצאו יחדיו עם הבורא
שמו די לתאוות ממש לקראת מעמד קבלת התורה, כי . וגם שזכו לנס הבאר והמן גופם הזדכך מאחר ,מוכנים

 ביותר. היו בתודעה רוחנית גבוהה לכןבאחריתו,  פגשתוקף זמנו  הגוף
דברות אך רק שניים מה עשרת הדברות שיחדרו לחדרי לבבם. אתלשמוע קולו בולבנ"י ובעצמו ה' נגלה בכבודו 

 שש, כולה התורה כל", משה לנו ציווה תורה" ,כתוב" :רבא לשיר השיריםמדרש ב מחשבים זאת. ושמעו מפיו
 ברם .משה עמנו דבר, מצוות עשרה ואחת מאות שש עולה' תורה' בגימטריא הווי, מצוות עשרה ושלש מאות

 . "פיהו מנשיקות ישקני הווי, הוא ברוך הקדוש מפי אלא, משה מפי שמענו לא" לך יהיה ולא" "אנכי"
 כותב (שמות כ, ב)ֲעָבִדים" ִמֵבית ִמְצַרִים ֵמֶאֶרץ הֹוֵצאִתיָך ֲאֶשר ֱאֹלֶהיָך ה' ָאֹנִכי"הדיבר הראשון פותח במלים: ו

 ַהּטֹוב ֻכלֹו ַהְינּו "ָדָבר ֲאַהֵלל ֵבֱאלוִהים, ָדָבר ֲאַהֵלל' ַבה: "ֶשְתַקּים ָאנִכי ַהְינּו זאת ֶשָכל, ָתִבין" :רבי נחמן מברסלב
ה' בטבע הוא לבוש , אך לעתיםמציין את מידת הרחמים. ידוע כי שם הויה  .לקוטי מוהר"ן חלק א, ד()ְוַהֵמִטיב"

משבטו של רועה ישראל הוא רק כאשר הדין ויש להבין, כי מכות  .המלמד דווקא על מידת הדיןבשם אלוהים, 
גיע למיצוי בצורה נבכדי שהוא רק טוב ומיטיב לבריאה כולה, כי הבורא לטובה. אך הכל ים את התכלית. מחמיצ

מעלה ומטה, המרחק הקצר ביותר בין שתי נקודות: המהווה את , אנכיכמו בקו גאומטרי  .הישרהוהמושלמת 
 בע"ה נזכה בה בקרוב מאוד אכי"ר.ו .לגאולהגלות הימים, בין ה אחריתוראשית במטה ומעלה, 

 
 
 
 


