
 
 

 בפנימיות הפרשה 
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

 
ה־עֶֹּרף הּוא׃ה' ַויֹּאֶמר  ְוַעָתה ַהִניָחה ִלי ְוִיַחר־ַאִפי ָבֶהם  ֶאל־מֶֹּשה ָרִאיִתי ֶאת־ָהָעם ַהֶזה ְוִהנֵּה ַעם־ְקשֵּ

ם ְוֶאֱעֶשה אֹוְתָך ְלגֹוי ָגדֹול   ׃ַוֲאַכלֵּ
                       

וקים דהנה יש בשם אל .""אלה אלוהיך ישראלגרמה לחטא בבחינת  ,אחרי חטא העגל הוכר שהתגלות האלוקות

 ," הפירושלוהיך ישראל-אלה א" וכאשר אמרו:  ., ואותיות אל"ה שהן כלים דקבלהאותיות מ"י שהן כלים דהשפעה

. דהנה גילוי חכמת ךהמאציל יתבר ובזה נפעל פירוד בינם לבין ,ות האלוקות בתוך כלי הקבלה שלהםשחפצו בהתגל

. חפץ לספק את עצמו, אז במקום להיכנע ולהתבטל כלפי ה', ולי הקבלה מגדיל את הישות של האדםבכוקות האל

. ואז אמר הקב"ה למשה אם כך, אין עצה רוצה לעבוד דווקא בידיעה ובהרגשה, קום לעבוד את ה' באמונה ובנאמנותבמ

  דקבלה .  כמה יש חטא ושליטה של הכליםכיוון שכל פעם שיש גלוי ח ,של גלוי חכמה אחרת אלא לבטל את המדרגה

אז  ואם הולכים בחסדים מכוסים,. בחינת חסדים מכוסים ,בניין של עם ישראל על יסודו של משההוצריכים לבנות את 

הנשמות שהיא דרך  נמצא שהקב"ה רצה לכלות את הדרך הכללית של. יהיה הכישלון והחטא הזה אכבר יש בטחון של

, שהיא החסדים את עם ישראל בתכונתו של משה רבנו. ולבנות א המביאה לכל החטאיםשל גלוי חכמה, מפני שהי

 .המכוסים

. 

 
 מחשבה פנימית

 )יואל אופנהיימר(
שמשים אמנם הנשארים בלי שום סגולה, היא, מפני שאין להם רצון חזק, וע"כ כל ג' הנטיות הנזכרים, 

, ולפעמים מתקנאים, ולפעמים חושקים כבוד, ורצונם נשבר להם יחד בערבוביא, לפעמים מתאוים
 , ולא יעלה בידם, מהשגה של כלום.לרסיסים, ודומים לקטנים, שכל מה שרואים חושקים

  ( הקדמה לפנים מאירות ומסבירות)הרב יהודה ליב אשלג זצ"ל. 
  

ת ברצון, זו למעלה מזו. וכל אחת מקבילה לרובד אחר של המבנה של החברה האנושית. הקומה רבנו מבחין ארבע קומו
הבסיסית, המשותפת לכל אדם היא של הרצון הקיומי. קומה זו כוללת רצונות חיוניים כגון אכילה, ביגוד, בריאות, מחסה, 

בעל הסולם מדמה רובד זה יותר.  הגנה. ואם רצונות אלה אינם מסופקים, יתקשה האדם להתפנות לרצונות גבהים
בתוך האומה. וקבוצות אלה מתאפיינות ברצון  ת, המשמשים כמצע להתפתחות קבוצות ייחודיוהמוני העםלשכבת 

"רוצה בתוספת יותר ממדת קיומו ההכרחי, ושואף למותרות, שניה של הרצון כותב רבנו: הלמותרות. ולגבי הקומה 
ם, מחפש האדם דרכים הווה אומר, לאחר שצרכי הגוף הבסיסיים מסופקי. אלא שמצטמצם בתאות בהמיות בלבד"

חפצו לטובת הנאת החושים שלו. למשל לא יסתפק באוכל פשוט ומזין אלא עיקר נות אבל עדיין יותר משוכללות לה
ירחיבו ירצה מטעמים מיוחדים ומגוונים. או ירצה בגדים אופנתיים ועשויים מבדים מיוחדים. ונמצא שהנאות המותרות 

תחום הצר של ההנאות הקיומיות. למשל ארוחה "גסטרונומית" או בגדים מיוחדים יספקו גם תענוג לעיניים. המאוד את 
 ."נאים וכלים ,נאה דירה ,אשה נאה :דעתו של אדם מרחיביםשלושה דברים "וזה אולי כוונתם של חז"ל באמירתם: 

הרובד השלישי מופיע כשהרצון מופנה לחפצים, נכסים, ומותרות. תאוות כי הם מפתחים העשירים קבוצה זו נקראת 
כבוד, שליטה, שייכות, הערכה.  ,יםלמותרות המגיעות מהקשר עם בני אדם אחרים. ובין התענוגות היקרות ברובד זה נמנ

 .בחינה ג' שהיא תאוות אנושיות, שהן מגדילות את רוחו של האדם, המקבל בעוה"ז מבני מינו"ו"לשונו:  וכך
... הקבוצה הרביעית מורכבת באנשים שמחפשים הנאות גבהות יותר, שהם כבודהרוצים  הגיבוריםוזאת קבוצת 

קנאת סופרים 'מוציאים מתוכם את החכמים, כמש"א ז"ל  קנאההוע"י נטיית מקבלים מהשכל, וכך מתאר רבנו: "
זו הקבוצה  .בהשגת חכמה ומושכלות", שבעלי רצון חזק, ונטיית הקנאה להם, נמצאים מצטיינים 'תרבה חכמה

  חכמה.ה ,נשגב ביותרבעלת הרצון ל ,החכמיםשל 
בל הם נבדלים .  אהעליוניםרבנו בפסקה שבכותרת, שלפעמים מתנסים גם בעלי הרצון הנמוך בכל הרצונות מוסיף 

ין רצונות לתענוגות להתמסר לאורך זמן ליעד אחד ויתפזר במבעלי הרצון החזק, כי בעל הרצון הבלתי מפותח יתקשה 
הנפש ם בד"כ אנשים שהקדישו את כל כוחות עשירים מופלגים, מנהיגים דגולים, או חכמים גדולים ה שונות. לעומתם

אחר , בסוג של חיפוש מפוזר בערבוביאלהגיע ליעדם, וזה לאורך ימים ושנים. והם, המוני העם, השתמשו בכל הרצונות 
 תענוגות חולפים ומשתנים.

 פנינה לשבת
 זתשע" תשא כיפרשת 

 



 
 רפואת הנפש

 )הרב אסף אהרון מכבי(

 
 סוד התיקון והתוהו

 
 

 פירושו תודעה המביאה את האדם לתכלית שלמותו וגאולתו. תיקון 
 

 פירושו תודעה המביאה את האדם לשבירה לאי מימוש ולחולי גופני ו/או נפשי ח"ו. תוהו
 

. מאפיינו העיקרי של התוהו הינו "מרובים"אורות מועטים בכלים ינו העיקרי של התיקון הינו מאפי
 .מרובים בכלים מועטים""אורות 

 :העמידם כךבפשיטות ניתן ל יםלהבין את הדבר
"כלים מועטים", פירושם רצונות קטנים וחיצוניים שאינם נובעים   -"אורות מרובים בכלים מועטים"  

 מפנימיות ועומק נפש האדם. 
ות כאשר אדם מבקש להתחקות אחר דברים העושים רושם בחברה, או אחר תאוות חומרי לדוגמא:

חולפות וכד', אזי רצונות אלו נחשבים קטנים ביותר )אעפ"י שמורגשים בעוצמה רבה(, והעונג מהם  יהיה 
 גדול ביותר )"אורות מרובים"(, אמנם רגעי, מהיר, מסתלק במהרה ומשאיר אחריו אכזבה ותחושת ריקנות. 

ואורותיהם תיכף ומיד  מכיוון שאין הרצונות הללו יכולים לגלות אורות אמיתיים של קדושה וקיום,
 מסתלקים, אזי נקראים הם כלים מועטים, היינו האור המלובש בהם חיצוני ומועט ביותר.

ככול שהאדם ימלא את הרצונות הללו, כך ילכו ויתעצמו ויתרבו רצונותיו. ברם, יש לזכור שרצון פירושו 
 חסרון, וחסרון פירושו ייסורים.

 
פירוש המושג "כלים מרובים"" הינו שאין רצונותיו של האדם רבים,  - "אורות מועטים בכלים מרובים"

)רצון פנימיות הלב, רעותא חיצוניים, שטחיים ומפוזרים, אלא רצונו מאוחד ונובע מעומק לבו ונשמתו 
 .דליבא(

ו ככול שהרצון עמוק ומקורי יותר, כך הוא יכול להכיל יותר אור ועונג נצחי, לכן נקרא "כלים מרובים", היינ
 מרובים הם האורות היכולים להתלבש בפנימיות נפשו ולהתגלות על ידו.

אדם זה אינו זקוק לדבר מן החוץ על מנת לחוש תחושת ערך, חשיבות, ייחודיות, קיום, עונג, שלמות וכו', 
 .)"אורות  מרובים"(וממילא אינו משתוקק אחר תאוות העולם וצווי החברה 

גתו השגרתית וכן הכבוד שרודף אחריו מפני שבורח ממנו, מספקים הדברים שמוכרח לקבל לקיומו, הנה
לאדם זה עונג פנימי עמוק ביותר, שלווה, שובע רצון ונחת רוח שאין שני להם בכל ענייני העולם החיצון, 

 וזה סוד "אורות מועטים".
מתוך השראה  ככול שרצון זה של האדם יתמלא, כך הוא יחוש פחות ופחות רצון וחסרון; כל תנועתו תהיה

 והרחבת העונג והשלמות, והיא תכלית גאולתו.
 
 
 

 א.א.
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 הפרשה בדרך ה"שפת אמת"
 מנחם סוכות()הרב 

 

 מתי הצניעות יפה?
 

ְך ַיֲעֶלה ֹלא ְוִאיׁש א ַאל ִאיׁש ְוַגם ִעמָּ ל ֵירָּ ר, ְבכָּ הָּ ר ַהצֹּאן ַגם הָּ קָּ ר מּול ֶאל ִיְרעּו ַאל ְוַהבָּ הָּ  ַההּוא. הָּ
 
 מן יפה לך אין רעה. עין בהן שלטה וקהילות, וקולות בתשואות שהיו ידי על ]הלוחות[ הראשונות, -

 )רש"י(. הצניעות
ה טעות? האם לא נכון יותר לפרסם את גדולת ה', את דרכו של הבורא? אם לא, מדוע האם זו היית

 באמת ניתנו הלוחות הראשונות בפרהסיה?
, האחד, שתי צורות שונות בהן יכול כל אחד לעבוד את עבודתו הרוחנית. שני כוחות הפוכים יש באדם

אדם, הוא מאיר את תוכו ושואף , הוא פורץ החוצה ולא נעצר בגבולו המוגדר של ההתלהבותמונע מ
להאיר את כל סביבתו. מצד שני יש את העבודה הפנימית, הייחודית רק לי, אותה שאני מרגיש שברגע 

 .תומדויק תהיה אותנטית, כבר לא החסר מאמתותתתגלה החוצה תש
, לכל אחד מדרכים אלו מעלות שונות ולכן מתאימים למצבים שונים. ההתלהבות נכונה מאוד כהתחלה

כמניע למעבר לדרך חדשה. בכך היא משפיעה כאמור גם על הסובב, אך מכיוון שהיא פחות יציבה, היא 
טובה בעיקר כל זמן שאין לה התנגדות עיקשת.  אז מגיע השלב השני, השלב של ההפנמה, של ביצור 

. שלב אותה התובנה בתוכי. של שמירה איתנה על הגחלת הבוערת בי עוד מאותו פרץ של אור ראשוני
 זה, למרות שמשפיע פחות החוצה, הוא חזק יותר.

שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה,  יפה", מזכיר את "מן הצניעות יפהאין לך הביטוי כאן "
בעולם שכולו טוב הקדושה לא צריכה ". זה אולי לא ממש האידיאל הרצוי, מכל חיי העולם הבא

 אבל זה מתאים למקום בו אנחנו נמצאים ולכן זה "יפה".להצטנע, 
 

   (ברש"י - טתרל", כי תשא, )מבוסס על תורתו של השפת אמת
 

 להיטהר מהמוות
 

ה ֻחַקת זֹּאת ֵאל ְבֵני ֶאל ַדֵבר ֵלאמֹּר, ה' ִצּוָּה ֲאֶׁשר ַהּתֹורָּ ה ֵאֶליָך ְוִיְקחּו ִיְשרָּ רָּ ה פָּ ה... ֲאֻדמָּ  ְּתִמימָּ
 

 בר לטהרה של אפר הפרה? מה מסמל לנו האפר ומה מסמלת טומאת מת?האם באמת אין הס
העולם הזה מלא ב"דברים" שונים, המוות הוא סמל ההיפרדות, הנפרדות. אבל האם זו האמת? ממש 

ה ַבכֹּל ּוַמְלכּותֹולא. " לָּ ׁשָּ ", בכל דבר, בתוך תוכו של כל נברא של כל מציאות נמצאת האחדות האחת מָּ
צריך רק להתבטל אליה, לאותה נקודה, ואותו המוות כבר לא יכול  .מציאותו של הבוראוהיחידה, כוחו ו

הֹור ִיֵּתן ִמילכן מביא כאן המדרש את דבריו של איוב " .לך ֵמא טָּ ד ֹלא ,ִמטָּ  ,הזובאחדות ?". ההכרה ֶאחָּ
 היא כול ההבדל בין טמא לטהור.

ֶלהכשישראל חטאו בעגל הם ביטאו זאת במשפט " ֵאל יָךֱאֹלהֶ  אֵּ ", ראיית הנפרדות היא שיאה של ִיְשרָּ
ה ֻחַקת זֹּאתהטעות. התיקון לכך הוא "  לחבורידיעת האחדות. במקום לראות את הסובב,  –" ַהּתֹורָּ

 חיים.למקור, ל
ה ָאַמְרִּתיעל טהרת הפרה אמר שלמה " מָּ ה ְוִהיא ֶאְחכָּ ", כשאתה מנסה לבין בחכמה את ִמֶמִני ְרחֹוקָּ

 רה, אתה רק מתרחק. דווקא הביטול העצמי, הנכונות לקבל את אותה אחדות פנימיתהטעם של הטה
 , היא שתאפשר לך לטעום.שאינה נתפסת בחושים

 
  (אא"ז, ובמדרש – א, תרל"פרה, )מבוסס על תורתו של השפת אמת



לתגובות 
besod.halashon@gmail.com 

 

 
 

 בסוד הלשון
 (סף בלו)יו

 

 תורות תפילותהתקון אשליה זה לעשות מ
 

נָּן ַוֵיֶרד"שלו. ה' מגלה למשה רבינו את שלוש עשרה מדות הרחמים  ובפרשה .פרשת השבוע היא פרשת כי תשא ם ִעמֹו ַוִיְתַיֵצב ה' ֶבעָּ  ׁשָּ

א נָּיו ַעל ה' ַוַיֲעבֹּר ה' ְבֵׁשם ַוִיְקרָּ א פָּ ִפים ֶחֶסד נֵֹּצר ֶוֱאֶמת ֶחֶסד ְוַרב ַאַפִים ֶאֶרְך ְוַחנּון ַרחּום ֵאל ה' ה' ַוִיְקרָּ ֲאלָּ ֹון נֵֹּשא לָּ ָאה וֶָּפַׁשע עָּ )כי ְוַנֵקה" ְוַחטָּ

 הרשימו עדיין נותר. וחודש אדר הנהדר עוד לא עבר, ובו ותדבקלהנאה בואם נלמד ונשתדל להדמות למידותיו נזכה לענוה ו ז(.-תשא לד,ה

 מלהתחפשהלקח הפנימי שיש ללמוד אבל מן הדמיון הפורה. הנובעת  להתחפש לדמותכמו המנהג , הוא הזיכרון מההנאה של פורים

הנתפשת מידת הדין  אחר רצון ליבנו לדבוק בו למרות מחפשכמו שהוא נו, איך להדמות לבורא חיפושהיא מלשון  התחפושתכי הוא, 

מידת הנתפשת מ האשליהכלומר, יש להפוך את  .יה -אש להן אותיות  אשליהכי  .בלבולים וייסורים ,מניעותאצל הנברא כ אשליהכ

הגורל הטבע גם את  תפילה ולשנות אתשאת התורה והיכולת ל אשאת ברחמי ה' כי קבלנו  .רחמיםמידת הבטבע, להמתגשמת הדין 

 לחפש :בחירה חופשמתוך רק אלא לה', להתחפש  אין לנברא יכולת. אבל מאחר שלבורא אין לו גוף ודמות הגוף התלוי בכוכבים

הטוב הוא רק הדינים למרות כל  ,כי ה'. להדמות למידותיו ופעולותיולמשה רבינו שבקש לגלות את פני ה', כמו שהייתה , השתוקקותב

 צוותכאתו ללמדנו את הפעולות בכדי להתחבר ולהיות תורה המהווה את צמצום אור חוכמתו ה מצוותנתן לנו את ה' כי . והמיטיב

ֵעֻדת ֻלחֹּת ּוְׁשֵני ִסיַני ֵמַהר מֶֹּׁשה ְבֶרֶדת ַוְיִהי" פעם שניה ומתי?גם אחד. ולמרות חטא העגל קבלנו את התורה  ( ")כי תשא לד,כטמֶֹּׁשה ְבַיד הָּ

אנו מבקשים ביום הכפורים בקריאה של שלוש ו בפורים, כי כמ "הכפורים אחרונות, ביום לוחות כשהביא .משה ברדת ויהי" :כותב רש"י

 רחמים.מידת הדין למידת מ התהפכולאורך השנה שחטאנו שהפור על חטאים בכדי , מאת ה' עשרה מדות הרחמים לכפרה

ֶהם, " :כמו שקראנו במגילה ְיֵבי ַהְיהּוִדים ִלְׁשלֹוט בָּ ה ְבשְֹּנֵאיֶהם....ְוַנֲהפֹוְך הּואַביֹום, ֲאֶׁשר ִשְברּו אֹּ ְוַהחֶֹּדׁש ֲאֶׁשר , ֲאֶׁשר ִיְׁשְלטּו ַהְיהּוִדים ֵהמָּ

ה, ּוֵמֵאֶבל ְליֹום טֹוב... ֶנְהַפְך ֶהם ִמיָּגֹון ְלִשְמחָּ ֵאֶלה פּוִרים, ַעל-ַעללָּ ְראּו ַליִָּמים הָּ  .חשב לאבד את כל היהודים המן הרשע. ֵׁשם ַהפּור"-ֵכן קָּ

הקדוש ברוך  ,אך לדאבונו ,שוכב לישוןהיהודים  והיהמן חשב כי אל. כא(משלי )יט,  "רבות מחשבות בלב איש ועצת ה' היא תקום" אך

את גזר הדין ה' הפך  בכך למעשה ולמידת הרחמים. פניומהסתרה ומידת דין לגילוי , הואנהפוך ושל קם בעצה היה ער והוא דווקא 

באותו עץ אשר בקש המן ש, כך היה .לכל מי שביקש את רעת היהודים מידה כנגד מידה כפהו על התובע,להיות מעל הנתבע דווקא 

כי הוכחה את ה להיות תלוי בעצמו על אותו העץ.התלין  נהפוך הואו. הארור המןהוא, , נתלה עליו דווקא הצדיק לתלות את מרדכי

ונהפוך בתוך תהליך כלומר  ה' פנו הוא כו.גם כך  אותןניתן לכתוב  , כיהוא ונהפוךות אחראי לכך ניתן למצוא בתיבהבורא בעצמו 

מגלה את פניו למי  , אשרהואשל הקדוש ברוך  הויהשם  גימטריא הוא כוכי . ה'של  ופנ יוקר נמצא את, הטבעי והמקרי לכאורה, הוא

 באמת. שמחפש אחריו

כי אך מאחר ולא היו מודעים,  .גילוי פנים במציאות שלשבו לעבוד את ה' כי ח, אמרו בני ישראל "נעשה ונשמע" בעת קבלת התורה,ו

קבלת התורה למעשה . יוצא ש, המצריך עבודה ויגיעה קשהבמציאות של הסתר פנים פה את תלמוד התורה שבעל לקייםיהיה עליהם 

מו וגם ייכי ק ובה,חזרו בתשלאחר שהיהודים הוכיחו  בימי המלך אחשורושלאחר חורבן בית ראשון,  ,נהפוך הואו .כפיהבחינה של ב

 כפיהולא מתוך רצון  מתוךמהקבלה הראשונה שכן היא  הפוכההשניה כי הקבלה  ?מחדשמדוע  .את התורה שבעל פהמחדש בלו יק

 הקב"השכפה ויתיצבו בתחתית ההר א"ר אבדימי בר חמא בר חסא מלמד " (פח שבת)בגמרא בככתו .לקיים את התורה שבעל פה

להם אם אתם מקבלים התורה מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם א"ר אחא בר יעקב מכאן מודעא רבה  עליהם את ההר כגיגית ואמר

 .קיימו מה שקיבלו כבר" .קימו וקבלו היהודיםאסתר(:מגילת )לאורייתא אמר רבא אעפ"כ הדור קבלוה בימי אחשורוש דכתיב

בשם רבי בספר השתפכות הנפש, אז בע"ה, שנזכה לתקן את האשליה כנ"ל ע"י תקון תפילה לאחר לימוד תורה, כמו שכותב רבי נתן 

 רחוק הוא כמה עצמו על להסתכל יתחיל, האדם שילמד מקום שבכל הינו, תפילות מהתורות לעשות מאד הזהיר וכן"נחמן מברסלב: 

 מה מכל העת באותו נפשו ומכאובי, לבבו נגעי את זה ידי על ויפרש יתברך לפניו לבו את זה ידי על וישפוך הרעים מעשיו ידי על זה מכל

 שנעשין השעשועים אלו כמו יתברך השם לפני כאלה שעשועים עלו לא שעדין ואמר, גדולים שעשועים מזה שנעשה, ואמר. עליו שעובר

 אמן כן יהי רצון. "עולם ולחיי שלמה לתשובה זה ידי על יזכה ובודאי, התורות מן שעושין אלו התפילות ידי על

 

 
 


