
 
 

 
 
 
 

 בפנימיות הפרשה 
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

 
 

ה ְוַאֲהֹרן ץ ִמְצַרִים ְלִצְבֹאָתם ְבַיד ֹמשֶּ רֶּ ר ָיְצאּו ֵמאֶּ ה ַמְסֵעי ְבֵני ִיְשָרֵאל ֲאשֶּ  .ֵאלֶּ

 

"מסעי" מלשון סיעה, דהיינו מדובר על התחברות של עם ישראל  .מסעותהכאן התורה מתחילה למנות את מ"ב 

ש ואיש עם רעהו. דהנה ע"י התחברות זו , ניתנה האפשרות לאדם לעשות נסיעה ממקום למקום, כפי שהזוהר הקד

דהיינו ע"י אנשים  רגיל לכנות את העלייה ממדרגה למדרגה בשם נסיעה, והנסיעה הזו יכולה להיות ע"י שיש סיעה,

 חברים חבורה של אנשים לאהבה איש את רעהו.שמת

 

אלא מה שיושבים כעת ביחד  .שאנו סיעה ,זה שאנו יושבים סביב שולחן אחד, בהחלט לא אומר שאנו מחוברים

והעבודה היא שהאדם לא  ,מפני שזה טוב לנו בגשמיות, ומזה לא נעשית סיעה. אלא ענין סיעה נעשה ע"י עבודה

יניח את הראש שלו בעניינים גשמיים, רק יבין שלהגיע לדביקות ה' צריכים לפתח את עניין אהבת חברים. ולפני זה 

אז  ,ואחרי שהוא יבין שזה הדבר החשוב .וזה צריך לעניין אותו ,הוא צריך לדעת שבכלל צריך להגיע לדביקות ה'

מי הם החברים שלי? עם מי אני  ,דווקא ע"י חברים? אם כן לדביקות ה'?מה הדרך להגיע  –הוא יתחיל לחשוב 

ה ַמְסֵעי ְבֵני ִיְשָרֵאל ...רוצה להתחבר?  וע"י ההתחברות  ,להיות חבורה אחת ,. המסעות פרושם להיות סיעהֵאלֶּ

אלוקות שזה מרמז על שם בן מ"ב אותיות אשר מרמז על התגלות ה ,הזו יכולים לעשות את מ"ב המסעות הללו

אבל בלי  .האלו בעת ביאתם למדרגה הרוחנית של ארץ ישראלהיותר גדולה אשר זכו לה לאחר מ"ב המסעות 

 להיות סיעה אין ממה לדבר כלל!

 )מתוך במעגלות השנה(
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 מחשבה פנימית
 )יואל אופנהיימר(

 

 שלשת לבושי הנפש 

 העבודה מאיזה מין שתהיה, צריכה להכלל במחשבה, דיבור ומעשה.

 מצווה אחת( - מאמר ז  –מאמרי הסולם  -)הרב יהודה ליב אשלג  

 

ית", או בלשון בעל הלו-מהות האדם היא הנפש שבו, המחולקת על פי לשון בעל התניא ל"נפש בהמית" ו"נפש א

ה ממעל', -ית, הרצון להשפיע, היא 'חלק אלוהלו-כולם מסכימים שהנפש האורצון להשפיע. הסולם, רצון לקבל 

והקשר שלנו עם הבורא. אבל נפש זו יושבת בחדרי חדרים, ומלובשת בלבושים רבים. הלבוש הראשון הוא  החיבור

-הנפש הבהמית עצמה, כוח החיות החומרי שבנו. וכל השאלה היא האם הלבוש הוא רק כלי המאפשר לניצוץ הא

שה דומה לבגד בעל שתי לוהי להתגלות ולפעול בעולם, או דבר המכסה וחוסם אותו לגמרי. כי לבוש של קדו

תכונות הפוכות, כיסוי וגילוי. בלי בגד המכסה אותו, האדם אינו יכול לצאת לעולם ולקיים מצוות. וכך מסביר רבנו 

"ודע דשם התלבשות יורה הרבה ענינים: א( שאין הקשר הנכון שבין לבוש ונלבש )מאמר ב' מספר פי חכם(: 

ר שהמלובש מתעלם ונסתר בתוך המלביש אותו. ב( שאין המלובש נראה שם, כי אם המלביש אותו, באש

להמלביש כח ורשות לעשות שום דבר קטן או גדול, וכל התנועות שנראה מן המלביש, כולם מיוחסים רק 

להמלובש. ג( שאי אפשר למלובש להביא מעשיו לידי שלימות זולת בהתלבשותו במלביש הזה. ד( שאין המלביש 

יצון הוא לו לגמרי, כמו מלבושי האדם שאין להם שום יחס עם בשרו ועצמו של חלק מגוף הלובש, אלא דבר ח

 .האדם"

 

. וכך כותב רבנו דיבור ומעשה, מחשבהאך גם הנפש עצמה מלובשת בלבושים חיצוניים יותר, הנקראים 

ליוצרן,  חת רוח"באופן שגם נפשות בני אדם, הרוחניות, ... אין להן אלא רצון להשפיע נ :)הקדמה לספר הזוהר(

 מחשבותוצרכים שהרצון הזה הוא מהות ועצם הנפש, כנ"ל, נמצא אחר שמתלבשת בגוף האדם, היא מולידה בו 

ברים יבעצמם, מתלבשים בגוף הגשמי שלנו, בעל הא ,וכולם ., למלאות הרצון להשפיע שלה בכל מלואו"והשכלות

מלבישים על הרצון להשפיע, משמע  המסוגלים למחשבה, דיבור ומעשה. אם לבושי הדיבור, מחשבה ומעשה

המעשים ושהרצון שיתגלה בלבושים הוא של קדושה. וכך יהיו המחשבות טהורות, הדיבור נקי ולתועלת בלבד, 

קנאה, שנאה  -חשבות רעות לשם שמיים. ואם לעומת זאת, הכוח המלובש בהם הוא הרצון לקבל, אזי יופיעו מ

רי לשון הרע, קללות וחנופה. ואין צורך להאריך בכל המעשים הרעים, בתחום הדיבור, נדבר דב ,כמו כןו ,וכבוד

 הפוגעים באדם עצמו, בזולתו, ובקשר עם בוראו. 

 

אדרבא, הם  ,לוהי שבנו. אלא-מחדש לנו רבנו שלבושי הנפש דקדושה, יכולים להיות יותר מביטוי של הרצון הא

כמו שלמשל, מאפשר הבגד החם והמבודד של המטפס !  היכולים להיות מכשירים לעבודת הזיכוך של הנפש עצמ

כן, שלשת הלבושים הנ"ל הופכים להיות שלשה נתיבים לעבודת ה', על פי המשנה במסכת , להגיע לפסגת ההר

היא לימוד חכמת  תורה". העל שלושה דברים העולם עומד: על התורה, ועל העבודה, ועל גמילות חסדיםאבות: "

. אך לימוד התורה צריך להיות לשמה, על מנת לקנות צורת השפעה לרצון שבההמחה' והשגת האמונה בכוח 

"שכל התורה שהאדם צריך ללמוד, הוא על עניין מצווה אחת(  -מאמר ז  ,לקבל.  וכך כותב: )מאמרי הסולם

ה וכן התפיל" :לפני ה'.  וכותב )שם( הדיבור כוחהיא עבודה שבלב, קרי התפילה. זאת עבודת  עבודהה האהבה".

 ל כל פנים...עצריכה להתרכז לישועת כל המעונים שבהעולם, שרק השי׳׳ת יכול לפדות אותם ולמחות דמעה מ

אבל צריך להתפלל גם לעצמו... וכן לברך על טובת עצמו... כלומר שצריך לכוין בהם שכל בקשתו לעצמו הוא רק 

: "וכן , וממשיך רבנו )שם(שהכוח המעהוא  גמילות החסדים .תוך המסגרת של לעשות נחת רוח ליוצרו"

המעשים טובים צריכים להתרכז על השפעה לחבריו להקל להם החיים ולהרים מדת חייהם ולהנותם בכל מה 

שאפשר, ובשעת העבודה הזו צריך לחשוב ולהתפלל להשי"ת שיצליח במעשיו באופן המועיל ביותר, והשי"ת יעזור 

 ון. כן יהיה רצ, "לכל אחד שלא יוצרך לעזרת חבריו

 

  



 

 הלשון בסוד
 (בלו יוסף)

 
 יד הגאולה מבין המיצרים

פותחת בכך שמשה רבינו רצה להעביר הלכות בנושא נדרים  מטותפרשות השבוע הן שתיים: מטות ומסעי. פרשת 

ל"לכל העם, אך ראשית הוא פונה לראשי השבטים.  ה אֶּ ה ָראֵשי ַהַמּטֹות, ִלְבֵני ִיְשָרֵאל ֵלאֹמר:  זֶּ  ַוְיַדֵבר ֹמשֶּ

ר ִצּוה )במדבר ל, ב(. ומפרש רש"י: "ראשי המטות: חלק כבוד לנשיאים, ללמדם תחלה, ואחר כך  "ה' ַהָדָבר ֲאשֶּ

לכל בני ישראל, ומניין שאף שאר הדברות כן, תלמוד לומר, 'וישובו אליו אהרן וכל הנשיאים בעדה, וידבר משה 

ליהם, ואחרי כן נגשו כל בני ישראל'". יוצא כי משה רבינו חלק כבוד לנשיאי שבטי בנ"י ולימדם דברי תורה קודם א

המרמזים, כי  ,שראל(ירץ אר"ת  ,שבט א"י )הצירוף: "ִשְבַּטָיא"-ב "ַהַמּטֹותלבנ"י כולם. אונקלוס מתרגם התיבה "

את הדרך. לכן, אלו היו דווקא נשיאי השבטים, שבזכות  בעצם מקל הליכה שנועד להקל, להטות ולכוון הואמטה 

חוכמת הלכות התורה שלמדו ממשה רבינו, רק אז יכלו להוליך את בני שבטם לארץ ישראל וגם להוליכם בדרכי 

 התשובה לה'. 

"י..."הדבר שציווה ה'"זה ומהו  ש ַרשִׁ רֵּ פֵּ א ְבכ ה מ   ? כותב רבי נתן תלמידו של רבי נחמן מברסלב: "ּוְכמֹו שֶׁ ה נְִׁתַנבֵּ שֶׁ

ים נְִׁתַנְבאּו ְבכ ה יאִׁ ים נְִׁתַנְבאּו ְבַאסְ  .ְוָכל ַהְנבִׁ יאִׁ י ָכל ַהְנבִׁ א ְבזֶׁה ַהָדָבר, כִׁ נְִׁתַנבֵּ ה שֶׁ ם מ שֶׁ יהֶׁ יָנּה מּוָסף ֲעלֵּ אֵּ ַפְקַלְרָיא שֶׁ

יָרה ָרחֹוק ְמא ד ,ְמאִׁ ָראּו ְנבּוָאָתם מֵּ א  ,שֶׁ ְתַנבֵּ ה הִׁ ְראִׁ ֲאָבל מ שֶׁ ָרָאה ַהְנבּוָאה בִׁ יַנת שֶׁ הּוא ְבחִׁ ָּיה ָיָפה ַגם ְבזֶׁה ַהָדָבר שֶׁ

היה כשקיבלם בנבואה כמו  הציווי ה' למשה ללמד את דברי התורה האל ,)הלכות מתנה ה, אות מז(. כלומר ּוָבָרה"

". ֵדין ִפְתָגָמא"-" בַהָדָברזֶּה ממקום יפה ברור וקרוב ומיוחד יותר משאר הנביאים. אונקלוס מתרגם את התיבה "

פת ובתיבה זו הצירוף פתגמא.  . כלומר הגאולה תבוא בזכות דבר ה' אויד הגאולהבגימטריא  דיןומצאתי כי 

יני נא א)כמו הגמי את המים דבר ה', יש השתוקקות עצומה, כמו הצמא במדבר לגמאל -. אלו מרמזים כי לזה גמא

יש כמו לחם מזין  ,, בזה הדבר תורהפה)ו(. המרמזים, כי ת)ה( פבמילוי זה  פתמעט מים מכדך( ולאכול את הפת. ו

היא התורה. שהרי התורה היא תו ארוך של אותיות, אשר הופרדו על פי  תואת הגוף ואת הנשמה בזכות ה

המרמזים, שיש להטות את הדרך  ,גואל גאגימטריא  גמאפסוקים ותיבות. רמז נוסף מצאתי כי  ,המסורה לפרשות

ה גם בעת למוד דבר התורה. כי בעת הלימוד יש השתוקקות לקבל את החכמה, אך יש וגאול עצמנו מן הגאול

לזכור כי הקבלה צריכה לבוא בצורה של השפעה, כלומר לא ללמוד רק לעצמי, בשביל כבוד או בשביל פרס. אלא 

 ללמוד בעל מנת ללמד במחיר של מתנת חינם. 

נים. ובמדרש תנחומא לפרשת מטות: יי בנ"י לנקום את נקמת ה' במדיבהמשך הפרשה פנחס נשלח עם לוחמ

וזה נרמז  ."ולמה שלח פנחס? מי שהתחיל במצווה, גומרה. הוא השיב את חמתי והכה את המדינית, יגמור מצוותו"

תרגום בתוך(. כי פנחס השיב את חמתו של ה', כאשר מסר ב גוגימטריא  ט) מות טרוף יובצ מטותבשם הפרשה 

ינית המית את השורש או התוכן הפנימי והרוחני ידוש ה'. ובעצם המעשה שהרג את המדינפשו למות על קאת 

  לכן זיכה אותו ה' לגמור את המצווה גם גשמית, כשהרג גם את בלעם בעצמו.ולעצת הזימה של בלעם, 

םופרשת מסעי, החותמת את ספר במדבר, פותחת בתיעוד משה את מסעי בנ"י במדבר. "ַוָּיִׁכְ  יהֶׁ ת מֹוָצאֵּ ה אֶׁ  ת ב מ שֶׁ

ם" יהֶׁ ם ְלמֹוָצאֵּ יהֶׁ ה ַמְסעֵּ לֶׁ י ה' ְואֵּ ם ַעל פִׁ יהֶׁ )במדבר לג, ב(. התורה מוכיחה לנו כי משה רבינו, צווה לכתוב את  ְלַמְסעֵּ

המסעות ומוציאה לאור, כי הם לא נכתבו מתוך פרי דמיונו. רק משה רבינו יכול היה לפרש ולברר את התורה 

המוליכות את כל העם מן המדבר אל ארץ ישראל, בכדי להתחבר גם אל ה'. כי משה רבינו מצא  שבכתב להלכות

את נקודות הזכות הטובות בכל אחד ואחד מבנ"י, לכן ידע להטות כרועה במטהו את הליכתם בדרך המיוחדת לכל 

"כל הטלטולים  :אחד ואחד ולבקש עליהם רחמים מבורא עולם. כותב רבי נתן, תלמידו של הרב נחמן מברסלב

והנסיעות של בנ"י הם בשביל ברור ההלכות, כי ההלכות הם בחינת רגלי הקדושה, בחינת הליכות עולם, כמו 

שאמרו רז"ל )מגלה כח(: אל תקרי 'הליכות' אלא 'הלכות', כי עקר ההלוך דקדושה לילך ולהתקרב לה' יתברך, הוא 

אות טו(. לכן, כה חשובה היא התורה שבעל  ה, ,אשית הגז)ליקוטי הלכות ר על ידי ההלכות הקדושות של התורה"

 פה, המוליכה לקרבנו אל ה'.

)עין זה מלשון  נס עהצירוף  נסעפירות( ובפועל סשר ע)ר"ת  הגאולה ע"סבגימטריא  מסעייגעתי ומצאתי כי 

מסעו כי הלימוד בכל זמן ובכל מקום הוא מתוך תנועה, המקדמת את האיש הישראלי ב המרמזים ,תנועה(

סית, הכוללת את כל הנהגות ה' על עשר ספירותיה, בכדי לתקן מניסיון לניסיון את יהמאופיין בהשגחה פרטית נ

נפש הנוסע. העונש של מסעי המדבר בשל חטא המרגלים, הוא לכאורה מצד מידת הדין. אבל למעשה הוא דווקא 

)מימד הזמן(,  נהשמימד המקום(, ) ולםער"ת:  עש"ןבשכול אותיות יוצאת  ענשמצד מידת הרחמים. כי התיבה 

כלומר, אם לא היה מושג של עונש, אזי אנחנו כמו בנ"י לא היינו יודעים מה עלינו לתקן,  )מימד הנשמה(. פשנ

וה ווה ולעבודה הזרה במצרים, ואז לזכות במידת הענולהיגאל מן השעבוד למידת הגא , בכדיבמקום ובזמן היעודים

 ולעבודת ה' בארץ ישראל. 

  אז בע"ה, היכן שנהיה, שנזכה לצאת מימי בין המיצרים, מתוקנים בנפשנו ומוכנים, לגאולה השלמה, אכי"ר.

 

 



 

 בינהפניני 
 )אדלר יפעת(

 שמיעת ניגון האחדות –חודש אב 

לכל חודש יש כוח ששייך לאותו החודש. הכוח ששייך לחודש אב הוא כוח השמיעה. לאדם יש כוח שמיעה לטוב 

בני ישראל  -במעמד הר סיני כל בני ישראל שמעו את קול ה'. שמיעה לרע  –וכוח שמיעה לרע. שמיעה לטוב 

 ששמעו למרגלים ולא שמעו לכלב וליהושע.

מתן תורה חידש כוח בתוך כל אחת ואחת מנשמות ישראל. זכינו לשמיעה חדשה ולדיבור חדש. במעמד הר סיני 

קיבל עם ישראל אוזן חדשה, אוזן ששומעת את דבר ה', ומכאן ואילך נצטוונו "ודברת בם". כלומר, מכאן ואילך אם 

לוהיך בחורב", הדיבור שלו יונק את חיותו מדבר ה'. שמיעה -עמדת לפני ה' א האדם מחובר ל"זכור את אשר

 רוחנית היא שמיעה של מעמד הר סיני. 

ת קֹול ה' א   ְך ַבָגן ְלרּוַח ַהָּיֹום". זוהי הפעם  הראשונה שבה נזכרה שמיעה בתורה. אדם-" ַוָּיְִׁשְמעּו אֶׁ ְתַהלֵּ ים מִׁ  ֹלהִׁ

 בלשון התורה היא שהאדם שומע את דבר ה' בכל דבר ודבר.  וחווה שומעים את קול ה'. שמיעה

בית המקדש חרב, אומר הגר"א, לא רק מחמת העוונות שהם התולדה של מי שלא שומע את דבר ה', אלא מחמת 

ביטול כוח השומע עצמו. מי ששומע באמת את דבר ה', עושה תשובה, כי הקב"ה מדבר אליו בכל עת, בכל שעה 

 שלא שומע את דבר ה', הולך שולל בדרכי רצונו, ולא מתעורר לחזור בתשובה.  ובכל מקום. אבל מי

בית המקדש הוא המקום שממנו יוצא דבר ה' לכל העולם כולו. כשאיבדנו את בית המקדש, איבדנו את הכוח 

 שנקרא שמיעה. אך מהו הכוח העמוק הזה שנקרא שמיעה?

ל לשמוע שני קולות בבת אחת. אבל יש אופן שבו האדם הגמרא אומרת: "תרי קולי לא משתמעי", האדם לא יכו

והוא בכוח הניגון. הניגון מצרף אליו כמה כלים, והאדם שומע את הצירוף של הכלים.  –יכול לשמוע שני קולות 

בדיבור, אין כוח לאדם לשמוע שני דברים בבת אחת. אבל כאשר האדם רוצה לשמוע ניגון הוא רוצה לשמוע כמה 

כלי נגינה בבת אחת. כל התפארת, כל היופי של הדבר הוא מכך שמצטרפים כאן דווקא כמה קולות של כמה 

קולות בבת אחת, ולא רק קולות בזה אחר זה. וזו העבודה העמוקה של כוח השמיעה אצל האדם. "ועתה כיתבו 

וכים בבת לכם את השירה הזאת", כאשר הדבר הופך להיות שירה, אז אפשר לשמוע שני דיבורים גם אם הם הפ

אחת. בית המקדש חרב על שנאת חינם. שירה היא ההפך משנאת חינם. שנאת חינם מבדילה בין דברים, שירה 

מצרפת שאפשר לשמוע שני קולות בבת אחת. אפשר לשמוע שני קולות נגדיים בבת אחת. בית המקדש חרב על 

ר של לשון הרע, זהו דיבור שחסר לו פירוד, על לשון הרע. שמיעה אמיתית היא שמיעה ששומעת שירה. אבל דיבו

הוא נבדל מרעהו, הוא לא מצטרף אליו, הוא לא מתאחד איתו.  –את מעמקי השירה. אדם שמדבר לשון הרע 

 בוודאי שחסר לו את העומק הפנימי של התורה, שנקרא שירת התורה. 

ד את כולם. זוהי שהאדם מכוח השמיעה שלו מצרף את כולם ומאח -זהו מעמקי כוח השמיעה בנפש האדם 

אהבת חינם, חיבור כל הברואים כולם לאגודה. עבודת הימים האלה היא לקבל כוח מחדש של האוזן ששמעה 

 בהר סיני, ששומעת בכל דבר את דבר ה', ואז כל שמיעה שהאדם שומע מחברת, מצרפת ומביאה לאיחוד. 

וות קלות שאדם דש בעקביו": "כי ענין וכיצד יכולים אנו לזכות באוזן שומעת? אומר הרב"ש במאמר "מהו מצ

, שרק אז יש לו בית קיבול לשפע שיתלבש בכלים לכלים דהשפעהשמיעה שייך דווקא לאחר שהאדם זכה 

דהשפעה, ואז יש לו אזנים לשמוע בקול ה'". השמיעה היא למעשה נתינה. כשאדם שומע הוא מפסיק להיות מרוכז 

ע הוא מתחבר לזולת, לרצונות שלו ולצרכים שלו. כשאדם שומע הוא בעצמו וברצונות ובצרכים שלו. כשאדם שומ

מתחבר לניגון של האחדות גם כשיש אי הסכמות ומחלוקת. שנזכה לאוזן שומעת, לאחדות ולבניין בית המקדש 

 במהירה בימינו אמן.

אור הסולם באדיבות אתר  ,מאמרים –השמיעה וכתבי הרב"ש  -חודש אב  -)עפ"י שיעור של הרב איתמר שוורץ 
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