
 
 

 בפנימיות הפרשה 
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

 
ת-ִאם ְלוֶּה אֶּ ף תַּ סֶּ ת-כֶּ ִמי, אֶּ ָעִני ִעָמְך-עַּ ה ִתְהיֶּה לֹו-ֹלא הֶּ ְך ְתִשימּון ָעָליו-ֹלא ,ְכֹנשֶּ  נֶּשֶּ

                        
דת הכיסופים לה', את האור . כלומר הנקודה העיקרית שאדם צריך להשתלם בה, היא נקוכיסופיםמלשון  כסף

ַמח  -נותן הקב"ה. אנו לא צריכים לדאוג לאור, אנו צריכים לדאוג לכלי, והכלי משמעותו כיסופים. לכן כתוב  ִישְׂ

ֵשי  ַבקְׂ ,שאם אדם מוצא מתוך עצמו ביקוש לה' כבר צריכה להיות לו שמחה. כי זה באמת אוצר יקר  ה'ֵלב מְׂ

תכ  -ִאםכשיש לאדם כיסופים לה'. " ו ה א  ף ַתלְׂ .." אם אדם מוצא בתוך עצמו כיסופים והשתוקות לה', הוא ַעִמי-ס 

, אבל לא כיסופים לה', אדם לדברים גשמיים צריך לדעת שזה לא ניתן לו כדרך הטבע. בד"כ יש לאדם כיסופים

 זה צריך לדעת שכיסופים אלו ניתנו לו כהלוואה מאת ה'.

ה-ֹלא".. ֹנש  י ה לֹו כְׂ , ותמיד תתבע את הכסף הזה. אלא הקב"ה נתן לך את תחשוב שזה דבר מובן מאליו ": אלִתהְׂ

זה מצד אהבתו אליך, ולכן נותן לך חיסרון וכיסופים אליו. זה אוצר יקר, אך אל תהיה לו כנושה, ותתבע את זה 

א הכיסופים בסיס הזה אבל ללאת זה, אז צריך לעבוד על ה חתמיד, כתנאי לעבודתך. כי אם אחר כך הקב"ה ייק

ֵשי " . אנו צריכים להתרגל לעבוד כמו חיילים. אם יש כיסופים לה',עצמם ַבקְׂ ַמח ֵלב מְׂ מה טוב,  אם אין –" ה'ִישְׂ

 .ריכים לעבוד כחיילים , ללא הרגשהכיסופים לה' אז צ
 

 מחשבה פנימית
 )יואל אופנהיימר(

מקבלים דבר מאחרים בתורת  היא הנותנת לנו הטעם הפגום הזה של בושה ואי סבלנות בעת שאנו
חסד, כי הבורא ית' אין בחוקו ח"ו שום ענין של קבלת טובה, כי ממי יקבל? ומתוך שאין הענין הזה 

 נהוג בשורשנו ית' ע"כ הוא מאוס ושנוא לנו, כאמור.
 (  אירות ומסבירות)הרב יהודה ליב אשלג זצ"ל. הקדמה לפנים מ 

 
"ומבטן מי יצא שורש וענף" את סוד הכאב והתענוג שבנבראים. וכך מסביר: רבנו הרב אשלג מגלה לנו על ידי "חוק 

לנו פגם הבושה ואי הסבלנות, שאנו מרגישים בעת קבלת החסד ממי שהוא? אולם דבר זה מושכל מחוק 
נים הנהוגים בשורש יתרצה בהם יה אל שורשו, וכל העניוהידוע לחכמי הטבע אשר כל ענף טבעו קרוב ושו

ויאהב אותם ויחמדם ויפיק תועלתו מהם. ולעומתם, כל העניינים שאינם נהוגים בשורש, גם גם הענף שלו 
יש להקדים שהנברא  ,להבנת הדברים עד כאן לשונו. הענף שלו מתרחק מהם לא יוכל לסובלם וגם ניזוק מהם."

)או לפחות לפרנסה  בנוי מחסרון, המוליד רצון לקבל מילוי על חסרון זה. למשל, העניות גורמת רצון לעשירות
ת רצון זה. כשהנברא ימספקת(, הבֹורות גורמת רצון לחכמה, וכן על דרך זה... חוק שורש וענף מפענח את מנגנון בני

מגלה בעצמו תכונה מסוימת, תכונה זו יכולה לגרום לו תענוג או סבל. המפתח שיכריע מה ירגיש הנברא פשוטה 
ז ירגיש הנברא נועם והנאה. אם לאו, להיפך. ולכן מכיוון שהבורא שלם למדי: אם אותה תכונה שייכת גם לבורא, א

בתכלית השלמות, כל תכונה שקשורה למושג השלמות תורגש בנפשנו כטובה ומתוקה. וכל תכונה שמשתלשלת 
 מבחינת החיסרון תגרום לנו כאב ואי נחת. לדוגמה: עניות תכאיב לנו כי היא אינה נמצאת בבורא שהוא "אדון הכל".

, כאבכי הוא גורם לנו  סרוןילהתרחק מהח רוציםלסיכום,  על אותו משקל, הבורות, כי הבורא בעל על החכמה.
 . הנאהת לנו כי היא גורמ להגיע לשלמותוורוצים 

ת לנו סבל ואי נחת. מקרה מיוחד הוא תכונת הקבלה. מכיוון שהיא אינה נמצאת בבורא, כי הוא רק נתינה, היא גורמ
ה. הרי למדנו שהתנאי לכל תענוג, הוא הרצון לקבל אותו תענוג! איך אכן יתכן שאותה קבלה יתהי מתעוררת כאן

. או במילים אחרות, כשקבלת מתנת חינםשל סבל? מסביר רבנו שהמדובר כשהנברא חש שהוא מקבל  תהיה מקור
כלפי הנותן )"לחם בושה" בשפת במקובלים(, היא מקור לסבל. אבל כשקבלת  נחיתותהתענוג גורמת לנו תחושת 

מתחושת הנחיתות. ואין  עם הנותן, ויש הנאה נקיה השתוותהתענוג מגיעה על ידי נתינה או קניה, יש תחושה של 
על זה שהוא מסתיר מאתנו את כל מתנות החינם שהוא מעריף עלינו כל דקה.  לשער כמה חסד עושה איתנו הבורא

שות והפירוד יולכן נתן לנו תחושת הי !כי אם היינו חשים את ממדי הקבלה ממנו יתברך, היינו סובלים מאוד
 חינם, אלא מרוויחים ביושר את הברכות שבחיינו. שמאפשרים לנו לדמיין, שאין אנחנו מקבלי טובות

 פנינה לשבת
 זתשע" משפטיםפרשת 

 



 
 רפואת הנפש

 )הרב אסף אהרון מכבי(

 
 הרכבת הקומה הרוחנית

 
התפתחות רוחנית היא כמו פזל; האדם העובד על עצמו זוכה כל פעם לעוד קצת הבנה ובהירות 

ולעוד קצת הרגשה וחוויה של אלוקות, עד אשר  מד(,-בהבנת המציאות )עיין הקדמה לתע"ס, אות מב
 "תמונת ה' יביט" ודו"ק. חלק 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.
לשמור את אותן השגות בתודעה הגלויה במחשבה, ע"י עיון וחזרה והתבוננות וציור דמיון דקדושה, 

 להפנים את האור העליון בנפשו, והבן היטב. הם המעשה היותר מסוגל
 

המעשה בפועל הוא כמובן מצות "ואהבת לרעך כמוך", שעומקו הוא בהבין האדם שיש לו שליחות 
אשתו, בניו, חברתו,  –בעולם ואחריות רבה להגיע לרוממותו העליונה ביותר ולהאצילה על כל מעגליו 

 דצח"ם. –עמו, העולם כולו בכל מדרגותיו 
 

י שהבנת את זה, צריך שתבין עוד סוד גדול מאוד בעניין ההרגש האלקי וסוד הנצחיות, ותמצאהו אחר
 עיין ועיין עד שתשיג! –בפרי חכם שיחות קודש ע' לז, מאמר נעימות השירים והנגינה 

 
 א.א.

 -)גוף ונפש( ניתן לפנות לאסףוהתייעצות בנוגע לטיפול יהודי בכל שאלה 

asaf_maccabi@walla.com 6717833-050 
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 הפרשה בדרך ה"שפת אמת"
 )הרב מנחם סוכות(

 

 
 

 לי הכסף ולי הכלים
ל ִאיש ִיֵתן ִכי ף ֵרֵעהּו א  ס  ֹמר ֵכִלים אֹו כ   ...ִלשְׂ

 
הפרשה שלנו דנה בדיני ה"שומרים", במחויבות של אדם לחברו לאחר שקיבל את חפצו לידו. ההלכות 
רבות ופרטי הדינים מורכבים. אך למרות שפשוטו של מקרא מתייחס לאותן חוויות יומיומיות, למקרים 

מתוך המציאות החברתית החומרית. יש כאן גם רמזים על יחסים אחרים, כאלו הקשורים  הוויםשמת
 יותר ל"בין אדם למקום", כאלו שמשליכים על עצם מהותנו ותפקידנו כאן בעולם.

ישנה אחריות למי שקיבל לידיו "כסף או כלים", כל אחד מאיתנו בהגיעו כאן  הגשמילא רק בעולם 
יברים, היכולות הפיזיות גם "כסף" וגם "כלים". הכלים שקיבלנו הם הגוף, האלעולם קיבל מהבורא 

והקוגניטיביות. ה"כלים" מסמלים את כול אותם הדברים שקיבלנו בהם אנחנו יכולים לפעול בעולם. 
כוחות הנפש שנועדו כול אותם וה"כסף", הכסף מסמל את הכיסופים, את הרצונות, השאיפות, את 

 דנו כאן בעולם.לנווט אותנו אל יע
על אותם כסף וכלים הופקדנו לשמור. הכוחות והיכולות שניתנו לנו, לא ניתנו להוליכם לריק, לבזבז 

. אדרבה, הם ניתנו בכדי שנוכל להשיבם, הכוח והרצון ויאבדואת תוכנם ומהותם במקום שייתמו 
 את תפקידם. לעשות ,לחזור אל מקורם וצריכים יכולים

ישנם פיתויים שמנסים לקחת את הכלים והכסף אליהם. לא תמיד אנחנו מצליחים  נכון, יש כאן "גנב",
אך כל זה בתנאי של  .לעצור בעדו ולמנוע את הגניבה, אנחנו באמת לא תמיד יכולים לקחת אחריות

ַלח ֹלא ִאם" ת יָׁדֹו שָׁ אכ  ל  ור ", בתנאי שלא הייתה כאן מעילה מכוונת, שניסינו בכול כוחנו לשמֵרֵעהּו ִבמְׂ
 קדון לבעליו.יאת הפ

ישנם מצבים בהם לכשייתפס הגנב הוא ישלם לנו את הכפל.  ,ואדרבה, אם עשינו את כול המוטל עלינו
ישנם מצבים בהם נצליח לתפוס חזרה את הכסף והכלים, לגלות את ה"גנב" ולשים ידינו עליו, לחזור 

 בתשובה שלימה. ואז אפילו הזדונות יהפכו לזכויות, הגנב "ישלם" לנו ועוד נצא מורווחים.
ולמרות שלכל אחד מה"שומרים" ישנם מצבים בהם הוא אינו מתחייב, שונה הוא השואל, זה ש"כול 

הוא לא ייפטר. הזוהר הקדוש  ניזוק באונס,ההנאה שלו". כשאדם שואל חפץ מחברו, אפילו אם הכלי 
 את נשמתו. –ר שכל אחד מאיתנו קיבל משהו ממש גדול בהשאלה אומ

הנשמה הקדושה ניתנה לנו בהשאלה, אנחנו נהנים ממנה והיא מחיה אותנו, לכן אנחנו ממש חייבים 
 לשמור עליה שלא תיפגע, שלא תינזק, שתישאר נקייה וטהורה כפי שקיבלנו אותה.

ואל ישנם שני מצבים בהם הוא פטור, בהם הוא לא גם לש .אל לנו ליפול ברוחנו ,אך כמה שזה מחייב
יו ִאםייחשב כמזיד. האחד " לָׁ עָׁ ַשֵלם ֹלא ִעמֹו בְׂ ", כשהשאלה היא הדדית, כשבעל החפץ נמצא "עמו יְׂ

כשם שבמלאכתו", השואל פטור באונסין, המקבילה שלו היא אדם שמוסר את נפשו לעבודת ה', 
 שנשמת ה' בידיו, כך הוא מוסרה לבוראו.

תי ויש עוד מקרה אחד שחשוב שנדע. אפילו שואל פטור ב"מתה מחמת מלאכה", כשהכלי שקיבל
. עלינו לזכור שלפעמים המלאכה שניתנה לנו, לא ניתנה בכדי שלי בו הושבת מתוך השימוש הרגיל

רצון ה' ואין לי ודאי זהו  ,אם אני עושה את שלי ומשום מה לא הצלחתי, אסור לי להישבר .שנסיימה
 חת אחריות על מעבר למה שהוא נתן לי.לק

   (בפסוק - תרל"ו, בודאי –תרל"ה , משפטים, מבוסס על תורתו של השפת אמת)

 
 
 



לתגובות 
besod.halashon@gmail.com 

 

 בסוד הלשון
 (סף בלו)יו

 

 
 על ידי רקודים ומחיאת כף נמתקים כל הדינים

 
 הנקראים גםבועות, של שישה שהחותמת תקופה פרשת משפטים,  שנקרא בע"ה בשבת היאפרשת השבוע 

תקופה זו מסוגלת שפטים. מתרו, ישלח, בא, בארא, ומות, שפרשות: והם ראשי תיבות של ה .שובבי"םה ימי
ר " הברית. הפרשה פותחת בפסוק תקון פגםתשובה ולל ִטים, ֲאש  פָׁ ה, ַהִמשְׂ ֵאל  םוְׂ ֵניה  ִשים, ִלפְׂ . ")משפטים כא,א(תָׁ

מוסיף על הראשונים, מה  ואלהפסל את הראשונים,  אלהכל מקום שנאמר ": כי רש"י מפרש על פי הפשט
קבלת  לאחרבהר סיני כל המצוות שנכתבו בפרשה ניתנו באותו מעמד .כלומר, "הראשונים מסיני, אף אלו מסיני

דקדוקי התורה ודקדוקי  בגימטריא .אשר תשים לפניהם" הרמז: בעל הטורים מוסיף על פיו עשרת הדברות.
. ויש בפסוק ה' תיבות לומר לך שכל הדן דין אמת לאמתו כאלו קיים ה' חומשי תורה וכאלו נעשה סופרים

ולא של התורה בכדי לדון דין של אמת  י" מה שמלמד כמה צריך לדקדק בספרשותף להקב''ה במעשה בראשית
אונקלוס מתרגם  מי שדן דין של שקר יוצא שהוא נפרד ומנותק מכל המציאות שנבראה מבראשית. כי ,שקר

ֵמיהֹון"הפסוק הנ"ל:  ַדר, ֳקדָׁ ַתסְׂ ִאֵלין, ִדיַניָׁא, דְׂ ר ,)ארץ ישראל(א"י-ב דין-ִדינַָּיא ."וְׂ ְסדַּ  חוקים תורמים לסדר,-ְדתַּ
ולשמור  בארץ ישראל שפוטלה' יש . המרמזים, כי על פי המשפטים שניתנו מאת הן מיקודהצירוף  -ֳקָדֵמיהֹון

 הבורא. חוכמת ע"פמקודשת  חברה וםוקיד במיקודכי הם תורמים  ,על דתי המלך
הצירוף וגם  ארבעים ימים ולילות השתוקקו בנ"י לתורה(כי )השתוקקות מציינתה, מםהאות : משפטיםבתיבה 

הצמא כמו אהבה למשפט, בהמרמזים כי הבורא משתוקק  טיפש.-ו פטישפשט, גם  (דין)שפט)התורה(מים
 העוז כל (ד,צט תהלים)" עשית אתה ביעקב וצדקה משפט, מישרים כוננת אתה, אהב משפט מלך "ועז .למים

 אינו זרוע בעל שהוא מי, שבעולם בנוהג .אהב משפט הוא, המלכים מלכי מלך של והגבורה והגדולה והשבח
 אוהביו לפני פנים ונושא, קונו דעת על ומעביר, וגוזל חומס, המשפט על מעביר אלא, במשפט דבריו לעשות רוצה

 דבריו עושה אינו, אהב משפט, המלכים מלכי מלך הוא ברוך הקדוש אבל. לשונאיו כדין שלא ועושה, וקרוביו
י שמכיר את חוכמת הוא מ הטיפשו. משפטים(מדרש תנחומא ) "אהב משפט מלך ועוז, הוי. במשפט אלא

כמו מי שמתכחש לשי שקיבל מן הבורא ואינו משתדל לממשו ולהוציאו מן  .אך מתנכר ומתכחש לההתורה, 
כי הן  הפטישוממכות  ,ישראל דייןפסיקת הדין של מ מוותריםטיפש לא ל .הלכה למעשה הכח אל הפועל

בים חוכמה. אבל אם הוא  שוטהאנושי יכול ל השופטו העקמומית.ית והטיפש כולישר את דרלטובתו ונועדו 
דין לפסק עלולה להביאו  במשפטעובדות המציאות  שלת את מפרשיו, אזי פירושיו שוטפה שטותמונע מרוח 

. לכן )תשע הספירות שמקבלות מהכתר(ט)הבל פה(פ)שינון(ש אותיות: הן שפטנרמז בשורש  לכך התיקון. שגוי
הן דין כי למרות יכולתו לגזור  והכנעה לה'.של ענוה  במידההתורה ולזכות  משפטיעל  ולדבר לשנןעל השופט 

כי אותם  כתרו של ה' יתברך. תחתותו ולהכניע את גאדווקא צריך בעצמו. כמו הבורא למות  והןלחיים 
זוכים להכיר באורו של ה' אזי  מלבושים, מופשטיםוכאשר אלה  אלוקיתהם לבושים של חוכמת  המשפטים

 שנגלה בהר סיני.כמו 
ֵיש" :על סגולה כיצד למתק מידת דין של המשפט כותב רבי נחמן מברסלב ש  לֹום ַחס, כְׂ שָׁ ֵאל ַעל ִדיִנים, וְׂ רָׁ  ַעל ִישְׂ

ֵדי ַאת ִרּקּוִדים יְׂ חָׁ ַהמְׂ ל ַכף וְׂ ה ַכף א  ַקת ַנֲעש  תָׁ ִקין" ומוסיף י( ")לקוטי מוהר"ן חלק א,ַהִדיִנין ַהמְׂ תָׁ ִנמְׂ ש   ֲאַזי, ַהִדיִנין כְׂ
ִלין ַרגְׂ ה ַוֲאַזי ַקִלים הָׁ ה יְׂכֹולָׁ חָׁ ַפֵשט ַהִשמְׂ ִהתְׂ ם לְׂ יְַׂרֵּקד ַעד שָׁ ה ֵמֲחַמת ש  חָׁ ִתיק, ַהִשמְׂ ַהמְׂ ם יְֵׂדי ַעל הּוא ַהִדין ּולְׂ ָאדָׁ הָׁ  ש 

ן ת דָׁ מֹו א  ַהיְׂנּו, ַעצְׂ ל ַעל דְׂ ה ַמה כָׁ עֹוש  פט יִָׁדין ש  ִישְׂ מֹו וְׂ ַעצְׂ ת בְׂ מֹו א  ל ַעל ַעצְׂ ר כָׁ בָׁ ך ִאם, דָׁ אּוי כָׁ ֵפש ַלֲעשֹות לֹו רָׁ  ִויַפשְׂ
יו ַמֲעשָׁ ֵנם בְׂ אּוי ִויַתּקְׂ רָׁ ט ִדין ִפי ַעל כָׁ פָׁ ה ּוִמשְׂ ַעל, ַהתֹורָׁ ם ז ה יְֵׂדי וְׂ ָאדָׁ הָׁ ן ש  שֹוֵפט דָׁ ת וְׂ מֹו א  ֵדי ַעל, ַעצְׂ ִתיק ז ה יְׂ  ַממְׂ
ַבֵטל לָׁ  ַהִדין ּומְׂ ַמעְׂ לְׂ ֵיש ִכי, הש  ש  ה ִדין כְׂ ַמטָׁ ה ִדין ֵאין לְׂ לָׁ ַמעְׂ הצרה כלומר, בעת .)קסט, א חלק, ן"מוהר ליקוטי("לְׂ

דן את עצמו עושה חשבון נפש ושאדם  למתק את הדינים,כבדות מלרקוד, ואז העבודה הפנימית כבר הרגליים 
יאת כף אל ומח ריקודיםה לרגליים,ואז שבה הקלילות  זו מתבטלים הדינים בשורשם למעלה. בצורהו .למטה

 , שנזכה אכי"ר.בשמחה כף
 
 
 
 


