
 
 

 בפנימיות הפרשה 
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

 
 

ְזבֵ -ְוָהֵאׁש ַעל ה, -ַח ּתּוַקדַהמִּ ְכבֶּ ר  ואחר כך שובבֹו ֹלא תִּ ר ַבבֹּקֶּ ים ַבבֹּקֶּ יָה ַהכֵֹּהן ֵעצִּ ֵער ָעלֶּ וא ָהעָֹּלה  ּובִּ הִּ
ְזֵבַח ָכל-ֹוְקָדה ַעלמ ַעל ר-ַהַלְיָלה, ַעד-ַהמִּ  ואחר כך פעם שלישית ַהבֹּקֶּ

יד ּתּוַקד ַעל  ְזֵבחַ -ֵאׁש, ָּתמִּ ה--ַהמִּ ְכבֶּ  ֹלא תִּ
                        

, האש הזאת שלא נותנת לאדם מנוחה, שלא נותנת לו הזאת שצריכה להיות בתוך האדםמדובר על האש 

, בלי דביקות ולא משום מקום אחררים ומסופרים , האש הזאת הוא יכול לקחת רק מספלהיות רגוע אפשרות

, ים וסופרים האש שבתוך האדם נכבית. כי האדם לא יכול ללכת לבדו, צריך לקבל תמיכה מחבריםבספר

. האדם צריך לדאוג שהאש הזאת תהיה אש תמיד, שתוקד על המזבח, יםמספרים שהשאירו לנו אנשים אלוקיו

והאדם צריך לדאוג שהיא לא  .דם צריך לזבוח את הרצון לקבל שבוז"א שתהיה יוקדת בנקודה הזאת שהא

בגשמיות,  ,בחיצוניות י כל מיני עניינים שיש, בפרט היום  ע"יכבות, מפני שבקלות גדולה היא יכולה להתכבה

, לשום דבר אחר, ולשום מקומות אחרים רלא להיגר ר. והאדם צריך להיזהשבקלות מסיחים את דעתו של אדם

  ('במעגלות השנה'מתוך ) !, בכדי לשמור את האש הזו בתוכוולהיות תמיד דבוק בספרים וסופרים
 
 

 מחשבה פנימית
 )יואל אופנהיימר(

 
מקום ולא זמן, צריכים לזכור, שכל חכמת הקבלה מיוסדת על ענינים רוחניים, שאינם תופסים לא 

 .ואין העדר ותמורה נוהג בהם כל עיקר
 (  אור פנימי חלק א פרק א –תלמוד עשר הספירות הרב יהודה ליב אשלג זצ"ל. )

 
"הטוב ומטיב", הנובעת משלמותו הנהגתו של הבורא על דרך שגחת המושג של ה)המשך( נמשיך עם הפנמת 

מצוות. צריך פה הכרעה יסודית של האדם, האם המילה התורה והקיום  המוחלטת. הפעם נעסוק בסוגית משמעות
האם המצוות הם ביטוי לציות  ,כלומר'מצווה' היא מלשון "ציווי" או כפי שמסבירה החסידות, מלשון "צוותא וחיבור". 

יו. אם נרצה ללכת בדרך אל להתחברהדרך שלנו  קיומם העיוור, או שמא הםהבורא ומה שחשוב הוא  לפקודת
". אם ְוָהָאָדם ָיַדע ֶאת ַחָוה ִאְשּתֹוכי 'דעת' הוא מהות החיבור על דרך " ינו ראשית להבין מה מטרתה,, עלההשניי

". וכותב נו ולא ]ְולֹו[ ֲאַנְחנוהוא ָעשָ נזכור שהוא ית' בעל השלמות, אז שום פעולה של התחתונים לא תשלים אותו כי "
כי אין לבורא צורך וכן יאמינו  ..כן יאמינו כי הבורא הקדמון והנברא מחודש. ספר הישר )המיוחס לרבנו ת"ם( "

והבורא שלם על כן אין לו צורך . כי כל נצרך הוא חסר לדבר שהוא צריך לו ובו יהיה שלםבעבור  לדבר
]פרוש: ואר או מי ששוחט מן העורף? ומה איכפת לי' להקב"ה למי ששוחט מן הצ וכיוכך שואלים חז"ל: "" . לדבר

לצרף בהם את לא נתנו המצוות אלא  האם יש עניין בעיני הבורא אם נקיים מצוות או שנעבור עליהם?[ אלא,
מקיום היוצאת העכור שזוהי התכלית  הזדככות הגוףוהצירוף הזה, פירושו ומסביר רבנו בעל הסולם: ". "הבריות

." יש להבין שבשפת רבינו אין המילה 'גוף' מתייחסת לגוף הגשמי עשוי מבשר ודם. כי הוא כולן התורה והמצוות
הרצון נקרא בספרים הקדושים 'קליפת הגוף' או 'בשר הגוף'. אלא כוונתו היא כל מהות האדם, חומר הנאצל ממש, 

ות לנבראים, לגרום להם הנאה ותענוג. אך כדי ת הבריאה( הינה להנ. כי מחשבת הבריאה )תוכנית ומטרלקבל
שהנברא יוכל לקבל את השפע שהבורא רוצה להעניק לו, עליו להימצא בדביקות עמו, קרי בהשוואת הצורה אתו. 

חוק והפכיות הצורה מהבורא. כי הבורא הוא רק רצון להשפיע, והנברא הוא רק רצון יאך הנברא מצד טבעו נמצא בר
שות ברצון הזה תיקון גדול שיהפוך אותו לרצון להשפיע, וכך יוכל להדבק בבורא ולקבל את טובו. לקבל, ולכן עליו לע

משמעות של הפעולת ההיפוך, המביאה להתקרבות, נקראת בלשון הקבלה 'צירוף' או 'זיכוך' של הרצון לקבל. וזה 
בל( מהחומר הטהור )הרצון ת הצירוף היא בירור והוצאת הסיגים )הרצון לק, כי פעול"לצרף בהם את הבריות"

', קרי, על מנת לעשות נחת רוח ליצרו, יכולים להביא אותם למטרה, ואז פיע(. ורק קיום תורה המצוות 'לשמהלהש
 . לצירוף עם הבוראשל הנברא, מביא  הצירוף של החומר

 פנינה לשבת
 זתשע" צו פרשת

 



 רפואת הנפש
 )הרב אסף אהרון מכבי(

 
 התענוג שבאין סוף

 

שיקבל אדם  צריך להפך את המנטליות שלו של "מקבל לעצמו" ל"משפיע", כאשר שלמות יעדו הינה 

"...שהשפע מגיע : )הסכ"פ ח"א אות כא(, כרמוז בתע"ס את כל שפעו כולו מאת השי"ת לבדו

 עש"ה. אליהם מאליו, בלי שום תנועה ועמל"

"ולא ילמדו עוד איש את : )ירמיה לא, לג(ונכון הדבר גם לגבי קבלת החכמה, שנאמר לעתיד לבוא 

)איוב כח, , היינו בסוד אותי למקטנם ועד גדולם"רעהו ואיש את אחיו לאמר דעו את ה' כי כולם ידעו 

 .נביעת חכמה משלו ישירות מהשי"תלכל אדם תהיה  – והחכמה מאין תמצא"": יב(

 כלשונו בספר והמשכיל יבין: והנה, עוד סוד עתיק בדבר. נעתיקו

בחינת מקור התענוגים הוא בחינת עצמות אור אין סוף והיינו תענוג שהוא עצמי ואינו "

כו', דזהו ההפרש בין תענוג למטה להתענוג שלמעלה, דלמטה התענוג מורכב  בשום דבר מורכב

התענוג אינו מורכב באיזה באיזה דבר וכמו במאכל ערב או בחכמה ושכל וכה"ג כו', אבל למעלה 

תענוג עצמי שמתענג בעצמותו בלי שום כו', וזהו בחינת  דבר אלא בחינת שעשועים עצמיים

מאותו הדבר שמורכב בו ומתענג ממנו,  מקבלו', כי התענוג המורכב הרי זה שכ הרכבה באיזה דבר

 )תערב, ע' אקיב(.משום דבר וע"כ העונג הוא עצמי שאינו מורכב כו'"  אינו מקבלואוא"ס 

 

 פנינה זו אמנם קצרה, אך כל סוד העולם בחובה.
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 -והתייעצות בנוגע לטיפול יהודי )גוף ונפש( ניתן לפנות לאסףבכל שאלה 
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 הפרשה בדרך ה"שפת אמת"
 )הרב מנחם סוכות(

 

 
 

 ארבעה בונים
 

 ִלְשאֹול... יֹוֵדעַ  ֶשֵאינֹו ְוֶאָחד, ָּתם ְוֶאָחד, ָרָשע ְוֶאָחד, ָחָכם ֶאָחד, תֹוָרה ִדְבָרה ָבִנים ַאְרָבָעה ְכֶנֶגד
 

כשאנחנו קוראים על ארבעת הבנים מיד אנו מתחילים לקטלג, מי הוא החכם ומי הוא הרשע, מי אני 
מכיר שהתמימות היא המאפיין החזק שבו ולמי מתאימה ההגדרה "שאינו יודע לשאול". אם לא די 

שלנו גם מיד יודע מי כאן הם הטובים ומי לא, עם מי כדאי ומכובד להימנות ומאיזה כינוי בכך, המוח 
 כדאי להתרחק.

כשנעיין נראה שהרשימה היא שונה, הגם שהרשע באמת מקבל כינוי שיפוטי, לעומתו לא מוזכר 
 ה"צדיק". האם החכם הוא המקביל החיובי של הרשע?

למדת ארבע לשונות של גאולה, דרך ותיקון לארבע צורות התורה כאן מדברת לארבעה בנים, התורה מ
שונות של הבנה שגויה, של מחשבות מוטעות שעולות בכל אחד מאיתנו ומרחיקות אותנו מייעודנו 

 ומהרצון הפנימי הבוער בלבנו. 
"אחד חכם", הבעיה של החכם היא שהוא רוצה הסבר לכל דבר. השכל והחשיבה דומיננטיים אצלו 

וא נוטה לזלזל בכל דבר שאינו משיג את טעמו. הוא רוצה להבין לא רק את העדות כל כך עד שה
והמשפטים. גם את החוקים, את אותם הציוויים שטעמם נעלם מאתנו, הוא רוצה להבין. לא רק שהוא 

 רוצה להבין, הוא בטוח שחוסר הבנתו מהווה הוכחה לפחיתות ערכם.
ֲאִפיקֹוָמן". אתה טועה, עצם הציווי, גם  ַהֶפַסח ַאַחר ַמְפִטיִרין התשובה שהתורה נותנת לחכם היא "ֵאין

ללא שאבין את הטעם, מהווה סיבה שאחבב אותו. יש אולי מטעמים שטעמם הפיזי טעים יותר 
מהפסח, אבל דווקא את הטעם של הפסח אני רוצה להשאיר אצלי. אני אוהב את הפסח לא בגלל 

וה ובכך אני מתחבר למי שציווה אותי, למי שאליו נפשי חומדת ערבותו לחיכי, אלא בגלל שהוא מצו
 להתקרב.

", איך נראה לכם שאתם, בשר ודם, לכם"אחד רשע", ההתרסה של הרשע היא "מה העבודה הזאת 
יכולים להועיל משהו לבורא שמים וארץ. ההבנה המוטעית שלו מביאה אותו לריחוק הגדול ביותר, 

 לפריקת עול טוטאלית.
ל הרשע הגיעה מכך שהוא, מתוך גאוותו, חשב שה' צריך את מעשיו. הוא היה רוצה באמת הטעות ש

"להרשים" את הקב"ה בפעולותיו וכשהבין כמה הפער בין מה שהוא יכול לעשות, לבין הבורא, גדול 
כל כך, הוא התייאש ונשבר. בכדי לענות לו אני צריך לעזור לו לשבור את האגו המטופח שלו. התשובה 

ה' לא מעריך אותי בגלל גדלותי ויכולותיי. ההיפך,  –ִמִמְצָרִים"  ְבֵצאִתי ִלי ה' ָעָשה זֶּה ַבֲעבּור" היא
דווקא בגלל מי שאני, בגלל שהוא יודע כמה אנחנו מוגבלים, כמה אנחנו כבולים בהבלי העולם, דווקא 

ואהבה יש לבורא כלפינו  לכן הוא מחשיב כל מעשה קטן שלנו. גאולת מצרים מלמדת אותנו כמה חסד
 בעצם זה שגאל אותנו.

ֹזאת?", האם  "אחד תם", המפריע של התם הוא דווקא מה שה' מזכה אותו בהארה. הוא שואל "ַמה
באמת הגעתי כבר? אולי אני באמת צדיק ומושלם. החשיבה המוטעית הזו עלולה לעצור את כל 

ִמִמְצַרִים", לפעמים משמים עושים אתנו חסד,  ה' יָאנּוהֹוצִּ  ָיד התקדמותו. לכן אנחנו עונים לו "ְבחֹוֶזק
 מקפיצים אותנו שלא במידה. צריך לזכור שלנו נותרה עוד עבודה רבה.

ו"שאינו יודע לשאול", הוא זה שממש לא מצליח לפתוח את הלב, שהגלות, המציאות החומרית, 
 כים לעזור, "את פתח לו".חוסמים לו לגמרי את ההרגשה הפנימית שבו. לו אנחנו יכולים וצרי

 בונים. השאלות והבירורים הם שמאפשרים לי לבנות את עצמי נכון. –ולמרות הקושי, אלו בנים 
 

   כנגד( –)מבוסס על תורתו של השפת אמת, פסח, תרל"ד 

 



לתגובות 
besod.halashon@gmail.com 

 

 בסוד הלשון
 (סף בלו)יו

 

 
 וליל הסדר לאור פרשת צושבת הגדול 

 
, וישיבה שבימלשון  היא שבת. הגדול שבת גם ונקראת הפסח לחג ביותר הסמוכה היא הקרובה השבת

 הנסים בין. מצרים בארץ ישיבתם בעת שביאשר היו ב ישראל לבני גדולים נסים נעשו זו בשבתכי  ,המרמזים
היה  הטלה כי ומדוע?, אב בית כל למיטתשקשרו טלה  למרות באבנים בנ"י את סקלו לא םישהמצרי הנס היה
 הפסח בחג יוקרבכי הטלה  את בנ"י לפשר מעשיהם, הודווכאשר שאלו  .ים במצריםהמצריאותו עבדו  האל

. בפרעה ואלוהיו ,ומצרי מצריכנגד כל במלחמה של דת ואמונה שם ה', ופתחו את בנ"י קדשו  . ולמעשה'ה לכבוד
 כל למדל המרמזת להאות  לתכלית יםיהמצר כבר הוכו אשר המכות תשע , המרמזת עלט האות טלה בתיבה

 ישראל בניגם  שבו הגדול שבתב למעשה. ה'לבבשת פנים להיכנע כלומר, , האת האות  מקרוב להכיר מצרי
 במצוות ליםד ומלג' ה כי מרמזת,של שבת הגדול  גדולוגם התיבה '. ה עבודת אל הזרה העבודה מן פנים בבשת

וחיבור בין  צוותאלטובת  ודור דור בכל הנשתלים והתושייה העצה בעלי הפרי עצי הם, הצדיקים לו - ב וגם
 .לויבן לשבט  שהיה בנ"י לה' יתברך, כמו משה רבינו

 ֹמֶשה ֶאל ה' "ַוְיַדֵבר והיא עוסקת בכך. צו פרשת היא הגדול שבת ? פרשתותהמצובאיזה אופן צריך לקיים את 
ת ַצוֵלאֹמר:   ַהֹבֶקר ַעד ַהַלְיָלה ָכל ַהִמְזֵבחַ  ַעל מֹוְקָדה ַעל ָהֹעָלה ִהוא ָהֹעָלה ּתֹוַרת ֹזאת ֵלאֹמר ָבָניו ְוֶאת ַאֲהרֹּן אֶּ

 לזרז הכתוב צריך ביותר שמעון' ר אמר. ולדורות מיד זרוז לשון אלא צו אין" מפרש רש"י:". בֹו ּתוַקד ַהִמְזֵבחַ  ְוֵאש
כי החבור אל ה' צריך , מידת הזריזותשל כלומר את מצוות ה' יש לקיים באופן  .כיס" חסרון בו שיש במקום

הה. צריך לכתוב זאת, בכדי גבו ועלותו מחירועולה  , כי כךעולהוא  העולה. ומאחר שקרבן ונצחי להיות מידי
מוציאה ידי לא לבדה הבהמה בפועל. כי תפילה את ללמד את מקריב הקורבן לשבר את תאוות הממון ולקנות 

. כיס חסרון הם הקרבנות בממון...כי הם זרה העבודה "כלחובתו. כותב רבי נתן תלמידו של רבי נחמן מברסלב: 
 שזהו. מממונם קרבנות שקונים יתברך השם בשביל ממונם שמחסרים ידי על ממון תאות שבירת בחינת שזהו
כלומר תקון  ד,אות טו(. הלכה תפילה, הלכות) שבקדושה" דבר על הממון כשמוציאין ממון תאוות שבירת עיקר

 ו.עוד לפני הקרבת ועצמבקנית הקרבן עבודה זרה היא 
"שבת תיבות וה .תיבהאשר נגשה אל ה ,בתיה היאה של בת פרעה, ידילחיים  בפועל משורבינו  משהאת ו

לגדולה מפני היותה . ולכן זכתה תיבההן אותיות  בתיה גם, " אל התיבה"לגש בתיהיוצא בגמטריא  הגדול"
פני משה  ו שללראות את אור תהלאחר שזכ .יה-בת לעשות ולהיותהפליאה ו, באפילהאז  שגיששהפרעה -בת

 בזכותה לכתוב השיג אשררבינו,  משהאת ולרומם גדל להציל, זכתה ל כי .נפשה ותיקנה גישה שינתה ,התינוק
 בגן בחייהם נכנסו "תשעה ,לכן .בכבודו ובעצמו מפי ה' חומשי התורה תחמשמ בכל אחד כל תיבה ותיבה

 (.,אזוטא ארץ דרך )מסכתעדן...ובתיה בת פרעה"
 ,מלל המרמזים על לשון .סחפה אותיות , פסחשל  הסדר ליל את לערוך מסובין ה"בע נשב הגדוללאחר שבת 

 הסודהמרמזים, כי  ד דר רד סרוס כלולות התיבות סדר. בתיבה י"בנ גאולת סוד על ההגדה מן וללמוד שיחה
אותיות . לגאולה השעבוד מן םלשחרר בכדי בנסים כבודו את לגלות וירד י"בנ עם דר' ה גלותהוא שגם בעת ה

הנובע מגאות צמי לקבל מנת לקבל, עצון מהרראשי תיבות  ע"מהר לסורות לנו שיש מרמז ר לתד מךהס ליל
כמו  לחדשו חדרי לבבנו: לארבעת דלתה את לפתוחלקבל בעל מנת להשפיע. אז יש -ל הלב. ולהפוך רצון זה

 למעשה הלכה, התורה תלמודב והן בדבור ללמד הן, במחשבה ללמוד הן, התורה לימוד סדר אתבכל שנה 
 . להשפיע טוב לסביבהכך ו

האוטם  מאהוטה מלאך הוא, מ"סה את ולכופף כףלשים האות  שיש, מרמזת דרסשבתיבה  סמך האות בנוסף
 -ו ברוראותיות  תומר דבורהספר ענוה. הרמ"ק כתב את ה ותיקונו הוא להשיג את מידת, את הלב בגאוה

ם עובד את מיקוברר להדרך היא ו. נועד להדריך איך לזכות בענוה שורש לכל המידות הטובותהספר . הדמות
אז  ספירות.העשרת  הן :יויג מדות רחמי ה' ולנהוג לפי הנהגות-ל הדמותולהשתדל ל ה' ביחס לסולם המידות,

 .אמן כן יהי רצוןבליל הסדר,  בע"ה שנזכה ליהנות מאור ה' הגדול שיורד
 
 
 
 
 


