
 
 

 בפנימיות הפרשה 
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

 
ְהֶיה תֹוַרת ַהְמֹצָרע ְביֹום ָטֳהָרתֹו ְוהּוָבא ֶאל ַהֹכֵהן   .ֹזאת תִּ

                       
בדעת, ועני במעשים  כאשר אדם עני ."ֹזאת ֶנָחָמִתי ְבָעְנִיי" שנאמר ,גת האמונה" נקראת מדרֹזאת אומר הזוהר הקדוש "

ר שיש ומר לזכוכל-" יֹזאת ֶנָחָמִתי ְבָעְניִ ", אם הקב"ה נותן לי את כח האמונה. "ֹזאת ֶנָחָמִתי ְבָעְנִייאז " ,עני בלב ובמחו

ְהֶיה תֹוַרת ַהְמֹצָרע" .התנהג כפי שראוי להתנהג לפני מלךמציאות הקב"ה בעולם ול  ,המצורע :פירוש ."..ֹזאת תִּ

ועל פי  ,רע–הוא נוטריקון מצא ְמֹצָרע אמרו חז"ל אשר .היא בעניין האמונה (דרך פעולתו)–ההוראה שלו   ודהיינ, תורתו

ע מכירים את עניין לשון הר רוב העולם -זצ"ל 'ברכת שלום'מסביר ה .""לפי שעל עוון לשון הרע באים נגעים רש"י,

ויה לשמו "הטוב אדם המרגיש שאין הנהגת הקב"ה רא. ן אדם לבוראאבל עיקר העניין לשון הרע הוא בי ,בין אדם לחברו

המציאות היא ש, יכולה להיות יותר טובהאם נראה לאדם שהנהגת הקב"ה , כבר נבחן ללשון הרע על הבורא. והמטיב"

, דהיינו הרע על הבורא יתברך דבר לשוןנקרא שהוא מ זה - שלילית, והוא רואה הרבה רע אצל עצמו ואצל אחרים

 ".בבחינת "הטוב והמיטיב לרעים ולטוביםהבורא  השגחת–על עיקר העיקרים שהוא רע שמדבר 

 

 
 

 מחשבה פנימית
 )יואל אופנהיימר(

 
של הגאולה, וביאת המשיח המקווה לנו בב"א, הוא ענין אמנם צריך להבין מאד מאד, שזה עניין 

 תכלית הגובה של שלימות ההשגה והדעת.
 (הקדמה לפנים מאירות ומסבירות)הרב יהודה ליב אשלג זצ"ל. 

 
לו להבדל ולהתרחק מן האיסור, ולא  "אפשר"היא "אפשר וקאמכוין", דהיינו, ש ]רצון לקבל המושלם[ 'ד נהבחי

מאיסור וכאן, כולי עלמא לא פליגי דאסור, להיותו  תשוקה להתקרב ולהנותלהנות ממנו, וגם "קאמכוין", שגם יש לו 
עושה כן, לפיכך, הוא קבלת הנאה של האיסור, באופן הגס ביותר, כי חושק להנות, וגם אפשר לו להבדל ואינו 

 .גדלות הרצון לקבל בבחינתו הסופית
 הסתכלות פנימית( –חלק ב  –תלמוד עשר הספירות -רבי יהודה ליב אשלג  )

 
מהותו של הרצון לקבל, משתמש רבנו בעל הסולם בסוגיה של הגמרא הדנה בדינו של אדם שעובר ברחוב על מנת לבאר את 

אם התמלאו שני ה זרה? וכולם מסכימים שהוא חייב אם עבר על איסור הנאה מעבודומריח מריחו של פולחן עבודה זרה. ה
הווי אומר, שיש ביכולתו לעבור במקום אחר )ולא להריח את הריח(, והוא בחר דווקא  ,"אפשר"הראשון הוא התנאי תנאים. 

די שאדם ימצא מזיד בעבירה, להריח אותו ריח. במילים אחרות, כחשק שיש לו  ,"קאמכוין"לעבור שם. התנאי השני הוא 
ה חופש בחיר. ושלמות זאת נמצאת רק אם יש לגבי אותו מעשה גם רצון שלםואחראי על ביצועה, עליו להיות מוגדר כבעל 

סיכויים קרובים שנבחר בהם. ולכן אם מציעים  כשעומדות לפנינו שתי חלופות בעלות חופש בחירה קיים השתוקקות. וגם
)מאמר בחירה כי כפי שאומר רבנו  סכום של מיליון שקל, ברור שאין פהלאדם לבחור בין לקפוץ מהקומה העשירית, או לקבל 

, פשיתושום בחירה ח. ואין לבעלי החיים התענוג והמכאובכי ההשגחה חבשה את כל החיים בשני מוסרות, שהם ' (חרותה
שאר בבניין י, שאם קורה שאדם בוחר לקפוץ מבניין למותו, זאת כי החלופה להיוצא 'לדחות את העונג.או  ור ביסורים,לבח

 תגרום לו למוות יותר קשה )כגון אדם הנמצא בבניין בוער(. 
ם מרהיב עולם לא שמעתי על מקוהדבר. במילים אחרות, אם מ תנאי לקיום השתוקקות הוא כפול: היכרות עם הדבר, והעדר

י לא אחוש השתוקקות אליו. אותו המקום ואיני זז ממנו, אזבעולם, לא אשתוקק אל אותו המקום. אבל, אם אני חי כל יום ב
ונודע '  (תע"ש חלק ד)יעוררו בלב השתוקקות וערגה. וכך בלשון האר"י ז"ל  ,רק ידיעה של אותו דבר שגורם לי תענוג, ואובדנו

ואז על ידי התרחקו )של(  ...הוא, כי האור העליון כשהוא מתפשט וחוזר ונעלם, מניח רושם חותם למטה בהכרח, 
. פירוש: 'עשות מציאות כליינשאר ונתהוה בחינת כלי, כי סבת התפשטות האור והסתלקותו אחר כך גרם להאור ה

ג בא מחיבור עם הדבר. והרשימו הוא הזיכרון שנשאר לאחר האור העליון הוא התענוג המורגש על ידי המקבל, כי כל תענו
   התנתקותו מהדבר.  וכלי הוא הרצון כנודע. 

 

 פנינה לשבת
 זתשע" מצורע תזריעפרשת 

 



                                                                                                                                                                                                                                               

 
 רפואת הנפש

 )הרב אסף אהרון מכבי(

 
 לפעול עם תכלית 

 
כי מהות האדם ומהות הבורא שווה היא,  )תע"ס, הסת"פ ח"א, אות יט(ידועים דברי בעל הסולם זצ"ל 

גים בשורש, יתרצה בהם והוממילא נולד חוק, אשר כל ענף יהיה טבעו שווה לשורשו, ולכן כל העניינים הנ
העניינים שאינם  , וכל)כגון: חכמה, גבורה, עושר וכל המעלות הטובות(גם הענף ויאהב אותם ויחמדם 

)כגון: התנועה, הסכלות, החולשה, גים בשורשו, גם הענף מתרחק מהם, לא יסבול אותם וישנא אותם והנ
 ע"ש. העניות, הביזיונות וכד'(

יחוש ויפעל בגדלות ורוממות רצון רק כאשר  שביעותמכאן המסקנה, שהאדם ימצא מנוחה, קורת רוח ו
 ידה שווה, ודו"ק!כפי יכולת השגתו את גדלות בוראו, במ

 מבאר תכונה נוספת בבורא ית' בה צריך האדם לדבוק וז"ל: )שיחות קודש, ע' רל(והנה, בפרי חכם 
"צא ולמד, שכל בעל שכל, לא יפעול דבר לבטלה, דהיינו, בלי תכלית, אלא חסר דעה, יכול לפעול פעולה 

מחמת שאין לו תכלית עליה, ועל , )ואח"כ הוא משליכה הימנו( כי אין לו סיבה להשגיח עליה, לבטלה
 מה ישגיח, ואם הוא שוטה גדול, מצוייר אצלו שישגיח גם על הפעולה, אעפ"י שהיא בלי תכלית".
לדאוג  –הרי שכפי שאין הבורא פועל דבר, ולא חצי דבר, לבטלה וללא תכלית עליונה, כך גם על האדם 

בכל מאודו להגיע לשלמות שהוא , לשאוף )ולא הבהמית( שכל פעולותיו ינבעו מנפשו האלקית
משפיע  –, ובכך למלא את תפקידו האלקי ולקנות לו את זהותו האמיתית כאדם, היינו מהות הבורא יכול

 .את שלמותו
, שיהיו לתכלית, ולא יתבזבזו כזרע לבטלה, היינו כמהות הסטרא אחרא ניצול הזמן והממוןכאן נכנס גם 

כלומר שהאדם משקיע מה שמשקיע, אך אינו זוכה על ידי כך לקרבת הבורא, שהיא  –דלא עביד פירין 
 ורק היא, מטרת חייו.

 :)שם, ע' רלא(לסיכום העניין אעתיק את לשון הרב 
, זה יגיעתו להשלים את 'זכותו'"כי כל שלמותו )של האדם( הוכן לו גם כן בגבולו, וזה כל הזכות והשכר. 

, אחר שהשתלם בזה בהנ"ל, מוצא בעצמו נחת רוח גדול. דהיינו, 'שכרו'. ועצמו ואת כל הנברא בשבילו
שום בחינה לרדוף  מקומו, וכיון שאינו מוצא בתאוותושהשיג כל מה שחשק. והכל ע"י פעולות עצמו ובתוך 

 להשיגה, שהוא בשלמות היותר אפשרי בעולם, על כן באה במנוחה...ויותר אינו מתאווה כלל והבן".
 
 

 א.א.

 asaf_maccabi@walla.com -והתייעצות בנוגע לטיפול יהודי )גוף ונפש( ניתן לפנות לאסףבכל שאלה 
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 הפרשה בדרך ה"שפת אמת"

 )הרב מנחם סוכות(
 

 ריחוק מקרב
 

  ַהְמֹצָרע תֹוַרת ִתְהֶיה ֹזאת
ָרָשעְולהמדרש כאן מביא את הפסוק:  ר ְלָך ַמה ֱאֹלִקים, ָאַמר ָָ י ְבִריִתי ַוִתָשא ֻחָקי ְלַספֵּ . המצורע ִפיָך ֲעלֵּ

 ."רשע אדם של בקילוסו חפץ ה"הקב שאיןמהקדושה. "הוא מורחק לגמרי מהמחנה, לא רק מורחק 
לזרוק אבן אחר הנופל, להמשיך לדחות את  למהאם המצורע רוצה לברך את ה' מדוע זה נמנע ממנו? 

נקראת "תורה"  מכל דבר קדוש דווקא הרחקתו של המצורע המצורע ולא לאפשר לו להישאר מחובר? איך
 ?"תורת המצורע" –

אן מלמדת אותנו התורה אנחנו רגילים לראות כל הרחקה כעונש, כדחייה המגיעה לרעתו של הנדחה. כ
אשזה לא תמיד כך.  . דבריו של ישעיהו הנביא ּוְרָפאִתיו ה' ָאַמר ְוַלָקרֹוב ָלָרחֹוק ָשלֹום ָשלֹום ,ְשָפָתִים ִניב ּבֹורֵּ

שלמות שמגיעה מתוך קרבה ויש כזו המגיעה דווקא מתוך אותה ה –של קרוב ישנו "שלום"  .עמוקים הם
מדבר על המצורע, "שהיה רחוק ונתקרב". ככל הזה הפסוק לפי המדרש . כך יש ריפוי שיגיע רק, הריחוק

שהקרבה מועילה לנו, צריך לדעת שיש ריפוי שמגיע דווקא מהריחוק, מהיכולת להיות בחוץ, מנותק מכל 
  הטוב והקדוש שאופף אותנו ולהרגיש את המקום הזה.

שה. אנחנו חושבים שזה סימן רע, שזו לפעמים, בעקבות מעשינו אנחנו מרגישים רחוקים כל כך מהקדו
י ְדָרֶכיהָ אבל לימדנו החכם מכל אדם "שה' כבר לא רוצה אותנו חלילה. סטייה מהדרך,   ְוָכל ֹנַעם ַדְרכֵּ

יבֹוֶתיהָ  . כל דרכי התורה, כל השבילים בהם מוביל אותנו הבורא, של שלום הם, כולם מובילים "ָשלֹום ְנתִּ
 אותנו לשלמות. 
 אבל .ברטיה ומרפא באיזמל מכה שהוא בשר ודם, כמידת מדתי "איןשה' אומר למשה המדרש מספר 

 המכה היא בכדי להכאיב, ". אצלנו ההרחקה היא בכדי להתרחק,מרפא אני בו - מכה שאני במה ,אני
  אחרת.הם לגמרי אצל הבורא הדברים 

 . יש תורה של דיבור ויש תורה של שתיקה ,יש קרבה המקרבת ויש מרחק שמקרב
  (ובמדרש – תרמ"ח, מצורע)מבוסס על תורתו של השפת אמת, 

  
 לפתוח את הלב

". הזוהר הקדוש מלמד על הקשר שיש בין "נגע" לבין "ענג". על ַהָצַרַעת ֶנַגע"הפרשה מלמדת אותנו על 
להפוך ענג לנגע וכמובן  חלילה על ידי המעשים שלנו. אפשר להיגרםאיך שהיפוך האותיות האלו יכול 

 להפוך נגע לענג.ורצוי שניתן 
 איך עושים את זה? מה המשמעות העמוקה של הדברים?

א ְוָנָהר ֶדן ֹיצֵּ עֵּ כך מצטייר העולם הבראשיתי. יש "עדן" משם יוצא "נהר" ומגיע ל"גן".  – ַהָגן ֶאת ְלַהְשקֹות מֵּ
משפיעה על הרוח והרוח על הנפש.  הסדר הזה מסמל גם את הקשר הנכון בתוך האדם, כשהנשמה

 כשהמוח משפיע על הלב והלב על הכבד.
בות של הסדר הנכון, של "עדן, נהר, גן". אם חלילה הלב סגור, לא מוכן להיפתח י"ענג" הוא ראשי הת

סגור[. התיקון האמתי לנגע הוא לפתוח, לאפשר ללב סגירו,  –התרגום  נגע הוא לפילמוח, זהו "נגע". ]
 ל"ענג".להפוך כל "נגע" להישאר פתוח ובכך 

 
  (איתא –"ד נ, תרמצורע)מבוסס על תורתו של השפת אמת, 

 
 
 
 
 



לתגובות 
besod.halashon@gmail.com 

 

 
 

 בסוד הלשון
 (סף בלו)יו

 
 

 יום העצמאות, בסימן חודש אייר

 
 (השם)ייני א" הן ראשי תיבות ריאי אותיות תיבתכי  כהם לברונכרירבותינו זוכתבו יר הגיע עלינו לטובה, יחודש א

כי מחודש זה נהנו בני ישראל  .ת הגוף והנפשולרפואיותר מכאן נרמז כי חודש זה מסוגל  .(כו ,שמות טו)" ופאךר
בהיותם היו מוכנים  . לכןוכלל כלל מחלותלהם  םלא נגרהמן מכי המן והשלו ונרפאו מכל מומיהם מן הבאר, 

  לקבל את התורה ביום החמישים לספירת העומר. חומרית ומבחינה רוחניתמבחינת מאוזנים 
 

ומר מסיימים לספירת הע ריא' אי -חודש ב הכי בראש כי חודש אייר מסוגל יותר לרפואות, ולעניות דעתי, רמז נוסף 
תיבה כי צרוף ל, התרפאותמלשון  תפארתהמתחילים לספור את ספירת גבורה וחסד והת הולספור את ספיר

תרופה היא . המאזנת את המערכתשיש תרופה כשאנו מתרפאים, כ ?מתי אנו מתפאריםו. רפאהוא הפועל  פאר
ת החסד הדין המצמצם. כי בשתוף מידוגבורה ובין מידת החסד והשפע למידת המידת הרחמים המאזנת המרמזת ל

  שהיא נתינה של שפע והנאה לפי המידה המתאימה של המקבל.רחמים, והדין מתקבלת מידת ה
המרמז כי  פה תורהיש צרוף  תרופהובמילה  .במידה הנכונה תרופהלו  נותןואם המקבל זקוק לרפואה, הרופא 

אלא , תורהללמוד לפתוח את הפה ולקבל את התרופה בכדי שתשפיע. ולא מספיק יש לשמוע להוראות הרופא, 
היא שלו התורה וזו הלומד הופך למשפיע, בצורה . וולהתפלל ללמד אותהלדבר עליה, ו הפהיש גם לפתוח את 

והינו מקור החיים לכל וכלל כלל  של קבלה חסרוןדמה לבורא המשפיע שאין בו יכי הלומד מסם חיים, כמו 
ם מוות כמו כל יכולה להיות גם סשלו התורה . כבוד כמולעצמו הוא רק לקבל הלומד רצון אם אך נבראים. ה

כי לא קיימו זה בזה, נהגו כבוד  של רבי עקיבא שלאמתלמידיו   24,000של לג הימים  -בהמוות  עניןתרופה. וזה 
צון ה' באהבה חינם, הנרמז בצירוף את מצוות רבם של "ואהבת לרעך כמוך" ולכן לא זכו לגלות לעולם את ר

 . המרמז לכך גם שלא למדו לתקן את הגאוה בענוה.לג אוה ה' והוא גאולההתיבה 
 

ַוֹיאֶמר ִאם ָשמֹוַע "בענין הרפואות על הפסוק  ק ב, תורה א, יא(חל)כותב רבי נחמן מברסלב בלקוטי מוהר"ן 
יָניו ַתֲעֶשה ְוַהֲאַזְנָת ְלִמְצֹוָתיו ְוָשַמְרָת ָכל ֻחָקיו כָ ִתְשַמע ְלקֹול ה' ֱאֹלֶהיָך ְוַהָיָשר  ל ַהַמֲחָלה ֲאֶשר ַשְמִתי ְבִמְצַרִים ֹלא ְּבעֵּ

 לא אשים עליך, הינו שלא יביא אותך לידי מחלה כלל,"וזה לשונו:   (כו ,שמות טו) "ָאִשים ָעֶליָך ִכי ֲאִני ה' ֹרְפֶאָך
מקודם, בעת צמיחת המחלה...שאז אין יודע ממנו, רק אני ה', אז ארפא אותך על ידי בחינת דבר ה', כי ירפא אותך 

"אזי  ומוסיף רבינו כי אם אוחזים בתפילה בחינת תפילה, ולא יבוא לידי מחלה כלל כי יתרפא מקודם בעת צמיחתו
 ."מקבלין הרפואה מכל הדברים שבעולם, אפילו מלחם ומים

 
שלנו היא לא עצמאות כי הישראל. היבשות של מדינת  העצמותוה' ירפא את לרפואה פלל אז בע"ה שנזכה להת

לוף העולם, הוא הבורא המחדש את הבריאה בכל רגע ורגע, אמן כי אאלא בזכות רצון , ינויד עוצםו זכות כוחנוב
 יהי רצון.

 
 

 
 


