
 
 

 בפנימיות הפרשה 
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

 
 .עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי" )מגילה ז' ע"ב( חייב איניש לבסומי"

                        
יש רגעים נעלים של כיסופים עליונים. אנו מבקשים ממלכנו לחוש כאסקופה הנדרסת, על מנת לזכות בשפע האלוקי. אנו 

 "ברוך מרדכי".מלאי שמחה פנימית מתורה ומתפילה, אנו חשים בשווי האדיר של התורה. רגעים נשגבים אלו הם בבחינת 

בישין. לא נעים  מרעיןנפילות, ניתוק, מחלות, אובדן ממון ושאר לעיתים הקב"ה ברחמיו, מגלגל לפתחנו רגעים קשים של 

 "ארור המן"., אך לפנינו רלהכי

מצווים אנו להאמין, כי רגעי ניתוק אלה מסובבים ובאים עלינו מהשי"ת. כן, קשה להאמין ולקלוט שהקב"ה בכבודו ובעצמו 

 ורק הוא. ואלו זמנים יקרים שניתן לנצלם ולהתעלות.בפיטורין, בתאונות, בהצטננויות, אך  -מלובש בכל צרות החולין 

הקב"ה בכבודו ובעצמו מלובש בתוכך. הוא מכווץ אותך והוא מרחיב אותך. הניתוק בא ביוזמתו, כמו ההתפשטות. ככל 

ההתכווצות כואבים לו. אך אדם כזה מפנים, כי ניתוק נועד לחדש חיים חדשים  –שאדם גדול מבחינה רוחנית, הניתוק 

. התגלותו מביאה אותך להשתוקקות של התבטלות, כנר "ברוך מרדכי"ודת ה'. ככל שגדלות ה' מפעמת בך הנך בעב

     כי הניתוק בא ממנו.  -תוק, מטשטשים את ההבנה הפשוטה בפני השמש. אך אותן שניות, או דקות וימים של ני

. מדוע? כי הקב"ה, תפרימיטיבירכת כזאת היא הקב"ה איננו מפעיל את העולם על ידי מרכז בקרה חיצוני, חלילה, מע

שהוא עצם החיים, יצר מערכת שהוא עצמו מלובש בה. הקב"ה לא זקוק למזכירים ולא לרישומים, אלא הוא המלובש בכל 

 .יה חיי אמונה מאושרים ומאיריםק ממנו הוא בהשגחתו המדוקדקת, נחמערכת החיים כולם. אם נשכיל להבין, כי כל ניתו

 
 מחשבה פנימית

 )יואל אופנהיימר(
שמחה לפניו ית' כיום שנבראו בו שמים  תהשלא הי"והטעם כמ"ש )עי' תנחומא שמיני סימן ב( 

. ולכן דבר זה חוק ולא יעבור, שגם בכל בחינת חידוש בבריאה, אינו נמשך אלא בתענוג הגדול "וארץ
 של מולידו, וזולת שמחה ותענוג לא יתחדש שום דבר בעולם.

 (  שיחות קודש –פרי חכם )הרב יהודה ליב אשלג זצ"ל. 

 
על פי תורת הסוד, רגשות הם ביטוי לשינוי במילוי הכלים של הנפש. או במילים אחרות, אם קיים חסרון לדבר מה, 
החיסרון מוליד רצון למילוי. והמפגש בין רצון זה למילויו יוצר תענוג. ועל דרך זה ההיפך, כשהרצון מלא במבוקשו 

מורגש  הצער של ההתרוקנות. כשמחהמורגש  התענוג של התמלאותצער וסבל. ונאלץ להיפרד ממנו, מורגש 
 , ואלה יסודות של כל הרגשות חיוביות כשליליות. כעצב

. "כי השביעה מכבה תיכף התענוג"מלא, מסתיים התענוג. כפי שמסביר רבנו בעל הסולם:  -הרצון  –וכאשר הכלי 
דשים עם רצון להתמלאות שיביאו לתענוג מחודש. ודבר זה ויוצא כי סוד השמחה המתמדת היא בבניית כלים ח

)ספר דגל מחנה בנברא מתאפשר כי בשורשו הבורא בעצמו מחדש לנו הבריאה כל יום. ואומר על כך הבעל שם טוב: 
אשית ואם אינו מאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא"אפרים(   ,בטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה ברֵּ

וזהו פסוק   דברים אחדים בכל יום ויום. שין אצלו כדבר ישן ורגיל, ונמאס אצלו לדברהתפילה והמצוות נע
ת זקנה. פירוש: ני לע ֵּ לו בו תענוג וחיות גדול. ולא כן -שדבר ישן וזקן אין ... שיזקין הדבר אצלו אל תשליכֵּ

ולכן סוד השמחה היא בהתחדשות. ודוגמאות לכך רבות: שמחת האומן באה מיצירה חדשה, שמחת  ."דבר חדש
לומד התורה מגיעה מהבנה שהתחדשה בקרבו, וכך כל התחלה חדשה במעגל החיים, לידה, בר מצווה, חתונה, 

 מלווה בשמחה. 
". פירוש: אם דש שום דבר בעולםוזולת שמחה ותענוג לא יתחרומז כאן רבנו שהעיקרון גם פועל באופן הפוך: "

! וזה המניע של החידושכל התחדשות גורמת לתענוג ושמחה למתחדש, הרצון לתענוג ההתחדשות הופך להיות 
". כי ברגע שיש לאדם המילוי הוא כבר אינו מרגיש התחדשות יש לו מנה רוצה מאתייםאולי המפתח של מאמר חז"ל "

ם יגיע לו חידוש בכמות או באיכות על מה שיש לו כעת, אז יחזור לו התענוג. ולכן נכבה התענוג. והוא מדמיין שרק א
סכנה גדולה טמונה פה, המחייבת את האדם לרוץ תמיד אחר התחדשות זמנית שאינה מספקת אותו לעולם, 

מח ". סוד היהדות היא ללמוד לשאין אדם מת וחצי תאוותו בידוואדרבא, משאירה אותו בתסכול נצחי כמאמר חז"ל "
 לוהי ממעל שבו. -א החלקמהתחדשות נפשית פנימית מתמדת על דרך: "שמח בחלקו", שמח עם 

 
 לברכות עד בלי די(שזכו  –)מוקדש לשמחת הנישואין של אורית ודן יעקבי 

 פנינה לשבת
 זתשע" הוצתפרשת 

 



 
 רפואת הנפש

 )הרב אסף אהרון מכבי(

 
 ו של האדםתנאי גידול

 
כפי שאיכות הפרי או הבעל חי תהא כפי תנאי גידולם, לא פחות ולא יותר, כך גם האדם, צמיחתו 

 הינה עפ"י תנאי גידולו.
 מכאן ניתן להבין את רדידות וקטנות המדרגה המוסרית והרוחנית של רוב עמנו הנכבד והקדוש.

ה', ואילו תנאי הגידול של תנאי הגידול של בעלי התשובה היו מבוססים ברובם על דמיונות וחילול 
 הדתיים מבית היו מבוססים ברובם על מצוות אנשים מלומדה, שהינה חסרת תועלת לחלוטין כידוע.

 
לא זאת גם זאת, רוב החינוך היה קלוקל, או לכל הפחות לא כפי הראוי בעומקו, ואכמ"ל, וצילק את 

 נפש ודעת האדם.
 

ראשית הכל ביצירת תנאי גידול מובחרים ומשובחים, אם כן, גאולת האדם הפרטי והעם כולו תלויה ב
 סתרה בנבכי הנפש להאיר את העולם כולו.הלוהות הנפש ועוצמותיה מן ה-להוציא את א

 
להתבודדות, ה שיותר זמן והנה התנאי הראשון הינו שינהל כל אדם את זמנו באופן שישאיר לו כמ

 ובטהרה. בסודות החסידות ובחכמת הקבלה בקדושה השקטה והתבוננות
 בקבוצה עם אותו רצון ומשמעת. ללימודזמן נוסף יקבע 

 .חיים את נשמות ישראל ללמדברגע שיעלה למדרגת מוחין, בנוסף לעצות הראשונות, יצא 
 

  ולעשות. לשמור ללמדווהלומד על מנת לעשות מספיקין בידו ללמוד 
 

 !"לעשות", פירושו שלימות העבודה
 

פני הגלות עומד בסיתום ובעיבור בתוך הבינה וצריך לקבל ממנה את ובשפה הפנימית: זעיר אנפין מ
 כל המוחין שלו וכל אורותיו בשלמות קודם גילויו שהוא סוד הלידה שקודם אליה העיבור כידוע.

והנה, גילויו של הזעיר אנפין בעולם בשלמות אורותיו הוא ממש גילויו של האמת, בסוד: "תתן אמת 
 ליעקב".

 
 א.א.

 -והתייעצות בנוגע לטיפול יהודי )גוף ונפש( ניתן לפנות לאסףבכל שאלה 

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

 

 הבשמים והיין

ה ְיֵמי אֹוָתם ַלֲעׂשֹות  ...ְוִׂשְמָחה ִמְשתֶּ
 

מה לשתיית יין וליום בו קיבלנו "ימי משתה", האמנם? איזה הגיון יש בקביעת ימי נס לימי משתה? 
 "הדר קיבלוה בימי אחשוורוש"?  -את התורה מאהבה 

לפי המדרש את העומק של שני כוחות מנוגדים יש בכל אחד מאתנו, כוח הדיבור וכוח השתיקה. 
 .לאה ורחל הכוחות האלו לימדונו והנחילו לנו שתי אימהותינו הצדיקות
ָנה ַבֲעֵלי הֹוָדָיה, ְיהּוָדה  ְך הֹוָדָיה, ְוָעְמדּו ֵהימֶּ לֶּ ִני"ֵלָאה ָתְפָסה פֶּ ר ָצְדָקה ִממֶּ ר ְיהּוָדה ַויֹּאמֶּ . ָדִוד ָאַמר "ַוַיכֶּ

ְך ְשִתיָקה, ְוָעְמדּו  ".ָלְך ֱאָלּה ֲאָבָהִתי ְמהֹוֵדא ּוְמַשַבח ֲאָנה". ָדִנֵיאל ָאַמר "הֹודּו ַלה' ִכי טֹוב" לֶּ ָרֵחל ָתְפָסה פֶּ
ל יֹוֵסף ְוֵאינֹו ַמִגיד. ָשאּול "ָיְשֵפה"נֶּיָה ַבֲעֵלי ִמְסִטיִרין. ִבְנָיִמין ָכל בָ  ה, יֹוֵדַע ִבְמִכיָרתֹו שֶּ ת ְדַבר ", ֵיש פֶּ ְואֶּ

ְסֵתר "ַהְמלּוָכה ֹלא ִהִגיד לֹו ת ַעָמּה". אֶּ ת מֹוַלְדָתּה ְואֶּ ְסֵתר ַמגֶּדֶּ  ."ֵאין אֶּ
 לשם מה נועדו שני כוחות אלו?

כל אחד מאתנו מורכב משני חלקים, מגוף ומנשמה. שני חלקים אלו לא רק שאינם סותרים זה את זה. 
עם זאת, על מנת להאיר כל חלק מאתנו עלינו להשתמש בגישות הם ממש משלימים האחד את השני. 

אי אפשר כשם שלא נעלה על דעתנו שהנשמה מחפשת את מה שרוצה הגוף, כך , הנכונות לכל אחד
  .הג לגוף כשם שמתייחסים לנשמה ולצפות לתוצאות הנכונותלהתנ

הגמרא מביאה את דבריו של רבא "חמרא וריחני פקחין", ישנם שני דברים ש"פותחים" את האדם, 
 . שני דברים אלו הם יין ובשמים.באמת ומאפשרים לו להיות מי שהוא חלקיו הנסתריםשמגלים בו את 

אך בעוד שבהכנת הבשמים מלמדים אותנו חז"ל ש"הקול יפה לבשמים" לגבי יין ההיפך הוא הנכון. 
 ". מדוע? מה זה בא ללמד אותנו?ליין רע דיבור כך ,לבשמים יפה שהדיבור כשם ,יוחנן רבי אמר"

, הריח .הוי אומר זה הריח ?ממנו ואין הגוף נהנה ממנו שהנשמה נהנית איזהו דברהגמרא אומרת, 
לעורר בתוכנו את עומק הנשמה הטמונה  ,הבשמים מסמלים את הנשמה. בכדי לפתוח את הנשמה

הנשמה. אבל בשביל להכין את  ה שלצריך מילים, העיסוק בתורה ובתפילה מגבירים בנו את כוחבנו, 
ָלא טֹוב ַלּגּוף ָמָצאִתי ְוֹלא, ַהֲחָכִמים ֵבין ָגַדְלִתי ָיַמי ָכל, וכדברי רשב"גהגוף, זה כבר העבודה של היין.   אֶּ

 דווקא ההשתקה היא שמוציאה ממנו את המיטב. .ְשִתיָקה
. הוא משתמש ּוָמָרה ְגדָֹּלה ְזָעָקה ַוִיְזַעק ָהִעיר ְבתֹוְך ֵיֵצאוַ ", ִאיש ְיהּוִדי"מרדכי הוא מצאצאי יהודה, הוא 

מרדכי מן  :". במסכת חולין מלמדים אותנו רבותנוְיהּוָדה קֹול' ה ְשַמעבכוח הדיבור, באותו כוח של "
. מרדכי מסמל את הבשמים, את עוררות כוחה "מירא דכיא"ומתרגמינן  "מר דרור"דכתיב  ?מנין התורה

 לכן הוא משתמש במילים. ,הנשמהשל 
במתן תורה התמלא העולם כולו בבשמים, הנשמות האירו, כול אחד גילה את הקול הקדוש שבתוכו. 
אבל דבר אחד היה חסר, הגוף. את הגוף היה צריך אז לאלץ. וכאן הגיעה אסתר, היא הזכירה שהיא 

א ידעה שעכשיו ההזדמנות להכין גם את הי ., מזרע רחל"ִאיש ְיִמיִניומרדכי הם גם מצאצאי בנימין "
ת - בכוח שתיקתה .הגוף ְסֵתר ַמגֶּדֶּ , היא הנחילה לנו את התורה מחדש. כאן ההכנה היא גם של ֵאין אֶּ

ה ְוַהָיִמיםהיין. ושילוב זה מרומז בפסוק  ִרים ָהֵאלֶּ היום בו לא רק הנשמה מאירה, גם זהו , ְוַנֲעִשים ִנְזכָּ
ה ְיֵמי - הגוף שמח בהתגלותו הפנימית ה ִמְשתֶּ  .ְוִשְמחָּ

 (בענין קביעות –, פורים, תרמ"ח )מבוסס על תורתו של השפת אמת
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לתגובות 
besod.halashon@gmail.com 

 

 בסוד הלשון
 (סף בלו)יו

 

 עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי
 
   )מגילה ז, בי" )אמר רבא: חייב איניש לבסומי בפוריא, עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכ"        

 להתבסםבפורים. ולעניות דעתי,  לבסומיבמצוות  בחגנזכה  ובע"ה שבת זכוריוצא מיד בצאת הנה חג הפורים 
עונג, עד שלא נדע את ההבדל בין  המסב. מה אשר סוד של "ונהפוך הוא"הבפנימיות זה לשתות יין בכדי שיצא 

הוודאי, קשה לדעת.  מסובב. כי במציאות הסתרת פנים של מלך מלכי המלכים, אשר הוא הסיבה למסובב
לגאולה של היהודים  בגולהשל "ונהפוך הוא" מסכנה של השמדה  הסיבהשאלה, האם ההספק עולה  אז מן

האם כלומר, ברוך מרדכי?  במסובבארור המן או  במסובבלבנות את בית המקדש השני בארץ ישראל תלויה 
או מרדכי,  .ישהכין למרדכ זה המן אשר בראשית קטרג על היהודים ובאחריתו מצא עצמו ארור ומת תלוי על עץ

 .אשר הציל את המלך אחשורוש מן ההתנקשות בו וזכה באחריתו להיות משנה למלך אחשורוש
 ומתרגום היא המילה .שיראחת, אשר נכתבת במילוי ר , יש רק אות אורהמן? שהרי במילה  ארורומדוע נכתב 

 .ראשו)אלופו של עולם(אנקבל את הצרוף  רבמקום האות  ראשעם  אוראת המילה עתה , וכשנכתוב ראש
אחד יחיד ומיוחד, פלא ממש. אך אם וראשון אחת, שהרי אלופו של עולם הוא  ראשותכלומר באור ישנה 

שניה וזרה הנלחמת בבורא עצמו כעמלק,  ראשות. כלומר ישנה ארור נקבל את המילה אורלמילה  רנוסיף עוד 
הבורא למחות את זכרו.  הלכן ציו .שאין שני לו הראשוןגימטריה ספק, אשר מקרר את האמונה בבורא עולם 

. אבל אחריתו לכן בקש שהשתחוו לולאלוה. כמו  דימה עצמועמלק, שברוב גאוותו הכך היה המן האגגי מזרע 
 מקולל וארור כמותו.במות היאה להיה 

 הרגל, שהרי מרדכי לא כרע ברךניתן למצוא גם את המילה  ברוך? שהרי במילה ברוך מרדכיומדוע נכתב 
בספק ובהמן הארור. מרדכי השתוקק  מרד מרדכיולעבודה זרה. למעשה  להמןוהשתחווה לראשות שניה  ברך

בות והמסובב הוודאי יבת הסילתלמוד אורו של אלופו של עולם, לראשות אחת ויחידה של הבורא, שהרי הוא ס
עם עמו בכל  דרה, ה' ירידבעת  מרשל ה', כי למרות שלעתים  דרכיםאת ה הרומהיה  מרדכילכל המציאות. 

לכן זכה מרדכי  .של גילוי פנים דרךשל הסתר פנים והן ב דרךמקום שיהיה, לכן צריך לעשות את רצונו הן ב
 ונישא, לבוש בלבושי המלך וכתר מלכות על ראשו, כהמלך בעצמו.  רםעל סוסו של המלך,  רכוב לצאתברוך ה

של  המיטהלשפל המדרגה, כאשר ניסה להציל את עצמו בתחנונים כשנפל על  מטה מטהיע המן הארור הג
ורה. ראה המלך הוא ה', כי המן ניסה לכבוש מידיו את אורייתא היא תפר סהמקיפות  אר, אותיות אסתר

את כל היהודים בשושן, על כן  לכנוסבקשה היא כי  .למלכה אסתר ישראל הנמשלת-כנסתהתורה וגם את 
, מה שהניע אותם לתשובה, חייםגזר עליו ה' דין מות. כי פג התוקף ותם תפקידו של המן למנוע מהיהודים 

טהרה ואחדות. ומתי ששבו להיות קדושים לה' יתברך, המן הארור נמצא מיותר ואילו ברוך מרדכי נמצא כיקר, 
 טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו.דבוק באור ה', משנה למלך אחשורוש, דורש 

ָחיו דֵֹּרש טֹוב ְלַעמ ְך ֲאַחְשֵורֹוש ְוָגדֹול ַלְיהּוִדים ְוָרצּוי ְלרֹּב אֶּ לֶּ ַכי ַהְיהּוִדי ִמְשנֶּה ַלמֶּ ֹו ְודֵֹּבר ָשלֹום ְלָכל ַזְרעו" "ִכי ָמְרדֳּ
 )מגילת אסתר י, ג(
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