
 
 

 בפנימיות הפרשה 
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

 
                        "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"

כשמדברים מבחינה גשמית, לבנות בתוך נפשו מקדש.  -צריך לשים לעצמו למטרה  שהאדם - היאמבחינה פנימית, הכוונה 
שמדברים על נפש האדם, אזי האדם צריך לבנות בנין כאבל כשמדברים מבחינה פנימית,  אזי צריכים לבנות בנין גשמי.

 מהו הבניין שצריכים לבנות?  -יהיה ראוי להשראת השכינה. ויש לשאול האדם פנימי, בנין נפשי, בכדי ש
א הנקודה של האהבה העצמית שלנו. זה שהאדם שמפרידה בינינו לבין הבורא ית' הי הנקודההנה אנו צריכים לדעת, ש

אוהב את עצמו ודואג אך ורק לטובת עצמו, לתועלת עצמו, לספק את עצמו, תכונת הנפש הזו היא המפרידה אותו מן 

הבורא ית'. כי הבורא ית' נבחן כבעל תכונה הופכית לזו של האדם, שהרי כל הבריאה הזאת שברא, היא במגמה של 

לבריותיו, והוא לא דאג חס ושלום לתועלת עצמו, מפני שאין בו ית' ענין כזה של תועלת עצמו. משום  השפעה וחסד, להטיב

אצל הבורא אין  אבלשלנו לספק את עצמנו.  ןשל תועלת עצמית, כפי שאנו מכירים אצלנו, נובע מתוך החיסרו ןשהעניי

ה הזאת שברא היא בכדי להטיב לנבראים. חסרונות בכלל, אלא הבורא הוא שלם בתכלית השלמות. ממילא, כל הבריא

(. ז"א, היות והבורא ברא את ירמיהו, ל"א, ב') "אהבת עולם אהבתיך על כן משכתיך חסד"כפי שאומר הפסוק 

 הנבראים מתוך אהבה נצחית, על כן כל פעולותיו נעשות מתוך חסד, מתוך רצון להשפיע, מתוך רצון לתת לנבראים. 

לעצב את תכונות הנפש שלנו מחדש, לבנות בנין חדש, בנין של "ואהבת לרעך כמוך", בנין של  אנו הנבראים צריכיםלכן ו

 של  ןשל אהבה עצמית וסיפוק עצמי, ומילוי היצרים והתאוות. זהו העניי ן"ואהבת את ה' אלוקיך", בנין שמתנגד לעניי

 "ועשו לי מקדש"

 
 מחשבה פנימית

 )יואל אופנהיימר(
"כל סדרי הבריאה, בכל פינותיה ומבואיה ומוצאיה, ערוכה ומסודרת בכל מראש, רק על פי התכלית 

יעלה במעלותיו, עד שיהיה מוכשר להרגשת אלוקיות כמו הזו, שיתפתח מתוכה המין האנושי, ש
הרגשת רעהו. הנה המעלות האלו המה כמו שלבים של סולם, ערוכים ומסודרים דרגה אחר דרגה, 

 עד שנשלם, ומשיג את תכליתו."
 (  תורת הקבלה ומהותהמאמאר )הרב יהודה ליב אשלג זצ"ל. 

 
ההתנגשות נקודות באופן כללי האמונה היהודית להכיל את תורת האבולוציה.  יכולתנשברו קולמוסים רבים סביב 

בעיית שנה? ב(  יימים או במיליארדהאם העולם נברא בשישה : בעיית הזמןהם כדלקמן: א(  ותבין שתי התפיש
מין אחד מאו בתהליך התפתחותי  ,ובאופן מושלם ,החיים נבראו כל מין בנפרדהאם היצורים : ההתפתחות

נובע מרצון שמא או  ,האם הכוח המפעיל את התפתחות המינים הוא עיוור ואקראי: בעיית התכלית? ג( למשנהו
הוא תכלית או ש ,האם האדם הוא חוליה מקרית בשרשרת התפתחות המינים: מקומו של האדםחכם ואוהב? ד( 

 ריאה כולה? הב
הדוחה לחלוטין את האבולוציה זצ"ל אלה. בין המחמירים נמצא הרבי מלובביץ גדולי ישראל נחלקו בדעתם בשאלת 

זצ"ל הרואה בפרשת בראשית שפת קוד עומד הרב קוק  ,מן הצד השניו ."כפשוטו" על סמך קריאה של ספר בראשית
וכך כותב  ה,תורפנימיות היסוד התואם את הינו רעיון ההתפתחות , לדידו, רבאדוא וסוד הפותחת כר רחב לפרשנות.

תורת ההתפתחות, ההולכת וכובשת את העולם כעת, היא מותאמת לרזי עולם של ב"אורות הקודש": "
הקבלה, יותר מכל התורות הפילוסופיות האחרות. ההתפתחות ההולכת במסלול של התעלות, היא נותנת 

למיטב " איך אפשר להתייאש בשעה שרואים שהכל מתפתח ומתעלה. את היסוד האופטימי בעולם, כי
 הוראלכהשולי ומקומו  ,תהאקראיושאלת  ,, קרינוספות של האבולוציה פתוחותשתי קושיות ק הרב קו , משאירהבנתי

קובע בבירור שכל מהלך ההתפתחות של המציאות הוא מכוון מטרה  - . רבנו בעל הסולםביקוםשל האדם 
ת יהיא להטיב לנבראים על ידי התגלותו אליהם. ובני - תוכנית האב של הבורא –ולכתחילה! כי "מחשבת הבריאה" 

ב"כוחות העצמיים" של נבראים, ללא היעד קניין  השגת הבורא הוא תהליך אטי והדרגתי. כי דרך זאת מאפשרת
. היחיד שעבורו הוכן "מגדל מלא בשפת המקובלים( -צער )לחם בושה ידי המביא ל ,של קבלת מתנת חינםתחושת 
, שלב גמר התיקוןמדרגת להעלות את כל המציאות לעל ידי פעולותיו,  מסוגל ורק הוא. הוא האדם עצמוכל טוב" 

 אך מחייב מציאות  ,שבאבולוציה ההתפתחותיבסולם שהוכן לו מקדם. לסיכום, מקבל רבנו את המרכיב  ,אחרי שלב
 .תאוריהה לאותבניגוד ( הכזשהאדם עומד במר) אנתרופוצנטריתו)מכוונת מטרה(,  דטרמיניסטית

 פנינה לשבת
 זתשע" תרומהפרשת 

 



 
 רפואת הנפש

 )הרב אסף אהרון מכבי(

 
 הרוחניתהרכבת הקומה 

 
שתביא לכנות, להכנעה ולדעת  ראשית ועיקר עבודת ה' הינה בירור והתבוננות רצינית ואמיתית,

אמיתית בסיבה שלשמה אנו חיים; ככול שהאדם ישכיל וישיב אל לבו את תכליתו הרוחנית, כך גם 
 מיוצרה.ו תאוותיו השונות להיאבד בגלות הנפש יוכל לגייס את שלל כוחותיו לעבודה זו, וכבר לו יטוה

ההתבוננות תביא לגילוי הנפש האלוקית בתודעה הגלויה של האדם ותקרין על כל 
 .מחשבותיו, דיבוריו, מעשיו והרגשותיו

 
לתקן את עצמנו ולהתקדש על פי  דורנו ומדרגתנו הרוחנית החלושים, מחייבים אותנו להיבנות נכון,
כונת התוהו המביא לשבירה ולאי סדר ובהדרגה ולא להתפזר ולמהר, שזו אינה אלא עצת היצר ות

כל נשמה כלולה מבחינת נרנח"י מדרגות  דבקות בה'. -השגת יעדנו המרכזי, הפרטי והכללי 
השגה, וכן הוא סדר עבודתה, תחילה בבחינת נפש ואח"כ בבחינת רוח ואח"כ נשמה, חיה 

 סה"כ קכ"ה מדרגות. –ויחידה 
 

נעשית ע"י כפיית  דאה ש'אתה הוא ה' אלוקינו',תחילת עבודת הקודש, מתוך לימוד והתבוננות והו
הטבעים  - טבע הנשמהעצמו בעניינים הטבעיים. אולם במדרגה מתקדמת יותר מתגלה בקרבו 

המקולקלים נעלמים ממילא ומתגלה ומתבהר רצון חזק המרוכז כולו בהתקדשות ובעשיית נחת רוח 
 מות.לקונו, ומתגלים לאדם שכלים נעלים ורגשות אהבה ויראת רומ

 
 

 א.א.

 -והתייעצות בנוגע לטיפול יהודי )גוף ונפש( ניתן לפנות לאסףבכל שאלה 
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 הפרשה בדרך ה"שפת אמת"
 )הרב מנחם סוכות(

 

 
 

  לפרוץ את הגבולות
 .ְבתֹוָכם ְוָׁשַכְנִתי ִמְקָדׁש ִלי ְוָעׂשּו

 
במעשי האדם? זאת ועוד, דווקא "מקדש" מסמל את  ,מדוע ואיך תלויה התגלותו של הבורא בעולם

 קדושתו של הבורא, את נבדלותו. איך מתוך כך מגיעה אותה התגלות, המצב של "ושכנתי בתוכם"?
" מחבר כאן המדרש לדבריו של שלמה המלך ְתרּוָמה ִלי ְוִיְקחּולים "מיד בתחילת הפרשה, את המי

". ומבאר המדרש שישנן דרגות שונות במקח, לא רק ַתֲעֹזבּו ַאל תֹוָרִתי ,ָלֶכם ָנַתִתי טֹוב ֶלַקח ִכיבמשלי "
 .וכל אחד מדרגות אלו נמצא במקח זה של התורה בטיב המקח אלא אפילו במשמעותו של המקח

ה העליונה והעמוקה ביותר של מקח הוא כזה ש"המוכר נמכר עמו" וזהו שמרומז כאן בפסוק הדרג
 כביכול, יחד עם מקח התורה, נמכר לנו גם נותנה. ."לי"ויקחו 

אנחנו הורגלנו לעולם חומרי ומוגבל, למקום בו ה"מציאות" היא שמכתיבה את מה שיש. אם אני נותן 
הדברים כל כך  במציאות האמתיתתי גביע, הוא יקבל גביע. לחברי תפוח, הוא יקבל תפוח, אם נת

 שונים.
חז"ל מלמדים אותנו "במידה שאדם מודד, מודדים לו". הקב"ה הוא אינסופי, הוא ללא מידה וגבול. 

למתנתו, הם  אתה שםהגבולות שהמידות ובכול מפגש שלך עם הבריאה, האדם הוא זה שמגביל. 
 ההגבלות של מה שתקבל.

התורה שבכתב הרוחני, הערך והמשמעות שאתה נותן לדברו הוא בדיוק מה שאתה מקבל.  בתחוםוגם 
כול תלוי בנו, שרוחב התורה ההיא כביכול מוגבלת, אבל המושג תורה שבעל פה מלמד אותנו כמה 

 מוגבל רק בכמה מקום שאני אני יכול לתת לה.
האפשרות היחידה ליצור כלי איך אני יכול לקבל מושגים אינסופיים?  ואיך אני מרחיב את הגבולות?

רק על ידי אמונה, אמונה פשוטה בכך שכל גבול שאני מצייר הוא דמיוני. שהקדושה  ללא גבולות היא
 היא גבוהה מעבר לכל דמיון, שהתורה רחבה מעבר לכול גבול, שהטוב עמוק מכול עמוק.

ה ה'בַ  ְבַטחבתהילים אנחנו לומדים,  ה ֶאֶרץ ְׁשָכן ,טֹוב ַוֲעׂשֵׂ . כשאני עושה טוב, הטוב שלי ֱאמּוָנה ּוְרעֵׂ
מוגבל. אבל כשאני בוטח בה', כשאני יודע שהטוב מגיע ממנו והוא לא מוגבל, גם הטוב שלי מתרחב 

ן יותר בנוכחותו של הבורא בכול ללא גבול. וה"מרעה" שמזין אותי היא האמונה. ככל שאני מאמי
אני מגלה את אותה אמת שמוסתרת מאחורי מסך ההעלם של העולם. אני יכול לגלות  רא, כךנב

", ִמְבַטחֹו ה' ְוָהָיה ה'בַ  ִיְבַטח ֲאֶׁשר ַהֶגֶבר ָברּוְך" ש"המוכר נמכר עמו", שה' עצמו נמצא ממש בכל דבר.
יוצר את אשרי מי שלומד שהביטחון שלו בה' הוא זה שיוצר את אותה הגנה, שהרי אתה הוא זה ש

 המציאות אותה תפגוש.
כל החסרונות מגיעים רק מכך מכיוון ש ."ֶאְחָסר ֹלא ֹרִעי ה' ,ְלָדִוד ִמְזמֹורוכך מבשר לנו רועה ישראל, "

שאני מאמין שהם קיימים, כשאני יודע ש"ה' רועי", איך אחסר? אז בפרשתנו מלמד אותנו הקב"ה 
גב, קדוש ומובדל. ככל שתדעו שאינכם יכולים "ועשו לי מקדש", ככל שתאמינו בכך שיש משהו נש

 להגביל אותי בגבולות התודעה שלכם. בדיוק כך "ושכנתי בתוכם", כך תגלו יותר ויותר את נוכחותי
 בכל מקום.

 
  (במדרש -תרל"א , תרומה)מבוסס על תורתו של השפת אמת, 

 

 
 
 



לתגובות 
besod.halashon@gmail.com 

 

 בסוד הלשון
 (סף בלו)יו

 

 
 משנכנס אדר מרבין לשמחה לאור פרשת תרומה

 
מלשון . תענית כט( גמרא) "משנכנס אדר מרבין בשמחה" -ו לאחר שבת שקלים.חודש אדר נכנס  כברזה 

באותיות ? את התשובה מצאתי באדר שמחיםמדוע יש להיות  :ולחדש מחשבה הרבותהתכנס פנימה ולל
לנדב מבנ"י תרומה לבנית הר סיני בהיותו בה' מצווה את משה תרומה: בפרשת השבוע היא פרשת ו אדרחודש 

ערב רב ובנ"י. לכן יש לשמוח כי ה' מכין לנו תמיד ולמעשה כבר מיעד את התיקון לחטא העגל של ה המשכן,
בעת החטא הקב"ה מצווה את משה כי  ,המרמזים .רד רא גם דר )לף(אהן אותיות  אדרתרופה למכה. וגם 

המשכן.  תיבבנילעליה ו מצד רחמי ה'פלא ל למרות הירידה זכו בנ"יונהפוכו, . )כי תשא לב,ז(כי שחת עמך" רד"
דירה  צורךהיא לירידה ה ,כלומרשכינתו. את ולהשרות  לדור ,בעצמו , הבוראעולםה אלוףירד  שםכי ל

 שמחה ואחדות עם עמו ישראל., הארה, רוחנית של עליהלתכלית  התחתוןהגשמי ובעולם של ה', מצומצמת 
    משנכנס אדר מרבין בשמחה, הכיצד? ר         ד  ↓      א

                יש פשוט לפתוח את הדלת        ד מ ל  ↓        
 תלמודה רואלקבל את אז לקיים ו     ו ת  ↓        

ת ָכל ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְדֶבּנּו ִלבֹו ִתְקחּו ֶאתְוִיְקחּו " פותחת בפסוק: פרשת תרומה אֵׂ  )שמות כה,ב("ְתרּוָמִתי ִלי ְתרּוָמה מֵׂ
שהתורה שניתנה למ' יום הוא לאוכלי תרומה, כההיא דאמרינן  מ' תורהאותיות  תרומה:" :בעל הטוריםכותב 

שכל מי שעוסק בתורה כאילו  לשמיויקחו לי שניה לה לאוכלי תרומה וזהו , לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן
אך  טריאבגימ .אל בני ישראל ויקחו לי תרומה ,לוקח לי שאין לו להקב''ה בעולם אלא ד' אמות של הלכה

כי )ענינה השתוקקות מ-ו כנ"ל מ תורהתרומה הן אותיות  כלומר, ."בני ישראל יהיו תורמין לא הגוים
אותיות  אמותכנ"ל(  תלמוד)במילוי דומאחר שיש לקב"ה אלא  .(לתורה ארבעים יום השתוקקו בנ"י

 אותיות התורה, הם כמו לפיבהלכות כשעוסקים בנ"י בהשתוקקות כי  ,המרמזים: אות )השתוקקות כנ"ל(מ
מאחר שהערב רב  .)משלי ד,ב("תורתי אל תעזובו כי לקח טוב נתתי לכם"ככתוב וקחים חלק בתורתו של ה'. ל

שגבאי הצדקה יהי רק מבנ"י ה' אזי בקש כשמשה בושש לבוא.  לעשות את עגל המסכה שבקשוהראשונים היו 
, והוא נדבה" כמו שכותב רש"י:, תרומהלהשתוקק ולנדב ה' מבנ"י  מצפה. ומידה כנגד מידה ולא מן הערב רב

. ה'פיקדון מאת שהיה למעשה כסף, ה את ולהפריש לותראחר רצון ליבם,  לתורלמעשה ו ."לשון רצון טוב
כאשר יוסף היה  מקור הכסף,כי  בנית המשכן. לאחרים מעלה יכנפ פרישתכמו בעת  ,רוחנית לטובת עליה
מתן  לפני: כי דן בההן אותיות  נדבהגם  שנות הרעב.המשבר הכלכלי בא הכסף בעולם בעת ואסף את מל

 שפע לקבל"רצון -המנוגד להשפע הפרטי, המצמצם והמצר את הדין, התגבר על מידת ולדון ל יש, נדבה
 כלל ישראל בבנית המשכן.ללטובת תכלית  "לזולת "רצון להשפיע-חסד, הרחבה ולטובת רצון של  ."לעצמי

רּוָמהאֹוִתּיֹות " :כותב רבי נחמן מברסלב בֹות: ַלֲחזֹו' תְּ י תֵׂ ם סֹופֵׂ ' ם ה'ְבנַע' תהֵׂ יָכל' רּוְלַבקֵׂ ִכי ְתרּוָמה, ַהְינּו  ֹוְבהֵׂ
ב ְצָדָקה ל ִמּנַעם ה...ֶׁשִהיא ְנִדיבּות לֵׂ י ֶזה ִנְמָׁשך ִהְתַגּלּות ְכבֹודֹו ִיְתָבַרך 'ַעל ָיָדּה ַנֲעֶׂשה ְכִלי ְלַקבֵׂ ֶׁשהּוא  ֶׁשַעל ְידֵׂ

ר ָכבֹוד יָכלֹו כֻּּלֹו אמֵׂ יָכלֹו"  "ְבִחיַנת: "ּוְבהֵׂ ר ְבהֵׂ ת ַהִשיָרה, ְבִחיַנת: "ְנִעים ְוֶזה ְבִחינַ ...ְוֶזהּו "ַלֲחזֹות ְבנַעם ה' ּוְלַבקֵׂ
ל י ַהּזֹוֶכה ְלַהְרִגיׁש ְנִעימּות ַהתֹוָרה "ְזִמרֹות ִיְׂשָראֵׂ ִלְזכֹות ְלַהְרִגיׁש ַהְּנִעימּות  ְוֶזהּו ָהִעָקר ִכי יֵׁׂש ְנִעימּות ַבתֹוָרה ַאְׁשרֵׂ
של חוכמה, המצומצם תמידי אלוקי  הוא שפע הנעם העליון. )לקוטי מוהר"ן חלק ב, תורה עא( "ֶׁשּיֵׁׂש ְבַהתֹוָרה

כמו  את כבוד ה'.ולגלות בזכות זה  הנ"ל נבנה כלי בכדי להכיל את הנעם ,ועל ידי צדקה .בתורהונמצא גם 
יתברך גם בליבנו  ה' דכמו בעת שירה את כבו שנזכה להרגישאז בע"ה  שם השרה ה' את שכינתו.משכן בשהיה 
 .אכי"ר, )תרומה כה,ח("ִמְקָדׁש ְוָׁשַכְנִתי ְבתֹוָכםְוָעׂשּו ִלי ": ככתוב

 
 
 
 
 


