
 

 
 

 
 
 
 

 בפנימיות הפרשה 
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

 
 רחוקהטמא לנפש ודרך עניין  – פסח שני

 
"ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם, ולא יכלו בפרשה של פסח שני )בהעלותך( כתוב כך: 

לעשות הפסח ביום ההוא. ויקרבו לפני משה ולפני אהרון ביום ההוא, ויאמרו האנשים ההמה 
 תוך בנ"י?..."אליו: אנחנו טמאים לנפש אדם. למה נגרע לבלתי הקריב את קרבן ה' במועדו ב

 
המושג של "טמאים לנפש אדם" מבחינה רוחנית כוונתו כך: הנה יש באדם נפש הבהמית, והיא אינה 
נקראת נפש האדם. נפש משמעותה: אור שמחיה את האדם, וזה שחיות האדם היא מבחינת תענוגים 
המיועדים לבהמות וחיות נקרא נפש הבהמית. לדם זה אין לכאורה שייכות לקורבן פסח, כי קורבן הוא 
מלשון התקרבות, אבל אם התענוגים של האדם הם מבחינת הרצון לקבל מצד נפש הבהמית, ז אין לו 
שייכות להתקרבות. עניין של פסח שני, שהיו אנשים שהרגישו את עצמם טמאים לנפש אדם, ז"א, הרגישו 

 שנפש האדם שבהם היא בטומאה.
 

ים אדם ואין אומות העולם קרויים "אתם קרוימה נקרא בחינת אדם? אמר רשב"י )יבמות ס"א א(: 
"מה . כאשר אדם רוצה להידמות לעליון בבחינת "אדמה לעליון", בחינת דמיוןבחינת  אדם. אדם"

, זה הגדר של השם אדם. ז"א, שהתענוג שלו, הנפש שלו, היא מצד מה הוא רחום אף אתה רחום"
דהיינו, שהנפש של  ,"טמא לנפש אדם"פיע לעליון, זוהי חיותו. אז אם אדם מרגיש שהוא שיכול להש

האדם שלו היא בבחינת טומאה, ומה ששולט זה הנפש הבהמית, אז הוא יכול להקריב את הקורבן, מפני 
 שוחט את הרצון לקבל, וע"י זה הוא מתקרב לה'.שהאדם  –שהקורבן משמעותו ההפך בדיוק 

 
א, הם רצו לבוא למצב שיוכלו להקריב את ז" – "למה ייגרע חלקנו?"בר על אנשים שאמרו: אך כאן מדו

 ה, אבל הם רצו! שלהם היא בטומאעצמם לה', אבל הם ראו שהם לא יכולים מצד שנפש האדם 
 

יש אנשים שלא רוצים להתקרב לה', אז ממילא לא יבואו לבקש שום דבר. אבל האנשים שעליהם מדובר 
ונפש האדם אז כאן רוצים להתקרב לה', רק שהם רואים שהם נמצאים בשליטה של הנפש הבהמית, 

. על כן באה י?"ב את קורבן ה' במועדו בתוך בנ""למה נגרע לבלתי הקריבטומאה. זה שאמרו: 
הוא מתי  – "דבר אל בני ישראל לאמר: איש איש כי יהיה טמא לנפש או בדרך רחוקה"ההוראה 
, כך גם הם יעשו עשר יום בין הערביים""בארבעה ת הקורבן? יעשה דווקא בחודש אייר, יעשה א

 בארבעה עשר בין הערביים, אלא בחודש השני ולא בראשון.
 

... ומה אנו רואים מזה? שאם האדם מרגיש את עצמו שאין לו שום שייכות לקדושה, זה יכול להיות בכל 
 תת יש לי עם התפילין? בתפילין כתוב שצריך לשעבד אייכומיני מצבים. אדם מניח תפילין וחושב: איזה ש

לבורא, ואיזה שייכות יש לי עם זה? אם אדם נמצא בשבת, שבת נקראת התגלות ה', והוא  המוח והלב
חושב: איזה שייכות יש לי עם זה? זה שחושב כך נבחן לבחינת "טמאים לנפש האדם", וזה למעשה 

א בטענות לבורא: "למה יגרע קון. כשאדם לא מבין שהוא טמא לנפש האדם, אז הוא לא בתחילת התי
א בטענות ושפלותו, והוא צריך לב בטענות, ז"א, האדם צריך להרגיש אתואדם כן צריך לבוא  חלקנו?"

לנפש הבהמית? "למה יגרע חלקנו?" לבורא "למה יגרע חלקנו?" האם בראת אותי בכדי להיות משועבד 
אז לאדם הזה נותנים תיקון! זה נקראה "חוצפא כלפי שמיא" )סנהדרין קה א(, ז"א: אם אדם כאילו 
מתחצף כלפי השמיים, הוא בא בטענות: "למה יגרע חלקנו", הרי כתוב "מכל מלאכתך לא החסרת ולא 

ל מה בראת אותי? הלא אני נראה כמו עודף העדפת דבר" )שיר הייחוד לליל יו"כ( הכל בדיוק, אז בשבי
 ()מתוך במעגלות השנה, פסח שני שאין לו מטרה?! האדם הזה יש לו תיקון! 

 

 
 פנינה לשבת

 טשע"ר תבה 
 



 מחשבה פנימית

יואל אופנהיימר()  

 להיות עבדים לה'

י" י כִּ ים יְִּשָרֵאל ְבֵני לִּ ר ֵהם ֲעָבַדי ֲעָבדִּ י ֲאשֶׁ ץ אֹוָתם הֹוֵצאתִּ רֶׁ ְצָריִּם ֵמאֶׁ  )ויקרא כה, נה( "ֹלֵהיכֶׁם-א  '  ה ֲאנִּי מִּ

 

 :הפסוק פשט

 .לעבדו אדון בין ליחס דומה ישראל לעם ה"הקב שבין היחס

 

 (א עמוד י דף בתרא בבא מסכת בבלי תלמוד)  :הפסוק  על האגדה

 כדי: לו אמר? מפרנסם אינו מה מפני, הוא עניים אוהב להיכם-א אם: עקיבא רבי את הרשע טורנוסרופוס שאל

? דומה הדבר למה, משל לך אמשול! לגיהינום שמחייבתן זו,[ אדרבה: ]לו אמר. גיהינום של מדינה בהן אנו שניצול

 אחד אדם והלך, להשקותו ושלא להאכילו שלא עליו וצווה, האסורים בבית וחבשו עבדו על שכעס ודם בשר למלך

י[: "שלנו בפסוק] שנאמר, עבדים קרויים ואתם?  עליו כועס לא המלך כששמע, והשקהו והאכילו י כִּ  יְִּשָרֵאל ְבֵני לִּ

ים  בבית וחבשו בנו על שכעס ודם בשר למלך? דומה הדבר למה, משל לך אמשול: עקיבא רבי לו אמר". ֲעָבדִּ

 דורון לא המלך כששמע, והשקהו והאכילו אחד אדם והלך, להשקותו ושלא להאכילו שלא עליו וצווה, האסורים

ם ָבנִּים" בנים קרויים ואנו? לו משגר[ מתנה]  וקרויים בנים קרויים אתם: לו אמר(. ד"י דברים" )ֹלֵהיכֶּם-א  ' ַלה ַאתֶּ

 אתם מקום של רצונו עושים אתם שאין ובזמן, בנים קרויים אתם מקום של רצונו עושים שאתם בזמן, עבדים

 .עבדים קרויים

 

 :למחשבה נקודות

 שיהיו רוצה הבורא שאם וטוען עקיבא רבי בפני ה"הקב של הנהגתו צדקת את להקניט מנסה הרשע טורנוסרופוס

 עקיבא רבי לו עונה. עבדו את להעניש האדון לרצון הדומה גזירה זו כי, ולפרנסם להתערב לאדם אל, בעולם עניים

 את עליהם גזר הוא אם גם שלו הבנים על מרחמים שאנו' ה שמח ולכן, ה"הקב של בן כמו נחשב יהודי כל כי

 אנו אם. להתנהגותנו בהתאם משתנה אלא, קבוע אינו לעמו ה"הקב של שהיחס אגדתנו ומסכמת. עניותם

 עם סוטה ושלום חס ואם, ורחמים אהבה עם לבניו אב של יחס מקבלים אנו, ולמצוות לתורה בהתאם מתנהגים

 .הדין שורת פי על המונהג יחס ומקבלים, כעבדים אנו נחשבים הישר מדרך ישראל

 בשני ה"לקב קוראים אנו בה, הנוראים הימים של בתפילה במיוחד בולט הבן למעמד העבד מעמד בין המתח

 בן של אינטימיות בקשות בין נעות זו תפילה מילות". מלכנו אבינו: "זמנית בו הפוכים אף ואולי נפרדים כינויים

ינּו; "לאב יָך ָיֵדינּו ַמֵלא ַמְלֵכנּו ָאבִּ ְרכותֶּ בִּ ינּו, מִּ ; ושפלות ריחוק המבטאים תחנונים לבין", ָשָבע ֲאָסֵמינּו ַמֵלא ַמְלֵכנּו ָאבִּ

ינּו" ם ְלַמַעְנָך ֲעֵשה ַמְלֵכנּו ָאבִּ ינּו, ְלַמֲעֵננּו לא אִּ יֵענּו ְלַמַעְנָך ֲעֵשה ַמְלֵכנּו ָאבִּ  לזכות שואפים שאנו, לומר נראה". ְוהֹושִּ

ם ָבנִּים" של במדרגה  העונש מיראת' ה העובד, העבד מעמד לעומת, וקרבה מאהבה' ה בודתע המבטיחה'" ַלה ַאתֶּ

 .לשכר תקווה או

 להיות והופך החופשית בחירתו את מבטל שהעבד כמו! ביותר גבוהה מדרגה השיג האמיתי' ה עבד, אחר מצד אך

". כרצונך רצונו עשה: "ל"חז דרישת את מיישם, הבורא עם לדבקות השואף היהודי גם כך, האדון צרכי לרשות כולו

 משה למדרגת להתקרב הוא יכול, לבורא רוח נחת לעשות מכוונות, ומעשה דיבור, במחשבה האדם פעולות כל אם

י: "ונקרא, ביותר הגדולה להים-א קרבת את שהשיג רבינו ה ַעְבדִּ י ְבָכל ֹמשֶּ ָמן ֵביתִּ  באופן(. יב במדבר" )הּוא נֶּא 

 להתמסר ויכול, הזה העולם וחבלי מדאגות לחירות זוכה ה"להקב מהותו כל את משעבד הזמן שכל מי פרדוקסלי

ְכָתב: ""כתוב זה ועל, והנצחית הרוחנית המציאות לידיעת ְכַתב ְוַהמִּ ים-א   מִּ  תקרא אל": ַהלֹֻּחת ַעל ָחרּות הּוא ֹלהִּ

 (.ו  אבות" )תורה בתלמוד שעוסק מי אלא חורין בן לך שאין, חירות אלא ָחרות

 



 ניגון פנימי

 (הרב איתי אשכנזי)

 

 )המשך( יום 49-מסע לחידוש הקשר שלנו עם ה' ב –ספירת העומר 

 

 להיזכר מה טוב

 .נפתח למפגש שער. שיש למה הוכחות לאסוף, טוב מה זכרילה החיבור לפני רגע

  –להיות בעל ערך 

 אני מגיע למקום הזה? איך 

 איך אני מוצא את הוודאות שיש לי ערך?

 מה שייתן לי את הכוח להתקדם.

 לא צריכים שום הוכחות.אנחנו  –באמת לאמיתו 

 בלי שום הסבר אנחנו בעלי ערך. פשוט. כי ככה.

 בוהה.אבל זאת מדרגה ג

 טובה.ולכן השער לתפילה הוא בסוד הנקודה ה

 צריך, כביכול, לחפש לעצמי הוכחות.אני 

 .לחפש משהו טוב אצלי

 משהו שעשיתי. משהו בי. 

 ונזכרים.עוצרים  –רגע לפני כל יצירת קשר 

 בטוב שבנו. בכלל. ובפרט, מאז אתמול.

 דברים קטנים.

 לא צריך הרבה. 

 ועוד נקודה טובה. נקודה טובה

 לאט לאט אנחנו נזכרים בערך.

 ווצר.ימתחיל לההקשר  –ואיזה פלא 

 האמנית אורית מרטין   ●התחברות                                                                                         

 

 

 

 יום" 49-הצטרפות לקבוצת הוואצאפ "לחדש את הקשר ב

 תורה מבפנים –קבוצת הוואצאפ  ● יעוריםש -אידרא רבא      ●יגון פנימי אתר נ   
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דיומאפניני   

(הרב מנחם סוכות)  

 

 תחושת הנפרדות המתעתעת

י ְמְכרּו ְוכִּ ְמָכר תִּ ָך מִּ יתֶׁ ַיד ָקֹנה אֹו, ַלֲעמִּ ָך מִּ יתֶׁ יש ּתֹונּו ַאל, ֲעמִּ ת אִּ יו אֶׁ  .ָאחִּ

יהָ  ָלשֹון ְבַיד ְוַחיִּים ָמוֶּת, במשלי המלך שלמה של דבריו את המדרש מביא הזו המצווה טעם את לבאר בכדי  ְוֹאֲהבֶּ

ְרָיּה ֹיאַכל  .פִּ

 -] ברכים בוררין התחילו. קשים ולשונות רכים לשונות לפניהם הביא. לתלמידיו סעודה עשה רבי: המדרש ומספר

 הרכין את בוררין שאתם כשם! עושין אתם מה דעו, להם אמר. הקשים ומניחין[ הרכים הלשונות את בוחרים

 ...".ממכר תמכרו וכי" ישראל את מזהיר משה לפיכך. לאלו אלו רך לשונכם יהיה כך, הקשים את ומניחין

 פותחת שבה שמיטה למצוות קשור זה כל איך? הונאה איסור לבין הלשון בין הקשר מה? המדרש כוונת למה

 ?פרשתנו

 אין אחד כול של תפקידו חשיבות למרות, המלאכים בין למה? זה עם זה להסתדר קשה כך כל אדם לבני מדוע

 ?אישית הישגיות אחר ורדיפה תחרות של תמידי במצב נמצאים אנחנו ואילו, ותחרות קנאה

, שנה, עולם"ה, מאתנו אחד כל בחיי המרכזיים הצירים שלושת. שולטת הנפרדות תפיסת בו בעולם חיים אנחנו

 ואני, היום לא זה אתמול, שם לא זה כאן. שונות של גדולה לתפיסה גורמים, והאדם הזמן, המקום מימדי –" נפש

, וברור חד הגבול. האחר ושל שלי הגוף בין ממשק שום אין הרי. נכון גם זה, הגופני, החומרי ברובד. אתה לא זה

 .נפרדת העצמי של התחושה וממילא

 לא הנפש את לגלות היכולת הוא הדיבור". מדבר" בהיותו, בלשון היא האחרים הנבראים פני על האדם של מעלתו

. האחר לבין ביני מחיצות אין בהם חיבורים למצוא שמאפשר זה הוא הנפש של הגילוי. לאחר גם, לעצמי רק

 לשים סיבה אין בה אחדות, אחדות של תחושה ויותר ליותר להגיע הלשון באמצעות היכולת היא" הרכה לשון"ה

 .האחר לפני עצמי את

 חלילה להגיע אפשר, הנפרד הגשמי בגופי עצמי את מזהה כשאני. הגוף תפיסת של ישירה תולדה היא ההונאה

, לקול, הפנימי לאני קשוב להיות התורה מאתנו דורשת כאן. האחר חשבון על לעצמי לדאוג רוצה אני בו למצב

 ?ואיך. לנשמה

 יצחק רבי אומר. אותו ולנצל ששלנו במה לשלוט אותנו דוחף הקניין יצר. לשחרר אותנו מלמדת שמיטה מצוות

, חכמנו וכדברי, האמיתית הגבורה היא זו. שמיטה לשומרי שניתן כינוי הוא", דברו עושי, כוח גיבורי" כי במדרש

 של לפנימיות להתחבר שמאפשר הוא, האדמה של הפיזיים הגבולות ביטול דווקא. יצרו את הכובש? גיבור איזהו

 .הארץ

 ָכל: אבות בפרקי אותנו מלמד גמליאל בן שמעון רבי. הגוף את" שחרר"ל גם ללמוד אפשר הקרקע שחרור לאחר

י ָיַמי ים ֵבין ָגַדְלתִּ י ְוֹלא, ַהֲחָכמִּ ָלא טֹוב ַלגּוף ָמָצאתִּ יָקה אֶּ  להשקיט היכולת הוא, הגוף עבור האידיאלי המצב. ְשתִּ

 .מתוכו לבקוע, הנשמה לקול, הפנימי לקול לאפשר, אותו

י, הבאה המצווה מגיעה וכאן יָך ָימּוְך ְוכִּ ָמְך ָידֹו ּוָמָטה ָאחִּ ַזְקתָ  עִּ ח  יָך ְוֵחי... בֹו ְוהֶּ ָמְך ָאחִּ  האדם כשנברא. עִּ
ר, נאמר יצֶּ ים-א  ' ה ַויִּ ת ֹלקִּ ן ָעָפר ָהָאָדם אֶּ ַפח, ָהֲאָדָמה מִּ ְשַמת ְבַאָפיו ַויִּ ים נִּ י, ַחיִּ ש ָהָאָדם ַוְיהִּ  אם. ַחָיה ְלנֶּפֶּ
 יחידה היא חיים נשמת אותה שהרי, אצלך נמצא כנראה זה, בנפש או בגוף, משהו חסר שלחברך ראית
, החיים מאותם שואב כשאתה, ולהחיותו לחברך ליתן בכדי בהם יש, מהם יונק שאתה חיים אותם. אחת
 . גם עבורו לשאוב יכול אתה

 

 .נשמח לקבל תגובות, הארות, משובים ופנינים שלכם ונפרסם מבחר שלהם

 orpnimi.org.ilyoel@    פנימי אור    www.orpnimi.org.ilפשו אותנו באתר ח              

http://www.orpnimi.org.il/
https://www.facebook.com/orpnimi/

