
 

 
 

 
 
 
 

 בפנימיות הפרשה 
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

 
י, יםק  ֱאֹל ַויֹּאֶמר" י; אֹור ְיה   "אֹור-ַוְיה 

 על פה מדובר הפנימיות מצד אבל, הגשמי האור על לומדים הפשט דרך על" אור יהי אלוקים ויאמר" הפסוק את

 על כאן שמדובר וןושכי לדעת וצריך. האדם בנפש אור להיות שצריך כמטרה כאן קובע ה"שהקב א"ז. רוחני אור

 .בבריאה הבורא שיסד מהיסודות אחד למעשה הוא ומאמר מאמר כל כ"ע, בראשית ימי של ענין

 של במצב נמצאים( רצון - הארץ) האדם של שהרצונות דהיינו", ובוהו תוהו היתה והארץ" כתוב שלפני בפסוקים

, חושך של במצב נמצאים האדם של החסרונות, חיסרון הוא תהום - "תהום פני על וחושך". בלבול של, ובוהו תוהו

 בלבול דהיינו, ובוהו תוהו -המצב יהיה זה הטבע מצד שלו החיים את חי כשהאדם. הטבע מצד וזהו, ריקנות של

 בנפש גדולה חשיכה -"תהום פני על וחושך.  "עיקר ומה טפל מה, חשוב לא ומה חשוב מה יודע לא אדם, וערבוב

, ונדים נעים אלא, בעיקר ממוקדים החסרונות אין. הנפש של בחסרונות, הנפש בתהומות שנמצאת האדם

 .להשפעה מקבלה, לרוחניות מגשמיות

 רוח כי, התורה פני על באמת מרחפת קיםואל רוח. תורה על מרמזים מים -"המים פני על מרחפת קיםואל ורוח"

 מושכלות של ספר בתור התורה את לומד הוא אם', ה תורת לומד כשאדם. התורה י"ע רק למצוא אפשר קיםואל

 של המהות כל לגבי שאלה בסימני נמצא לא האדם אם. יותר ולא, לו תיתן שהתורה מה באמת זה, ואינפורמציה

 כמו, האדם של החיים לכל מפתח בו שיש האלוקי המסמך למעשה היא שהתורה מבין לא והוא, שלו החיים

 .ידע אלא, בתורה קיםואל רוח ימצא לא אזי", למוטב מחזירו שבתורה המאור" -ל"חז שאמרו

 מה כל את לאדם לתת יכולה למעשה שהתורה -" למוטב מחזירו שבתורה המאור" באומרם ל"חז כוונת אבל

 התיקונים כל. למוטב להחזירו ויכול, אצלו שפגומות הנקודות את לאדם להראות יכול שבתורה המאור. לו שחסר

 הוא רוח -" המים פני על מרחפת קיםואל רוח"ו: נאמר זה על. שבתורה המאור לעשות יכול האדם בנפש שנדרשים

. התורה של החשוב בחלק, התורה של הפנים בבחינת דהיינו", המים פני על" נמצא וזה, הכלים לתיקון שבא אור

 .האלוקים רוח נמצאת אין ושם, התורה של באחוריים הריהו, ידע לשם שלומד מי לאפוקי

 מה ורואה", קיםואל רוח" בחינת מהתורה מקבל שהאדם לאחר אפשרות שיש דהיינו", אור יהי קיםואל ויאמר"

 לו שאכפת אצלו העצמית האהבה של הבחינות את רואה, תיקון צריך מה(, הדין מדת - קיםואל) אצלו בסדר שלא

', ה אהבת חוסר', ה יראת חוסר, שלו אמונה חוסר של בחינות, שלו האגואיזם של הבחינות את ורואה, מעצמו רק

 אור, האדם בנפש אור שיאיר דהיינו", אור יהי קיםואל ויאמר: "ואז', ה לעזרת ומרה גדולה צעקה צועק האדם אז

 .לזולתו אלוקותו את להודיע - הבריאה של המטרה זאת. האלוקות

י, יםק  ֱאֹל ַויֹּאֶמר" י; אֹור ְיה   .שבו הפגמים כל את לתקן נ"עמ, האדם בנפש להאיר צריך זה", אֹור-ַוְיה 
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 מחשבה פנימית
 )יואל אופנהיימר(

 

ן ָעָפר םָהָאָד  ֶאת ֱאֹלקים' ה ַוי יֶצר" י ַחי ים נ ְשַמת ְבַאָפיו ַוי ַפח ָהֲאָדָמה מ   " .ַחָיה ְלֶנֶפש ָהָאָדם ַוְיה 

 )בראשית ב ז(

 

 :הפסוק פשט

 .  ונשמה אדמה: מרכיבים משני האדם את ברא' ה

 

 (א סא ברכות מסכת בבלי תלמוד)  :הפסוק  על האגדה

יֶצר[: "שלנו בפסוק כתוב למה] דכתיב מאי: חסדא רב בר נחמן רב דרש  במילה] ן"יודי בשני" ָהָאָדם ֶאת ֱאֹלקים' ה ַוי 
: יצחק בר נחמן רב[ עליו מקשה] לה מתקיף. רע יצר ואחד טוב יצר אחד, הוא ברוך הקדוש ברא יצרים שני -[ וייצר
 יצר לה אין? ]יצרא לה לית -[  אחד ד"ביו ויצר אלא וייצר בה כתוב שלא] וייצר בה כתיב דלא בהמה, מעתה אלא
 בן שמעון כדרבי אלא[! ובועטת נושכת, מזיקה שהיא רואים אנו אמנם] ובעטא ונשכא דמזקא חזינן קא והא?[ הרע

, ליצרו נכנע הוא אם רע חש האדם[, ]הרע היצר] מיצרי לי ואוי[ ה"הקב] מיוצרי לי אוי: פזי בן שמעון רבי דאמר, פזי
 [.העולם מתאוות נהנה לא אם מצטער אך

 

 :למחשבה נקודות

 של החומרי הבסיס הוא - האדמה - אחד חלק. בראשית מעשה מתיאור שעולה כפי, הפכים משני מורכב האדם
 הבאה", החיים נשמת" הוא השני החלק. והגשמיות החומר לעבר, מטה כלפי האדם את שמושך והוא הגוף

 הנשמה. הגוף בתוך השוכן האלוקי השפע של ניצוץ", ממעל אלוק חלק" החסידות בלשון היא הנשמה. מהבורא
 גדול פלא הוא האלה המנוגדים החלקים שני של החיבור עצם. ולאלוקי לרוחני, מעלה כלפי האדם את מושכת

 .עצמו בפני

 :רבדים במספר ביטוי לידי באה זו קוטביות

 הוא שממנה" ֲאָדָמה" המילה על בנוי. ם.ד.א השורש. ותחתונים עליונים שבין המתח על מרמז האדם של שמו
 .וחולם שואף הוא שאליו( יד ישעיהו" )ְלֶעְליֹון ֶאַדֶמה" הלשון על וגם  נברא

 לעומת. הרקיע כלפי גבוה נמצא - והרוח החשיבה משכן - ראשו. בעמידה בטבעיות שחי היחיד היצור הוא האדם
נֵּה: "וארץ שמיים בין המחבר יעקב של לסולם דומה האדם. והשפלה החומרית לקרקע מחוברות רגליו, זאת  ְוה 

יעַ  ְורֹּאׁשֹו ַאְרָצה ֻמָצב ֻסָלם  הראש, ארבע על ההולך החיים בעל אצל, זאת לעומת(. כח  בראשית" )ַהָשָמְיָמה ַמג 
 .רוחנית מדרגה הבחן ללא, מישור באותו נמצאים והרגליים

 את אותנו מלמד אשלג יהודה הרב. האדם של והרצון הנפש כוחות במבנה גם ביטוי לידי באה נשמה-גוף החלוקה
 רק קיימת הבורא אצל. ושפע טוב לנבראים להעניק מנת על העולם את ברא ה"הקב. בנושא הקבלה תפישת

 שהנבראים מנת על.  שהוא כל תנאי ללא סופית אין חינם אהבת, לזולת ולהשפיע לתת הרצון: בלבד אחת תכונה
 משני מורכב האדם. לקבל הרצון: עצמו הבורא אצל קיים שאינו חדש רצון כח נברא, האלוקי מהשפע ליהנות יוכלו
 הנברא החלק נמצא מנגד. הטוב יצר זה: והאהבה הנתינה רצון הוא שבו נשמתי-האלוקי החלק. אלה רצון כיווני

, חמדנות: האדם של הרעות המידות נובעים ממנו. הרע יצר זה: בחומר והעסק האגואיזם, לעצמו הקבלה רצון, שבו
. ומתוקן ראוי באופן בו להשתמש לדעת אלא, הרע יצר את למחוק אינה שלנו הנפש עבודת. עצלנות, כעס, גאווה

                 .בהם להלחם ולא ההשפעה כוחות את לשמש  צריכים שבנו הקבלה כוחות

 

                 



 פניני דיומא

 (מנחם סוכותהרב )

 הקשוחה לארץ שמימי גן מאותו מהמעבר, עדן מגן מגירושו האנושי למין יותר גדול עונש שאין ברור לכולנו

 ?ההבדל את מבינים באמת אנחנו האם אך. והגשמית

 הקשוחה לארץ שמימי גן מאותו מהמעבר, עדן מגן מגירושו האנושי למין יותר גדול עונש שאין ברור לכולנו מה

 ?ההבדל את מבינים באמת אנחנו האם אך. והגשמית

ים' ה ַוי ַקח" של הראשוני המצב בין ההבדל מה הּו ָהָאָדם ֶאת ֱאֹלק  ֶדן ְבַגן ַוַינ חֵּ  המצב לבין", ּוְלָׁשְמָרה ְלָעְבָדּה עֵּ

הּו" בו החדש ים' ה ַוְיַׁשְלחֵּ ַגן ֱאֹלק  ֶדן מ  ָשם ֻלַקח ֲאֶׁשר ָהֲאָדָמה ֶאת ַלֲעבֹּד עֵּ  האם. עבודה הרי ישנה המצבים בשני"? מ 

 כה הוא" האדמה את לעבוד" לבין" לעבדה" בין ההבדל האם? ממוקמת העבודה איפה משנה כך כל באמת זה

 ?תהומי

ן, ָהָאָדם ֶאת ַוְיָגֶרׁש" מהפסוק ֶקֶדם ַוַיְׁשכֵּ ֶדן ְלַגן מ  ים ֶאת עֵּ ת ַהְכֻרב  ְתַהֶפֶכת ַהֶחֶרב ַלַהט ְואֵּ ְׁשמֹּר, ַהמ  ץ ֶדֶרְך ֶאת ל   עֵּ

 ".לתורה קדמה ארץ שדרך מכאן: "חכמינו רשוד", ַהַחי ים

 אלו לא אך. והגוף החומר ומתיקון ובנשמה בנשגב מעיסוק", ארץ דרך"ומ" תורה"מ, משניים מורכב הרוחני העולם

 במקום, גשמיות מחיצות היו לא בו במקום, עדן בגן הושם הוא האדם כשנברא. ברייתם מתחילת הדברים פני היו

 אשר האדמה את לעבוד האדם נשלח, החטא אחר. לקודש", תורה"ל ובחיבור בעיסוק הייתה" עבודה"ה כל בו

 להגיע ניתן לא מאז, התעלות ניסיון כל בפני חוצץ הגשמי העולם, האדם מול החומר עולם ניצב מאז, משם לוקח

 .הגשמי גופנו את שמרכיבה אדמה אותה תיקון ללא", ארץ דרך" ללא לתורה

 לבין, קידושין לשון שהוא" ויקח" בין, לפירוד חיבור שבין ההבדל הוא הארץ של זו לבין עדן גן עבודת בין ההבדל

י" איוב של הנחרצת קביעתו למרות". ויגרש"  ממסכת להימלט ניתן שלא למרות, זאת עם", יּוָלד ְלָעָמל ָאָדם כ 

 הוא, חיובי עמל זהו, יותר נוח או יותר קל אינו עדן גן של העמל". בתורה שעמלו מי אשרי," חכמינו דרשו, העמל

 .האושר של אויש

הּו, "עדן גן מתוך האדמה את לעבוד אותנו שולח' ה. שליחות גם זו, נוספת משמעות ישנה" וישלח" למילה  ַוְיַׁשְלחֵּ

ים' ה ַגן ֱאֹלק  ֶדן מ   ובכוח. לטוב והאמיתי העמוק החיבור את שחווינו לאחר, הטוב של ההכרה עם מגיעים אנחנו". עֵּ

 .עראי ומלאכתנו קבע תורתנו בעשיית, בעיקר ויותר יותר להתרכז להתחיל יכולים זה

הּו" של לזה דומה במצב, במנוחה אנחנו בו ליום, לשבת מגיעים אנחנו בשבוע פעם, מהגן שגורשנו למרות  ְבַגן ַוַינ חֵּ

ֶדן  הטוב בו למקום לחזור ניתן בו יום הוא" ערב ויהי" מתוך להגיע חייב לא" בוקר ויהי"ש בשבוע היחיד היום". עֵּ

 .הרע בתיקון לעסוק צורך בלי מאיר

 שהשער לנו מבהיר הוא, המתהפכת החרב להט ואת כרובים את מציב' כשה, נעול אינו עדן לגן השער, זאת לובכ

 .הטהור בטוב ולעסוק החיים עץ ניצב בו למקום, עדן לגן לחזור שניתן. אפשרי עדיין שהמעבר, נסתם ולא נעלם לא

 (אמת השפת של תורתו על מבוסס)

 

 

 

 

 

 

  



 בינה ניניפ

 (אדלר )יפעת 

 מהותו של חודש חשוון

 מחכה לנו חודש שנראה על פניו שגרתי ומשמים.חודש כסליו וחג החנוכה יר החגים והאורות, ועת ,בין חודש תשרי
 ?אמן מה הסודות שצופן בחובו חודש חשוון? ומה עתיד למלא את המשבצת הריקה לעתיד לבוא במהרה בימינו

ְפֵני": בני קורחאומרים במזמור פ' בספר תהילים  ן ֶאְפַרי ם ל  ְנָימ  ָעָתה ּוְלָכה ָךְגבּוָרתֶ  ֶאת עֹוְרָרה ּוְמַנֶשה ּוב  ישֻׁ  ל 
ה כמה הפירוש של "ולא שלושת השבטים האלה? למה מוזכרים כאן דווק מתעוררות כאן כמה שאלות:. "ָלנּו

איך יתכן שהישועה תלויה בשלושת השבטים האלה? בנוסף, שלושת השבטים לא מוזכרים לפי לישעתה לנו?" 
כלל הקשר בין ומה ב סדר הדגלים. מה משמעות הסדר של "אפרים, בנימין ומנשה"?הסדר שבו נולדו וגם לא לפי 

 כל זה לחודש חשוון?

בחודש כסלו, וה' ציווה להמתין ולחנוך אותו בחודש ניסן. והיה  משה השלים את בניית המשכןעל פי המדרש 
את  חודש זהועל כן חוגגים ב. תה חנוכת בית שני בימי החשמונאיםחודש כסלו מתבייש ושילם ה' ית' שכרו ובו היי

יפר עזרא: "בס כתובכמו ש ,למלכי פרס עדיין עבד עם ישראל היה שניהבית ההקמת בזמן חג החנוכה.  ים כ   ֲעָבד 
נּו ֲאַנְחנּו ינּו-אֱ  ֲעָזָבנּו ֹלא ּוְבַעְבֻדתֵּ ינּו ַוַיט ֹלהֵּ ְפנֵּי ֶחֶסד ָעלֵּ י ל  ְחָיה ָלנּו ָלֶתת ָפַרס ַמְלכֵּ ם מ  ית ֶאת ְלרֹומֵּ ינּו בֵּ יד ֱאֹלהֵּ  ּוְלַהֲעמ 

ר ָלנּו ְוָלֶתת ְרבָֹּתיוחָ  ֶאת יהּוָדה ָגדֵּ ירּוָׁשלָ   ב   עיקר חנוכת אחנוכת הבית בימי החשמונאים הי ,ולכן " )עזרא ט, ט(.םּוב 
 בית שני.

ה ָהַאַחת ּוַבָשָנה בחודש חשוון, ככתוב בספר מלכים: "את בניית בית ראשון ם ישלשלמה המלך ה  בּול ְבֶיַרח ֶעְשרֵּ
ינ י ַהחֶֹּדש הּוא ְׁש ] משפטו ּוְלָכל ְדָבָריו ְלָכל ַהַבי ת ָכָלה ַהְשמ  ל פי רוח ע" )מלכים א ו לח(. ָׁשנ ים ֶׁשַבע ַוי ְבנֵּהּו[ ָפָטיומ 

ל ְׁשֹלמֹּה ֶאת": שלמה וחנך אותו רק בחודש תשרי הבא, ככתובהמתין כמעט שנה הקודש שלמה  ְקנֵּי -ָאז ַיְקהֵּ ז 
ל ֶאת י-ָכל-י ְשָראֵּ ל, ֶאל ָראׁשֵּ ְבנֵּי י ְשָראֵּ י ָהָאבֹות ל  יאֵּ ם:--ְׁשֹלמֹּה ַהֶמֶלְך-ַהַמּטֹות ְנש  ית-ְלַהֲעלֹות ֶאת  ְירּוָׁשָל  -ֲארֹון ְבר 

יר ע  ד ְיהָוה, מֵּ יֹון--ָדו  יא צ  ל, -ַהֶמֶלְך ְׁשֹלמֹּה, ָכל-ַוי ָקֲהלּו ֶאל ב  .ה  יׁש י ְשָראֵּ הּוא, ַהחֶֹּדש --ְבֶיַרח ָהֵאָתנ ים, ֶבָחגא 
י יע   .לשלם שכרו לעתיד לבוא בבנין השלישיוהבטיח ה' ית' והיה חשוון מתבייש ב(. -)מלכים א ח א "ַהְשב 

 הריקה עומדת להתמלא במהרה בימינו אמן בחנוכת הבית השלישי!המשבצת  –אם כן 

חנוכת שלושת בתי המקדש. בתשרי   הם החודשים של תשרי, חשוון וכסלו שלושת החודשיםאנחנו רואים אם כך ש
חודש תשרי מתייחס לאפרים, חודש חשוון  בית שני. -בימי החשמונאיםשלישי ובכסלו בית  –בית ראשון, בחשוון  -

, הנקראת המתייחסים לחודשי חנוכת הבתים כולם הם בניה של רחלהשבטים למנשה וחודש כסלו לבנימין. וכך 
בנימין  אפרים, –לסדר חנוכת שלושת הבתים ים סדר השבטים שמופיע בדברי בני קורח מתא. ו"עקרת הבית"

 ומנשה.

ינ י ַבחֶֹּדש ָחג ָיָרְבָעם ַיַעשוַ  " ,הוא החודש בו החלה המרידה של ירבעם במלכות בית דודחודש חשוון   ַהְשמ 
ָשה יהּוָדה ֲאֶׁשר ֶכָחג חֶֹּדשלַ  יֹום ָעָשר-ַבֲחמ  חַ -ַעל ַוַיַעל, ב  ְזבֵּ ן--ַהמ  ית ָעָשה כֵּ ל-ְבבֵּ חַ , אֵּ ים ְלַזבֵּ ; ָעָשה-ֲאֶׁשר ָלֲעָגל 

יד ית ְוֶהֱעמ  ל ְבבֵּ ימלוך בעת התיקון בחודש זה יהיה גם התיקון. וו " )מלכים א יב לב(.ָעָשה ֲאֶׁשר ַהָבמֹות כֲֹּהנֵּי-ֶאת, אֵּ
 יחנך בית המקדש ויתוקן העולם במלכות ה' במהרה בימינו אמן.מלך בית דוד בחודש זה, 

 פי בני יששכר, מאמרי חודש מרחשון()על 

 

 

 

 


