
 

 
 

 
 
 

 בפנימיות הפרשה 
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

 
 הוא מלשון ניסיםניסן  –נס הגאולה בניסן 

 
עתידין ליגאל". וכתב מרן בעל הסולם, דשם ניסן ניסן נגאלו ובניסן אמרו חז"ל )ר"ה יא ועיין זוהר ב קכ, ג רמט(: "ב

. ואי אפשר שתהיה גאולה אם לא היתה מקודם גלות. פירוש: לפני שאנו מתפללים ומבקשים על ניסיםהוא מלשון 
גאולה, מקודם אנו צריכים להתפלל על גלות, דהיינו שנרגיש שאנו שרויים בתוך הגלות. וכבר כתבו קדמונים 

. והיינו, שעיקר החיסרון שצריך ההקב" –אלופו של עולם , המורה על א'שההבדל בין גלות לגאולה הוא באות 
 שיהיה מורגש בגלות הוא אלופו של עולם. 

 
ובמאמר אחר הביא: משל לאדם שיש לו זמן מסוים לבנות בניין, ויש לו שתי אפשרויות: או לבנותו שיהיה גדול חזק 

 או לבנות צריף שכל רוח מצויה תוכל לפרקו.  ויציב,
 

הלא "אדם לעמל יולד", ומוכרח הוא לתת יגיעה כמאמרם )אבות ספ"ד( הנמשל: במה כדאי להשקיע בעולם הזה? 
"בעל כורחך אתה חי", ואי אפשר לו להימלט מזה, רק תלוי במה בוחר לתת את יגיעתו. אם בבניין נצחי, או בבניין 

 שאין בו כל תועלת.
 

יין נצחי הוא הקשר וחיבור עם השי"ת, דכאשר האדם משריש בחייו את עניין האמונה במציאות ה', אזי הוא ובנ
הולך בדרך הנצחיות. וכפי שכתב מרן בעל הסולם, שאמונה היא כמו חינוך, דהיינו שאי אפשר לקנותה בפעם 

ל לחנך את עצמו לאט, ושים אל ליבו שצריך להתנהג כפי שמתנהגים במחיצת מלך גדול, ובכאחת, אלא צריך 
שעל בחייו )מחשבה, דיבור ומעשה( ישקול את צעדיו, ועל ידי השתדלותו בזה האופן, הוא בונה לעצמו כלים וצורך 

 לאור האמונה.
 

כות שמיים שנקראת אמונה, וכן אהבת החברים, הוא תלוי כמה זמן האדם נותן ועניין היגיעה שהוא קבלת עול מל
כמו שמכים בפטיש על אבן, אם יכה רק  עבור זה. יש שנותן פעם בשבוע ויש פעם ביום וכו'. ולמה הדבר דומה:

וכמו אבן מתחילה יותר להיסדק. שהאבן החזקה לא תפגע כל כך, וכמה שמכה יותר בתכיפות, ההרי  –פעם ביום 
כן באדם, שבידיו לקבוע את שיעור היגיעה שלו, בין באהבת חברים, ובין בקבלת עול מלכות שמיים למעלה 
מהדעת. אבל אם אינו בונה לעצמו כלים, ולא מרגיש שנמצא בגלות, כמו כן איננו מרגיש את הצורך לישועת ה', 

יין אין לו, וכמה שיעבוד יותר ירגיש יותר גלות, ולפי שיעור עבודתו הרי שהתפילה מעומקא דליבא לעזרת ה' עד
יזכוהו משמיים לראות ד כמה הרצון לקבל שולט באדם, ולא מניחו בקבלת עול מלכות השי"ת ולעבוד באהבת 

 ואז יוכל לצפות לגאולה. רים,חב
 

וזה שאומר הפסוק: "ויאנחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו ותעל שוועתם אם האלוקים מן העבודה". פירוש: 
זעקה. דאז מתרקם הצורך והכלים לישועת ה', וכשהגלות מגיעה לשיעור שלם, אזי ווקא מתוך העבודה באה הדד

 ישועת ה' כהרף עין, וזהו שכתוב: "וישמע אלוקים את נאקתם".
 

העובדים באמת יכולים להבין עניין של נס, דאלו שלא נכנסים שדווקא  –, לומר ניסיםמורה על  ניסןולזה שם 
נם רואים את שליטת הגוף עליהם, מה שאין כן הבאים בשערי העבודה כנ"ל, שמרגישים כמה לעבודה, הרי שאי

לתכונת מצריים יש שליטה, בוודאות גמורה ברור להם, שהם זקוקים לנס בכדי שיוכלו להשתחרר והיגאל למעלה 
שום אופן להתקרב מהטבע, וכאמור שהאדם מרגיש בפועל את ריחוקו ושיפלותו העצומה, איך שהגוף לא נותן לו ב

 אפילו מעט לקדושה.
 

הוא  ניסיםוכו',  "מי שעשה ניסים לאבותנו וגאל אותם מעבדות לחירות"... וזהו שאומרים בברכת החודש: 
לא יהיו שרצונותינו  – "ויקבץ נידחנו מארבע כנפות הארץ", כפי המבואר לעיל בעניין עבודת ה'. ניסןמלשון 

ושה, שזה נקרא מעבדות לחירות כנ"ל, וזה א שהאדם יהיה מרוכז בעניינים של קדמפוזרים בכל מיני השטויות, אל
. ירושלים היא כינוי "ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו"תוב: . וזה שכ"חברים כל ישראל"על ידי 

 לנקודת הקדושה שבלב האדם, והיא נבנית על ידי ההתחברות והאחדות.
 ניסן(חודש  –)מתוך במעגלות השנה 

 

 
 פנינה לשבת

 טשע"ת הגדולשבת  –מצורע  
 



 מחשבה פנימית

(יואל אופנהיימר)  

 

 "כן גם הגילוי מקום הוא ששם תדע העלמה מוצא שאתה מקום ובכל"

 הסתכלות פנימית( –חלק ו  תלמוד עשר הספירות –דה ליב אשלג )הרב יהו

 

. פירוש: התגלותו של העולם הגשמי לפנינו כרוכה במציאות של העלם" הוא מלשון עולםהשורש של המילה "
לוהי האין סופי. רבנו בעל הסולם נותן משל של אדם שרוצה להתבונן -צמצומים ומחיצות המסתירים את האור הא
א רק שלא יוכל להבחין בשום פרט בשמש עצמה, אלא הוא גם עלול בשמש. אם ינסה זאת בעין בלתי מזויינת, ל

מאוד את  מחשיכהלהינזק מהחשיפה לאורה. לכן יש צורך בשימוש ב"זכוכית מפוחמת", כלשונו, שמצד אחד 
  פרטיה.  וגילוי הראיה, אך מצד שני מאפשרת הסתכלות ישירה אל האור

 את הבורא.והנמשל: החושך והמחיצות הם אלה המאפשרים לחוש 

המפגש הפרדוקסלי בין העלמה וגילוי מלווה אותנו בתחומים רבים. למשל, אדם שמתלבש גורם לשתי פעולות 
את גופו הערום של האדם מעין הזולת. אך מצד שני, הוא מאפשר לאדם  מסתירמנוגדות. מצד אחד, המלבוש 

 -עולם הזה הם לבושים על האור אלחברה. בהשאלה אפשר להגיד שכל התופעות של ה ולהיחשףלצאת החוצה 
לוהי המתגלה דרכם. כך גם הגוף של האדם הוא לבוש על הנשמה ומסתיר אותה, אך בד ובד הנשמה מתגלה דרך 

 לבושי הגוף ממש, במחשבה, דיבור ומעשה.

בעבודת ה' אנחנו רואים שבלי החושך וההסתר היו מתבטלים מיד הבחירה והאמונה. כי אם האדם היה חש את 
וכחות ה' כדבר המתוק והרצוי ביותר בעולם, האם היה חושב לרגע לוותר על תענוג עילאי זה? ואם כל דרכי נ

השגחתו יתברך היו פתוחים לפניו, האם היה זקוק לעבודת האמונה? אך יש להתבונן ולהבין שהאמונה עצמה היא 
החיצוניות המבלבלות והמייאשות היא  פעולה נפשית של נתינה וויתור לזולת. היכולת לראות טוב מעבר לתופעות

 ברכה גדולה לאדם.

הרגשת אי  הואלידיעה וגם בקניין החכמה נמצא העלם כמנוע למציאת הדעת. כי השלב הראשון של המאמץ 
 .הידיעה

ובהקשר של חג הפסח, הבא עלינו לטובה, גם כאן, מה שמאפשר את התגלותו ומעורבותו של ה' בהיסטוריה הן 
ן ָהֲעֹבָדה". -תחושות חוסר התקווה וההעלם שחשו בני ישראל בגלות המרה: "ַויְִּזָעקּו ַוַתַעל ַשְוָעָתם ֶאל ָהא   ים מִּ ֹלהִּ

ים ֶאת ַנאֲ -ולאחר מכן "ַוַויְִּשַמע א   לתושבי הארץ: "ַוֹיאֶמר עֹוד ָקָתם", ואז מתגלה נוכחותו של מלך העולם ֹלהִּ
ים ֶאל ֹמֶשה: ֹכה ֹתאַמר ֶאל ְבֵני יְִּשָרֵאל, ה' א  -א   י ֹלֵהי ַיֲעֹקב, ְשָלַחנִּ -ֹלֵהי יְִּצָחק ֵוא-ֹלֵהי ַאְבָרָהם, א  -ֹלֵהי ֲאֹבֵתיֶכם, א  -ֹלהִּ

כְ  י ְלֹעָלם, ְוֶזה זִּ י ְלֹדר ֹדר".ֲאֵליֶכם. ֶזה ְשמִּ  רִּ

 ?גלותמגיע מה גילויאולי שפת הקודש מרמזת לנו את החיבור והקשר בין שני ההפכים הנ"ל, כי ה

 שנזכה לצאת כל אחד במהרה מההעלם לאור גדול, כן יהי רצון.

  



פנימיניגון   

(הרב איתי אשכנזי)  

 

  להעלות דיבורים מהגלות

. הדיבור אותיות ניצוצי להעלות מתחילה צריך, ל"כנ הרחוקים את לקרב היינו, האמונה את להשליםו

, הקליפות מבין הקדושה הניצוצות ומלקט, הדיבור עצמו את הופך אזי, הדיבור אותיות וכשנתבררו

 אזי, חיות להם שאין כשרואים, מהקליפות שיניקתם ם"העכו ואז. חיות בלא הקליפות ונשארים

, זהבו אלילי ואת כספו אלילי את האדם ישליך ההוא ביום'( ב ישעיה' )בחי, אמונתם את משליכים

 שפה. ברורה שפה העמים אל אהפוך אז( בצפניה שם' )בחי וזה. ישראל לאמונת עצמם את ומדביקים

 ניצוצות שארי מהם ללקט כדי, העמים אל עצמו את הופך הוא, מביניהם שנתברר הדיבור היינו, ברורה

 (סב תורה ן"מוהר ליקוטי) :ישראל באמונת כולם שידבקו', ה בשם כולם לקרוא, נתקיים ואז. הקדושה

, הרע מתוך הטוב הכרת של קדושים לדיבורים זכה, ועמורה סדום מעל הדינים להמתיק אבינו אברהם שבא בשעה

 ":החושך ובין האור בין אלוהים ויבדל" ההבדלה בסוד

ה ַהַאף ַויֹּאַמר ַאְבָרָהם ַויִַּגׁש( כג) ְספֶּ יק תִּ ם־ָרָׁשע ַצדִּ ים ֵיׁש אּוַלי( כד: )עִּ שִּ ם ֲחמִּ יקִּ יר ְבתֹוְך ַצדִּ ה ַהַאף ָהעִּ ְספֶּ  תִּ

ָשא ים ְלַמַען ַלָמקֹום ְוֹלא־תִּ שִּ ם ֲחמִּ יקִּ ר ַהַצדִּ ְרָבּה ֲאׁשֶּ ָלה( כה: )ְבקִּ ית ַהזֶּה ַכָדָבר ֵמֲעשֹּת ְלָך ָחלִּ יק ְלָהמִּ  ַצדִּ

ם־ָרָׁשע יק ְוָהָיה עִּ ָלה ָכָרָׁשע ַכַצדִּ ץ ֲהׁשֵֹּפט ָלְך ָחלִּ ה ֹלא ָכל־ָהָארֶּ ְׁשָפט ַיֲעשֶּ  (כו-כג, יח בראשית): מִּ

 יםעתיד, גנוזים שהיו הדינים להמתקת קדושים דיבורים עדיין היו. הצליח לא במלואם הדינים את להמתיק אך

 :העגל חטא לאחר הדינים להמתיק שהצליח, משה בידי להתגלות

ה ַוְיַחל( יא) ת־ְפֵני מֹּׁשֶּ ר ֹלָהיו-א  ' ה אֶּ ה' ה ָלָמה ַויֹּאמֶּ רֶּ ָך ַאְפָך יֶּח  ר ְבַעמֶּ ץ הֹוֵצאתָ  ֲאׁשֶּ רֶּ ְצַריִּם ֵמאֶּ  ָגדֹול ְבכֹּחַ  מִּ

ְצַריִּם יֹּאְמרּו ָלָמה( יב: )ֲחָזָקה ּוְבָיד יָאם ְבָרָעה ֵלאמֹּר מִּ ים אָֹּתם ַלֲהרֹּג הֹוצִּ ָהרִּ  ָהֲאָדָמה ְפֵני ֵמַעל ּוְלַכֹּלָתם בֶּ

ָך ֵמֲחרֹון ׁשּוב ָנֵחם ַאפֶּ ָך ַעל־ָהָרָעה ְוהִּ יָך ּוְליְִּשָרֵאל ְליְִּצָחק ְלַאְבָרָהם ְזכֹּר( יג: )ְלַעמֶּ ר ֲעָבדֶּ ם נְִּׁשַבְעתָ  ֲאׁשֶּ  ָבְך ָלהֶּ

ם ַוְתַדֵבר ה ֲאֵלהֶּ ם ַאְרבֶּ ת־ַזְרֲעכֶּ ץ ַהָשָמיִּם ְככֹוְכֵבי אֶּ ר ַהזֹּאת ְוָכל־ָהָארֶּ י ֲאׁשֶּ ֵתן ָאַמְרתִּ ם אֶּ : ְלעָֹּלם ְוָנֲחלּו ְלַזְרֲעכֶּ

ם( יד) ר ַעל־ָהָרָעה' ה ַויִָּנחֶּ ר ֲאׁשֶּ בֶּ  (טו-יא, לב שמות) : ְלַעמֹו ַלֲעשֹות דִּ

 :אחרת רחמנות בסוד אלא, טובות נקודות ליקוט בסוד אינה משה להמשיך שהצליח הדינים המתקת

 .הבנים למעשי קשר בלי, שבועתו להפר עתה יוכל ולא לאבות נשבע אשר' ה – האבות כרוןיז. 1

 'ה חילול בחינת – מצרים יאמרו למה. 2

 תימא ואין' ה של החזקה בידו אלא דלתתא התערותא בלי ממצרים יצא ישראל עם – חזקה ביד הוצאת אשר. 3

 .הגאולה להחזיק כלים להם אין שעדיין

 כולם כמעט רמוזים כבר משה של הקדושים הדיבורים. ועמורה בסדום גנוז היה כבר משה של אורו, בעומק אך

 ':מה רחמים מבקש הוא כאשר, לוט של בפיו דווקא

ר( יח) ם לֹוט ַויֹּאמֶּ ֵנה־ָנא( יט: )ֲאדָֹּני ַאל־ָנא ֲאֵלהֶּ ר ַחְסְדָך ַוַתְגֵדל ְבֵעינֶּיָך ֵחן ַעְבְדָך ָמָצא הִּ יתָ  ֲאׁשֶּ י ָעשִּ ָמדִּ  עִּ

י ְלַהֲחיֹות ת־ַנְפׁשִּ י אֶּ ָמֵלט אּוַכל ֹלא ְוָאנֹּכִּ ְדָבַקנִּי ָהָהָרה ְלהִּ ן־תִּ י ָהָרָעה פֶּ ֵנה־ָנא( כ: )ָוַמתִּ יר הִּ  ְקרָֹּבה ַהזֹּאת ָהעִּ

וא ָׁשָמה ָלנּוס ְצָער ְוהִּ ָמְלָטה מִּ ְצָער ֲהֹלא ָׁשָמה ָנא אִּ וא מִּ י הִּ י ּוְתחִּ  (כ-יח, יט בראשית: )ַנְפׁשִּ

ים ַויְִּׁשְלחּו( י) ת־ָיָדם ָהֲאָנׁשִּ יאּו אֶּ ת־לֹוט ַוָיבִּ ם אֶּ ת ַהָבְיָתה ֲאֵליהֶּ לֶּ ת־ַהדֶּ יקּו ַויְִּתַמְהָמּה( טז: ]...[ )ָסָגרּו ְואֶּ  ַוַיֲחזִּ

ים ְׁשתֹו ְבָידֹו ָהֲאָנׁשִּ ְמַלת ְבנָֹּתיו ְׁשֵתי ּוְבַיד ּוְבַיד־אִּ ֻאהּו ָעָליו' ה ְבחֶּ חּוץ ַוַינִֻּחהּו ַויֹּצִּ יר מִּ  (יז-י, יט בראשית): ָלעִּ

ים-א   ַויְִּזכֹּר  ת־ַאְבָרָהם ֹלהִּ ת־לֹוט ַוְיַׁשַלח אֶּ תֹוְך אֶּ  (ל-כט, יט בראשית) ַהֲהֵפָכה מִּ

  



 ובכל מקום בכל פזורות וארץ שמיים נבראו שבהן אותיותה. הגלות מן קדושים דיבורים לגאול ישראל איש כל וחייב

 נאמרים ממנו הפנימי המקום הוא הסוד כל, כלומר. בגלות שבויים הללו הדיבורים אך. ושעה מקום דיבור לכל. זמן

 כאשר. היישות מתוך נאמר אך, ונפלא קדוש דיבור והרי" קדושים כולם העדה כל" טען קורח גם הרי. הדיבורים

 מתוך, אמיתי ביטול מתוך' לה אותם לומר, למקומם אותם ומחזיר הללו הדיבורים את מקבץ הישראלי איש

 הפעולה את לפעול להם ומאפשר לשורשם הדיבורים את מעלה הוא הרי, להיטיב ורצון טוב ולב רחמנות

 .נבראו שבשבילה

 מילים וכאשר ממקומם יוצאים דיבורים כאשר נוצרת השבירה. רבים ודיבורים רבים קולות, פנימה הנפש בתוך וכן

 לב שים. הפחד בשירות. הכוח מאבקי בשירות, והמפוחד הפגוע הלב בשירות, היישות בשירות נופלות נכונות

 שמים יראת בו שיש מי" בסוד התדר אלא המילים לא, הקול נובע שממנו הפנימי המקום מהו, מדבר אתה כאשר

  ".נשמעים דבריו

 התנגדות ותמצא פנימי חופש על מישהו עם לדבר נסה. ביותר הנעלים הדיבורים בשם נמשכת שהגלות ראה, והנה

 אחריות האם". מחויבות"ה בשם התנגדות ותמצא ביום רגע לכל פנימי חיבור על לדבר". אחריות"ה בשם

 יתברך' לה אחריות. לשורשן הקדושות המילים את חבר, ידידי. לגלות נפלו אך, ודאי? קדושות מילים אינן ומחויבות

 והתחדשות לצמיחה נאמנות. החברה לתכתיבי מחויבות ולא בנאמנות פנימיותך את לגלות מחויבות. לבוס ולא

 לגלות בידיך מסייעים הם לשורשם הקדושים הדיבורים כל את מעלה שאתה בשעה. ולקבעון לפחד ולא מתמדת

 תזכה. הזה בעולם לעשות אותך שלח' שה מה את ולעשות בפשטות אתה להיות, אומרת זאת, בעולם מלכותו

 . כולה הבריאה ומעל ישראל כל מעל דינים להמתיק

 יעוריםש -אידרא רבא      ●יגון פנימי אתר נ  ●  הדרכה בסיסית –תפילה 

 

 

 יה, ילהתחיל במעוף חדש. לפרוץ החוצה מהקוב - ״מעוף״

 ...לנשמה מקום. ולהגביה את כנפי המחשבה מעל המקומות הצרים והתקועים לתת ,להתחיל לנשום

 www.oritmartin.com ● האמנית אורית מרטין
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 דיומאפניני  
 (הרב מנחם סוכות)

 לראות טוב

הפרשה שלנו מדברת על טהרת המצורע, על הדרך לתיקון, הדרך בה יצעד אותו אדם שהראו לו משמים שמשהו 
 רע". –בהתנהגותו אינו נכון, שהוא "מוציא 

ז ּוְׁשנִּי תֹו רֶּ ים ַחיֹות ְטהֹּרֹות ְוֵעץ אֶּ פֳּרִּ ַטֵהר, ְׁשֵתי צִּ ָּוה ַהכֵֹּהן ְוָלַקח ַלמִּ  ַלַעת ְוֵאזֹּב:ְוצִּ

בציווי זה ניתן למצוא את התיקון המוחלט לכל אותן טעויות שהובילו את החוטא לעבר חטאו. על פי חז"ל יש כאן 
שתי נקודות עיקריות שהובילו לחטא. האחת, המעשה, ראיית הרע ונתינת מקום לרע. והשנייה, גאוותו של המדבר, 

ראה רע באחר. בתיקונו, עובר האדם שיעור מחודש במבטו על זו שהביאה אותו לאותה עמדה שיפוטית, לכך שי
 העולם החיצון ועל עולמו הפנימי וכן למד איך להכיל את מי שהוא ולהעריך את עצמו בצורה נכונה.
העולם כולו מעורב בטוב ורע, לא רק העולם הסובב, גם כשמתבונן אדם אל תוך תוכו הוא מבחין בשני כוחות 

היצר הטוב ולעומתו, הרע. כל ניסיון להתעלם ממציאותו של הרע או לחילופין להשמיד אותו, מנוגדים הפועלים בו, 
 לא יעלה יפה.

ֵנה טֹוב ְמאֹּד ,לאחר סיום בריאת העולם מעיד הבורא על בריאתו ר ָעָשה ְוהִּ ת ָכל ֲאׁשֶּ ים אֶּ ֹלקִּ על פי  .ַוַיְרא א 
הוא חלק מהשלמות הכוללת,  תו של יצר הרע בקרבנו. נוכחוזה יצר הרע –זה יצר טוב, מאוד  –טוב המדרש, 

הטובה. תפקידנו הוא להשאיר אותו כחלק מהמכלול ולא לאפשר לו מקום בפני עצמו. כשמישהו "מוציא רע", 
 מתחיל לראות רע סביבו ומשליך על האחר את מציאות הרע, הוא חוטא. הוא נותן מקום לא נכון למציאות הרע.

ים ַחיֹות ל יצר הטוב ויצר הרע. ועם זאת התורה מדגישה, שתי הציפורים מרמזות ע רִּ פֳּ . דווקא ְטהֹּרֹותְשֵתי צִּ
הנוכחות הדואלית הזו היא שמביאה לטהרה, אך ההתעסקות היא עם הציפור המרמזת על הטוב, עם הרע אין 

 ֶדה.צורך לעסוק, היא צריכה רק להיות שם עד שיגיע זמנה להיפרד ולהישלח ַעל ְפֵני ַהשָ 

ז ּוְׁשנִּי תֹוַלַעת ְוֵאזֹּב הואהמשך הטהרה  רֶּ ועץ ארז. לפי שהנגעים באין על , רש"י מביא את דברי חז"ל: בֵעץ אֶּ
 .גסות הרוח: ושני תולעת ואזוב. מה תקנתו ויתרפא, ישפיל עצמו מגאותו כתולעת וכאזוב

האם אנחנו, שנבחרנו כנזר  החלק השני של התיקון הוא בצורה בה רואה האדם את עצמו ומעריך את עצמו.
הבריאה, באמת אמורים להתעלם מערכנו, לראות את עצמנו כתולעת? ושאלה נוספת, מדוע צריך בזמן הטהרה 

 להביא גם את עץ הארז, את זה שמסמל את הטעות?

כֹּ  התורהמה בכלל פירושה של ענווה, האם משה רבנו, אותו שמעידה עליו  ה ָעָניו ְמאֹּד מִּ יׁש מֹּׁשֶּ ל ָהָאָדם ְוָהאִּ
ר ַעל ְפֵני ָהֲאָדָמה  , לא היה מודע למדרגתו הרמה?ֲאׁשֶּ

 
ים ֲעֵדי ָמרֹום -בתפילה אנחנו משבחים את ה' בכך שהוא  יַּה ְׁשָפלִּ ץ, ּוַמְגבִּ ים ֲעֵדי ָארֶּ יל ֵגאִּ . איזו סיבה יש ַמְׁשפִּ

 .להיות מוגבה ולא להתגאותלהגביה שפלים אם מיד יהיה צורך להשפיל את גאוותו? מכאן אפשר להבין שניתן 
ענווה אין משמעותה חיסרון בהערכה עצמית, אלא הידיעה שכל ערכי ומעלותיי ניתנו לי כמתנה מאת הבורא. 

ביותר והם נותרים שפלים, ענווים ומלאי הערכה על  כשהקב"ה מגביה שפלים, הוא נותן להם את המקום הגבוה
 על אחר שקיבל מתנה שונה.מה שקיבלו וממילא גם לא רואים בכך עליונות 

למצורע נאמר להביא עץ ארז ושני תולעת, להזכיר שדווקא המחשבה המוטעית של הגאווה, של ההגבהה על פני 
האחר, היא שמאבדת ממנו את הזכות להיות במקומו, היא שמצריכה אותו להשפיל את עצמו כתולעת. אילו נזכור 

 גבוהים כארז.לקבל את ערכנו בשמחה ובהכנעה, נוכל להיוותר 

ְגבּוָרתֹו, ַאל יִּ  הכֹּועל זה התנבא ירמיהו,  בֹור בִּ ירָאַמר ה', ַאל יְִּתַהֵלל ָחָכם ְבָחְכָמתֹו ְוַאל יְִּתַהֵלל ַהגִּ  ְתַהֵלל ָעׁשִּ
י... ְתַהֵלל ַהְשֵכל ְוָידַֹּע אֹותִּ ם ְבזֹּאת יְִּתַהֵלל ַהמִּ י אִּ בורתו ועושרו מה', הוא כי כשיודע אדם שחכמתו, ג ְבָעְׁשרֹו: כִּ

 יכול כבר להתהלל ולשמוח באותם מתנות שחננו בוראו.

 )מבוסס על תורתו של השפת אמת(

 

 .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/

