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 בס"ד

 

  [ג"ס]תרוה צתפר'  שפ"א]שיעור ב

 [ם השבוע ביום ד'-בינמסר 

 

 משה ואהרן בכהניו
 

בפרשה זו מצות המנורה ובגדי כהונה. כי אהרן בחינת נר מצוה "

ת תורה אור נשהוא תיקון הגוף ברמ"ח ושס"ה. ומשה רבינו ע"ה בחי

 הנשמה אל הגוף". שהוא הנשמה דעיקר המצוה להמשיך אור

 

. ההבדל בין האור לנר נמדד בשני מישורים. 'נר מצוה ותורה אורכי '

בפשטות הנר הוא גשמי, והאור הוא רוחני. אך אם נביט יותר לעומק, 

אך האור הוא  כלה ונהפך גם הוא לרוחני. ואכשמדליקים את הנר ה

אותו מכך הוא מחזק את הגשמי ומחיה  תמיד נשאר רוחני ועוד יותר

פך ושה –הכהן הוא כמו הנר  אהרן עד שנהפך הגשמי בעצמו לרוחני.

 . וכפי שיתבאר בהמשך הדברים אי"ה החומרי לרוחניאת 

 

הארץ זי"ע השבוע מבאר את פרשת זכור, ומקשה כיצד ניתן  הפרי

לצוות על האדם לזכור משהו, הלא יש פעמים ששוכח? אך תחילה יש 

' אשר זי"ע היה נוהג לבאר את להבין מהו בכלל בחינת עמלק? ר

והסביר שלכל אדם יש  'אדמך אכנך ולא ידעתיך'.הפיוט 

התמודדויות בחיי היום יום. התמודדויות אלו נכנסים להילוך גבוה 

אצל האדם רק כשהוא הופך אותם למציאות. כי כשיש לאדם עשרים 

 מאמרים

אסור שבגמ', מובא 
לעשות ליצנות, חוץ 
מליצנותא דעבודה 
זרה, ומביאה הגמ' 
ראיה מישעיה הנביא 

יש שקרא לע"ז רעי... 
להבין מה הליצנות 

בזה? מבאר בשם 
הרה"ק ר' אלימלך  
זי"ע. כשאדם אוכל 
יכוון שהוא מתחיה 
מהפנימיות של האוכל 
ולא מהחיצוניות של 
האוכל, כי הלא 
החיצוניות של האוכל 

ת החוצה לבסוף יוצא
ולא נשאר באדם כי 
אם תמצית הפנימיות 
של האוכל... יש כאן 

 מוצר גשמי,



דברים שונים לטפל בהם זה באמת לא פשוט... אך אם רואה ומפרש 

את המעברים כסיבה, א"כ לכל עשרים הסיבות יחד יש מכנה לעצמו 

משותף והוא קשר בורא והכרת החיות הפנימית. ממילא יותר קל 

אם את כל מה שאנו  –להתמודד. זהו אדמך אכנך ולא ידעתיך 

מציאות, אז נגלה את ללדמיון, כלומר לסיבה ולא  עוברים נהפוך

 .'הנך אחד בכל הדמיונות'המשך הפיוט, 

 

כליתו שכל הזמן הוא דבוק לה' אדם חי בצורה זו הוא מקיים את ת אם

ן למצוא את השי"ת בעוד אתגר, בעוד מעבר. אך יתומחפש כיצד נ

אם לא כן אדם חי חיי חיצוניות בלבד, וכי במה הוא אדם? הפרי הארץ 

מבאר שיש דם ויש אדם, והדם הוא גוף האדם אך לא בזה הוא נמדד. 

הגוף  אדם הוא חלק הנשמה שבו ובכל פעם שמגביר חלק זה על חלק

אז הוא אדם. כיצד מגבירים את הנשמה על הגוף? כשעובדים עם 

המידות, בכל מידה ומידה שאדם עובר יש בה חלק רוחני שנועד לתת 

חיות רוחנית נצחית, אך כפי שביארנו מידה זו באה לאדם ע"י  לאדם

וכדי שיוכל  ,מלבוש גשמי, משום שהאדם בכל זאת מורכב מגוף ונפש

הוא  ,וח שיכול להשיג במעבר ובמידה שניתנו לולהשיג את עוצמת הר

תרגום לשפת הגוף שלו ג"כ. ולכן אם יעבוד ע"י צריך לקבל זאת 

הגשמי שבמעבר לרוחני כפי ויחפש למצוא את הנקודה הזו, יהפוך את 

 שהסברנו בנר...

 

להמחיש ביותר שאת מהו האדם, ישנו מעשה מעורר התפעלות  כדי

שהיה עם בעל התניא ונכדו. כידוע הרה"ק בעל ה'צמח צדק' זי"ע היה 

נכדו של הרה"ק בעל התניא זי"ע וכן גדל אצלו בעודו ילד קט. יום 

היכן סבא?  :אחד רצה בעל התניא להשתעשע עם נכדו, שאל אותו

בעל התניא: זהו לא סבא כי אם  הצביע הנכד ואמר, הנה. אמר לו

הבגד של סבא... ניסה את מזלו אחרת ושוב בעל התניא עונה לו, זה 

לא סבא זו היד של סבא וכדו'... לאחר מכן שקע בלימודו. כעבור 

שעה קלה הבחין בעל התניא כי הנכד איננו. קם לחפשו והחל לקרוא 

ד בשמו מספר פעמים. לאחר כמה דקות שהיה בעל התניא כאוב

עצות, פרץ הילד החוצה מתוך ארון סמוך וצעק בניצחון: הנה סבא, 

 .האדם נמדד ב מ י ד ו ת י ו !... לאמר, הסבאכעת זה בטוח 

מתגלה פנימיותו  כשהמידות מתחילות להתעורר באדם, אז

 האמיתית.

שיש בתוכו מטען רוחני, 
וברגע שאדם מכניס 
את האוכל לפה הגוף 
זורק את החיצוניות 
לחוץ והנשמה ניזונת 
מהחיות הפנימית, וכפי 
שרואים בפרי שזורקים 
את הקליפה ואוכלים 

כל זה  את הפרי...
דוגמא למה שאנו 

 מוצאים בתורה הק'.

הק' מובא  בתורה
הרבה פעמים מושגים 
רוחניים בשמות של 

ים ורגליים, אך כל ידי
 יםמשלכינויים וזה 

בלבד כדי לשבר את 
האוזן, אך אותם גויים 
לוקחים את המשלים 
ואותם עושים לעיקר, 
וזה מה שהתלוצץ 
הנביא מהם, שע"ז 
שלהם היא כמו רעי. 
מוסיף בספר יושר דברי 
אמת, אמנם חז"ל 
ביטלו את היצה"ר של 
ע"ז, כלומר שאדם 
הולך ברחוב אין לו 

תחוות לע"ז, תאוה להש
אך עדיין נשאר הרושם 
של ע"ז, כי בכל פעם 
שאנו עושים ממישהו 
שרב איתנו מציאות, 
הרי אנו כמו אותם 
גויים שעושים מציאות 
מידיים ורגליים 
הכתובות בתורה... כי 
ברגע שאדם לא מפשיט 
את המעברים שעובר 
הרי זה גם בבחינת 

 ע"ז. ר"ל.



הארץ מבאר זאת באופן נוסף, הגוף הוא  הפרי

מושג והנשמה היא בחינת שאינו מושג. המושג 

כי גבוה הוא ב'חכמה', אך מעל החכמה שם ה

כבר אינו מושג כמובא 'והחכמה מאין תמצא'. 

ומקום האין הוא אינו מושג. ולעניינינו בכל 

מצב שעוברים יש הסתכלות טכנית המכונה 

פנימיות הדברים מתחת את מעל השטח, ויש 

 לפני השטח. 

 

עבודת וכיצד מתבטאת ן להמחיש היכנסה נ

גע בנו, ולדוג' אם חבר פ .לפי הדברים האדם

אנו צריכים לפרק את המציאות הזו ולהופכה 

לסיבה, על ידי שנחשוב שהחבר הוא לא 

מציאות וגם אנו בעצמנו איננו מציאות. כי 

הסיבה שאדם נפגע ממישהו הוא משום שעשה 

מעצמו מציאות ומדרג את עצמו בסולם 

כלשהו, ועל כן כשבא מישהו והופך את 

להרגיש בתחתית  נורם להקערה על פיה וגו

, ברור שזה פוגע, ואז נובמו ידי נוהסולם שבני

מתחילה סערת רגשות וכו' ואין לדעת היכן 

אם אנו נצליח לפרק את אבל  הסוף... 

המציאות הנכפית הזו ולבודד כל נקודה שבה 

לראות שכל חלק הוא קריאה מאת השי"ת 

להחיות אותנו, אז האדם הרבה יותר משוחרר 

ת הכח לעמוד מול מציאויות שכאלו, וסלחן. א

נותנת התורה הק'. שמירת התורה והמצוות 

ה הקב"ה צ'ר, כפי שכתוב מזככת את האדם

הרבה להם תורה  לזכות את ישראל לפיכך

הוא לשון זיכוך. אמנם  –לזכות  ומצוות'.

השגה פשוטה המתאימה גם בתורה ישנה 

התורה להביא את  לרמה של האדם, אולם כח

האדם מהר יותר אל נקודת החיבור עם האין, 

משום שבתורה הק' יש יותר אור רוחני ופחות 

גשמי אחר דבר לבושים גשמיים מכל 

שבבריאה, משא"כ האדם שהלבוש שלו גשמי 

יותר מההארה הרוחנית שבקרבו... וכשאדם 

מקיים את התורה, מתקיים בו המושג 'מין 

ההלכה שאם ידועה  ה,רבקצ]במינו וניעור'. 

הטרף  ,אינו מינובשנפל בתוך קדרה מין טרף 

ולא מצטרף לחבירו הטרף שנפל  מתבטל

... אך אם נפל מאותו המין שנמצא מקודם

בקדרה אז לא רק שאינו מתבטל אלא הוא 

 מעורר את המין שכבר נפל בפנים מקודם

, ושניהם מצטרפים יחד להטריף את המאכל

ש לו גוף ובתוכו [... עד"ז האדם יואכמ"ל

הנשמה, כשאדם לומד תורה ומקיים את 

מצוותיה, נכנס אור התורה הזך בגופו ומאיר 

את חלק הנשמה שבו, וכיון שהם מאותו המין 

רוחניים מין במינו וניעור, התורה מעוררת את 

 האדם לחיות את פנימיות המצבים שעובר.

 

הפרי הארץ עפ"י דברי רש"י מי היה  מבאר

מבטיה רותחת שאף אחד לא עמלק? משל לא

מעיז להיכנס לתוכה, בא אחד וקפץ ונכוה 

אולם הוא קירר את האמבטיה לכולם... כמו כן 

עד שעמלק הגיע היו עם ישראל בבחינת שאינו 

והפך את  מושג. בא עמלק ונלחם בישראל

ר  רהאינו מושג למושג. זה דרכו של עמלק, לק

את האדם שלא יחפש לחיות את השאינו 

את פנימיות החיים האמיתיים.  –קרי מושג, 

אלא יהפוך הכל למושג. לחיות עם המושג 

בלבד הוא חיי הגוי המצוי, מה שרואה הוא 

מאמין ומה שאינו רואה אינו מאמין, אולם 

כלל ישראל שחצובים מכסא הכבוד שהגיעה 

נשמתם מחלק אלוק ממעל, תפקידם הוא 

לחיות את המושג על ידי שהופכים אותו 

כל מצב גשמי בשאינו מושג. כלומר להדבק ב

וטבעי לחפש לראות היכן הקב"ה מתגלה אלי 



שם, באיזה אופן, ובאיזה רמה של התגלות 

פנימית, וכך האדם מחיה את עצמו כל הזמן 

 בעוד מצב ובעוד מושג. 

 

הארץ מסיים לבאר את מה שהתחלנו  הפרי

בשמו כיצד מצווים אותנו לזכור את מחיית 

היא כשאדם חי מעל  המושג שכחה עמלק,

לפני השטח, הסתכלות יבשה ורדודה, לאמר: 

הוא עשה לי אני מחזיר לו... וכדו' זה מה שרצה 

עמלק, להבליט את המושג על פני השאינו 

מושג, ולכן העיז פנים ובא להילחם בישראל. 

על ידי הזכירה, אך  –ולכן אנו מצווים להכחידו 

אינו שב היא  איזו זכירה? זכירת המחיה שלנו

מושג, לבחון כל מעבר מתחת לפני השטח 

 ובזה להדבק בבורא כל עולמים.

 

כן נמצינו למדים שישנם ב' דרכים ששניהם  אם

אחד כדי להגיע לדבקות בשאינו מושג. דרך 

את הגשמי ולהפוך אותו  לקרבאחת היא 

שניה להיעזר בתורה הק'. הדרך הלרוחני. ו

ע"י שהוריד לעם  ע"ה ונבאר, משה רבינו

הכניס בכל יהודי ויהודי  ,ישראל את התורה

ניצוץ שמבעיר את הנקודה הפנימית הזו לעורר 

כל דבר ולגלות שם את הנהגת הבורא. 

לעומתו אהרן הכהן היה אוהב שלום ורודף 

שלום אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. אהרן 

דאג לקרב את עם ישראל לתורה, כיצד? הכהן 

אדם צריך לעבוד על עצמו  .מיתע"י עבודה עצ

        בהשתקת וכבישת המידות שמתעוררות בו.   

 

וצריכים אנו לשני הדרכים גם יחד, משום 

שאם האדם רק ילמד תורה באופן שטחי, 

בסופו של דבר יכול להיכשל ולגדל את גופו 

על ידי שמחשיב את עצמו לת"ח, ואז במקום 

לקחת את התורה לתכלית הוא עושה את 

היפך הגמור וחטאו כפול. לכן צריך גם את ה

הדרך של העבודה עצמית, כדי שאדם ינווט 

את התורה שלו לתכלית, וממילא כמו כן 

התורה תתן לו את הכוחות לעמוד במעברים 

 שעובר. כי האחד משלים את השני.

 

זה מתבאר בלשונו הק' של השפ"א זי"ע כל 

כי אהרן בחינת נר מצוה שהוא "וכדלהלן: 

תיקון הגוף ברמ"ח ושס"ה, ומרע"ה בחינת 

תורה אור שהוא הנשמה. דעיקר המצוה 

להמשיך אור הנשמה אל הגוף, ומשה רבינו 

ע"ה הוריד התורה מן השמים והאיר אל הגוף. 

 ..."ואהרן העלה הנר אל הנשמה

 

  

 הי"ו( נפתלי בינג)נכתב ע"י ר' 

 

 מכון להוצאת תורת
 .ב"ב 11רבוה"ק מספינקא רח' דונולו  

 להארות הערות הנצחות וקבלת העלון בדואר או במייל
  bingnaftali@gmail.comאו  0729867:00: אפוןלפל ניתן לפנות
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