
 
 

 

 
 

 
 מחשבה פנימית 

 )יואל אופנהיימר(

 

כי הקדושה היא סוד . )יצר הרע("כי "אף", פירושו רוגז וכעס שהוא מסטרא אחרא 

   המנוחה והנחת"

 מדרש איכה( –פרוש הסולם על זוהר החדש  –)הרב אשלג 

 

ימת שבאדם שייכת לצד הקדושה )יצר הטוב( או לצד הטומאה על פי מה קובעים שתכונה מסו

 )יצר הרע(?

הווי אומר, תכונה שנמצאת  –בעל הסולם מלמד אותנו שקיים בעולם הרוחני "חוק ענף ושורש" 

אצל הקב"ה היא בשורש של כל התכונות של קדושה שבאדם. ותכונה שאינה נמצאת אצלו ית' 

היא שייכת לשורש הטומאה. בפשטות, אצל הבורא קיימת תכונה אחת שאנחנו יכולים להכיר: 

ן אהבה, כגו -. ולכן, כל דבר אצל האדם שבא משורש זה פעו לנבראיםהרצון להשפיע את ש

 :כגון –שייכים לצד הקדושה. לעומת זאת, כל דבר שקשור לרצון לקבל  -שלמות, סבלנות, איפוק 

 אינו נמצא אצל הבורא, ולכן וקשור אצלנו לצד הטומאה.  -אנוכיות, ריקנות, פגיעה בזולת וכו'...

ון של הדבר שרציתי, הגורם לחוסר שלמות וחוסר נחת פנימי. ועל כך הכעס בא מהמקום של חסר

 הוא קשור לעולם הטומאה ומרחיק אותנו מהבורא. 

 

  



 רפואת הנפש
 אסף אהרון מכבי(הרב )

 

 אמרו חז"ל: "כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה וגוררת עוון".

 תורה היא ימין ועונג, מלאכה היא שמאל ותיקון.

המאמר מדבר על מי שעושה את כל ימיו ימין ועונג ולא משקיע ועוסק בתיקון העולם, כלומר 

ת בירורים במציאות על פי התורה. העבודה היא לקחת את הימין השלם ואתו למלא את עשיי

 החללים של המציאות.

 הכלי לא נשבר אך האור מסתלק. -הכלי מתמוטט ונשבר, ימין לבד -שמאל לבד

נשארה ריקה, האור הסתלק ואין דבר גורר עוון יותר מבטלנות ושעמום, המציאות  -'וגוררת עוון'

מקור כל הצרות. העיסוק בעונג עלול לנתק את האדם מעובדות המציאות ולפתח בקרבו תכונות 

 ריחוף, חוסר אחריות, אי התמודדות או מחלות ממש כגון: התמכרויות, תלותיות וכ"ו.

 ישנם שני סוגי מלאכות:

 הפנימי וסידור חייו כיאות. תיקון עולמו (א

"כל תורה שאין עמה אהבת ישראל אחריות אמיתית לעולם שמסביב, כדברי הבעש"ט  (ב

 . אהבת ישראל זאת המלאכה!סופה בטלה וגוררת עוון"

'ואהבת לרעך כמוך' זה פסוק שמבטא את קו האמצע. אהבה היא תופעה של ימין, אך אינה 

כאן שניים שמתחברים על ידי אהבה, לאהוב אהבה אמתית נעצרת בימין אלא מופנית לרעך, יש 

 מהות מתקנת!-את רעך זה מלאכה

לדאבוננו כאן מתעוררת באדם שנאת חינם, המונעת אותו מלהתחבר עם זולתו בקשרי אהבה 

שאינו מחובר לרוממותו ולעצם קיומו ומהותו  זו עיקר בעיית האדם, והשפעה וקבלה הרמוניים.

על ידי התנשאותו כל אחד בונה את ה'אני' שלו  ולכן הולך ומפתח לו ישות ותדמית עצמית מזויפת.

 אך אין זה עצמיותו המקורית והאמתית. ויתרונו על זולתו,

על זה נחרב  –עצם קיום ונוכחות השני מאיימת עליו ולכן שונאו ורומס אותו על מנת להרגיש קיים 

 בית שני!

 יים שנה וטרם תוקנה.כיוון שנקודה זו נסתרת ואינה בגלוי כמו ע"ז ש"ד וג"ע כבר אלפ

הבעיה היא תדמית עצמית מקולקלת, ערך עצמי נמוך, חוסר בטחון עצמי, חוסר אמונה בעצמו 

 וכ"ו.

 , ואז ממילא יכול להתפשט גם לרעך.כמוךואהבת ...-התיקון מתחיל ב

 מכאן תבין שעיקר התיקון וה'מלאכה' הוא 'ואהבת לרעך כמוך' ודו"ק היטב.

את עצמו כראוי ממילא יוכל להתאחד עם זולתו ויקדיש את חייו כאשר יאהב ויעריך האדם 

 לשליחות לתיקון עולם באהבת חינם ויבנה בית המקדש בב"א.

ולשאלתך כיצד יאהב ויעריך את עצמו כראוי, תדע שעיקר עיוות תדמיתו לגבי עצמו קרה בילדותו 

 ה.ולכן יש לזהותו ולבררו ולתקנו על ידי תודעה מתוקנת על כל מאפייני

כמו כן עצם פעולת היציאה מעצמו והעסק בהשפעה ועשיית נחת רוח ליוצרו מגלה לו את נקודת 

 פנימיות לבבו כדאיתא בתניא,אגרת הקדש פ"ד.
 
 

 א.א.

 -)גוף ונפש( ניתן לפנות לאסףבכל שאלה והתייעצות בנוגע לטיפול יהודי 

asaf_maccabi@walla.com 

050-6717833 
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 הפרשה בדרך ה"שפת אמת"
 )הרב מנחם סוכות(

 

 ידיעה קדומה
 

ְלַבּדֹו. ים, ֵאין עֹוד מִּ ֱאֹלקִּ י ה' הּוא הָּ ַדַעת, כִּ ְרֵאתָּ לָּ ה הָּ  ַאתָּ

בפסוק זה מתאר משה את המשמעות העצומה של מעמד קבלת התורה, את הרושם העמוק 

 והשינוי התפיסתי שנהיה בעקבות אותו מעמד. 

י שחל בנו בעקבות מתן התורה? האם לא הספיקו מה באמת קרה שם? מה הוא השינוי המשמעות

 כל הניסים של יציאת מצרים, בכדי לבסס את האמונה של עמנו?

מעמד הר סיני מופיע פעמיים בתורה, השינוי הבולט ביותר בין הדיברות המופיעות בחומש שמות, 

נאמרו. חוץ  לבין אלו שבפרשתנו, היא במצוות השבת. שמור וזכור, אלו שעל פי חז"ל בדיבור אחד

מהשינוי בראש המצווה, בפתיחה המבארת את מהותה. ישנו שוני נוסף המצריך ביאור, במטרת 

ההמצווה. מול,  ם ְביָּד ֲחזָּקָּ שָּ ֲאָך ה' ֱאֹלֶקיָך מִּ ְצַריִּם, ַויֹּצִּ יתָּ ְבֶאֶרץ מִּ יִּ י ֶעֶבד הָּ ְזרַֹּע ְנטּויָּה  ְוזַָּכְרתָּ כִּ ַעל  -ּובִּ

ּוָך ה' ֱאֹלֶקיָך  תֵכן צִּ ים . המופיע בפרשתנו. בפרשת יתרו נאמרַלֲעׂשֹות ֶאת יֹום ַהַשבָּ י ֵשֶשת יָּמִּ , כִּ

יעִּ  ם, ַויַָּנח ַביֹום ַהְשבִּ ל ֲאֶשר בָּ ָאֶרץ, ֶאת ַהיָּם ְוֶאת כָּ ַמיִּם ְוֶאת הָּ ה ה' ֶאת ַהשָּ ׂשָּ  ַעל ֵכן ֵבַרְך ה' ֶאת -י. עָּ

ת ַוְיַקְּדֵשהּו ינוי שיש לתת עליו את הדעת, האם גם שני דברים אלו "בדיבור אחד" . זהו שיֹום ַהַשבָּ

 נאמרו? האם יש כאן משמעות אחת, המתבטאת בצורות כה שונות?

עדות. אך בעוד ניתן להעיד על יציאת מצרים, איך ניתן להעיד על  –שבת נקראת "סהדותא" 

 ? מעשה שמים וארץ? על אירוע שחל עוד טרם נוצרו חיים על פני האדמה

. ישנה עדות ראיה, וישנה ָיָדע , אֹוָרָאה אֹו -ְוהּוא ֵעד בדיני עדות מזכירה התורה שני סוגי עדים, 

עדות ידיעה. ביום יום אנו מכירים ידיעה שמגיעה אלינו דרך החושים, ראיה שמיעה וכו' או דרך 

ה  מדבר על רובד שונה  ,ָהְרֵאָת ָלַדַעתהשכל, אני מסיק מסקנות עד שאני יודע. הפסוק הזה, ַאתָּ

. במעמד זה הגיעה אלינו הידיעה, לא פתח להם ז' רקיעים -של ידיעה. רש"י מביא את מדרש חז"ל 

ֶכם. זהו גילוי פנימי בלתי אמצעי, כ מָּ ֶבר ה' עִּ ים ּדִּ נִּ ים ְבפָּ נִּ פי דרך הכלים הגשמיים החיצונים שלנו. פָּ

ְפֵני ה' ַמְדתָּ לִּ ֱאֹלֶקיָך. הוא ואנחנו, אנחנו עומדים לפניו ללא שום  שמתאר זאת משה, יֹום ֲאֶשר עָּ

מחיצה, ללא המסך הגשמי שמפריד בינינו כאן בעולם הגשמי. זו הידיעה הפנימית ביותר, הקדומה 

 ביותר והברורה ביותר.

כי ה' הוא  יודעיםואת ההר עשן  רואיםאת הבריאה,  יודעיםואת יציאת מצרים  רואיםאנחנו 

מידית של שבת, מלמדת אותנו שגם היום אפשר להתחבר לתחושת האמת האלוקים. המצווה הת

ים, יִּ הנפלאה והברורה הזו. הנביא יחזקאל בנבואתו מציין כי,  דִּ ית ַהפֶֹּנה קָּ ימִּ ֵצר ַהְפנִּ ְהֶיה ַשַער ֶהחָּ

ֵתחַ  ת יִּפָּ גּור ֵשֶשת ְיֵמי ַהַמֲעֶׂשה, ּוְביֹום ַהַשבָּ אותה אפשרות לעבור  . בנבואה זו יש רמז, אותו השער,סָּ

ולגלות, השער הפונה קדים, שמגיע עד למקומות הקדומים ביותר, עוד לפני הבריאה. הוא נפתח 

לנו בשבת. אותה ה"נשמה יתרה" שמגיעה אלינו ומלווה אותנו ביום השבת, מחוברת בעומק 

 יהם.מהותה לאמת כפי שהיא, לידיעות הפנימיות ביותר שיש בתוכנו ומאפשרת לנו להתחבר אל

ובאמת, עדותה של השבת היא לא רק עדותנו על הבורא, עדות השבת היא גם של הבורא עלינו. 

עצם כך שאנחנו מתחברים לאותה ראיה וידיעה, לאותה ראיה קדושה ונבואה ברורה. היא העדות 

 על מי שאנחנו בתוך תוכנו.

 

 
  



 מבט פנימי על דברי חז"ל על הפרשה 
 )יואל אופנהיימר(

 

 שמע ישראל
 

 )דברים ו(  הפסוקים של הפרשה

 ֹלֵהינּו ה' ֶאָחד:-)ד( ְשַמע ִיְשָרֵאל ה' א  
 

 פשט הפסוק

 הקב"ה אחד. 
 

 א( תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ו עמוד) האגדה על  הפסוק

שנאמר  -אמר רבי אבין בר רב אדא אמר רבי יצחק: מנין שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין 

אמר לו רב נחמן בר יצחק לרב חייא בר אבין:   ; )...()ישעיהו ס"ב(ִנְשַבע "ה' ִביִמינֹו ּוִבְזרֹוַע ֻעּזֹו" 

אמר לו: "ּוִמי  ?[]ומה כתוב בתפילין שרבונו של עולםהני תפילין דמרי עלמא מה כתיב בהו? 

)...( אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל: )דברי הימים א' יז( ְכַעְמָך ִיְשָרֵאל ּגֹוי ֶאָחד ָבָאֶרץ" 

אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם, ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם; אתם עשיתוני 

. ואני אעשה ינּו ה' ֶאָחד"ֹלהֵ -ְשַמע ִיְשָרֵאל ה' א  : "]בפסוק שלנו[חטיבה אחת בעולם, שנאמר 

  אתכם חטיבה אחת בעולם, שנאמר: "ּוִמי ְכַעְמָך ִיְשָרֵאל ּגֹוי ֶאָחד ָבָאֶרץ".
 

 נקודות למחשבה

"שמע ישראל" הוא הפסוק המוכר ביותר לכל יהודי. בו מרוכז יסוד האמונה, ובשל כך הפך למעין מותג 

הפסוקים בהמשך מלמדים אוניברסלי, סיסמה מחברת את כל העם בכל מצב וזמן, מדור דור. 

שהוא נמצא כאות של מלכות ה' בעולם על  "ּוְבָשְכְבָך ּוְבקּוֶמָך",שאומרים אותו בתחילה ובסוף היום 

ַעל ּוְכַתְבָתם ועל בתנו במזוזות "ּוְקַשְרָתם ְלאֹות ַעל ָיֶדָך ְוָהיּו ְלֹטָטֹפת ֵבין ֵעיֶניָך", גופנו בתפילין "

. הוא גם נאמר על ידי הגוסס לפני יציאת הנשמה וכצעקה האחרונה של ְמזּוֹזת ֵביֶתָך ּוִבְשָעֶריָך"

" ד" של המילה "אחד" והאות "ע" של המילה "שמעמקדשי שם שמים לאורך הדורות. האות "

. ה"שמע" מבטא את המערכת היחסים המעגלית שבין עם "עד"מוגדלות, וחיבורם נותן המילה 

"ִמי ְכַעְמָך   שראל להקב"ה. וכמו שאגדתנו מפרשת, הקב"ה מעיד שעם ישראל הוא עם הנבחר:י

"שמע ישראל" על קיום הבורא, ככח היחיד בכל -ומנגד, מעיד עם ישראל בִיְשָרֵאל ּגֹוי ֶאָחד ָבָאֶרץ". 

ת על ידי פיסוק העולמות. ב"שמע ישראל" מקופלים שלשה עקרונות יסוד באמונה היהודית שנוכל לגלו

  שונה של הפסוק. 

 ֵאלל אחד: -אמונה בא ד (,ֹלֵהינּו-אֱ )ה'  ,ְשַמע יְִּׂשרָּ זוהי הקריאה הפשוטה ביותר. אנו  . ה' ֶאחָּ

לוהנו והוא אחד. ה' הוא בורא העולם, הכל -מכריזים בכך שהקב"ה ששמו י.ה.ו.ה הוא א

תפקידו של מיסד ומקיים את האמונה  מתקיים בכוחו ובהשגחתו. עם ישראל ממלא בכך את

 המונותיאיסטית בעולם, שממה צמחו שתי הדתות הגדולות: נצרות ויאסלם. 

 ֵאלאלוקית: -בטחון בצדקת ההנגה ה ד ,ֹלֵהינּו ה'-ה' אֱ  ,ְשַמע יְִּׂשרָּ לוהים -השם א . ֶאחָּ

רחמים. מחשבת מבטא הדינים והפן הקשה של המציאות. לעומתו, השם י.ה.ו.ה הוא שם ה

הבריאה היא להעניק לנבראים כל הטוב האפשרי ]י.ה.ו.ה הראשון של הפסוק[. מחשבה זו 

תבוא לביטוי מושלם בסוף הזמנים ]י.ה.ו.ה האחרון[. בינתיים מתגלה מציאות שבה שולטים 

לוהנו האמצעי[. ולמרות שעכשיו איננו מבינים את הנהגת הבורא, אנו -הדינים ]השם א

כל "אחד" ושכל מה שקורה הוא לסופו של דבר אמצעי ותהליך להגיע לטוב מאמינים שה

 המוחלט המיוחל. 

ֵאל תקווה לעתית של אחדות האנושות. ד ,ֹלֵהינּו-ה' אֱ  ,ְשַמע יְִּׂשרָּ "ה' שהוא   :מסביר רש"י. ה' ֶאחָּ

 ֶאל ַעִמים להינו עתה ולא אלהי האומות, הוא עתיד להיות ה' אחד, שנאמר: "ִכי ָאז ֶאְהֹפְך -א

, ונאמר: ְוָהָיה ה' ְלֶמֶלְך ַעל ָכל )צפניה ג(ָשָפה ְברּוָרה ִלְקֹרא ֻכָלם ְבֵשם ה' ְלָעְבדֹו ְשֶכם ֶאָחד 

    ".)זכריה יד( ָהָאֶרץ, ַבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ה' ֶאָחד ּוְשמֹו ֶאָחד


