
 
 

 מחשבה פנימית 

 )יואל אופנהיימר(

 

 טחון הם כמעט אחד והם בבחינה אור וכלי" )חלק ב(י"האמונה והב

 דברים שבעל פה על פי תלמידו הרב יוסף ווינשטוק בספרו "וילקט יוסף"( –)הרב אשלג זצ"ל 
 

כשאדם מאמין שהכל מכוון למטרה טובה אז אפשר לקבל כמעט כל סבל. או ראינו לפני שבוע ש

 במילים של ויקטור פרנקל: אדם היכול לתת משמעות לסבלו יכול לעבור כל מבחן. 

מעניין לשים לב, שלמרות שהמושגים של אמונה ובטחון קרובים, הם קשורים בחיבור של אור וכלי כפי 

למשל אם אני רעב  שמציין בעל הסולם. כיצד? כלי הוא רצון, ואור הוא השפע שמתלבש באותו רצון.

 שמתלבש באותו כלי. האור, והמזון הוא הכליהתיאבון הוא לארוחה, 

. הרצון מבקש את האור כלי של קבלהעצמית המכונה  סוג זה של רצון משתמש ברצון לקבל לתועלת

 ברצון. ” מתלבש“ והאור

, המטרה היא לעשות טוב לזולת מבלי להשתמש בכלי של להשפיעכשמשתמשים ברצון  לעומת זאת,

מידת הכרת  . למשל, אם אדם עוזר לשני,אינו רצוי ולא צפוילהתלבש ברצון שלי שעתיד  קבלה. האור

ה מאינטרס. וכך גם גודל רצונו של האדם יודלת עם התחושה שהעזרה הייתה נקיהטוב של השני ג

 כך אקבל יותר! פחות לקבל, במילים אחרות ככל שאני רוצה תון.השני לגמול טוב לנ

  

 רפואת הנפש
 )אסף אהרון מכבי(

 

כבר הבחנתם שאנו מביאים בפנינות עקרונות ויסודות כלליים ביותר אך כמובן שיש לפרטן ולהרחיבן 

אמנם אין זה מקומו אלא עפ"י דרישתכם . רחם לחיים מתוקנים מלאים באור ה'מפאת חשיבותם והכ

 ימי עיון וכו'... ויוזמתם לסדנאות,

 מחלות הגוף על דרך כלל:כאמור לכול מחלה יש שורש וסיבה ואלו גורמי 

 גורמי מחלה 'ראשוניים':

אי ניצול   רצונות מפוזרים, רעילות גופנית, חוסר בשינה, נוצרת עקב מותרות, - חולשה וחיות נמוכה.1

 עצבות וכו'(. פחדים, דאגות, כמו כן מדליפה אנרגטית )קונפליקטים,, נכון של הזמן וכו'

)מבושל/ מעובד/מתועש/משומר וכו'( ולא מגוון  מזון לא ראוי -סיבתם – דם ולימפה מדולדלים.2

 עיכול לא תקין עקב בֹורּות בִהלכות אכילה. )שפע פירות/ירקות/אגוזים/זרעים וכו'(,

אויר  עישון, אלכוהול, הגורמים הנ"ל ובנוסף תרופות, -סיבתם – הצטברות חומר פסולת ורעלים.3

 חומרי ניקיון וכו'. קוסמטיקה, רעיל,

 :גורמי מחלה 'משניים'

 נטיות תורשתיות. –תורשה .1

 רצועות וגידים. של עצמות איברים, -פריקה מכאנית.2

 קשים המובילים לבעיות עצביות ונירוטיות. מצבים נפשיים.3

שינה  מים נקיים, אויר צח, עקרון הרפואה הטבעית הינו לחזור תמיד לחוקי הטבע הטהורים )מזון חי,

האדם צריך בירור ע"מ להבין  לאפשר לגוף לרפא את עצמו! בנפש,פעילות גופנית וכו'( ובכך  מספקת,

ורכישת כלים מתוקנים למימוש  ,אשר ע"י חיבור מחודש ואמיתי לעצמיותו ופנימיותו כיצד הגיע למצבו,

 עצמי יתפרדו כל פועלי אוון.

 .ברוך ה' לעולם אמן ואמן
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והתייעצות בנוגע לטיפול יהודי )גוף ונפש( ניתן לפנות בכל שאלה 

 asaf_maccabi@walla.com -לאסף

050-6717833 

 



 הפרשה בדרך ה"שפת אמת"
 )הרב מנחם סוכות(

 

 ?דגים או חכה
 

ל ,ֶאל מֶֹּשה ְוֶאל ַאֲהרֹּן ה'ַויֹּאֶמר   ינֵׁי ְבנֵׁי ִיְשָראֵׁ ִני ְלעֵׁ ן .ַיַען ֹלא ֶהֱאַמְנֶתם ִבי ְלַהְקִדישֵׁ ֹלא ָתִביאּו ֶאת  ,ָלכֵׁ

 .ַהָקָהל ַהֶזה ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ָנַתִתי ָלֶהם
יתכן בכלל שזה רק בגלל מדוע באמת נענשו משה ואהרון בעונש כה חמור? האם י מה קרה?

השינוי שבין לדבר לאבן לבין להכותה? האם באמת ניתן לייחס שינוי משמעותי כל כך, בין שתי 

 צורות אלו של הנס? שינוי שהופך את הרצוי, את "להקדישני", ל"לא האמנתם בי"?

 הם בכלל לא נענשו על השינוי בגישה לאבן, אלא על גישתם לבנידעה על פיה המדרש מביא 

 ". ִשְמעּו ָנא ַהמִֹּרים"ישראל, על כך שכינו את ישראל בכינוי גנאי באמירתם 

נם קשים יהאם העם לא "זכו ביושר" בכינוי זה? האם דבריהם ותלונותיהם אומה חטא יש בכך? 

 דיים?

דּות ,ֶאל מֶֹּשה ה'ַויֹּאֶמר בפרשת קורח נאמר  ה ַאֲהרֹּן ִלְפנֵׁי ָהעֵׁ ב ֶאת ַמטֵׁ ְלאֹות ִלְבנֵׁי  ,ֶמֶרתְלִמְש  ,ָהשֵׁ

ָעַלי ,ֶמִרי הל ...ּוְתַכל ְתלּונָֹּתם מֵׁ ישנו כוח ויכולות בהחזרת תודעת האחדות לעם. תודעה שיש  ַמטֵׁ

מאמינים בני  את מהותם הפנימית, את כך שהם בה די בכדי לחבר אותם לשורשם, לגלות בהם

 ַקח ֶאת ַהַמֶטהאת משה  משה אמור לדבר לסלע, מצווה כאן הקב"המאמינים. לכן, למרות ש

ָדה ל ֶאת ָהעֵׁ  .ְוַהְקהֵׁ

קא על ההבנה השגויה, על כך ואלא דו הזו, הביקורת כאן על משה ואהרון, אינה על עצם האמירה

הלהאמת היא שברגע שהעם נחשף   שהם חשבו שהיהודים עומדים עדיין במריים. , הם חזרו ַמטֵׁ

 להיות מי שהם באמת. 

שמעשיו אתה לא מאמין בו איך  איך אתה מזלזל במישהו בגלל מה שהוא עשה לפני כמה דקות?

 איך אתה לא מאמין בו שהוא חזר להיות מי שהוא באמת?! ?!מהקצה לקצה השתנו

  ,לעונש ויש דרך נוספת בהבנת הגורם

יֶניהָ קִ ַוִיְפַקח ֱאֹלהגר,  מסופר עלבפרשת וירא,  ֶרא ְבאֵׁ  ,ים ֶאת עֵׁ הכל  ,רבי בנימיןדורש  ...ר ָמִיםַותֵׁ

מה שהיא כל . לכל בריה יש באמת את עד שהקדוש ברוך הוא מאיר את עיניהם ,בחזקת סומין

 לא פתוחות.  עינינורה בה אנו רואים את העולם, וצריכה, תמיד, הבעיה היא בצ

ל ֶאת ,ַקח ֶאת ַהַמֶטהכשה' מצווה את משה ואהרון  הוא אומר למשה,  ָדה ְוַהְקהֵׁ ַאָתה ְוַאֲהרֹּן  ,ָהעֵׁ

יָמיו ,ְלֵעיֵניֶהם ְוִדַבְרֶתם ֶאל ַהֶסַלע ,ָאִחיָך משה ואהרון נצטוו לפתוח את עיניי בני ישראל  .ְוָנַתן מֵׁ

 . את זה הם לא עשו .למצב בו יראו שבאמת יש מים

ה עוד אינו דומה מי שיפתור לחברו את הבעיה, למי שיילמד אותו איך להתמודד, ובמקום גבוה

ַיַען ֹלא ֶהֱאַמְנֶתם , כלפי משה ואהרון נטעןמי שילמד את חברו לראות שאין כלל בעיה.  ,יותר יגיע

ִני  ,ִבי ל ְלֵעיֵניְלַהְקִדישֵׁ אני רציתי ההבדל בין הציווי, לבין מה שנעשה, הוא עצום. , ְבנֵׁי ִיְשָראֵׁ

במקום זאת שיניתם עיניהם, שתפתחו את שתלמדו אותם דרך חדשה, שתשנו את המבט שלהם, 

לא  אותם איך להתמודד עמה לימדתם אך לא ,פתרתם לעם את הבעיהאמנם  ?!את המציאות

 .בצורה בה הבעיה תיעלם ,הראיתם להם את עומקה של המציאות
 

  



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

 ח ההפכיםוכ
 

  (יטבמדבר ) של הפרשה הפסוק

 ָמא ַעד ָהָעֶרב:)כא( ְוָהְיָתה ָלֶהם ְלֻחַקת עֹוָלם ּוַמֵזה ֵמי ַהנִָּדה ְיַכֵבס ְבָגָדיו ְוַהנֵֹּגַע ְבֵמי ַהנִָּדה יִּטְ 
 

 הפסוקפשט 

 מטהרים את הטמאים ומטמאים את הטהורים.  שריפת הפרה האדומהמי 
 

  (פסיקתא זוטרתא )לקח טוב( במדבר פרשת חקת) האגדה על  הפסוק

יב ַלְמֵדנִּי ֻחֶקיָך" שדברי תורה צריכים לימוד, כל שכן  ,)תהלים קיט( אמר דוד "טֹוב ַאָתה ּוֵמטִּ

חוקת הפרה שיש בה הלכות עמוקות שהיא מטהרת את הטמאים ומטמא את הטהורים. כיצד 

ֶבס ָהאֵֹּסף ֶאת ֵאֶפר ַהָפָרה"מטמא? שנאמר: מי שהוא אוסף את אפר הפרה  . והמזה הימנה "ְוכִּ

יְִּטָמא ַעד  ֵמי ַהנִָּדה ְיַכֵבס ְבָגָדיו ְוַהנֵֹּגַע ְבֵמי ַהנִָּדה [מתיז] "ּוַמֵזה]בפסוק שלנו[  צריך כיבוס שנאמר

ר עליה ָהָעֶרב". לכך נאמר: "זאת חוקת התורה", חוקה חקק הקב"ה ואין אתה יכול להרה

מפני מה זה ועל מה זה, אלא מדרשות תוכל לדרוש בה כפי שהדעת מכילה. וכן אמר להם 

רבי יוחנן בן זכאי בני לא המת מטמא ולא אפר הפרה מטהר אלא חוקה גזר הקב"ה כדי לטהר 

 את ישראל.
 

 נקודות למחשבה

צווה מפרטי ה עמקי התורה. כלמב צפונים ומצוות פרה אדומה עטופה במסתורים וטעמיה נשאר

יָמה ֲאֶשר ֵאין ָבּה מּום ֲאֶשר"חל מדקדוקי בחירת הפרה האומרים דרשני,  ֹלא ָעָלה  ָפָרה ֲאֻדָמה ְתמִּ

צמר צבוע ] "ֵעץ ֶאֶרז ְוֵאזֹוב ּוְשנִּי תֹוָלַעת" שוניםמרכיבים מוסיפים ה שב ,שריפתהדרך ו, "ָעֶליָה עֹּל

מי " הנקראים גםכדי להכין את "מי חטאת"  ,למיםה את אפר הפר ולבסוף, היו מערבבים .[באדום

תכונתה הפלא הדגול ביותר הוא ללא ספק  ם לטהר אנשים שנטמאו במגע עם מת.המשמשי "נידה

בשל האופי הבלתי מובן של   !הטהורים יםטמאמהטמאים וים טהרמה החטאת, של מי כוונית-דוה

מצווה שאין לה טעם נגלה נקראת מצווה פרה אדומה "חוקה", הווה אומר  תמוהההופעולתה  ,הכנתה

הפכה מצווה זו בעיני עם ישראל  ,יתרה מזאת. ואחריםלבני אדם, כמו איסור אכילת בשר וחלב 

על  (חקת מדרש תנחומא)מסופר ווהאומות לאב טיפוס של ציווי אלוקי הדורש ציות ללא הבנה שכלית. 

עמדתי, ופרשה של [ כל טעמי התורה] אמר שלמה על כל אלה" :דםהחכם מכל א – המלך שלמה

ֶמנִּי" פרה אדומה חקרתי ושאלתי ופשפשתי, ואמרתי יא ְרחֹוָקה מִּ   )קהלת ז כג(. ."ֶאְחָכָמה ְוהִּ

 מהותה הפנימית  מבלי לגלות את ,כנויטעמו של מאכל הוא הרושם שהוא משאיר על ח

במקרה  הינו שנוכל ולהרגיש טעם של מצווהכל כך גם  לחושנו המוגבלים.והיסודית של המזון 

חית של חיבור עם אותו מצווה, שאינה חושפת את המחשבה רק תחושה חולפת ושט ,הטוב

הצורך בחקירת טעמים למצוות. גדולי ישראל לגבי נחלקו מאוד לוהית שעצבה אותה. לכן -הא

מי "]ויש[ מורה נבוכים": לקיום המצוות כותב ב" תרציונאליהדוגל בגישה למשל, הרמב"ם 

הבורא, ואנחנו מחזיקים בסברא השניה ]רצון[ שיראה כי אין טעם למצות אלא חפץ 

בעבודת  תעומד רבי נתן מברסלב, מגדולי החסידות, הדוגל מנגד". שיהיה בכל המצות טעם

פרשת פרה " :בהקשר לפרשתנו כותבש קב"ה,מול ה האדם ה' של הכנעה וביטול עצמות

ך שמו. שום טעם במצוות הבורא יתבר לנו שאי אפשר להשיג ולהבין מגלהאדומה 

 לקוטי הלכות() "ואסור להרהר בזה כלל

  הפרה האדומה, סמל החיות . ונבעניינ רמזים דקיםעל ידי  "לדרוש מדרשות"ואולי יורשה לנו

פו הארז, סמל הגבהות סנו לשריפתה. השלמה במלוא כוחה, הופכת לאפר, סמל מוות וחורבן

מים, סמל החיים מתערבים ב לבסוף הכל אזוב, סמל הפשטות והשפלות.עוז והיפוכו הוה

 ולטהור וטהור לטמא.   טמא כח ההפכים, הפועל להפוך ןמי החטאת טמובתוך וההתחדשות. 


