
 
 

 

 
 

 מחשבה פנימית 

 )יואל אופנהיימר(

 

 

 "אור": ...זהו כולל הכל, חוץ מחומר הכלים.

 חלק א'(-תלמוד עשר הספירות –)הרב אשלג זצ"ל 

 

משורשו מהמאציל, הבורא בשפת הקבלה "אור" הוא שפע, טּוב, שלמות וברכה. שפע זה בא 

 בעצמו. 

"כלי" הוא הרצון של הנברא לקבל את האור. תוצאת החיבור שבין אור וכלי הוא התענוג או הנאה. 

דוגמה: אם אני רעב, ה"כלי" שלי הוא התיאבון. ה"אור" הוא הסעודה. המפגש שבין התיאבון 

 לסעודה גורמת לי ההנאה של האכילה. 

ואין סעודה, אני לא בא לידי סיפוק ואפילו סובל. כשיש סעודה ואין  לעומת זאת, אם יש לי תאבון

תאבון, האכילה לא גורמת לי הנאה במקרה הטוב, או במקרה הרעה היא אפילו מעיקה או 

   מאוסה.

או   על פי העיקרון שלמדנו, שאין אור בלי כלי, -היינו יכולים לחשוב שהאור והכלי הם שקולים 

 ול ליהנות ממה שאיני משיג. במילים אחרות, איני יכ

בעל הסולם מחדש לנו חידוש גדול: האור הוא כללות המציאות פרט מרצון לקבל של הנברא. או 

יש הרבה "יותר" אור ממה שאנחנו מסוגלים להכיל! רוב האור והשפע עדיין   במילים אחרות:

את הכלים שלנו, בחזקת אור מקיף, אור גנוז לעתיד לבוא שנזכה לחוש רק לאחר עבודת התקן 

אז נוכל לקבל את כל האור המוכן לנו מבחינת אור מקיף לבחינת  מרצון לקבל לרצון להשפיע. 

 אור פנימי. 

  



 רפואת הנפש
 אסף אהרון מכבי(הרב )

 

'המלך  'יום המשפט', לפנינו ורצות בפיות ההמון מלמולי מילים כגון 'יום הדין', ראש השנה

המשמעות האמתית והעמוקה של אך מה  ,ו"'גילו ברעדה' וכ בשדה', 'כתיבה וחתימה טובה',

 ננסה להבין בפנינה זו: ,אלו מילים

רק  עולם,ודו מאז ועד ודאי שמלא כל הארץ כב ,ובשאר השנה אינו בשדה? אלא – 'המלך בשדה'

בראש השנה ובשאר עתי רצון יש פחות  שיהיה בעל בחירה, הסתיר עצמו. שלשם עבודת האדם,

 הסתר ויותר גילו וזה נקרא 'המלך בשדה'.

גילוי של  גילוי של תפקידי ושליחותי בחיים, גילו של מה? גילוי של האמת שלשמה אני חי וקיים,

ניתן לגלות את הנקודה  ,שלו על ידי קיום ההלכותו מן הזה,בז העצמיות והרוממות הקדושה שלי.

 את פנימיות הלב. שבלב,

החשיבות בהתפתחותו ואת  )'ויגבה לבו בדרכי ה''(, משער בלבו את ערכוכפי שהאדם 

 ' כך יהיה'קדושים תהיו - ציווי ה'את שאכן יצליח לקיים  שמאמין בעצמווכפי  והתעלותו בחיים,

  !וקדוש יאמר לו

ממילא תתגשם  ומרגיש נחות ולא שואף להתעלות בקודש ובהשגה, אם אינו מאמין בעצמו ם,אמנ

 .ותלך ותדעך נפשו ויחלש ויחלה גופונבואתו 

ידע  שהיא התורה הקדושה, מתוך החיבור האמיתי לעצמו ולאמת הכללית, – 'יום הדין'זה נקרא 

האדם דן את ! ויגעת ומצאת תאמין וממילא יציב זאת כיעד, בדיוק מה תפקידו ושליחותו בעולם,

 !!!והבן היטב בבקשה עצמו

 ים?יה ושמחה ובגדי מלכימדוע אנו נגשים ל'יום הדין' מתוך אכילה ושת – 'גילו ברעדה'ומה עניין 

,יכול האדם להתחבר  ודווקא מתוך הרגשת וקבלת העונג בקדושה עניינים אלו נותנים לאדם עונג,

 ,ומשם לדלות את הרצון על פיו יקבע גורלו ביום הדין תי,ישלם ואמ טהור, לעצמו היותר פנימי,

כך יסייעו לו מן  ,המציאותשל עובדות  מתוך ראיה נכונה יה,כפי הגדלות ששואף אל כלומר כנ"ל,

 ואם להפך להפך ח"ו. ים,השמי

תצמא ותשתוקק נפשו  מדוע? כאשר תתאמת לאדם תכלית חייו ועומק קדושתם,'רעדה' ה

 וזה עניין הרעדה ויראת הרוממות. ונשמתו לנצל כל רגע ופרט בחייו לגמר תיקונו,

שלא רק ידמיין בראש את המצב הראוי ורצוי לו )כתיבה( אלא יעשה  ם,פירוש – 'כתיבה וחתימה'

ייעתא דהיינו ס יקבע את הרצון בדעתו ויזכה לשנה טובה, –כלים בפועל אכן לממשם )חתימה( 

 בכול אשר יפנה ישכיל ויצליח. דשמיא,

 כמובן שישנם עוד רבדים רבים וסודות נפלאים להבין הדברים.

 .בשם ה' נעשה ונצליח א.ה
 
 

 א.א.

 -בכל שאלה והתייעצות בנוגע לטיפול יהודי )גוף ונפש( ניתן לפנות לאסף
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 הפרשה בדרך ה"שפת אמת"
 )הרב מנחם סוכות(

 

 למה דיברה התורה?
 

ן  ים פֶּ ָדע.ֹאַרח ַחיִּ יָה, ֹלא תֵּ ֹלתֶּ גְּ ס, ָנעּו ַמעְּ ַפלֵּ  תְּ

על פי המדרש פסוק זה מספר משלי מבהיר לנו עד כמה אין לנו מושג במהות המצוות, עד כמה 

, אנו עלולים לטעות כשאנחנו מחשבים את "גדולתה" של מצווה אחת ביחס לאחרת. "אורח חיים"

 דרך החיים, אינה מדידה. את עולם הערכים הזה, אנחנו ממש לא יודעים.

כך לא גילה הקב"ה מתן שכרן של מצות, חוץ משתי מצות, החמורה כדוגמה לכך מביא המדרש, 

אריכות ימים,  -חמורה שבחמורות ומתן שכרה  -שבחמורות והקלה שבקלות. כבוד אב ואם 

אריכות  -שילוח הקן ומהו שכרה?  -יאריכון ימיך", והקלה כבד את אביך ואת אמך, למען "שנאמר 

ת הָ "ימים, שנאמר  ַשַלח אֶּ ַח תְּ גֹוַשלֵּ ם וְּ  …"'אֵּ

 מדוע? איך באמת ייתכן שאין הפרש בין המצווה הקלה שבקלות לבין החמורה שבחמורות?

רצה רבי חנניא בן עקשיא, נקדים שאלה נוספת הקשורה למטרת המצוות, ידועה אמרתו של 

. האם אמירה זו לא סותרת הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצות

 למה בכלל ריבוי המצוות מהווה גורם לזכות? ז"ל שהתורה קדמה לעולם?את דברי ח

מה היא התורה? אנחנו רגילים לחשוב שהתורה היא אוסף של ציוויים, ספר המכיל הדרכה נכונה 

לאדם החי את חייו בעולם. זה נכון, אך רחוק מלהיות עצם מהות התורה. כשה' ברא את העולם 

א לא נתן לו את התורה ולא ציווה עליו לקיים את המצוות. התורה ושם את יציר כפיו בגן עדן, הו

ן, לְּ  מספרת את מטרת חייו של האדם ושליחותו,  דֶּ ַגן עֵּ הּו בְּ ת ָהָאָדם ַוַינִּחֵּ ים אֶּ ָדּ ַויִַּקח ה' ֱאֹלקִּ ָעבְּ

ָרּ ָשמְּ המצוות . השליחות הראשונה עמה הגענו לעולם הייתה עבודת המצוות בצורה רוחנית, ּולְּ

 לא היו נפרדות, הן היו כולן אחדות אחת פשוטה. 

המציאות המוכרת של רשימת המצוות, של הוראות הקשורות ונפעלות במרחב הגשמי, נוצרה רק 

בעקבות החטא. למרות שחטאנו והתרחקנו מעץ החיים, מהמקור, עדיין נפתחה בפנינו דרך, 

ידה אחת רוחנית ונסתרת לבעלות אחיזה הבורא "הרבה" לנו תורה ומצוות, הוא הפך אותן מיח

 בעולמנו ופיזר אותן בתוך האינטראקציות שלנו עם העולם הגשמי.

. בעומק לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע"בתחילת הפרשה מביא רש"י את דברי חכמנו, "

המשפט הזה מוצבת שאלה, למה התורה צריכה לדבר? למה התורה ניתנה במילים? בגושי 

האם התורה היא לא משהו הרבה יותר נשגב ועליון, הרי התורה מוגדרת כ"מאוד  אינפורמציה?

 נעלמה מעיני כל חי".

והתשובה היא, כנגד יצר הרע. מכיוון שהתורה ניתנה לנו כתרופה לאותו היצר. היצר אינו עומד 

ככוח רוע חסר שם. היצר הוא המצייר לנו וממחיש לנו בתוך העולם שלנו את ה"אידיאלים" 

מיוניים, את אותם פיתויים, עד שהם נראים לנו, מתוך עולמנו, כל כך מהותיים ומפתים. כנגד הד

זה, בכדי לתת משקל נגדי, צריך שהתורה גם "תתלבש" בלבושים גשמיים, תיתן הוראות והנהגות 

 מתוך העולם שלנו. רק כך נוכל להשתמש בה נגד כוחות היצר.

מקור ובפנימיות התורה היא אחת והמצוות כולן הן אחת. באמת אין מצוות "גדולות" ו"קטנות", ב

תחושת הנפרדות, השמות השונים והקושי השונה שאנו חווים סביב כל מצווה, הם רק סביב הגילוי 

 של אותו האור בתוך ומתוך העולם המורכב והמכוסה שבו אנחנו חיים.

 

 
  

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%9B%D7%91_%D7%96


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

 חשק חולף
 

 )דברים יז(  הפסוקים של הפרשה

ְחָת ְלָך ְלִאָשה ְקָת ָבּה ְוָלקַּ ת תַֹּאר ְוָחשַּ ת ְיפַּ ִשְבָיה ֵאשֶׁ  : )יא( ְוָרִאיָת בַּ
 

 פשט הפסוק

 ולקחת אתה כשבויה על מנת להתחתן איתה.  אדם היוצא למלחמה עשוי לפגוש אישה יפה
 

 )מדרש תנחומא פרשת כי תצא סימן א(  האגדה על  הפסוק

]וכתוב בפסוק שלנו[:  .)אבות ד משנה ב( למדו רבותינו: מצוה גוררת מצוה ועבירה גוררת עבירה

ת תַֹּאר"  ת ְיפַּ ִשְבָיה ֵאשֶׁ ת רֹּאָשּה", כדי שלא  ]ובפסוק הבא:["ְוָרִאיָת בַּ תמצא חן "ְוִגְלָחה אֶׁ

ת ְשנּוָא ת ֲאהּוָבה ְוָהַאחַּ : )פסוק טו(ה" בעיניו. מה כתוב אחריו:"ִכי ִתְהיֶׁיָן ְלִאיש ְשֵתי ָנִשים ָהַאחַּ

שתי נשים בבית, מריבה בבית, ועוד האחת אהובה והאחת שנואה, או שתיהן שנואות! מה 

ה ֵאינֶּׁנ . כל )פסוק יח(ּו שֵֹּמעַּ ְבקֹול ָאִביו ּוְבקֹול ִאּמֹו" כתוב אחריו: "ִכי ִיְהיֶׁה ְלִאיש ֵבן סֹוֵרר ּומֹורֶׁ

המתחתן עם יפת תואר יוצא ממנו בן סורר ומורה, שכן מצינו בדוד, על שחמד מעכה בת 

תלמי מלך גשור בצאתו למלחמה, יצא ממנו אבשלום, שביקש להרוג אותו, ושכב עם נשיו 

רבבות מישראל, ועשה מחלוקת בישראל, לעיני כל ישראל ולעיני השמש, ועל ידו נהרגו כמה 

ונהרג שמעי ]בן גרא[ ושבע בן בכרי, ואחיתופל, ומפיבושת, ואיש בשת, והשליט ציבא על כל 

 בית שאול.
 

 נקודות למחשבה

אדם יוצא למלחמה, ומזדמן לו לראות אישה יפה מבין בנות האויב. ליבו חושק בה, והוא מחליט לקחת 

תו לביתו. הסמיכות של הפסוקים הבאים מרמזת על דינאמיקה משפחתית קשה. בין בני הזוג  אותה אִּ

מתפתחת מערכת יחסים מורכבת ואסימטרית. הבעל הוא הלוחם המנצח והאישה היא השבויה 

ָך ּוָבְכָתה אֶׁ " –הכנועה. מי שהייתה פעם "יפת התואר" מתגלה כאישה זרה ומרירה  ת ְוָיְשָבה ְבֵביתֶׁ

ת ִאָּמּה" פכת במהרה לאישה שנואה. הבעל מתחתן עם אישה אחרת, אולי ההו  –)פסוק יג(  ָאִביָה ְואֶׁ

ת ְשנּוָאה"צעירה ומושכת יותר,  ת ֲאהּוָבה ְוָהַאחַּ הבית מתמלא )פסוק טו(,  "... ְשֵתי ָנִשים ָהַאחַּ

בויכוחים ואולי גם באלימות. הילד הראשון הנולד לאישה השנואה אינו מקבל יחס הולם ואוהב 

ה ֵאינֶּׁנּו שֵֹּמעַּ ְבקֹול ָאִביו ּוְבקֹול ִאּמֹוונהנתן: מהוריו, והופך למרדן  . )פסוק יח(" "ֵבן סֹוֵרר ּומֹורֶׁ

מציאות מושתתת על פורקן היצרים "עבירה גוררת עבירה". השתלשלות קשה זו מתוארת במילים: 

 הנמוכים ביותר, אינה יכולה אלא להוליד רוע, ריב וצער, במעגל קסמים בלתי פוסק. 

  החטא עשוי לעורר את האדם להתחרט, ולחזור בתשובה מפאת הבושה שהוא חש. אך תתכן גם

 -בה  ]נכשל שוב[ "אמר רב הונא אמר רב: כיון שעבר אדם עבירה ושנה תוצאה הפוכה. 

 ? אלא: נעשית לו כהיתר" ]האם אתה מתכוון באמת[הותרה לו. הותרה לו סלקא דעתך 

לעיתים קרובות אנו קובעים לעצמנו סטנדרטים חדשים ואישיים של במילים אחרות,  )יומא פז א(

מותר ואסור. דברים שאנו רגילים לעשות או שהחברה מקבלת כנורמה, למרות שהתורה אסרה 

עליהם, נעשים לנו כהיתר. ולכך משכנע יצר הרע: "כבר עשית את זה הרבה פעמים... כולם עושים 

אדם מגיב לעבירה ביאוש, וחש שאם כבר חטא אזי  את זה... אתה רק בן אדם...". ולפעמים

ְדִתי ָאָבְדִתי"להתיר לעצמו הכל, על משקל   יכול ר ָאבַּ ֲאשֶׁ   )אסתר ד(.  "ְוכַּ

  על פי תורת הקבלה, נברא האדם בעל יצר עז לחיפוש אחר תענוג ועושר. אם הוא בוחר ללכת

איזה דבר שחשק בו, מגלה במהרה שאותו  אחר מילוי תאוותיו הגשמיות, בכל פעם שהוא משיג

הדבר כבר אינו מביא לו את העושר הנחפץ. הוא עלול להסיק בטעות שאם היה לו יותר מאותו 

 הדבר, אז היה מאושר יותר, כפי שאמרו רבותינו:

 כי תחושת החיסרון גודלת עם מבקש מאתים".  ם מת וחצי תאותו בידו, יש לו מנהאין אד"

 אבל המחפש את קרבת ה' מסתפק במועט ושמח בחלקו. הרצון לעוד. הרכוש, וכך גודל גם


