
 
 

 מחשבה פנימית 

 )יואל אופנהיימר(
 

 האיש החפץ חיים אוהב ימים לראות טוב." -"מי

 )תהילים לד, יג(
 

יותר נראה שבפסוק אחד שואל דוד המלך שאלת השאלות וגם נותן תשובה קולעת! כול אדם רוצה 

חיים, אבל התרופה שמחבר ספר תהילים מציע אינה נמצאת על מדף בית המרקחת. היא נמצאת בלב 

של כל אחד מאתנו. אומר לנו בפשטות דוד המלך: אם תרצה לחיות זמן רב, עליך להסיר את 

המחשבות הרעות ממך, לראות את העולם ואת החיים כדבר חיובי וכך תימנע מכל המחלות של 

ם של ימינו, י"עיין רעה" כגון כעס, קנאה, מרירות ודיכאון. ונודע לנו ממחקרים רפואי האנשים בעל

    שאנשים עם גישה חיובית סובלים פחות ממחלות וחיים יותר זמן.

אבל ניתן גם לקרוא את הפסוק ברובד יותר עמוק. "חיים" במהותו הוא מושג רוחני. הופעת החיים 

החיים, והם קרבת ה' והרגשת מציאותו, על פי הפסוק " ואתם הדבקים הוא רק ענף של שורש  בעולם 

ימת יש "להשוות מלמד אתנו שכדי להדבק בישות מסו להיכם חיים כלכם היום". בעל הסולם-בה' א

שהוא מקור של כל הטוב -הקב"ה-את הצורה" לאותה ישות. אם אנו רוצים להדבק למקור החיים

נזכה ו ואת ענפיו בדיבור, מחשבה, ומעשה של טוב ונתינה. אז והשפע, עלינו לשנות את הרצון שלנ

    לראות את כל הטוב שיש בעולם, בזולת ובבורא!
  

 רפואת הנפש
 אסף אהרון מכבי(הרב )

 

 כעת שגופנו בריא ב"ה אפשר לשוב ולהתמקד בנפשנו ונשמתנו הקדושה.

 האדם בנוי מג' קוים, ימין שמאל ואמצע.

 וכדומה.  בריאות נופשקו ימין הוא המקום המענג את עצמו מלימוד, 

 משלים את עצמו ע"י החוץ כגון מעמד, נכסים, הצלחה וכו'.בקו שמאל האדם 

בשני הקווים הנ"ל האדם עדיין בתוך גבולות עצמו הפרטי בלבד ולכן נמצא ב'קבוצת סיכון' להפוך את 

 )עיין היטב הקדמה לפמו"ס אות כ(.העונג שלו לנגע 

אוג לו. בקו האמצעי בקו האמצעי האדם מסוגל לצאת מעצמו, להרגיש את זולתו, להתחבר אליו ולד

 האדם מרגיש בשני את ההוויה שלו עצמו, שטוב לשני טוב לו.

במקום זה כל החברה מקבלת ערך מוסף ומשמעות גדולה אשר למענה מוכן להתעלות מעל עצמו 

הפרטי, הוא רוצה למצוא את ערך חייו בהתמסרות למשהו שמחוץ אליו, ולא שהוא קיים רק בזכות 

 פנימיות המקום של לעשות נחת רוח ליוצרו ודו"ק(. שטוב לו עם עצמו. )זה

, היא החושפת את המקומות אות יד( )מתן תורה,דווקא ההתמסרות לזולת, שהוא כל מה שאינו אני 

השלמות העצמית כאן לא באה ע"י הרחבה נכונה של הימין  היותר פנימיים ועמוקים בנפש האדם.

והוא הולך ומוסיף אור וחיות ע"י הרחבתם, אלא והשמאל של האני, כלומר שיש לו את עצמו בעצם 

דווקא ע"י התעלות מעליו. מכיוון שיש כאן התמסרות למשהו מחוץ אלי זה נקרא 'עונג לא מורגש' 

 )ריישא דלא אתיידע(, אמנם זה דווקא מה שיביא לגילוי היותר עמוק של האני האמיתי של האדם.

המשמעות שבדבר שמחוץ אליו, עליו להטען  על מנת להצליח בעבודת השליחות וההתמסרות לשם

 בימין ובשמאל כנ"ל וזה בעצמו הופך גם אותם לשליחות והבן.

 המשמעות נותנת מקום נכון לעונג של האדם וזה סוד הקו האמצעי.

 שבת שלום מלאת השראה

 לכו ונלכה באור ה' בית יעקב.
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 הפרשה בדרך ה"שפת אמת"
 )הרב מנחם סוכות(

 

 לפעמים חייבים לשחרר

 

ץ ִמְצַרִים רֶּ ר ָיְצאּו ֵמאֶּ ה ַמְסֵעי ְבֵני ִיְשָרֵאל ֲאשֶּ  ...ֵאלֶּ

 במילים אלו פותחת הפרשה את רשימת המקומות בהם חנו עם ישראל במדבר.

בני ישראל",  מסעימדוע לא לקרא לאותם מקומות, חניות. מדוע ההתייחסות היא דווקא ל"

למסע? אם לא די בכך, הרי שהפסוק הבא עוד מוסיף להדגיש ולחזק את אותה המשמעות, "ַוִיְכתֹּב 

ת  ה אֶּ ם...", מדוע להתייחס לאותו מקום מנוחה כ"מוצא"? מֹוָצֵאיֶהםמֹּשֶּ  ְלַמְסֵעיהֶּ

התורה מונה כאן את "מסעי בני ישראל", יש כאן סיפור של חיים, של מסע, של שלבים רבים 

העוברים עלינו, מאותה היציאה ממצרים ועד הרגע בו אנו מוכנים להיכנס לארץ המובטחת. כל 

 מסע הוא שלב, הוא מתאר התמודדות, משימה שצלחנו בכדי להגיע לדרגה הבאה. 

את אותן נקודות המבחן, מוצבים בפנינו אתגרים שונים שיוצרים את כל אחד מאיתנו פוגש בחייו 

משימת ומטרת חיינו. כל אתגר הוא שונה וייחודי, אך בזמן שחלק מאותם המפגשים מהווים 

הזדמנות לפעול בהם, לבצע את אותה הפעולה שהזדמנה בפניי. הרי שחלק מהם נועדו למטרה 

יסיון. המטרה שלהם היא לבחון את יכולתי הפוכה בדיוק. חלק מאותם הדברים הושמו כנ

 להתעלם מהם, לשחרר אותם ולהמשיך מהם הלאה. 

ישנם מקומות, שחשיבותם נקבעת דווקא על ידיי עזיבתם, אילו אראה אותו בטעות כמקום מושב, 

אילו לא אשכיל להבין שכל כולו נועד בכדי שאדע לא לשקוע בו, אזי בזה עצמו אסתור את שמו 

התורה מונה כאן את ה"מסעות", מכיוון שחלק מהמקומות לא מילאו את ייעודם ולא  ואת מעמדו.

 קבלו את שמם, עד לאחר שנסענו מהם.

אך גם כשיודעים שצריך להניח משהו, לעזוב אותו ולהתקדם. עדיין ניתן לטעות. הפסוק משתמש 

ת  ה אֶּ ה יֶהם ְלַמְסֵעיֶהםמֹוָצאֵ פעמיים בצמד מילים, אך הופך את סדרם, "ַוִיְכתֹּב מֹּשֶּ  ַעל ִפי ה', ְוֵאלֶּ

 ", למה רומז הפסוק?ַמְסֵעיֶהם ְלמֹוָצֵאיֶהם

 –מעבדות לחירות, "מסעיהם  יציאהיהווה חלק מהיציאה, שלב נוסף באותה  מסעבכדי שה

, מסעמכל אחד מאותם מקומות, יהיה מכוון למען ה יציאהלמוצאיהם". לשם כך צריך שגם ה

. אפשר לעזוב מקום לא נכון, כבריחה, מתוך תחושה שהמקום אינו טוב למסעיהם" -"מוצאיהם 

עבורי. זה עדיין אינו אידיאלי, כשאנחנו מצליחים לעזוב צריך לעשות זאת במטרה למלא את 

החיים במשהו גבוהה יותר, אמתי ונכון יותר. לדעת שהניתוק מאותו הדבר הגשמי, הוא שיאפשר 

 לי להתעלות, לשם שמים.

ול היה לברוא עולם שהחומריות שלו דוחה, עולם שיגרום לכל בר דעת להתרחק הבורא יכ

ולכך נתן ה' יתברך חן לגשמיות, כדי שיהיה מתאוותיו. מדוע זה לא כך? אומר השפת אמת: "

". שלא אעזוב אותו מכיוון שהוא לא יפה, אדרבה, הוא מלא בחן. אני מעשה האדם רק לשם שמים

 ד, מכיוון שאני שואף להתקדם במסע.עוזב, מכיוון שיש לי ייעו
  



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

 

 אסור, מותר, מצווה

 

 )במדבר ל(  של הפרשה הפסוק

ְאסֹּר ִאָסר ַעל ַנְפשֹו ֹלא ַיֵחל ְדָברֹו ְכָכל ַהיֵֹּצא )ג( ִאיש ִכי ִידֹּר ר ַלה' אֹו ִהָשַבע ְשֻבָעה לֶּ ה: נֶּדֶּ  ִמִפיו ַיֲעשֶּ
 

 פשט הפסוק

 אם אדם נודר נדר, או נשבע שלא יעשה דבר מסוים, עליו לעמוד על דיבורו. 
 

 )ילקוט שמעוני תורה פרשת מטות( האגדה על  הפסוק

תלמוד לומר: "לאסור אסר על נפשו", על נפשו הוא ]בפסוק שלנו[: ...  ִאָסר ַעל ַנְפׁשו""ֶלְאֹסר 

.. "לאסור אסר ]אדם אינו יכול לנדור נדר לאחרים אלא רק לעצמו[.  אוסר ואינו אוסר על אחרים

]בפסוק  על נפשו": יכול אפילו נשבע לאכול נבלות וטרפות ושקצים ורמשים קורא אני עליו

תלמוד לומר: ]האם בכוחו של הנדר להפר איסורים של התורה?[  "ְכָכל ַהֹיֵצא ִמִפיו ַיֲעֶשה"?שלנו[: 

 "לאסור אסר על נפשו": לאסור את המותר ולא להתיר את האסור! 

 

 נקודות למחשבה

חז"ל מעמידים באגדתנו, שני ערכים זה מול זה. הראשון, היא מחויבותו של כל יהודי לחוקי התורה. 

, היא האפשרות הניתנת לנו, להטיל על עצמנו דינים חדשים, בתוקף התורה עצמה, ובכוח השני

הדיבור שלנו בלבד. ואכן, המפר נדרו, נחשב כאילו עבר על איסור של התורה ממש! עולה השאלה, 

האם ניתן לנדור נדר לעבור על עבירה אסורה בתורה? והתשובה היא: עד כאן! מגרש הנדרים נמצא 

ברים המותרים בלבד. האדם יכול להתנזר מדברים מסוימים, או להטיל על עצמו מטלה בתחום הד

   מיוחדת, רק בתנאי שאין סתירה בין הנדר לבין מצוות התורה.

  מרווח הפעולה של אדם שומר מצוות, מתחלק לשלושה חלקים: המצווה, האיסור והמותר. אם

ילת מצווה )אכילת הקרבנות בבית ניקח כדוגמה את עניין האכילה, נוכל להבדיל בין אכ

המקדש, אכילת מצה בפסח, סעודות שבת ועוד...( ובין אכילת האיסור )מאכלים אסורים, 

אכילה ביום כיפור או אכילת חמץ בפסח(. כל אכילה שאינה שייכת לשתי קבוצות אלה, 

מדרגת נכנסת בתחום המותר. תחום זה, הוא תחום הפעולה המרכזי בחיינו ובו תבוא לביטוי 

עבודת ה' של כל אדם. אחד יאכל מזון עם הכשר מהודר בגסות ובגרגרנות, לעומת זה, השני 

ייגש לשולחנו בשמחה כאל מזבח, ויתכוון באכילתו לצבור כוחות ובריאות לעבודת הבורא. 

"ומפני זה הראשון יקרא " נבל ברשות התורה" והשני יקרא קדוש. ומסביר רבינו בחיי: 

שנפרוש מהתאות, ואין צריך לומר בדבר האסור כי גם במותר, וכן נצטוינו בתורה 

וכל הפורש עצמו מן התאוות  ]יבמות כ[.אמרו רבותינו ז"ל: "קדש עצמך במותר לך" 

תחום המותר אינו מוכרע מוסרית, אלא נתון להחלטת האדם, שיכול לעלות  נקרא קדוש."

יום למדרגת הקדושה והנצחי או להיפך, לדרדר את הדברים הפשוטים של החיים -את היום

לסתמיות או לבהמיות. הדבר בא לידי ביטוי ברור, בצורת ניצול הזמן הפנוי הנמצא בגדר 

ממת ותורמת? או שמא ישמש כמשאב, לצורך הנאות "מותר": האם יתועל לעשייה חיובית, מרו

 ותענוגות אגואיסטיים? 

  :בפרפראזה ניתן גם לאמר: "מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד"רבי נחמן מברסלב כותב .

"שמחה גדולה להיות במצווה תמיד" . סוד שמחת החיים, הוא לדעת לצאת מתחום המותר 

ום המצווה. או במילים של שלמה המלך בספר העראי והבלתי יציב ולשכון באופן קבוע בתח

שכל צעד שלנו בכל תחום שהוא יהיה התקדמות נוספת בדעת  –"ְבָכל ְדָרֶכיָך ָדֵעהּו" משלי: 

  ה'.


