
 
 

 מחשבה פנימית 

 )יואל אופנהיימר(
 

"כי כל כך לומדים בשביל הגוף עד שאפילו מקום שכתוב בפירוש "ונשמרתם מאוד 

 לנפשתכם" אומרים גם כן כי הכוונה הוא על הגוף" 

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

 

כלה ונעלם שמיימי. הגוף הוא -ארצי, ומהנשמה, חלק רוחני-האדם מורכב מהגוף, אלמנט חומרי

לוה ממעל", וחוזרת לכור מחצבתו -הנשמה לעומתו היא נצחית, "חלק א לאחר מאה ועשרים שנה,

 דה מהגוף. לאחר שנפר

למרות שלכאורה הנשמה היא החלק הארי, והמשמעותי ביותר, למרות שהגוף הוא רק המרכבה, 

ים הנושא ומשרת הנשמה בשליחותה בעולם, אנחנו בעיקר עסוקים בצורכי הגוף. אנחנו דואג

למראה החיצוני שלו. כמה זמן ומחשבה אנו מקדישים לטובת ו לביטחונו, לכלכלתו, לבריאותו

 שלנו, להבין את צרכיה, לדאוג ליעודה?הנשמה 

לכן מתפלא בעל הסולם: אפילו כשהתורה עצמה דורשת לשמור על נשמתנו, אנחנו מבינים 

שעלינו להימנע מסכנה גופנית! ובכך אנו שוכחים שיש גם "מוות" רוחני המאיים עלינו על פי 

 מתים" )ברכות י״ח:( קרויים מאמר חז"ל: "רשעים בחייהם

  

 פשרפואת הנ
 אסף אהרון מכבי(הרב )

 

ח וכלומר הרצון והכ ,הכוונהכידוע הנקודה היותר חשובה בכל המעשים אשר אנו עושים היא 

 המניע אותנו לעשיית אותו מעשה.

או מטעם עקרוני שזו האמת  ,או למען אריכות ימים בלבד ,שמירת הבריאות לשם הבריאות עצמה

  .כאן להיעצר צריכים איננוו ת ביותר!וחלקי ותתודעלו הן א, הטבעית האידיאלית )טבעונות( וכו'

הוא יכל לבוראנו  הבורא יתברך לא סתם בראנו באופן כזה שנצטרך להיות ניזונים מדי יום ביומו,

 כוונההול ,יש באוכל תיקון רוחני ם,לוא .בצורה כזו שנצטרך לאכול פעם בשבוע או הרבה פחות

 צדיק אוכל לשובע נפשו". :)משלי יג,כה(ז"ש ו ,עיננו נישאות זאתהנהגה והשגה ו

 מהי כוונת האכילה הרצויה? אם כן,

 :)שמונה פרקים פ"ה(הרמב"ם ז"ל  נעתיק מרבנו הנשר הגדול,

 וישים לנגד עיניו תמיד תכלית אחת, "צריך לאדם שישעבד כוחות נפשו כולם לפי הדעת..

 כפי יכולת האדם לדעת אותה... והוא: השגת השם יתברך,

שתמצא הנפש כלים בריאים ושלמים לקנות החכמות וקנות  –והכוונה בבריאות גופו 

 מעלות המדות ומעלות שכליות עד שיגיע לתכלית ההוא".

שלא מספיקה איכותו הטבעית  -ויש עוד טעמים ונביאם בהמשך ב"ה ב.נ עוד חשוב ביותר לדעת

"והתקדשתם והייתם א,מד( )ויקרא יכמ"ש  עיקר חשיבותו היא כשרותושל מזונותינו אלא 

 .)שם כ,כה("ולא תשקצו את נפשותיכם"  קדושים",

 שבת שלום מלאה אורה עליונה

 

 

 

 

 א.א.

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

 

 הרועה?מי 
 

אֹמר: ל ה' לֵּ ה אֶׁ ר משֶׁ  ַוְיַדבֵּ

ָדה: י ָהרּוֹחת ְלָכל ָבָשר, ִאיש ַעל ָהעֵּ  ִיְפֹקד ה' ֱאֹלהֵּ

ם. ְוֹלא ִתְהיֶׁה עֲ  ר ְיִביאֵּ ם ַוֲאשֶׁ ר יֹוִציאֵּ ם, ַוֲאשֶׁ ר ָיֹבא ִלְפנֵּיהֶׁ ם ַוֲאשֶׁ א ִלְפנֵּיהֶׁ ר יֵּצֵּ ר ֲאשֶׁ ַדת ה', ַַֹֹּּאן ֲאשֶׁ

ה: ם ֹרעֶׁ ין ָלהֶׁ  אֵּ

אם אנחנו "עדת ה'", מדוע יש צורך ברועה נוסף? גם כשיעקב אבינו פונה לברך את יוסף הוא 

ה ֹאתִ פותח בכך,  ר ִהְתַהְלכּו ֲאֹבַתי ְלָפָניו, ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק, ָהֱאֹלִקים ָהֹרעֶׁ עֹוִדי ַעד ָהֱאֹלִקים ֲאשֶׁ י מֵּ

  מחפש לנו רועה? . למה אנחנו לא ממשיכים באותה הדרך? למה משהַהּיֹום ַהזֶׁה

ברור שה' הוא הרועה, אך לא תמיד המצב גלוי. יש מצב בו העם נראה כצאן ללא רועה, מתפרק 

ַלי ַָּל ַהּיֹום, ַאּיֵּ ומתפזר, יש והצופה מבחוץ רואה אותנו רחוקים כל כך מה"רועה", עד ש ֱאֹמר אֵּ ה בֶׁ

יָך  ?ֱאֹלהֶׁ

לאחד את העם, להוביל כל אחד,  כאן פונה משה לבורא העולם ומבקש שיהיה מישהו שיוכל

כשם בדרכו הייחודית, אחר אותו הרועה הגדול. המדרש כאן מבאר את בקשתו של משה רבינו: 

שאין פרצופותיהם שוין זה לזה, כך אין דעתם שוין זה לזה, אלא כל אחד ואחד יש לו דעת בפני 

ניו, רבש"ע, גלוי וידוע עצמו. ...תדע לך שהוא כן, משה מבקש מן הקב"ה בשעת מיתתו ואומר לפ

לפניך דעתם של כל אחד ואחד, ואין בשל בניך דומה זה לזה. כשאני מסתלק מהן, בבקשה ממך, 

אם בקשת למנות עליהם מנהיג, מנה עליהם אדם שיהא סובל לכל אחד ואחד לפי דעתו. מנין? 

 ממה שקראו בענין, שנאמר, יפקוד ה' אלקי הרוחות לכל בשר וגו'.

מש כאן משה בביטוי הייחודי, "אלוקי הרוחות לכל בשר". בני אדם שונים לא רק לא לחינם משת

בחיצוניותם, גם בפנימיותם. לכל אחד יש הבנה שונה של העולם, לכל אחד יש גם הבנה שונה של 

י, משום "שיש די באלוקותו -ד-הבורא ושל תפקידו הרוחני בעולם. חז"ל אומרים שה' נקרא בשם ש

ד מגלה אותו בצורה ייחודית ואחרת. נכון שבכלל ה' הוא מלכנו, ועדיין בפרט, לכל בריה". כל אח

לכל אחד הוא מתגלה בצורה שונה. תפקידו של יהושע היא לא רק לתת את הארץ לעם, אלא 

 לחלק את הארץ, למצוא לכל אחד את המקום שמיוחד רק לו.

ל ּתֹוהמשנה במסכת אבות פותחת ב"שרשרת הרועים",  ה ִקבֵּ ַע, משֶׁ ָרה ִמִסיַני, ּוְמָסָרּה ִליהֹושֻׁ

ם ָאְמר ת ַהְגדֹוָלה. הֵּ י ְכנֶׁסֶׁ ִנים ִלְנִביִאים, ּוְנִביִאים ְמָסרּוָה ְלַאְנשֵּ ִנים, ּוְזקֵּ ַע ִלְזקֵּ  .ּו ְשלָשה ְדָבִרים..ִויהֹושֻׁ

המנהיגים הניחו את הנהגתם גם במילים, באמירות שהם מנחילים לנו. פרקי אבות נקרא כך 

ר ִהְתַהְלכּו ֲאֹבַתי ְלָפָניום שיש בה את הדרך, דרך האבות, אותה דרך שמזכיר יעקב "משו  ".ֲאשֶׁ

תפקידו של ה"רועה" הוא לא רק להוביל את ה"עדר", אלא להוביל כל אחד ואחד. כל אחד 

מהרועים להם זכינו, מנחיל לנו ומלמד אותנו איך למצוא את עצמינו ואת דרכנו הייחודית, איך 

ְחָסרא את החיבור שלי לרועה. איך להגיע לכך שלמצו . ה' ֹרִעי ֹלא אֶׁ
  



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

 

 לעמוד ולפלל

 

 )במדבר כה( ) של הפרשה הפסוק

ת ְבִריִתי ָשלֹום: ן לֹו אֶׁ ן ֱאֹמר ִהְנִני ֹנתֵּ  )יב( ָלכֵּ
 

 פשט הפסוק

נותן לו כשכר על לאחר שפנחס הרג את זמרי בן סלוא, נשיא ישראל שזנה עם מדיינית, מכריז ה' שהוא 

 מעשיו את ברכת השלום.
 

 ב(   פב  )תלמוד בבלי סנהדרין האגדה על  הפסוק

בא וחבטן ]את זמרי והמדיינית[ לפני המקום, אמר לפניו: "רבונו של עולם, על אלו ]זמרי והמדינית[ 

ים ַבַמגֵָּפה ַאיפלו ]במגפה[ עשרים וארבעה אלף מישראל?" שנאמר:  תִּ ים "ַויְִּהיּו ַהמֵּ ְרָבָעה ְוֶעְשרִּ

ָעַצר ַהַמגֵָּפה")במדבר כה(, והיינו כתוב:  ָאֶלף" ל ַותֵּ יְנָחס ַוְיַפלֵּ )תהלים קו(. אמר רבי  "ַוַיֲעֹמד פִּ

]דין ודברים[ עם קונו. בקשו  מלמד כביכול שעשה פלילות -אלעזר: ויתפלל לא נאמר, אלא ויפלל 

מלאכי השרת לדחפו, אמר להן: הניחו לו, קנאי בן קנאי הוא, משיב חימה בן משיב חימה הוא. )...( 

י ָשלאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה: הקדם לו שלום, שנאמר " יתִּ ן לֹו ֶאת ְברִּ ְננִּי ֹנתֵּ ן ֱאֹמר הִּ ֹום" ָלכֵּ

  ]בפסוק שלנו[.
  

 נקודות למחשבה

חיל לעבוד עבודה זרה ולזנות עם בנות מואב. כעונש ה', מתחוללת מגיפה בקרב העם. בצעד העם הת

את המעשה לפני משה וכל העדה. באותו רגע  –נשיא שבט שמעון  –של הפקרות והמרדה מבצע זמרי 

לוקח פנחס רומח והורג את הזוג ובכך גם מפסיק את המגיפה. ספר תהילים, הבא לתאר את האירוע 

 . "ויפלל"ו  "ויעמוד"משתמש בשני פועלים מיוחדים:  הדרמטי,

  ברובד של פשט הסיפור, שני פועלים אלה מתארים לנו את המעשה של הקנאי, איש בודד

המנוע רק על ידי אידיאל רוחני ובז לאינטרס העצמי. מתוך כל אחיו האדישים או השותפים 

, שולף רומח ומחסל את הישראלי והמדיינית. פעולה זאת נעשה נעמדלעבירה, הוא 

: ויפלל[ מסביר "12-מאה ה -הדין, על ידי "לקיחת החוק לידיים". הרד"ק ]פרובנס   מתוקף

 עשה משפט בנואפים" ]פלל מלשון פלילים[. 

  באופן מפתיע, חז"ל לומדים מאותו פסוק של תהילים איך ראוי להתפלל. האגדה שלנו

שלפני המעשה, התפלל פנחס להקב"ה, דרך "פלילות". במילים אחרות, התווכח מסבירה 

פנחס עם הבורא על דבר המגפה שפוגעת בעם ישראל, אולי כמין צידוק עצמי על מעשה 

"ַוֹיאֶמר הקנאות. בכלל, המילה "תפילה" באה מהשורש פ.ל.ל שמשמעותו לקוות ולייחל. כמו 

ף: ְרֹאה ָפנֶ  ל ֶאל יֹוסֵּ י ֱאֹלקים ַגם ֶאת ַזְרֶעָךיְִּשָראֵּ נֵּה ֶהְרָאה ֹאתִּ י, ְוהִּ ָלְלתִּ ." )בראשית יָך ֹלא פִּ

מח(. מעניין לראות שבעברית, פעולת התפילה היא בבניין התפעל: להתפלל. המטרה 

העיקרית של התפילה, אינה לטובת הקב"ה )שאינו חסר כלום(, אלא לתקן את נפש האדם 

הקרבנות באה לבטא מצב נפשי של תשובה והכנעה, כך גם  ולקרב אותה לבורא. כפי שעבודת

 התפילה היא "עבודה שבלב", פנימה.

  אברהם תקן כו( מלמדת:   מרמז על התפילה. הגמרא )ברכות "ויעמוד"גם הפועל השני"

 שנאמר "וישכם אברהם בבקר אל המקום אשר עמד שם" - תפלת שחרית ]יסד[

ויעמד פינחס ]בפסוק של תהילים שלנו[ " שנאמר ואין עמידה אלא תפלה, -)בראשית י"ט( 

". ואכן, התפילה המרכזית שלנו נקראת "עמידה" או שמונה עשרה. ושם זה מסמל את ויפלל

התנוחה של האדם החופשי ובעל הבחירה, העומד זקוף מול הבורא, כשותף איתו, במעשה 

 הבריאה ובתיקונה.


