
 
 

 

 מחשבה פנימית 

 )יואל אופנהיימר(
 

 "האמונה והבטחון הם כמעט אחד והם בבחינה אור וכלי" )חלק א(

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

 ביאור:

 עבודת קניית האמונה מתחלקת לשלשה מדרגות. 

עולם אחד. וזו אמונה השותפה לרוב הדתות  בוראהמדרגה הראשונה היא האמונה הבסיסית בקיום 

 המונותאיסטיות בעולם.

את עולמו כל רגע ורגע על המשקל "מחדש  מנהיג ומחייההמדרגה השנייה היא האמונה שהקב"ה 

 בכל יום מעשי בראשית", וזו נקודה שלא כל מאמין מצליח להשיג.

ת ייחודית ליהדות והיא האמונה שהנהגה זו היא על הדרך של "טוב ומטיב לרעים המדרגה השלישי

ולטובים". במילים אחרות: האמונה הגבה ביותר היא שכל מה שקורה לכל אדם, רשע או צדיק היא 

 וזו ההטבה הגדולה ביותר שהבורא רוצה לתת לנו.  –במטרה אחת: להביא אותו לגילוי השכינה 

כנעימים או , אלא כטובים או רעיםלטובתו, הוא כבר אינו מגדיר את האירועים כשהאדם מפנים שהכל 

   ומפה צומחת תחושת הביטחון הגדולה ביותר. כואבים,

 
 רפואת הנפש

 אסף אהרון מכבי(הרב )
 

 מאמרי הבריאות

לעומת   האגואיזם והשכל המעוות של האדם יוצרים לו את כל בעיותיו, עד היום למדנו שהישות,

 וממים אותו על כל המעשים!הרצון להשפיע והשכל המתוקן המר הקיום העצמי הבלתי מותנה,

 היום נתחיל ללמוד מעט על חוקי הבריאות הכללית ברמת הגוף ואילך:

ע"מ שיוכלו להתקיים כל אחד בפני עצמו וכולם יחד  השי"ת ברא עולם ובתוכו דומם צומח חי ומדבר.

 עליהם לחיות על פי חוקים קבועים שחקק להם הבורא ית'. בהרמוניה,

 לדוגמא:

אם נתדלקו בסולר ונשים בו  החוק של רכב מסוים לתדלק בבנזין ולהשתמש בשמן המיועד לו. –דומם 

 שמן בישול הוא ייהרס מכיוון שפגמתי בחוק שלו!

אם נעבירו לשמש ונשקו  החוק של צמח מסוים להיות בבית ולקבל מעט מים פעם בשבועיים. -צומח

 וימות מכיוון שפגמתי בחוק שלו! יירקבהוא , כל יום

יחלש יחלה וימות כי פגמתי יתוך זמן קצר  אם נעבירו לשלגים, החוק של גמל לחיות במדבר. – חי

 בחוק שלו!

 לאדם יש חוק כיצד לחיות! הפרת החוק  היא הסיבה לכול מחלותיו!!!כמו כן  - מדבר

 וגם להם עולם שלם המתנהל עפ"י חוק. לאדם יש גם נפש ונשמה, חי, צומח, להבדיל מהדומם,

אך בקצרה מאוד ניתן לומר שחוק הנפש הוא לשמור על  הקרובות להרחיב חוקיהם, נשתדל בפנינות

 מידות ממוצעות וחוק הנשמה הוא קיום התורה והמצוות על אמיתותם ופנימיותם.

 רפואה שלמה היא השבת כולם לחוקם ולסדרם המתוקן. הקשר בין שלושת הרבדים הינו הדדי.

 אה יתחיל ויתמקד ביצירת האיזון וההשלמה בין הגוף לנפש,עיקר עסק הרפו מכיוון שאין כפיה ברוחני,

 כל אחד בפני עצמו ושניהם כאחד.

 .מנוחה ואהבה שבת שלום מלאת עונג,

 

 

 א.א.

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

asaf_maccabi@walla.com 

050-6717833 

 



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

 

 נקודת השלום
 

פרשתנו, צריכה הסבר. הרי וודאי לא מדובר ב המקבלת ביטוי כה נרחבמחלוקתו של קורח, 

את מחלקתו  ,עיקרוןה , ברמתמשוויםאפילוהניתנות להפרכה בקלות. חז"ל  , כאלובגיבובי טענות

 משה למחלוקת הלל ושמאי, זאת מלבד, כמובן, המניע למחלוקת.ושל קרח 

מתריס כנגד משה משתמש ות המחלוקת, למה מתכוון קורח בטענה בה הוא היא נקוד ,אם כן ,מה

ים ּוְבתֹוָכם  ,ַרב ָלֶכםואהרון,  י ָכל ָהֵעָדה כָֻּלם ְקֹדשִּ ְתַנְשאּו ַעל ְקַהל  ה',כִּ  ?ה'ּוַמּדּוַע תִּ

קורח הוא אדם גדול, הוא עשיר ולא רק בגשמיות, עושרו העיקרי הוא בדעת ובתורה. הוא אדם 

קיע רבות בעבודה רוחנית והתקדם בה. לפי תפיסת עולמו של קורח כל אדם נמדד לפי שהש

דרכו של קורח מרומזת בסופי התיבות של המילים  התקדמותו שלו, לפי כמה שהצליח להתעלות.

ְפָרח - יק ַכָתָמר יִּ  צדיק, אומר קורח, הוא רק זה שהתחיל וצמח מהקרקע. קר"ח. – ַצּדִּ

הוא מבין את החיסרון שבה. כשאתה לוקח את  ,גה של משה ואהרוןכשהוא רואה את ההנה

 בדרגתוהשקיע עבודה רבה , שמעמד הכהונה מאותו אדם שסיגל לעצמו תכונות מיוחדות

, כשאתה הופך את הכהונה למשרה , ונותן אותה למישהו שלא עשה כלום בשביל כךתהרוחני

זה הרוח, כמתווך בינו לבין הבורא.  כשכל אחד ממילא יפנה לכהן בתור איש. העוברת בירושה

 , עם נגיעה קטנה בקדושה. בלבד הורס את המוטיבציה, זה משאיר כל אדם עם "פתיל תכלת"

", טלית שכולה תכלת"קורח מראה למשה מאתיים וחמישים מנהיגים, אנשי רוח, העטופים כולם ב

אם לא נכון יותר לדרג . האם אין זה עדיף? הבכוחות עצמו שכל אחד מהם מחובר מאוד לקדושה

, ובכך לדרבן את אותה העבודה, על פני מתנת שמים שמושפעת כל אחד לפי עבודתו הרוחנית

 לעם דרך כהן ממונה?

ומדידה. ייתכן  ניתן לראיההטעתו", קורח משתמש בשכלו, במה ש עינוחכמנו אומרים על קורח ש"

ים ָהֵהם ְתַנקֵ  ַהֵעיֵניבביטוי , לא לחינם בוויכוחו עם משה הוא משתמש שבכך הוא גם צודק  .רָהֲאָנשִּ

מבטו של קורח  ,כאןגם כך  ,בפניםמהנים והלווים נמצאים בחוץ והכ ,כשם שבבית המקדש ,אך

, ֶאת ֲאֶשר לֹו ה' ְוֹיַדעֹבֶקר משה מודיע לקורח אהרון מחובר לנקודה פנימית יותר. אילו חיצוני ו הוא

לא רק לאסיפת יחידים, אלא לעם. אהרון  ,רון יודע מה טובהפנימית היא של אהרון, אה הידיעה

את זה הוא מראה בכך  , יגיע דווקא משמים.אלא ,שהשפע לא יתחיל מהארץמבין שלפעמים צריך 

 שמטהו, שמנותק לגמרי מהקרקע, פורח ומלבב.

ה חיבור עליון גם אם אינו מושלם, גם אם העבוד ,שלכל אחד יהיה פתיל תכלת ,לעם נכון יותר

כשהמטרה היא "לשם העטופים בטלית שכולה תכלת. ובכלל,  ,בודדים קהל של ,מאשר .אינה שלו

 .שמים", בכדי להידבק בבורא, כבר לא באמת משנה לי אם זו עבודה שלי או מתנה

  . למה הכוונה? "חלק על השלום" לא רק טועה, הואקורח אך יותר מכל זה, אומר הזוהר, 

אחידה בתכלית,  , נקודה שאינה תופסת מקום במרחב,בנקודה אחתהעולם וכל אשר בו מקורם 

נקודה זו  באותה נקודה ראשונית. ,צם מקומם שםבע ,סינגולארית. כל הפירוד, המעשים והתנועה

היא שלמות הכול וכוחו של כי , שלוםנקראת סוד האחד[, -הנקראת בלשון הקבלה "רזא דאחד" ]

ו כחלק נפרד מאותה ך שקורח רואה את עצמ, בכח ֹקַרחַויִּקַ מתחילה ב הפרשההבורא בבריאה. 

שלום. ברגע שנבין שאותה נקודה של אחדות מלווה אותנו ושזורה בכל נברא ומעשה, שלימות, מה

כבר לא נקנא זה כבר נבין את הקשר של העם זה לזה ולבורא. כבר לא נחפש מעמד שיגדיר אותנו. 

 .זוהשלמות רם לבזה, אדרבה, נשמח במה שכל אחד מאיתנו תו

  



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

 

 בלעילבלוע או לה
 

  (טזבמדבר ) הפסוק של הפרשה

ת ָכל ָהָאָדם ֲאֶשר ְלקֹ  יֶהם ְואֵּ ְבַלע ֹאָתם ְוֶאת ָבתֵּ יָה ַותִּ ְפַתח ָהָאֶרץ ֶאת פִּ ת ָכל )לב( ַותִּ ַרח ְואֵּ

 ָהֲרכּוש
 

 פשט הפסוק

 האדמה ובלעה אותם.  נפתחהשל קרח ועדתו על מנהיגותו של משה רבנו,  התגרכתוצאה מקריאת 
 

  (תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף לז עמוד ב) האגדה על  הפסוק

ן ָהֲאָדָמה" ]רמוז בפסוקואמר רב יהודה בריה דרבי חייא:  ַלי מִּ ים אֵּ יָך ֹצֲעקִּ י ָאחִּ )בראשית  קֹול ְדמֵּ

לא  שוב -  ]שנרצח על ידי קין אחיו[ מיום שפתחה הארץ את פיה וקיבלתו לדמו של הבל [ד(

יק"פתחה, שנאמר  י ַלַצדִּ ֹרת ָשַמְענּו ְצבִּ ְכַנף ָהָאֶרץ ְזמִּ , מכנף הארץ ולא מפי (ישעיהו כד) "מִּ

יהָ ": חזקיה אחיו [הביא לו הוכחה נגדית]הארץ. איתיביה  ְפַתח ָהָאֶרץ ֶאת פִּ  ! נו[של ]בפסוק "ַותִּ

דמה פתחה פיה לטובה רק ענה לא רב יהודה שהא]. לא פתחה -פתחה, לטובה  -: לרעה ואמר ל

 .[שהוא ביזיון למת –על הדם השפוך  הכי היא כיסתממקרה של הבל 

  

 נקודות למחשבה

מביא שף מקרים בעל סבירות נמוכה אלא צרו ,טבעית –שנס אינו בדרך כלל תופעה על מקובל לציין 

ון הנכון ובזמן בשל רוח חזקה שנשבה בכיו תהת ים סוף קרעקרי ,. לדוגמהמתאיםתוצאה רצויה בזמן 

קורח ועדתו של  ווהיעלמות האדמה יפתיחת פבהקשר זה,  .הנכון כשבני ישראל נקלעו לסכנה קיומית

מששת ימי במיוחד תוכננה שתופעה זו . יתהטבעהמסגרת יוצא מגדר כי הוא א נס יוצא דופן, הי

פי  :ו הןעשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות ואלכפי שמובא על ידי חז"ל: "בראשית 

 ,לבאר שהיה נס גדול וענין כמוהו לא היה מעולם"מוסיף הרמב"ן: ו. (אבות ה) "...הארץ 

במילים אחרות, אין מדובר ". שפתחה הארץ את פיה ובלעה אותם ואח"כ נתכסה המקום

בעל חי שנפתח,  אלא בפעולה הדומה לפה של ,בפתיחת תהום בקרקע כפי שקורה ברעידות אדמה

 ! נו משאיר סימן של הטרף שאכלואי בולע ונסגר

שם רמוז שהאדמה פתחה אחיו. קין לזה של רצח הבל על ידי  קרח המקרה של ביןאגדתנו מקשרת 

 יןוניסזה מעשה פרשנים רואים בהרוב את דמו של הבל, שהותז על העצים והאבים. לכסות את פיה 

יה לקחה חלק בפרק שירה ונאסר על הארץפי בשל כך נענשה . קיןשל  וחטאלהעלים את  של הארץ

נוכל אולי  ורק "כנף הארץ" הורשה להלל את ה'. [,השירה שכל הבריאה אומרת כל יום לפני הקב"ה]

 האלוקית,שותפה לתוכנית  להיות ,לתקן את חטאה הקדמוןתנה הזדמנות נוספת לארץ ינלהציע ש

 . על מנהיגותו של משה רבנו ריםערעהמגזר דינם של אלא  לפועל את להוציאו

עולם החיצון. דרכו נכנס המזון החיוני לקיום החיים, וממנו לבגוף האדם, משמש הפה כפתח העיקרי 

יוצא הדיבור, יסוד לתקשורת חברתית. בלשון הקבלה "פה" מסמל ספירת המלכות שהיא המושב של 

ורש ולש. הבלעדית תולהנא התאוות והחשק "לבלוע" את כל העולם ,לקבל, האנוכיות של האדם הרצון

י ָבַלעאומר דוד המלך: "משמעויות שליליות לרוב.  .ב.ל.ע ְברֵּ ּטֹוב ... ָאַהְבָת ָכל דִּ דברי . ""ָאַהְבָת ָרע מִּ

באותו הקשר נקרא הנביא הרע שרצה לקלל עם ישראל הם דברים רעים, שיקרים ומזיקים.  בלע

נמצא בעצמו , סף ולכבודתאבון בלתי מוגבל לכמתוך לבלע את הכל שרצה  קורח . עם -בלע: בלעם

ם ְוָכל ֲאֶשר ָלהֶ עלי אדמות: " ועד שלא נשאר זכר מקיומ  תומכיוקהל נבלע עם כל רכושו ו ם ַויְֵּרדּו הֵּ

תֹוְך ַהָקָהל יֶהם ָהָאֶרץ ַוֹיאְבדּו מִּ ינו להשתדל להשתמש בפה על . (פסוק לג) "ַחיִּים ְשֹאָלה ַוְתַכס ֲעלֵּ

 טובה על העולם והסביבה, על ידי דיבור נקי, דברי חכמה, ותפילה זכה.  וכוחות הרצון שלנו, להשפעה


