
 

 
 מבט פנימי של חז"ל על הפרשה

 )יואל אופנהיימר(

 

 ?ישראל לארץ חורב בין המרחק מה

 )דברים א(  הפסוקים של הפרשה

ְך ַהר ֵשִעיר ַעד ָקֵדׁש ַבְרֵנַע: )ג( ַוְיִהי ְבַאְרָבִעים ָׁשָנה ְבַעְׁשֵתי ָעָשר רֶּ  )ב( ַאַחד ָעָשר יֹום ֵמֹחֵרב דֶּ
ם: ר ִצָוה ה'  ֹאתֹו ֲאֵלהֶּ ל ְבֵני ִיְשָרֵאל ְכֹכל ֲאׁשֶּ ה אֶּ ר ֹמׁשֶּ ׁש ִדבֶּ ָחד ַלֹחדֶּ ׁש ְבאֶּ  ֹחדֶּ

 פשט הפסוקים

משה רבנו נפרד מעם ישראל, לאחר ארבעים שנות נדודים במדבר, למרות שאורך הדרך בין הר סיני )חורב( 
 לגבול ארץ ישראל )קדש ברנע( הוא אחד עשרה יום הליכה בלבד. 

 )ספרי דברים פרשת דברים(    האגדה על  הפסוקים

ְך ַהר ֵשִעיר ַעד ָקֵדׁש ַבְר  רֶּ , וכי אחד עשר יום מחורב לקברות ]בפסוק שלנו[ֵנַע" "ַאַחד ָעָשר יֹום ֵמֹחֵרב דֶּ
התאוה ומקברות התאוה לחצרות ומחצרות למדבר פארן? והלא אינו אלא מהלך שלשה ימים! 

ת ָיִמים"  ְך ְׁשֹלׁשֶּ רֶּ . רבי יהודה אומר: וכי לשלשת ימים היו ישראל )במדבר י(שנאמר: "ַוִיְסעו ֵמַהר ה' דֶּ
הלא אינו אלא מהלך ארבעים יום כענין שנאמר באליהו: "ַוָיָקם ַוֹיאַכל מהלכים אחד עשר מסעות, ו

ְך ְבֹכַח ָהֲאִכיָלה ַהִהיא ַאְרָבִעים יֹום ְוַאְרָבִעים ַלְיָלה ַעד ַהר ָהא   ה ַוֵילֶּ  . )מלכים א' יט( ֹלִהים ֹחֵרב"-ַוִיְׁשתֶּ

 נקודות למחשבה

)שבו נתנה התורה(, לבין קדש ברנע )על גבול ארץ ישראל(.  באגדתנו, חז"ל חלוקים על המרחק שבין הר חורב
האם מדובר על מרחק של אחד עשר יום )כפי שכתוב בפסוק שלנו(, שלושה ימים, או אולי ארבעים יום הליכה 
לפי דעת רבי יהודה? על כל פנים, כולם מסכימים שאם בני ישראל לא היו חוטאים, היו נכנסים מיד לארץ 

ה, נגזר עליהם לנדוד ארבעים שנים במדבר! האם הדיון בין החכמים הוא רק סביב שאלה ישראל. ובמקום ז
גיאוגרפית או שמא, הנושא האמיתי עמוק יותר? נתבונן בשתי הצעות הקצה, לגבי אורך הדרך שבין הר סיני 

 לארץ ישראל.

   הליכה. למשל,  מרחק"שלשה ימים" הוא פרק זמן המוזכר רבות בתורה ומתאר לעיתים קרובות
". וכאשר : "ַויַֻּגד ְלָלָבן ַביֹום ַהְשִליִׁשי ִכי ָבַרח ַיֲעֹקבכתוב לאחר יציאתו החפוזה של יעקב מבית לבן

ת ָיִמים ֵנֵלְך ַבִמְדָבר ְוָזַבְחנו ַלה' משה מבקש מפרעה לשחרר את בני ישראל הוא אומר: " ְך ְׁשֹלׁשֶּ רֶּ דֶּ
]שני דברים א(  )שבת צז "כל פחות משלושה כלבוד דמי"ה אנו לומדים ". בתחום ההלכֹלֵהינו-א  

במרחק קטן משלשה מרווחים נחשב כאחד[. "שלשה ימים" הוא לכן,  המרחק המינימאלי המאפשר 
להבדיל בין שני דברים שהיו מאוחדים ונפרדו, מבלי שנוצר ניתוק מוחלט בין השניים: בשני המקרים 

 וף ולהשיג את הבורחים.   עוד יכולים לבן ופרעה לרד

  לעומת זאת, "ארבעים יום" היא תקופה מספקת, המאפשרת ניתוק מוחלט מהמצב הקודם והיווצרות
)בראשית "ַאְרָבִעים יֹום ְוַאְרָבִעים ָלְיָלה" של מציאות חדשה ועצמאית. למשל, אחרי המבול  הנמשך 

ה ָבָהר ַאְרָבִעים ל, , נוצר עולם חדש על חורבותיו של העולם הישן. או למשז( ל ָהָהר ַוְיִהי ֹמׁשֶּ "ַוַיַעל אֶּ
: יש צורך בארבעים יום, כדי להוריד את התורה לעולם ולגרום לכל )שמות כד( יֹום ְוַאְרָבִעים ָלְיָלה"

 הבריאה,  לעלות למדרגה חדשה ונעלה ללא הכר עם העבר.   

  ר החדש לעומת הישן, שלב שלדבר של הדב הקטנותבשפת הקבלה "שלשה ימים",  מאפיין שלב
החדש יש כבר מהות נפרדת מהדבר הישן שהוליד אותו, אך עדיין תלוי וקשור אליו. "ארבעים יום" 

שבו לדבר החדש, יש חיות עצמאית ובלתי קשורה למציאות הישנה. כמו  הגדלות,מסמל את שלב 
, להגיע לגדלות רוחנית, אדם הגודל מילדות לבגרות, כך היה על עם ישראל לפני הכניסה לארץ

להינתק מהעבדות והגלות של מצרים, ולהשלים את מסע הארבעים )הימים  או השנים( בדרך 
   לגדלות.

 



 

 

 רפואת הנפש 

 אסף אהרון מכבי(הרב )

 

 כוח ההתקשרות )יסוד( שבנפש:

 
 (שעבר)המשך משבוע 

 
)כנ"ל בספירת  יניקת החיצוניםההתקשרות החיצונית אינה אלא לענג את עצמו ובזה מגביר את 

כוחות הנפש העדינים והעמוקים,שמהווים את התקשרות הנשמה עם מקורה האין  ההוד(.
)עיין  זרע לבטלה רח"ל()כגון דיבורים בטלים וסופי,הופכים להיות כלים לחוויות גופניות סתמיות 

ה היהודי הופך במצב כז ומאבדים את עדינותם ורגישותם. ,כז(-זוהר הסולם,אחרי מות,אות כו
 להיות שטחי ומנותק משורש חייו האמיתי.

לחוויית התענוג תורמת גם  .תענוגבמידת היסוד ההשפעה החוצה נוגעת בעצם הנפש ומביאה לידי 
בה מדת היסוד מרכזת כראוי את כל הכוחות, מגיע הנפש לידי  העובדה כי בהשפעה מתוקנת,

 אים שם את נקודת התמצית שלהם..כל כוחות הנפש מרוכזים אל מקום אחד ומבטמיצוי
 

התענוג חווית התענוג בעת השפעה והולדה חשובה בכל ניסיון של האדם לפעול במציאות,כאשר 
אלו שבלעדיהן אותו מעשה עצמו יהיה קר ומת,חסר  ,נותן את העוצמה והפוריות הדרושות

וה להמשיך אור  )הדבר נכון הן בזיווג גשמי והן בזיווג רוחני ע"י מצוחיוניות וכוח השפעה 
 .אלוקי למציאות(

 
 .התעוררות מצד המקבל אל המשפיעהתענוג והחשק להשפעה מתגברים כאשר ישנה 

 כל השתדלות וכל השתוקקות שנעשית בעולמות התחתונים למען העולמות העליונים נקראת
 שמעוררת התעוררות של מעלה כלפינו שנקראתמים נקביים(  –)מיין נוקבין  "העלאת מ"ן"

 .מים זכריים( –)מיין דכורין  משכת מ"ד""ה
 

 אז אין המשפיע מתעורר לתת את מלוא השפע שלו. שלו, ישותכאשר המקבל אינו מבטל את ה
המשתוקק להתמלא על  כלי ריקכאשר המקבל עומד מול המשפיע ומראה את עצמו כ לעומת זאת,
)הדבר נכון ו וחשקו הוא מעלה חן בפני המשפיע והמשפיע משפיע לו את מלוא כוח ידי המשפיע,

 הן לגבי אישה ובעלה והן לגבי האדם ואלקיו(.
 

. אם נצליח שבקשר האיזוןבכל מערכת קשרים שאנו בונים עלינו לנסות לנתבה ולהובילה לנקודת 
בזה יעמוד הקשר לטווח ארוך יותר עד כדי נצחיות,ואם לא נצליח לאזן את הקשר יכולים להיות 

 ימוטטו את הקשר.תופעות לוואי קיצוניות והם 
האדם צריך ללמוד אילו כוחות לגלות בכל מצב נתון בחיים,לבנות מערכת כוחות מאוזנת 

רק מי שמכיר את הכוחות השונים שבנפש אשר בקרבו,רק הוא יכול לעשות את ההפרדה  בכל קשר!
 ולמצוא את האיזון הנכון ביניהם.

כל תבשיל ֵיצא עם  נשים שונות. הדבר דומה לתבשיל אחד עם אותם מרכיבים שנעשה ע"י חמש
 טעם שונה,וזה בסיבת האיזונים השונים שכל אישה הכניסה בתבשיל והבן.

 
 
 

 אסף אהרון מכבי

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

asaf_maccabi@walla.com 
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 הפרשה בדרך ה"שפת אמת"
 

 )הרב מנחם סוכות(
 

 מיחיד לבודד

ָבה ֵאיָכה  ...ָעם ַרָבִתי ָהִעיר ,ָבָדד ָישְׁ

להניח לרגע את חיינו  האם מטרתה של מגילת איכה היא לעורר את הכאב? האם אנחנו מחפשים

 נלקח מאתנו, לשבת לבכות ולספוד?היה ולהתאבל על היקר שו העכשוויים

ָבה ֵאיָכה"בפתיחה למדרש איכה ישנה דרשה מעניינת. המדרש בא לבאר את  ומבוסס על  ,"ָבָדד ָישְׁ

נּו  ,ַבכֹוָׁשרֹותמֹוִציא ֲאִסיִרים  ,ַביְָׁתה ְיִחיִדיםים מֹוִשיב קִ ֱאֹלהפסוק בתהילים " ". ְצִחיָחהַאְך סֹוֲרִרים ָשכְׁ

 מדרש: ה דורשוכך 

ן ֵלִוי ָפַתח ִדי בֶּ ִחיִדים ַביְָׁתהקִ ֱאֹל" ,ַזבְׁ ַרִים ,ַאָתה מֹוֵצא ."ים מֹוִשיב יְׁ ָרֵאל ִמִמצְׁ ֲאלּו ִישְׁ ֹלא ִנגְׁ ִבין  ,ַעד שֶּ ָהיּו יֹושְׁ

ֲאלּו  ִנגְׁ ֵכיָון שֶּ ָמּה, וְׁ ֵני ַעצְׁ ִכיָנה ִבפְׁ ַהשְׁ ָמן וְׁ ֵני ַעצְׁ ָיא ַאַחת -ִבפְׁ ָגלּו .ַנֲעשּו כָֻּלן הֹומֹונְׁ ֵכיָון שֶּ ֵני  ,וְׁ ִכיָנה ִבפְׁ ָרה שְׁ ָחזְׁ

ֵני עַ  ָרֵאל ִבפְׁ ִישְׁ ָמּה וְׁ ָמןַעצְׁ ִחיָחה. .צְׁ נּו צְׁ ִרים ָשכְׁ ִתיב: ַאְך סֹורְׁ  ֲהָדא הּוא ִדכְׁ

 הפסוק בתהלים מדבר על שלושה מצבים, קדם גאולה, גאולה וגלות.  ,לפי המדרש

 מתאר את המצב לפני הגאולה. ישראל והשכינה בבדידות, יחידים. –"אלוקים מושיב יחידים ביתה 

 לאחר הגלות. מצב של יובש וחסרון. מתאר את המצב –ו"אך סוררים שכנו צחיחה" 

ושאלה נוספת, מתאר את מצב הגאולה?  – , החלק האמצעי בפסוקהאם גם "מוציא אסירים בכושרות"

 האם יש שינוי בין המצב הראשון, טרום הגאולה לזה שלאחר הגלות?

ִשירֹות -במדרש בחומש שמות דורש רבי יונתן את המילה "בכושרות"  ִכי וְׁ  ועל מה שירה? מדוע בכי .בְׁ

על מצב אידאלי של קירבה וחיבור. לעומת  יהיוחפש מישהו לשמוח עמו, חלומותיו י, הוא חי לבדכשאדם 

הוא לומד שלא רק הזמנים הטובים והנעימים מחברים ביניהם,  ,זאת, כשאדם כבר מוצא לו מישהו קרוב

נו לומדים שלא רק השירה גם הגעגוע והכאב על כל רגע של מרחק הוא חלק נכבד מאותו הקשר. אנח

 היא קרבה, גם הבכי.

, ציפינו כבר להתאחד עם השכינה, קיווינו וייחלנו לבניין בית יחידיםלפני הגאולה הרגשנו כמה אנחנו 

המקדש, רצינו לראות מציאות מושלמת. הגאולה לימדה אותנו שחיבור אמתי מתבטא בשני צדדיו, 

אנחנו מלאים כשהבית נחרב ואיבדנו את היכולת לקשר הזה, , כשגלינו. בשירה ובבכיבקרבה ובריחוק, 

מבינים שזה אז אותו הקשר. וחידוש היובש, את התשוקה לו הצחיחות הבדידות, את געגוע, מרגישים את

עצמו חיבור. שעצם כך שאנחנו חסרים כל כך ללא השכינה, שאנחנו כואבים כל כך ללא בית המקדש. 

 של הקשר.גילוי עמוק ומדהים עצם זה הוא 

איך ייתכן שאנחנו לבד? איך ייתכן שנהיה כאן בעולם  – ?"המילה "איכה" אינה שאלה. היא זעקה, "איכה

ללא הקשר האמתי והפנימי שלנו לשכינה, למי שאנחנו בתוך תוכנו? מגילת איכה איננה משהו זמני, 

ההבחנה כי בלי  .נצחיתמהתורה ה בלתי נפרדביטוי לכאב עכשווי שיום אחד, בעז"ה, יעבור. זהו חלק 

החיבור הזה אנחנו לא רק "יחידים", אנחנו "בודדים", אנחנו במצב ממש נורא וחסר, עצם הישות שלנו 

 לימוד עצום על מי שאנחנו ועל כמה הקשר הזה לשכינה, לקדושה, קבוע בתוכנו.מהווה  אינה שלימה.

לי ומשמח. ובינתיים "כולנו מייחלים ומצפים לבניין בית המקדש, לגאולה, לחיבור גלו ֵאבֶּ ַפְך לְׁ ֹחֵלנּו נֶּהְׁ ", מְׁ

המצב הזה האבל, בכך שאנחנו יודעים שזה לא ייתכן, ש דרךמה שנכון ורצוי שיתבטא במחול, מתגלה 

 .ושלמציאות הזו אין מקוםאינו נכון 
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 בסוד הלשון

 

 (סף בלו)יו
 

  הדברים אלה

 
להספר החמישי מחומשי התורה בפסוק את  פותחתפרשת דברים  ה אֶּ ר ֹמשֶּ ר ִדבֶּ ָבִרים, ֲאשֶּ ה ַהדְׁ ָרֵאל-ָכל-"ֵאלֶּ   ִישְׁ

ר ֵעבֶּ ֵדן בְׁ ָבר ָבֲעָרָבה מֹול סּוף ֵבין ַהַירְׁ ִדי ָזָהב" )ד-ָפאָרן ּוֵבין-ַבִמדְׁ ָלָבן ַוֲחֵצֹרת וְׁ ל וְׁ לפי שהן  " :מפרש  רש"י. ברים א,א(ֹתפֶּ

דברי תוכחות ומנה כאן כל המקומות שהכעיסו לפני המקום בהן, לפיכך סתם את הדברים והזכירם ברמז מפני 

:"ודי זהב: הוכיחן כל מקום במה הכעיסו ישראל את ה' עד המקום האחרוןאחר כך רש"י מפרט ב" כבודן של ישראל

"משה רבנו על ידי תוכחתו שהזכיר עוונות  כותב ורבי נחמן מברסלבעל העגל שעשו בשביל רב זהב שהיה להם" 

ינת ישראל...נתן בהם ריח טוב, כי היה יכול להפוך העוונות לזכויות כי זכה לנעשה ונשמע בשלמות, כי השיג בח

 דברי תורה" )לקוטי מוהר"ן כב, ט(.    

ון, המרמז שמשה רבנו שנה את הדברים  נ משההן אותיות  משנה,' ומשנה תורה'ספר דברים נקרא גם   

והתוכחות בעין טובה ובמתיקות כדבש הדבורים, אל כל ישראל לפני כניסתם לארץ ישראל סמוך למיתתו. כי אז 

גם הוא נון או חמישים, והוא שער  כלון, כי סכום אותיות התיבה נער ה, המרמז לשכלזכה להשיג את בחינת 

הבינה, הכולל את כל המדרגות הרוחניות של ספירת הבינה. כי ביום החמישים ניתנה התורה לאחר ספירת העומר  

ים, היום בו גם נולד  חמישבהם מתקנים בהשתוקקות ובכל יום ארבעים ותשעה ימים ספירה דספירה עד היום ה

נמצא שאפילו משה ה', דוד המלך עליו השלום. כותב רבי נתן תלמידו של רבי נחמן מברסלב " משיחהסתלק ו

רבנו...עקר מצות תוכחה היה מקיים על ידי הרצון שהיה כוסף תמיד להחזיר את כל העולם למוטב...משה לא 

מחמת שהוא סמוך להסתלקות  הוכיחן אלא סמוך למיתה שאז מתחילין להכלל ברצון ואז מאיר בו הרצון ביותר,

כי ההסתלקות של הצדיק הוא שיהיה נסתלק ונכלל בבחינת רצון כמו משה רבנו עליו השלום שנכלל בשעת מיתתו  

ישראל שמעו בהשתוקקות את דברי התוכחה של משה רבנו הקשיבו ולא השיבו  כלולכן דווקא אז,  ברעוא דרעוין"

       כי לא חלקו על דברי הצדיק.

החוכמה הם מגיעים, ים הצופן עושר עצום   יםרמזים, שאלו הדבורים מ דבריםיגעתי ומצאתי בתיבה 

וממילוי  דלת פותחת באות  דבריםשל סודות כמו עושר החיים הצפונים בתוך הימים והאוקינוסים. התיבה 

שומע התוכחה, , המרמז כי המוכיח צריך לפתח רצון אצל חברו, תלמוד התיבה מתקבלת ות מדד לאותיותיה 

ית, כלומר עליו ללמד את בית המוכח בלקח מעשי מן ב מדל? במילוי אותיות לבלפתוח את דלת לבו, ומהו 

, כלומר יש להוציאו  דרוגם  רד, יש בו התיבות הדברהתוכחות, כמו התלמוד, המלמד הלכה למעשה. ולהוכיח את 

המוכיח מחויב לעשות בכדי   רבל בלב החבר. וגם ויתקב שידורבכדי הורידו ואם גבוה הדבר יש ל הברהחוצה אל 

 להסיר את הספק, לתקן ולדייק, את הדבור. 

, כי  אילן, המרמזים כי משה רבנו השיג את ה"אלין פתגמיא"ב  "אלה הדברים"אונקלוס מתרגם את   

רץ אאשר במצרים אל  מפתוםעם ישראל את דרכו במדבר?  גמא ומאין לאןמד את הדברים. לסוף הוא  איןמ

מרמז שבכל מקום   לחםלחם האבירים. וה -או מן  פת, ומה אכלו במדבר? פתאומיתשראל, ואופי הגאולה היתה י

לעם ישראל. אז בע"ה שלא נתיאש לעולם מן הרחמים, כי רחמיו לא  מחלומקום בהם הכעיסו את ה' הוא דווקא 

 "ר.כלים, ונזכה לשמוע תוכחה ברצון ואז פתאום, נגאל בגאולה השלמה, אכי
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