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 מבט פנימי של חז"ל על הפרשה

 )יואל אופנהיימר(

 

 שמע ישראל
 

 )דברים ו(  הפסוקים של הפרשה
ָרֵאל ה' א   ַמע ִישְׁ  ֹלֵהינּו ה' ֶאָחד:-)ד( שְׁ

 
 פשט הפסוקים

 הקב"ה אחד. 
 

 )תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ו עמוד א(   האגדה על  הפסוקים
רֹוַע  -אמר רבי אבין בר רב אדא אמר רבי יצחק: מנין שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין  ַבע "ה' ִביִמינֹו ּוִבזְׁ שנאמר ִנשְׁ

]ומה בר אבין: הני תפילין דמרי עלמא מה כתיב בהו?  ; )...(  אמר לו רב נחמן בר יצחק לרב חייא)ישעיהו ס"ב(ֻעּזֹו" 
ָרֵאל ּגֹוי ֶאָחד ָבָאֶרץ"  כתוב בתפילין שרבונו של עולם?[ ָך ִישְׁ ַעמְׁ )...( אמר להם הקדוש ברוך )דברי הימים א' יז( אמר לו: "ּוִמי כְׁ

תם עשיתוני חטיבה הוא לישראל: אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם, ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם; א
ָרֵאל ה' א  ]בפסוק שלנו[אחת בעולם, שנאמר  ַמע ִישְׁ ֹלֵהינּו ה' ֶאָחד". ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם, -: "שְׁ

ָרֵאל ּגֹוי ֶאָחד ָבָאֶרץ". ָך ִישְׁ ַעמְׁ   שנאמר: "ּוִמי כְׁ
 

 נקודות למחשבה
"שמע ישראל" הוא הפסוק המוכר ביותר לכל יהודי. בו מרוכז יסוד האמונה, ובשל כך הפך למעין מותג אוניברסלי, סיסמה 

ָך מחברת את כל העם בכל מצב וזמן, מדור דור. הפסוקים בהמשך מלמדים שאומרים אותו בתחילה ובסוף היום  בְׁ ָשכְׁ "ּובְׁ
קּוֶמָך", ֹטָטֹפת ֵבין ֵעיֶניָך", בעולם על גופנו בתפילין "שהוא נמצא כאות של מלכות ה'  ּובְׁ ָהיּו לְׁ אֹות ַעל ָיֶדָך וְׁ ָתם לְׁ ַשרְׁ ּוקְׁ

ָעֶריָך"ועל בתנו במזוזות " זּוֹזת ֵביֶתָך ּוִבשְׁ ָתם ַעל מְׁ ַתבְׁ . הוא גם נאמר על ידי הגוסס לפני יציאת הנשמה וכצעקה ּוכְׁ
" מוגדלות, ד" של המילה "אחד" והאות "ע" של המילה "שמעהאחרונה של מקדשי שם שמים לאורך הדורות. האות "

. ה"שמע" מבטא את המערכת היחסים המעגלית שבין עם ישראל להקב"ה. וכמו שאגדתנו "עד"וחיבורם נותן המילה 
ָרֵאל ּגֹוי ֶאָחד ָבָאֶרץ". מפרשת, הקב"ה מעיד שעם ישראל הוא עם הנבחר:   ָך ִישְׁ ַעמְׁ "שמע -ישראל בומנגד, מעיד עם "ִמי כְׁ

ישראל" על קיום הבורא, ככח היחיד בכל העולמות. ב"שמע ישראל" מקופלים שלשה עקרונות יסוד באמונה היהודית שנוכל 
 לגלות על ידי פיסוק שונה של הפסוק.  

 ָרֵאלל אחד: -אמונה בא ַמע ִישְׁ בכך שהקב"ה זוהי הקריאה הפשוטה ביותר. אנו מכריזים  . ה' ֶאָחד (,ֹלֵהינּו-א  )ה'  ,שְׁ
לוהנו והוא אחד. ה' הוא בורא העולם, הכל מתקיים בכוחו ובהשגחתו. עם ישראל ממלא בכך את -ששמו י.ה.ו.ה הוא א

 תפקידו של מיסד ומקיים את האמונה המונותיאיסטית בעולם, שממה צמחו שתי הדתות הגדולות: נצרות ויאסלם. 

 ָרֵאלאלוקית: -בטחון בצדקת ההנגה ה ַמע ִישְׁ לוהים מבטא הדינים והפן הקשה -השם א . ֶאָחד ,ֹלֵהינּו ה'-ה' א   ,שְׁ
של המציאות. לעומתו, השם י.ה.ו.ה הוא שם הרחמים. מחשבת הבריאה היא להעניק לנבראים כל הטוב האפשרי ]י.ה.ו.ה 

יאות שבה שולטים הראשון של הפסוק[. מחשבה זו תבוא לביטוי מושלם בסוף הזמנים ]י.ה.ו.ה האחרון[. בינתיים מתגלה מצ
לוהנו האמצעי[. ולמרות שעכשיו איננו מבינים את הנהגת הבורא, אנו מאמינים שהכל "אחד" ושכל מה -הדינים ]השם א

 שקורה הוא לסופו של דבר אמצעי ותהליך להגיע לטוב המוחלט המיוחל. 
ָרֵאל תקווה לעתית של אחדות האנושות. ַמע ִישְׁ להינו עתה ולא -"ה' שהוא אמסביר רש"י:  . ה' ֶאָחד ,ֹלֵהינּו-ה' א   ,שְׁ

ֵשם ה'  ֹרא ֻכָלם בְׁ רּוָרה ִלקְׁ ֹפְך ֶאל ַעִמים ָשָפה בְׁ אלהי האומות, הוא עתיד להיות ה' אחד, שנאמר: "ִכי ָאז ֶאהְׁ
ֶכם ֶאָחד  דֹו שְׁ ָעבְׁ ֶמֶלְך ַעל ָכל ָהָאֶרץ, ַבּיֹום ַההּוא ִיהְׁ )צפניה ג(לְׁ ָהָיה ה' לְׁ מֹו ֶאָחד, ונאמר: וְׁ   ".)זכריה יד( ֶיה ה' ֶאָחד ּושְׁ
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 הנפש רפואת
 )הרב אסף אהרון מכבי(

 

 כוח ההתקשרות )יסוד( שבנפש:

 
 (שעבר)המשך משבוע 

 
 הבעיות בקשרים השונים נובעות משתי סיבות עיקריות:

 האדם אינו מודע לכוחות נפשו,וממילא דרכו מועדת לכישלון. (1
 את כוחות הנפש כולם. חוסר הבנה כיצד לנתב ולאזן (2
 

המצב הנפשי יכול להשתנות כל הזמן ולכן אין מתכון מדויק וקבוע ליצור איזון בין כל הכוחות.הדרך 
רק  ,לאזן את כוחות נפשו )או את נפש זולתו( היא רק למי שמרגיש מתוכוהיחידה להיות מסוגל 

 אפשרות להצליח! אבל מי שלא מרגיש מתוכו, אין לו הוא יכול לנתב את הכוחות נכון,
 

למדנו שיש שלושה עשר כוחות שורשיים בנפש.לכול כוח שורִשי ענפים רבים )תת כוחות(.על האדם 
.ע"י תכונה זו הוא יהיה לזהות את הענפים בנפשו ולאיזה מן השורשים כל ענף משתייךללמוד 

 נגדי בנפש וכו'. מסוגל לאזן את הכוחות,למשל כוח שמתגלה בתוקף יתר,ירוסן על ידי העמדה של כוח
 

עצם כך שהאדם משייך כל תת כוח שהוא מזהה אל שורשו האמיתי,זה עצמו משקיט את הנפש הרבה 
מאוד.אמנם השקט הזה הוא חלקי ולא מוחלט,אך עצם הזיהוי מביא את הנפש לרמת רוגע מסוימת,וזאת 

כל כוח חלק גדול מטשטוש הנפש נובע מחמת הערבוב של הכוחות וחוסר ההבנה של מחמת ש
 .היכן מקורו

 
 רוב בני האדם אינם מודעים לטשטושם ולבלבולם מכיוון שאינם מודעים לסדר!

בנפש האדם מצטברות עוד ועוד חוויות ועוד ועוד מחשבות ועוד ועוד פעילויות והכל מתערבב ומתערבב 
 מיום ליום,אחוז ההצטברות הולך וגובר והכל נהיה עומס ובלגאן נפשי גדול מאוד.

 
 סדר!לכן,הדבר הראשון שצריך לעשות בנפש האדם זה 

לשבת מס' דקות ביום ולבחון את הכוחות ששטים אצלו בנפש; מה הם,מהיכן באו ומה מהותם.למה אני 
 רוצה את מה שאני רוצה,למה אני פועל את מה שאני פועל וכו'.

 
כאן רק כוח פלוני,אך הרבה פעמים על פני השטח נראה שיש מי שיעמיק בלימוד זה של נפשו יגלה ש

 הרצון הגלוי –.לדוגמא,רצון מודע לנצח במכרז לתפקיד מסוים בעומק הנפש הוא נראה לגמרי שונה
יותר הוא פחד מאיבוד מעמדו וערכו וכו'.אם כן,במקרה זה הניצוח הוא  הרצון הפנימיהוא לנצח,אך אולי 

 הלבוש ולא הרצון העצמי שבדבר.
 .עושה לא נובעת רק מסיבה אחת אלא מכמה סיבותבד"כ כל פעולה או תנועה שאדם 

 ראוי שכל אחד ינסה להבין ולחקור את עצמו כנ"ל מה הכוחות המניעים אותו.
 
 
 
 

 אסף אהרון מכבי

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

asaf_maccabi@walla.com 

050-6717833 

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

 )הרב מנחם סוכות(

 
 אהבה מוסתרת

ָת ֵאת   ָאַהבְׁ ֹל ה'וְׁ ֹאֶדָך ,יָךקֶ א  ָכל מְׁ ָך ּובְׁ שְׁ ָכל ַנפְׁ ָך ּובְׁ ָבבְׁ ָכל לְׁ  .בְׁ

ניתן להשגה? הפסוק הזה מעורר תמיהה, איך אפשר לומר לאדם את מי לאהוב? איך בכלל אפשר לאהוב משהו שכל כך לא 

 למה חשוב לבורא העולם שנאהב אותו?

           ונוסיף עוד שלוש שאלות, 

רוא אותה פעמיים האחת, מדוע המצווה הזו חשובה כל כך ונמצאת במקום כה מרכזי בהוויה היהודית, אנחנו מצווים לק

ביום, לכתוב אותה במזוזות ובתפילין, האין זה אומר שלא מדובר באוטופיה בלבד, במצווה נשגבת השייכת ליחידי סגולה. 

         האם באמת ישנה דרישה בסיסית מכל איש ישראל להגיע לאהבת ה'?

                  בת הבורא?השנייה, ידוע שהמילה "את" בתורה באה לרבות, מה צריך או אפשר להוסיף לאה

 השלישית, האם יש קשר בין המצווה הזו לשבוע המיוחד בו היא נקראת תמיד, לשבת נחמו?

אנחנו רגילים לראות באהבה משהו שנולד, אנחנו אוהבים משהו מכיוון שיש לנו רצון לאותו הדבר, אנחנו אוהבים מישהו 

ב ואנחנו משתוקקים אליו. הרצון שלי שיאהבו אותי מגיע מהרצון הפנימי מכיוון שאנחנו מאמינים שהחיבור הזה יהיה לנו טו

 שלי להרגיש שווה, מהצורך שלי בהערכה ובקרבה.

אהבה, שהרי על כך לא  ביצירתהמצווה "ואהבת" מגלה לנו סוג חדש של אהבה, עצם המצווה מלמדת אותנו שלא מדובר 

אהבה. אי אפשר לצוות על אהבה שאינה קיימת בתוכי, המצווה הזו מלמדת אותנו את מה שיש  בגילויניתן לצוות, אלא 

 עמוק בתוך לבנו. 

ִתי ָבָאֶרץהמדרש מקשר את מצוות ואהבת לפסוק " ָך ֹלא ָחַפצְׁ ִעמְׁ ", לא רק שאהבת ה' נמצאת בתוכנו, זה ִמי ִלי ַבָשָמִים וְׁ

אותה אהבה שטמונה עמוק בהווייתנו, השורש השמימי של כל האהבות הרבה מעבר לכך, השורש של כל האהבות היא 

הארציות. כשאני אוהב משהו, מסתתרת כאן בכיסויים רבים האהבה העמוקה שמפעמת בי. כשאני משתוקק לאהבה, גם 

אותי  אם אני נותן לכך ציורים גשמיים, זו בעצם תולדה של האהבה הראשונית לדבר הכי פנימי שבי, לאותו הדבר שמכיל

 יותר מכל.

ה' מצווה אותנו לאהוב אותו, לא בגלל שהוא "צריך" את אהבתנו. הוא מזכיר לנו מה באמת חשוב לנו, הוא נותן לנו דרך 

לפתוח את העיניים ולגלות כמה העולם מתעתע בנו, כמה האהבות השונות מבלבלים אותנו אם אנו שוכחים את המקור 

  שלהם.

ֶשָנה ַכָכֶסף תאמין. לפעמים צריך להשקיע הרבה בחיפוש, " –ות, יגעת ומצאת חז"ל מלמדים אותנו בפרקי אב ַבקְׁ ִאם תְׁ

ֶשָנה פְׁ מֹוִנים ַתחְׁ ַכַמטְׁ , אבל החיפוש הוא פנימה. את הדבר הכי החשוב לי, אוכל למצוא במקום הקרוב ביותר. הקב"ה מגלה "וְׁ

 לם שאינו יותר מהעלם של האמת הפנימית.לנו כאן כמה חבל לברוח לחיפושים בתוך עולם החומר, בעו

ה'", כשאנחנו מבינים מה באמת חשוב אפשר להתחבר לא רק לאהבת ה', אלא גם לכל מה שניתן לנו מסביב  את"ואהבת 

בכדי לקרב אותנו למקום הזה. ה"את" מרבה את כל ההדרכות והמצוות שניתנו לנו בכדי להתנתק קצת מהדמיון הארצי 

 מית המחוברת לעמקי תודעתנו. ולהתחבר לאמת השמי

ֹל ,ַנֲחמּו ַנֲחמּו ַעִמיבשבת זו בורא העולם פונה אלינו לנחמנו " , איך אפשר להתנחם אחרי כל מה שעברנו? עם "יֶכםקֵ ֹיאַמר א 

ֶכם ,ָאֹנִכי ,ָאֹנִכיכל מה שעובר עלינו? התשובה היא, " ַנֶחמְׁ שלנו ועל בפרשה זו אנחנו לומדים על האהבה הגדולה  –" הּוא מְׁ

הגילוי הגדול שחווינו במעמד הר סיני. ה"אנכי" שנתן לנו את התורה, וה"אנכי" שניתן לנו עם דרך התורה, הם הנחמה. 

ההכרה באהבה הגדולה שנמצאת במקום הקרוב ביותר וההליכה בדרך המאירה לנו את מציאות העולם באור חדש, הם 

 ולשמוח.  היחידים שיאפשרו לנו להכיל את מה שאנחנו רואים
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 בסוד הלשון
 

 (סף בלויו)
 

   על שמע ישראל ואהבת חינם

על כן פותחת הפרשה   .לא לעבור את הירדן למרות גזירת הבוראולהכנס אל ארץ ישראל,  משה רבנו משתוקק לעבור את הירדן

מלמד אותנו בעל הטורים   .כה(-כג " )דברים ג,"ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמור...אעברה נא ואראה את הארץ הטובהבפסוק 

התיבה   .שאמר לפניו שירה כדי שישמע תפילתו" 'שירה' היא בגימטריא 'ואתחנן'" יש לשיר אליו: לתנוישבכדי שישמע ה' את תפ

,  ן"חיים וחתפילה מלאת  ,ב אותיות הקודש"הן כל כ, אתלחבר באמצעות  :החבור וואות כי משה משתמש ב, מרמזת ואתחנן

 שנצבר באמצעותכספי, תשלום  תמורתעל ידי  זה לאכי בכדי להניע את ה' לבטל את גזירתו  :ללמדנו פנימית סתרנכמת חר"ת 

התיבות  כי ומביא בילקוט מעם לועז לפרשה, . מתנת חינםללה' מתוך רחמים להתחנן אלא  ,נויטובים של משה רבה מעשיו

לקיים  היה זוכהכי רק אז ארץ ישראל, להכנס לכסף שהיה סמוך למיתתו רבינו, המרמז כי משה , 'תריג'גימטריא  הן ינו'משה רב'

  מתנת חינםבתיבות חזוק לכך יגעתי ומצאתי  כי יש הרבה מצוות שתלויות רק בארץ ישראל.שלמות, בי"ג המצוות תראת כל 

בצורה של , ושלמותתם במה ממנו להשיג דבר  מתחננים אםשניתן לקבל מתנה מאת ה' בחינם, , המרמז ני תםנמת חצירוף ב

לכן גם  . ברה וזכההשתוקקות כזו, שהיא נקיה, עצם יש יראת כבוד לכי . חייםל חיונייםים ההמעשיהשתוקקות עד כלות הכוחות 

הדבר  זה. למעשה כלל וכללתמורה על הנתינה לתת לו את מבוקשו מבלי לקבל לשמוע לו ו ,כזהלנברא ניתן לאהוב ולהתחבר 

את התורה במתנה   לעם ישראלנתן  ,אמתחותם  בעלהחיים,  חי ינו,שהרי אב ,אב חי מאת מתנהאותיות  אהבת חינםנקרא 

בתיבות  ונמצא  ומיטיב אב טובהבורא הוא ו נשמע.לנעשה כמלאכים אשר הקדימו על  אותםהצדיק באוהבו  רבינועל ידי משה 

,  בחוכמת התורהאמונה  שלולדבר דבורים באהבה  פינואת לפתוח שנזכה  בע"האז  .אבב ט"ואהבה, ה חג םיואלו הצירוף של 

  ., אכי"רהלכה למעשה תלמודמו הכה ולקיימ אותה ללמד, ללמוד אותה

 

 

   

 שמע ישראל 

 בידך  ך שתי עיני כסה

 בשתי אוזניך  

 שמע קולך

 פשנן זלוף א

 שמע קולך  

 חודר אל רגש

 שמע קולך ישראל

 ישר עקמומיות ליבך

 זך, שיר אל אדונך

 

  אחד' ה אלוהינו' ה ישראל שמע

 לעולם מלכותו כבוד שם ברוך
 ועד

 

את השיר הכתוב לימין שורות אלו הנני שר לפני כל קריאת שמע כל פעם  

מחדש, בכדי לנסות ליישר את עקמומיות הלב. יש לכסות ביד את חוש הראיה  

בכדי להתרכז בחוש השמיעה, המהווה אמצעי להזין את הנפש באמצעות  

האוזניים לשמוע את קול השפתיים, החודר אל חדרי הלב והרגש ומשם אל  

מח איברים ושסה גידים של הגוף. כותב רבי נתן תלמידו של רבי נחמן כל ר

מברסלב: "צריך כל אדם להכין את עצמו, ולהשתדל בכל כחו וכונתו שיקבל  

 על עצמו האמונה

הקדושה בכל יום מחדש בבחינת "חדשים לבקרים רבה אמונתך"...וזה בחינת  

דושה מכבר משנים  "שמע ישראל"...כי אף על פי שאנו חזקים באמונתנו הק

קדמוניות, כי ירושה הוא לנו מאבותינו הקדושים, אף על פי כן אין זה דבר ישן,  

חס ושלום, כי באמת הוא בכל יום ויום חדש לגמרי וכל אדם צריך לילך בזה 

ולקים זאת להתחדש באמונתנו הקדושה בכל יום מחדש, כי עקר ויסוד כל  

שמע ה, לפי אוצר היראה אמונה,   התורה כולה" )לקוטי הלכות, הלכות קריאת

 טו(
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