
 

 
 

 
 א"שליט גוטליב מרדכי אברהם הרב

 (השנה במעגלות הספר מתוך)

 

 יג [,-"]דברים כ"א  י כי תצא למלחמה על אויבך ושבית שביו, וראית בשביה אשת יפת תואר"

אומר ה"ברכת שלום " :בזמן שיוצא למלחמת רשות אז הוא פתאום רואה שאשת יפה תואר ,שהיא 

השכינה הקדושה הנמצאת בשבי בין הקליפות. כי כל זמן שאדם מצטמצם בחלק המעשי, הוא לא 

הוא רואה שהכול בסדר והעולם עומד עליו . אך בזמן שהוא –רואה שהשכינה בגלות , אלא להיפך 

את הטבע של האהבה העצמית שלו, שתהיה כוונתו לשם שמים, אז רואה שהגוף מנסה לשנות 

הפנימי שלו לא מסכים . ואז הוא רואה שאשת יפת תואר שהיא השכינה הקדושה , היא בגלות .ואם 

"וגילחה את אדם רוצה לנצח במלחמה זאת , צריך לעשות כל מיני תיקונים כדי לשחררה מהשבי 

שערות מרמזות על כלים דקבלה , על דינים , את זה צריך  ניה"שער ראשה ועשתה את ציפור

היינו :אדם צריך להתנתק מכלי הקבלה שלו .בזמן שאדם מבין שהלב שלו ,רצונות שלו , -להוריד 

כלומר שהאדם צריך לתקן לעצמו מדרגה רוחנית  -אינם מושתתים נכון, אז יוצא למלחמת רשות

 " תה אל תוך ביתךוהבא"בית" ,שיוכל לשבת בו "-קבועה ,

 

 

 
 מחשבה פנימית 

 )יואל אופנהיימר(

 
 (שלישי)חלק מדעתנו ולא מדעתנו 

 

ודע, אשר ב' כוחות משמשים ודוחפים אותנו לעלות ולטפס על שלבי הסולם האמור, ... "
השני, דוחף  וההפרש בין ב' הכוחות הללו הוא שהאחד דוחף אותנו "שלא מדעתנו" ... וכח

אותנו "מדעתנו" דהיינו מכח בחירתנו בעצמנו, וכח הזה מושך אותנו מלפנינו והוא שגדרנו 
 אותו בשם דרך התורה והמצוות.

 ( מהות הדת ומטרתה –הרב יהודה ליב אשלג )
 

י כוחות מובילים האדם והאנושות כולה לעבר המטרה של גילוי נש ,למדנו בשבועיים הקודמיםכפי ש

תנו ב"דרך הייסורים". וזו הדרך וא מוביל – כוח ראשון הוא "שלא מדעתנו": אלוהי לנבראים-ההטוב 

טבעית, רצופה עליות וירידות, משברים ויציאה ממשברים, טעויות ותיקון טעויות. הלמידה של 

ט המוסר האנושי הכללי. דרך זו אוכך מתפתח ל ,התכונות המזיקות לפרט ולכלל היא אמפירית בלבד

יטית וקשה. אנחנו מתקדמים על הדרך זו כמו עיוור ארוצה לומר  ,"בעיתה"את גם בלשון חז"ל נרק

שאינו רואה לפניו התוואי והפיתולים של השביל שבו הוא הולך, אלא חוזר תמיד בסוף לדרך כי כל 

לי סטייה ממנו מביא לו מעידות, נפילות וחבולות.. אבל האדם הרואה את תוואי המסלול וכיוונו הכל

יכול להתקדם בבטחה, בשלום ובמהירות. כוח זה נקרא "מדעתנו" כי כאן מופעלת בחירה חופשית 

, על ידי ניסוי בכוח השכלהלכנו בדרך הראשונה   מתוך ידיעה ברורה שיש דרך ושיש יעד סופי טוב.

 .בדרך האמונהוטעיה. בדרך השנייה שרבנו קורא לה " דרך תורה ומצוות" אנחנו בוחרים ללכת 

למה הדבר דומה? אדם נמצא בצומת דרכים, ועל השלטים כתוב שדרך אחת קצרה מהשנייה. מה 

יעשה אם ישמע ממטייל שהדרך הקצרה רצופת מכשולים, והארוכה ישרה ונוחה? האם יסתמך על 

השלט, על פי החושים והסכל, או שמא יאמין לדברי חברו, בניגוד למציאות הנגלת לעיין? זו כל 

ודרך זו, דרך האמונה למרות שהיא נראת לנו קשה לכתחילה היא מהירה ועבודת ה'. שאלת החיים 

 . "אחישנה"ונוחה. היא "דרך ארוכה שהיא קצרה", היא דרך 

 פנינה לשבת
 תשע"ו כי תצא פרשת 

 



 

 

 פואת הנפשר
 )הרב אסף אהרון מכבי(

 
 :שבנפשמידת המלכות 

 
 (שעבר משבוע המשך)
 

 יש לכך מס' סיבות:  מה מעכב בעד האדם לגלות ולממש את כוחותיו במציאות? 
 
טבע האדם שהוא אוהב את המנוחה .ואם כן ,מידת העצלות גורמת להעמיד את הדבר  -עצלות .1

 לו לצאת לפועל. רק בכוח ולא נותנת
 בתוך האדם ,מעכב את הכוחות מלצאת לפועל. –חוסר איזון בכוחות הנפש .2

חוסר האיזון נובע ראשית מחוסר הכרת הכוחות ,וגם לאחר שאדם מכיר את הכוחות עליו לדעת 
 לאזן אותם.

הנם כוחות המונעים מן האדם להוציא את כוחותיו  -העצלות, העצבות והשפלותלסיכום: 
תולדתה היא --ח אל הפועל. שורש אי ההבאה לפועל היא מידת השפלות הנפשיתמן הכו

 .ותולדתה היא העצלות שהיא כובד גופני-העצבות הנפשית 
 

)דברי הימים ב, יז,ו(,"התנערי מעפר  "ויגבה לבו בדרכי ה'" –תיקון השפלות הוא בבחינת 
 .ה נה,יב("כי בשמחו תצאו")ישעי –,הוא שורש השמחה )ישעיה נב,ב( קומי"

 
מנפש אלוקית בנפש.  כידוע ,נפשו של יהודי כלולה  "שפלות"פנימיות מדת המלכות היא מצב ה

.כל הרע שבנו נובע מהנפש הבהמית וכל הטוב מהנפש האלוקית .כאשר  עליונה ומנפש בהמית
אדם מבין זאת, שכרגע הנפש הבהמית שולטת עליו, ממילא לא ייפול  להלקאה עצמית ולתסכולים. 

הוא מזוהה עם נפשו הבהמית כרגע כ"אני" שלו, הכרה זו שזה מצבו השפל היא בחינת 
 : "והייתי שפל בעיני".)שמואל ב,כב("שפלות",וז"ש 

כעת, כאשר האדם משלים עם המציאות, הוא יכול להתפנות מהתסכול שמגלה ברע שבנפשו 
א עצמותו האמיתית  באמת הבהמית ,ולהתמקד בביטוי ומימוש הנפש האלקית שלו בעולם, שהיא הי

 על עצמו, רחמים העוזרים לשורש נשמתו להתגלות. רחמים רבים.מודעות זו מולידה 
. קבלת עבד, חוש נפשי של היותו קבלת עול מלכות שמיםחווית המלכות בעבודת ה' היא ה'חוש' ב

את עול היא הקבלה וההשלמה בנפש עם כך שיש דבר מה מעל האדם. תחושה זו מעגנת ומקבעת 
 האדם אל תוך המציאות.

. המחויבות הרצונית לעול המלך, בטחוןההרגשה של נוכחות עליונה טומנת בחובה גם הרגשת 
נובעת מתחושת האחריות של  –באופן של "ומלכותו ברצון קבלו עליהם", "שום תשים עליך מלך" 

 שומר"(. המלך עלי ומבטחוני האישי בכך שהוא שומר עלי מלמעלה )בסוד "גבוה מעל גבוה
קבלת העול גופה צריכה להיות חדורה שמחה ואושר על הזכות שנפלה בחלקו של האדם, להתקרב 

 אל ה' ולמלא את רצונו.
לעבודת "בן" )מטטרו"ן  דיצירה( לאחר שהנפש חדורה בקבלת עול אפשר לעלות מעבודת "עבד" 

למעלה הכוללת את  ,מיראת המלכות לעבודה מאהבה, ואף להגיע בסופו של דבר)ת"ת דאצילות(
 ."בן שהוא גם כן עבד"מעלת  –שתי העבודות 

 
}את רוב החומר הנ"ל בעניין עשרת כוחות הנפש העתקנו בתמצות רב,עם הוספות קלות ובמעט 

)הרב יצחק גינזבורג  'הנפש'ו 'דע את נפשך' )הרב שוורץ שליט"א(שינוי לשון בעיקר מהספרים 
 הדברים במקורם.הרוצה להעמיק יותר יקרא את שליט"א(.

 {בחינות שונות של נפשות, בעיתים שונים בחיים, זקוקים למיקודים שונים, ודבר בעתו מה טוב.
 

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

asaf_maccabi@walla.com 6717833-050 
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 בדרך ה"שפת אמת" פרשה
 )הרב מנחם סוכות(

 

 כח השתיקה
 

 
ְבֵני ְבעּוָלה  ים ְבֵני ׁשֹוֵמָמה מִּ י ַרבִּ י ֹלא ָחָלה, כִּ ָנה ְוַצֲהלִּ י רִּ ְצחִּ י ֲעָקָרה ֹלא ָיָלָדה, פִּ  ָאַמר ה'. -ָרנִּ

הגמרא במסכת ברכות מספרת על צדוקי אחד ששואל את ברוריה למשמעות הפסוק: על מה שמחה 
"רני כנסת ישראל, שדומה לאשה עקרה, שלא ילדה בנים  -העקרה שלא ילדה? ברוריה עונה לו 

 כמוכם[".-לגיהנם כותייכו ]
 האם זהו אכן ההסבר לפסוק? האם די בכך שאיני מרבה רע בעולם? האם זו באמת סיבה לשמחה? 

ְׁשֹמר ְמֹאד, ְוַלֲעׂשֹות ְכֹכל ֲאֶׁשר יֹורּו ֶאְתכֶ  ָשֶמר ְבֶנַגע ַהָצַרַעת, לִּ ם ַהֹכֲהנִּים  בפרשה שלנו נאמר: "הִּ
יִּם...". חכמנו מלמדים אותנו שזהירות מצרעת היא שמ ירת הלשון, הזהירות מאמירת דברים לא ַהְלוִּ

 טובים, מלשון הרע. 
התפיסה הפשוטה היא שזו מצווה פסיבית, ההימנעות מהפצת הרע אינה ערך חיובי, היא טובה רק 
על דרך השלילה. בתפיסה זו, מוטב לו לא היה הרע קיים כלל. אך האמת הפנימית היא אחרת, 

 הוא ערך עצום וחיובי.ההימנעות, היכולת לא לדבר, הכוח לשתוק, 
על עם ישראל נאמר ש"אין כוחם אלא בפה", באופן אינטואיטיבי אנחנו מקשרים את הכוח הזה 

י ַכָלה, ַגל ָנעּול ַמְעָין  לכוח הדיבור, ל"ַהֹקל קֹול ַיֲַֽעֹקב". אך באמת ישנו כוח נוסף בפה, "ַגן ָנעּול ֲאֹחתִּ
שבפה, כוח השתיקה וכוח הדיבור, מפאר שלמה המלך ָחתּום", היכולת לשתוק. על שני כוחות אלו 

ְדָבריְך ָנאֶוה". וההישמרות הזאת היא עצמה עשייה, ְולַ  ְפֹתַתיְִּך ּומִּ ֲעׂשֹות את ישראל: "ְכחּוט ַהָשנִּי ׂשִּ
 ְכֹכל ֲאֶׁשר יֹורּו ֶאְתֶכם.

ְרָים,  כאן בפרשה, בהמשך לציווי השמירה מנגע הצרעת נאמר, ָזכֹור ֵאת ֲאֶׁשר ָעָׂשה ה' ֱאֹלֶקיָך ְלמִּ
ָסֵגר ְצָריִּם. במעשה מרים, כשמשה רבנו מבקש את רפואתה, מורה לו ה' "תִּ מִּ  ַבֶדֶרְך ְבֵצאְתֶכם מִּ

חּוץ ַלַמֲחֶנה ְוַאַחר ֵתָאֵסף"  ים מִּ ְבַעת ָימִּ הסגירה, השקט, ההתכנסות, הם עצמם הריפוי. וכדברי -ׁשִּ
יו". הרפואה מישעיהו הנביא:" בֹוֵרא נִּיב ְׂשפָ  גיעה ָתיִּם, ָׁשלֹום ָׁשלֹום ָלָרחֹוק ְוַלָקרֹוב ָאַמר ה', ּוְרָפאתִּ

מ"ניב השפתיים", אך לא רק מה"קרוב", מהדברים והדיבורים אותם אנו מקרבים ואומרים. גם 
 מה"רחוק", מהיכולת להרחיק את מה שלא צריך להיאמר.

יָת" דורשים חובאמת יחס זה אינו רק בהקשר של דיבור, את הפסוק  ְׁשֹמר ְוָעׂשִּ ז"ל: "מֹוָצא ְׂשָפֶתיָך תִּ
זו מצות לא תעשה. כל אותן מצוות "לא תעשה" שבתורה,  -זו מצות עשה, תשמור  -מוצא שפתיך 

אינן רק דרך להתמודד עם הרע שקיים סביבנו ובנו. אינן רק ציווים שניתנו לנו בלית ברירה וכהגנה. 
ואת מאוויי ורצונותיי כשהם אינם במקום, בונה את נפשי לא  אדרבה, היכולת להשתיק את עצמי

 פחות מהעיסוק בעשייה הטובה.
תשובתה של ברוריה היא עמוקה מאוד, כשמישהו נמנע מרע הוא לא רואה את זה כמצב סטטי, 
כמצב חסר התקדמות ומשולל תוחלת. "רני עקרה לא ילדה", אנחנו יודעים כמה עשייה חיובית יש 

ות, אפילו שכלפי חוץ אני נראית עקרה, נראה שלא יילדתי כלום, אני יודעת לשמוח, באותה הימנע
 אני מודעת לכמה עשיתי.

ודברים אלו נאמרים גם על מצבי חיים, על מצבים בהם אנחנו עסוקים בהתכנסות והגנה, בהם 
מה יש העשייה וההתקדמות רחוקים מאתנו. גם בימי הגלות שחוסמים אותנו כל כך, עלינו לדעת כ

 לנו לשמוח על עצם היותנו, על כל נפילה ממנה נמנענו. לזכור שגם זו עשייה.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 הלשון בסוד
 )יוסף בלו(

 
 מלחמתו של איש ישראלי

אנו בחודש אלול הוא חודש הסליחות. ושמה של פרשת השבוע היא פרשת "כי תצא" כי אלו הן התיבות 

יתָ הראשונות הפותחות את הפרשה בפסוק  ְלָחָמה, ַעל ֹאְיֶביָך ּוְנָתנֹו ה' ֱאֹלֶהיָך, ְבָיֶדָך ְוָׁשבִּ י ֵתֵצא ַלמִּ ְביֹו "כִּ יָת,  ׁשִּ ְוָראִּ

ְבָיה, ֵאֶׁשת, ְיַפת ָשה")דברים כא,י -ַבשִּ אז מי היא אותה אשה השבויה  יא(-ֹתַאר, ְוָחַׁשְקָת ָבּה, ְוָלַקְחָת ְלָך ְלאִּ

 הרשות במלחמת - -למלחמה תצא "כישראלי לקחתה לאישה? רש"י מפרש והנחשקת אשר מותרת ללוחם הי

נשמה.  כל תחייה לא( טז כ לעיל) נאמר כבר שהרי, שביו ושבית לומר אין ישראל ארץ שבמלחמת, מדבר הכתוב

, נשאה אם אבל. באיסור ישאנה מתירה ה"הקב אין שאם. הרע יצר כנגד אלא תורה דברה לא -לאשה  לך ולקחת

לעניות דעתי, הנרמז הוא ומורה".  סורר בן ממנה להוליד ...וסופו(טו פסוק) אחריו שנאמר, שונאה להיות סופו

, ראשי תיבות: הרעשראשיתו של דבר, האיש ישראלי מחויב לרצונו של הקב"ה: לא להחיות ולהנשים את היצר 

התאווה כמו לאכילה,  פגםלהלחם ב. כלומר עליו גףות לאחר זמן כנפגה גוףצמי להתענג על תאוות העצון הר

מה "לשתיה ולשינה. אבל יחד עם זאת מתיר ה' לאיש הישראלי מקום להחמיץ את התכלית ועליה כותב הרמח"ל: 

. הבורא יודע ")מסילות ישרים(ליהנות מזיו שכינתוה' להתענג על  שהורונו חז"ל הוא: שהאדם לא נברא אלא

לא ניתן לבטול על ידם, גם אומר בעל הסולם שהרצון לקבל הוא  שהיצר הרע שהוא הרצון לקבל של הנבראים

חומר כל הבריאה כולה. לכן הבורא אינו אוסר לאיש הישראלי אפילו לקחת ולשאת את היצר הרע לעצמו כלומר 

לחשוק ביצר הרע ולהינות ממנו זמנית, אבל  קל ויפהלמצות את הרצון לקבל בעל מנת לקבל לעצמו. כי זה 

ועוד קליפה מהטומאה את יפת התואר החיצונית, בשביל למצוא ולהוציא ממנה  קליפהלקלף התכלית היא 

 נצוצות של קדושה פנימיים.

וגלחה את ראשה "לכן יש לקלף את היופי החיצוני, מצאתי חזוק לכך שבכדי להתחתן עם האישה צריך היה: 

בכדי שלא תמצא חן בעיניך... כי מצוה גוררת מצוה ועבירה גוררת עבירה" )מדרש תנחומא,  ,ועשתה את צפרניה

וסופה של האישה הנ"ל להיות שנואה ובנם להיות בן סורר ומורה. מה שמרמז כי סוף הקשר עם היצר  כי תצא(

שאי אפשר לתקן הרע זה לשנוא אותו, ומה טוב הוא הדבר להרגיש שונות מהיצר הרע כמו שאומר בעל הסולם, 

מה שאין בנו. אבל זה נסיון קשה מנשוא כי יש להתמודד עם תולדה: להיות סורר ומורה. ואז להגיע למצב של יאוש 

עד שאין תקנה אלא רק במוות חלילה. אך שערי רחמים לא ננעלו. ורבי נחמן מברסלב מצא הפתרון בדבור ושיחה 

שיחתו לפני השם יתברך ואינו יכול לפתוח פיו כלל, אף על פי  "כשבא לפרשבהתבודדות עם ה' יתברך, וזה לשונו: 

כן הוא צריך להתחזק לבקש רחמים, שיסיעוהו מלמעלה ויאמצו את כחו,שיהיה יכול לבקש רחמים. כמו שאמרו 

חז"ל )סנהדרין נד( לעולם יבקש אדם רחמים שיהיה הכל מאמצין את כחו ופרש רש"י שיסיעוהו מלאכי השרת 

 .אלולהדבור לא היה ניתן לבקש סליחה אפילו בחודש  לולאכלומר )השתפכות הנפש ,עד( לבקש רחמים" 

את ערלת הלב ואטימותו  למולהמרמזים שיש  חמהו מלל" הנ"ל, את הצירוף למלחמהיגעתי ומצאתי בתיבה "

ות , ראשי תיבהמחודבור ניתן להשיג השתוקקות ודבקות בה', בצורה של  מללכברית המילה. כי באמצעות 

להגיע אל  ומחמיציםמץ. כלומר יש לבקש מה' רחמים שלעתים אנו כשה תועים בשדה דמיון מתעתע ח-צההמ

את רצוננו בדבקות לשוב לאותו רועה. ובאמונה שגם הוא ישיבנו אליו  מצותהרועה הנאמן אך לפחות משתדלים ל

של קרבת ה' אלינו, לכן דווקא  שיאוהוא אות ל יאושברחמים הן בעת עליה והתלהבות והן בעת ירידה ויאוש, כי 

 אז יש להתחזק בתקוה זו ולשוב אליו מחדש.

"כי לקח טוב האיש ישראלי צריך לקחת לעצמו את התורה ומשהו אחר מחוץ לתורה הוא מיותר, כמו שכתוב: 

. הנברא לעתים מבקש מאת המישהו או את המשהו החיצוניים בכדי נתתי לכם תורתי אל תעזובו")משלי ד,ב(

. המישהו: הם משה והויהלהנות ולהיות מאושר, אז מי או מה אלו הפנימיים? יגעתי ומצאתי שאותיות התיבה 

לכן תורת ה' ומשה עבדו הם אשר מורים ומאירים את מסלות הישרים לדבקות בבורא. אז בע"ה שנזכה לקשר 

 עצמנו לתורה הקדושה אכי"ר.
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