
 

 
 

 
 הרב אברהם מרדכי גוטליב שליט"א

 )מתוך הספר במעגלות השנה(
 

 את תשמעו אם רק כלומר. תשמעון בעקביו דש שאדם הקלות המצוות םא - י"רש" תשמעון עקב והיה"
 פיתוח רק. "העמים מכל תהיה ברוך" בנו יתקיים אז רק, טבעי באופן ומזולזלות קלות שהן המצוות

 חברה בתור אותנו להביא עשוי ,תורה של אמתי מידה קנה פ"ע ,האדם של וההרגשתי המחשבתי הרובד
', ה מצוות את ושמרת" במפורש הפסוק אומר וכך. האושר מרומי אל פרט בתור מאתנו אחד כל וכן

 אוהב ה"שהקב כפי הזולת את לאהוב הכוונה" בדרכיו ללכת" ,"אותו וליראה בדרכיו ללכת אלוקיך
 לחיות הכוונה" אותו וליראה" ,בדרכיו הולכים אנו אין אהבה נעדרי שאנו זמן שכל וברור .הנבראים את
 - וברוחניות בגשמיות בנו יתקיים ואז. המוחלטת וגדלותו' ה רוממות מפני יראה של מידה אמות פי על

 חיטה ארץ, ובהר בבקעה יוצאים ותהומות עינות מים נחלי, טובה ארץ אל מביאך אלוקיך' ה כי"
 [ח-ז' ח דברים] "ורימון תאנה גפן ושעורה

 
 

 

 

 הנפש רפואת
 )הרב אסף אהרון מכבי(

 

    כוח ההתקשרות )יסוד( שבנפש

 (שעבר)המשך משבוע 
 

 ומניעה אותי:אם כן,ישנן שתי נקודות בירור במערכת הסיבות שפועלת עלי 
 .לזהות כל סיבה לעצמה1
 .לזהות מה משקלה בהשפעה של כל סיבה.2
 

 .יצירה מובא "אין בטוב למעלה מעונג ואין ברע למטה מנגע"הבספר 
עומק נפש האדם מּונעת לעולם  או לברוח מהצער,דם תמיד מחפש שיהיה לו נעים וטוב, הא

אבל לֵשם הבנת ואיזון הנפש חשוב לדעת  וכל זה מּונע מעומק ההויה. מחמת הכוחות הללו,
 .מה הם הלבושים שמביאים לכך

כך תצא נפשו מערפול לבירור זה  - ככול שאדם יהיה מודע יותר מה המניע לפעולותיו ולרצונותיו
 ."בחכמאה יתבררו"ובזוהר  ,"עולם ברור ראית": )פסחים נ(מאמר חז"ל 
על כגון עצב  ,יניהם אעפ"י שהם הופכייםלפעול עם כמה כוחות יחד ללא סתירה בהאדם יוכל 

היא  גם אם אינו מודה על השמחה על הירושה בזמן האבל, מות אביו ושמחה על הירושה בו זמנית.
 ולכן המצווה לברך גם ברוך דיין האמת על הנפטר וגם שהחיינו על הירושה. אכן קיימת בו,

פעילות ומה גורם לו עצירה, מה גורם מכיר מתוכו מה גורם לו  - שלמד לחוש את עצמו ,אדם פנימי
 וכן על זה הדרך. - מה גורם לו תנועה ומה גורם לו השקטה לו שמחה ומה גורם לו עצבות,

ההשכלה החיצונית של מבנה הנפש הינה חשובה מאוד מכיוון שהיא נותנת לאדם בירור יותר עמוק 
פנימי מתוך האדם בבחינת אבל עיקר ההצלחה בעבודת איזון הנפש מגיע ע"י הבירור ה לתוכו.

)שזה אחד מההבדלים  המהותיים בין לימוד ולא רק כלימוד חיצוני  "מבשרי אחזה"
 .פסיכולוגיה יהודית לבין לימוד פסיכולוגיה באוניברסיטה(

ככול שהאדם יתמיד ויעמיק בעבודה הזו הוא יזהה ויכיר את הכוחות בשכלו ובנפשו ויכיר מה מניע 
 .וכך הוא ידע להרגיש חוסר איזון בנפש מיד כאשר הוא מתחיל פועל,הפעילויות שהוא את 
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 מבט פנימי של חז"ל על הפרשה
 )יואל אופנהיימר(

 

                     

יסורים של אהבהי                 
 )דברים ח(  הפסוק של הפרשה

 
 ֹלֶהיָך ְמַיְסֶרָך:-)ה( ְוָיַדְעָת ִעם ְלָבֶבָך ִכי ַכֲאֶשר ְיַיֵסר ִאיש ֶאת ְבנֹו ה' א  

 
 פשט הפסוק

 
 עליהם להבין שהם ייסורים מאהבה, שמקורם באביהם שבשמיים.  - כשישראל חווים ייסורים

 
 )ברכות  ה  א(   האגדה על  הפסוק

 
תניא, רבי שמעון בן יוחאי אומר: שלש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, וכולן לא 

 נתנן אלא על  ידי ייסורים. אלו הן: תורה, וארץ ישראל, והעולם הבא. 
 )תהלים צד(ּה ּוִמתֹוָרְתָך ְתַלְמֶדּנּו". -תורה מנין? שנאמר: "ַאְשֵרי ַהֶגֶבר ֲאֶשר ְתַיְסֶרּנּו יָ 

וכתיב  ]בפסוק שלנו[ֹלֶהיָך ְמַיְסֶרָך" -ארץ ישראל מנין? דכתיב: "ִכי ַכֲאֶשר ְיַיֵסר ִאיש ֶאת ְבנֹו ה' א  
 ִביֲאָך ֶאל ֶאֶרץ טֹוָבה". ֹלֶהיָך מְ -: "ִכי ה' א  ]בהמשך[בתריה 

תֹוְכחֹות  רש"י[ -]חיי העולם הבא העולם הבא מנין? ככתוב: "ִכי ֵנר ִמְצָוה ְותֹוָרה אֹור ְוֶדֶרְך ַחִיים 
 . )משלי ו(מּוָסר" 

 
 נקודות למחשבה

 
ספוג הקשר המיוחד בין עם ישראל לאלוהיו, לובש צורות שונות: לפעמים הוא נמשל לקשר זוגי עמוק, 

. פעמים אחרות הוא דומה ליחסים שבין )שיר השירים ז( ֲאִני ְלדֹוִדי ְוָעַלי ְתשּוָקתֹו"בערגה ובגעגועים: "
 . )דברים יד( ֹלֵהיֶכם"-"ָבִנים ַאֶתם ַלה' א  אב לילד: 

 רצון העל של הורה, הוא טובת הילד, וחינוכו משרת מטרה זו, גם אם הוא לפעמים כרוך בתוכחה וענישה.
]הימנעות מענישה אינה מעידה על אהבה   "חֹוֵשְך ִשְבטֹו שֹוֵנא ְבנֹו" מפורסמת אמירת ספר משלי בנדון:

נכונה[. על אותו משקל, אם הקב"ה הוא אבא שלנו, אז כל מגמתו, היא לטובתנו. הרב יהודה אשלג מסביר, 
ה להעניק לנו, בידנו לבחור בשתי שכדי להוביל אותנו למצב, שבו נוכל לקבל את כל הטוב שה' הכין ורוצ

דרכים. הראשונה היא לעשות רצונו ולקיים תורה ומצוות, הפועלות על נפש האדם ומתקנות את מידותיו. 
אך, אם לא נבחר את הדרך הראשונה, נלך בדרך השנייה, ונסבול ייסורים, שבסופו של דבר גם יחזירו אותנו 

 למוטב.    

 " :ְוַהְקָלָלה ִאם ֹלא :)...( ָאֹנִכי ֹנֵתן ִלְפֵניֶכם ַהיֹום ְבָרָכה ּוְקָלָלה ְרֵאהבתחילת פרשת ראה כתוב
".  במילים אחרות, הסבל שבא על האדם הוא עונש על עבירות. ֹלֵהיֶכם-ִתְשְמעּו ֶאל ִמְצֹות ה' א  

 יפשפש במעשיו!" -"אם רואה אדם שייסורין באים עליו והגמרא ממחישה תפישה זאת ופוסקת: 
. מטרת הייסורים היא, להביא את האדם לחשבון נפש ולשינוי המעשים ולתשובה, כמו כות ה()בר

ילד המפנים את סיבת העונש, ומשנה את התנהגותו בהתאם. ובכך, נוכל אולי להבין את הפסוק 
ומחנך גם  . ילד מעדיף אבא שמתייחסּה"-"ַאְשֵרי ַהֶגֶבר ֲאֶשר ְתַיְסֶרּנּו יָ המתמיה  שמביאה אגדתנו: 

 באמצעי ענישה, מאשר להיות ללא גבולות ובלי תחושה שלמישהו איכפת! 

  מטרה נוספת של הורה היא, להביא את הילד למצב של עצמאות, וגם זה מתוך אהבת אמת. כי
מטבעו, נהנה אדם יותר מדבר שהוא רכש בעצמו, במאמץ והשקעה, מאשר אם הוא מקבל אותו 

יעדיף שנרגיש שותפים לקניינים שהוא מייעד לנו. ולכן,  -כמו ההורה הטוב  -כמתנת חינם. והבורא 
ים היקרים ביותר שהקב"ה הכין לנו )תורה, ארץ ישראל ועולם הבא( שמורים לנו, לאחר שלושת הדבר

שנעמול ונשתדל עבורם. הרב קוק מסביר ששלושת דברים אלה מקיפים את כל מרחב הקיום של 
האדם. התורה נמצאת במישור השכלי, ארץ ישראל במישור הגשמי, והעולם הבא במישור הנשמתי. 

 גת שלשת מרחבים אלה, הם המפתח לתחושת הבעלות שלנו עליהם. הקשיים הכרוכים בהש
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 בסוד הלשון
()יוסף בלו  

 
 
 

טפשות ועל חכמהעל   
 

הן כ"ב האותיות של שפת הקודש, כאש השחורה  את -, ב תמאכמו כל שבוע באש של  שורפתהשבוע  פרשת
 ימים ולילות. מ"ם -ל  שה רבינו אשר עלה,מהיא זו של  - מעל אש הלבנה. ה

, עקב . וכמו אז הוא משתוקק גם בפרשת השבוע, פרשתבחירה בחבור, מלשון חורבעלייתו היתה להר 
ללמד את בני ישראל, ולכל מי שקורא את התורה, את הברית שנשבע ה' לאבות הקדושים: אברהם, יצחק 

 בהם מתוך אהבה כאב את בניו.  בחר. וזאת בעקבות הסיבה שה' עקבוי
, ולתת אותה לבני ישראל, אשר נשבעו לה' כי התורהמהחושך אל האור את  הבר ? להוציא אלהבריתומהי 

יֶתם ֹאָתם כמו שכתוב  "נעשה ונשמע".את התורה  ים ָהֵאֶלה ּוְשַמְרֶתם ַוֲעשִּ ְשָפטִּ ְשְמעּון ֵאת ַהמִּ "ְוָהָיה ֵעֶקב תִּ
ית ְוֶאת ַהֶחֶסד ֲאֶשר . כלומר, אם ישמעו את נְִּשַבע ַלֲאֹבֶתיָך")דברים ז, יב( ְוָשַמר ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך ְלָך ֶאת ַהְברִּ

לכן אין ספק כי ישמרו מעשה. של הדבר חודר לחדרי הלבב ומביא ל שמיעה, כי טפשיםלא יהיו  המשפטים
ית"לעשות, לזכור את ה' ולא לשכוח אותו. ומתרגם אונקלוס את המילה  , המרמז כי "ְקָיָמא" במילה "ַהְברִּ

מבהיר לנו את הברית, שיש לקיימה, ולהוציא מן הכח אל הפועל כל מה שנשבעים עליו כמו עשרת משה רבינו 
תיבות יש ביו"ד הדברות  עק"ב"  הדברות החקוקות בלוחות הברית. מצאתי חזוק אצל בעל הטורים כי

. בע"עשה תורתך ק -עקב צפנת, הראשונות, וזהו בשמרם עקב רב אם תשמור עקב תזכה למה רב טובך אשר 
, הם יזכו צפנת פענחויסודית כיוסף, הנודע גם בשם  יעקבכ וקבועה בצורה עקביתכלומר אם בנ"י ישמרו 

סוד החיות הפנימית והנצחית של ה' הצפון באותיות  -את סוד החי"ת , כלומר, יזכו לפענח "את החסד" -ל 
 התורה. 

עתים לתורה ולהשתוקק לרוחניות ולנשמה  קבועמרמזת, כי יש ל "ֵעֶקב"יגעתי ומצאתי, שמצד אחד התיבה 
את ההרגלים המקבעים אותנו לחומר ולגוף, שכל  בקעשכל רצונה הוא רצון להשפיע, אבל מצד שני יש ל

לב כאבן, -רצונו הוא רק לקבל על מנת לקבל לעצמו כמו ללמוד תורה בעל מנת לקבל פרס. ומי שהוא אטום
ְבכֹון")דברים י, טז( -ב ְלַבְבֶכם"  תָעְרלַ "  שכן מתרגם אונקלוס את, הוא הטפש והטפש, הוא אשר  ."ַטְפשּות לִּ

י ֶאתנמצא בו, כי רם לבבו ואז שוכח את ה' ואומר:  רעלאינו מוכן לשמוע ו י ָעָשה לִּ י ְוֹעֶצם ָידִּ ַהַחיִּל -"ֹכחִּ
 .ַהֶזה")דברים ח, יז(

אלו מרמזים על  ,עיניו בראשו")קהלת ב, יד("החכם , וגם עי"ן קבהצירוף  "ֵעֶקב"יגעתי ומצאתי כי בתיבה 
כי ה' ברחמיו רוצה לשמר את הברית בדרך של שבירת לב האבן של המתגאה  חוכמת המקבת והיסורים,

במעשיו ולפקוח את עיניו לחוכמה. שלבו יהפוך ללב בשר, המבשר  פשפשובמקבת בכדי שי בפטיש הטפש
את הגאולה. וגואל ישראל מלמד את הנברא לשבור את הגאוה ולזכות בענוה, באמצעות לימוד הנהגותיו הן 

חסד, גבורה, תפארת,  - ו חכמה, בינה, דעת. -ג מלכות או כתר.  - א :אגועשרת הספירות הנרמזות בתיבה 
 (.מומלץ ללימוד זהשכתב הרמ"ק הספר תומר דבורה )וד. נצח, הוד, יס

אז בע"ה, נשתדל ללמוד את הנהגות הבורא, בכדי לזכות לתקן את מידת הענוה, כי רק כך ניתן להשיג את 
 סודות התורה וסודות הבריאה כמו משה רבינו עליו השלום, העניו מכל אדם, אכי"ר.
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