
 

 
 

 
 

 א"שליט גוטליב מרדכי אברהם הרב
 (השנה במעגלות הספר מתוך)

 

 [ .ז"כ תהילים]" וגו אירא ממי וישעי אורי' ה לדוד": אלול דחודש בתפילה

 וממי חיי מעוז' ה"  הרי? לפחד לו יש וממי' מה באים והישועה שהאור להשיג צריך האדם- הפשט לפי

 רמז' נ בגמטריא הוא דכן, הבינה מידת על מרמז "מי" הנה-ובאופן פנימי  ? .מלבדו עוד ואין" אפחד

 עלי בקרוב"זהו שאמר ו... הבינה ממדרגת נמשכים היראה  שכוחות, והיינו . בינה שערי לחמישים

 המלך דוד שאמר וזה, גדלות על שמרמז  שר– בא היינו 'בשר' כי" לי ואויבי צרי בשרי את לאכול מרעים

' ה רוממות את שמרגיש גדלות לאדם שיש בזמן כי– " בשרי את לאכול באים שמרעים" השלום עליו

 לחיצוניים הולכים והגדלות הרוממות אז.,  לרשותן ולקבלה הגדלות את לאכול באות הקליפות אז

 . לזה להסכים צריך לא ואדם, בשרי את לאכול שבאים" ואויבי צרי" נקראים והם, ולקליפות

 והבנת   "הנפש הוא הדם כי, הדם את אכול לבלתי חזק רק[ " ג"י ב"י– ראה] ראה בפרשת שכתוב וזה
 כשמקבל כי" זאת אכל לבלתי וחזק, " בבריאה שיש והאור החיות היינו נפש :הפנימיות מצד הדברים
 זה"  שלו העצמית לאהבה דהיינו,  לעבודתו בסיס לו שתהיה כדי ולוקחה', ה ורוממות דגדלות הרגשה

 מנת על יקבלנו שלא"  האור על שמרמז"  הנפש הוא הדם כי"  הדם את לאכול אסור זה ומשום. פסול
 . לקבל

 

 

  פנימית מחשבה
 (אופנהיימר יואל)

 
 (ראשון חלק)מדעתנו ולא מדעתנו 

 

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

 וכח...  ארץ דרך או יסורין דרך בשם אותו שגדרנו והוא מאחורנו אותנו דוחף הוא הזה וכח
 מלפנינו אותנו מושך הזה וכח, בעצמנו בחירתנו מכח דהיינו" מדעתנו" אותנו דוחף, השני
 .והמצוות התורה דרך בשם אותו שגדרנו והוא

 ( ומטרתה הדת מהות – אשלג ליב יהודה הרב)
 
 (ראשון חלק)

 הכתובה תוכנה פי על הפועל רובוט הוא האדם, בחירה בלי. האנושיות יסוד היא החופשית הבחירה

 עצם ששלילת ישראל גדולי הצביעו הראשונים בדורות כבר... מראש ידועות שורותיה שכל מלמעלה

 קבלת מחייב כחוק תורה של המושג מקעקעת, לעמו ה"הקב בין הברית תוכן מכל מרוקנת הבחירה

 . ועונש שכר של רעיון כל מתוכן ומרוקנת, שמיים מלכות עול

 הבחירה, לוהיו-לא' ה עובד בין משמעותית יחסים מערכת לקיום הקריטית חשיבותה למרות, אך

 נעות האדם פעולות שכל, תורה מתן במאמר מסביר הסולם בעל רבנו. מוגבלת בלתי אינה החופשית

 ותרדוף, זה מחוק שתחרוג שהיא כל בריאה נמצא לא. ותענוג הנאה ורדיפת מסבל בריחה: צר ציר על

 ... הסבל של" מחירו" על המפצה הנאה לקבל מנת על לא אם, לחינם סבל אחר

 אינסטינקט לאותו שייכת היא גם. בחירה בגדר אינה" נעים"וה התאוות, ההנאות אחר רדיפת גם

, בפסקתנו כותב שרבנו וכפי. וההישרדות הקיום של, החיים של הגדול הכוח, חי בעל ובכל בנו הטבוע

 .לכך מודעים שאנחנו מבלי אומר הווה", מאחורנו" אתנו  דוחף זה כוח

 

 פנינה לשבת
 תשע"וראה  פרשת 

 



 הנפש פואתר
 (מכבי אהרון אסף הרב)

 
 :שבנפש( יסוד) ההתקשרות כוח

 
 (שעבר משבוע המשך)
 
 ובנפשו בשכלו הכוחות את ויכיר יזהה הוא -הנפשית המודעות בעבודת ויעמיק יתמיד שהאדם ככל 

 בנפש איזון חוסר של במצב ולהרגיש להבחין ידע  וכך, ומעשיו פעולותיו את מניע מה להכיר וייטיב
 .מתחיל הוא כאשר מיד

 
 .אותו לסגור כ"אח חייב הוא הפועל אל מהכוח אותו מוציא שאדם כוח כל

 הוא, הסתיימה שהפעולה לאחר-מסוימת פעולה שמניע בנפש מסוים כוח לו שיש מזהה אדם :למשל
 .לא או הושקט הכוח  האם : בפנימיותו לבדוק צריך
 לא הוא הזה ובאופן ,זה גבי על זה כוחות ערמת לעצמו צבר הוא שבעצם הרי-הושקט לא הוא אם

 .יצליח
 

 ?אותו מיציתי האם: עצמו את ולשאול להתבונן עליו, בנפש התעורר מסוים שכוח מזהה אדם כאשר
 הופכי כוח י"ע אותו לאזן חייב אני אלא ,אותו למצות לי שאסור הרי-מוקצן אלא מאוזן לא הכוח אם

, הפועל אל מהכוח אותו הוצאתי האם להתבונן צריך שאני הרי-מאוזנת רמתו וגם וטוב חיובי הכוח אם.
 .להוציאו ולהשתדל

 
 באמצע כוחות של ערמות מצטברים שבו מצב נוצר ואז, מסיימים ולא כוחות מתחילים אנשים כ"בד

 .הנפש לפיזור נפלא מתכון וזה, פעילות
 -מאוזנים הם ואם, אותם ולאזן מוקצנים הם אם לראות, הם מה לזהות, כוחות לפתוח צריך: כן אם

 .אותם ותסגור הפועל אל מהכוח אותם תוציא
 

 אין במציאות אך לפועל לצאת שרוצים חיוביים כוחות בנפש שישנם: והיא נוספת עמוקה נקודה ישנה
 .להכילם כלים

 יכולים אינם שכרגע שהעובדה, ת"להשי  ביטול מתוך לנרתיקם חזרה להחזירם האדם על- כזה במקרה
 .זמנם זה שאין מעידה לפועל לצאת

 (כז-כו אות,מות אחרי,הסולם זוהר עיין ,היסוד בעניין עוד)
 
 

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

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

 

 לראות ברכה
 

ַהְקָלָלה ְרֵאה, ָאֹנִכי ֹנֵתן ִלְפֵניֶכם ַהּיֹום ְבָרָכה ּוְקָלָלה. ֶאת ַהְבָרָכה, ֲאֶשר ִתְשְמעּו ֶאל ִמְצֹות ה' ֱאֹלֵקיֶכם... וְ 
ִדְכִתיב )משלי ָאַמר ַבר ַקָפָרא, ַהֶנֶפש ְוַהתֹוָרה ִנְמְשלּו ְבֵנר, ַהֶנֶפש, " :ומביא כאן המדרשִאם ֹלא ִתְשְמעּו ...

הּוא  כ, כז(: ֵנר ה' ִנְשַמת ָאָדם, ְוַהתֹוָרה, ִדְכִתיב )משלי ו, כג(: ִכי ֵנר ִמְצָוה ְותֹוָרה אֹור, ָאַמר ַהָקדֹוש ָברּוְך
, ִאם ָשַמְרָת ֶאת ֵנִרי ֲאִני ְמַשֵמר ָלָאָדם ַהֶזה, ֵנִרי ְבָיְדָך ְוֵנְרָך ְבָיִדי, ֵנִרי ְבָיְדָך זֹו ַהתֹוָרה, ְוֵנְרָך ְבָיִדי זֹו ַהֶנֶפש

 ."ֶאת ֵנְרָך, ְוִאם ִכִביָת ֶאת ֵנִרי, ֲאִני ְמַכֶבה ֶאת ֵנְרָך
 

בכדי שנשמור את  ,ואפילו מאיים עלינו,אם לא די שבקריאה בפסוקים נראה שהקב"ה מפתה אותנו 
. שהוא מאיים מכיוון שהוא את קיום המצוות צריךשהוא כביכול ,הרי שמדברי המדרש נראה -המצוות

אני מכבה את נרך". האם אנחנו באמת יכולים לכבות  –מאוים, מכיוון ש"נרי בידך", "אם כיבית את נרי 
 את התורה?

הרי ברור שלא רק שהבורא לא חסר כלום, גם עצם המצוות לא ניתנו עבורו וכפי שהגדירו זאת חכמנו  
ָברּוְך הּוא ְלִמי ֶשּׁשֹוֵחט ִמן ַהַצּואר אֹו ִמי ֶשּׁשֹוֵחט ִמן ָהֹעֶרף". אם כן מה "ְוִכי ָמה ִאיְכַפת ֵליּה ְלַהָקדֹוש 

 משמעות דברי המדרש כאן? מה כוונת הפסוקים?
 כשנעיין בסדר הפרשה נגלה את המשמעות העמוקה יותר בכל המהלך שבפנינו. 

מי עם הגוף, עם החומר. אך עם ה' שם אותנו בתוך גוף ובתוך עולם גשמי, קל כל כך לזהות את עצ
זאת הוא נתן לנו נשמה עליונה, את עינינו הוא שם במקום עליון, בראש, והוא נתן לנו את היכולת 
להביט מעבר למעטה הגשמי האופף אותנו. "ֶהָחָכם ֵעיָניו ְבֹראשֹו ְוַהְכִסיל ַבֹחֶשְך הֹוֵלְך", ניתן להישאר 

 שכה ולראות את המציאות העמוקה יותר.בחושך, אך אפשר גם להביט מעבר לח
הפרשה מתחילה במילה "ראה", אם נתבונן באמת בכל התמונה נראה כמה מציאות הברכה טמונה 
בעצם התובנה הזו. אנחנו יכולים לגלות את ה"נר", את האור, בכל דבר, אם רק נפסיק לראות בו חפץ 

את נשמתי, הראיה הזו היא שמשחררת  גשמי שבא לספק את מאוויינו. הנר הזה הוא אותו נר שמאיר
 את נפשי מהמגבלות החומריות שהן הכובלות והמציקות היחידות.

 
יזה הלופתת של ברגע שהשתחררנו מהאח-יב ה' ֱאֹלֶקיָך ֶאת ְגֻבְלָך"הפרשה ממשיכה ב"ִכי ַיְרחִ 

 מקבל הגדרה חדשה ומחודשת. מתרחב, ה"אני"נו משהו בתוכ-החומריות, מהקללה,
וממשיכה התורה ומזהירה, "ָבִנים ַאֶתם ַלה' ֱאֹלֵקיֶכם, ֹלא ִתְתֹגְדדּו ְוֹלא ָתִשימּו ָקְרָחה ֵבין ֵעיֵניֶכם ָלֵמת". 
המצוות ניתנו לנו כאות, כסימן, הן באו בכדי ללמד אותנו מי אנחנו באמת. במצוות תפילין נאמר 

טָ  ֹפת ֵבין ֵעיֶנֹֽיָך", הסימן הזה, הגילוי הזה צריך להישאר קרוב אלנו, בלב "ּוְקַשְרָתם ְלאֹות ַעל ָיֶדָך ְוָהיּו ְלֹטֹֽ
 ובמוח, אנחנו צריכים למלא את המודעות שלנו בידיעה הזו.

כאן מזהירה התורה מההיפך, מנתינת סימן באותו מקום עוצמתי לדבר ההפוך "למת", מוות הוא הסמל 
חד בתודעתנו מקום להווייתו של החומר, אל לנו החזק ביותר של עולם החומר, של הארעי. אל לנו לי

לטעות ולזהות את עצמנו כחלק מהמציאות הגשמית. וכך ממשיכה הפרשה ומזכירה גם את המאכלות 
האסורות, את הזהירות שאנחנו צריכים מהדברים הגשמיים ש"אוסרים" אותנו. שמטמטמים, אוטמים, 

 את לבנו.
וא שיחזק בנו את התודעה כי הווייתנו היא בנים לה', המרחק מההתגשמות ומההזדהות עם החומר ה

 נשמות קדושות, והוא שיביא אותנו לברכה האמתית, לחוש באור הנשמה.
 

 )מבוסס על תורתו של השפת אמת(
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 הלשון בסוד
 (בלו יוסף)

 
 בין ברכה לקללה

"ְרֵאה ָאֹנִכי ֹנֵתן ִלְפֵניֶכם ַהּיֹום: ְבָרָכה, פרשת השבוע היא של התבוננות, כמו שמשה רבינו שונה את הדברים בפסוק 

אל הדיבר הראשון במעמד הר סיני בעת קבלת  בדבריו אלו משה רבינו מזכיר ומכוון את בנ"יּוְקָלָלה")דברים יא, כו(. 

שהרי התגלות "חזו" בתיבה  "ראה"אונקלוס מתרגם את התיבה "אנוכי ה' אלוהיך")שמות כ, ב(. התורה כמו שכתוב 

מעל הטבע כמו מחזה, שבו ראו כל בנ"י את הקולות בהיותם סובבים סביב, למרגלות  נסהוא  סיניבורא עולם על הר 

והם, שבחושים  חזועם  ראהי ומצאתי חזוק לכך במה שנרמז מתוך הצירופים המשותפים בתיבות הר חורב. אז יגעת

יש רהוא  ראהשל חוכמתו. מילוי אותיות  אור ה'ואת  רוח ה', את אזכולם חזו כל אחד מבנ"י ו ראההגשמיים 

ראית כתיבת עשרת שמיעת קול ה' מפיו ממש בעת  לפלא, המרמז פה ישראלא ומתוכן מתקבלים הצירופים הלף א

הברית שהיו שישה טפחים בצורה של  לוחותמרמזת על מדות  וא"ו, האות חזוהדברות בשתי הלוחות. ובתיבה 

והנרמז באות חי"ת מלשון חיים. שהרי  ורבוע. ואלו הלוחות שקבלו הם כמו כלי ישר ומחיה, ישר כתמונת האות 

אותיות בדברות הראשונות, לתכלית רושם של יראת ה' כת"ר -עק"ב תיבות וב-הבורא צמצם את כל אור חוכמתו ב

ורוממות כבודו לכל בנ"י למשך כל הדורות. ולתכלית הרגשת הבושה, כמו שיש נסיון ואז לבחור האם לעבור עברות 

או לשמור מצוות הן ברצוא והן בשוב, הן בעליה והן בירידה. הרמז לעבודה הפנימית של יראה ובושה נמצא כבר 

 . )לקוטי מוהר"ן ח"א, תורה כב(.ירא בשתבצירוף  תבראשיבמילה 

עולה השאלה, אם אור ה' הוא טוב ומיטיב אז איך השפעת האור המבורכת הופכת להיות קללה? התשובה היא, כי 

יש רק אות רי"ש אחת, כלומר ראשות אחת של ה', לכן מתוך שפלות וענוה האור נתפש כברכה גם אם הרצוי  אורב

אינו המצוי. אך אם נוספת עוד אות רי"ש כלומר עוד ראשות של הנברא לראשותו של הבורא אז מתקבלת המילה 

דין. כלומר הכל תלוי בתפישת המכה ב קלכמו מ קללה. כי מתוך גאוה אותו האור נתפש בצורה עקמומית כארור

הכלי של המקבל את האור האחד: כי אם הכלי של המקבל הוא רצון לקבל בעל מנת לקבל, אז במקום לחוות את 

להשגה דבר  קלהמאורי האור המקבל יכול לחוות את מאורי האש. לדוגמה, כל עוד המתגאה מקבל לעצמו בצורה 

. כי מתי שקשה למתגאה הקליפהשה, אבל למעשה הוא קיבל מן , הוא מצדיק כי מגיע לו, שהרי זכה לקדויפה

להשיג דבר ואינו מקבל מיד מה שמתאים למצבו "הרם", אש הגיהנום מכלה אותו ממש כמו המן הארור שהעולם 

 לא היה שווה לו כי רק ממרדכי היהודי לא זכה לכבוד הראוי שחשב לעצמו.

"אנכי שבחרתי בטובה, ראה היאך אנכי משונה מכל  :ראה ן הברכה והקללה כתוב במדרש תנחומא לפרשתילעני

לא יאמרו הבריות: כשבא משה לברכנו, מעט ברכנו. וכשבא לקללנו, הרבה קללנו. כיצד? הקללות שבתורת  .העולם

אמר רבי שמואל: מי שמביט בהן, מוצא הברכות יתרות על  .כהנים, שלושים פסוקים חסר אחד. והברכות אחד עשר

, שהברכות באות עליהם תם בחקתי תלכו, וסיים בתי"ו, ואולך אתכם קוממיואכיצד: בברכות פתח באל"ף,  .הקללות

 . . בין וא"ו וה"א, אין כלום"האם לא תשמעו, וסיים בה"א, ביד משווהקללות פתח בוא"ו,  .מאל"ף ועד תי"ו

, כי שמוהמרמז ב שמואלתנו אליו רבי כלומר האל הטוב בוחר להיטיב לעמו. והאל הוא אחד ואין שני לו. ומקרב או

החסד או צד ימין, אפילו בהפרש של חי -נראה לכאורה מתגבר על צד הברכה הדין או צד השמאל-גם אם הקללה

כלומר נמצא שם חסד, כי אם לא היה טיפה מאור הבורא ותכלית שם אל  נמצא שמאלקללות, יש לזכור כי גם ב

אלא רק ברכות. הרבי מוסיף שאיכות הברכות גוברים על כמות הקללות, בשמאל לא היתה מציאות כזו של קללות 

כי הברכות כלולות בין את הן כ"ב אותיות שפת הקודש, רצון הכולל את כל אותיות הברכות, לעומת זאת בקללות 

בן , לפני הבריאה שברא. כמו הצבע הלאיןשל עולם שהיה קיים עוד ב מלכו. אבל רק לכאורה, כי יש את אין כלום

שבין אותיות ה"א ו וא"ו. הלבן הסובב והמכיל בקלף כל אות שחורה המהווה רצון למשוך את האור והמוחין שבאור. 

הדין, שנועד לייסר מצד אחד אבל מצד שני להקל ברחמים ולזכך את מי -למעשה, תכלית הקללה הוא מלשון מקל

 שמחטיא את היעד להתקרב אל ה'. 

לתקן ולהתעלות יותר מהצדיק, כי הצדיק מעולם לא ירד למקום השפל כמו של דווקא במקומות הנמוכים ניתן 

 הרשע. וכשהרשע מתבונן ורואה שם את אור ה' וחוזר אליו בתשובה, הופך להיות לה' חסיד. שנזכה להיות, אכי"ר.
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