
 

 

 
 א"שליט גוטליב מרדכי אברהם הרב

 (השנה במעגלות הספר מתוך)
 

 (דברים ט"ז כ') ", למען תחיה וירשת את הארץרדוףצדק צדק ת"

"? וכי  וירשתה את הארץלמען תחיה " ל"צדק צדק תרדוףמה הקשר בין "–שואל ה"ברכת שלום" זצ"ל 

זאת אמרת לרדוף אחרי   ,? תשובה: אדם צריך לרדוף אחר צדקלאדם שאין צדק לא מגיעה לו ירושת הארץ

". אבל אדם רואה שהוא לא מסוגל ללכת  לא  צדק צדקלכן כתוב פעמיים " ,דביקות ה' במוחא ובליבא

, ואדם לא  הדעתממלכות שמים למעלה אדם מצד עצמו לא מסוגל לקבל עול שהרי ... במוחא ולא בליבא

 .אם הקב"ה לא יעזור לו ,מסוגל ללכת באהבת חברים באמת

  הנרנ"חי מדרגות הנפש :וע"י זה שתרדוף תזכה לירושת הארץ ,אתה מצדך תרדוף–הכתוב וזה שאומר

לירושת  מהיכן יהיו לך כלים -יוצא כי אם לא תרדוף מכאן נקראים ירושת הארץ ..הם ה–המובטחים לאדם 

 הארץ ?

 ם להשיג את ירושת הארץ העליונה דווקא ע"י זה שאדם מנסה ולא מצליח מטעם עצמו אז מקבל כלי 

הוא רואה את גודל שפלותו  ,ככל שאדם משתדל יותר–, להפך נמצא בכוונה תחילה לא נותנים לאדם שיצליח

 אין דרך אחרת !!לתוך הכלי הזה .כך הקב"ה ישפיע  ואחר ,נבנה כלי לישועת ה'בכך , וזו ההתקדמות כי 

 
 
 

 מחשבה פנימית 
  )יואל אופנהיימר(

 
  )המשך( מדעתנו ולא מדעתנו

  

 ,הוא כוח הכללי של האינסטינקט-ראינו בשבוע שעבר שכוח החיים הדוחף אתנו "שלא מדעתנו" 

 יותר תענוג ופחות סבל.  המבקש תמיד 

כוח זה "דרך  מכיוון שכוח זה שולט על המציאות החברתית, הנפשית והרגשית של האדם, נקרא

לגמרי לטבע העולם בכלל, והאדם   ייסורים"? כי הוא כפוףגם בשם "דרך  ארץ". ומדוע נקרא הוא

היצר הרע או אגואיזם. כל עוד כוח   ,בפרט, שהוא הרצון לקבל על מנת לקבל, או במילים אחרות

י סיבות  המניע היחיד הוא כוח האינטרס, רצון זה גורם להופעת ייסורים ברמת הפרט והכלל משת

, הנובעות מחוק "ענף ושורש", רוצה לומר, מה שמתוק לענף הוא מה שנמצא בשורשו, ומה  עיקריות

 שמר לו הוא מה שלא נמצא בשורשו. 

שבשורשנו )הבורא יתברך( לא נמצא שום תכונה של קבלה לעצמו, לכן השינוי צורה זה גורם  ומכיוון

  לייסוריםעצם המציאות של חיסרון שלנו גורמת לנו  לנו תחושת מרירות, ביזיון וסבל. במילים אחרות,

   אין סופיים.

זה, לעולם אינו בא לסיפוקו, כי  החיסרוןשנייה היא, שרצון לשלמות הנובע ממציאות של סיבה הוה

הפוכה למהות הרוחני, שקשור רק להשפעה )נתינה(.    סוף סוף, הדרך שלנו להגיע לשלמות )הקבלה(

לה מתפוגגת ואינה נצחית, ומעמידה אותנו במצב מחודש של ולכן, כל השלמה שלנו על דרך קב

 אין ספור... ייסוריםחיסרון, ולרדיפה בלתי פוסקת לתוספת שלמות. ורדיפה זאת גורמת לנו 

 

 

 פנינה לשבת
 תשע"ו שופטיםפרשת 

 



 פואת הנפשר
 )הרב אסף אהרון מכבי(

 
 כוח השפלות )מלכות( שבנפש

 
 ,על ידי קבלתה את כללות ההשפעה מן היסוד וירידתה אל   כוח הגילוי של כוחות הנפשהמלכות היא 

,והיא מזוהה עם  "עלמא דאתגליא"לכן נקראת המלכות  ,להתגלות ולפעול בה. המציאות החיצונית ממש

 .הכוח המגלה את השגות השכל ורגשי הלב לזולת שמחוץ לאדם –שורש כוח הדיבור בנפש 

והיא המטרה אליה שאפו כל כוחות  של התהליכים הנפשיים כולם, התכליתספירת המלכות היא  אם כן,

משרתים את המטרה  ניתן לראות את כל כוחות הנפש האחרים כ כאשר מגיעים אל התכלית, הנפש.

היא היוצרת את המלכות היא המוציאה את כוחות האדם מן הכוח אל הפועל,ו  .הסופית ובטלים אליה

 .המציאות של האדם

בא אל השלמתו ומילויו אך ורק במידת   – העונג והרצון –על מודע של כוחות הנפש כולם השורש ה ובעיקר,

הוא ורק הוא מביא   –המימוש במציאות  –כך המלכות  .כשם ש"סוף מעשה במחשבה תחילה", המלכות

"וראיתי כי אין טוב  : )קהלת ג,כב(,וז"ש  להשלמה את החשק והתענוג הפנימי ואת הרצון שבעצם הנפש

 .ישמח האדם במעשיו כי הוא חלקו"מאשר 

הכוח שמאפשר לאדם לצאת מעצמו לגמרי   – הכוח של האדם להיות "מחוץ לעצמו"מידת המלכות היא 

אין לה מעצמה שום תוכן   – "לית לה מגרמה כלום" .על כן נאמר שהמלכות בכדי להיות גלוי לאחרים

,על מנת להעבירו אל   ור של הכוחות שמעליההא –,אלא כל כולה כלי קיבול המוכן לקבל את התוכן  ו"אור"

 העולם החיצוני.

כשם שהמלך מרגיש שחלק מהווייתו וממהות הגדרתו  ."אין מלך בלא עם": )פרקי דרבי אליעזר,פ"ג(כתיב 

מציאות כך כל אדם מרגיש שחלק ממנו בא לידי ביטוי רק כאשר ישנה  היא עובדת היות עם עליו הוא מולך,

,וללא שיביע את עצמו אליה לא יביא את עצמו לידי שלמות  הבעתו שלוחיצונית המקבלת את 

ואילו מה שגלוי לו הינה מציאותו   ,גם כלפי האדם עצמו מהותו הפנימית נסתרת -יתירה מזאתותכלית.

 היא פרי המציאות שבמידת המלכות. תודעת ה"אני"גם - אם כן, שבפועל.

כמה  ,ו ,והאמת שאין לכך סוף ך יחשב לאדם שלם יותרככול שאדם יוציא יותר את כוחותיו אל הפועל כ

)עיין מהר"ל,תפארת ישראל,פרק שני  שהוא יוצא אל הפועל נשאר בכוח לצאת עוד אל הפעל תמיד

 ושלישי.וכן בדרשות הר"ן,הדרוש השלישי(.

ינם  אאנו רואים שרוב העולם אינם מודעים ואינם מוציאים את שלל כוחותיהם מן הכוח אל הפועל וממילא 

 האדם. סבל בנפש.חסימה נפשית זו מולידה ממצים את עצמם

,אולם כאשר האדם אינו משתלם במה  אדם שמרגיש שהוא ממצה את עצמו בחיים הוא שליו ורגוע יותר

,ממילא יהיה לו בהכרח צער נפשי עמוק.הדבר   לגלות את אין קץ כוחות הנפש הגנוזים בו שחקק לו השי"ת,

 .וזלים בגוף,שכאשר האדם אינו יכול להוציאם החוצה הם יוצרים כאב וסבלדומה לתופעת הצטברות הנ

 א.א.

 asaf_maccabi@walla.com -בכל שאלה והתייעצות בנוגע לטיפול יהודי )גוף ונפש( ניתן לפנות לאסף

050-6717833 
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 הפרשה בדרך ה"שפת אמת"

  סוכות()הרב מנחם 
 

 מי האויב?

יָת סּוס ָוֶרֶכב  ְלָחָמה ַעל ֹאְיֶבָך ְוָראִּ י ֵתֵצא ַלמִּ ָמְך  -כִּ י ה' ֱאֹלֶקיָך עִּ יָרא ֵמֶהם, כִּ ְמָך, ֹלא תִּ  -ַעם ַרב מִּ
ְצָריִּם:  ַהַמַעְלָך ֵמֶאֶרץ מִּ

אור החיים הקדוש מגלה הבנה נוספת הטמונה בפסוקים אלו. מלחמות אינן רק כאלו הניטשות 
שם במישורים הפיזיים שבין אומות שונות, הן לא תמיד מתאפיינות במכשירי הרג, בפצועים  אי

ובדם. ישנן מלחמות אדירות שפרוסות על פני שנים וקרובות הרבה יותר, כאלו ששדה המערכה 
ממוקמת במקום הקרוב ביותר אלינו, בתוך תוכנו. הקרב נחון בשקט חיצוני כל כך עמוק ובסערה 

 כך רועשת.פנימית כל 

 פרשה זו באה לתת לנו כלים להתמודד גם עם המלחמה הזו. מה הם?

ָמְך  י ה' ֱאֹלֶקיָך עִּ ְצָריִּם". "יציאת מצרים" אינו אירוע היסטורי שהיה ואיננו.  -"כִּ ַהַמַעְלָך ֵמֶאֶרץ מִּ
דשה אנחנו מצווים לזכור בכל יום את יציאת מצרים. המהלך הזה שינה בנו משהו ונתן לנו דרך ח

לראות את העולם. אם פעם חשבנו ששעבוד הוא תהליך של כניעה ושבירה המביא, בסופו של 
התהליך, להתרסקות ואבדון. הרי שמהרגע בו יצאנו ממצרים אנחנו מאמינים בגאולה, בכך 
שהסיפור יכול להתקדם ליותר מכיוון אחד. הגאולה הזו מלווה אותנו לכל מקום, בכל ניסיון 

ט כשמדובר במלחמות פנימיות, הידיעה שאיננו שפוטים של אותם כוחות וקושי. גם ובפר
 המנסים להכניע אותנו תחתיהם, היא עצמה הכלי החזק שמאפשר תקומה וניצחון.

ים הבנה זו מעניקה משמעות נוספת ועמוקה יותר לדבריו של ירמיהו הנביא:  ים ָבאִּ ֵנה ָימִּ ָלֵכן, הִּ
ם, ַחי ה'  -י ה' ְנֻאם ה', ְוֹלא ֹיאְמרּו עֹוד חַ  י אִּ ְצָריִּם: כִּ ֲאֶשר  -ֲאֶשר ֶהֱעָלה ֶאת ְבֵני יְִּשָרֵאל ֵמֶאֶרץ מִּ

ים ָשם ְוָיְשבּו עַ  ַדְחתִּ ֹכל ָהֲאָרצֹות ֲאֶשר הִּ יא ֶאת ֶזַרע ֵבית יְִּשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ָצפֹוָנה ּומִּ ל ֶהֱעָלה ַוֲאֶשר ֵהבִּ
גאולת מצרים אינה שם, בעבר הרחוק, אלא, חרותה : יגיעו ימים בהם נבין עד כמה ַאְדָמָתם

 בתודעתנו ומלווה אותנו בכל צעד.

ממך".  –אם נתבונן בתיאור המלחמה נמצא כאן תובנה נוספת בפסוק, "וראית סוס ורכב, עם רב 
כל אותם הקשיים, היצרים, כל אותם הלוחמים נגדי, לא רק שנמצאים בי, בתוכי. הם גם מגיעים 

עמוקים באישיות שלי. לפעמים נוח לי לחשוב שהמלחמות הן חיצוניות, קל יותר ממני, ממקומות 
להתמודד מול ישות חיצונית, מול אויב זר שנלחם בי. אבל כשאני מתבונן במלחמות הפנימיות 

 שלי הדברים קשים שבעתיים, אני מגלה שהלוחמים הם מבפנים, ממני עצמי.

צר בתוכי כשאני מגלה מלחמה ביני לבין מי שאני, ההבנה הזו קשה, חוסר הברירות והבלבול שנו
הם נוראיים. נוצר בתוכי שסע עמוק בין ההבחנה המובנית בה אני מזוהה עם הטוב, לבין הגילוי 

לשם  –שהרע עצמו מגיע מתוך הווייתי. לצד השאלה איך מתמודדים, צומחת תמיהה גדולה יותר 
 מה נברא בי הרע הזה?

ָלֵחם ָלֶכם ך, בדבריו של הכהן: "תשובה לכך נמצא ברמז בהמש ָמֶכם ְלהִּ י ה' ֱאֹלֵקיֶכם ַהֹהֵלְך עִּ כִּ
יַע ֶאְתֶכם ם ֹאְיֵביֶכם, ְלהֹושִּ ". הרע הזה אינו מיותר, יש לו מטרה חשובה. כמו שגלות מצרים עִּ

"ההולך עמכם". היא נועדה  –אינה מיותרת, היא תוכננה מראש, ה' הולך בה עמנו יד ביד 
ם", ללמד אותנו לעמוד על שלנו ולהתנגד לשעבוד, היא יועדה  להפוך אותנו לעם. "להושיע אתכ

כך אותן המלחמות שבתוכי אינן מיותרות. ללא אותם הקשיים לעולם לא הייתי נהיה מי שאני, 
 לעולם לא הייתי מגיע לגאולה.

 

 

 



 בסוד הלשון
 )יוסף בלו(

 

 לאור פרשת שופטיםי" לדודי ודודי לני א"

ֶתן ְלָך ְבָכל ְשָעֶריָך, ֲאֶשר פרשת השבוע הפרושה לפנינו היא פרשת שופטים, כמו שכתוב   ים תִּ ים ְוֹשְטרִּ "ֹשְפטִּ
ְשַפט ְשָבֶטיָך ְוָשְפטּו ֶאת ָהָעם, מִּ ש אלול, כי בשבת . עתה, כבר אנו בחודֶצֶדק")דברים טז,יח(-ה' ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן ְלָך, לִּ

אה ר, שאמרו רז"ל כי ראשי תיבות תיבה זו היא "ראהשעברה זכינו גם לראש החודש ואז קראנו את פרשת 
רוחנית, בהתבוננות בהויה -גיע". המרמזים כי יש לראות לא רק בחוש הגשמי אלא בראיה מחשבתיתהלול א

 את אור ה' שהוא השפע הנובע מעצמותו יש מאין, כי האור היה קיים עוד לפני הבריאה. 

רק  שרוצה לפעול אניי" כי הבורא קרוב אלינו ואם נתיגע לבטל את הלדודי ודודי לני א, "אלולהחדוש בחודש 
י פרס, נמצא את הבורא נוגע בנו ממש, כמו שכתוב  איןאם יש פרס, אלא שירצה לפעול ב י ּוָמָצאתִּ "ָיַגְעתִּ

 . ואז נתחזק באמונה באהבתו אותנו, אהבת חינם, לכן לא נירא מיום הדין בראש השנה. ַתֲאֵמן")בבלי,מגילה ו(

ושער  שער דש אלול יש למנות אצלנו דיינין בכל, לכן בחוהשערהה' נוהג עם בריותיו מידה כנגד מידה כחוט 
בלבבנו ולדון את מעשינו במשפט צדק. וגם למנות את השוטרים בכדי להוציא לפועל בשלמות את גזר הדין, 
המביא לשלום בין הצדדים הפנימיים שבלבנו: הצד התובע לשינוי את הצד הנתבע המקובע להרגלים של 

דת הדין מעיד דווקא על מידת הרחמים. לכאורה, מידת הדין גורמת תאוה. השלום היוצא ממשפט צדק וממי
קְ שתרגם אונקלוס בתיבה  צדקוכמו  שוט פיוב מושיטה שופטליראה כמו   מישירהשוטר וכמו ה" ׁשֹוט"דִּ

, בכדי לאכוף את גזר הדין בשלמות המביא לשלום כנ"ל ולאהבה הנובעת ממידת הרחמים של בורא עולם. שוט
ְשַעְנֶתָך ֵהָמה ְיַנֲחֻמנִּי")תהלים כג,ד(כמו שכותב דוד המלך  ְבְטָך ּומִּ כלומר אם נבין כמו דוד המלך שתכלית  "שִּ

 ונשוב אליו בתשובה מתוך אהבה ופחות מתוך יראה.ה' שנזכה לרחמיו, לאהבתו ולהיטיב לנו, אז נקבל את דינו 

לאור רוץ וננו לרצכאשר  :רצואבקי בזה להיות  -י": אני לדודי לדודי ודודי לני ארבי נחמן מברסלב מפרש את "
מדבקות בבורא ואף נופלים חלילה למקום ירוד  שביםכאשר  :שובבקי בזה להיות  -ה' בהתלהבות, ודודי לי 

"והפרוש הפשוט הוא, שמי שרוצה לילך בדרכי : אל ה'. ובלשונו ושבים שובפנים אבל לא מתיאשים  בבשת
התשובה, צריך לחגר מתניו, שיתחזק עצמו בדרכי ה' תמיד, בין בעליה בין בירידה, שהם בחינת: "אם אסק 

כן אל יעמד -פי-על-אף שמים ואציעה שאול")תהלים קלט,ח( הינו בין שיזכה לאיזה עליה, לאיזה מדרגה גדולה,
שם, ולא יסתפק עצמו בזה, רק צריך שיהיה בקי בזה מאד, לידע ולהאמין שהוא צריך ללכת יותר ויותר...שזהו 
בחינת בקי ברצוא...שהוא בחינת: "אם אסק שמים שם אתה". וכן להפך, שאפלו אם יפל, חס ושלום, למקום 

ולם, ותמיד יחפש ויבקש את השם יתברך, ויחזק עצמו שיפל אפלו בשאול תחתיות, גם כן אל יתיאש עצמו לע
בכל מקום שהוא, בכל מה שיוכל, כי גם בשאול תחתיות נמצא השם יתברך, וגם שם יכולין לדבק את עצמו 

אפשר לילך בדרכי התשובה, כי אם -אליו יתברך, וזה בחינת: "ואציעה שאול הנך". וזה בחינת בקי בשוב, כי אי
 )לקוטי מוהר"ן חלק א, תורה ו(."אלוכשבקי בשני הבקיאות ה

אז בע"ה, שנזכה לחיות בהבנה שחלק מעבודת ה', דווקא לדבוק בו לאחר נפילה ויאוש, התבוננות זו יכולה 
 לשמור על הרצון בדבקות בו, אכי"ר.-קר יוהע,לנחמנו ולהקל עלינו לשוב אליו באהבה ובשמחה 


