
 
 

 
 
 
 

 בפנימיות הפרשה 
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

 

י" ְלָחָמה ֵתֵצא כִּ יתָ  ְבָיֶדָך יָךקֶ ֱאֹל ה' ּוְנָתנֹו ,ֹאְיֶביָך ַעל ַלמִּ ְביֹו ְוָשבִּ יתָ . שִּ ְבָיה ְוָראִּ  ְוָחַשְקתָ  ֹתַאר ְיַפת ֵאֶשת ַבשִּ
ָשה ְלָך ְוָלַקְחתָ  ָבּה  (א"י-'א, י"דברים כ)" . ְלאִּ

 
כשאדם מתחיל במלחמה הזאת כנגד היצר הרע שלו, אז הוא רואה בשבי אשת יפת תואר. הסביר אדמו"ר זצ"ל: 

הוא רוצה שהיא תהיה אשתו, דהיינו  .זוהי השכינה הקדושה. האדם חושק בשכינה הקדושה -"אשת יפת תואר" 
הנות מהיופי שבה מצד הקדושה. היופי האמתי הוא התגלות ישתתחבר אליו, ותשפיע לו מהיופי שבה, שיוכל ל

. הנאה ושלימות מאשר המצב שהקב"ה מתגלה לאדם ומתוודע אליו ,השי"ת. אין מצב שיש בו יותר יופי ושמחה
דברים הם רק דברים שבאים בכדי לייצב את החיים הגשמיים של בשביל זה כל הבריאה כדאית, וכל שאר ה

להחזיק את האדם בבריאות ברוח טובה, אבל הם דברים שוליים ביותר, ולכן האדם לוקח את האשת יפת  ,האדם
 תואר לאשה.

 
ְלָחה ֵביֶתָך תֹוְך ֶאל ַוֲהֵבאָתּה" ָפְרֶניהָ  ֶאת ְוָעְשָתה ֹראָשּה ֶאת ְוגִּ יָרה. צִּ ְמַלת ֶאת ְוֵהסִּ ְבָיּה שִּ  ְוָיְשָבה ֵמָעֶליהָ  שִּ

יהָ  ֶאת ּוָבְכָתה ְבֵביֶתָך ָמּה ְוֶאת ָאבִּ ים ֶיַרח אִּ ָשה ְלָך ְוָהְיָתה ּוְבַעְלָתּה ֵאֶליהָ  ָתבֹוא ֵכן ְוַאַחר ָימִּ  " .ְלאִּ
 .י"ג(-י"ב כ"א, דברים)
 

ות בכדי שתוכל להתחבר עם האדם. משמע מכאן שיש סבב שלם של תיקונים שצריכה אשת יפת תואר לעש
שהאדם צריך לקחת את האשת  הוא וצריכים להבין מהם התיקונים הללו. הרעיון הכללי של כל התיקונים הללו

"שקר החן והבל היופי אשה כפי שאומר לנו הפסוק:  ,יפת תואר לא מצד היופי שבה, אלא מצד האמת שבה
כי כשאדם לוקח אשה בגלל החן והיופי, הוא בעצם לוקח אותה בכדי  .)משלי ל"א, ל'( יראת ה' היא תתהלל"

שתספק את האהבה העצמית שלו. אבל אם הוא לוקח אשה בגלל יראת ה' שיש בה, אז בדיוק להיפך, כי יראת ה' 
לפיכך באמצעות אשתו הוא יכול להגיע למצב של הקטנת הרצון לקבל  .משמעותה שאדם מתבטל כלפי הקב"ה

 שלו כלפי הקב"ה. שלו, ושעבוד
 

כמובן היא לא  .השכינה הקדושה, צריכה לעשות -זה האופי של התיקונים, שהאשת יפת תואר ש ם כןנמצא א
 .צריכה לעשות את זה ביחס לעצמה, אלא כל התיקונים הללו הם ביחס לאדם

 (מתוך מאמר תקצ"ח)
 

 

 
 
 
 

 "כאשר יודע האדם נגעי לבבו שהוא חולה הנפש בסוד הקטנות,
 אחר שיש לו דעת זה, אז ממתיק ע"י הדעת זה, וזה רפואתו."

 )הבעל שם טוב(
 

  

 פנינה לשבת
 זתשע" כי תצאפרשת 

 



 

 
 מחשבה פנימית

 )יואל אופנהיימר(
 

 להזדהות עם המהות

 
"ומתחילה אציע דעת חז"ל בדבר השתלשלות דורות העולם, אשר הגם שאנו רואים את הגופות שמתחלפות 

ועוברות מדור לדור, הנה זהו רק מקרה הגופות, אולם הנפשות שהם עיקר העצמות של הגוף, המה אינם נעדרים 

שהיו בדור המבול הם נעתקו במשפט בני חילוף, אלא המה נעתקות ובאות מגוף לגוף מדור לדור, שאותן הנפשות 

ובאו בדור הפלגה ואח"כ בגלות מצרים ואח"כ ביוצאי מצרים וכו', עד דורנו זה, ועד גמר התיקון. באופן, שאין כאן 

בעולמנו שום נשמות חדשות על דרך התחדשות הגופות, אלא רק סכום מסוים של נפשות באות ומתגלגלות על 

 פעם בגוף חדש ובדור חדש."גלגל שינוי הצורה מפאת ההתלבשות בכל 

 )מאמר השלום(

 

ם שהיה פעם מלא באור שבנפש. וזה המקו "י"החלל הפנומקור כל דאגה וסבל נפשי שרוי בחיבור למקום הנקרא 

ונמצא כעת בחושך ובניתוק מהבורא. תחושת הריקנות הזאת בחיי האדם מכונה הסתר  ,ואיבד אותו ,אלוקי עליון

פנים, קרי חוסר הבנת השגחתו ית'. הקושי הקיומי של האדם מול הנהגת הבורא, מתרכז סביב שאלת הייסורים 

ר זו )בהקדמה לספהנוקבת השאלה השהאדם סובל בפרט, ושאלת "צדיק ורע לו" בכלל. וכך מנסח רבנו את 

ואיך ברא מלכתחילה כל כך  ,שאין למעלה הימנו ית' טיביהטוב ומ"לפי שהשכל מחייב, הלא הוא ית'  :הזוהר(

. ועל כל פנים לא להרע כל כך"והלא מדרך הטוב להטיב,  ?סרנה בכל ימי היותןיהרבה בריות שתתענינה ותתי

טיב לנבראיו( וקיום ית הבריאה )לה: מטרהבין שתי עובדות סותרות לכאור גשרבמילים אחרות, האדם מתקשה ל

 מכאוב.החסרונות וה תהמציאות מלא

 

אמונה מסכימים שהאדם מורכב מגוף הרוב אנשי אמנם שורש הקושי מונח בהסתכלות שגויה על מהות האדם. 

הם. ייסוד האבחנה שבינ בהגדרה שלבלבול רב אצל רובנו עדיין קיים אך נפש, הווה אומר, חלק גשמי וחלק רוחני, 

לוה ממעל ממש", הרצון להשפיע -בעל הסולם מסביר זאת בשפה בהירה. החלק הנשמתי שבנפש הוא "חלק א

הטהור, כוח הנתינה הזכה הנמצאת בהשתוות הצורה עם רצון הבורא. החלק הגשמי שבנפש הוא הרצון לקבל 

או במילים  ,ה"אני" לעצמו, הנמצא בהפכיות הצורה מרצון הבורא. יתרה מזאת, חל בלבול נוסף בתחום הגדרת

האם לרצון להשפיע  ?האם לרצון לקבל שבי ?אחרות, מה כוונתי כשאני משתמש במילה "אני"? האם לגוף שלי

"נודע אל בעלי מדע, כי גוף האדם איננו האדם עצמו  :שבי? וכך כותב הרב חיים ויטל זצ"ל )בספר שערי קדושה(

אחד תתלבש בו  הוא ענין לבוש הגוף, אבל א הפנימיותהאדם הונמצא  כי זה נקרא בשר האדם... ,מצד הגוף

נפש השכלית אשר היא האדם עצמו בעודו בעולם הזה, ואחר הפטירה יופשט מעליו הלבוש הזה...". ולכן עלינו 

ולא יקרה שאדם יחשוב על חולצתו  .כמו שהגוף שלנו מלובש בבגד ,לראות את עצמנו כנשמות המלובשות בגוף

 לובשת שרק, הנשמה של נצחיתה מהמהות מתעלמיםוקא בלבוש העיקר, וואך רובנו רואים דכשהוא אומר "אני"! 

 .לגוף מגוף כשמתגלגלת צורה ופושטת צורה

 

שבנו,  החלק הגשמיפתוחה לפנינו עבודה מהפכנית הדורשת החלטה מדעת לעזוב את ההזדהות הבלעדית עם 

  . יש לשינוי זה כמה השלכות מרחיקות לכת. הנשמה שבקרבנוולהתחבר ולדאוג לטיפוחה של 

              

לל הפנוי שבנו, וכך נוכל חראשית, ככל שנזדהה יותר עם החלק הנצחי שבנפש, כך גם יפחת מקומו היחסי של ה

לפעול ולחיות ממקום של שלמות ושלווה נטול מכאובים וחרדות. ובנוסף, נרוויח שחרור מהשאלות האמוניות 

ל. כי כל הספקות עולות כשמסתכלים רק על "סיפורי החיים והמוות" של הגופות, כאילו הם תכלית שהזכרנו לעי

הכל. אך אם מנגד, נתמקד בתהליך שהנשמה עוברת במסע שלה, נראה בנקל שהוא אמנם ארוך ופתלתל, אך הוא 

הרצוי והשלם. ולכן,  ית, קרי, שבסופו של דבר, הנשמה תגיע למדרגת התיקוןתהשגחה המטרהיסוד של הבנוי על 

     כל המהמורות שבדרך נועדות להתפתחותה ותיקונה של אותה נשמה.

 

מהו הזכות לכוון את חיינו בצורה נכונה. כי אם נבין באמת מה מהותנו, מהו החלק העיקרי ואת ושנית, נרוויח 

אנרגיה המתאימים לו באמת. ונהפכו, מה הזמן וההחלק הטפל שבנו ובעולם, נוכל לייחס לכל חלק את משאבי 

ה "ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהבֹונִּים ָהְיתָ שהיה עד עכשיו מונח בקרן זווית יהיה במרכז תשומת ליבנו, וכן ההיפך. וזאת על דרך 

ָנה"  יסוד התשובה.   ווזה ,ְלֹראש פִּ

 



 

 הלשון בסוד
 (בלו יוסף)

 ישראלי איש של מלחמתו

שבו אנו מחשבים חשבון נפש, ומבקשים סליחה מה' על חטאים שהרחיקו אותנו  הסליחות חודש הוא אלול חודש

הוא  השבוע פרשת של שמה. "ניצח" אותנו במהלך השנה במלחמה, שאנו יוצאים כנגדו לעתיםממנו, כי היצר הרע 

הקודש בהן הוגים(. אלו מרמזים שיש לצאת -רמז לסך כב אותיות) צא, אץ, את: התיבות תצא, ובתיבה "תצא כי"

לשדה ולהאיץ בשיח מתוק עם ה' וכביכול להכניע אותו כך שיהיה מחויב למלא את חסרוננו. למעשה זו עצת 

, כלל פיו לפתוח יכול ואינו יתברך השם לפני שיחתו לפרש כשבא: "לשונו וזה, מברסלב נחמן רביההתבודדות שהזכיר 

 כמו. רחמים לבקש יכול שיהיה ,חווכ את ויאמצו מלמעלה עוהוישיסי, רחמים לבקש להתחזק צריך הוא כן פי על אף

 מלאכי יעוהוישיס י"רש ופרש .כחו את מאמצין הכל שיהיה רחמים אדם יבקש לעולם :(נד סנהדרין) ל"חז שאמרו

ואז  ,לבקש סייעתא דשמיא ,רבנו מייעץ למי שלא מצליח לפתוח את פיו .(עד ,הנפש השתפכות) "רחמים לבקש השרת

כי  המרמזים, אדםכח גימטריא  חכמהמלאכי השרת יעמדו לרשותו לתת לו כח. וכח זה מה שלא יצא אל הפועל, לכן 

 להתפלל בפועל., המרגשת את לב האדם ומניעה אותו בשמחהאותיות  ,מחשבהלתת  הואסיוע המלאכים 

י" פותחת בפסוק: הפרשה ְלָחָמה ֵתֵצא כִּ יתָ  ְבָיֶדָך ֹלֶהיָך-א  ' ה ּוְנָתנֹו ֹאְיֶביָך ַעל ַלמִּ ְביֹו ְוָשבִּ יתָ  .שִּ ְבָיה ְוָראִּ  ְיַפת ֵאֶשת ַבשִּ

ָשה ְלָך ְוָלַקְחתָ , ָבּה ְוָחַשְקתָ , ֹתַאר  מותרת אשר, והנחשקת השבויה אשה אותה היא מי אז .(יא- י, כא דברים) "ְלאִּ

 ארץ שבמלחמת, מדבר הכתוב הרשות במלחמת - למלחמה תצא כי: "מפרש י"רש? לאישה לקחתה הישראלי ללוחם

 דברה לא - לאשה לך ולקחת. 'נשמה כל תחייה לא'( טז, כ לעיל) נאמר כבר שהרי, 'שביו ושבית' לומר אין ישראל

 אחריו שנאמר, שונאה להיות סופו, נשאה אם אבל. באיסור ישאנה מתירה ה"הקב אין שאם. הרע יצר כנגד אלא תורה

 יצררש"י מוכיח שהתורה מדברת שהאשה השבויה נמשלה ל, כלומר". ומורה סורר בן ממנה להוליד וסופו (...טו פסוק)

 גואל גימטריא פגםוכמו כן . תוקפו פוגאשר אחריתו ל גוףה תאוותמ להתענג, צמיע צוןהר: תיבות ראשי, ע"הר

, זאת עם יחד אבל. שינההו שתייהה, אכילהה כמו התאווה מפגם עצמו לגאולהישראלי  המרמזים כי על הלוחם ,ף(ו)ג

 ועל. והמיטיב הטוב' בה ולא ברע בבחירה ,התכלית את להחמיץ המאפשר הניסיון את הישראלי לאיש מתיר' ה

 מזיו וליהנות' ה על להתענג אלא נברא לא שהאדם הוא ל"חז שהורונו מה: "ל"הרמח כותבהאדם המתוקן  תכלית

 גםו, ידם על לבטול ניתן לא הנבראים של לקבל הרצון שהוא הרע שהיצר, יודעהרי  הבורא(. ישרים תמסיל) "שכינתו

 הישראלי האיש על אוסר אינו הבוראלטובת הנברא,  ,לכן. כולה הבריאה חומר הוא לקבל שהרצון הסולם בעל כותב

, וככל שההשתוקקות לעצמו לקבל מנת בעל לקבל הרצון משום שכך גדל, לעצמו הרע היצר את ולשאת לקחת אפילו

 אותיותהיא  קליפה. התיבה והקליפה" הפרי" התענוג יהיה גדול יותר. כמו במשל של ,לדבר גדלה, בעת מילוי החסרון

 ההנאה אם גם, ממנו ליהנות מושך הרע יצרו ,בו לחשוק קלאזי  ,יפה דבר לפני הטבע הוא שמי שעומד כי, יפה קל

ין י. הענבאדם שגדלוהקדוש  הפנימי לתוכן נמשלהפרי  ואילו ,ולטומאה לחיצוניות הנמשל הקליפהלכן, . זמניתהיא 

. כלומר, יש לוותר על צורת הנצחי מהתוכן ליהנות מנת על המיותרת הקליפה את לקלף הוא, שכאשר הפרי בשל, יש

להפוך אותו כך שהרצון יהיה רצון לקבל בעל מנת להשפיע. למעשה  ,שיהיה בעל מנת לקבלהרצון לקבל, שבמקום 

 כך הנברא מידמה למידת ההשפעה של ה', ואז הם נמצאים קרובים זה לזה, ממש כמו זוג חברים אוהבים.

מו כ ואטימותו הלב ערלת את למול שיש המרמזים ,המח מלל הצירוףיש , ל"הנ" למלחמה" בתיבהכי  ומצאתי יגעתי

 תיבות ראשי, המח של בצורה', בה דבקותל השתוקקותאת ה להשיג ניתן ודבור מלל באמצעות כי. המילה בריתב

 אל להגיע ומחמיצים מתעתע דמיון בשדה תועים כשה אנו לעתיםכי  .רחמים' מה לבקש ישש המרמזים ,מץח צהמה

לזכור באמצעות ידיעה של חכמה שכלית שה' הוא מחויב המציאות, ובזכות  משתדליםאנו  לפחות אך. הנאמן הרועה

חס ושלום,  ,וכביכול יש הרגש של ניתוק ,מאתנו נסתר ה' כאשר אך. ולדבוק באותו רועה רצוננו את למצותזה 

 קרבת של שיאו זה אותיות יאוש. כי יאושהיא הכלי להתמודד עם רגש של  ברחמים להשיבנו אליו ברצון ה' אמונהה

י", אלינו' ה ַהב ֲאֶשר ֶאת כִּ יחַ  ה' ֶיא   אליו ולשוב בתקוה להתחזק יש ,אז דווקא לכן (.יב, ג משלי) "יְִּרֶצה ֵבן ֶאת ּוְכָאב יֹוכִּ

 .מחדש

 המרמזים כי סוף ,ומורה סורר בן יהיה ובנם שנואה וא שהיא תהיההשבויה ה אישהסוף הקשר בין האיש הישראלי ל

, בנו שאין מה לתקן אפשר אילהכיר את הרע, שהרי  הדבר הוא טוב ומה .אותו לשנוא הוא הרע היצר עםשלנו  הקשר

"בן  ,ת הקשרתולד עם להתמודדהמאתגר הוא גם כאשר צריך  ניסיוןה. ולהיבדל ממנו הרע מהיצר שוני להרגישוטוב 

 סוררי, כי יגעתי ומצאתסורר ומורה", הנלחם כנגד היצר הטוב שבלבנו. אז מהי אופן מלחמת הלוחם הישראלי? 

אלו  .ראה גאולהוגם  אחד ראה לבוגם  ראה אדםגימטריא  מורה גיע(,הלול אאה ר)ר"ת  סר ראהגימטריא 

מרמזים כי הלוחם הישראלי עוסק בתשובה, כאשר הוא עורך חשבון נפש יומי, כמו בחודש אלול, ומבקש סליחה על 

חטא הגאוה שהוא שורש לכל המדות הרעות. אברך את כולנו, שנזכה ללמוד ולתקן את הגאוה בענוה המביאה 

 ולה השלמה, אמן כן יהי רצון.לאחדות, ובע"ה גם יסורו כל הייסורים של הנפש ושל הגוף ונזכה לגא

 

  



 

 בינהפניני 
 )אדלר יפעת(

 

ים, ָהַאַחת ֲאהּוָבה ְוָהַאַחת ְשנּוָאה..."" יש ְשֵתי ָנשִּ ְהֶייןָ ְלאִּ י תִּ  ו("ט ,א")דברים כ כִּ

 

שמראה  אלו העכו"ם –זה הקב"ה, 'אהובה'  –"כי תהיין לאיש" מי הן שתי הנשים האלו? אומר המדרש: 

". מדרש זה נראה במבט ראשון תמוה ביותר. האם יתכן אלו ישראל שמסתיר מהם פנים –להם פנים, 'שנואה' 

שישראל שנואים? וכיצד יתכן שהקב"ה מראה פניו לעכו"ם ומסתיר פניו מישראל? הרי נאמר במפורש: "הבוחר 

 ט:"מאמר תכ בעמו ישראל באהבה". מסביר הרב ברוך שלום אשלג זצ"ל ב"ברכה ושלום"

 

יש באדם שני כוחות: א( הרצון לקבל לתועלת עצמו. ב( הרצון להשפיע, היינו לעשות הכול לתועלת ה'. "

 וב' אלו נקראים "שתי נשים". כלומר, יש להבחין באדם בחינת ע' אומות העולם וגם בחינת ישראל.

ו מייחסים לרצון להשפיע ואומות העולם אנו מייחסים לרצון לקבל לתועלת עצמו, ובחינת ישראל אנ

. ויש לדעת שאלו ב' רצונות הנ"ל באים מלמעלה, היינו שרק ה' הוא הנותן אותם, ואין זה בידי אדם לקחת לה'

, אלא תיכף הכוח הראשון הנקרא רצון לקבל לעצמו בא לאדם בלי יגיעהאותם לבד בכוחות עצמו. אלא 

, הרצון להשפיע אינו בא מלמעלה בלי יגיעההב' שהוא  מעת היוולדו יש לו כבר הכוח הזה. מה שאין כן הכוח

דהאדם צריך מקודם לחפש עצות איך להשיג אותו, ורק אח"כ הוא מקבל את הרצון להשפיע מלמעלה, אבל בלי 

 יגיעה לא נותנים."

 

, מכיוון שהאדם למעשה עובד את רצונותיו שלו ולא את רצון עכו"םנקרא בחינת  הרצון לקבל לתועלת עצמו

ה'. הרצון הזה אהוב על ידינו, והתענוג שבו גלוי לעינינו. כשאנחנו עובדים למען התועלת העצמית שלנו, יש בנו 

 ."אשה אהובה"רצון טבעי ואהבה לעבודה הזאת ולכן רצון זה מכונה 

 

, מכיוון שזוהי עבודה לשם שמיים, עבודה למען עשיית רצון לישראנקרא בחינת  הרצון להשפיעלעומת זאת, 

הבורא ודבקות בו. הרצון להשפיע מנוגד לרצון שלנו לקבל תועלת לעצמנו, התועלת והתענוג שבו נסתרים מעינינו 

 . ממשיך ומסביר הרב"ש:"אשה שנואה"והוא אף עלול לעורר בנו התנגדות גדולה, ולכן הוא מכונה 

 

שכל היגיעה שהאדם נותן בתורה ומצוות היא בכדי להשיג את החיסרון של הרצון ה, "...נמצא לפי ז

... כמו כן האדם צריך להגיע לידי הרגשה שאם אין לו הרצון להשפיע, שבזה הוא יכול לבוא לידי מצב של להשפיע

לכן הוא רוצה להגיע  דבקות בה', גם כן אין לו חיים והנאה בעולם הזה, היינו, שהוא רואה שאין לו סיפוק בחיים,

המצב  אלא בלי הרצון להשפיע אין האדם יכול לבוא לשלימות.לשלימות. כי בטח יש בבריאה טוב ועונג, 

הזה נקרא חיסרון וצורך, ובזמן שיש לאדם חיסרון כזה, אז הוא מקבל מלמעלה מהקב"ה את הרצון הב' 

 .”הנקרא רצון להשפיע

 

מסייעת לנו לזכך את עצמנו ולהשיג את החיסרון שלנו ברצון להשפיע,  היגיעה שלנו בתורה ובמצוות לשם שמיים

ואז הקב"ה מסייע לנו ונותן לנו מלמעלה את הרצון הב', הרצון להשפיע. כדי שהעבודה שלנו תהיה מתוך יגיעה 

 הקב"ה מסתיר מאיתנו את הטוב והעונג שבתורה ובמצוות.  –לשם שמיים ולא לשם התענוג והתועלת שלנו 

כוח אומות העולם לבין כוח ישראל שבקרבנו יש מלחמה מתמדת. יש לנו ירידות שבהן הרצון לקבל גובר ויש בין 

עליות שבהן גובר הרצון להשפיע. אך אל לנו להתייאש. גם לירידות יש מטרה, וגם  את הירידות הקב"ה שולח 

שמחים במצבנו, לקפוא על השמרים ולא אלינו כדי לאפשר לנו לעלות ולהתקדם. בלי הירידות היינו עלולים להיות 

לשאוף לעלות עוד ועוד בדבקות לקב"ה. מתוך הירידות אנחנו חשים בחיסרון שלנו ומתפללים לקב"ה שיסייע לנו 

וייתן לנו סיוע כוח התגברות על הרצון לקבל ולהכניע אותו. וכך שני הכוחות הטמונים בנו והמלחמה ביניהם 

 לות מעלה מעלה לדבקות בה' יתברך. מסייעים לנו להמשיך לשאוף לע
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