
 
 

 

 
 

 מחשבה פנימית 

 )יואל אופנהיימר(

 

 "העולם מוכרח הוא לבוא לידי תשובה שלמה"

 פרק ה(אורות התשובה  –קוק זצ"ל   )הרב אברהם יצחק הכהן

 

כמה תמוהה אמירה זאת! יש בה מאין סתירה פנימית: אם התשובה היא הכרח, מה מעלתה? 

שמא החטא עצמו   יתרה מזאת, אם התשובה אינה בחירית, אז למה קיימת מציאות של חטא?

 מחוץ לבחירתנו חס ושלום? 

אתגר אותנו טמון פה סוד גדול, על משקל הכתוב בפרקי אבות: "הכל צפוי והרשות נתונה" שמ

 לוהית של העתיד. -מלב הפרדוקס שבין הבחירה החופשית של האדם אל מול הידיעה הא

 מסביר רבנו בעל הסולם שאצל הקב"ה אין זמן ולכן עתיד, הווה, ועבר נמצאים בסוד האחדות. 

מחשבת הבריאה שבה נברא העולם היא "להטיב לנבראים". מחשבה זו היא קדומה לעולם, אך 

א יהיה רק לעתיד לבוא, כשהעולם יגיע לנקודת גמר התיקון. עבור הבורא, שהוא מעל גילויה המל

הזמן, אין הבדל בין מחשבה לקיום המחשבה. ולכן בשונה מהאדם, ברגע ויש מחשבה אצלו 

 יתברך, יש גם קיום של אותה מחשבה במציאות, גם אם בעיננו מבדילים בין הדברים שנים רבות. 

ריאה לגמר התיקון, נברא עבורנו מציאות של זמן, המאפשר מצב של קלקול בתווך, בין מחשבת הב

ותיקון, מצב בחירי שבכל רגע יש להחליט בין טוב ורע, בין אמת ושקר, בין קדוש וטמא, בין מצווה 

   לעבירה.

אל היעד ההכרחי של גילוי טוב ה' האין סופי, נתונה לרשותנו. אפשר להגיע אליו מהר הדרך 

נקבע מראש  היעד עצמוחינת "אחישנה" או לעט ובייסורים בחינת "בעיתה". אבל ובנעימות ב

 "סוף מעשה במחשבה תחילה". 

, גם אם הדרך חיתרהכדי, היא -תיקון העולם במלכות ש לכן, התשובה, שהיא התקווה הסופית של

  . להגיע אליה הוא בחירי



 רפואת הנפש
 אסף אהרון מכבי(הרב )

 

 הנפשרפואת  -סדר בחיים
 

 "בנינו של עולם הוא סידרו של עולם".מלמדנו הרמח"ל זצ"ל 

 סדר מרגיע את הנפש ומאפשר יישוב הדעת. בלגן מפזר את הנפש,

אין האדם יכול להגיע להשקטה ולהתבוננות וממילא לא יזכה להכיר את  כאשר יש פיזור בנפש,

 עצמו האמיתי ואת ייעודו ושליחותו בחיים.

סדר תזונה  ניהול זמן נכון לעבודה ולמשפחה, סדר לימוד, תחומי החיים:סדר צריך להיות בכל 

הצבת יעדים ומטרות שונות של השפעה והתעלות במציאות ותכנון  ניהול כלכלי נכון, ובריאות,

 מפורט כיצד בפועל להשיגם וכו'.

י )שזה תוך כדי גמישות ונתינת מקום לבלתי צפו כאשר יהיו חייו של האדם מסודרים ומתוכננים,

ומאידך יגיע  ו,"בעיות וכ טרדות, מניעות, ימנע מעצמו כל מיני עיכובים, כלול בתכנון(,אז מחד,

 קים ואדם.ולהישגים מרשימים ולהתפתחות רוחנית וגשמית וימצא חן בעיני אל

 :אות ח( וכן כתב בעל הסולם )הקדמה לפמו"ס,

 ולילך למרחץ, אם קדושה וטהרה,אין צריך כי  "שכל מי שמשתוקק לכנוס להיכל המלך פנימה,

 כדי לעמוד לפני המלכות העליונה כיאות". וללבוש בגדים נקיים, ולגלח שערו,

ראש השנה הוא העת רצון לתכנן את השנה הבאה עלינו לטובה שתהיה מסודרת ומלאה בכל 

 וצדיקים הולכים מחיל אל חי. תוכן ועבודה בכל התחומים, טוב,

 

 ברכת ה' עליכם

 שנה טובה
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 הפרשה בדרך ה"שפת אמת"
 )הרב מנחם סוכות(

 

 הקול הפשוט
 

והלא במאמר אחד יכול להבראות? אלא,  בעשרה מאמרות נברא העולם. ומה תלמוד לומר,  

שמאבדין את העולם שנברא בעשרה מאמרות, ולתן שכר טוב לצדיקים להפרע מן הרשעים 

 ]פרקי אבות[ .שמקימין את העולם שנברא בעשרה מאמרות

המאמר הראשון שבו נברא העולם הוא "בראשית", מאמר זה אינו כשאר המאמרים, "במאמר אחד 

"ליתן שכר"  יכול להבראות", המאמר הזה כולל את העולם כולו. ההבדל בינו לבין השאר הוא

 ו"ליתן עונש". 

במאמר האחד, בבראשית, העולם הוא מאוחד וראשיתי. האחדות היא השלטת, הברירות מגיעה 

מהמקום הראשוני ביותר, מהמקום בו אין פירוד, אין חלוקה לטוב ולרע ואין שכר ועונש, זה הוא 

 המקום שאפילו הזמן עצמו, המחלק הגשמי החזק ביותר, איננו.

ימי תשובה, ראש השנה הוא המסמל את המאמר הראשון, את המצב הקדמון שבו מתוך עשרת 

אתָּ נברא העולם, את הקרבה המכסימלית לאותו הַאִין טרם נפרד ליש, ל"  ".ֵמַאִין בָּ

תקיעת השופר מורכבת משלושה קולות: תקיעה, הקול האחד והפשוט שמסמל את האחדות ]רמז 

ִר בציווי למשה  לתכונת האחדות שבתקיעה אנו מוצאים גם ל ִתְתְקעּו ְוֹלא תָּ הָּ [, יעּוּוְבַהְקִהיל ֶאת ַהקָּ

 תרועה ]שכלולים בה גם השברים[, שהם הקולות המורכבים, ותקיעה נוספת. 

התקיעה הראשונה מביאה את הקול הפשוט שמרמז על המצב הראשוני והאחדותי של העולם. 

ל העולם, על הפירוד והניסיונות. התרועה, הקולות השבורים, מרמזים על המצב הגלותי ש

 והתקיעה האחרונה היא שמרמזת על התשובה, על החזרת העולם למצבו הראשון, לעבר האין.

. על יעקב אבינו מספר המדרש, כי ַהקֹּל קֹול ַיֲעקֹּבהתקיעה האחרונה היא קולו של יעקב אבינו, 

מה, הוא סרב לעלות. בעת שראה בחלומו את הסולם המוצב ארצה, למרות שראשו מגיע השמי

יעקב לא רצה "שלבים", עולם גשמי מלא ב"יש", שכל חלק מהווה בעצם הגדרתו נפרד מהיותו 

יחידה אחת מאוחדת. יעקב שואף לקול המאחד, לעולם של אחדות. וכך לימדונו חכמנו בבבא 

מעין יופיו היופי של יעקב אבינו הוא  בתרא, "שופריה דיעקב אבינו, מעין שופריה דאדם הראשון", 

 של אדם הראשון, יעקב מבטא את היופי של השלמות והאחדות כשם שהיה בתחילת הבריאה.

בראש השנה, באותו יום חדש, תחילתה של השנה שעדיין לא טובעה במצולות הזמן, אנחנו 

מקשיבים לקול הפשוט הראשון ומתוך השברים, זועקים בקריאה שכולה קול, שמעבר למילים, כי 

לחזור לשם. וכשם שבמקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד, כך רצוננו 

 בחזרה זו אנו שואפים להגיע למקום גבוהה עוד יותר, לאור שזוהר מתוך החושך.
 


