
 
 
 

 מחשבה פנימית 

 )יואל אופנהיימר(

 

 )אין מחשבת האדם יכולה להשיג את מהות הבורא( "כלל ביה תפיסא מחשבה לית"

 זהר( )תיקוני

 ביאור: 

מתעצמת ה זו שעד כמה אנחנו מוגבלים וחסרים. ותחובגדלות ה' מול קטנותנו, מרגישים כשמתבוננים 

אנחנו בנויים מאין סוף מוגבלויות , וולעומת. של הבורא האין סופית ותשלמועוד יותר כשחושבים על 

 בזמן, מקום, השגה, ותפיסה. 

שלנו לתפוס את עצם עניין האלוקות. כי המוחלטת כל, אנחנו חשים את החוסר יכולת אבל יתרה מ

 למחשבתנוכי אין לה כלים לכך, כך  ,האנושית לא תוכל לעולם לראות אור אולטרה סגול שהעיןכמו 

 בלתי מוגבל...מציאות האין כלים לתפוס את ההמוגבלת 

רת במילים אחרות מטשאיננו יכולים לדעת. דע שנטוב: כל מטרת הידיעה היא ואומר הבעל שם 

כמה היא להבין את המוגבלות שלנו. הבנה זו מביאה אותנו לענווה והענווה מביאה אותנו לדעת עד הח

 אסור אפילו לשאול שאלה.  היכן מותר לחקור ומהיכן

 

 רפואת הנפש
 אסף אהרון מכבי(הרב )

 
 שלום ֵרעים אהובים

ית והגדרתם מהו טוב נמדדת על פי כמה בניגוד לשאר הדתות והכתות בעולם אשר מדרגתם הרוחנ

בחכמת היהדות  או על פי כמה תכונות חיוביות הם מגלים בעצמם, ,שקט ושלווה פנימית הם חווים

ככול שיתעלה ויתפתח יגלו  .מדרגתו הרוחנית של האדם נמדדת דווקא על פי הכרת הרע בקרבו

 גדול ממנו' והבן.לו יותר ויותר את הרע בקרבו וזה שכתוב 'כל הגדול מחברו יצרו 

לאדם  לדוגמא: לאדם  הלא מפותח  שוד נראה דבר מוגזם אך רמאות בעסק נראה כדבר לגיטימי.

 וכן בכל דבר ודבר. המפותח יותר אפילו מחשבה קלה על גזל מזעזעת אותו על היותה בקרבו.

ורגש  כאשר דבר מסוים מוגדר ומהיופי הגדול הוא שעיקר מיקוד העבודה הוא הכרת הרע בקרבו; 

אך כל זמן שעדיין אינו מושכל ומורגש לנו כרע נאלץ  ,לנו כרע באופן טבעי הוא יסתלק מחיינו

 להילחם עמו עד חורמה וכישלון חרוץ מחכה לנו בסופו.

מכיוון שאינו מחשיב ומרגיש זאת כרע! מדוע אינו מצליח?  דוגמא נוספת: אדם רוצה להפסיק לעשן.

 מיד ייגמל ללא קושי. ברגע שישכיל וירגיש זאת כרע באמת

ותשועה  "כי קלקול הטמון הוא באפס תקווה, :)פרי חכם,אגרות,ע' יא(על נקודה זו כתב הרב אשלג זצ"ל 

קניית  אם כן,. לתשועה גדולה יחשב" "התגלותם עצמם,. היא ההתגלות שלו" –גדולה מהשמים 

ויתגלה  ,שכאשר יגלהו יעלם כלא היה החיבור הנכון לעצמו נעשה גם דווקא על ידי גילוי הרע בקרבו,

 היהלום שהסתתר מאחורי אותו רע.

 שבת שלום

 א.א.

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

asaf_maccabi@walla.com 

050-6717833 

 

 



 פרשה בדרך ה"שפת אמת"ה
 )הרב מנחם סוכות(

 

 
 לחזק את היסודות

ַמִים ַהּבֹוֶנההמדרש בפרשתנו מבאר את הפסוק  יו ַבשָּׁ תֹו ַמֲעלֹותָּׁ ּה  ֶאֶרץ ַעל ַוֲאֻגדָּׁ דָּׁ למה הדבר   -ְיסָּׁ
 גביהן שעל פלטין מחוברות, שהספינות כל זמן הספינות, גבי על בנויה שהייתה לפלטין דומה?

 עומדת.
התחתון, של הספינות המחוברות זו לזו, הוא  יש מבנה עליון ויש מבנה תחתון, החוזק של המבנה

 שנותן את היציבות והקיום למבנה העליון.
ה ֲאֶשר - כשה' ברא את האדם שָּׁ ֱאֹלִקים עָּׁ ם ֶאת הָּׁ ָאדָּׁ ר הָּׁ עשה את רצון ה' בצורה  האדם .יָּׁשָּׁ
באותו המצב לא היה צורך במבנה התחתון כל היקום. כל נחל, עץ וחיה, כמו פשוטה וטבעית, כמו 

כול היה אדם לעסוק מיד במבנה העליון. החטא הוא שהביא אותנו למצב בו יש לנו רצונות וי
למה טוב לנו לעשות את רצון ה'. למקום בו ללא  ,שונים, למצב בו אנחנו צריכים להסביר לעצמנו

 תיקון שלנו, ללא בניה שתתחיל מהיסוד. לא נוכל להגיע לדרגות העליונות.
 ְרצֹוְנָך ֶשַיֲעֶשה ְכֵדי, ִכְרצֹוֶנָך ְרצֹונֹו ֲעֵשהת דבריו של רבן גמליאל, המשנה בפרקי אבות מביאה א

, עליך להקדים עבודה, כרצונוהוא  רצונךאם אתה רוצה לחזור למצב הקדום, למצב בו  .ִכְרצֹונֹו
 לסור מהרע ולבנות את אישיותך.

אַסְפֻסף  למרות, ַתֲאָוה ִהְתַאּוּוא כתוב שהם התאוו, אדרבה, הם ל – ַתֲאוָּׁה ִהְתַאּוּו ,ְּבִקְרּבֹו ֲאֶשר ְוהָּׁ
אפשר  למקום בושל האדם לפני החטא,  למדרגההם הגיעו , הם עלו במדרגתם במתן תורהש

ולכן הם חיפשו אתגרים הם הבינו שהם כבר ירדו מהמדרגה הזו, לעסוק בטוב בצורה פשוטה. 
 לתיקון. הם רצו להתחיל לחזק את היסודות.

 רלא לשק
הולמשנה זו יש משמעות נוספת, מפתיעה בפשטותה.  , כשאנחנו מגלים את ִכְרצֹוֶנָך ְרצֹונֹו ֲעשֵׂ

רצון ה', יש לנו נטייה לעשות מעבר למקום בו אנו נמצאים באמת. גם אם המעשה הוא טוב, צריך 
 להיזהר ממרחק בין הלב לבין העשייה, מכך שהמעשה לא משקף את המקום בו אני באמת נמצא.

ִרים, דֵֹּבר -בהסתכלות אמתית, אפשר לראות במעשה זה שקר, ושקר הוא מתכון לשבירה   ֹלא ְשקָּׁ
 .ִיכֹון..

המשנה מלמדת אותנו, עשה רצונו, כרצונך. כשאתה עושה את רצון ה', תקפיד שזה יהיה מה 
 .בכוונה שלא - מהרבות בכוונה, - מעט טובשבאמת ברצונך. וכפי המובא בשולחן ערוך, 

הרצון  ,ם המעט שאתה עושה, הוא שלם, המעשה מגובה כולו ברצון. בעשייה כזו תשרה הברכהא
  בעשייה אמתית.ותוכל להרבות גם יתפתח ויתרחב 

כרצונו. רצון ה' להשפיע לנו הוא רחב הרבה יותר ממה  –יעשה רצונך בשכר העשייה הזו, ובנוסף, 
בשפע. אבל כשאדם נשאר נקי ומגלה את רצונו שיש בנו להכיל, לעתים אנו, ברצון שלנו, פוגמים 

  .שלו כפי רצונו אליוכפי שהוא באמת, מידה כנגד מידה, גם הבורא משפיע 
 

  



 מבט פנימי על דברי חז"ל על הפרשה 
 )יואל אופנהיימר(

 

 
 

  (יב פרק במדבר) הפסוק של הפרשה

 ְמֹאד ִמֹכל ָהָאָדם ֲאֶׁשר ַעל ְפנֵׂי ָהֲאָדָמה: ָעָניו ֹמֶׁשה)ג( ְוָהִאיׁש 

 פשט הפסוק

 ותו היתרה. והיא ענ ,משה רבנואת התכונה העיקרית המאפיינת 

  (ויתרפרשת מכילתא דרבי ישמעאל ) :האגדה על  הפסוק

שיוכל לעמוד פנים מול פנים עם ] מי גרם לו .שמות כ()"ֹלִהים-ּוֹמֶׁשה ִנַגׁש ֶאל ָהֲעָרֶפל ֲאֶׁשר ָׁשם ָהא  "

מגיד הכתוב שכל מי שהוא  ".ְוָהִאיׁש ֹמֶׁשה ָעָניו ְמֹאד": [בפסוק שלנו]שנאמר  . וענוותנות ? [הקב"ה

ֶלה" ... אמרעניו, סופו להשרות שכינה עם האדם בארץ, שנ ֶלה ָיִדי ָעָשָתה ַוִיְהיּו ָכל אֵׂ  ְוֶאת ָכל אֵׂ

ד ַעל ְדָבִרי ה'ְנֻאם  ה רּוַח ְוָחרֵׂ ֹלִהים רּוַח ִנְׁשָבָרה " כתוב, ו(ישעיה סו) "ְוֶאל ֶזה ַאִביט ֶאל ָעִני ּוְנכֵׂ י א  ִזְבחֵׂ

ב ִנְׁשָבר ְוִנְדֶכה א   ה לב, גורם לטמא את הארץ ולסלק בֹ וכל מי שהוא ג .(תהלים נא) "ֹלִהים ֹלא ִתְבֶזה-לֵׂ

ָבב ֹאתֹו ֹלא אּוָכל" מראת השכינה שנא יַנִים ּוְרַחב לֵׂ ; וכל גבהי לבב קרויים  (אקתהלים ) ְגַבּה עֵׂ

ב ה'תֹוֲעַבת "תועבה, שנאמר   . (משלי טז) "ָכל ְגַבּה לֵׂ

 נקודות למחשבה

נו ביותר, ומצד שני הוא היה גדול הנביאים בשתי תכונות מרשימות. מצד אחד הוא היה ע תברךמשה רבנו ה

ל ְכֹמֶׁשה ֲאֶׁשר ְיָדעֹו " התורה מדגישה:כפי מכל הזמנים,  " ָפִנים ֶאל ָפִנים 'הְוֹלא ָקם ָנִביא עֹוד ְבִיְשָראֵׂ

   הענווה היא המפתח לנבואה! ננסה לברר את הקשר בין שני הדברים. ,האגדה על פי .דברים לד()

 וה? היא הכנעה ושפלות הנפש, וחשוב וומה היא הענ"" מסביר: ות צדיקיםספר "אורחבעל ה
הבנת חוסר החשיבות של האגֹו, וש"אני" בהיפוך אותיות הוא "אין". ה מתחילה עם והענו. "עצמו כאין

אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה "בעל החכמה החשובה ביותר:  -תלמיד החכם הכתוב על 
הם  ,וכישוריו קנייניומבין שכל כוחותיו, חכמתו,  והענבמילים אחרות, . (אבות ב) "לעצמך כי לכך נוצרת

תנו לו על ידי ה' כדי למלא את שליחותו בעולם הזה. ולכן אין לענו אמת בעיה להגיד שיש לו יכלים שנ
 ,סרהעני והמיו ,דרגת ענוהאמנם אין אבל אין זה נותן לו תחושה כלשהי של עליונות כלפי הזולת.  ,חכמה

 ,רגיבואין הקב"ה משרה שכינתו אלא על : "דומה לזו של האדם המבורך בכל ועל משה רבנו כתוב
משה היה ענו מאוד כי למרות ": ומסביר ה"תורה תמימה (נדרים לח)" חכם ועניו, וכולן ממשה ,עשיר

  ".  ד ִמֹכל ָהָאָדםָעָניו ְמאֹ  " שהוא היה עשיר, חכם וגיבור הוא ראה את עצמו שפל מכל אדם וזה הפרוש של

 בין שני העצמים  המרחקעולם הרוחני מושג של מקום וזמן. לעומת זאת, באין  ,על פי הקבלה
 ,אנו מרגישים "קרובים" לאנשים הדומים לנו באופי ובערכים ,. למשלשבניהם הדמיוןמידת על ידי מוגדר 

 בנוסף, ככל שאנו "קרובים"ונה. ו"רחוקים" מאנשים שמתנהגים באופן מנוגד למה שנראה לנו הדרך הנכ
למשל, נקבל בקלות רעיון או ערך שנשמע מאדם זולת. לאחד לשני, כך גודלת היכולת שלנו להתחבר  יותר

שככל שהאדם ידמה על פי עקרונות אלה אנו מבינים  עבורנו במידות ובהתנהגות. לחיקויהמהווה דוגמה 
הנביא, השומע את הדיבור הנהגתו. את תו ולהבין פנים את תורהכך יוכל יותר ל ,למידותיו של הקב"ה

. כפי שלמדנו שבוע שעבר, מידת שבניהםהמידות  דמיוןעם הבורא בזכות  נפלאההאלוקי, נמצא ב"קרבה" 
היתרה של  הענווה ולכן . )תומר דבורה(" "והרי אין סבלן ועניו כאלוקינו  : יסוד של הבורא היא הענווה

הגדולה ביותר של כל  אינטימית[  חיבור  והכרה  המבטאת" ]דעת ה'" להשיג מדרגתאפשרה לו  ,משה
 אדם על האדמה. 

 


