
 
 
 

 
 
 
 
 

 מחשבה פנימית 

 )יואל אופנהיימר(

 

 )בבא מציעא מב(. "אמר רבי יצחק: אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין" 

 

 ביאור: 

האמיתיים והמשמעותיים של חיי ניתן להבין בפשטות שבתחומים רבים, הדברים החשובים, 

האדם קורים בתחום הפרטי, בין האדם לבן זוגו, למשפחתו או למעגל החברים הקרוב. המסתכל 

ד, שאינם משקפים נאמנה את המקום מן הצד יתרשם מסממנים חיצוניים כגון כסף, רכוש ומעמ

 בו נמצא האדם. האם הוא מאושר באמת? האם הוא רואה ברכה? 

מרה זו גם נכונה לגבי הסתכלותו של האדם על העולם. אם הוא רוצה לראות יבמבט פנימי יותר, א

טוב וברכה, עליו לדעת להסתכל מתחת למעטה של הקליפות והחיצוניות של הדברים. עליו 

מדבר, או כפי  ,צומח, חי להי הנמצא בכל פרט, דומם, -לשאוף לראות את הדבר הקדוש והא

   "להסתכל בשכל שיש בכל דבר". שאומר רבי נחמן:

  

 

  

 

 



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

 

 סוד האחדות
 

ְדבַ הגעתם של ישראל להר סיני לקראת קבלת התורה מתוארת בפסוק:  ים ַויָֹּבאּו מִּ ידִּ ְסעּו ֵמְרפִּ ר ַויִּ

ר.  הָּ ֵאל ֶנֶגד הָּ ְשרָּ ם יִּ ַחן שָּ ר ַויִּ ְדבָּ יַני ַוַיֲחנּו ַבמִּ  סִּ

רש"י מביא את דרשת חז"ל המבארים מדוע כאן שינתה התורה וכתבה "ויחן" ולא כהרגלה 

 .כאיש אחד בלב אחד -ן שם ישראל ויח"ויחנו": 

הכרחי למתן התורה. רק לאחר שהגיעו העם  תנאיהמדרש מוסיף שהאחדות הזו בעם הייתה 

נָּילאותה אחדות   .אמר הקדוש ברוך הוא: הרי שעה שאני נותן תורה ְלבָּ

 מה היא אותה אחדות, במה היא מתבטאת ואיך מגיעים אליה?

בתהליכים. הצורה בה אנחנו רואים תהליכים, היא של  אנחנו רגילים לעולם הטבע, עולם מלא

שלבים שכל חשיבותם בהתקדמותם לעבר מטרה. בצורה זו אנחנו גם רואים מבנים, יש לכל דבר 

מטרה ואמצעי, עיקר וטפל. אבל בעולם האמת, בראיה העמוקה, הרוחנית, זה ממש לא כך. "פועל 

ילה אמת, דבר שאין בו שינוי, שלא מוגבל אמת, שפעולתו אמת", במושג המופשט והטהור של המ

בזמן ובמקום. במהות הפנימית כל חלק וכל תהליך הם עצמם אין סופיים במהותם, הם ביטוי של 

 אור האין סוף, של הבורא.

ה' יכול היה לברוא עולם שכל כולו תכליתיות ועיקר, התהליכים והמרכיבים השונים הם חלק 

 נם טפלים כלל.מרצונו במהות הבריאה ולכן הם אי

הגמרא במסכת שבת מביאה את ביאורו של רבי חמא ברבי חנינא לפסוק בשיר השירים "כתפוח 

למה נמשלו ישראל לתפוח? לומר לך, מה תפוח זה פריו קודם לעליו, אף ישראל בעצי היער". 

ד אנחנו רגילים לראות בתפוח עיקר ובעלים אמצעי לקיום העץ. אנחנו תמי הקדימו נעשה לנשמע.

נסווג את התפוח כמטרה ואת העלים כאמצעי, כדרך. באותה מידה אנחנו מגדירים את השמיעה 

כאמצעי להגיע לידיעה, שתוכל לכוון אותנו לעשיה. שוב, בראיה הזו, השמיעה חייבת להגיע לפני 

 העשייה, לולא כן היא מיותרת.

הם למדו את הסוד של בהגיע ישראל למתן תורה, הם למדו משהו חדש, סוד של מלאכי השרת. 

האחדות בה לא משנה איזה חלק אתה במבנה או בתהליך, כל עצם בנוי מסך חלקיו ולכן אין 

הבדלי חשיבות בין המרכיבים השונים. הם הבינו שכל אות בתורה היא לא רק אמצעי להרכבת 

ו כל מילה, משפט ופיסקה, היא גם אינה רק דרך להעביר מידע. כל אות היא חלק מהותי שבהעדר

 הספר אינו שלם, ספר תורה שחסרה בה אות, פסול.

הם הבינו את המשמעות של עם, כל אחד נותן את עצמו ובכך העם שלם, תפקידים שונים אינם 

סותרים או מתנגשים זה בזה, אדרבה, הם משלימים זה את זה. הם הרגישו שאם רק אחד יחסר, 

העם לא יהיה שלם. בכדי לקבל את התורה ואפילו יותר מכך, אם רק לאחד יחסר משהו ממהותו, 

היה צריך שכל אחד יהיה שלם, שכל החולים יתרפאו, שבעלי המומים יחזרו לשלמותם. הם 

 מבינים כמה כל פרט מהווה חלק של הכלל.

בשבועות אנחנו קוראים את מגילת רות, נכון שמהסיפור הזה נולד המשיח, אבל לא את זה אנחנו 

הסיפור קדוש לא רק בגלל התוצאה, שכל שלב בדרך הוא קדוש, הוא קוראים. אנחנו מבינים ש

 ראוי להתעמקות, הוא חלק מאותה השלימות. 

 
  



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

 

 )במדבר א(   הפסוקים של הפרשה

ִני ַבָשָנה הַ  ד ְבֶאָחד ַלֹחֶדש ַהשֵּ ר ה' ֶאל ֹמֶשה ְבִמְדַבר ִסיַני ְבֹאֶהל מֹועֵּ אָתם )א( ַוְיַדבֵּ ִנית ְלצֵּ שֵּ

אֹמר ֶאֶרץ ִמְצַרִים לֵּ  :מֵּ

 

 פשט הפסוק

 ספר במדבר מתחיל בפניה של הקב"ה למשה רבנו באוהל מועד במדבר סיני. 

 

 ( פרשת במדברבמדבר רבה ) האגדה על  הפסוק

ר ]הרי ידוע לנו שהם נמצאים  ?במדבר סיני למה]בפסוק שלנו[.  י"ִסינַ  ְבִמְדַבר ֹמֶשה ֶאל ה' ַוְיַדבֵּ

באש  .באש, ובמים, ובמדבר :דברים ניתנה התורה שלשהמכאן שנו חכמים ב במדבר סיני[.

פּו ַגם ָשַמִים ָנָטפּו ַגם ָעִבים ָנטְ " :שנאמר היכן?ובמים מ)שמות יט(  "ְוַהר ִסיַני ָעַשן כֻּּלֹו" היכן?מ

ר" היכן?ובמדבר מ .)שופטים ה( "ָמִים ולמה ]בפסוק שלנו[  י"ִסינַ  ְבִמְדַבר ֹמֶשה ֶאל ה' ַוְיַדבֵּ

כך דברי תורה חנם הם  .אלא מה אלו חנם לכל באי העולם ?דברים הללו שלשהניתנה ב

א ְלכּו ַלַמִים" :שנאמר ר" חר:אבר ד . שעיה נה()י"הֹוי ָכל ָצמֵּ אלא  י"ִסינַ  ְבִמְדַבר ֹמֶשה ֶאל ה' ַוְיַדבֵּ

כל מי שאינו עושה עצמו כמדבר הפקר אינו יכול לקנות את החכמה והתורה לכך נאמר 

 במדבר סיני.

 

 נקודות למחשבה

אחת, כפי שמוסבר במדרש  לשלושת היסודות שבהם ניתנה התורה )אש, מים ומדבר( תכונה משופת

שלנו: הם כוחות טבע הנמצאים חינם וזמינים לכל דורש לעשות בהם שימוש. במילים אחרות, התורה 

נתנה לאנושות כמתנה ללא תמורה מהקב"ה. התורה היא אוצר גלום שמחכה שהאדם יגלה אותו 

וקיום המצוות  ויאמץ אותו כמרכז החיים שלו. ודוד המלך כמעת מתחנן שנתנסה בלימוד התורה

י ַהֶגֶבר ֶיֱחֶסה בֹו" ואומר:   .  )תהילים לד("ַטֲעמּו ּוְראּו ִכי טֹוב ה' ַאְשרֵּ

  .אנו יכולים להבחין בשלוש תכונות עיקריות של התורה הקשורה לכל אחד מהיסודות הנ"ל

הלב ואת הנשמה של האדם כפי  התורה ניתנת באש, כי כמו אש היא מחממת ומאירה את

כמו האש הנותן טעם לאוכל היא נותנת טעם . )משלי ו("ִכי נֵּר ִמְצָוה ְותֹוָרה אֹור"  שכתוב:

לחיינו ולמעשינו הקטנים ביותר.  כמו אש השורף את החמץ בערב פסח, כך התורה מבערת 

ומשמידה את יצר הרע שבאדם )שפת אמת(.  התורה ניתנת במים כי הם יורדים מטה לדבר 

לתת לו חיות. כמו מים, היא מחלחלת לעט אך בסוף היא מסוגלת  השפל והפשוט ביותר כדי

לחדור לחומר הקשה ביותר. כמו מים, התורה מנקה ומטהרת את האדם מהפגמים והכתמים 

שבנפשו. התורה ניתנת במדבר המסמל את הנצחיות והטבע הבראשיתית שהיא יסוד הכל . 

 יא מקור ומצא לבריאה כולה."הקב"ה הסתכל בתורה וברא את העולם", כלומר, התורה ה

  האדם שחפץ להדבק בתורה צריך לסגל לעצמו תכונות נפש בהתאם לשלשת היסודות

שהזכרנו. אש הנפש בא לידי ביטוי בהתלהבות לעשות רצון ה', בשמחת עשיית הטוב, ובזריזות 

לקיום המצוות. אש הנפש הוא החום של האהבה לזולת ולבורא, חיבוק החברים, שירה 

ים. המים מסמלים את כוח השכל הממתן את התלהבות הרגש, המאפשר ישוב הדעת, וריקוד

ומחשבה מסודרת ושקטה. אדם העושה את עצמו הפקר לפני התורה דומה למדבר הבתול. 

דבר" שבנפש הוא  הוא מסוגל לבטל את דעותיו הקדומות, ולגשת בענווה לכל לימוד חדש. "המִּ

ים, מעבר לכל הרעש ועסקי העולם, לשמוע את אהבת הפשטות וביטול ה"אני", המאפשר

   הקול הפנימי "המַדֵבר" אלינו מתוך הנשמה האלוקית. 

 


