
 
 

 מחשבה פנימית 

 )יואל אופנהיימר(
 

   " כל ענייני העולם, בין לטוב בין לרע, הנה הם ניסיונות לאדם."

 )הרמח"ל מסילת ישרים פרק א(
 

לא לקרות. אין לאדם סיבה וגם לא " רואה בכל אירוע דבר מקרה שהיה יכול גם האדם ה"רציונלי

זה יד מכוונת. למשל, אם נראה לי ייכולת להבין את תסריט החיים שלו כי הוא אינו ביטוי של א

שמישהּו פגע בי, אני אגיב בכעס ואולי אתנקם בו. כי בעולם ללא הנהגה, אני צריך קודם כל לדאוג 

 לצרכים שלי. 

"אין עוד מלבדו", כל -אבל אם אני מאמין שהתסריט של החיים מכוּון על ידי ריבונו של עולם, וש

אדם, מקבל משמעות יתרה. הכל קורה כדי לבחון אותי. העולם הוא תפאורה  אירוע,  מציאות, 

 לתסריט החיים שלי. ועלי לשחק את תפקידי בידיעה ברורה שאני במבחן מוסרי ורוחני מתמיד. 

הבין שמשבר או נפילה הם ניסיונות, ודורש כוחות נפש ואמונה. אבל יותר קשה להבין איך דבר קל ל

סיון? התשובה היא שניסיון הוא כל דבר המרחיק את האדם מהמטרה של קרבה לה'. אם יטוב הוא נ

אדם מרגיש עצוב ומבולבל, סימן שהוא לא רואה את נוכחות ה' לפניו. ומנגד, אם הכל בא בקלות 

ה לשכוח את ה' ולהסתפק בחיים החומריים והטובים על פי הזהרת יפע רב יש לנו נטיובש

ַמן  הפסוק: רּון "ַויִּשְׁ ָעט". ולעיתים קרובות, עודף החומר הוא הדבר שחוצץ ביננו לבין הרוח.  יְׁשֻׁ  ַויִּבְׁ
  

 רפואת הנפש
 אסף אהרון מכבי(הרב )

 להימלט מהם.חייו של אדם מלאים ניסיונות קשים אשר אין 

 דאגה תורתנו הקדושה להבהיר לנו זאת בתיאור ניסיונות אברהם ואיוב וכו'.

 :)תניא, אגרת הקודש, פי"א(וזה לשון האדמו"ר הזקן 

"עיקר בריאת האדם בעוה"ז הוא בשביל לנסותו בנסיונות אלו ולדעת את אשר בלבבו אם יפנה לבבו 

מס"א ובהם הוא חפץ או אם חפצו ורצונו לחיות אחרי אלהים אחרים שהם תאוות הגוף המשתלשלים 

 עיין שם. חיים אמיתים המשתלשלים מאלקים חיים".

 ."ובאמונה זו באמת נעשה הכל טוב גם בגלוי"בהמשך כותב: 

 ראשית, עלינו לדעת שהאדם אינו המאורעות שעוברים עליו!

נות שלמותה בעצמה האדם הוא נשמה קדושה וטהורה, חלק אלוה ממעל, רק שירדה לעולם הזה לק

 ולהידבק יותר באיכות ודביקות מראשית מציאותה באין סוף.

את השלמות הזאת קונה הנשמה בעיקר ודווקא דרך ההתמודדות הנכונה עם קשיי וייסורי החיים 

העוברים עליה ספציפית בהשגחה פרטית, כלומר על ידי חיזוק אמונתה בירור חכמתה והזדככות 

 רצונה.

ערך לייסורים את ערכם הנכון. במקום לבעוט בהם ולהיחלש מהם עלינו לתת להם  אם כן, צריך לתת

מתוך ההבנה שדווקא על ידם תתגלה הנקודה היותר פנימית בנפש ויושגו הלימודים,  ומשמעות

 ההבנות והמסקנות היותר עמוקות בחיים, אותם יהיה אפשר להשפיע לעולם ולקדמו.

כאשר אדם לא משלים עם ייסוריו ולא מתבונן כיצד באים לתקנו ולקדמו, אז ממילא יתרוקן מכל 

 אנרגית החיים הגופנית והנפשית שלו וילך ויפתח לעצמו מצע נהדר לחולאי גוף ונפש.

האמונה בזמנים הקשים מוציאה מהאדם כוח, מוטיבציה, תפילה, הכנעת הישות, בירור הדרך והרצון 

 .)עיין בהקדמה לתע"ס, אות קטז(משאירה את הנפש מאוזנת ושקולה.והכי חשוב 

 

 

 

אעפ"י שהייסורים מזככים ומקדמים מאד את האדם, יהי רצון שייעלמו מן העולם ורק גילוי אור ה' ירחיב 

 .את ליבנו ותתפשט הארת רוממות עצמיותנו ויהא שלום

 א.א.

 בכל שאלה והתייעצות בנוגע לטיפול יהודי )גוף ונפש( 

 asaf_maccabi@walla.com -אסףרב ניתן לפנות ל
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 הפרשה בדרך ה"שפת אמת"
 )הרב מנחם סוכות(

 

 בדידותה של ירושלים
 

י ָעםפותח את תיאורו לחורבן במילים: ירמיהו הנביא  יר ַרָבתִּ ָבה ָבָדד, ָהעִּ . חורבנה של ֵאיָכה ָישְׁ

מבודדת העיר? האם חורבנה של העיר לא קשה ירושלים מתבטאת בהיותה בודדה. ממה 

 מבדידותה? מדוע דווקא המצב הזה נורא כל כך?

יר כאשר דוד המלך מתאר את בניינה של ירושלים הוא משבחה בכך ש" עִּ נּוָיה, כְׁ ם ַהבְׁ יְׁרּוָשַלִּ

ָדו ָרה ָלּה ַיחְׁ בְׁ חֻׁ מה מחוברת ירושלים?שֶׁ  ". על איזה חיבור הוא מדבר? לְׁ

יּות שניתן לפגוש בכל כך הרבה רבדים ותחומים. החומר העולם שלנו  נִּ נברא בדואליות מלאה. שְׁ

והרוח, החוץ והפנים, התחתון והעליון, החומר והצורה, הכלים והאור. במבט פשטני נוכל לראות 

בחלקים השונים עיקר וטפל, אוכל ופסולת. אך הדבר אינו כן, ההרכבה הנפלאה של הבריאה, היא 

הגדול והיא הנותנת לה את המשמעות המיוחדת. דווקא החיבור של שני ההפכים,  הפלא והיופי

 הוא שנותן את ההשלמה והעומק לאותה תרכובת בלתי אפשרית.

יםכשיעקוב מתעורר מחלומו הוא מעיד על מקום משכבן, על הר המוריה, " ם ֵבית ֱאֹלקִּ י אִּ , ֵאין זֶׁה כִּ

יִּם זֶׁה ַשַער ַהָשָמָֽ חכמנו שבית מקדש של מטה בנוי כנגד בית המקדש של מעלה, ". מכאן למדו וְׁ

שירושלים של מטה מכוונת כנגד ירושלים של מעלה. מעלתה הגדולה של ירושלים היא בכך שהיא 

מחוברת למשמעות העמוקה יותר שלה, שהעיר הגשמית על מגדליה, בניניה וגניה, מחוברים 

ירשלשמה נבראה. בכך שהיא  ישירות ל"ירושלים של מעלה", לאותה מטרה הנשגבה ָרה   -עִּ בְׁ חֻׁ שֶׁ

ָדו  .ָלּה ַיחְׁ

חורבנה של ירושלים התבטא לא רק בהחרבת בתי העיר, אפילו לא בחורבן הפיזי של בית 

המקדש. עומק החורבן, מדגיש ירמיהו, הוא בבדידותה, בכך שניתק הקשר העמוק ביותר שלה. בכך 

. האבל האמתי והעמוק ביותר, הוא על כך שהעיר לא מחוברת למהותה הפנימית, לנשמתה

 שירושלים של מטה, כבר לא מאוחדת עם ירושלים של מעלה.

ישעיהו הנביא משתמש במינוח אחר בתארו את אותו השבר הנורא שפקד את עיר הקודש. הוא 

ָיה נֱֶׁאָמָנהמתאר את חורבנה של ירושלים בביטוי החריף והקשה, " רְׁ זֹוָנה, קִּ ָתה לְׁ . "ֵאיָכה ָהיְׁ

הנאמנות היא הקשר העמוק שמתקיים בין שניים, קשר ששולל כל קשר אחר. בבניינה, ירושלים 

של מטה הייתה נאמנה לבת זוגה, לירושלים של מעלה. היא סירבה לכל משמעות זרה, לכל 

השפעה שאינה מדויקת לה. ואילו בחורבנה היא "זונה", היא איבדה את אותו האמון, היא מזדהה 

 ים שרחוקים מלהיות קשורים אליה ואל מהותה.ומתחברת לתכנ

חורבן ירושלים מבטא את החורבן הכללי של העם ושל כל אחד מאיתנו. החורבן הותיר אותנו ללא 

הקשר העמוק והברור למהותנו הפנימית. מנותקים מנפשנו ונשמותינו, ומתנסים בקשרים 

 דים יבשים וכואבים.ומשמעויות שרחוקים מהווייתנו, חיבורים שמותירים אותנו בוד

ועם כל זאת, למרות הניתוק הנורא הזה, למרות המרחק הכואב מהאידיאל לו נועדנו, לא אבדה 

ּנּותקוותנו. משה רבנו מכריז בנבואתו,  , גם בשיא בדידותנו, בהיותנו מנותקים לחלוטין ה' ָבָדד ַינְׁחֶׁ

 זרה לעצמנו.ממי שאנחנו, עדיין ניתן לקבל את הנהגת ה', שיובילנו בבטחה, ח
   



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

 

 מה המרחק בין חורב לארץ ישראל?

 

  דברים א()של  הפסוק

ְך ַהר ֵשִעיר ַעד ָקֵדׁש ַבְרֵנַע: )ג( ַוְיִהי ְבַאְרָבִעים ָׁשנָ  רֶּ  ה ְבַעְׁשֵֵּי ָעָשר)ב( ַאַחד ָעָשר יֹום ֵמֹחֵרב דֶּ

ר ִצָוה ה' ל ְבֵני ִיְשָרֵאל ְכֹכל ֲאׁשֶּ ה אֶּ ר ֹמׁשֶּ ׁש ִדבֶּ ָחד ַלֹחדֶּ ׁש ְבאֶּ ם:  ֹחדֶּ  ֹאתֹו ֲאֵלהֶּ
 

 פשט הפסוק

ישראל, לאחר ארבעים שנות נדודים במדבר, למרות שאורך הדרך בין הר סיני  משה רבנו נפרד מעם

 )חורב( לגבול ארץ ישראל )קדש ברנע( הוא אחד עשרה יום הליכה בלבד.
 

 )ספרי דברים פרשת דברים(  יםהאגדה על  הפסוק

ְך ַהר ֵשִעיר ַעד ָקֵדׁש ַבְרֵנַע"  רֶּ , וכי אחד עשר יום מחורב ]בפסוק שלנו["ַאַחד ָעָשר יֹום ֵמֹחֵרב דֶּ

לקברות התאוה ומקברות התאוה לחצרות ומחצרות למדבר פארן? והלא אינו אלא מהלך 

ת ָיִמים"  ְך ְׁשֹלׁשֶּ רֶּ . רבי יהודה אומר: וכי )במדבר י(שלשה ימים! שנאמר: "ַוִיְסעו ֵמַהר ה' דֶּ

רבעים יום כענין לשלשת ימים היו ישראל מהלכים אחד עשר מסעות, והלא אינו אלא מהלך א

ְך ְבֹכַח ָהֲאִכיָלה ַהִהיא ַאְרָבִעים יֹום ְוַאְר  ה ַוֵילֶּ ָבִעים ַלְיָלה ַעד שנאמר באליהו: "ַוָיָקם ַוֹיאַכל ַוִיְׁשֵֶּּ

  .)מלכים א' יט( ֹלִהים ֹחֵרב"-ַהר ָהא  

  

 נקודות למחשבה

באגדתנו, חז"ל חלוקים על המרחק שבין הר חורב )שבו נתנה התורה(, לבין קדש ברנע )על גבול ארץ 

ישראל(. האם מדובר על מרחק של אחד עשר יום )כפי שכתוב בפסוק שלנו(, שלושה ימים, או אולי 

ארבעים יום הליכה לפי דעת רבי יהודה? על כל פנים, כולם מסכימים שאם בני ישראל לא היו 

וטאים, היו נכנסים מיד לארץ ישראל. ובמקום זה, נגזר עליהם לנדוד ארבעים שנים במדבר! האם ח

הדיון בין החכמים הוא רק סביב שאלה גיאוגרפית או שמא, הנושא האמיתי עמוק יותר? נתבונן בשתי 

 הצעות הקצה, לגבי אורך הדרך שבין הר סיני לארץ ישראל.

  הליכה.  מרחקרבות בתורה ומתאר לעיתים קרובות "שלשה ימים" הוא פרק זמן המוזכר

י ָבַרח : "ַויַֻּגד ְלָלָבן ַביֹום ַהְשִליִׁשי כִ כתוב למשל, לאחר יציאתו החפוזה של יעקב מבית לבן

ת ָיִמים ". וכאשר משה מבקש מפרעה לשחרר את בני ישראל הוא אומר: "ַיֲעֹקב ְך ְׁשֹלׁשֶּ רֶּ דֶּ

"כל פחות משלושה ". בתחום ההלכה אנו לומדים ֹלֵהינו-ְחנו ַלה' א  ֵנֵלְך ַבִמְדָבר ְוָזבַ 

א( ]שני דברים במרחק קטן משלשה מרווחים נחשב כאחד[. "שלשה  )שבת צז כלבוד דמי"

המרחק המינימאלי המאפשר להבדיל בין שני דברים שהיו מאוחדים ונפרדו,   ימים" הוא לכן,

מבלי שנוצר ניתוק מוחלט בין השניים: בשני המקרים עוד יכולים לבן ופרעה לרדוף ולהשיג את 

    הבורחים.

  לעומת זאת, "ארבעים יום" היא תקופה מספקת, המאפשרת ניתוק מוחלט מהמצב הקודם

"ַאְרָבִעים יֹום הנמשך   והיווצרות של מציאות חדשה ועצמאית. למשל, אחרי המבול

"ַוַיַעל )בראשית ז(, נוצר עולם חדש על חורבותיו של העולם הישן. או למשל, ְוַאְרָבִעים ָלְיָלה" 

ל ָהָהר וַ  ה ָבָהר ַאְרָבִעים יֹום ְוַאְרָבִעים ָלְיָלה"אֶּ )שמות כד(: יש צורך בארבעים יום,  ְיִהי ֹמׁשֶּ

לעלות למדרגה חדשה ונעלה ללא הכר   כדי להוריד את התורה לעולם ולגרום לכל הבריאה,

    עם העבר.

 ,"של הדבר החדש לעומת הישן, שלב  הקטנותמאפיין שלב   בשפת הקבלה "שלשה ימים

שלדבר החדש יש כבר מהות נפרדת מהדבר הישן שהוליד אותו, אך עדיין תלוי וקשור אליו. 

קשורה שבו לדבר החדש, יש חיות עצמאית ובלתי  הגדלות,"ארבעים יום" מסמל את שלב 

 למציאות הישנה. כמו אדם הגודל מילדות לבגרות, כך היה על עם ישראל לפני הכניסה לארץ, 

בעים להגיע לגדלות רוחנית, להינתק מהעבדות והגלות של מצרים, ולהשלים את מסע האר

 או השנים( בדרך לגדלות.  )הימים


