
 
 

 

 
 

 מחשבה פנימית 

 )יואל אופנהיימר(

 

 

 "התשובה הכללית, שהיא עלוי העולם ותקונו, והתשובה הפרטית, הנוגעת לאישיות 

 הן ביחד תוכן אחד." -של כל אחד ואחד, ...  הפרטית

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

 

מה הפרוש של המילה תשובה? היינו מצפים שהתרחקות מחטא והתקרבות למצווה תקרא בתורה 

 ה. והטהרות, התקדשות או התעלות. כך היינו מבינים שיוצאים ממקום נמוך ועולים למקום גב

 ה', לחזור למקום שממנו באתי, -אך במילה תשובה מקופל רעיון יותר מהפכני: תשובה היא תשוב

 לחזור לבורא! 

על אזה חזרה מדובר? בשורש של כל הבריאה הייתה מציאות של "אין סוף" שבו שררו רק אור, 

 להית. -א הקרבשלמות, הרמוניה ותענוג עילאי של 

מחיצות שהלכו והפרידו ביננו לבין הקב"ה. אבל בתוך  בתהליך של היווצרות הנבראים נוצרו

ה שלנו לטוב, לשלום הה, הנאבד והנכסף. כל הכמיונשמתנו טמון הזיכרון העמום של המקום הגב

 ה זה. וולרוח יונקים מהערגה למקום הגב

ומה שנכון ברמת הפרט גם נכון ברמת הכלל. "האדם עולם קטן והעולם הוא אדם גדול", כך שיש 

ויחס משותף בין במערכת הפרטית לכללית. מה שאצל הפרט נקרא תשובה נקרא בחברה קשר 

התקדמות וגאולה. הכלל עשוי מפרטים, וגאולת העולם תגיע בזכות גאולת הפרטים ותשובתם 

 לשורש שלהם. 

  



 רפואת הנפש
 אסף אהרון מכבי(הרב )

 

 -אהבה רפואה ואחדות
 

כך כל אדם  ממש כפי שהתינוק זקוק לחום ואהבת הוריו, ל החולאים.חוסר באהבה הינו שורש כ

גדול והיא סודה  אהבת האדם השלם, ובגילויו את האהבה ימצא מזור לגופו ולנפשו. זקוק לאהבה

  והוא עניין גילוי אור היחידה בקרבו. כלול ומאוחד ב"עדה קדושה", ,היותו מציאות מרומם בעצם

 אהבת עצמו,את האהבה השלמה והקיום השלם צריך האדם לפתח בעצמו בסדר נכון והוא 

 .אהבת ישראל ואחדות ישראל

אחדות  ןאבל עניי להתנהג לרעהו מתוך אהבה, שייך למעשה בפועל, 'ואהבת לרעך כמוך''עניין 

)והוא לזולתו  הבהממעשה הא לפנימיות העניין הנובעת מעשה בפועל אלאלאינו שייך  ישראל

 ,אמונות ודעות ,הבנה מחשבה, רגש,לגלות בקרבו  – עיקר סוד המצוות המעשיות שבתורה(

לאחדות באים גם וממילא  הבת ישראלהנקנים על ידי לימוד והתבוננות המעוררים ומביאים לידי א

 "יחד שבטי ישראל".: ה( )דברים לג,כמ"ש  ישראל,

כי התוכן  עלה יותר מאשר העניין דאהבת ישראלהעניין דאחדות ישראל הוא עניין נ

הוא מציאות בפני עצמו והאוהב  והמשמעות דאהבת ישראל )"ואהבת לרעך כמוך"( הוא ש"רעך"

משא"כ  ד"ואהבת לרעך כמוך",  קשר שלנכון שיהיה הם יהקשר בינו הוא מציאות בפני עצמו,

 .בנ"י נעשים למציאות אחת "לאחדים כאחד"שכל  העניין דאחדות ישראל,

"ואתם תלוקטו לאחד אחד בני ישראל". אלא שקיבוץ זה הוא באופן יב(  )ישעיהו כז,וכמ"ש 

 –)ירמיהו לא,ז(  ""קהל גדול)רוממותו של כל אחד בפני עצמו( שעושים ממציאות הרבים 

 והבן היטב! .יחידו"גדול" לשון  "קהל" לשון יחיד,

האחדות הינה המציאות השלמה ביותר אשר תגלה את השכינה הקדושה והיא מטרתנו הסופית 

 באהבתנו את עצמנו ואת רעינו.

כאשר הוא דבוק באמונה ובאהבת  האהבה והשלמות העצמית הינה עצם קשר האדם עם בוראו,

 הבורא הוא מרומם מעם ובעל עונג פנימי עמוק בלתי תלוי בדבר.

 ושנה הבאה בירושלים אכי"ר. שים תורה זו לעיקר רצונך בראש השנה,
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 הפרשה בדרך ה"שפת אמת"
 )הרב מנחם סוכות(

 

 סוד האושר
 

? אמר ""ַאְשֵרי ָאָדם שֵֹׁמַע ִלי מהו" מבאר, ְוָהָיה ִאם ָשמֹוַע ִתְשַמעהמדרש בפרשתנו על הפסוק "

 .הקב"ה, אשריו לאדם, בשעה ששמועותיו לי

 מה בדיוק מוסיף פה המדרש? איך זה קשור לפסוק "והיה אם שמוע תשמע"?

כשנעמיק במדרש נבין שגנוזה כאן הדרכה מופלאה, שבמילים קצרות אלו מגלה לנו המדרש את 

 הסוד המבוקש ביותר, את סוד האושר.

בטחת שכר למי שישמע בקול ה'. בדיוק את זה את הפסוק "אשרי אדם שומע לי" ניתן להבין כה

בא המדרש לסתור. אשריו לאדם בשעה ששמועותיו לי, האושר של האדם אינו תוצאה שתגיע 

 בעקבות השמיעה, אלא המצב בו הוא נמצא בשעת השמיעה.

האושר האמתיים בפרשה שלנו אנחנו קוראים "ּוָבאּו ָעֶליָך ָכל ַהְבָרכֹות ָהֵאֶלה ְוִהִשיֻגָך", הברכה ו

והישיגוך.  –אינם ניתנים לתפיסה מכוונת ומודעת, הם כאלו שמגיעים אליך דווקא בהיסח הדעת 

, ידועה דרשת בשעה ששמועותיו ליהאושר מגיע לאדם בזמן שהוא עסוק במשהו גדול ממנו, 

לאושר. ", כשאדם עסוק בעצמו, בסיפוק צרכיו ואפילו בחיפוש אחר מילוי רצונו לשמי –לי חכמנו "

הוא מתרחק מהאושר. כשהוא פתוח להקשבה, להקשבה למה שמעבר לו ולשם מטרה שמרכזה 

 אינה בתוכו. אז תגיע אליו תחושת האושר הנפלאה.

אם שמוע שהוא על פי חז"ל לשון שמחה, מתי תגיע השמחה לאדם?  – והיהומכאן ביאור הפסוק, 

תהיה לשם השמיעה. כשאדם מקשיב . כשהשמיעה תהיה נטולת אינטרסים, כשהשמיעה תשמע

 ומכוונן לקול האלוקי. אז תגיע אליו השמחה, אז יחול עליו האושר.
 

 ללמוד לשחות
 

, פנים רבות ניתן למצוא בהקבלה בין המים לבין אין מים אלא תורהידועה דרשתם של חז"ל כי 

 נויות.התורה אך נראה שדברי המדרש ]מדרש תנחומא[ בפרשתנו הם חריגים במגוון הפרש

המדרש כאן אומר שדמיון התורה למים הוא בכך שכשם שבמים ללא ידע בשחייה, ניתן לטבוע, כך 

בתורה. למה כוונת המדרש? איזו סכנה מביאה עמה התורה? איזה סוג של שחיה צריך ללמוד 

 בכדי לא לטבוע בה ואיך לומדים אותה?

התורה, מפגשים שאולי מעכבים אותו כשאדם חי את חייו והולך בדרכו יש לו לעתים מפגשים עם 

מעט מהדרך בה רצה. אך ה"מים" אינם גבוהים, הוא מצליח להמשיך למרות אותם המים, 

לפעמים המים גבוהים יותר, הם מהווים "מטרד" של ממש, הוא בקושי מצליח להמשיך בדרכו, 

וא נודע התורה שוב ושוב מתנגשת בו. ככל שאדם פוגש עומקים חדשים של התורה, ככל שה

 לעוצמתה ולרחבה, הוא עלול להרגיש מאוים יותר ואפילו לטבוע. כך זה לא הולך.

 האם כך זה אמור להיות? ממש לא!

המפגש עם התורה אמור ללמד אותי לשחות, ללמד אותי לשוט על גבי המים. הסוד העיקרי 

יו ולתת בשחייה הוא להפסיק להתנגד, לשחרר, להרפות מכל מה שחשבתי שצריך להתעקש על

לעצמי לצוף ולהתרומם. אם מהרגע שאני פוגש את התורה אני מבין שזו המטרה, גם כשאגיע 

 אח"כ למים העמוקים, למים שאין להם סוף, אותם המים רק ירימו אותי ויישאו אותי על גביהם.

 

 
  



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

 

 יעלה מעלה מעלההגר שבך 
 

 )דברים פרק כח(  הפסוקים של הפרשה

-ִמְצֹות ה' א   )יג( ּוְנָתְנָך ה' ְלֹראׁש ְוֹלא ְלָזָנב ְוָהִייָת ַרק ְלַמְעָלה ְוֹלא ִתְהֶיה ְלָמָטה ִכי ִתְׁשַמע ֶאל

 ֹלהיָך ִלְׁשֹמר-ַהּיֹום ִלְׁשֹמר ְוַלֲעׂשֹות: ... )טו( ְוָהָיה ִאם ֹלא ִתְׁשַמע ְבקֹול ה' א   ֹלֶהיָך ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצְּוָך

...  ָהֵאֶלה ְוִהִשיגּוָך: ַלֲעׂשֹות ֶאת ָכל ִמְצֹוָתיו ְוֻחֹקָתיו ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום ּוָבאּו ָעֶליָך ָכל ַהְקָללֹות

 ְרְבָך ַיֲעֶלה ָעֶליָך ַמְעָלה ָמְעָלה ְוַאָתה ֵתֵרד ַמָטה ָמָטה:)מג( ַהֵגר ֲאֶׁשר ְבקִ 
 

 פשט הפסוק

לו ברכה  ה' ועם ישראל כורתים ברית מחודשת. אם עם ישראל ילך אחרי ה' ויקיים מצוותיו, ה' יתן

ואם לא... הוא ייענש בקללות קשות. אחת הקללות היא היחלשות האחיזה והשלטון הלאומי בארץ 

     לטובת אומות אחרות.
 

 )אגדת בראשית פרק לט(   הפסוקים האגדה על  הפסוק

ב ה' ְלֹראׁש ְוֹלא ְלָזנָ  "ּוְנָתְנָך ]אצלנו בפסוקים[. זה שכתוב )תהלים קכא("ִׁשיר ַלַמֲעלֹות ֶאָשא ֵעיַני" 

הוא  ְוָהִייָת ַרק ְלַמְעָלה ְוֹלא ִתְהֶיה ְלָמָטה", אשריהם ישראל בזמן שהן עושים רצונו של הקב"ה,

למעלה, מהו רק  רקכאן אלא  ]לא כתוב[מעלה אותן כמלאכי השרת ... והיית למעלה אין כתיב 

פעמים שאתם נים תהיו למעלה[, ]המילה "רק" באה למעט: לא בכל המקרים ובכל הזממיעוט 

. ואם לאו, פעמים שאתם ]אצלנו בפסוק[  " ִכי ִתְׁשַמע ֶאל ִמְצֹות ה'" ]מתי?[למעלה, אימתי 

ְעָלה :"ַהֵגר ֲאֶׁשר ְבִקְרְבָך ַיֲעֶלה ָעֶליָך מַ ]אצלנו בפסוק[למטה, כשאין אתם עושים רצונו, שנאמר 

:וכך הבטיח הקב"ה לאברהם, מתחילה "ַהֶבט ָנא ַהָשַמְיָמה" ָמְעָלה ְוַאָתה ֵתֵרד ַמָטה ָמָטה"

, אם ככוכבים )בראשית כח( , ובמקום אחר הוא אומר: "ְוָהָיה ַזְרֲעָך ַכֲעַפר ָהָאֶרץ")בראשית טו(

למה כעפר הארץ? אלא אמר לו בשעה שבניך עושים רצוני, כשם שהכוכבים עליונים על כל 

הכל, וכשאינן עושים רצוני כשם שהעפר למטה, והכל מדיישין העולם, כך בניך עליונים על 

 , כן הם. ]דורכים עליו[אותו 
 

 נקודות למחשבה

מהות הברית בין הקב"ה לעמו היא מערכת של שכר ועונש התלויה בהתנהגות של עם ישראל . אם עם 

ישראל דבק בדרך ה' בתורתו ובמצוותיו, הוא נהנה מברכה, שפע, שלום ואריכות ימים על ארצו. אם 

עם ישראל סוטה מדרך התורה, ה' מסתיר פניו ממנו, והעם סובל מקללות, ייסורים וגלות. לכן, 

התבוננות בתולדות עם ישראל מגלה יותר מסתם תהליך היסטורי רגיל. מדובר בסיפור היחסים שבין 

 בני הברית המיוחדת הזו, סיפור של קירבה וריחוק, בגידה ונאמנות, כעס ואהבה. 

  .התרופפות הברית בין הקב"ה ועם ישראל מוצאת ביטוי במעמד הגר בארץ ואחיזתנו על הארץ

מרים על תורת ה', אז עם ישראל ריבון בארצו והגרים מקבלים את מרותו. כאשר בני ישראל שו

אבל אם עם ישראל מתכחש לזהותו ולמסורתו, עולה הגר ונלחם עם ישראל על הבעלות על 

]התחילה  "ומה טעם פתח בבראשית? הארץ. כפי שמפרש רש"י על הפסוק הראשון של התורה:

אתם, ]גנבים[  אומות העולם לישראל לסטים ...שאם יאמרו התורה בסיפור בריאת העולם[

הם אומרים להם כל הארץ של הקב"ה היא,  ]ארץ ישראל[, שכבשתם ארצות שבעה גוים

 הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו...".

  ,גם בתוך האדם פועלים בקטן אותם החוקים. אם האדם שומר על התורה והמצוות, היצר הטוב

שבכל   על כל מימדי החיים. ואז זוכה האדם בברכה ובטּוב ה"ישראל" שבקרבו, מתפתח ומשתלט

שהולך   העולמות. לעומת זאת, אם הוא אינו הולך בדרך התורה, היצר הרע, ה"גר" שבקרבו,

 .  ַמָטה ָמָטה נשמת האדם ומוריד אותה  ומכניע אתַמְעָלה ָמְעָלה  ומתגבר, עולה


