
 
 

 

 
 

 מחשבה פנימית 

 )יואל אופנהיימר(

 

 

 אם אתה מאמין שיכולים לקלקל תאמין שיכולים גם לתקן. 

 ליקוטי מוהר"ן תנינא קיב( –)רבי נחמן מברסלב 

 

יכולת האדם להפעיל בחירה חופשית, מיוסדת על מושג קבלי שנקרא "צמצום". המשמעות 

נוכחותו של הבורא. העלם זה  עלםמצב של ה, הווה אומר עולםהמעשית של הצמצום היא יצירת 

הוא מצד אחד קלקול, נפילה ואובדן. כי קודם לכך, הייתה כל המציאות מלאה באור אלוקי אין 

 סופי. אבל המציאות עצמה של קלקול פותחת אפשרות חדשה של תיקון. 

ל רצון עצמי להית, הוא היה לגמרי נטו-אם אדם היה חי במצב של גילוי בלתי מוגבל של נוכחות א

ואוטונומיה כל שהיא כלפי רצון הבורא. כפי שמסביר בעל הסולם, כל דבר נגד רצון ה' היה מורגש 

אצלו כדבר מר וקשה, וכל דבר לרצון ה' היה מורגש כמתוק ונעים. במצב זה, אין עבודה, אין 

תחושה זאת לאדם זה היה חסר תחושת קניין הישגים והמדרגות בעצמו. ו  התמודדות ואין תיקון.

 אפשרית רק בעזרת הצמצום וההסתר של הקב"ה בעולמנו. 

עלינו לאמין ששורש הקלקול היא באופן פרדוקסלית לטובת הנבראים שמקבלים כך את החופש 

 לתקן את העולם. 

 

 

  



 רפואת הנפש
 אהרון מכבי( אסףהרב )

 

 אור פנימי ורוממות עצמית
 

אינני יודע מדוע מתרצים את סיבת הצמצום בנהמא דכיסופא בלבד בזמן שישנם כמה וכמה סיבות 

 בסופו של דבר ברצונו של האדם בעולמנו. מתגלות עיקריות

ידוע שהאור באין סוף מילא את הכלי החיצון כלומר את הכלי לאורות המקיפים ולא את הכלי הפנימי 

 לאורות פנימיים.

: "יש רוממות שאינו מצד רוממות עצמי כלל כי אם מה אות רלג( )תער"ב, באדמו"ר הרש"כותב 

שמרומם ומגביה את עצמו או שמגביהים אותו להיות בבחינת ממשלה ברוממות והתנשאות ואין בו 

שאין בהם אור פנימי רק דזהו לפי  על כן יכול להיות בזה הגדלה יתירה... רוממות עצמי מצד העצם...

 עש"ה. ו"וכ ומקיים אותםמה שהמקיף מחזיק 

הוא  גלותו מרוממותו ומהותו העצמית,מ כל הבעיות והמחלות מתחילות בריחוקו של האדם מעצמו,

את  ,פ"ד( אגרת הקדש, אות סה.תניא, )הקדמה לספר הזהר, מחליף את הנקודה הפנימית שבלב

יא בחינת העדר ה אדרבא, הרוממות העצמית,'בזמן ש בתדמית וישות, קדושת ושלמות עצם קיומו,

 .'המציאות והישות לגמרי

מכיוון שאין לו את עצמו הוא מאוים מסביבתו ולכן יבוא לשונאם ולהתנשאות עליהם, בזמן שהתיקון 

ובכך דווקא קניית יתר שלמות עצמית ועשיית נחת רוח  השפעה ואחדות עמהם, –הוא ההפך בדיוק 

 כידוע לך היטב מהפנינות הקודמות. ליוצרו,

מתוקף  כך האדם, ינוייו,שמותיו וכ שלם בעצמו אך החליט להתפשט לגלות פעולותיו, כמו שאין סוף

העצם ממש ונעשית הדבקות כמו  להיות אחדהשפיע ולהיטיב לרוממותו העצמית רוצה להתפשט ו

 דבר טבעי לאיש טהור זה.

ת הלומד וע"י כך הבנת הלימוד הפנימי בצורה נכונה מעוררת את האורות המקיפים השייכים לנשמ

זוכה להכיר ביותר את רצונו המקורי המתרצה באור המקורי לבדו שהוא הוי"ה ברוך הוא ולכן לא 

הרדל"א )ריישא  תמשתמש בעולם אלא לעשות נחת רוח ליוצרו ולא לשם עצמו ובזה דווקא מגלה א

 קדמה לתע"ס,)עיין ההעונג הלא מורגש שבנקודה העמוקה ביותר שבעצם פנימיותו(  –דלא אתידע 

 .אות קנה(

 חכמה פנימית לגילוי הנקודה הפנימית היא אשר תגמור התיקון ּוְשַמה משיח.

 .ד"ה אמנם( אות ד, )עיין בהקדמה לפנים מאירות ומסבירות,

 .שבת קדושה וטהורה מלאת השראה מנוחה ועונג
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 -בכל שאלה והתייעצות בנוגע לטיפול יהודי )גוף ונפש( ניתן לפנות לאסף
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 הפרשה בדרך ה"שפת אמת"
 )הרב מנחם סוכות(

 

 גדול מכלל חלקיו
 

ים ָהֵאֶלה ְשָפטִּ ְשְמעּון ֵאת ַהמִּ יֶתם ֹאָתם ,ְוָהָיה ֵעֶקב תִּ  ...ּוְשַמְרֶתם ַוֲעשִּ

כשהמדרש בא לדרוש את פרשתנו, הוא מתחיל בנושא שעל פניו נראה רחוק ומנותק מנושא 

מחלקים  עשויה-] שעשויה פרקים פרקיםפמוט[ -]אדם מישראל שיש לו מנורה  ,הלכההפרשה: 

האם יש לחשוש שבטלטולה תתפרק המנורה, -] ?מהו לטלטלה בשבת [,המחוברים זה לזה שונים

 .כאדם שבונה בשבת ,המרכיב את המנורה בשבת :אבהו בשם רבי יוחנן מר רביא... ויבוא לחברה[.

 ...לא נתתי לך אלא לטובתך .שמא לרעתך נתתי לך את השבת ,ואת סבורבהמשך מבהיר המדרש: 

 מדוע הייתי חושב שבדיוק שבת ניתנה לרעתנו? שור לפרשתנו? ה באמת קמה ז

למה . תשמעון ,שאדם דש בעקביו ,אם המצות קלות -רש"י כאן מפרש את "והיה עקב תשמעון" 

 כוונתו? ואם אכן יש מצוות שהן "קלות" יותר, מדוע דווקא עליהם הדגש?

כצבירה של נקודות אוסף של פרטים. אנחנו רגילים לראות את המצוות, את המעשים הטובים כ

זכות שעומדות כל אחת בזכות עצמה. שערכו של הכלל הוא כשל מרכיביו. כאן מבאר לנו המדרש 

שישנו חלק נוסף, רחב וחשוב עוד יותר, חלק שכל המשמעות שלו נוצרת מהמכלול, מהצירוף 

קטן אחד שלא במקום,  והחיבור של החלקים השונים. תיתכן מכונה בעלת יכולות אדירות, שבורג

 .השלא מחובר נכון, יעכב את כל מטרת

אבל  ., ואת ה"קלות""אפשר לראות את המצוות ה"כבדות ,במבט על כל מצווה בפני עצמה

אלו ש"אדם דש חסרונן של במכלול, כשרוצים שהמצוות יפעלו בי את מה שהם יכולים, אז גם 

 למנוע מהאדם להגיע ולהיות מי שיכל. יכול ,בעקביו"

. אותה המספיק האינ ם של כל החלקיםותמצאעוד, המדרש כאן מלמד אותנו שגם היזאת ו

המנורה, בזמן שחלקיה אינם מחוברים זה לזה, אינה מנורה. חיבור חלקיה יחד, הוא שבונה אותה. 

למצוא את החוט המחבר,  כשאדם עמל על אישיותו, הוא לא יכול להתמקד רק בפרטים. הוא צריך

 זה שיעלה את כולו לדרגה אחרת, לשלמות.

כל העולם עמו אני נפגש מכיל את החלקים של אותה השלמות, אני צריך לקשר אותם למשמעות 

הזו. קיום המצוות נותן לי אפשרות לפעול מול כל דבר שאני פוגש, להשתמש בו, אם בעשייה ואם 

ני יכול לקחת את מבנה גופי המורכב ולהפוך את כל כולו בהימנעות, לשם אותה מטרה מאחדת. א

 ליחידה רוחנית, לחבר את כל חלקיו למען מטרה נעלה יותר.

זה שיכול לחוש עונג השלמות הרוחנית הזו, ה"שלום" הזה, הוא הכלי שיכול להחזיק ברכה. הוא 

, את בעולם הזה ו כאןשאינו גשמי. ומתי אנחנו יכולים להגיע לתחושה הזו? איך נוכל לחוות בעודנ

 מה שהחיבור הזה ייתן לנו להשיג בעולם הבא?

לשם כך ניתנה לנו השבת. השבת היא האנטי תזה לעולם, היום בו העולם לא נברא. היום בו 

אנחנו מצווים להתנתק מעשיה ויצירה גשמית. האם מטרת השבת היא נגדנו? לשבור את גופנו 

נכון. מטרת השבת היא לטובתנו, לתת לנו לרגע לחוש הגשמי? מבהיר לנו המדרש שההיפך הוא ה

 –את הרובד הגבוהה יותר של מי שאנחנו, את המבנה העליון שיכול להכיל גם תענוג גבוהה יותר 

 . בשבת המנורה מורכבת, חלקיה מחוברים, האם ניתן לטלטלה?"לטובתך"

 

 
  



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

 

 ייסורים מאהבה
 

 )דברים ח(  הפסוקים של הפרשה

ר ִאיש ֶאת ְבנֹו ה' א    ְסֶרָך:ֹלֶהיָך ְמיַ -)ה( ְוָיַדְעָת ִעם ְלָבֶבָך ִכי ַכֲאֶשר ְיַיסֵּ

 

 פשט הפסוק

 כשישראל מיוסרים, עליהם להבין שהם ייסורים מאהבה, מאביהם שבשמים. 

 

 א(  ה  )ברכות האגדה על  הפסוק

תניא, רבי שמעון בן יוחאי אומר: שלש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, וכולן לא נתנן אלא 

נאמר: "ַאְשֵרי ַהֶגֶבר ֲאֶשר ידי ייסורים. אלו הן: תורה, וארץ ישראל, והעולם הבא. תורה מנין? ש  על

תֹוָרְתָך ְתַלְמֶדּנּו". -ְתַיְסֶרּנּו יָ  יש ֶאת בְ  )תהלים צד(ּה ּומִּ י ַכֲאֶשר ְיַיֵסר אִּ נֹו ה' ארץ ישראל מנין? דכתיב: "כִּ

י ה' ]בהמשך[וכתיב בתריה  ]בפסוק שלנו[ֹלֶהיָך ְמַיְסֶרָך" -א   יֲאָך ֶאל ֶאֶרץ טֹוָבה".ֹלֶהי-א  : "כִּ העולם  ָך ְמבִּ

ְצָוה ְותֹוָרה אֹור ְוֶדֶרְך ַחיִּים  י ֵנר מִּ )משלי תֹוְכחֹות מּוָסר"  רש"י[ -]חיי העולם הבא הבא מנין? ככתוב: "כִּ

 . ו(
 

 נקודות למחשבה

הקשר המיוחד בין עם ישראל לאלוהיו, לובש צורות שונות. לפעמים הוא נמשל לקשר זוגי עמוק, הספוג 

. ופעמים אחרות הוא דומה ליחסים שבין )שיר השירים ז( ֲאִני ְלדֹוִדי ְוָעַלי ְתשּוָקתֹו"רגה וגעגועים: "ע

יֶכם"-"ָבִנים ַאֶתם ַלה' א  אב לילד:  . רצון העל של הורה, הוא טובת הילד, וחינוכו )דברים יד( ֹלהֵּ

 אמירת ספר משלי בנדון: משרת מטרה זו, גם אם הוא לפעמים כרוך בתוכחה וענישה. מפורסמת

ְך ִשְבטֹו שֹונֵּא ְבנֹו" ]הימנעות מענישה אינה מעידה על אהבה נכונה[. על אותו משקל, אם   "חֹושֵּ

הקב"ה הוא אבא שלנו, אז כל מגמתו, היא לטובתנו. הרב יהודה אשלג מסביר, שכדי להוביל אותנו 

לנו, בידנו לבחור בשתי דרכים. הראשונה  למצב, שבו נוכל לקבל את כל הטוב שה' הכין ורוצה להעניק

היא לעשות רצונו ולקיים תורה ומצוות, הפועלות על נפש האדם ומתקנות את מידותיו. אך, אם לא 

נבחר את הדרך הראשונה, נלך בדרך השנייה, ונסבול ייסורים, שבסופו של דבר גם יחזירו אותנו 

     למוטב.

 " :ן ִלְפנֵּיֶכם ַהּיֹום ְבָרָכה ּוְקָלָלהְר בתחילת הפרשה ראה כתוב ה ָאֹנִכי ֹנתֵּ ְוַהְקָלָלה ִאם :)...( אֵּ

יֶכם-ֹלא ִתְשְמעּו ֶאל ִמְצֹות ה' א   במילים אחרות, הסבל שבא על האדם הוא עונש על   ".ֹלהֵּ

 -"אם רואה אדם שייסורין באים עליו  עבירות. והגמרא ממחישה תפישה זאת ופוסקת:

. מטרת הייסורים היא, להביא את האדם לחשבון נפש ולשינוי )ברכות ה( יפשפש במעשיו!"

המעשים ולתשובה, כמו ילד המפנים את סיבת העונש, ומשנה את התנהגותו בהתאם. ובכך, 

י ַהֶגֶבר ֲאֶשר ְתַיְסֶרּנּו ּיָ שמביאה אגדתנו:   נוכל אולי להבין את הפסוק המתמיה . ּה"-"ַאְשרֵּ

יחס ומחנך גם באמצעי ענישה, מאשר להיות ללא גבולות ובלי תחושה ילד מעדיף אבא שמתי

 שלמישהו איכפת! 

  .מטרה נוספת של הורה היא, להביא את הילד למצב של עצמאות, וגם זה מתוך אהבת אמת

כי מטבעו, נהנה אדם יותר מדבר שהוא רכש בעצמו, במאמץ והשקעה, מאשר אם הוא מקבל 

יעדיף שנרגיש שותפים לקניינים שהוא   -כמו ההורה הטוב  -הבורא אותו כמתנת חינם. ו

מייעד לנו. ולכן, שלושת הדברים היקרים ביותר שהקב"ה הכין לנו )תורה, ארץ ישראל ועולם 

הבא( שמורים לנו, לאחר שנעמול ונשתדל עבורם. הרב קוק מסביר ששלושת דברים אלה 

 מצאת במישור השכלי, ארץ ישראל במישור מקיפים את כל מרחב הקיום של האדם. התורה נ

הגשמי, והעולם הבא במישור הנשמתי. הקשיים הכרוכים בהשגת שלשת מרחבים אלה, הם 

 המפתח לתחושת הבעלות שלנו עליהם.


