
 
 

 

 מחשבה פנימית 

 )יואל אופנהיימר(

 

 "בכל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה, שם אתה מוצא ענוותנותו".

 תלמוד בבלי )מגילה לא, א(
 

 ביאור: 

מתגלה הקב"ה כלפי הנבראים דווקא דרך   למרות היותו בורא כל העולמות, ומלך מלכי המלכים,

 כולן תכונות של איפוק, סליחה, ופיוס. י"ג מידות של רחמים. ומידותיו 

אחד מכינויי הקב"ה יל ידי המקובלים הוא: "מלך עלוב, מלך עניו". והמשמעות ביטוי משונה זה 

מסביר הרמ"ק ב"תומר דבורה": לא רק שאינו כועס על   היא: מלך שסובל עלבונו של הבריאות.

 ביטוי לענווה מעבר לכל השגה.הרשעים ועל הכופרים, אלה גם נותן להם חיות וקיום! וזה 

מידת הגאווה קשורה לרצון לקבל, ל"אגו" הגדול, ונמצאת מושרשת עמוק אצלנו הנבראים. אבל 

    אצלו היא אינה קיימת לחלוטין, ומציאות זו היא שורש גדלותו ונבדלותו מאתנו.

 
  

 רפואת הנפש
 )אסף אהרון מכבי(

 
 שלום אחי ורעיי

בונן בהם אדם בעצמו תומה טוב ומה נעים שי נסכם את עיוותי החשיבה שלמדנו עד הלום,

 ויתקנם טיפין טיפין עד אשר יפקח ה' עיניו ויתגלה אליו במלא הדרו.

 .עורזיומהעצמה  כלי,פילטר ש עיוותי החכמה: הכול או לא כלום )או שחור או לבן(,

 הצמדת תוויות. הכללה מוגזמת, ניבוי עתיד, עיוותי הבינה: קריאת מחשבות,

 גשית )מה שאני מרגיש זו המציאות(.חשיבה ר עיוותי הדעת: מעביר הכל לפסים אישיים,
 

 רוע והמציאות האמתית והעובדתית! המחשבה מתוקנת,יכל העיוותים הם תוצאה של ניתוק מהא

 וררים ומתוקנים.כאשר החב"ד מב וממילא הרגשות והמעשים,

 אך אנו רוצים לתקנן רק לאחר שנכירן היטב! יש לנו מקום אוטומטי שרוצה לתקן את המחשבות,

 להקשיב למחשבות כמו שהן ולא להדחיק אותן או ישר לנסות לתקנן. חובה לפני שמתקנים,
 

עליו לחשוף בתוכו את  ההסתכלות הנכונה על המציאות מתחילה בחיבור נכון של האדם לעצמו.

זה שכתוב  .מקומו הבריא ואיתו ליצור מציאות חדשה שלמה מבוררת ומתוקנת יותר ויותר

 , "ובחרת בחיים"."אשר ברא אלהים לעשות" בתורתנו הקדושה 

 תית לכל בית ישראל אמן ואמן.וחירות אמ חג כשר ושמח, שבת הגדול שלום,

 

 א.א.

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

asaf_maccabi@walla.com 

050-6717833 

 

 
 



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

 

 מי גדול?

השבת הזו נקראת "שבת הגדול", פירושים והסברים רבים ניתנו בדבר שם זה, נתמקד באחד. זו 

 ל, של בורא עולם.ואינה "שבת גדולה", זו שבת "הגדול", של מי שגדול מעל הכ

-ָהא   -מתאר את ה' כההגמרא במסכת יומא מספרת על תהליך שלם שעבר על ישראל מאז משה 

בֹ  ַהָגֹדל ל ויחד עם העם חוזרים להגדיר את , עד שחזר עזרא בתחילת שיבת ציון ְוַהּנֹוָרא רַהגִּ

ים' ה ֶאת ֶעְזָרא ַוְיָבֶרְך  הקב"ה כ"גדול". ן ָהָעם ָכל ַוַיֲענּו ַהָגדֹול ָהֱאֹלקִּ ן ָאמ   .ָאמ 

 מקרקרין נכרים :ואמר ירמיה אתאהיו תקופות בהם היה קשה מאוד לקבל את ההגדרות האלו. 

 איה !בבניו משתעבדים נכרים :אמר דניאל אתא ".נורא" אמר לא - ?נוראותיו איה !כלובהי

 ".גבור" אמר לא - ?גבורותיו

הם ירמיהו הנביא ודניאל לא מוכנים לעמוד בפני ה' ולשבח אותו בתואר שהם אינם שלמים עמו, 

 שיודעין מתוךוכלשון הגמרא "מעזים לבטל את מה שתיקן משה רבנו ובלבד שלא לכזב לעצמם, 

 ".בו כיזבו לא לפיכך ,הוא שאמתי ה''בהקב

 היא זו ,אדרבהבגבורת ה', רק עזרא רואה את הדברים אחרת, לא רק שהוא לא רואה כאן חיסרון 

 של מוראו שאלמלא ,נוראותיו הן ואלו .לרשעים אפים ארך שנותן ,יצרו את שכובש .גבורתו גבורת

 . האומות בין םלהתקיי יכולה אחת אומה היאך ,ה''הקב

מכך,  יתרה , כל הטבע מנוגד לרוח.אפשר להסתכל על העולם בצורה שטחית, במבט הזה

המבט הפשוט על העולם מעורר שוב ושוב את הקריאה "איה ההתנהלות כאן נוגדת את הצדק, 

אם יש בורא, מדוע הוא לא מתערב? איך הוא יכול לתת לעולם להתנהל כך? האם לא  .גבורותיו?"

 עולם צודק יותר? נהלליכל 

תי בראיה הזו , חז"ל מבינים שהחיסרון האמלמרות שמה שבולט הוא החיסרון ב"גיבור" וב"נורא"

 מאוד מצמצמת את מהותו של הבורא. הוא ב"גדול", הראיה הזו

ְשכּו"שבת הגדול" הוא היום בו נצטוו עם ישראל במצוותם הראשונה,   ֹצאן ָלֶכם ּוְקחּו מִּ

יֶכם ְשְפֹחת   .אחר, גדול בהרבהאלא כמרחב למשהו  ,. ברגע שרואים את העולם הזה לא כמטרהְלמִּ

 גדולהינים כמה גבורה צריך בשביל לתת למשחק להתנהל כפי שהוא, גם מבינים איזו לא רק שמב

זו. גדול הוא תמיד ביחס למשהו קטן יותר. הרחמים של ה' מקבלים פרספקטיבה שונה לחלוטין, 

 נמצאים ברובד גדול כל כך ממה שחשבנו. הם

ְשכּוהשבת הזו היא נקודת המפנה, היכולת של עם משועבד לעזוב לרגע את רצון שליטיהם,   מִּ

, היא תחילתה של הגאולה. והגאולה לא רק משנה את המצב הפיזי שלי, גאולה אמתית ּוְקחּו

 להבנת העולם. חדשהנותנת לי אפשרות 

ְהֶיה ַההּוא ַביֹום ,ָהָאֶרץ ָכל ַעל ְלֶמֶלְך ה' ְוָהָיה  -גאולה זכריה הנביא מתאר את ה  ּוְשמֹו ֶאָחד ה' יִּ

 בר אחא רבי אמרועל כך עונה: . הגמרא מתקשה עם התיאור הזה, וכי היום אין ה' אחד? ֶאָחד

 ,והמטיב הטוב ברוך אומר ,טובות בשורות על - הזה העולם .הבא העולם ,הזה כעולם לא ,חנינא

 . והמטיב הטוב כולו - הבא לעולם .האמת דיין ברוך אומר ,רעות בשורות ועל

ל את אותו אחד. השבת הזו, וכל זמן שאנחנו משועבדים, אנחנו בתוך הסיפור, קשה לנו לראות בכ

אנחנו מתחילים להכיר את הבורא ולראות  יום בו, היא שבת "הגדול", גאולתנוהשבת בה מתחילה 

 ל מה שקורה סביבנו.בכ אותו ואת גדולתו
 

  



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

 

 זו התורה, היא שעולה למעלה

 )ויקרא פרק ו( הפסוקים של הפרשה

ַח ָכל ְזב  וא ָהֹעָלה ַעל מֹוְקָדה ַעל ַהמִּ אֹמר ֹזאת ּתֹוַרת ָהֹעָלה הִּ ַהַלְיָלה ַעד  )ב( ַצו ֶאת ַאֲהֹרן ְוֶאת ָבָניו ל 

ַח ּתּוַקד בֹו: ְזב  ש ַהמִּ  ַהֹבֶקר ְוא 
 

 פשט הפסוק

 יש לשרוף את קרבן העולה כל הלילה על המזבח.
 

 )מדרש תנחומא )בובר( פרשת צו סימן ב( האגדה על  הפסוק

ָבב ֲאֶשר ֹלא ָנָשא לַ  י ַכַפיִּם ּוַבר ל  ְמקֹום ָקְדשֹו: ְנקִּ י ָיקּום בִּ י ַיֲעֶלה ְבַהר ה' ּומִּ י ְוֹלאאמר דוד: "מִּ  ָָּׁשְוא ַנְפשִּ

ְרָמה" )תה ְשַבע ְלמִּ ֶהםנִּ ל ְוָאַמְרָּת ֲאל  ר ֶאל ְבנ י יְִּשָרא  י  לים כד(. ומתחילת הקרבנות אתה למד "ַדב  ָאָדם כִּ

ֶכם ָקְרָבן ַלה' )ויקרא א(, למה נאמר אדם? אלא אמר הקב"ה כשתהא מקריב לפני תהא כאד יב מִּ ם ַיְקרִּ

וזל מן הבריות. למה? כי הראשון, שלא היה גוזל מאחרים, שהוא היה יחידי בעולם, כך אתה לא תהא ג

אני ה' אהב משפט שונא גזל בעולה. דבר אחר: "ֹזאת ּתֹוַרת ָהֹעָלה" ]בפסוק שלנו[, למה נקרא שמה 

עולה? שהיא עליונה מכל הקרבנות. היא העולה, תדע מי שהוא מביא חטאת הכהן נוטלה, וכך 

ממנה, אלא כולה להקב"ה,  המנחה, וזבח השלמים לבעליהן, ואשם לכהן, אבל העולה אין בריה טועם

 לכך נקראת עולה, שהיא עולה להקב"ה שהוא עליון.
 

 נקודות למחשבה

הסברים שונים נִּתנו לשם של קרבן הֹעָלה. אגדתנו מבינה שמדובר בקרבן מיוחד, "נעלה" מכל 

הקרבנות. הסיבה לכך, שרק הוא אינו נאכל על ידי שום אדם, בין בעליו ובין הכהנים המקריבים 

הוא נשרף כולו על המזבח ועולה להקב"ה. זאת ועוד, דרוש מהאדם המביא את קרבן הֹעָלה   תו.אֹ 

מדרגה מוסרית גבה ביותר. עליו להמנע מכל נגיעה בגזל של אחרים ורק כך יכול הוא "לעלות" לבית 

ָבב" )תהיל י ַכַפיִּם ּוַבר ל  י ַיֲעֶלה ְבַהר ה'... ְנקִּ ים כד(. במילים אחרות, המקדש כפי שכותב דוד המלך: "מִּ

אם הקרבן צריך להיות שלם וללא מום, לב האדם המקריב צריך להיות מתוקן וללא פגם. יתרה מזאת, 

י אֱ  ְבח  ב -הקרבן הכי רצוי לה' הוא שבירת הלב, שהוא סילוק הגאווה, ככתוב: "זִּ ים רּוַח נְִּשָבָרה ל  ֹלהִּ

ְבֶזה" )תה ים ֹלא תִּ ְדֶכה ֱאֹלהִּ ְשָבר ְונִּ מקור נוסף לשם ֹעָלה מגיע מתפקידו לכפר על   ילים נא(.נִּ

ְהֶיה ֲאֶשר ַאּתֶ   מחשבות ם הרעות ה"עולות" על דעת האדם, ככתוב: "ְוָהֹעָלה ַעל רּוֲחֶכם ָהיֹו ֹלא תִּ

ץ ָוָאֶבן" )יחזקאל כ(. ת ע  ְשְפחֹות ָהֲאָרצֹות ְלָשר  ְהֶיה ַכגֹויִּם ְכמִּ ים נִּ  ֹאְמרִּ

המיוחד "ֹזאת ּתֹוַרת ָהֹעָלה" דרשו הפרשנים הקשר העמוק שבין קרבן העולה  על צירוף המילים• 

וא ָהֹעָלה" מיותר לגמרי 16מאה -ללימוד תורה. למשל, מסביר בעל "הכלי יקר" ]פולין [ : "]המילים[ "הִּ

]אינם נחוצים להבנת הפסוק[, והסכימו המפרשים לומר שבא להודיע שכל העוסק בתורת עולה כאילו 

יא". הלשון הנקבה מרמזת לקרבן  הקריב וא" כתובה כ"הּוא" אך נקראת כ"הִּ עולה". בנוסף, המילה "הִּ

 העולה, הלשון הזכר מרמז לספר התורה, ושניהם מתאחדים באותה מילה בעת ועונה אחת ממש.

לימוד התורה, השקול כנגד כל המצוות האחרות, מתפרט לשתי שלבים עקריים. בתחילה, כשהאדם • 

מוסרי מפותח, הלימוד הוא "לא לשמה", הווה אומר, שהאדם לומד תורה על מנת לקבל חסר חוש 

שכר, וכבוד או אפילו במטרה להפוך לתלמיד חכם. אבל כל אלה מניעים הבאים לשרת את אינטרס 

הלומד עצמו. אך לאחר שהלומד מפנים את המטרה האמיתית של לימוד התורה, שהוא שבירת הלב 

הוא מגיע למדרגה של לימוד "לשמה". ובתורת הסוד מוסבר שאותיות "לשמה" הם והידמות לבורא, אז 

וא ָהֹעָלה" היינו כי  אותיות "לשם ה'". ומסבירה החסידות )דגל מחנה אפרים(: ""ֹזאת ּתֹוַרת ָהֹעָלה הִּ

ידוע תורה שלא לשמה לא פרחת למעלה ואין לה עליה, רק מי שלומד תורה לשמה זו התורה היא 

 עלה".שעולה למ


