
 
 

 מחשבה פנימית 

 אופנהיימר()יואל 

 "אין אור בלי כלי." 

 )הרב אשלג זצ"ל(
 

ידועה השאלה המפורסמת: אם עץ נופל ביער האמזונה ואין איש הנמצא בקרבתו, האם הוא משמיע 

 רעש? 

יש דבר שאנחנו לא במילים אחרות, האם יש משמעות למציאות אם אין אדם כדי לחוש אותה? אם 

 -לכלי -חשים, הוא כאינו קיים עבורנו. למשל, אנחנו לא "שומעים" גלי רדיו, אנחנו זקוקים למכשיר

 שיהפוך אותם לגל קול שהאוזן שלנו תוכל לאבחן. ולמרות שאנחנו אינם חשים את גל 

 הרדיו, הוא ממשי, פועל וקיים. 

אותו כי אין לנו כלי מותאם אליו. ולמרות שהוא  לוהי , אין אנו חשים-על אותו משקל לגבי האור הא

 לוהי כאילו אינו קיים עבורנו. -מחיה את כל המציאות, כל עוד שלא בנינו כלי רוחני מתאים, האור הא

. לקבל שפעגשמי מתמלא בשל רצונו  -במה שונה כלי רוחני לכלים הטבעיים שלנו? כלי טבעי

לכן להעביר את השפע לזולת! לגמרי: הוא מתמלא כשרצונו כלי רוחני חייב להיות מסוג אחר   לעומתו,

 הוא נקרא בשפת הקבלה: "צינור", הווי אומר, יכולת לכוון כל קבלת שפע לנתינה לזולת. 

 בנית הכלי הרוחני בתוכנו היא הדרך היחידה להגיע למדרגת אהבת חינם, שהיא פותחת השער לדעת ה'. 

 
 רפואת הנפש

 אסף אהרון מכבי(הרב )
 

 עבודה פרטית וחברתית

 חוק יסודי בידינו והוא שסיבת כל מחלות הגוף והנפש הינה סטייה מחוקי הטבע.

הוא לעיקר סיבת התפתחותו, המשמש  ביןו בין למניעת חולאיו חוק טבעי חשוב ביותר לחיי האדם,

 .יצור מדיני/חברתיהיותו 

ניצוץ  לראות ולאהוב את הרחוקים מתורת ה' ועבודתו, לקרב יהודיםאין רפואה גדולה יותר מ

 .)תניא פל"ג(האלוקות הגנוז בהם ולרחם עליהם 'והרחמנות מבטלת השנאה ומעוררת האהבה' 

רק כשה"מקבלים" שכן  כי אם לעשות את השני "טופח על מנת להטפיח", בכך אין להסתפק, אמנם,

 .של אדם הופכים ל"משפיעים" יודע הוא שהשפעתו נקלטה בהם

 חברהח התהוות וובכ ,פנימיות התורהלימוד ובהשראת ח בכו ,למטרה זו שליחותראיית החיים כ

  היא אשר תביא אור ומרפא לכל חיי עלי אדמות. שמקיימת זאת ביחד,

הוא מרגיש מימוש של הנקודה  ומיטיב, עשייה זו גורמת למשפיע שמחת הנפש על היותו מועיל

 להשיב הנבראים לשורשם דרך התורה והבן. נקודת המשפיע כבוראו, העמוקה ביותר שבו,

חשובה ביותר עבודת ההתקדשות הפרטית ובראשה תכונת לקיחת  בנוסף לעבודה החברתית,

בכדי שנוכל לתקנו  העולם החיצון משקף לנו את אשר נמצא בפנימיותנו, -כפי שכבר למדנו אחריות!ה

לכן אל לנו להאשים אם כן, .עליוןובכך לטהר נשמתנו מכל רבב מעכב ההתעלות במרומי סולם האור ה

ולעומתו  והוענדת הישורש לקיחת האחריות הינו מ .ותיקון המעשיםאחד אלא לעסוק בתשובה אף 

 .והוגאחלאת הנפשות היא הכל מקור 

מלבד זאת שזה עצמו  לעשות לשני טובה גם בגשמיות.אחת מדרכי ההשתדלות בקרב יהודי היא 

אין לחכות ולתלות גשמיות ברוחניות  .גם לקרבו לרוחניותעוזר זה  אהבת ישראל,נכנס בגדר 

שזה היה החידוש שנתחדש שות גם בגשמיות ללא העמדת תנאים. אלא צריך לע .בתנאי וכ"ו קא,ודו

 .בדרך העבודה של הצדיקים הנסתרים ע"י הבעש"ט
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 הפרשה בדרך ה"שפת אמת"
 )הרב מנחם סוכות(

 

 כלי ללא חורים
 

ָרָכה עּו ,ֶאת ַהבְּ מְּ שְּ  ...ֲאֶשר תִּ

 מה טיבה של אותה השמיעה? מדוע קשורה הברכה לשמיעה בדווקא?

חכמנו התייחסו ליכולת השמיעה בצורה כה חשובה עד כי קבעו: "חרשו, נותן לו דמי כולו". אם 

על החיסרון  חלילה נטל אדם מחברו את יכולת השמיעה, עליו לפצות אותו לא על הפרט,

הספציפי של השמיעה, אלא על הכלל, על הפגיעה באדם כולו. מכאן ניתן ללמוד כי בראי חז"ל 

השמיעה אינה עוד פרט מתוך מכלול יכולותיו של האדם. השמיעה מהווה רובד שלם באדם והיא 

 משמעותית כל כך, שהעדרה יוצרת פגיעה בכולו, במהותו.

 אחרת או איכות אחרת מתוך מכלול מרכיביו של האדם?מדוע? מה שונה השמיעה מכל יכולת 

כשאדם צריך מים לשם הליכה במדבר, חוץ מהמים עצמם, הוא צריך גם כלי שבו יחזיק את המים. 

לא רק שללא כלי אין כמעט תועלת במים, אלא, אפילו אם יש לו כלי, אך הכלי אינו שלם, הכלי 

ל הזה תקף לגבי כמעט כל דבר, גם עיפרון צריך מחורר, גם אז המים לא יועילו לו במיוחד. הכל

 ר בכדי שיחזיק את אותיותיו וגם רעיון צריך למילים שיכילו אותו.ילני

העולם הגשמי הוא רק משל על הכלל הרוחני הזה, כל אור צריך כלי, לכל שפע היורד לעולם יש 

אין סוף ברכה, אם לא  משפיעצורך ב"כלי" המתאים בכדי שיחזיק אותו ויכיל אותו. גם כשהקב"ה 

 יהיה לנו כלי מתאים, הוא יעבור לידינו ולא ייקלט. ומה הוא הכלי לברכה?

ָרָכה - את זה מלמד אותנו כאן משה רבינו עּות  ֲאֶשר  ,ֶאת ַהבְּ מְׁ . ללא שמיעה, ללא הקשבה, שְׁ

חז"ל מלמדים אותנו במסכת  נשאר ה"כלי" שלנו חסר, מחורר. בצורה כזו לא תגיע אלנו הברכה.

. כל דבר שחסר את אותו השלום אלא לישראל, ברכה מחזיק כלי ה"הקב מצא לאעוקצין, 

 מעשיםלהיכולת להגיע ה"שלום", אותה השלמות, אינו מספיק בכדי ליצור כלי שיחזיק ברכה. 

ימו שלמים היא רק כשאנו בדרגה מיוחדת מאוד, בדרגה שהיינו בעת קבלת התורה, בשעה שהקד

החסרונות, חוסר השלמות, למצב בו שבנו למצב הרגיל של העולם.  ,. מאזנשמעל נעשה ישראל

מובנים הם בעולמנו הגשמי, ה"חומר" עצמו של ההוויה הגשמית, כפי שאנו מכירים אותה, מלא 

 ב"חורים", מחומר כזה לא ניתן ליצור כלי שיכול להחזיק את הברכה. 

אחת  דרךישנה  .מגיע מאותה הוויה חסרה ,ליצירת הכלי למרות שכל ה"חומר" הזמין לאדם

זה יכול לקרא רק כשאני מפסיק להסתמך על  שיכולה לעקוף את הצורך בשימוש בחומר החסר.

מה שיש לי כאן, על מעשיי, ופונה לשמיעה, לקבלה של מה שמחוצה לי, של מה שגבוהה ממני. 

היום בו אנו פונים  ום בו אין יצירה גשמית,כפי שבבריאה אנו מוצאים את הברכה דווקא ביבדיוק 

ָבֶרְךמעשיה להקשבה,  ים ַויְּ י יֹום ֶאת ֱאֹלקִּ יעִּ בִּ היכולת להקשיב אינה עוד אחת מתוך שלל  .ַהשְּ

היכולות שלנו. ההקשבה הופכת אותנו ממוגבלים לחומר ממנו נוצרנו לכלי קיבול של הוויה 

 אינסופית.

ָרָכהותן המילים. ובאמת, ישנה משמעות עמוקה יותר לא עּו ,ֶאת ַהבְּ מְּ שְּ . לא רק שהשמיעה ֲאֶשר תִּ

להקשיב לקולו של הבורא המסתתר בין לראות את העולם אחרת, מביאה עמה ברכה. היכולת 

 קפלי העולם, היא עצמה הברכה הגדולה ביותר.

 

 
  



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

 

 אין תורה בלי בחירה
 

 )דברים יא(  הפסוקים של הפרשה

ָלָלה: ָרָכה ּוקְׁ ֵניֶכם ַהּיֹום בְׁ פְׁ י ֹנֵתן ל  ֵאה ָאֹנכ   )כו( רְׁ
 

 פשט הפסוק

 דרך פתוחה הנתונה לבחירה לפני עם ישראל, בין ברכה לקללה. הקב"ה מציע 
 

 )דברים רבה פרשת ראה(  האגדה על  הפסוק

ם ֹתאבּו  לּו כ  ]תרצו[ "א  ֻאכְׁ יֶתם ֶחֶרב תְׁ ר  ָמֲאנּו ּומְׁ ם תְׁ א  ֶתם טּוב ָהָאֶרץ ֹתאֵכלּו: וְׁ ַמעְׁ ֵבר"ּושְׁ  ִ י הד   ִ  י 

ירדו  ]התורה[זר: הסייף והספר מהו "אם תאבו ושמעתם וכוד"? אמר רבי אלע  .)ישעיהו א(

: אם תעשו מה שכתוב בספר הזה, אתם ]לישראל[להן   ]הקב"ה[ כרוכים מן השמים. אמר

ניצולים מן הסייף הזה. ואם לא תעשו, אתם נהרגים בסייף הזה. דבר אחר: "אם תאבו 

של זהב ]תכשיט[ ושמעתם" א"ר לוי למה הדבר דומה? לעבד שאמר לו רבו: הרי מונייק 

. כך אמר הקב"ה לישראל: אם עשיתם את ]כעונש[, ואם לאו הרי כבלים של ברזל שכרך[]ל

]בפסוק רצוני הרי הטוב והברכה, ואם לאו, הרי הקללה. הרי שתי דרכים לפניכם ככתוב 

ָלָלה".שלנו[ ָרָכה ּוקְׁ ֵניֶכם ַהּיֹום בְׁ פְׁ י ֹנֵתן ל  ֵאה ָאֹנכ    :"רְׁ
 

 נקודות למחשבה

הבחירה החופשית בין הטוב לרע. ואמרו חז"ל שהקב"ה  בפסוק שלנו מתומצתת כל מעלת האדם, בעל

"אם יהיה גבור או חלש, או ארוך או גוץ, זכר או נקבה, טיפש או חכם, גוזר על אדם לפני לידתו 

"הכל בחירה זו היא לחלוטין בידי האדם, כפי שנאמר   ".עשיר או עני, אבל צדיק או רשע אינו גוזר

. ולצד מתן חופש מדהים זה, מתחנן הקב"ה לפננו לג ב( )ברכות בידי שמים חוץ מיראת שמים"

ֹוַתי"ואומר:  צְׁ ֹמר ֶאת ָכל מ  שְׁ ל  י וְׁ ָאה ֹאת  י רְׁ ָבָבם ֶזה ָלֶהם לְׁ ָהָיה לְׁ י י ֵתן וְׁ . הקב"ה רוצה ה(  )דברים "מ 

 ומבקש שנבחר בטוב, אך אינו יכול לכפות זאת עלינו. 

  איך יצוה הקב"ה החופשית היא אחת מיסודות האמונה היהודית. מסביר רבנו בחיי: הבחירה"

פרוש: אם אותנו על ידי נביאיו לעשות כך, כיון שהוא מתחלת בריאתו כבר נגזר עליו". 

המדרגה המוסרית של האדם נקבעה מראש, מה הצורך במצוות המחייבות אותנו לעשות טוב 

ום היה לכל התורה כּולה להפרע מן הרשע או לשלם ומה מקולהתרחק מהרע? ומוסיף: "

. במילים אחרות, כל המושג של שכר ועונש כרוך בקיום בחירה חופשית, כי לצדיק שכר טוב?"

אחרת, כל אחד יכול לבוא ולטעון שאין לו אחריות על מעשיו! יתרה מזאת, רצונו של הקב"ה באדם 

בלתי תלויה בכוח חיצוני, העלולה להטות בעל בחירה חופשית מחייב להעניק לו יכולת החלטה 

לוהית -את הכף לכאן או לכאן. לכן, נברא העולם שלנו במימד גשמי ביותר, שבו הנוכחות הא

קלושה ומוסתרת תחת מסכים רבים. ולמי שאינו רוצה להאמין, בנקל יחוש שאין דין ואין דיין. 

 ולימדו חכמי הסוד שהמילה "עולם" היא מלשון "העלם". 

  למה בחירה חופשית כה חביב להקב"ה? הרב יהודה אשלג זצ"ל ממשיל את יחסי הקב"ה והאדם

לאלה של עשיר המזמין אורח עני לשולחנו. העשיר מנסה בכל ליבו להנעים את הימים שהעני 

מבלה אצלו, ומעריף עליו מאכלים מיוחדים, מתנות יקרות, ואוירה נעימה ביותר. לאחר כמה ימים 

העשיר את העני האם הוא חש שכל רצונותיו התמלאו. ועל זה עונה העני, שהוא היה חולם שואל 

שכל הטוב שהוא מקבל ממנו יהיו שלו ולא בגדר מתנת חינם שהוא מקבל מהנדבן. על כך עונה 

העשיר: "אין אדם היכול לספק לך את מבוקשך". הבחירה החפשית מאפשרת לנו לקנות לעצמנו 

י שאנו צוברים במהלך החיים, תורה, מצוות ומעשים טובים. ובכך ניתנת לנו את כל הרכוש הרוחנ

 היכולת להדמות באמת לבורא, שהוא בעל כל הטוב והשפע.


