
 
 

 

 מחשבה פנימית 

 )יואל אופנהיימר(

 

"כאשר יודע האדם נגעי לבבו שהוא חולה הנפש בסוד הקטנות, אחר שיש לו דעת זה, אז 

 ממתיק ע"י הדעת זה וזה רפואתו"

 )הבעל שם טוב(
 

 ביאור:

מסביר לנו בעל הסולם שכל אדם נולד עם טבע לקבל על מנת לקבל. כוח זה מכונה בשפתנו כוח 

האגֹו, והוא שדוחף אתנו בחיים לכל מחשבה, דיבור ומעשה. אך בכוח אדיר זה, טמון גם השורש 

לכל סבל ולכל רוע. כי אם אני מפעיל את הטבע האגואיסטי שלי ללא גבול וללא תיקונים, אני 

 זולת ואתנתק מהבורא. אפגע ב

רובנו רגילים לפעול באופן עיוור תחת השפעת הרצן לקבל, מבלי להבין שהוא הפגם הגורם לנו 

אם חולה אנוש אינו יודע שהוא חולה, הדבר היחיד שעשוי להצילו, היא  לסבול ולהתייסר. משל: 

ן לקבל" ואינה עצם הידיעה על מחלתו, כי אז ייגש לרופא. נמשל: נפשנו חולה מ"מחלת הרצו

 יודעת זאת. רק התובנה הזאת היא התקווה לריפוי ולחיבור לשורש החיים והטוב.

 
 רפואת הנפש

 אסף אהרון מכבי(הרב )
 

 בנושא 'חיבור האדם לעצמו' אפשר להאריך ולהעמיק עד אין קץ ואכן נמשיך בכך בעתיד ב"ה ב"נ,

 …בריאות הגוף וחולאיואך ברצוני שנלמד בפנינים הבאות על מס' נקודות בנושא 

נסיים פנינה זו בידיעה העיקרית והעמוקה ביותר הנצרכת ל'חיבור האדם לעצמו'  בטרם נתחיל,

 –והיא שהאמצעי השלם היחידי להגיע לעצמו השורשי והנצחי הוא תורתנו הקדושה והטהורה 

 'תורת ה' תמימה משיבת נפש'.

 הדיבור והמעשה של האדם. שבה,כך לבוש הנפש הוא המח כפי שלבוש הגוף הוא בגדיו,

 הית.לכל איש ישראל יש שתי נפשות; נפש בהמית ונפש שכלית אֹל

 לכל נפש לבושיה שלה.

אז ילך ויתרחק מפנימיות עצמיותו ונשמתו  כאשר ילביש האדם את נפשו בתוכן הנפש הבהמית,

 ויתרחק ממנו בוראו כמרחק מזרח ממערב.

וילביש את לבושי נפשו  ויסיח דעתו אל צד הקדושה,כאשר ימשול האדם ברוח תאוותו  אמנם,

אז ילך ויגלה את האדם  שהם לחם ומזון הנפש, שהם תרי"ג מצות התורה, ,היתבתוכן הנפש האֹל

 היו בחייו וז"ש 'מוצאי מצא חיים'.העליון שבו ויהיה למרכבה להשראת אור אֹל
יש ללמוד  הכירם בעצמו,להתבונן בהם היטב ול מכיוון שיש להעמיק מאוד בפרטי הדברים,

 ואנו הגשנו כאן רק את תמצית עיקרי הדברים. בשקידות יתרה בספר התניא,

 שבת שלום צאן קדוש

 א.א.

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

asaf_maccabi@walla.com 

050-6717833 

 

 



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

 

 לבן לתכלת בין
 

ִִׂיֶתם ֹאָתם...ְוָהָיה ָלֶכם ְלִציִצת, ּוְרִאיֶתם ֹאתֹו, ּוְזַכְרֶתם ֶאת ָכל ִמְצו ֹ   ת ה', ַועש

התורה מבארת שמצוות ציצית נועדה לזכור את המצוות. איך זה עובד? האם זו סגולה נטולת 

 הסבר, או שמא יש כאן נקודת התבוננות שונה על העולם?

מרבדים שונים, ניתן להתבונן על חפץ ולהבחין רק במבנה החומרי שלו. אפשר  העולם שלנו מורכב

לראות את היעוד הפשוט שלו, לראות בו כלי המשמש למטרה מסוימת. ואפשר גם לראות את 

 פנימיותו, את החלק שיש לאותו חפץ בתוכנית הגדולה של בריאת העולם. 

ל לראות את האדם כארוחה, האדם יימדד גם בני אדם אינם יוצאים מהכלל הזה, טורף רעב עלו

על פי משקלו ובשרו. אחר יוכל לראות את אותו האדם ככלי פונקציונאלי, להעריך אותו כהערכת 

עבד, על פי מידת הריווח שיוכל להפיק ממנו. ואילו אחר יוכל לראות את אותו האדם בעיני אוהב, 

 כמי שהוא במהותו.

נחנו שוכחים לראות את הרבדים השונים שבנו, ניתן לפעמים גם כשאנו חווים את עצמנו, א

לפעמים לראות את הטפל כעיקר, להתייחס לרצונות החומריים, הנפשיים ולרצונות הפנימיים 

 ביותר, המגיעים מעומק הנשמה, באותה מידה. להכניס את כולם לאותה קטגוריה של רצונות.

ו. מתבוננים בטלית ורואים בו חומר אנחנו מתעטפים בטלית, הבגד עוטף אותנו, אך אינו אנחנ

ונפרדות, האם גם הגוף שלנו הוא מעטה? בכנפות הטלית, במקום בו נגמר החומר, החלק 

שמתחבר לאין, למהות הפנימית יותר של הדבר, שם נקשרים הציציות. אותם פתילי לבן ותכלת 

 שמלמדים אותנו מעט על מהותנו. על הצורה בה נקשרת הנשמה אל הגוף.

נו תפקיד ראשון, חוטי הלבן. להישאר נקיים ופתוחים לקבל, כמו הצמר הלבן שמוכן לצביעה. יש ל

לא לתור אחרי החומר. והכנה זו מאפשרת את השלב הבא, את  –בשביל זה צריך לא לטעות 

 הצביעה בתכלת, הגוף מתחיל להיצבע בגוון של הנשמה.

מה נשתנה תכלת מכל ל התכלת: הגמרא במסכת סוטה, מביאה את הסברו של רבי מאיר לפתי

גם החלק מיני צבעונין? מפני שהתכלת דומה לים, וים דומה לרקיע, ורקיע דומה לכסא הכבוד. 

הרוחני שלנו אינו חד מימדי. התהליך אותו אנו עוברים במבט לתוך התכלת, בגילוי חלקי הנשמה, 

 מקבילים לשלבים אותם עברנו כעם בהתקרבותנו לה'. 

הנפש, את הים הסוער, את אותו החלק אליו התחברנו ביציאתנו לחירות  ראשית נגלה את

"הוציאה ממסגר נפשי", הנפש היא זו שנפגעת ומוגבלת בעת העבדות ולה זכינו ביציאת מצרים 

המבדיל בין מים למים, זה הוא השלב של  -וקריעת הים. השלב הבא הוא ה"רוח", אותו הרקיע 

לם הזה לעולם העליון. המקום בו אנחנו מתחברים לקדושה. קבלת התורה, של החיבור בין העו

והשלב השלישי הוא הנשמה, אותו המקום אליו ניתן להגיע על ידי תשובה, גדולה תשובה שמגעת 

עד כיסא הכבוד, זו המדרגה לה זכו ישראל בבניית המשכן ובבית המקדש. מצב בו אנחנו מתעלים 

 ודבקים בבורא.

ו מגלים את העולם. המילה ציצית מרמזת על הצצה, "מציץ מן וכשגילנו את עצמנו, אנחנ

החלונות". המבט דרך הטלית מאפשר לנו הצצה על עולם שונה, על עולם בו ניתן לראות בכל 

ֵרי ֵעיֵניכֶ הדברים את "מצוות ה'", את הקדושה והמטרה שבהם.  ֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאחש  – םְוֹלא ָתֻתרּו ַאחש

ות דברים בצורתם החיצונית, מטרת הציצית היא לאפשר לנו ראיה העיניים והלב עלולים לרא

 פנימית יותר. אמיתית יותר. קדושה יותר.

 



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

 

 עונש מוות ותיקון הנפש
 

 )במדבר פרק טו(  הפסוק של הפרשה

ה לֹו:   י ֹלא ֹפַרש ַמה יֵָּעשֶׂ ָמר כִּ שְׁ  )לד( ַוַינִּיחּו ֹאתֹו ַבמִּ

 

 פשט הפסוק

 איש שנמצא מקושש עצים בשבת, נלקח למעצר עד שיוחלט מה יהיה גזר דינו.

 

 )מדרש תנחומא  פרשת במדבר(  האגדה על  הפסוק

, כתוב בשבת "ָזכֹור וכן אתה מוצא על כל דבר ודבר שצוה הקב"ה את משה אזהרות ועונשין

שֹו"  ַקדְׁ ת יֹום ַהַשָבת לְׁ יָה מֹות יּוָמת")שמות כ(אֶׂ לֶׂ ַחלְׁ . באו )שמות לא( , אזהרה. ועונש? "מְׁ

ָמר  שְׁ למדבר ומצאו מקושש, ולא היה משה יודע באיזו מיתה הוא נהרג, אלא "ַוַינִּיֻחהּו ַבמִּ

י ה'" ם ַעל פִּ ֹרש ָלהֶׂ פְׁ יש ָרגֹום ֹאתֹו ָבֲאָבנִּים" . אמר הק]בפסוק שלנו[ לִּ ב"ה "מֹות יּוַמת ָהאִּ

 . )במדבר טו(

 

 נקודות למחשבה

דינו של מחולל שבת הוא מוות, כמו עברות חמורות אחדות. אמנם התורה מסייגת מאוד את המקרים 

שבהם רשאי בית דין לגזור גזר דין חמור זה. בעיקר דרושים שני תנאים עיקרים: התרעה )הזהרה על ידי 

שני עדים שהמעשה מהווה עברה שדינה מוות(, ועדות על ידם שבוצעה העבירה. על בית הדין לחקור 

את העדים בקפדנות כדי לגלות כל סתירה או חוסר מהימנות בגרסתם.  וגם לאחר פסק הדין ניתן 

אפשרות לכל אחד להעיד אם קיים סיכויי להציל את הנאשם.  כה גדלה סלידת התורה מעונש מוות 

ז"ל אמרו: "סנהדרין ההורגת אחד בשבוע ]שבע שנים[ נקראת חובלנית, רבי אליעזר בן עזריה אומר: שח

 אחד לשבעים שנה" )משנה מכות א(.

  עבור המשפט האזרחי, דרך הוצאה להורג היא רק פרט טכני. לעומת זאת, ההלכה מגדירה

אחד חמור מקודמו. ארבעה סוגי הוצאה להורג: חנק, הרג, שריפה, סקילה, כאשר כל אחד ו

לכל עבירה, החייבת מיתה נקבעת אחת מארבע מיתות בית דין אלה. על אף שכיום לא דנים 

מיתות בית דין, ארבע המיתות לא התבטלו והן נמסרו לידי הקב"ה, שמעניש בדרך הטבע את 

או  -או נופל מן הגג, או חיה דורסתו. מי שנתחייב שריפה  -החוטאים: "מי שנתחייב סקילה 

או נמסר למלכות, או ליסטין באין עליו. מי  -נופל בדליקה, או נחש מכישו. מי שנתחייב הריגה 

 או טובע בנהר, או מת בסרונכי" )סנהדרין  לז(.  -שנתחייב חנק 

   נוכל אולי להבין יותר, את מהותם של ארבעת הסוגים של ההוצאה להורג, אם נתבונן במהות

בשני מישורים. במישור הגשמי, החטא גורם לנזק לזולת או החטא עצמו. החטא פועל בו זמנית 

לחברה )במצוות בין אדם לברו( או התרסה נגד הקב"ה )במצוות בין אדם למקום(. במישור 

הרוחני, הוא פוגם בנפש האדם ובכוחות הטוב שקיימים בעולם הרוחני. לדוגמא, אדם העובר 

בפעם הראשונה, כפי שמבהירה הגמרא :  עבירה פעם שנייה, אינו חש אותם ייסורי מצפון כמו

הותרה ]נהית  –"דאמר רב הונא: כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה ]חזר וביצע אותה שוב[ 

הותרה לו סלקא דעתך ]התכוונת?[ אלא אימא ]אמור[: נעשית לו כהיתר" )יומא   -מותרת[ לו. 

התשובה. ואם העבירה  פו( . על מנת לנקות את הכתם הנפשי, הנוצר על ידי העבירה, קיימת

חמורה יותר, דרושים ייסורים לבוא על האדם, כדי לכפר על החטא. אבל במקרה של עבירות 

חמורות ביותר רק המיתה בעצמה יכולה לכפר ומכיוון שהפגם הרוחני של כל עבירה שונה, כך 

היא גם ההוצאה להורג שונה בהתאם. המוות עבור הגוף היא כיליון וסיום, אך עבור הנשמה 

   גם תיקון וכפרה.


