
 
 

 
 

 מחשבה פנימית 

 )יואל אופנהיימר(

 

 "...וכיוון שרוצה להשפיע , צריך לדעת ממה יש לזולת הנאה..."

 הסתכלות פנימית( -חלק ב  –פרוש "אור שלום" על תלמוד עשר הספירות  –)הרב ברוך שלום אשלג 

 

ים בשוק. שאל האחד את חברו: האם אתה מסופר שפעם שמע הבעל שם טוב שני איכרים מדבר

אוהב אותי? ענה השני: בטח שאני אוהב אותך, הרי אנחנו חברים כבר עשרות שנים! אמר הראשון: 

 האם אתה יודע כל מה שחסר לי וכל מה שמעיק עלי? ענה חברו: אינני בטוח שאני יודע הכל... 

 אמר לו הראשון: אם כך, אין זו באמת אהבה. 

 ולם מסביר שאהבת הזולת אינה רגש של שמחה או נחת מעצם נוכחות האדם האהוב. רבנו בעל הס

. כי גודל נחת רוחאת מה שחסר לחברו על מנת לגרום לו  –" ל"השפיע - רצון לנתינהאהבה היא 

 ההנאה כגודל הרצון לקבל של האדם, והרצון לקבל קיים רק במקום שיש חסרון. 

הבה, היא צריכה להיות מותאמת בדיוק לצרכיו ורצונותיו של לכן, כדי שנתינה תהיה מעשה של א

"לפי מה שחסר העני אתה מצווה ליתן החבר. ראייה לכך, פוסק הרמב"ם בהלכות מתנות עניים: 

לו, ... אפילו היה דרכו של זה העני לרכוב על הסוס ועבד רץ לפניו, והעני וירד מנכסיו, קונים 

 יו, שנאמר די מחסורו אשר יחסר לו...".לו סוס לרכוב עליו, ועבד לרוץ לפנ

אומר לפתח ה נה בעל הסולם "הרגש זולתו", הוולכן הצעד הראשון באהבת הזולת היא מה שמכ

 רגישות למה שחסר לזולת על מנת שנדע מה להעניק. 

  



 רפואת הנפש
 אסף אהרון מכבי(הרב )

 

 העלאת הרצון
 

חסרון באור האלוקי שיאיר באותו  סרון.יחה הוא בין הפיזיות בין הנפשיות,ידוע ששורש כל המחלות 

 איבר )חיות( או באותו רצון נפשי )עונג(.

 הכל מתחיל ומסתיים ברצון!

 כתוב בתורה הקדושה "ויאמר אלקים יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים למים".

 ליונים ומים תחתונים.פסוק זה בא ללמדנו את סוד מים ע

 הנפרדים והאנכיים של האדם )מלכות(, מים תחתונים פירושם רצונותיו הטבעיים הפרטיים,

 הינם רצונות השכינה אשר מזדהה איתה ומקבלם על עצמו. ,ולעומתם מים עליונים )בינה(

 רצונותיו האישיים שלא לשם עבודת הכלל והתכלית האלקית שבבריאה,את  רדיפת האדם למלא

 א תספק לו עונג אמיתי ומנוחה לעולם מכיוון שאין הנשמה 'שבעה' אלא בסוד השוואת הצורה,ל

ותשרה  דהיינו שכל מאווייו שיבנה בית המקדש, דהיינו כאשר מעלה האדם את רצונו לרצון השכינה,

 וכו'. ויתגלה כבודו יתברך על כל העולם ויתגלו סודות התורה, שכינה אהבה ואחדות בעם ישראל,

סרון שבהם רק מחזק לו את יהחממילא  ומקדיש את חייו למלאותם, כאשר אלו הם רצונותיו,

מה  ח לעבודה,ומה שייתן לו יותר כ זדהות עם השכינה,דהיינו את הרגשת הצער הקדוש והה ,הכלי

ויסתלק ממנו אור  יחלש ויזעף על אלקיו, ש באותו חסרון גשמי אנוכי ופרטישאין כן כאשר ירגי

 החיים.

 ; כעת,כלליים וקשורים בקדושה על האדם להעלות את כל רצונותיו להיות עליונים, ם,לסיכו

יש מקום גם לרצונות הפרטיים הבאים לסייע להצלחת אותם רצונות כלליים  כאשר העיקר נמצא,

 .אות ט( שבת א, )ועיין בעין איה,ובזה מתקדשים גם הם 

המשכיל והפנימי באמת אמנם על האדם ידוע שכל דברי בני האדם אינם אלא חיקוי וציתות אחרים! 

וזה אשר אנו מנסים לעשות ולהגיש  הנובעות מתוך התבוננות, ,דעות מקוריותעצמו חובה לגלות ב

 לפניכם וה' הטוב יכפר בעדי אם טעויות בפי.
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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(

 

 מי שצוחק אחרון
 

ידוע, שלעומת אברהם שמאופיין במידת החסד, יצחק אבינו מסמל את עמוד היראה, "פחד יצחק". 

 הדימוי הפשוט שמצטייר הוא של אדם קפדן, רציני וחמור סבר. 

יצחק? שם שכל כולו אומר  –האם אכן כך? האם ניתן להתעלם מהמשמעות הפשוטה של שמו 

 צחוק ושמחה.

ֶראחנו מוצאים, בהמשך הפרשה אנ ה ַותֵּ רָׂ גָׂר ֶבן ֶאת שָׂ ית, הָׂ ְצרִּ ה ֲאֶשר ַהמִּ ם, יְָׂלדָׂ הָׂ ק ְלַאְברָׂ . חכמנו ְמַצחֵּ

עבודה זרה, גילוי עריות  -מסבירים, שהמילה "מצחק" רומזת על כל העבירות החמורות ביותר 

ים לצחוק ושפיכות דמים. לעיתים אדם נופל למקום כה ירוד עד כי המעשים החמורים ביותר הופכ

קלות ראשו מביאה החומה הפשוטה האמורה לעמוד בפניו כבן אנוש, מאבדת ממשמעותה ובעיניו, 

ְשחֹוקלכך ש" יל כִּ ְכסִּ ה ֲעשֹות לִּ מָׂ  ".זִּ

תחילת טעותו של אותו טועה היא ב"מרכז הכובד" שהוא מייחס לעולם החומרי. כשאדם רואה את 

 מאווייו הגשמיים. גופו במרכז ושאיפותיו כולן מרוכזות בסיפוק

יראתו של יצחק מבהירה לו בצורה ברורה ביותר את הגבולות. הוא יודע בדיוק למה הוא שואף ומה 

כחיילי קש, כל פיתויים האלו את הניצב מולו כפיתוי, כמסיח דעת. גם יצחק "מצחק", הוא רואה 

 תוקפם ושליטתם המדומה אינה מטעה את עינו.

שמסירה ממנו כל פחד שמכוון כולו לחידוד דרכו הרוחנית, היא זו  דווקא יראתו של יצחק, ה"פחד"

 אחר, שממלאה אותו בשמחה, ומעטרת אותו בבבת שחוק שאינה יורדת מעל פניו.
 

 לפתוח את העיניים

ים ַויְִּפַקח יֶניהָׂ  ֶאת ֱאֹלקִּ ֶרא עֵּ ר ַותֵּ יִּם.  ְבאֵּ  מָׂ

י ָאַמר ין ַרבִּ ְניָׂמִּ ין, ְבֶחְזַקת ַהכֹּל בִּ דֹוש ַעד סּומִּ רּוְך ֶשַהקָׂ יר הּוא בָׂ אִּ ינֵּיֶהם. ֶאת מֵּ  עֵּ

א יםֱאֹלקִּ  ְבֶצֶלם -כשהאדם נברא, הוא נברא עם כל צורכו, הגשמי והרוחני  רָׂ . התפקיד שלנו אֹּתֹו בָׂ

 הוא לגלות את מה שיש, להסיר את המכסים שמסתירים, לפתוח את העיניים.

ולט בנו ומכסה מאתנו את מי שאנחנו ואת מה ככל שאנחנו מתחברים לעולם הגשמי, כך ההעלם ש

שאנחנו מסוגלים. התהליך הרוחני נועד לפתוח, להסיר את המסווים מעל כל איבר שבנו ולגלות את 

 נשמתנו, את באר המים, המחכה ומצפה להתגלות.

כשאדם נקי, הוא יכול להתבונן בעצמו ולגלות את הסודות הגדולים ביותר, כפי שמבטא זאת איוב 

יּו" רִּ ְבשָׂ ֱחֶזה מִּ ֹוקַ  ֶאֶֽ יַני ַגלדויד המלך "מבקש ". ועל כך ֱאלֶֽ ה עֵּ יטָׂ העין הוא רק כלי, אני לא רוצה ", ְוַאבִּ

 –וכפי שמרומז בדברי חז"ל "דע מה למעלה  ., מתוכיאת ההתערבות הזו, אני רוצה להביט ממש

  ממך", על ידי התבוננות פנימה תוכל להכיר את דרכי הבורא.

אובכך פותחת פרשתנו "הגיע אברהם אבינו לאחר הברית,  לדרגה זו יו ַויֵּרָׂ לָׂ ה'", הבורא מתגלה בו  אֵּ

 ממש.

  



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

 

 ניסיון האחרוןה
 

 )בראשית כב(  הפסוקים של הפרשה

ה ְוָהא   ר ִהֵנִני:-)א( ַוְיִהי ַאַחר ַהְדָבִרים ָהֵאלֶּ ר ֵאָליו ַאְבָרָהם ַויֹּאמֶּ ת ַאְבָרָהם ַויֹּאמֶּ  ֹלִהים ִנָסה אֶּ
 

 שט הפסוקפ

 ניסיון אחרון : עקדת ]הבאתו לקרבן[ של בנו יצחק. ה' מזמן לאברהם 
 

 פרשת נח(  )בראשית רבה האגדה על  הפסוק

כתוב: אמר רבי יונתן היוצר הזה אינו בודק קנקנים מרעועים, שאינו מספיק לקוש עליהם 

אחת עד שהוא שוברם. ומי הוא בודק בקנקנים יפים אפילו מקיש עליהם כמה פעמים אינם 

הרשעים אלא את הצדיקים שנאמר ה' צדיק יבחן וכתיב:  נשברים. כך אין הקב"ה מנסה את

ת ַאְבָרָהם"-"ְוָהא   )...(, כך אין הקב"ה מנסה את הרשעים, אלא  ]בפסוק שלנו[ ֹלִהים ִנָסה אֶּ

., א"ר אלעזר )תהלים יא(את הצדיקים שנאמר "ה' ַצִדיק ִיְבָחן ְוָרָשע ְואֵֹּהב ָחָמס ָשְנָאה ַנְפשֹו"

יה לו ב' פרות אחת כחה יפה, ואחת כחה רע, על מי הוא נותן את משל לבעל הבית שה

 העול לא על זאת שכחה יפה, כך הקב"ה מנסה את הצדיקים שנאמר ה' צדיק יבחן.
 

 קודות למחשבהנ

כפי שמובא על פי המסורת ניסה הקב"ה את אברהם עשר פעמים, והוא עבר את הכל בהצלחה, 

השלום ועמד בכולם להודיע כמה "עשרה נסיונות נתנסה אברהם אבינו עליו במסכת אבות: 

העשירי, בקשת הקב"ה מאברהם להקריב את  הניסיוןחבתו של אברהם אבינו עליו השלום". 

בנו יצחק, היה ללא ספק הקשה מכולם. יצחק, עבור אברהם, הוא בן הזקונים שבו טמונת הבטחת 

רבת יצחק היא עבור אברהם הק. )בראשית כא(ִכי ְבִיְצָחק ִיָקֵרא ְלָך ָזַרע" המשכיות הדורות: "

חיסול העתיד, וגם מחיקת הדרך שנעשתה עד עכשיו במסירות ובקשיים גדולים. ובכל זאת אברהם 

 !"."ִהֵנִניעומד במבחן, מוכן ומזומן ואומר: 

  קשה להבין מדוע מעמיד הקב"ה אדם לניסון. לכאורה, עומד הנושא בסתירה עם עקרון הידיעה

ולבחון את עומק נפשם של הנבראים. ולכן, מה הצורך של הקב"ה  יכולת הבורא לדעת העתיד –

"ענין הנסיון הוא לדעתי, בעבור מסביר הרמב"ן על הפסוק שלנו:   לבדוק דבר שהוא יודע?

היות מעשה האדם רשות מוחלטת בידו, אם ירצה יעשה, ואם לא ירצה לא יעשה. יקרא 

וציא הדבר מן הכח אל הפועל, "נסיון" מצד המנוסה, אבל המנסה יתברך יצוה בו לה

. במילים אחרות, הניסיון נוצר עבור להיות לו שכר מעשה טוב לא שכר לב טוב בלבד"

האדם המנוסה ולא לצורך הבורא כלל. יתרה מזאת, הניסיון היא לטובת המנוסה כי היא 

 מאפשרת להוציא ממנו את מיטב היכולות שלו מהכוח אל הפועל! 

 " עצם הניסיון הוא הצורך להחליט בין ערכים מנוגדים, המעמיד המנוסה במצבlose – lose-   "

הכרוך בכאב ותסכול פיזי או נפשי. למשל, במקרה שלנו, אברהם נדרש להכריע בין אהבתו לבנו 

ולבין אהבתו להקב"ה. לפעמים דורש הניסיון מעשה אחד, ולפעמים רק מחשבה אחת, כמו 

, שלמרות כל הייסורים אינו מאבד את אמונתו בצדקת השגחת הבורא. אגדתנו במקרה של איוב

מסבירה שה' אינו מנסה אדם שאינו יכול לעמוד בניסיון )הרשע(, אלא רק מי שיש לו הכוחות 

המתאימים לעמוד במבחן )הצדיק(. למעשה, אותה מציאות שהרשע טופס כייסורים מהווה עבור 

לח לו מתוך אהבה כדי לאפשר לו לטפס עוד דרגה בסולם הרוח הצדיק נסיון והזדמנות שה' שו

 ומסירות הנפש. 


