
 
 

 
 

 מחשבה פנימית 

 )יואל אופנהיימר(

 

 "כל כלי שחסרונותיו היו גדולים ביותר נעשו עתה לחשובים ביותר"

 פרשת וירא( –פרוש הסולם על הזוהר  –)הרב יהודה ליב אשלג 

 

"תשובה מעולה" כך: "זה שבא לידו דבר שעבר בו, ואפשר בידו לעשותו, הרמב"ם מגדיר תהליך של 

ופירש ]מהעבירה[ ולא עשה מפני התשובה". ומסביר הרמב"ם שאם אין בכוחו לבצע אותה עבירה 

מפאת גילו או מגבלה אחרת, אינו נחשב בעל "תשובה מעלה". כמו כן, אם אין שוב ברצונו לבצע 

 בעל תשובה מעולה! אותה עבירה, גם אז אינו נחשב

א מצליח במילים אחרות, גדולתו של בעל תשובה נמדדת על פי עצמת התשוקה לאותה עבירה שהו

הה יותר: בעל תשובה שחש עדיין תאווה גדולה לדבר האיסור, או וגה גבלכבוש. למשל, מי בעל מדר

דים אין צדיקים צדיק שלעולם לא חשק לאותו איסור? ועל כן אמרו חז"ל "במקום שבעלי תשובה עומ

 גמורים יכולים לעמוד". 

וזה מה שכותב רבנו בעל הסולם בלשונו הקצרה: הכלי )הרצון לקבל של האדם( מגלה חיסורנו 

 כשהוא מכּוון רק לתועלת עצמו, ואז הוא יסוד העבירה והריחוק מה'. 

אבל, אם אותו רצון נשאר בכל תוקפו ועוצמתו, אך הפעם נמצא בשליטה מלאה של האדם, אזי 

 הופך להיות יסוד לקדושה. 

וממשיך רבנו: "והזוכה להדבק בו יתברך, אין השם יתברך בורא לו כלים אחרים במקומם, שיהיו 

השפלים,  כדאים וראוים לקבל בתוכם, שפע הרוחני הנצחי המיועד לו, אלא אותם הכלים

 שתשמישם עד עתה היה רע ומתועב, מתהפכים ונעשים לו כלי קבלה לכל נועם ורוך הנצחי".

 וכך נוכל להבין אמירת הגמרא: "והאמר ריש לקיש: 'גדולה תשובה שזדונות נעשות לו כזכיות'". 

  



 רפואת הנפש
 אסף אהרון מכבי(הרב )

 

 תורת הבעל שם טוב
 

יתברך צדיקים עצומים להנחילנו תורה לגאול נפשנו ועמנו מן לאורך הדורות שולח לנו הבורא 

הקדוש מסר לנו שני עיקרים לעבודת ה'  הבעש"טוהנה רבנו  הגלות אל על אל גנזי מרומים.

 ולקידוש החיים:

אהבת  אהבת השם יתברך,א("שיראה אדם להמשיך על עצמו שלושה דברים הללו,היינו: 

 .כט(-ע' כו תה,)מהות הדת ומטר"ואהבת התורה ישראל,

שיתעלה כל דבר גשמי שבפעולת האדם אל ב("..לכוון הדעת בכל הדרכים והפעולות...

אות  )עיין הקדמה לפמו"ס, הקדמה ע' ג( )בעש"ט על התורה,וכו'"  הרוחני,על ידי הדעת

 .ד"ה אמנם( ד,

 : )ע' צא(אלא כמ"ש במתן תורה  וצריך לזכור שאין עיקר פירוש ה'אהבה' הנ"ל רגשות,

 עש"ה. "ראוי להגדיר אהבת זולתו בשם השפעה לזולתו"

 ובעמוד צח מסכם:

 "עלינו לעסוק בתוך החברה רק בשתי מצוות שאפשר להגדיר אותן בשם "קבלה" ו"השפעה",

 על ידי עבודתו, מחויב להשפיע,וכן  לקבל צרכיו מהחברה, דהיינו שכל חבר מחויב מצד הטבע,

 .אות ט( א,שבת  )עיין עין איה," לטובת החברה

כאשר הדבקות בהשי"ת היא תכליתנו  ולגשת אתו באהבה להתחבר לזולתי, להתחבר לטוב שבי,

 הן הן העצות לרפואתנו השלמה על כל רמותיה. המשותפת והיחידה,
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 הפרשה בדרך ה"שפת אמת"
 )הרב מנחם סוכות(

 

 רצוא ושוב
 

 ֵמַאְרְצָך ּוִמּמֹוַלְדְתָך ּוִמֵבית ָאִביָך, ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ַאְרֶאָך:  ֶלְך ְלָךַויֹּאֶמר ה' ֶאל ַאְבָרם, 

הציווי לפרוץ  –ֶלְך ", נמצא שני ציווים מהופכים בתכלית. מצד אחד הציווי ֶלְך ְלָךאם נתבונן במילים "

הוא ציווי לקחת לך, לעצמך,  – ְלָך החוצה, ללכת לקראת, לעזוב את תחומי הנוחות ולהתרחב. ואילו

 כדרשת חז"ל "להנאתך ולטובתך". מהו הסוד איפה של הציווי הכפול הזה?

אך האמת היא שזו דרכה של פעולה אמתית, כשיחזקאל מתאר את מעשה המרכבה הוא משתמש 

ֹות ָרצֹוא ָושֹוב, בדיוק כפי שאנחנו מכירים את פעולות הריאות ופעולת הלב, ההתכווצות בביטוי ְוַהַחי

והשאיבה, למרות היותן פעולות סותרות, יחד הן מבצעות את התהליך המבוקש. אם חלילה תהיה 

 פעולה אחת בלבד, כבר לא תהיה משמעות לתהליך בכלל.

מהעולם, מצד שני הוא לא אמור להתמקד רק כשה' מצווה את אברהם, הוא לא אומר לו לפרוש 

בגשמיות העולם וב"טובתו והנאתו" שלו. אברהם נשלח לתקן את העולם, לחבר את העולם הגשמי 

 להתחבר ולהתנתק, לשאוף ולנשוף. .ְלָךוצריך  ֶלְךלמטרה הפנימית והקדושה. לשם כך צריך 

כזו שכאשר אני מוצא נקודה נכונה וגם בהבנה הפנימית יותר, הדרך אותה מנחיל לנו אברהם היא 

בעולם, לומד אמת מהעולם, ראשית עליי לאסוף אותה לתוכי, לנקודה הכי פנימית שבי, ומתוך 

המקום הזה, כשאני ממש מחובר לתובנה הזו בעומק לבי, אז הזמן לתת לה להתפשט ולהתרחב, אז 

 על סביבתי.כל כולי אומר את ההבנה הזו. מאז היא משפיעה לא רק על כולי, גם 

 שיעבוד הנפש

 ּו ְבָחָרן...ַוִיַקח ַאְבָרם ֶאת ָשַרי ִאְשתֹו ְוֶאת לֹוט ֶבן ָאִחיו ְוֶאת ָכל ְרכּוָשם ֲאֶשר ָרָכשּו ְוֶאת ַהֶנֶפש ֲאֶשר ָעש

 מה או מי הם הנפש אשר עשו בחרן?

הנפשות ששיעבדו לתורה. במובן הפשוט מדובר  –" התרגום מפרש " ְוָית ַנְפָשָתא ְדַשֲעִבידּו ְלאֹוַרְיָתא

באנשים שהלכו אחרי דרכו הרוחנית של אברהם ושרה, אנשים ש"גוירו" על ידם. אך יש גם משמעות 

 עמוקה יותר.

הציווי הראשון לאברהם הוא, ֶלְך ְלָך ֵמַאְרְצָך ּוִמּמֹוַלְדְתָך ּוִמֵבית ָאִביָך. שלושת השלבים האלו 

י עליו אנו חוזרים מידיי יום, שוב ושוב. ְוָאַהְבָת ֵאת ה' ֱאֹלֶקיָך ְבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפְשָך מקבילים לציוו

ּוְבָכל ְמאֶֹּדָך. לעזוב את הארץ, זו היכולת להתנתק מהדברים להם התרגלנו, לדברים שכבר התחברו 

ה שקרוב אלנו. ובית ללבנו. לעזוב את המולדת, היא האפשרות לגבור על המשיכה הנפשית לכל מ

 אביך הוא מקום הנוחות, האזור הבטוח, כאן יש ביטוי ל"בכל מאודך".

אברהם ושרה מביאים אתם את הנפש שלהם במצבו המתוקן, במצב בו הם כבר שיעבדו אותו לדרך 

החדשה. הם מביאים אתם את כל הרצונות עמם נולדו, אבל לא במצבם הראשוני והפחות מבורר. 

 הרצון כשהוא כבר מכוון למקום הנכון והמדויק.הם מגיעים עם 

  



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

 

 הליכה כדרך חיים
 

 בראשית פרק יב( ) הפסוקים של הפרשה

 ֵמַאְרְצָך ּוִמּמֹוַלְדְתָך ּוִמֵבית ָאִביָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ַאְרֶאָך: )א( ַויֹּאֶמר ה' ֶאל ַאְבָרם ֶלְך ְלָך
 

 פשט הפסוק

 ה' פותח בדיבור עם אברהם בציווי לעזוב את ארצו ואת עיר מולדתו לארץ לא נודעת.
 

 )בראשית רבה פרשת וירא פרשה נה(  האגדה על  הפסוק

"ַויֹּאֶמר ַקח ָנא ֶאת ִבְנָך ֶאת ְיִחיְדָך ֲאֶשר ָאַהְבָת  נאמר:[]בפניה של ה' אל אברהם לפני עקידת יצחק 

. אמר לו "קח נא" בבקשה )בראשית כב(ֶאת ִיְצָחק ְוֶלְך ְלָך ֶאל ֶאֶרץ ַהּמִֹּרָיה ְוַהֲעֵלהּו ָשם ְלעָֹּלה" 

לאמו זה יחיד  ]אברהם[אי זה בן? אמרו לו את יחידך, אמר לו  ]אברהם[ממך. "את בנך", אמר לו 

, אמר לו ]שניהם אני אוהב[וזה יחיד לאמו, אמר לו אשר אהבת, אמר לו אית תחומין במיעיה 

? כדי לחבבו בעיניו וליתן לו שכר על כל ]מיד שמדובר ביצחק["את יצחק". ולמה לא גילה לו 

]אזור  זו איפרכייה ]בפסוק שלנו[ דיבור ודיבור. היא דעתיה דר' יוחנן שאמר "ֶלְך ְלָך ֵמַאְרְצך" 

זה בית אביך, ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ַאְרֶאָך .   שלך, "ּוִמּמֹוַלְדְתָך" זו שכונתך, "ּוִמֵבית ָאִביָך" השליטה[

, כדי לחבבה בעיניו וליתן לו שכר על כל פסיעה ]לאזו ארץ הוא שולח אתו[ולמה לא גילה לו 

ואין  ק שלנו ולפני העקידה[]בפסוופסיעה. אמר רבי לוי בר חיתה: שתי פעמים כתוב "לך לך" 

 יודעים אנו אי זו חביבה, אם השנייה אם הראשונה?
 

 נקודות למחשבה

הפנייה של ה' לאברהם מנוסחת בלשון משונה. אם מדובר בציווי, למה לא נאמר בפשטות "לך לארץ 

' מרבה שאראך", מבלי לגיד "ֶלְך ְלָך" )להנאתך ולטובתך כפי שמפרש רש"י(? ואם מדובר בבקשה למה ה

האם אדם הרוצה לשכנע  ?"בתארים על המקום שעל אברהם לעזוב: "ֵמַאְרְצָך ּוִמּמֹוַלְדְתָך ּוִמֵבית ָאִביָך

את חברו לעבור ממקום למקום ידגיש את הקושי הרב לעזוב מולדת, תרבות, חברים ומשפחה? האם 

או שהוא ירבה בשבחים על   -מבלי אפילו לכנות אותו בשם  -אותו אדם ישאיר את היעד לוטה בערפל 

שה' נותן לאברהם ואומר לו: אם תלך אחרי גם במחיר של  בהבטחההמקום החדש? אולי מדובר בעצם 

ניתוק ממשפחה ומהמוכר לך לכיוון בלתי נודע, זה יהיה בזכות האמונה שלך בי, ובזה תוכיח את אהבתך 

  "ְלָך".אלי, ואז תזכה לשכר גדול. ואז תהיה הליכתך 

  ,וברובד הפנימי יותר: ההליכה המתבקשת מהאדם המאמין היא לאורך כל החיים, ללא הפסקה

וללא הסוס. ההליכה היא תנועה מתמדת, היא שינוי, שיפור ושדרוג. אדם תקוע במקום מתנוון ונופל. 

ציר ההליכה מתוח בין מקום היציאה, שממנו רוצים להתרחק, ומהיעד שאליו רוצים להגיע. כתוב 

. השינוי מתחיל בניתוק מהעבר, מההרגלים ומהשגרה. אך סּור ֵמָרע ַוֲעֵשה טֹוב"תהילים: " בספר

הוא ממשיך בחיפוש אחר האמת הכללית והאישית. על כולנו מוטלת החובה ללכת מארצנו, 

" )העיסוק בחומר ובצרכי הגוף בלשון החסידות(, ולפנות לארץ אשר מראה לנו הקב"ה ארציּותנומ"

להדבק בבורא(. אבל הדרך שאנו בוחרים למסע החיים זה היא שלנו, כל אחד על  רצון )ארץ מלשון

 בדרך שלך. "ְלָך", פי הכוחות והאופי שלו. זו הנקודה של לך 

ֶאל ֶאֶרץ ַהּמִֹּרָיה... ַעל " הוא מציין את היעד ההליכה: "ֶלְך ְלָךבפעם השנייה שה' פונה לאברהם בלשון "

ַוִיָשא ַאְבָרָהם ֶאת ֵעיָניו ַוַיְרא ". ואחר שאברהם מתחיל במסע זה כתוב "אַֹּמר ֵאֶליָךַאַחד ֶהָהִרים ֲאֶשר 

לאחר שמתחילים את תהליך השינוי הנפשי והולכים אחר ה', חיוני ליישר מבט ֶאת ַהָּמקֹום ֵמָרחֹּק". 

ַני ֶאל ֶהָהִרים ֵמַאִין "ֶאָשא ֵעיאל המטרה גם עם היא רחוקה, גם אם היא גבהה. וכפי שאמר דוד המלך: 

 :"ָיבֹּא ֶעְזִרי: ֶעְזִרי ֵמִעם ה' עֵֹּשה ָשַמִים ָוָאֶרץ


