
 
 

 
 מחשבה פנימית 

 )יואל אופנהיימר(
 

  רּוחנּיּות." –יתּברך מׁשּפיע לאדם ּגׁשמּיּות, והאדם עֹוׂשה מהּגׁשמּיּות  "הּשם־

 )האדמו"ר הזקן מחב"ד(
 

נראה שהדברים ברורים. ישנה פה בפשטות מהו היחס של התורה כלפי השפע החומרי של האדם? 

 ,מערכת מסודרת של שכר ועונש. כפי השתדלותו של האדם בקבלת עול מלכות שמיים וקיום מצוות

שמוע תשמעו -והיה אםכך גמולו בשפע גשמי. על כן אומרים אנו פעמים ביום ב"קריאת שמע": "

ם בעיתו, יורה ומלקוש; ארצכ-מטר נתתיו נפשכם.-לבבכם, ובכל-ולעובדו, בכלמצוותיי, ... -אל

 ואספת דגנך, ותירושך ויצהרך". 

אך, מראשית התפתחותה של התורה שבעל פה, מצאו חז"ל לנכון לעדן או אפילו לסייג את תפישת 

. במילים 'צדיק ורע לו, ורשע וטוב לו'לנגד עיניהם הסתירות הידועות של  ועולם פשטנית זו. עמד

לכן  .גה הרוחנית של האדם, ואולי להיפךן מקביל למדראחרות, השפע הגשמי לא תמיד נמצא באופ

"חיי בני  –או  ,)אין שכר למצוות בעולם הזה( –א" נמצא אמירות כגון "שכר מצווה בהאי עלמא ליכ

ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתא" )חיים, פרנסה ובנים אינם קשורים לזכות 

שכר ועונש, יש צורך להרחיב אותו גם לעולם הבא. יתרה מזאת,  כדי לשמר העיקרון של  אלא למזל(.

רעון החוב יהרמח"ל וגדולי ישראל אחרים, מסבירים שתורת הגמול מבוססת על תשלום זכויות ופ

לפי רוב המעשים. פירוש: רשע שעשה מעט מעשים טובים יקבל שכר עליהם בעולם הזה דווקא 

שמור לו לעולם הבא.  -על מעשיו הרעים המרובים –אבל רוב העונש , ו(")שפע גשמי, בריאות וכ

ו...( "שעשה מעט עבירות, ישלם עליהם בעולם הזה )ייסורים גופניים, טרדות פרנסה וכ צדיקלעומתו, 

    ורוב השכר שמור לו לעולם הבא.

יחס יהופך היחס לשפע הגשמי למורכב מאוד. האם מי שחש אותו צריך להת ,כתוצאה מכל הנ"ל

 עוט מעשיו הטובים?ימ אליו כשכר של רשע על

יש לאדם יעוד רוחני  !אמצעילנו דרך נוספת. השפע הגשמי אינו שכר אלא  התורת הפנימיות מציע

להדבק בבורא. אם הוא זוכה, יאפשרו לו להגיע ליעד בדרך נעימה ונוחה. אם לא, בדרך ייסורים  –

. היורה והמלקוש וניסיונות. זו משמעותה של ברכה, דבר מאפשר, פותח, לא מטרה בפני עצמו

 משמשים אמצעי לצמיחת היבול, ואינם מטרה בפני עצמם. 

לוהי שכר או ברכה היא בידנו. טמונה בה משמעות אמונית מכרעת. -ההחלטה לראות בטוב הא

  .אוהבין של ית הברכה נובעת מעיראעם הבורא.  סוחרמערכת של שכר ועונש, יסודה ביחס של 

על ידי פרנסה ובריאות יוקל על האדם לעבוד את ה'  .ע רוחנימטרת הברכה הגשמית, שתהפוך לשפ

השפע הגשמי, ידע להסתפק במועט וליהנות  את ואם יתרגל האדם לראות כך בשמחה וטוב לבב. 

 במה שיש. 

  



 רפואת הנפש
 אסף אהרון מכבי(הרב )

 

 כוח התענוג שבנפש

 -את כוח התענוג בנפש נלמד בשלושת הפינות הבאות

 חלק א'

 הוא כוח שמחבר את האדם למציאות שהיא זולתו. כוח התענוג שבנפש הוא הכוח המחבר,

 .התכלית הנרצית בקבלת תענוג הינה לשם התקשרות

 או שאף הוא סולד ממנו. דבר שהאדם לא מתענג ממנו הוא לא מקושר אליו,

 ענוג יוצר חיבור.והתהוא צריך להתענג מהדבר  חד עם דבר,בכדי שהאדם יתחבר ויתא

ה של שמה שאין כן התפי ת העונג ככלי חיבור הוא בעצם צורת העבודה האמיתית,שתפי

"אין בטובה למעלה מענג : )ספר יצירה מ"ד(וז"ש  עונג כעונג לעצמו הוא שורש החורבן שבבריאה

 ואין ברעה למטה מנגע".

 הבניין.עונג כאמצעי להתחברות הוא שורש  עונג כתכלית הוא שורש החורבן,

דהיינו העונג עצמו ייהפך לו  כל עונג שאדם מקבל לעצמו שלא לשם שמיים סופו להחזירו בייסורים,

 תיקון זה נקרא בספרים הקדושים 'חיבוט הקבר'. לנגע.

 הרי שהאדם נברא  "לא טוב היות האדם לבדו",: ח("י ,')בראשית באיתא בתורה הקדושה 

עם נבראים והן להתחבר עם בוראו.  חברהן להת הוא נועד להתחבר, ,לתכלית של התחברות

 'עלמא דפירודא'. –להיפך מהתפיסה של עולם התוהו 'אנא אמלוך' 

וכן אם בינו לבין בוראו יהיה עונג יהיה חיבור ו יהיה עונג יהיה שם חיבור אמיתי. אם בינו לבין זולת

 נג של חיבור.וא"כ הרי שהעונג שראוי לו לאדם לחוות אותו יום יום שעה שעה הוא עו אמיתי.

חיבור כן יש גם מושג כזה של  כשם שיש התענגות של חיבור האדם לזולתו וכן של האדם לבוראו,

, ולמעשה החיבור הזה ואף חיבור זה יהיה אמיתי רק אם זה יהיה ע"י עונג האדם עם עצמו,

 עצמו הוא עוד סוג של עונג.

מעשיו בעולם מתוך פנימיותו.  וזה ע"י שינבעו כל תכלית האדם ראשית לאחד את עצמו בתוכו

 זה תענוג שבא מחיבור ולא תענוג לשם תענוג. חיבור זה הוא מקור תענוג נפלא בנפש האדם.

האדם הופך ו אין תענוג אין כוח מחבר בתוך האדםאם  התענוג הינו שורש לשאר כוחות הנפש.

 להיות 'עלמא דפירודא'.

אך אם אין כוח של עונג  של אחדות.יש לאדם כוח  אם יש כוח פנימי של עונג בתוך הנפש,

 .הרי שהפעילויות החיצוניות רבות ואז האדם נופל למקום הפירוד מתמיד בנפש האדם,

אזי יש לו כוח לאחד את הרבדים היותר חיצוניים ואת  אם לאדם יש מקור של עונג מתמיד בתוכו,

חסר לו את כוח  ו,לעומת זאת אם אין לאדם את הרובד של העונג המתמיד בתוכ הפעולות שבתוכו.

 ואז האדם יוצא למקום הפיצול ולמקום הנפרדות. האחדות שמאחדת,
 

 א.א.

 -בכל שאלה והתייעצות בנוגע לטיפול יהודי )גוף ונפש( ניתן לפנות לאסף
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 הפרשה בדרך ה"שפת אמת"
 )הרב מנחם סוכות(

 

 תמיד
 

ה ת ְתַצוֶּה ְוַאתָּ ֵאל ְבֵני אֶּ יָך ְוִיְקחו ִיְשרָּ ן ֵאלֶּ מֶּ ִתית ,זְָּך ַזִית שֶּ אֹור כָּ ִמיד ֵנר ְלַהֲעֹלת ,ַלמָּ   .תָּ

למרות שעל פי פשוטו, מבאר לנו רש"י ש"תמיד" הכוונה ל"כל לילה ולילה", יש גם משמעות עמוקה 

 יותר.

אבל האור הזה בעצם  יני בשר, אנו רואים אור פיזי., בעכשאהרון מדליק את המנורה, נכון שכאן

מגלה לנו משהו הרבה יותר גבוה, אנחנו מקבלים לרגע הצצה אל האור השמימי, הרוחני, האור הזה 

כשאנחנו רואים את אור המנורה  תמיד. –שאינו מוגבל במקום ובזמן, האור הזה שהוא נצחי לגמרי 

האופף את היצירה, שהמנורה מזכירה לנו את קיומו עלינו לזכור שבאמת אין סוף לאור הנשגב 

 ומהווה בעצם חלק ממנו.

ציווי זה אינו רק בנוגע למנורה שבמשכן, "ואתה תצווה את בני ישראל", יש כאן גישה לכל אותם 

המצוות שאנו זוכים לקיים, לכל אותם ה"נרות" שאנו זוכים להדליק. אל לנו לראות מעשה טוב שלנו 

ע הזה עשיתי את מה שנדרש ממני. עלינו לדעת שכל מעשה טוב שלנו מחובר כמשהו רגעי, ברג

למקום כל כך גבוהה, מאיר בנו ובעולם משהו שאינו מוגבל, האור שאנו מביאים לעולם עם כל 

 מעשה טוב הוא אינסופי.

קרוי תמיד. האור הזה  לילה ולילההאור הזה דולק לא רק כשהוא נראה לעין, כאן מבאר רש"י שכל ו

מאיר לנו לתוך המקומות החשוכים, לתוך הזמנים הקשים, לתוך כל אותם הימים שאנחנו לא 

 את הלילה.גם מצליחים להאיר. כל אור קטן שהדלקנו אי פעם, מלווה אותנו ומאיר לנו 

 

 טיפת השמן

נָּה ִאםשלמה המלך מדריך את המבקש חכמה,  ף ְתַבְקשֶּ סֶּ נָּה, ָאז ְוַכַמְטמֹוִנים ַככָּ ִבין...  ַתְחְפשֶּ איפה תָּ

 עליי לחפש? האם יש מקום בו התשובה ברורה?

העל הפסוק " ת ְתַצוֶּה ְוַאתָּ ֵאל ְבֵני אֶּ יָך ְוִיְקחו ִיְשרָּ ן ֵאלֶּ מֶּ ", מביא המדרש את דבריו של ירמיהו זְָּך ַזִית שֶּ

א ,ֹתַאר ְפִרי ְיֵפה ,ַרֲענָּן ַזִיתהנביא, " רָּ  שהוא עד ,הזה הזית מהעם ישראל משולים לזית. " ".ְשֵמְך ה' קָּ

 ונותנין לגת אותו מעלין אותו ומשחובטין ונחבט הזית מן אותו מורידין כ"ואח אותו מגרגרין ,באילנו

 את נותנין כ"ואח אבנים ומביאין בחבלים אותן מקיפין כ"ואח אותן טוחנין כ"ואח במטחן אותן

 ..."ישראל כך .שומנן

המכוון אותם למשהו חדש שאין בהם, הדרכת העם הוא לא וה על וכשמשה מצ ת ְתַצוֶּה ְוַאתָּ  ְבֵני אֶּ

ֵאל יָך ְוִיְקחו ִיְשרָּ ן ֵאלֶּ מֶּ כל אחד למצוא את ה"שמן" האגור בתוכו. כשאני הוא מצווה ומלמד , זְָּך ַזִית שֶּ

הוא של גילוי רואה זית, השמן עדיין רחוק מלהתגלות, אבל הוא נמצא ממש כאן, בתוכו. התהליך 

 והפרדת השמן מהסובב.

חפש, את הנקודה הפנימית והנקייה שבנו, שבעומק בקש ולנקודה זו היא שמדריך אותנו שלמה לו

נפשנו. אמנם דרך ארוכה ומורכבת היא להוציא את השמן מן הזית, אך בסופו של התהליך השמן 

 ברור ואורו אינו ניתן לספק.

  



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

 

 נקי וכתוש
 

 )שמות פרק כז(  הפסוקים של הפרשה

אֹו ִתית ַלמָּ ן ַזִית זְָּך כָּ מֶּ יָך ׁשֶּ ֵאל ְוִיְקחּו ֵאלֶּ ת ְּבֵני ִיְׂשרָּ ה ְתַצּוֶּה אֶּ ִמיד:)כ( ְוַאתָּ  ר ְלַהֲעֹלת ֵנר תָּ
 

 שט הפסוקפ

 אנו מצווים להדליק את המנורה במשכן בשמן זית זך. 
 

 ב(   פו  )תלמוד בבלי מסכת מנחות הפסוקהאגדה על  

ִתית"  ן ַזִית זְָּך כָּ מֶּ  -אין זך אלא נקי. רבי יהודה אומר: כתית  -זך   ]בפסוק שלנו[תנו רבנן: "ׁשֶּ

יָך ולא לי,  -אמר רבי שמואל בר נחמני: אליך  "אין כתית אלא כתוש. )...( וכתוב "ְוִיְקחּו ֵאלֶּ

לא לאורה אני צריך. שלחן בצפון ומנורה בדרום, אמר רבי זריקא אמר רבי אלעזר: לא 

ִית ַחּלֹוֵני ְׁשֻקִפים ֲאֻטִמים"   -)מלכים א' ו(לאכילה אני צריך, ולא לאורה אני צריך. "ַוַּיַעׂש ַלּבָּ

לאורה אני צריך. "מחוץ לפרכת העדות  תנא: שקופין ]מבפנים[ ואטומים ]מבחוץ[, לא

לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל,  ]המנורה[עדות הוא  - )ויקרא כ"ד(באהל מועד" 

ואם תאמר: לאורה אני צריך, והלא כל ארבעים שנה שהלכו ישראל במדבר לא הלכו אלא 

רבא: לאורו! אלא עדות הוא לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל. מאי עדותה? אמר 

 זה נר מערבי שנותנין בה שמן כנגד חברותיה, וממנה היה מדליק ובה היה מסיים.
 

 קודות למחשבהנ

להתגלות השכינה )נוכחות ה' בעולם( עבור עם ישראל והעולם כולו. אבל אם אצל עובדי עבודה 

זרה, הפולחן הדתי נועד לספק את צרכי האליל, על ידי הקרבת דברי מזון ומתנות יקרות, הרי שזו 

רת עבודת המשכן על פי התורה. המשכן מכיל פריטים כמו שולחן, מזבח ומנורה, אך אלו איננה מט

ַוַּיַעׂש "  לא נועדו לצרכיו של הקב"ה. אפילו צורת הבניה של בית המקדש רומזת לרעיון זה. על הפסוק

ִית ַחּלֹוֵני ְׁשֻקִפים ֲאֻטִמים ופתיחה,  "רבותינו פירשו "שקופים" לשון ראייה" מסביר רש"י: ַלּבָּ

והשקפה פתוחים מבחוץ ואטומים מבפנים: קצרים מבפנים שלא כדרך שאר חלונות 

במילים אחרות, חלונות המקדש לא אחרות העשויות למאור, להראות שאינו צריך לאורה". 

 נועדו להכנסת האור מהחוץ פנימה, אלא נהפוך הוא, להקרין את אור המקדש לעולם החיצון!

 מה הקדוש ינה, היא נוכחות ה' בעולם, לבין נשמת האדם ככתובקיים קשר הדוק בין השכ" :

ומהפסוק בספר   ברכות י א(.)אף נשמה מלאה את כל הגוף"  -ברוך הוא מלא כל העולם 

ם" משלי  נרמז כי נרות המנורה מסמלות את האור הרוחני המחייה את כל "ֵנר ה' ִנְׁשַמת ָאדָּ

ל לאומות, שמוצאת את ביטויה העכשווי במנורה המציאות, והיא הבשורה הנצחית של עם ישרא

ֵנר ִמְצוָּה שבסמל מדינת ישראל המודרנית. בנוסף, הנר מסמל גם כן את התורה על פי הפסוק "

ה אֹור".  אם נתבונן בסידור הכלים במשכן, נראה שהמנורה נמצאת בצידה הדרומי והנר ְותֹורָּ

שבתוכו מונחים לוחות הברית. מנר זה,  המערבי שלה )המוזכר באגדתנו( פונה לקודש הקודשים,

 היונק את כוחו מהתורה, מדליקים את כל הנרות של המנורה. 

  מה זית אינו מוציא שמנו אלא ע"י כתיתה, אף ישראל אין עם ישראל נמשלו לזית ככתוב"

. עבד ה' הרוצה להקרין בסביבתו אור, צריך )מנחות נג ב( חוזרין למוטב אלא ע"י יסורים"

להידמות לתכונות של השמן של המנורה. הוא צריך לקבל את היסורים הבאים עליו באהבה 

מתוך הבנה שהם לטובה. עליו להיות "זך", ולעשות את כל מעשיו בטהרה ובקדושה, ולבסוף 

  עליו להיות "כתית", לאחר ששבר בקרבו כל פרור של יצר הרע וגאוה.


