
 
 

 

 מחשבה פנימית 

 )יואל אופנהיימר(

 

יד" י ָתמִׁ י ה' ְלֶנְגדִׁ יתִׁ וִׁ   "שִׁ

 )תהילים ט"ז, ח(

  

 ביאור: 

ניתן להבין בפשטות שדוד המלך מתכוון שעל האדם לדמיין לעצמו שהוא תמיד נמצא לפני מלך 

הקב"ה. בהתאם לכך עליו להתלבש, להתנהג, ולדבר כמו לפני מלך גדול.  –מלכי המלכים 

מחשבה זו יכולה לבד לשנות את כל אורח חייו של האדם. אבל, יתרה מזאת, אפשר להקיש את 

י ל יתִׁ וִׁ מילה "השתוות". במילים אחרות יש לשאוף בכל זמן ומקום להיות ב"השתוות המילה שִׁ

להדמות אליו, על משקל "מה הוא רחום, אף אתה רחום",  -  הווה אומר –הצורה" עם הבורא 

 להדבק במידותיו ממש. וזה הפתח של הדביקות בו. 

 אי ונצליח להתקדם בכיוון זה!והלו

 

 רפואת הנפש
 אסף אהרון מכבי(הרב )

 
 שלום אחיי ורעיי,

רק שצריך  !שהשלמות העצמית "האני המתוקן" נמצא בעצם -בפנינה האחרונה למדנו דבר נפלא

ככל שנתמיד  שות תשובה.עעשה ולדיבור ומ ,להסיר מעלינו את הקליפות לרמת המחשבה

 בעבודה יסודית זאת, כך ילך ויתגלה האני האמיתי שלנו במלוא יופיו והדרו.

חודיות רק לו ולנצלם כראוי. עלינו היום נשים דגש על החובה של כל יהודי להכיר במעלותיו היי

הקב"ה כביכול מתאווה לכך ביותר שיהודי יגיע לרום הצלחתו האפשרית. אדם יתבע לדעת ש

 בשמים אם לא ינצל כראוי את כוחותיו שניתנות לו!

וע"י שומם ישניתנו לנו ע"י יהכוחות והכישורים  לאחר בירור שכלי ורגשי נוכל לדעת מהם

 יגלה יותר ויותר את עצמו.האדם  ,םהתמודדות נכונה עם קשיי ובעיות החיים, ולא בריחה מה

ממקום של שמחה והכרות פנימית עמוקה, לא  ווח  כאשר נסתכל כך על החיים, כל התהליכים י  

רק בהרגשה שך קרבת אלוקים נעימה בין בזמן דין ובין בזמן נו, אלא, יהיה עסק בהאשמת זולת

 הארה והרחבה.

 ה' לבדו" ר יעקב לבדו" "ונשגבות  ו  י  וזה עוד אחדות הפסוקים "ו  

 שבת שלום קדושה וטהורה.
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 הפרשה בדרך ה"שפת אמת"
 )הרב מנחם סוכות(

 

יאו.   ְפֵני ָחָדש תֹוצִׁ  להתלהב מחדש –ַוֲאַכְלֶתם ָיָשן נֹוָשן, ְוָיָשן מִׁ

יכולתנו להתפעל מהטוב, להתרגש ולשמוח בעצם נוכחותו, הוא אחד הקשיים המעיבים על 

ההרגל. לא רק בהקשרים גשמיים, גם ברוח, אנחנו מחפשים חידושים, אנחנו שמחים בכל דבר 

חדש וזה כשלעצמו אינו חסרון. אבל יחד עם זאת אנחנו כבר מאבדים את הטעם בדברים שאינם 

ו ושוקע בפינות הנסתרות שבתודעתנו. כאן חדשים, ככל שדבר מתישן הוא הופך למובן מאלי

מגיעה הברכה, ואכלתם ישן נושן, שנוכל להתפעל מכל אותם דברים שכבר טבועים בנו, מכל 

 הדברים שאנחנו כל כך מכירים, מעצם האמת.

הברכה היא לא  –את הברכה של ואכלתם ישן נושן דורשים חז"ל "אוכל קימעה ומתברך במעיו" 

 א שנוכל למצוא את מה שאנחנו צריכים במה שכבר אכלנו.  שנמצא הרבה אוכל, אל

ההכרה במה שקיים, ההתפעלות המחודשת מהאמת העתיקה, לא רק שאינה סותרת את 

החידושים, היא זו שמביאה אותם ומעצימה את החוויה של ההתחדשות. את הכפילות שבפסוק 

עו דורשים חכמנו: אם שמוע  מ  ש  ם ָשֹמע  תִׁ ָהָיה אִׁ  בחדש. –ישן, תשמע ב –ו 

כשאדם מביט פנימה לעבר כל אותם הטובות הקיימות בתוכו, לעבר כל מושגי האמת שהוא כבר 

יודע ושמח בהם, כשהוא מרגיש את האושר של החיבור שלו אליהם. זה הזמן לקבל גם הארות 

חדשות. מעתה ההתרגשות מהחידוש היא כבר לא רק על הגילוי הרגעי, אלא גם על הנצח בו 

 ישאר החידוש הזה חלק ממבנה האמת שבתוכי.י

יאו. לאחר החיבור ל ֵני ָחָדש תֹוצִׁ פ  ָיָשן מִׁ אותו ולכן גם מיד אחרי ברכה זו, ממשיכה התורה בברכה ו 

 הישן, תוכלו להמשיך ולהתקדם לעבר החדש.

ם ֹאָתם.  ית  רו ו ֲעשִׁ מ  ש  י תִׁ ֹות  צ  ת מִׁ א  י ֵתֵלכו ו  ֻחֹקת  ם ב   חשבות לרגלייםבין מ –אִׁ

יָך -המדרש כאן את דבריו של דויד המלך  ל ֵעֹדת  י א  ל  ג  יָבה ר  ָרָכי ָוָאשִׁ י ד  תִׁ ב  ש  אמר דוד: רבש"ע,  - חִׁ

בכל יום ויום הייתי מחשב ואומר, למקום פלוני ולבית דירה פלונית אני הולך, והיו רגלי מביאות 

 אותי לבתי כנסיות ולבתי מדרשות.

העולם ניתן לראות בכל פעולה משהו נפרד, קשה למצוא את הקשר, את המבנה כשמסתכלים על 

המאוחד, את הסוד היחיד שעומד מאחורי כל אותם המפגשים שלי עם העולם. רק במבט לאחור, 

ניתן לגלות כמה כל הדברים מחוברים לאותו התהליך, לאותה השליחות למענה נשלחתי לכאן. 

", את מקום הכינוס והחיבור של כל העניינים השונים, את רק אז אפשר לגלות את "בית הכנסת

 הצורה בה הכול מתאחד סביב אותה המטרה העליונה.

ויש משמעות נוספת לדברי המדרש, לעיתים אנו נדרשים לפעול ממקום של מחשבה ולעיתים 

י ֵתֵלכו  ֻחֹקת  ם ב  ם חוק. דויד לפעמים זו הליכה מתוכננת ומובנת ולפעמי -ממקום של התבטלות, אִׁ

המלך מספר לנו על הקשר בין המחשבה, החלק העליון, לבין הרגלים, המקום הנמוך. ראשית, 

כשאני מתחיל עם מחשבה, כשהמעשים מופעלים על ידי מחשבה והתבוננות, גם החלק הנמוך, 

במחשבה תחילה. אך יש גם משמעות עמוקה  –הרגלים, מתחברים לאותה עשייה. סוף מעשה 

ה הגדולה ביותר שיכול אדם להשיג בשכלו, היא את המוגבלות של השכל עצמו. יותר, ההשג

כשאני מצליח להבין שיש משהו רחב יותר, וכשאני מבטל את שכלי בפני דבר שגדול עוד יותר 

ממנו, מפני החכמה שמעבר. באותו רגע, בעצם, כבר הרחבתי את הגבול של המודעות שלי. מעתה 

בור את הגבול ולהרחיב עוד יותר. לתהליך הזה, ליגיעה הזו, קוראים נשאר לי לבטל גם את זה, לש

 שתהיו עמלים בתורה. -אם בחוקותי תלכו  –חכמנו בקיצור 

 
 


