
 
 

 מחשבה פנימית 

 )יואל אופנהיימר(

 "האמונה והבטחון הם כמעט אחד והם בבחינה אור וכלי" )חלק ג(

 דברים שבעל פה על פי תלמידו הרב יוסף ווינשטוק בספרו "וילקט יוסף"( –)הרב אשלג זצ"ל 
 

לו  כשאדם משתמש בכלי )רצון( של השפעה הוא נהנה מאור בלתי צפוי שמדודראינו לפני שבוע ש

 ביחס ישיר לרמת הנתינה שלו. 

”, לתת אמון“ עלינו להבין מה הקשר בין הדברים הנ"ל לבין הנושאים של אמונה ובטחון. אומרים

לבחון את הזולת על פי הכלים הטבעיים  הנטייה שלנו היא של נתינה. שאמונה הוא אקט משמע

ואראה  ,ו על פי אותה מידהשברשותו. אם הכלי העיקרי שבי הוא כלי של קבלה, אשפוט את מעשי

לתת  ברור שלא אוכל לתת אמון באדם כזה! כדי במעשיו מעשים מבוססים על חיפוש אינטרס.

בכלי של  ולהתחיל להשתמש)הרצון לקבל לעצמי(  באדם עלי להתנער מהכלי הטבעי שלי אמון 

ו את מלוא שגם הזולת פועל ללא אינטרס ואוכל לתת ל רק אז אוכל לראות. נתינה ללא אינטרס

 . האמון

מה שנכון בין אדם לחברו נכון בין אדם למקום. אם אני אתקן את עצמי, אוכל להגיע לדרגת האמונה 

וכפי שראינו לעיל ידיעה זו פותחת לפנינו מציאות של  בטוב המוחלט )ללא שום אינטרס( של הבורא. 

 , ללא הוכחה וחשבון. שהיא רצון של נתינת חינם ,ביטחון אין קץ שהתאפשר רק בזכות האמונה

 .המגיע בהיסח הדעת ובלי תכנון האור)של נתינה(, והביטחון הוא  הכליובהביט זה האמונה היא 
  

 רפואת הנפש
 אסף אהרון מכבי(הרב )

 לאחר שסרקנו בכלליות רבה את גורמי המחלה כעת נכתוב בכללות את דרכי רפואתה.

השי"ת הטביע בגופנו אינטליגנציה המודעת לכול דבר שיצא מאיזון בגופנו וכיצד להחזירו 

לדוגמא כאשר אדם נחתך הגוף באופן עצמאי מאחה את הפצע, כשאדם אוכל הגוף  לאיזונו!

שזרע וביצית נפגשים הולך  טר מהפסולת ומפיק אנרגיה מהמזון,נפ –מעכל את האוכל אוטומטית 

 ונוצר לו גוף אדם בצורה פלאית ביותר.

שאינו  ובטחעם התעודות הרבות על הקיר לבן בבתי החולים הבחלוק האיש פא האמיתי אינו והר

 אגופנו עצמו הו אינטליגנציה זו היא היא הרופא! המרקחת. יתהכדורים והמשחות שבמדפי ב

אך אם נשמור על ניקיונו ולא  אם נגרד את הפצע לא יחלים, עם כל הכבוד אליו, ,אמנםפא! הרו

 והבן היטב. כל המחלות כולןחוק זה תקף ונכון לגבי ישר ניווכח בנס!  ',נגרד'

את התנאים להחזיר לאיזון את גופנו ואברינו כידוע לו היטב  כל מה שנותר לנו הוא לאפשר לגוף כעת,

 באמצעות נפשנו. שהטביע בו ומחיה אותו בכוח חכמת הוי"ה

הצבורים בו  רעלים ניקויעל ידי בסיסי ביותר לאפשר לגוף לרפא את עצמו הוא ראשוני וההתנאי ה

ניקוי יסודי נוסף יכול מים בלבד לזמן ממושך.  צוםתר הינו הניקוי הטוב והיסודי ביו שנים רבות.

 פירות ירקותאו שילוב של  בלבד, פירות תאו אכיל בלבד למשך תקופה, מיציםלהתבצע ע"י שתיית 

 ונים את עוצמת הניקוי וסיווג  המזונות כל מקרה לגופו.מכו   .מעט אגוזים וזרעים בלבד וכך הלאהו

 ,קומפרסיםכמו כן  ן תורמת רבות לניקוי הגוף מרעלים,המביא להזעה גם כ פעילות גופנית

 וכו'. עיסוי רקמות עמוק ,וקהנשימה עמתרגילי  ,מקלחות קרות

שיקום ורפואת הגוף  כך יתפנה לניקוי, ככול שלא יצטרך הגוף להתמודד עם ריבוי רעלים ועיכול קשה,

כלומר  חשוב מאוד לא להרעיב את הנפש בתהליך הניקוי, מכל חולי ביסודיות ושלמות כראוי ליוצרו.

 מהמזון ומעצם הדרך ואכן האיזון דק.. לדאוג שתקבל עונג

  .ידע זה הינו כללי בלבד ואינו משמש כהמלצה או כתחליף לייעוץ מקצועי
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 ת"מהפרשה בדרך ה"שפת א
 )הרב מנחם סוכות(

 

 חג י"ז בתמוז?

בערב שבעה עשר בתמוז נקהלים העם על אהרון ודורשים ממנו להיות שותף בחטא העגל, באותו 

ֲהֹרן ַוֹיאַמר  -יום פונה אהרון לעם ומכריז על יום המחרת כיום חג  ָרא ַאַֽ ק  ר ה'ַחג ַל   ,ַויִּ  .ָמָח 

נאמרו רק בכדי לדחות את היו דברים ריקים, כאלו שהאר"י הקדוש מבאר שדבריו של אהרון לא 

אמנם היום אנו מכירים את שבעה עשר בתמוז כיום אבל, אנו זוכרים אותו כיום בו  בעוד יום. העם

בעתיד, נדע כמה היום הזה . "מחר" מרמז גם על "מחר לאחר זמן", על העתידנשברו הלוחות, אבל 

מדוע? איך ייתכן שיום בו קרתה טרגדיה כה גדולה,  נבין שזהו באמת יום חג. ,גדול, כשיגיע הזמן

 יום בו פספסנו את הלוחות מעשי אלוקים, היום הזה הוא יום חג? איך?

 נו!ביום הזה לא רק נשברו הלוחות, הם גם נית

יש בחיינו דברים שלמרות שקשה לנו שהם מסתיימים, עדיין איננו רואים בסיומם ביטול ומחיקה 

רק אם הוא  ,של כל מה שהיה. האם יעלה על הדעת שאדם יתייחס לכל טיול שלו כדבר חיובי

יישאר שם לנצח? האם יש מי שיחשיב סעודה לטובה רק אם היא לא תסתיים לעולם? מדוע אם 

 ם שבהם היחס שלנו שונה? כן יש דברי

 חייב להישארלפעמים כשאנחנו מקבלים משהו, כשמשהו טוב קורה לנו, אנחנו סבורים כי הוא 

אם חלילה הדבר נלקח מאיתנו, אנו חשים אכזבה ש ,עד כדי כךבנו תחושה זו חזקה עמנו לנצח. 

 כה קשה, עד כי נדמה לנו שמעולם לא קיבלנו כלום. אבל לא כן הדברים. 

-למדנו שנותנים ] –" מישקל לא שקלי ,מיהב יהביד, גמירימביאה כלל, " ,רא במסכת תעניתהגמ

ם לא נלקח. יש הרי פרק זמן אמתי שהדבר משמים[ אך לא לוקחים חזרה. כל דבר שקיבלנו, לעול

 היה אצלך, הזמן הזה לעולם לא יימחק. הקשר הזה שהיה לך, נשאר עמך לנצח.

המבט הזה כאילו דבר שלא נישאר לנצח, נמחק. מוטעה ביסודו. ביום שבעה עשר בתמוז קרה 

נו לוחות. הלוחות האלו משהו עצום, לצד האבל הנורא על שבירת הלוחות, אל לנו לשכוח שקיבל

 נשלחו משמים ונמסרו למשה עבורנו, האין זה יום חג? ,שנחרתו באבן ובלבנו

קודש  במרכז ,", בארון הקודשלוחות ושברי לוחות מונחות בארוןויותר מכך מלמדים אותנו חז"ל, "

כשמשה חוזר מונחים שברי הלוחות הראשונים לצד הלוחות האחרונים השלמים.  ,הקודשים

ֹחתפר לעם את מהלך שבירת הלוחות הוא מתאר זאת כך, ומס ֵני ַהלֻּ ש  ֹפׂש בִּ ֵכם ֵמַעל  ,ָוֶַֽאת  לִּ ָוַַֽאש 

ֵתי ָיָדי ֵרם  ,ש  יֵניכ  םָו ֲאַשבְּ ֵע   .אותיות פורחותלוחות נשברו ו.  מכאן דרשו חכמנו במדרש: לְּ

תרדיון בשעת הוצאתו  משתמש באותו ביטוי מדהים בה השתמש רבי חנינא בןהזה המדרש 

מה אתה  ,רבי ,אמרו לו תלמידיולהורג, רבי חנינא רואה את ספר התורה הכרוך סביבו עולה באש, 

. הנשמה אינה מושמדת, היא נפרדת. האותיות לא ואותיות פורחותגליון נשרפין  ,אמר להן ?רואה

נעלמות או מושמדות, רק "לעיניכם", במימד הפיזי, אותו הניתן לראיית בשר, נראה כי היה פה 

 ., הן קיימות לנצחשבר. באמת, האותיות פרחו

על הלוחות  ומשברי הלוחות המונחים בארון, מכך שהמראה הגשמי הרגעי אינו מלמד כלום

היזהרו בזקן ששכח שבר הנראה כלפי חוץ, מכאן הורונו "כל עצמם, מכאן למדו איך להתייחס ל

 . , התלמוד שלו לא חרב, האדם לא נמחק"תלמודו

ובשבת, ביום בו חוזרת אלנו הנשמה יתירה, הפורחת. ביום זה גם האותיות פה. ה"זכור" של שבת 

  .כאן ממש הכול נמצאזכירה, בשעת ה כרונות.נותן מקום לכל אותם זי

../../../Program%20Files%20(x86)/תורת%20אמת%20-%20363/Temp/his_temp_1_3.htm#E30,0,שמות פרק-לב^^121356!
../../../Program%20Files%20(x86)/תורת%20אמת%20-%20363/Temp/his_temp_1_8.htm#E742,0,דף כה - א^^109574!
../../../Program%20Files%20(x86)/תורת%20אמת%20-%20363/Temp/his_temp_1_7.htm#E102,0,דברים פרק-ט^^40848!
../../../Program%20Files%20(x86)/תורת%20אמת%20-%20363/Temp/his_temp_1_10.htm#E699,0,דף פז - ב^^313934!
../../../Program%20Files%20(x86)/תורת%20אמת%20-%20363/Temp/his_temp_1_11.htm#E865,0,דף יח - א^^68742!


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

 

 פתיחת הפה, פתיחת העיניים

 

 )במדבר כב(  של הפרשה הפסוק

י  ָך כִּ י לְּ יתִּ ה ָעשִּ ָעם מ  לְּ בִּ ר לְּ י ָהָאתֹון ַותֹּאמ  ת פִּ ַתח ה' א  ים:)כח( ַויִּפְּ ָגלִּ יַתנִּי ז ה ָשֹלש רְּ כִּ  הִּ
 

 פשט הפסוק

והיא שואלת אותו על סיבת   לאחר שבלעם מכה את אתונו שלוש פעמים, נכנס בה כח הדיבור,

 התנהגותו. 
 

 )אוצר המדרשים(  האגדה על  הפסוק

ים" וכמה מפתחות יש לו להקב"ה? ... יש לו מפתח של עינים שנאמר רִּ וְּ ָנה ֵעיֵני עִּ ָפַקחְּ )ישעיה  "ָאז תִּ

ְך", וכתיב: ל"ה( ר  ַאְך ה' נִָּצב ַבד  ת ַמלְּ א א  ָעם ַוַירְּ לְּ ת ֵעיֵני בִּ ַגל ה' א  , יש לו מפתח של )במדבר כב(" ַויְּ

ָנה"חרשים שנאמר  ָפַתחְּ ים תִּ שִּ ֵני ֵחרְּ ָאזְּ דָֹּני -"אֲ , יש לו מפתח של שפתים שנאמר )ישעיה ל"ה( "וְּ

ָך" ָלת  הִּ יד תְּ י ַיגִּ ָתח ּופִּ פְּ ָפַתי תִּ י , יש לו מפתח של פה שנאמר )תהלים נ"א(: שְּ ת פִּ ַתח ה' א  "ַויִּפְּ

 ]בפסוק שלנו[ָהָאתֹון" 
 

 נקודות למחשבה

עם[ הרשע מתלווה לשרי מואב כדי ללכת לקלל את עם ישראל. אתונו הנאמנה מתנהגת -בלעם ]בולע

פתאום באופן בלתי צפוי. שלוש פעמים היא סוטה מהדרך ללא סיבה נראית לעיין. בפעם השלישית 

 מתרחשתאת רגלו של בלעם נגד הקיר. בכל פעם מכה אותה בלעם בכעס. ואז  היא אפילו מועכת

סידרה של אירועים על טבעיים לחלוטין. האתון פותחת בדיבור ושואלת את בלעם למה הוא מכה 

תה ובסוף מתגלה אליו מלאך ה' שגרם להתנהגות החריגה של האתון. הכל יאותה. בלעם מתווכח א

את הגבולות הרגילות של עולמנו. הנס המפורסם ביותר הוא פתיחת פה מתקיים בצל ניסים הפורצים 

האתון המעלה את הבהמה הפשוטה למדרגה של האדם המדבר. נס זה כה חריג שהוא הוכן כבר 

"עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות ואלו מששת ימי הבראשית, כפי שמובא במשנה: 

. )אבות ה'(..." ]של בלעם[ופי האתון  ]של מרים[אר ופי הב ]שבלע את קורח ועדתו[הן: פי הארץ 

הנס השני הוא הנכונות של בלעם לשוחח עם אתונו באופן טבעי כאילו שהדבר מובן מאליו, ולשמוע 

כמו בלעם, גם אנו   ביכולתו של בלעם לראות את המלאך האלוקי. הוא את טענותיה. הנס השלישי

 לגבולות הטבע. נדרשים בחיינו לשמוע ולראות מעבר 

  אם נסתמך רק על חושנו הגופניים בקשר עם האדם האחר, נוכל לראות רק מה שרוצים

אבל קיימים נתיבי תקשורת עמוקים   להראות לנו, ונוכל לשמוע רק מה שאומרים לנו.

ונסתרים יותר והם חושי הלב. בעזרתם נוכל לנחש את הדברים הלא נאמרים, ולראות את 

המכוסים ביותר. המפתח של שפת הלב היא האהבה אל השני. הרצון להרגיש, לעזור  הפרטים

   ,להגן ולתמוך, מאפשר לנו לתקשר עם הזולת ללא מילים וללא סימנים.

  גם הקב"ה מתגלה אלינו ברובדם שונים. ה' מדבר אלינו דרך המילים של התורה, ודרכה נוכל

יום, אנו זקוקים לפתח חושים -בל כדי לחוש אותו בחיי היוםללמוד את חכמתו ואת מצוותיו. א

חדשים. ה' מנהיג את עולמו דרך חוקי הפיזיקה, הביולוגיה ההיסטוריה האנושית. האתגר שלנו 

ַגל הוא לגלות את הבורא המסתתר במציאות, על ידי פתיחת עיניים רוחניים על פי הפסוק: "

תֹוָר  ָלאֹות מִּ יָטה נִּפְּ ַאבִּ ָךֵעיַני וְּ . ובהתבוננות פנימה, נזדקק לאוזן חדשה )תהלים קיט(" ת 

המסוגלת לשמוע בין כל רעשי החיים, את הקול הדק שבנפשנו. אם נשאל את עצמנו: "מה ה' 

מנסה להגיד לי?" בזמן אירועים מיוחדים, או כשאנו פוגשים אנשים ומתמודדים עם קשיים, אז 

 "קול הדממה הדקה" שבלבנו.  נוכל לשמוע


