
 
 

 

 
 

 
 מחשבה פנימית 

 )יואל אופנהיימר(

 

 "אדם נמצא היכן שמחשבותיו נמצאות"

 )הבעל שם טוב(

 

 ביאור:

 לידי ביטוי במציאות במחשבה, דיבור, ומעשה.  יםרצונות האדם בא

המחשבה היא ההתגלות הראשונית של הרצון, לפעמים נשארת בשלב זה במוח האדם, ולפעמים 

שמאחורי המעשה היא זו שצובעת  מתגלה בעולם ו"מתלבשת" בדיבור ובמעשה. המחשבה, או הכוונה

 תי שלו. רוחני האמ –לו את הגוון המוסרי  אותו ונותנת

: אדם עוזר לשכנו לתקן את רכבו. אם הוא עושה זאת על מנת שהשכן יעזור לו בתמורה בעת דוגמה

הצורך, הפעולה נובעת משיקול של אינטרס אישי ותו לו. אם הוא עוזר לו מתוך נתינה נקיה, ללא 

 יה לתמורה כל שהיא, הפעולה באה ממקום של אהבה טהורה שאינה תלויה בדבר. ציפי

  אותו מעשה בדיוק, שתי מדרגות שונות לגמרי, והכל תלוי רק במחשבה!

 

  



 רפואת הנפש
 )אסף אהרון מכבי(

 
 

 עיוות הבינה

 ,שלום עליכם אנשי חיל

וליד ממה ש התוצאה של עיוותי החכמה שלמדנו היא תמונה שגויה ולא נכונה של המציאות והחיים,

 ומיותרות לחלוטין בחיי האדם. בעלי תוצאות שליליות רגשות ומעשים

לפתח חכמה הכוונה לא לראות רק חלקים! ו את העובדות כמו שהן חכמה צריכה לראות אמת,

 .למציאות כמו שהיא באמת לפתח ראיה הנאמנת

המסיקה מסקנות ומפרשת פירושים על פי נתון  שהיא. בינהבהתחום השני בעיוותי החשיבה קשור 

 ת מסקנות ופרשנות על מה שקורה לנו ומסביבנו.חלק גדול מתודעתנו נוצר מהסק מסוים.

הם נלמד יזה יכול להופיע בכמה אופנים על ,'הסקת מסקנות מוטעות'העיוות הכללי בבינה הוא 

 היום ובפעמים הבאות ב"ה:

אליו בצורה  והתנהגשאו  רוע מסויםיקרה לו אשזאת אומרת : 'קריאת מחשבות'העיוות הראשון הוא 

 כבר מבין מזה כך וכך דברים ומסיק שככה זה! אותו אדם ,מסוימת

 'הוא בעצם לא רוצה , כגון:להסיק מסקנות שכלו ישר ממהר מאחרים לו לפגישה.אדם ש לדוגמא:

.הוא מפרש את השני ומסיק עליו מסקנות בלי  ו"'בטח קרה לו אסון' וכ 'הוא חושב עלי כך וכך', לבוא',

 שבאמת מודע לעובדות האם זה באמת כך!? הוא אפילו לא עשה שום בירור לפני שמיהר לפרש.

 הפזיזות בהסקת מסקנות ללא היצמדות לעובדות עלולה להוליד עיוות!

בצורה  כל האדם לכף זכות' אם אתה כבר נוטה לפרש אדם או מקרהעל זה נאמר 'הווה דן את 

 לפחות תפרש לכף זכות. מסוימת בלי בדיקה עובדתית של המציאות,

אז נסיק מסקנות נכונות שגם אותן עלינו  עיוות זה הוא על ידי היצמדות לעובדות )חכמה נכונה(, תיקון

 זהר לא לנעול ללא בירור.ילה

בזמן  ,מלאים במסקנות רבות של מה אנשים חושבים עליהם ,עיתייםב רגשייםאנשים עם מצבים 

 זה סבל נורא ומיותר! שבפועל זה לא נכון.

 שבוע הבא בעזרת ה' יתברך נמשיך ללמוד על עיוותי הבינה.

 תודה ושבת קדושה וטהורה לכולם

 

 א.א.

 -)גוף ונפש( ניתן לפנות לאסףבכל שאלה והתייעצות בנוגע לטיפול יהודי 

asaf_maccabi@walla.com 

050-6717833 
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 הפרשה בדרך ה"שפת אמת"
 )הרב מנחם סוכות(

 
 למה צריך תכשיטים?

לאחיו ולמשפחתו,  –בתחילת הפרשה מסופר על התפקיד הרוחני הראשון שמתבקש משה לתת לאחר 

ה נָּיו ְוֶאת ָאִחיָך ַאֲהֹרן ֶאת ֵאֶליָך ַהְקֵרב ,ְוַאתָּ ֵאל ְבֵני ִמתֹוְך ,ִאתֹו בָּ ב ,ַאֲהֹרן .ִלי ְלַכֲהנֹו ,ִיְשרָּ  ,ַוֲאִביהּוא נָּדָּ

זָּר ר ֶאְלעָּ מָּ  .ַאֲהֹרן ְבֵני ְוִאיתָּ

דֹוש ְכֶשָאַמרהמדרש מתאר זאת כקושי: " רּוְך ַהקָּ ה: ְלמֶשה הּוא בָּ ", מדוע? לֹו ֵהַרע, ֵאֶליָך ַהְקֵרב ְוַאתָּ

שיוכל , יישארו בידיושלא ירצה שכל תפקידי הקדושה האם לא היינו מצפים ממשה, העניו מכל אדם, 

 לאחר ובפרט כשזה אחיו הגדול?עם העברת חלק מהתפקידים לשמוח 

 אמר ,יהודה רב אמרנקדים שאלה נוספת, שאלה של בעלי התוספות, במסכת שבת אומרת הגמרא: 

 יצאו ,השביעי ביום ויהי" שנאמר .ולשון אומה בהן שלטה לא ,ראשונה שבת ישראל שמרו אלמלי :רב

. ומקשים בעלי התוספות, הרי "עמלק ויבא" וכתוב מיד אחר כך[-] בתריה וכתיב ",ללקוט העם מן

, לא הייתה שבת ראשונה. שהרי ישראל קיבלו את השבת כבר מןיצאו מהעם ללקוט אותה השבת בה 

 בזמן חנייתם במרה.

םבזמן החניה במרה נאמר " ם שָּ ט ֹחק לֹו שָּ ם ּוִמְשפָּ הּו ְושָּ ", כשחכמנו מלמדים אותנו ששבת ניתנה ִנסָּ

שהקב"ה החליט לגלות לעם חלק מהתורה אותה הוא עתיד לתת בסיני? במרה, האם המשמעות היא 

כשחז"ל מלמדים אותנו שהאבות קיימו את כל התורה כולה, מה זה אומר? הרי עדיין לא ניתנה 

התורה, המצוות עדיין לא נמסרו. ובכלל, איזו משמעות יש לאמירה המהוללת של בני ישראל "נעשה 

 יין לא יודעים מה לעשות?ונשמע", הרי קודם השמיעה הם עד

רשים שאינם וניתן להבין את הדברים אחרת. התורה היא הדרך המכילה את שורש המצוות, הש

צריכים את העולם הפיזי בכדי להתקיים. המצב אותו אנו מכירים, הוא מצב בו אין לנו איך להתחבר 

אך לא  חטא, של ירידה,ורר אותן על ידי הפעולות הגשמיות. זו תוצאה של הלשורש המצוות בלי לע

 היה חייב להיות כך.

י ְראּו במרה ה' נתן לנו את השבת, את היכולת להיות במקום העמוק והנשגב שהוא שבת,  נַָּתן' ה-ִכִּֽ

ֶכם ת לָּ "שם לנו" חוק ומשפט, לא היה צורך בסממנים הארציים. "שבת ראשונה" אינה  הבורא .ַהַשבָּ

הראשונית הזו, הנקייה, היא שאילו שמרנו אותה כפי שהיא,  הגדרה כרונולוגית, היא מהותית. השבת

לא יכולנו ליפול לשעבוד. ההבדל בין קיום התורה ברמה הזו של האבות, לבין זה של דורותינו. מוגדר 

ם ְשִמי ֶזהבפסוק,  . האבות מחוברים לה' במקום שאין בו שכחה, שלא צריך זכירה. ֹדר ְלֹדר ִזְכִרי ְוֶזה ְלֹעלָּ

 , צריכים פעולות של חיבור, של הזכרה.המאוחרים יותר, אנחנו ואילו הדורות

הישנו מדרש מעניין:  ר ְלמָּ בָּ ַעס ְלֶמֶלְך ?דֹוֶמה ַהדָּ ּה ,ָאַמר ,ִאְשתֹו ַעל ֶשכָּ  ְוֹלא ִאְשִתי ִהיא ֹלא ... ֲאִני ְמַגְרשָּ

ּה ֲאִני ַלְך ,ַלשּוק יַָּרד .ִאישָּ ִבי ֵאֶצל לֹו הָּ ב ֶשל ַתְכִשיִטים ְלִאְשִתי ֲעֵשה ,לֹו ָאַמר .ַהֶזהָּ . למרות שבפשוטו זָּהָּ

המדרש מדבר על מלך שאהבתו לאשתו מתגברת על כעסו. ניתן להבין גם רמז למצב שונה, למצב בו 

הכעס אכן מתגבר על האהבה הפשוטה השורה בין המלך לאשתו, אך, בכדי לשמר את הקשר, 

כשיטים", הוא נותן לאשתו כלים שייפו אותה בעיניו. את מקומה של האהבה משתמש המלך ב"ת

 מעתה היופי החיצוני. ייקח ,הפנימית

משה רבנו רואה במשכן וכליו, בבגדי הכהונה, תכשיטים שבאו ל"השלים" את החסר בקשר האמתי 

ה ִמְצוָּה ֵנר ִכיהפשוט. יותר מכך,  רחוקות כל כך מהאור אותה  , ה"נרות" של אהרון, המצוות,אֹור ְותֹורָּ

רצה משה להנחיל לישראל, מהחיבור הבלתי אמצעי לתורה. גם הם בעיניו תכשיטים חיצוניים. על כך 

 הורע לו.

צריכים למצוא את הקשר על ידי עזרים חיצוניים, נמצאים בדרך בה שאנחנו  מרותפירוד, להאך למרות 

ם ֶאת ְבהֹוִציֲאָךאומר למשה בסנה ,  . הקב"הבין שתי הדרכים עדיין נקודות חיבור נותרו עָּ  ,ִמִמְצַרִים הָּ

ֱאֹל ֶאת ַתַעְבדּון ר ַעל יםקהָּ הָּ  ההרגשה הנפלאה של . את הקשר הזה שבין יציאת מצרים, בין ַהֶזה הָּ

ה ֲאֶשר .הגאולה, לבין התורה, בא עמלק להרוס   שָּ ֵלק ְלָך עָּ ִים ְבֵצאְתֶכם ַבֶדֶרְך ֲעמָּ  ואותה אנחנו  .ִמִמְצרָּ

 ."גאולה לתפילה סמיכת"על ידי , של הלב לקדושהמחודש  יכולים לתקן על ידי חיבור



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

 

 ז()שמות פרק כ הפסוקים של הפרשה

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

 

 פשט הפסוק

 שמן זית זך. בהמנורה במשכן  אנו מצווים להדליק את

 

 )תלמוד בבלי מסכת מנחות  פו  ב( האגדה על  הפסוק
ִתית"תנו רבנן:  ן ַזִית זְָּך כָּ מֶּ אין  -רבי יהודה אומר: כתית  .אין זך אלא נקי -זך   בפסוק שלנו[] "שֶּ

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

אלעזר: לא לאכילה  ביזריקא אמר ר מר רביבדרום, אלאורה אני צריך. שלחן בצפון ומנורה 

ִית ַחּלֹוֵני ְשֻקִפים ֲאֻטִמים"אני צריך, ולא לאורה אני צריך.  תנא: שקופין  -(ומלכים א' )" ַוַיַעש ַלבָּ

ויקרא ) "מחוץ לפרכת העדות באהל מועד"]מבפנים[ ואטומים ]מבחוץ[, לא לאורה אני צריך. 

לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל, ואם תאמר: לאורה אני  []המנורהעדות הוא  - (כ"ד

צריך, והלא כל ארבעים שנה שהלכו ישראל במדבר לא הלכו אלא לאורו! אלא עדות הוא לכל 

באי עולם שהשכינה שורה בישראל. מאי עדותה? אמר רבא: זה נר מערבי שנותנין בה שמן 

 .כנגד חברותיה, וממנה היה מדליק ובה היה מסיים

 

 נקודות למחשבה

רוחנית לגוף כל  מזרים חיותה לב פועםכבמרכז המחנה, שכן , ובעקבותיו בית המקדש, ישב המ

אבל . כולו ום להתגלות השכינה )נוכחות ה' בעולם( עבור עם ישראל והעולםק. הוא שימש מהאומה

דברי מזון ת על ידי הקרבלספק את צרכי האליל,  נועד אם אצל עובדי עבודה זרה, הפולחן הדתי

כמו שולחן, מכיל פריטים  המשכןמטרת עבודת המשכן על פי התורה. נה נאיזו הרי ש ,ומתנות יקרות

 וןרעיאפילו צורת הבניה של בית המקדש רומזת ל. הקב"ה ו שללצרכי אלו לא נועדואך מזבח ומנורה, 

ִית ַחּלֹוֵני ְשֻקִפים ֲאֻטִמים. על הפסוק  "זה לשון  "שקופים"רבותינו פירשו "" מסביר רש"י: ַוַיַעש ַלבָּ

קצרים מבפנים שלא כדרך שאר  :והשקפה פתוחים מבחוץ ואטומים מבפנים ,ראייה ופתיחה

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

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

  ,מה הקדוש ": כתובכנוכחות ה' בעולם, לבין נשמת האדם היא קיים קשר הדוק בין השכינה

ספר ב הפסוקמו . (ברכות י א)" אף נשמה מלאה את כל הגוף -ברוך הוא מלא כל העולם 

ם ה'ֵנר "משלי  ייה את כל המחהאור הרוחני את המנורה מסמלות  רותנ נרמז כי "ִנְשַמת ָאדָּ

י ווהעכש הביטויאת  ת, שמוצאאומותשל עם ישראל ל נצחיתהבשורה היא הו, המציאות

התורה על פי הפסוק גם כן את  סמלמהנר  בנוסף, מדינת ישראל המודרנית.במנורה שבסמל 

ה אֹור"  הדיבצ נמצאת נראה שהמנורה ,אם נתבונן בסידור הכלים במשכן". ֵנר ִמְצוָּה ְותֹורָּ

לוחות  בתוכו מונחיםש ,פונה לקודש הקודשים (המוזכר באגדתנו)שלה המערבי  הדרומי והנר

 כוחו מהתורה, מדליקים את כל הנרות של המנורה.  את הברית. מנר זה, היונק

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

אור,  בסביבתועבד ה' הרוצה להקרין . ()מנחות נג ב "ן חוזרין למוטב אלא ע"י יסוריםאי

הוא צריך לקבל את היסורים הבאים עליו דמות לתכונות של השמן של המנורה. יצריך לה

 ובקדושה,בטהרה  , ולעשות את כל מעשיושהם לטובה. עליו להיות "זך" מתוך הבנהבאהבה 

 . כל פרור של יצר הרע וגאוהבקרבו ולבסוף עליו להיות "כתית", לאחר ששבר 

 


