
 
 

 
 מחשבה פנימית 

 )יואל אופנהיימר(
 

  "היינו שהמעשה והמחשבה הם דומים וזה נקרא ישר...קול פשוט  "...

 ראש השנה תשל"ד( –  מאמרים –)הרב ברוך שלום אשלג 
 

כלפי הזולת:  ב"מחשבה פנימית" של שבוע שעבר למדנו על שלושת המדרגות העיקריות של האדם

 רומס, סוחר, אוהב. 

, הווי אומר, כוונתם הרומס והסוחר מעוניינים בדבר אחד: לספק את הצרכים והחסרים שלהם

 . אמנם הבדל גדול מפריד ביניהם. רצון לקבלהמשותפת היא: 

הנאה ותענוג. מדרגה זו  –הרומס מתעלם מהנזק והסבל שיגרם לזולת כדי להשיג את מבוקשו 

. מקבל על מנת לקבל-מאפיינת את הטיפוס העבריין והמזיק לחברה, "הרשע". נגדיר את רצונו כ

. ניתן להתעלם ממנו במקרה אינו רלוונטימעשיו דורסניים(. עבורו, הזולת )כוונתו אגואיסטית ו

 טוב, או לסלק אותו במקרה הגרוע. ה

לעומתו, הסוחר, למרות שהוא גם מופעל ממניע אגואיסטי, מתחשב בזולת, ומבין שיש ערך לקבל 

פק את צרכי היתרון הגדול של שיטה זו הוא, שכל אחד מס  את מבוקשו בדרכי שלום וכבוד הדדי.

מעסיק הם יחסי מסחר. המעסיק מוכן לשלם -חברו בדרך לקבל את מה שחסר לו. למשל, יחסי עובד

לעובד כסף בתמורה לעבודתו, ולהיפך. יוצא, ששיטה זו מאפשרת ביסוס של חברה מתורבתת 

. משפיע על מנת לקבל-כ נגדיר את רצונו של הסוחר  ".WIN-WINומסודרת על בסיס של יחסי " 

את מבוקשו. הסוחר לקבל  אמצעיוונתו אגואיסטית אך ומעשיו הם נתינה(. בעיניו, הזולת הוא )כ

 הוא "הבינוני".

מן הצד השני ניצב האוהב. כוונת האוהב הפוכה משתי המדרגות הראשונות. לאוהב עניין אחד: 

תו שווים, רצונו אלטרואיזם. ולכן כוונתו ומעשיו הם אחד: נתינה. פנימיותו וחיצוניו –טובת הזולת 

 הזולת הוא המרכז, ולכן האוהב הוא גם "הצדיק".  ,אצלו. משפיע על מנת להשפיע -מוגדר כ

מכנה המשותף שבין האוהב והרומס. שניהם פועלים כלפי חוץ כפי שהם מתכוונים למעניין לשים לב 

תחת כיסויים.  בפנים. בלשון הרב ב"ש אשלג, התנהגותם "פשוטה" הווי אומר, גלויה, לא מוסתרת

 "פשוט" מרמז שהתפשט מלבושים המסתירים את מהותו. יש אצלם תכונה של אמת, של כנות!

לעומתם, הסוחר מכסה את רצונו האמיתי ומגלה כלפי חוץ רק הפן היפה שלו, הנתינה. פן הקבלה, 

חזיר, האגואיזם היסודי שלו, כמוס מעייני הבריאות. כאן שולט השקר והצביעות. נראה שבשל כך ה

היא סמל החיה הרעה, כי לפי הגמרא, הוא מציג כלפי חוץ תכונות הטהרה )פרסות שסועות( ומסתיר 

   בפנים את העובדה שהוא טמא )אינו מעלה גירה(.



 רפואת הנפש
 אסף אהרון מכבי(הרב )

 

 יה שבנפשוכוח ההו
 

 שאלה: מהיכן אדם יודע שהוא בכלל נמצא?

 .תפיסת הוויהיש גם כוח בנפש שנקרא  תשובה: כשם שיש כוח בנפש שנקרא הרגשה,

 תפיסת ההוויה היא לא מחשבה ולא הרגשה )לכוח תפיסת ההוויה יכולים להתלוות מחשבה ורגש,

בנפש זה שורש כל הכוחות כולם  תופסת את עצם הווייתה,יודעת וש תפיסת הנפש,אבל 

 (.האדם

 אצל רוב רובם של בני האדם הכוחות היותר שימושיים וגלויים להם הם הרצונות, מחשבות,

 רק שם האדם מתחיל להיות מודע לעצמו. –התבוננות וכמובן מידות 

נמצא  כוח התענוג לעומתם שלושת הכוחות הראשונים שבנפש האדם פחות מופעלים וגלויים,

 מעט ואין מי שישתמש בו. כוח ההוויהבשימוש רוב היום וכן  אינו כוח האמונה לזמנים מועטים,

הרי שהוא מנסה לאחוז  כאשר האדם לא משתמש עם הכוח השורשי הזה של תפיסת ההוויה,

 אך הוא לא נוגע בשורש כוחות נפשו. בכוחות הנפש מהמקום האמצעי: מהענפים,

כל היותר תהיה הצלחה ובמקרה הטוב ל כל העבודה מועדת לכישלון, כאשר לא אוחזים בשורש,

 מועטת.

 צריך תחילה שתהא נגיעה בנקודת שורש הנפש של האדם. כאשר אנו נגשים לעסוק בנפש האדם,

 .אני קייםש –שורש הנפש היא אותה ידיעה 

 כל המציאות בנויה על  התרחבות של ה'אני' והצטמצמות של ה'אני'.

 .מים את האנילעומת הייסורים המצמצ העונג מרחיב את המציאות של האני,

 ובמקביל כולם בורחים מצמצום של האני שלהם. כל אחד רוצה להרחיב את המעגל של האני שלו,

 יש אדם שמנסה להגדיל את המעגל הפיזי החומרי שלו, כל היום אנו עוסקים בלהרחיב את המעגל,

 כל אחד לפי עניינו. ,ו"הנפשי שבו וכ ויש אדם שחפץ להרחיב את המעגל הדעתני שלו,

הוא לא תופס את ההוויה של  אם האדם אוחז בדבר שהוא לא מרגיש אותו כממשות גמורה,אולם 

 הוא ניסיון חסר בסיס. הרי שהניסיון להרחיב את האני, האני שלו בשורשה,

וככל שהוא פחות ירגיש שהוא  ככל שהאדם מרגיש שהדבר יותר קיים הוא יותר ינסה להרחיב אותו,

ככל שהוא מרגיש שהוא עצמו קיים אז הוא  ובעומק יותר, הוא פחות ינסה להרחיב אותו. קיים,

 וככל שהוא פחות מרגיש שהוא עצמו קיים, אז מהיכן תגיע ההרחבה? ,מרחיב את מה שקיים

ועינינו רואות שבכל זאת כולם  אז אין לו את מה להרחיב. אדם שאין לו אחיזה בשורש האני שלו,

 הכוחות שאנשים משקיעים בהרחבה? ואם כן להיכן  זורמים כל מנסים  להרחיב ולהרחיב.

 שלו. אניולא את ה של האדם, דמיונותתשובה: חלקם הגדול של פעולות ההרחבה מרחיבים את ה

 הוא לא מרחיב את האני אלא את הדמיון של האני שבו. כיוון שאדם לא אוחז בשורש האני שלו,

כלומר השימוש עם שאר כוחות הנפש  ,מטרת האדם הינה להרחיב את עצם הנפש אשר בקרבו

הכוחות באים לבטא את עצם שאר  בנוי על היסוד הראשוני שהוא עצם החיות עם הנפש כנפש,

 .הנפש

 ויה שבנפש.ובכוח ההוק סעל, נמשיך בשבוע הבא אי"ה

 שבת שלום!

 א.א.

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

asaf_maccabi@walla.com 

050-6717833 



 הפרשה בדרך ה"שפת אמת"
 )הרב מנחם סוכות(

 

 מעבר למילים
 

ְצַעק ַמה מֶשה, ֶאל' ה ַויֹּאֶמר  ֵאָלי? תִּ

הייתכן כי אכן ישנו   הפסוק הזה מעורר תהיה רבה, איזה חיסרון יש בכך שצועקים לה' בעת צרה?

 פגם בתפילה?

יב ְלָכְךהמדרש מבאר:  י .ָשֵמעַ ' ַוה ָצֲעקּו: ְכתִּ ְשָרֵאל ְבֵני ֶשָצֲעקּו ְלפִּ ְצֲעקּו: ֶשֶנֱאַמר, ַהָים ַעל יִּ ְשָרֵאל ְבֵני ַויִּ  יִּ

ָלָתם הּוא ָברּוְך ַהָקדֹוש ָשַמע .'ה ֶאל ְצַעק ַמה: ְלמֶשה ְוָאַמר, ְתפִּ י ְכָבר ?ֵאָלי תִּ  ֶאל ַדֵבר, ַצֲעָקָתם ָשַמְעתִּ

ְשָרֵאל ְבֵני ָסעּו יִּ  .ְויִּ

, ראוי תפילותינולמה כוונת המדרש? האם ישנו גבול ושיעור לתפילת האדם? האם מרגע שנענו 

 האם יש מצב שגבוה יותר מדרגת התפילה? להימנע מתפילה? מדוע?

ל, נסתר ונעלם כל ויודעים שהעולם נקרא על שם ההעלם, על שם כך שהבורא שמהווה הכאנחנו 

הבא"? האם גם שם נעלם  עולםהזה", מה פשר המושג ה" עולםכך כאן. אך אם זה מובן לגבי ה"

  ומוסתר הבורא?

התשובה היא, כן. אבל מסיבה שונה לחלוטין ואפילו הפוכה מההסתרה שאנו מכירים כאן בעולם 

חומריותו בעולם הזה,  ,כאןהזה. ההסתר שכאן הוא הסתר רע, בעוד שההסתר שם הוא הסתר טוב. 

עד שהן מצליחות להסתיר מאתנו את האמת  ,ות כל כךשל העולם והתפיסה הגשמית שולט

האמת המונחת בתשתית של ההוויה כולה. ואילו באותה ומרחיקות אותנו מהיכולת להכיר  הפשוטה

 ,הקדושה עמוקה כל כךש בהעדר אותם כיסויים ומעתים גשמיים, אנחנו מגלים בעולם הבא,שם, 

העולם המכוסה, שמכוסה  –דאיתכסיא"  שההשגה הפשוטה שלנו מתקשה לגלותה. זהו "עלמאעד 

 .גדול כל כך מהשגתנומעצם היותו אלא  ו,לא על ידי דבר חיצוני שמסתיר

השלב כל מעשה טוב שאנחנו עושים. לכל מצווה ול יםקשור , שלבי ההתפכחות האלו,התהליך הזה

הדרך הראשון הוא להגיע עד אליו, לשבור את המחסומים הארציים שמקשים עלינו ולגלות את 

הנכונה עבורנו. השלב הבא הוא להביט על מעשינו מתוך ענווה, להכיר בכך שהמעשה הטוב שלנו 

שהחיבור הנדרש מעמנו הוא הרבה מעבר . ועלומהעמוקה, רחבה  עצמה הוא רק התחלה, שהאמת

 למעשה.

 בדרך זו ממש ניתן להבין את הדרגות השונות שבתפילה, יש שתיקה שמגיעה מכך שהתפילה נסתרת

מכך שלעיתים היכולת לזעוק לה' נראית לנו רחוקה כל כך ולא  מני, שהמילים רחוקות ממני.מ

קיבלנו את אותה ירושה נפלאה, את "הקול, קול יעקב".  לשם כךמובנת. זו היא הסתרה כואבת. 

אבל כאן לא מסתיים התהליך, היכולת לצעוק היא נפלאה אך היא רק הקדמה למודעות העמוקה 

נה העמוקה שהיא מעבר למילים, לשתיקה העוצמתית ביותר שמגיעה מתוך עומק יותר, לאמו

 ההבנה, הרבה מעבר למילים.

כי לא היו להם מילים. עם ישראל יצאו ממצרים, מגלות  ,בתחילה היו ישראל עוד רחוקים, הם שתקו

ליידי , של חיבור ואמונה שהגיעה תפילההדיבור, מהמקום בו לבם הושתק. הם הגיעו לדרגה של 

. קריעת ים סוף הוא מעמד שנועד להמשיך את תהליך לבםביטוי באותה צעקה פנימית, מעומק 

ה' מתגלה למשה ואומר "מה תצעק אליי?", הגיעה העת להתקדם, השלב  ולהעמיק אותו. הגאולה

כשהאמונה תגיע לדרגה של שתיקה. המילים יישארו מאחור, שככבר מעבר למילים, הבא הוא 

 .ן כבר צורך במיליםלמקום בו אי

  



 ה מבט פנימי על דברי חז"ל על הפרש
 )יואל אופנהיימר(

 

 עמלק הוא ספק
 

 ח(-)שמות פרק יז פסוקים ז הפסוקים של הפרשה

נ ְרבֵׁ אמֹּר ֲהיֵׁש ה' ְבקִּ ל ְוַעל ַנסָֹּתם ֶאת ה' לֵׁ ְשָראֵׁ יב ְבנֵׁי יִּ יָבה ַעל רִּ ם ַהָמקֹום ַמָסה ּוְמרִּ ּו )ז( ַויְִּקָרא שֵׁ

ם: ידִּ ְרפִּ ל בִּ ם יְִּשָראֵׁ ק ַויִָּלֶחם עִּ ם ָאיִּן: )ח( ַוָיבֹּא ֲעָמלֵׁ  אִּ
 

 שט הפסוקפ

ם לנס ולהוציא מים במדבר. משה מוכיח בני ישראל הגיעו למקום ללא מים ודרשו ממשה לבקש מה' לגרו

את בני ישראל על זה שהם "ניסו" את הקב"ה ושהעיזו לפקפק בהשגחתו. מיד לאחר מכן נתקפו בני 

 ישראל על ידי עמלק.
 

 ()מדרש תנחומא פרשת יתרו האגדה על  הפסוק

נּו", חייכם!  ְרבֵׁ ַוָיבֹּא הריני מודיע לכם לכך: " ]בחייכם[אמר להן הקב"ה כך הרהרתם: "ֲהיֵׁש ה' ְבקִּ

ק". רבי לוי אמר: למה הדבר דומה? לבן שהיה רוכב על כתף של אביו והיה רואה דבר של  ֲעָמלֵׁ

ואומר לו: קח לי, והוא לוקח לו פעם ראשונה, שניה, ושלישית. רואה אדם אחר  ]שרצה[חפץ 

 אמר לו: ראית אבי? אמר לו אביו: אתה רכוב על כתפי! וכל מה שתבקש אני לוקח לך ואת אומר

כך היו ישראל כשיצאו ממצרים הקיפן בענני   ראית אבי? השליכו מכתפו ובא הכלב ונשכו.

יֶהם ָמן ֶלֱאכֹּל ּוְדַגן ָשַמיִּם ָנַתן  ר ֲעלֵׁ כבוד, בקשו לחם הוריד להם את המן, שנאמר:"ַוַיְמטֵׁ

 )תהלים עח(,ָלמֹו"

א ְשָלו ְוֶלֶחם ָשמַ  ם" בקשו בשר נתן להם שלו שנאמר:"ָשַאל ַוָיבֵׁ יעֵׁ וכן הוא  )תהלים קה(,יִּם ַיְשבִּ

אומר ותאותם יביא להם, הוא נותן להם כל צרכיהם, והן אומרים היש ה' בקרבנו? אמר להן 

 הקב"ה כך הרהרתם הרי הכלב נושך אתכם לכך ויבא עמלק.
 

 נקודות למחשבה

 מה משמעותה של הסמיכות שבין הכפירה בהשגחה האלוקית ובין הופעת אויבי ישראל במציאות? 

ר ראשון הוא שמלחמת עמלק היא עונש על כפיות הטובה הבלתי מובנת של בני ישראל. איך יתכן הסב

שבני ישראל שנהנים כל הזמן מטובו האין סופי של ה' מעיזים לכפור בהשגחתו ברגע של צער ומחסור? 

הקב"ה שולח את ה"כלב" )עמלק( כעונש על הכפירה וגם כהוכחה על מצבה העגום של בני ישראל 

 גע שהשגחת הבורא מסתלקת. בר

"ספק". בגימטרייא שווה  "עמלק"הסבר עמוק יותר דורש הבנת תפקידו של עמלק בעולם ובהיסטוריה. 

דברים כה( לכך בלשון הפסוק )  רמז  עמלק מטיל ספק בקיום הבורא, ובמיוחד בהשגחת הבורא בעולם.

ת  ְצָריִּם: ֲאֶשר ָקְרָך ַבֶדֶרְך... "ָזכֹור אֵׁ מִּ אְתֶכם מִּ ק ַבֶדֶרְך ְבצֵׁ "קרך" לשון מקרה: ֲאֶשר ָעָשה ְלָך ֲעָמלֵׁ

מאמין בעולם הנתון בשליטת  עמלק אינו מאמין בהנהגה אלוקית, ובטוח לא בשכר ועונש. עמלק 

די, הוא משאיר לגורל המקרה, הגורל. לכן כאשר המן הרשע )מזרע עמלק( מבקש להשמיד העם היהו

ים לקבוע את מועד ביצוע התוכנית: " ים ָחַשב ַעל ַהְיהּודִּ ר ָכל ַהְיהּודִּ י צֹּרֵׁ י ָהָמן ֶבן ַהְמָדָתא ָהֲאָגגִּ כִּ

יל פּור הּוא ַהּגֹוָרל ְלֻהָמם ּוְלַאְבָדם" פִּ  )אסתר ט( ְלַאְבָדם ְוהִּ

יע שאין מקרה בעולם כלל, ושהכל תלוי לעומת זאת, שליחותו של עם ישראל בעולם, הינה להוד

את כוחות הספק העמלקי, ואז   בהשגחתו של הבורא. כשישראל אינו נאמן לתפקידו מתגברים בעולם

 באים כל הצרות לעם ישראל ולאנושות. 

מה שנכון עבור כלל העולם נכון גם עבור כל אדם בפרטיות. ברגע שנכנס בנפש האדם הספק העמלקי 

נחשף באדם כל ייסורי הנפש, הבלבולים והפחדים. המפתח לשמחה היא האמונה ..( )היש ה' בקרבי?.

בבורא טוב ומטיב שכל השגחתו מכוונת לטובת האדם בסופו של דבר. גם אם דרכי השגחתו אינם 

 .אין שמחה כהתרת הספקות"מובנים לנו, זוהי כח האמונה, כמו שכתוב: " 


