
 
 

 
 מחשבה פנימית 

 )יואל אופנהיימר(
 

ת  בֶׁ ת פירושו מנוחה,  –"ְמַאֲחֵרי שֶׁ בֶׁ מאחרים המנוחה, דהיינו שמאחרים לשאת אישה, כי שֶׁ

 שבת", כי האישה אל האיש נחשבת ודאי אליו מנוחה."כמו שאתה אומר "כי בו 

 הסולם פרשת וישב( –)הרב יהודה ליב אשלג 
 

קשה  ,כשאנחנו חושבים על מנוחה, עולה מול עיננו מצב של שינה או של ישיבה ללא מעש. ועל כן

 לנו להבין את אמירת הזוהר שהאישה היא מנוחתו של האדם! 

 עלינו קודם להתבונן במושג המנוחה בממד הרוחני.  כדי להבין את כוונת הזוהר הקדוש,

. במילים אחרות, המנוחה נקדים ונאמר שכמו במציאות הגשמית, עצם רוחני נח ברגע שהוא אינו נע

במציאות רוחנית אין מדובר במקום גשמי הנמדד  ,של התנועה, שהיא שינוי מקום. אך ההיפוכ

 י צורה. במטרים או קילומטרים, אלא המרחק מוגדר כשינו

נגיד שהם רחוקות. תנועה היא  -רובות, אם הם שונותנגיד שהם ק -אם שתי ישויות רוחניות דומות

לכן אוסף של שינויי צורה. או במילים אחרות "תנועה" היא פעולה שאנחנו מבצעים, שיכולה להיות 

 במחשבה, בדיבור או במעשה, אבל כל פעולה מעידה על שינוי. 

ומדוע אנחנו מבצעים פעולות? כי אנחנו חשים חסרון, סובלים ממנו, ורוצים למלא אותו. יוצא, 

שנקודת המוצא של כל פעולה היא הרגשה מסוימת של סבל או חסרון, והמטרה של הפעולה היא 

הפחתת הסבל או קבלת הנאה ותענוג שהם המילוי של אותו חסרון. כל שאיפתנו היא לכן השלמות, 

  ת ההשתלמות.או לפחו

במצב של שלמות, כשאין חסרון, אין גם צורך בשינוי או תוספת כל שהיא, ולכן מצב השלמות נקרא 

מנוחה. על דרך זו נוכל להבין אמירתו של רבנו בעל הסולם "אנו אוהבים את המנוחה, ושונאים מאד 

 את התנועה, עד שאין אנו עושים שום תנועה אם לא להשגת המנוחה". 

אם נחזור לקטע מהזוהר שהבאנו, נבין עכשיו ש"שביתה" שווה ל"מנוחה" ומנוחה שווה ל"שלמות". 

לכן אנחנו גם אומרים "שבת מנוחה". כי השבת היא שלמות בלי שום חסרון, בעת שכל צרכינו 

בתנועה. לכן גם נקראת "מעין עולם הבא",  חכרהמלאים מכל טוב, בלי שום צורך בטרחה, בלי שום 

בחיי עולם הזה, ואומר הרמב"ם על העולם הבא: "שאין שם גוף  ,עולם הבא הכל הוכן מראשכי ב

ין שם רך חידה אמרו, כלומר הצדיקים מצולפי שאין שם אכילה ושתיה, וזה שאמרו צדיקים יושבין ד

 בלא עמל ובלא יגיעה". 

ורג לחציו החסר. ושמו בא משורש "ריק". הוא מתגעגע וע –הוא בעל חסרון מעצם מהותו  ,הרווק

ולכן אומר הקב"ה לפני בריאת האישה "ֹלא טֹוב ֱהיֹות ָהָאָדם ְלַבּדֹו". הרווק נמצא בתנועה מתמדת, 

 בניסיון עקבי למלא את החסר על ידי הזיווג עם שורש נשמתו. 

 לפיכך נקראת האישה הנכונה והמיועדת מנוחה כי היא השלמות של האיש וכן ההיפך. 

 רוסין של ילדנו היקרים מיכה ותהילה()מוקדש לשמחת האי



 רפואת הנפש
 אסף אהרון מכבי(הרב )

 

 'גחלק  -כוח התענוג שבנפש

 לעסוק בכוח התענוג שבנפש, השבוע נמשיך מהנקודה בה עצרנו.משכנו בשבוע שעבר ה
 

העונג שבנפש האדם הוא מקור החיות שבו, והוא המארגן שבתוכו. הוא בונה את האדם פנימה, הוא 

מחבר את כוחות נפשו החיצוניים להווייתו הפנימית, וא"כ הוא גם מחבר את כל הכוחות זה לזה. 

שם האדם נבנה ורק שם כוחות הנפש שלו מחוברים ומוצקים זה עם זה. זולת כוח העונג שבנפש 

 האדם אין את המקור האחדותי והאדם מרגיש מפוזר ובעולם של פירוד.

לחילופין עונג שלא בא מהאחדות הוא בעצם שורש כל הרע שקיים עונג שניטל שלא לשם אחדות או 

 בבריאה.

אחדות האדם עם עצמו, אחדות בין האדם לזולתו ואחדות בין האדם  -העולם נברא לצורך אחדות

לבוראו. העונג הוא הכלי והאמצעי לחיבור זה. בשעה שאדם נוטל עונג לשם עונג לעצמו, הוא לוקח 

לפירוד. הוא מרגיל את הנפש שלו להשתמש עם העונג במקום הלא  את כוח האחדות ומשתמש בו

 נכון וממילא האחדות הנרצית שאמורה להגיע מכוח העונג לא מגיעה, זה נקרא עלמא דפירודא!

אדם המחובר לעצמו וחווה נחת מהרובד הפנימי שבתוכו יכול להכיל ולסבול התאחדות גם עם 

את ההופכי ממנו ואף על פי שלפעמים החיים מאלצים  דברים שאינם ממש לרוחו. הוא יכול להכיל

אותו לעשות דברים שאינם מענגים אותו, רוחו אינה נופלת מכך, אלא, הוא נשאר אצילי ומחובר 

למקומו המרומם, דהיינו למקום העונג הפנימי שבעצם הווייתו ומסוגל למצוא נקודת חיבור עם כל 

 ד ואף על פי שהופכי ומנוגד לו.דבר כשר, אף על פי שאינו מענג אותו במיוח

העונג הפנימי של האדם נותן לו נקודת חיבור לעוד ועוד אנשים ודברים וכן איכות החיבור גבוהה 

 יותר ככול  שמחובר לעצמו, לעונג הקיומי שלו.

כמו כן צריך לדעת שככול שאדם יתעלה מבחינה רוחנית ויהיה בריא בנפשו הוא יכיר בחסרונות 

 תיו ויהיה מוכן להתמודד איתם.שלו וכן במעלו

לפעמים קל יותר לאדם לקבל אנשים חוצה לו, מאשר לקבל את החסרונות של עצמו. מהחסרונות 

של עצמו הוא מתעלם מכיוון שברגע שהוא מזהה את עצמו עם נקודת החיסרון הוא לא מוצא מקום 

 לעצמו.

 לאיזה אדם הכי קל להתמודד עם חסרונותיו?

עמוק בתוך עצמו הוא מסוגל גם לקבל את עצמו. לא רק לקבל אנשים מבחוץ. אדם שיש לו חיבור 

כיוון שיש לו מקור פנימי חזק, חיבור יציב בתוכו, הוא מוכן לסבול פגמים בעצמו. מאידך, ככול שהוא 

פחות מחובר פנימה, אזי הוא מזהה את עצמו עם התפיסות החיצוניות ולכן כשיגלה חסרונות בעצמו 

 לקבלם. לא יהיה מוכן

 

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

 

 "מי" ברא "אלה"
 

ּוְראּו ִמי ָבָרא ֵאֶלה, ַהמֹוִציא ְבִמְסָפר ְצָבָאם, ְוֶאל ִמי ְתַדְמיּוִני ְוֶאְשֶוה, ֹיאַמר ָקדֹוש. ְשאּו ָמרֹום ֵעיֵניֶכם 

 ְלֻכָלם ְבֵשם ִיְקָרא... )ישעיהו מ'(
 

במילים קצרות אלו, מצביע הנביא על הניגודיות הקוטבית בכל הנוגע להכרת הבורא. מצד אחד, 

מוי, הוא קדוש בורא העולם הוא הדבר הרחוק ביותר, משכלנו, מהבנתנו, מתודעתנו. אין לו אפילו די

ומובדל, רחוק מכל רחוק. ומצד שני, מצד הבריאה, הוא מחובר כל כך, מכיל ומהווה, משתקף מכל 

 זווית אפשרית. קרוב מכל קרוב. 
 

האת משמעות "ּוְראּו ִמי ָבָרא  תולדות השמים אלה בזכות מי נבראו "", מבאר כאן המדרש: ֵאלֶׁ

שמות בני ישראל". ואלה בזכות מי הם עומדים?  אלהוהארץ"? ובזכות מי הם עומדים? בזכות "

 העדות והחקים והמשפטים".  אלהבזכות "
 

אנחנו חיים בעולם של פרטים, לכל אחד יש שם משלו. השם מורה על הנקודה הפנימית והמהותית 

של כל אחד, על החיבור שלו למקור החיות, לאלוקים. אנחנו יכולים להביט לעבר השמים הצפופים 

"מֹוֶנה ִמְסָפר ולגלות עד כמה רבים הם ברואיו של הבורא. אך דויד המלך מוסיף בתיאורו, בכוכבים 

" הכוכבים אינם רק רבים, ַלּכֹוָכִבים, ְלֻכָלם ֵשמֹות ִיְקָרא. ָגדֹול ֲאדֹוֵנינּו ְוַרב ֹּכַח, ִלְתבּוָנתֹו ֵאין ִמְסָפר.

 הות נפרדת.הם ייחודיים. "לכולם שמות יקרא". לכל אחד מהם יש מ
 

יתרה מכך, "לתבונתו, אין מספר". הצורה בה רואה כל כוכב את הבורא היא שונה. הכרת הבורא 

אינה אובייקטיבית, היא לא מקוטלגת וממוספרת. הזוהר הקדוש מבאר את הפסוק "נודע בשערים 

מכירים את ההכרות שלנו עם הבורא, היא לפי ה"שערים", לפי שיעור הלב שלנו, אנחנו  -בעלה" 

ההבנה והיחס שלנו  -הבורא מתוכנו ולכן החוויה של כל אחד שונה כל כך משל חברו. "תבונתו" 

 אליו, היא ייחודית לכל נברא, כל "שם" מוצא את נקודת הייחוס והחיבור המיוחדת לו אל הבורא.
 

ל כל אחד לכן אומר המדרש כי "אלה שמות בני ישראל", הייחודיות של כל אחד והמקום המיוחד ש

בהכרת קונו ובייחסו אליו. הם המעמידים את השמים ואת הארץ, את הנפרדות המתגלמת במהות 

הבריאה. דווקא חלוקת המצוות לפרטים, "אלה העדות והחקים והמשפטים", היא הנותנת מגוון 

 רחב יותר לבריאה. להשתקפות של הבורא כאן בעולם.
 

נסתר וגלוי. כל  -". הבורא הוא "סתים וגליא" אלהברא  מיויש כאן גם משמעות עמוקה יותר. "וראו 

אותם "אלה", ברואים שונים ומגוונים, מסתירים בתוך תוכם "מי". את אותו כוח נסתר ועלום, את 

 ל המסתתר".-אותה השאלה שאין לה חקר, את אותו ה"א
 

למרות שבמקום הגלוי יש כזו נפרדות. במקום המהותי, הפנימי, הנסתר, הכול ממש אחד. 

יקרא". שאותם השמות הנפרדים שהכרנו  בשםכשמסתכלים על "מי ברא אלה", רואים ש"לכולם 

 יקרא", מתייחסות רק למעטה החיצון, החומרי. בשמותמהפסוק בתהלים "לכולם 

בנו גם מקום בו אנחנו מתחברים כאיש אחד בלב אחד. גם אם גם לנו יש מעטה חיצוני, נפרד ויש 

ה"נעשה" של כל אחד הוא שונה, הרי שה"נשמע" של כולנו, היכולת שלנו להוות כלי, הוא אחד. 

נשלחנו כאן לעולם לתקן את אותה הנפרדות, לאסוף את "מחצית השקל" ולחבר אותה לשלמות, 

הוא שיודע "לצרף אותיות שנבראו בהן שמים וארץ", לחבר ", בצלאל ְבֵשםלאחידות. "ְרֵאה ָקָראִתי 

 את הנפרדים למשמעות אחת, לקחת את מגוון התרומות וליצור מהן משכן אחד.

  



 בסוד הלשון
 (סף בלו)יו

 

  לכם, תורתי אל תעזובו יכי לקח טוב נתת
 

"כי לקח טוב נתתי חג הפורים כבר מגיע ומהו הלקח שיש ללמוד ממנו? את התשובה מצאתי בכתוב 

הסתר על  ,. לעניות דעתי, הלקח מחג פורים הוא, כי גם אם ה' נסתר מאתנולכם, תורתי אל תעזובו"

הסתר אל לנו לעזוב את תורתו. תורת ה' ומשה עבדו הוא כלי, המחבר בין ישראל לה', שכן אור חוכמת 

ראשית( ובתורה בהאות הפותחת את התורה שבכתב במילה  ב, בתורה שבכתב )בםהבורא נמצא 

ל אימתי(. ואם נתבונן בשטחי הפרד"ס שמהאות הפותחת את התורה שבעל פה במילה  משבעל פה)

התורה אז נבין את תיבותיה, נשבור את תבניות השפה המצמצמת ונתחבר לאור חוכמת הבורא, חוכמה 

 להגדירה אפילו בשפת הקודש. ,אשר לעתים מופשטת מדי ליכולת הנברא
 

של הקדוש ברוך הוא נסתר, אך בכל מקום בו  הויהההוכחה לכך היא במגילת אסתר, כי במגילה, שם 

הכוונה היא לא לאחשורוש אלא למלך מלכי המלכים. אז החלטתי להתבונן  המלךמופיעה רק המילה 

במטרה לגלות אם ה' נותן לנו לקח טוב כשמילוי אותיות שמו נסתרות,  הויהבאותיות התיבה של שם 

 כך נוצר בעצם הסתר פנים כפול, הסתר על הסתר.
 

עתה ניכנס למילוי אותיות התיבה .  י ,ו ,ה, האותיות הן: ה ו י האז שם ה' הוא ידוע והוא התיבה: 

גם הן נסתרות  י ,ו ,הואם אותיות  ההד ויו וה הונאיית כל אות ואות, אזי נקבל את הצרוף הבא: 

הוא בעצם אות אחת ויחידה הגלויה , מהצירוף, נוצר הסתר על הסתר ויוצא, כי הלקח הטוב שנתתי לכם

היא  תלד, שכן האות "תורתי אל תעזובו"ולאות דלת יש קשר ישיר לכתוב  ד.שנשארה, והיא האות 

של האות דלת נגלה את  תוהפנימית, ואם נוסיף את מילוי האות  למדהמקיפה את האות  דת המילה

? להיות דתי,  אשר מהוות, לעניות דעתי, את התשובה לשאלה מה זה אומר להיות ת ל מ ו דהאותיות 

 ללומדה, ללמדההוא אהבת החוכמה:  למידת. מה שמאפיין כל תמיד למדאשר  תלמידדתי זה להיות 

. יוצא שכל בני האדם תלמידים ואולי להתמיד ולהדמות למדות ה'הלכה למעשה,  תלמודהוכמו כן 

אף דתיים, כי גם הטיפש הבורח מחוכמה מרגיש ולמד שהוא חי כשליבו פועם. אבל בכל אופן מה 

שה עבדו. כי יישום ומימוש מצוות התורה תורת ה' ומ תלמודשמייחד אצלנו היהודים הוא לא לעזוב את 

שבעל פה מחברות אותנו כיחידים וכעם אל התורה שבכתב, וכאשר מדמים למדות ההשפעה של ה' 

משווים צורה אליו ונדבקים בו. נדבקים בבורא החי והמחיה בעצמו, הבוחר בעמו ישראל מתוך אהבה 

 נצחית שאינה תלויה בדבר.
 

ת לשל אהבת עולם ממש לפני קריאת שמע, בפסקה זו ניתן למנות  ד את התמצית ניתן למצוא בפסקה

 ל.מ.ד .  - לפעמים את שורש האות 
 

ַהָגדול ַאֲהַבת עוָלם ֲאַהְבָתנּו ה' ֱאלֵהינּו. ֶחְמָלה ְגדוָלה ִויֵתָרה ָחַמְלָת ָעֵלינּו. ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ַבֲעבּור ִשְמָך "

ִבינּו ָאב ָהַרֲחָמן. ֻחֵקי ַחִיים ַלֲעשות ְרצוְנָך ְבֵלָבב ָשֵלם. ֵּכן ְתָחֵננּו ָא ַוְתַלְמֵדמוּוַבֲעבּור ֲאבוֵתינּו ֶשָבְטחּו ָבְך 

ִלְשמור ְוַלֲעשות ּוְלַקֵים  ִלְלמוד ּוְלַלֵמד.ַהְמַרֵחם ַרֵחם ָנא ָעֵלינּו ְוֵתן ְבִלֵבנּו ִביָנה ְלָהִבין. ְלַהְשִּכיל. ִלְשמוַע. 

נּו ְבִמְצוֶתיָך. ְוַיֵחד ְלָבֵבנּו ְלַאֲהָבה תוָרְתָך ְבַאֲהָבה. ְוָהֵאר ֵעיֵנינּו ְבתוָרֶתָך. ְוַדֵבק ִלבֵ  ַתְלמּודֶאת ָּכל ִּדְבֵרי 

וָרא ָבָטְחנּו. ּוְלִיְרָאה ֶאת ְשֶמָך. לא ֵנבוש ְולא ִנָּכֵלם ְולא ִנָּכֵשל ְלעוָלם ָוֶעד. ִּכי ְבֵשם ָקְדְשָך ַהָגדול ַהִגבור ְוַהנ

ָסֶדיָך ָהַרִבים ַאל ַיַעְזבּונּו ֶנַצח ֶסָלה ָוֶעד. ַמֵהר ְוָהֵבא ָעֵלינּו ָנִגיָלה ְוִנְשְמָחה ִבישּוָעֶתָך. ְוַרֲחֶמיָך ה' ֱאלֵהינּו ַוחֲ 

ִמיּות ְבָרָכה ְוָשלום ְמֵהָרה ֵמַאְרַבע ַּכְנפות ָּכל ָהָאֶרץ. ּוְשבור עול ַהגוִים ֵמַעל ַצּואֵרנּו ְוהוִליֵכנּו ְמֵהָרה קומְ 

ּוָבנּו ָבַחְרָת ִמָּכל ַעם ְוָלשון. ְוֵקַרְבָתנּו ַמְלֵּכנּו ְלִשְמָך ַהָגדול ְבַאֲהָבה ְלַאְרֵצנּו. ִּכי ֵאל פוֵעל ְישּועות ַאָתה 

 ְלהודות ָלְך ּוְלַיֶחְדָך ְלִיְרָאה ּוְלַאֲהָבה ֶאת ִשְמָך: ָברּוְך ַאָתה ה' ַהבוֵחר ְבַעמו ִיְשָרֵאל ְבַאֲהָבה"
 

 אז מה זה דת?   ד ת   ↓

 יש פשוט לפתוח את הדלת    ד  מ  ל ↓

 תלמודובעצמך לגלות את ה     ו  ת ↓


