
 
 

 
 מחשבה פנימית 

 )יואל אופנהיימר(
 

פי' נפש הבהמית המתהוה היא המתפלל רק "ולכן כשיתפלל האדם יגמור בלבו שלא הגוף 

נפש חלק אלוה ממעל היא המתפלל]ת[ והיא מדבר]ת[ בו דברי התפלה וכל הענינים 

 הנאמר בה"

 ליקוטי תורה שיר השירים ב(  –)האדמו"ר הזקן מחב"ד 
 

נעמדים ומפריעים לנו לרבים מאתנו התפילה אינה מעמד פשוט, זורם וטבעי. מכשולים רבים 

 להתפלל: מחשבות זרות, קושי להתחבר לטקסט, ותהיות על מהות התפילה עצמה. 

סיבת הדבר נעוצה  סתירה בין תוכן התפילה למטרתה. בעניין המהות, ניתן לאבחן אפילו סוג של

צורה שוויון הבהגדרת המושגים של קירוב וריחוק בפנימיות. הקרבה בין שתי ישויות נמדדת על פי 

החסר "רחוק" מהשלם כי הוא . השלם "קרוב" לשלם כי הוא דומה לו. על אותו משקל, שביניהם

 מנו. שונה מ

המעמד מבקשים טובות וברכות מה', אנחנו רק מדגישים את ונראה שבעת התפילה, כשאנחנו 

צה לקבל( שלנו אל מול הבורא השלם והמשפיע לכל. האם ניתן לעלות על ו)והר הנחות ,החסר

 לקרבה וחיבור?! הכמיהדעת מרחק )שוני( גדול מזה? ודווקא מרחק זה בולט בעת של ה

רוחנית ולא האדמו"ר הזקן מציע פתרון עמוק ומהפכני לדילמות הנ"ל. עלינו להבין שמהותנו היא 

בעטיפה גשמית, הגוף.  המלובשתלוה ממעל" -"חלק א-. החלק העיקרי שבנו הוא הנשמה גשמית

הם משניים  כלה והנפסד,עלינו לדאוג קודם לצרכי המרכיב הנפשי הנצחי שבנו. מילוי צרכי הגוף, ה

 ובאים רק לשרת את צרכי הנשמה. 

-אלהדבק בשורשו ה -של הנשמה, והוא לכן, מטרת התפילה היא בעיקר להביע את רצון היסודי 

 לוהי.

תכונת מ כהמקבלה לעצמו )הפו ןמלמד אתנו רבנו בעל הסולם, כי הדבקות מושגת על ידי שינוי הרצו

  (.בוראה תלתכונ דומההבורא( לנתינה והשפעה לזולת )ה

 תומאגואיסטי היפוך הרצוןזו של  תהלעבודלסיוע של הנשמה התפילה הופכת עכשיו להיות בקשה 

 לנתינה, אהבה וקדושה. 

לבורא,  ה, כי בקשתנו זו היא למעשה עשיית נחת רוח הכי גדולעלנוהשהקושיה ובכך מתיישרת 

לנו את אורו האין סופי. ולכן אין  כי הוא יתברך רוצה בדבקותנו כדי להאיר  ,של נתינה ממשאקט 

הנשמתית כי דרך התפילה  מקרבת אותנו אליו!אדרבא בקשה זו מרחיקה אתנו מהבורא אלא 

 כביכול להקב"ה!למשפיעים הופכים אנחנו גם 
 

  ומחברת אותנו לבורא ולזולת.  ,שנזכה לדעת להתפלל תפילה זכה , פנימית, פועלת



  אסף אהרון מכבי(הרב ) רפואת הנפש

 -חלק ב' -כוח הרצון שבנפש

כוח האמונה  אשר שם ; כוח ההוויה, להתחבר עם שאר ג' הכוחותהרצון הוא הכוח הרביעי בכתר ועליו 

 וכוח התענוג.

רוצה להתענג ולהימנע אדם רוצה את הדברים מחמת שהוא  –באופן הכי ברור הרצון מתחבר עם התענוג 

 מייסורים.

דהיינו שסיבת  .שסיבת הפעולה שלו נובעת מכוח ההוויהכאשר האדם מאמין  הרצון מתחבר עם ההוויה

 פעולתו אינה נובעת ממקום החוסר אלא מחמת ההוויה המושלמת שבתוכו.

להיות מושרש  הוא יכול להיות מושרש בתענוג או מאידך הוא יכול נמצא כי הרצון שהוא הכוח הרביעי,

 באמונה שמובילה להוויה.

 ולא ע"מ לקבל פרס. חסד של אמת הוא חסד שהאדם עושה מחמת שזה טבעו

הרי  הנתינה לא צריכה להיעשות ממקום של חוסר כלשהוא שרוצה להתמלאות וכן לא ממקום שרוצה לתת,

"מטבע הטוב  –עי הנתינה צריכה להיות מחמת שזה טב בשניהם יש אינטרס ונגיעה של תענוג לעצמו.

 ונקרא בקבלה "השוואת הצורה". להיטיב"

כמו שלא מצפה לגמול  ,אז אינו מצפה לגמול, לוכאשר אדם מבין שפעולות החסד שלו הן טבעיות 

 על שקיבתו מעכלת מאכלו.

 שהרצון להיטיב הוא טבעי לנו. להאמיןהעומק של העבודה הפנימית הוא 

נתחבר דרך הרצון להוויה כך  הם נובעים ממקורנו ושורשנו הפנימי,ככול שנרבה במעשים חיוביים ונאמין ש

 שבתוכנו.

כאשר אדם לא משתמש עם הרצון ממקומו הפנימי והטהור אלא ממקום חיצוני של דאגה לעצמו בלבד אז 

 בסופו של דבר יביא על עצמו ועל העולם חורבן מוחלט רח"ל.

בכל מקרה, כאשר הכוח המניע את  ע"י היזק לאחרים,הוא יכול לענג את עצמו בלי להזיק לאחרים או ח"ו 

 העונג עצמו ייהפך לנגע ולחולי. הרצון לקבל תענוג הינו חיצוני,

 אדם מרגיש בעצמו חסרים שונים ורבים מאד אמנם עליו לאחד את כולם בנקודה אחת פנימית.

 שורש כל הרצונות השונים הינו רדיפה אחר תענוג ובריחה מסבל.

ולהבין  להפשיט את ריבוי הלבושיםאמנם עיקר העבודה הינה  בלבושים רבים ושונים,התענוג מלובש 

 שאיני מעוניין בדברים עצמם אלא בתענוג שהם מספקים לי.

 :ע"י תובנה זו האדם מרוויח ג' דברים

 הוא יוצא מהריבוי לאחדות מוחלטת. .א

 הוא הפשיט את כל צורת החומר של העולם הזה. .ב

 ו עם העונג.הוא מתחיל לזהות את עצמ .ג

כעת כבר תהיה לו אפשרות להלביש את העונג  בשעה שהאדם מפשיט את הדברים והוא מחובר לכוח העונג,

 כל זמן שהאדם מזהה את העונג עם הלבושים מאד קשה להתנתק מאותה נקודת לבושים. על דברים אחרים.

 א ללבוש זה או אחר.ממילא לעונג אין שייכות דווק כאשר האדם מזהה שרצונו האמיתי הוא עונג,

 !?בכל התעוררות של רצון על האדם לבחון את עצמו מה הוא בעצם רוצה את העונג או את הלבוש

לאט לאט הוא יכול לקבל תענוג ולהתמלאות  ככול שאדם מפשיט יותר את הצורות המלבישות את העונג,

 חיבור כוחות הנפש בתוכו.כאשר נקודת השיא הינה יכולת האדם להתענג מ מדברים יותר ויותר עדינים,

 תענוג זה אינו תלותי בחוץ אלא הוא תענוג פנימי של עצם הוויית האדם.

 ככול שהאדם יתרגל לקבל תענוג מן החוץ כך יתרחק מהיכולת להרגיש תענוג עצמי.

הרי  ירחיב את התענוג והאור והחיות שבקרבו גם באמצעות ה'חוץ', האדם שזכה ומקבל תענוג מעצם היותו,

מרחיבים דעתו של  –כלים נאים  אשה נאה, כמ"ש "דירה נאה, ף כל סוף אנו בעלי גוף ונמצאים בעוה"ז,סו

זצ"ל בתחילת ספרו דרך עץ  הרמח"לעיקר הרחבת הדעת צריכה להיות פנימית יותר וכמ"ש  אמנם, אדם".

 חיים:

וכבר אמרו  תר ממלאכי השרת.האדם ומנהיגו הוא עשהו ויכוננהו מוכן להבין ולהשכיל השכלה גדולה יו"יוצר 

 ז( "אמר להם חכמתו מרובה משלכם" וכאשר יחפוץ בתבונה על פי "רבותינו זכרונם לברכה )בראשית רבא י
 אך הנה טובו בידו, ינחהו להשיג עד שמי השמים דברים שהם כבשונו של עולם שכיסם עתיק יומין. דרכו,

 הגם שהלב והשכל בקרב גופו". חכמה,להתחכם ולדעת או לשאר ערום מכל  ולו משפט הבחירה,

 

 א.א.



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

 

 איך עושים זיכרון?
 

ימי הפורים  לגביחג הפורים, בין השאר הוא קובע  –מרדכי שולח ספרים ובהם הנהגות החג החדש 

ה ְיֵמי אֹוָתם ַלֲעׂשֹות"יש כי   איך ניתן "לעשות" יום שמחה? ".ְוִשְמָחה ִמְשתֶּ

ה ְוַהָיִמים" –בהמשך גם אסתר מסכמת את קבלת ימי הפורים  ִרי ָהֵאלֶּ  ,ָודֹור ּדֹור ְבָכל ְוַנֲעִׂשים םִנְזכָּ

 האם יש קשר בין ה"נזכרים" לבין ה"נעשים"? "....ָוִעיר ְוִעיר ּוְמִדיָנה ְמִדיָנה ,ּוִמְשָפָחה ִמְשָפָחה

." לא למפרע ,זכירה אף .לא למפרע ,עשייה מההגמרא דורשת את סמיכות שני הציוויים האלו, "

לקרוא יש כרון", את סיפור המגילה, יכרונולוגית, כך את ה"זבצורה  התרחשוכלומר, כשם שהמעשים 

לפי הסדר הכרונולוגי המופיע במגילה ואם יקרא אדם את כול המגילה אך לא כסדרה, לא ייצא ידיי 

 מדוע זה אכן חשוב כל כך שהקריאה תהיה כסדר? חובתו.

הוא אירוע פיזי אובייקטיבי  בעולם המוכר לנו ישנו שוני עצום בין מעשה לבין זיכרון, בעוד ה"מעשה"

שהתחולל ב"עולם האמיתי", על רצף מסוים של זמן ובמקום מסוים. הרי שהזיכרון אינו יותר מפיסת 

לאירוע  מתייחסאינפורמציה שנאגרת אי שם במוח. בצורת החשיבה המוכרת, הזיכרון אמנם 

נעים בקווים מקבילים  "אמיתי", אך הוא עצמו אינו תופס מקום וזמן אמיתיים. הזיכרון והמעשה

 ונמצאים בהגדרה שונה לחלוטין.

המגילה באה ללמד אותנו שלא כול הזיכרונות הם כאלו. הזיכרון עליו מדברת המגילה אינה עוד 

כאן מדובר ב"זיכרון", במשהו שמתחבר למקום העמוק ביותר פיסת אינפורמציה הנאגרת במוח. 

כיוון שהוא "זוכר" שהוא רוצה לחיות. הרצון לחיות הוא הרבה בתודעתי. כשאדם בורח מאש זה לא מ

 מעבר למידע שנמצא בתודעתנו, זה מחובר לגמרי לנפשי, זה כבר חלק בלתי הפיך ממי שאני.

זיכרון כזה אינו ניתן להיקרא "למפרע", מכיוון שהוא אינו רק צירוף של מילים. הזיכרון הזה הוא 

וזו כוונת הגמרא בהסבר  רון הזה הוא ממשי ואין בו שכחה. הזיכממש סוג של מעשה, של הוויה

 ְוַנֲעִשים". ִנְזָכִרים"החיבור של 

הבמצוות מחיית עמלק נאמר " ת ִתְמחֶּ ר אֶּ ", אנחנו הצטווינו שבמקום העמוק הזה שבתוכנו, ֲעָמֵלק ֵזכֶּ

הרוע, המקום  במקום בו ישנה "זכירה", במקום שמחובר לעומק נפשי, שם לא נשאיר שום זכר לאותו

  הזה חייב להיות נקי לגמרי.

ם ַעל ְוָעֹמד וִנְקֲהלוכך מספרת לנו המגילה כי בפורים היהודים " יום זה הוא "יום קהילה ", ַנְפשָּ

לממש כמו בקבלת התורה בה נאמר " "נקהלו"הם לכול",  ת ִלי ַהְקהֶּ וביטול ", זו התאספות ָהָעם אֶּ

"נקהלו ועמוד על נפשם" זו עבודה פנימית בה כול אחד מתחבר של כול הרצונות למקום העמוק בנו. 

 .להכלת הנס ומשמעותולעומק נפשו, מנקה אותה מכל מניע זר ומכין אותה 

זכירה כזו, מודעות עמוקה כזו להנהגת הבורא, היא שממלאת את לבנו באהבת הבורא והיא 

 ש"עושה" את הימים לימי משתה ושמחה.

  



 בסוד הלשון
 (סף בלו)יו

 

 

 עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי
 

 )מגילה ז, ב)י" אמר רבא: חייב איניש לבסומי בפוריא, עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכ"
 

לעניות ופורים. ב בסומילבמצוות בשבוע הבא טובה וב"ה נזכה הנה חג הפורים מתקרב עלינו ל

עד שלא  ,עונג המסב ,של "ונהפוך הוא" בכדי שיצא סודלשתות יין  בפנימיות זה להתבסם ,דעתי

אשר , המלכיםהסתרת פנים של מלך מלכי . כי במציאות הסיבה למסובבההבדל בין את נדע 

סכנה של "ונהפוך הוא" מ הסיבהאם ה ,שאלה עולהמן הספק אז  .קשה לדעת, וודאיה מסובבהוא 

 במסובבתלויה בארץ ישראל לבנות את בית המקדש השני  לגאולה של היהודים בגלות השמדהשל 

מצא  ובאחריתעל היהודים וטרג קבראשית אשר המן זה האם  ברוך מרדכי? במסובבאו  ארור המן

אשר הציל את המלך אחשורוש מן או מרדכי, שהכין למרדכי,  תלוי על עץומת עצמו ארור 

 ?אחשורוש וזכה באחריתו להיות משנה למלך בו התנקשותה
 

וכשנכתוב  ,רש, אשר נכתבת במילוי אחת ר יש רק אות, אורבמילה  שהריהמן?  ארורנכתב ומדוע 

באור כלומר . ראשוהמוסבת למילה  אורשנקבל את הצרוף  רשעם מילוי האות  אוראת המילה 

 שר. אך אם נוסיף עוד , פלא ממשיחיד ומיוחד אחדשהרי אלופו של עולם הוא אחת,  ראשותישנה 

מת וזרה הנלח שניה ראשות כלומר ישנה .וראר את המילהנקבל ו וראשעוד  נוסף אורלמילה 

 .שאין שני לו הראשוןם אשר מקרר את האמונה בבורא עולגימטריה ספק, בבורא עצמו כעמלק, 

רוש וביקש ומשנה למלך אחש הפך להיותב גאוותו ושברעמלק, מלך מזרע האגגי  המןכך היה 

 שהמלך ציווה אותו.שישתחוו לפניו כמו 
 

הרגל, שהרי מרדכי  ברך ניתן למצוא גם את המילה ברוךמילה בשהרי ? מרדכיברוך  נכתבומדוע 

בספק  מרד מרדכילמעשה . לעבודה זרהו אחשורוש והשתחווה לראשות שניה למלך ךבר עכר לא

דה של הבורא, של עולם, לראשות אחת ויחי של אלופו ואורתלמוד השתוקק לובהמן הארור. מרדכי 

של ה',  דרכיםאת ה הרומהיה  מרדכילכל המציאות.  וודאיהב המסובבות ויבת הסישהרי הוא ס

צריך לעשות את רצונו  לכן ,שיהיהבכל מקום  עם עמו דר ה', הירידבעת  מר שלעתיםלמרות כי 

על סוסו  רכוב לצאת ברוךמרדכי הזכה  לכן, של גילוי פנים דרךבהסתר פנים והן של  דרךבהן 

 מלך בעצמו. הכמלכות על ראשו, תר כו לבוש בלבושי המלך, ונישא רם, המלךשל 
 

 על כשנפלעצמו בתחנונים את ניסה להציל כאשר  ,לשפל המדרגה מטה מטההגיע המן הארור 

לכבוש  ניסהכי המן הוא ה',  ראה המלך .ורהתפר סהמקיפות  אר, אותיות אסתרשל  טהיהמ

 לכנוסבקשה  כילמלכה אסתר,  תמשלהנ ישראל-כנסתאת גם ואורייתא היא התורה מידיו את 

למנוע  תפקידו של המןותם פג התוקף  כי .דין מותה' גזר עליו על כן , את כל היהודים בשושן

ה' יתברך, לקדושים מתי ששבו להיות ו .ואחדות טהרה, מה שהניע אותם לתשובה, חיותמהיהודים 

רוש, דורש ומשנה למלך אחשדבוק באור ה',  ,כיקרמרדכי נמצא ברוך  ואילוהמן הארור נמצא מיותר 

 טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו.
 

 

ְך ֲאַחְשֵורֹוש ְוָגדֹול ַלְיהּוִדים " לֶּ ַכי ַהְיהּוִדי ִמְשנֶּה ַלמֶּ ָחיו ֹּדֵרש טֹוב ְלַעמֹו ְוֹדֵבר ָשלֹום ִכי ָמְרּדֳּ ְוָרצּוי ְלֹרב אֶּ

 ג( )מגילת אסתר י, "ְלָכל ַזְרעו
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