
 
 

 
 

 מחשבה פנימית 

 )יואל אופנהיימר(

 

 "... ונודע שכח המועיל וכח המזיק, עולים בקנה אחד..."

 הקדמה לספר פנים מאירות ומסבירות( –)הרב יהודה ליב אשלג 

 

 הרצון לקבל הנאה ותענוג הוא הכוח הבסיסי המניע כל פעולות האדם.  ,על פי תורת בעל הסולם

כשהתינוק נולד, הוא בנוי רק מהרצון למלא את החיסרון שלו לאוכל, לנוחות, לשינה, לחום ואהבה, 

מבלי שום מודעות ועניין לצרכים של הסביבה. ביסודו, הרצון לקבל הוא אנרגית החיים המאפשרת 

 מציאות זו. כל עוד הרצון לקבל של האדם אינו מתנגש עם רצון הזולת, לאדם לפעול כדי לחיות

   נטולת צביון מוסרי.

הרצון לקבל של הזולת, רוצה לומר, לקיחת על חשבון עשיית רע היא הפעלת הרצון לקבל שלי 

הנאה של הזולת כדי לספק הנאה שלי. דוגמה: הגנב גונב כסף כי הוא מקדים את הנאת הרכושנות 

שלו על זו של הזולת. אמירת לשון הרע נובעת בדרך כלל מהרצון לקבל כבוד והערצה של הסביבה 

 על חשבון שם הטוב של המדובר. 

הפעלת כל הרצון של האדם כדי לגרום הנאה לזולת, או במילים אחרות,  עשיית הטוב היא להיפך,

 כדי למלא את הרצון לקבל שלו. 

ההנאה לראות את האדם הטוב לא ויתר כלל על הרצון לתענוג, אבל הוא בוחר תענוג מסוג חדש: 

 הזולת שמח!

ן להפעיל את כל אחד מאתנו התברך במדרגה נתונה של רצון. הבחירה נתונה בידנו לאיזה כיוו

נו אנחנו נגרום סביבנו רק נזק, וסבל. אם יתאוותו. אם הם ישמשו לסיפוק בלעדי של הכוחות שלנ

 לעשיית נחת רוח לזולת, נייצר סביבנו שמחה, שלמות ואהבה.  יםלעומת זאת, כוחות אלה מופנ

יכול  לכן, הפוטנציאל שלנו לעשות טוב מדוד בדיוק כנגד הפוטנציאל לעשות רע. אף אחד לא

 להאשים אותנו שלא היו לנו כוחות גדולים יותר.

 השאלה היא האם הצלחנו לנתב את כל כוחותינו לצד הקדושה והנתינה? 

 רעיון זה: נסיים בסיפור הממחיש

רבי זושא מאניפולי אמר: "אם יאמרו לי בעולם האמת זושא, למה לא היית כמו משה רבנו? לא 

כשיאמרו לי זושא, למה לא  -למשה רבנו? ממה אני כן מתיירא אתיירא כלל, וכי אפשר לדמות אותי 

 היית זושא?"

 
  



 רפואת הנפש
 אסף אהרון מכבי(הרב )

 

 אמונות מתוקנות המביאות לשמחה ולהתמלאות הכלי
 

 ,הקודמת לפנינה בהמשך

 :ויםוהק' בג האני ולהתמלאות לשמחה שיביאו המתוקנות האמונות את נמנה זו בפנינה

 שקלתי לא ,לטעות עלול אדם כל .לשמחה שתביא בענווה להיות ,לקבל עצמי את לפתוח: שמאל בקו

 .תשובה ולעשות לתקן צריך אני טעיתי אם ,טעיתי ולכן נכון

 ,מעצמי לא הוא שלי שהטוב יודע אני ".ואפר עפר אנוכי" .המקבל המקום פיתוח ,ענווה :ימין בקו

 .והחסד הטוב על להודות לומד אני

 העונג) א"הרדל של למקום חיבור( האני) הכלי את מחדש ולבנות השברים את לאסוף: האמצע בקו

 במחשבה עלה כך שתוק" .בשכל נתפסים בלתי במצבים גם וטוב משמעות שיש אמונה (.מורגש הלא

 .האישיות המגבלות והכרת ענווה ".לפני

 והמתוקנות )תודעה שמביאה לידי שבירה( התוהיות ,האמונות סוגי שתי בין בהבדל שתבחין לאחר

 לצאת גם וכמובן כאוןילד כנסילה אפשר המחשבה חובכ איך תבין ,)תודעה שמביאה לידי מישוש(

 !ממנו

 .ישראל בית לכל ושמחה קדושה שבת

 
 

 א.א.

 -בכל שאלה והתייעצות בנוגע לטיפול יהודי )גוף ונפש( ניתן לפנות לאסף
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 הפרשה בדרך ה"שפת אמת"
 )הרב מנחם סוכות(

 

 בין "רב" ל"כל"
 

חכמנו מצאו את אחד ההבדלים המשמעותיים שבין גישת עשיו לעולם, לבין זו של יעקב, בצורה בה 

", יעקב ָאִחי ֶיׁש ִלי ָרב,הם מבטאים את הצלחתם החומרית, את יחסם לממונם. בעוד עשיו מצהיר "

 ". ֶיׁש ִלי ֹכלִכי ַחַנִני ֱאֹלִקים ְוִכי " משיב לו,

 מה מסתתר מאחרי השוני הזה? האם ליעקב באמת היה הכול? האם "כל" הוא יותר מ"רב"?

אחת הטעויות הקשות שלנו ביחס למוצרי העולם הוא ההקשר הכמותי, נדמה לנו שככל שנרכוש 

אני יכול להגדיל את רכושי, לצבור  יותר דברים, כן ייטב לנו, כך יגדל אושרנו. האמת היא אחרת,

 המון פריטים ועדיין להיות חסר, לחוות העדר.

הדברים העומדים לרשותו, בכך שיש לו רב, הרבה, אפילו יותר מכדי  בכמותעשיו מבטא את עושרו 

כלל.  חפציםהחפצים, הוא אינו מדבר על  כמותצרכו. יעקב, לעומת זאת, לא רק שאינו מדבר על 

תודעה. עולם הרוח אינו מוגבל במקום ובזמן, העדר הגבולות הגשמיים הופך כל  יעקב מדבר על

 מפגש עמו ל"הכל". 

כשיעקב אומר "וכי יש לי כל", הוא מבהיר לאחיו, המתגאה בעושרו, כי הוא נמצא במקום שונה 

לחלוטין. אצלו גם כל מפגש עם החומר, מתקיים ברמה שונה, ברובד אחר. גם כשיעקב משתמש 

ייקט גשמי, הוא מחפש בו את השורש, את נקודת ה"חיות" שעומדת ביסוד כל נברא, את כוחו באוב

 של הבורא. 

כשזו הגישה אל העולם, אין כבר משמעות לגודל הרכוש, למספר הנכסים. בכל דבר שיש לי, יש לי 

 כל.

 אתה אמרת

, ֵהיֵטב כשיעקב פונה בבקשתו לאלוקים הוא מוסיף, " ה ָאַמְרתָּ ְךְוַאתָּ  ".ֵאיִטיב ִעמָּ

על פניו, פניה זו נראית מוזרה. שהרי, אם אמנם הובטח לו, ממה הוא מפחד? ואם חלילה אינו סומך 

 על ההבטחה, מה טעם בהזכרתה?

אך באמת לדבריו של יעקב ישנה משמעות שונה לחלוטין. לפעמים אנחנו נוטים לחשוב שאנו יודעים 

מה' את אותם דברים שנראים לנו מועילים. יעקב פונה  מה טוב ונכון עבורנו. אנחנו פונים לבקש

אני ממש לא יודע מה טוב עבורי, אני גם  -לבורא העולם ומבקש, "ואתה אמרת היטב אטיב עמך"

מכיר, את מה שטוב  שאתהלא רוצה להגביל את בקשתי למושגיי האנושיים. אני רוצה את הטוב 

 וצה.. בדיוק את זה אני ראתה אמרתבעינך, את הטוב ש

 להיות קטן מהאמת

ִשיתָּ ֶאת ַעְבֶדָך. ֱאֶמת, ֲאֶשר עָּ ל הָּ ִדים ּוִמכָּ ֹטְנִתי ִמֹכל ַהֲחסָּ  קָּ

יעקב מצהיר כי חסדיו הרבים של הבורא עמו, הם מעבר למגיע לו.  -להיות קטן מהחסדים, זה מובן 

זה "מגיע" לכל אבל מה הפרוש "ומכל האמת", איך אפשר להיות קטן מהאמת? הרי אם זו אמת, אז 

 אחד.

במילים אלו מבטא יעקב משהו שניתן לפעמים לשכוח להודות עליו. יעקב אומר, אני מודה לך לא 

רק על החסדים הרבים שגמלת עמי. אני מודה על עצם היותי. על גופי ועל נשמתי, אני מודה על 

 הדעת שנתת בי ומעבר לכל, על האמת. על היכולת לחפש, לזהות ולגלות אמת.

  



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

 

 ממה אני מפחד?
 

 (בראשית לב) הפסוקים של הפרשה

י )ח( ַוִייָרא ַיֲעֹקב ְמֹאד ַויֵֶּצר לֹו ַוַיַחץ ֶאת ָהָעם ֲאֶׁשר ִאּתֹו ְוֶאת ַהֹצאן ְוֶאת ַהָבָקר ְוַהְגַמִלים ִלְׁשנֵּ 

 ַמֲחנֹות:
 

 הפסוקפשט 

  יעקב החושש מהמפגש עם אחיו עשו ומתכונן לעימות אפשרי.
 

 א(   )תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ד האגדה על  הפסוק

אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם! מובטח אני בך שאתה משלם שכר טוב 

]שאיני ם החטא שמא יגרו -לצדיקים לעתיד לבוא, אבל איני יודע אם יש לי חלק ביניהם אם לאו! 

[; כדרבי יעקב בר אידי, דרבי יעקב בר אידי רמי, כתוב: "ְוִהנֵּה יודע עם חטאי ימנעו ממני לקבל שכר

ְך  לֵּ : "ויירא יעקב מאד"! אמר: ]בפסוק שלנו[, וכתוב )בראשית כח(ָאֹנִכי ִעָמְך ּוְׁשַמְרִּתיָך ְבֹכל ֲאֶׁשר ּתֵּ

; עד יעבר עמך )שמות טו( ַעְמָך ה' ַעד ַיֲעֹבר ַעם זּו ָקִניָת"שמא יגרום החטא, כדתניא: "ַעד ַיֲעֹבר 

זו ביאה שניה; מכאן  -ראשונה, עד יעבר עם זו קנית  ]חזרה לארץ ישראל מגלות[זו ביאה  -ה' 

אמרו חכמים: ראוים היו ישראל ליעשות להם נס בימי עזרא כדרך שנעשה להם בימי יהושע בן 

 .לנס[ ]ולא זכונון, אלא שגרם החטא 
 

 נקודות למחשבה

לארץ ישראל מבית לבן, על יעקב להתמודד שוב עם הסכסוך הישן הפתוח בינו ובן אחיו עשו.   בחזרתו

לאחר שנודע לו שעשו בא לקראתו עם ארבע מאות איש, נאחז יעקב בפחד גדול. ומסביר רש"י על הפסוק 

סלידתו של יעקב ממלחמה נובעת את אחרים".  אם יהרוג הוא "ַויֵֶּצר לֹו""ַוִייָרא" שמא יהרג, "שלנו: 

ראשית כל מאהבתו לחיים. אך היא גם מבוססת על האינסטינקט הקדמון, הטמון גם אצל בעלי החיים, 

אדם, הפחד ממוות נובע גם מתנועה רגשית עזה   להימנע מכל סכנת פגיעה או מוות. אך, אצל

 ים דווקא. המתבססת באופן פרדוקסאלי על איך שהאדם תופס את החי

 שאינו מאמין במציאות של בורא לעולם, היקום הוא תופעה מקרית ללא משמעות  עבור האדם

רוחנית, והחיים הם רק התארגנות מורכבת של חומרים כימיים ואנרגיה, וגוף האדם הוא הביטוי 

המשוכלל ביותר של תופעה זו. המוות שלנו מסמנת את סוף הפעולה של מערכת ביולוגית אחת בן 

המוות מפחידה, כי היא מסמנת את   דעתי, אין לאחר החיים כלום, ולכןרבים אחרות. ברובד התו

כיליון כל פעולה, מחשבה, תענוג ורגש. המוות היא חור השחור שבו נמחק כל קיום, היא אובדן 

 הסופי של האני. 

  בהשקפה האמונית, קיימים בתוך האדם שני מרכיבים נפרדים: הגוף הגשמי הנפסד, והנשמה

האלוקית הנצחית. חיבור שני הפכים אלה הוא סוד החיים, פירודם הוא סוד המיתה. החיים הם רק 

"העולם הזה דומה לכן אמרו:  תחנת מעבר של הנשמה הבאה מהעולמות העליונים וחוזרת אליהם.

עבור . )אבות ד( לפרוזדור בפני העולם הבא. התקן עצמך בפרוזדור כדי שתכנס לטרקלין"

המאמין המוות עשויה להפחיד משני היבטים. ברובד הראשון, מצפה לנשמה לאחר המוות בדיקה 

יעקב על פי אגדתנו: של זכויות מול חובות. אך אין אדם יודע אם הוא צדיק או רשע. וזו השאלה של 

מעבר   הרובד השני כבר? שמא בגלל חטא כל שהוא, איני נמנה עם הצדיקים הזוכים לשכר המובטח

לחשבון של שכר ועונש. על פי התפישה שהנשמה נשלחה בעולם הזה לבצע משימה מוגדרת, מנקרת 

שר זה סיפור בלב המאמין שאלה עוד יותר נוקבת: האם ביצעתי את שליחותי בעולם? ונזכיר בהק

 שכשאגיעלאחיו רבי זושא: "אני מפחד [18-]פולין, מאה ה חסידי מפורסם. אמר רבי אלימלך מליזנסק

לעולם האמת ישאלו אותי: למה לא הייתה במדרגה של משה רבנו?". ענה לו רבי זושא: "אני מפחד 

  ו אותי למה לא הייתה במדרגה של זושא?"שישאל


