
 
 

 
 מחשבה פנימית 

 )יואל אופנהיימר(
 

"כאן צריכים להבין היטב ההפרש מהארתו ית' לעצמותו. כי הארתו, פירושה בחינת יחס 

משותף בין האור והכלי. ועצמותו ית', הוא לפי עצמו ומהותו, שהוא בחינת מנוחה 

  מוחלטת, שאין לנו בזה שום דמיון ומלה והגה כלל."

 הקד' לבית שער הכונות( –)הרב יהודה ליב אשלג 
 

 אנחנו רגילים לקרוא באותו שם המציאות החיצונית, והרושם שאותה מציאות משאירה על חושינו. 

למשל, כאשר אני מסתכל על השמש, אני אומר לעצמי: "אני רואה את השמש". אך למען הדיוק, 

מהות האמתית של השמש נעלמת ממני, . ההאת השמש, אלא רק האור שיוצא ממנ אני לא רואה

 ין שלי. סתרת ממני מאחורי ההתגלות שלה לעואפילו אולי נ

כך גם לגבי היכרותי עם אדם אחר. יש ביכולתי לתפוס דרך החושים רק תופעות חיצוניות של 

מהותו הפנימית. אני יכול לראות את גופו, לשמוע את דבריו, להתרשם ממעשיו, אבל לא לחוות 

 ויה הקיומית שלו. ובותיו ועוד פחות לחיות את ההאת מחש

ים הקב"ה או הבורא? מלמד אותנו רבנו בעל הסולם "כי זה אכך גם כלפי הקב"ה. למי אנו קור

ים רות, אם אני יכול לקרוא לדבר מסובמילים אח ."נדעהו בשם לא כל מה שלא נשיגהכלל, 

השמש, מה שאני קורא "שמש" היא בשם, סימן שיש לי השגה כל שהיא באותה הדבר. במשל של 

לבין הכלי שבגופי )התאים העצביים שעל הרשתית  האך ורק היחס המשותף בין קרני אור

תיו החיצוניות וגם במקרה של הקב"ה, ההשגה שלי מוגבלת ליחס המשותף שבין הופע  .(ישבעיני

לים אלה הוא של הבורא עם הכלים שיש בי )שכל, דמיון, רגש, חושים(. כל מה שאינו מתלבש בכ

מבחנתי אינו קיים ולא מוחשי. לכן מהותו של הבורא אינה ברת השגה כלל, ואומר הזוהר הקדוש: 

 ה להשיג את מהותו. לאין שום מחשבה היכו –תפיסא בי כלל וכלל"  "לית מחשבה

הוה. וכשאני מזהה -במידת הרחמים, אני קורה לה בשם י הנהגהכשאני מזהה בתופעה של 

כי  –מהות האמיתית של הבורא אין שם ללוהים. אבל -הדין אני קורה להם א הופעות של מידת

 אין לנו שום השגה בה.

  



 רפואת הנפש
 אסף אהרון מכבי(הרב )

 

 חלק ב' -כוח התענוג שבנפש

 השבוע נמשיך מהנקודה בה עצרנו. ,כוח התענוג שבנפשבשבוע שעבר התחלנו לעסוק ב

על זה מובא  .פיזור נפשצורת חיים שאינה יונקת ממקור עונג פנימי היא צורת חיים שבבחינת 

 'הרחמן יצילני מפיזור הנפש'. –)פתיחה לשער הביטחון( שהחסיד היה מתפלל בספר 'חובת הלבבות' 

זהו כבר  ואין הוא מסוגל לסדר אותן,א אדם שמחשבותיו משוטטות בכל דבר פיזור הנפש זה לאו דווק

 פיזור נפש מוקצן.

אין אלא הם פונים החוצה בתפזורת, ובאופן זה  רובם של רובדי הנפש לא פונים פנימה לתוך האדם,

וכך נולד לו  אם אין חיבור אין עונג אמיתי חיבור פנימי וממילא לא יכול להיות חיבור חיצוני הולם.

 השעמום.

ממקום זה עליו לפנות שם מקור חיותו ושם מקור אחדותו.  מקור החיות שבאדם הוא העונג שמתוכו,

ונג בכל מה שיעשה החוצה לממש את עצמו בעולם ולהתחבר בצורה נכונה ואמיתית, כך גם ימצא ע

 ולא ייפול לחולשת הגוף ודעיכת הנפש.

אהבת ישראל אמיתית נובעת  .אהבת עצמו הוא יסוד לאהבת זולתועוד בעניין העונג צריך לדעת ש

כל עוד שהוא לא אוהב את עצמו איך הוא יאהב את  ,אך הוא אחד בתוכו. ,מאותו אחד שראשית כל

 זולתו?

 שהגיע למצב שחלקי נפשו החיצוניים והפנימיים מחוברים זה עם זה,אדם  גימטרייה 'אחד'.ב'אהבה' 

כוח העונג שבנפש הוא הכוח שהאדם מתענג בתוכו בחיבור החיצוני  יש לו עונג מאותו חיבור.

 לפנימי שבתוכו.

לחבר את הרבדים החיצוניים  ,לגעת בנקודה הפנימית שבתוכו ולאחר מכן ,לשם כך הוא חייב ראשית כל

לשם להתאחד  ,אלא ,כמובן שאין התכלית להישאר עם החיבור בזה רק עם עצמי נקודה.שלו לאותה 

 עם כל הנמצא עימי.

 שורש החיסרון הכללי בא מחמת שזהו עולם של אנשים שברובם אין להם עונג בחיבור הפנימי שבתוכם.

השורש ההתחלתי  .לא יכול להיות שיהיה לו כלפי זולתו אין עונג של חיבור עמוק בתוך האדם,אם 

שמוכרח להיות לאדם הרוצה להתפתח ברוחניות הינו כוח התענוג השורשי המאחד את כוחות הנפש 

 ומחברם לצורת אדם חי.

העונג שבנפש האדם הוא  –כך גם בנפש  שהוא הכרח הגוף, כפי שאדם אינו יכול לחיות ללא חמצן,

ישנם מקרים בהם  זמן ללא תענוג.אי אפשר לחיות בבריאות נפשית לאורך  מקור החיות המתמיד.

אך זאת רק מכיוון שמעדיף ומצפה לתענוג  האדם מקבל על עצמו במודע תקופה ארוכה ללא תענוג,

 כך ילך ויתעצם. שלפי העדר וההשתוקקות אל התענוג, העתידי הגדול שמחכה לו בסוף,

 הכוחות מקיפים שבנפש,"דהנה ידוע דהעונג שבנפש הוא הכוח היותר עליון ב)ע' לו(:  בתרס"ווז"ש 

 וכמו שאנו רואין שהעונג הוא סיבת הרצון, שהוא למעלה גם  מכוח הרצון. ,'וכמאמר 'אין למעלה מעונג

 ואם לא יהיה לו תענוג בעצם הדבר, דמה שאדם רוצה באיזה דבר הוא מפני התענוג שיש לו בהדבר הוא,

 צון".שהרי הוא סיבת הר אם כן העונג למעלה מהרצון, לא ירצה בו,

וא לא ה ,שעל אף שהוא מענג את הגוף זהו עונג שבור, אולם עונג חיצוני הוא חלקי בלבד ולא אמיתי,

ומהו  )עיין הקדמת פמו"ס אות כ(.יה את האדם יולכן לא העונג הזה הוא המחהעונג החיובי הפנימי 

חוויה  שמאותה זהו העונג שאני מתענג מתוכי,המחיה את האדם ועליו אפשר לבנות?  העונג

 אני פועל במשך כל היום כולו.

על האדם לאחד באמצעות כוח האמונה את כל כוחות נפשו עם שורש התענוג העצמי ועם עצם הקיום 

 וההוויה שבקרבו ומשם לפעול בעולם.

כמעט ואי אפשר שלא יכשל באיזה שהוא שלב; או שיהיה חסר  כאשר אדם פועל בעולם ממקום חיצוני,

מבחינה נפשית וכך יראו חייו או שח"ו יתדרדר ויגיע עד לחולאים בגופו ובנפשו  סיפוק ושמחה ומדוכדך

 רח"ל.

 א.א.

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

asaf_maccabi@walla.com 

050-6717833 

 



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

 

 לחכות לסוף
 

ן ַכֹּלתֹו ,ֹמֶשה ֶאל ַויִּתֵּ ר כְּ ַדבֵּ תֹו לְּ ַהר אִּ יַני בְּ נֵּי ,סִּ ֻדת ֻלֹחת שְּ ים ,ֶאֶבן ֻלֹחת ,ָהעֵּ ֻתבִּ ַבע כְּ ֶאצְּ  .ֱאלֽקים בְּ

י ָאַמרהמדרש מספר:  ים ָכל ,ַאָבהּו ַרבִּ ָבעִּ ָלה מֶשה ֶשָעָשה יֹום ַארְּ ַמעְּ ד ָהָיה, לְּ חַ  תֹוָרה לֹומֵּ שֹוכֵּ  ָאַמר .וְּ

בֹון ,לֹו י יֵּש ,ָהעֹוָלם רִּ ים לִּ ָבעִּ י, יֹום ַארְּ ינִּ אֵּ עַ  וְּ ים ?הּוא ָברּוְך ַהָקדֹוש ָעָשה ֶמה !ָדָבר יֹודֵּ לִּ שְּ ֶשהִּ ים מִּ ָבעִּ  ַארְּ

ן: ֶשֶנֱאַמר .ַמָתָנה ַהתֹוָרה ֶאת הּוא ָברּוְך ַהָקדֹוש לֹו ָנַתן ,יֹום מה רוצה המדרש פה ללמד  .מֶשה ֶאל ַויִּתֵּ

 אותנו? 

לפעמים ניתן לטעות במעשה המצוות, לראות רשימה של מטלות בהם אני מחויב, מעשים שברגע 

שיבוצעו, סיימתי את תפקידי. האמת היא הרבה מעבר לכך, חז"ל מלמדים אותנו ש"אין המצווה 

כל המעשה  אלא מה שמגיע עם סיומה. ,המצווה אינה רק הפעולה נקראת, אלא על שם גומרה".

לשורש רצון יכול לזכות אותנו להגיע ל"סיום", לחיבור המיועד להוכיח את הרצון שיש בנו, שלנו 

  מקבלים במתנה גמורה מבורא העולם.אנחנו  המצווה, חיבור אותו

ןלכן מדגיש לנו כאן הפסוק " ַכֹּלתֹו ,ֹמֶשה-ֶאל ַויִּתֵּ ר כְּ ַדבֵּ תֹו לְּ  ,מגיעה בעשיהאינה מתנה הגדולה ", האִּ

 אלא בסיומה.

והמילה "ככלותו" מרמזת על משהו נוסף. על "כלות הנפש", על ההשתוקקות העצומה של משה 

מתנה כזו ניתן לקבל רק כשממש רוצים. בדרך זו, גם  להשיג את אותה התורה למענה עלה להר.

"ותן חלקנו בתורתך", החלק המיוחד אנו, כל אחד מאתנו, אם נחפש ונבקש את ה"תורה שלנו", את 

 רק לי, הדרך המיוחדת בשבילי. נזכה לקבלה במתנה.

 

 מה מיוחד בלוחות?

ַהֻלֹחת ה ,וְּ ָמה יםֱאֹלקִּ  ַמֲעשֵּ ָתב הֵּ כְּ ַהמִּ ַתב ,וְּ כְּ ת-ַעל ָחרּות ,הּוא יםֱאֹלקִּ  מִּ  .ַהֻלֹחֽ

ששמענו מבורא עולם מה כל כך מיוחד בלוחות? למה היה צורך בלוחות? האם השמיעה הישירה 

 ?מכתב שניתן לנו על גבי לוחות אבן אינה גדולה יותר

לאחר חטא העגל מבקש מהם הבורא "קלקלתם  ,"נעשה ונשמע"לפני מתן תורה הכריזו העם 

 . מה זה אומר? האם איננו מצווים היום ב"נעשה"?"נשמעב, הוו זהירים נעשה

ון ומה לא וכך יודע מה לעשות וממה יש דרגה של "נשמע", של למידה. כשאתה לומד מה נכ

להתרחק. אבל יש דרגה גבוהה בהרבה, מקום בו אני עצמי מחובר למקום הנכון, בו גופי מזוכך, בו 

 תם.ימעשיי נכונים מעצם הווי

ת-ַעל ָחרּות" " אינו רק על לוחות האבן. דברי ה' נחקקו בתוך העולם הגשמי, על כל הלוחות, ַהֻלֹחֽ

. "מיצר הרע וממלאך המוותחירות חירות,  –על לוחות לבנו ומאודנו. כפי שדורשים חכמנו "חרות 

 חירות כזו מגיעה ממקום בו אין ספק, ממקום של ברירות.

גם כל מעשה יכול היה להיות "מעשה לפני החטא, לא רק שיכולתי ללמוד את מכתב האלוקים, 

לקלנו את היכולת המיוחדת הזו, את ה"נעשה". מעתה נשאר לנו רק לאחר החטא קאלוקים", 

 ה"נשמע", האפשרות ללמוד ולהבין איך לעשות מעשים שיהיו טובים.

  



 בסוד הלשון
 (בלו סף)יו

 
 

   DATAהרבה עם מגיע המדתא בן המן
 

ֵורֹוש" נֹו ַעם--ַויֹּאֶמר ָהָמן, ַלֶמֶלְך ֲאַחשְּ ינֹות ֶאָחד -ֶישְּ דִּ כֹּל מְּ ים, בְּ פָֹּרד ֵבין ָהַעמִּ ֻפָזר ּומְּ מְּ

ָכל ָדֵתיֶהם שֹּנֹות מִּ כּוֶתָך; וְּ ֶאת-ַמלְּ ַלֶמֶלְך ֵאין-ָעם, וְּ ים, וְּ יָחם. -ָדֵתי ַהֶמֶלְך ֵאיָנם עֹּשִּ ַהנִּ שֶֹּוה, לְּ

ם ָדם ... ַוָיַסר ַהֶמֶלְך ֶאת-ַעל-אִּ ַאבְּ ָכֵתב לְּ ּתֹו-ַהֶמֶלְך טֹוב, יִּ ָהָמן ֶבןַטַבעְּ ָנּה, לְּ -, ֵמַעל ָידֹו; ַויִּּתְּ

י ָדָתא ָהֲאָגגִּ ָהָעם, ַלֲעשֹות בֹו ַכּטֹוב --ַהמְּ ָהָמן, ַהֶכֶסף ָנתּון ָלְך; וְּ ים. ַויֹּאֶמר ַהֶמֶלְך לְּ צֵֹּרר ַהיְּהּודִּ

ָכל ָכֵתב כְּ ֵעיֶניָך ... ַויִּ ֵורֹּש-ֲאֶשר-בְּ ֵשם ַהֶמֶלְך ֲאַחשְּ ּוה ָהָמן ...בְּ ַטַבַעת ַהֶמֶלך"צִּ ָּתם בְּ ֶנחְּ ָּתב, וְּ   נִּכְּ

  

רוש וידוע כי בכל מקום במגילת אסתר בה מופיעה רק המילה מלך, הכוונה היא לא למלך אחשו

 רושולמלך אחשו פונה טוט לעיל, המןיאלא למלך מלכי המלכים בכבודו ובעצמו. אזי על פי הצ

 מכל שונות דתיהם וכי ומפורד מבין העמים אחד, מפוזר כעם היהודים את מדויקת בצורה ומגדיר

עושים, לכן באי קיום המצוות אינם  אינם הוא ברוך הקדוש חוקי את המלך, כלומר דתי ואת עם

לכן ליהודים אין השתוות צורה אל בוראם, כי הם רק רוצים לקבל לעצמם.  משפיעים לו נחת רוח.

ה ואין טעם לקשר עימם, לכן עליו להניחם, חס ושלום, ולבורא אין שויוצא שלפי דעתו של המן, 

 שימשיכו בשלהם להתרחק ממנו, עד לניתוק הקשר לחלוטין. 

  

לה', כי אחת  חטאו היהודים במסכת מגילה )יב ע"א(,המדרש  פי על רושוובמשתה המלך אחשו

ו שבעים שנה לנבואת רוש עברובות למשתה הוא התאריך הנבחר בו לפי חישובו של המלך אחשויהס

ירמיהו, כי היהודים ישובו אל אדמתם. מאחר והיהודים נהנו במשתה הם העידו על רפיון דעתם כי 

מלך מלכי המלכים רק  בוד היהודים בידי הצורר המן. אבליגברה מידת הדין לתכלית א יגאלו, לכן

 רוש.ונתן את הטבעת להמן, אבל החותם שנכתב בטבעת היה בשם המלך אחשו

  

 דת הם או א דת הם הן אותיות המדתא, התיבה המדתא בן המן על DATA וה ולהלן הנתונים

 .דת האמת או האמת מידת את הן גם האותיות המדתאהנבחרת.  שונהאהר דת הם או חתא

 דתשלו, הבחנה אמתית ומדויקת, כי ליהודים יש  האמת מידת את אמר המדתא בן כלומר, המן

שונה, לכן עם ישראל הוא העם הנבחר והראשון אר דתמעיניו שהיא גם  שנסתר חת, אבל מהא

, הללו חוקי הבורא עם חותם האמת בשמו האמת דתלהיות מוביל ואור לגויים. דת היהודים היא 

 מידת האמתמצוותיו ואינם מדמים ל את אינם עושים שלעתים היהודים של ה' בעצמו. ולמרות

לבניו,  אב בין והאהבה חום של ניתן לניתוק, קשר נצחי ובלתיוההשפעה של ה', הקשר איתו הוא 

 בניו של מלך מלכי המלכים. היהודים, דת לכן לא הצליח לאבד את .בחייו להמן שעלה מה

 


