
 
 

 

 מחשבה פנימית 

 )יואל אופנהיימר(
 

"כאן צריכים לזכור כלל: הקבלה היא לפי יכולת הדהיה, והדהיה היא ככזה שרוצים לקבל, 

 רוצים לקבל, מה שייך לדחותו?" דדבר שאין

 תע"ש חלק ב(  –אור שלום על הסתכלות פנימית  -)הרב ברוך שלום אשלג 
 

ל מספרים על רב יוסף שפעם עלה לעולם האמת וחזר ממנו. שאלו אותו מה ראה שם? וענה: חז"

אחד  "עולם הפוך ראיתי, עליונים למטה ותחתונים למעלה. אמרו לו: בני, עולם ברור ראית"

הקשיים המהותיים הכרוכים בלימוד תורת הסוד, טמון בהתבוננות בעולם שחוקיו הפוכים מהחוקים 

בעולם המעשה. לכן קוראים חכמי הסוד את העולם הזה "עלמא דשיקרא" )עולם  המוכרים לנו

השקר( ועולם הבא עולם האמת. לדוגמה, אנשים רבים רואים בתורה ומצוות מערכת של חוקים 

וצווים המגבילים את חופש האדם, אבל לאמיתו של דבר, התורה משחררת את האדם משעבוד 

להים הוא חרות על הלחות. אל תקרי חרות אלא -מכתב א"והמכתב היצר! ולכן אמרו חז"ל : 

הראיה החיצונית היא שקרית, רק הסתכלות  חירות, שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה."

 פנימית מאפשרת לגעת באמת המציאות שלפנינו. 

אחת הדוגמאות הבולטות של הסתירה בין הנעשה בעולם הגשמי לעולם הרוחני, קשורה למושג של 

הם שונים, הווה אומר, העני ותיני זקוק לצדקה מעשיר, ברור שרצונלה ונתינה. בעולם הזה, אם עקב

של  המאפשרת הנתינהשלהם היא זו  והניגודיות ברצונותרוצה לקבל, והעשיר רוצה לתת. 

לתת( או העני ביישן )אינו רוצה לקבל( העשיר והקבלה של העני. כי אם העשיר קמצן )אינו רוצה 

   העני לא יקבל צדקה מהעשיר.

יהיו לא כך בהקשר לנתינה וקבלה של שפע רוחני. כאן צריך שתכונותיו של המקבל )האדם( 

הצורה  לקבל השפע. כאן מצטייר לעיננו לאלה של הנותן )הבורא( כדי שיוכל קרובות ככל האפשר

 של נתינהמת עולמנו: כדי לקבל שפע רוחני צריך להיות בעל תכונה ההפוכה של העולם הרוחני לעו

  !של קבלהולא 

ניקח את נושא האושר כדוגמה לשפע רוחני יקר ערך בעיינו. מחקרים פסיכולוגים מצביעים על כך 

אנשים  ,שאנשים העסוקים בחיפוש מתמיד אחר האושר, הינם לרוב אנשים אומללים. לעומת זאת

"אושר ל מאושרים בעצמם. על זה כותב ויקטור פרנקל: לשר לאחרים, בדרך כשעסוקים בגרימת או

לא יכול להיות נרדף, זה חייב להתחולל, וזה קורה רק כתופעת לוואי לא מכוונת של 

ההקדשה האישית של אדם למטרה גדולה יותר מאשר האדם עצמו, או כתוצר הלוואי של 

 התמסרותו של האדם לאדם אחר ממנו."

במילים אחרות: ככל  ."הקבלה היא לפי יכולת הדהיה"ביר לנו הרב ברוך שלום: וזה מה שמס

שאדם מסוגל לדחות את הצרכים הפרטים שלו לטובת צרכי הזולת, כך יקבל יותר שפע, אבל באופן 

בלתי מכוון, בהיסח הדעת ממש. ובאופן פרדוקסלי, יכולת הדחייה כרוכה ברצון לאותו דבר. אם 

כך אושר  השתוקקתי לאותו מאכלברי על המנה האחרונה שלי, ככל שאני למשל, אני מוותר לח

רוצים  "והדהיה היא ככזה שרוצים לקבל, דדבר שאיןולכן,   .יהיה גדול יותרהנתינה שלי 

   לקבל, מה שייך לדחותו?"



  רפואת הנפש

  אסף אהרון מכבי(הרב )

 

 ':גחלק  -כוחות החכמה והבינה שבנפש
 

 בכוחות החכמה והבינה שבנפש, השבוע נמשיך מנקודה בה עצרנו.  נוקעסשעבר שבוע ב

 :אם כן מנינו עד כאן ג' שלבים בעבודה

 .השקטת המחשבה .1

 התחברות להוויה הפנימית שלמעלה מהחשיבה. .2

 "החכמה מאין תמצא"! -קבלת 'זרם מחשבתי'  .3

כאשר האדם משקיט את מחשבותיו הוא נכנס לתפיסה ריקנית בנפש שיכולה להתפתח לשני 

 :כיוונים

שערי  )עייןה הפנימית סע"י כוח הריקנות האדם מתרוקן מהתפיסה החיצונית ונכנס לתפי - כיוון חיובי

 .ד"ה החמישי( ש"ח, ח"ג, קדושה,

ולפעול  דהיינו במקום החלל השמאלי שבלב אדם יכול להדבק בכוח הריקנות כריקנות, – כיוון שלילי

)עיין תער"ב או לחלות בדיכאון שהוא שמסתלק הרצון מן התנועה  ,)עיין תניא פ"ט( רעות בעולם ח"ו

 .אות נא(

 :שנם ד' שלבים במחשבהי

החוש הזה שהאדם חש שהדבר קיים אך הוא לא מסוגל לגלות אותו  -חשבתית תפיסת הוויה מ .1

 ,לתת לתפיסה הזו זמן של שהייה בנפשצריך  הוא תפיסת ההוויה המחשבתית. ,למחשבה עדיין

 להרגיש את קיומה עד שאט אט תתגלה.

לקחת צריך להתרגל  אדם שרוצה לבנות את עצמו, הבזק ראשון. - מחשבה ראשונית )חכמה( .2

לכן אנו חייבים להרגיל את עצמנו  .ולנסות לפתח אותן ולברר את אמיתותות ראשוניות ומחשב

להבין את  שכאשר אנו מקבלים ידיעה חדשה לא להשאיר אותה כמו שהיא, אלא להתבונן בה קצת,

 להרחיב ולבנות אותה קצת. המשמעויות הנוספות שגלומות בה,

הוא מתרגל להיות אדם שחי עם  אד מהר,אם אדם מתרגל לקבל מידע והוא מעביר אותו הלאה מ

וגם במקומות שבאמת הוא צריך לבנות את  שטחי וחיצוני( מחשבות ראשוניות )דהיינו רדוד,

 היא כבר לא תתעורר פתאום.  המחשבה,

התבוננות בנויה מהצלבה  תכליתה פיתוח והרחבת המחשבה הראשונית. –מחשבה שנייה )בינה(  .3

ע"י הצלבה  ,ו"איש מול אישה וכ אמת מול שקר, אמונה מול כפירה, כמו ,*של ידיעות הופכיות זו לזו

האדם בונה ומפתח את כוח החשיבה של ומעמיק  זו וע"י השוואה של שוני ודמיון בין דעות ועובדות,

 .('ח-'א ,')עיין קהלת גבהכרת נפשו 

ע"י זה  ן בכך,בתהליך החשיבה עלינו לתרגל להתבונ ישנן נקודות שוויון ונקודות שוני בין כל שני  דברים.

 .ומולידים חידושיםאנו מפתחים את שכלנו 

על האדם להרגיל את  ופירוק המחשבה לחלקים. הפרטת החכמהמהלך נוסף במחשבת הבינה הוא 

 עצמו להתבונן בכל דבר ולהעמיק בפרטיו.

לאחר מכן של חלקים מתאימים  פירוק לשם הרכבהאלא הוא  פירוק המחשבה אינו לשם פירוק בלבד,

עיין  ב."אות י ,ד"דף ק שבת, עיין עין איה, ח."י-'ע' ט ,'כרך א עיין אורות הקודש,)זה זה עם 

 .ט("אות קי שמיני, זוהר הסולם, ח."אות קפ תער"ב,

על  והמלך שלמה היה נקרא כן, ,('ד ג,")דברים לכמו קהלת יעקב  הוא ענין קבוץ ואסיפה. .קהלת"* 

 .צודת ציון(מ .'א ,')קהלת אגדות לצרף וללבן הצודק מהבלתי צודק"ושהקהיל הדעות המנ

אלא נאמר גם  פסוק זה לא נאמר רק על השי"ת, "ֻכלם בחכמה עשית",: ד("כ ד,")ק נאמר בתהילים

 אחדות, רוממות, כאשר אדם רוצה לבנות חיים אמיתיים של פנימיות, על בניין תודעתו ונפשו של האדם.

בחכמה אהבה ומימוש עצמי הוא חייב להגיע למהלכי חשיבה סדורים וכמ"ש בזוהר הקדוש " עונג,

 יתבררו".
 מכבי אסף אהרן

 -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(

 

 ?גדולת השבת
 

 "?הגדול שבת, "זו שבת נקראת מדוע

: בטענה אליו פונה היא, השבת את ה"הקב" בורא"כש כי במדרש אותנו מלמד יוחאי בר שמעון רבי

 . זוגך בן היא ,ישראל כנסת: הבורא לה משיב. זוג בן אין ולי זוג בן יש לכולן ,עולם של ריבונו

יִני ין בֵּ נֵּי ּובֵּ ר   בְּ לִישְּ ם ִהוא אֹות אֵּ ֹעל  . ישראל של וחלקם הבורא של חלקו, חלקים שני ישנם לשבת - לְּ

 זה מפרים אלו חלקים שני. מצרים ליציאת זכר גם והיא והארץ השמים בריאת על עדות היא השבת

 לא אך, העולם מבריאת קיימת הייתה השבת. תולדות יחד מולידים והשבת ישראל עם. זה את

 .המצוות את וקיבלו מצרים ביציאת ישראל שהגיעו עד לותהולגד ליעודה הגיעה

 ויציאת הבריאה של, וישראל השבת של הזה מהחיבור להיוולד יכול מה? השבת מטרת היא ומה

 ?מצרים

א ֹכל ר  ִמי ַהִנקְּ בֹוִדי ִבשְּ ִלכְּ אִתיו וְּ ר  ִתיו ,בְּ ַצרְּ  את בו למצוא שנוכל בכדי נברא העולם. ֲעִשיִתיו ַאף ,יְּ

 גדולת את ויותר יותר נכיר כך, בבריאה יותר שנעמיק ככל. מעשיו מתוך גדולתו את שנגלה. אהבור

ֹדִלים - הזו בתוכנית העצום העומק את, הבורא י גְּ רּוִשים ',ה ַמֲעשֵּ ל דְּ כ  יֶהם לְּ צֵּ  . ֶחפְּ

 ומאיתנ מונע בחומר המתמיד העיסוק, וההרגל הפניות חוסר הוא ההתבוננות לחוסר הראשון הגורם

 הבריאה גדולת את, העולם של העומק את לראות, פה שקורה מה כל על ולהביט לרגע להתרומם

, בחומר העיסוק את עוזבים אנחנו שבו יום, השבת לנו ניתנה כך לשם. היותנו עצם של הפלא ואת

 השבת ליום שיוחד במזמור וכך. שסביבנו מה על חדש למבט ופנויה מתנקה תודעתנו בו שבתון יום

מֹורמִ  - יֹום ִשיר זְּ ת לְּ לּו ַמה - ומצהירים הבריאה בגדול מתבוננים אנחנו, ַהַשב  ֹאד ',ה ַמֲעֶשיָך ג דְּ  מְּ

קּו מְּ ֹבֶתיָך ע  שְּ  .ַמחְּ

 של קיומו, הניסים את ראינו שלא עד. משהו לנו חסר מצרים יציאת עד, שבבריאה הפלא למרות

 רק. מקרית נראית זה לכל שלנו והשייכות עצמם בפני כעומדים נראים הטבע חוקי, נסתר הבורא

 לנו יש מה בשביל יודעים אנחנו. המעגל נסגר, אותנו ומיחד אלינו מתגלה העולם כשבורא, עכשיו

 .הבריאה מתוך הבורא גדולת את לגלות ויודעים השבת את

 גיםבח, ברגלים מוקפת השנה כי יודעים אנחנו. נוסף" גדול" משהו גם בה יש הפסח שלפני זו שבת

 תחילה" היא השבת. כולה השנה עבור רוחני רובד של שלמות ומהווים בפסח המתחילים הנפלאים

 לפני היא זו שבת כך, המועדים שאר לפני השבת מופיעה המועדים שבפרשת וכשם", קודש למקראי

 הם שהרגלים בעוד. הרגלים מכל יותר ועמוק יותר בסיסי שהוא משהו מסמלת והיא החגים אותם

 ". קודש" עצמה היא שבת", קודש ימקרא"

ל ַאל ',ה ָאַמר ֹכה: מתנבא הנביא ירמיהו ַהלֵּ תֹו ָחָכם ִיתְּ מ  כְּ ח  ַאל בְּ ל וְּ ַהלֵּ ּבֹור ִיתְּ תֹו ַהגִּ בּור  ל ַאל ,ִבגְּ ַהלֵּ  ִיתְּ

יר רֹו ָעשִּ שְּ ע  ֹזאת ִאם ִכי. בְּ ל בְּ ַהלֵּ ל ִיתְּ ַהלֵּ ל ,ַהִמתְּ כֵּ  .אֹוִתי ְוָיֹדעַ  ַהשְּ

 לכיבוש וגם' ה גבורת את לראות זכינו בפסח. התורה את, הית-האלו החכמה את קיבלנו בשבועות

 לעושר הגענו שמחתנו זמן בסוכות. יצרו את הכובש -? גיבור איזהו, האידיאלית הגבורה שהיא היצר

 של גדולתה. אלה כל מעל עומדת השבת, חשיבותם למרות. בחלקו השמח –? עשיר איזהו, המושלם

ֶכם 'ה ֲאִני ִכי ָלַדַעת, לדרגת אותנו מביאה שהיא בכך השבת ַקִדשְּ  .מְּ

  



 בסוד הלשון
 (סף בלו)יו

 

 

 על שבת הגדול ופה המשיח
 

כי בשבת זו נעשו נסים , שבת הגדולונקראת גם  השבת הקרובה היא הסמוכה ביותר לחג הפסח

שהמצרים לא סקלו את  נסהבין הנסים היה מצרים. ארץ ב םבתישיעת ויים בשבהבני ישראל לגדולים 

הודו בני ישראל לשאלת המצרים לפשר אז  .שנקשר טלה למיטת כל בית אב למרותבאבנים בני ישראל 

הן  ,טעל יש רמז  טלה בתיבה .ל המצרי יוקרב בחג הפסח לכבוד ה'מעשיהם, כי הטלה אשר היה הא

 .ה'מקרוב ולהיכנע בבושה אל להכיר מד כל מצרי ללתכלית המצרים כבר  הוכואשר המכות תשע 

בני ישראל  שבו בשבת הגדול. למעשה את האל המצרי שליחיובאמצעות  השמיד לוהי ישראל-א לבסוף

עצי הם צדיקים, ה לו -גם ב ולים במצוות דומל ג ה'לכן העבודה הזרה אל עבודת ה'. ן מפנים  בשתב

  בכל דור ודור. הנשתלים תושייהוהבעלי העצה פרי ה
 

 ין תורת המצורעיבענהפותחת בפסוקים  פרשת השבת הגדול היא פרשת מצורע

ר יְּהו ה ֶאל אֹמר ֹמֶשה "ַויְַּדבֵּ ן" לֵּ א ֶאל ַהֹכהֵּ הּוב  תֹו וְּ ֳהר  יֹום ט  ע בְּ ֹצר  ֶיה תֹוַרת ַהמְּ   ב(-)ויקרא יד, א ֹזאת ִתהְּ

ֹזב" אֵּ ִני תֹוַלַעת וְּ ץ ֶאֶרז ּושְּ עֵּ ֹהרֹות וְּ י ִצֳפִרים ַחּיֹות טְּ תֵּ ר שְּ ַקח ַלִמַטהֵּ ל  ן וְּ ִצּו ה ַהֹכהֵּ  )ויקרא יד, ד( "וְּ
 

 נו, כלומר משה רבינו מזהירתורת המוציא שם רעהן  תורת המצורעמשמעות של התיבות ה

בכדי לא לחוות  כי זה כמו לעבור על חמישה חומשי תורה. משה גם מזהירנו לשון הרע,לאמור חטא המ

 תיקוןה למחנה.הנמצא בבדידות מחוץ , טהריהמנפש של טהרת  קוןיתהת א וגם נגע הצרעתעונש את 

. לכן רק הכהן ומקרבן לתורה אוהב את הבריות, שלוםהרודף שלום ואוהב אשר על ידי הכהן מתבצע 

  יה משחרר לחופשי.יפורים חיות טהורות, מקריב אחת מהן ואת השנישתי צגם  זהלוקח לצורך יוצא אליו ו
 

ע"וכך  ֹצר  תּובֹות ַבמְּ ש תֹורֹות כְּ מֵּ ִוי ח  ַע ֶבן לֵּ ֶיה ...ָאַמר ַרִבי יְּהֹושֻׁ ל ֹזאת ִתהְּ ָך ֶשכ  ַלֶמדְּ ע, לְּ ם ר  ע, ַהמֹוִציא שֵּ ֹצר  תֹוַרת ַהמְּ

ְך ִפיכ  ה, לְּ י תֹור  שֵּ מְּ ה חֻׁ ר ַעל ֲחִמש  ע עֹובֵּ ר  שֹון ה  ר ל  אֹומֵּ ל ה  אֵּ ר  ִהיר ֶאת ִישְּ ע מֶשה ַמזְּ ֹצר  ֶיה תֹוַרת ַהמְּ )מדרש  "ֹזאת ִתהְּ

מפני מה מצרע טהרתו  ,נמשכת מן הצפרים קול הנגינה כי הנה" :כותב וכך רבי נחמן מברסלב (רבא, פ' טז

לקוטי ) "תלויה בשתי צפרים חיות טהורות? יבוא קלניא ויכפר על קלניא. כי נלקה מחמת קולו שדבר לשון הרע

 מוהר"ן חלק א, תורה ג(
  

ה לקהנ הנברא לוקלכפר על  הטהורה האחתהחיה  פוריהצשל קול הנגינה  מוקרב ,לכן מידה כנגד מידה

אשר שוחררה ה, יפור השנייכמו הצ נקי דיבורלדבר ו להיות בן חורין שיזכהבכדי בר לשון הרע ישדבצרעת, 

 צור פה 'ההן אותיות  פוריהצהתיבה  .המיטיב לה' נגינתהקול את להשמיע להמשיך ובכדי לחופשי 

לכן יש לקדש את  .צומח והחיהדומם, הלעומת מדבר השל מיוחדת יכולת  לבני האדםרמז לכך שה' יצר 

 , השלם בכל שלמות.הטוב והמטיבבעצמו, כמו הבורא  ושלוםטוב  להשפיע דיבורה ה שלצורה
 

המדבר יש לנברא  .דיבורשב חוכדמנות למצות את הזבפן הרוחני הוא לא להחמיץ את הה סחהפקיון ינ

פה  :הפנימי שבנו פרעה מזהיר אותנו מפניהעלינו ו החס, ה' לשון שיחה עםהמרמז על , פה הסח

אשר  פרעה כדוגמת על חשבון הזולת. ליהנותוכבוד צמי לקבל עצון הרראשי תיבות  :ע"הרולשון  .רע

אשר בורא, ה למציאותטול יתוך דברי בישראל לחירות  בנילשלח את ין פקוחה מעבהבטחות  הפר

  ניסים מעל לטבע.הוכיחו ב
 

ויום על כל דבר גשמי ועל כל דבר  עם הקדוש ברוך הוא בכל יוםח להתבודד ולשוחשנזכה  אז בע"ה

נו לבין בוראנו, את הנקודה הטובה שבינינו וביני יםאמת המאיר ידיבוראל הפועל  חוכלהוציא מהו, רוחני

 פהנדע , פה שמחהנרגיש  ,משפחהולנו ככי נרגיש וכש יש מאין.ים חדשים דיבורבפינו  אשר יברא

  , אכי"ר.משה חיכי עוד  המשיחאת 
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