
 
 

 
 מחשבה פנימית 

 )יואל אופנהיימר(
 

, כי כבר נתבאר היטב, אשר הרצון לקבל ... אינו הסיבה הראשונה אל האור, או אל "... והענין

המילוי שלו, כמו שבני העולם חושבים, אלא להיפך ממש. כי האור והמילוי הוא סיבה לרצון... 

 משום שמה שהוא רצון בעליון, נעשה כח וחיוב בתחתון." 

 הסתכלות פנימית( -חלק א  –)תלמוד עשר הספירות 
 

חת היסודות של האמונה היא הקביעה שהבורא הוא טוב ומטיב. משמעותו של דבר, שלא רק שהוא א

השורש של המציאות ומנהיג אותה בכל עת ובכל פרט, אלא גם שכל השגחתו מכוונת אך ורק לטובת 

נָּא  מָּ ִביד ַרחְּ עָּ ל דְּ ִביד". )כל מה שעושה הקב"ה  -הנבראים. ואמרו על זה חז"ל: "כָּ ַטב עָּ לטובה הוא  -לְּ

 עושה זאת(. 

ועל כך שואל רבנו בעל הסולם בהקדמה לספר  ,עומדת המציאות עם הרע והסבל שבה מול אמונה זאת,

. ואיך ברא ברךהטוב ומטיב שאין למעלה הימנו ית ברךהזוהר: "לפי שהשכל מחייב, הלא הוא ית

מדרך הטוב להטיב, ועל כל יסרנה בכל ימי היותן, והלא ינה ותתמלכתחילה כל כך הרבה בריות שתתענ

." השאלה נוקבת, מטרידה ואינה נותנת מנוחה. איך יתכן שיצא מהטוב המוחלט להרע כל כךפנים לא 

 מציאות רעה?

 קושיה זו היא מקור לכל הייסורים של המאמין, לכל תחושת הסתר הפנים, והיא שורש כל כפירה.

 ל אחד. -סתירה קשה זו למאמין בא שתי אופציות פתוחות כדי להתיר בפשטות, רק

הגישה הראשונה אומרת שהמציאות של הרע מעידה על ניתוקו של הבורא מהנעשה בתחתונים. במילים 

על שמירת החוקים הכללים המקיימים  תוגבלמאחרות, השגחתו אינה יורדת לפרטים השפלים, אלא 

 המציאות. 

)אור(. לרע אין מציאות בפני עצמו, הוא רק  טוב מהעדרלפי השקפה זו מציאות הרע )החושך( נובע 

 הבריאה. בסדר גישה זו, חוסר השלמות היא תקלהלוהית. על פי -מתגלה בשל הסתלקות ההשגחה הא

קביעה זו  "כי החושך, הוא תולדה מהאור עצמו."גישה הפוכה. מסביר רבנו:  הפנימיות התורה מציע

ובת של הרע של האור והטוב? האם הכת א תולדההומפתיעה ומתלתלת. איך יתכן שהחושך, החיסרון, 

  ?הוא הבורא בעצמו

רצון  ,מסביר בעל הסולם: רצון הבורא הוא להיטיב לנבראים, לגרום להם תענוג. רצון זה נקרא אור. אך

זה מחייב בנברא יכולת לחוש את התענוג שבדבר, וזאת ההשתוקקות לאותו הדבר. והשתוקקות זו נובעת 

 מהחיסרון שבנברא שרוצה להתמלא בשפע. 

של הרצון של המאציל להיטיב! לדוגמה, כשאנחנו  תולדותן למילוי הם אכן יוצא לנו, שהחיסרון והרצו

אבל שמחתו תהיה , גילוי הפנים גורם שמחה אצל הילדמשחקים עם תינוק ומסתירים ומגלים את פנינו, 

 עלמות. יתלויה ומדודה בהתאם לחוויה המקדימה של העדר, של ה

)הרצון להיטיב( והוא תנאי להתגלות אותו האור  מהאור)הרצון למילוי החיסרון( נולד  החושךנמשל:   

 בעולם. 

 



 רפואת הנפש
 אסף אהרון מכבי(הרב )

 

 חלק א' -שבנפש כוח הרצון
 

 הן במספר הרצונות השונים והמגוונים והן ברמת הדרגות השונות. כוח הרצון מתפרט לפרטים רבים,

הצרו את האדם והחסירו  ,כלומר רצון מלשון צר, אילו האדם לא היה מרגיש חיסרון הוא לא היה רוצה כלום.

 הווייתו הוא שורש כל הרצונות! רצון האדם להשלים אתכעת אנו מבינים ש ממנו כביכול את שלמותו.

 :הרצון להשלמה מתחלק לשניים

"ובכאו"א . לחזור לאותה שלמות שממנה נברא שזהו הרצון מצד השורש ההווייתי שבו, הרצון להיות שלם, .א

טבע וזהו ב מישראל יש בהם הביטול דבחינת חכמה שהוא להתבטל במציאות ממש באוא"ס ב"ה,

רק שהיא מוסתרת בנפש  טבע הוא שם המושאל על כל דבר שלמעלה מטעם ודעת, דשםבנשמה 

 אות קפח( )עיין היטב בתניא פי"ט(. הבהמית ועש"ז נקראת אהבה מוסתרת" )תער"ב,

האדם משתמש עם הרצון מתוך תפיסת  רצון לא שורשי אלא רצון מצד עצם המציאות החסרה של האדם. .ב

 החוסר.

  !האם לאחר שיתמלא רצונו ימשיך לרצות או לא? סוגי הרצונות,ישנו הבדל מהותי בין שני 

 ואז תתבטל תפיסת הרצון, הרצון הוא בעצם רצון לחזור למצב שאין רצון ויה השלמה,ומצד הרצון לחזור לה

מצד  לעומת זאת,. ועד כמה שתהיה השלמה לא יהיה רצון שהרי כל שורשו של הרצון נובע מן החסר

חז"ל  אך הוא יישאר עם תפיסת הרצון גם לאחר שיושלם הרצון הנוכחי. ,הוא רוצה הסוג השני של הרצון,

 ".יש לו מאתיים רוצה ארבע מאות יש לו מנה רוצה מאתיים",הגדירו את הפן הקיצוני של רצון זה כך "

 אדם זה תמיד רודף אחרי עונג ובורח מייסורים. לאחר שיקבל עונג אז הוא ירצה עוד עונג.

דהיינו ביום  לא גלוי אצל רוב הנפשות, א'-הרצון האמנם  מי פחות מי יותר, תקיף ומוכר לכולנו, ',ב-הרצון 

 שהרי אינם מחפשים להיות שלמים. יום אצל רוב בני האדם הרצון הזה לא משמש,

 :ישנן שתי סיבות המביאות את האדם לרצות להיות שלם

שכל ענף שואף להידמות משום  ש האדם,הרצון להיות שלם הוא הרצון השורשי והעמוק ביותר בנפ .1

ושואפים לשלמות  שלם בתכלית השלמות ולכן אנו רוצים ,שהוא הבורא יתברך ,שורשנו לשורשו.

)הסיבה  ולכן אנו חושקים לשוב אל השורש. התרחקנו מטבענו, מקום הווייתנו נמצא בשלמות, וליחידות.

 .נעוריו ותאוותיו(שהרצון הקדוש לשלמות לא גלוי אצל האדם היא חטאות 

 הוא רוצה להפקיע ממנו את הצער שבחסר האדם רוצה להיות שלם מחמת חוסר הרגשת הנוחות בחסר. .2

מחמת שהוא מרגיש שהוא  אבל את החסר גם לא יהיה לו. , וגם כאשר הוא יהיה 'שלם' לא יהיה לו עונג

כיצד?  וצה להפסיק את הסבל.כאשר הוא חסר אז זה מפריע לו והוא מרגיש שפל וכואב ולכן רו המציאות

 ע"י שיחזור לשלמות.

 :יש כאן שני שורשים עמוקים חלוקים זה מזה מאד

אם הרצון לחזור  ,לעומת זאת ונקרא 'לשמה'. אז הוא לא רצון אנוכי אם הרצון לחזור לשורש הוא טבע,

ונקרא  לשורש הוא מחמת שאני לא רוצה לסבול בהרגשת החסר אז זה בעצם אגואיזם ודאגה לעצמו

 'שלא לשמה'.

 ?על האדם ללמוד לזהות מהיכן רצונו נובע? מהדאגה לעצמו או מרצונו הטבעי והבריא להגיע לשלמותו

הרצון לשמה במקום להתחקות אחר המניע למעשה צריך לפעול הפוך ולהאמין שהמניע האמיתי הוא כוח 

 'לשמה'מצד נקודת המקור של האם אני אאמין שהסיבה שאני עושה את המעשה היא  כלומר, הטבעי שבי.

 זה גופא יהיה הכוח שיניע את הפעולה. שבתוכי,

כאשר אדם מאמין שהכוח המניע אותו לפעול הוא כוח טהור  וע"י שיאמין בכך הוא יגלה את אותה סיבה 

 ככול שהאדם יאמין בכך כך יהיה. והיא זו שאכן תניע אותו.

'מקבל על מנת כאשר אנו משתמשים ברצון לקבל מתוך מקומו הבריא והפנימי הוא מקבל שם חדש הנקרא 

"כי  ב(."שמיני,אות צ  ובזוהר הקדוש נקרא 'התכללות ויחוד ימין ושמאל' )עיין זוהר הסולם, להשפיע'

 בהתכללות ימין ושמאל זה בזה נשלמות כל המדרגות".

 שמאל היא תנועת הרצון המגלה ומשלימה פנימיות זו ונובעת ממנה.ו ימין היא נקודת השלמות הפנימית

 א.א. 

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

asaf_maccabi@walla.com 
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 הפרשה בדרך ה"שפת אמת"
 )הרב מנחם סוכות(

 

 עדות שלימה
 

ן,  כָּ קּוֵדי ַהִמשְּ ה פְּ ה...ֵאלֶּ ר ֻפַקד ַעל ִפי משֶּ ֵעֻדת, ֲאשֶּ ַכן הָּ  ִמשְּ

חז"ל מסבירים, מדוע נקרא המשכן "עדות"? עדות היא לבאי עולם שהשכינה שורה בישראל. למה 

כוונתם? במה מתבטאת עדות זו? במה שונה ומה מוסיפה עדות המשכן על העדות הגדולה ביותר, 

 על לוחות העדות?

הּוא ֵעד שני דברים, עדות יכולה להיות על סמך  . ישנה עדות שמבוססת על ראיה ָיָדע, אֹו ָרָאהאֹו  -וְּ

יָּדֹו. ויש שמבוססת על ידיעה. כשמשה יורד מההר נאמר,  ֵעֻדת בְּ ֵני ֻלֹחת הָּ ר ּושְּ הָּ ה ִמן הָּ ד משֶּ ן ַוֵירֶּ ַוִיפֶּ

עדות ראיה, הלוחות מוכיחים לנו ולעולם את מציאות הבורא, קיום המצוות מוכיח לעולם את  זו

 אמונתנו בהתגלות האלוקית. 

עדות המשכן היא ממקום אחר לגמרי, בעוד הראיה היא אינפורמציה המגיעה אליי מבחוץ. נדבת 

ם את תרומת המשכן, המשכן היא עדות הידיעה. היא מגיעה מבפנים. הרצון הפנימי שעלה בנו לתרו

מגלה עד כמה בתוך תוכנו אנחנו מחוברים לבורא. דווקא לאחר חטא העגל ההוכחה היא גדולה 

יותר ומעידה שהחקיקה הקדושה היא בעומק הלב, במקום שלא יכול להימחק. זו העדות ששכינה 

 בתוך תוכנו. – בישראלשורה 

ַאתְּ כן, לפסוק המדרש כאן ממשיל את השילוב בין משה וישראל בהקמת המש ִיל וְּ ׂשּו חָּ נֹות עָּ ַרבֹות בָּ

נָּה ִלית ַעל ֻכלָּ . מצד אחד, ישראל לא יכלו להקים את המשכן ללא עזרתו של משה. אך מאידך, גם עָּ

משה היה צריך את מעשיהם של ישראל. ללא תרומתם, לא היה לו ממה להקים. כוחו של המנהיג 

ֵטי ר נשען על רצונם של העם ואחדותם כפי שנאמ ם, ַיַחד ִשבְּ אֵשי עָּ ַאֵסף רָּ ִהתְּ ְך, בְּ לֶּ ִהי ִביֻשרּון מֶּ ַויְּ

ֵאל. רָּ  ִיׂשְּ

ֵאלשל ישראל" כפי שדורשים חכמנו מהפסוק  ראשםבעוד משה "זוקף  רָּ ֵני ִיׂשְּ ת ֹראש בְּ א אֶּ . ִכי ִתשָּ

 עד הראש. הם שמחברים את מעשיהם לאותה ידיעה נאצלה. "רגליהם"ישראל הם שמעלים את 

אלו הם שני המישורים בהם מגלים העם את הקשר המיוחד שלהם לבורא. הקשר של הראש, 

 של העקב.  –"לי ראש", והקשר של "יעקב"  –המרומז בשם "ישראל" 

מעשה המשכן היה להרים את העקב, את אחרון המעשים, למקומו של הראש. על כך מרומז גם 

ת", זהו המ ֹגלֶּ ַקע ַלֻגלְּ אותיות עקב, לגולגולת, לראש. ומכיוון  –חבר את ה"בקע" בתרומת המשכן "בֶּ

במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד, לכן התקשה משה בהבנת מחצית 

השקל, אותו חצי שמגיע מהמקום הנמוך ביותר ומתחבר למקום הגבוה ביותר, עד שלקח הקב"ה 

שהוא רואה את אותה חתירה שמתחת לכיסא  עד"מטבע של אש מתחת כסא הכבוד והראה לו". 

 הכבוד, את אותו הפתח המיוחד לבעלי התשובה.

ושתי עדויות אלו משלימות זו את זו, זהו מפתח החיצון ומפתח הפנימי, אחד פותח לנו בורא העולם 

והשני ניתן בידנו לפתוח, ללא שני המפתחות, המעבר והחיבור לא יתאפשר. על שני שערים אלו 

יֹום חזקאל הנביא, מתנבא י ֵתַח ּובְּ ת ִיפָּ יֹום ַהַשבָּ גּור... ּובְּ יֶּה סָּ ִדים, ִיהְּ ִניִמית ַהֹפנֶּה קָּ ֵצר ַהפְּ חָּ ַשַער הֶּ

ֵתחַ  ש ִיפָּ . שבת הוא המגיע משמים ואילו ראש חודש הוא המתעורר על ידינו. דווקא השילוב ַהֹחדֶּ

וד של הצדיק ובעל התשובה, הם הזה, התורה שבכתב והתורה שבעל פה, האמת והאמונה, האיח

ה   -שמשלימים את עדות הראיה ועדות הידיעה, זו העדות היציבה והחזקה ביותר   ָהְרֵאָת ָלַדַעת,ַאתָּ

ֱאֹלִקים  ַבדֹו -ִכי ה' הּוא הָּ  .ֵאין עֹוד ִמלְּ

  



 בסוד הלשון
 (סף בלו)יו

 

 ונהפוך הוא
 

ש הּוא ר ֹחדֶּ ׂשָּ ֵנים עָּ ַבר-"ּוִבשְּ ר ִהִגיַע דְּ ר יֹום בֹו, ֲאשֶּ ׂשָּ ה עָּ לֹושָּ ר, ִבשְּ ש ֲאדָּ תֹו, -ֹחדֶּ דָּ ְך וְּ לֶּ ַהמֶּ

ׂשֹות: ֵהעָּ ם,   לְּ הֶּ לֹוט בָּ ֵבי ַהיְּהּוִדים ִלשְּ רּו ֹאיְּ ר ִׂשבְּ ה ְוַנֲהפֹוְך הּואַביֹום, ֲאשֶּ טּו ַהיְּהּוִדים ֵהמָּ לְּ ר ִישְּ , ֲאשֶּ

ל כָּ ם, בְּ ֵריהֶּ עָּ ֲהלּו ַהיְּהּוִדים בְּ ם. ִנקְּ ֹׂשנְֵּאיהֶּ ִאיש -בְּ ם; וְּ תָּ עָּ ֵשי רָּ ַבקְּ ֹלַח יָּד, ִבמְּ ֵורֹוש, ִלשְּ ְך ֲאַחשְּ לֶּ ִדינֹות ַהמֶּ מְּ

ם, ִכי-ֹלא ֵניהֶּ ַמד ִלפְּ ם ַעל-עָּ דָּ ל-נַָּפל ַפחְּ ַעמִ -כָּ ר הָּ ש ֲאשֶּ ַהֹחדֶּ ל  ֶנְהַפְךים...וְּ ה, ּוֵמֵאבֶּ חָּ ִׂשמְּ ם ִמיָּגֹון לְּ הֶּ לָּ

ן ן בֶּ מָּ יֹום טֹוב...ִכי הָּ ל-לְּ ִגי, ֹצֵרר כָּ ֲאגָּ א הָּ תָּ דָּ ַשב ַעל--ַהיְּהּוִדים-ַהמְּ ִהִפל פּור הּוא -חָּ ם; וְּ דָּ ַאבְּ ַהיְּהּוִדים, לְּ

ם...ַעל דָּ ַאבְּ ם ּולְּ ֻהמָּ ל, לְּ אּו-ַהגֹורָּ רְּ ה פּוִרים, ַעל ֵכן קָּ ֵאלֶּ  ֵשם ַהפּור"-ַליִָּמים הָּ
 

ראש חודש אדר ב' זה עתה הגיע, זה החודש בו נהפך ליהודים מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב, ואנו 

מתקרבים לחגוג את חג פורים הגדול, אשר נקרא על שם הפור הוא הגורל, אשר הפיל המן בן 

"רבות מחשבות בלב  לאבד את כל היהודים. אךהמדתא האגגי, בכדי לבחור את התאריך בו חשב 

המן חשב כי אלוהי היהודים שוכב לישון, אך לדאבונו,  ,משלי )יט כא( איש ועצת ה' היא תקום"

ולמידת פניו  , מהסתרה ומידת דין לגילויונהפוך הואהקדוש ברוך הוא דווקא קם בעצה של 

מידה כנגד  וכפהה' את גזר הדין מעל הנתבע דווקא להיות על התובע,  הפךהרחמים. למעשה בכך 

מידה לכל מי שביקש את רעת היהודים. כך היה, שבאותו עץ אשר בקש המן לתלות את מרדכי 

ין להיות תלוי בעצמו על אותו העץ. יהתל ונהפוך הואהצדיק, נתלה עליו דווקא הוא, המן הארור. 

כי ניתן לכתוב אותן  ,ונהפוך הואראי לכך ניתן למצוא בתיבות את ההוכחה כי הבורא בעצמו אח

זהו אותו  כווגם כי  ה'של  פנונמצא את  ונהפוך הוא, כלומר בתוך תהליך ה' פנו הוא כוגם כך 

 , אשר גילה את פניו לאחר הסתר על הסתר.הואשל הקדוש ברוך  הויהסכום אותיות שם 

דוגמה נוספת היא במעמד הר סיני בעת קבלת התורה, אז אמרו בני ישראל "נעשה ונשמע", כי חשבו 

לעבוד את ה' במציאות של גילוי פנים, אך מאחר ולא היו מודעים, כי יהיה עליהם לקיים את תלמוד 

תה למעשה קבלת יבמציאות של הסתר פנים, המצריך עבודה ויגיעה קשה, הי פההתורה שבעל 

בימי המלך אחשורוש, שבתוך הסתר הפנים  .כפיה, ונהפוך הואה הראשונה בבחינה של התור

הוכיחו היהודים לאחר שחזרו בתשובה, כי קיימו וגם קיבלו מחדש את התורה שבעל פה. מדוע 

מהקבלה הראשונה שכן היא מתוך רצון ולא מתוך כפיה לקיים  הפוכהיה ימחדש? כי הקבלה השנ

 ות היגיעה הקשה הנדרשת. את התורה שבעל פה למר

שכפה הקב"ה עליהם את "ויתיצבו בתחתית ההר א"ר אבדימי בר חמא בר חסא מלמד  בככתו

ואמר להם אם אתם מקבלים התורה מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם א"ר אחא  ההר כגיגית

אסתר בר יעקב מכאן מודעא רבה לאורייתא אמר רבא אעפ"כ הדור קבלוה בימי אחשורוש דכתיב )

 ח("גמרא)שבת פ ( קימו וקבלו היהודים קיימו מה שקיבלו כבר"ט, כז

כי  רדואז אמר לו הקדוש ברוך הוא " יםאת הלוחות הראשונעוד במעמד הר סיני, משה רבינו קיבל 

של עולם להשמיד את בני ישראל לאחר חטא העגל, משה שבר  אלופו שחת עמך", למעשה ביקש

היה כי ה' לא רק שלא השמיד את בני ישראל וסלח להם, אלא  פלא, ונהפוך הואאת לוחות הברית 

להשרות את שכינתו בלבבות עם ישראל בעולם  ירד ודרבאהבתו אותם נבנה המשכן. ולשם ה' 

וכך לא פסקה הטובה מישראל. לכן את  יםהמגושם ביותר, ובנוסף אף זכו בלוחות הברית השני

הוא שאלופו של  הפלא, שכן א דרוגם פלרד לף אתיבת חודש אדר ניתן לכתוב במילוי האותיות כך 

בתחתונים לתכלית הארה, שמחה  דירה לצורך ירידהעולם ירד לעולם התחתון בכדי לדור במשכן, 

 ט(")תענית כגמרא "משנכנס אדר מרבין בשמחה"ככתוב  ואחדות עם עמו ישראל.

 

 
    משנכנס אדר מרבין בשמחה, הכיצד? רד           ↓     א 

      יש פשוט לפתוח את הדלת        ד מ ל  ↓         

 תלמודה ארלקיים ולקבל את      ו ת  ↓         
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