
 
 

 
 מחשבה פנימית 

 )יואל אופנהיימר(
 

 שהוא, החיים בחיי להדבק בחינה הוא חיים שפירוש, “לחיים כתבנו“ צועק שהאדם בזמן"

 ..."להשפיע כולו בבחינה לעבוד רוצה שהאדם זה ידי על דווקא

 ( הנוראים הימים לתפילות ההכנה - ז"ט מאמר  - שמעתי – אשלג שלום ברוך הרב)
 

, פנימית תפילה של למדרגה לעלות הצורך על עמדנו, התפילה בעניין הקודמת" פנימית מחשבה"ב

 לרצון הנפש של הרצון שינוי ידי על, בבורא דבקות היא זו תפילה של הבקשה כל. הנשמה תפילת

 . הבורא עם הצורה השתוות שהוא – להשפיע

 איך.  שבתפילה לבקשות הנוגע בכל ובמיוחד, פנימית לתפילה בדרך משמעותי קושי עוד לנו נשאר

 כמיהה כולה שהיא לתפילה, מדיניים סדרים, בריאות, פרנסה על שמדברות המילים את לחבר ניתן

 אם. אחר קריאה כיוון לנו פותח, הסולם בעל של בנו, אשלג שלום ברוך הרב'? ה לקרבת הנפש של

 אלא,  טובים חיים על או ימים אריכות על רק הכוונה אין, שבתפילה לחיים בבקשה למשל נתבונן

 רעיון. חיים כל שורש, החיים חיי', לה החיבור והוא החיים של הרוחני המושג על, בעיקר ואולי ,גם

ם" בפסוק רמוז זה ם ַחִיים ֹלֵהיכֶּם-א  ' ַבה ַהְדֵבִקים ְוַאתֶּ  בו הדבקות הם האמיתיים החיים". ַהיֹום כְֻּלכֶּ

 ". מתים קרוים בחייהם רשעים: "ל"חז כלשון, מת הוא לבורא קשור שאינו ומי יתברך

 בתפילה ולשלב להתאמץ יש, אדרבא. הנאמרות המילים של הפשוטה המשמעות את לבטל אין

 מציאות על משפיעה האדם של הפנימיות, שלמדנו כפי כי. ופנימי חיצוני – שונים ברבדים כוונות

 נתינה של רצונות – האדם של המתוקנות רצונות של הכינוי הוא ,בפנימיות" ישראל עם" .החיצונית

 אומות" לעומת ומתפתח גודל הפרטי שבאדם" ישראל"שה ככל. ממש ממעל לוה-א חלק, ואמונה

 התורה רעיון וגם, אויביו על ישראל עם מתגבר, עולםה גם כך( שבו לקבל הרצון כוחות" )העולם

 . והאלילות הכפירה על לוהי-הא

... שלמה לרפואה שיזכו ודם בשר חולים על מתכוון אני" ישראל עמו חולי רופא" מברך כשאני למשל

 להשפיע כשהרצון. נפשי תוך למזור ומחכים הנמצאים" ישראל עם חולי"ל גם להתייחס עלי אבל

 לבריאותו יחזור שהוא עבורו מתפלל ואני. חולה הוא – צולע, עיוור, חלש, קטוע נמצא האדם של

 . והטבעית השורשית

 מתקבלות אינם שתפילותינו מרגישים אנו לפעמים אם. הפנימית התפילה של גדול סוד מתגלה כאן

.  המוחלט הטוב עם 'ןבעי יןע' כעולה בקשתנו מילוי את רואה אינו ה"שהקב מאמינים אנחנו, ונענות

 כי, גדול רוח ובנחת בשמחה מתקבלות בטוח הם, הבורא עם בדביקות שלנו הרצון על תפילות אבל

   .לנבראיו להטיב: הבריאה מחשבת למילוי התנאי היא הדביקות

  



  רפואת הנפש

  אסף אהרון מכבי(הרב )

 

 ,לום רב ופורים שמחש
 

 ונעסוק היום ביום הקדוש שלפנינו.ניקח אתנחתא מלימוד מידות הנפש 

הוא המציאות  "אור אין סוף ממלא את כל המציאות", –הענף הגשמי של מצב העולמות הראשון 

 "כפה עליהם הר כגיגית".:ירה כמ"ש שהתגלתה במתן תורה ושללה את הבח

וכמו שהיה צמצום למעלה על מנת שנקנה את שלמותנו בעצמנו בכוח עבודת ה' במסירות נפש 

כך השתלשל המצב הגשמי שהכריח זאת והוא גזרת המן, שהכריח כביכול  ות(,)ובעיקר בזמן הגל

 ולא ככפייה מהעליון. במסירות נפש ובביטחון בה' את גילוי ה' הגדול בזכותנו אנו,

 פשנו:אנו מגלים כוחות עמוקים ומהותיים ביותר בנ בסיבת כך,

כי למי שנותנים יותר אוהבים אותו יותר. מובן הוא  "האהבה היא תולדת הנדיבות, –אהבה  (1

תרתי דסתרי הם ; הנדיבות שייכת רק במקום שיש בחירה ; הרי שרק  –שנדיבות והכרח 

 )מכתב מאליהו,כי רק הוא יכול להתנדב ולתת )נחת רוח לקב"ה("  הבוחר יגיע לידי אהבה,

 ."ש(ע .123ע'  כרך ב',

 לא גילוי עצמי היותר יסודי של מהות הנשמה,א "האמונה אינה לא שכל ולא רגש, –אמונה  (2

 .עש"ה( רכה. –קובץ ריט  )הרב קוק שמונה קבצים,שצריך להדריך אותה בתכונתה" 

 הגילוי המופלא של כוחות נצחיים אלו בנפשנו הוא הוא סיבת השמחה בבחינת 'עד דלא ידע'.
 

 :ז("תנ-ו")תער"ב ע' תנובלשון החסידות 

י שיהיה הגילוי דמשיח שיתגלה בחינת עדן עילאה סתימאה "גלות האחרון הוא בחינת ההסתר בכד

 בחינת מוחא דעתיקא ממש בחינת עצמיות חכמה סתימאה".

 

 

 ,באהבה

 מכבי אסף אהרן

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

asaf_maccabi@walla.com 

050-6717833 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



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

 

 הלהבה הפנימית
 

ל ְוַעל ִעים כָּ ה ְפשָּ ה.  ְתַכסֶּ  ַאֲהבָּ

למה הכוונה? מדוע באמת אהבה באר את עבודת הקורבנות. בכדי לזה הפסוק המדרש מביא את ה

 יכולה לכסות על פשעים? האם זה צודק?

בכל קשר ישנם עליות ומורדות, ישנם מעשים נכונים יותר ונכונים פחות. האם אהבה באמת תכסה 

 ל הכול? מדוע ישנם דברים נסלחים ויש כאלו שלא? ע

, כל מעשה שייעשה שנוגד את נחלשתכל זמן שהאהבה קיימת, נמצאת ובוערת בלבנו, גם אם היא 

הקשר הוא מעשה חיצוני. כשהאהבה נטועה בלב, גם אם נעשו מעשים פוגעים, מכיוון שהם חיצוניים 

יצטרכו מעשים חיצוניים לתקן את אמנם  .ולא משקפים באמת את מהות הקשר, הם גם נסלחים

 שכח וייסלח.יהפגמים החיצוניים, אבל ברגע שהם יתוקנו, הכול יאותם 

לעומת זאת, לעיתים המעשים השליליים מהווים בעצם עדות לכך שהאהבה דעכה ונעלמה, שהיא 

ואין עתיד. מגלים שהאהבה איננה. במקום כזה, אין סליחה אינה עוד. המעשים מגיעים מתוך האדם ו

 שום פעולה לא תוכל לכפר על הגילוי הזה.

ִמיד ֵאשבעבודת הקורבנות מלמדת אותנו התורה,  ה ֹלא ,ַהִמְזֵבחַ  ַעל תּוַקד תָּ . עלינו לדעת שישנה ִתְכבֶּ

להבה, גם אם לפעמים קטנה, שבוערת בנו. להבה שמהווה חלק מהנעשה בתוך תוכנו, היא זו 

". העולה מכפרת על מחשבות הלב, מכיוון שכשהאש נשארת בתוכנו, שתשרוף ותבער את ה"חטאים

 היא מגלה שאותן המחשבות לא שיקפו את הרצון הפנימי שלנו ולכן האש חזקה מהן. 

כשהרצון הפנימי שלנו מתחזק על  ,ומכלה את העולה אנחנו לומדים עוד משהו, כשהאש גוברת

אותם החטאים מגיעים לתיקון, הם בעצם מי שמחזקים את הלהבה. לא רק ש המסיתים החיצוניים,

ה, ִהואכשאנו מתגברים על אותן מחשבות שניסו להרחיק בינינו, מתגלה הקשר בשיאו.  ֹעלָּ  ַעל הָּ

ה, ה כָּל ,ַהִמְזֵבחַ  ַעל מֹוְקדָּ . הביעור הזה, הוא שמביא את התיקון השלם, אותו ַהבֶֹּקר ַעד - ַהַלְילָּ

 ורך לשרוף.שיאיר בלי צ

למרות שעמוק חז"ל מלמדים אותנו שלמרות היותה של אש משמים, מצווה להביא "מן ההדיוט". 

בימינו אותה האהבה. את עלינו מוטלת החובה לגלות וללבות את אותה האש, בתוכנו קיימת להבה, 

נו, את התפילות הן במקום הקורבנות, עבודה זו, עבודת הלב, היא להעמיק את ההודיה הפנימית של

 ההשתוקקות הטבעית שלנו לבוראנו.

יהָּ  ּוִבֵער לֶּ ר ,ֵעִצים ַהֹכֵהן עָּ ר ַבֹבקֶּ ה"בוקר" הוא מלשון "ביקור", בדיקה. כל יום מביא עמו , ַבֹבקֶּ

הזדמנות לחיפוש מחודש, כל יום נועד למסע אל עבר האמת הנמצאת עמוק בתוכי ושואפת 

 להתגלות ולהתרחב. 

אן אותה האש, האש התמידית הבוערת בתוכנו מורכבת משלושה חלקים, ושלוש פעמים מוזכרת כ

לחדש את האהבה, לחזק את היראה ולגלות ומצווים אהבה, יראה ואמת. בכל יום אנחנו יכולים 

 המצויה בתוכנו. יותר את עומק האמת

  



 בסוד הלשון
 (סף בלו)יו

 

 

 משלוח מנות ומתנות
 

את מלך לאמר המן הרשע  את המגילה, אשר מגלה לנו כי ואנחנו נקראצומו יבענמצא חג הפורים 

לאבד את היהודים כולם לכן ביקש מהמלך, מפורד אשר לא עושים את דתי המלך, יש עם  האמת:

שהיו  מכיוון, ונפרדים היהודים היו מפוזרים. אשר מלך בכל העולם, רושואחשושל  ממלכתובכל 

מעשה שלא  רושושושן נהנו במשתה אחשוהיהודים ב לדוגמה, נות ולקבל לעצמם.עסוקים ברצון לה

צורה  שינויבובעצם בהופכיות היהודים היו מה שמעיד, כי  כמו שהזהירם מרדכי., הסב נחת רוח לה'

 .בורא עולם מרצון ההשפעה של
 

ת לצורבעל מנת לקבל, רצון הקבלה צורת היהודים המפורדים ישוו את יקשה, שהמלכה באסתר 

בכדי למצות את רצונה מידה כנגד בכדי להשיג דבקות בבורא. בעל מנת להשפיע, רצון של קבלה 

והיחיד.  אחדה הואשלבורא  , כדי להדמותיחדיולכנוס את היהודים ממרדכי אסתר מידה ביקשה 

עליה שלושה ימים, מה  צוםלחזרה בתשובה של היהודים ו ת תהליך שלמצולקשה יבבנוסף היא 

 .רושומשתה אחשוב, אכילה ושתיהחטא שנהנו מה עלשיכפר 
 

 הן בפנימיות והן בחיצוניות אתלה המכ גבורהמידה של כדי להשיג אחדות צריך בלעניות דעתי, 

 השלוששל תענית חשבון נפש ו ,משותפת  תכליתקביעה של ה .כמפריד נהושההנובעת מ האשנה

ו  גו שתי מלים בארמית בורגמילה בניתן למצוא  .אהבהלו לחיבורהפנימיים  יםהמשפיעהם  ,ימים

  גבור הכובש את יצרואיזהו ה"  לנו  חז"ל כתבו .פנימיות וחיצוניותהן אשר תרגומם לעברית , בר

אזי דווקא , להחמיץ את הכביש אל יוצרו כומושהגבור  כאשר יצרכלומר,  (א ,מסכת אבות ד)"

בור יבמחשבה, ד, והן בחיצוניותהן בפנימיות  אל יוצרוהנכון הכביש  את לסלול הגבור מנצח את יצרו

  ומעשה.
 

ר"   ל ְליֹום -ַכיִָּמים, ֲאשֶּ ה, ּוֵמֵאבֶּ ם ִמיָּגֹון ְלִשְמחָּ הֶּ ר נְֶּהַפְך לָּ ש ֲאשֶּ ם, ְוַהֹחדֶּ ם ַהְיהּוִדים ֵמֹאְיֵביהֶּ הֶּ נָּחּו בָּ

ה,  ה ְוִשְמחָּ ם, ְיֵמי ִמְשתֶּ נֹותטֹוב; ַלֲעשֹות אֹותָּ נֹות הּו,ִאיש ְלֵרעֵ  ּוִמְשֹלַח מָּ ְבֹיִנים. ּוַמתָּ אֶּ ל לָּ , ְוִקבֵּ

ריםְיהּוִד הַ  ר-, ֵאת ֲאשֶּ ם-ֵהֵחלּו, ַלֲעשֹות; ְוֵאת ֲאשֶּ ַכי, ֲאֵליהֶּ ְרדֳּ ַתב מָּ  .(כג-כב ,)מגילת אסתר ט " כָּ
 

עם היות לאשר זכו  ,ומפוזרים יםמפורדשל יהודים  "ונהפוך הוא"תהליך  לנו על המגילה מגלה

ל, ַהְיהּוִדים" ככתוב ויחיד אחד כאדם ,אוחדחובר וממ  ."ְוִקבֵּ

 מתנותאיש לרעהו ו מנותמשלוח  , הכוללים גםפוריםמצוות  יש לנובכדי להרבות באהבה 

ילה ניתן לקרוא מו נתןהוא המילה  שורש .מתנהה בחינתעל מרמזות  מנות ומתנות .לאביונים

הבורא נתן לוקח הנאה מהשפעה של חסד, כפי שדווקא נותן הכי זו מימין לשמאל ומשמאל לימין, 

בע"ה אז  .ת המןוהוא  מיוחד יש צרוף מתנהבמילה  .עםלהיות לו לתורה לבני ישראל ולקח אותם 

שבנו ה והגאוהמן ואנו שמים רצון סופי לכלות את  כי כךהמנות והמתנות,  משלוחב לשמוחנכוון 

 , אמן כן יהי רצון.אהבה ואחדות לזכות בענווהו

 

 besod.halashon@gmail.com -לתגובות


