
 
 

 

 מחשבה פנימית 

 )יואל אופנהיימר(
 

"ודע שהוא דבר הכרת הרע שבקרבנו, אשר עסק המצוות מסוגל לזכך לעוסק בהם 

הזדככות הדרגתית ואטית, אשר אמת המדה של המדרגות שבהזדככות הוא שיעור ההכרה 

 שבקרבנו." את הרע

 פרק ה( –  מהות הדת ומטרתה –)הרב יהודה ליב אשלג 
 

"֣סּור ספר תהילים: בהתפתחותו הרוחנית של האדם מורכבת משני שלבים עוקבים על פי הפסוק 

ה־֑טֹוב". ָרע ַוֲעשֵׂ במילים אחרות, האדם צריך קודם לצאת מאזור הטומאה על מנת שיוכל להיכנס  מֵֵׂ֭

רוש יור של ה"לא לשמא" כדי להיכנס ל"לשמא", להפוך מרשע לצדיק. פלאזור הקדושה, לצאת מהאז

הדבר, שיש שלב ביניים שעזבנו את הרע וטרם עשינו טוב, שלב הבינוני. הרמח"ל בספרו "מסילת 

ישרים" קורא לשלבים אלה זהירות )מעשיית רע( וזריזות )לעשיית טוב(. השבוע נתבונן בחלק 

  ."סור מרע"הראשון של תהליך זה: 

רע שבנו, ולאחר מכן להסיר גות. ראשית, יש ללמוד ולעסוק בזיהוי הרגם שלב זה מורכב משתי מד

כוונתו, שאם איני מזהה "כי אין אדם מתקן מה שאין בו". זה שאומר רבנו בעל הסולם: אותו. 

בעיה שנמצאת בי, כאילו והיא אינה קיימת בעיני, ולכן לא אוכל לתקנה לעולם. או במילים אחרות, 

תחילת הרפואה היא ההבנה שיש חולי. רופא טוב יכול לאבחן מחלה גם כשהיא אינה גורמת שום 

רה, שתיית אלכוהול או סבל, ואדרבא, להצביע על תופעה מהנה כמסוכנת וחולנית, כגון אכילה ית

 שימוש בסמים. 

אותו דבר לגבי בריאות הנפש. הריפוי מתחיל באבחנת החולי שקרוי "הרצון לקבל לעצמו". זיהוי זה 

י ֵיֶצר קשה במיוחד כי הרצון לקבל מציג את עצמו כתופעה טבעית המלווה אותנו מהילדות " ֵלב  כִּ

ֻעָריו". נְּ ר בתופעה נפוצה בחברה בה אנחנו חיים, ועוד יותר יתרה מזאת, אם מדוב ָהָאָדם ַרע מִּ

נתקשה להבין שמדובר בדבר מזיק. למשל, אמירת לשון הרע, היא  ,כשתופעה זו גורמת לנו תענוג

לשיחה בין חברים, וגם מעניקה לנו תחושה של חשיבות עצמית ועליונות שמאוד נעימה  ץבסיס נפו

 לנו. 

 על שבנו "לקבל הרצון" של ֺוהיקפו צמתוועא דרך לימוד התורה, שמגלה את יהדרך לזיהוי החולי ה

וכל מי שמעיין למשל  ברא לו תורה תבלין ]תרופה[". הקב"ה יצר הרע "ברא ל"חז אמירת פי

מרגיש את המבוכה הגדולה של גילוי הרע שבו, בלי שהיה מודע כלל שדיבורו  ,בהלכות לשון הרע

 פסול. ממודעות זו הדרך קצרה לרצון לתיקון, ולתיקון עצמו. 

 וכך מסכם בעל הסולם את שלבי התהליך של הסרת הרע של האדם במאמר "מהות הדת ומטרתה":

ו, וזוהי מדה שווה בכל "כי כבר מוכן האדם מצד טבעו לדחות ולבער כל דבר רע מקרב

בריה ובריה, אולם כל ההבחן מבריה אחת לחברתה הוא רק בהכרה של הרע, שבריה יותר 

מפותחת מכרת בעצמה מדה יותר גדולה מהרע, וממילא מבדלת ודוחה את הרע מתוכה 

במדה יותר גדולה, ובלתי מפותחת נמצאת מרגשת בעצמה שיעור קטן של רע, וע"כ לא 

יעור קטן של רע וע"כ משארת בקרבה כל זוהמתה כי לא תכירהו תדחה הימנה רק ש

  לזוהמא כלל".



  רפואת הנפש

  אסף אהרון מכבי(הרב )

 

 חלק א': -כוחות החכמה והבינה שבנפש
 

 משפחתו, עבודתו, –המחשבות שהאדם חושב קשורות לאופייה של מערכת החיים שלו  על פי רוב,

 בעוד מחשבות מעברו ומתולדות חייו. ,תחביביו וכו' וכמו כן

 מבחוץ פנימה לתוך מוחו של האדם. מחשבות אלו הינן חיצוניות ובאות

שמכוחו  ,מקביל מקור פנימיכך קיים גם  שממנו נובעות המחשבות,מקור חיצוני כשם שקיים 

 רוח הקודש.לחשיבה הזו קוראים בלשון חז"ל  המחשבות נולדות בנפש האדם.

 :ישנם שני אופני יניקה מהמקור שבפנים החוצה 

 מחשבות ממקור פנימי שיניקתם ע"י גירוי חיצוני: (א

אדם מסוגל לקבל ידיעות פנימיות מתוכו ע"י ריכוז ומחשבה או דרך ראיה והתבוננות על 

 הסתכלות בציפורניים או התרכזות בשם מסוים. :כגון ,דברים מסוימים שמחוץ אליו

 .ן להגיע לנביעה פנימית של מחשבותחיצונית מסוימת נית מכוח תפיסה כלומר,

 מחשבות ממקור פנימי בנפש האדם: (ב

ין הבזק והברקה שצצים עימ אלו הן מחשבות שמגיעות לאדם מפנימיותו אל תוך מוחו,

 ראוי לנסות להתחקות ולהתבונן מהיכן הגיעו המחשבות הללו!? פתאום במוח האדם.

השוני בין הנפשות הוא שהמחשבות הללו  ממקורו הפנימי,לכל אדם ישנן מחשבות הנובעות 

 ו(."כ א,"משלי ל דרך מושכל, –)עיין מלבי"ם נגלות ברבדים שונים ובכמות ואיכות שונה 

 כשם של'מחשבות החיצוניות' יש מקור כך גם ל'מחשבות הפנימיות' יש מקור.

להדבק ב"אין"  ,דהיינו ה,אדם צריך להתחבר אל מקור המחשבה הפנימית יותר בתמידיות ובהעמק

 המחשבתית הפנימית. ובכך תתרבה אצלו הזרימה "והחכמה מאין תמצא",ב(: "י ח,"כמ"ש )איוב כ

 האמונה, כוח ההוויה,ואם כן ל'אין' יש שלב קדום והוא  מקור האין הינו ה'אין סוף ברוך הוא'.

)עיין תער"ב שבנפש על האדם להתחבר אליהם בתחילה בטרם יזכה לנביעת האין  -התענוג והרצון 

  ו(."אות ר

כך גם האדם צריך ליצור חלל על מנת לגלות את  כפי שהשי"ת יצר 'חלל' על מנת לברוא את עולמו,

ולהגיע לדממה מחשבתית  לרוקן את המחשבה לגמריוחלל זה פירושו  מחשבות עולמו הפנימי,

 עמוקה.

)כמעשה ר' זירא שהתענה מאה תעניות ע"מ לשכוח את מעשה זה הוא בעצם התחקות אחר השורש 

 תורת בבל ובמקומה ללמוד מהתחלה את תורת ארץ ישראל(.

כך שיתאפשר בבוקר  החלומות,תהליך פליטת וריקון המחשבות קורה גם באופן אוטומטי והוא 

 רבה אמונתך" "חדשים לבקרים, ג(:"כ ,'ה ג)איכחידוש המוחין ויהיה האדם כבריאה חדשה ויאמר 

לה חדשה וזה "והחכמה מאין האדם בבוקר מתחבר למקור יניקה עליון חדש ויכול להתחיל התח –

 תמצא".

 ו,")רש"י דברים כואמרו חז"ל  "משה קיבל תורה מסיני"המשנה הראשונה בפרקי אבות אומרת 

 "בכל יום יהיו דברי תורה בעינך כחדשים".ו(: "ט

 

 .שבוע הבא ב"ה נמשיך לפתח את הנושאב

 
 מכבי אסף אהרן

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

 

 איפה השכינה?
 

ָוה  ,ַויֹּאֶמר מֶֹּשה בֹוד  ה'ֶזה ַהָדָבר ֲאֶשר צִּ ֵיָרא ֲאֵליֶכם כְּ  ה'.ַתֲעׂשו וְּ

בפשוטם של דברים משה מעביר לעם את ה"מתכון" להשראת השכינה במשכן. אותה עבודת 

להוריד למשכן את "כבוד ה'". עם זאת, המדרש מפרש בצורה שונה  הקורבנות המפורטת היא הדרך

 לחלוטין:

אותו יצר הרע העבירו  ,אמר להם משה לישראל --" ויאמר משה זה הדבר אשר צוה ה' תעשו"

כך  ,מלבכם ותהיו כולכם ביראה אחת ובעצה אחת לשרת לפני המקום. כשם שהוא יחידי בעולם

 ".וירא אליכם כבוד השם" --יתם כן . עש.תהא עבודתכם מיוחדת לפניו.

 , לבין היות עבודתנולאיזה יצר הרע קורא המדרש "אותו יצר הרע"? מה הדמיון בין ייחודו שלל הבורא

 מיוחדת"? איך זה קשור לדבריו של משה?"

עם ישראל נרתמו למלאכת המשכן, נדבו את מיטב כספם ורכושם, סייעו בבניה ובהכנות והנה, סוף 

עומד על תילו. שמונה ימים הוא עומד במרכז המחנה, מוכן להשראת השכינה והשכינה סוף המשכן 

 לא שם. העם מבינים שמשהו כאן לא כשורה. מדוע אין הבורא מגיע, מדוע אינו "נכנס" לביתו?

הם מביטים במשה והוא רואה כאן יותר משאלה מקומית. יש כאן תפיסה שצריך לעקרה מן השורש. 

הבורא להיות לבין מקומות "רגילים",  "רוצה"החלוקה של העולם למקומות קדושים, מקומות בהם 

 של חול, בהם כביכול אין לו עניין.

. השכינה יורדת לארץ בכדי משה מלמד אותנו שהשראת השכינה במשכן אינה מכיוון שהיא שמים

שנגלה כמה הארץ הזו מלאה בהוויית הבורא. ברגע שאנחנו מתחילים לחלק את העולם, אם אנו 

 הית, אנחנו לא נגלה אותו בשום מקום.-חושבים שיש משהו כאן שאינו קשור למהות האלו

 ויאליים ביותרלכל דבר צריך לדעת שיש פנימיות, גם לדברים הטריו ",אשר ציווה ה'  - "זה הדבר

לא רק הדלקת נרות שבת והנחת תפילין הם מעשי קדושה, . והמעשים הם המקדשים את ה"דברים"

די לנו באם נייחד את מעשינו, נעמיד מול עינינו . הם מעשים קדושים גם שתית מים והליכה לישון

ר שהנקודה מספיק לזכו. , שבכל דבר יש ציווי וחיבוראת העובדה שהמעשים הפשוטים הם רצון ה'

מספיק לדעת ש"זה הדבר אשר ציווה ה'" בכדי ש"יראה עליכם כבוד  בכדי לגלות אותה. ,הזו קיימת

לעשות את השבת", השבת שהיא בעצם אותה מטרה פנימית  –"ושמרו בני ישראל את השבת  ה'".

ו ודוממת של הבריאה, נעשית על ידי שאנו שומרים אותה. הקדושה מגיעה לעולם על ידי שאנחנ

 מודעים לקיומה ופועלים לגילויה. 

, עלי למצוא בזה את הציווי. "אל יאמר האדם, אי אפילו כשאני עושה מעשה של הימנעות מפעולה

אפשי בבשר חזיר. אלא, אפשי ומה אעשה, אבי שבשמים גזר עליי". גם כשאתה באמת לא רוצה, 

ש"י את דבריו הידועים של רבי אתה עושה את רצון ה'. כך גם מפרש רבהימנעות תהיה מודע לכך ש

חנניה בן עקשיה "רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות". הקב"ה 

נתן לנו ציווים לדברים שהם חלק מחיינו, דברים שהיינו עושים או נמנעים מהם גם ללא הציווי. וכל 

 צון ה' וממילא את כבודו.זה "להרבות תורה", לתת לנו אפשרות למצוא בכל מעשה את ר

ָתה ֵביָתּה: המדרש מביא על הפסוק "ויהי ביום השמיני" את הפסוקים הבאים ממשלי מֹות ָבנְּ  ,ָחכְּ

ָחּה בְּ ָחה טִּ ָעה. ָטבְּ בְּ ָבה ַעּמוֶדיָה שִּ ָכה ֵייָנּה ,ָחצְּ ָחה ַנֲערֶֹּתיהָ  ,ָמסְּ ָחָנּה. ָשלְּ ָכה ֻשלְּ ָרא ַעל ַגֵפי  ,ַאף ָערְּ קְּ תִּ

רֵֹּמי קָ  ָרה ּלֹו ֶרת.מְּ י ָיֻסר ֵהָנה ֲחַסר ֵלב ָאמְּ י ֶפתִּ  .מִּ

בעולם המעשה, עלינו להיות אנחנו מושפעים משבע מידות. העולם שלנו נחצב בשבעה ימים, 

לתת לנו לשקוע  ,"נערים", להיות ערניים ומודעים. כל תפקידו של היצר הוא להסיח את דעתנו

ברגע שהעם הבין  בהרגל ובחוסר המודעות לעומק ולחשיבות שיש בכל מעשה, "מי פתי יסור הנה".

א ָכל ָהָעם "שזה לא המקום אלא העשייה שלנו, שזה לא הנבדלות אלא האיחוד, מיד  לו  ַוָיֹרּנּוַוַירְּ ַויִּפְּ

ֵניֶהם  .בקריעת הים ,כמו אז וחזרו לשירהם תיקנו את החטא שהגיע מאותה הטעות ". ַעל פְּ



 בסוד הלשון
 (סף בלו)יו

 

 

 להשיג אהבת חינם, הכיצד?
 

: מה מחשבה, אז עלתה בלבי בשמחהחג הפורים כבר עבר, אך אנחנו עדיין בחודש אדר ומרבין בו 

ניתן לעשות, בכדי להמשיך את אור החג בו היינו בעצם מחוברים כאחד, כי "לא כל יום פורים"? 

היא  אהבהושל המילה  אחדהתשובה שמצאתי היא פשוט לאהוב. שכן ידוע כי גימטריה של המילה 

וזה  שלוש עשרה, אז יוצא שאם יש בינינו אהבה אז אנחנו אחד, ואם אנחנו אחד אז יש בינינו אהבה.

קשור לגיל שלושה עשרה, גיל בר המצווה: בו הופך הילד היהודי להיות בבחינה של גבר, המתגבר על 

הרצון הגשמי שהכיר לקבל לעצמו, בקיום מצוות התורה וכך לעשות נחת רוח ליוצרו. כלומר, לזכך 

הבורא.  את הרצון לקבל להיות בצורה של השפעה, לתכלית השתוות צורה לרצון ההשפעה הרוחני של

 כי אז מדמה הגבר לבורא האחד ומתדבק בו באהבה להיות איתו "באותו ראש". 
 

שבין רצונות הנבראים, אבל ניתן להתגבר על רגש  שוני, הנובעת משנאהלהרגיש  אנושיזה 

וץ הבורא הטוב והמטיב צינהשנאה. כי אם נתייגע לחפש את הנקודה הטובה בכל נברא, נמצא את 

ואמר רבי יצחק יגעתי "שבנברא, אז נזכה להאמין, לאהוב ולהתחבר עם כל בריה ובריה. ככתוב  

 ו,ב( מגילה )בבלי" ומצאתי תאמן
 

של אהבת חינם, אשר אינה תלויה ברית אש הבריאה, זוהי בראשית ה' אוהב את עם ישראל עוד מ

שלנו אליו. אור הבורא נמשך  הכיסופיםשנשלם לו או בכמות ואיכות  הכסףבכמות ואיכות 

 ישראלושווה לכולם ומחירו, חינם. לכן זוהי אהבה שאינה תלויה בדבר והיא בין עם  מעצמותו יש מיש

וסגלה מכל העמים, ממלכת כהנים וגוי קדוש. ואם ראש  לילבורא עולם, המבקש שנהיה בבחינת 

את הברית, ה' מצדו שומר על הברית לנצח, כי אין העדר ברוחניות. וכל מצדנו אנו לעתים מפירים 

 רצונו להשיב אליו את עם ישראל להיות אור לגויים.
 

י כָ  י לִּ ים כִּ ָכל ָהַעּמִּ ֻגָּלה מִּ י סְּ יֶתם לִּ יִּ הְּ י וִּ יתִּ רִּ ֶתם ֶאת בְּ ַמרְּ י ושְּ קֹּלִּ עו בְּ מְּ שְּ ם ָשמֹוַע תִּ ַעָתה אִּ ַאֶתם "וְּ ל ָהָאֶרץ וְּ

ָרֵאל" ֵני יִּׂשְּ ַדֵבר ֶאל בְּ ים ֲאֶשר תְּ ָברִּ גֹוי ָקדֹוש ֵאֶּלה ַהדְּ ים וְּ ֶלֶכת כֲֹּהנִּ י ַממְּ יו לִּ הְּ "ַויֹּאֶמר   (ו-יט,ה )שמותתִּ

יֹו הְּ אֹור גֹויִּם לִּ יָך לְּ ַתתִּ יב ונְּ ָהשִּ ָרֵאל לְּ צוֵרי יִּׂשְּ ֵטי ַיֲעקֹּב ונְּ בְּ ים ֶאת שִּ ָהקִּ י ֶעֶבד לְּ ָך לִּ יֹותְּ הְּ י ַעד ָנֵקל מִּ ת יְּשוָעתִּ

ֵצה ָהָאֶרץ"   מט,ו( )ישעיהוקְּ
 

, סופי התיבות היא אחהיא המילה  םינח תהבאיגעתי להתבונן ומצאתי, כי ראשי התיבות של 

את פנימיות ואת סוד הדברים  נביןואני מאמין, כי אם . בינהומה שבפנים היא המילה  תםהמילה 

ממש, כי  פלא. זה אהבת חינםובשלמות וכך נשיג  םותווה, ונקבל חיות מה' באחנרגיש בלבנו 

אהבת ית מלשון חיים וגם כי תיבות חעולם והאות  ףואללף, מלשון אהיא האות  אחמילוי אותיות 

, בעצם זכינו כולנו במתנה שיש לנו אותו אבא והוא הבורא החי אב חישל  מתנההן הצרוף חינם 

יש פה , אז נרגיש כי משפחהלהיות מאוחדים כ והמחיה, אחד, יחיד ומיוחד. ובזכותו בע"ה נזכה

 , אמן כן יהי רצון.המשיחבינינו את  פהונגלה כבר  שמחה
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