
 
 

 

 מחשבה פנימית 

 )יואל אופנהיימר(
 

היותר מפותח הימנו נמצא מרגיש את האגואיזם לדבר מאוס ממש עד שלא יוכל  ...."

לסובלו בתוך עצמו... ואז מתחילים להתעורר בקרבו ניצוצות של אהבת זולתו המכונה 

 ..."אלטרואיזם, שהיא מדת הטוב הכללית

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

בשבוע שעבר, למדנו את השלב הראשון "סור מרע" של תהליך התפתחותו הרוחנית השלם של 

ה־֑טֹוב".האדם:  ָרע ַוֲעשֵׂ של  בנו מותנה בשלב קוגניטיבי מקדיםראינו שביעור הרע שבקר "֣סּור מֵֵׂ֭

אם נתבונן בשאלת השני של התהליך, עשיית הטוב.  זיהוי והכרת הרע עצמו. כעת נלמד על השלב

 הוא כל מעשה של נתינה לזולת.  הטוב, אנחנו עשויים להסיק שטוב של ומהות

אחר  ךתחכלהתית, עלינו מאהוכדי ללמוד מה היא עשיית הטוב אמנם הדברים יותר מורכבים, 

 ?יא עשיית הטוב באמתהטוב והמטיב הכללי, הבורא בעצמו, ומשם נוכל ללמוד על עצמנו מה ה

בהתאם לעיקרון "על פי נו היא הבריאה בעצמה. המעשה היחיד של הבורא שעומד למול עינ

 מכנה רבינו בעל ,לכןשל הבריאה היא להיטיב לנבראים.  למדנו שתכליתה ״מעשיך הכרנוך

בריאה זו, מחשבה של הטבה אבל כשבא לתאר את מחשבת  "הטוב המוחלט".הסולם את הקב"ה 

במילים אחרות, להיטיב לזולת,  "להנות לנבראיו".אהבה מוחלטת, משתמש בעל הסולם בלשון ו

עצמו הדבר צריך שקבלת  ,כאן מתברר שלא מספיק להעניק דבר לזולת, אלא. האזה לגרום לו הנ

אם אדם קונה ספר מתנה לחברו, ומתברר שספר זה אינו   תגרום לו שמחה ותענוג. על דרך משל,

 , יש אמנם נתינה, אבל אין הנאה מהספר, ולכן אין זה נקרא הטבה! מעניין אותו

זה סגנון יא החקירה של הנותן מה טעמיו של מקבל הספר, אודרוש לכן שלב מקדים לנתינה, וה

ההתעניינות בצרכי הזולת, האכפתיות   ו..."וכ ?אלו נושאים מעניינים אותו ?ספרות הוא מעדיף

כי המטרה הנכונה  ,והרגשי של כל רצון אמיתי של הטבהטיבי הם הבסיס הקוגני ,חוסריולשלנו 

ל זה מה שמכנה הרב לעי. ההנאה שהיא גורמת לזולתשל הנתינה אינה הנתינה בעצמה אלא 

    מידת הטוב הכללית.

נה להתחיל לחשוב כשאדם סר מהרע, מהדאגה התמידית למילוי הרצון לקבל לעצמו, הוא מתפ

והוא  מד שאינו אפילו זקוק למחשבהיד בדרך זאת, מתפתח אצלו מכשהוא מתמעל צרכי הזולת. 

תחושה טבעית של  ןעימה זו, מדרג. "הרגש זולתו"קשור יותר לחוש, מה שקורה בעל הסולם 

רגישות זאת הולכת זה הבסיס לאהבה אמיתית. ומולידה רצון למלא את צרכיו,  היא הזולת

"דהיינו,  עולם כולו. וכך כותב רבנו:ומתפתחת למעגלים גדלים והולכים ומביאה אהבה ל

מתחלה מתפתח בו חוש האהבה וההשפעה לצרכי קרוביו ומשפחתו על דרך הכתוב 

ומבשרך לא תתעלם, וכשמתפתח יותר מתרחבת בו מדת ההשפעה לכל בני סביבתו, 

שהם בני עירו או בני אומתו וכן מוסיף והולך עד שמתפתח בו בחינת אהבת זולתו על כל 

 כולה."האנושות 

  



  רפואת הנפש

  אסף אהרון מכבי(הרב )

 

 ':בחלק  -כוחות החכמה והבינה שבנפש
 

 מנקודה בה עצרנו. בנפש, השבוע נמשיך שעבר התחלו לעסוק בכוחות החכמה והבינה ששבוע ב

 :המחשבתי יןיבבנ מהלכים שני ישנם

 ",לזקנים ומיהושע ,ליהושע ומסרה מסיני תורה קיבל משה" – קיים דבר על בניה .1

 .מבחוץ אלי שבא מחשבתי מקור (.'ח,' א משלי" )אמך תורת תטש ואל אביך רסמו בני שמע"

 יקרא) "תצא מאיתי חדשה תורה" ",כחדשים בעיניך תורה דברי יהיו יום בכל" – חדשה תורה יניקת .2

 האדם שמחשבת ככול .שבתוכי הפנימי מהעומק ,נעלם ממקור ",אין"מה יניקה ,כלומר (.'ג ,ג"י רבא

 תכונה לו אין חיצוני ממקור מגיע הוא אם ,אך ,יותר עמוקה נביעה לו יש כך ,החלל ממקור מגעת

 .נביעה של

" לך ויאמרו זקניך ,ויגדך אביך שאל" בבחינת המסורת והוא קודמת מערכת על המבוסס מהלך ישנו

 של מנשמתו חלק הינו תנומא אחד שכל מכוח וזה וחדשים ראשונים שאנו מהלך וישנו(,'ז ,ב"ל דברים)

 .לנו קדומה נקודה אין כלומר ,הראשון אדם

 אחרת", ו"וכ אביך שאל" המסורת על להתבסס מחויבת" ראשון אני" החדשה שהיניקה כמובן

 .ו"ח ולכפירה לדמיונות להגיע האדם עלול

 אני ומאידך שקיים מה גבי על בונה אני מחד: השבילים בשני במקביל ללכת היא הנכונה החיים צורת

 .רגע ובכל יום בכל חדשה התחלה מתחיל

 מתוך דבר שמבין בינה" בבחינת קדום דבר גבי על דבר בונה שהוא מחשבה מקור יש תנומא אחד בכל

 הפנימית מהנקודה דברים שבונה מחשבתי מקור לנו יש מאידך אבל .פנימה מבחוץ של תפיסה זוהי ",דבר

 .בנפש פנימי חלל גבי על לבנות צריך אני אז ההתחלה אני ואם ,ההתחלה אני כך ומכוח שבתוכנו

 מים – מים בו אין ריק הבור": (א"כ שבת) ל"חז שלימדונו כמו המחשבה בחלל סכנה ישנה ,אמנם

 ".בו יש ועקרבים נחשים אבל בו אין

 דעתו וירחיב תורה לדברי ומחשבתו עצמו יפנה" :(א"הכ ,ב"פכ ,ביאה אסורי' היל) ם"הרמב רבנו כתב וכן

 ".החכמה מן פנוי בלב אלא מתגברת עריות מחשבת שאין בחכמה

 מחד .כיוון מכל מחשבות לקבל פתוח הוא ,ריקן חלל של כמציאות המחשבה את מעמיד שהאדם בשעה

 מאוד שליליות מחשבות לקבל פתוח הוא ומאידך ושבתוכ הנעלם הפנימי מהמקור לקבל יכול הוא

 .מהחוץ

 הסיכון וממילא, מבחוץ דברים קולטת פחות היא ,ממוקדת שבה והמחשבה נכון בנויה הנפש כאשר

 ההרהורים לכול הגיעו הם כך ומכוח מחשבתם את לרוקן שניסו אנשים כאלה היו מאידך אולם .נמוך

 .בעולם שיש הרעים

 יוכל לא הוא ,במהירות אצלו נקלטים רעים והרהורים הזה העולם בתאוות שבוי עדיין שהאדם זמן כל

 את ולהשקיט לרוקן יבוא הוא שכאשר מכיוון ".תמצא מאין חכמה" של המחשבה במהלך לחיות

 .יותר נמוך ייפול אלא' אין'ל יגיע שלא רק ולא ,במחשבתו יצופו העברה הרהורי כל מיד ,מחשבותיו

 מחשבתו את ישקיט כאשר ,מידותיו על יחסית שולט והוא ויצריו תאוותיו את שהשקיט אדם ,זאת לעומת

 האמונה את יחווה שהוא ככול (.למעלה שלמדנו) והאמונה ההוויה את ולחוות פנימה יותר להיכנס יוכל

 .יותר פנימי מחשבתי מקור יקבל הוא כך ,ההוויה את כן על ויתר ,בתוכו בעומק

 תישאר והמחשבה הווייתו בעצם תפוס יהיה הוא ,להוויה ממחשבה מחשבתו את יעתיק הוא כאשר

 שהחיבור ככול .הפנימי ההוויה ממקור מחשבתית נביעה יקבל הוא ואז ,פועלת ואיננה ריקנית ,שקטה

 פחות הפנימית שההוויה וככול ,יותר עמוק מחשבה מקור לו יהיה כך יותר עמוק יהיה הפנימית להוויה

 .ויפחת ילך החשיבה מקור כך חדה תהיה

 .שבוע הבא ב"ה נמשיך לפתח את הנושאב

 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(

 

 ?כשהעור מתעבה
 

י ָאָדם ְהֶיה כִּ ֵמא ַהכֵֹּהן ְוָרָאהּו... ַסַפַחת אֹו ְשֵאת ְבָשרֹו ְבעֹור יִּ ֲהרֹו ...אֹּתֹו ְוטִּ  ... ַהכֵֹּהן ְוטִּ

 אוהב, אהרון שבני ראוי כן ועל הרע לשון בגלל הגיע הנגע שהרי, מובנת הכהן ידי על הנגע טהרת

 הטומאה קביעת דועמ. להבנה קשה זה", הכהן וטימאו" אך. למנוגע מזור שיביאו הם, השלום ורודף

 ?תפקידם ואת מהותם את סותר זה האין? הכהונה משפחת דרך לעבור צריכה

 זכירת מצוות היא, בתודעתנו תמיד להחזיק שעלינו מצוות מעט מאותן. התמידיות" זכירות"מה אחת

ְרָים יָךֱאֹלקֶ  'ה ָעָשה ֲאֶשר ֵאת ָזכֹור - מרים מעשה מִּ  ְבֵצאְתֶכם ַבֶדֶרְך ,ְלמִּ  שמטרת מכיוון. ְצָריִּםמִּ

 בצורה המצווה כתובה לא מדוע, הרע מלשון וההיזהרות השמירה את אצלנו לחזק היא המצווה

 ?חברך על רע לדבר שלא זכור  - ישירה

 מייחס לא לעולם הרי". למרים – אלוקיך' ה עשה אשר" של הייחוס עצם הוא, מובן לא דבר עוד

י, לבורא רע הכתוב פִּ , השליליים מעשיו עבור האדם שמקבל העונש את... ָהָרעֹות ֵתֵצא ֹלא ֶעְליֹון מִּ

 מדגישה כן אם מדוע. לבורא ולא העונש את עליו והביא שסיבב הוא שהרי, עצמו לאדם לייחס יש

 ?מרים בענישת ה"הקב של חלקו את התורה

 יםֱאֹלקִּ  'ה ַוַיַעש - נאמר, בעולם כאן ועבודתנו מקומנו את ששינה החטא, הדעת עץ חטא לאחר

ְשּתֹו ְלָאָדם ֵשם עֹור ָכְתנֹות ּוְלאִּ  עור מחיצת אותה, העולם לבין ביני המחיצה את מסמל העור. ַוַיְלבִּ

 גם והיא. שבה הקדושה הפנימיות את, דבר כל של האמתית המהות את ממני שמסתירה זה היא

 את שחווה מוארת ויההו מהיותנו החטא לאחר ירדנו כך. שלי הפנימיות את מהעולם שמסתירה

 חווים אנחנו. ומובדלת מנותקת לבריאה. ולה בה ומאירה ממנה מוארת, הבריאה של העצום האור

 .דרישותינו את לספק מנת על שנמצא כמי העולם ואת העולם את לצרוך שבאו כמי עצמנו את

" וביותנקב" בעור ישנן, הרמטית אינה המחיצה. נעלם לא האור, בינינו נפרשה שמחיצה למרות

 ככל. מתוכנו העולם את שמאירות ניצוצות גם וישנן העולם פנימיות אל שלנו הצצות המאפשרות

 חוזרים ואנו המחיצה ומידלדלת נחלשת כך, הרוחני חלקו את ומעצים מעשיו את מדייק שהאדם

 .החטא לפני שהייתה כפי העולם עם שלנו לאינטראקציה ומתקרבים

 הקרבה, נקביו את גם וחוסם המחיצה את מעבה הרע אותו, הרע לשון בדיבור נכשל כשאדם

 הסימן הם העור נגעי. מתחזקת הנפרדות וחווית ומתרחקת הולכת העולם לבין שבינו האמיתית

 [.סגירו ?נגע מה] סגור – טמא האדם. עליי וסוגר מבפנים הגיע רע שמשהו, פגוע שלי שהעור לכך

 באחר טוב רק יראה בו למקום האדם את להביא תלנסו, טהרה להביא הוא הכהן של תפקידו אמנם

 אינו הכהן וטימאו. נגע ויש במידה לאבחן הכהן של תפקידו פחות לא חשוב אך, לו שחוצה ובעולם

 באה הצרעת טומאת", רע מוציא" הוא מצורע. אליה לבי תשומת והפניית" מחלה"ה גילוי זהו, עונש

 .החוצה, בתוכו שנמצא הזה הרע את להוציא, להתנקות שיוכל בכדי האדם על

 נגיעה בה שהתגלתה ברגע, הבורא עמה עשה גדול דבר איזה. למרים אלוקיך' ה עשה אשר את זכור

 לה ואפשר מיד זאת לה גילה הוא, בפנימיותה להתפתח הזה לרע נתן לא הוא, שלילית ראיה של

 . להתנקות

  



 בסוד הלשון
 (סף בלו)יו

 

 

 ?ראשון לחידושי החודשים
 

שכן , אביבש הנקרא גם חוד, הוא ראשון וראש חודש לכל החודשים ,חודש ניסןראש אנו בפתח 

 דשים:וה ה' לקדש את החוציו עוד בארץ מצריםודשים. החו יבל אבהוא 
 

ְצַריִּם ֵלאמֹּר. ַהחֶֹּדש " אשֹון הּוא ָלֶכם ַויֹּאֶמר ה' ֶאל מֶֹּשה ְוֶאל ַאֲהרֹּן ְבֶאֶרץ מִּ ים, רִּ ַהֶזה ָלֶכם רֹּאש ֳחָדשִּ

 ב(-איב,  )שמות "ְלָחְדֵשי ַהָשָנה
 

בעוצמתה  רוחתנועת ה מעת מולד הלבנה.החודש ימי , כי מונים את חידושהמלשון הוא  חודש

וחודש ל חודש כשל במחזור  מתחדשת. הארה אשר רחהארת הישינוי בעוצמת המשתנה דומה ל

ימי כי מונים את  (א, ט)קוהלת  "ָחָדש, ַּתַחת ַהָשֶמש-ְוֵאין ָכל". על ידי אור השמשנסמכת ו מחדש

 אךה. אין תנוע שינהשבכמו  דושיחאו  שינויאין זו השמש ובהארה הארת לפי מחזור  השנה

היא מחיה וד סורש ד ,מזר ,שטפה, הפרדסמודה מכל שטחי יבעת לתורה ב הארה הגנוזהה

  המאורות כולם.כל ל שלפני הבריאה גם בה לפני הבריאה, נכתהיא כי היא מעל הטבע, וה בחדושי
 

, הפותח חודש ניסןפסח בסמוכה לגאולה של  ,המסיימת את השנהחודש אדר, פורים בהגאולה של 

, הסתר בתוךנסתר ה' הסתר  בדרך הטבע, בואבל בשונה מהגאולה בחודש אדר . את השנה החדשה

מתגלה, ה' של התורה, כי הוא חידוש  ניסןבחודש הגאולה  .בשם המלךרק רמז במגילת אסתר הנ

אשר כדגל של עדות לעיני כל אומות העולם, נס  ,סהמתנוס נסבדרך של גואלנו ובכבודו ובעצמו 

 .מעל לטבע
 

ְזרַֹּע ְנטּוָיה ּוְבמָֹּרא וַ “ ְצַריִּם ְבָיד ֲחָזָקה ּובִּ מִּ ֵאנּו ְיהָוה מִּ יםיֹוצִּ  .(ח, כו דברים) "ָגדֹּל ּוְבאֹּתֹות ּוְבמְֹּפתִּ
 

של ופלים שם משמותיו של ה', אשר סמך את נפילתם נומך סראשי תיבות  נסהוא אותיות  ניסן

הוא  ניסןאשר היכה ה' את המצרים. מכות, ה ודימהצרות והשעבוד במצרים באמצעות בני ישראל 

משה עבדו ומה' מהאמינו וציפו שבטי ישראל ומכה של אמונה, כי לפני כל מכה  סיוןנ מלשוןגם 

 .היא המכה העשירית ,היודאלא רק לאחר מכת , כי למעשה לא נגאלו אכזבה. אך נחלו ,יגאלוש
 

להאמין בה' הן בעת  תמיד למדאשר הוא  תלמידו. לתלמידי ה' ורשעמלשון  הוא עשרפרה יהס

י" :המלךדוד כותב לנו משיח ה',  .יםגאולה וחסדדינים והן בעת ומכות  ְשַעְנֶּתָך ֵהָמה ְיַנֲחֻמנִּ ְבְטָך ּומִּ  "שִּ

, ןשעיממקל ההליכה הוא לעתים כ מצד אחד, יש שני צדדים למשל המקל.כלומר  (.ד, כג תהלים)

 ןשעיהמ מצד שני,אך . את הליכת רועה הצאן להקל, בכדי המקלמידת חסד מאת ה', להישען על 

אשר מתרחקים מדרך , ולהכות את אלו מהצאן, מידת הדין מאת ה', להעניש שיהמענלעתים  ואה

שבטים  לכנס ולהפוך, מתוך רחמיםהוא של ה' הנמשל רצונו כל  .הרועה הטוב והמיטיב עמם

 דושיחל ונזכה"ה נתעורר מהשינה זבעאז  ומאוחד ובני חורין. עם אחדלו לצוררים להיות משועבדים ל

  השלמה, אכי"ר. לגאולהו מעל הטבעמציאות, לנס אשר ה
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