
 
 

 

 מחשבה פנימית 

 )יואל אופנהיימר(
 

ְכַתב א   ב מִּ ְכתָּ רּות ַעל ַהלֹֻּחת" -"וַהמִּ רּות אלא  -ֹלהים הּוא חָּ רבי יהודה אומר: אל תקרא חָּ

 שא(ישמות רבה פרשת כי ת) חירות.

 

 ביאור: 

קשה ודומם, חומר  –על לוחות האבן  ָחרותמה מחבר בין התורה שבכתב, חוק מחייב ומגביל, הנמצא 

לבין רעיון החירות המסמל את החופש מגבולות ואילוצים גשמיים ורוחניים כאחד? יתרה מזאת, מה 

 משמעותו של המשך המדרש, המדייק ואומר שהחירות המדוברת פה היא חירות ממלאך המוות?!

המצוות נקראות בזוהר הקדוש "עצות", הווה אומר, מרשמים לרפא את האדם ממחלתו הטבעית, 

 הרצון לקבל, קרי היצר הרע, קרי מלאך המוות. 

רק כך, יכול האדם להשתחרר מהשעבוד הקשה ביותר של האגואיזם ולצאת לחרות של אהבת הזולת 

ַצר, ָקָראִתי יָ והבורא, על משקל הפסוק:  ְרָחב יָ -"ִמן ַהמֵּ  . ּה"-ּה; ָעָנִני ַבמֶּ

 תה על ליבנו לתמיד! תית שתהיה ָחרושנזכה לחירות אמ –פסח כשר ושמח  חג

  

 

 רפואת הנפש
 )אסף אהרון מכבי(

 
 שלום עליכם

נצלול למים עמוקים  על מנת להבין באמת מהי יציאת מצרים ומהי עבודת השם האמתית והשלמה,

מאוד ונפתח צוהר למחקר עמוק ויסודי על עיקר תיקון האדם בעולם, המשמש כהכנה לטוהר ונצחיות 

 העולם העליון.

 לד( וזה לשונו בקיצור:-ות לגסוד זה כתוב במבוא לספר הזוהר )א

אין אנו רואים הרי באמת  וכל מלואו הנהדר, שאנו רואים לפנינו עולם גדול ענקי, "..חוש הראיה שלנו,

 יש שמה כעין מכונה פוטוגרפית, כלומר במוח האחורי שלנו, ,כל זה אלא רק בפנימיותנו עצמה

ואים מחוץ לנו אינו ענין מה שאנו ר ולא כלום מחוץ לנו... המציירת לנו שמה כל הנראה לנו,

 ".אמיתי

 .אין המציאות הנראית ונחוות לאדם אלא שיקוף מוחלט של עולמו הפנימיהמשתמע מדבריו ש

היה רואה אותו! על ידי שיתקן הרע הזה בעצמו ממילא יתבטל הרע  כל רע שרואה קיים בו אחרת לא

 'בחוץ'.

 חיים בתודעה זו הינם חיים של חירות וקשר עמוק מאד של עבודה וקירבה להשי"ת.

כל שיש הוא נשמה טהורה בתהליך נורא ונשגב  י להאשים ולגנות ואין עם מי להתחרות כלל.אין את מ

 והיה למנוחת עולמים שלמה ויחידה.בדרכה לשוב לאל

 חירות היא נאמנות לעצמיותו, פסח כשר ושמח,
 

 א.א.באהבה 

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

asaf_maccabi@walla.com 

050-6717833 

 

 



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

 

 ללמוד להיגאל

המצווה לעסוק באותם אירועים שאירעו לפני כל כך הרבה שנים, מצוות סיפור יציאת מצרים, 

מלמדת אותנו עד כמה הגאולה הזו רלוונטית לנו ליום יום. אנחנו לא יושבים ודורשים כל הלילה 

 , אנחנו ממש רוצים ללמוד איך להיגאל.נוסטלגייםבכדי לרענן זיכרונות 

. בשעתולא היו אפילו יעילים מהתהליך נבין שחלקים  ,ם נעיין בסיפור הגאולהיותר מכך, א

ל ָשְמעּו ֹלאובני ישראל " ,לדוגמה, כשה' שולח את משה ה אֶּ ר ,משֶּ ֲעבָֹּדה רּוחַ  ִמקֹּצֶּ ". הרי ָקָשה ּומֵּ

ההסבר הוא, שאז לא יכל להיות ידוע לקב"ה שלא ישמעו, מדוע הוא עדיין משאיר את השלב הזה? 

הוא הזמן ל"סדר", להבין בדיוק את  כאן, דווקא עכשיוסדר, היה צורך דחוף בהוצאת ישראל. אבל 

 התהליכים שמולידים ומצמיחים גאולה.

אבל האם תמיד יש לנו מה ללמוד מהגאולה? האם תמיד אפשר ללמוד מהגאולה? האם אין זמנים 

אם אין אפשרות של גאולה שאנחנו כל כך משועבדים, שגאולת העבר אינה משפיעה עלינו? ה

 שבה לא נצטרך ללמוד מאותה גאולה עתיקה של מצרים?

ת הּוא ָברּוְך ַהָקדֹוש הֹוִציא ֹלא ְוִאּלּוראשית ,  –את זה מחדשים לנו רבותינו  ינּו אֶּ , ִמִמְצָרִים ֲאבֹותֵּ

י ְעָבִדים ָבנֵּינּו ּוְבנֵּי ּוָבנֵּינּו ָאנּו ֲהרֵּ אם לא אותה גאולה, היינו מביטים  .ִמְצָרִיםבְ  ְלַפְרעֹּה ָהִיינּו ְמשֻׁ

סביבנו ובצדק מגיעים למסקנה שאנחנו משועבדים ללא תקווה, שאנו ובנינו לעולם לא נוכל לצאת 

עד כמה הדברים יכולים  מהמקום בו אנחנו תקועים. רק לימוד יציאת מצרים, מאפשר לנו להבין,

 להשתנות. עד כמה אנחנו בתוך תוכנו בני חורין, כמה קרובה יכולה להיות הגאולה.

ִנים, כָֻּׁלנּו ְנבֹוִנים, כָֻּׁלנּו ֲחָכִמים, כָֻּׁלנּו ַוֲאִפילּו -ועוד מלמדים אותנו חז"ל  ת יֹוְדִעים כָֻּׁלנּו ְזקֵּ  ַהּתֹוָרה, אֶּ

ינּו ִמְצָוה ר ָעלֵּ לגאולה רבדים רבים, תמיד יש מה ללמוד, תמיד יש במה  .ִמְצָרִים יִציַאתבִ  ְלַספֵּ

 להעמיק. לחירות, מעצם מהותה, אין גבולות.

ת ִּתְזכֹור ְלַמַעןשני לימודים חשובים אלו במהותו של העיסוק בגאולה, דרשו חכמנו מהפסוק "  יֹום אֶּ

אְתָך ץ צֵּ רֶּ אֶּ י כֹּל ִמְצַרִים מֵּ י ימי חייך"? בן זומא אומר, כליש צורך בריבוי " ". מדועַחיֶּיָך ְימֵּ  - ַחיֶּיָך ְימֵּ

י כֹּל. ַהָיִמים ילֹות - ַחיֶּיָך ְימֵּ לא רק כשאור, כשאנחנו משוחררים מכל שיעבוד, ניתן  -. כלומרַהּלֵּ

ללמוד את יציאת מצרים. אלא גם בלילות, בזמנים הקשים והחשוכים ביותר, גם אז יש בכוחה של 

 מהיכן שאנחנו כלואים. ללמד אותנו איך לצאתיפור יציאת מצרים, ההתעמקות בס

י ,אֹוְמִרים ַוֲחָכִמים י כֹּל. ַהזֶּה ָהעֹוָלם -ַחיֶּיָך  ְימֵּ זה החידוש הגדול . ַהָמִשיחַ  ִלימֹות ְלָהִביא - ַחיֶּיָך ְימֵּ

וד מיציאת ביותר, גם ב"ימות המשיח", גם כשאנחנו כבר בגאולה שלימה, עדיין יש לנו מה ללמ

, אין סוף לכמה שעוד ניתן יש לנו עוד המון מה להתקדם כולנו נבונים, מצרים. אפילו כולנו חכמים,

ה ְוָכללהיגאל.  ר ַהַמְרבֶּ י - ִמְצַרִים ִביִציַאת ְלַספֵּ ָבח זֶּה ֲהרֵּ  .ְמשֻׁ
  



 מבט פנימי על דברי חז"ל על הפרשה 
 )יואל אופנהיימר(

 

 ("זי פסוק יב פרק שמות) הפסוקים של הפרשה

ם ת ּוְשַמְרּתֶּ ם ִכי ַהַמּצֹות אֶּ צֶּ אִתי ַהזֶּה ַהיֹום ְבעֶּ ת הֹוצֵּ ם אֶּ יכֶּ ץ ִצְבאֹותֵּ רֶּ אֶּ ם ִמְצָרִים מֵּ ת ּוְשַמְרּתֶּ  ַהיֹום אֶּ

ם ַהזֶּה יכֶּ ַקת ְלדֹּרֹּתֵּ  :עֹוָלם חֻׁ

 

 פשט הפסוק

 מצווה עם ישראל לשמור את המצות ואת חג הפסח.כזכר ליציאת מצרים 

 

 (ט פרשה דפסחא' מס - בא ישמעאל דרבי מכילתא) : האגדה על  הפסוק

ם" ת ּוְשַמְרתֶּ ]יש לשמור היטב את המצה  פסול לידי תביאהו שלא עד שמרהו :"ַהַמּצֹות אֶּ

ם"... בעת הלישה שלא תחמיץ[ ת ּוְשַמְרתֶּ  ]מצות[ כן תקרא אל ומרא יאשיה' ר ":ַהַמּצֹות אֶּ

 לא נותנים למצה להפוךש פיכ] את המצה מחמיצים שאין כדרך תֹווצהמ את ושמרתם אלא

 לידך הומצו באה אם אלא ]לא מפספסים קיום מצווה[ הוהמצו את םמחמיצי אין כך [לחמץ

 : מיד אותה עשה

 

 

 נקודות למחשבה

 י המצות. השאלה הראשונה על הפסוק שלנו היא משמעות ה"שמירה" לגב

 מאוד בזמן הכנת  רהאגדה שלנו מבינה את נושא ה"שמירה" כהנחיה פרקטית  להיזה

המצות שלא יהפכו לחמץ. אחד התנאים העיקרים כדי למנע את הבצק להחמיץ הוא 

דקות( ולהכניס אתה ללא שהיה לאפיה בתנור.  על אתו  18לסיים את לישתה בזמן קצוב )

דול : לכל מצווה יש זמן קצוב, ואם משתהים עלולים משקל האגדה מלמדת אתנו עקרון ג

ומצה היא החמצה, את הרגע. בהקשר זה חמץ הוא סמל של  להחמיץלפספס הזדמנות, 

 . פוטנציאללמיצוי  סמל

 ם")נכדו של רש"י( כותב:  ם"רשבה ת ּוְשַמְרתֶּ  . לזכרון הזה ביום לאוכלם -"ַהַמּצֹות אֶּ

י" ם כִּ צֶּ עבור הרשב"ם, "שמירה" היא עניין של  .להחמיץ בצק הספיק ולא - "ַהּיֹום ְבעֶּ

קיום מסורת עתיקה שבאה להזכיר לאדם מעשה בעבר בעל משמעות לאומית או אישית. 

לחם אבותנו לא הספיק להחמיץ בשל חיפזון יציאת מצרים , לכן אנו ממשיכים לאכול 

 מצות המזכירות לנו את יציאת מצרים.

 לנו משמעות  מוסיף ,"בני ישככר"בעל הספר   ,ונקאטשרבי צבי אלימלך שפירא ממ

ם של ע התהליך הכנת המצות הוא משל להיסטורי ,עמוקה של הפסוק שלנו. עבורו

ישראל בכלל ושל יציאת מצרים בפרט. להכנת מצה דרושה התעסקות מתמדת של 

לבצק  תתק. לעומת זאת כשמכינים לחם, יש להאדם, כדי למנע כל רגע של מנוחה לבצ

יש חשיבות מכרעת בפעולה העצמית של  לנוח כדי שתהליך התפיחה יוכל להתקיים.

כך גם הנמשל: יציאת מצרים לא קרתה כאירוע  הבצק )התסיסה( להצלחת התהליך.

רגיל, בגדר הטבע. כל התהליך הונהג באופן ניסי על ידי הקב"ה. לעם ישראל  יהיסטור

כך עם ישראל נשמר  ,ר" על ידי האופה"השמועצמו לא נותר מקום באירוע . כמו הבצק 

ולא נדרש לשום פעולה אקטיבית בגאולה. לכן נקרא המצה בספר הזהר " על ידי ה' 

מיכלא דמהימנותא" )מאכל האמונה(, כי אכילת המצה מביאה אתנו למדרגה של אמונה 

 .תלוי בהשגחת הבורא, וברצונו לשהכוהכי פשוטה,  ,הכי בסיסית


