
 
 

 מחשבה פנימית 

 )יואל אופנהיימר(  
 

 חסד שעושין עם המתים הוא חסד של אמת, שאינו מצפה לתשלום גמול" -"חסד ואמת 

 )רש"י על הפסוק בראשית מז, כט ( 

 )מתוך הארות של חברים בשבת אור פנימי ויקהל פקודי תשע"ה(
 

מה הוא חסד של אמת? בפשטות הוא חסד נקי שאינו נגוע בשום אינטרס אישי המתלווה למעשה 

הנתינה. ולכן הדוגמה הקלאסית שנותנת רש"י היא מצוות של טיפול בצרכי המת )טהרה, קבורה וכו..( 

   כי באופן אידאלי בעל חסד זה אינו מצפה לשום תמורה.

כדי להבין עומקה של מחשבה זו נלמד שני רבדים פנימיים של המושג "מת" בגמרא ומה הקשרם עם 

 המושג של חסד של אמת. 

לכך.  כי אין לו את האמצעים"עני חשוב כמת", אדם שאינו יכול להשפיע טוב לאחרים נחשב כמת  .א

ויש לזכור שאנשים רבים נחשבים כמתים   לכן נתינה לעני יותר "אמיתית" מאשר נתינה לאדם עשיר.

 בהקשר זה )הגמרא מוסיפה הדוגמה של העיוור והאדם ללא ילדים(.

כי אין לו את "רשעים בחיים נקראים מתים". אדם רשע, הנשלט על ידי האגואיזם שלו, גם נקרא מת  ב.

 להשפיע טוב לזולת. עלינו בכל זאת לדאוג לו ולעזור לו גם אם יודעים שהוא לא יוקיר לנו טובה. הרצון 

 

 

 רפואת הנפש
 )אסף אהרון מכבי(

 
 ים אישיים וחשיבה רגשיתפס

 ,שלום רעים אהובים

 קשורים עם ספירת הדעת. ,כפי שהיא באמת ,העיוותים האחרונים בתפיסת המציאות

 אליו כלל. םאפילו דברים שלא קשורי אדם זה משייך הכול אליו, – 'מעביר הכול לפסים אישיים'

 כמו ילד המשייך הכול לעצמו. ,מקום זה הינו תוצאה של תודעה ילדותית

משהו עשה משהו אז הוא עשה זאת לו  עליו. אותו אדם חושב שהם מדבריםאנשים מדברים  לדוגמא:

ממילא כל הרגשות שמרגיש אינן אלא  הוא משייך הכול אליו בלי שום קשר למציאות העובדתית. .וכו'

 ים שיגיב בהם יהיו מוטעים.פרי דמיונו בלבד והמעש
 

 .'חשיבה רגשית'עיוות נוסף שהוא היסוד של כל העיוותים נקרא 

 הו ובגלל שאני מרגיש זה אומר שזה בהכרח ככה".הוא אומר "אני מרגיש מש

יש  .האדם העובדות נקבעות על סמך התחושות של ,קטיבי אלאיהמציאות נקבעת לא במימדה האובי

 אדם מזדהה ומרוכז ברגשותיו כמו תינוק, זה התוהו הגדול ביותר, כאן רגש דומיננטי ללא פרופורציה.

 הוא חושב רק דרכם על המציאות שבחוץ.

 אז זה אומר שהשני הולך לעשות לו משהו. ,נכנס לחדר ומרגיש פחד אדם לדוגמא:

 .'הוא מרגיש לא אהוב אז זה אומר שהשני לא אוהבו וכו

 שהוא מרגיש זו המציאות. מה-בדעת מקולקלת הוא מרגיש את המציאות.-בדעת מתוקנת

 החשיבה צריכה להיות מבוססת בעיקר על עובדות והסקת מסקנות נכונה ורק אח"כ טוב

 להרגיש.

 נו ולכול ישראל.יינשנרקם ב שבת שלום לכול המתאגדים ליופי הזה
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 הפרשה בדרך ה"שפת אמת"
 )הרב מנחם סוכות(

 

 הכוח החלש

 ֹראׁש ָלֶכם ַהֶזה ַהֹחֶדׁשאת "פרשת החודש", את הציווי הראשון לו זכינו כעם, בשבת אנחנו קוראים 

ים אׁשֹון ,ֳחָדׁשִׁ י ָלֶכם הּוא רִׁ  .ַהָשָנה ְלָחְדׁשֵׁ

חודש ניסן הוא החודש הראשון בלוח העברי. איך זה עובד? איך זה משתלב עם כך שראש השנה 

 הוא דווקא בתשרי? איזו משמעות יש לשני ראשי שנה?

ניסן אינו הראש של השנה, הוא הלב. אנחנו יודעים שהשמש, אותו גוף שמימי יציב כל כך ונוכח 

כל כך, מסמל את הראש, את השכל. ואילו הירח, זה שלעיתים איננו מבחינים בו, שצורתו משתנה 

תמיד ולעיתים אפילו נעלם לגמרי מעינינו, מסמל את הרגש, את הלב. אנחנו גם יודעים שבזמן 

ומות העולם" משולים לשמש, עם ישראל נמשלו ללבנה. האין זה חסרון? האם הירח אינו ש"א

 פסיבי, קטן וחלש מאוד ביחס לשמש?

 הגמרא מספרת סיפור עמוק, סיפור שיש בו בכדי לשפוך אור על כל המציאות הלא ברורה הזו.

ב הזה, מצב בו בתחילה ה"שמש" וה"ירח" מגיעים שווים בגודלם. הירח לא יכול לקבל את המצ

 אפשרהשליטה ניתנת בשווה לשני כוחות שונים ומנוגדים כל כך. הוא טוען בפני בורא העולם "

 לכי". הקדוש ברוך הוא "מסכים" עם הלבנה ופוקד עליה, "?אחד בכתר שישתמשו מלכים לשני

עקת, ". הלבנה מקבלת את "מיעוטה" כעונש ואינה מבינה על מה נענשה. היא זו !עצמך את ומעטי

 ".?!עצמי את אמעיט ,הגון דבר לפניך ואמרתי הואילריבונו של עולם, "

את הטעות בתפיסה הזו, הרואה חולשה וחיסרון רק בגלל פחיתות בצורה ובדומיננטיות, "מנסה" 

הקב"ה ללמד את הירח. במהלך "ויכוח" ארוך, הוא שוב ושוב מראה ללבנה, ששוני אינו מראה על 

 ב"קטנותה" ישנם מעלות. נחיתות. אדרבה דווקא 

השמש המגיעה עם כל ברירותה, לעולם אינה נמצאת בלילה, בחושך.  -את מושלת ביום ובלילה 

היא לא יכולה להתמודד עם חוסר ההבנה והידיעה.  רק את מסוגלת "לשרוד" בתוך החושך, לתת 

ָנה ֲאנִׁי אור ומשמעות גם כשהכול לא נראה נכון. י ְיׁשֵׁ בִׁ ר ְולִׁ בשונה מהחשיבה הרציונלית,  הלב, - עֵׁ

 יכול להאיר ולעורר אותי גם כשאני שקוע בשינה עמוקה.

את מחוברת לחלק הזה בלוח שמיוחד לבני ישראל, לתאריך שרואה ביציאה לחירות, מרכז חשוב 

עוד יותר מעצם הבריאה הגשמית. ועוד מעלה יש בקטנותך, היכולת להיות קטן, לקבל את עצמך 

יא תכונה של צדיקים. כל אותם צדיקים שנקראו "קטנים" מתהדרים בך עם החולשות שלך, ה

 ובתכונות אותן את מייצגת.

את ההתחדשות, ואיך מגיעה אותה התחדשות, אותו  –הלבנה היא שמביאה עמה את החודש 

יןהכוח ההפוך בתכליתו להגיון, ל" ב"? ַהָשֶמׁש ַתַחת ָחָדׁש ָכל ְואֵׁ י-ְבָרא ָטהֹור לֵׁ  ָנכֹון ְורּוחַ  יםֱאֹלקִׁ  לִׁ

ׁש י ַחדֵׁ ְרבִִּֽׁ  . ההתחדשות מגיעה מתוך היטהרות הלב.ְבקִׁ

הגמרא מספרת על רבי אלעזר בן ערך, שהגיע למקום בו נמשך לתוך מחמדי ה"עולם הזה". 

 -"החדש הזה לכם", הוא קרא  -הנפילה הייתה כה גדולה, עד שכשבא לקרא בתורה, במקום 

למד  ערך בן אלעזרטעות לשונית, בלבול מביך בקריאה. רבי  "החרש היה לבם". זו אינה סתם

שהחידוש צומח מתוך המקום הכי פגוע, שהחידוש מגיע דווקא בעקבות הנפילה, ושההיטהרות 

מתוך הנפילה, היא שמצמיחה מתוך ה"לב טהור", רוח חדשה. היא שמחליפה את חרשות הלב 

 בהתחדשות.

הוא למד שאת החידוש מעולם לא היה צריך להמציא, כמה הלב לפעמים והוא למד עוד משהו, 

אטום, שהסיבה היחידה שאיננו מודעים לחידוש האין סופי העוטף אותנו בכל עת, הוא שהלב היה 

 חרש. שדי רק לפתוח את הלב, בכדי להיות מוקפים ומלאים בחידוש והתחדשות.

  



 מבט פנימי על דברי חז"ל על הפרשה 
 פנהיימר()יואל או

 

  יש כבוד ויש כבוד...

 )ויקרא פרק א פסוק א( הפסוקים של הפרשה

ל ְוָאמַ  ְשָראֵׁ ר ֶאל ְבנֵׁי יִׁ אֹמר: )ב( ַדבֵׁ ד לֵׁ ֹאֶהל מֹועֵׁ ָליו מֵׁ ר ה' אֵׁ ֶהם ָאָדם)א( ַויְִׁקָרא ֶאל ֹמֶׁשה ַוְיַדבֵׁ  ְרָת ֲאלֵׁ

ֶכם ָקְרָבן ַלה' ... יב מִׁ י ַיְקרִׁ  כִׁ

  

 פשט הפסוקים

 ה' קורא למשה כדי להורות לו את דיני הקרבנות, הפותחים את ספר ויקרא.

  

 )מדרש תנחומא פרשת ויקרא סימן ג( הפסוקים  האגדה על

כל מי שרודף אחר שררה, שררה ברחת ממנו, וכל מי שבורח משררה שררה רודפת אחריו, )...( 

 ְְ תחיל ַעָתה ְלָכה ְוֶאְׁשָלֲחָך ֶאל ַפְרֹעה" )שמות ג( הומשה ברח מן השררה, בשעה שאמר לו הקב"ה:"

משה אומר אני כבר עשיתי שליחותי ]כאשר דברתי עם בני ישראל[ הלך וישב לו... לסוף הוציאם 

]ישראל[ ממצרים וקרע להם את הים והביאם אל המדבר והוריד להם את המן והעלה להם את 

ואמר מכאן ואילך מה יש לי לעשות, עמד וישב. הבאר והגיז להם את השליו ועשה את המשכן 

אמר לו הקב"ה חייך יש לי מלאכה גדולה מכל מה שעשית: יש לך ללמד לישראל איך יהיו 

ֶכם קָ  יב מִׁ י ַיְקרִׁ ֶהם ָאָדם כִׁ ְרָבן ַלה'" מקריבים בני קרבן לפני שנאמר:"ַויְִׁקָרא ֶאל ֹמֶׁשה... ְוָאַמְרָת ֲאלֵׁ

יֶלּנּו ּוְׁשַפל רּוַח יִׁתְ משה ברח מן השררה ורדפ ֹמְ ה אחריו לקיים מה שנאמר "ַגֲאַות ָאָדם ַתְׁשפִׁ

 ]הגאווה גורמת בוז לאדם אבל הענווה מביאה לו כבוד[  ָכבֹוד")משלי כט(

  

 נקודות למחשבה

 באופן חריג מקדים ה' קריאה לדיבור אל משה. הפרשנים מתלבטים לגבי משמעות קריאה זו.

ֹכל ָהָאָדם ֲאֶׁשר ַעל פְ ידוע שמשה רב יׁש ֹמֶׁשה ָעָניו ְמֹאד מִׁ נֵׁי נו התברך בענווה מיוחדת: "ְוָהאִׁ

ָהֲאָדָמה" )במדבר יב(. האגדה שלנו מסבירה שמשה, בשל ענוותנותו הגדולה התחמק מהכבוד 

להיות מנהיג וגואל ישראל. לאחר מתן תורה ובנית המשכן העריך משה ששליחותו הסתיימה 

אופן אינו ראוי לתפקיד, ו"ירד מהבמה". לכן היה ה' צריך לקרוא למשה למלא את  ושהוא בכל

תפקידו. במילים אחרות: אדם המחפש כבוד יקבל רק בוז מהחברה! רק אדם שאינו מעוניין 

 בעצמו, שדואג לאחרים, שמתנהג ביושר ובאהבה יכובד.

 קיימים אכן שלשה סוגים של כבוד:

שליטה על הסביבה. כבוד זה יותר קרוב לפחד שהסביבה חשה כלפי א. כבוד שקונים בכסף וכוח ה

 אותו אדם אבל הוא זמני ותלוי הנסיבות, אם בטלו התנאים, בטל גם ה"כבוד".

ב. כבוד המצווה על ידי התורה . בדרך כלל התורה דורשת לכבד אדם הנושא תפקיד ציבורי רם 

מורה( או אדם שהשיג חכמה בזכות לימודו משפחתי )הורה, זקן, -)מלך, כהן( או בעל מעמד חברתי

)תלמיד חכם( .סוג זה של כבוד מגיע לאדם כנציג של ערך חשוב )מלוכה, כהונה, תורה, 

 ולאו דווקא בשל תכונותיו האישיות.  משפחה(

ג. הכבוד אמיתי, שגם אינו מתבטל לאחר הסתלקות האדם מהעולם הוא כבוד שמקבלים בעקבות 

לת. כפי שכתוב במשנה בפרקי אבות: "איזהו מכובד? המכבד את מידת הענווה ואהבת הזו

 הבריות" )אבות ד א(

 

 


