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 )יואל אופנהיימר(מחשבה פנימית 

 

 ".כל עבודתנו, לגלות אהבתנו בקרבנו, בכל יום ויום ממש"

 פרי חכם אגרות ומאמרים( -)הרב אשלג זצ"ל 

 

 ביאור: 

על פי חכמת הפנימיות, נפש האדם מורכבת משני חלקים: יצר הטוב )רצון להשפיע( ויצר הרע )רצון 

 לקבל(. 

אצל רובנו מעורבב הרצון להשפיע ברצון לקבל, הווה אומר: קשה לנו ביותר לעשות מעשה נקי לגמרי 

ייה לרווח כל שהוא, מאינטרס, מאהבה עצמית, מרצון לקבל. גם כשאנחנו עוסקים בנתינה, מקונן בנו ציפ

 הוקרה של המקבל, תמורה עתידית או שכר בידי שמיים. 

הסיגים של  טהורה הנמצא בנו, ולזכך אותו מכלעבודתנו היא אכן לזהות את המרכיב של האהבה ה

 -לעשות נחת רוח לזולת  –הרצון לקבל האגואיסטי וללמוד ולקיים "ואהבת לרעך כמוך" כהלכתה ממש 

 הבה שאינה תלויה בדבר.במקום הנשגב של א



  

 

 )אסף אהרון מכבי(רפואת הנפש 
 

 בחירה או תגובה?

לאחר שלמדנו באופן כללי ובתמצות רב את השורשים לבעיות רגשיות שעלולות להתפתח לחולאי גוף 

 ונפש שונים, מכאן ואילך נתמקד בפרטים:

מגיב אוטומטית למקרים  רוב העולם לא בוחר אלאהאדם הוא בעל בחירה כיצד להרגיש! הזכרנו ש

שקורים לו. התגובה האוטומטית לרוב תהיה שגויה ותוליד בעיות ותוצאות לא רצויות. גם התגובה וגם 

 הבחירה נובעות מהמחשבות שבראשנו המורכב מחכמה, בינה ודעת והיום נתמקד בחכמה.

 התגובהלעומת  הנכונה מגיע משכל מבורר הרואה את העובדות והמציאות כפי שהיא באמת, הבחירה

הבאה משכל לא מבורר, שלא רואה את המציאות בצורה נכונה. עיוות שכלי זה הוא תוצאה של הנחות, 

אמונות ותובנות לא נכונות שרחש האדם לעצמו במהלך חייו, בעיקר בילדותו, בעקבותן רואה את 

צאות הרסניות המציאות בצורה לא אמתית ולא עובדתית ולכן גם מגיב בצורה לא מתוקנת בעלת תו

 לעצמו ולסביבתו.

לדוגמא: בעל חוזר לביתו מיום עבודתו. הבית נקי ומסודר, אשתו מקושטת לכבודו, הילדים מסודרים, 

ממש בית לתפארת, רק שהכיור מלא בכלים. הבעל רואה את הכיור המלוכלך ומגיב בביקורת ובכעס על 

 אשתו וכו'.

מדוע הוא ראה רק את הכיור ולא את כל היופי וההשקעה שמסביב? האם הוא עצר וניסה להבין  שאלה:

מה גרם לכך שהכיור עדיין לא נקי, אולי אשתו לא עמדה בעומס? מדוע הוא לא יכול להכיל זאת והיה 

 חייב להתפרץ בעזות נפש גסה כזאת?

מקום בנפש  - ום, או שחור או לבן""הכל או לא כלזה תוצאה מעיוות אחד שבחכמה הקרוי  תשובה:

  שרוצה שהכל יהיה מושלם ,ואם אין שם שלמות אין שם כלום.

חלק מהשלמות של כמובן שאם היה רואה את המציאות בצורה מאוזנת, כלומר עם תודעה שמבינה ש

, והיה מכיל זאת ולא יוצא מכליו, אז היה מחמיא לאשתו ואוהבה על כל עולמנו הוא שאין בו שלמות

היש שישנו, והיה מתמלא רגשות נעימים ובריאים והיה מתקיים שם 'איש ואישה זכו שכינה ביניהם', אך, 

בעל זה הרס את הקשר בתגובתו וגרם לעצמו רגשות שליליים שיובילו למעשים שלליליים 'לא זכו אש 

 אוכלתם' וכך הולך ומחליא את עצמו מדחי אל דחי.

נוספים של החכמה, הבינה והדעת ונשתדל לתת רִאייה מתוקנת  בפעמים הבאות ב"ה נלמד על עיוותים

 ואמתית כנגד כל עיוות. שבת שלום השקט ובטח.
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 הפרשה בדרך ה"שפת אמת" 

 )הרב מנחם סוכות(

 

 לקוללחכות 
: מי גילה לבני רז זה אמר רבי אלעזר, בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, יצאה בת קול ואמרה להן

דכתיב )תהלים קג, כ( "ברכו ה' מלאכיו, גבורי כח, עושי דברו, לשמוע  שמלאכי השרת משתמשים בו?

 .ואח"כ[ לשמוע-קודם[ עושי, והדר ]-בקול דברו", ברישא ]

נוספים, אנו מוצאים התייחסות מיוחדת מאוד לאותה אמירה של בני ישראל במאמר זה ובמאמרי חז"ל 

ה ְוִנְשָמע" ר ה', ַנֲעשֶׁ ר ִדבֶׁ  ", לכך שהקדימו "נעשה" ל"נשמע". מה כל כך מיוחד בכך?ַויֹּאְמרּו, כֹּל ֲאשֶׁ

ם אמנם, באותה גמרא מובא לגלוגו של צדוקי אחד על אמירה זו, לגלוג הנובע מכך שהעם מתחייבי

לקיים עוד טרם שמעו את הדרישות. לפי זה היה ניתן להבין שגדולת ישראל באמירה זו, היא בעצם 

האמון שהם נותנים בה'. אך האם זה באמת כל כך קשה? האם ישנה סבירות מתקבלת על הדעת כי 

בורא העולם, מי שהוציאם זה עתה ממצרים, ידרוש מהם לעמוד במשהו שהוא מעבר ליכולתם? ומדוע 

 אמון ייחשב ל"רז", לסוד של מלאכים?ש

כשהקב"ה מביא את ישראל להר סיני, הם יודעים כי עליהם להתכונן ל"תורה", לספר חוקים חדש, לקבל 

את דברי האלוקים בכל אשר להתנהלות חייהם, למצוות, להנהגות. אבל לכאורה כאן זה נגמר. העם 

 מבין שלא.

ה מפיו ועם זאת ממש לא "לשמוע בקולו", לא להקשיב אפשר לציית למישהו, לקיים כול מילה שיצא

לקול שלו, למה שהוא אומר בין המילים, למה שהוא רוצה מעבר למילים. כשעם ישראל מתכוננים לקבל 

את כול מה שיצווה אותם ה', הם  לעשותאת התורה הם ממש לא מוכנים להיעצר במילוי מצוות ה', ב

. לשמוע את מה לשמוערות של רצון ה', אבל הם רוצים גם מבינים שכל הדיברות הם פרטים, הם נגז

 שמונח בתוך הדברים, את הקול. 

ִלי"כשמשה מכין אותם לפני מתן תורה, הוא מעביר להם מסר, " , מכאן ניתן ְוַעָתה, ִאם ָשמֹוַע ִתְשְמעּו ְבקֹּ

הכֹּל להבין שישנו קול תמידי, שצריך רק לדעת איך לשמוע. עם ישראל קורא " ר ה' ַנֲעשֶׁ ר ִדבֶׁ ", אבל ֲאשֶׁ

 ". ְוִנְשָמעאנחנו לא מסתפקים בכך, אנחנו רוצים שזה יוביל אותנו גם ל"

זהו הסוד של המלאכים, אותו פסוק נפלא מספר התהילים שמתאר את הצורה בה רואים המלאכים את 

ידברי ה', הם " קֹולְדָברֹו,  ֹעשֵׂ ֹמַע בְׁ נים רק לעשות את הדברים, הם מבינים ", הם לא מעונייְדָברֹו ִלשְׁ

שהמטרה היא מעבר לכך, הם עושים את הדברים בכדי שיוכלו גם לשמוע את הקול, הקול שמעבר ומעל 

 למילים.

ַמעהפרשה שלנו מתחילה ב" ר ָעָשה ֱאֹלִקים ַוִישְׁ ה, ֵאת ָכל ֲאשֶׁ ֵתן מֹּשֶׁ ה ּוְלִיְשָרֵאל ִיְתרֹו, כֵֹּהן ִמְדָין, חֹּ  ְלמֹּשֶׁ

ת ִיְשָרֵאל ִמִּמְצָרִים ִכיַעּמֹו,  ", אתה יכול להסתובב בעולם שנים, לחפש הרבה, אבל לא הֹוִציא ה' אֶׁ

לשמוע. הקול הזה כל כך מוסתר, בשביל להתחיל לשמוע צריך לצאת מהמקום שמשעבד אותך. הסיבה 

", האפשרות להתנתק מעולם המייצרים צריםהוציא ה' את ישראל ממ כישיתרו מסוגל לשמוע הוא "

והחומר, הוא המאפשר לקול הזה להישמע בעולם. לאחר שמתחיל קולו של ה' להתגלות בעולם, רוצים 

 העם לשמוע אותו עוד ועוד, להתחבר יותר ויותר לעומק אותו הקול.

ר ִד ולדבריהם של ישראל ישנה משמעות עמוקה עוד יותר. כשהם אומרים " ר ה'כֹּל ֲאשֶׁ ", הם לא בֶׁ

אשר דיבר ה', על כל אבן וכל  כלמתייחסים רק לדברות שישמעו במעמד הר סיני, הם ממש מדברים על 

ה חול וכל גלקסיה, על "ִבְדַבר ה' ָשַמִים ַנֲעשּו". הם מבינים עד כמ-פרח, על כל נחל וכל הר, על כל גרגר

ובתוך כל נברא, ניתן לשמוע את קולו של כל הבריאה מחכה לייעודה, לתיקונה, ועד כמה מאחורי 

 הבורא. 

הסוד הגדול שמגלים העם באמירה נפלאה זו הוא, שהם מחכים, מחכים לגלות את דבר ה' שבכל נברא 

 ולהקשיב לקול ה' הבוקע מתוכו, מעומק הווייתו.

 



 

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

 

 )שמות פרק כ(   הפסוק שלנו

א ן ַוַירְׁ ֶאת ָהָהר ָעשֵׂ ת קֹול ַהֹשָפר וְׁ ֶאת ַהַלִפיִדם וְׁאֵׂ ָכל ָהָעם ֹרִאים ֶאת ַהּקֹוֹלת וְׁ ָהָעם ַוָיֻנעּו  )יד( וְׁ

ָרֹחק: דּו מֵׂ  ַוַיַעמְׁ

 

 פשט הפסוק

 בזמן מעמד הר סיני ראו כל העם את הניסים שהתלוו למתן תורה ויראו מאוד. 

 

  החדש הזה( -)פסיקתא דרב כהנא )מנדלבוים( פיסקא ה   האגדה על  הפסוק

רבי נחמן ורבי לעזר ברבי יוסה ורבי אחא. אחד אמר, אמר הקב"ה לישראל: בניי חידוש גאולה 

יש לכם לעתיד לבוא. וחרנה אמר חידוש שהוא לעתיד לבוא יש לכם כאן. מה לעתיד לבוא "ָאז 

ִרים"  ינֵׂי ִעוְׁ ָנה עֵׂ ָכל ָהָעם ֹרִאים ֶאת ַהּקֹוֹלת, אף כאן ")ישעיה לה(ִתָפַקחְׁ . מה לעתיד שלנו[ ]בפסוק "וְׁ

ָנה"  ִשים ִתָפַתחְׁ רְׁ נֵׂי חֵׂ ָאזְׁ ִנשְׁ )ישעיה שם(לבא "וְׁ רּו ֹכל ֲאֶשר ִדֶבר ה' ַנֲעֶשה וְׁ ָמע" , אף כאן "ַוֹיאמְׁ

ַח" )שמות כד( ג ָכַאָיל ִפסֵׂ ַדלֵׂ א ֹמֶשה ֶאת ָהָעם )ישעיה שם(. מה לעתיד לבוא "ָאז יְׁ , אף כאן ַויֹוצֵׂ

ַראת ָהא   ם" )שמות יט(ים ֹלהִ -ִלקְׁ שֹון ִאלֵׂ ָתֹרן לְׁ , אף כאן "ַוַיֲענּו ָכל ָהָעם )ישעיה שם(. מה לעתיד "וְׁ

רּו ֹכל ֲאֶשר ִדֶבר ה' ַנֲעֶשה" ָדו ַוֹיאמְׁ  .)שמות יט( ַיחְׁ

 

 נקודות למחשבה

התורה מתייחסת באופן שונה לחוש הראיה ולחוש השמיעה. למרות שהעין רואה למרחקים גדולים 

ובפרוט רב, היא עדיין מבחינה רק בחיצוניות הדברים, בחלק המעשי והגשמי שלהם. לעומת זאת, האוזן 

קולטת קול, דבר שאין בו מוחשיות אך מסוגל להעביר תוכן ]הדיבור[ הבא ישירות מכוחות הנפש של 

ֹלא הזולת, ומאפשר חיבור ישיר אליו. לכן התורה מזהירה שלא לסמוך על חוש הראייה " י וְׁ ָתֻתרּו ַאֲחרֵׂ

יֶהם".  ינֵׂיֶכם ֲאֶשר ַאֶתם ֹזִנים ַאֲחרֵׂ י עֵׂ ַאֲחרֵׂ ֶכם וְׁ ַבבְׁ לעומת זאת, חוש השמיעה הוא בסיס של האמונה לְׁ

ל ה' א  היהודית, ככתוב:  ָראֵׂ ַמע ִישְׁ ינּו ה' ֶאָחד"-"שְׁ . זאת ועוד, בנקודות המפגש האינטימיות ביותר ֹלהֵׂ

אייה בלתי נחוץ או אפילו מזיק. כשמשה רבנו עולה לסיני לקבל של בשר ודם והאין סוף, נמצא חוש הר

ַאִני ָהָא את התורה, מתכסה הקב"ה בענן כבד. אז אומר לו ה': ֹאת ֶאת ָפָני ִכי ֹלא ִירְׁ ָדם "ֹלא תּוַכל ִלרְׁ

בדומה, כשכהן גדול נכנס ביום הכיפורים לקודש הקודשים, רק בזכות ענן הקטורת (. )שמות לג ָוָחי"

  .א את כל החלל יכול הוא לצאת בשלוםהממל
 ָכל ָהָעם ֹרִאים ֶאת ַהּקֹוֹלתבפסוק שלנו צרוף המילים התמוה " דורש העמקה. איך עין יכולה "וְׁ

 .לראות קול? רק בדור שלנו יכולה תוכנת מחשב לתרגם קולות לצורות ובכך לעזור לנו לדמיין מציאות זו

המדרש מסביר שכל דיבור שיצא מפי הבורא הופיע לישראל כאותיות של אש. וכך היה אפשר לראות את 

"ראיה הקול! רבינו בחיי מייחס את תופעה זו למדרגה הרוחנית של עם ישראל במעמד הר סיני ומסביר: 

ִני" יַח בְׁ ה רֵׂ אֵׂ במילים אחרות, יש  ., כי אין הקול והריח נראים")בראשית כז( זו ענין השגה, וכן: "רְׁ

חושי של הבורא, מבחינת -להבין את "ראיית" בני ישראל כיכולת שכלית מופשטת להבין את הדיבור העל

הקולות והלפידים בעין  "ובעת ההיא ראו"דברים שבאים מהלב נכנסים אל הלב". ומסביר המלבי"ם: 

ים את הנראה, שזה הנפשי הפנימי בעין הנבואיי. ואמרו חז"ל שהיו רואים את הנשמע ושומע

 ע"י החוש המשותף הפנימי".

 ,אגדתנו משווה את המצב הרוחני של עם ישראל בעת מתן תורה למדרגה שישיגו לעתיד לבוא

בעת הגאולה. אז, על פי הנביא, לא יהיו יותר עוורים, חרשים, אלמים ופסחים. כל האנושות תהיה במצב 

אבל בעיקר, אותו שינוי יקרה גם ברובד הרוחני. כך של שלמות נפלאה ללא שום פגם והגבלה כל שהיא. 

יפלו כל המחיצות ביננו לבין הקב"ה הגורמים בחיינו לבלבול, צער וסבל. אז יוכל כל אחד לראות את טּוב 

 ה', לשמוע את דברו, ולספר את תהילתו. 

 


