
 
 

 

 מחשבה פנימית 

 )יואל אופנהיימר(

 

 "ודע, שהאדם צריך לעבר על גשר צר מאוד מאד, והכלל והעקר שלא יתפחד כלל." 

 )רבי נחמן מברסלב(

 

 ביאור:

העולם הזה הוא עבור הנשמה כגשר צר שעליו היא עוברת בין הרגע שהיא יורדת מעולם הנשמות, 

 ועד שהיא חוזרת לכור מחצבתה. 

עבור הנשמה ירידה זאת למקום מלא חסרונות וייסורים מפחידה ואפילו מסוכנת. והקושי הגדול 

 ביותר עבורה הוא לדור בתוך הגוף החומרי בעל תאוות בהמיות וטמאות.

אך מדובר בירידה לצורך עליה, כי התלבשות של הנשמה בגוף יוצרת אדם שלם שיכול לקיים 

 זקקות אותה למדרגה רוחנית גבהה יותר. מצוות הפועלות על הנשמה עצמה, ומ

   לכן גם מסע קשה זה הוא מקור לתיקון ולתקווה.

  

 
 הנפשרפואת 

 )אסף אהרון מכבי(
 

 הכללה מוגזמתו ניבוי עתיד

 ם,שלום עליכ

 מעשים לא מתוקנים וסבל מיותר. נמשיך בלימוד עיוותי החשיבה המביאים לרגשות שליליים,

עיוות נוסף של הבינה נקרא 'ניבוי עתיד': אדם  נתקל בעובדה מסוימת ומסיק שהעתיד יהיה כמו 

עכשיו היו גורמים  –כמובן שזה עיוות  ק שיכשל גם בעתיד,אם נכשל במשהו הוא מסי בהווה.

אדרבא ע"י הנהגה נכונה  מסוימים לכישלון אך בעתיד לא בהכרח יהיו ולכן גם לא יהיה כישלון,

 יהיו הצלחות מרובות.

של הבינה נקרא 'הכללה מוגזמת': אדם לוקח פרט ואומר שכל הפרטים הם כמו הפרט  עיוות נוסף
 הוא מכליל בצורה מעוותת. הזה,

אם בעיר זו  ב לעצמו שכל הכיתה בעייתית,רואה אדם בעייתי וחוש לדוגמא: אדם נכנס לכיתה,
מסיק ומפרש בלי שום קשר  הוא לומד מאחד על אחרים, גנבו אותו אז כולם שם גנבים וכו'.

כמובן שהכללה נכונה צריכה להיות צמודה לעובדות ולמציאות  מכליל בצורה מעוותת. למציאות,
 לדוגמא כל המעשנים מסתכנים במחלות קשות ח"ו וכו'

 שבת טהור וקדושה
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 הפרשה בדרך ה"שפת אמת"
 )הרב מנחם סוכות(

 

 למה לנוח?

ר מיד לאחר הציוויים על המשכן, נשלח משה להעביר לישראל את נושא שמירת השבת:  ה ַדבֵּ ְוַאתָּ

יכֶ  ינֵּיֶכם ְלֹדֹרתֵּ יִני ּובֵּ אֹמר, ַאְך ֶאת ַשְבֹתַתי ִתְשֹמרּו, ִכי אֹות ִהוא בֵּ ל לֵּ אֵּ ִני ה'ֶאל ְבנֵּי ִיְשרָּ ַדַעת ִכי אנ  ם, לָּ

 ְמַקִדְשֶכם...

מדוע הציווי מתחיל במילה "אך"? מה לא טוב ב"את שבתותי תשמורו"? האם זה בא למעט 

 ?משהו? את מה

ה, ּוַבּיֹום ַהְשִביעִ  -בהמשך הפרשה, מכונה השבת "שבת שבתון"  אכָּ ֶשה ְמלָּ ֶשת יִָּמים יֵּעָּ י ַשַבת שֵּ

תֹון, ֹקֶדש ַלה'  מה זה אומר? מנוחת מרגוע  ולא מנוחת עראי.. חכמנו מפרשים: ַשבָּ

בת ומיד השבוע סובב סביב ימות המעשה ויום השבת, עשיה ומנוחה, אחרי כל שבוע מגיעה ש

לאחריה חוזרים ימות החול. כשאנחנו נמצאים בתוך המערבולת ההישרדותית הזו, קשה לדעת 

 האם אני נח בכדי לעבוד או שמא עובד על מנת לנוח? 

יש מנוחה רגעית, אני נח כי אני צריך כוח להמשיך, אני נח כי כרגע לא מצאתי מה לעשות, אז 

לו נועדה השבת. מנוחת השבת אינה אמצעי, היא ברירת המחדל היא מנוחה. לא למנוחות שכא

 מטרה.

כל זמן שלא נבין את מהות השבת, קשה יהיה לראות בה מטרה. איך תיתכן מטרה שאין בה 

עשיה? אם נשלחנו לעולם על מנת לעשות, איזו תועלת יש בשביתתי? ובכלל איך התורה מכנה 

ל ֶאת ַהשַ  -את שמירת השבת, את אותה הימנעות ממלאכה, בשם עשיה?  אֵּ ְמרּו ְבנֵּי ִיְשרָּ ת, ְושָּ בָּ

ת שֹות ֶאת ַהַשבָּ  .ַלענ

באת הפסוק  לומר שצריך  -אך את הזהב , האמור בפרשת הגעלת כלים, דורשים חז"ל: ַאְך ֶאת ַהזָּהָּ

. לפי זה ניתן להבין ש"אך את שבתותי", הוא להיות רק בשבת, להעביר חלודה שלו קודם שיגעילנו

מה שאינו "שבתי" מעליי, את כל מה שאינו מעצם מהותי, ולהיות בה כפי שאני.  להסיר את כל

"לדעת כי אני ה' מקדישכם". לדעת שכשם  –מפגש נקי כזה הוא שיגלה את מי שאני בתוך תוכי 

שה' קדוש בעצם, כך בנו הקדושה היא חלק ממהותנו, חלק שלעולם לא תופרד מאתנו, חלק שאם 

 שעטינו על עצמנו קליפות. מכיוון ששכחנו מי אנחנו.אינה גלויה, זה מכיוון 

החיבור לשבת מגלה בי כמה אני משתוקק למהות היותר רוחנית שבי, כפי שדרש רבי שמעון בן 

ַבת ַוִּינַָּפש  לקיש את הפסוק  אותה נפש שנפח ה' בנו  כיון ששבת, ווי אבדה נפש. -ּוַבּיֹום ַהְשִביִעי שָּ

ם ְלֶנֶפש ַחּיַָּֽה ַוִּיַפח -מתוך תוכו  ָאדָּ יו ִנְשַמת ַחִּיים, ַוְַֽיִהי הַָּֽ , אני מרגיש לפתע כמה היא חסרה לי, ְבַאפָּ

כמה אני לא חווה אותה מספיק. ה' הפיח בנו נשמה בכדי לעורר את הגוף לחיפוש, וכך השבת 

 ניטעה בין ימות החול, בכדי לעורר את המודעות וההשתוקקות לעולם הרוח.

הגענו לעולם של חול, של חומר. ניתנו לנו בו יעדים, עבודה חומרית ורוחנית, אבל אנחנו אמנם 

המטרה היא להתעלות אל מעבר לכל החומר, לזכור שיש משהו גבוהה בהרבה. בשביל זה יש 

ַמר ֶאת –שבת, צריך "לשמור" את השבת  ר", האמור במעשה יוסף[. -לחכות לה ]כמו "ְוָאִביו שָּ בַָּֽ ַהדָּ

מלאכת השבוע נועדה עבור אותם רגעים של שקט, של רוח, של חיבור. לדעת שכל לזכור שכל 

 מעשה נכון, גם בימות החול, מעלה את היכולת שלי להגיע לאותה השבת.

רק את זה. זו המטרה היחידה לשמה אתם  –אך את שבתותי תשמרו  -וכאן מגיעה התורה ומצווה 

 כאן, כל השאר הם רק אמצעים.

 
  



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

 

 )שמות לב(  הפסוקים של הפרשה

ק ַוּיֶזר ַעל ְפנֵּי ַהַמִים וַ ַוִּיַקח  (כ) ֶשר דָּ ש ַוִּיְטַחן ַעד אנ אֵּ שּו ַוִּיְשֹרף בָּ ֶשר עָּ ֶגל אנ עֵּ לֶאת הָּ אֵּ  :ּיְשְק ֶאת ְבנֵּי ִיְשרָּ

 

 פשט הפסוק

 .משה רבנו טוחן את עגל הזהב, ומערבו במים שהוא נותן לשתיה לבני ישראל

 

 כי תשא( -פיסקא י   )פסיקתא רבתי האגדה על  הפסוק

ט ֶזה ַיְשִפיל ְוֶזה יִָּרים": )תהלים עה(. מ-כך פתח ר' תנחומא בי רבי יונה ממצוצרא: "ִכי א   הו כי ֹלִהים ֹשפֵּ

להים שופט? אלא בשעה שעשו ישראל אותה המעשה ]חטא העגל[ מיד ירד משה ושחקה וזירה -א

ל" ]בפסוק ש אֵּ לנו[. אמרו רבותינו: כל מי שהיה לו עדים אותו ]העגל[ על פני המים "ַוּיְשְק ֶאת ְבנֵּי ִיְשרָּ

והתראה היה נהרג, עדים ולא התראה היה שותה מאותם המים ונבדקו כסוטות, וכל מי שלא היה ]לו[ 

ט ֶזה ַיְשִפיל ְוֶזה יִָּרים": משפיל לכל מי-עדים ולא התראה היה מת במגפה, שנאמר "ִכי א    ֹלִהים ֹשפֵּ

 מי שלא נשתתף במעשה העגל .שנשתתף במעשה העגל ומרומם לכל 

 

 נקודות למחשבה

משה רבנו הניצב על הר סיני במשך ארבעים יום במעמד הנעלה ביותר מול הקב"ה, יורד חזרה לעם 

ה". כגודל התרוממות המוח, כך גודל הא מָּ ֹלִהים הֵּ ה א  שֵּ כזבה עם שתי לוחות הברית בידיו, "ְוַהלֹֻּחת ַמענ

אליל בדמות של עגל של זהב ולעבדו. התגובה  והתסכול לנוכח המראה של עם ישראל, שמיהר ליצור

הראשונה של משה היא לשבור הלוחות האלוקיות, אך עליו לעשות מעשה כלפי העגל. משה בוחר 

לשרוף אותו ולטחון אותו עד דק, כביטוי לעמדה בלתי מתפשרת כלפי כל תופעה של עבודה זרה. 

אֵּ "ַוּיִ   פחות מובן הצעד הבא של משה המובא בפסוק שלנו: ל". נחלקו ֶזר ַעל ְפנֵּי ַהַמִים ַוּיְשְק ֶאת ְבנֵּי ִיְשרָּ

( סבורים שמטרת 19מאה  –הפרשנים על משמעות מעשה תמוה זה. הרמב"ן והרש"ר הירש )גרמניה 

משה הייתה חינוכית, ונועדה לשכנע את העם באפסיות העגל. ומסביר הרמב"ן: "והנה רצה לבזות 

כניסו בבטנם שיוציאוהו ברעי ובצואה". במילים אחרות: דבר שעשוי מעשיהם, טחן האלוה שלהם וה

 .להגיע למקומות הכי נמוכים של גוף האדם לבטח אינו ראוי לכבוד והתייחסות

אגדתנו מיחסת למעשה של משה ערך סמלי הקשור למהות העמוקה של חטא העגל. ביהדות, נתפס  •

לעמו, ונמשל לרגע הנישואים של זוג אוהב.  ממעמד הר סיני ומתן התורה כשיא הקשר שבין הקב"ה

כבגידה של אישה בבעלה החדש. על משה  -ביום הארבעים לאחר מתן תורה  -לכן נתפס חטא העגל 

לשקול עונש מתאים לכל פרט במחנה, מבלי לפגוע בחפים מפשע. למי שלא חטא מובטחים החיים, 

לפי אלה שקיים לגביהם ספק אם חטאו או ודינו של מי שעבד עבודה זרה, מוות. הדילמה הקשה היא כ

"אישה  -לא. כלפיהם משתמש משה רבנו בפתרון של התורה לבדיקת אישה חשודה בזנות תחת בעלה 

המסוגלים לבדוק אם האישה נקייה מחטא או לאו: "ּוִמן  –סוטה". שם מכין הכהן "מים מאררים" 

ן ִיקַ  ֶשר ִיְהֶיה ְבַקְרַקע ַהִמְשכָּ ר אנ פָּ ִים". )במדבר ה(ֶהעָּ ן ְונַָּתן ֶאל ַהמָּ שֶ   ח ַהֹכהֵּ ר ואצלנו כתוב: "ַוִּיְטַחן ַעד אנ

ּה ֶאת ַהַמִים" ק ַוִּיֶזר ַעל ְפנֵּי ַהַמִים". שם כתוב: "ְוִהְשקָּ ל". המים המא  דָּ אֵּ ררים ואצלנו "ַוּיְשְק ֶאת ְבנֵּי ִיְשרָּ

העפר  -נט המסמל את המוות ואת הכיליון ואלמ -המים -מורכבים בשני המקרים מאלמנט של חיים

או אבקת העגל. אדם השותה מתערובת של ניגודים אלה יטה לכיוון של נשמתו. אם חטאה, ונכנע 

החיים, יבורך ויתעצם   לכוחות החומר והמוות, הוא יפגע. אבל אם הוא טהור ונשאר דבוק במקור

 .משתית המים

 


