
 

 

 

 

 

 

 מחשבה פנימית 

 )יואל אופנהיימר(

 

 "ה נוהג שם ]ברוחני[, והכל תלוי ברצון.י"...אין ענין הכפ

 פרק א(  )הרב יהודה ליב אשלג זצ"ל. תלמוד עשר הספירות

 

 ביאור: 

של הבורא כלפי הנבראים הוא אסימטרי ביסודו. "מטבע הטוב להיטיב", במילים אחרות, היחס 

הבורא רוצה רק להטיב לבריאה. מטרת הבריאה עצמה היא "ליהנות לנבראים", ולכן מהבורא 

יוצא שפע בלתי מוגבל ובלתי מותנה. פעולת הבורא במציאות היא ביטוי של כוח אחד: הרצון 

 להשפיע. 

ם הטבה, על פי הבריאה על בסיס הפוך: הרצון לקבל שפע. בלי כוח זה לא תתכן שו מנגד, בנויה

 נכפה על הנברא אלא מתקבל בו באופן מדוד ומדויק בהתאם לרצונו.  נוהעיקרון שהשפע אי

דוגמה: אם אין בי עניין במוזיקה, לא אגיע לתענוג הגדול של ניגון כלי נגינה. הרשות נתונה לכל 

 חום את הכלי קיבול לשפע לפי רצונו החופשי. אחד לבנות בכל ת

 אנחנו יכולים ללמוד שתי השלכות חשובות מעקרון גדול זה: 

 האדם בעל בחירה חופשית, הוא יצור אוטונומי אל מול רצון ה'. • 

בתחום החינוך, עלינו להבין שאין אפשרות לדחוף ידע בכוח אל תוך שכל התלמיד, אלא עלינו • 

תית ומותאמת לכל אחד, על פי מאמר מידה, כי רק כך תתאפשר למידה אמלעורר בו רצון הל

 חז"ל: " חנך הנער על פי דרכו".



 

 רפואת הנפש 

 )אסף אהרון מכבי(
 פילטר השכל

 

 שלום אחים יקרים
 

ושכאשר  ,כל רגש ומעשה שליליים מקורם בחשיבה מעוותתבהמשך ללימודנו החשוב ש

נתקן ונאזן את המחשבה יתוקנו הרגשות והמעשים השליליים וישרתו את האדם להצלחה  נברר,

 נמשיך ללמוד עיוות נוסף שמקורו בחלק החכמה שבשכל: בכל תחומי חייו,

 : בעיוות זה האדם מסתכל על המציאות דרך נקודת מבט אינטרסנטית,פילטר שכלי ורגשי

 וממילא לא רואה את שאר הדברים. ראייתו את המציאות ממוקדת אך ורק במה שנוגע לו

הוא יראה במציאות רק מה שבהקשר של רכבים. מכיוון שזה  : אדם המחפש לקנות רכב,לדוגמא

הוא שופט את המציאות לפי הנגע  הוא לא ֹחווה את המציאות בשלמות, מה שמעניין אותו כרגע,

ואה אותם ולא אך הוא לא ר יכול להיות שסביבתו הקרובה תזדקק לו לעניינים שונים, שלו.

 …כמובן שזה יצֹור בעיות רבותהוא שקוע בשלו ו מתחשב בהם כלל,

הוא לא רואה  הוא לא רואה את שאר הדברים, ,רואה הכול איומים אדם עם חרדה, :דוגמא נוספת

 לכן, הוא רואה את המציאות רק סביב הנקודה שמטרידה אותו. מרחב ואת שאר המציאות,

לאדם להרגיש וליהנות וממילא רק ממילא לא ירגיש את שפע הרגשות הנפלאים שברא הבורא 

 מה שיוליד מעשים שליליים וכו'. תלך ותגבר חרדתו וצערו,

 

הוא  וזה יוצר אצלו תמונה מעוותת,שייכות  בפועל יש לאדם עניין רגשי בדבר מסוים,לסיכום: 

תית ולכן זה עיוות ופספוס גדול מה שנוגע לו ולא את המציאות האמ רואה במציאות את

 של יופי ואור החיים!

 

 שבוע הבא ב"ה נלמד על עיוות נוסף של החכמה ואח"כ של הבינה והדעת. בת זו.עד כאן לש

 .שבת קדושה וטהורה ברכת ה' עליכם,

 

 א.א.

 -בכל שאלה והתייעצות בנוגע לטיפול יהודי )גוף ונפש( ניתן לפנות לאסף במייל

asaf_maccabi@walla.com 

 



 

 הפרשה בדרך ה"שפת אמת" 

 )הרב מנחם סוכות(

 ויהי בוקר ויהי ערב

 ,"יהי ביום השלישי בהיות הבקר"ו המדרש כאן מביא שלמרות שהתורה ניתנה בבוקר, כפי שנאמר

תּוכאסמכתא לכך מביא המדרש את הפסוק באיוב "  .המשפטים, ניתנו בערב  ."מבקר לערב ֻיכַּ

מה המשמעות של האמרה הזו, האם באמת יש כן התייחסות רק לשעה בה ניתנה התורה ונמסרו 

 המשפטים? 

וכי   -ויעמד העם על משה מן הבקר עד הערב" " ,ישנה דרשה אחרת המובאת במסכת שבת

תעלה על דעתך שמשה יושב ודן כל היום כולו? תורתו מתי נעשית? אלא, לומר לך, כל דיין שדן 

לאמיתו אפילו שעה אחת, מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף להקדוש ברוך הוא דין אמת 

במעשה בראשית. כתיב הכא, "ויעמד העם על משה מן הבקר עד הערב", וכתיב התם, ויהי ערב 

 .ויהי בקר יום אחד

דרשה זו מוציאה את המילים ממשמעותם הפשוט, משה לא יושב פיזית מהבוקר עד הערב. מה 

ה? מדוע נתפסים במילים של בוקר וערב? מדוע המילים האלו הם חלק כל כך חשוב הוא כן עוש

 בסיפור הבריאה?

 ,אמת אומרישנה ההתנגדות החזקה של מידת האמת,  ,מסופר במדרש ,לפני שה׳ בורא את האדם

"משליך את האמת לארץ", מתאפשרת בריאת  . רק לאחר שהקב"השכולו שקרים ,אל יברא

 האדם. המדרש ממשיך כי האמת שבה וצומחת מתוך הארץ. למה הכוונה?

העולם שלנו הוא "עולם השקר", הוא נקרא "עולם" על שם ההעלם הגדול, העלם שיכול 

זה להתאפשר רק בתנאים המיוחדים של עולם החומר, השקר שנותן לנו לראות נפרדות וחלוקה. 

סתר של עד שהה , כל כך ברורה ויציבה,שוט לגלות אמת בעולם, האמת היא כל כך אמיתיתלא פ

"שכולו -, העולם כבר לא יהיה ״עולם״ ה. ברגע שאך תתגלה במעט,העולם לא יוכל לעמוד בפני

 .שקרים"

הוא משליך אותה לארץ, לתוך הארציות, בורא העולם לא מבטל חלילה את האמת בעבור העולם, 

מוסתרים בתוך של אותה אמת צרופה, חלקיה השונים לא רק ש .ר אותה ומערב אותההוא מסתי

, הרבה יותר מכך, האמת צומחת ומתפתחת מתוך ההסתר הזה, מתגלה הוויית העולם המורכבת

 .שוב ושוב בשלל פנים, פנים שרק מציאות של ארץ יכולה לייצר

בשביל לברוא את רב, ויהי בוקר". בבריאת העולם, חוזרת על עצמה שוב ושוב האמירה "ויהי ע

העולם היה צורך ב״ערב״, בעירוב וערבוב של האמת, אבל צריך לזכור שיש מטרה, יהי בוקר. 

, היכולת לגלות אור מתוך בתוך ומתוך עולם השקר האמת מוסתרת בכדי שנוכל לגלות אותה

 .רהההסתר היא ייחודית רק לעולם בו שייך הסתר, היא המטרה לשמה נוצרה ההסת

התורה שבכתב ניתנה ביום, בגלוי ובברור, זה היה חלון שנפתח, לרגע הוסר המסווה הארצי 

. מציאות המשפטים, הם נולדים מתוך המציאות היום יומיתלעומת זאת, הרו. ווהתגלה האור בז

שם,  .שבערב כדור הארץ מסתיר את אור השמש פיכ האמת בדיוק אורהגשמיות מסתירה את  בה

דווקא שם, אנו מצווים לחפש את האור המסתתר ו״לעשות סדר״ בערבוביה. כשאדם דן דין אמת 

כשאדם  אותו מתעורר אדם לבדוק לעומק. בכל תחוםלא רק במשפט בין שני יריבים, לאמיתו, 

א את האמת המסתתרת, הוא נעשה שותף לאותו תהליך ולמצ ,מצליח לגלות את האור במורכב

 ה, הוא משתתף בהובלת הבריאה אל ייעודה.נפלא של הבריא

של  -חשוב לדעת לגלות נקודות של "בוקר"  .י, משה דן את העם ״מבוקר עד ערב״אבל בכך לא ד

. הבא ולשמור אותו ל"ערב" ,לקחת את אותו אור שהתגלה ,לא פחותחשוב ואור, בתוך ה"ערב", 

ובוקר. ישנם זמנים שקל יותר  העולם, לא רק במבנהו הפיזי, מורכב מסדרה מחזורית של ערב

 ל נראה חשוך.ולהבחין באור ויש עיתים בהם הכ

בעת התגלות צריך כל אחד לזכור שזה לא יישאר לנצח, שהוא עלול למצוא את  

שעת האור ו הדברים לא ברורים. לכן, דווקא עצמו שוב בעירוב, שוב במקום ב

ישראל לא רק ת בני הוא הזמן להתכונן לחושך. משה רבנו מגלה ומלמד א

, אלא, גם לזכור לקחת את אותו האור את האור בתוך החושךלדעת לגלות 

 לתוך החושך הבא.



 

 

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

 

  (כב שמות) :הפסוק של הפרשה

 ְוֵגר ֹלא תֹוֶנה ְוֹלא ִתְלָחֶצּנּו ִכי ֵגִרים ֱהִייֶתם ְבֶאֶרץ ִמְצָרִים:)כ( 

 

 :פשט הפסוק

 התורה אוסרת לפגוע בגר כי עם ישראל  היה גר במצרים. 

 

 (ב תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף נט עמוד) :האגדה על  הפסוק

והלוחצו עובר  ,[מצווה לא תעשה]  את הגר עובר בשלשה לאוין [המצער] תנו רבנן: המאנה

ְוִכי ָיגּור ִאְתָך ֵגר ", [בפסוק שלנו] ְוֵגר ֹלא תֹוֶנה : דכתיבי שלשה לאוין -בשנים. מאי שנא מאנה 

וגר בכלל  - (ויקרא פרק כה) "יתֹוְוֹלא תֹונּו ִאיׁש ֶאת ֲעמִ " ,(ויקרא כ"ה) "ְבַאְרְצֶכם ֹלא תֹונּו ֹאתֹו

 (שמות כג) "ְוֵגר ֹלא ִתְלָחץ" [בפסוק שלנו] "ְוֹלא ִתְלָחֶצּנּו"עמיתו הוא. לוחצו נמי, שלשה כתיבי: 

אלא: אחד זה ואחד  -! [ההזהרה על  כל אדם] וגר בכלל הוא - ב(שמות כ) "ֹלא ִתְהֶיה לֹו ְכֹנֶׁשה"

אומר: מפני מה הזהירה תורה בשלשים וששה מקומות, זה בשלשה. תניא, רבי אליעזר הגדול 

מה הפרוש ]מאי דכתיב . ]שמקורו רע[ מפני שסורו רע -ואמרי לה בארבעים וששה מקומות בגר 

 . ? רבי נתן אומר: מום שבך אל תאמר לחברך"ִכי ֵגִרים ֱהִייֶתם ְבֶאֶרץ ִמְצָרִים" [של

 

 נקודות למחשבה

ִמְׁשָפִטיםוְ "הפרשה שלנו מתחילה במילים  כל מקום שנאמר " " ומסביר רש"י במקום:ֵאֶלה הַּ

למרות שפרשתנו פרוש: ". מוסיף על הראשונים, מה הראשונים מסיני, אף אלו מסיני "ואלה"

עוסקת בדיני המשפט של החברה הישראלית הנראים דומים לספרי החוקים של חברות רבות, גם 

ְמֶלֶכת ֹכֲהִנים ְוגֹוי ָקדֹוׁשְואַּ "הם באים לשרת מטרת מעמד הר סיני:  . יט(שמות )" ֶתם ִתְהיּו ִלי מַּ

מונה לשם כך, די. -תיקון עולם במלכות שלאומית כרוכה במאמץ מתמיד ללקדושה החתירה 

. במרכז חזון זה של חברה מתוקנת מהלקיוהנחוצות מצוות בין אדם לחברו של  רב וןופרשתנו מג

היתום והאלמנה. , יוחד העני, הגרמבואו וממון, י והשפעה לאלה הנטולעומדת הדאגה לחלשים, 

 ר!גב כל פגיעהעל התורה  מקומות שבהם אוסרת שש ושלושים  מונה לפחות  אגדתנו

בארץ ישראל כרי הגר ונ – גר תושבבתורה. הראשון הוא " ֵגרלמילה "עיקרים  מובניםשני  םקיימי

, נוכרי שמקבל על עצמו את תורת גר צדקא השני הו מתוך אמונה.את שבע מצוות בני נוח  ומקבל

 מעמד עם ישראל הזכרת קשה להחליט על אזה גר מתכוון הפסוק שלנו. ישראל במלואה. 

 מנמקת, לעומת זאת. נו לא התגיירו שםיכי ברור שאבות גר תושבהנושא על  רמזתמבמצרים 

ים בגר צדק בעל אנו עוסקבמילים אחרות, .  סורו הרע"ב"הקפדה על רווחת הגר  את אגדתנו

נקודת המוצא שלו ללחזור ו את התורההוא לעזוב  עלול אותו,רעוע ושברירי. אם נלחץ מעמד 

בשל המדרגה המאוד  פרש לזכות, שעלינו לדאוג לטובת הגר]העבודה הזרה[. או אולי אפשר ל

ר סביובשל כך זכאי להערכה וכבוד.   ,מיוחדת של אדם שעזב את אמונתו והתנהגותו המקולקלת

להניח שהתורה דואגת במידה דומה לשני סוגי הגרות, המהווים לעיתים קרובות שני שלבים 

בחיים של אדם אחד: בהתחלה גר תושב ומאוחר יותר גר צדק מתוך התחברות לגורל של העם 

 שקיבל אותו בחיקו.

, זר שבנוהחלק השל סמלים רוחניים. הנשמה האלוקית היא  בשפהלקרוא את הפסוק שלנו  ניתן

שבני פי בארץ נוכריה כ ההיא מרגישה גר גשמי.ה ונפיורדת להתגורר בגומעולמות עליונים ו הבא

לא לדחוק ולהשפיל תנו וא מזהירהישראל חשו בארץ מצרים )משלון מיצר, מעיק, מגביל(. התורה 

 הטהורות  ולתת מקום לשאיפות ,רגישות וסובלנותב יחס אליויאלא להת ,גר הקדוש שבנואת ה

 

 
  .טובהלעלינו  ושפיעיכדי שת שלו, והנעלו

 


