
 
 

 

 
 

 מחשבה פנימית 

 )יואל אופנהיימר(

 

 

"...אכן ערכי טוב ורע אלו אינם אמורים בערך של המצב לפי עצמו, כי אם על פי המטרה 

הכללית, אשר כל מצב המקרב את האנושות למטרה נקרא טוב, והמרחיקם מן המטרה 

 נקרא רע".

 מאמר השלום( –)הרב אשלג זצ"ל 

 

איך מגדירים טוב ורע? באופן פשוט האינסטינקט של כל בעל חיים דוחף אותו לחפש הנאה 

מתלבש על עקרון בסיסי זה מושגים רוחניים של טוב ורע. רובנו זה  ,ולדחות סבל. אצל האדם

רע. אבל הגדרה זו פשטנית ומטעה.  –טוב, ולדבר כואב או מר  –ים לדבר מהנה או מתוקאקור

כקשים בהמשך או להיפך. כדי  יםאים לנו נעימים במבט ראשון מתגלפעמים רבות דברים שנר

לחיות חיים של אמת ושל משמעות, על האדם להגדיר לעצמו מה הוא קורא טוב ורע, כלשון 

"שיתבונן מהו הטוב האמיתי שיבחר בו האדם, והרע האמיתי הרמח"ל במסילת ישרים 

 שינוס ממנו". 

ל: הדרך לבחון טוב ורע היא ביחס למטרה, הווה אומר, רבנו בעל הסולם מחדש לנו חידוש גדו

, גם אם הוא כואב ומר. טובאת האדם לייעודו נקרא  שמקדםייעודו של האדם בעולמו. כל דבר 

 , גם אם הוא נעים ומתוק.רעאת האדם מייעודו נקרא  שמרחיקכל דבר 

ה' ולהנות מזיו  "להתענג עלומה הוא ייעודו של האדם? להדבק בבורא, או בלשון הרמח"ל: 

 שכינתו שזהו התענוג האמיתי והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים להמצא".

רצון ה' היחיד הוא לקדם כל אחד מאתנו וכל האנושות בכלל ליעדה הנעלה כך שיוכל להעניק לנו 

 את כל הטוב של קרבתו. 

סורים(. אבל שתי ך יילפעמים הדרך היא נעימה )דרך תורה ומצוות(, לפעמים היא קשה ומרה )דר

   אותנו בוודאות לאותו מקום הנכסף.הדרכים מובילים 

 כתנועה שקרית ומזויפת. ורע אמיתית ונכונה,כדבר הקשור לתנועה  טובנוכל להגדיר מחדש 

 

 

 



 רפואת הנפש
 אסף אהרון מכבי(הרב )

 

 לכם יתה זאתמידכם הי
 

שחת לו לא בניו "כמ"ש  גורם האדם לעצמו, ,את רוב הרעות בעולם בכלל ובחייו של אדם בפרט

 תה זאת לכם"י"מידכם הי ,ג( )משלי יט, "אולת אדם תסלף דרכו" ,)דברים לב,ה( מומם"

,"לבד ראה זה מצאתי אשר עשה לב( )משלי ו, "משחית נפשו הוא יעשנה" ,ט( )מלאכי א,

 .כט( )קהלת ז, מה בקשו חשבונות רבים"האלהים את האדם ישר וה

הם אשר מביאים על האדם את רוב רעותיו ומהם בא אל  ,"חשבונות )מחשבות( רבים" אלו

או  או באי סדר, יה ובתשמיש והעסק בהם בהפרזת כמות,יותנות( באכילה ובשתוהגרגרנות )התא

 והנפשיים. ויהיה זה סיבה לכל התחלואים והפגעים הגופניים בהפסד איכות המזון,

 לנפש?הם אך מדוע רעים  ,כיצד רעים הם לגוף ברור לנו

רע וחולי  לנפשיארע  ,מדות הנפש נספחות למזג הגוףכי  ח גופני,ומצד שהיות הנפש כ א.

 ֹשמר מצרות נפשו". –"ֹשמר פיו ולשונו  כג( )משלי כא,כמ"ש  כאשר יארע לגוף חולי,

ותושג לה תכונת  שים לה נוהג,עונ ,שהנפש מתרגלת לדברים שאינם הכרחייםמה  ב.

ותשוקה זו היא דבר שאין לו  לא לקיום הפרט ולא לקיום המין, התשוקה למה שאינו הכרחי

 סוף.אבל הדברים ההכרחיים כולם מוגדרים ויש להם תכלית,אך המותרות אין להם סוף.

 הרדיפה אחר המותרות והבלתי הכרחי היא שורש כל רעות האדם!

כמ"ש "לחם  ,השגהאשר יסייעו להגיע לתכלית חייו והיא ה ההכרחי בלבדאת על האדם לבקש 

 .פרק ה( )עיין היטב בשמונה פרקים לרמב"ם, ,כ( )בראשית כחש" ד ללבֹ גלאכל וב

 בבקשת המותרות יתבזבזו הכוחות ובכך לא ימצא ההכרחי שהוא ההשגה כנ"ל.

 .ו"לחם וכ מים, ר,כל מה שהוא הכרחי באמת נמצא בשפע ובזול יחסית כגון אוי

אילו היה אדם מסתפק בהכרחי בלבד רוב רעותיו הגופניות והנפשיות היו נמנעות ממנו בפרט 

 ומהעולם כולו בכלל!!!

כאשר  השורש של הרדיפה אחר המותרות הוא גלות האדם מהעונג ומנוחת הנפש שבעצם היותו.

אך  אולי ימלאוהו במעט אור חיים, מרגיש חלל פנימי ילך וירדוף אחר מותרות ותענוגות חיצוניים,

ד"ה ומצאנו(  )אות יט,כמשל הנגעים בהקדמה לפמו"ס  למען האמת הם רק מזיקים עוד יותר

 עש"ה.

 ב."פרק י חלק שלישי, עיין במורה נבוכים,

 שבת חיים שלום
 
 

 א.א.

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

asaf_maccabi@walla.com 

050-6717833 
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 הפרשה בדרך ה"שפת אמת"
 )הרב מנחם סוכות(

 

 לאפשר
 

ִמים ִתְהֶיה ִעם ה' ֱאֹלֶקיָך,   תָּ

 הבורא? מה צריך לעשות בשביל זה? איך אפשר להיות תמים, שלם, עם

ם, ֶאל ְמֹעְנִנים ְוֶאל ֹקְסִמים יִ משה רבנו מסביר,  ה יֹוֵרש אֹותָּ ֵאֶלה, ֲאֶשר ַאתָּ ה, ִכי ַהּגֹוִים הָּ עּו, ְוַאתָּ ְשמָּ

ואיזה תחליף למה הכוונה? מה נותנים לעמים אותם "מעוננים וקוסמים"  .ֹלא ֵכן נַָּתן ְלָך ה' ֱאֹלֶקיָך

 מציע לנו משה?

ישנו נושא נוסף שחשוב להבהיר, אנחנו מכירים זמנים "טובים", עיתות רצון, כמו שבת וכמו חודש 

אלול. האם באמת ישנם זמנים בהם הבורא יותר קשוב אלינו כביכול? האם שייכים אצלו שינויים, 

אותו לזמן, לאותו מימד פיזי  האם זו לא כפירה מוחלטת לנסות להגביל את בורא העולם או לשייך

מדיד? שאלה זו תקפה גם לגבי מקומות קדושים יותר או "קרובים" יותר לרוחניות. האם באמת 

ניתן לצמצם את העולם הרוחני, עולם שבעצם הגדרתו משולל כל קשר להגבלות גשמיות, למימדי 

 המרחב בו אנו מוצבים?

נסופי, לא מוגבל במקום או בזמן. הסיבה הבורא הוא אינסופי, העולם הרוחני בכלל הוא אי

שאנחנו לא תמיד מחוברים לעולם הרוחני העוטף אותנו, קשור לעולם הפיזי בו אנו מונחים. 

למרחב שנוצר בדיוק לשם המטרה הזו, בכדי לאפשר לנו בחירה,לשם כך נברא עולם שיכול 

 עטופים.  להעלים את האינסוף הזה, להפריד ולבודד אותנו מכל האמת שבה אנחנו

עם זאת, ישנם מקומות במרחב בהם המכסה עבה פחות, ישנן נקודות בזמן בהן ניתן לפרוץ את 

מעטה הגשמיות ולהתחבר למקור, לאמת. השינוי אינו בבורא חלילה או בשום חלק מהמבנה 

 הרוחני. השינוי הוא בזמן הגשמי.

של הזמן אלא להיפך. שבת  החיבור המיוחד לו אנו זוכים בשבת הוא לא בגלל הנוכחות החזקה

היא המציאות בבריאה בה אין עשייה, בה בעצם לא נברא כלום. בשבת אנחנו מצווים להתנתק 

מעשיה גשמית ובכך לאפשר חיבור חזק יותר למה שמעבר לגשמי, שבת הוא היום בו הנוכחות 

 הארצית המסתירה את הרוח, פחות קיימת.

ְדעּו ִכי ה' א" ו"לו", בתהילים מנחה אותנו דויד המלך, שמו של חודש אלול מורכב משתי המילים "ל

נּו שָּ . על פי המסורת, המילה "ולו" כתובה באל"ף ְולֹו ֲאַנְחנּו, ַעּמֹו ְוֹצאן ַמְרִעיתֹו הּוא ֱאֹלִקים, הּוא עָּ

"ולא". הפסוק הזה והמסורה הזו מלמדים אותנו משהו עמוק שהוא גם סודו של חודש אלול, 

 ים כולנו להתקרב לבורא.החודש בו מנס

בשביל להיות קרובים אליו לא צריך לעשות משהו, להגיע לדרגה מסוימת. אדרבה, זו הייתה 

"אל מעוננים ואל  –טעותם של יושבי הארץ לפנינו. הם חיפשו "טכניקות" להגיע לקרבת אלוקים 

א מלמד שלא צריך קוסמים ישמעו". ואילו לנו מורה משה, "לא כן נתן לך ה' אלוקיך". אותנו הו

להגיע לשום מקום בכדי להתקרב אליו, הוא הרי קרוב אלינו יותר מכל. צריך רק לאפשר לקרבה 

להיות. "לו אנחנו" תלוי ב"לא אנחנו", בביטול האגו, בהרגעת כל אותם העיסוקים בעולם הפיזי 

ה יתגלה ובנתינת פחות חשיבות למימד הגשמי. כשרק ניתן מקום, החיבור הראשוני הנפלא הז

 מאליו.
 

  



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

 

 הפשרהאמנות 
 

 )דברים פרק טז(  הפסוקים של הפרשה

ְחֶיה ְוָיַרְשָת ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶשר ה' ֱאֹלקיָך נֹּ  ְרדֹּף ְלַמַען תִּ  ֵתן ָלְך: ס)כ( ֶצֶדק ֶצֶדק תִּ

 

 פשט הפסוק

עם ישראל מצווה להעמיד בתי דין בארץ. אם הדיינים ירדפו אחר מידת הצדק בפסקי הדין שלהם, 

 מובטחת לעם אחיזה איתנה בארץ. 
 

 ב(   )תלמוד בבלי מסכת סנהדרין לב האגדה על  הפסוק

ְרדֹּף" ]למדנו[כדתניא  כיצד? שתי ספינות אחד לדין ואחד לפשרה.  - ]בפסוק שלנו[: "ֶצֶדק ֶצֶדק תִּ

שתיהן טובעות, בזה אחר זה  - ]ביחד[זה בזה, אם עוברות שתיהן  ]פגשו[עוברות בנהר ופגעו 

שתיהן עוברות. וכן שני גמלים שהיו עולים במעלות בית חורון ופגעו זה בזה, אם עלו  -

 יצד?שניהם עולים. הא כ -, בזה אחר זה ]לתהום שבצד הדרך[שניהם נופלים  -]ביחד[ שניהם 

תידחה שאינה  -ושאינה טעונה  ]שיש עליה מטען[טעונה   ]איך מחליטים על זכות הקדימה?[

תידחה קרובה מפני שאינה קרובה.  -ושאינה קרובה  ]ליעד שלה[טעונה מפני טעונה. קרובה 

]זו שעוברת הטל פשרה ביניהן, ומעלות שכר זו לזו  -היו שתיהן קרובות, שתיהן רחוקות 

 . לספינה המחכה תשלום בעבור זמן ההמתנה האבוד[ ראשונה, תשלם
 

 נקודות למחשבה

התורה ממעטת במילים וכל מילה מיותרת דורשת פרוש מיוחד, לכן הכפילות של המילה "צדק" 

 בפסוק שלנו חריגה ותובעת הסבר. נציג שני כיוונים אפשריים:

 קות, מלחמות הצדק הוא ערך יסוד של כל חברה אנושית. אחד הגורמים העיקרים של מחלו 

ומהפכות היא תחושת חוסר הצדק. בין "שבע מצוות בני נח" שניתנו לכל בני האדם, נמצאת "מצוות 

על שלשה דברים העולם דינים": החיוב להקים מערכת משפט וצדק. וכפי שכתוב בפרקי אבות: "

על  ". לכן, מפאת חשיבות הנושא, חוזרת התורה פעמייםעומד: על הדין ועל האמת ועל השלום

ת "ַויֹּאְמרּו ֶאל ָכל ֲעַד המילה "צדק". שימוש של כפל לשון כסימן לחשיבות עניין נפוצה בתורה, למשל: 

. בנוסף, )במדבר יד( "ְמאֹּד ְמאֹּדְבֵני יְִּשָרֵאל ֵלאמֹּר ָהָאֶרץ ֲאֶשר ָעַבְרנּו ָבּה ָלתּור אָֹּתּה טֹוָבה ָהָאֶרץ 

פסיבי של הצדק. בדוגמת צבא שרודף אחר אויב  המילה "תרדוף" מלמדת שאין להסתפק בחיפוש

 על אדם לרצות את הצדק גם כשהיא נראית רחוקה וחמקמקה.   הבורח ממגע,

 !אפשרות נוספת מוצגת באגדה שלנו. אנו לומדים שיש שני סוגים של צדק 

עומדים לפני הסוג הראשון הוא צדק בית הדין המבוסס על החוקים והדינים. כאשר שני בעלי הדין 

הדיין הם יודעים שפסק הדין ישאיר אחד זוכה והשני מפסיד. במשל של הגמרא, בודקים מה היעד של 

כל ספינה וקובעים שלספינה שצריכה להגיע יותר רחוק, זכות קדימה על חברתה. ברור שבמצב זה, 

 המקובלות.  בעל הספינה שצריכה לחכות מרגיש מפסיד למרות שהעניין הסתיים על פי אמות הדין

אבל קיים סוג שני של צדק והוא הפשרה. במצב ששני הצדדים בעלי זכויות שווים, או שאחד מוכן 

" כמו במקרה שלנו, שאחד יגיע ליעדו מוקדם והשני win-winלוותר לשני, ניתן להגיע לסיכום של "

של אנשים אחרים.  יקבל פיצוי כספי על האיחור. בחיים, אנו ניצבים לא אחת מול אינטרסים מנוגדים

ניתן לרוב לפטור את העימות באמצעות הדין היבש, אך רצוי הרבה יותר להגיע להבנה, לפשרה 

 ולשלום, ללא תחושת הפסד לאף צד. וזה המתכון הנכון של החיים בארץ המובטח לנו בסוף פסוקנו. 


