
 
 

 
 מחשבה פנימית 

 )יואל אופנהיימר(

 

 "ונמצא שמי שנראה לו השם יתברך רחוק מאוד הוא באמת שהשם יתברך קרוב לו, ולהיפך 

  מי שנראה לו שהשי"ת קרוב לו בוודאי הוא להיפך..."

 ויקרא פרשת בחוקותי( -)נועם אלימלך 

 

 בה" המדויק ביותר של מצבו הרוחני של האדם, הוא תחושת הכרת ולמדנו בשבוע שעבר, ש"מד הג

 הרע שבקרבו. 

לגנוב מסביר רבנו בעל הסולם, שאדם בלתי מפותח אינו חש שום בושה לעשות רע לזולת, ומוכן 

בראש חוצות, כי אין לו חוש הכרת הרע שבדבר. ההצדקה של מעשה הרע הוא החובה ולרצוח 

    ".רומס"הרצון לקבל שלו, גם אם זה בא על חשבון הזולת. זה שלב ה למילוי  לדאוג

כשהאדם מתחיל להזדכך ולהתפתח בנתיב אהבת הזולת והרצון להשפיע, הוא מתחיל להבין 

מגונה, וינסה להסתיר זאת מעיני החברה. אחר עוד שלב בהתפתחות, הוא  שפגיעה בזולת זה דבר

 רע, גם כשהוא מצוי בחדרי חדרים. יפסיק כליל לעשות 

ולאחר מכן למעגלים  לאחר מכן יתחיל לפתח את הצד של עשיית הטוב לזולתו, קודם לקרובים,

 רחבים יותר. 

היה בחיצוניות בלבד, הווי אומר שעושה אך גם שלב זה כולל מדרגות רבות. בהתחלה, הטוב שלו י

מעשה של נתינה ממניע אגואיסטי: כלפי חוץ הוא אדם טוב, כלפי פנים הוא רע, כלפי חוץ הוא נותן 

   ".סוחר"זה שלב ה  תמיכה ועזרה, אך בפנים, הוא מעוניין ביחס שייכות וכבוד.

עולם המניעים שלו, עד שכל כדי להגיע לטוב האמיתי, הוא יצטרך להפוך את הפנימיות שלו, את 

   ".אוהב"הרצון שלו יהיה לספק צרכי הזולת ולא צרכי עצמו. זה שלב ה

המכניזם המאפשר הזדככות זו, הוא, התפתחותו וחידודו של חוש הכרת הרע. יוצא, שבתחילת 

 הדרך, האדם מרגיש שהוא בסדר גמור, אך ככל שיתפתח, יגלה יותר ויותר צדדים שדורשים תיקון. 

 

 תמונה פרדוקסלית: אם האדם רואה עצמו כצדיק, סימן שהוא רשע, ולהיפך, אם הוא רואה תמצטייר

 את עצמו כרשע, סימן שהוא צדיק! 

לכן אם אדם חש שהוא מלא חסרונות הדורשים תיקון ושיפור, סימן שהוא קרוב לה', ולהיפך, אם 

 הוא חש ש"הכל בסדר" והוא שלם, הוא בתכלית הריחוק מהקב"ה! 

  



 רפואת הנפש
 אסף אהרון מכבי(הרב )

 

 חכמת הקודש
 

מהפכת את הרצון והתכונה הנפשית של בזה שהיא  "חכמת הקודש היא נעלה מכל חכמה,

 מה שאין כן כל החכמות העולמיות, לקרבם לאותה הרוממות שהיא בעצמה מתעצמת בה. לומדיה

להמשיך  ,התכונה המפעליתאין להן אותה  אף על פי שהן מציירות עניינים נשגבים יפים ואציליים,

ובאמת אין לה יחס כלל ליתר הכוחות והעצמיות  ,וגה בהן אל ערכןאת המהות העצמית של הה

 חוץ מכוחו המדעי בלבד. של האדם,

 מיסוד החיים המהווה את הכל, כי כל ענייני הקודש ממקור חיי החיים הם באים, וטעם הדבר הוא,

וקל וחומר  ,ארץיסד ילנטוע שמים ול ויש בכח התוכן המקודש להוות המון ברואים לאין תכלית,

כי הם  וכל המדעים של חול אין בהם זה הכח, .יע צורה חדשה ומבולטת על נפש ההוגהלהטב

אלא הם מציירים ומציגים לפני ההשקפה השכלית  אינם מחדשים ומחוללים חדשות מצד עצמם,

 לבריה חדשה, לעשות את ההוגה בהםועל כן אינם יכולים גם  את מה שהוא נמצא במציאות,

טהורה וחיה  ולהעמידו במצב של מציאות חדשה, לעקור אותו מעצמיות תכונותיו הרעות,

 .א( כרך א, )אורות הקודש," העומדים לעדי עד באור החיים האמתיים,

 

מעיין  כל שכן כאשר העסק בחכמת התורה הקדושה מגלה באדם את רוממותו העצמית, אם כן,

)עיין  כוח עצמי אשר כל השכלים נמצאים ממנו – עצמיכוח ההיולי הומתייגע בלימוד מגיע ל

 .קיב(-בתרס"ו ע' קה
 

 א.א.

 -ניתן לפנות לאסף בכל שאלה והתייעצות בנוגע לטיפול יהודי )גוף ונפש(
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 הפרשה בדרך ה"שפת אמת"
 )הרב מנחם סוכות(

 

 האות שבתוכנו
 

ין ּוְלִזָכרֹון ָיְדָך ַעל ְלאֹות ְלָך ְוָהָיה יֶניָך בֵּ  :ִמִמְצָרִים' ה הֹוִצֲאָך ֲחָזָקה ְבָיד ִכי ,ְבִפיָך' ה תֹוַרת ִתְהֶיה ְלַמַען ,עֵּ

המזכיר לראשונה את מצוות תפילין, מסביר גם את מטרת המצווה, "למען תהיה תורת  ,הפסוק הזה

ה המשמעות של מעל איזו תורה מדובר, הרי התורה לא ניתנה עדיין? ה' בפיך". מה זאת אומרת? 

 זה קשור לקיום מצוות תפילין?כל איך היות התורה ב"פה"? 

בתוכנו שפשוטים לנו ואנו מודעים אליהם לגמרי האדם הוא יצור מורכב, מורכב מאוד. ישנם דברים 

וישנם חלקי תודעה שנדיר מאוד שיגיעו למודעות שלנו עצמנו. כולנו יצאנו ממצרים, כולנו יודעים 

 מקום כל כך הרבה, האם אנו מודעים לכל הדברים האלו? אבאיזה שהו

ועים עמוק בהווייתנו. המציאות האלוקית והידיעה כי ביכולתנו להשתחרר מכבלי הארציות, טבעצם 

 כאן אומרת לנו התורה שזה לא מספיק. אנחנו צריכים שהדברים יגיעו לידיי ביטוי, לפה, לתודעה.

 לזכרון לך יהיה פשוטו, עומק לפי"והיו לאות על ידך": ת הרשב"ם בפירושו לתורה מסביר את המצוו

מילים ציווי עמוק יותר בואה . הרשב"ם רלבך״ על כחוחם "שימני כעין ידך, על כתוב כאילו ,תמיד

 מאשר מעשה מצווה, פעולה גשמית. יש כאן הכוונה להגיע לתודעה עמוקה.

בשבת ובמועדים לא מקור לכך ששמוצא  מביאה את דברי רבי עקיבאהגמרא במסכת עירובין 

הפירוש . אות גופן שהן אלו, יצאו אות, שצריכין מי ",ידך על לאות לך והיהמניחים תפילין מהפסוק "

סימן. ושבת ומועדים מהווים  –שמטרת מצוות תפילין היא בכדי שיהיה לנו אות  ,הפשוט בדבריו הוא

 בעצמם אות וסימן לאותה יציאת מצרים.

, בתוך ניתן לבאר בצורה עמוקה יותר. מטרת מצוות התפילין היא לעורר בנואת דברי רבי עקיבא 

כנו, את אותה הידיעה, את אותה העדות החקוקה את אותו האות הטמון עמוק בתו כל אחד מאתנו,

בנשמתנו. הצורך במעשה חיצוני בכדי לעורר את המודעות הזו, הוא רק בימות החול. בשבת 

ובמועדים, בימים שהם עצמם זכר ליציאת מצרים, אין צורך במשהו חיצוני, "הן גופן אות", גופם של 

ַדי, ַאֶתם -בני ישראל מעידים על הבורא וכדברי הנביא ישעיהו   .'ה ְנֻאם עֵּ

וישנה משמעות עמוקה עוד יותר למושג "למען תהיה תורת ה' בפיך". כשאדם מתחבר לאותה 

כש"אתם  העדות החבויה בעצם מהותו, הדברים היוצאים מפיו כבר אינם שלו, אלו דברי ה' ממש.

 עדיי" זה הוא "נאום ה'" ממש.

האדם. האות לא נחקקת ביד ובלב, על הראש ואם, חלילה, הדברים לא נחקקים בתודעתו של 

". אם בעצמו שקר עדות מעיד כאילו ,תפילין בלא ריאת שמעק הקורא כלובמוח. על זה אמרו חז"ל "

 ת אינן חקוקות בכל איבר שבך, איזה שקר זה יהיה, אם רק תצטט מילים.ידיעואותן ה

  



 ה מבט פנימי על דברי חז"ל על הפרש
 )יואל אופנהיימר(

 

 לשון של בקשה
 

 (שמות יא) הפסוקים של הפרשה

ֵלי ָזָהב: ף ּוכְּ סֶּ ֵלי כֶּ עּוָתּה כְּ ִאָשה ֵמֵאת רְּ ֲאלּו ִאיש ֵמֵאת ֵרֵעהּו וְּ ִישְּ ֵני ָהָעם וְּ ָאזְּ ר ָנא בְּ בֶּ  )ב( דַּ
 

 פשט הפסוק

 . הקב"ה מבקש ממשה לומר לבני ישראל שיבקשו מהמצרים כלים יקרים
 

 )פסיקתא זוטרתא שמות פרק י( האגדה על  הפסוק

ֵני ָהָעם" וגו' . אמרי דבי רבי ינאי: אין "נא" אלא לשון " ]כתוב בפסוק שלנו[ ָאזְּ ר ָנא בְּ בֶּ בקשה. דַּ

אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה: בבקשה ממך, לך ואמור להם לישראל; בבקשה מכם, שאלו 

ִעּנּו  ממצרים כלי כסף וכלי זהב, שלא יאמר ם וֲַּעָבדּום וְּ ץ ֹלא ָלהֶּ רֶּ אֶּ ֲעָך בְּ יֶּה זַּרְּ אותו צדיק: "ֵגר ִיהְּ

ֻכש ָגדֹו" קיים בהם - )בראשית טו(ֹאָתם"  אּו ִברְּ ַאֲחֵרי ֵכן ֵיצְּ  לא קיים בהם.  - )שם(ל" וְּ
 

 קודות למחשבהנ

לשון תחינה  –של המילה "נא"   משמעותהתחבירית , לגבי   אגדתנו מעלה שתי תהיות. הראשונה

דבר אל בני ישראל[. אך  אנא ממךבפסוק שלנו. בפשטות, נראה שהיא נסובה על משה רבנו ]  -ובקשה

 אנא מכםעתידית של משה אל בני ישראל ]אמור לבני ישראל: אגדתנו מבינה שהיא גם קשורה לבקשה 

תשאלו כלי זהב וכסף מהמצרים[. התהייה השנייה מקשה על עצם הצורך בלשון של בקשה בכלל. כלפי 

ֵני  משה היה יכול הקב"ה להשתמש בלשון ציווי החוזר על עצמו פעמים רבות בתורה: " ל בְּ ֵבר אֶּ דַּ

ָרֵאל" ]    יש להתחנן לפניהם שילכו ויקבלו רכוש גדול?  וכלפי בני ישראל, לא ברור מדוע. ויעשו כך וכך[ִישְּ

  "הסברים שונים ניתנו לנמק את לשון "נא" בה משתמש הקב"ה. אגדתנו מתארת את ה"מבוכה

כביכול של ה' כלפי אברהם אבינו אם לא יעמוד בהבטחתו אליו! בנוסף התמקדו פרשנים אחרים 

סובר שבני ישראל  ]16-נות לבני ישראל בנושא. ספורנו ]איטליה מאה הבקושי של משה רבנו לפ

לרדוף  ]המצרים["שמא בסבת הממון ימסרו עצמם חששו לקבל את הכסף של המצרים 

של העשירות   מסבירים שבני ישראל חששו לא לעמוד בניסיון )פרוש "הבאר"(אחרים אחריהם". 

ותורתו. ועל כך רומז משה, לאחר חטא העגל להם לשכוח את הקב"ה  הפתאומית העלולה לגרום

ֵחִני שנוצר מכל הזהב שבידי ישראל. בדרישתו מהקב"ה אם לא יסלח לעם ישראל " ָך  ָנאמְּ רְּ ִמִספְּ

תָ  ר ָכָתבְּ , מזכיר משה להקב"ה, שהחטא התאפשר בגלל אותה מילת "נא" ששמשה )שמות לב(" ֲאשֶּ

 הקב"ה שבפסוק שלנו! 

 דם קודם כל על עצמו, על רכושו, ועל האינטרסים שלו. כל נתינה לשני היא משורש טבעו, דואג כל א

ביסודה סוג של ויתור, הכרוך במידה מסוימת של כאב. לכן, האדם המבקש נמצא בעמדה נחותה 

ומביכה כלפי הנותן. כדי לאזן את מערכת היחסים שבניהם, נותן גם המבקש מתנה לשני בצורה של 

מכאן ניתן להבין שמנהגי נימוסים הקרויים "דרך ארץ" בלשון חז"ל . דה"מילה טובה: "בבקשה" ו"תו

אינם מוסכמות חברתיות חלולות, אלא להיפך, צורך נפשי עמוק של האדם. לאחר הבקשה הנימוסית 

של הקב"ה ממשה, ובקשה דומה של משה מבני ישראל, באה בקשה שלישית שרק רמוזה באגדתנו, 

יהם המצריים. פנייה זו היא אולי הקשה והמביכה מכולם, והיא והיא הפניה של עם ישראל לשכנ

דורשת את לשון ה"נא" ביתר שאת, כדי לאפשר תגובה החיובית של המצרים, שיסכימו לוותר על 

הכסף והזהב האהובים. והקב"ה מלמד אותנו כאן לקח גדול: לא מלמדים דרך ארץ, אלא מתנהגים 

למצרים, משתמש ה' ב"נא" כלפי משה ומבקש ממשה לפנות  בדרך ארץ! כדי שבני ישראל יפנו ב"נא"

 לישראל בצורה דומה. החינוך הערכי הטוב ביותר הוא קודם כל דוגמה אישית, יושר וכנות. 


