
 
 

 

 
 

 מחשבה פנימית 

 )יואל אופנהיימר(

 

 "ְוָהֱאֶמת ְוַהָשלֹום ֱאָהבּו"

 זכריה )ח', י"ט(.  

 

אמת ושלום הם לכאורה ערכים מנוגדים. אמת יש רק אחת, כל פגם או פיחּות בה גורמת לה לא 

 להיות אמת אלא שקר. אמת היא ערך טוטאלי בלתי ניתן לשינוי. 

לעומת זאת, שלום היא אומנות הפשרה. השלום הוא המפגש באמצע, הדורש התחשבות, 

שמות של הקב"ה בסוד אחדות נפלאה. איך  אמפטיה וסובלנות. ואמנם שתיהן )אמת ושלום( הינן

 יתכן הדבר? 

אולי יש צורך לדעת להשתמש בשתי תכונות מנוגדות אלה בזמנים שונים ובמצבים שונים, 

 לפעמים לדעת להיאבק על האמת, ולפעמים לרדוף שלום.

אפשרות נוספת היא חלוקה בין פנים וחוץ. האדם צריך לפעול כלפי עצמו במידת האמת וכלפי 

 זולת במידת השלום, בניגוד למה שאנחנו רגילים! ה

לדרכה של תורה באופן כללי. היהדות בוחרת דרך הקו האמצעי,   האפשרות השלישית קשורה

המחבר ומשלב ניגודים: ימין ושמאל, חומר ורוח, חול וקודש, אמונה והשתדלות, דין ורחמים, 

 בקשה והודיה, אהבה ויראה...

נוטה בבירור לימין, רוצה לומר לשלום. כשהאמת והשלום מתנקשים, ובמקרה שלנו הקו האמצעי 

מותר לנו ל"שנות" מפני השלום. וכך עשה אהרון הכהן כדי להשכין שלום בין יריבים: הלך לכל 

 אחד ואמר לו שהשני רוצה להתפייס וכך הגיעו לשלום ... על חשבון האמת.

  



 רפואת הנפש
 אסף אהרון מכבי(הרב )

 

 השפעת היחס אל התינוק על שארית חייו
 

 מומלץ בחום! מאשה פייגל טוקאייר. ,רוח האימהות –הגיע לידי ספר נפלא וחשוב מאד 

אין  אשר פירושה הוא היענות לכל הרמזים והאיתותים של התינוק. 'הורות נענית'ספר זה דוגל ב

הורות  ההורים עומדים לרשות הפעוטות עשרים וארבע שעות ביממה. משאירים תינוק בוכה.

ים שהוא להרמה ולנשיאה בהתאם לאיתות להזנה, ענית כוללת מילוי צרכיו של התינוק למגע,נ

 מעביר מרגע הלידה ואילך.

 רגשית ורוחנית של הילד על שארית חייו. הורות כזו מכרעת להתפתחותו הפיזית,

ומאפשרת לו  ישא עמו כל חייו,יהורות כזאת מצמצמת את המטען הרגשי המיותר שהילד 

מבלי שיצטרך תחילה להתגבר על  לעסוק בזמנו בתיקון ברמות רוחניות גבוהות יותר,

 .הטרדות או הידיעות המוטעות שלנו בעיות שצמחו מתוך העצלות,

ואכן מביאות בסופו  ישנן גישות הורות רווחות בימינו אשר אינן תואמת את סולם הערכים היהודי,

ועוד  כפי שאנו רואים היום בשפע רב, רגשיות שונות ומשונותשל דבר לילדים עם בעיות נפשיות ו

 וכו' רחמנא ליצלן!בשיא חוצפתם ובורותם מנסים 'לתקן' זאת עם כדורים כגון רטלין 

 בכוונתי להכין הרצאה בנושא.ואם ירצה השם ב"נ  נושא זה טעון לימוד עמוק ורחב,

 צריך לעבור תהליך של סליחה וחיבור מחודש להוריו, בוגר המודע היום לילדות ה'לא חמה' שעבר,

 לברר היטב את האמונות והדעות שיש לו על עצמו ועל המציאות הכללית,ו מציאות,בלב ובפועל ב

 ולהשתיל במקום האמונות המעוותות  אמונות מתוקנות ובונות. האם נכונים הם אם לאו,
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 הפרשה בדרך ה"שפת אמת"
 )הרב מנחם סוכות(

 

 משמעות האדם
 

לא היה צריך להתחיל את התורה רש"י פותח את פירושו לספר בראשית בשאלתו של רבי יצחק, 

 אלא מהחדש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה שנצטוו, ומה טעם פתח בבראשית?

ֶהם ַנֲחַלת גֹוִיםכמענה לשאלה זו מביא המדרש את הפסוק,  ֵתת לָׂ יו ִהִגיד ְלַעּמֹו, לָׂ . ספר כַֹּח ַמֲעשָׂ

 אתם.בראשית כולו נכתב בכדי שלא יאמרו אומות העולם לישראל, גזלנים 

האם בשביל זה צריך ספר שלם? אם אכן התורה נועדה כספר הדרכה בלבד, מדוע מופיעים בה 

 כל סיפורי האבות?

המשמעות כאן הרבה יותר עמוקה. יכול אדם להביט על הבריאה ואפילו לגלות את הבורא ולדבוק 

שאדם פועל בקיום מצוותיו, אך עדיין לא לדעת להעריך נכונה את עצמו ואת מעשיו הטובים. כ

מתוך הרגשת מחויבות וללא הבנה של גודל ההשפעה של מעשיו, של קדושתם, הוא מפסיד את 

 משמעות החיים.

יו ספר בראשית כולו נכתב בכדי שאנחנו, מעשי ידיו של הבורא, נדע איזה כוח יש בנו.  כַֹּח ַמֲעשָׂ

ולים להפוך ל"תורה" ממש. . אנחנו קוראים את תולדות האדם ומבינים שמעשיו יכִהִגיד ְלַעּמֹו

אנחנו מבינים גם, שהמעשים שלנו הם שנותנים משמעות לבריאה, שהרי התורה קדמה לעולם 

 והעולם נוצר כפלטפורמה לתורה.

לא רק שהשימוש הרוחני בבריאה הגשמית אינו "גזל" ושימוש לא נכון ביצירה המופלאה הזו. 

הפנימית של הבריאה, הוא ה"שימוש" הנכון אדרבה, לשם כך נוצר העולם ודווקא גילוי המהות 

 בה.

בכך יובנו גם דברי המדרש כי "היה הקדוש ברוך הוא מביט בתורה ובורא את העולם". וכי נצרך 

 הבורא למתכון, להוראות התקנה, לשם בריאת היקום? ודאי לא לכך התכוונו חכמנו.

התורה, את סוד הדרך. אילו כך  הבורא יכול היה ליצור עבורנו עולם ובתוך העולם הזה למסור את

היה, היו כנראה בעולמנו הרבה דברים ניטראליים, דברים שאינם נוגעים לתורה ושהתורה לא 

 נוגעת להם. אך לא כך היה רצונו.

הבורא הביט בתורה וברא את העולם. מכאן אנו לומדים משהו עמוק על הבריאה. הבריאה נבראה 

ולו שאינו מסתיר בתוכו "שימוש" נכון, צורה שאם נתייחס תוך מבט על התורה, אין דבר בעולם כ

 אליה בדרך הנכונה, נגלה בה תורה, נגלה כמה אור יש בה ונאיר דרכה את הבריאה כולה.

. חמישה ימים ַוַיְרא ֱאֹלִקים ִכי טֹובבמשך חמישה ימים מעיד הבורא על הבריאה שטמון בה טוב, 

זים בתוך הבריאה הגשמית. אך ביום השישי, לאחר אלו מסמלים את חמשת חומשי התורה הגנו

ה ְוִהֵנה טֹוב ְמאֹּדבריאת האדם, ישנה עליית מדרגה.  שָׂ ל ֲאֶשר עָׂ . האדם יכול לא ַוַיְרא ֱאֹלִקים ֶאת כָׂ

רק לגלות את האור הקיים בבריאה, הוא יכול גם להוסיף עליו, התורה שבעל פה היא התורה 

 בוי עצום, זה כבר טוב מאוד.הצומחת מתוך האדם. זה כבר רי

  



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

 

 זה יצר הרע -"והנה טוב מאוד"
 

 )בראשית פרק ד(  הפסוקים של הפרשה

ֶליָך ְתׁשּוָקתֹו ְוַאתָ  ץ ְואֵּ יִטיב ַלֶפַתח ַחָטאת ֹרבֵּ ת ְוִאם ֹלא תֵּ יִטיב ְשאֵּ  ה ִתְמָׁשל ֹוֹו )ז( ֲהלֹוא ִאם תֵּ
 

 פשט הפסוק

   ה' ברא את האדם עם אפשרות של שליטה על היצר הרע.
 

 )תלמוד בבלי מסכת ברכות סא א( האגדה על  הפסוק

ֶלה ַעל ְלַבְבֶכם ְוַעל ַנְפְׁשֶכם"  = סם  ]ניתן לקרוא "ַשְמֶתם"[ – )דברים יא(ת"ר  "ְוַשְמֶתם ֶאת ְדָבַרי אֵּ

נמשלה תורה כסם חיים; משל, לאדם שהכה את בנו מכה גדולה והניח לו ]מכך לומדים[ תם, 

נאתך ושתה מה רטיה על מכתו, ואמר לו  בני, כל זמן שהרטיה זו על מכתך, אכול מה שה

שהנאתך, ורחוץ בין בחמין בין בצונן ואין אתה מתיירא, ואם אתה מעבירה הרי היא מעלה 

, ]תרופה[נומי; כך הקב"ה אמר להם לישראל  בני, בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין 

   "ֲהלֹוא]בפסוק שלנו[, שנאמר ]של יצר הרע[אין אתם נמסרים בידו  -ואם אתם עוסקים בתורה 

ת", ואם אין אתם עוסקין בתורה  יִטיב ְשאֵּ אתם נמסרים בידו, שנאמר  "ַלֶפַתח ַחָטאת  -ִאם תֵּ

ֶליָך ְתׁשּוָקתֹו", ואם אתה רוצה אתה ץ", ולא עוד, אלא שכל משאו ומתנו בך, שנאמר  "ְואֵּ  ֹרבֵּ

 מושל בו, שנאמר  "ְוַאָתה ִתְמָׁשל ֹוֹו ".
 

 נקודות למחשבה

יצר הרע הוא חלק מובנה של נפש האדם, שנברא איתו ומלווה אותו כל חייו. ויש שפירשו את המילים 

ץ",  בפסוק שלנו " ברגע הלידה ויציאתו  –שהוא מחכה לאדם בפתח העולם ממש ַלֶפַתח ַחָטאת ֹרבֵּ

את  מרחם אמו. על פי תורת הסוד, מגיע היצר הטוב של האדם רק מגיל שלש עשרה. וכך מסבירים

ן ּוְכִסיל"הפסוק של ספר קהלת: " ן ְוָחָכם ִמֶמֶלְך ָזקֵּ השולט על התנהגותנו  -היצר הרע  .טֹוב ֶיֶלד ִמְסכֵּ

נקרא "מלך", והיותו אורח ותיק אצלנו נחשב גם "זקן". אבל עצותיו מכשילות, ולכן נקרא "כסיל".  -

. עצותיו טובות, לכן הוא "חכם", לעומתו, היצר הטוב שנמצא אתנו רק מגיל שלש עשרה, נקרא "ילד"

    אך מכיוון שאנו לא שומעים לו, הוא גם "מסכן" ]עני[... 

  הרב יהודה אשלג מלמד אותנו את תפישת הקבלה בנושא. אצל הבורא קיימת רק תכונה אחת

בלבד: הרצון לתת ולהשפיע לזולת אהבת חינם אין סופית ללא תנאי כל שהוא. ולכן, מטרת 

הבריאה היא קיום של נבראים, שיקבלו את התענוג שהקב"ה חפץ להעניק להם. אך לתחושת 

קדים תנאי היכחי, והוא, התשוקה לאותו דבר. דוגמה: ארוחה דשנה התענוג מדבר מה, חייב לה

הנקראת רצון  –מהווה תענוג עבור אדם עם תאבון, אבל היא מאוסה על אדם שבע. התשוקה 

נבראה עם העולם כדי לאפשר לנבראים יכולת ליהנות מהשפע האלוקי. אבל בכח רצון זה  –לקבל 

הצרכים האגואיסטים, עלול האדם להתרחק מהרצון טמון גם סכנה: אם הוא משמש רק למילוי 

 נקרא גם יצר הרע!   שהיא מידת הקב"ה. ולכן הרצון לקבל  -יצר הטוב  –להשפיע 

 והנה טוב מאד" על פניו, קיים פה פרדוקס: הרצון לקבל חיוני לנבראים. וכמו שמסביר המדרש"  

א בנה אדם בית ולא נשא זה יצר רע. וכי יצר הרע טוב מאד? אלא שאילולי יצר הרע ל -

)בראשית רבה(. אך בעת ועונה אחת הוא גם מסוכן לנו. לכן התורה אינה מבקשת למגר אשה" 

את הרצון לקבל, אלא למשול בו. מה שדרוש מאתנו הוא לשנות את הכיוון של כח זה, מרצון לקבל 

ע שלנו, הוא על על מנת לקבל, לרצון לקבל על מנת להשפיע! הדרך להשיג מהפך זה, המנוגד לטב

    ח רצון של יצר הרע ליצר הטוב.ידי קיום תורה ומצוות המאפשר להפוך את כ


