
 
 

 
 מחשבה פנימית 

 )יואל אופנהיימר(
 

  "אשר אמת המידה של המדרגות שבהזדככות הוא שיעור ההכרה את הרע שבקרבנו... "...

 פרק ה( –  מהות הדת ומטרתה –)הרב יהודה ליב אשלג 

האדם מצויד באינסטינקט בסיסי הגורם לו לדחות ממנו את הרע והמזיק, ולקרב אליו את הטוב 

 והנעים. 

 בלשון בעל הסולם "רצון לקבל". יוקרואינסטינקט זה מאפשר לו להתקיים ולהתפתח 

. המר, והרע הוא הרגשת המתוקאצל אדם פשוט ובלתי מפותח, המושג של טוב הוא הרגשת 

היא לפי מיון  ראשון לסביבתו ולמאורעות החיים,התייחסותו של האדם בשלב ה  במילים אחרות,

   בין נעים ובלתי נעים.

רדיפת האדם אחר מה שהוא מרגיש כהנאה, משאיר אותו במצב של חוסר סיפוק תמידי. כי "יש לו 

, הדורש מילוי המנה, רוצה מאתיים", רוצה לומר, אחרי כל סיפוק מגיע שלב של ריקנות יותר גדול

עוד יותר גדול. לדוגמה, ילד שרגיל לקבל צעצועים רבים ירצה כל הזמן צעצועים משוכללים יותר 

 ומגרים יותר, רק כדי לעזוב אותם במהירות עד הצעצוע הבא. 

בשלב מסוים עשוי להבין האדם שדרכו רצופה תסכולים וסבל, דווקא כי הוא כל הזמן עסוק ברדיפה 

אחר סיפוק הצרכים האגואיסטים שלו. ואז, הוא קולט שהרגעים היחידים של שמחה וסיפוק 

, אלא היה כולו נתון בדאגה וברצון ב על עצמולא חשהנשארים בו לנצח, הם דווקא כשהוא 

. אבל דרך זו היא קשה, ארוכה, ולא בטוחה )כי לא כולם זוכים להגיע צרכי הזולתלמלאות את 

   למודעות זו(.

הטמון בתורה ומצוות. כי כל התורה כולה  'אפשרות שניה היא ללכת בכוח האמונה אחר דבר ה

 מוך", שהיא השער לאושר האמיתי כאמור. מתרכזת במצווה האחת של "ואהבת לרעך כ

 רבנו בעל הסולם קורה לשני הדרכים הנ"ל, דרך ייסורים ודרך תורה. 

 כך או כך, מגיע האדם לאותה מסקנה: הדבר היחיד שמפריד בינו ובין האושר האמיתי אינו החיסרון

שפעו הנעים. כי חוסר הנתינה מבדיל אותו מקרבת הבורא ומ !של נתינה אלא החיסרון של קבלה

וקרבת הבורא הופכת בעיניו לדבר האמיתי  ,ו ית' ובמידותיוולהפך, רצון לנתינה מאפשר להדבק ב

 נהיה דבר שקרי ושנוא.  והמתוק ביותר, ופרוד ממנו

ואז מתהפכים היוצרות, כי מרגע שאנחנו מזהים שקרבת ה' הוא הדבר היחיד שרצוי וטוב לנו, נשתדל 

 ע אותו.לסלק מקרבנו כל דבר המונ

תהליך שינוי מהפכני זה נקרא "הזדככות", ותוך כדי עליה בסולם הקדושה אנחנו מגלים יותר ויותר 

פרטים של רע המפריעים לנו להתקדם ורוצים לתקן אותם. ועל כך אמרו חז"ל: "הבא לטהר מסייעין 

 ם. לו", כלומר כשאדם רוצה להזדכך, מראים לו יותר ויותר דברים שמונעים ממנו להתקד

  



 רפואת הנפש
 אסף אהרון מכבי(הרב )

 

 נשימה
 

כלי נוסף אשר יסייע לנו להשיל מעלינו את כל החסמים המעכבים את נשמתנו מלהאיר בקרבנו 

 ולגלות את רוממותנו העצמית הוא סוד הנשימה.

 סוד 'האוויר המחיה' טרם גלוי דיו בעולם.

 ."כל הנשמה )נשימה( תהלל יה הללויה"ספר תהילים מסתיים בפסוק 

עונג  שכאשר זוכה לה חווה עונג וחיות שלא הכיר לפניכן, ישנה נשימה טבעית והרמונית של האדם,

מהרגשת ביאת חיותו מהשי"ת ויתעלה המחדש בכל יום מעשה בראשית, דהיינו מחדש את נשימתנו 

 כל רגע ורגע.

חווית כגון  ישנם המון דברים המעמיסים על הנפש ומונעים ממנה לחוות את הנשימה הטבעית,

. חוויות אלו באות ו"טראומות וכ ילדות קשה חטאות נעורים, חווית לידה קשה, חיים שלילית ברחם,

כך שאינה עמוקה, מעגלית וטבעית כראוי לה להיות וממילא   לידי ביטוי בתקיעות מסוימת בנשימה,

 אור הנשמה נמנע מלהאיר ותענוג ההויה אינו מורגש.

ולא זו בלבד אלא שייעשו  ופו המחסומים מתת תודעתו וייעלמו,ככול שהאדם יתרגל נשימה נכונה יצ

 תהלים יט,יג() "מנסתרות נקני"וזה סוד   ,וים חיוביים גדולים בגופו ובנפשושינ

"ידוע דהחוטם הוא כלי לנשמה דמשם היא נכנסת ומשם היא יוצאת וזה מכיוון שהחוטם הוא שער 

)עיין ש וע"כ עיקר חיותא באפיה הוא" ידוע דכללות חיות הנפש הוא בהמוח שבראו המוחין,

 .תער"ב,אות רכב(
 

 א.א.

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

asaf_maccabi@walla.com 
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 הפרשה בדרך ה"שפת אמת"
 )הרב מנחם סוכות(

 

 למה הרעות?
 

ר ֱאֹל ָליוק  ַוְיַדבֵּ י  ,ים ֶאל ֹמֶשה ַוֹיאֶמר אֵּ ְצָחק ְוֶאל ַיֲעֹקב ְבאֵּ  :ה'ֲאנ  ָרא ֶאל ַאְבָרָהם ֶאל י  י -ָד -ל שַ -ָואֵּ י ּוְשמ 

י ָלֶהם: ה'  ֹלא נֹוַדְעת 

ֹעָתה ָלָעם ַהֶזה -הפרשה הקודמת מסתיימת בזעקה של משה רבנו   האם יש קשר בין ?ָלָמה ֲהרֵּ

 יתו של משה, לבין דברי האלוקים אליו בפרשתנו?יקוש

האם מדובר בסך הכול ב"שם" שהוסתר מהאבות ונגלה אליו? מה ההבדל הגדול בין צורת ההתגלות 

 י" לבין הגילוי למשה? האם יש סיבה לכך?-ד-ל ש-אל האבות ב"א

ל הבורא הוא הצורה כשם ששמו של אדם מהווה צורה בה אני מתייחס אליו ומגדיר אותו, כך שמו ש

תו יבה אנו חווים את התגלותו אלינו. הקב"ה מתגלה לנבראיו בדרכים שונות ומנגיש לנו את הווי

 בצורות מגוונות.

י, על פי חז"ל מסמל את כך ש"יש די באלוקותו לכל בריה". מה משמעות המילים האלו -ד-השם ש

שר מסמל את היותו "מהווה ומחיה ובמה שונה שם זה מהשם הנכתב באותיות "י" "ה" "ו" ו"ה" א

 את כל"?

ְבָרא ָהעֹוָלם.  ַבֲעָשָרה ַמֲאָמרֹותחכמנו שואלים בפרקי אבות,  ָבְראֹותַוֲהֹלא ְבַמֲאמָ ...נ   ?ר ֶאָחד ָיכֹול ְלה 

ְבָרא  ,ֶאָלא ועל כך הם עונים, ין ֶאת ָהעֹוָלם ֶשנ  ים ֶשְמַאְבד  ן ָהְרָשע  ָפַרע מ  ן ַבֲעָשָרה ַמֲאָמרֹותְלה  תֵּ , ְול 

ְבָרא  ין ֶאת ָהעֹוָלם ֶשנ  ים ֶשְמַקְימ  יק   .ַבֲעָשָרה ַמֲאָמרֹותָשָכר טֹוב ַלַצד 

מה היא שאלת המשנה? האם זו רק שאלה של אפשרות לחסוך במילים בתהליך הבריאה? ומה 

 ?שכר ועונשהתשובה? האם זה באמת משנה בכמה מילים העולם נברא לשם 

כפי שאנו מכירים אותו, מורכב מאוד. לא רק מהותו החומרית מורכבת, גם המהות הרוחנית העולם, 

מתגלית אלינו בצורה כל כך לא פשוטה. הטוב והרע מעורבים בו בצורה שלעיתים קרובות כמעט 

לא ניתן להבדיל ביניהם. המציאות הזו כל כך רחוקה ממציאותו האחדותית של הבורא. על כך 

נה, "והלא במאמר אחד יכול להיבראות?", מדוע ברא ה' את העולם בצורה כה תמהים חכמי המש

 מורכבת, בעשרה מאמרות? מדוע לא הניח אותה פשוטה, במאמר אחד?

על כך הם עונים, מטרת העולם היא לתת שכר למקיימיו, שכר זה תלוי באפשרות לבחור, בכדי 

ממקום האחדות וליצור פלטפורמה שנוכל להיות במצב של בריאה, העולם צריך להיפרד לרגע 

מורכבת המותאמת למציאות של בחירה, של חוסר ברירות, של העלם. התפקיד שלנו הוא למצוא 

 את הטוב גם כשהוא מוסתר, לגלות אותו גם כשהוא מעורב ברע.

באותה משנה מוזכרים גם עשרה דורות מאדם עד נוח, עשרה דורות מנח עד אברהם, עשרה נסיונות 

רהם אבינו... תפקידה של האנושות הייתה לגלות את הקדושה מתוך הטבע, מתוך עשרה נתנסה אב

י הוא כאמור "שיש די -ד-המאמרות שכולים את העולם. בצורה זו גילו האבות את הבורא. השם ש

באלוקותו לכל בריה", זה גילוי נקודת הקדושה התמונה בכל נברא ומחיה אותו. זו הצורה בה התגלה 

 תוך חיפוש וגילוי בתוך הטבע.ה' לאבות, מ

כשמשה זועק, למה הרעות לעם הזה? הוא שואל, למה העולם צריך להיות מלא בכל כך הרבה רע? 

האם ניתן לדרוש מעם שלם שיגלו את האמת המוסתרת בעומק הגשמיות כפי שעשו האבות? כאן 

ה' מגלה יותר. מגלה לו ה' את שמו המסמל על ראיה אחרת, ראיית הוויה כולה ממקום גבוהה 

למשה כי העם יקבל כלי חמדה, תורה, דרכה יוכלו להביט בעולם כשהם אחוזים במקום גבוהה 

 .ושלמה יותר, משם נוכל לראות כמה כל ההוויה אחת
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 מבט פנימי על דברי חז"ל על הפרשה 
 )יואל אופנהיימר(

 

 בא ליטמא פותחין לו
 

 (ז'פרק  שמות) הפסוקים של הפרשה

ְצָרי ם: י ֶאת ֹאֹתַתי ְוֶאת מֹוְפַתי ְבֶאֶרץ מ  ית  ְרבֵּ ב ַפְרֹעה ְוה  י ַאְקֶשה ֶאת לֵּ  )ג( ַוֲאנ 
 

 פשט הפסוק

ה' מודיע למשה שהוא יקשה את לב הקב"ה שולח את משה לגאול את עם ישראל מעבדות מצרים. 

 המתוכננות. המכות פרעה בל ישחרר את העם טרם מיצוי כל 
 

 זוטרתא שמות פרק י()פסיקתא  הפסוקהאגדה על  

ת ]בפסוק שלנו[ ויאמר ה' אל משה: בא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו. שאמר  ה אֶׁ "ַוֲאִני ַאְקשֶׁ

, כיון שהכביד פרעה ]מסיעים לו[פותחין לו  ]לעבור עבירה[ֵלב ַפְרֹעה", אמר ריש לקיש: בא ליטמא 

כבדות, ואני אוסיף לו כבידות  את לבו, אמר הקב"ה כי אני הכבדתי את לבו, הוא התחיל מעשה

 וטיפשות, כדי לטורדו מן העולם: 
 

 קודות למחשבהנ

הנהגת העולם של הבורא כלפי האנושות מבוססת על שכר ועונש. אם האדם מתנהג כראוי הוא יקבל 

שכר באופנים שונים ובזמנים שונים, ואם הוא פועל לא כראוי, הוא יקבל את עונשו מוקדם או מאוחר. 

כולה להתקיים רק אם לאדם בחירה חופשית בין טוב ורע. למרות שהתורה אך, מערכת שכר ועונש י

ֵקל ַהשֹור"כותבת: " קֹול ִיסָּׁ ה וֵָּׁמת סָּׁ ת ִאשָּׁ ת ִאיש אֹו אֶׁ מבינים הפרשנים  )שמות כא(, ְוִכי ִיַגח שֹור אֶׁ

הפסוק  מעלהעל כן   שאין מדובר בהמתה כעונש לשור הנוגח. אלא, מדובר בעונש לבעלו שהפקיר אותו!

רבים תמהו ואמרו, אחר שהשם הקשה לבו, [: "12]מאה ה  האבן עזראשמסכם שלנו קושי עצום 

. פרוש: אם ה' מקשה ליבו של פרעה ומונע ממנו לחזור בתשובה לנוכח מה פשעו, ומה חטאתו?"

המכות, הוא למעשה נוטל ממנו את הבחירה החופשית. ואם כך, איך אפשר להתייחס אליו עוד כחוטא, 

   ולמה מביאים לו עוד מכות כעונש?

  נביא שלוש שיטות פרשניות לפתרון קושיה זו, וכל אחת בדרכה מנתקת את הקשר בין עקשנותו של

פרעה לבין עונש המכות הבאות. רש"י סובר שכל מטרת ה' במכות היא לגלות כוחו כלפי עם ישראל, 

י עבודה זרה כדי שישמעו וכן מדתו של הקב"ה מביא פורענות על האומות עובדומסביר:"

ולכן יש הכרח שפרעה ימשיך להתעקש עד סוף כל מסכת המכות המתוכננת. אין ישראל וייראו". 

המכות עונש על סירובו לשחרר את בני ישראל אלא שלבים בתוכנית המיועדת להרשים את בני 

נש על סירובו הגישה השנייה שמציגה רבנו בחיי סוברת שהמכות אינם עו  ישראל ואומות העולם.

של פרעה לשחרר את בני ישראל, אלא עונש על חטאו הקדמון, כשהתחיל לייסר את בני ישראל. 

סוברת שלפרעה נתנה הזדמנות להפעיל את  -של אגדתנו והחזקוני למשל -הגישה השלישית 

"בחמש מכות ראשונות לא נאמר "ויחזק ה' את לב פרעה " אלא הבחירה החופשית שלו: 

 .]פרעה חיזק לעצמו את ליבו[רעה"" "ויחזק לב פ

  ,על פי חכמת הקבלה, מטרת בריאת היא רצון הבורא להטיב לנבראים. על מנת לקבל הטבה זו

צריכים הנבראים להדמות למידותיו של הקב"ה. ונשאלת השאלה, למה לא נבראנו בשלמות 

כל הטוב שהכין לנו הבורא? למה נתנה לנו בכלל אפשרות הבחירה   המאפשרת לנו לקבל מיד את

ללכת בדרכי ה'? מסביר הרב יהודה אשלג זצ"ל, שאם היינו מקבלים את כל השפע האלוקי ללא  לא

צורך בשום מאמץ ועבודה, היינו חשים אותה בושה שהעני חש כשהוא מקבל סעודת חינם מהעשיר. 

ה אין סופית על מנת שנחוש באמת שקנינו בעצמנו את מתן אפשרות הבחירה הוא אקט של אהב

 הטוב שאנו מקבלים. ולצורך כך מוכן הבורא להעלם מעיננו כדי להבטיח את חרותנו. מערכת שכר 

ועונש אינה נובעת מכעס הבורא חס ושלום, אלא מרצון אבא אוהב להחזיר את בניו למצב שהוא 

    יוכל להעניק לו את כל השפע שהוא תכנן עבורו.


