
 
 

 
 

 מחשבה פנימית 

 )יואל אופנהיימר(

 

ינים הנהוגים בשורש יתרצה בהם גם הענף "...כל ענף טבעו קרוב ושוה אל שורשו, וכל הענ

נים שאינם נהוגים יהענשלו ויאהב אותם ויחמדם ויפיק תועלתו מהם. ולעומתם, כל 

 בשורש, גם הענף שלו מתרחק מהם לא יוכל לסובלם וגם ניזוק מהם..."

 מאמר מתן תורה( –)הרב יהודה ליב אשלג 

 

הסבל וההנאה הם חלק מאתנו מימנו הראשון. אנחנו יודעים מה הם הדברים שגורמים לנו סבל 

צמנו: האם יש מכנה משותף בין ומה הם הדברים הגורמים לנו הנאה. אבל האם פעם שאלנו את ע

כל הדברים הגורמים לי סבל )פיזי, נפשי, רוחני( ? האם יש מכנה משותף בין כל הדברים הגורמים 

 לי הנאה? 

למשל האם יש דבר מקשר בין הסבל של האדם הפצוע, של העני שאינו יכול לקנות את צרכיו, של 

 האבל על הקרוב שלו? 

 בורא הוא השורש שלנו ואנחנו הנבראים בגדר ענפים.מסביר לנו רבינו בעל הסולם שה

לכן, כל נקודת הייחוס שלנו בנוגע לסבל או להנאה, היא הבורא עצמו, על פי נוסחה פשוטה למדי: 

תכונות ש הנאה. ואם לאו, ארגיש סבל. כל אם תכונה שלי מותאמת עם תכונה של הבורא, אני ארגי

ו...( "מת )פרנסה, משפחה, חכמה וכשלמות מסוי דרגת, ולכן כאשר אשיג משלמותהבורא מבטאות 

, חסרון, כי בכך התחברתי לשורש שלי. אם לעומת זאת, אני מגלה בי נקודת טוב והנאהארגיש 

 כי הדבר מבדל אותי משורשי.  סבלארגיש 

לכן, אפשר להגדיר כל תופעה של סבל כגילוי של חסרון, וכל נקודה של הנאה כביטוי של שלמות. 

של, במישור הגופני, פציעה, מחלה או מוות, הם גילויים של חסרון, ולכן גורמים לנו סבל. במישור למ

החומרי, עניות או נכות מראים את המוגבלות שלנו ומעיקות עלינו. וכך החוק במישור הרגשי, לגבי 

 כישלון, אכזבה, או פרידה. 

של שלמות המחברים אותנו לשורשנו לעומתם, חכמה, בריאות, סיפוק, הצלחה, ומנוחה הם תכונות 

  ונעימות לנו.

  



 רפואת הנפש
 אסף אהרון מכבי(הרב )

 

 עיוותי חשיבה בתחום הדיכאון
 

מעוותות כידוע הנפש מורכבת מג' קוים שמאל, ימין ואמצע. בכל אחד מהקווים ישנן אמונות 

 שיוצרות חלל פנימי של האני.

האמונות המתוקנות  ,דהיינו ,את המענה אליהן ובבאהן את האמונות המעוותות נצייבפנינה זו 

 .)האני( שיביאו לשמחה ולהתמלאות הכלי

אי השלמה והדחקה של מצב או  ; אמונות של אשמה וחטא, הכלי/האני סגור מלקבל בקו שמאל:

 לא מכיר בכאב וממילא לא מתקנו. קושי או אובדן,

לא  שאר ריק,יאני אשם במצב שנוצר ולכן נגזר עלי לה לא מגיע לי לקבל בגלל שטעיתי, לדוגמא:

לא יכול להיות שאני  אם טעיתי אני רע, לי,לא יתכן שחסר  יתכן שאני טועה ולכן נוצרת הדחקה,

 חלש וחסר אונים.

 יש דמיון שהכלי/האני מלא מעצמו ; אני לא בבחינת מקבל את הטוב כי הוא שלי ממילא, בקו ימין:

 נוצר שעמום שהכל שלי ואין מה שמתחדש לי, התרגלתי אליו, הוא מובן מאליו, הטוב תמיד היה,

 "לי יאורי ואני עשיתיני".

; אני לא יכול להכיל את  אין יכולת להכיל אין מי שיקבל-הכלי/אני שבור ומנוקב האמצע:בקו 

 זה גדול עלי, התעללות או טראומה בלתי ניתנת להכלה, אני לא יכול להכיל את ההשפלה, הפגיעה,

 אין 'מה אני רוצה', אני לא קיים בחוויה העצמית. אני בקטסטרופה,

 

 
 

 א.א.

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

 

 איך לברוח?

 

נָׁה. רָׁ ַבע ַויֵֶּלְך חָׁ ר שָׁ אֵּ א ַיֲעֹקב ִמבְּ  ַויֵּצֵּ

ה האם יעקב באמת "יוצא" ו"הולך" ַעתָׁ ? הוא הרי בורח, בורח על נפשו. כך מצווה אותו אמו, רבקה, "וְּ

ֹקִלי  ַמע בְּ ִני שְּ נָׁה", וכך גם מתאר זאת הנביא " ְוקּום ְבַרח ְלָךבְּ רָׁ ן ָאִחי חָׁ בָׁ ה  ַויְִּבַרחֶאל לָׁ דֵּ ַיֲעֹקב שְּ

ם". מדוע אם כן הפסוק מתאר את עזיבתו של יעקב בצורה כל כך שונה?  ֲארָׁ

מוסיף עוד יותר לתיאור הנראה מנוגד לחלוטין לאקט הבריחה של יעקב. המדרש  מביא  המדרש כאן

ֶכָךאת הפסוק במשלי, " ֶבַטח ַדרְּ ְך לָׁ לֵּ . לפי המדרש, לא "ויצא יעקב" –זה יעקב, דכתיב  -" ודורש ָאז תֵּ

 רק שיעקב אינו נס בבהלה, הליכתו של יעקב מגיעה מהמקום הבטוח ביותר. האם זה לא סותר

 לחלוטין את "ויברח יעקב"?

שאלה נוספת מציקה כאן לחז"ל, מדוע בכלל צריך להזכיר את יציאתו של יעקב מבאר שבע? הרי 

 די אם יתאר הכתוב את הליכתו לחרן, בכדי שנסיק ונדע שיצא מבאר שבע.

, גם צריכה הסבר. אם אכן מדובר מגיד שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם -תשובתם של חכמנו 

רושם השלילי שנשאר במקום מיציאת הצדיק, למה זה חשוב? האם כל מה שרצתה התורה כאן ב

 להודיע הוא שיציאת יעקב מהעיר פגעה באיכותה הרוחנית? מה תועלת בכך?

התשובה היא עמוקה. ניתן לברוח ולהיות עסוק אך ורק בבריחה, בהתרחקות מהסכנה. מאידך ניתן 

גע מהדרך. בפועל, יעקב נאלץ לברוח על חייו, לולא כך, הוא היה לברוח ולהיות לגמרי מחובר לכל ר

נשאר יחד עם הוריו בבאר שבע. אבל יעקב לא עסוק כולו בבריחה, במעשה שלא מהווה תכלית 

לכשעצמו. יעקב מבין שאם הוא צריך לברוח, הרי שזהו כרגע תפקידו ושליחותו, הוא עושה זאת 

 וא מגיע, בכל פסיעה, עם ההבנה שהוא לא כאן לחינם.במלא המודעות, הוא הולך לכל מקום שה

קֹום יעקב במנוסתו לא מוכן לוותר על המפגש הפשוט שיש לו עם כל רגב אדמה. " ַגע ַבמָׁ ַויֶָׁלן  -ַוִיפְּ

ם ן יֵּש ה' ", יעקב מגיע למקום שבמבט השטחי הוא כל כך לא קדוש, עד כי הוא מתבטא "שָׁ ָאכֵּ

ָאנֹ  קֹום ַהֶזה וְּ ִתיַבמָׁ עְּ ", הוא מעיד על עצמו שהוא חשב שכאן, במקום הזה, ה' לא נמצא, אין ִכי ֹלא יָׁדָׁ

דרך להגיע מכאן לאיזשהו חיבור לקדושה. למרות כך, הוא "פוגע" במקום, מנסה להיכנס לפנימיותו. 

"וילן שם", הוא יודע שאם הוא הובא למקום הזה, בוודאי שיש כאן משהו, לכן הוא משקיע את כל 

יולו בו. "כו ַרֲאֹשתָׁ קֹום ַויֶָׁשם מְּ נֵּי ַהמָׁ ַאבְּ ", הוא מבין שהוא צריך להתחבר לשורש, לראשיתו של ַוִיַקח מֵּ

כל אבן כאן במקום. רק כך הוא זוכה לגלות בחלומו את הסולם, את הדרך שמגיעה מהמקום שנראה 

 הרחוק ביותר, לשמים.

אה שלו ממקומו, יש מטרה. הוא מבין שיציאתו לא רק בדרך מוצא יעקב יעוד, הוא מבין שגם ליצי

 עושה רושם, רושם חיובי. 

לפעמים אנחנו עושים טוב במקום מסוים או במצב מסוים ולכן מפחדים כשמגיע הזמן להמשיך 

הלאה. לפעמים נראה לנו שלמעשה יש השפעה רק כשהוא נעשה, שברגע שהוא יפסק, יחזור הכול 

עקב שזה ממש לא כך. אם הגיע הזמן לצאת, הוא מבין שגם זה לקדמותו, הכול ימחק. כאן לומד י

אחד הדברים הטובים שהוא עושה. שדווקא היציאה שלו, היא זו שתחרוט לנצח את הרושם של 

 מעשיו הטובים על המקום.

  



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

 

 את האבן שבליבילבטל 
 

 )בראשית כט(  הפסוקים של הפרשה

וא ַיְשקּו ר ַההִּ ן ַהְבאֵּ י מִּ ֶליהָּׂ כִּ ים עָּׂ י ֹצאן ֹרְבצִּ ה ֶעְדרֵּ ם ְשֹלשָּׂ נֵּה שָּׂ ֶדה ְוהִּ ר ַבשָּׂ נֵּה ְבאֵּ  )ב( ַוַיְרא ְוהִּ

ר: י ַהְבאֵּ ה ַעל פִּ ֶאֶבן ְגֹדלָּׂ ים ְוהָּׂ רִּ ֲעדָּׂ  הָּׂ
 

 שט הפסוקפ

  .ראל, מגיע יעקב לארץ מולדת אמו ושם ניגש לבאר בקרבת בית משפחת אמולאחר יציאתו מארץ יש
 

 פרשת ויצא(  )בראשית רבה האגדה על  הפסוק

ֶדה"  ר ַבשָּׂ נֵּה ְבאֵּ י ֹצאן"זה בית הכנסת,  -]בפסוק שלנו[ "ַוַיְרא ְוהִּ ה ֶעְדרֵּ ם ְשֹלשָּׂ נֵּה שָּׂ אלו  - "ְוהִּ

ן שלשה קרואים, " י מִּ ים"כִּ רִּ ֲעדָּׂ וא ַיְשקּו הָּׂ ר ַההִּ ֶאֶבן שמשם היו שומעים את התורה, " - ַהְבאֵּ ְוהָּׂ

ר י ַהְבאֵּ ה ַעל פִּ ים"  -" ְגֹדלָּׂ רִּ ֲעדָּׂ ל הָּׂ ה כָּׂ מָּׂ ֶאֶבן"  -זה יצר הרע, "ְוֶנֶאְספּו שָּׂ זה הצבור, "ְוגֲָּׂללּו ֶאת הָּׂ

י ַהבְ  - ֶאֶבן ַעל פִּ יבּו ֶאת הָּׂ שִּ ּה"שמשם היו שומעין את התורה, "ְוהֵּ ְמֹקמָּׂ ר לִּ שכיון שהם  - אֵּ

 יוצאים להם יצר הרע חוזר למקומו.
 

 קודות למחשבהנ

על פי הכלל הפרשני הידוע, אין בנרטיב התורה פרטים מיותרים. לכל מילה בתורה קדושה ומשמעות 

לכן, ריבוי הפרטים המתארים את צורת הבאר שלידו נפגשו   עמוקה משלה, ובילדיה אין התורה שלמה.

הפרשנים ראו בפרטי הבאר רמזים על עם ישראל, העתיד לצאת מזיווג  ורש הסבר.לראשונה יעקב ורחל ד

 אגדתנו מתמקדת בקשר המיוחד שבין תורת ישראל לנפש האדם היהודי.   קדוש זה.

 :א ְלכּו ַלַמיִּם"  המים נמשלים לתורה על פי נבואת ישעיהו מֵּ ל צָּׂ ( 13מאה  –והרד"ק )צרפת "כָּׂ

ורה ולחכמה כמו שאי אפשר לעולם בלא מים כך אי אפשר "והמים משל לתמסביר במקום: 

. לכן, הבאר שהוא מקום המים, הוא גם סמל לבית הכנסת, מקום התורה. לעולם בלא חכמה"

העדרים שבאים לשתות מהבאר, הם משל לבני ישראל הבאים לשמוע וללמוד תורה ]שלשה עדרים 

    כנגד שלשת העולים לתורה בימי ב' וה'[.

  לעומת המים החיים, עומדת אבן גדולה, עצם דומם וקשה, אדיש וקר. בספר "מסילת ישרים" מסביר

הרמח"ל שהכבדות, העצלות, וההרגל, חוסמים את הזריזות וההתלהבות בעבודת הבורא. לכן היצר 

מסבירים את השפעת  נב ב(  )סוכהגם נמשל לאבן. וחז"ל   -מוקד האינרציה והגשמיות -הרע 

משכהו  -]היצר הרע[ "אם פגע בך מנוול זה התורה על יצר הרע בהקשר למשל שלנו:   לימוד

)איוב ..., ככתוב ..."אבנים שחקו מים" ]נמס[נימוח  – ]היצר הרע[לבית המדרש. אם אבן הוא 

. במילים אחרות, מסוגלת התורה לשנות את טבעו של היצר הרע ]כוחות האגו ותאוות "יד(

רום לו להתייצב לרשות הטוב. וכך ניתן אולי לפרש את הפסוק של ספר החומריות של הנפש[ ולג

יִּםתהילים: " יש ְלַמְעְינֹו מָּׂ מִּ יִּם ַחלָּׂ י ַהּצּור ֲאַגם מָּׂ  ". וכך הופך לב האבן ללב בשר רגיש ושומע.ַהֹהְפכִּ

  מכיוון הפוך, על מנת להגיע למי הבאר, יש קודם להסיר את האבן החוסמת. אדם יכול להיות מדען

און ללא קשר עם מדרגתו המוסרית או הרוחנית. לא כך פני הדברים בלימוד תורה, שהיא דבר ה' ג

ממש. וככל שירצה האדם ללמוד ולהעמיק ברבדים הפנימיים של התורה, כך יהיה עליו לזקק ולתקן 

שהתקשה בהבנת קטע סבוך של הזוהר. רק   את נשמתו לפני הלימוד. מסופר על המקובל גדול

ך ועשה מעשה חסד וחזר ללימודו, התבהר לו הסוגיה. נוכל לסכם זאת במשפט: "כדי לאחר שהל

  שבליבי". אבן, עלי לבטל את האביןש


