
 
 

 
 מחשבה פנימית 

 )יואל אופנהיימר(
 

מחשבותיכם ולא דרכיכם. דרכי, פירוש כי כאשר האדם מפריד את עצמי "כי לא מחשבותיי 

מהשם יתברך מיד הוא עובד עבודה זרה ולא יש ]ואין[ דבר ממוצע, וזהו וסרתם 

  ועבדתם..."

 צוואת הריב"ש( –)הבעל שם טוב 
 

ת הוא שדה עשי ,ניתן לחלק את תחום פעילותו של האדם לשני מדורים נפרדים מוגדרים. הראשון

שייך לכוחות הרע, הספק והמרד שבאדם,  ,. השניהמצווהוהרצוי. והוא נקרא: תחום  טוב, הקדושה

. ברור לאדם עובד ה', שישתדל להימצא בתחום המצווה ויתרחק מתחום האיסורונקרא תחום 

, מותרהאיסור. שואל הבעל שם טוב, האם קיים תחום אפור, אמצעי, שאינו מצווה ואינו איסור, אלא 

   שטח הפקר נטול בעלות? סוג של

הייתי יכול לחשוב שאם אני לא עובר עבירה, אני יכול להיות "בסדר" מבלי להיות עסוק במצווה. או 

ב"עין איה": הרב קוק  עונהבמילים אחרות, האם קיים ביהדות מושג של פנאי, של חופש מהעבודה? 

ת לעבירות, והחליט וה המצו"והנה ב"חובת הלבבות" חקר אם יש במציאות ענין ממוצע בין מעש

והמותר נכנס בשער , ההכרח הוא מכלל מעשה המצווהשאין ביניהם ממוצע כלל, שהרי 

רבי יוסי אומר בין השמשות כהרף עין זה נכנס וזה יוצא "ומסביר הרב קוק את הגמרא:  ".האסור

לטוב, ללילה המסמל הרע( : מציאות של בין השמשות )בין היום המרמז "ואי אפשר לעמוד עליו

וירטואלית ובלתי נתפסת. כי כפי שזמנה אינו יום ואינו לילה, כך גם התחום של המותר אינו ממשי 

 ומוגדר. 

כדי להבין רעיון זה, צריך להסביר את עבודת ה' כמציאות של קשר עם הבורא. וכמו שמקלט רדיו 

האדם צריך לעבוד על אותו תדר עם צריך להיות על אותו תדר של המשדר כדי להשמיע קול, גם 

תו. זוהי מציאות דיכוטומית: קולט או לא קולט. והנמשל: ברגע שרצונותיו יצור קשר איהקב"ה כדי ל

של האדם, מחשבותיו, דיבורו ומעשיו אינם לשם שמיים, התוצאה היא ניתוק הקשר. ואין זה משנה 

 בירה. כלל אם הוא רק עוסק בדברי חול סתם, או שהוא ממש שקוע בע

הצורה" וניתוק נקרא "שינוי צורה". כשהאדם שרוי בתחום בלשון בעל הסולם, קשר נקרא "השתוות 

אהבה אמיתית לזולת, הוא מחובר לגמרי לבורא. כשהוא מכניס אלמנט של אהבה עצמית, הוא 

 מאבד את הקשר ומתרחק ממנו, גם אם הוא אינו עובר בכך על מצווה מפורשת בתורה. לכן כל דבר

 ן לא קיים תחום ממוצע. לכאינו דביקות הוא סוג של ניתוק, וש

  



 רפואת הנפש
 אסף אהרון מכבי(הרב )

 

 כוח האמונה שבנפש
 

 מיד היא מתפרשת אצל השומעים ביחס לאמונה שיש בורא לעולם. כאשר אומרים את המילה 'אמונה',

 אך המושג אמונה הרבה יותר רחב מהתפיסה הצרה הזו. זוהי אמת,

כוח האמונה שנמצא בנפש הוא אך  כמובן שהאמונה בבורא עולם היא השורש לכל האמונות כולם,

 .א עולםאינו רק ביחס לבור

אולם אפשר שתלך ותחלש לאורך הזמן  היא חלק מהוויית נפשו, האמונה מוטבעת בנפש האדם מלידה,

כוח האמונה הוטבע באדם מראשיתו וקיימת בו בכוח  כחלק  מכל מקום, כתוצאה מאכזבות החיים.

 בלתי נפרד ממבנה נפשו.

א חושב לעצמו אני יודע שיש הו סא,ילדוגמא: אדם רואה לפניו כ כוח האמונה ישנו בתוך האדם עצמו,

 סא? האם זו ידיעה או שהוא מאמין ומכוח כך יודע?ימכוח מה הוא יודע שיש לפניו כ סא.ילפני כ

באופן טבעי אדם מאמין למה שעיניו רואות אלא  התשובה האמיתית היא שזו אינה ידיעה אלא אמונה.

 .ואהשהאדם מאמין למה שהוא רהרי שהבסיס הראשוני הוא  אם כן הוכח אחרת.

וכידוע עמלק  ".עד בא השמש : "ויהי ידיו אמונה,ב("י ז,")שמות יכוח האמונה  הוא כנגד כוח העמלק כמ"ש 

 והכוח הנגדי לספק הוא כוח האמונה. הרי שכוח העמלק הוא כוח הספק, בגימטרייא 'ספק',

 זו עצם הידיעה שאני קיים. הדבר היחיד שאנו יודעים שהוא קיים ולא בגלל אמונה,

 . כי ידיעת הבורא היא למעלה מאמונה הוא גם יודע זאת כלפי בורא עולם, מי שזוכה

כך גם באדם יש כוח  כשם שבורא עולם מודע לעצמו שלא מכוח כך שהוא מאמין שהוא קיים כביכול,

 מה שאין כן מערכת חמשת החושים בנויה על אמונה. שהוא מודע לעצמו ידיעה שהיא למעלה מאמונה.

לעומת זאת מה שאני קולט בחמשת חושי  שאי אפשר לערער אותו. ודאיא דבר הי הידיעה שאדם קיים,

שהרי כל אחד חווה כמה וכמה פעמים שהחושים הטעו אותו מהתפיסה הנכונה של  אינה ידיעה ודאית,

 .כוח האמונה הוא כוח שמברר ספקות המציאות.

ן ביכולותיי להצליח אז כאשר אני פועל בעולם מתוך הפנימיות שלי ומתוך תודעה מתוקנת ואני מאמי

וכבר אמרו חז"ל יגעת ומצאת  אין לי שום ספק וחוסר ודאות בכך, הבורא רוצה שאצליח, ודאי שאצליח,

 .מז(-)עיין היטב באור הבהיר ע' מותאמין 

 ספקות ולבטים, החיים שלנו מלאים בקונפליקטים, כולנו מתלבטים בכל דבר האם לפעול כך או אחרת.

 בין צדדי הפעולה האפשריים. כל החיים הם בעצם בחירה

 כמו שאומרים חז"ל: "אין שמחה כהתרת הספקות". ,כאשר אדם חי בוודאות אין לו עצבות

שלאחר שעמדו בפנינו כל צדדי הספק ואעפ"כ הכרענו  של השימוש בכוח האמונה הוא, נההנכו ההגדרה

 צד אחד כוודאי.

העצבות נולדת אצל  .שמח הוא היה אם לאדם הייתה ודאות לאורך כל הדרך במה שהוא עושה,

 .)העצבות והעצלות(שמורידה אותו ליסוד העפר  האדם מחוסר הודאות,

כתיב:  "הארת עיניים בדבר המסופק ישמח לב כי אין בעולם  ('ל ו,")טובפירוש מצודות דוד על משלי 

 שמחה כהתרת הספקות".

ו להיות סמוך ובטוח עלי כאשר האדם פועל מתוך פנימיותו ומתוך תודעה מתוקנת על כל מאפייניה,

 שהשי"ת יצליח בידו בכל אשר יפנה כי 'לא לתוהו בראה לשבת יצרה'!

גם אם קרה והאדם לא הצליח או טעה עליו להפנים שבעצם היותו אדם הוא חסר ויכול לטעות וגם 

לכן ישמח ו ותו ולבניין עתידו,הטעות עצמה היא לטובה וטומנת בחובה לקחים חשובים לבניין אישי

-)עיין במתן תורה ע' נזדהיינו גם בטעויות וגם בכל שאר הפרטים החומריים והנפשיים שבעולמו  בחלקו,

 .ד(-פתח א ובקל"ח פתחי חכמה, נח,
 

 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(

 

 ישר  להיות
 

ה ים ְוֵאלֶּ טִּ ְשפָּ ר ַהמִּ ים ֲאשֶּ שִּ ם תָּ ְפֵניהֶּ  ,לִּ

. במה עליו ובא להוסיףלמה שנאמר לפניו חז"ל מלמדים אותנו שכל מקום שנאמר "ואלה", קשור 

האם יש כאן  על מתן התורה שבפרשה הקודמת? ,המשפטים המובאים בפרשתנותורות מוסיפים 

 חלק נוסף בקבלת התורה?

מהמצוות שניתנו בסיני, פרשתנו עוסקת ב"משפט". אלו מקרים שמתעוררים בין בני אדם בשונה 

 וצריכים הכרעה, זו לא רק שאלה של טוב ורע. כאן השאלה היא של נכון, של אמת.

ְך ְוֹעז" לֶּ ט מֶּ ְשפָּ ה, ָאֵהב מִּ ים ּכֹוַנְנתָּ  ַאתָּ רִּ שפסוק זה מבאר את מטרת  ,מסביר המדרש כאן ",ֵמישָּ

ה .  ּוַמההמשפט ּכָּתּוב: "ַאתָּ ים" ּכֹוַנְנתָּ  שֶּ רִּ ה, ֵמישָּ יָך ַיְשרּות ּכֹוַנְנתָּ  ַאתָּ ַעל, ְלאֹוֲהבֶּ ים ְיֵדי שֶּ טִּ ְשפָּ  ַהמִּ

נַָּתתָּ  ם שֶּ הֶּ ים ֵהם ,לָּ ה עֹושִּ יבָּ ם זֶּה ְמרִּ ָפט ִליֵדי ּוָבִאין, זֶּה עִּ ֵהן ִמשְׁ , כשהאמת ברורה. ָשלֹום עֹוִשים וְׁ

 עמה שלום.היא מביאה 

עמיד מערך נועד רק בכדי לה לא המעמד הנשגב הזהמתן תורה לא רק העביר לנו אינפורמציה, 

כללים. המצוות שניתנו לנו בסיני נועדו לאפשר לנו להתחבר לאותה התורה. קיום המצוות מהווה 

 הבנה של התורה עצמה.להכשרה להתחברות ו

המביאים שלום בין האדם לחברו, הופכים  המשפטים, אלומטרת המשפטים היא עוד מעבר לכך. 

ֵתן ְלַעמֹו ֹעז' האת האדם למי שיכול ליצור תורה.  ֵרְך' ה, יִּ ת ְיבָּ ֽלֹום ַעמֹו-אֶּ . את ה"עוז", התורה ַבשָּ

את התורה.  מתוך תוכנוהשלום שבינינו הוא שמסוגל להוציא אילו שבכתב, נותן לנו ה' בסיני ו

כשאמר רבי עקיבא על הפסוק "ואהבת לרעך כמוך" כי הוא כלל גדול בתורה, המשמעות העמוקה 

שאהבה בין אדם לחברו היא הצורה הנכונה ליצור תורה, לגלות את המעיינות החבויים  ,בדבריו היא

 ולאפשר להם להגיע לעולם.

יו, דויד המלך בתהילים  מתאר את המהלך של קבלת התורה במילים רָּ יד ְדבָּ ַיֲעֹקב ַמגִּ יו ,לְׁ  ֻחקָּ

יו טָּ ְשפָּ ָרֵאל ּומִּ ִישְׁ  –ובעוד ש"דבריו" של הבורא  ם ישראל הוא גבוה יותר מהשם יעקב. ידוע כי השלְׁ

 התורה, ניתנים ליעקב, הרי ש"חוקיו ומשפטיו", ניתנים לישראל. מדוע? 

בתחילה, לפני החטא הקדמון, . שקיבל יעקב לאחר יגיעה, ישנה משמעות עמוקה השםשם ישראל, ל

רהוא נברא עם יושר פנימי, " ,כשנברא האדם ה ֲאשֶּ שָּ ֱאֹלקִּ  עָּ ת יםהָּ ם אֶּ ָאדָּ ר הָּ  ,רק אחר כך ."יָּשָּ

ה" -חיפשנו לנו דרכים עקלקלות ְקשּו ְוֵהמָּ ְשֹבנֹות בִּ ים חִּ ." שם איבדנו את היושר שכל כך טבעי ַרבִּ

 אל". –לנו. השם "ישראל" מסמל את מהותנו הפנימית, את "ישר 

רההקפדה על משפט האמת, עשיית " אל אותה יושרה  ," היא שמקרבת אותנו יותר מכלְוַהּטֹוב ַהיָּשָּ

תחילים שבנו ומפתחת אותה. אנחנו חוזרים למקום הנקי והאמתי הזה ומתוך המקום הזה אנחנו מ

ילגלות את רזי התורה, את " ים ּכִּֽ רִּ  ה'". ַדְרֵכי ְישָּ

המצוות שבין האדם למקום מכינות אותנו להכיל את התורה שבכתב ואילו המצוות שבין אדם 

מביאות אותנו לגלות מחזירות אותנו למקום הישר שבנו ולחברו, אלו המשכינות שלום בתוך העם, 

 ולהרחיב את התורה שבעל פה.

  



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

 

 מום שבך אל תאמר לחברך
 

 שמות כב( ) הפסוקים של הפרשה

ָרִים: ֶאֶרץ ִמצְׁ ָחֶצּנּו ִכי ֵגִרים ֱהִייֶתם בְׁ ֹלא ִתלְׁ ֵגר ֹלא תֹוֶנה וְׁ  )כ( וְׁ
 

 פשט הפסוק

 היה גר במצרים.  התורה אוסרת לפגוע בגר כי עם ישראל
 

 תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף נט עמוד ב() האגדה על  הפסוק
והלוחצו עובר  ]מצווה לא תעשה[, את הגר עובר בשלשה לאוין  ]המצער[ו רבנן: המאנה תנ

ֵגר ֹלא תֹוֶנה  דכתיבי שלשה לאוין: -בשנים. מאי שנא מאנה  ָך ֵגר ]בפסוק שלנו[ וְׁ ִכי ָיגּור ִאתְׁ , "וְׁ
ֶכם ֹלא תֹונּו ֹאתֹו"  צְׁ ַארְׁ ֹלא תֹונּו ִאיש ֶאת ֲעִמיתֹו" )ויקרא כ"ה(בְׁ וגר בכלל  - )ויקרא פרק כה(, "וְׁ

ָחֶצּנּועמיתו הוא. לוחצו נמי, שלשה כתיבי:  ֹלא ִתלְׁ ָחץ"  ]בפסוק שלנו[ ""וְׁ ֵגר ֹלא ִתלְׁ  )שמות כג("וְׁ
ֹנֶשה"" ֶיה לֹו כְׁ אלא: אחד זה ואחד זה  -! כל אדם[  ]ההזהרה עלוגר בכלל הוא  - )שמות כב( ֹלא ִתהְׁ

מפני מה הזהירה תורה בשלשים וששה מקומות, בשלשה. תניא, רבי אליעזר הגדול אומר: 
]מה הפרוש . מאי דכתיב ]שמקורו רע[מפני שסורו רע  -ואמרי לה בארבעים וששה מקומות בגר 

ָרִים"של[  ֶאֶרץ ִמצְׁ  ? רבי נתן אומר: מום שבך אל תאמר לחברך. "ִכי ֵגִרים ֱהִייֶתם בְׁ
 

 קודות למחשבהנ

ָפטִ הפרשה שלנו מתחילה במילים  ֵאֶלה ַהִמשְׁ "כל מקום שנאמר "ואלה" " ומסביר רש"י במקום: ים"וְׁ

פרוש: למרות שפרשתנו עוסקת בדיני מוסיף על הראשונים, מה הראשונים מסיני, אף אלו מסיני". 

המשפט של החברה הישראלית הנראים דומים לספרי החוקים של חברות רבות, גם הם באים לשרת 

יּו ִלי ַממְׁ מטרת מעמד הר סיני:  ַאֶתם ִתהְׁ גֹוי ָקדֹוש"וְׁ . החתירה לקדושה )שמות יט(" ֶלֶכת ֹכֲהִנים וְׁ

די. לשם כך, מונה פרשתנו מגוון רב של מצוות -לאומית כרוכה במאמץ מתמיד לתיקון עולם במלכות ש

בין אדם לחברו הנחוצות לקיומה של חברה מתוקנת. במרכז חזון זה עומדת הדאגה לחלשים, לאלה 

שלושים ושש   מיוחד העני, הגר, היתום והאלמנה. אגדתנו מונה לפחותהנטולי והשפעה או וממון, וב

 התורה על כל פגיעה בגר!  מקומות שבהם אוסרת

 " נכרי הגר בארץ ישראל  – גר תושבבתורה. הראשון הוא ֵגר" קיימים שני מובנים עיקרים למילה

על עצמו את תורת  , נוכרי שמקבלגר צדקומקבל את שבע מצוות בני נוח מתוך אמונה. השני הוא 

במצרים   ישראל במלואה. קשה להחליט על אזה גר מתכוון הפסוק שלנו. הזכרת מעמד עם ישראל

מרמזת על נושא הגר תושב כי ברור שאבותנו לא התגיירו שם. לעומת זאת, מנמקת אגדתנו את 

עוע הקפדה על רווחת הגר ב"סורו הרע" . במילים אחרות, אנו עוסקים בגר צדק בעל מעמד ר

ושברירי. אם נלחץ אותו, עלול הוא לעזוב את התורה ולחזור לנקודת המוצא שלו ]העבודה הזרה[. 

או אולי אפשר לפרש לזכות, שעלינו לדאוג לטובת הגר בשל המדרגה המאוד מיוחדת של אדם שעזב 

סביר להניח שהתורה דואגת   את אמונתו והתנהגותו המקולקלת, ובשל כך זכאי להערכה וכבוד.

במידה דומה לשני סוגי הגרות, המהווים לעיתים קרובות שני שלבים בחיים של אדם אחד: בהתחלה 

 גר תושב ומאוחר יותר גר צדק מתוך התחברות לגורל של העם שקיבל אותו בחיקו.

  ,ניתן לקרוא את הפסוק שלנו בשפה של סמלים רוחניים. הנשמה האלוקית היא החלק הזר שבנו

ויורדת להתגורר בגופנו הגשמי. היא מרגישה גרה בארץ נוכרייה כפי שבני  הבא מעולמות עליונים

ישראל חשו בארץ מצרים )משלון מיצר, מעיק, מגביל(. התורה מזהירה אותנו לא לדחוק ולהשפיל 

את הגר הקדוש שבנו, אלא להתייחס אליו ברגישות וסובלנות, ולתת מקום לשאיפות הטהורות 

 עלינו לטובה. והנעלות שלו, כדי שישפיעו 

 


