
 
 

 
 

 מחשבה פנימית 

 )יואל אופנהיימר(

 

 "כי הבושה הוא ענין הרגשת חסרון"

 ר "פנים מאירות ומסבירות"(הקדמה לספ -)הרב יהודה ליב אשלג 

 

 הנושא של הבושה מדבר אתנו משני כיוונים הפוכים. 

אך  ל אותו אדם גורמת לנו אי נעימות.מצד אחד, אומרים "הוא עושה בושות", במובן שהתנהגותו ש

, במובן זה האדם שעושה דבר שלישי צריך לחוש אנחנו גם אומרים "אתה לא מתבייש?" ,מצד אחר

בושה. ואם זה אינו קורה, סימן שהוא אינו מתוקן. מצד זה הבושה היא תכונה חיובית שמאפשרת 

 לאדם לשנות את דרכו ואפילו מונעת ממנו עשיית רע. 

, "רחמנים, ביישניםובמובן זה יש לבושה מעלה גדולה מאוד ועליה שיבחו חז"ל את בני ישראל: 

 וגומלי חסדים". 

 ?האו רע האם כך, האם הבושה טוב

סרון שבנו, יעל פי הסברו של רבנו בעל הסולם, אנחנו מתביישים כשאדם אחר )או הקב"ה( מגלה הח

 בין אם ידענו עליו, והסתרנו אותו, ובין אם כלל לא היינו מודעים אליו. 

ע באדמה, להעלם. וזה הצד בדרך כלל, הרצון שמתעורר בעקבות רגש הבושה הוא לברוח, להיבל

 השלילי והמשתק של הבושה. 

וכפי שמוסיף בעל הסולם:  ורר הרצון לתיקון החיסרון שהתגלהמתע ,אבל לעיתים קרובות, בהמשך

"ונודע, שהרגשת החסרון, הוא סבה ראשונה למלאות החסרון, בדומה להמרגיש בחליו, 

 נמצא נמנע בודאי מכל רפואה."מוכן הוא לקבל רפואה, אבל האינו מרגיש כי חולה הוא, 

סרון אצל הזולת על יוכמובן, כל הנאמר הוא לגבי האדם כלפי עצמו, אבל אסור לנו לגרום לגילוי הח

 "נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים".  פי מאמר חז"ל:

  



 רפואת הנפש
 אסף אהרון מכבי(הרב )

 

 הנפש הטהורה חוליהחטא הוא 
 

 וז"ל:)שער רוח הקודש,אות צ( אעתיק מרבנו הארי ז"ל  להבין לעומק את שורש חולי הנפש,

 וכשהיא בטנופה ובכתומה, ,וזהו חולי הנפש הטהורה פגם וכתם וחלודה בנפש, שהחטא,"וידע 

כי לכך  כדי להדבק בו צורה, שהוא סודות התורה, תי,יה יכולה לראות ולהשיג השלמות האמאינ

לראות ולהבין בדברים העליונים קדושים  מסך ומבדיל בינה לבין קונה,והעון נעשה  נבראת...

 שמשיבה אותה במקומה, תורת ה' תמימה משיבת נפש, )תהלים יט(שנאמר  וטהורים,

כמו  ואין מזהירין בה הדברים הטהורים, אינה יכולה לראות, וכשאיננה טהורה, .להדבק החלק בכל

כי  שאין נראין בה הצורות, לה בה חלודה,וע כשהיא מלאה כתמים, שאין מזהירין במראה הנחשת,

 ברים והצורות כתקנם כצורתם וכו'.אז נראין בה הד וכשהיא זכה וברה, אם עצבות ומקולקלות.

 :)אות לד( מבוא לספר הזהרוכמבואר היטב ב

אין אנו הרי באמת  וכל מלואו הנהדר, שאנו רואים לפנינו עולם גדול וענקי, "חוש הראיה שלנו,

יש שמה כעין מכונה  כלומר במוח האחורי שלנו, רואים כל זה אלא בפנימיותנו עצמה,

 .ולא כלום מחוץ לנו" המציירת לנו שמה כל הנראה לנו, פוטוגרפית,

ודע שכל מה שב'מח האחורי שלנו' יכול להיות תוצאה של אותם חטאים ונראה עולם חשוך ח"ו 

יהיה 'מוחנו האחורי' מקבל אורות מוחין  ר נתקדש כראוי,כאש או להבדיל, מלא בחולאים וייסורים,

 'להדבק החלק בכל'. תתרפא הנפש ונראה אחד ואהבה, עליונים,
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 הפרשה בדרך ה"שפת אמת"
 )הרב מנחם סוכות(

 

 האבא של המצוות
 

ה ִמים ַצִדיק ִאיׁש ֹנחַ  -ֹנַח  ּתֹוְלֹדת ֵאלֶּ יָּה ּתָּ יו... הָּ  ְבֹדֹרתָּ

ההמדרש דורש את דברי הפסוק כפשוטם, מי הם תולדותיו של נח? נח איש צדיק תמים.  יו ֵהן מָּ  ֵפרֹותָּ

ל  .טֹוִבים ּוַמֲעִשים ִמְצוֹות- ַצִדיק? ׁשֶּ

 צדיק?הא המדרש בין בניו של אדם לבין מעשיו של למה כוונת המדרש, איזו השוואה מוצ

כשזוג מביאים ילד לעולם, ה' נוטע בו נשמה. מה זה אומר? ישנה נשמה קדושה, הנשמה לא צריכה 

להיברא, מה שחסר לה הוא כלי שיוכל להכיל אותה בעולם הגשמי. הגוף שיוצרים ההורים מהווה 

 ולם החומר."בית קיבול" לנשמה וכך יכולה הנשמה להשתלב בע

בדיוק כך הם מעשיו של הצדיק. העשייה הטובה שלנו לא "מייצרת" את הקדושה, הקדושה, האור, 

נמצאים במלואם. מה שחסר להם הוא כלי גשמי שיוכל להכיל אותם ולקשר אותם למציאות 

הגשמית. לשם כך נועדו המצוות, המעשים הגשמיים האלו מהווים "גוף" אליו יכולה להתחבר 

ה ִמְצוָּה ֵנר ִכי. הקדושה הכלי  –, כך מגדיר זאת שלמה המלך. מעשה המצווה הוא הנר אֹור ְותֹורָּ

 שיכול להכיל ולחבר אליו את האור.

תבדומה לכך דורש המדרש את הפסוק " ם ִּתְׁשְמרּו ִמְצֹוַתי ְואֶּ ם",  ַוֲעִשיתֶּ ם ִאם -ֹאתָּ ת ְׁשַמְרּתֶּ ה אֶּ  ַהּתֹורָּ

ה ֲהֵריִני ם ַמֲעלֶּ ם ִאלּוכְ  ֲעֵליכֶּ ם ַאּתֶּ ם ֲעִשיתֶּ נכון שהאור היה קיים, אך תפקידנו הוא "להכניס"  .אֹותָּ

 אותו לתוך העולם, ההעלם, בו אנחנו חיים. בכך נחשב לנו כאילו עשינו וייצרנו את האור עצמו.

 חסד צדיק וחסיד

ה למה הכוונה כאן, את  חכמנו לימדונו, כל מקום שנאמר "אלה" פסל את הראשונים. .ֹנחַ  ּתֹוְלֹדת ֵאלֶּ

 מי נח "פוסל"?

הנהגת העולם עד נוח הייתה הנהגה של חסד, האדם לא היה צריך להצדיק את קיומו. גם כשהדורות 

חטאו, הם המשיכו לחיות ולהתרבות. החסד היה זהה לאדם ולבהמה, האדם שרד מאותה סיבה 

צאה ישירה נאסר על האדם שבעלי החיים התקיימו ולכן לא הייתה שום משמעות לעליונותו. כתו

 לבטא את עליונותו על שאר ממלכת החי ונאסרה עליו אכילת בשר.

 ִכי -מציאותו של נח, של צדיק, שינתה את ההתייחסות לכלל. ישעיהו הנביא קורא למבול "מי נח" 

 מדוע נקרא המבול דווקא על שמו של נח, על שמו של מי שלא הגיע לו להימחות?. ִלי ֹזאת ֹנחַ  ֵמי

מכיוון שעצם מציאותו של צדיק, נותן אפשרות שונה להנהגת העולם. מעתה יש צדק והצדק הזה 

אומר שלא לכולם מגיע. הצדק הזה אינו נזק, אדרבה, התוצאה הוכיחה שכל אלו שחיו בחסד לא 

אלה, פוסל את הראשונים ומראה  הותירו אחריהם כלום. ונח הוא זה שיסד מחדש את העולם.

 עליון אין משמעות ולכן אין גם קיום.שלקיום בחסד 

אך כשמגיע אברהם התמונה משתנה, אברהם הוא איש חסד, הוא שובר את הטבע ומתגבר אל 

מעבר למה שמצופה מבן אנוש. במצב זה הוא כבר יכול להשפיע מחסדו על הסובב. אברהם מצדיק 

וא כבר נותן חיים ומשמעות לא רק את קיומו שלו, הוא כבר יכול להילחם על זכותם של בני דורו. ה

  לכל האנושות.

 ושלושה שלבים אלו רלוונטיים לכל אדם בתהליך התפתחותו הרוחנית.

  



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

 

 איש צדיק בדורותיו
 

 (בראשית פרק ו פסוק ט) הפסוקים של הפרשה

ְך ֹנַח:  ֱאֹלִהים ִהְתַהלֶּ ת הָּ יו אֶּ יָּה ְבֹדֹרתָּ ִמים הָּ ה ּתֹוְלֹדת ֹנַח ֹנַח ִאיׁש ַצִדיק ּתָּ  ֵאלֶּ
 

 פשט הפסוק

האדם השחית את דרכיו, ונח נבחר על ידי ה' להוליד האנושות מחדש לאחר המבול בשל תכונותיו 

 נעלות לעומת בני דורו. ה
 

 )תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף קח עמוד א(  האגדה על  הפסוק

אמר רבי יוחנן: בדורותיו, ולא בדורות אחרים, וריש לקיש אמר: בדורותיו, כל שכן בדורות אחרים. אמר 

לחבית של יין שהיתה מונחת במרתף של חומץ, במקומה  -רבי חנינא, משל דרבי יוחנן למה הדבר דומה 

 -אין ריחה נודף. אמר רבי אושעיא: משל דריש לקיש למה הדבר דומה  -ריחה נודף, שלא במקומה  -

וכל שכן  -שהיתה מונחת במקום הטנופת, במקומה ריחה נודף  ]בושם שריחו נודף[ לצלוחית של פלייטון

   .במקום הבוסם
 

 נקודות למחשבה

ים העמוקים בין הצדיק לבין יחסי גומל  נח הוא האדם היחיד בתנ"ך אשר זכה לכינוי "צדיק". נלמד על

 הדור שלו. 

 הצדיק: מעמד יחסי למדרגת הדור

 ליבת המחלוקת בין רבי יוחנן וריש לקיש סובבת סביב הגדרת מושג הצדיק.

רבי יוחנן סובר שנח נחשב "צדיק" רק מפני שהיה חי בדור מושחת. הוא היה אדם הגון רגיל, ונבחר רק 

הרמה הירודה של שאר האנשים. אם היה חי בחברה מתוקנת )כמו בזמנו של אברהם( הוא לא   בשל

 היה נבדל מהאחרים. 

לעומתו, סובר ריש לקיש שגדולתו של נח נובעת דווקא מזה שהצליח לשמור על מידותיו ורמתו המוסרית 

החברתיות עומדות  נטיעת האדם ללכת "עם הזרם" , בלי תמיד לחשוב אם הנורמות  בדור של רשעים.

 במבחן המוסר הרצוי. הצדיק הולך נגד הזרם, נאמן לערכיו גם אם הוא נדרש לשלם על כך מחיר.

מה יותר קשה , להימנע מלעשות הרע שכולם עושים, או לעשות טוב במקום שכולם חסידים ומתוקנים? 

ריש לקיש פושע שחזר מעניין לשים לב שרבי יוחנן היה חכם שגדל בעולמה של תורה, ולעומתו, היה 

 בתשובה!

 הצדיק: תיקון עצמי או תיקון החברה ?

רַווה" שדואג "לחמם" רק את עצמו, לבין צדיק ש"מדליק אש" לעצמו   החסידות מבחינה בין "צדיק בפָּ

של  ולכל הסביבה. המגיד ממזריטש היה המנהיג השני של החסידות לאחר הבעל שם טוב. על הפסוק

נֹון ִיְשגֶּה"ַצִדיק ַכּתָּ " תהילים  ז ַבְלבָּ רֶּ ח ְכאֶּ ר ִיְפרָּ אמר: הצדיק הדואג רק לתיקון נשמתו, הריהו "כארז  מָּ

בלבנון ישגה", כעץ הנמצא בראשי ההרים, כולם רואים אותו ומתפעלים ממראהו, אך מבודד הוא 

אך מעורה מחברת בני אדם ואינו עושה פירות. לא כן "צדיק כתמר יפרח". נמצא הוא בעמקים, מוצנע, 

 בחברתו, ועושה פירות רבים ומתוקים. 

 

 וכמה יפים הם דברי הרב קוק:

 הצדיקים הטהורים אינם קובלים על הרשעה אלא מוסיפים צדק.

 אינם קובלים על הכפירה אלא מוסיפים אמונה.

 אינם קובלים על הבערות אלא מוסיפים חכמה.


