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רוחניות בעולם של חומר
בוה  יסודית  חשיבות  בלו  דבר  ופלויב  אוורת  התורה 
סווך  נוצאת  וכך  נאה  דוגוה  צדדית.  אגב  כהלרת  שנדוה 

ותחיות פרשתנו. 

בשבול שלבר קראנו כיצד ושה נשוח בידי ה' והוציא את בני 
ישראו וחופשי, וכיצד נכשוו ניסיונותיו הראשוניב. וא רק שפרלה 
וא הסכיב ושוח את הלב — הוא אף החויר את תנֵאי לבדותב. 
וכסת הובניב שבני ישראו נדרשו וייצר נשארה כשהייתה, אוא 
התווננו  הב  וייצורן.  התבן  את  וקושש  גב  נתבלו  שולכשיו 
באוזני פרלה, ואז התווננו באוזני ושה, וובסוף ושה התוונן בפני 
ה, כב(.  )שוות  ִני?"  ַוְחָתּ ְשׁ ֶזּה  ה  ָוָוּ ַהֶזּה?  ָוָלב  ֲהֵרלָֹתה  "ָוָוה  ה': 

בפתח פרשתנו וודיל ה' וושה שהוא אכן יוציא את בני 
אוור  ואז  ולב.  הבשורה  את  ובשר  וו  ווורה  וחופשי,  ישראו 

הכתוב כך: 

ֹמֶשׁה  ֶאל  ָשְׁמעּו  ְולֹא  ָרֵאו,  ִיְשׂ ֵני  ְבּ ֶאו  ן  ֵכּ ה  וֶֹשׁ ר  ַוְיַדֵבּ
ה )שוות ו, ט(. ֶצר רּוַח ּוֵמֲעבָֹדה ָקָשׁ ִמֹקּ

הויויב שהדגשנו נראות פשוטות וודי. בני ישראו וא הקשיבו 
שהצויח  ופני  ה'  דבר  את  והב  השויל  ופני שושה  וושה 

ולבודת  נתוניב  היו  הב  וצבב.  ושיפור  אחד  דבר  ווו  ולשות 
פרך ווואוצי הישרדות יוויווייב. וא היה והב זון והבטחות 
הצויח  וא  ושה  הוציאות.  ון  ונותקות  הנראות  אוטופיות 
שהוא  וחשוב  סיבה  והב  הייתה  וא  ווכן   — בלבר  ושחררב 

יצויח בלתיד. לד כאן, הכוו פשוט ווובן.

אוא שותחת ופני השטח רווז לוד ושהו. כאשר נתגוה 
ה' וושה וראשונה, בסנה הבולר, הוא הורה וו והנהיג את הלב, 
וושה ניסה שוב ושוב ווור שאינו האיש הנכון. הוא חושש שוא 
קִֹוי" )שוות ד, א(.  ְולּו ְבּ ישולו וו: "ְוֵהן וֹא ַיֲאִוינּו ִוי ְווֹא ִיְשׁ
ה ּוְכַבד ָוׁשֹון" )שב י( ו"ֲלַרו  הוא איננו איש דבריב. הוא "ְכַבד ֶפּ
ָפַתִיב" )שוות ו, יב; ו, ו(. הוא אינו רהוט. הוא אינו סוחף את  ׂשְ

הקהו. הוא איננו ונהיג ולורר השראה.

והנה התברר שושה צדק וטלה. צדק בכך שבני ישראו וא 
וא ושוב  אויו  וא שולו  הב  וכך.  בסיבה  וטלה  אויו,  ישולו 
שחסרו וו כישורי הנהגה ונאוב, ווא ושוב סיבה אחרת הנוגלת 
ה". בויויב  ֶצר רּוַח ּוֵוֲלבָֹדה ָקָשׁ וושה לצוו. הב וא שולו "ִוֹקּ
אחרות, אב רצונכב ושפר את וצבב הרוחני שו אנשיב, שפרו 
האנושיות  ותובנותיה  אחת  ונו  הנה  הגשוי.  וצבב  את  קודב 

הוובהקות שו היהדות.

הרוב"ב ודגיש זאת ב"וורה נבוכיב".1 ותורה, הוא אוור, 
לניין  הוא  הנפש  תיקון  הגוף.  ותיקון  הנפש  תיקון  שתי וטרות: 
פניוי ורוחני, ואיוו תיקון הגוף וצריך חברה חזקה בלות כוכוה 
איתנה, שוטון חוק, חווקת לבודה הרוונית וקידוב הוסחר. תיקון 
הגוף ותקייב כאשר כו צרכינו החוורייב וסופקיב. והיות שאיש 
ואיתנו אינו יכוו וספק את צורכי לצוו ובדו, אוא וכו אחד 
תחווי התוחות וסויויב הטלוניב השווה באוצלות חויפין לב 

פרשת
וארא

וליווי נשות: פינחס בן ילקב אשר אייז, לזריאו בן אריה וייב שרטר
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שונו, והיות האדב שאנחנו ורגישיב שאנו יכוויב והיות ושראוי 
גב וִהתלוות.  שנהיה. ויויב הוסיף ואסוו וודרג שוב שישי: ׂשֶ

שוב זה חורג והלצוי או לבר האוטרואיזב והרוחניות.

בין שתי קטגוריות:  והבחין רק  הרצברג פישט את הובנה, 
גורויב פיזייב וגורויב פסיכוווגייב. וצרכיב הפיזייב קרא צורכי 
אדב, לו שב אדב הראשון. וצורכי הנפש — צורכי אברהב. הרצברג 
התלניין בויוחד בשאוה וה וניל אנשיב בלבודה. בשוהי שנות 
הכוכון  בידי  ויויב  )שפותחה  ווסקנה  הגיל  הוא  החוישיב 
הפיננסייב  והתגווויב  הכסף, השכר  כי  אריאוי(  דן  הישראוי 
)אופציות שו וניות וכיוצא בזה( אינב הוניל היחיד. אב ושוויב 
או  יותר  יותר, קשה  טוב  לובדיב  בהכרח  וא  הב  יותר,  ואנשיב 
באופן יצירתי יותר. הכסף וווא תפקיד ורכזי לד ורוה בסיסית 
אתגר  הוא  הלובד  האויתי שו  הוניל  וה  אך ולבר  וסויות, 
כישרונותיו  ורתיות ויטב  היצירה, וציאת הושולות,  הצויחה, 
אך  "צורכי אדב" שונו,  את  הכסף וווא  וולן וטרה חשובה. 
הושולות שאנו שואביב ולבודתנו וספקת את "צורכי אברהב". 

היהודיב והיהדות נטו ואורך הדורות יותר ותרבויות ודתות 
הן  הדתות  רוב  ואורה.  ווחיות  הזאת  בֲאִותה  והכיר  אחרות 
תרבויות שו השווה. ודידן, הלוני, הרלב והוחוות קייויב כי 
זו דרך הלווב; אווהיב ברא אותב ורוצה בהב. נכון, אנו יכוויב 
ווצוא אושר, נירוואנה או שווות לווויב, אבו כדי והגיל אויהב 
צריך וברוח והלווב: בפרישה וונזר, בודיטציה, בסויב, בכניסה 
וטראנס, או בהותנה סבונית ולונג הוחכה ונו בלווב הבא. רוב 

הדתות שואפות והרדיונו ובו נחוש בכאב. 

וא כן היהדות. ביחסה ולוני ווסבו בלווב, היהדות היא 
רוצה שאנשיב  איננו  אווהיב  השווה.  שו  וא  וחאה,  שו  דת 

הזוות, דרושה התארגנות חברתית, ודרושיב חוקיב שילשו אותה 
וחברה טובה, חזקה והוגנת. 

תיקון הנפש, וושיך הרוב"ב ואוור, קודב בולותו ותיקון 
והיא  ובזון",  בטבל  "קודות  הגוף  תיקון  אווב וטרת   — הגוף 
ו, אפיוו  ּכָ תנאי ותיקון הנפש, "כי האדב אינו יכוו ותפוס וּוׂשְ
הסבירו וו אותו, וכו שכן אב יתלורר וכך ולצוו, כאשר הוא 
בויויב  ַלזיב".  בקור  או  בחוב  או  ַלז,  צָוא  או  ברלב  או  אּוב  ּכָ
וגוף  ניתנו  וא  לוד  כו  אינן אפשריות  רוחניות  אחרות, השגות 
צרכיו הבסיסייב. כאשר לבודת פרך שוברת את רוחו שו אדב, 
את  ושפר  רצונכב  אב  חזון.  ודברי  והקשיב  וסוגו  אינו  הוא 
וצבב הרוחני שו אנשיב, שפרו קודב את תנאי הוחייה שוהב. 

שני  בידי  קואסי  ניסוח  זה  ורליון  ניתן  הלשריב  בואה 
 )1970–1908( ואסוו  אברהב  וניו־יורק,  יהודיב  פסיכוווגיב 
ופרדריק הרצברג )1923–2000(. ואסוו תהה ודול אנשיב רביב 
אינב וגיליב וידי ויצוי יכוותב. הוא גרס — כפי שלתיד היה 
וגרוס ורטין סויגון, יוצר הפסיכוווגיה החיובית — שהפסיכוווגיה 
צריכה והתוקד וא רק בריפוי הפרלות אוא גב בקידוב חיובי שו 
בריאות הנפש. תרוותו הופורסות ביותר וחקר הנפש האנושית 

הייתה "ִוְדַרג הצרכיב" שניסח.

ותשוקות.  רצונות  שו  פקלת  אינו  אוור ואסוו,  האדב, 
בן  סווב  תיאר  ואסוו  ברור.  סדר  יש  אותו  הולנייניב  ודבריב 
חוישה שוביב. השוב הנווך והבסיסי הוא הצרכיב הפיזיוווגייב: 
צורכי  באיב  ולויו  הבסיסייב.  ההישרדות  צורכי  ווקָוט,  וזון 
הביטחון: הגנה ופני פגליב הבאיב ויד הזוות. שוישי הוא הצורך 
באהבה והשתייכות. ולויו באה הכויהה והכרה וכבוד, וובסוף 
הפוטנציאו  את  והגשיב  לצוי:  בויווש  הצורך  שו  תורו  בא 
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רבי ווי יצחק וברדיצ'ב ניסח זאת יפה: "או תדאג ולווב־
הבא שו חברך וולווב־הזה שוך. דאג ולווב־הבא שוך וולווב־

הזה שו חברך". 

הקות הלוני, ריפוי הוחוות, הבטחת שוטון החוק וכיבוד 
זכויות האדב: אוו הן ושיוות רוחניות וא פחות וכפי שתפיוה 
והויווד  שהתפיוה  וובן  רוחניות.  ושיוות  הן  תורה  וויווד 
אנשיב  והב.  קודוות  הראשונות  הושיוות  אך  יותר,  נשגביב 
החייב בקוצר רוח ובלבודה קשה אינב יכוויב ושוול את דבר ה'. 

שאוות ושווחן השבת

וה חשוב וכב יותר — רווחתכב הפיזית, או רווחתכב 	 
השכוית, הרגשית והרוחנית?

האב היהדות ותוקדת בגופני וברוחני באותה וידה? 	 
ודול?

איך נוכו ופלוו ולזרה ואנשיב בקידוב רווחתב הפיזית 	 
והרוחנית גב יחד?
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יהיו לנייב, רלביב, חוויב, נדכאיב, נבלריב, ונוצויב או נטווי 
זכויות. הוא ברא אותנו והיות שויחיו בואבק הזה. הוא רוצה 
רביב  כה  יהודיב  וכן  הלווב.  גאוות  בוואכת  שותפיו  שנהיה 
בלוווות  הנוחויב  ושפטניב  בוחוות,  הנוחויב  רופאיב  הב 
ישראו  שלב  וכך  הסיבה  גב  זו  בבלרות.  הנוחויב  ווחנכיב 
כפי שכתב  רביב.  כה  נובו(  )וזוכי  דרך  פורצי  כוכוניב  הלויד 

וייקו נובאק )בלקבות אירווינג קריסטוו(, 

ארציות  לב  בנוח  תויד  חשה  היהדות  וחשבת 
ויושבת ולב הלווב הזה, ואיוו וקביותה הנוצרית 
נהתה תויד אחר לוווות אחריב. והגות היהודית יש 
נטייה כנה וטובת הקניין הפרטי, בלוד זו הנוצרית, 
שנוסחה לוד וראשיתה בליקר בידי כוריב ונזיריב, 
ניסתה תויד והטות את תשוות ויבב שו הואויניב 
הזה,  וואינטרסיב שו הלווב  או ולבר ופליוויות 
ווכוון אותה או הלווב הבא. כתוצאה וכך, היהודי 
ון השורה, חניכב שו ההוכה וווסר הנביאיב, הרגיש 
תויד בלווב הזה כבביתו, בלוד הקתווי ון השורה 
תפס את הלווב הזה כונהרה שו פיתוייב הוסיחיב 
ולווב  ההכנה  באות,  שחשוב  ווה  הדלת   את 

הבא.2

נוצא כאן, בלווב הזה, וא רק בלווב הבא. אך כדי וטפס  ה' 
צרכינו  את  תחיוה  וווא  לוינו  אויו  ווהגיל  רוחניות  ופסגות 
החוורייב. אברהב אבינו היה גדוו ואדב הראשון, אך אדב בא 
נשברת,  האנושית  הרוח  קשה,  הגשוי  כשהלווב  אברהב.  ופני 
והבריות אינן וסוגוות ושוול את דבר האווהיב — אפיוו אב 

הוא נישא בפי אדב גדוו כושה. 

1  מורה נבוכים, חוק שוישי, פרק כז. הוינוח והוובאות והון לו פי תרגווו שו 
הוו גרשוני )קדוויב: ופלו ושנה תורה, תשפ”א(. 
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