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 פרשת תזריע
 'מרכז הרב'ישיבת  -  איר אנדהי

 

 

 גוף האדם: הסיפור האמיתי

 מה אנחנו עושים כשאנו חולים?

יידע להפנות אל התרופות התופעה, ועצם הצעד הראשוני והמתבקש הוא הפנייה לרופא. הרופא מזהה את 

 בה במדויק. וטפלשי

יש סיבה למה הגוף שלנו הגיב ככה? האם  –אך לא תמיד נסתפק בזה. לעיתים נדרש לשאלה יסודית יותר 

כל שינוי כשנלך בדרך זו, הרבה פעמים בעיה רפואית כזו או אחרת תוליך אותנו לשינוי התזונה, או ל ?לתופעה

 בהרגלי היום יום. אחר

הבנה שלא תמיד ההתנהלות התפיסה השתכללה ל –בזה  גם כבר שנים רבות שהאנושות לא נעצרת אמנם,

אולי הכל מתחיל בנפש. מתח, דכאון או כל  –ה יותר הווה את שורש הבעיה. הבעיה יכולה להיות עמוקהגופנית מ

מציאות נפשית שלילית אחרת, תוכל להיות סיבת חוליים רבים, ואם נשכיל לסדר את חיינו כבר ברובד זה, בעיות 

 רבות יסתלקו כלא היו.

הגוף  סיליחמעבר  – רובד עוד יותר עמוק מכל הרבדים שתיארנו ו, אנו מגליםהשבוע שלנכשאנו ניגשים לפרשת 

 –אומרים לנו חז"ל בעניין הצרעת  , יש לנו גם נשמה, וגם היא מציאות אחת אורגנית עם הגוף שלנו.עם הנפש

 הצרעת היא תוצאה גופנית של פגמים נשמתיים. אים על לשון הרע" )רש"י י"ד, ד'(,"לפי שהנגעים ב

 אומר הרב זצ"ל באורות הקודש )חלק ב' עמ' שנ"ה(:

התכונה האורגנית של המציאות החמרית והרוחנית. בבטחה יכולים אנו להשקיף על היחס רואים את  "הננו
גשמי, ולא  וםהכללי של הכל, וממילא על הפעולה שהכל מתפעל מן הכל, והכל פועל על הכל. אין לנו אט

 שרעף רוחני, שאיננו פועל ונפעל על מלא ובמלא כל..."

 י מציאות זו משפיעים זה על זה בכל עת.החומר והרוח הם מציאות אחת שלימה. כל חלק

הרב עוסק רבות ביחס הגוף והנשמה, החומר והרוח. בדורנו השב לארצו, מלמד אותנו הרב שהשיבה לארץ היא 

אל חיים שיודעים  מחיים רוחניים המקבילים בלבד לחיים הגשמיים,לא רק חיצונית: היא מביאה איתה התעלות 

 יאות לנשמתיות הפנימית.לגלות את השייכות של כללות המצ

ההבנה של משמעותיות המצב הנפשי בעבור הגוף שלנו, מעצימה מאוד את העיסוק שלנו בנבכי אנו רואים ש

ומרוממת אותנו לחיים עמוקים  יאות המופשטת של נפשנואת המצ בתודעת החיים שלנו הנפש, מנכיחה מאוד

 יותר.

מה והגוף, נתרומם אל חיים עוד יותר פנימיים נו ביחס הנשככל שנעמיק את הבנתאם כן, כך גם בעניין הנשמה: 

 הממשות של החיים הגופניים תשפיע על נשמה נוכחת כמציאות ממשית בחיינו.לחיים בהם ה – ומשמעותיים

 בעבורנו לא פחות.משמעותיים מורגשים בפועל ו להיותותעניק להם מכוחה, החיים הנשמתיים 


