
  לבחירה הנכונההנחיה 
  

  שימו לב לפסוקים הבאים אשר מצביעים על המידה אשר מכשילה את האדם
  .מלהגיע אל ייעודו ואל העוצמה האמיתית 

  
' פרק ח-בראשית 

ִלּבֹו - ַּויֹאֶמר ְיהָוה ֶאל, ֵּריַח ַהִניחַֹח- ֶאת, ַּוָיַרח ְיהָוה  ":כא
ֲעבור ָהָאָדם-ֹּאִסף ְלַקֵלל עֹוד ֶאת-לֹא  ,ָּהֲאָדָמה ּבַ

  
י  ֻעָריו    ַרע      ָהָאָדם     ֵלב    ֵיֶצר     ּכִ     ,ִמּנְ

 
יִתי, ַחי- ָכל-ֹּאִסף עֹוד ְלַהכֹות ֶאת-ְולֹא ר ָעׂשִ ַכֲאׁשֶ ּּ.  "   

ל  אינו רוצה "אך האדם מטבעו כפי שצויין לעי, בפסוק הזה נאמר כל סוד הבריאה 
.לראות את האמת  

-:אחרים  לכן שוב ושוב מציין בהמשך את הדברים בפסוקים 
  

 ב'שמות פרק ל
  

ה- ֶאל, ַּוֹיאֶמר ְיהָוה:" 'פסוק ט   , ָּהָעם ַהֶזה-  ָרִאיִתי ֶאת  :ֹמׁשֶ
ה- ְוִהּנֵה ַעם                 "   .ֶּרף הואעֹ-ְקׁשֵ

 
  ג'שמות פרק ל

   
ך :ּוְדָבׁש, ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב- ֶ◌ל: "'פסוק ג ִקְרּבְ י לֹא ֶאֱעֶלה ּבְ , ָ ּכִ

י ַעם              הְק-ּכִ ָדֶרך, ֲָאֶכְלך-ּ    ֶפן--ּעֶֹרף ַאָתה-ׁשֵ ְּבַ ּ. "  
   

ה- ַּוֹיאֶמר ְיהָוה ֶאל:" 'פסוק ה ֵני-ֱאֹמר ֶאל, ֹמׁשֶ ָרֵאל -ּבְ ִיׂשְ
ה- ַּאֶתם ַעם              —עֶֹרף-ְקׁשֵ

ך יִתיך, ָ             ֶרַגע ֶאָחד ֶאֱעֶלה ְבִקְרּבְ ָהֹוֵרד ֶעְדְיך ֵמָעֶליך, ְּוַעָתה; ָוִכּלִ ָמה , ְוֵאְדָעה, ָ
ה ך- ֶאֱעׂשֶ   "  .ְּלָ

   
   מכם שימו לב איך האדם מטה את העניין ואנא,  בפסוק הבא משה עונה 

  ." ) פנטזיה ( " לטובתו כבר אז 
 

       ד'שמות פרק ל
  

ֵעיֶניך-ִאםַּויֹאֶמר :"'פסוק ט   , ָָנא ָמָצאִתי ֵחן ּבְ
נ, ָנא ֲאדָֹני- ְֵיֶלך, ֲאדָֹני              ִקְרּבֵ ּ   :וּבְ
י ַעם              ה-ּכִ    ,ּעֶֹרף הוא -ְקׁשֵ

ֵּננו וְלַחָטאֵתנו וְנַחְלָתנו ְֹּוָסַלְחָת ַלֲעו                ּ ּ ּ ּ ּּ.  "   
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'דברים פרק ט
   

י לֹא ְבִצְדָקְתך ְיהָוה ֱאלֶֹהיך ֹנֵתן ְלך ֶאת, ְּוָיַדְעָת:" 'פסוק ו ָּכִ ָ ָּהָאֶרץ ַהטֹוָבה ַהֹזאת-ָ ּ --
ָתה ְּלִרׁשְ ּ: 

י ַעם            ה-ּכִ    " .ָּאָתה, עֶֹרף-ְקׁשֵ
 

  ,ָּהָעם ַהֶזה-  ָרִאיִתי ֶאת  :ֵאַלי ֵלאֹמר, ַּוֹיאֶמר ְיהָוה: "ג'פסוק י
ה-ַעם             ְוִהּנֵה     ."ּעֶֹרף הוא-ְקׁשֵ

  
  

' ישעיהו פרק א-נביאים 
 
ְמעו :"'ב ַמִיםּ ׁשִ ִּכי ְיהָוה ִד, ֶאֶרץ ְוַהֲאִזיִני ׁשָ רּ   :ּבֵ

ִנים ִגַדְלִתי ְורֹוַמְמִתי      ּּבָ ּ ּ עו ִבי, ּ ְּוֵהם ָפׁשְ ּ".  
   
ָעָליו, ָּיַדע ׁשֹור קֵֹנהו ":'ג ָרֵאל לֹא ָיַדע; ַּוֲחמֹור ֵאבוס ּבְ   . "ַּעִמי לֹא ִהְתּבֹוָנן, ִיׂשְ

.אלוהים מספר לנו על יצר האדם שהוא רע מנעוריו
, אומנם נכון 

  ?ז אך שכחתם את העיקר הנרמ
.מהות גילגוליינו הוא להשתלט עליו ולתקנו= ש 

,זוהי נקודה חשובה ביותר שאלוהים לא השאיר אותה בסוד
.אלא עזר לנו להעיר את המודעות למען קיצור הדרך

.'לא הבנתי וכו,  לא ידעתי–שלא יהיו תרוצים אלה או אחרים של 
.עקשן=  קשה עורף 

.אין העקשנות היא תכונה טובה לאדם
,הצדקה עצמית, חשיבות עצמית, יומרנות, מפני שמטבעו בוחר להתעקש על עליונות

.'ראוותנות וכו, התבלטות
) .מסנוור את החושים הבריאים  ( כל אלה מעידים על הנוצץ 

.הוא הלא נכון, ובדרך כלל הנוצץ לאותו אדם שבחר
,אין זאת עוצמה אלא היא זמנית בלבד

ורמת שאנשים יקללו אותך או אתה גורם רע לבני אדם עקב  אם העוצמה הזאת ג-:דהיינו
הגדלות העצמית
י חוקי החברה שאלוהים נתן לאדם "י חוקי בני האדם הלא נכונים ולא עפ"שלך והולך עפ

, ")פרשת קדושים("
  מחר לא  , מה שהיום שלך, אזי גרמת רע ומשם אתה מקולל בכל פה

  .נאלח ולא רצוי, ואתה במעמקיי האנושות 
.גם כאשר מחייכים לך אין זו האמת

.אתה מרוויח עוצמה אלוהית, ל"לעומת זאת אם אתה לא מתעקש בדברים הנ
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.כי היא ניתנת על ידי אלוהים, העוצמה הזו לא ניתנת להזזה על ידי בני האדם
".ואהבת לרעם כמוך "- כל העניין הוא ב

  תן מה שהיית רוצה לקבל בכל דבר ובכל עניין
  


