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 התכונה של 'כבדות הלב' משמעותה עקשנות. 

 ביטוי נוסף לתאר עקשנות הוא – ְקֵשׁה עֶֹרף. מדוע עורף ? משום שזהו חלק קשה בגוף שלא ניתן להזיזו בקלות. 

מעניין לראות שאם מחליפים את האותיות של 'פרעה' מקבלים את המילה 'ָהעֵֹרף' כלומר פרעה מסמל עקשנות בלי מוסברת.

עקשנות משמעותה להתנגד לשינוי מצב מסוים גם אם הדבר לא מסתדר מבחינה הגיונית.

תכונת העקשנות יכולה לגרום סבל רב לאדם עצמו וגם לסביבה שלו, בעיקר כאשר הסיבה לכך אינה מובנת.

י ָרע ֹלא ֵאָדע " )קא,ד( נִּ ׁש ָיסּור ִממֶּ דוד המלך כותב על תכונת העקשנות בתהילים " ֵלָבב ִעקֵּ

כלומר כאשר אדם משחרר ומסיר את תכונת העקשנות, יקרו לו רק דברים טובים ! פשוט מדהים.

עד עכשיו ראינו כמה עקשנות היא תכונה שלילית, אבל חשוב לדעת שכל תכונה שלילית ניתן וצריך להשתמש בה

לקדושה ולעבודת ה'. זוהי בעצם העבודה )הלא פשוטה( שעלינו לעשות עם תכונות מסוג זה.

המשמעות של עקשנות בקדושה היא – קבלת עול. 

כלומר לעשות את ציווי הבורא בביטול גם כאשר באותו רגע זה פחות מסתדר לי בשכל או נוח ומתחשק לי.

במהלך הדורות ניתן לראות כיצד האבות שלנו, הסבים וכל הדורות עד לאברהם אבינו

הפעילו את תכונת 'עקשנות בקדושה' כדי לקיים תורה ומצוות בכל תנאי ובכל מצב.

 בזמן מלחמות, בשואה, כשהפרנסה לא הייתה בשפע, וכשמצב הרוח לא היה כל כך מרומם הם לא וויתרו 

ועשו הכל כדי לשמור את המסורת היהודית ולהעבירה לדורות הבאים.

כאשר אנחנו מתעקשים על דבר מסוים, עלינו לשאול את עצמנו

האם מדובר על עקשנות של 'קבלת העול' שמטרתה לשמור על קיום התורה והמצוות ?

-  אם התשובה היא 'כן' – מצוין. אנחנו בדרך הנכונה, אך חשוב לראות שזה בצורה מאוזנת ולא קיצונית.

-  אם התשובה היא 'לא', כנראה שהעקשנות הזו לא מגיעה ממקום טוב. עלינו לשחרר, לפתוח את הלב ובעיקר לוותר.

וכמו שמבטיח לנו דוד המלך – כמוותרים על העקשנות מרוויחים ובגדול !
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בפרשת השבוע מסופר על המכות שהביא הקב"ה על מצרים. המכה הראשונה הייתה דם.

ח ָהָעם " )שמות ז,יד( לַּ ְרֹעה ֵמֵאן ְלַשׁ ֵבד ֵלב פַּ לפני הציווי על מכה זו הקב"ה מתאר את פרעה: " כָּ

השיעור מבוסס על ליקוטי שיחות חלק לו, שמות א.

 לפני המכות הקב"ה אומר למשה שהוא 'יכביד את ליבו' של פרעה, כלומר הוא יגרום לו להיות עקשן יותר ולסרב לשחרר 

את בני ישראל. רש"י מסביר שעוד לפני שהקב"ה הכביד את ליבו, הייתה לפרעה תכונה טבעית של עקשנות – הוא נולד כך!

 השיעור לעילוי נשמת יעקב בן תבלט"א דינה מימון
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