
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 רפואת הנפש

 אסף אהרון מכבי(הרב )
 

 ,שלום עליכם
 

המושג 'ביטול' אין פירושו ביטול  חיבור האדם לעצמו מתבטא בהרגשת עונג פנימי מעצם קיומו.

חיבור אליו ע"י ביטול הישות והתדמית שהצמדנו לעצמנו  ה'אני' האמיתי שלנו אלא אדרבא,

 נו מהעונג והמנוחה שבעצם היותנו.מחמת ריחוק

בדרך הטבע הם גם יתפשטו ממנו  ',בו וכובחסד ש באהבה שבו, כאשר אדם מכיר בטוב שבו,

ירחיב לו את האני ויעמיק לו את תחושת העונג  ,כל עונג שיקבל לזולתו ללא כל מאמץ.

ידע באופן טבעי מתי להפסיק ולא ייפול האדם  לכן גם בקבלת העונג, .והאחדות שבעצם היותו

 שורש כל מחלות הגוף והנפש. –למותרות 

את עצמו כראוי יחווה חלל קיומי ורגשות שליליים כלפי  ואוהב מכבד מעריך, האדם שאינו מחובר,

הזה הוא ילך וימלא בתענוגות חולפים הנותנים לו הרגשת עונג וקיום הקיומי את החלל  עצמו.

 רגעיים אך משאירים בחולפם חלל גדול יותר.

זה  ,אך ,ן שאין לו את עצמו הוא מחפש תדיר מילוי חיצוניומכיו כאן שורש ההתמכרויות השונות,

 האחרון לעולם לא ימלאהו.

שתתקבל  כלומר, החיבור הנכון לעצמו יאפשר לקבל את אור ה' על מנת להשפיע לו נחת רוח,

  בנפשו והבן היטב. עצם העונג, יותר ויותר הארת החכמה,

 .שבת שלום ואהבה

 

 א.א.

 -אסףרב בכל שאלה והתייעצות בנוגע לטיפול יהודי )גוף ונפש( ניתן לפנות ל
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 הפרשה בדרך ה"שפת אמת"

 )הרב מנחם סוכות(
 

 לגלות את הרצון
 

מסייג  עומד הכהן הגדול.אשר בראשה היררכיה  ,המדרש את כל המעמדות בישראל דרגלאחר שמ

 קודם לכהן גדולהוא[ -]תלמיד חכם,  -ממזר היה אם אימתי? בזמן שכולן שווין. אבלזאת המדרש, 

בה משבח שלמה המלך את חכמת ה'  ,משליהלכה זו מבסס המדרש על הפסוק ב. עם הארץ -

אפילו מזה שנכנס לפני  – יקרה היא מפנינים .ָבּה ִיְשוּו ֹלא ֲחָפֶציָך ְוָכל ִמְפִניִנים ִהיא ְיָקָרה :במילים

 .הכהן הגדול[ -] ולפנים

 מה היא באמת גדולתה של התורה, של אותה הדרך המופלאה שגילה לנו בורא העולם?

נים, באוסף מאוויים הדורשים ממנו צונות שוהאדם, כפי שאנו מכירים אותו, מלא ב"חפצים", בר

  ללא הרף להביאם אל סיפוקם. האם כך הוא מראשית בריאתו?

 ִנְשַמת ְבַאָפיו ַוִיַפח ָהֲאָדָמה. ִמן ָעָפר ָהָאָדם, ֶאת ֱאֹלִקים ה' ַוִייֶצרבריאת האדם מתוארת בפסוק: 

אנו מוצאים באברהם עת ש ]כפי את הרצוןהמילה "נפש" מסמלת  .ַחָיה ֶנֶפשלְ  ָהָאָדם ַוְיִהי ַחִיים,

האדם נברא עם רצון  .[, כלומר, אם ברצונכם"ַנְפְשֶכם ֶאת ֵיש ִאםפונה הוא לאנשי חת במילים "

אחד עליון, עם התשוקה האדירה לשוב ולהתאחד עם מקורה, עם בוראה. "נפש חיה" מתאר את 

בעת החטא נותק האדם ממקור  .ו, לעומק נשמתשל האדם למקור חייוההשתוקקות האדירה הזו 

הוסתר רצונו כוסה במעטים שונים,  לבומהרצון הפשוט הזה עמו נברא. הורחק מעץ החיים, חייו, 

 על ידי רצונות שונים ומשונים.

 ְמִשיַבת ְּתִמיָמה' ה ּתֹוַרת, גילו העם מחדש את פנימיותם, את רצונם העמוק, במעמד מתן התורה

מרגע שטעמו ם את הידיעה הפנימית, את ההבנה של מקור תשוקתם. התורה החזירה לה ,ָנֶפש

", ששאר הרצונות טפלים לגמרי ָבּה ִיְשוּו ֹלא ֲחָפֶציָך ָכל"הם הבינו ש ,ישראל את טעמה של התורה

היא המגלה את מסיבה זו התורה נקראת "חמדה גנוזה", ". ְוֶאְשֶוה ְתַדְמיּוִני ִמי ֶאללרצון האמתי, ל"

, הוא את אותה התורה לנבראיו להנחילהבורא כשבא ולכן הרצון הגנוז ומוסתר בתוכנו. אותו 

", אני הוא זה שחיפשת כל ימיך, אני מעניק לך דרך יָךֱאֹלקֶ  ה' ָאֹנִכי" בהכרזה המרגשת פותח

 למצוא אותי שוב, לגלות את הקשר העמוק שיש בינינו. 

ישראל את נפשם החדשה. חייהם מקבלים  חג מתן תורה הוא "חג הביכורים", היום בו גילו

משמעות עמוקה כל כך עד שלאחר ששומעים העם את דברי ה', את אותה ההכרזה, הם פונים 

 ?". ָנמּות ָלָמה ,ְוַעָּתהלמשה בבקשה "

 ערב באדם ה''הקב נותן יתירה נשמה בגמרא: לקיש בן שמעון' רמעתה ניתן להבין את דרשתו של 

. על נפש אבדה ווי - ששבת כיון וינפש", "שבת שנאמר הימנו. אותה ליןנוט שבת ולמוצאי שבת,

אבדה נפש" מתאימה דווקא  לקיש תמוהים, הרי אותה זעקה של "וויפניהם נראים דבריו של ריש 

אדרבה, לא רק שבשבת הרי . , ל"כיוון ששבת"לימות החול, ליציאת השבת ולא ל"שבת וינפש"

 בל תוספת.מקעוד האדם לא מאבד כלום, הוא 

אך לאור האמור, הדברים מובנים. בשבת, אומרים חז"ל, המענג את השבת נותנים לו משאלות 

לבו. המשמעות היא עמוקה, בכוחה של השבת להשיב לאדם את משאלות לבו, את המשאלות 

שאבדו ממנו. הנשמה היתירה מביאה עמה את היכולת לגלות את עומק  ,הפנימיות ביותר שבו

, רק הווייתווגש האדם את אותה התשוקה, את האהבה העצומה שמפעמת בעומק הלב. ברגע שפ

. אז פורצת , באיזה מקום היו חיינו ללא החטאאז הוא מבין מה הוא הפסיד, מה הפסדנו מהחטא

 י, אבדה נפש".והזעקה "ו
  



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

 

  (ה במדבר)  הפסוקים של הפרשה

 )כג( ְוָכַתב ֶאת ָהָאֹלת ָהֵאֶלה ַהכֵֹּהן ַבֵסֶפר ּוָמָחה ֶאל ֵמי ַהָמִרים:

 

 פשט הפסוק

 . שם ה'שבו מחקו כתב המכיל את  ,ת מיםיעל ידי שתי אישה סוטה בודקים 

 

 (.מארמיתמתורגם  - )במדבר רבה ט כ  האגדה על  הפסוק

היה דורש בבית הכנסת בכל ליל שבת, והייתה שם אישה אחת שהייתה  [בעל הנס] רבי מאיר

לומדת אצלו. יום אחד התארכה הדרשה, הלכה האישה ובאה לביתה וגילתה שהנר כבר 

כבה. אמר לה בעלה: איפה היית?! אמרה לו: שמעתי את הדרשה. אמר לה: אני נשבע שלא 

ותירקי בפניו של הדרשן. התגלה הדבר לרבי מאיר ברוח הקודש,  תיכנסי לכאן עד שתלכי

ועשה את עצמו חולה בעיניו... באה אליו... אמר לה: 'רוקי בתוך עיני שבע פעמים, וזה יעזור 

לה'. אחרי שירקה, אמר לה: 'לכי אמרי לבעלך: אתה אמרת לי פעם אחת, ואני ירקתי שבע 

לו אמרת לנו, היינו שולחים ומביאים אותו ומלקים אותו פעמים!' אמרו לו תלמידיו: 'רבי!... אי

, [הקב"ה] על הספסל עד שיחזיר את אשתו!' אמר להם: 'לא יהא כבוד מאיר גדול מכבוד קונו

, בשביל ]בפסוק שלנו[ ומה אם שם הקודש, שנכתב בקדושה, אמר הכתוב שימחה על המים

  להטיל שלום בין איש לאשתו, וכבוד מאיר לא כל שכן?!"

 
 נקודות למחשבה

הסתתרה עם אותו אדם בכל זאת , והיא מסויםשה שהוזהרה על ידי בעלה שלא תסתתר עם אדם יא

אם  .לבני הזוג לקיים חיי אישותאסור ו ,חשודה בזנותו ,"סוטה" נקראת ,זמן שיש לחשוד בה במשך

היא מתגרשת מבעלה. אם היא מכחישה, עליה לעבור תהליך של בדיקה בבית מודה במעשה,  אישהה

קלף שעליו כתובים  פסוקים של פרשת  קדושיםשיכריע אם היא דוברת אמת. טובלים במים  המקדש

אם . אלה המרים המאררים""מים משקים את האישה ב ,סוטה ובהם שם ה'. לאחר שהכתב נמחק

אם היא נמצאת טהורה, היא מתברכת  בריפוי תה במקום. , היא  מונמצאת טמאה האישה שיקרה

 המחלות שלה. 

  שתקף את הבעל בא ממקום בין השאלות הרבות שמעוררת הפרשה: האם רוח הקינה

? למה האישה בכל זאת התאחדה עם גבר זר למרות הזהרתו של בעלה? למה לאחר ירציונאל

על כל  י נוסף לחיי הנישואים? לתת סיכו  - לגרש את אשתו במקום - בעלהמעשה מעדיף ה

הוא זוג הנמצא במשבר  ,הזוג המגיע למעמד המביך והנורא של בדיקת המים המרים  פנים,

הוא לשכנע את  ,הדדי. כל מגמת בית הדין המטפל בתביעת הבעל עמוק של חוסר אמון

האישה להודות במעשה ולא לעבור את התהליך משתי סיבות: למנוע פגיעתה על ידי המים 

  הגדול של מחיקת שם ה' הקדוש. ביזיוןמנוע את הלו ,המרים

 מוכן  ההקב"זוג שלפנינו. הית המים הוא "צעד בונה אמון" היחיד היכול להציל את ישת

זו תכונה יסודית של הבורא כפי שמסביר למחול על כבודו כדי לעשות שלום בין איש ואשתו. 

"והרי אין בספרו "תומר דבורה":  (16-מחשובי מקובלי צפת במאה ה) קורדובירורבי משה 

ושום מידה מונעת ולא עֹון ולא דין,  ,, ולא יכנס לפניו שום פגם...סבלן ועניו כאלוקינו 

אך הוא , הוא ערך חשובהכבוד  ,במילים אחרותלהשגיח ולהשפיע ולהטיב תדיר". מ

 תו בפרט.ואיש ואש ,להשכין שלום בין אדם וחברו בכלללעשות טוב,  מתגמד לנוכח הצורך


