
 

 

 
 

 

 
 

 

 מחשבה פנימית 

 )יואל אופנהיימר(

 

 "שהרי מדת גדלו של כל תענוג וכל הנאה, מדודה במדת גדלו של הרצון לקבל אותו"

 מאמר לסיום הזוהר( -ב יהודה אשלג זצ"לר)ה

 

 ביאור:

למדנו בשבוע שעבר שאין כפיה ברוחנית. במילים אחרות, כדי לקבל שפע כל שהוא )הנקרא 

 הנאה או תענוג בלשוננו(, עלינו לרצות אותו שפע ולהשתוקק אליו, אחרת לא נהנה כלל. 

 דוגמה: אדם מגיע לסעודה חגיגית שהכין חברו. 

מה הוא התנאי שייהנה מהאכילה באותה סעודה? תשובה: שיהיה לו תאבון גדול! אם לעומת זאת 

הוא עצר בדרך ושבע ממנת פלפל, ברור שלא ייהנה מהאכילה או אפילו יצטער מכל ביס שיכניס 

 לפה. 

 ודבר זה נכון לכל הנאה, גשמית או רוחנית. 

  ר.כגודל ההשתוקקות לדבר, כך גודל ההנאה מאותו הדב



 

 רפואת הנפש 

 )אסף אהרון מכבי(

 

 העצמה ומזעור

 שלום וברכה עם ְברּוך ה'

בשבועות האחרונים למדנו שאיכות חיינו ועולם רגשותינו מאד תלוי ומושפע ממחשבותינו, כלומר 

מהאופן בו אנו תופסים את המציאות דרך החכמה, הבינה והדעת שבשכלנו. המחשבה היא הכלי 

 ובעקבותיה פועל האדם במידותיו.המלביש לתוכנם 

אם נלמד להסתכל על המציאות מתוך תודעה נכונה ומתוקנת, עולמנו הפנימי ישתנה לחלוטין 

 גן עדן והארת זיו העולם הבא ממש.ונזכה לבחינת נועם 

  

היום נלמד  על עיוות  ,'פילטר שכלי'ועל עיוות ה'הכל או לא כלום' לאחר שלמדנו על עיוות ה

 :'ומזעור'העצמה הנקרא  ן בחכמה,נוסף ואחרו

 כאן יש משהוא בתודעה שמשנה את התמונה ומוציא אותה מפרופורציה.

 הוא מגדיל ומקטין את הדבר ללא פרופורציה נכונה. דבר זה נובע מנגיעה רגשית.

בדרך כלל אדם מגדיל חסרונות ומקטין מעלות של עצמו, של אחרים ושל המציאות בכלל. יש גם 

 את מעלותיו אך זה נובע מחוסר מאד גדול.אדם המעצים 

יש כאן הקצנה, הוא רואה את המציאות )שלא כמו עיוות ה'פילטר השכלי' שאינו רואה את 

 .תית ונכונהן אצלו בתודעה ללא פרופורציה אמדבר ַגֵדל או ַקטֵ המציאות בשלמותה( אלא ש
 

לאיום על האני שלו(, האיום תגובה פנימית -: בהתקף חרדה )שהיא הרגשה הישרדותיתלדוגמא

 יוצא מפרופורציה ונראה לו גדול ומאיים מאוד לעומת הכוח המגן מהאיום שנראה קטן וחלש.

הרגש החרדתי גורם להגדלה והקצנה לא נכונה של המציאות ממה שהיא באמת וממילא החרדה 

 והרגשות השליליים יתעצמו והמעשים הלא נכונים בעקבותיהם.
 

היות גם חיובית לדוגמא; אם אדם אוהב מישהו, אז באופן טבעי הוא מגדיל את נקודה זו יכולה ל

 מעלותיו ומקטין את חסרונותיו בעיניו, גם אם אין זו אכן המציאות.
 

"קחו עמכם לביתכם הדברים, והתבוננו בם, אז ודאי תשובו. אך בעוונותינו הרבים היצר הרע אינו 

 .י מאמרים כט()ר' חיים וולאזין, ליקוטמניח להתבונן" 
 

אכן הדברים נראים פשוטים אך הם עמוקים מאד ומוטבעים בשכלנו. ככול שנתבונן בהם יותר 

 נזכה יותר "ודעת אֹלהים תמצא".

 

 שבת שלום מלאה אורה והשראה.

 

 א.א.

 -)גוף ונפש( ניתן לפנות לאסףוהתייעצות בנוגע לטיפול יהודי בכל שאלה 

asaf_maccabi@walla.com 

050-6717833 

 

 



 

 הפרשה בדרך ה"שפת אמת" 

 ם סוכות()הרב מנח

 

 כלל שצריך לפרט

ר ֶאל  -בפרשתנו משה מצּווה ללמד את בני ישראל את הדרך ל"השראת השכינה" בתוך העם  בֵּ "דַּ

ת ָכל ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְדֶבּנּו ִלבֹו, ִתְקחּו ֶאת ְתרּוָמִתי אֵּ ל, ְוִיְקחּו ִלי ְתרּוָמה. מֵּ ... ְוָעשּו ִלי ִמְקָדׁש, ְבנֵּי ִיְשָראֵּ

ְנִתי ְבתֹוָכם".  ְוָׁשכַּ

למרות שהפסוקים מדברים על משכן פיזי שנבנה במדבר, יש כאן גם ביאור והדרכה למשהו כללי 

יותר, נצחי ואקטואלי יותר. איך עם יכול להביא לתוכו את השכינה, להשכין בקרבו את ההתגלות 

 האלוקית השמימית?

מהמיוחדות שבכל  –מורכב ממכלול פרטיו העם, אותו הגוף שרוצה שעליו ולתוכו תרד השכינה, 

אחד ממרכיביו. כאן מגיעה ההוראה, "מאת כל איש, אשר ידבנו לבו, תקחו את תרומתי", הלימוד 

הראשון הוא, שהכלל יקח מכל אחד את הנדבה המיוחדת לו, את מה שרק הוא יכול לתרום 

 ם אינו עם. לעולם. ללא התרומה הייחודית של כל אחד, הגוף אינו גוף ראוי, הע

אנחנו רגילים לדבר על סובלנות, על יכולת הכלה, על תרבות פלורליסטית, נדמה לנו כי בכדי 

לגבש חברה, די בכך שלא "נמחק" את כל מי ששונה מאתנו, זו טעות. חברה אמתית לא יכולה 

השוני. כשם שגופו של אדם מתפקד בגלל שכל  בגלל השוני שבין מרכיביו, אלאלמרות לקום 

בר עושה את פעולתו המסוימת וממוקם במקומו הנכון, תוך שיתוף מלא עם הכלל. כך חברה אי

תוכל לקום רק כשכל פרט יקבל את תרומתו של האחר. כשכל אחד יבין שאילולי המיוחדות 

והשוני שתורם כל אחד לכלל, הייתה החברה גוף לא יעיל, לא מתפקד, וודאי לא ראוי ל"רוח 

 חיים", לשכינה.

. אם אתה פוגש מישהו ואין לך מה איזהו חכם? הלומד מכל אדםמא לימדנו בפרקי אבות, בן זו

החיסרון הוא בך, וודאי  -ללמוד ממנו, אתה לא מוצא בו משהו ייחודי שרק הוא יכול ללמד אותך 

 אינך חכם מספיק. לו חכמת, היית לומד ממנו.

ר ְוָקָראישעיהו הנביא מתאר את "שיח" המלאכים כ" ", על פי התרגום הפירוש הוא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאמַּ

" כלומר, מקבלים זה מזה. גדולת המלאכים היא ביכולתו של כל אחד לקבל ומקבלין דין מין דין"

 מהאחר.

ואיך אפשר להגיע לדרגה הזו? איך יכול כל אחד להתעלות מעל האגו? להבין שדעתו השונה של 

 חברו חשובה לא פחות מדעתו שלו?

גה אליה ניתן להגיע רק מתוך שלום. אצל המלאכים מגדיר זאת בלדד השוחי באיוב במילים זו דר

"ֹעֶשה ָׁשלֹום ִבְמרֹוָמיו". והמלאכים מגיעים לשלום, מכיוון שיש להם מטרה  -המפורסמות 

משותפת, מטרה שאינה אינטרס אישי של מי מהם. כוונה שכולה "לשם שמים", היא שמביאה 

 .עליהם את השלום

 –כאן מתחילה העצה הראשונה בפרשתנו "ויקחו לי תרומה", רש"י מבאר את המילה "לי" 

"לשמי". יש כאן דרך אותה מלמד משה את ישראל, בכדי שנוכל למצוא ולרצות את המיוחד 

שבחברנו ובדעותיו, עלינו להגיע לשלום, בכדי להגיע לשלום אנחנו חייבים להיות מאוגדים סביב 

 ינה אינטרסנטית.מטרה משותפת ושא

 ?בכל אדם, את הרצון הזה, את הנדיבות הזו –ומהיכן באמת ניתן לעורר ב"כל איש" 

ר", דורש המדרש ָנה ְוִלִבי עֵּ  --המדרש כאן דורש דרשה נפלאה. את הפסוק בשיר השירים "ֲאִני ְיׁשֵּ

רּוָמה". מי נמצא עמוק והקב"ה מרתיק עלי, הוי "ְוִיְקחּו ִלי תְ  -"אני ישנה" ממעשה העגל, "ולבי ער" 

גם כשאני  ְוֶחְלִקי, ֱאֹלִקים ְלעֹוָלם. צּור ְלָבִבי -בתוך לבנו? אומר המדרש, תוך לבנו הוא הבורא 

 י ישן, רחוק ומרוחק, אפילו בשיא החטא, זה רק בחיצוניות. הלב שלי תמיד מחובר לבורא.לגמר

 

 
כשאדם מחפש את נדבת הלב, מקשיב לעומק לבו, הוא יכול לעורר רצון נקי 

 , יעשה שלום עלנו".הואוטהור וכשהרצון הזה משותף לכולם, הוא מביא שלום. "

מתפללים שנזכה לשלום כזה שיאפשר לנו ואנחנו לא מסתפקים בשלום, אנחנו 

להכיר בטוב שיש בכל אחד. בכך שהשוני של האחר, הוא שמאפשר את השלמות 

"ועל כל ישראל", והוא שיביא עלינו ולתוכנו את השכינה, את הגילוי  -שלנו כעם 

 הקדוש ביותר והעמוק ביותר שניתן להכיל עלי אדמות.
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 מבט פנימי על דברי חז"ל על הפרשה 
 )יואל אופנהיימר(

 

 )שמות כה(  הפסוקים של הפרשה

ל  יֶהם עַּ ְנפֵּ ְעָלה ֹסְכִכים ְבכַּ ִים ְלמַּ י ְכָנפַּ ְכֻרִבים ֹפְרשֵּ ֹפֶרת ּוְפנֵּיֶהם ִאיׁש ֶאל ָאִחיו ֶאל )כ( ְוָהיּו הַּ כַּ הַּ

ְכֻרִבים: ֹפֶרת ִיְהיּו ְפנֵּי הַּ כַּ  הַּ

 

 פשט הפסוק

 ביזמן בניית כלי המשכן, יש להעמיד שני כרובים עשויי זהב מעל ארון העדות הפונים אחד לשני. 

 

 )תלמוד בבלי בבא בתרא  צט א( האגדה על  הפסוק

יוחנן ורבי אלעזר ]נחלקו[, אחד אמר: פניהם איש אל אחיו, ואחד  כיצד הן ]הכרובים[ עומדים? רבי

אמר: פניהם לבית ]פניהם פונים לכיוון חלל המקדש ולא אחד כלפי השני[.  ולמן דאמר ]ולזה 

ָבִית" )דברי הימים ב'ג(! לא קשיא  שאמר[ פניהם איש אל אחיו, הא כתיב ]הרי נאמר[: "ּוְפנֵּיֶהם לַּ

מן שישראל עושים רצונו של מקום ]הקב"ה[ , כאן בזמן שאין ישראל עושים ]אינו סתירה[: כאן בז

 רצונו של מקום. ולמן דאמר ופניהם לבית, כתוב: ]בפסוק שלנו[ "ּוְפנֵּיֶהם ִאיׁש ֶאל ָאִחיו"! דמצדדי

 אצדודי ]קצת לבית וקצת זה לזה כאדם שמדבר אל חבירו והופך ראשו קצת לצד אחר[ .

 

 נקודות למחשבה

ישראל יושבת באמצעיתו של עולם, וירושלים באמצע ארץ ישראל, ובית המקדש באמצע "ארץ 

ירושלים, וההיכל באמצע בית המקדש, והארון באמצע ההיכל" )מדרש תנחומא(. במרכז העולם, 

במקום הקדוש ביותר, שממנו מתגלה השכינה ]נוכחות ה' במציאות[ ומשפיע לכל, אנו מוצאים 

הפונות זו אל זו. איננו יודעים איך בדיוק נראו הכרובים אבל מסופר שתי דמויות ]הכרובים[ 

שפניהם היו של ילד וילדה. הכרובים סימלו את הקשר העמוק והאוהב של הקב"ה )הדמות 

הזכרית( ועם ישראל )הדמות הנקבית(. בהקשר זה, מסבירה אגדתנו שתנוחת הכרובים היתה 

מו: אם באותה תקופה הייתה אהבה הדדית, היו משקפת באופן ניסי את מצב הקשר שבין ה' לע

פני הכרובים מכוונים אחד לשני, ואם לאו, פניהם  היו סוטים הצידה. יתרה מזאת, כאשר שררה 

דבקות בין ישראל להקב"ה היו הכרובים מחוברים ממש, כפי שמזכירה הגמרא: "אמר רב קטינא: 

ים[ מגללים להם את הפרוכת בשעה שהיו ישראל עולים לרגל ]לבית המקדש בשלשת הרגל

]שהסתיר את קדש הקדשים[, ומראים להם את הכרובים שהיו מעורים זה בזה, ואומרים להם: 

 ראו חיבתכם לפני המקום ]הקב"ה[ כחיבת זכר ונקבה"  )יומא נד א(. 

מדובר במערכת יחסים אסימטרית: הקב"ה רוצה כל הזמן להיטיב לנו ללא תמורה, אך כדי שנוכל 

שפעו, עלינו למלא את חלקנו ולהכשיר את עצמנו לקבל ממנו. עלינו  להדמות אליו,  לקבל את

ולרצות לגרום נחת רוח לזולת שלא על מנת לקבל פרס. ככל שנצליח יותר בדרך הזאת  כך נמצא 

את עצמנו יותר "פנים מול פנים" אתו. כך נוכל להרגיש אותו, להכיר אותו ולהבין אותו. התורה 

רות לנו להגיע למצב זה, אך אם נחליט שלא לקיימן נעבור ממצב של גילוי פנים והמצוות מאפש

למצב של הסתר פנים, ריחוק ועצב. בסופו של דבר האדם הוא זה ששולט על טיב הקשר והוא 

 מאפשר להקב"ה לחבק אותו חזרה כפי שכתוב: ''הבא ליטהר מסייעין אותו'' )יומא לח ב(

גם דרכו מתגלה הקדושה ונוכחות אלוקית בעולם. בבית, כמו הבית היהודי הוא מקדש מעט.  

במקדש, יש ארון, מנורה, שולחן. וגם בבית יש קודש קודשים. הכרובים המחובקים הם בני הזוג, 

הגבר והאישה, שהצליחו באהבתם הטהורה אחד לשני להגיע למצב של "פנים בפנים". החיבור 

שר לבית ולמשפחה להתמלא באור, בשמחה הקדוש שבניהם, המושתת על תורה ואהבה, מאפ

 ובברכה.

 

 


