
 
 

 

 
 רפואת הנפש

 אסף אהרון מכבי(הרב )
 

 המשך -כוח האמונה שבנפש
 

 למדנו שבוע שעבר שהכוח העיקרי המביא את האדם לשמחה ובריאות נפשית הוא האמונה. 

לזהות שהרבה מבחירותיו ופעולותיו נובעות  לזהות את כוח האמונה שבנפשו, אם כן, על האדם

עצם הזיהוי יביא לחיזוקה ולפיתוחה של האמונה יותר ויותר ויסייע להוציאה  מתוך כוח האמונה.

כמובן שהכוח היותר עיקרי לחזק את האמונה בלב האדם הוא המשכת המאור  מהכוח אל הפועל.

 ח(."אות י שבתורה ע"י לימודה לשמה )עיין הקדמה לתע"ס,

יכול להיות מצב שבשכל האדם מאמין לחלוטין אך הלב  .אמונה צריכה להיות שווה בשכל ובלב

 בשכל יש אמונה ובלב אין אמונה. זה נובע מסתירה עמוקה פנימה, חווה פחד,

מכוח מה אנו תופסים  בכל עת ובכל שעה אנו רואים את המציאות והיא נתפסת אצלנו כמציאות.

 את המציאות?

נפש וכוח האמונה שבנפש אלו הן שני כוחות שמכוחם האדם תופס כוח ההויה שב

וזהו  כוח ההויה שבתוכנו. וישנו  מציאות.ישנו כוח פנימי שמתוכו אנו תופסים מציאות,

 כוח חיצוני שמתוכו אנו תופסים מציאות והוא האמונה.

לי תפיסה שאני תופס מחוצה  אני תופס אותה מכוח ההויה, תפיסה שאני תופס פנימה, 

זה  אני תופס את המציאות, אני תופס אותה מכוח האמונה.כאשר אני תופס את הוויתי,

 אני תופס זאת מכוח האמונה. כאשר אני תופס את מה שמחוץ אלי, כוח שבתוכי.

אולם לאדם שעובד על עצמו הכוחות הללו  בד"כ רוב הציבור לא מודע לשני הכוחות הללו.

 זה איך שאני תופס את המציאות הפנימית שלי, צריכים להיות ברורים בנפש: ההויה

 האמונה זה איך שאני תופס את הדבר שהוא חוצה לי.

מה שאין כן האמונה היא משמשת  כי המציאות שלי היא ודאית. לכן ההויה היא כוח ודאי,

אלא  ולכן הם מסופקים אצלי, במקום הספק,כאשר אני עוסק בדברים שהם מחוצה לי,

 של הדברים. שאני מאמין לצד אחד

אדם שמרגיש את עצמו כ"חלק אלוה ממעל" )איוב  אם נתבונן בדברים ביחס לבורא עולם,

לעומת זאת אדם שלא מזהה את  הוא יודע שיש בורא לעולם מכוח ההויה שבקרבו. ב(, לא,

כי כביכול בורא  הוא מאמין שיש בורא לעולם, עצמו במדרגת הנפש של "חלק אלוה ממעל",

 שהוא חוצה לו. העולם הוא דבר

ט(: "מלאה הארץ דעה את ה'" והיא  א,"בעתיד לבוא בב"א יתקיים הפסוק )ישעיהו י

 שהאמונה תיהפך להויה. זו כל התכלית, הידיעה העצמית שלמעלה מהאמונה.



אם אני מאמין אז זו  יהיה ה' אחד ושמו אחד". ט(: "ביום ההוא, ד,"זה סוד הפסוק )זכריה י

 שהרי כולנו אחד. אלא זה עצם ההויה של עצמי. יה ולא דבר שחוצה לי,לא הו

בכל דבר עימו אנו מתעסקים אנו צריכים לזהות האם הוא מכוח ההויה שבנפש שהוא  כוח 

 או שהוא מכוח האמונה שמכריע את הספק. וודאי,

משם  הכוחות האלה יהיו גלויים לנו. אם נזהה את הכוחות האלו במשך היום הרבה פעמים,

וכפי שנצליח  או לוודאות חלקית של כוח האמונה. נגיע או לוודאות של כוח ההויה שבנפש,

לאחד  להאיר את האור הזה בנפש כך אנו נקרב את הנפש שלנו למקור הפנימי שלה,

 ה ושם המנוחה.ושם השלו שם הרוגע, הפנימי,
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 הפרשה בדרך ה"שפת אמת"
 )הרב מנחם סוכות(

 

 ירידה לצורך עליה
 

 ". באדם מתנות לקחת, שבי שבית, למרום עלית"

 כוונת למה. ומתנה מקח, שבי, בתורה שונים חלקים שלושה שישנם זה מפסוק מדייק המדרש

 ?החלקים ותםא הם מה? המדרש

 לשלושת הברכות שלושת בין קשר למצוא נוכל, נעמיק אם. לשלוש הן גם מחולקות התורה ברכות

 .  התורה חלקי

 מגיעים שאנו בתורה החלק אותו על היא זו ברכה", תורה בדברי לעסוק" ברכת היא אחת ברכה

 . קניין", מקח" זהו, יגיעה מתוך אליה

 מתנה לאותה. בתורה מתוק חלק לאותו מתייחסת זו ברכה", נא והערב" ברכת היא השנייה הברכה

 .אליה מתחברים אנחנו כמה ולחוש התורה על להתענג לנו המאפשרת נפלאה

 מצוות". תעשה לא מצוות"ו" עשה מצוות" של החלוקה לבין האלו החלקים שני בין לקשר גם ניתן

" תשלום"ה. הבורא רצון עבור זהה העולם מאוויי על וויתור, הקרבה מהאדם הדורשות הן תעשה לא

 אותם, העשה מצוות, זאת לעומת". מקח"ל שבתורה הזה החלק את הופך, משלנו נותנים שאנו הזה

 ".מתנה"ה חלק הם, אותנו לזכות בכדי לנו שניתנו ציווים

, יצחק ופחד אברהם חסד, הראשונים האבות שני של למידותיהן מקבילים אלו חלקים ששני כשם

 התורה של הזה החלק". ליעקב אמת" – אבינו יעקב של חלקו הוא השלישי החלק כך, והדין החסד

 פנימית אמת אותה זו, ואחרות כאלו לפעולות קשור שאינו חלק זהו, שבה העיקרי החלק הוא

 את לנו ונתן... בנו בחר אשר" מברכים אנו בתורה החלק אותו על. התורה של לבה את המהווה

 כל מעיני נעלמה"ש זו, אותה מכיר שהוא כפי הבורא של תורתו זו", תורה" רק אינה היא", תורתו

 .בשבי היא, מוסתרת היא, השקר לעולם מגיעה כזו וכשאמת". חי

[ התורה-] לי הייתה יחידה בת: "המדרש אומר", לאמה בתו את איש ימכור וכי" הפסוק על גם כך

 האמת את להביא רוצה התורה." בארון חבושה אלא אותה מוציאים אתם שאין, לכם ומכרתיה

. חירות –" הלוחות על חרות" על ל"חז שדרשו כפי, חורין בת היא במהותה התורה, מקום לכל שלה

 .ארון בתוך בארון, בשבי כאן התורה, להתגלות האמת של היכולת את מגביל הזה העולם

 היא, כאן יכלאלה כדי ירדה לא התורה", העבדים כצאת תצא לא" כי לדעת עלינו הכאב למרות

 צמצומים אותם, הלוחות מוסתרים בהם הארונות שלושת גם. עמה אותנו להעלות בכדי ירדה

 אותנו ירימו הם גם", נושאיהם את נושאים" הם גם. אותה להבין שנוכל בכדי לעבור צריכה שהתורה

 ".נפש משיבת – תמימה' ה תורת" הכתוב כמאמר, למקומנו אותנו וישיבו

 העמוק החיבור", מתורתך נפלאות ואביטה עיני גל. "אור תורה, האורה שם על גם נקראת התורה

 .  כך כל ושונה חדשה בצורה העולם את לראות, העיניים את לנו לפתוח יכול לתורה

 על. הפנימי רצוננו את לנו ומגלה לבנו את בנו מאירה היא, הדרך את לנו מאירה רק לא התורה

 הוא לתורה החיבור". דופק דודי קול, ער ולבי ישנה אני" וקהפס את המדרש מביא המשכן תרומת

 .בנו הכמוסים רדומים רצונות אותם ואת הנדיבות את שמעורר, לבנו קירות על  שדופק

 היא, בנו הקיימים הטובים הרצונות את מעירה רק לא התורה", כלבנון מראהו" נאמר התורה ועל

 .פרי ולעשות לפרוח, ללבלב לבנו את שמביאה

 

  



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

 

 אחיו לופניהם איש א
 

 שמות כה( ) הפסוקים של הפרשה

יֶהם ַעל ַהַכפֶֹּרת ּוְפנֵׂיֶהם ִאיׁש ֶאל ָאִחיו ֶאל  י ְכָנַפִים ְלַמְעָלה סְֹּכִכים ְבַכְנפֵׂ )כ( ְוָהיּו ַהְכֻרִבים פְֹּרשֵׂ

 ִיְהיּו ְפנֵׂי ַהְכֻרִבים: ַהַכפֶֹּרת
 

 פשט הפסוק

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

 צט א(  )תלמוד בבלי בבא בתרא האגדה על  הפסוק

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

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

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

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

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

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

 נקודות למחשבה

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

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

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

נו יודעים איך בדיוק נראו הכרובים אבל מסופר שפניהם היו של דמויות ]הכרובים[ הפונות זו אל זו. אינ

ילד וילדה. הכרובים סימלו את הקשר העמוק והאוהב של הקב"ה )הדמות הזכרית( ועם ישראל )הדמות 

הנקבית(. בהקשר זה, מסבירה אגדתנו שתנוחת הכרובים היתה משקפת באופן ניסי את מצב הקשר 

ייתה אהבה הדדית, היו פני הכרובים מכוונים אחד לשני, ואם לאו, שבין ה' לעמו: אם באותה תקופה ה

היו סוטים הצידה. יתרה מזאת, כאשר שררה דבקות בין ישראל להקב"ה היו הכרובים מחוברים   פניהם

]לבית המקדש "אמר רב קטינא: בשעה שהיו ישראל עולים לרגל ממש, כפי שמזכירה הגמרא: 

ומראים להם את ]שהסתיר את קדש הקדשים[,  רוכתמגללים להם את הפבשלשת הרגלים[ 

כחיבת זכר ]הקב"ה[ הכרובים שהיו מעורים זה בזה, ואומרים להם: ראו חיבתכם לפני המקום 

 )יומא נד א(.   ונקבה"

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

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

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

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

ה, אך אם נחליט שלא לקיימן נעבור ממצב של גילוי פנים והמצוות מאפשרות לנו להגיע למצב ז

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

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

 .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, 

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

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

 ובברכה.


