
 
 

 
 מחשבה פנימית 

 )יואל אופנהיימר(
 

 ..." לזו זו מנוגדות לכאורה העבודה וצורת העבודה מטרת כי ונמצא"... 

 (ומטרתה הדת מהות על" חדש אור" פרוש –ל"זצ ברנדווין אברהם הרב)
 

 את להם להעניק, אומר הווה, לנבראיו להנות היא הבריאה מטרת, אשלג הרב של תורתו פי על

 גילוי של התחושה הוא זה אושר, למדנו שכבר וכפי. הדעת על לעלות שאפשר ביותר הגדול האושר

 .  האדם בהוויית' ה נוכחות

 ששתי מנת ועל. זה עם זה בחיבור להיות עליהם, לנברא טובו כל את לגלות יוכל שהבורא כדי, אמנם

 יהיו ההשקה שנקודות וככל. ביניהם ממשקים להתקיים כיםצרי, ולהתחבר לתקשר יוכלו ישויות

 שאין מרגישים אנשים שני אם, למשל. שביניהם והקבלה הנתינה וזרם החיבור םיתעצ כך, רבות

, זאת לעומת. שניהם את שיעניין משותף שיחה נושא להם שאין מכך נובע זה, לדבר מה על להם

 עניין מאחורי שעומד מה. ומגוונת זורמת תהיה השיחה, לשניהם עניין בעלי רבים נושאים ימצאו אם

. 'הרצון דמיון'כ מוגדרת ברוחניות קרבה ולכן. הדבר אותו לגילוי הרצון הוא, םמסוי בדבר משותף

 היא הדבקות הנברא בעיני  ".דבקות" או הצורה להשתוות ןויהדמ יחשב, רביתיהמ ובצורתו

 "השכינה מזיו ליהנות" יוכל הוא כך רק כי, העבודה מטרת

 אנחנו, הזה סופי האין הטוב לקבל הנברא ומטרת לנברא טוב סוף אין להעניק היא הבורא מטרת אם

 ויותר יותר תהיה רצונו צורת, לוהי-הא השפע לקבל ירצה שהנברא ככל: קשה לפרדוקס נקלעים

 ובגין, מהבורא ויותר יותר יתרחק הוא, ולכן ,והשפעה נתינה רק שהוא, הבורא של מזו שונה

 ! שפע ופחות פחות יקבל, הםיבינ החיבור התמעטות

 הוא', ה אור את לקבל ירצה האדם אם: האדם של' ה עבודת צורת של הגדול סודו היא ,זו סתירה

 ! בחושך שרוי ויותר יותר יהיה

 שפע את לרצות אחד ועונה בעת ניתן איך, אחרות במילים או ?זו חידה של הפתרון מה כך אם

 ?קותבדב אתו להיות וגם הבורא

 אם רק אלא, בו ניםמעוניי אנחנו אין אם רק לנו בא  האמיתי שהאושר להאמין שצריך היא התשובה

 נחת להשפיע לרצות אלא לקבל לרצות לא: היא העבודה צורת! הזולת אושר את רוצים אנחנו

 (. והאדם הבורא) לזולת רוח

(  לקבל) העבודה ממטרת הפוכה( להשפיע רצון) העבודה צורת: ל"זצ ברנדווין הרב מסביר ולכן

 מן הבורח וכל, ממנו בורח הכבוד - הכבוד אחר הרודף כל: "מעשיות השלכות זה מחוק למדו ל"וחז

 ". אחריו רודף הכבוד - הכבוד

 וזה, להתחולל חייב זה, נרדף להיות יכול לא אושר: "פרנקל ויקטור של הגדולה אימרתו לקינוח נביא  

 מאשר יותר גדולה למטרה אדם של האישית ההקדשה של מכוונת לא לוואי כתופעת רק קורה

 ."ממנו אחר לאדם האדם של התמסרותו של הלוואי כתוצר או, עצמו האדם



 רפואת הנפש
 אסף אהרון מכבי(הרב )

 

 הרוממות העצמית לוייג
 

 .היראה רכישת הינו העצמית הרוממות לגילו נוסף כלי

 על .היראה הוא הנשמה אור את להאיר הראשון חוהכ (.י ,קיא תהלים'" )ה יראת חכמה ראשית"

 ".בו יבואו צדיקים' לה השער זה" נאמר היראה

 .הבהמית והנפש הגוף כוחות התפשטות את ולרסן גבול לשים היראה מטרת

 לתת לא ,והגוף הנשמה בין נכון איזון על לשמור ,הפנימית תפיסהל האדם את מביא זה חוכ

 .תורה של דרכה י"עפ אלא כוחם בכל לפועל לצאת הבהמית הנפש לכוחות

 !באדם מוחלט איזון ולחוסר שקט חוסרל ויביא הנשמה על הגוף יתגבר היראה ללא

! עצמו כוחות את לאזן מוכרח האדם .המידות עבודת י"ע רוכשים לגוף הנשמה בין האיזון את ,הנה

 ולא ,מההכרח יותר לגוף לקבל לא .במידתיות והגוף לנשמה שפע לקבל פירושה ,המידות עבודת

 .לגמרי הגוף את ולהפקיר בלבד בנשמה להתעסק

 לא אבל ,הגוף את מעט מעט ולהחליש ,הנשמה את לאט לאט להגביר צריכה האיזון עבודת

 .הדרגתי ןיבבני אלא ,בהקצנה

 ".חי לאל ירננו ובשרי לבי:"(: ג ,פד תהלים) הוא האמור האיזון על הנאמר הפסוק ,והנה

 .הגוף פירושו ובשרי ,הנשמה פירושו לבי

 

 :הינן היראה לקניית העיקריות הדרכים שתי

 בהיותו ממנו ומתיירא אדם של בגדלותו מכיר שאדם כפי) הבורא בגדלות התבוננות (א

 (.כבודו הארץ כל מלא אשר הבורא בנוכחות להתיירא שעליו שכן כל ,בנוכחותו

 שהוא רע שאף ,והטהורה הקדושה נשמתו היא שלא האמיתי שהאני הפנים האדם כאשר (ב

 יתיירא אז – המחשבה ברמת ולא ,הרגש ברמת לא ,המעשה ברמת לא ,אליה שייך ללא

 שאינו מחמת ,האש מן כבורח ממנו ויתרחק ,אליו מחוץ או בקרבו הרע את יגלה כאשר

 .נשמתו נוכחות בזמן בנפשו שחש  ההוויה ועומק האהבה אור את לאבד שוטה

 .העצמית והרוממות הנשמה עונג מחוויית חשוב חלק הוא יראה עם חיים של הזה הקדוש המתח
 

 א.א.

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

asaf_maccabi@walla.com 
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 הפרשה בדרך ה"שפת אמת"
 )הרב מנחם סוכות(

 

 שם טוב
 

ה מֹות ְוֵאלֶּ מדוע יש דגש על ה"שמות"? האם לא נכון יותר לספר על  ,ִמְצָרְיָמה ַהָבִאים ִיְשָרֵאל ְבֵני שְׁ

 הבאים מצרימה, מאשר על שמותם? בני ישראל

האם אכן  .עד שלעיתים נדמה שאין הבדל ביניהם ,שר בין האדם לבין שמואנחנו כל כך רגילים לקַ 

 שמו של האדם מסמל ומבטא רובד מסוים בהווייתו. ואולי ?כך הם הדברים

ן ֵשם, טֹובשלמה המלך בקהלת מצהיר כי " מֶּ  ִסימֹון, ְבַרִבי ְיהּוָדה ַרִבי ָאַמר". מסביר המדרש, טֹוב ִמשֶּ

ן ַבֲעֵלי ָמִצינּו מֶּ  ְוָיְצאּו ֵמִתים ִלְמקֹום ִנְכְנסּו טֹוב, ֵשם ּוַבֲעֵלי, ְשרּוִפין ֵהם ְוָיְצאּו ַחִיים ִלְמקֹום ִנְכְנסּו טֹוב, שֶּ

. ַחִיים ְוָיְצאּו נּוָרא ְלַאּתּון ִנְכְנסּו, ַוֲעַזְרָיה ִמיָשֵאל ֲחַנְנָיה, ּוֵמתּו ַחִיים ִלְמקֹום ִנְכְנסּו, ַוֲאִביהּוא ָנָדב ַחִיים.

ן ֵשם טֹוב: נֱֶּאַמר ְלָכְך מֶּ  .'וגו טֹוב ִמשֶּ

 המקוםאת מה יש להעריך יותר, את  לתהותאנחנו עלולים כאן משהו עמוק, לנו המדרש מבאר 

לפעמים אנחנו רואים שני בני אדם,  בר בכדי להגיע למקומו.וע שאדם הדרךאליו הגיע אדם, או את 

נמצא במצב רוחני גבוהה יותר, אך הדברים הגיעו אליו שהאחד שהשקיע הרבה בהתקדמותו והשני 

 מי?ליש חשיבות רבה מהשני ואם כן,  ללא עמל. האם לאחד מהם

אומר המדרש, נכון שנדב ואביהו היו קדושי עליון, הם בניו של אהרון הכהן, הם נמשחו בשמן הקודש, 

עם זאת הם אינם מגיעים לדרגתם של חנניה מישאל ועזריה, של אלו שאולי לא הגיעו לדרגה כל כך 

עבודת האדם אינה תחרות הישגית, היא  .גבוהה, אבל עשו דרך ארוכה בהרבה ועמלו על כל צעד

 בעשיה שלך.במאמץ ולא נמדדת בגובה המקום אליו הצלחת להגיע אלא 

כשמישהו ממלא  מגיעשמו של האדם מסמל ומבטא את התפקיד שהוא עושה בתוך העולם. שם טוב 

את דרכו במשמעות, כשבמפגש החיצוני שלו עם העולם הוא מותיר רושם. ה"שמן", המקום הרוחני 

ןאליו הוא מגיע, זה הוא ענין פנימי שלו. ולכן אומר המדרש,  מֶּ  ְוֵשם, ַלְטַרְקִלין ִמִקיטֹון ְמַהֵלְך - טֹוב שֶּ

מן הטוב נמצא אמנם במקום מאוד מכובד ונעלה, אך אינו . השסֹופֹו ְוַעד ָהעֹוָלם ִמּסֹוף הֹוֵלְך - טֹוב

נפגש עם החוץ ולכן גם לא משפיע שם. לעומת זאת השם הטוב, הוא באינטראקציה עם העולם 

 ולכן משפיע עליו כל כך.

המפגש החיצוני שלהם עם העולם, הגיע עכשיו למצרים, לחושך ירדו למצרים.  –שמות בני ישראל 

ככל שאדם מגיע למקום נמוך יותר, כך גוברת מידת העבודה הנדרשת מיין. הגדול ביותר שניתן לד

ומעלה גדולה היא זו לכל  מגיע שמו ליידי ביטוי, כך מגיעה דרכו הייחודית ליידי הגשמה. ךממנו, כ

אך בני ישראל עצמם, החלק הפנימי אחד שהגיע לשם, שנשאר שם בשמו, שהגשים את יעודו. 

בתוככי ליבם, במהותם, הם דבקו לגמרי ביעקב, באמת. במהותם . ָבאּו ּוֵביתֹו ִאיש ,ַיֲעֹקב ֵאתשבהם, 

 ת.ֹוגלהפנימית הם לא התרחקו לרגע מהמקום הגבוה בו היו עוד לפני שנאלצו לִ 

  



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

 

ֶנה ֵאיֶנּנּו ֻאכָּל ַהסְׁ ֵאש וְׁ ֶנה בֵֹּער בָּ  ַהסְׁ
 

 (ג שמות) הפסוקים של הפרשה

א( ב) ַאְך ַוֵירָּ יו' ה ַמלְׁ ַלַבת ֵאלָּ ֶנה ִמּתֹוְך ֵאש בְׁ א ַהסְׁ ִהֵּנה ַוַירְׁ ֶנה וְׁ ֵאש בֵֹּער ַהסְׁ ֶנה בָּ ַהסְׁ  :ֻאכָּל ֵאיֶנּנּו וְׁ
 

 שט הפסוקפ

 שאינו בוער סנה רואה הוא, אחד יום. צאן לרועה נהיה הוא, ִמְדָין למדבר ממצרים ברח שמשה לאחר

 .  לראשונה' ה קול את שומע ומתוכו, נאכל
 

 פרשת שמות פרשה ב(  )שמות רבה האגדה על  הפסוק

ֶנה"  . ר' אליעזר אומר: מה הסנה שפל מכל האילנות, כך היו ישראל ]בפסוק שלנו["ִמּתֹוְך ַהסְׁ

שפלים מכל האומות, ירודים במצרים. ולפיכך נגלה הקב"ה עליהם וגאלם, שנאמר: "וֵָּאֵרד 

ַר  ַהִצילֹו ִמַיד ִמצְׁ . ר' יוסי אומר: כשם שהסנה קשה מכל אילנות וכל עוף שנכנס )שמות ג(ִים". לְׁ

לתוך הסנה אינו יוצא בשלום, כך היה שעבוד מצרים קשה לפני הקב"ה מכל שעבודים 

שבעולם: )...( ור' יוחנן אמר: מה הסנה הזה גדל על המים, כך ישראל אינם גדלים אלא בזכות 

כּו ַלַמִים" התורה שנמשלה למים, שנאמר: " ֵמא לְׁ ל צָּ )...( מה הסנה עושה  )ישעיהו נה(.הֹוי כָּ

 כך ישראל יש בהם צדיקים ורשעים.  -קוצים ועושה וורדים 
 

 קודות למחשבהנ

משה רבנו נתקל בתופעה חריגה המחייבת אותו להתבונן ולהתקרב אליה: סנה בוער שאינו נאכל. מיד 

להתגלות אליו לראשונה, ולהטיל עליו טבעית זו מבקש הקב"ה  -מתברר לו שבאמצעות התרחשות על 

את המשימה הכבדה של גאולת עם ישראל מעבדות מצרים המרה. המפרשים מתלבטים למה ה' בחר 

 בתופעה מוזרה זו כדי לבשר למשה את שליחותו. 

 ישמור התורה   היסטורית העם היהודי מבוססת על הברית בינו לבין הקב"ה: אם ישראל

בעולם, אז הקב"ה ישמור עליו עד זמן הגאולה. ברית זו נמשלת בתנ"ך  והמצוות, ויפרסם את שם ה'

דֹוִדי ִלי"לברית נישואים בין איש לאישה, בצורה היפה והשירית ביותר:  דֹוִדי וְׁ . )שיר השירים ו( "ֲאִני לְׁ

]המילה "דֹוד" פה במובן של אהּוב[. במקום הקדוש ביותר ליהדות, בקודש הקודשים של בית המקדש, 

ארון הברית. מעל הארון עומדים הכרובים, אחד זכר והשני נקבה, שפונים זה אל זו, ומסמלים נמצאת 

הקשר הנצחי שבין ישראל לבורא. בין בעל ואישה, קורות לפעמים אי הבנות ומשברים, אך בסיס החיבור 

שישראל שבין בני זוג אוהבים, נשאר איתן ושמור. גם הזוגיות של הקב"ה וישראל לא נטולת משברים. כ

בגלות, מרגיש הקב"ה נבגד. ומנגד, קיימת לא פעם אצל עם ישראל   רץ אחרי אלקים אחרים, או מתענג

תחושת בדידות עמוקה בשל הסתר הפנים של הקב"ה לנוכח הטרגדיות החוזרות, כפי שמבטא הנביא: 

ה אֵ " ַּתֵּתר-ָאֵכן ַאּתָּ ם ישראל לה' בכל המצבים, ולמרות הכל, עומדת הברית בין ע מה(.   )ישעיהו" ל ִמסְׁ

   וגם הקשים ביותר. וזה הסוד הגדול הטמון בסנה הבוער.

  נצחיות הקשר הנפשי שבין עם ישראל ואלוקיו מוצאת ביטוי גם אצל כל פרט ופרט. גם אצל

יהודי שאינו מקיים תורה ומצוות נשאר ִניצֹוץ של כמיהה לשורש נשמתו. אחרי השואה נעשה מאמץ 

ם שהוסתרו על ידי נוצרים ולהחזיר אותם ליהדות. מסופר על שליח שהגיע למנזר אחד לאתר ילדים יהודי

באירופה וביקש להיפגש עם הילדים הלומדים שם. כשהכומר שאל אם יש יהודים בקבוצה, אף אחד לא 

. פתאום "ענה. השליח שהתכונן לעזוב את המקום בידיים ריקות, התחיל לשיר בקול רם "ְשַמע ִיְשָרֵאל

ופיעו דמעות בעיני ילדים אחדים שפרצו בבכי. גם כאן נשמרת מהות היהודי באש החורבן הגדול. גם ה

   כאן סירב הסנה להפוך לעפר .

 


