
 
 

 
 

 מחשבה פנימית 

 )יואל אופנהיימר(

 

 בלי תענוג שהיא, בהשפעה אלא, איננה, עלינו שחשב הגדול בשיעור, שלמה והטבה"

ביעה כי, מאוד ומצומצמת מוגבלת היא, לעצמו הקבלה כ"משא. וצמצום גבול שום  השְׂ

 ."התענוג תכף מכבה

 (קלט סעיף הסולם - הזוהר ספר הקדמת – אשלג ליב יהודה הרב)
 

 היא עצמה הבריאה ושמחשבת מוחלטה הטוב הוא ה"שהקב הוא היהודית האמונה של הבסיס

 לידי הבאה, אהבה היא לנבראים הבורא שבין היחס מהות, אחרות במילים ".לנבראיו להטיב"

 . טוב של שפע להם להשפיע ברצונו ביטוי

 כל. שלנו הגשמיים האנושיים לצרכים קשור לנו לתת רוצה' שה שהטוב לחשוב רגילים אנחנו

(, בריאות, פרנסה, אוכל) קיומיים צרכים: מזה למעלה זה, תענוג לנו מביא אצלנו שמתמלא צורך

 הבנה, השגה) שכליים צרכים(, ואהבה שייכות, כבוד) חברתיים צרכים(, עושר) מותרות של צרכים

, שבאדם הגשמי החלק לספק באים הם כי"? גשמיים" אלה הצרכים כל נקראים ומדוע(. ומשמעות

 . עצמו לתועלת לקבל הרצון שהוא

 

 "! לנבראיו להיטיב הרצון" של למושג שייכים האלה הדברים כל אין, ואמנם

 דברים של הנתינה ופעולות ."שלמות פעולות תצאנה השלם שמפועל, הוא הכרח כי" למדנו כי

 המילוי שעם, כאן רבנו שמציין כפי, הראשונה: סיבות משתי כשלמה נחשבת אינה ,ל"כנ גשמיים

 הרצון מגיעה השביעה עם כי, השנייה. השתוקקות אין אם הנאה ואין, השביעה מגיעה הרצון של

 רכב שקנה אחרי שחודש לאדם משל". מאתיים רוצה, מנה לו יש: "ל"חז מאמר פי על, נוסף למילוי

 ...הבא הרכב על חושב וכבר מתלהב פחות חדש

 .שלמה כבלתי הגשמית ההטבה תנחשב, מחודש במילוי והצורך התענוג דעיכת מפאת לכן

 המתאימה ,מוגבלת והבלתי המושלמת היחידה הנתינה. גדול חידוש כאן לנו מגלה הסולם בעל

 !עצמה( ההשפעה) הנתינה כוח היא, השלם לבורא

 יותר משיג הוא, התקרבות כל עם. אליו ומתקרב לבורא צורתו את משווה הוא נותן כשאדם: פרוש

 תענוג את לחוש כדי: פשוטות במילים הדבר סוד. יותר גדול תענוג וחש אליו הבורא של אהבתו את

  . לאהוב לדעת צריך האהבה



 רפואת הנפש
 אסף אהרון מכבי(הרב )

 

 הרוממות העצמית גלוי
 

 ולהשתמש להרבות האדם על ,כן אם .בשכל משכנה הנשמה ,שבקרבו הנשמה הוא שהאדם ידוע

 .פנימיותו את ויותר יותר ויגלה ילך ובכך והתבוננות העמקה ידי על לו וייחודי המקורי בשכלו

 :וחיצוניות לפנימיות מחולקים וההתבוננות ההעמקה

 מכל לחלוטין מתנתק הוא בהם עיתים לעצמו לקבוע ,להתבודד האדם שעל ,פירושה – חיצוניות

 חשבון ועושה בוראו מול פנימיותו עם בדד יושב ופשוט הדעת והסחות הגירויים מכל מתנתק ,העולם

 .נפש

 להעמיק ,לעיין ,לחשוב לנצל האדם על העולם מן פרישות של זה זמן שאת ,פירושה – פנימיות

' וכו שונים באירועים הזולת רגשות את להרגיש לנסות ,אותו לנתח ,אפשרי דבר בכל ולהתבונן

 (.הקדושה בתורה העיון הוא ביותר המפתח שהעיון כמובן)

 הינה זו פעולה עיקר .ומתבונן עיניים בעצימת יושב הוא בהם זמנים לקבוע האדם על ,כן כמו

 .שבתוכו העיוני המחשבה כוח ריכוז ,פנימית והתעצמות התמקדות

 חכמתו רוב למד אדם אין" ל"ז ם"הרמב ש"כמ בחושך לשבת פשוט זמן לפנות האדם על ,כן כמו

 כוח את ולגלות שבאדם הפנימית ההתקשרות כוח את לגלות היא כאן התכלית ".בלילה אלא

 (.היטב ק"ודו בעולמו בודד הבורא היות הוא ששורשו) שבנפשו העמוק הבדידות

 את ישקיט האדם כאשר רק יועילו ל"הנ הפעולות כל והצלחת האני שבעצם השקטה ההוויה גילוי

 לחלק יתחבר דהיינו ",בחלקו השמח העשיר איזהו" לתודעת ויכנס והרוחניים הגשמיים רצונותיו

 . לכתר שעולה מלכות בסוד שבקרבו השלם

 יציאה עניינה הריצה עומק .רץ מלשון הוא רצון .החוצה מתוכו אותו מוציאים האדם של הרצונות

 .החוצה הפנימיות מן יציאה ,לאני מחוץ אל האני מתוך

 לגילוי דקדושה כלים ויותר יותר לנו ומתגלים שהולכים ,הגאולה מסודות אחד שזה לי נראה

 !ובעצמו בכבודו ה"הקב היא שהיא והטהורה האמיתית פנימיותנו

 
 

 א.א.
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 הפרשה בדרך ה"שפת אמת"
 )הרב מנחם סוכות(

 

 גלות את יוסףל
 

י, ַויֹּאֶמר ְיהּוָדה ֵאָליו ַויִַּגׁש י בִּ  ...ֲאדֹּנִּ

 לבסוף שהניסיון נכון. יוסף את לשכנע יהודה של ניסיונו תיאור את הפרשה פותחת זה במשפט

ְתַאֵפק יֹוֵסף ָיכֹּל ְוֹלא"ב, בהצלחה מוכתר  בשליט מדובר היה לא שבאמת בגלל רק הרי זה אבל. "ְלהִּ

 אצל למהפך שהביא הטיעון או המשפט הוא ומה? שכנוע לאותו כשניגש יהודה חשב מה. זר מצרי

 ?יוסף

 המלך שלמה. פרשתנו מתארת אותו למעמד רומז, כאן המדרש דברי שלפי, במשלי פסוק ישנו

י, "כותב ם, ְבנִּ  את הכניס אדם בה סיטואציה כאן מתוארת". ...ַכֶפיָך ַלָזר ָתַקְעתָ , ְלֵרֶעָך ָעַרְבתָ  אִּ

 ?עושה הוא מה. באמת יהודה נמצא זה במצב. לפרוע איך לו ואין לערבות עצמו

 אחד לכל הזה המצב קרוב כמה לב שנשים כדאי, יהודה של המהלך את להבין שננסה לפני

 שירדנו לפני". המלך בת" על לשמור לנו נתן הוא, קדושה נשמה בידנו הפקיד עולם בורא. מאתנו

 יכולים אנחנו האם". רשע תהיה ואל צדיק היה, אותו משביעים, "עליה לשמור התחייבנו לעולם

 ?בשלמות הפיקדון את להחזיר

י" - הוא", הגמל גב את ששבר קש"ה, מתגלה שיוסף לפני יהודה שאומר האחרון המשפט  ֵאיְך כִּ

י ֶאל ֶאֱעֶלה י ֵאיֶננּו ְוַהַנַער ָאבִּ תִּ , בנימין של בעונשו להקל סיבה שום הזו באמירה שאין למרות". אִּ

 .יוסף של ללבו וחודרת מהדהדת?", איך"ה אותו, יהודה של מלבו היוצאת הזעקה

 אותו עם לגמרי נמצא שהרציונל למרות", המילים לו נגמרו"ש למרות כי מצהיר יהודה זו בצעקה

 יהודה. ישתנה כאן שמשהו משוכנע יהודה. הזו המציאות את לקבל מוכן לא הוא, זאת עם. המושל

 שאין להיות יכול לא שזה, רע באמת לא שזה ויודע העולם של במציאות מסתכל הוא, ליוסף ניגש

 .האלו המסכים כל מאחורי שמסתתר טוב פה

ין ֲאַזֵמר, "שירו את פותח הקדוש הארי ְׁשָבחִּ ין גֹו ְלֵמיַעל. בִּ ְתחִּ ין ְדַבֲחַקל. פִּ נּון. ַתפּוחִּ ין ְדאִּ יׁשִּ ". ַקדִּ

 "?תפוחים שדה" לאותו הגעה על ישירות ולא לשערים כניסה על מדבר הוא למה

 אני איך לדעת רק צריך. מקום בכל נמצא הוא, התפוחים לשדה להגיע צריך שלא היא התשובה

 .להיכנס שער באיזה ללמוד צריך. הזו המציאות את אחווה בו למקום עצמי את מביא

, אותי הרועה לאלוקים, לרענו מחוברים היינו", לרעיך ערבת" בנו התקיים בנו ניתנה כשהנשמה

 נתנו", כפיך לזר תקעת" של למצב הגענו בעולם כאן אבל. הוא ברוך לקדוש", אביך ורע רעך"ל

 רואים אנו בו למצב הגענו אפילו, יוסף את מכרנו. הזו למציאות זרים שהם הדברים לכל מקום

 יכול לא שזה שלם בלב האמונה, האמונה היא הזה מהמקום לצאת היחידה הצורה. כאויב אותו

 . מימיה נפגעה לא, תוכה בתוך, שלנו שהנשמה, טוב כאן שיש הברורה האמונה. להיות

 שהפנימיות לכך". להתאפק יוסף יכול ולא"ל שמביאה היא, לשם להגיע הכן והרצון הזו האמונה

 כל גם אלא, ובשלמותה בקדושתה נשארה שהנשמה רק שלא מגלים אנחנו. אלנו מתגלה הקדושה

 שכל", אלוקים שלחני למחיה"ש נגלה. לזכות נהפכים, טובים לא שהם שחשבנו מעשים אותם

   .לטובה היו מעשינו וכל הבריאה



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

 

 םיכ  ח  ף א  ס  י יֹונ  א  
 

 (בראשית מה) הפסוקים של הפרשה

ָפָניו: לּו מ  ה  י נ בְׂ נֹות אֹּתֹו כ  ָחיו ַלע  לּו א  ֹלא ָיכְׂ י ָחי וְׂ ף ַהעֹוד ָאב  נ י יֹוס  ָחיו א  ל א  ף א  ר יֹוס  )ד(  )ג( ַויֹּאמ 

ָריְׂמָ  צְׂ י מ  ם אֹּת  ת  ַכרְׂ ר מְׂ ׁש  יכ ם א  ח  ף א  י יֹוס  נ  ר א  ַלי ַוי ָגׁשּו ַויֹּאמ  ׁשּו ָנא א  ָחיו גְׂ ל א  ף א  ר יֹוס   ה:ַויֹּאמ 
 

 שט הפסוקפ

את זהותו האמיתית, אך מרוב הפתעה ובושה האחים נשארים ללא מגלה לאחיו   יוסף, שליט מצרים,

 , ושוב מזדהה יוסף כאחיהם האבוד.תגובה
 

 בראשית רבה פרשת ויצא פרשה סט() האגדה על  הפסוק

ם"  יכ  ח  ף א  נ י יֹוס  בושה גדולה, אמר להם:  ]לאחיו[כיון שראה יוסף שהיתה להם  ]בפסוק שלנו[."א 

. א"ר יודן כשהיה חמת יהודה עולה, ]שהוא מהול[גשו נא אלי, ויגשו, ופרע והראה להם המילה 

יון שראה יוסף כך, אמר: עכשו תאבד היו ב' שערות יוצאות מתוך לבו וקורעות את בגדיו. וכ

תפוסים זה בזה. כיון שהרגיש אחד  ]מתאבקים[מצרים. א"ר שמעון בן לקיש משל לשני אטליסין 

, אמר: עכשו ינצחני ואני מתבייש בפני הכל, מה עשה, נשקו על ידיו,  ]מובס[מהם שהוא נצוח 

ודה, נתיירא שמא יתבייש שככה חמתו של אטליס הגדול, כך כשראה יוסף שעלתה חמתו של יה

 בפני מצרים, מיד אמר לאחיו: אני יוסף אחיכם.
 

 נקודות למחשבה

 על בנוי זו התהליך, אך. האמיתית זהותו את לאחיו יוסף מגלה, בראשית ספר של השיא מרגעי באחד

נ י: "שמו דרך רק יוסף מזדהה, שלנו הראשון בפסוק. שלבים שני ף א   המילה מוסיף הוא השני בפסוק". יֹוס 

נ י" :למשפחתו ניתק בלתי בקשר אותו המחברת ף א  ם יֹוס  יכ  ח   יוסף של שהחזרה הרגישה אגדתנו". א 

 טעם(: "18 מאה, מרוקו) הקדוש החיים האור ומסביר. האחים את שהיכה מההלם נובעת יםהדבר על

 יכלו ולא ממנו שפחדו האחד :דברים' לב חשש ענוהו שלא שראה לצד, יוסף אני' ב פעם שחזר

 ומסביר החיים האור וממשיך". יוסף שהוא האמינוהו שלא' והב. ימצא כי גנב כבושת להשיב

 ביוסף מדובר אם האחים הסתפקו אם. האחים של האפשריים הנפש מצבי לשני מענה לתת יוסף שניסה

ר" הוסיף, באמת ׁש  ם א  ת  ַכרְׂ י מְׂ ָריְָׂמה אֹּת  צְׂ  ואם. בלבד ולהם לו רק מוכר להיות שיכול פרט שהוא" מ 

נ י" אמר, אותם ששתקה היא מעשיהם על הבושה תחושת אך, אותו הכירו הם ף א  ם יֹוס  יכ  ח   מה": א 

 אחיכם נשארתי, אותי שמכרתם לפני אחיכם שהייתי וכמו. אחווה אלא כעס או נקמה אינו היום שבליבי

 ַרחּום ל-א  ' ה' ה: "ה"הקב של הראשונות מידות שתי אחר הצדיק יוסף הולך ובזה. המכירה אחרי

ַחּנּון  ואחת[, האדם] שיחטא קודם אחת, היא הרחמים מדת -' ה' ה: "במקום י"רש ומסביר". ...וְׂ

 ".וישוב שיחטא אחר

 ישראל שכל: "ל"חז ואמרו. היהודי בעם האחווה מידת של חשיבותה את ישראל בני למדו מיוסף 

ַמַען" שנאמר, הם ורעים אחים ָעי ַאַחי לְׂ ר   אחוות מושתתת, יוסף אצל וכמו(". קכב תהלים" )וְׂ

,  והמשפחתית הנשמתית השורש אחדות, הקרבה תחושת היא, הראשון. יסודות שתי על ישראל

, שייכות אחד כל חש שבעזרתה, לאומית זהות יצירת מאפשרת זו הבנה. העתידי הגורל ושותפות

 .  אותו משרתים גם אך, הגוף ידי על ניזונים שהאברים כפי, הכלל כלפי ותלות, מחויבות

 בני כלפי הקיימת המיוחדת והסובלנות הרחמים מידת היא, הישראלית האחווה של השני היסוד 

 לדון אנו מצווים, היהודי בעם גם כך. אחי כל קודם הוא, אותי ומרגיז בי פוגע אחי אם גם. משפחה

 .  שבשמים אב לאותו בנים, אחים כולנו כי, הכול למרות לו ולסלוח עליו לרחם, זכות לכף השני את


