
 
 

 
 

 מחשבה פנימית 

 )יואל אופנהיימר(

 

 להנות כדי שהיא, הבריאה במחשבת תיכף שנכלל, הקלקולים שורש תבין ובזה"... 

 (פנימית הסתכלות - א חלק – הספירות עשר תלמוד – אשלג ליב יהודה הרב)...." לנבראיו

 

 והאוהב, המשפיע, המטיב גם הוא, המוחלט הטוב הוא ה"שהקב ומכיוון, להיטיב הטוב מטבע

 היא לבינו ביננו ההיחיד הייחוס נקודת, במהותו השגה שום לנו שאין ולמרות. והמושלם המוחלט

 . הטוב כל מקור עבורנו מהווה הוא זה בהיבט. שלנו הבורא והוא נבראים בהיותנו

 הבורא". לנבראים להינות" הוא, כולה הבריאה של האב תוכנית, קרי", הבריאה מחשבת" לכן

, הבורא של משפעו להינות יוכל שהנברא כדי, אבל. ותענוגים הנאות סוף אין הנבראים בעד הכין

 חברי את לשמח רוצה אני םא, למשל. להנאה אותו וימיר הפשע שיקבל בכלי מצויד להיות עליו

 יהיה לא, תאבון אין אם, כי. תאבון עם לסעודה יגיע שחברי לדאוג עלי, שהכנתי טובה ארוחה עם

 . באוכל למאוס אפילו עלול הוא, שבע האדם אם, מזה וגרוע, מהסעודה הנאה גם

 . תענוג שום לחוש נוכל לא שבלעדיו" ותענוג הנאה לקבל רצון" הבורא בנו הטביע לכן

 בחירה: חלקים משני מורכב להיות עליו, מושלם יהיה זה שרצון שכדי לנו מסביר הסולם בעל רבנו

 ! גדול פרדוקס נעוץ זו בהבנה ,אך .והשתוקקות

 מציאות היא החיסרון אבל. לאכול רוצה אינו  שבע אדם כי, חיסרון הוא להשתוקקות התנאי

 .וסבל, שלמות חוסר, אובדן הכוללת

 פותחת היא כי ,שלילי פן בתוכה מקפלת החרות גם אך. חרות הוא לבחירה התנאי, גיסא ומאידך

 . ומזיקים רעים דברים עשיית של אפשרת

 האהבה ממדרגת ונובעת המציאות כל של הקיום יסוד היא הבריאה מחשבת, אחד שמצד, יוצא

 חסרון של המושגים ,לגרום שעשויים הקלקולים כל בה טמון, שני ומצד. הבורא של סופית האין

 . וחרות

 בטבע נפרדים בלתי אלה הפכים שני. הסבל באפשרות כרוכה אלינו מגיעה התענוג יכולת

 בלי סופי אין אושר של מציאות תהיה שבו התיקון הדרך על לעלות העבודה מוטלת עלינו. הבריאה

  .רוע ובלי חסרון



 רפואת הנפש
 אסף אהרון מכבי(הרב )

 
 

 :ביטול – האמיתי האני /הנשמה /העצמית הרוממות לגילוי נוסף כלי
 

 ,ופעולותיו כוחותיו, מציאותו שכל להתבונן יתרגל שאדם לכך מתכוון ביטול המושג עיקר

 הבורא מאת אלא אינם כולם הכוחות כל ,ו"וכ התנועה הדיבור ,המחשבה כוח; המה' ה מאת כולם

 .והבן' חסיד שלך שלי' ס"וז ובעצמו בכבודו יתברך

 .בהתבוננות לעסוק האדם על זה לביטול להגיע מנת על

 בתודעה הרצון גילוי היא ,ההתבוננות י"ע המושגים ,בקרבנו'  ה ויראת אהבת בגילוי התכלית

 דהיינו ,במציאות ממש בפועל בגילוי שתבוא א"הרדל נקודת ,הלב פנימיות נקודת דהיינו ,הגלויה

 .האני של העצמית שברוממות והמנוחה השקט העונג גילוי

 ואלו' ביטול'ל המביא ההתבוננות תהליך את מבאר( ג"ק אות) ב"תער שהקדימו בשעה בספר

 (:רמד' עמ ,'ג כרך ,א"שליט ערד יצחק הרב פירוש) הדברים הרחבת

 ורואה נמצא הוא בו העולם ועל עצמו על להסתכל מתחיל שהאדם הוא ההתבוננות תהליך תחילת"

 נתפס שזה והראיה ,יש בחינת היא שמשיג האלוקי האור שדרגת ,מבין ומזה ,יש של מציאות שהוא

 משהו שיש יודע כן אםו ,לגביו ערוך ובאין מופלא הוא אליו שמעבר שמה ,מסיק מכן לאחר .בתוכו

 העולם על שההסתכלות ,והיינו (.תחתון דעת השגת וזהו) אליו ביחס לגמרי ונעלם אין שהוא מעליו

 אך ,מושג שאינו ,אין של בחינה שהוא לעולם מעבר משהו שיש מקום מתוך היא בהתחלה

 .האישית מציאותו היא היש הרגשת

 מתוך דבר מבין)" מסקנה לעוד כך אחר מגיע עצמו שמזה ,כאן ע"נ הרבי מבאר זה ועל

 לגבי וההארה שהוא לכל סימן מהווה ,זו הארה את ותופס ומוגבל קטן כזה שהוא שהעובדה"(,דבר

 מבין ואני יש אני אם" לעצמו אומר וכאילו ,באמת קיימים וכלא ממש כלום שווים מעלה

 את לראות מתחיל הוא ואז ,"גדול אחד אפס זהו מבין שאני מה כל ,מוגבל שאני כיון ,משהו

 אין בחינת להיות הפך ומציאות יש בחינת קודם שהיה שמה כיון ,עליון דעת של מהמבט עצמו

 ...".ואפס

 את מרגיש הנברא כאשר אך ,יש נהיה הוא ,אותו רוצה שהבורא יודע שהנברא זה מצד" :לסיכום

 ".כלל קיום שום לו אין ,הבורא רצון שהיא ה ההאר מעל ,שהיא כפי העצמות מציאות

 ירצה לא זאת התבוננות י"ע ,ודבר דבר בכל שיש האלוקית והחיות באור יותר יתבונן שהאדם ככול

 בעניינים ויבין ויתחזק שכלו כח וילך ,שבדברים האלוקית בהחיות אם כי הגשמיות בהתאוות יותר

 ויתענג באלוקות ורצונו חפצו ויהיה ז"העוה בענייני ימאסו ,מקודם עליהם בא שלא ונעלים עמוקים

 (.קטו אות ,ב"תער עיין. )הנשמה של דהיינו ,העצמי האני של האמיתית והחוויה המציאות וזה ,בזה
 

 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(

 

 מה היא גאולה?
 

ְקָרא יָדה ֵהָאְספּו ,ַוֹיאֶמר ָבָניו ֶאל ַיֲעֹקב ַויִּ ְקָרא ֲאֶשר ֵאת ָלֶכם ְוַאגִּ ית ֶאְתֶכם יִּ ים ְבַאֲחרִּ ָקְבצּו: ַהָימִּ  הִּ

ְמעּו  ...ַיֲעֹקב ְבֵני ְושִּ

מספרים מדוע צריך יעקב לקרא לבניו פעמיים? האם יש הבדל בין "האספו" לבין "הקבצו"? חז"ל 

כשהוא קרא להם הוא הרגיש שהגיעה השעה לשתף אותם  .לנו שיעקב ביקש לגלות לבניו את הקץ

לאחר שהגיעו, הסתלקה ממנו השכינה והתוכנית לא יצאה לפועל. משום מה, ברזי העולם, אך 

 מדוע?

יָדה ֵהָאְספּוישנם שני חלקים בהתאספות, האחד הוא " ָקְבצּו" והשני הוא "ְוַאגִּ ְמעּווְ  הִּ ". קיבוץ שִּ

האנשים יחד נותן יכולת למשפיע, למדבר לומר את דברו. החלק הזה היה שלם, מצדו של יעקב 

אבל יש עוד חלק, החלק של המקבלים, המוכנות של השומעים, האם הם באמת . תקיןל היה והכ

לקבל? כאן היה חסר משהו, גם אם כל אחד הקשיב כיחיד, עדיין הייתה  האם לבם פתוחמקשיבים, 

חסרה ההקשבה המאחדת, הרצון לקבל משהו יחד. הסוד הגדול של הקץ, של הגאולה, הוא ביכולת 

 שלנו לאחד את הלבבות, להשתוקק יחד ולחכות יחד לאותה השמיעה.

התחילה הגלות, מיד הסתלקה ה כבר ברגע שהאחים לא הצליחו להרגיש את החיבור ביניהם, ברגע ז

 לראות את הגאולה.לא ניתן אי אפשר כבר לגלות את הקץ,  השכינה.

ואיך מגלים מחדש את אותה התודעה, היכן מוצאים את הגאולה? את זה רומז יעקב בברכתו ליוסף. 

י ָהֹרֶעה יםהמדרש עומד על הכפילות בדברי יעקב, ָהֱאֹלקִּ  י ֹאתִּ  ַהֹגֵאל ַהַמְלָאְך: ֶזההַ  ַהיֹום ַעד ֵמעֹודִּ

י ָכל ֹאתִּ ים ֶאת ְיָבֵרְך - ָרע מִּ ישנו קשר הדוק בין שיעקב מלמד את יוסף כי ... מבאר המדרש ַהְנָערִּ

י ָהֹרֶעה יםָהֱאֹלקִּ "  ַהַמְלָאְך" לבין, האלוקים שמביא לנו פרנסה, שמנהל את עולם החומר – "ֹאתִּ

י ַהֹגֵאל כשם שפרנסה בכל יום, כך גאולה בכל יום. וכשם . הגילויים הנסיים של הגאולה – "ֹאתִּ

זה המידע הלמה כוונת המדרש ומדוע חשוב ליעקב להעביר את  שגאולה פלאים, כך פרנסה פלאים.

 דווקא כאן?

אנחנו שוב ושוב פוגשים את העולם בשתי פניו, בפן החומרי, הטבעי, החיצוני ובפן הפנימי, הרוחני. 

אנחנו רגילים לראות בשתי הצורות האלו קווים מקבילים, שני דברים שאינם קשורים זה בזה ואפילו 

דוק שבין שני הלעיתים סותרים זה את זה. זו תפיסת הגלות. עצם כך שאנחנו לא חווים את הקשר ה

 שמשאיר אותנו מנותקים מהגאולה. הוא זהמרכיבי המציאות, 

הוא משאיר את הצופן והצוהר לגאולה. העולם החומרי והעולם  ,תעל סף הגלו ,כשיעקב נפרד מבניו

הרוחני הם ממש קשורים ומשקפים זה את זה. לפעמים אנחנו רואים את העולם החומרי וחושבים 

שהוא אפור ונטול חיות, שהוא נגרר על ידי כוחות טבע קשוחים ומשעממים. לעיתים נדמה לנו 

 ללא מקום לחידוש.  שעולם הרוח הוא סטטי, הוא ישן ומשומר

מלמד אותנו יעקב אבינו שזה ממש לא כך. עולם הטבע מלא בפליאה, היופי של אתמול לא מגלה 

סי הגאולה. ומאידך, פחות מזה של נ אינו ,לי כלום על מה שיהיה מחר, הפלא של כל חלקיק בטבע

ומוות. כך עולם  םכפי שהטבע תמיד מתחדש, מלא במעגלים של יום ולילה, של עונות השנה, של חיי

זו תנועה שמתחדשת בלבנו בכל רגע.  .הרוח מלא בחידוש ובתנועה. הגאולה אינה משהו חד פעמי

תיקון הטבע, קודם לגאולה הפנימית. עם זאת צריך לזכור  –שלמרות שמנשה  ויעקב מזכיר לנו

ש הבריאה, הגילוי הפנימי. ובכל בוקר, מתוך יוצר אור, ההתבוננות בחידו –שהעיקר הוא אפרים 

, ה' אלוקנו, לאחדות, ל"שמע ישראל למצב הגאולה, ואהבה רבה, הדבקות בחידוש הפנימי. מגיעים

 ".ה' אחד

  



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

 

 עין השכל
 

 (בראשית מח) של הפרשה הפסוק

י ֵאֶלה:  )ח( ַוַיְרא יְִּשָרֵאל ֶאת ְבֵני יֹוֵסף ַוֹיאֶמר מִּ
 

 פשט הפסוק

 ישראל )יעקב( מבקש לברך את שני בני יוסף לפני מותו אך אינו מזהה אותם.
 

  בראשית( -ילקוט תלמוד תורה   )מדרש ילמדנו האגדה על  הפסוק

י ֵאֶלה"  "ְוַעָתה   וכי לא היה מכירם? והרי כתוב]בפסוק שלנו[, "ַוַיְרא יְִּשָרֵאל ֶאת ְבֵני יֹוֵסף ַוֹיאֶמר מִּ

י ֵהם  י" ְשֵני ָבֶניָך )...( לִּ ְמעֹון יְִּהיּו לִּ ְראּוֵבן ְושִּ . אלא צפה יעקב וראה )פסוק ח(ֶאְפַריִּם ּוְמַנֶשה כִּ

ירבעם הרשע יוצא מזרעו של אפרים, ובידו שני עגלי זהב וצועק ואומר: אלה אלקיך ישראל, 

ֵנה ֱאֹלקיָך יְִּשָרֵאלכתוב: " )מלכים א יב(]בפסוק המקורי  י ֵאֶלה?". "[הִּ אמר לו יוסף:  לפיכך אמר: "מִּ

ים ָבֶזה"  י ֱאֹלהִּ , בכתובה ובקדושין. אמר לו יעקב אבינו: יודע אני )פסוק ט("ָבַני ֵהם ֲאֶשר ָנַתן לִּ

שבניך הם בקדושה ובטהרה, אלא על אלה שראיתי אני מתבהל. )...(אמר לו יוסף: החטא 

אה? כיון ששמע שעתידין בני לעשות אתה רואה, והשירה שעתידין לומר על הים אין אתה רו

 )פסוק ט(יעקב כן, אמר לו: "ָקֶחם ָנא ֵאַלי ַוֲאָבֲרֵכם" 
 

 נקודות למחשבה

"ְוֵעיֵני יְִּשָרֵאל ָכְבדּו ומיד לאחר מכן כתוב: ַוַיְרא יְִּשָרֵאל" הפסוק שלנו תמוה מכמה סיבות. איך כתוב "

ְראֹות"  ֹזֶקן ֹלא יּוַכל לִּ י ֵאֶלה" מה פשר שאלתו: ואפילו אם נניח שיעקב כן ראה בעיניו, ?)פסוק י(מִּ ? "מִּ

"ראיה זו    ומסביר רבנו בחיי: השכל הישר הולך עם אגדתנו הקובעת שיעקב בטוח הכיר את נכדיו!

במילים אחרות, יעקב   .בעין השכל היא, איננה בחוש העין, שהרי נאמר בו: ולא יכול לראות"

ת העיניים. וקביעה זו מישרת את שתי עשה שימוש בחוש ראיה אחר, שכלי או רוחני, שאינו כפוף למגבלו

הקושיות שהעלנו: הוא אכן "ראה" למרות שהיה עיוור ושאלתו על הנכדים לא הייתה מפאת בעיה של 

זיהוי הדמויות שלפניו, אלא בשל תהייה רוחנית מבוססת על קריאת העתיד : הכיצד יצאו מצדיקים אלה 

 רשעים כמו ירובעם.   )אפרים ומנשה(

 זה, של ראיה מסוף העולם עד סופו, שמורה לאנשים בודדים בכל הדורות. משה רבנו  כישרון מיוחד

יש"המצרי:   גם "ראה" לפני שהכה את י ֵאין אִּ . ורבינו בחיי )שמות ב יב( "ַויִֶּפן ֹכה ָוֹכה ַוַיְרא כִּ

]בהסתכלות קדימה לא נמצא צאצא של "אין איש עתיד לעמוד ממנו שיתגייר" מפרש במקום:

 (18)פולין מאה ו מצרי שיתגייר[ . ובאותו עניין, נקרא אחד מגדולי החסידות, "החוזה מלובלין" אות

כי למרות שאינו ראה בעיניו היה מסוגל לצפות אירועים מרחוק בזמן או במקום ולחדור לֹעמק נפשם 

   של הסובבים אותו.

 מדו: היכולת "לראות" את הדברים ללא עזרת העיניים תלויה במדרגת נפש הא "איזהו דם. חז"ל לִּ

"המבין מלבו מה שעתיד להיות , ורש"י מסביר במקום: )תמיד לב א( חכם? הרואה את הנולד"

. באופן מפתיע החכמה אינה נמדדת על פי אוסף של ידיעות קורות שעתידים לבא ונזהר מהן"

המציאות גם בשלביה   של האדם אלא על פי יכולתו לצפות את התפתחות העתידית של

שואל התלמוד הירושלמי:  – ֶהָחָכם ֵעיָניו ְבֹראשו"בספר קהלת: "  ההתחלתיים ביותר. ועל הכתוב

עיניו ברגליו הם? אלא עד שהחכם בראשו של דבר הוא יודע מה ]הטיפש[ "וכי הכסיל 

את באופן ]כבר בראש )בתחילת( הדבר, מבין החכם את סופו[. ונוכל לפרש את אמירה ז בסופו"

נוסף: החכם לא משתמש בעיניו לקלוט ולנתח את העולם אלא בסכלו וחכמתו. ולכן הראש, מושב 

ַגל החשיבה הוא במקום העיניים של החכם. ואנו תפילה ונזכה למדריגה של ראיה מעל לעיניים "

תֹוָרֶתָך יָטה נְִּפָלאֹות מִּ  )תהילים קיט(" ֵעיַני ְוַאבִּ


