
 
 

 
 

 מחשבה פנימית 

 )יואל אופנהיימר(

 

 שהרי מה שהוא רצון בעליון, נעשה חיוב והכרח אצל התחתון ממנו..." "...

 הסתכלות פנימית( -חלק ב  –תלמוד עשר הספירות  –)הרב יהודה ליב אשלג 

 

נתונים מבצעים, כשמצביא בוחן דרך לנצח בקרב, הוא מפעיל מערכת שיקולים ענפה שכוללת 

אופציה במדיניים ואפילו כלכליים. המפקד שוקל מספר אופציות פעולה, ולפי הבנתו וניסיונו בוחר 

 הנראית לו עדיפה. 

באופן שווה במוחו של המחליט.  בכוח, כל האופציות קיימות בפועלברור שבטרם קבלת החלטה 

של צבא שלם. אצל  צו מחייבלשל אדם אחד,  מרצון בחיריברגע שההחלטה נפלה, היא הופכת 

 החייל לא שייכת התלבטות בין אופציות שונות, אלא רק מילוי רצון המפקד על הצד הטוב ביותר. 

 במילים אחרות, רצון המפקד הוא הסיבה ומחויבותו של החייל הוא המסובב. 

 בראיו.כך גם נוהג ביחס שבין הבורא לנ

וף לנוסחה מתמטית קבועה ובלתי משתנה. חוקי הפיזיקה, נראה שכל חוק כפאת אם ניקח כמשל 

 יכול בחר לכל חוק נוסחה אחת בין רבות אפשריות, כך שכל החוקים יחד ירכיבו מבנה -הבורא הכל

 אחד שלם והרמוני, המיועד לאפשר קיום הבריאה. 

כך גם ברובד הרוחני: אצל הבורא קיים רצון להיטיב לנבראים. אך כדי שרצון זה יוכל לבוא לידי 

להימצא בהם רצון לקבל את הטבה זאת. כי כפי שלמדנו, הרצון לקבל חייב י אצל הנאצלים, ביטו

 תענוג והתענוג המורגש עולים בקנה אחד. 

 הבורא. בעים מאותו רצון פשוט להיטיב של גם תורה ומצוות הם חוק מחויב לנו, כי הם נו

לוקח על עצמו לשמור שבת. לפני גם בתוך נפש האדם היחיד ניתן לזהות אותו התהליך. נניח שאדם 

החלטה זו הוא איננו מחויב לכלום. ברגע שהתקבלה ההחלטה, הוא נהייה מחויב לה וכל פעם 

במובן זה, האדם לפני ההחלטה הוא ה"עליון" בעל הרצון   שיעבור עליה ירגיש אי נוחות או כאב.

 מו.החופשי. אחר ההחלטה הוא נהפך ל"תחתון" ומחויב כלפי ההחלטה של עצ

 
  



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

 

 לצאת החוצה
 

ְגדֹו ַוַיֲעֹזב ,מסתיים בתיאור הדרמתי ,של יוסף עם אשת פוטיפרשהפך לסמל, נסיונו הניסיון   ,ְבָיָדּה בִּ

א ַוָיָנס,  .ַהחּוָצה ַויֵּצֵּ

 האם יש משמעות נוספת, עמוקה יותר, לתיאור הזה, למילים האלו?

אורה, בעת שזוכה אברהם אבינו להבטחת הבורא כי יעמיד עם, מסופר בת  ,ַוֹיאֶמר ַהחּוָצה ֹאתֹו ַויֹוצֵּ

ים ּוְסֹפר ַהָשַמְיָמה ָנא ַהֶבט ם ,ַהּכֹוָכבִּ ְסֹפר ּתּוַכל אִּ ְהֶיה ֹּכה ,לֹו ַוֹיאֶמר .ֹאָתם לִּ . רש"י במקום ַזְרֶעָך יִּ

 ".הכוכבים מן למעלה והגביהו עולם של מחללו הוציאו"מביא את דרשת חז"ל 

קובע הלהכיר את עולמנו כאילו הוא מרכז היקום ואת היקום מבפנים,  אנחנו כל כך רגילים לראות

את כל המוסכמות. אברהם גם נמצא שם, השפיטה שלו והמסקנות שלו מבוססים על הידע שהגיע 

לו מהעולם, על החוקים שהמציאות החומרית מכתיבה. הקב"ה לוקח את אברהם ו"מוציא אותו 

ל ממקום חיצוני, גבוהה יותר. מהמקום בו חוקי ות הכהחוצה", הוא נותן לו רגע אחד לראות א

החומר מתגמדים ומאבדים את עליונותם ויציבותם. לפתע הוא מבין כמה המגבלה הגשמית, אינה 

 באמת כובלת אותו.

כשבורא העולם מוציא את אברהם אל מעל החומר, הוא מוסיף לו הבטחה. המצב הזה, התודעה 

"כה יהיה זרעך". הזכות הגדולה הזו ניתנת לך למתנת  ,ת, אלאהזו, לא ניתנת רק לך כמתנה רגעי

נצח, היא תעבור לצאצאיך לדורותיהם. הם יוכלו, כשירצו, להתעלות למקום אחר, לתודעה שתוציא 

יכולת זו שהוריש אברהם ] מציאות כפי שהיא במהותה הטהורה.לראות את ה אותם משלטון החומר,

 היא ראשי תיבותיו של הפסוק מילהלזרעו מרומזת גם במצוות המילה אותה קיבל והוריש הלאה, 

  [."ָשַמְיָמהה   נּול   ֲעֶלהי   ימ  "

משתמש , מעמקיואל כשיוסף הגיע לניסיון הקשה הזה, כשהחומר מנסה לגרור אותו ולהפיל אותו 

"וינס ויצא החוצה", הוא יוצא מהלכידה הגשמית ונמצא "מעבר  .יוסף בטכניקה שירש מסבו

ל ורואה את הכ משתחרר מהלפיתה של הטבע ו"כוחות המשיכה" שלו ומשם, כשהוא לכוכבים",

 על שלו. ומצליח לעמודהעלם הגשמי רואה מבעד ל הכול כל כך ברור. משם הוא ,מבחוץ

יותר יש למילים אלו. כשנברא האדם, הוא נברא עם אמת פשוטה, את השקר שמעות עמוקה עוד ומ

אותו פיתוי קדמון שהכניס אותנו למערבולת שבה האמת לא תמיד גלויה  הנחש, הביא לעולם,

ים' ה ַוַיַעׂשוברורה לנו. לאחר החטא נאמר,  ְשּתֹו ְלָאָדם ֱאֹלקִּ ם עֹור ָּכְתנֹות ּוְלאִּ שֵּ ת ר. על פי תוַוַיְלבִּ

 ,שדבק בנו כל כך חזק"עורו של הנחש" הסוד "כותנות עור" הם אותו המעטה הגשמי שעוטף אותנו, 

עד שאיננו מצליחים להבחין בינו לבנינו. ביום יום אנו עלולים להזדהות עם הכותונת הזו, עם 

 המעטה הגשמי הזה, יותר מאשר עם עצמנו, עם נפשנו, עם האמת שלנו.

יוצא החוצה, האמת הפנימית שבו מסרבת להישאר כלואה בתוכו  ואהיוסף עוזב את ה"בגד", 

ופורצת מתוכו. אל מול האמת, שום פיתוי לא יכול לעמוד. ככל שאדם מצליח להפנים ולזכור את 

 תו. כך תוכל האמת שבו לכוון אותומקומו האמתי של החומר, של החיצוניות ולתת מקום לפנימיו

 דרכו ולהביאו אל מחוז חפצו.



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

 

 גי אכילהשלשת סו
 

 בראשית פרק לז( ) הפסוקים של הפרשה

ל ֶלֶחם ... בּו ֶלֱאכ  ֵישְׁ י ם:)כה( ו  בֹור ֵרק ֵאין בֹו מ  ה  ה וְׁ ֹבר  כּו ֹאתֹו ה  ל  י שְׁ ֻחהּו ו  י ק   )כד( ו 
 

 הפסוקשט פ

 מיד לאחר שהשליכו את יוסף לבור, יושבים אחיו לאכול את ארוחתם.
 

 )שמות רבה )וילנא( פרשת כי תשא פרשה מא(  האגדה על  הפסוק

שנאמר  ]בבל[כל מקום שאתה מוצא ישיבה אתה מוצא שם תקלה. שכן מצינו בדור המגדל 

ם"  בּו ש  ֵישְׁ ר ו  נְׁע  ֶאֶרץ ש  ה בְׁ ע  קְׁ אּו ב  צְׁ י מְׁ נּו )בראשית יא("ו  ֶנה ל  ה נ בְׁ ב  , ומה תקלה היתה שם? "ה 

י ם"  מ  ש  ֹראשֹו ב  ל וְׁ ד  גְׁ יר ּומ  בּו ֶלֱאכ  )בראשית יא(ע  ֵישְׁ רּו ֶאת יֹוֵסף  ]בפסוק שלנו[ל ֶלֶחם . ו  כְׁ י מְׁ וכתוב "ו 

ים"  ט  ש  ֵאל ב  ר  ֵיֶשב י שְׁ ֶסף". "ו  ים כ  ר  ֶעשְׁ ים בְׁ ֵעאל  מְׁ י שְׁ י ֶחל  )במדבר כה(ל  מה תקלה היתה שם? "ו 

ה ַארְׁ  ֵגפ  מ  ים ב  ֵמת  יּו ה  י הְׁ נֹות מֹוָאב", ומה היה בסופם? "ו  נֹות ֶאל בְׁ זְׁ ם ל  ע  ים ָאֶלף" ה  ר  ֶעשְׁ ה וְׁ ע  ב 

ם ֶלֱאֹכל ]בפרשת עגל הזהב היתה[ , ואף כאן )במדבר כה( ע  ֵיֶשב ה  ישיבה של עבודת כוכבים: "ו 

ֵחק"  צ  י ֻקמּו לְׁ תֹו ו  ש   .]המילה "מצחק" היא ביטוי לעבודה זרה[, בעבודת כוכבים לב(  )שמותוְׁ
 

 קודות למחשבהנ

מאביהם יעקב, מתפרצת בליבם שנאתם אליו, כשרואים האחים את יוסף מתקרב לקראתם, בודד הרחק 

ֹברֹותומיד נרקמת מזימה נוראה: " ד ה  ַאח  ֵכהּו בְׁ ל  נ שְׁ ֵגהּו וְׁ רְׁ נ ה  כּו וְׁ ה לְׁ ת  ע  הּו"  וְׁ תְׁ ל  ה ֲאכ  ע  י ה ר  נּו ח  רְׁ ָאמ  וְׁ

ֲחטּו תכנון הרצח היה מושלם, וכלל העלמת הגופה ובידוי ראיות . )פסוק כ( י שְׁ ים "ו  ז  יר ע  לּו ֶאת ע  בְׁ י טְׁ ו 

ם"  ד  ֻכֹתֶנת ב  ֹרף " , מה שאכן שיכנע לגמרי את יעקב שהכריז בעצמו:)פסוק כ(ה  הּו ט  תְׁ ל  ה ֲאכ  ע  י ה ר  ח 

ף יֹוֵסף"  התערבותו של ראובן, האח הבכור והרחמן, מכניסה שינוי גורלי בתוכנית. כדי . )פסוק לג(ֹטר 

בֹור ֵרק בידיהם, משליכים האחים את יוסף חי לבור. לכן מציינת התורה להמנע משפיכות דמים  ה  "וְׁ

י ם"  ]לא היתה בהשלכה לבור סכנת טביעה ומוות מידי[. על כל פנים, הבור מיועד )פסוק כד( ֵאין בֹו מ 

להיות קברו של יוסף, ותמוה במיוחד שמיד לאחר המעשה הקשה יושבים האחים יחד לארוחה! 

ם בתורה מסופר על אכילה ללא אזכור ישיבה. למשל על סעודת הפיוס בין יצחק ואבימלך במקומות רבי

תּו" כתוב:  י שְׁ לּו ו  ֶתה ו ֹיאכְׁ שְׁ ֶהם מ  ש ל  י ע  . לכן מפרשת אגדתנו את תוספת המילה )בראשית כו("ו 

בּו" " ֵישְׁ  ציות.כרמז למעשה מקולקל, שהוא מסמל את הנמכת קומת האדם והתקרבותו לארו 

  פעולותיו של האדם מתחלקים על פי שלשה תחומים: האסור, הרשות )המותר( והמצווה. גם מעשה

האכילה יכול להשתייך לכל אחד מהתחומים הללו. תחום האיסור באכילה כולל בדרך כלל אכילה 

ם מתוך תאווה ודחף לסיפוק תענוג. הוא מתפרט לפי סוג האוכל )מאכלים אסורים(, זמן האכילה )ביו

כגון בית כנסת(,  -צום או בזמן שצריך להתפלל(, מקומו )מקומות שמפאת הכבוד אסור לאכול בהם 

וצורתו )גרגרנות(. אכילה מתאווה היא פתח רחב ליצרים, ועלולה לגרור עברות נוספות המוזכרות 

 באגדתנו, כגון שפיכות דמים, עבודה זרה או זנות. 

 מותר, ומהווה פעולת חיים בסיסית. האדם אוכל כי הוא רוב אכילת העולם שייכת לתחום השני, ה

רעב ללא חיפוש אחר תענוג מיוחד. עם האוכל מגיע התענוג, אבל הוא כשלעצמו איננו המטרה של 

האכילה. אבל גם בתחום הזה, ישנם מצבים שהאכילה אמנם מותרת אבל מגונה מוסרית. אכילה 

". למשל, האוכל לנוכח אדם רעב בלי להתחלק המגלה אטימות לב, היא בחינת "נבל ברשות התורה

 אתו, או המעדיף לאכול מאשר להושיט עזרה לזולת השרוי במצוקה קיומית. 

 מדרגת האכילה של התחום השלישי, אכילת המצווה. במצב זה התענוג   מעטים זוכים להשיג את

ת מצה בליל הסדר היחיד שהאדם חש הוא קיום רצון ה', כגון אכילת קרבנות בבית המקדש או אכיל

תּו"לשם המצווה. ועל זה נאמר :  י שְׁ לּו ו  ים ו ֹיאכְׁ ֱאֹלה  ֶיֱחזּו ֶאת ה   .)שמות כד( "ו 


