
 
 

 
 

 מחשבה פנימית 

 )יואל אופנהיימר(

 

 ..."בזה זה כרוכים ההשגה ושלמות שהגאולה ונודע"... 

 (הזוהר לסיום מאמר – אשלג ליב יהודה הרב)

  

 ממה ברור לגמרי לא, לרובנו אך. שחרור, חופש של לנושא אצלנו מתקשרת" גאולה" המילה

 לזרז כדי לעשות עלינו ומה, העמוקה משמעותה מה מבינים אנו אין. אתנו לשחרר באה הגאולה

 . הגלות והיא, בהיפוכו תחילה נתבונן הגאולה מושג את לברר כדי. בואה את

 אלא עניות אין": הגמרא אומרת? תרבותית או  היסטורית, גיאוגרפית מציאות היא הגלות האם

 באופן קשורה האדם של המציאות". בדעת אלא גלות אין: "ואומר טוב שם הבעל יבחרומ. "בדעת

 . בחיים שלו יהוההו את קובעת המציאות את האדם של פרשנותו. שלו התודעתי למצב מכריע

" הישראל, "והאלוקי הטהור, האמיתי האני של לשליטה נתון אינו כשהוא בגלות נמצא האדם, לכן

 מה" לו שאומר, שבו" העולם תאומו"ה שולט אז, ומושתק מדוכא שבו הישראל וכאשר. שבו

 ותיהנו תחיו. הנצחי, הרוחני עם מהקשר', ה מעבודת לכם יצא מה?", לכם הזאת העבודה

 . ועכשיו כאן, הזה מהעולם, מההווה

 העולם עם קשר כל בודיא, והיא, ביותר המרה לגלות כנסילה הוא עלול, האדם משתכנע אם

 !בגלות שהוא יודע לא אפילו האדם זו ובגלות. לוהי-הא הרוחני

 זר עניין יהיה לא לוהי-הא שרעיון": זר אל בך יהיה לא" הפסוק את הסולם בעל מסביר לכן

 . סבל וכל גלות כל תמצית זה כי, בעיניך

 בהבנת הממשיך, בגלות שנמצאים בהפנמה המתחיל, בעיקרו נפשי, הדרגתי תהליך היא הגאולה

 חדשה רוחנית תודעה אל להגיע האדם יכול ואז. והכללית האישית לגאולה הדרוש התהליך

 מצרים יציאת של במושג רמוז זה תהליך'. ה במציאות מלא העולם כל את לראות לו המאפשרת

 להשיג שניתן מקום(, ל-א-ָיָשר) ישראל לארץ וההליכה( ותפיסתנו עתנוד את שמגבילים המיצרים)

 כי: "הפסוק פי על, סיג שום בלי, בכל ומטיב טוב שהוא ולראות, המציאות בכל' ה שלמות את

  ". מכסים לים כמים' ה את דעה הארץ מלאה



 רפואת הנפש
 אסף אהרון מכבי(הרב )

 

 נתינה אמיתית היא רק כשהאני הפנימי גלוי
 

 !גלוי האמיתי כשהאני רק היא אמיתית נתינהש היא לדעת שעלינו ביותר חשובה נקודה

 רק חייו ימי כל ינסה אם גם – שלו האמיתי האני את ,נשמתו את להכיר ובתמים באמת החפץ אדם

 יישאר עדיין – נתינה של חיבור ,הענקה של חיבור ,חיובי יהיה שהחיבור ואפילו לזולתו להתחבר

 !תוכן מכל ריק ,מתוכו נבוב

 ההון לפי ,הכלכלית יכולתו לפי נמדדת האדם של הנתינה שרמת ,גשמי בעושר אמור שהדבר כשם

 ככול .האדם שבנפש הפנימי' הון'ה לפי נובעת הנתינה .הרוחנית בנתינה גם כך – שלו העצמי

 .נתינה יותר נתינתו ,יותר פנימי הוא שהאדם

 לבוא צריכה הנתינה ,כן אם(,הישות) לקבל הרצון וביטול הזדככות של תהליך בעצם היא הנתינה

 מזונות שהם) האני של הקבלה חלקי את לבטל והרצון (,העצמית הרוממות) האני הכרת מעצם

 (.והישות התדמית

 יכול אינו וגם לקבל הרצון את  בשלמות לבטל יכול לא הוא ,עצמו את מצא לא עדיין אשר אדם

 .לתת רצון של פנימיות לבנות

 אז .בתוקפו גלוי יהיה שלו שהאני לאחר רק יבוא( ההפכים נשיאת יכולת דהיינו) בנפש המיזוג עומק

 .הפנימית האני תפיסת מעצם זאת עושה הוא כי ,זולתו עם להתחבר הוא יכול

 .האמיתי האני ופנימיות העצמית הרוממות לגילוי בדרך ה.ב נרחיב הבאות בפנינות

 

 .ישראל בית לכל וטהורה קדושה שלום שבת
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 -בכל שאלה והתייעצות בנוגע לטיפול יהודי )גוף ונפש( ניתן לפנות לאסף
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 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 

מקומו האמתי של החומר, של החיצוניות ולתת מקום לפנימיותו. כך תוכל האמת שבו לכוון אותו 

   בדרכו ולהביאו אל מחוז חפצו.



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

 

 מידה כנגד מידה
 

 )בראשית פרק מב(  הפסוקים של הפרשה

אמֹּר יו לֵּ יש ֶאל ָאח  ֶיֶחְרדּו א  ם ו  ב  א ל  יֵּצֵּ י ו  ְחת  נֵּה ְבַאְמת  י ְוג ם ה  ְספ  ב כ  יו הּוש  יֹּאֶמר ֶאל ֶאח  ה  )כח( ו  מ 

ה א   ש  נּו:-זֹּאת ע  ים ל   ֹלה 
 

 שט הפסוקפ

 כשאחי יוסף מגלים שהוחזר להם הכסף שאתו שלמו ליוסף עבור קנית התבואה, חשים פחד גדול.

 

 )תלמוד בבלי מסכת תענית דף ט עמוד א(  האגדה על  הפסוק

ם  ]יושב[דיתיב   דריש לקיש]בנו של[ רבי יוחנן לינוקיה  ]מצא[ותו אשכחיה  ֶּוֶלת ָאד  ואמר "א 

בֹו" ף ל  ל ה' י ְזע  ְרכֹו ְוע  ף ד  לֵּ רבי יוחנן וקא מתמה; אמר: מי איכא מידי  ]ישב[  . יתיב)משלי יט( ְתס 

אמר ליה:  - ]האם יש משהו כתוב בנ"ך שאינו רמוז בתורה?[דכתיבי בכתובי דלא רמיזי באורייתא? 

 ]הרי כתוב[ ]בפסוק שלנו[והכתיב ]ענה לו: האם באמת הדברים לא רמוזים?[ אטו הא מי לא רמיזי? 

ה א  " ש  ה זֹּאת ע  אמֹּר מ  יו לֵּ יש ֶאל ָאח  ֶיֶחְרדּו א  ם ו  ב  א ל  יֵּצֵּ נּו".-ו  ים ל   ֹלה 
 

 קודות למחשבהנ

 למקרה אין המאמין האיש ועבור. מאמינים בני מאמינים הם ,אבינו אברהם של צאצאיו, ישראל בני

 השגחת תוכנית פי על בעתיד סופיות אין והשלכות בעבר סיבה יש מאורע לכל. הקיומית בהוויה מקום

 האדם מעשה בין מורכב אך מתמיד חוזר היזון קיים. לנבראים להטיב היא הסופית שמטרתה, הבורא

 משמעות להם לתת המאמין מבקש, רעים דברים קורים כאשר, לכן. אליהם לוהית -הא התגובה ובין

 שהעונש הידיעה מקוננת ליבם ובתוך. כבדה אשמה תחושת תחת אחיו עמוסים יוסף מכירת מאז. ערכית

, למצרים הצעיר בנימין את ולהביא במאסר שמעון אח להשאיר דורש כשיוסף, לכן. יבוא בא לוהי-הא

יש ַוֹיאְמרּו: "יוסף  כלפי  הפושעת התנהגותם על כגמול זה חדש אסון את האחים מפרשים יו ֶאל אִּ  ָאחִּ

ים ֲאָבל מִּ ינּו ַעל ֲאַנְחנּו ֲאשֵּ ינּו ֲאֶשר ָאחִּ ְתַחְננֹו ַנְפשֹו ָצַרת ָראִּ ינּו ְבהִּ לֵּ ן ַעל ָשָמְענּו ְוֹלא אֵּ ינּו ָבָאה ּכֵּ לֵּ  ַהָצָרה אֵּ

 שני זו לתגובה. נבהלים לשמח במקום, יוסף להם שהחזיר כספם את האחים וכשמוצאים". ַהֹזאת

 ועם, לקנות שבאו התבואה עם אתם ומחזיר, חינם מתנת למקבלי אותם הפך יוסף, ראשית: טעמים

יעַ (: "א ח  ברכות) בגמרא ככתוב בעמלו קנה שלא מדבר להנות שונא מוסרי ואדם. לקניה הכסף  ַּכֶפיָך ְיגִּ

י ל ּכִּ  היהשני והסיבה." הבא לעולם" לך וטוב, "הזה בעולם" אשריך( "קכח תהלים" )ָלְך ְוטֹוב ַאְשֶריָך ֹתאכֵּ

 מכירתו על כסף ביקשו שנים לפני". מידה כנגד מידה" גזירה הוא זה שדבר הבנתם היא, האחים לתדהמת

 . והמאיים הזר השליט בידי שבוי שמעון כאשר כרחם בעל כסף מקבלים הם ההיום, כעבד יוסף של

 כתוב הלא. ו"ח נקמנות מתוך" מידה כנגד מידה" דרך על למווע את מנהיג ה"שהקב לחשוב לנו אל 

יק" תהילים בספר יד ְדָרָכיו ְבָכל' ה ַצדִּ  לבוא לעתיד יתברר כרע לנו שנראה ומה". ַמֲעָׂשיו ְבָכל ְוָחסִּ

 הוא" עונש" קוראים שאנו ומה, העליונים ובעולמות בנפשו מקלקל האדם של החטא, אלא. לטובטנו

 לחזור הזדמנות וגם, הקלקול על[ מידה נגד מידה] קמדוי תיקון, התנהגתנו של ישרה תוצאה

 שנאמר, במעשיו יפשפש - עליו באין שיסורים אדם רואה אם( "א ה ברכות) ל"חז ואמרו. בתשובה

ינּו ַנְחְפָׂשה"  (".ג איכה'" )ה ַעד ְוָנשּוָבה ְוַנְחֹקָרה ְדָרכֵּ

 של הנהגתו על לכעוס היא האחת. לנו שקורים הקשים הדינים על להגיב דרכים שני לפנינו פתוחים 

ְזַעף' ה ְוַעל: "שבאגדתנו משלי ספר של בפסוק כמו, ה"ההקב בֹו יִּ , הדין את להצדיק היא יהיהשנ". לִּ

ים-אֱ  ָעָׂשה ֹזאת ַמה" האחים  שאלת את לפרש ניתן לפיכך. לתיקון כהזדמות לקבלו ולהשתדל  ֹלהִּ

  הקדוש ה"השל מציע. היסורים סיבת בירור של ניסיון והשני,  התרסה האחד. אופנים שני על?" ָלנּו

: לחטאם הקשורה אחרת" ֹזאת" מזכירה,  האחים צרת את המתארת ,שלנו בפסוק" ֹזאת" שהמילה 

ְנָך ַהְּכֹתֶנת ָנא ַהֶּכר ָמָצאנּו ֹזאת" וא בִּ ם הִּ  (.לז בראשית" )ֹלא אִּ


