
 

 
 

 
 
 
 

 בפנימיות הפרשה 
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

 
 

 היו מקנה אנשי ואמרתם. מעשיכם מה ואמר פרעה לכם יקרא כי... אביו בית ואל אחיו אל יוסף ויאמר"

 עהור כל מצרים תועבת כי גושן בארץ תשבו בעבור, אבותינו גם אנחנו גם עתה ועד מנעורינו עבדיך

 (לד-לא ו,בראשית מ) "צאן.

, ממנו רחוק גושן בארץ יושיבכם צאן רועי שהנכם לפרעה שתאמרו י"על כן ע, הצאן רועי את מתעבים מצרים

 :ביאר ל"זצ ורבי מורי. העניין להבין ויש .והמצרים מפרעה בריחוק' ה בעבודת לעסוק שלוה יותר לכם יהיה ממילא

 והוא' ה אור בו מאיר לא, דקדושה וחיות אור בו אין, לקדושה מחוץ יוצא שאדם בזמן .לחוץ יציאה מלשון הוא' צאן'

 אזי עליו שולטים דקבלה הכלים כאשר כי. לקדושה מחוץ יוצא שהוא נקרא זה .הסתרה  של במצב, בחשיכה שרוי

 את לעבוד? לעשות האדם אז צריך מה. הבריאה במציאות סתירות רואה האדם ואז, ממנו מסתתר יתברך' ה

 היה והרצון העניין עיקר מצרים אצל ה שאין כןמ .האמונה עבודת, ישראל בני של עבודתם וזו. האמונה עבודת

 תענוג יש' ה גילוי וכשיש. תענוג שיותר מה שרוצה לקבל הרצון, שבאדם מצרים תכונת זוהי', ה גילוי את להרגיש

 שעיקר א"ז, צאן רועי שהם לפרעה שיגידו לאחיו יוסף אומר לכן. מהדעת למעלה לעבוד צריך באמונה כ"משא, גלוי

 טוב וזה איתם עסק שום ירצה לא פרעה ממילא .מצרים תועבת וזה, הדעתמ למעלה באמונה היא עבודתם

 .                                                המצרים עם עסק שום לישראל יהיו שלא בשבילם

 ט"תשס מאמר מתוך

 

 

 

  פניני שירה
 )יפעת אדלר( 

 

 כשהטוב שבי הולך ומתגבר
 .הטוב שבעולם כולו הולך ומתגבר

 ?איזה טוב עשית היום
 
 
 
 
 
 
 

 .רסם מבחר שלהםפשמח לקבל תגובות, הארות, משובים ופנינים שלכם וננ                

 orpnimi.org.ilyifat@    פנימי אור    www.orpnimi.org.ilחפשו אותנו באתר                      

 
 פנינה לשבת

 טשע"ת ויגש
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 מחשבה פנימית
 )יואל אופנהיימר(

 
 ועיקר הוא גלות הנפש

ֹלֵהי ָאִביָך ַאל -א   ֹלִהים ְלִיְשָרֵאל ְבַמְראֹּת ַהַלְיָלה ַויֹּאֶמר ַיֲעקֹּב ַיֲעקֹּב ַויֹּאֶמר ִהֵנִני: )ג( ַויֹּאֶמר ָאנִֹּכי ָהֵאל-)ב( ַויֹּאֶמר א  "
ֵסף ָיִשית ָידֹו ַעל ְוָאנִֹּכי ַאַעְלָך ַגם ָעֹלה ְויֹו ִתיָרא ֵמְרָדה ִמְצַרְיָמה ִכי ְלגֹוי ָגדֹול ֲאִשיְמָך ָשם: )ד( ָאנִֹּכי ֵאֵרד ִעְמָך ִמְצַרְיָמה

 ד(-." )בראשית מו בֵעיֶניָך

 

 פשט הפסוקים:

 ה' מתגלה ליעקב )ישראל( ומבטיח לו כי הוא ילווה אותו בגלות מצרים ועל כן אין לו ממה לחשוש.
 ול.כעת בני ישראל הם רק משפחה קטנה, אך בסוף הגלות ה' יוציא אותם משם כעם גד

 

 :הפסוקים  הפרוש החסידי על

 הלכות שילוח הקן ה'( –וטי הלכות רבי נתן מברסלב )ליק

מה שהבטיח השם יתברך ליעקב: "אנכי ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך גם עלה". ומובן בספרים שבזה הפסוק 
מרמז כל סוד גלות ישראל, ועיקר הוא גלות הנפש. כל העליות והירידות העוברים על איש הישראלי שזה עיקר סוד 

שזהו בחינת ירידה תכלית   לה"הגלות והגאולה שהכול בבחינה: "אנכי ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך גם ע
העלייה... וכן בפסוקים רבים ובפרט בדברי רבותנו ז"ל מבואר שדווקא כשישראל הם בתכלית הדחוקת ]הדוחק[ 

...וכן הוא בפרטיות בכל אדם ובכל זמן כי השם יתברך מהפך   והצרה חס ושלום אז דווקא יש תקוה לישועה גדולה.
 אנכי ארד וכו' הנ"ל.המכה לרפואה וכל זה מרומז בפסוק 

 
 

 נקודות למחשבה:

  הגלות היא התרחקות מהשורשים של האדם, ממקורו הפיזי והרוחני:

גלות לאומית של עם ישראל מארצו: במהלך ההיסטוריה עם ישראל הוגלה מארצו ונמנע לחזור לארץ במשך אלפי 
 הרדיפות והשמד.שנים. העם היה נטול הנהגה מדינית ונתון לחסדי האומות ובעיקר לצער 

 

גלות רוחנית של עם ישראל: העם מאבד את הקשר עם הארץ, עם המקומות הקדושים ועם ירושלים. הוא אינו יכול 
לקיים את המצוות התלויות הארץ ואת עבודת בית המקדש. אבל הנזק העיקרי של הגלות הוא אובדן הזהות 

 היהודית וההתבוללות בין העמים.

צאת ל"גלות" אם הוא עוזב את תורת אבותיו, מפסיק לקיים מצוות ומתכחש לנשמתו ברמה האישית אדם עלול ל
  האלוקית. זו הגלות הקשה ביותר כי היא נובעת מהחלטת האדם עצמו.

רבי נתן בברסלב מציע לנו הסתכלות חדשה על רעיון הגלות. כל הגלויות הן ירידות לשם עליה. אנשים רבים 
אחר חלוף המשבר הם עולים למדרגה יותר גבוהה, הופכים לבני אדם יותר שעוברים משברים בחיים חשים של

בעלי הבנה יותר עמוקה של העולם ושל אנשים אחרים. ה' מבטיח ליעקב שאין ירידה סתם, שכל ירידה   טובים,
 טומנת פוטנציאל לגילוי כוחות גדולים החבויים בנשמת האדם.

, הרוחנית והאישית, מובטח לו שהוא אינו לבד. היהודי הוא ובעיקר כשהאדם מרגיש בתחתית המדרגה הלאומית
בן מלך! גם אם בן המלך חוטא, שוכח את אביו ואת משימתו, הוא נשאר בן המלך, ואביו ירד אתו עד למדרגה 

 מעלה.-הנמוכה ביותר כדי להעלות אותו חזרה מעלה

  



 פניני שירה
 אהרן בס()

 

 בֹוִאי
 ָנִשים ְדָבִרים 

ְלָחןַעל   ַהשֻּׁ

 ַהַחִיים ָהֵאֶלה
 ֹלא ְרצּוִפים ְדַבש

 ְוָחִויְת ְקָשִיים
 ָחִויְת ָצרּות
 ּוְכֵאִבים 

 ּוַבִכיְת ַבֵלילֹות
 ְוַצֲעְקתְ 

 ְוַאף ֶאָחד ֹלא ָבא

 ַהֵלב ֶשָלך ָהָיה
 מּוְרָתח

 ְוַהֶעֶצב ָקַרע
 בֹו ָכל ִנים

 ְוָהִיית ְבתֹוך ַהֶכֶלא
 רְוֹלא ָרִאית אֹו

 ֹלא ָהָיה ֲאִוויר
 ְוֹלא ָנַשְמת
 ...ֹלא ָנַשְמת

 ּוְבָכל זֹּאת
 ָתַעְצִרי ֶרַגע
 ָתִביִטי ָאחֹור

 ִתְרִאי ְלָאן ִהַגַעתְ 
 ִתְרִאי ְלִמי ָהַפְכתְ 

 ִתְסָתְכִלי ַעל ַהְקָשִיים
 ַעל ַהְכֵאִבים
 ַעל ַהָצרֹות

 ְוַכָמה קֹומֹות ַבֶנֶפש
 ִהָשְגת

 ֹוחֹות ֲעצּוִמיםֵאילּו כ
 ִהְתָגלּו ָבך

 ַכָמה אֹורֹות
 ...ַכָמה אֹורֹות

 אּוַלי ַגם ְלָכך
 ִהְתָכֵוון ַהָפְייָטן

 - "ָבִפיּוט ְלָשָבת "ְלָכה דֹוִדי
 "סֹוף ַמֲעֵשה ְבַמְחָשָבה ְתִחיָלה"

 אּוַלי ָאנּו ְמִביִנים ֶאת
 "ַהַמְחָשָבה ְתִחיָלה"

 "ַהַמֲעֶשה ַרק ְב"סֹוף

 

ֹלִהים, ֲחָשָבּה ְלטֹּבָ  ;ְוַאֶתם, ֲחַשְבֶתם ָעַלי ָרָעה", פרשת מקץ, ויגש, ויחי, עפ"י סיפור השבטים ויוסף ְלַמַען ֲעשֹּה ה, א 
 )בראשית נ(. "ָרב-ַכיֹום ַהֶזה, ְלַהֲחיֹּת ַעם

  



 פניני תפילה

 איתי אשכנזי(הרב )

 לא יודע

  .לתפילה הגעת

 ?בתכנית מה

  .כזו שיש להניח סביר

  .תפילה על משהו יודע שאתה להניח סביר? תפילה על יודע אתה מה

  .אלו כל את לשחרר להסכים כדאי, להתחיל כדי, יושעכ

  .התכניות את

  תפילה. זו מה הידיעות את

  .יודע כלא' ה מול לשבת

  .האלו המילים אלו מה. היום פה יקרה מה. מתקרבים איך יודע לא

  .יודע שאני מה כל את שאספתי עד. מתסכל די זה

  .נכון

  .ההתחדשות לבין ביני. התפילה לבין ביני מסכים של שכבות הן והתכניות האלו הידיעות כל שני מצד אבל

  .לפגוש אפשרות יש. להתנקות מתחילה הראייה אז. יודע לא להיות להסכים

 .נפגשים. פוגשים גם כלל בדרך ואז

 

 יגון פנימי אתר נ 

 יעוריםש -אידרא רבא 

 

 

  

http://www.nigunpnimi.com/
http://www.nigunpnimi.com/
http://www.idraraba.com/itai


 דיומאפניני 
 (הרב מנחם סוכות)

 

 כזה אדם עם - אחרים בדברים ועסק לו שניתן האמון את הפר או והתעצל במכרה יהלומים לחפש שנשלח אדם
 היו לאשפה זרק שהוא אדמה רגבי שאותם לו שיראו אדם אבל. טעותו את בפניו להציב צריך, להתחשבן צריך

 .תוכו מתוך עולים והאכזבה הכאב, להתחשבן צורך אין תויא, יהלומים

 לפעמים אבל. לחרטה טובה סיבה זו, תויא או עצמי עם מדויק הייתי שלא, טועה שאני קורה האחר עם שלי בקשר
 באמת לא כמה, המציאות בהבנת טעיתי כמה מבין אני, שחשבנו מה מכל שונה כך כל והתמונה נפתחות העיניים

 .מילים ללא נותר אני, מתוכי עולה העצום הכאב אז. מולי עומד ומי קורה מה ראיתי

 הם בבכי פורץ כשהוא .אותו ומכרנו רע מעשה עשינו איך של החרטה לא כבר זו .לאחיו מתגלה יוסף כאן אז
 כשהם הוא מי הבינו לא בכלל הם כמה, שלהם באח טעו הם כמה מבינים הם, שהוא כפי יוסף את רואים פתאום

 ...אֹּתֹו ַלֲענֹות ֶאָחיו ָיְכלּו ְוֹלא. מחייהם בכוח אותו הרחיקו כשהם, עליו כעסו

, בכללים עמדנו שלא לנו כשמראים הוא הדין יום כי". התוכחה מיום לנו אוי הדין מיום לנו אוי" :מכאן למדו נויחכמ
 .פספסנו נשמות איזה, זרקנו יהלומים איזה, בעולם כאן קורה באמת מה כשנבין זה התוכחה יום ואילו. בציפיות

 לפני אלנו הקרובים ואת אותנו הסובבים את, העולם את נכונה לראות, העיניים את לפתוח שנזכה, וחברים חברות
 .קשות טעויות שנעשה

 

 

 

 ...הנקודה את מפספסים ועדיין בסדר כך כל אנחנו לפעמים

 ?יוסף את ששובר אומר יהודה בעצם מה? ליוסף יהודה שבין הזה במפגש חשוב כך כל מה

 שאפילו הוא ,נכון מה יודע תמיד הוא, השכל את מסמל הוא", צדיק"ה הוא יוסף :"אמת שפת"ה מסביר
 נופל הוא, מחפש הוא. הרגשות את, הלב את מסמל יהודה, זאת לעומת. אותו מפילים לא גדולים פיתויים

 .ולקום להתגבר יודע גם והוא

 איך? "איך אבל, נכונה שלך המסקנה לוגית, נכון :ליוסף אומר כשיהודה, לשכל ניגש כשהלב, הזה המפגש
 קורה אז. להיות יכול לא זה. צודק, השכל, אתה כמה לי משנה לא זה?" תייא איננו והנער אבי אל אעלה
 הצידה רגע נדחק הרציונל ."להתאפק יוסף יכל ולא, "האיפוק את מאבד השכל איש גם. מיוחד משהו
 .מקומו את תופס, והגדרה גבול לו שאין משהו, יותר רחב, יותר גדול ומשהו

 .הלב צעקת את נשתיק לא שלעולם אך, וצודקים חכמים להיות שנזכה, יקרים חברים

 שלום שבת

  



 פניני בינה
 (יפעת אדלר)

 סודות התפילה –"ויגש אליו יהודה" 

י ֲאדֹּנִּ "ַויִַּגׁש ֵאָליו   )בראשית מד יח( ְיַדֶבר ָנא ַעְבְדָך ָדָבר ְבָאְזֵני ֲאדֹּנִּי..."  י,ְיהּוָדה ַויֹּאֶמר: בִּ

להי" -אליהו הנביא ויאמר ה' א במדרש רבא )פ' צג( כתוב: "ויגש אליו יהודה" ...רבנן אמרי: הגשה לתפלה: "ויגש
 )מלכים א יח(.

מה אנו יכולים ללמוד מפסוקים אלה על התפילה שלנו? מהי בעצם התפילה ומה המטרה שלה? אם הקב"ה 
אז הדבר גורם לשינוי צורה ולהתרחקות שלנו  –משפיע ואנחנו מבקשים בקשות עבור עצמנו בתפילה 

 לה לפעולה של השפעה?איך אנחנו יכולים להפוך את התפי  מהבורא.

כלומר, איש ישראל הנקרא  -תורה תנ(: "...לזה רמז הפסוק 'ויגש אליו יהודה'  –אומר המגיד ממזריץ' )אור תורה 
רוצה לומר, שיהיה כל כוונת תפלתו להשפיע  ע"ש איש יהודי, בעומדו להתפלל לפני השי"ת ככה יתנהג. 

תפלל אלא מתוך כובד ראש', היינו כובד של רישא דכל רישין. ואף . וזה שאמרו רז"ל: 'אין עומדין להבשכינת עוזו
לוה ממעל, והיא -שמבקש בקשת צרכי עצמו, יהיה כוונתו שלא יחסר הדבר לעילא ח"ו, כי הנשמה היא חלק א

רצויה ואין שטן מקטרג   איבר מאיברי השכינה, וזהו עיקר הבקשה שימולא ויושפע לעילא. ובוודאי בזה תפלתו
לא כאותן דעבדין לגרמייהו וצווחין הב הב כדאיתא בספר הזוהר הקדוש... וזהו פירוש 'ויגש לתפלה', ויאמר עליה, ו

לוה ממעל, וזהו בי אדוני, ואז ]בודאי[ אל יחר אפך בעבדך ולא יקטרגו -עשה הבקשה למענך, כי הרי אני חלק א
 הו בי אדוני".עלי, כיון שכל כוונתי הוא להשפיע לעילא לחלק הבורא שהוא בי, וז

כלומר, התפילה שלנו צריכה להיות מתוך "כובד ראש". ראש הוא הקב"ה. התפילה צריכה להיות לא עבור עניינינו 
לוה ממעל שיש בקרבנו, אשר בכל צרתם לו צר ועמו אנוכי -והצרכים שלנו אלא עבור הקב"ה, עבור החלק א

למעשה מתרחקים מהבורא. אבל אם לפני התפילה בצרה. אם אנחנו מתפללים מתוך הרצון לקבל שלנו, אנחנו 
לוה ממעל שבנו, אז כל המשמעות -נזכור שאנחנו מתפללים מתוך "בי אדוני", אם נתחבר לנשמה שלנו, אל חלק א

לפני התפילה  "בי אדוני"של התפילה תהיה שונה. הרצון של הנשמה הוא אחד והוא להידבק בבורא. אם נזכור 
להידבק בבורא, מתוך הרצון להשתחרר מהרצון לקבל האגואיסטי ולעבור לרצון לקבל נוכל להתפלל מתוך הרצון 

 על מנת להשפיע.

אומר הרב אשלג במאמר הדור האחרון: "הפצת דת האהבה הוא ע"י תורה ותפילה המתאימה להגביר באדם 
בודתו ואז נמצא התורה ותפילה כמו המחדד את סכינו שיכול לחתוך ולכלות עמידת השפעה לזולתו. 

, לאופקי מהעובד בסכין מטומטם שנדמה לו שטוב יותר לבלי לבלות זמן על חידוד הסכין, והוא מוטעה כי במהרה
עבודתו מתארכת ביותר". כלומר, מטרת התפילה היא לחדד את סכין ההשפעה שלנו. כשאנחנו משתמשים בסכין 

ת אפשר לבצע את העבודה בקלות וללא אנחנו צריכים להתאמץ מאוד כדי לחתוך, אבל כשהסכין מחודד –קהה 
מאמץ. התפילה מאפשרת לנו לחדד את סכין ההשפעה ולעלות במדרגות עבודת התורה והמצוות שלנו על מנת 

 להשפיע נחת רוח לבורא.

. מספר הבעל שם טוב "ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני"בספר תולדות יעקב יוסף מבאר את המשך הפסוק: 
ה לעני כי יעטף ולפני ה' ישפוך שיחו": מלך הכריז ביום שמחתו שכל מי שיבקש ממנו דבר משל על הפסוק "תפיל

יקבל את מבוקשו. אנשים ביקשו שררה וכבוד, אנשים ביקשו עושר ולכל אחד מהם נתן המלך את מבוקשו. אדם 
בעיני המלך חכם אחד אמר שכל משאלתו ובקשתו היא שהמלך ידבר עמו בעצמו שלוש פעמים ביום. הוטב הדבר 

והורה שיתנו לו להיכנס אל המלך כרצונו ולהשיח עימו, וגם יפתחו לו את כל האוצרות של עושר וכבוד ויתנו לו 
שהתפילה שלו היא "לפני ה' ישפך שיחו". וזה הפירוש של  –וזוהי "תפילה לעני כי יעטף" כמה שירצה. 

י היא שיוכל לדבר לפני ה' ית', שיפתחו לו עיקר התפילה של היהוד –"ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני" 
 .המוח והלב בתפילתו ויוכל לשפוך את ליבו נוכח פני ה'

 שנזכה להתפלל מתוך "בי אדוני" ומתוך "ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני" ולהתקרב אל הבורא ולהדבק בו.

 


