
 
 

  הפרשהפנימיות ב
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

 

י ֲאדֹּנִּי, ְיַדֶבר  יִַּחר ַאְפָך ְבַעְבֶדָך-ָנא ַעְבְדָך ָדָבר ְבָאְזֵני ֲאדֹּנִּי, ְוַאל-ַויִַּגׁש ֵאָליו ְיהּוָדה, ַויֹּאֶמר בִּ

 

שהיא מדרגה הכוללת את כל נשמות ישראל, המכונה כנסת יהודה שהיווה מרכבה לשכינה הקדושה, 

 הישראל, ניגש ליוסף שהוא בחינת הצדיק הנושא לאור האלוקי, וכאן למעשה התחיל תהליך של יחוד קב"

יאּו ָכל-"ְוֹלאושכינתא, שסופו היה בעניין  ים ָעָליו, ַויְִּקָרא, הֹוצִּ ְתַאֵפק, ְלכֹּל ַהנִָּצבִּ יׁש-ָיכֹּל יֹוֵסף ְלהִּ  אִּ

ְתַוַדע יֹוֵסף ֶאל-ֵמָעָלי; ְוֹלא ּתֹו, ְבהִּ יׁש אִּ כאשר הצדיק האמיתי מאיר  ,ל הגילויזהו המרכז ש ֶאָחיו"-ָעַמד אִּ

 את אור האלוקי לאלו אשר דבוקים בו. 

שעם ישראל זקוק למדריך ולהנהגה תורנית, לאדם , אנו יכולים להקיש למצבים של היוםמהדברים הללו 

כמו שבאדם הפרטי  .בו, ולא שעניינים של קנאה ותאווה וכבוד מהווים הדום לרגליושצו האלוקי בוער 

צריך להיות מדריך שהוא אדם בעל  ,עיקר צריכה להיות האמונה, כך גם לגבי החברה הישראלית כולהה

אמונה, שהולך לפי עקרונות של צווים אלוקיים, ולא לפי עקרונות אנושיים קטנטנים, אשר מתחלפים מידי 

 ום ביומו, לפי האינטרס והתועלת העצמית המתבקשת.י

 
 

 מחשבה פנימית
 )יואל אופנהיימר(

 
כי תועלת האור אינה באה אלא מתוך החשך. תקון הלבן  " )קהלת ב(.החשך מןכיתרון האור "

שחור, כי לולא השחור לא היה מושג הלבן, ומשום שיש שחור, מתעלה הלבן ומתכבד.  ?מה הוא
כי הדברים שיש ביניהם יחס הפיכות, הרי האחד מגלה את חברו, שכן בלבן ושחור, ובאור  (.)..

רך דל וחשך, ובחולה ובריא, כי אם לא היה חולה בעולם לא היה שום מושג להשם בריא. וכו׳ ע
 ".זאת

 תזריע(  פרשת ספר הזהר הסולם על  )הרב יהודה ליב אשלג זצ"ל. 
 

פשוט העדר האור, או במילים אחרות, לחושך אין קיום בפני עצמו, הוא עבור רבים מאתנו, החושך הוא 
החושך, שהוא  מעל, שלאור יש מעלה "החשך מןכיתרון האור כלום. על דרך זאת, ניתן להסיק מהפסוק "

החושך. אמנם אם נתעמק, נראה שעולים מספר קושיות אל מול תפיסה נפוצה זו. מיותר גדול וחשוב 
מקופלת משמעות רוחנית כבדה. המילה מופיעה לראשונה בתורה בפסוק השני של ראשית, במילה חושך 

 :חושך" . והמדרש על המקום מסביר: "...ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה תֹּהּו ָובֹּהּו ְוחֶֹּׁשְך ַעל ְפֵני ְתהֹוםמעשה בראשית: "
ע, הגלות, מושג "חושך" מסמל הר  ה ,". בהשאלהמלכות יוון, שהחשיכה עיניהם של ישראל בגזירותיהן

על כל אלה שהם ללא מציאות וחיות ממשית משלהם? בנוסף, אומר  ידהייסורים, ההסתר. האם ניתן להג
ע" :ישעיהוהנביא  ֹוֵרא ָרָ֑ ה ָׁש֖לֹום ּובֵ֣ ֶׁשְך עֶֹּשֵ֥ א חֹֹּ֔ ר אֹו֙ר ּובֹוֵרֵ֣ ." אם החושך נברא, סימן שהוא קיים בפני יֹוֵצֵ֥

י"עצמו. ואדרבא, הכתוב מציין  יֶעֶרב -ַוְיהִּ . משמע, שהוא נברא אפילו לפני האור! "יֹום ֶאָחד בֶֹּקר-ַוְיהִּ
 . "ההעדר קודם להוויה"משם לומדים המקובלים עקרון יסודי: 

הדברים שיש "-נפתח לנו עתה כיוון חדש להבנת עצם מציאות החושך. וספר הזוהר הקדוש מבין ש
תפקיד קריטי בעולם כי  חושךאחרות, ל במילים". ביניהם יחס הפיכות, הרי האחד מגלה את חברו

הוא, ורק הוא, מאפשר גילוי האור. למשל, צריך רעב או תאבון כדי לגלות הנאה מהאוכל. ועל אותו משקל, 
 מעלמוות, הטוב על הרע. ולכן מבין הזוהר שמעלת האור אינה על העל העצבות, החיים  נתהשמחה נשע
 אין גילוי אור!החושך, בסיוע החושך, כי בלי החושך  מתוךהחושך אלא 

 פנינה לשבת
 זתשע"  ויגשפרשת 

 



 רפואת הנפש
 אסף אהרון מכבי(הרב )

 
 

המציאות האמיתית הינה עמוקה ומגלה שמלתה לנקיי הכפיים ועדיני הנפש בלבד, וז"ש לא ברעש 
ו"סוד ה' ליראיו", וכמאמר בעלי הסוד: 'מי שיודע לא מדבר ומי שמדבר  ה'..כי אם בקול דממה דקה"

 אינו יודע'. ע.כ.
בחושיהם הוא הישארות האור העליון בכליו בלתי  ווהנה אחד מן הסודות היותר נעימים למשיג

 מסתלק.
 :)שיר השירים א, ד(ומבואר הדבר יפה במלבי"ם זצ"ל, על הפסוק נגילה ונשמחה בך 

"הגיל היא השמחה הפתאומית על התחדש האור האלהי עליה )על הנפש(, והשמחה היא השמחה 
 " עכ"ל.בהתמיד האור ולא יאסףהתמידית אח"כ 

 אומית" רז גדול ואכמ"ל.ובאומרו "הפת
ולבסוף   , תחילתם שמחה של הוללות וסכלותהרשעים הופכית לקדושהענייני והנה, מציאות 

שלא רק שהעונג הפנימי אינו מתמיד . היינו, "אחרית שמחה תוגה": מייגעים ומעציבים, כדכתיב
עשיו מן השדה והוא : "ויבא )בראשית כד(, וז"ס כידועוייסורים לנגע  ועם האדם, אלא עוד נהפך ל

 . עיף"
 .)עיין הקדמה לפמו"ס, אות יט, ד"ה ומצאנו(

 
את רוב שכתבתי לך , ברגע נתון, הכיצד יתמיד האור ולא יאסף? אומר לך שאם תזכור ,ואם תשאל

 עד כה, תדע ב"פתאומיות".
 

)עיין הקדמה מציאות גילוי פניו של השגחתו יתברך  –מציאה בהיסח הדעת  –"יגעת ומצאת" 
 לתע"ס, אות צג(

 
 
 

 א.א.

 

 -והתייעצות בנוגע לטיפול יהודי )גוף ונפש( ניתן לפנות לאסףבכל שאלה 

asaf_maccabi@walla.com 6717833-050 
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 הפרשה בדרך ה"שפת אמת"
 )הרב מנחם סוכות(

 
 

 
 אחדות מתוך שוני

 
ל ׁש כָּ ָאה ַהנֶּפֶּ ה ְלַיֲעק ב ַהבָּ  ...ִמְצַרְימָּ

  -ביתו"  נפשות" אותן קורא והכתוב לו היו נפשות שש עשו, רבה, בויקרא מצאתי - מביא רש"י
 לפי ,נפש אותן קורא והכתוב לו היו שבעים יעקב, הרבה. לאלהות עובדין שהיו לפי רבים, לשון
 .אחד ל-לא עובדים שהיו

אם נתבונן בתהליך הנחלת דרך ה' נמצא כי בתחילה עוברת המורשת מאב לבן. מאברהם 
ליצחק ומיצחק ליעקב. כל אחד בדורו הוא שמטווה את הדרך לעבודת ה' והוא שמעביר אותה 

יעקב מגדל שנים עשר בנים,  בנים שכל אחד מהם יקים אך עכשיו משתנה הסיפור, הלאה. 
דרך אחת, כל שבט מגלה דרך משלו ומפתח מצם את דרך ה' לשבט. מכאן ואילך לא ניתן לצ

 אותה.
שנים עשר השבטים מסמלים את היכולת לפרוט את האחדות של התורה למאפייניה השונים. 

כשם שהמילה "אחד" מורכבת מהאותיות חי"ת ודל"ת שמסמלים את הקצוות השונים, את 
היסודות. כך י"ב השבטים שבעת הרקיעים והארץ, את ארבע רוחות השמים ואת ארבעת 

מסמלים את הקצוות השונים, את הספקטרום השלם ממנו בנוי האחד. אך חשובה לא פחות 
 ההופכת את המכלול לאחד.  ,היא האל"ף, אותה האות החוזרת ומאחדת

טעות גדולה יטעה מי שיראה בכך חלוקה או שלילת  .בי"ג מידות גם היא התורה נדרשת
כל אותן מידות באות למצוא את המרכיבים המחברים את  אחדותה של התורה. אדרבה,

שערים ועדיין,  מקדש נכנסים בי"גבית הכשם של התורה, ההופכים אותה למקשה אחת שלמה.
 זה שער נכנסת, אתה נמצא באותו המקדש, באותה הקדושה.לא משנה מאי

ואפילו לשישים התורה מתחלקת לא רק לשנים עשר השבטים, היא מתחלקת לשבעים נפש 
ׁש ְבִׁשְבִעיםריבוא ולמספרם של כוכבי השמים.  יָך יְָּרדּו נֶּפֶּ ה ֲאב תֶּ ְימָּ ה ִמְצרָּ ְמָך ְוַעתָּ יָך ה' שָּ  ֱאֹלקֶּ

ַמִים ְככֹוְכֵבי ר ב ַהשָּ . ככול שאנחנו נכנסים לגלות אנחנו מגלים יותר ויותר היפרדות, כל אחד לָּ
רדנו לגלות מלמד אותנו יעקב סוד שיחזיק אותנו ודרך שונה. אך עוד טרם י מוצא מקום אחר

 בגלות ויוביל אותנו לגאולה. סוד האחדות.
נכון שישנם דרכים שונות, נכון שהדרך שלך אינה דומה לשל חברך, אך תזכור שהמטרה אחת 

היא, שה' אחד ושאנחנו כאן יחד לגלות את מציאותו. ברגע שאנחנו מבינים את זה למרות שלכל 
, הגלות לא פוגעת בנו ואנחנו עדיין אין זה סותר כלל את האחדותך מיוחדת משלו, יהודי יש דר

  . ראויים לגאולה
ולא רק ביחס לעם. גם לכל אחד מאיתנו כוחות רבים בנפש. לא תמיד הם פועלים יחד. 

התחושה הזו, בה רצונותיי השונים מושכים לכל עבר, היא תחושת הגלות בעיצומה. אין שלום 
הגאולה מגיעה מיכולתי לאחד את הכיוונים השונים סביב רצון אחד, סביב הרצון בעצמיי. ו

לעשות את רצון ה'. כשהמטרה אחת הכוחות השונים כבר לא נלחמים זה בזה אלא פועלים יחד 
 וזו גאולת הנפש.

  (בפסוק ועוד –תרנ"ז , ויגש, מבוסס על תורתו של השפת אמת)
 
 
 
 



לתגובות 
besod.halashon@gmail.com 

 

 בסוד הלשון
 (סף בלו)יו

 
 
 

 יעקב ממשיך דרכו של יצחק -ויצא לשוח בשדה 
 

 ותהמרמז, בית טתהן אותיות  טבתבחודש טבת. התיבה  אנו קוראיםהפרושה לפנינו , ויגשהשבוע, פרשת את 
התשיעית היא ספירת היסוד המשויכת ליוסף -טתאביו וכמו כן ספירת ה ביתשכלכל את של יוסף,  טובותעל ה

  בעצמו. הטוב והמיטיבצדיק יסוד עולם המשפיע לכולם כמו הבורא 
ָך ויִַּגׁש " פותחת בפסוק:הפרשה  ר ְבָאְזֵני ֲאד ִני ְוַאל ִיַחר ַאְפָך ְבַעְבדֶּ בָּ ר נָּא ַעְבְדָך דָּ ר ִבי ֲאד ִני ְיַדבֶּ ה ַוי אמֶּ יו ְיהּודָּ ֵאלָּ
מֹוָך  ה"ִכי כָּ . מכאן ואל יחר אפך . דבר באזני אדני, יכנסו דברי באזניך,ויגש אליו:"כותברש"י  ,יח( מה )ויגשְכַפְרע ֹֽ

 כי כמוך כפרעה. חשוב אתה בעיני כמלך, זהו פשוטו. ומדרשו...כי כמוך כפרעהאתה למד שדבר אליו קשות 
להלחם עם בגימטריא זהו  - ויִַּגׁש ֵאָליו ְיהּוָדהאם תקניטני אהרוג אותך ואת אדוניך". בעל הטורים מחזק: " -

מצד : גישותשתי  כי יש ניתן לסכם "ּוְקֵרב"אונקלוס מתרגם את ויגש במילה ."גם נכנס לפיוסובגימטריא  יוסף
דווקא שינוי . אך מצד שני, והבנה כאשר מגיעים להשתוות צורה בין הצדדיםרוחנית  קרבהרצון ליצור אחד, 

 ולהכניע את רצון הצד השני עד להכרעה. לחתור למגע , גשמי קרבלצאת לצורה, כמו 
כי בעת אתגר כואב שיש להתמודד  מהצירוף, ללמודניתן  שיג ושיח(", )גישהגש )כאב(וי"אותיות הן  "ויגש"

כאשר מול יוסף  לכך יהודה התנה. דבריםשיח ו -, פיוסדיןו שיג -מלחמה: כנ"ל גישותאיתו יש לנוע בין שתי 
לעתים יש לפעול כלומר, . ארץ כנעןל ליעקב האחיםואת  ותואתגר אותו להשאיר את בנימין במצרים ולשלח א

כופפים ראשם השדה שבולים לבדומה , ראשאת היש להרכין  ,ולעתים .ראש בראשבמלחמה מול אתגר כואב 
 שוגיםכי אנו בתבנית, מבחינים אם  מה שמלמד כי. הנפשית כי עומס הכאב מכביד על המערכת .הרוח בעת

 .היפךלגם כך ושיח ולדבור לולנוע  לגשתיש  ,הישגול מיצויומחמיצים את המטרה ולא מגיעים ל מלחמהבדרך 
שהוא ערב לבנימין ולמעשה מוכיח את אהבתו לבני רחל יהודה מנסה לקרב אליו את יוסף בדברים, בהמשך 

 , ככתוב:לאביו של יעקב אם לא ישיב לו את בנימין היגוןעל עם יוסף בהגיון לדבר יהודה מוסיף  ליוסף עצמו.ו
ֹו")ויגש ְקׁשּוָרה"ְוַנְפׁשֹו  יָבא"ְוַנְפֵׁשּה  אונקלוס מתרגם ,ל( מה ְבַנְפׁשֹֽ ניתן ללמוד על  ,פשטפי -. עלְכַנְפֵׁשּה" ֵלּה ֲחבִּ

 הן אותיותחביבא : הבאים בצרופים, פי רמז-על. נעדרהיה גם יוסף כי , בין בנימין לאביו ישראלאהבה של קשר 
, שראלירץ אלשל בנימין  חיההקשר  נרמז על לכן,. (3)ג חיב = )ארץ ישראל(איבית מקדש()ב)פעמים(ב)חיות(ח

 השלישי והנצחי., ג'-ההמקדש  ביתלהבנות  חיבו. המקדש הראשון והשני ביתפעמים  ב' בנחלתו וכי נבנ
לגור בארץ  והתאחדוהיו שמחים על כל יב' שבטיה וכל המשפחה  ליוסףבין האחים  פיוס ישהדברים  סוףב

ל ֵבית ָאִביו  ַוְיַכְלֵכל" גושן. יו ְוֵאת כָּ חָּ ת אֶּ ת ָאִביו ְואֶּ י ַהָטָּֽףיֹוֵסף אֶּ יוסף זכה לבכורה כי ,יב(.  מז )ויגש"ֶלֶחם ְלפִּ
צדיק היוסף, של  מוצא פיולפי הכל היה  ,כלומר, ט פה צירוף תיבה זו יוצא -הטף לפי ,פרנס את אביו ואת כולם

מה בו ינון = )נ(כל)נ(כל וי = ויכלכללמשיח בן דוד, הנודע גם בשם ינון. כי גם ו משפיע לכולם . שהיהיסוד עולם
ניתן ללמוד  שלהבמילוי וראשי התיבות  לחםתיבה השל  על פי הצירוף לחם. -ב? מכלכל יוסף את משיח בן דוד

צה. כלומר, ממץ חזה  ח"ם, וראשי תיבות תלמודו מתקבלת המילה ת תלד דמל -ל' הרבה: במילוי אותיות
צריך  אאבל ל חמצותהתכלית יש ה מצויחלום ולהשיגו במציאות כמו יוסף יש להבין כי בדרך ל בכדי להגשים

צֹון" כמו שכותב רבי נחמן מברסלב: .לוותר אלא לשמור על הרצון רָּ ר הּוא הָּ ִעקָּ צֹון  ...הָּ רָּ ר הּוא הָּ ִעקָּ ל ׁשֶּ ַהְכלָּ
ִיְהיֶּה כֹוֵסף  ַרְךְוַהִכּסּוִפין, ׁשֶּ יו ִיְתבָּ ה" " וגםֵאלָּ ׁש ְקדֹוׁשָּ ה נֶּפֶּ . רצון א,ח(-")לקוטי עצותַעל־ְיֵדי ַהִכּסּוִפין ֵאּלּו ַנֲעשֶּ

יש . לצורך כך שלנו הפרטית המשיחאת נקודת להשיג ניתן לה' וההשתוקקות רצון הבאמצעות למעשה 
בכדי  והבורא הנבראיםעם  שוחול חושל, מששלכן כמו ולהשתלם בתלמוד התורה: מחשבה, דבור ומעשה. 

  .הלכה למעשה ולהוציאו מהכח אל הפועלו ממשלגם ואז מנו. מ שקבלנוהמשיחי  שיהאת  מצואל
למקום של  גאוהאיך לצאת ממקום של  למדשעניינה להיות  ,גאוה)מד(ל = גאולהבזכיה  הואהתהליך  סוף

ואז זוכה לעין  .הוא מקבל חיות מחי החייםמה שמיוחד אצלו חווה הנאה ותענוג, ענוה. כי מי שמשתלם לעשות 
ואז מתבטלת  עונג.לטוב ושיזכו גם ל, םהכשעוזר לחבריו איך לממש את המיוחד שב,משתדל לעשות חסדוטובה 

 אכי"ר.בקרוב, להם ואחדות שנזכה  מה שמוביל לאהבת חינםמדות של רחמים, לענוה וזוכים להתחרות והגאוה, 
 
 

 
 


