
 
 

 בפנימיות הפרשה 
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

 
                 שתי בחינות בעבודת ה' -'אפרים' ו'מנשה' 

, מרמז לזמן של נשמה אותיות - מנשה ומנשה.אפרים  -מצבים הללו הם בבחינת שני בניו של יוסף שני 

 כי נשני מנשה הבכור ויקרא יוסף את שם" )בראשית מא, נא(מצב עליה, וכך נרמז בלשון הפסוק 

שזהו סמל לגדלות ועליה,  'הבכור' מנשה נקרא - "בית אבי אלוקים את כל עמלי ואת כל

לה' שקידמו על ידי כל היסורים שעבר מרמזת על קפיצה והתקדמות. כאשר יוסף מודה  'נשני' והמילה

אבי מלשונן רצוני )דוגמת המושג אבה(, והיינו שהתקדם  - 'בית אבי' שמחמתם התעלה ברוחניות בבחינת

לעומת זאת את  רצונו. ונמצא שמנשה מרמז על שעת העלייה הרוחנית של האדם כפי חפצו. ברוחניות כפי

אפרים מרמז על אותה שעה  .אלוקים בארץ עניי""כי הפרני  אפרים, -שם בנו השני קרא יוסף 

צמיחה רוחנית   על אותה - פריון וחשכת הדעת, על שעת הירידה. אף כי שמו כשלעצמו מרמז על עוני של

האדם מחשיב דווקא את מצב הירידה, ואת החיבור   אם המגיע דווקא מתוך הירידה כיתרון האור מהחושך.

והתלות שיש לו בבורא העולם, אזי זוכה הוא לפרייה ורבייה בכל המובנים. והוא שנאמר "ַוְיָבֲרֵכם ַבּיֹום 

ה". ַרִים ְוִכְמַנֶשהַההּוא ֵלאמֹור: ְבָך ְיָבֵרְך ִיְשָרֵאל ֵלאֹמר: ְיִשְמָך ֱאֹלִהים ְכֶאפְ  ְפַרִים ִלְפֵני ְמַנשֶׂ ת אֶׂ ם אֶׂ  ַויָּשֶׂ

 
 

 מחשבה פנימית
 )יואל אופנהיימר(

 
  "כי אין זיווג בהכאה אלא במקום של צמצום"
 פנימית(הסתכלות  – 'תלמוד עשר הספירות חלק ה. )הרב יהודה ליב אשלג זצ"ל 

 
את המושג  רבנומסביר וכך כדי להבין את עומק אמירה זו, עלינו קודם לברר את המושגים שכלולים בה. 

. כלומר, המעכב את עצמו ואינו מקבל אעפ"י שמשתוקק מאד לקבל, נקרא הכובש את רצונו" :"צמצום"
לתולדה  מתגורן שני הפכים הפעולה משותפת בייא , שהגוכתוצאה מצמצום זה נוצר זיוו ."שמצמצם עצמו

, שהרי שיעור אור זה שגורם לו רביה והרחבה יתירהפירושו, שעם האור,  מזדווגוזה לשונו: " .ולברכה
         ". נהפך לאור מגולה גדול ... ]בשל הצמצום, שכבש את רצונו[  הנעלם ונדחה

, מצד הגבורה הנאה הצמצום, שהיא דיכוי הרצון לקבל נראה פה שיש דבר והיפוכו! פעולת ,במילים אחרות
את הכובש  ?הגיבור מיהו"וכבר לימדו חז"ל ! הוא זה שגורם לריבוי אור ושפע, הפנימית של ריסון ואיפוק

כז המציאות ושכל פעולה שהוא עושה צריכה הרצון לקבל של האדם מביא אותו לחשוב שהוא מר. "יצרו
מה שמקיים ומניע  וזה ."על מנת לקבל פרס"ים את ה' רובנו עובד זאת,ועל דרך . מסויםלהביא לו רווח 

שלנו. אבל מי שמרגיש שיש  ום של הישותכי מטרתנו ושאיפתנו המתמדת היא לאבטח ולבסס הקי ,אתנו
שהוא בעל ענווה  ,כי הוא נמצא בהפכיות הצורה עם הבורא עצמו ,לוהי-בו "ישות" מתנתק מהאור הא

כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה " :אמרו חז"ל ללא שום רצון לקבל. וכלן ,ונתינה אין סופית
"...כי ה' אלוקיכם הוא אלוהי האלוהים..." וכתוב אח"כ "...עושה , שהרי נאמר נותושם אתה מוצא ענוו

כי אין קדושה "וכותב בעל התניא:  משפט יתום ואלמנה...", ואח"כ   "...ואוהב גר לתת לו לחם ושמלה...".
מגיעה דרך זיווג הכדי לזכות לאור השכינה,  ,". כלומר]להקב"ה[ עליונה שורה אלא על מה שבטל לו

 . "בטל רצונך מפני רצונו"ש קודם צורך בביטול העצמיות שלנו. וזו עבודת הצמצום, מבחינה וי, יבורי
 

 

 פנינה לשבת
 זתשע"  יחיופרשת 

 



 רפואת הנפש
 הרב אסף אהרון מכבי()

 
 טבע הנשמה להשיג את

 
ראשית ועיקר עבודת ה' הינה בירור והתבוננות רצינית ואמיתית,שתביא לכנות, להכנעה ולדעת 
אמיתית בסיבה שלשמה אנו חיים; ככול שהאדם ישכיל וישיב אל לבו את תכליתו הרוחנית, כך 
גם יוכל לגייס את שלל כוחותיו לעבודה זו, וכבר לו יטוהו תאוותיו השונות להיאבד בגלות הנפש 

ההתבוננות תביא לגילוי הנפש האלוקית בתודעה הגלויה של האדם ותקרין על  מיוצרה.
 .כל מחשבותיו, דיבוריו, מעשיו והרגשותיו

 
לתקן את עצמנו ולהתקדש על  דורנו ומדרגתנו הרוחנית החלושים, מחייבים אותנו להיבנות נכון,

כונת התוהו המביא לשבירה פי סדר ובהדרגה ולא להתפזר ולמהר, שזו אינה אלא עצת היצר ות
כל נשמה כלולה מבחינת נרנח"י  דבקות בה'. -ולאי השגת יעדנו המרכזי, הפרטי והכללי 

מדרגות השגה, וכן הוא סדר עבודתה, תחילה בבחינת נפש ואח"כ בבחינת רוח ואח"כ 
 סה"כ קכ"ה מדרגות. –נשמה, חיה ויחידה 

 
ינו',נעשית ע"י כפיית הלו-דאה ש'אתה הוא ה' אתחילת עבודת הקודש, מתוך לימוד והתבוננות והו

הטבעים  - טבע הנשמהעצמו בעניינים הטבעיים. אולם במדרגה מתקדמת יותר מתגלה בקרבו 
המקולקלים נעלמים ממילא ומתגלה ומתבהר רצון חזק המרוכז כולו בהתקדשות ובעשיית נחת 

 מות.רוח לקונו, ומתגלים לאדם שכלים נעלים ורגשות אהבה ויראת רומ
 
 

 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(

 
 

 
 לצאת מהעצבות

 
 ...ָרע ִמָכל ֹאִתי ַהֹגֵאל ַהַמְלָאְך. ַהֶזה ַהּיֹום ַעד ֵמעֹוִדי ֹאִתי ָהֹרֶעה ים,...ָהֱאֹלקִ ַוֹּיאַמר יֹוֵסף ֶאת ַוְיָבֶרְך

 הרועההמדרש עומד על הקשר שבין שתי צורות השפע אותם מזכיר יעקב אבינו, בין "האלוקים 
 וכך אומר המדרש:אותי".  הגואלאותי", לבין "המלאך 

 יום בכל פרנסה מה. פלאים פרנסה אף פלאים גאולה מה לגאולה, ופרנסה לפרנסה גאולה הקיש
 ה."הקב י"ע והפרנסה מלאך י"ע שהגאולה הגאולה, מן .. וגדולה.יום בכל גאולה אף

 ובפרנסה בנים" תלדי בעצב" כתיב בלידה כלידה, כפליים הפרנסה היא קשה :עוד מביא המדרש
 תאכלנה". בעצבון" כתיב

מה הפלא הגדול בפרנסה? מה "עצוב" כל כך בלידה ובפרנסה? האם יש דרך לצאת מהעיצבון 
 הזה?

בעולם אליו התרגלנו אנחנו מאוד מתפעלים כשאנו רואים גאולה, כשאנחנו נוכחים בנס. 
ההתנהלות הטבעית נראית לנו כל כך פשוטה ויציבה שכשיש שינוי באותה התנהלות, אנחנו 

בעולם הפשוט  קר, של העולם כפי שהוא לאחר החטא.עתוע של עולם השאבל זהו רק ת נפעמים.
 אין דבר טבעי יותר מהנס, מהתגלות ברורה של הבורא בכל פעולה. 

ה"פרנסה", ההתנהלות הטבעית של העולם, המצב בו הבורא כאן מגיע יעקב להזכיר ליוסף ש
 פרנסה אף פלאים גאולה מה" -וא כל כך לא פשוט, נסתר כל כך וחוקי הטבע "שולטים" בעולם, ה

 ."הגאולה מן וגדולה ...פלאים
. ואת עצמנו הדבר העצוב באמת שקרה לנו אחר החטא, הוא הצורה בה אנו חווים את העולם

המקום החזק כל כך שהעולם הפיזי תופס בתודעתנו. "בעצב תלדי בנים" מלמד על האשליה בה 
 אישהכנשמה, בה אנחנו רואים את עצמנו יותר כילודי אשר אנו מזהים את עצמנו יותר כגוף מ

 מזהיםה ממעל. אך העצב הכפול, הקשה יותר, הוא הפרנסה. הצורה בה אנחנו -אלו אשר כחלקמ
דברים גשמיים כל כך. בה אנחנו נופלים עמוק כל כך לתוך ה"משחק" הזה, עד באת מחסורנו 

בכך ניתן להבין יותר  שנדמה לנו שעבודה ופעולות חומריות הם שיושיעו אותנו מאותם החסרונות.
מרבה דאגה". ככל שאנחנו נותנים יותר מקום ל"נכסים",  –לעומק את מאמר חז"ל "מרבה נכסים 

את הדאגה, את יותר ותר את מאוויינו בחומר, כך אנחנו מביאים על עצמנו ככל שאנחנו תולים י
 העצבות.

פסק צחוק מפיו כל היום. הגמרא מספרת על אחד האמוראים שלאחר שסמך גאולה לתפילה, לא 
המענה לאותה עצבות שהשתלטה עלינו עם התגברות הגשמיות בעולם, הוא "סמיכת גאולה 

אותם הצרכים, קשיי ה"פרנסה", שאנחנו חווים מול העולם לתפילה". התפילה מסמלת את כל 
הגשמי. אפשר לעמוד להתפלל, לראות באותם הצרכים מהויות כשלעצמם ולבקש עליהם. אך לא 
כן מי שסומך גאולה לתפילה, מי שמצליח לזכור שהחסרונות הגשמיים הם רק ביטוי למצב הלא 

 וא גאולה, התגלות.מתוקן בו העולם נמצא, שמה שאנחנו באמת צריכים ה
כשם שעולם הטבע ", יום בכל גאולה אף יום בכל פרנסה מה" ועוד דבר מלמד אותנו המדרש,

והצרכים שלנו בו מתחדשים בכל עת, כך מתחדשים בלבנו תמיד "גאולות". כך אנחנו יכולים 
 לגלות בכל יום עומקים חדשים שיאירו לנו את העולם באור חדש, באור שיבהיר לנו עד כמה

 הגלות באמת לא קיימת בעולם.
  (במדרש -במדרש. תרמ"ב  –מ"טתר, ויחי, מבוסס על תורתו של השפת אמת)
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 בסוד הלשון
 (סף בלו)יו

 
 
 

 הינו ה' אחדל-שמע ישראל ה' א
 

תהליכים קשים עברו אדם שנבראו הכי בני  מרמזת וי חיאו  ויחיספר בראשית,  מהווה את סוף ויחיפרשת 
 .)לכה דודי("כי סוף מעשה במחשבה תחילה", וכל העולמות שנבראו הם בשביל בני ישראל ,ואביםאף כולעתים 

כבר נולד לעולם וזה עתה עם חדש . למרות כאבי הלידה, ותכליתו של עם ישראל לתקן את חטא האדם הראשון
ראשית פותח במצאתי כי ספר  מצרים.ארץ בבגלות לחיות גזר הדין אשר נגזר עליו עוד מימי אברהם  מממש את

אימתי. מה שמרמז מאות הראשונה הפותחת את התלמוד במסכת ברכות בתיבה , המ'ומסתים באות  ב'באות 
שבכתב ובתורה שבעל פה ואף יתקן את העולם לזכות בגאולה  כי עם ישראל עוד בהיותו עובר היה מוקף בתורה

 באמצעות תורות אלו שקבלו מה' יתברך.
"ַוְיִחי ַיֲעֹקב ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים, ְשַבע ֶעְשֵרה ָשָנה")ויחי מז,כח( כותב בעל הטורים: "כנגד י"ז שנה שגדל הוא ליוסף, 

שמחה. כותב רבי נתן תלמידו זמן של יגון ואנחה לזמן  שהחליף והפך לו ה' יעקב זכה למעשה. כלכלו י"ז שנה"
כי כל עבודת האבות היה לגלות ולהודיע אלקותו בעולם שרק בשביל זה בא האדם ":של רבי נחמן מברסלב

ות הנפש שהיא לעולם וזה כל השמחה והחיות. וזה בחינת כל הגלויות שעוברין על ישראל שעקרם הוא גל
הוא העצבות, כי מחמת חטא אדם הראשון וקלקולים של כל אחד ואחד  הגלותרחוקה מאביה שבשמיים, שעקר 

קר בכל דור ודור, על כן בהכרח להיות בגלות עד שבכח הצדיקים הגדולים יבררו על ידי זה מהיכלי התמורות. וע
ה הברור על ידי השמחה...ושם דיקא חי יעקב בשמחה ושלוה, כי אז השיג בשלמות שגמר הגאולה האחרונה יהי

הגלות כאב שיש לברר דווקא מתוך שגמר הגאולה האחרונה תלויה בכך, רבי נתן מגלה לנו  .על ידי זה דיקא"
אותן היכלי התמורות שמנסות להמיר ולהחליף את האמת שהבורא לכאורה והעצב את השמחה. כי הגלויות הן 

הקדושה ואת הבורא נצוצות ודווקא שם יש לעבוד ולגלות את  .מה שגורם לעצבותנו, רחוק מאתנו ולא רוצה ב
 חי החיים וכך להצליח ולהפוך את היגון ואנחה לשמחה. 

כותב בעל למה פרשה זו סתומה, שבקש לגלות את הקץ לבניו, ונסתם ממנו"  - רש"י מפרש:"ויחי יעקב
ואמר להם גם  חט"אמר יעקב שמא יש בכם חטא אמרו לו תדקדק בשמותינו ולא תמצא בהן אותיות :הטורים

שמגביל אותו ואחריתו לא להחטיא  זמןנצחי וקדוש, אין מה שמלמד שעם ישראל הוא עם  "קץאין בהם אותיות 
בטול  ,חסד ,טובה מה שמוסיף אהבה עין .ותענוג את המטרה אלא דוקא לדבוק בבורא יתברך ולקבל ממנו חיות

 זכיה בענוה והשתוות צורה אל הבורא המשפיע.  ,תחרות וגאוה
"וכך אמר להם מאחר שנולדתם מארבע אמהות חושש אני שמא תחשבו לפרשת ויחי: לקוטי עם לועז מביא 

. לכן אני אומר לכם שכולכם שוים כאחד, ואני רוצה , שהם נקראים זרע והשאר לאשבני רחל הם חביבים יותר
שמע ישראל ה' שתהיו מאוחדים...רצה שיאמרו לו בפרוש וברצון שהם דבקים בהקדוש ברוך הוא...ואמרו: 

. כלומר שמע ישראל אבינו, כשם שאין בלבך שום מחשבה רעה, אף אנו מאמינים באמונה אלוהינו ה' אחד
ברוך שם כבוד מלכותו אלוהינו ואין עוד מלבדו. אז ענה אחריהם יעקב: שלמה שה' אחד ושמו אחד. והוא 

ובקשו להיות שיגמול להם רעה על מכירתו לאחר מותו של יעקב פחדו בנ"י מיוסף . למרות זאת, "לעולם ועד
ֱאֹלִהים, ֲחָשָבּה ַאֶתם, ֲחַשְבֶתם ָעַלי ָרָעה, .וְ ֱאֹלִהים, ָאִני ֲהַתַחת ִכי ִתיָראּו-"ַאל :להם בבכילו לעבדים והוא משיב 

המחזק את תשובתו של  ה' תת ח)חיות(הצרוף  התחתָרב". בתיבה -ְלֹטָבה, ְלַמַען ֲעֹשה ַכּיֹום ַהֶזה, ְלַהֲחֹית ַעם
כלומר יוסף מבקש ללמד את  ל אחדבתיבה זו הצרוף  "דחלא" -ב  "התחת"יוסף לאחיו. אונקלוס מתרגם 

 אחיו שעור סופי כי הם אחים שווים כאחד.
 .שמע קולך חודר אל רגש, שמע קולך. אלוף זן נפשאסיים בשיר שכתבתי: "כסה שתי עיניך בידך, בשתי אוזניך 

 "שמע ישראל ה' אלוהינו ה' אחד ,ישר עקמומיות לבך, זך שיר אל אדונך ,שמע קולך ישראל
  ולאחדות אכי"ר. לשמחה הטובה שבו בכדי לזכות לאחווהבע"ה שנזכה למצוא בכל אחד את הנקודה אז 

 
 
 


