
 
 

  הפרשהפנימיות ב
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

 

י ָאִביוו   גּורֵּ ץ מְּ רֶׁ אֶׁ ב י ֲעֹקב, בְּ ץ יֵּשֶׁ רֶׁ אֶׁ ן בְּ ָנע   )בראשית כ"ח י"ב( כְּ

 

ב ַיֲעֹקב"מה פירוש הפסוק  י " לבין, אז איזה קשר יש בינו יעקב הוא בחינת קו אמצעי כבר" ...ַויֵּשֶׁ גּורֵּ ץ מְּ רֶׁ אֶׁ בְּ

, מה יש ליעקב עם ארץ קו אמצעי -, יעקב קו הגבורה –, יצחק קו שמאל קו החסד –אברהם הוא קו ימין ? "ָאִביו

  !קו שמאלשכל הקו האמצעי עניינו לתקן את  תשובה: ? מגורי אביו

איזון בין  ., להביא את האדם למצב של איזוןשהוא בחינת תורה ,המטרה של הקו האמצעי שהוא בחינת יעקב

, יצחק היה בחינה של . אברהם היה בחינה של השפעה במאה אחוזשל אברהם לבחינתו של יצחקבחינתו 

 קבלה ב

, כלים דקבלה–קו שמאל  :אבל היות ועיקר הנצרך לתיקון הוא יצחק ., ויעקב הוא המיזוג של שניהםמאה אחוז

וע שכל ענין שבירת הכלים . כידות ולכל האסונותהוא מזומן לכל הבעי ,ובזמן שאדם משתמש בכלים דקבלה שלו

וכאמור עיקר   ,"תנעשה בגלל כלים דקבלה .קו שמאל נקרא "כל שחכמתו מרובה ממעשיו אין חוכמתו מתקיימ

י ָאִביוהנצרך לתיקון הוא יצחק ולכן " גּורֵּ ץ מְּ רֶׁ אֶׁ ב ַיֲעֹקב, בְּ  " ַויֵּשֶׁ

 

 

 

 מחשבה פנימית
 )יואל אופנהיימר(

 
ואחר שנתבאר, שכל התכלית הנרצה להבורא ית' מכל הבריאה אשר ברא, היא להנות לנבראיו, בכדי 

, ולא על ...שהתכלית הזו לא תחול, לא על הדוממים והכדורים הגדולים  ...שיכירו אמיתיותו וגדולתו, 

הדומים להם, ואיך יחול  חסרים מהרגש זולתם אפילו מבני מינםמין הצומח, ולא על מין החי, שהרי 

הרי שתכלית כוונת הבריאה של כל העולמות לא היתה אלא בשביל  ...עליהם ההרגש האלקי והטבתו. 

 )המשך משבוע הקודם(    (הקדמה לספר הזוהר ל."זצ ליב אשלגיהודה  הרב) האדם.

אפשרות לחוש את ב ןהמאופיי ,"מדבר"שרק בשלב האחרון של התפתחותו מגיע האדם לדרגה של  ראינו
 ההתעניינותנמוכה, ה ות. במדרגהמדרגשתי . אך הדגשנו שיכולת זאת מתחלקת להזולת, להרגיש את החסר לו

לעיתים קרובות אומרים לאדם אנחנו  ,רק מתוך אינטרס אישי. למשל, בחיי היום יוםמגיעה בחיסרון הזולת 
מוכר: "מה שלמך?". אבל בלבנו פנימה, אין אנו מתעניינים באמת לדעת מה מציק לו, אלא בעיקר, מטבע לשון 

  שלנו. הצרכיםאת  תשמשרתמערכת יחסים  ,ביננור הקשר ומיזה משמש לש
ע מאהבה היחס שלי לזולת נוב ,אם במדרגה הראשונה .שת הזולת""הרגה העליונה של גלא כך לגבי המדר

שלא כל נתינה נקראת  ,. ומלמד אתנו רבנו בעל הסולם, נטולת חשבונותאמיתיתעצמית, פה הוא מבטא אהבה 
של צרכי הזולת. וככל שאנחנו מכירים ודואגים יותר  ומדויקאהבה, אלה רק נתינה שבאה לאחר בירור אמיתי 

הנאה תגרום לו  גםו ,לצורך שלו במדויקהנתינה שלנו  תתאיםאת מבוקשיו. כך  לחוש לאותו אדם כך נוכל יותר 
לא  – נושממלאים את החסר לכ יםנהננחנו כי כפי שאברובד העמוק.  "ואהבת לרעך" וזו כונת הפסוקמרבית. 

רבנו מחדש כאן חידוש גדול: מדרגה "הרגשת כלפי החבר.  לפעול םימחויב אנוכך  –פחות מידי ולא יותר מדי 
אלא גם לכל קשר עם הבורא. כי רק אם אני רוכש תכונה  ,לא זו בלבד שהיא המפתח לאהבת האדםהזולת" 

של רגישות לרצון האחר,  נפתחת לי אפשרות להרגיש את רצון הבורא. ורצונו של הבורא הוא לגלות את טובו 
 האין סופי אלי.  

 פנינה לשבת
 זתשע"  שבויפרשת 

 



 רפואת הנפש
 אסף אהרון מכבי(הרב )

 
 

התשובה היותר עיקרית ויותר תמידית בה צריך האדם לדבוק היא לשוב ולהשיב לדעתו וללבו תדיר 
לקים ואדם, -להיות מכובד בעיני א , ראוי למעלות עליונות,מרומם וקדושאת ערכו הפנימי, את היותו 

בקודש, להיות אציל נפש, נקי ומסודר בשלווה ונחת  מעלהת ברכה בכל מעשיו, להתעלות מעלה לשא
ושמחה כל הימים, בעל ענן השראה המלווה אותו תמיד, בעל השגה ורגשות אהבה ויראת ה' 

 המאצילות על כל מעשיו שיהיו קודש קודשים.
והנה, עיקר תשובה זו צריכה להיעשות בעיתים שאחרי "נפילה" או "חטא", אשר כל תפקידם לעורר 

ם ולהורידו מרוח גאוותו. אולם, בד"כ שליטת היצר הרע, גורמת כאן להלקאה עצמית, את האד
 להפחתה באמון העצמי, להפחתת הערך העצמי, להסתפקות במועט בחוויית עומק הקיום וכו'. 

 
הכבדות הנפשית הזאת מורידה את הרוח ממפרשיו של האדם ואומרת לו "אתה אינך ראוי לגדולות 

בותיך הקדושים והנביאים והמקובלים והחכמים שבעם ישראל, אתה כשלון, הרי ונצורות להיות כמו א
החטא יש עדות לפניך; נכשלת בזה, חטאת בזה וכו'". דע בני שפירוש זה לחטא ולכישלון הוא הוא 

. החטא והכישלון המקוריים, אין כל הוא החטא הגדול ביותר בעולםוהוא  היחידי שקיים פה
מך יותר מעלה אל הקודש, היינו אל הבירור הפנימי שם נח אלקים ומצפה תפקידם אלא להרימך ולקד

 לגאולה וישועה. "אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא", "שבע ייפול צדיק וקם"!
"ה' פרק כ"א בתהילים: בלקים בקרבו, עליו נאמר -והנה, אדם זה המכיר ברוממות המלך אשר נטע הא

לבו נתת לו וארשת שפתיו בל מנעת סלה, כי תקדמנו  תתאוומאד, בעזך ישמח מלך ובישועתך מה יגל 
ל כבודו בישועתך עולם ועד, גדו ברכות טוב תשית לראשו עטרת פז, חיים שאל ממך נתת לו ארך ימים

ליו, כי תשיתהו ברכות לעד תחדהו בשמחה את פניך, כי המלך בוטח בה' ובחסד הוד והדר תשוה ע
 ."עליון בל ימוט
 עליך! זכור שמדובר

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 
 לחפש את הפתח

 
ַאַחר אּו ַכְך וְּ נֶׁיָך בָּ ִביר בָּ ָך ִלדְּ יתֶׁ ת ּוִפּנּו. בֵּ ָך אֶׁ לֶׁ יכָּ ִטֲהרּו. הֵּ ת וְּ ָך אֶׁ שֶׁ דָּ ִליקּו. ִמקְּ ִהדְּ רֹות נֵּרֹות וְּ ַחצְּ ָך בְּ שֶׁ דְּ  .קָּ

לפעמים נראה לנו שבזמן בית המקדש הכול היה כל כך פשוט. יכולת פשוט להיכנס למקום הקדוש 
למי שאתה, לתפקידך בעולם. האמת היא שזו טעות לקדושה האלוקית, לגמרי הזה ולהיות מחובר 

גדולה. כניסה פיזית לבית המקדש יכולה להיות חסרת משמעות לחלוטין אם האדם לא היה פתוח 
 לקבל, אם החיבור לא היה אמתי.

לנגוע  הרי אפילו בתורה, דברי אלוקים חיים, שקדושתה גבוהה עוד יותר מקדושת המקדש, יכול אדם
ולא להיות שם. אפשר לקרוא עוד ועוד מהתורה עצמה ולהיות לגמרי בחוץ. ואם כך לגבי התורה, על 

 אחת כמה וכמה לגבי המקדש.
ההיוונים אנחנו קוראים,  ם הרעה שלעל כוונת דָּ מְּ עָּ שֶׁ כּות כְּ ן ַמלְּ ה יָּוָּ עָּ שָּ רְּ ָך ַעל הָּ ל, ַעמְּ אֵּ רָּ ם ִישְּ ִכיחָּ ַהשְּ  לְּ

ָך תֶׁ ַהעֲ  ּתֹורָּ םּולְּ י ִבירָּ ֻחקֵּ צֹונֶָׁך מֵּ האם דווקא היוונים, אלו שדאגו לתרגם את  . איך משכיחים את התורה?רְּ
 להשכיח אותה, להעלים את זכרה? שניסוהתורה לשפתם, הם אלו 

ּתְּ מהפסוק  ת ֱאֹלִקים ַיפְּ יֶׁפֶׁ ֹכן לְּ ִישְּ י וְּ ָאֳהלֵּ ם בְּ , למד רבן שמעון בן גמליאל שניתן לתרגם את התורה שֵּ
. המהר"ל מבאר שם באוהלי יהא השפה היפה של בני יפת, היוונית[-] יפת של יפיותו - ליוונית

 פשרה להם להשכיח את התורה. למה הכוונה?שאשה"אחיזה" הזו של תרבות יוון בתורה, היא 
לכל דבר יש פנים וחוץ, החוץ יכול להוסיף הרבה אך בתנאי שלא ייתפס כעיקר, שלא יבוא על חשבון 

. תרגום התורה ליוונית יכול להוסיף יופי לתורה, לתת גם יופי חיצוני לדבר העמוק הזה. הפנים, המהות
את הבגד במקום את האדם, כשנותנים חשיבות לחיצוניות על פני הפנימיות.  כשרואיםהבעיה היא 

יופי. היוונים רצו שנתמקד התורה, אדרבה, הם אפילו הוסיפו להן  מילותהיוונים לא רצו להשכיח את 
 של התורה. המהותביופי ונשכח את 

התרבות הזו אכן חלחלה לעם ישראל, לא רק את מהות התורה שכחנו, גם בית המקדש איבד את 
אבל התוכן היה לגמרי חסר. היינו בתוכו וממש  ,משמעותו. הוא נראה לנו כמקום יפה, כבנין מרשים

 לא היינו שם.
אדם בכינוי, לעזוב את ההתייחסות למי שהוא ולכנות אותו על סמך משהו כשם שניתן להתייחס ל

חיצוני בו. כך בדיוק עשינו לכל הקדוש לנו. כינוי בלשון חז"ל נקרא "שם וחניכה". והשם "חנוכה" מרמז 
 על המרחק שיצרנו בינינו לבין מה שבאמת חשוב לנו.

ן הייתה "אוהב את הבריות ומקרבן לתורה". נס חנוכה נעשה על ידי הכהנים בני אהרון. דרכו של אהרו
אהרון לא חיכה שמישהו ייכנס, הוא התקרב אליו. כך גם בחנוכה, היינו בחוץ אך ה' התקרב אלינו, 

 הראה לנו כמה אנחנו חשובים לו, כמה אור באמת יש בפנים.
ַאַחר אּו ַכְך וְּ נֶׁיָך בָּ ִביר בָּ ָך ִלדְּ יתֶׁ ינו בפנים, הרגשנו כמה המקום קדוש בחנוכה הגענו לבית המקדש והי - בֵּ

הפתחים. זה הזמן לחפש את וכמה אנחנו מחוברים אליו. לכן בחנוכה המנהג שעניים מחזרים על 
לנסות להתחבר למה שבפנים. ובחנוכה אנחנו מניחים את הנרות על פתח הבית מבחוץ, הפתחים, 

 מאפשרים לאור המיוחד של הבית, של הפנימיות, להאיר החוצה.
  (במ"א –תרמ"ב , מהר"ל -ל"ותר, חנוכה, וסס על תורתו של השפת אמת)מב

 
 
 



לתגובות 
besod.halashon@gmail.com 

 

 בסוד הלשון
 (סף בלו)יו

 
 

 לאור חג האורים וישבפרשת 
 

הבן איש "הרב  .החנוכהשל חג  ראשוןנדליק נר , וישבלאחר קריאת התורה של פרשת במוצאי השבת הקרובה 
ה'  ,בתורהחונים המרמזים שאם עיני הקוראים  .אורשל התורה היא המילה כה'  - כותב שהתיבה ה "חי

 .חנוכיהשב הראשוןנר ה לאחר הדלקת ,משמח רוןואש ה של המתוך להב ,אורשל  חינםמתנת חוננם 
תוך אל החודרת , להבהכבאמצעות למוד תורתו  יהאל  לבבנוניתן לכוון לרמז של חבור  לביבהבעת אכילת ו

 להבינושנזכה , הקב"ה: גן של חוכמת יה - סופ - גןניתן לכוון ל סופגניהבנו. ובעת אכילת יארבעת חדרי ל
כי פרשת  .יוסףשל סוף היגון גם ל סופגניהאותיות התיבה  את גמר זמן התקון לעתיד לבוא. ניתן לכוון סוףב

בזכות להצליח זכה  יוסף .יוסף הצדיקוגם של של כל משפחת ישראל  של כאב, וימרמזת על קריאת  וישב
ה' לנגדי  שיויתילמעשה קיים את "יוסף  .שם ועבר בישיבותללמוד  שישבשהעביר לו יעקב בעת החכמה, 

 גםאצל הגויים. ו שבויוהיה למעשה על ידי אחיו לאחר שנמכר כמו מר. התמודד עם יגון להצליח לכן , תמיד"
 שנים ארוכות. לאורך בבור פעמיים למעשה  ישבולכלא הושלך אז ו לאחר ששמר על הברית בענין אשת פוטיפר

על  ודהה, אשר יהודה. ואכן בפרשה נכתב על בו נמשח המשיחמרמז לשמן ה .בשמן היא ספוגה ,הסופגניהו
כדי שלא ברק על מוקד האש, להשרף ואת נפשה  התכוונה למסוראשר כלתו,  תמר ולמעשה ייבם את .האמת

הקב"ה כבר כלומר המשיח דוד המלך לבית יהודה. לימים תמר נולד עם יהודה של זווג הת וומתולד .ביישול
 באמצעותלגלות היא  התשובה .גלות עם ישראל באחרית הימים לשאלת וישב תידי בפרשימפתרון  לנו משיב

 התגלות משיח בן דוד בפרהסיא ובע"ה בקרוב מאוד.
ת ל, ָאַהב אֶׁ אֵּ רָּ ִישְּ ל-"וְּ ף ִמכָּ נָּיו ִכי-יֹוסֵּ ן-בָּ ֹתנֶׁת ַפִסים")בראשית לז,ג(-בֶׁ ה לֹו, כְּ שָּ עָּ ֻקִנים הּוא לֹו וְּ  בן" :מפרשרש"י . זְּ

בעל  "כל מה שלמד משם ועבר מסר לו בר חכים הוא ליהשנולד לו לעת זקנתו. ואונקלוס תרגם  - זקונים
 מבין הסיבותכי  ,מרמזמה ש. "דיניםמשמעאלים יוחרים סוטיפר, פנוטריקון:  – פסים" טורים כותב על כתנתה

גם חיצונית את לא רק פנימית אלא לכל שיעקב הראה  ,היא שלו למצרים תגלגלותהלמכירתו של יוסף וה
ת. קנאו ושנאו אותועל פני אחיו. לכן, הם  יוסףבהעדפתו  לּו אֶׁ בְּ כך השיבו . )בראשית לז,לא("ָדםַהֻכֹּתנֶׁת בַ -"ַוִיטְּ

 נעדר לקבורה. היה כי כל כך, , מה שגרם ליעקב להתאבל על יוסף שאהב מידהכנגד מידה הבנים ליעקב 
כי ארבעים ימים ולילות השתוקקו עניינה השתוקקות,  מםהאות . מ+ספ)ו(יהם אותיות  פסים יגעתי ומצאתי, כי

על מעשה מלך ול .על מצרים מלךלראותו הדברים  סוףבעד שזכה  יוסףיעקב ל כך גם השתוקק .בנ"י לתורה
על אחד עשר  :שסיפר את חלומוכאשר גער ביוסף , שהתחיל יעקב סוגר מעגלוכל העולם מגשים את חלומו. 

תהכוכבים, השמש והירח משתחוים לו. אבל,  ַמר אֶׁ ָאִביו, שָּ ר")בראשית לז,יא(-"וְּ בָּ אונקלוס מתרגם את . ַהדָּ
יוסף הגשים את נטירתו של כי  :ט+נר, מ+שר :תיבות אלו מרמזות בצירופים הבאים. נטרבתיבה  שמרהפועל 

לכן לא . כבר נפטרה, אמו של יוסף, כי רחל .הסתירה שהיתה לוה בכדי לפתור את אשריעקב, שהשתוקק לה
מאיר לכל העולם את  נר. וגם כי יוסף הצדיק בשמירת הברית, היה להשתחוות לבנהכירח לפי החלום יכולה 

, היא ספירת היסוד גם כבורא משפיע על כל העולם כולו. השפעה המאפיינת אתהיה ו .החוכמה של הבורא
 המשפיעה למלכות., תשיעיתוהט' -הספירת 

"אף על פי שכל הצדיקים עוסקים בזה, להמשיך  :לום הנ"לחרבי נתן תלמידו של רבי נחמן מברסלב כותב על ה
מזה הצדיק שיכול לעשות בחוכמתו אלוקות השגות אלוקות על ידי צמצומים, אבל כלם צריכין לקבל השגות 

לם...עד שכל הרחוקות. כי הוא בחוכמתו עולה על כצמצומים נפלאים כאלה עד שיכול לקרב כל הנפשות 
)הלכות השכמת הבוקר ד,אות טז, הגדולים והקטנים וכל הרחוקים הרוצים להתקרב כלם צריכים לקבל ממנו"

 .לפי אוצר היראה צדיק אות ו(
באמצעות לבושי חוכמתו, לדבוק בקדוש ברוך כולנו בכדי להתקרב , "ה שנזכה להתחבר לצדיק יסוד עולםובע

 , אכי"ר.לכל השנים הבאותחג האורים מנרות החנוכיה להאיר ולהיות אור לגויים  סך לו -להיות כ  כסלוומהוא. 
 !חג חנוכה שמייח

 
 

 

 


