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כ יר לְׁ ִּ֖ ב  ֶרץ ֥הּוא ַהַמשְׁ יט ַעל־ָהאָָ֔ ִּ֣ ף ֚הּוא ַהַשל  םׇיֹוס ֵ֗ ֶרץ ל־ַעִּ֣ אּוֹ֙  ָהָאָ֑ י ַוָיב ֹ֙ ִּ֣ ף ֲאח  ֲחוּו־֥לֹו יֹוס ָ֔ ַתַּֽ י ם ַוי שְׁ ָצה׃ ַאַפִּ֖ רְׁ  ָאַּֽ

 

יר, "זצ"ל : יוסף הוא בחינת הצדיק הקשור באלוקים חיים רפירש האדמו" ִּ֖ ב  " הוא מספק את המזון ֥הּוא ַהַמשְׁ

 .הוא מספק לו ,רוחני כה ואוררהד,כל מי שדורש כיוון  ,לכל עם ישראל הרוחני,

 ,ארציהיוון , הוא היה מוכיח להם שהכעוד פירש בכיוון הפוך: יוסף היה שובר את עם הארציות שהייתה באנשים

 . וחם בכיוון הרוחני לבוא בדביקות ה'וכדאי להם לשים את כל מעייני ר ,הוא ללא תכלית וללא הועיל ,הגשמי

, אזי הצדיק , אבל כאשר מתחבר עם הצדיקשבא אדם אל הצדיק הוא מחזיק שהוא צדיק : מטרםנוסח אחר

 .שובר אותו , דמוכיח לו שהוא רשע

 

 

 

 
 

 מחשבה פנימית
 )יואל אופנהיימר(

 
הסטרא היא מקום העבירה . הקדושההיא מקום  המצוה"שזהו סוד ג' הבחינות: מצוה, עבירה, רשות. אשר 

]היצר הרע[ . ורשות שאינה לא מצוה ולא עבירה, היא מקום המערכה שעליה נלחמים הקדושה והסטרא  אחרא
ואינו מייחד אותם לרשות הקדושה, אז נופל כל המקום הזה  אחרא. בהיות האדם עושה דברים הרשותיים

לרשות הסטרא אחרא, ובהיות האדם מתחזק לעשות במילי דרשותא יחודים כפי כחו, מחזיר הרשות לגבול 
                                                                                 הקדושה."

   לר' משה ברוך למברגר( –. אגרת יח' מיום כ' שבט תרפ"ה )הרב יהודה ליב אשלג זצ"ל
 

התורה מתווה לנו דרך חיים המתפרסת בין שתי גדרות: "סור מרע ועשה טוב". מצוות לא תעשה הם הגדר למניעת 
הנפילה לתחום הרע והטומאה. מצוות עשה הם המכשיר המקדם אתנו לקדושה ולקרבת ה'. פנימיות התורה מסבירה 

שה מחברים את האדם לקדושה, מלשון "צוותא" עם הבורא בפתיחת צינורות השפע לעולם. ובעל התניא שמצוות ע
". הסבר בידי החיצונים לעולם ואין עולים משם וקשורים אסוריםהם "כי  "אסורים"בספרו מסביר שיש דברים 

חיותו וקיומו מהבורא, יש בכל דבר במציאות, ניצוץ של קדושה שמחיה אותו. אפילו הרע בעצמו מקבל  :הדברים
 אליו.    רמהקדושה! אך ניצוץ זה "קשור ואסור" ואין לאדם אפשרות להתקרב אליו ולהתחב

 
שזהו "וגם אינו מצווה. זה תחום ה"מותר", ועליו מסביר בעל התניא: תחום גדול ואפור שאינו אסור לאדם,  אך ישנו

". במילים אחרות, בתחום זה מצווה על האדם לגלות כלומר שאינו קשור ואסור בידי החיצונים ,היתר ומותרלשון 
בדבר ולעלותה לקדושה. ומסביר רבנו בעל הסולם שתחום זה הוא זירת עבודת ה' האמיתית  תהקדושה שמסתתר

לגבי ה"מותר", מתנהל אך אוהבים ושמחים לקיים מצוות עשה, ונזהרים מלעבור על לא תעשה.  נושל האדם. כי רוב
צר הרע אומר לנו שאם דבר אינו אסור אז הוא מותר! וגישה זאת יכולה להביא אתנו למצב של "נבל ויכוח בנפשנו.  הי

וה אומר, אם הדבר וברשות התורה". ובצד השני, אומר לנו יצר הטוב כי אם המותר לא מתקדש, אז הוא אסור! ה
,  הדורשת קדושה האמיתיתה לכן,עליך לבחון אם אתה יכול לזהות בו את נקודת הקדושה ולהתחבר אליה.  ,מותר

כפי שהגמרא אומרת:  - שלנו, לעבודה וליגיעה הנתון לשיקול הדעת –בתחום המותר נבחנת דווקא עבודה ויגיעה 
  "קדש עצמך במותר לך")יבמות כ א(.

 פנינה לשבת
 זתשע"  מקץפרשת 

 



 
 

 רפואת הנפש
 אסף אהרון מכבי(הרב )

 
 עבודה בג' קווים

 
 כידוע, עבודת האדם מתחלקת לג' קווים; ימין, שמאל ואמצע, ונבארם בקצרה.

 הרוחנית, בריאותו ומנוחת נפשו. האדם עוסק בעולמו הפנימי; לימודו, התפתחותו בימין
 פרנסה, עבודה וכו'. האדם מתקדם ומוציא את כוחותיו מהכח אל הפועל דרך מימוש בעולם;  בשמאל

באמצע; האדם עובד על למצוא את עצמו בזולת, היינו ע"י חיבורים אנושיים, וכן ע"י פעולות למען 
 שליחות ומשמעות וכו'.

 
 והנה, ישנה חלוקה נוספת לג קווים בעבודת ה' הכללית: 

 העסק בעולם הפנימי, השקטה, לימוד, תפילה, התבודדות וכו'. – ימין
 מסילת ישרים כולו. בספר אמורהתגברות על היצר כ – שמאל
 התמקדות על מצוות ואהבת לרעך כמוך בפועל  ממש במציאות. – אמצע

 לו ישועת הרף  עין. תוכאשר יפעל האדם בג' הקווים בשני האופנים, מחיל אל חיל, מובטח
 ומהי הישועה?

וזו ההשראה  שתתעלה השכינה מבחירה לידיעה. –השראת השכינה, הארת חיה יחידה דאצילות 
להיך את לבבך", "רוח טומאה -וזה תיקון חטא עץ הדעת טו"ר בסוד "ומל ה' אה אין לה הפסק. הקדוש

 אעביר מן הארץ".
 

והנה, עד ל"עתיד לבוא" על האדם לשמור היטב על ניצוצות ההשראה שמעניק לו השי"ת בעיתות רצון, 
ם ונוחה הקדושה כי החכם מקפיד על קיומו של דבר יותר מקנינו, ובעולם השפל הזה רבו המכשולי

 להיאבד ח"ו.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



לתגובות 
besod.halashon@gmail.com 

 

 בסוד הלשון
 (סף בלו)יו

 

 

 גן יהוסף
 

ד ַעל פותחת בפסוק בשבת חנוכה  פרשת מקץ הפרושה לפנינו ם ְוִהנֵּה ֹעמֵּ ץ ְשָנַתִים ָיִמים ּוַפְרֹעה ֹחלֵּ "ַוְיִהי ִמקֵּ
. הוא" סוף, וכל לשון קץ מסוףתרגומו   -:"ויהי מקץרש"י מביא את תרגום אונקלוס ומפרש )מקץ מא,א("ַהְיֹאר

צדיק יסוד יוסף כבר בראשיתה מרמזת על הדמות המובילה שבה, הדמות היא גם למעשה והפרשה לכן שם 
 לבררגם זכה , בבורשנתיים ימים מאז שפתר את חלומם של שר המשקים ושר האופים  סוףרק באשר  .עולם

 יוסף גם .עד שיוסף פרשו באמתאת מנוחתו  והפריע הפר, חלום אשר תחילה פרעהאת חלומו של גם לפרש ו
תבואה בשנות  אגירה של על ידי, נגד שבע שנות הרעב לאחר שבע שנות שובעכנתן לפרעה פתרון איך להתמודד 

 לטובת שנות הרעב.להיות פקדון השובע 
 

 חלםימים ולילות השתוקקו בנ"י לתורה( לכן  40עניינה השתוקקות שכן  מ) חל+מ לצירוף שווה חלםהתיבה 
אשר תשלים את חסרון ומפעם את לבו של החולם המשתוקק לתשובה  מחוללמרמזת על כך שחלום בעצם 
כלומר מקבלים את התיבה  תו-תלד-למדבמילוי למד . האות ל+מחהוא  חלםהדעת שלו. צירוף נוסף של 

של יוסף היה ספוג בחוכמת התורה שלמדו  מוחו. אלו מרמזים שמץח צהמהם ראשי תיבות  ח"מ - ו. תלמוד
 של חלום פרעה ודייק בפתרונו.  תמציתואת  המחמיציםלכן זכה לברר את הפרטים  ,אביו יעקב

רבי נתן תלמידו של  על כך כותב "איש כפתרון חלמו חלמנו")מקץ מא,יא(שר המשקים המליץ לפרעה על יוסף: 
על  "דע שיש חן שמי שיכול להשתמש  בזה החן הוא יכול לעשות שאלת חלום ולידע עתידות:רבי נחמן מברסלב

ידי החלומות, כי בכל חלומות בודאי יש בהם עתידות רק שיש פסלת ותבן כמו שאמרו חז"ל כשם שאי אפשר 
לשון חן כמו שפירש  לבר בלא תבן כך אין חלום...ויוסף היה לו זה החן בחינת בן פורת יוסף בן פורת עלי עין

אותם מחמת שהיו חלומותיו צודקים  רש"י על ידי זה היו חלומותיו צודקים כי השתמש תמיד בחלומות ופתר
 .ונכתבו בתורה")שחות הר"ן רס"ב(

 
לשונות אך מכיוון שלא תפס,  70בלילה לפני שהגיע יוסף אל פרעה נגלה אליו המלאך גבריאל ולימד אותו ע' או 

ע רק אז תפס וזכר את כל לשונות אומות העולם ואז יד .הוסיף לשמו של יוסף את האות הא וקרא לו יהוסףהוא 
" צירוף תיבות אלו מרמזות יהוסף-גן" מולדבר לפני פרעה את כל השפות והכירו כולם את חוכמת יוסף או כ

, אברךשבאכילתה מסוגלת לפרנסה. כי מי שיש לו חכמה כמו של יוסף שנקרא על ידי פרעה גם  סופגניהעל 
המלמד על חוכמה  אר בךיש צירוף  אברךלכל עם הארץ יכול בודאי להתפרנס בכבוד. כי  משבירו צפנת פענח

 משביר בתיבהוזה.חביא נניו עומך תביא נודה פופה צלפי בעל הטורים ראשי תיבות:  ח"ת פענ"צפנ, שביוסף
חלומות  בררשקיבל מהבורא כמו ל שיאת ה ממשהמרמזים על ההשתוקקות של יוסף ל מ+שי+בריש צירוף 
 ותבואה לכל העולם גם לאחיו שירדו למצרים לשבור את הרעב בארץ כנען. ברפק יסבסוף באמת וועתידות. 

יוסף בחוכמתו הבין כי חלומותיו שסיפר למשפחתו התגשמו כאשר אחיו משתחווים לו והם לא הכירוהו. יוסף 
את אחיו תהליך של תשובה וחרטה על העוונות שלהם כמו הקנאה והשנאה אליו ומכירתו. לכן  להעביררצה 

, ערבותיהם קשר של לבדוק האם יש בינגם ובכדי שיוכיחו לו שהם בני ישראל. שהם מרגלים הוא מאשימם 
לאחר היא שאחרית הפרשה  עד שיחזרו עם בנימין אחיו. ערבוןהשאיר את שמעון ככאשר ורמז להם בכך, 

שהחביא עבדו לאחר  רק יוסף שלח אותם .יוסף והוכיחו כי הם משפחה אחתאל בית שחוזרים בנ"י עם בנימין 
ולהתקרב אל  לגעת יוסףשל  הכסופיןמרמז על  גביע הכסף ,גביע הכסף אצל אמתחת בנימין. לעניות דעתי

 .ישראל שבטי 12או  יבמשפחה מאוחדת של  סוףאחיו ולחזור להיות לב
 

 אכי"ר. ,פה יש שמחהנרגיש כי שכ ומתי נדע?. משפחהאז בע"ה שנזכה להרגיש כולנו, כל עם ישראל כ
 
 
 

 


