
 
 

 
 
 
 

 בפנימיות הפרשה 
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

                     

ם" ֵאר ַיֲעֹקב ַויָּקָּ ַבע ִמבְּ אּו שָּ ֵני ַוִישְּ ֵאל בְּ רָּ ֶאת ֲאִביֶהם ַיֲעֹקב ֶאת ִישְּ ם וְּ ֶאת ַטפָּ ֲעגָּלֹות םנְֵּשיהֶ  וְּ ַלח ֲאֶשר בָּ  שָּ

ֹעה ֵשאת ַפרְּ  (ה, מובראשית, ) ".ֹאתֹו לָּ

 כותב כך. הגילוי בחינת - מצרים ארץ של מהותה זו כי, אותו לשאת פרעה שלח אשר. גילוי מלשון זה - עגלות

 לעומת ,באמונה לא, בגילוי הבורא את לעבוד', ה בגילוי חפצה האדם בתוך הנמצאת מצרים קליפת, הקדוש י"האר

 מכוונת אליה יורד שהאדם שהמצוקה אמרנו לעיל. אמונה של בסיס על בעיקר הבורא את לעבוד שרוצים ישראל

 של בסיס על עובד כשלא מצרים בחינת הוא שגילוי אומרים אנחנו וכעת, אלוקות גילוי שימשיך בכדי הבורא מאת

 את מערער לא זה, גילוי לו יש אם גם. אמונה באמת הוא שלו הבסיס, היהודי שהאיש היא התשובה אלא? אמונה

 דומה זה. ליפול יכול לא הוא באמונה הולך כשאדם. תמידי הוא האמונה של הבסיס כי האמונה של הבסיס

, לגילויים, לראיות, להוכחות זקוק לא הוא, באמונה הבורא את העובד(. א, ד אבות" )בחלקו השמח" של לבחינה

, נעלם שהגילוי ברגע, גילוי יש תמיד לא כי, יציבה לא היא העבודה גילוי של בסיס על עובד כשאדם. ודי מאמין הוא

 אם גם, לכן. ייפול לא הוא אז אמונה בבחינת והולך בחלקו שמח האדם אם אך. נופלת האדם של העבודה כל

 שהעבודה רוצה שהוא בגלל לא זה", עלינו מלכותך כבוד גלה' "מה מבקש בה נמצא שהוא המצוקה מחמת האדם

 לגילוי זקוק הוא. באמונה להיות תמשיך שלו שהעבודה רוצה הוא להיפך. קבלה של, אור של בסיס על תהיה שלו

 תהיה והידיעה חיזוק תקבל שהאמונה, האמונה בדרך להמשיך שיוכל דחיפה אותו לדחוף בכדי רק' ה מלכות כבוד

 .לעבודה הבסיס לא אך, בלבד נספחת

 

 
 
 
 

 פניני השפעה ואמונה
 (א.נ.) 

 
 

    עין טובה
 

 שלהם החסרונות את רואה ואני, אליהם סבלנות לי ואין, אותי מעצבנים אנשים פעמים מדי יותר! עולם של ריבונו
 ? בלב משכן לי להיות יכול איך בעצם ואז עליהם מילים כמה אומר אפילו ולפעמים, (לקבל הרצון - החיצוני החלק)
 

, אור של נקודות הרבה בהם ומוצא בהם ומתפאר אותם אוהב ושאתה, שלך ילדים שכולם לזכור ,אבא ,לי תעזור
 .צריך אני גם אז ככה זה ואם

 
 כמו שלי אח בעצם הוא מישראל אחד כל איך( ,להשפיע הרצון - שבי הנשמתי האלוקי בחלק) להרגיש לי תעזור

 להכין אפשר בו תשכון שאתה בלב שמשכן להבין ,אבא ,לי תעזור". שלי אח" לפעמים לשני אחד קוראים שאנחנו
 ...מסתכל שאתה כמו, טובות בעיניים עליהם מסתכלים אם רק, כולם את אוהבים עם רק
 
 
 

 .רסם מבחר שלהםפנשמח לקבל תגובות, הארות, משובים ופנינים שלכם ונ                     

 yifat@orpnimi.org.il    פנימי אור    www.orpnimi.org.ilחפשו אותנו באתר                                

 פנינה לשבת
 חשע"ת גשוי

 

http://www.orpnimi.org.il/
https://www.facebook.com/orpnimi/
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 מחשבה פנימית
 )יואל אופנהיימר(

 

 )ד-ב פסוקים מו פרק בראשית:  )הפרשה של הפסוקים

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

 :הפסוקים פשט
  .לחשוש ממה לו אין כן ועל מצרים בגלות אותו ילווה הוא כי לו ומבטיח( ישראל) ליעקב מתגלה' ה

 .גדול כעם משם אותם יוציא' ה, הגלות בסוף אך, קטנה משפחה רק הם ישראל בני כעת
 

 '(ה הקן שילוח הלכות – הלכות ליקוטי)  - מברסלב נתן רבי:  הפסוקים  על החסידי הפרוש
 

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

 תכלית ירידה בחינת שזהו"  עלה גם אעלך ואנכי מצרימה עמך ארד אנכי: "בבחינה שהכול והגאולה הגלות
[ הדוחק] הדחוקת בתכלית הם כשישראל שדווקא מבואר ל"ז רבותנו בדברי ובפרט רבים בפסוקים וכן... העלייה
 מהפך יתברך השם כי זמן ובכל אדם בכל בפרטיות הוא וכן.  ...גדולה לישועה תקוה יש דווקא אז ושלום חס והצרה
 :ל"הנ' וכו ארד אנכי בפסוק מרומז זה וכל לרפואה המכה

 
 :למחשבה נקודות

 
 :והרוחני הפיזי ממקורו, האדם של מהשורשים התרחקות היא הגלות

 
 אלפי במשך לארץ לחזור ונמנע, מארצו הוגלה ישראל עם ההיסטוריה במהלך: מארצו ישראל עם של לאומית לותג

 .והשמד הרדיפות לצער ובעיקר האומות לחסדי ונתון מדינית הנהגה נטול היה העם. שנים
 

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

 .העמים בין וההתבוללות היהודית
 
 לנשמתו ומתכחש מצוות לקיים מפסיק, אבותיו תורת את עוזב הוא אם". גלות"ל לצאת עלול אדם האישית רמהב

  .עצמו האדם מהחלטת נובעת היא כי ביותר הקשה הגלות זו. האלוקית
 

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

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

 
 הוא היהודי. לבד אינו שהוא לו מובטח, והאישית הרוחנית, הלאומית המדרגה בתחתית מרגיש כשהאדם ובעיקר

 למדרגה עד אתו ירד ואביו, המלך בן נשאר הוא, משימתו ואת אביו את שוכח, חוטא המלך בן אם גם! מלך בן
 .מעלה-מעלה חזרה אותו להעלות כדי ביותר הנמוכה

  



 על שלושה דברים
 א. קליין()

לּו ל ו ה-ו-ה-יַגדְּ דָּ מֹו ַיחְּ ה שְּ מָּ רופו של חודש טבתיצ - ִאִתי ּונְּרֹומְּ  

 כשניים, אלכסון גבולי עשר כשנים, המזלות עשר כשניים ,ישראל שבטי עשר כשנים, בשנה חודשים עשר שנים
 יתברך' ה שם צירופי ב"מי ואחד, בשמים מזל, ישראל משבטי שבט ךימשוי חודש לכל. ה"ב ה"הוי שם צירופי עשר

 .למים נמשל שהאור מפני נזילה מלשון מזל, ומזל אור לו המשפיע

 את ולקיים להחיות יוכל בהםש השפע ערוצי את שברא הרי ,לנבראיו טיבילה עולמו את ברא ה"שהקב היות
 עולמות עם קשר יוצר הוא כיצד, גבול שהוא באיזה ומתוחם רמצוי מוגבל ואינו אינסופי שהוא היות. עולמו

 ה"הקב משפיע מדוע לשאול ניתן .אלכסון גבולי ב"י באמצעות :חכמינו לנו אומרים? וסופיים מוגבלים מתוחמים
 דין והוא, קצר תדר הוא ישר קו כי היא והתשובה ?ישרים קוויםבאמצעות  ולא אלכסון גבולי באמצעות טובו את

, וחדה קצרה בדרך ולא ומתונה טובה בדרך זאת עושה הוא, לנבראיו להטיב רוצה ה"שהקב היות אך, קשה
 אנך אותו נניח אם .יותר גבוה למקום עליו לטפס שרוצים כסולם צידו על הנוטה ישר קו שהוא אלכסון באמצעות

 שכאשר באופן, הקרקע תוףיבש רחב בסיס ניצור באלכסון אותו נניח אם אך, ומסוכן תלול יהיה הטיפוס לקיר
 להבטיח כדי .בעולמו ה"הקב עשה כך .ומתון יציב טיפוס לנו ויבטיח, ויציב רחב יהיה בסיסו, הסולם על יטפס אדם
 בצורה ההטבה את שולח הוא, עליה לעמוד יהיה שניתן ויציב רחב באופן לנבראים המיועדת ההטבה קיום את

 .באינסוף מפגש נקודת והיוצרים באלכסון הנוטים סולמות עשר שנים באמצעות, זעזועים ללא ,מתונה

 צירופי ב"י הם, באלכסון מונחים לעולמינו ובאים הולכיםו הוא ברוך האינסוף מן המגיעים ,נעלמים סולמות אותם
 חודש שלכל הרי, הוא ברוך ה"הוי שם מותאם חודש לכל כי דברנו בראשית שאמרנו היות. הוא ברוך ה"הוי שם

 .לו המותאם השפע את לו להשפיע כדי בשבילו במיוחד באלכסון המונח לו המיוחד סולם מותאם

 זאת? במציאותם מרגיש אך אותם רואה אינו שאיש והנעלמים המבוקשים הסולמות ב"י את ה"הקב בונה כיצד
 ?הפשוטות' ה אותיות' מד וגנוזים טמירים סולמות ב"י ה"הקב בונה כיצד, ועוד

 ודרשו, לאות חכמים התכוונו אבן במונח .בתים וארבעה עשרים בונות אבנים ארבע כי רימונים פרדס בספר מובא
 וארבעה עשרים כלומר, בתים וארבעה עשרים לבנות ניתן, אותיות לארבע המשולות, אבנים ארבע באמצעות כי

 נחלק ממנו להפיק שניתן רופיםיהצ מספר', ה אותיות בשתי נכתב הוא ברוך ה"הוי ושם היות אך .שונים צירופים
 .צירופים עשר לשנים ומצטמצם בשניים

 פסוקי דרך ה"הקב לנו מסר ,לעולמות השפע מושפע דרכם, הקדושים הצירופים ב"י את כי לנו מספרים חכמינו
 .ך"התנ

 חג חל בו ניסן מחודש להבדיל ,כלומר .ו"היה הוא טבת לחודש המתאים ה"הוי שם רוףיצ כי חכמינו מספרים
 של השם אותיות רוףישצ הרי, ביושר ה"ו-ה-י הוא וצירופו, "השנה דשיולח לכם הוא ראשון" נאמר ועליו, הפסח
 לחודש המתאים ה"ו-ה-י שם רוףיבצ כי? מדוע .בניסן כמו ביושר שאינו, ו"היה הבא בסדר מופיעות טבת חודש
-ה-י רוףישבצ כך ,'ו אות גם וכן המשפיע הזכר מטעם היא' י אות כלומר, הנקבה לפני הזכר אותיות מופיעות, ניסן

 אותיות - היפוך יש טבת חודש רוףיבצ ואילו'(, ה אות) הנקבה אותיות לפני' ו' י המשפיעות האותיות מופיעות ה"ו
 זה שבחודש הרי, הזכר אותיות לפני נכתבות הנקבה שאותיות היות. ו"ה י"ה, הזכר אותיות לפני מופיעות הנקבה

 העשירי הוא טבת חודש .האור כ"ואח החושך מופיע ראשית ,כלומר .האורות לפני ,החסרונות, הכלים מופיעים
 לה שאין, מלכות מספירת לנמשך נבחן עשירי כל כי, הזכר אותיות לפני הנקבה אותיות בו מופיעות לכן, מניסן
 לכן .העשירי בחודש העשירי היום שהוא בטבת' י צום בו חל גם לכן, בעלה אנפין זעיר לה שנותן מה אלא משלה
 .הימים וקצרים הלילות ארוכים בו החורף חודשי על טבת חודש נמנה

 הנמוך למקום הגבוה המקום מן הזורמים למים נמשל האור כי, נזילה מלשון מזל) מזלו שפע את יונק טבת חודש
 סופי כאשר'( ד ד"ל תהלים" )ַיְחָדו' ְשמֹו' ּוְנרֹוְמָמה' ִאִתי' ה-ו-ה-ילַ  ַגְדלּו" הפסוק מאותיות( המשיכה חוק לפי

 אליו משויכת' ע האות כאשר, ב"טו גימטריה, גדי הוא החודש של מזלו, ו"היה הצרוף את יוצרים( המילים) התיבות
  .ימין עין היא, טובה בעין המציאות את לראות שנוכל כדי וזאת( יצירה לספר פירוש חכמוני ספר)

 .pesukim.orgאתר על שלושה דברים: 

  

http://pesukim.org/


 שבועיה דיבורי נשמה עפ"י הזוהר
 (הרב דניאל שוסטר)

 

כמו שמרן בעל הסולם המשיל את  .עיקר לזכות לשכל פנימי, שכל של אמונה, שזה כמו חוש שישי שיש לאדםה

שיודע שיש בעירו שוק של בהמות ושוק של  ,וור מתולדהיכמו הע"השגת העולמות העליונים במשל, 

אפילו בשעה שאין בהם פרות גועות ובא ברצונו עליהם וקורא אותם בשמם.  ,תבואות ודומה להם

והוא מחמת  ,וור זה המקום לשוק של בהמות וזה לשוק של תבואותיתבואות, נדמה להעוסוחרים עם 

לכן קורא אותם בשמם ודו"ק.   .שם בהמות או תבואות כרונו שהיה פה כמה פעמים וקנהישנחקק בז

 . )מאמרי הסולם מאמר נ"ז( '."וכוור צורה בלי חומר דומה לרוחניות לגמרי ויותמצא במוח הע

וכל התורה  ם.ילמששו בידי לו שאי אפשראפי אמונה וההשגה הוא דבר ממשי ביותר,מבואר בדברי המשל, שכח ה

הגוי מכבד את  - מצוות כיבוד אב ואם ,למשל .ם את השכל החיצונילהוציא מהאד והמצוות בנויים על המהלך הזה

מצוות כיבוד אב ואם, לא כי זה דבר שכלי, אבל היהודי מקיים אביו ואת אמו כי זה ענין שכלי, דבר שמובן בשכל, 

חושבים עלינו להשכיל, שהטעמים השכליים למצוות הוא הרובד הנמוך של המצוות, וכשאנו אלא כי הקב"ה צווה. 

רק  .ישתכנע אדאי שלושנקרב מישהו ליהדות ע"י "שנסביר" לו מה הטעם השכלי במצוות וכמה כדאי לו, קרוב לו

 לדבר אל הנשמה, שהיא הרבה יותר גבוהה מהשכל. רוב רחוקים הוא יבק הסוד

 -ה צריך רפוא , אתהד סגולה כזאת וכזאתתגי - יך פרנסהאתה צר :מה זה סגולה?  אומרים לאדם .אנו עם סגולה

ו בזמן "רואים ח ., עם ישראל זה עם על שכלייאלא סגולה זה דבר על שכלמה הקשר? . תגיד סגולה זו, וכן הלאה

ומתגלים כוחות נפש שאפשר להתרגש מזה עד דמעות, שאין כדבר הזה  ותמלחמה איך כל שדרות העם מתאחד

  .באף אומה

בגדלות ה', להאמין בנותן המצווה, להאמין שאין  לפני כל מצווה הוא להאמין נבין שעיקר העבודה וההכנה ם כןא

שמרן בעל הסולם אומר שמשיח , מיוסד כל פנימיות התורה והזוהר ותורתו של משיח ל זהלנו השגה במצווה, וע

השכל אדם אומר "גילוי נשמה", כי על פי  ,מתי"משיח יתן לעם ישראל "כח נש  השוואת הצורה"."ילמד את תורת 

 .להרגיש טוב עם עצמי ,זה כדי להשקיט את המצפון שלי ,וגם אם אוותר ?מדוע שאוותר .שליזה  ,אני הרווחתי כסף

אז לא צריך להסביר לאדם למה  ,ת הם אחד"שהנשמה והתורה והשי ,אבל כשמתגלה "נשמה מעל לשכל"

 העונש הכי גדול שלו זה רק לקבל לעצמו.  וכמו שבעללמה לתת משלו, אלא הוא מעצמו רוצה לתת.   ,להשפיע

יתנו  ,אם אדם יכשל בקבלה עצמית, כשהחברה תהיה מתוקנת ,הסולם כתב ב"חזון אחרית הימים" שבימי המשיח

  .זה יהיה העונש שלו. עונש שיצטרך לנוח כמה ימים בבית הבראה ולקבל מנה כפולה של אוכללו 

דרכו  -שלו כל דבר מי שמנסה להסביר לילדים  .א כשהחינוך מבוסס על נשמהובאמת עיקר ההצלחה בחינוך הי

לגלות את הנשמה , ההצלחה לגלות את הנשמה אצל החניך. צריך להסביר אבל לא זה העיקר. שלוןימועדת לכ

דוש מבוסס הרבה על ההליכה המשותפת של רבי קשהזוהר ה םרואי. לגלות את הנשמה אצל עצמו, אצל הבן זוג

ולכן ביארו את המצוות בדרך של  .ע"י כח הנתינהשזהו גילוי הנשמה תוך אהבת חברים,  רכיםשמעון ותלמידיו בד

ויש עוד הרבה להאריך  ,ואיך נמשך שפע לשכינה ע"י כל מצווה ,איך כל מצווה עושה נחת רוח לה' -נשמה 

 ה' יזכנו לנשמה שבכל מצווה לנשמה של עצמינו שהיא נשמה אחת כולנו כאחד. .נים אלויבעני

  

 

 

  



 הלשון בסוד
 (בלו יוסף)

 

  לפיוס להכנסאו  למלחמה לצאת: גישות שתי

 

, המרמזות על טת ביתהן אותיות  טבתאנו קוראים בחודש טבת. התיבה  ,, הפרושה לפנינוויגשאת פרשת השבוע, 

התשיעית היא ספירת היסוד המשויכת ליוסף צדיק יסוד -ט']ת[אביו וכמו כן ספירת ה ביתשל יוסף, שכלכל את  טובותה

 בעצמו.  הטוב והמיטיבעולם המשפיע לכולם כמו הבורא 

 

ֹוָך ַעְבֶדָך ִכי ָכמֵאָליו ְיהּוָדה ַויֹּאֶמר ִבי ֲאדִֹּני ְיַדֶבר ָנא ַעְבְדָך ָדָבר ְבָאְזֵני ֲאדִֹּני ְוַאל ִיַחר ַאְפָך בְ וִיַגש הפרשה פותחת בפסוק: "

ה" . מכאן אתה למד ואל יחר אפך . דבר באזני אדני, יכנסו דברי באזניך,ויגש אליו" רש"י כותב: .יח( ,מה בראשית) ְכַפְרעֹֹּֽ

אם תקניטני אהרוג  - כי כמוך כפרעה . חשוב אתה בעיני כמלך, זהו פשוטו. ומדרשו...כי כמוך כפרעהשדבר אליו קשות 

הואותך ואת אדוניך". בעל הטורים מחזק: " יו יְּהּודָּ גם נכנס ובגימטריא  להלחם עם יוסףבגימטריא זהו  - ִיַגש ֵאלָּ

ֵרב"במילה  "ויגש"אונקלוס מתרגם את  ".לפיוס ניתן לסכם כי יש שתי גישות: מצד אחד, רצון מלשון קרב ומלחמה.  "ּוקְּ

 קרברוחנית והבנה כאשר מגיעים להשתוות צורה בין הצדדים. אך מצד שני, דווקא שינוי צורה, כמו לצאת ל קרבהליצור 

 גשמי, לחתור למגע ולהכניע את רצון הצד השני עד להכרעה. 

 

יש לנוע  ,כי בעת אתגר כואב שיש להתמודד איתו מה שמרמז, שיג ושיח(, גישהלשון )גש )כאב(ויאותיות הן  ויגש התיבה

אתגר אותו להשאיר את כאשר מול יוסף  לכך יהודה התנה. דבריםשיח ו - , פיוסדיןו שיג - מלחמה: כנ"ל גישותבין שתי 

ראש במלחמה לעתים יש לפעול מול אתגר כואב כלומר, . ליעקב לארץ כנען האחיםואת  ותובנימין במצרים ולשלח א

כי עומס הכאב . הרוח בעתכופפים ראשם השדה שבולים לבדומה , ראשאת היש להרכין  ,ולעתים .ולהשיג הכרעה בראש

ומחמיצים את המטרה  מלחמהבדרך  שוגיםכי אנו בתבנית, מבחינים אם  מה שמלמד כי. הנפשית מכביד על המערכת

 .היפךכך גם לושיח ולדבור לולנוע  לגשתיש  ,הישגמיצוי ולולא מגיעים ל

 

שהוא ערב לבנימין ולמעשה מוכיח את אהבתו לבני רחל וליוסף עצמו.  בהמשך יהודה מנסה לקרב אליו את יוסף בדברים

היהודה מוסיף לדבר עם יוסף בהגיון על היגון של יעקב אם לא ישיב לו את בנימין לאביו, ככתוב: "ְוַנְפשֹו  שּורָּ ֹו" קְּ  ְבַנְפשֹֽ

אְפֵשּה אונקלוס מתרגם "ְונַ  .מה ,ל( בראשית) פי פשט, ניתן ללמוד על קשר של אהבה בין בנימין -ֵלּה ְכַנְפֵשּה". על ֲחִביבָּ

מלשון  )ח וגם (3)גימטריא חיב ג הן אותיותחביבא  יגעתי ומצאתי כי. לקבורה יוסף היה נעדרש מאחר לאביו ישראל

כמו כן מצאתי  .של בנימין לארץ ישראל על הקשר החי. אלו מרמזים שראל(ירץ אר"ת )י"אית מקדש(ב)בם(י)פעמיבחיות(

 ומחויב המציאותהמקדש הראשון והשני.  בתיפעמים  ב' נבנו בנחלתו לכן, בנין הגאולהגימטריא  בנימיןחיזוק ברמז כי 

 , השלישי והנצחי.ג' - המקדש ה ביתלהבנות 

 

וכל המשפחה על כל יב' שבטיה היו שמחים והתאחדו לגור בארץ גושן.  ליוסףבין האחים  פיוסהדברים יש  סוףב

ֵכל" ִפי ַהטָּ יֹוֵסף ֶאת ָאִביו ְוֶאת ֶאָחיו ְוֵאת ָכל ֵבית ָאִביו  ַויְַּכלְּ ")ויגש מז ,יב(. יוסף זכה לבכורה כי פרנס את אביו ואת ףֶלֶחם לְּ

לפי מוצא פיו של יוסף, הצדיק יסוד עולם. שהיה משפיע , כלומר, הכל היה פה טצירוף תיבה זו יוצא  - הטףלפי . כולם

ובמה מכלכל  ינון. גימטריאויכלכל  ז המחזק זאת כי התיבהממצאתי רלכולם וגם למשיח בן דוד, הנודע גם בשם ינון. 

 זה ח"ם, וראשי תיבות תלמודמתקבלת המילה  [ו]ת [לת]ד [מד]ל -ל'במילוי אותיות לחם:  -יוסף את משיח בן דוד? ב

התכלית יש  מצוייוסף יש להבין כי בדרך לשהשיג צה. כלומר, בכדי להגשים חלום ולהשיגו במציאות כמו ממץ ח

ַהְכָלל ֶשִעָקר ...ָהִעָקר הּוא ָהָרצֹוןאבל לא צריך לוותר אלא לשמור על הרצון. כמו שכותב רבי נחמן מברסלב: " חמצותה

ח(.  רצון א, - )לקוטי עצות "ַעל־ְיֵדי ַהִכּסּוִפין ֵאלּו ַנֲעֶשה ֶנֶפש ְקדֹוָשה" וגם "ֶשִיְהֶיה כֹוֵסף ֵאָליו ִיְתָבַרְךהּוא ָהָרצֹון ְוַהִכּסּוִפין, 

הפרטית שלנו. לצורך כך יש להשתלם  המשיחלמעשה באמצעות הרצון וההשתוקקות לה' ניתן להשיג את נקודת 

 שיעם הנבראים והבורא בכדי למצוא את ה שוחול חוש, למששכן ל בתלמוד התורה: מחשבה, דבור ומעשה. וכמו

 ו ולהוציאו מהכח אל הפועל הלכה למעשה. ממשהמשיחי שקבלנו ממנו. ואז גם ל

למקום של  גאוהאיך לצאת ממקום של  למדשעניינה להיות  ,גאוה]מד[ לאותיות  "גאולה" –סוף התהליך הוא זכיה ב

הוא מקבל חיות מחי החיים. ואז זוכה לעין טובה , חווה הנאה ותענוג. ענוה. כי מי שמשתלם לעשות מה שמיוחד אצלו

עוזר לחבריו איך לממש את המיוחד שבהם, שיזכו גם לטוב ולעונג. ואז מתבטלת כאשר הוא  ומשתדל לעשות חסד,

 שמוביל לאהבת חינם ואחדות שנזכה להם בקרוב, אכי"ר.התחרות והגאוה, זוכים לענוה ולמדות של רחמים, מה 



 

 

 פניני בינה
 (פעת אדלרי)

 

 התפילהסודות  – "ויגש אליו יהודה"

ה" יו יְּהּודָּ ֵני ֲאֹדִני יְַּדֶבר  ,ִבי ֲאֹדִני :ַוֹיאֶמר ַוִיַגש ֵאלָּ ָאזְּ ר בְּ בָּ ָך דָּ דְּ  ()בראשית מד יח ..."נָּא ַעבְּ

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

 )מלכים א יח(.

אם הקב"ה מהי בעצם התפילה ומה המטרה שלה?  ?מה אנו יכולים ללמוד מפסוקים אלה על התפילה שלנו

 נוי צורה ולהתרחקות שלנו מהבורא. דבר גורם לשיהאז  –בתפילה בקשות עבור עצמנו משפיע ואנחנו מבקשים 

  איך אנחנו יכולים להפוך את התפילה לפעולה של השפעה?

 הנקרא ישראל איש ,כלומר - 'יהודה אליו ויגש' הפסוק רמז לזה..." :תורה תנ( –)אור תורה  מגיד ממזריץ'אומר ה

 להשפיע תפלתו וונתכ כל שיהיה ,וצה לומרר . יתנהג ככה ת"השי לפני להתפלל בעומדו, יהודי איש ש"ע

 ואף. רישין דכל רישא של כובד היינו, 'ראש כובד מתוך אלא להתפלל עומדין אין: 'ל"רז ה שאמרווז. עוזו בשכינת

 והיא, ממעל לוה-א חלק היא הנשמה כי, ו"ח לעילא הדבר יחסר שלא כוונתו יהיה, עצמו צרכי בקשת שמבקש

 מקטרג שטן ואין רצויה  תפלתו בזה ודאיווב. לעילא ויושפע שימולא הבקשה עיקר וזהו, השכינה מאיברי בריא

 ויאמר, 'לתפלה ויגש' רושפי וזהו... הקדוש הזוהר בספר כדאיתא הב הב וצווחין לגרמייהו דעבדין כאותן ולא, עליה

 יקטרגו ולא בעבדך אפך יחר אל[ בודאי] ואז, אדוני בי וזהו, ממעל לוה-א חלק אני הרי כי, למענך הבקשה עשה

 ".אדוני בי וזהו, בי שהוא הבורא לחלק לעילא להשפיע הוא כוונתי שכל כיון, עלי

עבור עניינינו  הוא הקב"ה. התפילה צריכה להיות לא כלומר, התפילה שלנו צריכה להיות מתוך "כובד ראש". ראש

בכל צרתם לו צר ועמו אנוכי , אשר נולוה ממעל שיש בקרב-עבור החלק אוהצרכים שלנו אלא עבור הקב"ה, 

ל אם לפני התפילה אבלמעשה מתרחקים מהבורא. אנחנו  ,אם אנחנו מתפללים מתוך הרצון לקבל שלנו בצרה.

אז כל המשמעות  ,לוה ממעל שבנו-לנשמה שלנו, אל חלק א אם נתחבר נזכור שאנחנו מתפללים מתוך "בי אדוני",

לפני התפילה  "בי אדוני"אם נזכור  להידבק בבורא.הוא אחד והרצון של הנשמה הוא  של התפילה תהיה שונה.

להידבק בבורא, מתוך הרצון להשתחרר מהרצון לקבל האגואיסטי ולעבור לרצון לקבל מתוך הרצון  וכל להתפללנ

 על מנת להשפיע.

אומר הרב אשלג במאמר הדור האחרון: "הפצת דת האהבה הוא ע"י תורה ותפילה המתאימה להגביר באדם 

ו המחדד את סכינו שיכול לחתוך ולכלות עבודתו ואז נמצא התורה ותפילה כממידת השפעה לזולתו. 

, לאופקי מהעובד בסכין מטומטם שנדמה לו שטוב יותר לבלי לבלות זמן על חידוד הסכין, והוא מוטעה כי במהרה

ת סכין ההשפעה שלנו. כשאנחנו משתמשים בסכין דד אהיא לח כלומר, מטרת התפילה עבודתו מתארכת ביותר".

לבצע את העבודה בקלות וללא צריכים להתאמץ מאוד כדי לחתוך, אבל כשהסכין מחודדת אפשר אנחנו  –קהה 

וות שלנו על מנת מצעבודת התורה וה לעלות במדרגותהתפילה מאפשרת לנו לחדד את סכין ההשפעה ומאמץ. 

 להשפיע נחת רוח לבורא.

הבעל שם טוב  מספר ."ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני": הפסוק המשךבספר תולדות יעקב יוסף מבאר את 

ר מלך הכריז ביום שמחתו שכל מי שיבקש ממנו דב: "על הפסוק "תפילה לעני כי יעטף ולפני ה' ישפוך שיחומשל 

יקבל את מבוקשו. אנשים ביקשו שררה וכבוד, אנשים ביקשו עושר ולכל אחד מהם נתן המלך את מבוקשו. אדם 

דבר בעיני המלך ר שכל משאלתו ובקשתו היא שהמלך ידבר עמו בעצמו שלוש פעמים ביום. הוטב האמחכם אחד 

והורה שיתנו לו להיכנס אל המלך כרצונו ולהשיח עימו, וגם יפתחו לו את כל האוצרות של עושר וכבוד ויתנו לו 

שלו היא "לפני ה' ישפך שיחו". וזה הפירוש של שהתפילה  – "תפילה לעני כי יעטף"וזוהי כמה שירצה. 

יהודי היא שיוכל לדבר לפני ה' ית', שיפתחו לו התפילה של העיקר  –"ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני" 

 .ויוכל לשפוך את ליבו נוכח פני ה'המוח והלב בתפילתו 

 " ולהתקרב אל הבורא ולהדבק בו.וזני אדונישנזכה להתפלל מתוך "בי אדוני" ומתוך "ידבר נא עבדך דבר בא

 


