
 
 

 
 
 
 

 בפנימיות הפרשה 
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

                     

 הקבלה לפי ישועתי צור מעוז הפיוט

החשוב יותר, ומה שיש לו יותר  - מפנימיות בסוף הקדמתו לספר הזוהר: "העולם מורכב כתב הסולםבעל מרן 

לגבי  העולם תחיצוניושהוא הטפל אשר אין לו כ"כ שייכות לה'. והנה הגויים נקראים  - וחיצוניות שייכות לה',

ישראל שהם פנימיות העולם. ובתוך הגויים עצמם יש להבחין בסתם גויים שהם החיצוניות שבהם לעומת חסידי 

לעומת שאינם שומרי תורה  שומרי תורה ומצוות נקראים פנימיות -אומות העולם הם פנימיות דגויים. ובישראל 

ל עשיותיהם לשמה, בהכרה ומודעות, וזה ע"י שמתעסקים להעושים כ ומצוות. ג"כ יש להבחין בין העושים מלומדה

 בפנימיות התורה ועמקי סודותיה, והם נקראים בחינת פנימיות לגבי המדרגה הקודמת שהיא בחינת חיצוניות". 

וכתב עוד: "שאם האדם בתוך עצמו יגביר את חלק הפנימיות שבליבו על בחינת החיצוניות, דהיינו שיגביר את 

על  ו, כשנותן יותר כוחות לאהבת השי"ת והזולת ופחות ביטוי לאהבה העצמית, ויהיה מוכן לקבלנקודת היהודי שב

שבעולם כולו".  םהחיצונייבזה יגביר את הפנימיים על  -מתוך אמונה למעלה מהדעת  שמים עצמו עול מלכות

פנימיותו, וטעות היא לחשוב שע"י מלחמה בדברים שמחוץ לאדם הוא יצליח, כי רק ע"י שנלחם בתוך 

 .יגבר על כל שאר הבחינות החיצוניות

ֵאין ִכי ָאְרָכה ָלנּו ַהָשָעה, וְ " כח לעבדי ה' שבכל אחד ואחד לגבור.  ןשיית -" ֵמֻאָמה ָהְרָשָעה ְנֹקם ִנְקַמת ֲעָבֶדיָךוזהו: "

", ְבֵצל ַצְלמֹון ְדֵחה ַאְדמֹון"", כנתבאר, שמצד האדם אין קץ לימי הרעה, שהכל תלוי בעזרת ה'. ֵקץ ִליֵמי ָהָרָעה

ָהֵקם ָלנּו "צילא דמהימנותא.  - שליטה להרוצים ללכת בדרך האמונה שמוכנה ןויית, שבתוכנושידחה בחינת הגוי 

הספירות דקדושה, שהם:  -שהם השבעה מידות שאנו מקבלים בסוכות,  אלו השבעה אושפיזין -" רֹוִעים ִשְבָעה

חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות, שהן תהיינה שולטות בחיינו, ולא הרצונות של שבעים האומות 

                   .להעולם כנ"

 מאמר מאת רבי אברהם מרדכי גוטליב שליט"א מתוך 

 

 

 
 
 
 

 כלי אל האורעשיית  –חנוכה 
 

שמות כט, לג(: "חנוכה" הוא מלשון חינוך. ותוכן הדברים, דמצינו בתורה גבי חינוך הבגדים של כהנים שנאמר )
"למלא את ידם לכהן...", דהנה כל דבר אשר נעשה מקום להשראת הקדושה עליונה צריכה מקודם לעשות כלי 

לשרות בדבר ההוא, וזה נקרא "חינוך", כמו שמחנכין והכנה ובית קיבול שיהיה מקום לקדושה הבאה אחר כך 
 הנער בצוות שיהא כלי מזומנת לקבל השראת הקדושה החל עליו בעת גדולתו.

 
 קדושת לוי בראשית פרשת ויצא

 
 
 
 

 .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"תחנוכה  – מקץ

 

http://www.orpnimi.org.il/
https://www.facebook.com/orpnimi/
mailto:yifat@orpnimi.org.il


  

 מחשבה פנימית
 )יואל אופנהיימר(

 
 

 (מא בראשית)  :הפרשה של הפסוק

 

ץ ַוְיִהי( א) ם ּוַפְרֹעה ָיִמים ְשָנַתִים ִמקֵּ ד ְוִהנֵּה ֹחלֵּ  :ַהְיֹאר ַעל ֹעמֵּ

 

 

 :הפסוק פשט

 

 .נילוסה על עומד שהוא פרעה חולם, המשקים שר של חלומו את פתר שיוסף לאחר שנתיים

 

 

 (סט פרשה ויצא פרשת רבה בראשית)  :הפסוק  על האגדה

 

 מניקתו עליו שחה מניקתו שבא וכיון, עליו שוכנים זבובים והיו עריסה גבי על ישן שהיה מלכים לבן משל אבהו ר"א

 כיון(. כח בראשית..." ) ָעָליו ִנָצב' ה ְוִהֵנה: בֹו ְוֹיְרִדים ֹעִלים ֱאֹלִהים ַמְלֲאֵכי ְוִהֵנה" בתחלה כך. מעליו[ הזבובים] וברחו

: אמר חד, סולם על עליו[: אומר אחד דרשן] אמר חד, ינאי' ור רבה חייא' ר, מעליו ברחו ה"הקב" עליו" שנתגלה

? עליו מתקיים מי, יעקב על עליו שאומר מי לפי אלא, ניחא הסולם על עליו[ שאמר מי] דאמר מאן. יעקב על עליו

 אבל[, שלנו בפסוק" ]ַהְיֹאר ַעל ֹעֵמד ְוִהֵנה ֹחֵלם ּוַפְרֹעה: "ככתוב אלהיהם על מתקיימין הרשעים יוחנן רבי אמר

 .אברהם אלהי' ה אני ויאמר עליו נצב' ה והנה שנאמר עליהם מתקיים אלהיהם הצדיקים

 

 

 :למחשבה נקודות

 

. ממש ביולוגי או פסיכולוגי בצורך מדובר אם מתלבטים עדיין החוקרים. מדעית חידה נשארה שהשינה הזכרנו כבר

. הנושא כלפי המדע מבוכת על מצביע המוח על השינה השפעת סוד את לפצח המנסות הקיימות התיאוריות ריבוי

 בהסתכלות. לתופעה רצון משביע רפואי הסבר הוצג טרם כאן גם אך בשינה החלום שלב של חיוניותו גם ידועה

 מהגוף הנשמה נפרדת לילה כל. אלוקית ונשמה גשמי מגוף מורכב האדם. יותר הרבה ברורה התמונה, רוחנית

 ונופל, חיות נטולת כקליפה נשאר הגוף. המחרת יום לקראת חדשים וכוחות הארה מקבלת היא שם, למרום ועולה

: הגמרא אומרת זה ועל. נעלמת והמקום הזמן ותחושת, נסתמים האדם כשחושי, למיתה הקרוב מינימאלי לתפקוד

 מטומאת הגוף את לטהר הבוקר של ידיים נטילת מיועדת, זו מסיבה(. ב נז ברכות" )למיתה מששים אחד - שינה"

 חופשי הפורח, החלום הוא שבנו הנשמתי הרובד לפריחת הביטוי, זאת ולעומת. הלילה במהלך בו שנדבקה המוות

 מרחף כך, האות מעל נמצאת החֹוָלם  שנקודת וכמו. ותשוקות לרצונות דרור לתת ומאפשר התודעה מכבלי

 . המודעות מעל החלֹום

 

 זו התגלות אך. אדם לבני ה"הקב להתגלות ביותר השכיחה הדרך החלום מהווה, בשינה הגופניות ביטול בשל

: יעקב אצל כמו) הבטחה או נבואה תהיה היא הצדיקים עבור. החולם האדם מדרגת פי על שונות צורות תלבש

 כמו) המורה אזהרה תהיה היא רשעים עבור((. כח בראשית" )ַהָשָמְיָמה ַמִגיעַ  ְוֹראשֹו ַאְרָצה ֻמָצב ֻסָלם ְוִהֵנה ַוַיֲחֹלם"

 "(.ָרע ַעד ִמּטֹוב ַיֲעֹקב ִעם ְתַדֵבר ֶפן ְלָך ִהָשֶמר לֹו ַוֹיאֶמר ַהָלְיָלה ַבֲחֹלם ָהֲאַרִמי ָלָבן ֶאל ֱאֹלקים ַוָיֹבא: "לבן אצל

 

 לו מראים אין: "הגמרא לשון פי על, האדם ולרצונות למחשבות הקשורה לב משאלת פשוט הוא החלום, לרוב אבל

 לאלוקי מקצה שהאדם המקום את משקף גם שהחלום ממחישה אגדתנו(. ב נה ברכות" )לבו מהרהורי אלא לאדם

 על ל"חז להנחית בניגוד, המצרי העם על לשלוט מנת על אמצעי היא[ הנילוס נהר] האלוקות פרעה עבור. בחייו

 מתחת האלוקות נמצאת ולכן(.  ד אבות" )בהם לחפור קרדום ולא בהם להתגדל עטרה תעשם אל: "תורה דברי

 למרות". לשכינה מרכבה הם האבות" כי, מעליו רחוק גבוה ה"הקב נמצא יעקב אצל, מנגד. בחלומו המלך לדמות

 גדולתו ולהראות במלכותו מקום לכל להגיע לו מאפשרת היא, למלך לרגלי מעמד משמשת רק שהמרכבה

 .בעולם לגילויו מלא שותף אך הבורא כלפי אפסי: באמת' ה עובד גם כך. כל לעיני וחשיבותו

 

  



 פניני השפעה ואמונה
 (א.נ.) 

 
  ו.י בחיים שהשם הוא כל יכול. כפשוטסיון שיש ליאמונה זה להזכיר לעצמי בכל מצב, בכל נ

 

רק של השבח בתפילה ש זה המקום . רואה שבדרך הטבע אין לו שום סיכוי, אז הוא מתייאש. מרים ידיים אדם

 . הבורא יתברך יכול , חיזוק באמונה שלי

 

  .תאמין שבורא עולם יעשה דבר שאתה בכלל לא חשבת עליו. תזרוק את השכל. תתחזק באמונה

 

 י לא יודע. אני רק מתפלל. נא ?השם הוא כל יכול והוא יושיע אותי. איך. לא מבין כלום, אני לא יודע כלום אני

 .י לימדו אותי שצריך להתפלל. לאאבל לא מתפלל כ

 

 .שבח מהמקום של ייאוש עצמי שאני לא יכול אלא רק הבורא יתברך -אני מתפלל 

 , מתיר, רופא חוליםסומך נופליםשלוש עשרה הבקשות שצריך עיון גדול ב מגיעות, ברכות השבח ולאחר שלוש

 .) הרוחני לכלא הדרגות של נפילות ארבעאסורים ומחייה המתים )

 

לשלוט על הרצון  .לעזור לי.. מתפלל מתוך אמונה שמה שיש לי זה רק תפילה, ששום דבר אחר בעולם לא יכול אני 

דיבור ומעשה  ,להשפיע יעלו המחשבות ובכך נפעל את מחשבה ורק מהרצון  לקבל ולהשליט את הרצון להשפיע

 .השפעה

 

ר אותי לצדיק , תודה שחיבתודה על זה שהגעתי להבנה .ולאחר הבקשות באות שלוש ברכות התודה שבתפילה

 . האמת

 .תודה תודה תודה

 

 .השפעה -וון שהתענוג הגדול ביותר להדבק בבורא יתברך יהשפעה מכ -תתחילו לחיות חיי נתינה 

 

 

 ,נר דולק תוכו שבתוך, ויבין ידע איש שכל צריך

 .נר לו שאין איש ואין, חברו כנר שלו נרו ואין

 לותולג לעמול שעליו, ויבין ידע איש שכל וצריך

 ,ברבים הנר אור את

 .כולו העולם את ולהאיר גדולה לאבוקה ולהדליקו

 קוק הרב -

 

 

 .נר יש בתוכו אחד שלכל ולהבין לגלות קוק הרב לדברי היא הכוונה .עיוורים פוקח השחר בברכות מברכיםאנו 

 .שבו האלוקי החלק את - לגלות יכול שהאדם ביותר הגדול הגילוי זה

 

  



 

 פניני בינה
 (פעת אדלרי)

 טבתחודש 

 ת החודשים הקשים של השנהאחד משלושמגיע ראש חודש טבת. טבת הוא  ,חג האורות ,בעיצומו של חג החנוכה

 גדול הוא הזדמנות גדולה לתיקון.קושי  –אך כפי שראינו בחודשים הקודמים טבת. ו תמוז, אב

 ומי, בעולם שורה קשה שדין ירחים שלשה הם אלו": ירחים שלשה תצפנהושמות מאמר ו ספר ספר הזוהרכתוב ב

שבהם חודשים  תמוז, אב וטבת הם. ..."שבעולם הדינים מחמת, השכינה גילוי בהם שאין, טבת אב תמוז הם, הם

 , חודשים של דין.השכינה מוצפנת

אפשר לעשות מהפך של כל  טבתחודש בלדברים גדולים.  להפך את הדיןזוהי הזדמנות כשיש מצב של דין אבל 

אנו  נקבל "טובות". ,ם על הקב"הים, המרמזי-וושני מוסיפים ל"טבת" אנחנו אם  כוחות הדין לכוחות של רחמים.

 דבר כלאם אנחנו מכניסים את רצון הקב"ה ל. ודבר דבר בכל ה"הקב את מכניסיםאנחנו  אם תיקון לעשותיכולים 

 .לטובה הופך לוהכ אז, עלינו שעובר

תיקון הצריך לעבוד על עניין הכעס והרוגז. טבת חודש ב, וכעסהיא המבחינת החושים טבת חודש התכונה של 

השגחה , ראיית ההטוב בעולםראיית , מבעד לשקר הראייה הרוחנית, ראיית האמתלחזק את  דש טבת הואבחו

 : הזוהר בוישב סעיף קיאומר  .וההסתר בתוך ההעלם לוהית-הא

 ְדִאְתָמר ְכָמה, ָברּוְך ְוִאְקֵרי, ּוִמַתָתא ֵמֵעיָלא ְמָבְרָכא ְדִאיהּו רּוְגָזא ִאית. רּוְגָזא ְוִאית רּוְגָזא ִאית, ְדִמָלה ָרָזא, ֲחֵזי ָתא"

 ְלֵעיָלא ִאְתַלְטָיא ְדִאיִהי רּוְגָזא ְוִאית. אּוְקמּוהָ  ְוָהא ָוָאֶרץ ָשַמִים קֹוִנה ֶעְליֹון ְלֵאל ַאְבָרם ָברּוְך( די בראשית) ִדְכִתיב

 ִכי ַאָפם ָארּור. ַהָשֶדה ַחַית ּוִמָכל ַהְבֵהָמה ִמָכל ַאָתה ָארּור( ג בראשית, )ִדְכִתיב. ָארּור ְדִאְקֵרי ְדִאְתָמר ְכָמה, ְוַתָתא

 ."ָעז

 פירוש הסולם:

שלמדנו בורך מלמעלה ומלמטה, ונקרא ברוך, כמו יש כעס שהוא מבוא וראה סוד הדבר. יש כעס ויש כעס. "

מלחמה והרג אנשים, עשה ברהם אוכבר בארוה, שאף על פי ש 'יון קונה שמים וארץברוך אברם לאל על' שכתוב:

ויש כעס שהוא מקולל למעלה  וגו', משום שקידש שם שמים בזה. 'ברוך אברםיו במעשה זה 'על מכל מקום נאמר

 . "וגו' 'ארור אפם כי עז'וגו',  'ההמארור אתה מכל הב'אמר: ולמטה, כמו שלמדנו שנקרא ארור, שנ

מעשה של הזולת מפרשים שאנו כעס מתעורר בנו כאשר רגש ה? נחנו יכולים להתגבר על הכעס הלא מתוקןאיך א

יש כמה שלבים בהתעוררות הכעס, וגם אם בשעת מעשה אנחנו משפיע השפעה שלילית על מפלס התענוג שלנו. 

כמה  למען העתיד.נתח אותם ולהפיק לקחים התבונן לאחר מעשה, ללאפשר  –לא מצליחים לעצור וללבן אותם 

 נקודות להתבוננות:

. כל מפגש שלנו עם אדם אחר הוא ניסיון שנועד מאת הקב"ה סיוןיא נהו מקרה שקורה לנוכל  –"אין עוד מלבדו" 

אותנו ולסייע לנו לתקן את הדרוש תיקון. כל ניסיון הוא כמו בימוי של סיטואציה שנועדה לבחון אותנו ללמד 

ולזכור  הסתכל על המתרחש מלמעלהצאת מהאירוע עצמו ול, לנוכל לעצור אירועולנסות אותנו. ואם תוך כדי ה

אגרת אומר בעל התניא בספר התניא  לעצור את הכעס ולהגיב ממקום אחר לחלוטין. גםנוכל  –ש"אין עוד מלבדו" 

 היה בכלל כעס". לא  –תה לו זאת יכי אילו היה מאמין שמאת ה' הי קודש: "אדם מאמין אינו כועס.

. וחוסר אמונה כועס? אדם בעל גאווהמי  –יהינום שולטים בו" )תלמוד בבלי, נדרים כב ע"א( ס, כל מיני ג"כל הכוע

הוא "אני ואפסי עוד". הכעס הוא  האדם כועס כשהדברים לא מתנהלים על פי רצונו. השורש של מידת הכעס

אם נזכור שיש רצון מעלינו, אם נזכור שהדברים שאנו נפגשים . שלנו, של הרצון שלנו לקבל לעצמנו של האגו י ביטו

 רצונו של הבורא ית' אז הכעס שלנו ישכך.  םאיתם ה

ולים של חנוכה איתנו אל חודש טבת, שנזכה לראייה רוחנית עלות ולקחת את האורות הגדשנזכה להמשיך ול

 הכעס בשרשו. ולתיקון

 )על פי שיעור של הרב יובל אשרוב וסדנאות "בדרך אל הטוב" של אור פנימי(

 


