
 

 
 

 
 
 
 

 בפנימיות הפרשה 
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

 
 

 עניין אריה בפנימיות

. וכן יהודי הוא לשון יהודה, ונקרא "גור אריה יהודה"הסמל דשבט יהודה היה אריה. וכן כתוב )בראשית מט ט(: 

 )שם כט לה(.  "הפעם אודה את ה'"כן משום העניין 

, וכמובן שמתגבר על עצמו ולא על אחרים, דזה גיבור כאריצריך להיות  יהודה וכדי שיהיה מודה במציאות ה' שזה

עצמית והולך בבחינת אינו קשה כלל. וכמו כן אריה בחינת חסד )לגבי פרצופי המרכבה( דכשמתגבר על אהבה ה

"ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך וממולדת חסד נקרא אריה. וכן ביאר ה"ברכת שלום" זצ"ל בפרשת השבוע: 

"אל הארץ אשר כשהבורא מתגלה לאדם ואומר לו ללכת מרצונותיו ומהרגליו ומסביבתו  – ומבית אביך"

 . אראך"

וצה רק בדביקות ה' זהו חסד, וכמו שאמרנו לעיל ואברהם נקרא בחינת חסד, כי כשעוזב את כל סביבתו ור

 ."זכרתי לך חסד נעורייך וגו"בהפסוק: 

 )מעגלות השנה, חשוון תשנ"ח(

 

 

 /http://www.oritmartin.com  אורית מרטיןהאומנית  – ״נשמה יתרה״

מי שמתבונן ו .על תוספת הנשמה והקדושה שהאדם מקבל בשבת ההשראה לציור היא ממאמר בספר הזוהר

שמאפשרת לך להתחבר בצורה קלה ופשוטה יותר  ומתמקד פנימה בשבת, יכול להרגיש את הנשמה היתרה הזו

 .החול ם של קדושה מאשר בימיניילעני

 

 

 
 פנינה לשבת

 טשע"ת ויחי
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 מחשבה פנימית
 אופנהיימר()יואל 

 
 לגור או להיות

נִ " נָׁה ַוְיִהי ְיֵמי ַיֲעֹקב ְשֵני ַחיָׁיו ֶשַבע שָׁ נָׁהַוְיִחי ַיֲעֹקב ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ְשַבע ֶעְשֵרה שָׁ ִעים ּוְמַאת שָׁ  ." ים ְוַאְרבָׁ
 )בראשית מז כח(

 

 פשט הפסוק:

 האחרונות במצרים.יעקוב חי סה"כ מאה ארבעים ושבע שנים, מתוכן שבע עשרה שנים 

 

  הלכות הודעה ו'( –)ליקוטי הלכות   -רבי נתן מברסלב  הפסוק:   הפרוש החסידי על

ר ֶשכְ  בָׁ מּוַה ַהדָׁ ה תָׁ ה ְוַנַחת ... ְוִלְכאֹורָׁ יּו ִעַקר ְיֵמי ַחיָׁיו ֶשַחי ְבִשְמחָׁ נָׁה הָׁ ן ְשַבע ֶעְשֵרה שָׁ יָׁה יֹוֵשב ְבֶאֶרץ ִיְשרָׁ אֹותָׁ ֵאל ֶשהָׁ
ֵמא ֶשָאז ִהְתִחיל גָׁלּות ִמְצַר  קֹום טָׁ א יָׁשַ לא יַָׁשב ְבַשְלוָׁה? ּוְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ֶשִהיא מָׁ ם ַדיווקָׁ ב ִים, ֶשֵמְררּו ֶאת ַחֵייֶהם שָׁ

ר בָׁ ַרְך ֶשֶזה ִעַקר ַהִחיּות,... ּוְכַלל ַהדָׁ ה בֹו ִיְתבָׁ ל ֶזה ... ֶשִעַקר ְשֵלמּות ַהִשְמחָׁ יָׁה  ְבַשְלוָׁה? ַאְך כָׁ ָאבֹות הָׁ ל ֲעבֹוַדת הָׁ ִכי כָׁ
ם עֹולָׁ ה ְוַהִחיּות, ִכי ֶזה יָׁד ְלַגּלֹות ּוְלהֹוִדיַע ֱאלקּותֹו בָׁ ל ַהִשְמחָׁ ם ְוֶזה כָׁ עֹולָׁ ם לָׁ ָאדָׁ א הָׁ םֶשַרק ִבְשִביל ֶזה בָׁ עֹולָׁ  ּוַע ַלכל ֶשהָׁ

ֱאֶמת הּוא מּות ִויֵמי ַחֵיינּו ֶהֶבל ְוכּו',..., ְוִעַקר הָׁ ה ְוסֹופֹו לָׁ ֵלא ַכַעס ּוַמְכאֹובֹות ְויָׁגֹון ַוֲאנָׁחָׁ ַרְך ַהֶזה מָׁ ְבִחיַנת ֶוֱאֶמת  ה' ִיְתבָׁ
ֵרב ּוְלִהְתַד  יו ְלִהְתקָׁ ל יָׁמָׁ ַרְך ְוַלְחתר ּוְלִהְתַיֵגַע כָׁ ם, ֶשהּוא ְלַהֲאִמין ַבֲאִמַתת ְמִציאּותֹו ִיְתבָׁ ל ַהחִ ה' ְלעלָׁ יּות, ֵבק בֹו... ֶשֶזה כָׁ

תּוב )דברים ל( )יט( החיים והמוות נתתי לפניך הברכה והקללה ובח רת בחיים למען תחיה אתה וזרעך: )כ( ְכמֹו ֶשכָׁ
 להיך לשמע בקולו ולדבקה בו כי הוא חייך...-לאהבה את ה' א

 
 

 נקודות למחשבה:

תחילת הפסוק שלנו מעלה שני קשיים: א( קיימת הנחת יסוד פרשנית, שאף מילה בתורה אינה מיותרת. כבר ידוע 
למצרים ועמד לפני פרעה. ובסוף הפסוק שלנו לנו מהפרשה הקודמת שיעקב היה בן מאה שלושים שנה כשהגיע 

נאמר שיעקב מת בגיל מאה ארבעים ושבע, אז מה הצורך להגיד לנו שהוא חי שבע עשרה שנה במצרים? ב( 
כשיעקב מתאר לפרעה את מהלך חייו עד כה הוא משתמש במילים "ימי שני מגורי". אבל כשהתורה מתארת לנו 

 ותבת: "ויחי יעקב בארץ מצרים".במצרים היא כ  את הפרק חייו האחרון

 קיימות שתי דרכים "להעביר" את הזמן שניתן לנו בעולם הזה: "לגור" או "לחיות".

המדרגה של "לגור" היא קיום על ידי מילוי צורכי הגוף: בטחון, פרנסה, תענוגות... המדרגה של "לחיות" היא מילוי 
  רא.צורכי הנשמה, התשוקה לאידיאל, לרוחניות, להכרת הבו

אדם השקוע אך ורק במילוי צורכי הגוף שלו נקרא רשע. לעומת זאת, מי שעסוק כל הזמן בזיכוך נשמתו נקרא 
)קהלת רבה פרשה ט(: ...אלו הצדיקים שאפילו במיתתן קרויין חיים   צדיק. מפה אנו יכולים להבין את המדרש

 והרשעים שאפילו בחייהן קרוין מתים.

שיש גם חיים ומוות   ים ומוות מתארים רק את מצב גופנו! התורה מלמדת אותנוהמושגים הידועים לנו של חי
אדם מנותק מהרוחני, מהאלוקי הנצחי, ממקור כל הקיום, הוא אדם מת   רוחניים המתארים את מצב נפש האדם.

ובים, למרות שמבחינה רפואית הוא חי ובריא! לעומת זו צדיק שמסתלק מהעולם ממשיך "לחיות לנצח". מעשיו הט
 דוגמתו האישית, הספרים שהוא כתב, הרעיונות והחידושים שהוא הביא לעולם הם החיים הנצחיים שלו.

רבי נתן מלמד אותנו עוד מושג חשוב: האדם העסוק רק במילוי צורכי הגוף, לעולם אינו מגיע לסיפוקו ולכן הוא 
  נתון לעצב ולתסכול. אדם ש"חי" ושואף לרוחני שמח בחלקו כל החיים.



  

 פניני שירה
 (שני נצר)

 

 כשאשה מתחילה להבין מי היא
 ובוחרת להתנהג לעצמה ככזאת

 זה יוצר אדוות
 ככל הנראה בקרב נשים הקשורות בה באיזשהו אופן

 חברות
 נשים מהעבודה

 הבת שלה
 מי שזו לא תהיה

 תת ההכרה של אלה שממש רוצות
 ממש ממש רוצות להבין מי הן

 יזהה שיש כאן תדר קרוב
 שמנגן את הנגינה שהן נכספות לה

 שהנשמה שלהן מזהה
 והנפש מבקשת להצטרף

 והגלים שנשלחים מימך כשצומחת
 יגיעו עד אליהן

 יכנסו בתוכן
 ילטפו לכל שמבקש להיות נאהב

 עד שיתרפא מעצמו

 ואז הן יהדפו את האור
 חזרה אלייך

 כדי שתוכלי להביא להן אור גדול יותר
 במעגל אינסופי

 .של הזנה

 ת מבינה שנולדת לתתוא
 אבל למעלה מזה

 נולדת לקבל כדי שתוכלי לתת
 את כל האהבה הזאת

 .חזרה

 ושלהתעקש להיות מקבלת
 ולא נותנת בלי סוף חינם

 ורק שם להתמסר
 ולתת את כל האור

 שעשויה ממנו
 .זה להקים את השכינה

  



 דיבורי נשמה 
 הרב דניאל שוסטר()

 

 "ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה, ויהי ימי יעקב שני חייו שבע שנים וארבעים ומאת שנה". 

הגמרא במסכת תענית אומרת: יעקב אבינו לא מת. שואלת הגמרא: הרי חנטו אותו וקברו אותו. עונה הגמרא: מה 

אחד שיש לו זרע אחריו נקרא זרעו בחיים אף הוא בחיים. ולפי זה מהי מעלתו של יעקב שלא מת? הרי כל אחד ו

 שלא מת. ומהי הרבותא? 

אלא התירוץ הוא שכל אחד שמשאיר זרע מצד הגוף יש לו המשכיות, אבל לא תמיד מצד הנשמה. כי שלמות חיי 

הנשמה היא כשיכולה להעלות מ"ן. וכתוב ש"במתים חפשי" )תהילים פח ו(, ומה שפעלו בנשמתם בחייהם זה מה 

ה שאין כן יעקב אבינו זכה שגם מצד נשמתו לא מת, ומבחינתו גם אחרי שנפטר יש לו את שזוכים לעולם הבא. מ

השלמות של נשמה בגוף ע"י בניו, שהם השבטים הקדושים. ומצדם נחשב שיעקב עודנו פה בעולם הזה עם נשמתו 

 הקדושה מעלה מ"ן. 

נשמה זה גרוע מאד, ונשמה בלי גוף  ומזה לומדים את השלמות של נשמה וגוף כאחד, שזוהי השלמות, כי גוף בלא

זהו גם חוסר תיקון. ואגם שלכל נשמה יש גוף רוחני, עם כל זה השלמות שלה תהיה כשתחזור להתלבש בגופה 

 הגשמי בתחיית המתים. 

ובאמת כמו שיש גופים בלי נשמה כך ישנן נשמות בלי גופים, אפילו בלי גופים ולבושים רוחניים, שהן נשמות 

ם הברית, ה' יצילנו, יוצאות חוצה ערומות ויש להן צער גדול. וענין זה התחיל בחטא אדה"ר, שכתוצאה מפג

והנשמות האלו התגלגלו בדור מצרים, ועליהן נסובות כל פרשיות שובבי"ם, שבזמן הזה אנו עומלים לתקן ולהלביש 

 את הנשמות בגופים. 

מפגם הברית בגופים, נעשית על ידי מה שכתוב וההבנה לימי שובבים, שהוא הלבשת הנשמות הערומות כתוצאה 

בפרשתנו שיעקב אבינו לא מת. היינו שגם אחר פטירתו מאירה אצלו השלמות של נשמה בגוף, שזה נותן כח לכל 

עם ישראל ולכל אלו שפגמו בברית לתקן את פגמיהם ולהלביש הנשמות בגופים. כי בעצם זהו "תיקון הברית". 

 תקן את הקשר של הנשמה עם הגוף. שהתכלית של תיקון זה יאיר בתחיית המתים. ברית עניינו קשר, וצריך ל

 שבת שלום ומבורך ובהצלחה לכולם.

 

 

 עצות יומיות של הרב שוסטרקישור הצטרפות לקבוצת הוואצאפ 

 

  

https://chat.whatsapp.com/Dd0sNnrR27AHaM9xbV9dqT
https://chat.whatsapp.com/Dd0sNnrR27AHaM9xbV9dqT


 פניני תפילה

 איתי אשכנזי(הרב )

 

 רגשות לוחשים

  ת.יש שתי תנועות של עבודה עם רגשו

 .הראשונה יותר מוכרת. זו עבודה עם רגשות צועקים. בולטים. עלבון. כעס. תאווה. אטימות

 .יש צורת התמודדות שלמה לפגוש רגשות כאלו. אחר כך להפריד בתוכם בין הטוב לרע. ולהעלות אותם

 .ואז יש עבודה אחרת

  ם.עבודה עם רגשות לוחשי

 .פה נדרשת הקשבה עדינה

 .להקשיב בתוך חלל שלכאורה אין בו רגשות. לפחות לא כה בולטים

 .אחד מאלו הוא אותיות התפילה. אחד מאלו הוא המצוות

 .יש שם רגשות. אבל הם נשמעים מאד דקים לאוזנינו. אולי כי התרגלנו לצעקות

 .זזאבל אם נקשיב טוב. בהתמדה. נוכל להתחיל לשמוע שם משהו 

 .זו תחילת מפגש עם רגשות השייכים לקדושה

 .השער נפתח

 

 יגון פנימי אתר נ 

 יעוריםש -אידרא רבא 

 

 

  

http://www.nigunpnimi.com/
http://www.nigunpnimi.com/
http://www.idraraba.com/itai


 דיומאפניני 
 (הרב מנחם סוכות)

 

 מה היא גאולה?

ית ַהָימִּ " יָדה ָלֶכם ֵאת ֲאֶשר יְִּקָרא ֶאְתֶכם ְבַאֲחרִּ ְמעּו ַויְִּקָרא ַיֲעֹקב ֶאל ָבָניו ַוֹיאֶמר, ֵהָאְספּו ְוַאגִּ ְָָּבצּו ְושִּ ים: הִּ
 "ְבֵני ַיֲעֹקב...

מדוע צריך יעקב לקרוא לבניו פעמיים? האם יש הבדל בין "האספו" לבין "הקבצו"? חז"ל מספרים לנו שיעקב 
ביקש לגלות לבניו את הקץ. כשהוא קרא להם הוא הרגיש שהגיעה השעה לשתף אותם ברזי העולם, אך משום 

 מה, לאחר שהגיעו, הסתלקה ממנו השכינה והתוכנית לא יצאה לפועל. מדוע?

יָדהישנם שני חלקים בהתאספות, האחד הוא "ֵהָאְספּו  ְבצּו ְוַאגִּ ְמעּו" והשני הוא "ִהקָׁ האנשים יחד נותן ". קיבוץ ְושִּ
יכולת למשפיע, למדבר, לומר את דברו. החלק הזה היה שלם, מצדו של יעקב הכול היה תקין. אבל יש עוד חלק, 
החלק של המקבלים, המוכנות של השומעים, האם הם באמת מקשיבים, האם לבם פתוח לקבל? כאן היה חסר 

ה המאחדת, הרצון לקבל משהו יחד. הסוד משהו, גם אם כל אחד הקשיב כיחיד, עדיין הייתה חסרה ההקשב
 הגדול של הקץ, של הגאולה, הוא ביכולת שלנו לאחד את הלבבות, להשתוקק יחד ולחכות יחד לאותה השמיעה.
ברגע שהאחים לא הצליחו להרגיש את החיבור ביניהם, ברגע זה כבר התחילה הגלות, מיד הסתלקה השכינה. אי 

 לראות את הגאולה.אפשר כבר לגלות את הקץ, לא ניתן 

ואיך מגלים מחדש את אותה התודעה, היכן מוצאים את הגאולה? את זה רומז יעקב בברכתו ליוסף. המדרש עומד 
ֱאֹלִקים  יעל הכפילות בדברי יעקב, הָׁ ְך ָהֹרֶעה ֹאתִּ י ֵמעֹוִדי ַעד ַהיֹום ַהֶזה: ַהַמְלאָׁ ע  ַהֹגֵאל ֹאתִּ ל רָׁ ֵרְך ֶאת  -ִמכָׁ ְיבָׁ

ִרים.. ֱאֹלִקים ַהְנעָׁ י. מבאר המדרש כי יעקב מלמד את יוסף שישנו קשר הדוק בין "הָׁ האלוקים שמביא  –" ָהֹרֶעה ֹאתִּ
ְך  ילנו פרנסה, שמנהל את עולם החומר, לבין "ַהַמְלאָׁ כשם שפרנסה הגילויים הנסיים של הגאולה.  –" ַהֹגֵאל ֹאתִּ

למה כוונת המדרש ומדוע חשוב ליעקב  פלאים. בכל יום, כך גאולה בכל יום. וכשם שגאולה פלאים, כך פרנסה
 להעביר את המידע הזה דווקא כאן?

אנחנו שוב ושוב פוגשים את העולם בשתי פניו, בפן החומרי, הטבעי, החיצוני ובפן הפנימי, הרוחני. אנחנו רגילים 
סותרים זה את זה.  לראות בשתי הצורות האלו קווים מקבילים, שני דברים שאינם קשורים זה בזה ואפילו לעיתים

זו תפיסת הגלות. עצם כך שאנחנו לא חווים את הקשר ההדוק שבין שני מרכיבי המציאות, הוא זה שמשאיר אותנו 
 מנותקים מהגאולה.

כשיעקב נפרד מבניו, על סף הגלות, הוא משאיר את הצופן והצוהר לגאולה. העולם החומרי והעולם הרוחני הם 
. לפעמים אנחנו רואים את העולם החומרי וחושבים שהוא אפור ונטול חיות, ממש קשורים ומשקפים זה את זה

שהוא נגרר על ידי כוחות טבע קשוחים ומשעממים. לעיתים נדמה לנו שעולם הרוח הוא סטטי, הוא ישן ומשומר 
 ללא מקום לחידוש.

מגלה לי כלום על מה  מלמד אותנו יעקב אבינו שזה ממש לא כך. עולם הטבע מלא בפליאה, היופי של אתמול לא
שיהיה מחר, הפלא של כל חלקיק בטבע, אינו פחות מזה של נסי הגאולה. ומאידך, כפי שהטבע תמיד מתחדש, 
מלא במעגלים של יום ולילה, של עונות השנה, של חיים ומוות. כך עולם הרוח מלא בחידוש ובתנועה. הגאולה 

תיקון הטבע,  –גע. ויעקב מזכיר לנו שלמרות שמנשה אינה משהו חד פעמי. זו תנועה שמתחדשת בלבנו בכל ר
הגילוי הפנימי. ובכל בוקר, מתוך יוצר אור,  –קודם לגאולה הפנימית. עם זאת צריך לזכור שהעיקר הוא אפרים 

ההתבוננות בחידוש הבריאה, ואהבה רבה, הדבקות בחידוש הפנימי. מגיעים למצב הגאולה, לאחדות, ל"שמע 
 ה' אחד".ישראל, ה' אלוקנו, 

 )מבוסס על תורתו של השפת אמת(
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