
 

 
 

 
 
 
 

 בפנימיות הפרשה 
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

 
 

ה ַויִּצָֹּׁ֥ " ָבָ֑ ּה ַמצֵּ יו ַוָיֶָּ֥שם אָֹׁתָ֖ ֲאשֹׁתָָ֔ ַרַֽ ם מְׁ ֶבןֶ֙ ֲאֶשר־ָשָׂ֣ ח ֶאת־ָהֶאֶ֙ ֶקר ַויִַּקַּ֤ ב ַבבֹֹּׁ֗ ם ַיֲעקֹֹׁ֜ כֵֵּּ֨ ּהַוַישְׁ ֶמן ַעל־ רֹׁאָשַֽ  ".ק ֶשָ֖

 )בראשית כח, יח(

ֶבןֶ֙ "ביחזקאל הנביא בנבואות העתידיות כתוב: . האבן מתחילה צריך להבין את עניין ב ָהֶאֶ֙ י ֶאת־לֵַּּ֤ רֹׁתִֹּ֜ ַוֲהסִֵּּ֨

ר ב ָבָשַֽ ָּ֥ ם לֵּ י ָלֶכָ֖ ָּ֥ ָנַתתִּ ם וְׁ כֶָ֔ ַשרְׁ בְׁ לב אבן' עד כדי כך שהוא 'פסוק זה מבינים שיש מושג של מ .(וכ יחזקאל לו,) "מִּ

 –יש 'לב אבן'  מאתנוכל אחד '. אבל למעשה לאדם פלוני יש לב של אבן: 'לאומריםאנשים  .חדר לשפה היומיומית

אבן. אנחנו כהאחרים הוא  , אך למעשה כלפיהלב צריך להיות מרכז ההרגשה של האדם .בללקון לב שכל כולו רצ

ולא שמחים  אותו, לא כואבים זולתהזולתנו, לא אוהבים את לאנחנו לא רגישים  .כמו אבן דוממת בנוגע לזולתנו

אנחנו מיד מצטערים ודואגים  -לנו משהו  הקור חלילהוס אם ח .אנו מאוד רגישים  - . בנוגע לעצמנוובשמחת

שהכל יסתדר על הצד הטוב ביותר. את עצמנו אנחנו אוהבים מאוד ודואגים שהכל יהיה בסדר מא' ועד ת', אבל 

 ,היומיוםשל לב האבן. בחיי הזו ם גדולים כדי לצאת מהשליטה אנחנו אטומים. צריכים לרחמי שמי לגבי זולתנו

עדיין לא התרככנו כמו שצריך, האבן נשארה חזקה,  .אנחנו רואים את לב האבן אפילו באדם העמל בתורה ומצוות

 נשארת.דוממת ואטומה. ככל שהאדם מנסה לשנות את עצמו ולהגיע למצב של "ואהבת לרעך כמוך" האבן הזאת 

היא "הייתה לראש  -הקשה הזאת ב האבן מלורוצים להיפטר  כבר מואסיםאצל אלו ש - "אבן מאסו הבונים"

 –תמורת לב האבן  וההשפעה, שרוצים לב בשר שכבר רוצים לבנות את עצמם באמת בדרך האהבה ופינה". אל

                                                                                          היא מתגברת כנגדם ונעשית לראש פינה, לראש השולט על האדם.

 מאמר תשי"א  מתוך

 

 

 
 

  פניני שירה
 (יפעת אדלר) 

 
 משעבוד לגאולה

 להשתחרר מפחדים
 להשתחרר מעלבונות
 להשתחרר מפגיעויות
 להשתחרר ממיותרים

 להשתחרר מניכור ומבדידות
 להשתחרר מתחושת נטע זר

 לזקוף קומה
 ולמצוא שמחה

 ולמצוא חיבורים אל עצמי, אל הזולת ואל הבורא.
 
 

                      

 
 פנינה לשבת

 טשע"ת ויצא
 



 מחשבה פנימית
 )יואל אופנהיימר(

 דלתתא אתעורתא

נֵּה ַוַיֲחֹלם( יב)" הִּ ָצה ֻמָצב ֻסָלם וְׁ רֹׁאשֹו ַארְׁ יעַ  וְׁ נֵּה ַהָשָמיְָׁמה ַמגִּ הִּ י וְׁ ֲאכֵּ ים ֱאֹלקים ַמלְׁ ים עֹׁלִּ דִּ יֹׁרְׁ נֵּה(  יג) בֹו וְׁ הִּ  וְׁ
 כח()בראשית  ."ָעָליו נִָּצב' ה

 

 :הפסוקים פשט

 '.ה עד שמגיע סולם על ויורדים עולים מלאכים של מחזה  ורואה חולם יעקב

 

 :'(ז המנחה תפילת הלכות – הלכות ליקוטי - מברסלב נתן רבי) הפסוקים על החסידי רושיהפ

 בהכרח  כן על, מאוד מתנגד הרע היצר אך. הזה השפל מהעולם אותו נעבוד שאנחנו דווקא רוצה יתברך השם
". לו יכול אין עוזרו הוא ברוך הקדוש אלמלא(: "ב עמוד ל דף קידושין) ל"חז כמאמר, מלמעלה ועזר סיוע שיהיה

 צריכין כן פי על ואף יתברך מאיתו הכל איך, כלל להבין אפשר אי וזה. מלמטה התעוררות איזו אנחנו צריכים אך...
... פלא וזה דווקא שלנו דלתתא אתעורתא ידי על הוא העולמות כל ותיקון[, מלמטה התעוררות] דלתתא אתעורתא

 רבותינו שאמרו וכמו, שהוא מקום מכל האדם של התעוררות בחינת כל יתברך' ה אצל מאוד וחשוב יקר כן ועל
 שיהיו פתחים לכם פותח ואני מחט של כחודה תשובה של אחד פתח לי פתחו( "ה פרשה רבה השירים שיר: )ל"ז

 תכף מתעורר אזי, דקדושה שהוא כל התעוררות איזו מתעורר שהאדם תכף כי", בו נכנסות וקרניות עגלות
 כל ידי על כי".  בו ויורדים עולים אלוקים מלאכי והנה" בחינת וזה[. מלמעלה התעוררות] דלעלא אתעורתא
, מלמעלה סיוע נמשך ואז, למעלה מלמטה עולים האלו והמלאכים, מלאכים נבראים מלמטה דקדושה התעוררות

 ...לסייע למטה מלמעלה היורדים האלוקים מלאכי בחינת שזה

 

 :למחשבה נקודות

 ירדו שמלאכים צפוי היה כאשר, חזרה ויורדים לשמיים מהארץ עולים המלאכים למה שואלים רבים מפרשים
 .חזרה ויעלו מהשמיים

 שותפות של הגדול הסוד את יעקב של הנבואי בחלומו רואה, מברסלב נחמן רבי של המובהק תלמידו, נתן רבי
 .  והבורא האדם

 את להשפיע לבורא וגורמים למרום עולים( בסולם העולים המלאכים) האדם של והתפילות הטובים המעשים
 (.בסולם היורדים המלאכים) לעולם ברכתו

! הגדולה המערכת של הגלגלים את להניע הכח הקטנה ובהשתדלותו, הראשון הצעד את לעשות האדם על
 עמוד לג דף ברכות"  )שמיים מיראת חוץ שמיים בידי הכל: חנינא רבי אמר: "הידועה האמרה את נבין זה בהקשר

, שחור - לבן, שוטה - חכם, עשיר - עני, קצר - ארוך: כגון, ה''הקב ביד האדם על הבא כל: "מאיר במקום י"ורש(. ב
 ".אדם של בידו מסר זו את, שמים ידי על בא אינו ורשע צדיק אבל, הוא שמים בידי הכל

 בלעדית בשליטה שהיא נקודה זו. הטובה בדרך לבחור לאדם לגרום והוא, לעשות יכול אינו שהבורא אחד דבר יש
 והשקעה מאמץ לאחר המתקבל דבר כי, מאיתנו יבואו", ההתעוררות, "שהרצון רוצה הבורא, מזאת יתרה. שלנו

 . בחינם שקבלנו מדבר לנו יקר יותר הרבה

 - השפע הורדת את בתגובה שגורמת, מלמטה בהתעוררות, מהאדם המתחילה מעגלית מערכת לעיננו מצטיירת
 .מלמעלה ההתעוררות

 .רסם מבחר שלהםפשמח לקבל תגובות, הארות, משובים ופנינים שלכם וננ                    

 orpnimi.org.ilifaty@    פנימי אור    www.orpnimi.org.ilחפשו אותנו באתר                      

http://www.orpnimi.org.il/
https://www.facebook.com/orpnimi/


 דיומא פניני
 (מנחם סוכותהרב )

 לעלות בסולם?

יֹׁרְׁ  ים וְׁ ים עֹׁלִּ י ֱאֹלקִּ ֲאכֵּ נֵּה ַמלְׁ הִּ יַע ַהָשָמיְָׁמה, וְׁ רֹׁאשֹו ַמגִּ ָצה וְׁ נֵּה ֻסָלם ֻמָצב ַארְׁ הִּ ים בֹו. "ַוַיֲחֹלם, וְׁ נֵּה ה' נִָּצב  דִּ הִּ וְׁ
 ָעָליו..."

ניתוח ראשוני של חלומו של יעקב מעלה תמיהה, איזה צורך יש לסולם בחלום? הסולם שמודגש כחלק כל כך 
 משמעותי בסיפור החלום, נראה מיותר לחלוטין. מהו, אם כן, הסולם?

ולם שמוביל לשמים, שאלה נוספת ששואלים, תמהים חכמנו היא: מדוע יעקב לא עולה בסולם? אתה רואה ס
 לקדושה, להוויית הבורא עצמו, ואתה נשאר כאן בארץ?

סולם מסמל דרך, דרך שיש בה שלבים, שמקרבת אט אט צד אחד לצד השני, את הארץ לשמים. העולם הגשמי 
שלנו נברא ממקום גבוה, רוחני ונבדל, ומקבל חיותו תמיד משם, אותו אור עליון עובר "צמצומים" רבים, שלבים 
רבים של עיבוי והתגשמות, עד שהוא מגיע למצב אותו אנחנו מכירים, לגשמיות בעלת מימדי מרחב וזמן. למרות 
ה"מרחק" העצום, הקשר לעולם לא ניתק, הקב"ה מחדש בטובו בכל יום מעשי בראשית ובדיוק כך, בכיוון השני, 

הסולם הוא הדרך, השלבים המאפשרים  אנחנו מנסים להתעלות שלב אחר שלב, ולהגיע קרובים יותר ויותר אליו.
 את הקשר החשוב ביותר, את החיבור בין ארץ לשמים.

אבל יעקב אבינו בא ללמד אותנו משהו שונה, אותה "דרך ארץ", קדמה לתורה, עד ה"תורה" לא היה ניתן להגיע 
ימות החול, יעקב  בלי לעבור בדרך, אבל יעקב שהוא מסמל את התורה, מלמד אותנו דרך חדשה. אם זו דרך של

 . מה זה אומר?יעקב מתקן את תפילת ערבית -מלמד אותנו את דרכה של השבת, את הנחלה ללא מיצרים 

ויהי ערב ויהי בוקר. עד יעקב הבנו שצריך את הערב כהכנה וכדרך להגיע  –אנחנו מכירים את הערב כמוביל ליום 
 בתוך החושך עצמו, בעיצומו של לילה.לאור, כאן בא יעקב ומלמד אותנו שניתן למצוא את האור 

קֹוםמהפסוק " שקפצה לו הארץ,  -שתיקן תפילת ערבית, והשני  –" לומדים חכמנו שני דברים. האחד ַויְִּפַגע ַבמָּ
, היא מלמדת את האדם שגם שונה, היא מהות נוספתשבא בית המקדש לקראתו. תפילת ערבית אינה תפילה 

 בית המקדש להגיע אליו, שגם בשיא החושך ניתן למצוא את האור הכי הגדול.אם הוא בסופו של עולם, יכול 

יָּ איך? המדרש כאן מבאר את גישתו של יעקב באמצעות הפסוק  י, ְבֶאֶרץ צִּ רִּ ַמּה ְלָך ְבשָּ י, כָּ ְמָאה ְלָך ַנְפשִּ י ף "צָּ ה ְועָּ
יִּם  י מָּ ְראֹות ֻעְזָך ּוְכבֹו -ְבלִּ יָך, לִּ יתִּ ן ַבקֶֹּדש ֲחזִּ גם אם אתה בארץ ציה, בשיממון, ההשתוקקות האמיתית תביא  ֶדָך..."כ 

לך את מבוקשך, וכעצמת ההשתוקקות כן מידת ההתגלות, "כן בקודש חזיתיך". אם בבוקר יש "אמת ויציב", הרי 
שבערב צריך "אמת ואמונה", האמונה שיש משהו שאני יכול לגלות והציפייה לגלות אותו, הן שיגלו את האור גם 

 בשיא החושך.

יויעקב אבינו רואה את הסולם אך לא עולה בו. הוא מגלה כי  לָּ ב עָּ נ ה ה' נִּצָּ על הסולם, אלא  -, הוא לא רק עליו ְוהִּ
על יעקב. לא כאברהם שקראו הר, ולא כיצחק שקראו שדה, אלא כיעקב שקראו בית, לא צריך לצאת  –גם עליו 

ימה, במקום הקרוב ביותר "בתוך הבית", שם תגלה את ה', אם רק החוצה בכדי למצוא, אדרבה אפשר להתבונן פנ
 תרצה.

 )מבוסס על תורתו של השפת אמת(

 

 

 

  



 פניני תפילה
 איתי אשכנזי(הרב )

 אל תעבוד עם עגבניות רקובות

 . פשוט טוב תעשה, היום במשך עושה תהשא מה כל את - סבל לעצמך לייצר במקום
 .ובייסורים במאמץ שמגיע לטוב רגילים כך כל אנחנו

 .פשוט טוב שאפשר זוכרים ולא מאמינים לא
 .ידינו במו הפשוט הטוב את מעצמנו מונעים כבר אנחנו פעם שלא לב שמים לא

 ?רקובות לעגבניות קשור זה מה

 .שלו התבשיל את מכין הוא איך אחד טבח אצל והתעניינתי, בהודו הייתי פעם
 ...ואז, התבלינים ואת, הירקות ואת העוף את לי הראה הוא אז
 ...אז

 .הזו השקופה האבקה את למעלה פה מוסיף אתה
 .גלוטמט מונוסודיום היה שזה משוכנע די אני אבל היום עד בטוח לא אני
 .טוב טעם מקבלים רקובות ועגבניות ישן עוף גם, ואז

 

 .לעשות מנסים שאנחנו מה זה
 :ומסורבלת מסובכת סיטואציה לעצמנו מייצרים
 .אלינו שייכות שלא בעבודות עובדים. איתם לנו נעים שלא חברים עם נמצאים
 .טוב ברוטב אותם לתבל מנסים ואז טריות לא עגבניות בוחרים, בקיצור

 .טעימה למנה גרוע גלם חומר להפוך ניסיון זה

  - פשוט כך כל זה באמת אבל
 .טוב גלם חומר קח
 .גדול כה במאמץ תבוא לא השמחה ואז

 . טריות עגבניות קנה
 ...כסף לך יש אם אורגניות

 .הנבואה אל כסולם בתפילה סדנא העברתי אתמול
 . מתיש סיפור אותו חוזר שם גם

 . יהיטר לא יהיעגבנ של טעם לו יש ובפיך - הסידור מול עומד אתה
 .להתרומם כדי שירים לו מוסיף ואז

 . אחרת או זו במידה מוצלחת התוצאה וגם, חשוב המאמץ
 ...הגלם בחומרי קודם לטפל הוא ביותר החשוב אבל

 . טעים יהיה הראשוני שהחומר

 ?עושים מה
  - קל די התרגיל

 . פשוט טוב לך ועשה שבוע קח
 . שכיף לאן לך

 .לך" בא"ש מה עשה

 ?פשוט נשמע

 .תנסו

 האתר של הרב איתי אשכנזי –ניגון פנימי 

 שיעורים מוקלטים של הרב איתי אשכנזי

  

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


 בינהפניני 
 (יפעת אדלר)

ל." ֶאה. ַוֶיֱאַהב ַיֲעקֹׁב ֶאת ָרחֵּ יַפת ַמרְׁ ל ָהיְָׁתה יְַׁפת תַֹׁאר וִּ ָרחֵּ ָאה ַרכֹות, וְׁ ינֵּי לֵּ עֵּ  יח(-)בראשית כט יז "וְׁ

מספר קושיות. האם ייתכן שיעקב אהב את רחל יותר מלאה רק בגלל  כשאנחנו קוראים את הפסוקים עולות בנו
 שהייתה יפת תואר? למה לבן התעקש שיעקב יתחתן קודם עם לאה? ולמה לאה הייתה שנואה על יעקב?

מסביר לנו הרב ברוך שלום אשלג זצ"ל בברכת שלום מאמר צח ענין לאה ורחל: "'ויאהב את רחל מלאה', הנה 
שהוא עיני לאה רכות. ולאה נקראת עלמא דאתכסיא ת דרכי ה' איך לזכות לאור פניו ית'... התורה מראה לנו א

ורחל נקראת יפת תואר שהיא בחינת עלמא דאתגלייא, . סוד ההסתרעיניים הוא סוד ההשגחה, רכות הוא 
 ."שהוא סוד השגחה גלויה

לוהית נסתרת מעינינו. וזוהי בחינת לאה. -עלמא דאתכסיא הוא הנהגת העולם על פי הטבע כאשר ההשגחה הא
לוהית על העולם גלויה לעינינו. וזוהי בחינת -עלמא דאתגליא הוא הנהגה מגולה של העולם שבה ההשגחה הא

 רחל.

א דאתגליא. עניין רצונו של "מטרת הבריאה להיטיב לנבראיו היא על בחינת עלמממשיך ומסביר הרב"ש: 
הקב"ה להיטיב לנבראיו הוא בעניין זה שתהיה מציאות האלוקות מגולה ומורגשת אצל התחתונים וזוהי 

 .בחינת רחל"

וכך נוכל להבין את מהלך העניינים בפרשתנו. יעקב רצה להמשיך את האור הגלוי של מטרת הבריאה ולכן בחר 
ן במקומנו לתת הצעירה לפני הבכירה". כלומר, לפני שמגיעים לגמר "לא יעשה כ  ברחל. אבל אומר לו לבן:

התיקון, לעלמא דאתגלייא, שהוא בחינת רחל, צריך לעבור קודם דרך מדרגת עלמא דאתכסיא שהיא בחינת לאה. 
בעלמא דאתכסיא ההסתרה והעדר האור הם אלו שמאפשרים לנו את הבחירה ואת היגיעה. אם הייתה לנו השגה 

גלויה אז מעשים שמקרבים אותנו לקב"ה היו מתוקים לנו ומעשים שמרחיקים אותנו ממנו היו מרים של השגחה 
לנו ולמעשה לא הייתה לנו בחירה. ההסתר מאפשר לנו בחירה ויגיעה ולזכך את עצמנו ולהפוך את הרצון לקבל 

ל את אורו של ה' על מנת שלנו לרצון לקבל על מנת להשפיע, ורק אז אנו יכולים להגיע לעלמא דאתגלייא ולקב
 להשפיע נחת רוח לבורא.

ה' ראה שלא הייתה דעתו של יעקב נוחה מלאה כי בחינה זאת היא רק בחינת תיקון  –"'וירא ה' כי שנואה לאה' 
שהפרייה הבריאה ולא מטרת הבריאה עצמה. אז השי"ת נתן לו פריה ורביה דווקא מלאה, הראה הקב"ה ליעקב 

נעשים דווקא ע"י אור הדבקות בזמן ההסתר. ורק לאחר מכן אפשר לעבור  והרבייה בתורה ועבודה
 ".למדרגה הבאה של עולם הגילוי

 עניין זה של לאה ורחל מסביר כמה עימותים במהלך ההיסטוריה. מסביר בעל הסולם בשמעתי מאמר רלד:

דאתכסיא, ולעומת זאת  העימות בין שאול לדוד נוצר מכיוון שדוד הוא משבט יהודה כלומר בחינת לאה, עלמא
 יא, וזהו מקור ההפכיות שלהם.שאול הוא משבט בנימין, כלומר הוא בחינת רחל, מעלמא דאתגל

וכן ידוע הסיפור על ירבעם בן נבט: "וזה עניין החטא של ירבעם בן נבט, שהקב"ה אחז לו בבגדו ואמר לו: אני ואתה 
לא בעינא ]איני רוצה[".  –"ה: דוד בן ישי בראש. אז השיב ובן ישי נטייל בגן עדן. ושאל: מי בראש? ואמר לו הקב

ירבעם הוא משבט אפרים בן יוסף, כלומר הוא בחינת רחל, עלמא דאתגליא ודוד הוא משבט יהודה בן לאה, עלמא 
 דאתכסיא. וגם כאן העניין הוא שסדר המדרגות הוא מקודם עלמא דאתכסיא ואחר כך עלמא דאתגליא.

 לה במדרגות ולהגיע לגילוי פני ה' יתברך.שנזכה לעלות מעלה מע

 

                       


