
 

 
 

 
 
 
 

 בפנימיות הפרשה 
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

 
 

הבוא נבוא אני ואמך  ?ויספר אל אביו ואל אחיו ויגער בו אביו ויאמר לו, מה החלום הזה אשר חלמת"

אתה חושב שכולנו נבוא ונכנע לך ונקבל את ההנהגה שלך?  –)בראשית ל"ו, י'(  ?"ואחיך להשתחוות לך ארצה

)האחים( קנאו והמשיכו לשנוא  שאר הרצונות –)בראשית ל"ו, י"א(  "ויקנאו בו אחיו ואביו שמר את הדבר"

 עניין נעלם וחשוב.  אותו, אבל אביו שמר את הדבר, כי אביו הבין שיש פה

יבוא יום והם יצטרכו להיכנע אליו ולקבל  -באופן כללי הצדיק מגלה מסר ברור: שאר המחשבות והרצונות שבגוף 

נייה במשל פעם אחת במשל האלומות ופעם ש - למה צריך את אותו מסר פעמייםהיא את הנהגתו. השאלה 

חולם את אותו דבר פעמיים, הוא  כשפרעה חולם חלום,שגם בפרשת מקץ היא האמת השמש, הירח והכוכבים? 

 ים. למה החלום חוזר תמיד פעמיים?פעם במשל שבע פרות רזות שבולעות שבע פרות שמנות, ואחר כך עם שיבול

אומר שהחלום חוזר פעמיים כדי שהאדם ידע שזה לא סתם חלום, רוצים כאן להעביר  ,בפרשת מקץ ,במקום רש"י

ת הסבר יותר פנימי. למשל, מה ההבדל בין אלומות לבין השמש, הירח והכוכבים?  ההבדל לו מסר. אבל אפשר לת

הוא פשוט: האלומות הן תבואה הגדלה בארץ, והשמש והירח ואחד עשר הכוכבים הם גרמי השמיים. מה ההבדל 

עה והחסד, הנהגת האמונה, הנהגת ההשפ ,בין הארץ לבין השמיים? יוסף הצדיק רוצה לומר שההנהגה של הצדיק

זאת ההנהגה שצריכה לשלוט גם בארץ וגם בשמיים. כי ה' יתברך סידר מערכת של עולמות רוחניים מבחינת גרמי 

השמים וסידר גם את העולם הגשמי. כל מה שאנחנו רואים בעולם הגשמי אלו ענפים גשמיים שנמשכים 

הבחינה של הצדיק צריכה לשלוט הן מהשורשים שבעולמות העליונים כחותם ונחתם. יוסף הצדיק רוצה לומר ש

 ?בענפים הגשמיים שזה בחינת האלומות שבארץ והן בשורשים הרוחניים

זה כבר עניין יותר עמוק, כי גם יעקב וגם יוסף הם  - גם הם ישתחוו לו אבל להבין שגם יעקב ורחל, אביו ואמו,

שני כתובים המכחישים זה את זה עד  בחינת קו אמצעי. כידוע מבחינת עבודת ה' כל דבר בנוי בשלושה קווים,

אברהם מידת החסד, יצחק מידת  .שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. יעקב הוא קו אמצעי בין אברהם ליצחק

הגבורה, ויעקב הוא קו התפארת האמצעי ביניהם. יוסף, בין הבחינות השונות של השבטים גם הוא קו אמצעי. זאת 

 סף, כי הבחינה של שניהם דומה, בחינת קו האמצעי. עוד הבנה מדוע יעקב אהב את יו
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 מחשבה פנימית
 )יואל אופנהיימר(

 
 שלושה סוגי אכילה

 
יִּם:)כד( " ַהבֹור ֵרק ֵאין בֹו מָּ ה וְׁ כּו ֹאתֹו ַהֹברָּ לִּ ֻחהּו ַוַישְׁ ל ֶלֶחם ַויִּקָּ בּו ֶלֱאכָּ  ()בראשית לז "...)כה( ַוֵישְׁ

 פשט הפסוקים:

 מיד לאחר שהשליכו את יוסף לבור, יושבים אחיו לאכול את ארוחתם.

 :פרשת כי תשא פרשה מא( ,)שמות רבה )וילנא(  הפסוקים  האגדה על

ְקָעה ְבֶאֶרץ  כל מקום שאתה מוצא ישיבה אתה מוצא שם תקלה. שכן מצינו בדור המגדל ]בבל[ שנאמר "ַויְִּמְצאּו בִּ
ְגָדל ְוֹראשֹו ַבשָ  יר ּומִּ ְנָער ַויְֵּשבּו ָשם" )בראשית יא(, ומה תקלה היתה שם? "ָהָבה נְִּבֶנה ָלנּו עִּ ַמיִּם" )בראשית יא(. שִּ

ים ָכֶסף". "ַויֵֶּשב יְִּש  ים ְבֶעְשרִּ אלִּ ף ַליְִּשְמעֵּ ים" ַויְֵּשבּו ֶלֱאָכל ֶלֶחם ]בפסוק שלנו[ וכתוב "ַויְִּמְכרּו ֶאת יֹוסֵּ ִּּ ל ַבשִּ ָראֵּ
ְזנֹות ֶאל ְבנֹות מֹוָאב", ומה היה בסופם ים ַבַמגֵָּפה )במדבר כה( מה תקלה היתה שם? "ַוָיֶחל ָהָעם לִּ תִּ ? "ַויְִּהיּו ַהמֵּ

ים ָאֶלף" )במדבר כה(, ואף כאן ]בפרשת עגל הזהב היתה[ ישיבה של עבודת כוכבים: "ַויֵֶּשב ָהעָ  ם ַאְרָבָעה ְוֶעְשרִּ
ק" )שמות  לב(, בעבודת כוכבים ]המילה "מצחק" היא ביטוי לעבודה זרה[.  ֶלֱאֹכל ְוָשתֹו ַוָיֻקמּו ְלַצחֵּ

 ות למחשבה:נקוד

כשרואים האחים את יוסף מתקרב לקראתם, בודד הרחק מאביהם יעקב, מתפרצת בליבם שנאתם אליו, ומיד 
הּו ְבַאַחד ַהֹברֹות ְוָאַמְרנּו ַחָיה ָרָעה ֲאָכָלְתהּו" )פ כֵּ סוק כ(. תכנון נרקמת מזימה נוראה: "ְוַעָתה ְלכּו ְוַנַהְרגֵּהּו ְוַנְשלִּ

ים ַויְִּטְבלּו ֶאת ַהֻכֹתֶנת ַבָדם" )פסהרצח היה מושלם, וכ זִּ יר עִּ ְ עִּ ְְ וק כ(, מה לל העלמת הגופה ובידוי ראיות "ַויְִּשֲחטּו 
ף" )פסוק לג(. התערבותו של ר אובן, שאכן שיכנע לגמרי את יעקב שהכריז בעצמו: "ַחָיה ָרָעה ֲאָכָלְתהּו ָטֹרף ֹטַרף יֹוסֵּ

גורלי בתוכנית. כדי להמנע משפיכות דמים בידיהם, משליכים האחים את יוסף האח הבכור והרחמן, מכניסה שינוי 
ין בֹו ָמיִּם" )פסוק כד( ]לא היתה בהשלכה לבור סכנת טביעה ומוות  ק אֵּ חי לבור. לכן מציינת התורה "ְוַהבֹור רֵּ

ה יושבים האחים מידי[. על כל פנים, הבור מיועד להיות קברו של יוסף, ותמוה במיוחד שמיד לאחר המעשה הקש
יחד לארוחה! במקומות רבים בתורה מסופר על אכילה ללא אזכור ישיבה. למשל על סעודת הפיוס בין יצחק 

ְשֶתה ַוֹיאְכלּו ַויְִּשתּו" )בראשית כו(. לכן מפרשת אגדתנו את תוספת המילה " ַויְֵּשבּו" ואבימלך כתוב: "ַוַיַעש ָלֶהם מִּ
 מסמל את הנמכת קומת האדם והתקרבותו לארציות. כרמז למעשה מקולקל, שהוא

פעולותיו של האדם מתחלקות על פי שלשה תחומים: האסור, הרשות )המותר( והמצווה. גם מעשה האכילה יכול 
להשתייך לכל אחד מהתחומים הללו. תחום האיסור באכילה כולל בדרך כלל אכילה מתוך תאווה ודחף לסיפוק 

ג האוכל )מאכלים אסורים(, זמן האכילה )ביום צום או בזמן שצריך להתפלל(, מקומו תענוג. הוא מתפרט לפי סו
כגון בית כנסת( וצורתו )גרגרנות(. אכילה מתאווה היא פתח רחב  -)מקומות שמפאת הכבוד אסור לאכול בהם 

 ות.ליצרים, ועלולה לגרור עברות נוספות המוזכרות באגדתנו, כגון: שפיכות דמים, עבודה זרה או זנ
 

רוב אכילת העולם שייכת לתחום השני, המותר, ומהווה פעולת חיים בסיסית. האדם אוכל כי הוא רעב ללא חיפוש 
אחר תענוג מיוחד. עם האוכל מגיע התענוג, אבל הוא כשלעצמו איננו המטרה של האכילה. אבל גם בתחום הזה, 

גלה אטימות לב היא בחינת "נבל ברשות ישנם מצבים שהאכילה אמנם מותרת אבל מגונה מוסרית. אכילה המ
התורה". למשל, האוכל לנוכח אדם רעב בלי להתחלק אתו, או המעדיף לאכול מאשר להושיט עזרה לזולת השרוי 

 במצוקה קיומית.

מדרגת האכילה של התחום השלישי, אכילת המצווה. במצב זה התענוג היחיד שהאדם   מעטים זוכים להשיג את
ה', כגון אכילת קרבנות בבית המקדש או אכילת מצה בליל הסדר לשם המצווה. ועל זה נאמר :  חש הוא קיום רצון

ים ַוֹיאְכלּו ַויְִּשתּו" )שמות כד(.  "ַוֶיֱחזּו ֶאת ָהֱאֹלהִּ



 נשמה דיבורי
 דניאל שוסטרהרב )

 

שהרי בסוף הפרשה הקודמת התורה כותבת את כל עניני מקומות  רש"י מפרש: .אביו" "וישב יעקב בארץ מגורי

 ישיבת זרעו של עשיו, ועתה, אחר שפירשה התורה את ישובו של עשיו, כותבת התורה את ישוב יעקב וזרעו.

וידוע שכל סדר  ומקום כזה נקרא "מקום ישוב". מקום שבו מאיר האור העליון.ן מקום הישוב הוא ייופנימיות ענ

  ינו מקום ישוב.יהשתלשלות העולמות העליונים הוא כדי שהאור יוכל להאיר בכלי שענ

אבל  ינו של בית המקדש, שהוא השורש לכל הבתים של עם ישראל שבהם השכינה 'שורה' ו'יושבת'.יוזה גם כן ענ

אין להם  אחרא, אע"פ שנראה שיש להם מקום ישוב, האמת היא שאין להם מקום ישוב. ל הסטראעשיו, שרומז ע

ועל כן עשיו נקרא "איש שדה", שהשדה הוא מקום של סט"א והבית  ישב בו האור העליון.יאת הכלי שראוי שית

  הוא מקום הקדושה.

ריך שהכלי, שהוא האדם, תהיה לו כוונה נכונה בכלי, צ יתיישבמפני שכדי שהאור העליון  ומדוע אין לו מקום ישוב?

אבל  יש לו השוואת הצורה עם האור ויכול להתאחד עימו. ,של הרצון להשפיע, וע"י הרצון שלו להשפיע ולתת

והכל תמיד שהקליפה קודמת  .עשיו, שכל רצונו הוא הרצון לקבל אך לעצמו, נמצא שאין האור יכול להתישב בו

ולכן התורה מתארת קודם את ז' המלכים שמלכו  ויתרון האור הוא מתוך החושך. לפרי, והעדר קודם להויה,

שמר שלא לחזור יבאדום, ומקומות מושבתם של אלופי עשיו, שזה בחינת 'הכרת הרע', שרק על ידה אדם יכול לה

לשון פחד,  'מגורי' ."וישב יעקב בארץ מגורי אביו"של הקדושה, שזהו  הואחר זה התורה כותבת את ישוב לסורו.

ינו הוא הפחד מרוממותו ישענ כי פרצופי הקדושה, הכלים דקדושה, מתוקנים במסך ."אשר יגורתי בא לימלשון "

  שב בכלי.ישל ה', שלא להמשיך את האור בדרך טומאה, ואז האור יכול להתי

יראת וזה כנ"ל ע"י  ישב בתוכם.יבירידתו למצרים, היא להכין את הכלים כדי שיוכל האור להת ועבודת יוסף הצדיק

והחילוק שבין יעקב ליוסף הוא: שאצל יעקב הפחד הוא בבחינה שורשית, ואצל יוסף  ם הגדולה 'מגורי אביו'.ישמיה

כי יעקב זה  ולכן יוסף משלים את יעקב. סיונות.יהפחד מרוממות ה' הוא בפועל ממש, ובא לידי ביטוי בעמידה בנ

סיון לחטוא, אבל אצל יוסף הפחד מהחטא מתגלה בפועל ממש ימבחן בנבחינת יראת שמים באופן שעוד לא בא ל

  מחזה ולמעלה ומחזה ולמטה, ששם גילוי החכמה(. ה סוד)וז

ח, בכ נתכי הימים הנוראים נמשכת היראה באופן כללי, בבחי וזהו הקשר שבין יראת הימים הנוראים לחנוכה.

ובחנוכה זה יוסף הצדיק, שמוריד את  ."שה סוכותולמקנהו ע" ו שכתוב:יעקב אבינו, כמ נתוהעיקר בסוכות שזה בחי

 יסיונות,ל'יישב' את השכינה למטה מעשרה טפחים, שזה עולם הנסיונות, שיהיה אפשר ילעולם הנ היראה הזאת

וכן מובן הקשר בין  ה למטה מעשר הטפחים.יועל כן מדליקין החנוכי סיונו עם אשת פוטיפר.יכמו שיוסף עמד בנ

תשרי חשוון  –ג' החדשים  נתשכתוב בספרי חסידות, כי חנוכה משלים את סוכות )וזה בחיכמו  סוכות לחנוכה.

טבת שבט אדר, שהם מחזה ולמטה, בחי' יוסף  –ג' החדשים  ר מכןיעקב, ואח נתכסליו, שהם מחזה ולמעלה, בחי

  סיון ומגלה היראה בפועל(.ישעומד בנ

 שבת שלום לכולם וחג חנוכה שמח.

 

 

 יומיות של הרב שוסטרעצות  –קבוצת הוואצאפ הצטרפות ל
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 פניני שירה
 אהרן בס()

 

 

ידּות  ָלעֹוָלם ָבָאה ַהֲחסִּ
י יר ְכדֵּ  ְלָך ְלַהְזכִּ

י-אֱ  ַאָתה  ֹלהִּ

 עֹוֶשה ֶשַאָתה ַמה ְוָכל
ְהיֹות ַחָיב ְגַזר לִּ  נִּ

ָהֻעְבָדה  ַהזֹו מֵּ

 ַאָתה ָבּה ַהֶדֶרְך ַגם
יְך  ַעְצְמָך ֶאת ַמֲערִּ

 

 

 

יָנה ָרה ָלנּו ְנגִּ  ֲחסֵּ
יָנה טֹוָבה ָכזֹו  ְנגִּ
ב יַטת לֵּ  ַמְרטִּ

 ְמַטְלֶטֶלת ְדָמעֹות
יצֹונִּית  ֹלא חִּ
ית יָנה ְפנִּימִּ  ְנגִּ

ית תִּ  ֲאמִּ

ים ֻכָלם לִּ  ְוַהכֵּ
 ְכָבר ָבנּו
 ָשנִּים ְכָבר

ים ם ַמֲעלִּ  ֶשהֵּ
 ָאָבק ַעְצבּות ּוְטָרדֹות
ְמַעט ְוָשַכְחנּו  ַעד ֶשכִּ
ַנְחנּו אֹוָתם יָכן הִּ  הֵּ

יְך ש ָבֶהם ְואֵּ ְשַתמֵּ  ְלהִּ

  ָהֱאֶמת ֶשָכל ַמה
ים ֶזה יכִּ  ֶשָאנּו ְצרִּ
ן ְתַאמֵּ ן ּוְלהִּ  ְלַכּוֵּ
ן ְלַכּוֵּן ְתַאמֵּ  ְלהִּ

 ְלַכּוֵּן טֹוב

יל ַהַחיִּים ְכָבר   ְצלִּ
ָליו אֵּ  ַיֲעֶלה מֵּ

  



 פניני תפילה

 איתי אשכנזי(הרב )

 להניח לשליטה

  גמישות.. שחרור. שינוי שמצריך בתפילה משהו יש

 .עבורנו יתגמש בעשהט. עבורנו יתגמש' שה. עבורנו יתגמש שהעולם רוצים מקום שהוא באיזה אנחנו

  .שלנו מהתבנית שנצא. גמישים קצת אנחנו גם שנהיה הוא מאיתנו לצפות המינימום

  .יטשטש שלנו המציאות ובאחיזת במחשבה שמשהו

  .והתכוונות תרגול קצת מצריך זה אבל. מסוימת במידה לפחות אפשרי זה

 אנחנו שבו המצב כמו זה. ובשליטה מלאה במודעות היא כאשר שלנו הנפש מצב את להכיר הוא הראשון הדבר
  .במוח משימתי חלק זהו. משהו מתכננים איך. דבר כל מונח איפה יודעים

 עירנות שבין. לחלום מציאות שבין למצב יזומה בצורה לעבור יםיכול המציאות עם והמפגש שלנו המוח אבל
  .לטשטוש הבנה שבין. לשינה

 ...מאוחרת לילה בשעת בנהיגה האלה הרגעים כמו משהו זה

  ים?עוש מה אז

 .הוהרפי נשימות

 .השליטה את ולעזוב

 אני מה. אני איפה. בו מחזיק שאני למה להניח ולהתחיל מראש קבוע לא זמן פרק למשך עיניים לעצום אפשר
 .העניינים על פה יודע אני מה. לעשות אמור

 .ולנשום

 .לנשום פעם ועוד

 .האלוקים שמה כי הערפל תוך אל אותי לקחת לנשימה לתת

 .טוב לילה

 

 

 יגון פנימי אתר נ 

 יעוריםש -אידרא רבא 
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 דיומאפניני 
 (הרב מנחם סוכות)

 

 .בו" להשתמש" לך שמותר, לך חייב שהוא לחשוב קל כך כל ,למישהו טוב משפיע כשאתה, לצערנו

 עדיין הם שלנו ההשקעה ללא איך, להאיר להם גרמנו איך רואים אנחנו, הנרות את מדליקים אנחנו לילה כל אז
 .שלנו הנרות שאלו היא הפשוטה והתחושה. בכלל כאן היו לא הלהבות. משמעות בחוסר, בחושך שרויים היו

 .כך לא ממש שזה לומדים אנחנו ואז

 ."בלבד לראותם אלא, בהם להשתמש רשות לנו ואין הם קודש הללו הנרות"

 .זה את שנזכור חשוב כמה

 .קדוש כך כל אדם וכל" אדם נשמת' ה נר" - נר הוא אדם כל

 .אחר במישהו להשתמש לו מותר, נתן שהוא בגלל שרק חושב שמישהו נורא כמה

 ילד כל כמה לזכור חשוב כמה. לעולם נשמה להביא, נר להדליק זכו שבאמת, להורים, הגדולים למאירים ובפרט
 .שהוא כפי, בלבד ואותו, שלו האור את, אותו לראות חשוב באמת וכמה בו להשתמש שאסור כמה, קדוש הוא

 ושלעולם העולם את שממלאים האלו היפים האורות כל את לראות באמת שנזכה, וחברים חברות שמח חנוכה
 .בו משתמשים שהוריו ילד יהיה לא לעולם ,ושלעולם. אחר במישהו נשתמש לא שלעולם, נתבלבל לא

 

 

 

 

 .הדבר הכי מסוכן לקשר הוא כשהוא נהיה חיצוני

 .שכשאתה בא ונותן אותן, אפילו כשהן טובות, זה יכול להרוס הכול .אהבה אמתית היא כל כך מעבר להגדרות

את התורה  ם תירגמוה, ההפך. שכיח את התורה לא על ידי מחיקתהה"שפת אמת" מסביר שהיוונים ניסו לה
 .ממש לא אמור להיות כזה אבל הקשר שלנו לתורה .ליוונית, הם אמרו שהיא יפה וחכמה

אבל רק אחר כך, רק  .בית מקסים, שהארכיטקטורה מדהימה הם נתנו לנו לראות שזה .גם לבית המקדש נכנסנו
 ת נכנסנו לביתרק אז באמ .את הלב, רק אז הבנו שהקשר הוא הרבה יותר עמוק אחרי שהמכבים פתחו לנו

 .המקדש

כשאתה באמת אוהב מישהו, אל תתחיל להגדיר אותו, אל תיתן לעצמך לראות אותו בצורה חיצונית. זה הסוד של 
 .אהבה וזו המהות של חנוכה

 .שנזכה
  חנוכה שמח ועמוק

 

                       


