
 
 

 בפנימיות הפרשה 
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

 
ר ֻפַקד ַעל ֵעֻדת, ֲאשֶּ ְשַכן הָּ ן מִּ ְשכָּ ה ְפקּוֵדי ַהמִּ ה:-ֵאלֶּ י ֹמשֶּ ן  פִּ ר, בֶּ מָּ יתָּ יִּם, ְבַיד אִּ ַאֲהֹרן ַהֹכֵהן -ֲעֹבַדת, ַהְלוִּ

  שמות ל"ח, כ"א(.)
                       

השראת השכינה סוד רק נאזכר כי המשכן הוא  ?מה תפקידם הכהנים, הלוויים, ובני ישראל? מה מרמז באדם אחד

 שלושה קווים מהווים את מהות עבודת ה'. קו ימין, קו שמאל ואמצע. ביהודי.

יָך חדווה, שלמות, הסתפקות במועט,  –. מהותו של קו זהקו ימין –הכהנים  יָך ְואּורֶּ חסידות, שמחה שאין בה חסרון. "תֻּמֶּ

ָך". ומדוע? כי הכהנים מסורים, לעבודת ה'. לא קיבלו חלק ונחלה בארץ, ועבודתם טהורה וזכה, מבלי רצון  ְלִאיׁש ֲחִסידֶּ

 לקבל לעצמם, אלא לה' ולכלל ישראל.

ורש מהותה של התפילה, שבאה מעומק הלב , את הרצון לקבל, את שןהחיסרוקו זה מציין את  קו שמאל. –הלוויים 

ם זו מלחמה של תפילה על חורבן הפנימיות, מתוך  ".כדי למלא חללים וחסרונות. " ִׁשְמעֹון ְוֵלִוי ַאִחים ְכֵלי ָחָמס ְמֵכֹרֵתיהֶּ

 רצון למלא ולתקן את הכלי השבור, קרי הנשמה שחסרה עדיין.

. הם מאחדים בתוכם את שתי התכונות של הכהנים מוסרי הנפש השמחים, ושל הלוויים קו האמצע –ישראל 

 .כל אחד לפי זמנוג' קווים אלה צריכים שיהיו ויפעלו ביהודי, ,המתפללים והחסרים 

 (אתר ברכת שלום -מתוך דברי הרב גוטליב )

 

 
 מחשבה פנימית

 )יואל אופנהיימר(
וה לנו בב"א, הוא ענין ון של הגאולה, וביאת המשיח המקיי, שזה ענאמנם צריך להבין מאד מאד

 .תכלית הגובה של שלימות ההשגה והדעת
   (הקדמה לפנים מאירות ומסבירות)הרב יהודה ליב אשלג זצ"ל. 

  
נפלאים  םובנבואות מופיעים תיאוריעתידי של העם היהודי והאנושות כולה. מצב אידאלי רובנו מציירים מה היא גאולה? 
ם "של שלום עולמי ם-ְוגָּר ְזֵאב עִּ ׂש, ְונֵָּמר עִּ ם-כֶּבֶּ ֹטן ֹנֵהג בָּ ו, ְוַנַער קָּ יא ַיְחדָּ יר ּוְמרִּ ץ; ְוֵעגֶּל ּוְכפִּ י יְִּרבָּ פריחה  ,"ְגדִּ

ְׂשאּו " -וחקלאית כלכלית ְרְיכֶּם תִּ ֵתנּו ּופֶּ ֵאל ַעְנְפכֶּם תִּ ֵרי יְִּׂשרָּ ם הָּ בֹואַאתֶּ י ֵקְרבּו לָּ ֵאל כִּ י יְִּׂשרָּ יקר לנו וגם ".  ְלַעמִּ
י ֵבית־" לוהי ישראל על ידי האומות.-האוניברסלי, של הכרת א טההיב י ֵביתִִּ֔ ִּ֣ י כִּ ִ֑ ְזְבחִּ ל־מִּ ֖צֹון ַעַֽ ם ְלרָּ ֶ֛ ְבֵחיהֶּ ם ְוזִּ ֶ֧ עֹוֹלֵתיהֶּ
לָּ   א ְלכְתפִּ ֵר֖ יםׇה יִּקָּ ַעמִַּֽ ", מאוד מאודהגאולה בעניין אחד שצריך "להבין  של אבל בעל הסולם ממקד את עניינה".  ל־הָּ

רות הקדושה ההכ. מדובר על "האדם ידע את חוה אשתו". דעת היא לשון חיבור, על משקל דעת ה'והוא עניין 
יש והקרובה ביותר שניתן להגיע. וחיבור זה לא יהיה נחלת יחידי סגולה בלבד אלא של כל האנושות: " ְוֹלא ְיַלְמדּו עֹוד אִּ

ת  יו ֵלאֹמר ְדעּו אֶּ ת ָאחִּ יש אֶּ ת ֵרֵעהּו ְואִּ ם ה'אֶּ ְקַטנָּם ְוַעד ְגדֹולָּ י ְלמִּ ם ֵיְדעּו אֹותִּ י כּולָּ  ".כִּ
רבה המרבית בין שתי מהויות. קִ היא על ידי דבקות. ודבקות היא ההחוקים הרוחניים, הדרך לחיבור בין שני דברים על פי 

דעת ה' מושגת על ידי ונות של שני הדברים. ולכן תכלית הקרבה והריחוק לפי מדת השתוות התכ ת, נמדדיםוכי ברוחני
רק רצון להשפיע יש ית'  כך נמצא משתווה ומתחבר אליו כי לותיקון המידות של האדם מרצון לקבל לרצון להשפיע. ו

ניין של תחושה ורגש של שכלית, אלה ע –ית טיבן, הדעת המדוברת אינה תופעה קוגניבלי שום נצוץ של קבלה. אם כ
 קרבה עם הבורא.  

סית המגיעה כמתנה מלמעלה כתוצאה מהגאולה, יוצא לנו שהמצב של שלום עולמי ואהבה בין כל הבריות, אינו תופעה נ
לגאולה עצמה. ושלום זה ישרה על האדם פנימה ועל העולם כולו. ובשל בהירות הדעת לא יהיה יותר  היא התנאיאלא 

מאבק בנפש האדם בין הרצון לקבל )אומות העולם שבו( לרצון להשפיע )ישראל שבו(. וזה יקרין החוצה, על כל כוחות 
 העולם שיפעלו בהרמוניה ובאהבה.

 השגה בו ית' כלל(. אלא היא הכרה " )אין לשכל האנושיכלל ךחשבה תפיסא בלית מדעת ה' אינה ידיעת מהותו, כי "
של גילוי פניו, של נוכחותו והשגחתו האוהבת במציאות ובחיים של כל פרט ושל האנושות כולה. קיום המצוות יובן כלשון 

פשי מהסבל המגיע מהפירוד של 'צוותא וחיבור' ולא 'ציווי'. הייסורים יורגשו כגורם מתקן ולא כעונש, והאדם יהיה חו
ה אֲ מהבורא לפי הכתוב " חָּ נֶַּצח, ּומָּ וֶּת לָּ ַלע ַהמָּ ל ה'ֹדנָּי י-בִּ ה ֵמַעל כָּ ְמעָּ נִּים-דִּ  ."פָּ

 

 פנינה לשבת
 זתשע" ויקהל פקודיפרשת 

 



 
 רפואת הנפש

 )הרב אסף אהרון מכבי(

 
 אין אור ללא כלי

 
 ל.-כידוע, אין אור ללא כלי. כלי הוא סוד הרצון המתוקן, כלומר הנובע מן הנשמה ומבוטל לחוקי הא

 :קפד()פרי חכם, שיחות, ע' על זה כתב בעל הסולם זצ"ל 
. וידיעת דרכו ית']חכמת התורה[  עיקר העבודה והדבקות, היא בחוכמתא דאורייתא"

להרבות כלים ריקים, אשר על אותם הכלים  םמשתדליחתונים( )התעוררות התשבאתערותא דלתתא 
  .]השראה[ מתיישב השפע ומתברך בנביעו דמוחא וברכתא עילאה

המגיע,  , אלא בסתם באהבה והודיה, אין השפעדקדוקי דרכיו ית'ואם אין הדבקות על דרך ריבוי כלים ל
 מוצא בו מקום להניח ולהתקבץ ביד על יד, וכל פעם כמו לחדשות הוא צריך.

מי שרכש לו הרבה כלים, הרי השפע המגיע נאחז בהם תמיד על פי רשימתם, וכל מה שאין כן 
 ".נוסף על הראשונותשפע הבא נעשה 

וכאשר מסתלקות אין  כלומר, לחוות חוויות רוחניות שונות של אהבה והשתוקקות לה' אין זה מספיק,
נשאר אלא ריקנות. ברם, כאשר האדם מונח בתוך ד' אמות של הלכה, בין אדם למקום ובין אדם לחברו, 

 ומדקדק בלימודם וקיומם, אזי מעלים בקודש תמיד והבן.
 
 

 א.א.

 asaf_maccabi@walla.com -והתייעצות בנוגע לטיפול יהודי )גוף ונפש( ניתן לפנות לאסףבכל שאלה 

050-6717833 
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 הפרשה בדרך ה"שפת אמת"
 )הרב מנחם סוכות(

 

 פעימות
 

ל ַוֹיאְמרּו ה אֶּ ר ַלְמָלאָכה ָהֲעֹבָדה ִמֵדי ְלָהִביא ָהָעם ַמְרִבים ֵלאֹמר, מׁשֶּ ה ַוְיַצו ֹאָתּה. ַלֲעׂשת ה' ִצּוה ֲאׁשֶּ  מׁשֶּ
ׁש ִלְתרּוַמת ְמָלאָכה עֹוד ַיֲעׂשּו ַאל ְוִאָשה ִאיׁש ֵלאֹמר, ַבַמֲחנֶּה קֹול ַוַיֲעִבירּו  ֵמָהִביא. ָהָעם ַוִיָכֵלא ַהֹקדֶּ

 
למה חשוב לספר לנו את הסיפור הזה, תיאור שנראה על פניו פרט שולי, חלק אינטגראלי מהתנהלות של 

 גבייה? מדוע באמת לעצור את העם? האם אין מה לעשות עם אותה הנדבה?
שמתעורר בנו וממלא אותנו בתשוקה לתת, היא אחת המידות היפות והטובות הנדיבות, אותו רצון פנימי 

אליו יכול אדם להגיע. עם זאת, מעצם טבעה מידת החסד רחוקה ממקום הגבולות, היא הפכה של מידת 
 הגבורה המבדילה ומגבילה.

ים, חסרון הגבול יכול לטשטש את טהרתה של הנתינה, הנתינה יכולה להתפשט למקומות פחות נכונ
ולאותו רצון יכולים גם להצטרף רצונות אחרים, עם כוונה מדויקת פחות. על זאת מזהירנו החכם מכל 

 ָנִדיב". בכדי לשמור על יופייה של נדיבות היא צריכה שמירה, מנעולים. ַבת ַבְנָעִלים, ְפָעַמִיְך ָיפּו אדם "ַמה
דרך פעולתן של המלאכים. בכדי לחיות נכון צריך תמיד ", מתאר יחזקאל הנביא את ָוׁשֹוב ָרצֹוא ְוַהַחיֹות"

את הפעימות האלו, אי אפשר רק להתקדם, צריך גם לעצור, לשאוף פנימה ולבדוק. הבעל שם טוב מלמד 
שיחד עם כל עבודה רוחנית צריך לתת מקום לבדיקה הזו, תזכורת מגדלותו של הבורא והכנעה בפניו. 

, לשם שמים. ואם כך בכול עבודה רוחנית, בנדיבות, בחסד שמעצם רק כך יכולה העבודה להישאר נקייה
 טבעו חוצה גבולות, על אחת כמה וכמה.

ָחדכך ניתן לדרוש את דברי חז"ל " מיד כשמדברים על   -" ַהִכְלַאִים ְוַעל ַהְשָקִלים ַעל ַמְׁשִמיִעין ַבֲאָדר ְבאֶּ
כנה בתערובת, על הצורך להשאיר את הנדבה שקלים, על נדבה, צריך גם להזהיר על "כלאים", על הס

 טהורה ומבוררת. 
כשהעם התעורר בנדיבות למלאכת המשכן, כשהוא התמלא באותה תחושת נתינה נפלאה, היה כאן 
חשש שהנתינה תעבור את הגבול, שהמטרה הטהורה שעוררה אותה תעומעם, שהנדבה כבר לא תהיה 

, צריך לעצור, לבדוק מה המניע, האם הוא נשאר טהורה. כאן הגיעה האזהרה "מרבים העם להביא"
 מדויק.

ֵלא"כלאים" יכול לרמז גם על הדרך הנכונה להתמודד עם אותן תערובות. על " ֵמָהִביא", אותה  ָהָעם ַויִּכָּ
 הפסקה שנעשית בכדי לזכור מה אני עושה ולבדוק את המניעים.

". האם זה לא סותר? הרי ְוהֹוֵתר ֹאָתּה ַלֲעׂשֹות ַהְמָלאָכה ְלָכל ַדיָּם ָהְיָתה ְוַהְמָלאָכההפסוק הבא מתאר, "
 "דיים" מבטא דיוק ואילו "והותר" הוא כמשמעו, יותר ממה שצריך ]כך מקשה ה"אור החיים"[. 

לפי האמור ניתן לבאר שאכן בתחילה היה ריבוי, הריבוי לא היה ריבוי בחפצים, בחומרים שהביאו למשכן, 
סו מניעים חדשים, מכוונים פחות. אך כשהעם עצר את עצמו "ויכלא העם מהביא", אלא ריבוי ברצון, נכנ

הם הצליחו לתקן את אותו הריבוי, את הנדיבות שהייתה קצת לא מדויקת ומעתה כל נתינתם תאמה 
 לגמרי את הנצרך לבניית המשכן "והמלאכה הייתה דיים".

 
   ובספר( בפסוק, –)מבוסס על תורתו של השפת אמת, ויקהל, תרל"ה 

 
 

 
 
 
 
 



לתגובות 
besod.halashon@gmail.com 

 

 בסוד הלשון
 (סף בלו)יו

 
 

 הוקם המשכן 

 

ממתי : הזמןפקודי החותמות את ספר שמות. הפרשות תוחמות את תחום -בשבת שתבוא עלינו לטובה נקרא שתי פרשות: ויקהל

 בשנה השנית ליציאת מצרים. הכפורים עד לראש חודש ניסן בו הוקם המשכן למחרת יוםשמשה ירד מהר סיני עם הלוחות השניות 

ה ַוַיְקֵהל" ת ֹמׁשֶּ ר ִיְׂשָרֵאל ְבֵני ֲעַדת ָכל אֶּ ם ַוֹיאמֶּ ה ֲאֵלהֶּ ר ַהְדָבִרים ֵאלֶּ  ויקהל :רש"י מפרש )ויקהל לה,א(."ֹאָתם ַלֲעׂשת ה' ִצּוה ֲאׁשֶּ

וגם על " דבורו פי על נאספים הן אלא, בידים אנשים אוסף שאינו, הפעיל לשון והוא, ההר מן כשירד ,הכפורים יום למחרת. משה

את עדת בנ"י הנשים והגברים ומפרידם מן הערב רב אשר החטיאו את בנ"י בחטא העגל ומצוה  משה מכנס רק נשמעו לו.פי קולו 

להראות לכל ואז גם מהם כקהל מאוחד תרומה להקמת המשכן. אשר יתקן את חטא העגל לשמור על השבת ולנדב רק אותם 

 הגויים שה' משרה את שכינתו בתוך עדת בנ"י שהרי סלח ומחל לעמו.

ה ַוַיְקֵהלאונקלוס מתרגם  ה ְוַאְכֵנש ב ֹמשֶּ הם ששת ימי  והמרמזים על  המשכן )יום השבת(א)ימי חול( ונמצא הצרוף  םבה משֶּ

 :בעל הטורים מפרשוהאחד, של אלופו של עולם וזהו יום השבת בו שבת הבורא במנוחה.  אהחול שתכליתם הראשוני הוא ביום 

ם ַלֲעׂשת" כלומר ל"ט מלאכות המשכן לא  "בשבת ולא ימים 'וב אותם נעשה מלאכות ט''ל לומר ו''וי וחסר תשע' ל אותיות. ֹאתָּ

 השבת ולכן כל תולדות ל"ט מלאכות אסורות על בנ"י בשבת קודש.ות שמירת דוחה את מצו

הן גם  המשכןאת בנ"י בעודו עובד במשכן ובבתי המקדש.  משמשאת עצמו כאשר  משממאשר  שם כהןהן אותיות  המשכן

להוסיף ולמשוך את של ה' וביושר מתוך רצון חיובי  כנותכי במשכן שרתה השכינה ב. המרמזים, כן השםוגם  שם ה' שכן תיותאו

( הןכ פתיש)ראשי תיבות ך"המן שהוא  המשכןבתיבה ופורים צרוף מיוחד לחודש אדר  הוציאם ממצרים.אליו, אשר לבבות בנ"י 

רק רק לעזור לתקן את הגאוה שבלבנו בענווה.  וירד מגדולתו בשל גאותו. ושפתי הכהן הקדושות יכולות שכךכי המן המרמזים, 

ל ִמַתְלִמיָדיו ֱהֵוי, אֹוֵמר ִהֵלל"ככתוב מתלמידיו של אהרון הכהן נזכה להיות אם  ת אֹוֵהב, ָׁשלֹום ְורֹוֵדף ָׁשלֹום אֹוֵהב, ַאֲהֹרן ׁשֶּ  ַהְבִריֹות אֶּ

המורה התורה כי בין הבריות אלא חשוב לקרבן לתורה. כי לא מספיק לאהוב ולרדוף אחר שלום  ")משנה אבות א,יב(ַלתֹוָרה ּוְמָקְרָבן

 את אור הבורא.בה כים להשיג אהבה ושלום בין הבריות, ובין הבריות לבוראם, כי לכל בריה יש את הדר

ָאנּו ְוזֶּה" :כותב מברסלברבי נחמן  ָאָדם ׁשֶּ ִמְתָקֵרב ַמה ָכל, ְלַהַצִדיק נֹוֵסעַ  רֹוִאין ְכׁשֶּ ק לֹו יֹוֵתר ֵיׁש ַהַצִדיק ִלְמקֹום שֶּ  ֵמֲחַמת, יֹוֵתר ֵחׁשֶּ

ִמְתָקֵרב ָהָיה ַלָמקֹום ֱאלקּות ַהמֹוֵׁשך ְלַהְמִׁשיך כחַ  לֹו ָהָיה ִמְׁשָכן ִמְׁשָכן ִכי ְבִחיַנת ל ְוזֶּה"ַכנַ  ַהמֹוֵׁשך ְלַהכחַ  יֹוֵתר ׁשֶּ  ָׁשם בחינת עֹוֵמד ׁשֶּ

יך ָמְׁשֵכִני" יך' "ָנרּוָצה ַאֲחרֶּ ִמְתָקֵרב ַמה ָכל ַדְיָקא ִכי' ָנרּוָצה ַאֲחרֶּ  ל וכמובא"ַכנַ  ַהמֹוֵׁשך ַהכחַ  ל ֵמֲחַמת"ַכנַ  ְביֹוֵתר ָרץ הּוא, ֵאָליו יֹוֵתר שֶּ

ַהִמְׁשָכן במדרש הּוא ְלׁשֹון הּוא ׁשֶּ ה ַמְׁשכֹון ַמְׁשכֹון ׁשֶּ ִתְׁשרֶּ ְצָלם ְׁשִכיָנה ְלִיְׂשָרֵאל ׁשֶּ ְטאּו ִאם ֲאִפילּו אֶּ ָכתּוב ֹוְכמ ְוָׁשלֹום ַחס, יֶּחֶּ  ְוָנַתִתי: "ׁשֶּ

ם ִמְׁשָכִני ם ַנְפִׁשי ִתְגַעל ְולא ְבתֹוְככֶּ ְתכֶּ  )לקוטי מוהר"ן חלק א, תורה ע("אֶּ

אז בע"ה שנזכה להתקרב למקום של הצדיקי אמת בכדי שרצוננו ירוץ במשיכה אחר הנהגותיהם לדבוק בבורא יתברך שהוא מקומו 

 בית המקדש השלישי במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון.הוא של עולם ואין העולם מקומו. עד שיבנה המשכן מחדש 

 

 
 


