
 
 

 
 
 
 

 בפנימיות הפרשה 
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

 
 לכם יהיה השביעי וביום, מלאכה תעשה ימים ששת: "השבת שמירת ענין על מדבר רבנו משה הפרשה בתחילת

 ויקהל פרשת" )השבת ביום מושבותיכם בכל אש תבערו לא. יומת מלאכה בו העושה כל', לה שבתון שבת קודש

 '(. ג-'ב, ה"ל

. חסרונות לאדם שיש כך על מורה המלאכה. ממלאכה שביתה של יום זהו, החול לימות בניגוד, השבת יום, כן אם

. חסרונותיו את להשלים מנת על, שונים בתיקונים דהיינו, במלאכה לעסוק צריך הוא לכן, חסרונות לו שיש כיון

 במיטה שוכב שהאדם משמעותה אין, מנוחה. שלימות משמעותה מנוחה. מנוחה בחינת היא השבת, זאת לעומת

 במצב הוא העליון האור: "אומר הקדוש י"שהאר כפי. רוחני מושג הוא, לשבת בהקשר" מנוחה" שהמושג מפני, וישן

 באור, ולכן, חסרון שום בו אין, שלימות של במצב נמצא העליון שהאור, דבר של פירושו". המוחלטת המנוחה

 .שינויים בשום צורך אין, לכשעצמו העליון

 ששת כי. בעצמו בהתבוננות לעסוק האדם על שבו הזמן זהו, מלאכה עשיית זמן שהם, המעשה ימי ששת, כן אם

, ברוממותו, בגדלותו, בבורא התבוננות של זמן זהו, בשבת, כן שאין מה. הנבראים תיקון של זמן הם המעשה ימי

 כך על', ה גדלות על מתבונן האדם כאשר. הרוח התרוממות של, התפעלות של, שמחה של, שלימות של זמן וזהו

 יש אזי, לנבראיו טיבילה רצונו מתוך, פרטית השגחה מתוך הבריאה כל את ומנהל, תכלית ובלי ראשית בלי שהוא

 . ה"הקב על להישען עליו, להישען מי על לו יש - יודע האדם. ותקווה בטחון, שמחה לאדם

 

 

 

 הם חול, מתי קודש?מתי  –ששת ימי המעשה 

 "ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי קודש יהיה לכם." )שמות לה כ(

אלא כשעוסקין  ולא שתי בחינות? להיות הכול קודש יש הפרש מששת ימי המעשה לשבת ויש להקשות: הלא צריך

השבת דאינון  בימי השבוע לכבוד שבת אז כולם נכללים בשבת. וכמו שכתב בזוהר ויקהל בסולם )אות קעט(: "ימי

 ראל, וכד סלקא האי נקודה, כלא אתגניז ואיהי סלקא. כיוון דאיהי סלקא, אקרי שבת".שיימי השבוע קיימין ל

 –חסד, גבורה תפארת, נצח, הוד, יסוד דסטרא אחרא, והם עומדים לחוץ אל העמים. ימי השבת  יש ימי חול שהם

 השבוע עומדים לישראל.ימי 

כל ימי השבוע הם הכנה לשבת, אזי הם נחשבים אם  –יש להבין מה ההבדל בין ימי החול לימי שבת? ויש לומר 

לימי השבת. כי השבוע כולו מיועד להגיע למטרה שהיא השבת, דהיא מעין עולם הבא דהיינו גילוי אלוקותו יתברך 

ת בתענוג את הרצון לקבל, אזי הם נחשבים לנבראיו. מה שאין כן אם כל ימי השבוע הם רק בכדי להנות ולמלאו

 ימי חול.

 )רבי ברוך שלום אשלג, ברכה ושלום, מאמר רלח(

  

 

 

  

 פנינה לשבת
 חשע"ת פקודי-ויקהל

 



 מחשבה פנימית

אופנהיימר()יואל   

 

 השביל בענן

 

ה ָיֹכל ְוֹלא" ל ָלבֹוא ֹמשֶׁ ל אֶׁ י מֹוֵעד ֹאהֶׁ ָעָנן ָעָליו ָשַכן כִּ ת ָמֵלא' ה ּוְכבֹוד הֶׁ ְשָכן אֶׁ  ." )שמות מ, לה(ַהמִּ

 

 הפסוק פשט

 .פנימה להיכנס רבינו ממשה ומונע, אלוקית לנוכחות כסימן המשכן את מכסה כבוד ענן

  (ב עמוד ד דף יומא מסכת בבלי תלמוד) הפסוק  על האגדה

ה ָיֹכל ְוֹלא[ "שלנו בפסוק] כתוב: רמי אלעזר רבי זריקא רבי אמר ל ָלבֹוא ֹמשֶׁ ל אֶׁ י מֹוֵעד ֹאהֶׁ ָעָנן ָעָליו ָשַכן כִּ ' ה ּוְכבֹוד הֶׁ

ת ָמֵלא ְשָכן אֶׁ ה ַוָיֹבא[ : "תורה מתן בעת] וכתוב" ַהמִּ ָעָנן ְבתֹוְך ֹמשֶׁ ל ַוַיַעל הֶׁ  שתפסו מלמד(. כד שמות" )ָהָהר אֶׁ

 ְבֵני ַוָיֹבאּו": "בתוך" להלן ונאמר" בתוך" כאן נאמר: תנא ישמעאל רבי דבי. בענן והביאו למשה הוא ברוך הקדוש

ם ְוַהַמיִּם ַבַיָבָשה ַהָים ְבתֹוְך יְִּשָרֵאל יָנם ֹחָמה ָלהֶׁ ימִּ ְשֹמאָלם מִּ ם ְוַהַמיִּם" דכתוב, שביל להלן מה(. יד שמות" )ּומִּ  ָלהֶׁ

ל ַויְִּקָרא. "שביל כאן אף -" ֹחָמה ה אֶׁ  שלא, ארץ דרך תורה לימדה? לדיבור קריאה הקדים למה". ֵאָליו' ה ַוְיַדֵבר ֹמשֶׁ

 .קורהו כן אם אלא לחבירו דבר אדם יאמר

 למחשבה נקודות

י" תורה מתן בזמן. ענן של בהופעה ה"הקב של התגלות מתלווה רבים במקומות י ַביֹום ַוְיהִּ ישִּ ְהֹית ַהְשלִּ ר בִּ י ַהֹבקֶׁ  ַוְיהִּ

ים ֹקֹלת ד" רבנו למשה הרחמים מידות התגלות בעת(, יט שמות" )ָהָהר ַעל ָכֵבד ְוָעָנן ּוְבָרקִּ ָעָנן' ה ַוֵירֶׁ מֹו ַויְִּתַיֵצב בֶׁ  עִּ

ָעָנן ַוְיַכס" המשכן ובחנוכת(, לד שמות'" )ה ְבֵשם ַויְִּקָרא ָשם ת הֶׁ ל אֶׁ ת ָמֵלא' ה ּוְכבֹוד מֹוֵעד ֹאהֶׁ ְשָכן אֶׁ  הענן". ַהמִּ

 כפולה פעולה ללבוש, אכן. האדם עבור הבגד של לזה דומה תפקיד( בעולם' ה נוכחות) השכינה כלפי ממלא

 כלפי הענן גם כך. כל לעיני ולהיחשף לצאת לאדם מאפשר שני מצד אך, גוף את מסתיר הוא אחד מצד: ומנוגדת

 הופעתו מקום את מסמן, שני ומצד, האלוקית מההתגלות משהו" לראות" אפשרות מונע אחד שמצד, השכינה

, האלוקי הגילוי מול אל גם כך, השטח של הכר בסימני אחיזה של יכולת כל מאבדים גשמי שבענן וכמו! בעולם

 משה את הזמין ה"שהקב מלמדת אגדתנו. הבסיסית האנושית והרגשית החושית היכולת את לאבד האדם עלול

 .זה ומאיים נודע בלתי זורלא בבטחה להיכנס לו שיאפשר מיוחד שביל לו הכין כך ולשם, הענן בתוך איתו להיפגש

 הופכים ומוות טביעה של מקום להיות שעלולים והמים. ישראל בני עבור יבשה של שביל נוצר, סוף ים בקריעת גם

 המרחב למקום והחרדה המצור מקום בין מעבר מאפשר בים השביל. ומשמאל מימין לחיים מגינה חומה להיות

 ההתגלות של לאור, תורה ללא עולם של מהחושך אותו מוביל סיני בהר למשה שנפתח השביל וגם. והחופש

 .באמת ונגיעה

 שמאחורי להרגיש קשה. חדיר בלתי סמיך בענן כעטופה העולם נשמת נראית, משמעות המחפש האדם עבור

 העולם את ומכוונת המנהיגה, אחת אלוקית מהות עומדת, הטבע ותופעות האנשים מעשי, ההיסטוריים האירועים

 מהמילה היא" עולם" המילה שמקור ומסבירים! כולה ולבריאה לאנושות ושלום אושר: ויחידה אחת מטרה עבר אל

 ולהתקדם להתחיל כדי.  הגשמית המציאות ידי על הדברים של הרוחנית הפנימיות של וכיסוי הסתרה –" העֵלם"

 על, בים ישראל בני של השביל וכדוגמת. בענן שביל לעצמו לפרוץ האדם על המציאות של הרוחנית  ההבנה לעבר

 מלאכה, ורוחני גשמי של הפכים בין מיזוג, מתינות היא הנכונה הדרך. ושמאל ימין בין ואמצעי ישר להיות השביל

 בינונית מדה היא הישרה הדרך: "המידות עבודת בנושא ם"הרמב ומסביר. ויראה אהבה, ומעשה חשיבה, ותורה

 ואינה שוה ריחוק הקצוות משתי רחוקה שהיא הדעה והיא, לאדם לו שיש הדעות מכל ודעה[ מידה] דעה שבכל

 .)א פרק דעות הלכות" )לזו ולא לזו לא קרובה

 

 

 

 



 

 דיבורי נשמה עפ"י הזוהר השבועי
 (הרב דניאל שוסטר)

 

בכח" "הבכל דבר יש עניין פרת התורה את מעשה המשכן. מס ןבהשפרשות  ןויקהל פקודי, ה ןת השבוע הופרש

נו חינה של "בכח", ובפרשותיאת הציווי של המשכן, שזה הב פרומס תצווהו תרומהפרשות בפועל".  ב"הועניין 

 בפועל" של עשיית המשכן. "היש את  ,פקודי ויקהל ,הללו

והכלים הגנוזים  היינו כל האורותלהביא את כל העניינים שהם בכח, ו נו,נו במשכן הפרטי שלנו, במשכן לבבעבודת

עלינו תמיד להיות מחוברים לשורש,  את הדברים לפועל נו להוציאאך גם בעבודתנו פנימה, אל הפועל. בנשמת

המעשה צריך להיות ספוג מן המחשבה,  המעשה שואב כוחוכי בעצם אין מעשה בלי מחשבה. למחשבה העליונה. 

השבט החשוב, ה משבט יהודה, שהוא כנגד המחשבה, בצלאל שהימני המשכן, . וזה רמוז בשבטם של אבמחשבה

דן ידין "למטה דן.  דן היה ירוד שבשבטים, דן מלשון דין, כמו שאומר הפסוק  שני, אהליאב ומצדראש השבטים. 

 ,כי מעשה זה דבר מוגבל ומצומצם ,דין זה עניין של הסתר וצמצום, שזה בחינת מעשה. "עמו כאחד שבטי ישראל

, לקדש את "בפועלו" "בכח", חיבור של יהודה ודן זה חיבור של מחשבה ומעשהויהודה זה בחינת מחשבה. 

 המעשה, שישיגו את המחשבה מתוך המעשה, ולא שהמעשה יצמצם את המחשבה. 

כל מעשה המשכן השרה את קדושת ה העלו אותו לעולם האצילות. כל מעשה המשכן היה באופן שעולם העשי

 ואומר רש"י:. "'ויקהל משה" נו על הפסוקואפשר לדייק בדברי רש"י בפרשתהאחדות של השי"ת על כל המעשים. 

ר וצריך אדם להזה ים מרמזים לעולם המעשהיכי הידם אלא הן נאספים על פי דיבורו". י"שאינו אוסף אנשים בידי

ממעשי ידיו ע"י מחשבת "כוחי ועוצם ידי", אלא "מעשה ידינו כוננה במעשה ידיו, שלא יסלק המחשבה העליונה 

פירוש שמעשי ידינו לא יסתירו על  ריכה לשרות במעשי ידינו.שהקדושה העליונה צעלינו ומעשה ידינו כוננהו". 

עושה".  הנה זה "ההמחיה את המעשה, אלא אדרבה, יגלו אותו.  וזה ע"י הביטול וההכנעה של  האור האלוקי

י נורא הוא.  וכזה היה הביטול ניכר גם במעשה, כי כח הפועל בנפעל, ואזי המעשה לא מסתיר על מעשי ה', כ

דיבור , רק "נאספים על פי דיבורו", ם", בחי' "כוחי ועוצם ידי"יהיה מזוכך "שאינו אוסף אנשים בידי המשכן, שכולו

ל דבר ה', בבחי' פה שמוציא את האורות מהכח אל הפועל, ואין הפועל נפרד של נבואה, דיבור של ביטול א

 מהמחשבה, שזה התכלית של "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם".  

המחבר  הדעתנו, שהוא שה המשכן, צריכים להתחזק במשה רבשקורין את ה"בפועל" של מע וע"כ  בפרשיות אלו

ע"י משה רומז על הדעת ויש לרמז ש'מעשה' אותיות 'משה'. לבין המעשה שזה המידות.  בין הראש שהוא המחשבה

, רמעש ת כלולההמחברת את הראש למידות שעניינם המעשה, שמרומזות באות ע'.  כי יש שבע מידות, שכל אח

 וזה קדושת המעשה של המשכן.  שבת שלום לכולם. ,ע' ,הרי שבעים

 

 

 

 מצוות פרה אדומה מכפרת על חטא העגל

עניין טהרת הפרה באה לפני חודש ניסן, שבניסן נגאלו. והפרה היא בחינת אמונה, על דרך שפירש רש"י: משל לבן 

העגל, שפחה שטינף פלטרין של מלך ואמרו: תבוא האם ותקנח את צואת בנה. כך הפרה מכפרת על מעשה 

ה היא בחינת חוקה, כמו שפירש רש"י: גזירה היא שעניין עגל הוא שאמרו "אלה", כמו שכתוב בזוהר הקדוש. ופר

 ן צריכין הכנה לגאולה שהוא עניין קבלת אמונה.מלפני, חוקה חקקתי וכו'. לכ

 )ברכה ושלום, מאמר קעג(

נוכח, המורה על בתוך לשון  –בני ישראל רצו לעבוד את ה' מתוך הדעת, מתוך "אלה אלוקיך ישראל". "אלה" 

ומתקנת את הפגם  ,ת ה' מעל לדעתעבוד –י" הדעת. ולכן באה האם, שהיא הפרה האדומה, שהיא "חוקה חוקקת

 של חטא העגל.

 

 



בינהפניני   

(יפעת אדלר ) 

 והזדמנותהתחדשות  – הזמן

 .בעזרתם ואיך אנחנו יכולים לגדול עסקנו באתגרי הזמן וראינו מה אנחנו יכולים ללמוד מהם בכתבה הקודמת

 הקדיש תשומת לב להזדמנויות שטמונות עבורנו בחובו של הזמן.נעצור רגע במרוצת החיים כדי להפעם 

המון דברים שאסור לעשות. אבל מה עושים עם כל במשך שנים רבות התכוננתי לשבתות כמו שמתכוננים לעוצר. 

הייתי  ?, מיילים וטלפונים נטרנט, פייסבוק, וואצאפיממה שלמה בלי טלוויזיה, איאיך עוברים הזמן הפנוי הזה? 

. קופצת לספריה להצטייד בערימה חדשה של ספרים. סבלתי מכל רגע ורק חיכיתי שהעוצר הכפוי הזה יסתיים

והשעות והדקות אחרי הצהריים  חמש -מחזיקה מעמד עד השעה ארבעאיכשהו הייתי בשבתות הקיץ הארוכות 

ונראות כנצח נצחים עד שסוף סוף החשיכה ירדה ושלושה כוכבים כמו מסטיק ות והשניות שאחר כך היו נמתח

 מיוחלים נצנצו בשמים והיה אפשר לנשום לרווחה. תם העוצר עד לשבוע הבא.

ליין -הדדהמלאכה מרובה ו הדחופים שאני נמצאת בעיצומם?יקטים החשובים ואפשר להפסיק את כל הפרוואיך 

ונות מבריקים נולדים ממשיכות להתרוצץ ורעי מדוממת מנועים אבל המחשבות .ופתאום השבתה מוחלטתלוחץ 

וגם החגים לא היו להיט גדול. עם כל הקניות, ניקיונות,  .אפשר לכתוב אותם לפני שישכחוורק מחכה לרגע שיהיה 

 של עבודות פרך. בית משודרג עם תוספתמעצר  למיניהם. בישולים ומטלות החגים

 בהם אנו חוזרים, אלא. המועדים את חוגגים אנחנו למזכרת לאאומר המכתב מאליהו בשורש נצחיות ישראל: "

 האדם אלא האדם על עובר הזמן לא. ההיא כבעת עכשיו גם שמושפעת הזמן קדושת לאותה, המקורי לתוכנם

 תחנה לאותה האדם מגיע שבוע ובכל. שבת ששמה תחנה – בבריאה ראשונה שבת. לתחנה מתחנה בזמן נוסע

. הראשונה בפעם תהישהי הארה אותה. חג אותו החג. תחנה אותה תמיד התחנה. קדושה השפעת אותה. עצמה

 הארה – זמן ...מועד בכל אליו להתחבר יכול שאדם רוחני תוכן. המועדים אלה. לתחנות ומגיע בזמן  נוסע האדם

 עשירים חייו ברוחניות הדבק ...להארה להתחבר יכול האדם - הנכונות הפעולות את עושה האדם אם. שמושפעת

 ".התחדשות מרגיש תמיד כי מאוד

כשהכול בטחות המוואיפה ההתחדשויות  זה שלפעמים זה מרגיש כל כך חושך?איך  – אז אם יש כזאת הארה

 וזר על עצמו שוב ושוב?חנראה 

שבתורה ועבודה כאלה לא יתגלה כלל המאור ..."ג: אומר הרב אשלג זצ"ל בהקדמה לתלמוד עשר ספירות ל

 ".כנ"ל עטלףשבה, כי עיניו פגומות, ומהפכות האור לחושך, בדומה ל

 –ואם העיניים שלנו לא מתוקנות  .כלל לא מבחינים בהאנחנו  – שלנו מוגפים קיימת אבל אם התריסיםההארה 

 ו כחושך.ם עלולה להיתפס אצלנג הארהה

 הזמן?של נויות שמחכות לנו בתחנות מה אנחנו יכולים לעשות כדי לא לפספס את ההזדמ

ההכנות לקראת כל ומאז של כל תחנה. והתוכן המשמעות  להבין אתהמהפך שלי התחיל כשהתחלתי ללמוד ו

ארה המיוחדת הבאה וההקראת כל חג כוללות גם הכנה ולימוד לקראת התחנה ראש חודש ולכל לקראת שבת, 

מים מלאי תוכן להיות י ותוהופכ ותהולכהשבתות ארון הספרים הולך ומתמלא בספרים חדשים ו כךושלה. 

ושמחה,  מנוחהימים של  הזדמנויות, ומשמעות, ימים של השקטת הרעשים ומסיחי הדעת של היומיום, ימים של 

וכן והת, וכל חג ות שמגיעים איתוההתחדשויוזמירות ושל "השבת נועם הנשמות". וכך גם כל חודש ימים של 

 והתחדשות. , תדלוק. תחנות עצירה, התרעננותווהמשמעות של

 לעבוד, להתקדם, לתקן ולמצוא את .מתן תורהלחיות עם הזמן. לצאת ממצרים, להתכונן במשך שבעה שבועות ל

 מעגל השנה.חדש עם ח ולהתשנזכה לגדול ולצמון בעולם. כא מקומנו וייעודנו
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