
 
 

 
 
 
 

 בפנימיות הפרשה  
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

 
י ָאָדם, ַהּתֹוָרה ֹזאת" ֹאֶהל ָימּות כִּ ָכל, ָהֹאֶהל ֶאל ַהָבא ָכל. בְּ ָמא, ָבֹאֶהל ֲאֶשר וְּ ַעת יִּטְּ בְּ ים. שִּ  " ָימִּ

ל. "מת טומאת על התורה כאן מדברת, בפשטות א כָּ ֹאֶהל ֶאל ַהבָּ ל, הָּ ֹאֶהל ֲאֶשר ְוכָּ א, בָּ  במדבר" )יִָּמים ִשְבַעת ִיְטמָּ

' מאהיל'ד, כיסוי משמעותו אוהל כי, אמונה בחינת על מרמז' אוהל, 'האדם עבודת פנימיות מצד(.  ו"ט– ד"י, ט"י

 הרי, אמונה בעל אדם - להפך הוא הדבר לכאורה הלוא? באוהל ימות שאדם אפשר איך, כן אם. מכסה פירושו

 האמונה זו, אמתיים חיים לתת שיכול היחיד הדבר, ז"בעוה שלנו במציאות. מת ולא רוחנית נהמבחי חי אדם הוא

, אחרת או זאת מתאווה תענוג למצוא מנסים הם, חיים הם כאילו מסתובבים האדם בני כל אמונה ללא. בבורא

 כל למהות האדם מתקשר, האמונה דרך אך. אמתית ושמחה וסיפוק חיות להם שאין משום, מתים הם בעצם אבל

ם:  "התורה אומרת מדוע, כן אם. חיים יש אמונה עם לאדם כ"וע, הבורא שהוא, המציאות כל לסוד, המציאות  ָאדָּ

, שונות מדרגות יש באמונה גם אלא? דסתרי תתרי ממש זה? ימות אמונה לו שיש שאדם יתכן איך", ְבֹאֶהל יָּמּות ִכי

 ןשה, וחיות בהמות כמו חייו את חי שהוא הרי, אמונה עם לאדם, אמונה ללא חיים שחי אדם נשווה אם בוודאי

 מעלה האמונה, אמונה בו שיש אדם, זאת לעומת. לשרוד ומשתדלות, נמצאות הן שבו הטבע פי על ומתות חיות

, בנו שיש הסממנים כל את יש לחיות דהנה. אדם בשם מתגדר כבר הוא ובזה, הטבע מעל אחת דרגה אותו

 את יש דלאדם. השכל וזה בחיות נמצא שלא באדם שיש תאמר ואם. השליטה, הכבוד, השתייה, האכילה תענוגות

 האדם של לתועלתו ומשמשים חוזרים הם, מפתח שהאדם המדעים כל אם אבל, שלמים מדעים להשכיל היכולת

 שבו היחיד הדבר, דאמת אליבא כ"א". כרבו להיות לעבד דיו" אזי, התאוות שאר או כסף, שליטה, לכבוד זה אם בין

 מתפקד האדם הזה החוש באמצעות. האמונה עניין הוא החי בעולם כלל נמצא שלא אדם בשם האדם מתגדר

 את שמנהיגה אלוקית מציאות שיש שמאמין האדם. הטבע ולתנאי השטח לתנאי בהתאם רק ולא הטבע מעל

 עם, הבורא עם מתקשר האדם האמונה דרך. וגדולה נעלה מטרה יש הזאת המציאות שלכל, בכול מלובשת, הכול

 אדם לעומת אמונה חיי שחי אדם יחסי באופן. הטבע עולם מעל אחת בדרגה אותו שמעלות מצוותיו עם, תורתו

                                                  .יותר גבוהה בדרגה בוודאי הוא אמונה בו שאין

 ץ"תר מאמר מתוך

 
 

 

 
  פניני דיומא

 (מנחם סוכות)הרב  
 

 
לפעמים אנחנו כל כך רוצים לעזור, לפתור ליקרים לנו את כל קשייהם, שאנו שוכחים כמה חשוב להם התהליך, 

אז משה מכה בסלע, לעם יש מים וטוב להם. אבל  .כמה טוב יהיה להם אם הם ילמדו את הדברים בעצמם
 .אלוקים היה יכול מלכתחילה להביא להם מים, לא לשם כך הוא הביא אותם למחסור

 
כשהגר תועה עם בנה במדבר, כשהיא כבר מיואשת לגמרי, ה' פותח את עיניה והיא רואה באר. "הכל בחזקת 

על שפת הבאר ולמות מצמא. בשביל לגלות את כל הטוב מלמדים אותנו חכמינו, אתה יכול להיות ממש  -סומים" 
 .שמחכה לך, צריך לדעת לפתוח את העיניים

 
תדברו ותלמדו אותם למצוא את  -ְלֵעיֵניֶהם". מסביר ה"שפת אמת"  - למשה ואהרון נאמר "ְוִדַבְרֶתם ֶאל ַהֶסַלע

אבל משה ראה את הקושי  .המים המוסתרים גם כשנראה להם שיש רק סלע, תלמדו אותם לפתוח את העיניים
אֵ "ַיַען ֹלא ֶהֱאַמְנֶתם ִבי ְלַהְקִדישֵ  .ופתר להם את הבעיה, וזה ממש לא העניין ,של העם, את הצמא ל" ִני ְלֵעיֵני ְבֵני ִיְשרָּ

 .שלא נתתם לישראל את ההזדמנות ללמוד, את היכולת לפתוח את העיניים כמה חבל -
 

 את העיניים. שבת שלום! נו ולתת להם ללמוד, שנזכה לדעת לפתוחיחברות וחברים יקרים, שנזכה ללוות את אהוב

 

 פנינה לשבת
 חשע"ת חוקת

 



 

 מחשבה פנימית

 )יואל אופנהיימר(

 

 

 להכיר את הטוב

אֹל" ר ָהָעם בֵּ ֹמֶשה -ַויְַּדבֵּ ים ּובְּ ַנפְּ הִּ ין ַמיִּם וְּ אֵּ ין ֶלֶחם וְּ י אֵּ ָבר כִּ דְּ ַריִּם ָלמּות ַבמִּ צְּ מִּ יֻתנּו מִּ ָצה ָלָמה ֶהֱעלִּ ָָ נּו  שֵּ
ל ֵָּ ֹל  )במדבר כא ה( ."ַבֶלֶחם ַהקְּ

 פשט הפסוָ

 העם מתלונן קשות על העדר מזון ושתייה ראויים, פרט למן הבלתי מספק.

 ב( -א   ה  )עבודה זרה  הפסוָים  האגדה על

בנן: אמר להן משה לישראל: כפויי טובה בני כפויי טובה. בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לישראל: "ִמי ִיֵתן תנו ר
ֶהם ְוִלְבֵניֶהם ְלעֹ  ל ַהיִָּמים ְלַמַען ִייַטב לָּ ל ִמְצֹוַתי כָּ ֶהם ְלִיְרָאה ֹאִתי ְוִלְשֹמר ֶאת כָּ ם ֶזה לָּ בָּ יָּה ְלבָּ ם" )דבריםְוהָּ היה   ה(  לָּ

ה ַבֶלֶחם  להם לומר: "תן צָּ אתה" ]תן לנו את את היראה הגדולה והמבורכת זו[. כפויי טובה, ככתוב: "ְוַנְפֵשנּו קָּ
ִדי ִהוא נְָּתנָּה לִ  ה ִעמָּ ה ֲאֶשר נַָּתתָּ ִאשָּ ם הָּ ָאדָּ ֵעץ ַהְקֹלֵקל" ]בפסוק שלנו[; בני כפויי טובה, דכתיב: "ַוֹיאֶמר הָּ י ִמן הָּ

ֹאֵכל" )בראשית ג(  .וָּ

 מחשבהנָודות ל

הכרת הטוב היא ערך מרכזי ביחסים שבין אדם לחברו ובין אדם להקב"ה. רבינו בחיי ]פרשן ספרדי מימי הביניים[ 
ִים ֲאֶשר ֹלא יַָּדע ֶאת יֹוֵסף" ש ַעל ִמְצרָּ דָּ ם ֶמֶלְך חָּ )שמות א(   מבליט את הקשר שבין הדברים בפרושו על הפסוק: "ַויָּקָּ

כל הכופר בטובתו של חברו סופו שיכפור בטובתו של הקב"ה, שהרי כתוב "אשר  -וכותב: "אשר לא ידע את יוסף" 
לא ידע את יוסף", ובסוף אמר "לא ידעתי את ה'". הכרת הטוב היא בסיס לאהבת הזולת, בין אם מדובר בבורא או 

ווה ערך באדם השני. הכרת הטוב באה לידי ביטוי במילה "תודה", שהיא אחת המילים הראשונות שהילד לומד ומה
חינוכי בסיסי. להכרת הטוב שלשה מרכיבים: הראשון הוא הרצון לקבלת הטוב. השני היא היכולת לזהות את 
הטוב הקיים ולהעריך אותו. השלישי היא היכולת להודות למי שהעניק את הטובה. הברכה המבטאת בעוצמה את 

טיב". היפוכה של הכרת הטוב היא לוהנו מלך העולם הטוב והמ-תחושת הכרת הטוב הינה: "ברוך אתה ה' א
כפיות טובה שהיא מידה רעה הנובעת מגאווה ואהבה עצמית. האגדה שלנו מתארת לנו שלש צורות של כפיות 

 טובה:

בני ישראל נמנעים מלבקש לקבל את המדרגה של יראת ה'. מסבירים בעלי התוספות על המקום: "לכך קראם 
לו טובה בכך". במילים אחרות, יש מצבים שהאדם אומר "בלי טובות!" על כפויי טובה ... שלא היו רוצים להחזיק 

מנת לא להיות חייב לשני. גישה זו היא גישה של "תן וקח" רדודה, שרואה את יחסי בני האדם כמערכת תועלתנית 
 או אפילו מסחרית ושוקלת בכל פעם מה הכדאיות של קבלת הטוב מהשני.

 

ם ֹזאת ַהַפַעם ֶעֶצם ֵמעֲ אדם הראשון מקבל את חווה אשתו כ ָאדָּ ַמי מתנה נפלאה ומודה על כך להקב"ה: "ַוֹיאֶמר הָּ צָּ
ה ֲאשֶ  ִאשָּ ִרי". אך לאחר משבר החטא הראשון, הוא מיד מאשים את ה"מתנה" בקלקולו ואומר "הָּ ר ִמְבשָּ שָּ ר ּובָּ

ֵעץ". סוג זה של כפיות טובה מ ִדי ִהוא נְָּתנָּה ִלי ִמן הָּ ה ִעמָּ בליט את הקושי להודות על הטובה בנסיבות נַָּתתָּ
  המשתנות של החיים.

בפסוק שלנו מתגלה כפיות טובה, אולי הקשה ביותר, והיא חוסר היכולת לראות את הטוב. המן היה מזון קל 
לאכילה, שהיה נעכל בשלמות ללא שום פסולת. המן הוא אב הטיפוס של המזון הבריא, המותאם במדויק לגוף 

קל  -יס השורש "ק.ל" נוכל לראות איך בני ישראל לועגים ל"קלות" של המן ומכנים אותו "ְקֹלֵקל" האדם! ועל בס
והוא עבורם כמו "קללה". הלוואי ונזכה לרצות ולחוש את הטוב שאנו מקבלים מהאדם השני ומהבורא   -שבקלים 

 זה שיודע להודות. –וכך נוכל להגיע למדרגה האמיתית של היהודי 

 

 

 

 .רסם מבחר שלהםפלקבל תגובות, הארות, משובים ופנינים שלכם ונשמח נ

 yifat@orpnimi.org.il    פנימי אור    www.orpnimi.org.ilחפשו אותנו באתר                      

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


 

 דיבורי נשמה 
(הרב דניאל שוסטר)  

 

 על צווה ת"השי שהנה יראה מריבה מי בחטא והמתבונן. לארץ יכנסו שלא ואהרן משה על נגזר מריבה מי בחטא

 זה כי, עזר ולא הסלעים לאחד דברו והם. ניכר שלא עד אחרים סלעים בין וישב הסלע והלך, הסלע אל לדבר משה

 עמוקים הדברים. מים ויצאו, והיכוהו, האמיתי הסלע הזדמן כדי ותוך. אליו לדבר להם אמר' שה הסלע לא

 זה מה, וכן. בזה נוראים סודות גנוזים התורה פנימיות י"שעפ, שכן כל. זה חטא את להבין הפשט פי על ומסובכים

 ? ישראל לארץ לכניסה קשור

 גופו את משחית היה לא' לה הדיבור עבודת את ומכיר יודע היה שאם אומר נחמן שרבי שכמו לומר אפשר

, האדם על להקשות מחפש לא ת"השי. וקשים גדולים פגמים לתקן ומועילות קלות דרכים ישנן - קשים בסיגופים

 דרך. הדיבור בדרך ולא ההכאה בדרך שבחרו זה הוא מריבה מי של מהפגם וחלק. הוא משובח הזריז - ההפך אלא

 . ל"לחו ישראל ארץ בין ההבדל שזה', ה שבעבודת הנועם הוא הדיבור דרך, הסיגופים דרך זה ההכאה

. קלילה ולשונו קל יותר שהוא, ירושלמי תלמוד לעומת, במדרש שמבואר כמו, קשה תלמוד הוא בבלי שתלמוד ידוע

 . הדיבור עבודת מעניין שזה, לשני אחד בהלכה נוחים היו ישראל ארץ חכמי וכן

 לא אבל', הדיבור' בעבודת לבחור, למשל, יכול אדם כי. אחרים סלעים בין וישב הלך שהסלע היה הקושי אלא

 לסלע מדבר הוא. החסרונות מה באמת יודע לא והוא, שלו החסרונות על ולבקש לחשוב יכול הוא. הנכון בכוון

 שלא כדי חכם בשבילה להיות צריך אבל, קלה יותר היא הסיגופים לעומת הדיבור שעבודת נכון. לגמרי אחר

 החכמה השגת עיקר בה, ישראל ארץ, לכן". כסילים לגו שבט" – הסיגופים דרך רק יועיל באמת ולטיפש. יתבלבל

 התורה פנימיות לימוד י"וע. לסלע הדיבור עבודת שזה", ומהיר קל תיקון" הוא לימודו י"שע. התורה ופנימיות

 .הסלע את למצוא זה העיקר אז. מים ויוצאים אליו ומדברים שנעלם" סלע"ה את מוצאים

 לכולם. שלום שבת

 

 

 

 פניני דיומא
 (מנחם סוכות)הרב 

  
 

 .מסוכנת שהיא כמה, ביקורת
 

 האמון את שוב מאבד אני, חזרה אותי דוחפת הביקורת ואז, יםיהרגל על לעמוד ,לחזור מצליח בדיוק אני לפעמים
 .בעצמי

 
, גנאי בשם ישראל את שכינו בכך היה החטא .בסלע שהכו בכך היה לא ואהרון משה של החטא המדרש לפי

 .חוטאים בעם שראו בכך". המורים נא שמעו"
 

 ?שם עוד שהם מניחים אתם למה! האבן סביב והתאספו באו כבר הם מאז אבל, והתלוננו חטאו העם, נכון
 

 הסתכלתם לא איך". ישראל בני לעיני להקדישני, בי האמנתם לא יען" - בבורא אמון חוסר הוא באדם האמון חוסר
 .לנס ומצפים עומדים, כרגע שהם מי את וראיתם בעיניהם

 
 בנו שיראו שנזכה. בעבר שעשו הטעויות את בהם נדביק שלא, שהם כפי נויחבר את לראות שנזכה, וחברים חברות

 .לשנות הזדמנות שנקבל, שלנו הטוב את
 

 שבת שלום!
 
 

  



 

 שירהפניני 

 ()אהרן בס

 

שּוב ִלְנקּוַד  תלָּ  

ה לָּ  ַהְתחָּ

 ִלְנשֹום

ש דָּ  ְלַהְתִחיל ֵמחָּ

 ְושּוב וָּשּוב

 ְלַהּטֹות ֶאת ַהֶשֶכם
ִווית ֱאמּונָּה  ְלזָּ
שּוב ְלַטֵפס   ְולָּ

ה ֶאל  ִיעּוְדָךְלַמְעלָּ  

ה תִ     ְשַתֵנקַאתָּ
ה  ֵנקַאתָּ   ֵתחָּ
 ֶדֶרךבַ 

ִקיםֲאִויר מֵ       ְשחָּ
 ְרַגְלתָּ ֶשלא הּו
 בֹו

ר ה ְתסּוְחרָּ  ַאתָּ
ה ְתסּוְנַוור  ַאתָּ

נֹות גֹות ְלבָּ  ִמְפסָּ
 ֶשֹּלא ִדְמיָּיְנתָּ 

 ֶשַקיָּמֹות

ם  ְוֵהן שָּ
 ְלָך ְמַחכֹות

בֹוא ְוִתְכבֹוש  ֶשתָּ
 ֶאת ַעְצְמָך

ִניף ֶאת ֶדֶגל  ֶשתָּ
ְלָך   גֹורָּ
 ְלָך  ַהַמְמִתין
 יִָּמים ִמִשְבַעת 

 ִראשֹוִנים
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