
 
 

 
 
 
 
 
 

 בפנימיות הפרשה 
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

 
 תשמרו חיוניח ריח לאשי לחמי קרבני את אליהם ואמרת ישראל בני את צו לאמור משה אל' ה וידבר"

 כח, ב( )במדבר"  .במועדו לי להקריב
 

 את צריך ה"הקב למה? לו היקר את, עצמו את להקריב צריך האדם מה בשביל. עצמו את להקריב מצווה האדם
 ? זה
 

 השלמות תכלית שהוא ה"הקב, חיסרון בעל לא הוא ה"הקב, זה את צריך לא באמת ה"שהקב היא התשובה
 להיות. מקבלים ולא נותנים להיות ללמוד צריכים אנחנו כי, זה את צריכים אנחנו אלא - זה את צריך לא בוודאי

 מצווה לכן'. ה אל להתקרב נוכל', בה להידבק נוכל בזה כשנשתלם. קבלה בו ואין נותן שהוא ה"הקב כדוגמת
 לסגל צריכים אתם כלומר". לי להקריב תשמרו חיוניח ריח לאשי לחמי קורבני את" אליהם ואמרת ה"הקב

, נהנה אני מזה, רוח נחת לי יש - ניחוח לי יש מזה", ניחוחי ריח" זה. הנפש ומסירות ההקרבה עניין את לעצמכם
, נפש במסירות ללכת משתדלים, מקבלים ולא נותנים להיות משתדלים בניי את רואה אני כאשר .שמח אני מזה

 כל ואת, הסלחנות בשיא, האהבה בשיא לשני האחד מתייחסים, השני את אחד זכות לכף ודנים, באמונה, בחסד
 האיש כאשר. אחרים כלפי ולא עצמם כלפי הדין מיצוי של העניין כל את, עצמם כלפי מפנים הם הביקורות
 .נהנה ה"הקב כזאת בצורה וחי פועל הישראלי

 
 
 
 

 
 
 

  פניני דיומא
 (מנחם סוכות)הרב  

 
 

 .בריחה הוא בנו הטבועים הראשוניים האינסטינקטים אחד
 

 מזיכרונות, נעימות לא מחוויות, נוחות מאי בורחים גם אנחנו לפעמים, פיזי מאיום רק לא בורחים אנחנו
 ...לפעמים רק אבל, לעשות הנכון הדבר גם זה לפעמים. כאב בנו המעוררים

 
 מה, בו להיות אחר מקום לי כשאין... שלי החדר כשזה אבל. אברח כנראה, ארסי נחש בו ומגלה לחדר נכנס כשאני

 ?אז
 

 מבינים אנחנו בהם. שלנו הקשות החוויות מול, קירות בין סגורים אנחנו בהם האלו הימים הם", המצרים בין" ימי
 לפעול ללמוד וחייבים שחסר מה כל את זוכרים, הכאב כל את רואים אנחנו בהם, לברוח אפשר תמיד שלא

 .ולהתמודד
 

 יכול העולם כמה לזכור, מושלם שלא למה גם מודעים להיות, אלו בימים לפחות, לכולנו מאחל, יקרים חברים
 !שלום שבת. יותר טוב להיות

 
 
 

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

 חשע"ת פנחס
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 מחשבה פנימית

 )יואל אופנהיימר(

 

 המדיינים את ישראל –מדיינים 

 

 )במדבר לא, ב( ".ַעֶמיָך ֶאל ֵתָאֵסף ַאַחר ַהִמְדָיִנים ֵמֵאת ִיְשָרֵאל ְבֵני ִנְקַמת ְנֹקם"

 הפסוק פשט

 .ימות בטרם ישראל לבני המדיינים שעשו מה את לנקום מצווה משה

 )ל פרק במדבר  אגדה מדרש)  הפסוק  על האגדה

: אחר דבר. מריבה מלשון, אותנו המדיינים לומר רצה[, שלנו בפסוק]" ַהִמְדָיִנים ֵמֵאת ִיְשָרֵאל ְבֵני ִנְקַמת ְנֹקם"
 על[ פטירתו] אסיפתו תלה ה"שהקב, השלום עליו רבינו משה של חסידותו וראה בוא, העם מן משה ויבחר מיד

, לנקום למדין שילכו צווה מיד אלא! כן עשה ולא, ימיו שיאריכו כדי המלחמה את לעכב למשה והיה, מדין מלחמת
 שלח והוא, בעצמך נקם למשה אמר ה"הקב. נקמת נקום אחר דבר. ישראל של בגדולתן שמח היה כמה ראה

 מהם קיבלתי מה על טובה להם מכיר אני] להם מכיר שאני דין אינו אמר במדין שנתגדל ידי על אלא, אחרים
 .משה עשה וכן, אבן בה תזרוק אל מים ממנו ששתית באר אומר המשל וכן[, בעבר

 למחשבה נקודות

ְדָינִּים ֶאת ָצרֹור: "לישראל שגרמו הרע עקב במדיינים להכות רבנו משה את' ה מצווה בלק פרשת בתחילת כבר  ַהמִּ
יֶתם כִּ י: אֹוָתם ְוהִּ ים כִּ ְכֵליֶהם ָלֶכם ֵהם ֹצְררִּ י ְדַבר ְוַעל ְפעֹור ְדַבר ַעל ָלֶכם נְִּכלּו ֲאֶשר ְבנִּ  ובפרשתנו(. כה במדבר" )ָכְזבִּ

ְדָין ַעל ַויְִּצְבאּו: "הקשה למשימה הצבא את משה שולח ומיד שאת ביתר הציווי על ה"הקב חוזר ּוה ַכֲאֶשר מִּ  ֶאת' ה צִּ
 ".ָזָכר ָכל ַוַיַהְרגּו ֹמֶשה

ם התעמת גם אשר מואב כלפי ולא מדין כלפי במיוחד מופנה ה"הקב של זעמו מדוע: השאלה נשאלת  עם עִּ
 ?  ישראל

 לא המואבים: "בחיי רבנו ומוסיף. ומריבה מדון מלשון, ישראל עם" התדיינו" שהם", מדינים" מהשם לומדת אגדתנו
 התורה, אכן". להם לא ריב על נתעברו מדינים אבל[..., ישראל עם עצמת מפני] יראה מחמת אלא לדבר נכנסו

 פעל מדין, זאת לעומת. כליה נגזר לא, קיומי חשש מתוך שנלחם, מואב על. השונים ישראל אויבי בין מבדילה
י ְדַבר ְוַעל ְפעֹור ְדַבר ַעל: "העם של הרוחנית התורפה נקודות  כנגד בערמה יא ַבת ָכְזבִּ ְדָין ְנשִּ , אחרות במילים". מִּ

 לאורך. עריות וגילוי זרה עבודה של השפלה לרמה ישראל בני את להפיל שמטרתה ערכית התקפה יזם מדין
 גם התנהל, גופנית ופגיעה רדיפות לצד. אלה אופנים בשני ישראל שונאי של מאבקם עצמו על חזר ההיסטוריה

 האמונה של עליונותה את להוכיח היה העימות מטרת. הקתולית הכנסייה מצד בעיקר עיקש אידאולוגי מאבק
 "disputation" הנקרא, המפורסמים מהדיונים אחד. וכמרים רבנים בין כפויים דיונים ידי על היהדות על הנוצרית

 ולמרות. התלמוד בנושא דונין ניקולס למומר יחיאל רבי בין 1240-ב בפריס התנהל, עתיקה בצרפתית[ מריבה]
 .העיר בכיכר ישרפו הקהילה של התלמוד ספרי שכל נפסק, ואמונתו מורשתו על להגן הצליח היהודי שהצד

 נקמה דורש' ה למה להבין קשה ולכן[ שבנקמות הקלה איסור( ]יט ויקרא)" ִתֹטר ְוֹלא ִתֹקם ֹלא" מצווה התורה
 את לספק באה אך, שנעשה לרע תיקון שום גורמת שאינה הרסנית פעולה הינה נקמה, לכאורה. מהמדינים

 מסביר? ואהבה טּוב כולו שהוא, ה"שהקב אצל נקמה על לדבר הייתכן. הנפגע של והעלבון התסכול תחושת
 פיצוי של מעשה היא לוהית-הא והנקמה", קם" לשורש קרובה" נקם" שהמילה[ 19-ה מאה גרמניה] הירש ר"הרש

 להבטיח יכולה במדינים חרמה מלחמת רק, שלנו במקרה. נפל שבו מהבור( ישראל עם) הנפגע את המקים ושיקום
 מאת נקמה אלא במדינים נקמה כתוב שלא הירש ר"הרש ומדייק. ישראל עם נגד שלהם המזימה סיכול את

 עצמו משה אבל, ישראל נקמת לנקום ממשה ביקש ה"הקב.  ישראל לעם להזיק עוד יוכלו שלא מנת על, המדינים
ְדָין' ה נְִּקַמת ָלֵתת"  מצווה  '!בה פגיעה היא בישראל פגיעה". ְבמִּ

 

 

 



 
 

 דיבורי נשמה 
(הרב דניאל שוסטר)  

 

 שזה, ה"הוי שם של היוד ולא י"אדנ של היוד הוא פינחס של בשמו יוד שאות מובא ק"ובזוה, יוד עם כתוב פינחס

 פינחס בגמטריא יצחק, ובאמת. נוקבא בחינת, השפע את המקבלת, המלכות ספירת כנגד י"אדנ כי. נוקבא בחינת

 י"וע, נוקבא של נשמה לו שהיה כתוב וכן. חוה של חטאה ותיקן, חווה של גלגול היה שיצחק כתוב ק"ובזוה, כן גם

 שקיבל, העקידה י"ע כי. רבקה לידת על לנו מספרת התורה, העקידה אחר מיד, כ"וע. זכר של נשמה קיבל העקידה

 וכמו. נפש מסירות שהיה, יצחק עקידת כמו, נפש מסירות הוא פינחס של קנאותו ועניין. להתחתן יוכל, זכר נשמת

 המסירות י"ע, נוקבא בחינת שעניינו, פינחס גם כך. לדכורא נוקבא מבחינת, נשמתו שנתעלה זכה יצחק שבעקידת

 מובא חדש בזוהר. זכר בחינת הוא ברית כי". שלום בריתי את לו נותן הנני" וזהו. דכורא לבחינת זכה נפש

 זכר לאחד הוא הנפש מסירות ועניין. נפרדו הראשון אדם חטא י"וע, יחדיו ונקבה זכר, הנשמות כל יצאו שבתחילה

 שום בפועל לעשות יכול לא הוא אבל, והתרגשות התעוררות לאדם יש שלפעמים, דבר בכל וכן. כאחד ונקבה

 בחינת הוא הזכר כי. ונקבה זכר חיבור מחוסר נובע וזה. יבש באופן והכל, הרבה עושה אדם ולפעמים. מעשה

, כאחד והנקבה הזכר מתחבר הנפש מסירות י"וע. נקבה בחינת שהוא, להתעוררות הכלי הוא והמעשה, התעוררות

 פועלים וזה. לו הראוי יומו וסדר, בזמנו מתחבר א"שכ, בזמן בין, מקומו מוצא אחד שכל. בעולם בין, בנפש בין

 יחוד עניין שזה, כאחד הנקבה שהוא י"אדנ ושם זכר שהוא ה"הוי שם את לחבר נפשם מסירות בכוח הצדיקים

 . ושכינתיה ה"קוב

 .לכולם שלום שבת

 

 

 שירהפניני 
 (אהרן בס)

  
 

 

 

 ַהֶשַפע 
 נֹוֵקש ַעל

 ַהֶדֶלת

 ָתקּום
ְפַתח  תִּ

 ָתקּום
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בינהפניני   

(יפעת אדלר)  

 

ִתְשְמרּו, ֶאת ָקְרָבִני ַלְחִמי ְלִאַשי, ֵריַח ִניֹחִחי,   "ַוְיַדֵבר ה' ֶאל ֹמֶשה ֵלאֹמר. ַצו ֶאת ְבֵני ִיְשָרֵאל, ְוָאַמְרָת ֲאֵלֶהם:
 ְלַהְקִריב ִלי ְבמֹוֲעדֹו."

לאחר חילופי ההנהגה ומינוי יהושע כמנהיג הבא של עם ישראל, מופיעה פרשת הקרבנות. מקשה אור החיים 
הקדוש: "צריך לדעת למה סידר פרשת הקרבנות במקום זה אחר מינוי יהושע ולא במקום שציווה על הקרבנות 

 רח אתה לומר שנהגה משהוקם המשכן, ויהושע נסמך בשנת הארבעים".בפרשת אמור, שהרי מצווה זו מוכ

( תלמידו של המגיד ממזריטש' כתב ב"נועם אלימלך" על הפסוק "נח איש 1717-1787רבי אלימלך מליז'נסק זצ"ל )
צדיק תמים היה בדורותיו": "דהנה בכל דור ודור יש שורש לתקן מצווה מיוחדת יותר משאר מצוות, למשל בדור 

ה ]של רבי אלימלך[ יש שורש לתקן מצוות ציצית יותר משאר מצוות, וכמדומה בכל דור יש שורש להחזיק הז
 במצווה מיוחדת יותר משאר מצוות".

 עונה האדמו"ר מסלונים זצ"ל בעל "נתיבות שלום" לשאלתו של אור החיים הקדוש:

דברים העולם עומד על התורה ועל 'על שלושה "יש רמז בסדר הפרשיות... ועל דרך זה ביארנו מאמר חז"ל 
', דמשמעות 'העולם עומד' היינו המצווה המיוחדת בה תלוי קיום העולם, ובכל דור העבודה ועל גמילות חסדים

, שדור זה תורהיש דבר מיוחד מג' עמודים אלו השייך במיוחד לדור זה. דורו של משה, מקבלי התורה, היה דור של 
ויגיעה... וכמו שכתוב )יהושע כ"ד( "ויעבוד  עבודהיהושע דור באי הארץ ... דור של  היה דור דעה... ואילו הדור של

ישראל את ה' כל ימי יהושע". והנה השורש והמקור לעבודת ה' מתוך עבודה ויגיעה הוא עבודת הקרבנות." וזאת 
 הסיבה לכך שפרשת הקרבנות נכתבה מיד לאחר מינויו של יהושע.

 !"על גמילות חסדים"שלנו?  ומהי המצווה המיוחדת לדור

 ( כתב במאמר "מתן תורה" עבור הדור שלנו:1884-1956הרב אשלג זצ"ל )

ויתר תרי"ב מצות הם פירוש והכשר אליה. ואפילו 'ואהבת לרעך כמוך' "...אשר עיקר הקוטב שבתורה הוא 
וצא מכל התורה המצוות שבין אדם למקום הם גם כן בכלל הכשר המצווה הזו. להיותה המטרה הסופית הי

והמצוות, כמו שכתבו ז"ל 'לא נתנו תורה ומצוות אלא לצרף בהם את ישראל', שהוא הזדככות הגוף, עד שקונה 
טבע שני המוגדרת באהבת זולתו, דהיינו המצווה האחת של 'ואהבת לרעך כמוך', שהיא המטרה הסופית בהתורה, 

 אשר אחריה זוכה תיכף לדביקותו ית'".

מיוחדת לדור שלנו, המצווה שכל שאר המצוות, כולל מצוות בין אדם למקום, מסייעות לנו להגיע כלומר, המצווה ה
לקיומה היא מצוות "ואהבת לרעך כמוך". וקיום מצוות "ואהבת לרעך כמוך", הפיכת הרצון שלנו לקבל לעצמנו 

ולמי ובע"ה לגאולה השלמה לרצון לקבל על מנת להשפיע, במעגלים הולכים וגדלים יביאו לתיקון אישי, חברתי וע
 במהירה בימינו אמן.


