
 
 

 
 
 

 בפנימיות הפרשה 
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

 
 ( ה, ו ויקרא) "תכבה. לא בו תוקד המזבח על והאש"
 

 דבר מאתנו צריך יתברך' ה מדוע'. לה קורבן אותו להקריב - לו היקר את לזבוח - מזבח בבחינת להיות צריך האדם
 ןימ אתנומ רוצה ה"הקב מדוע ?מהם להיפרד, עליהם לוותר צריך הוא למה אז, יקרים דברים לאדם יש אם? כזה
 ?לאדם גדולים ייסורים שמסב כזה דבר

 
 מבחינה והן שלילית מבחינה הן הדברים את להבין אפשר? מדוע - מזבח" להיות צריך אתה: "לאדם אומר ה"הקב

 הדברים על ולוותר לקבל הרצון את ולזבוח מזבח להיות צריך אתה - שהסברתי כפי, שלילית מבחינה. חיובית
 מסוים תענוג מרגיש אתה אמנם. עצמך את משחית אתה - מקבל בעמדת אתה שאם משום, בהם חושק שאתה
 .אצלנו גם וכך .החורבן מתגלה יותר מאוחר ורק, בסוכרייה מרגיש הילד גם בדיוק תענוג אותו את אבל, הזו בקבלה
 לנו נדמה התענוג ובשעת. מהבורא נפרדים אנו - הזה התענוג בעצם אך, בקבלה תענוג שהואיז מרגישים אנחנו
 להתיירא צריכים אנו ולפיכך, המלכים מלכי ממלך נפרדים אנו, הוא כן לא אבל. חריף רווח כאן מרוויחים שאנו
 . ממנה להיפרד, ממנה ולהתרחק הקבלה מפני

 
 הזולת אהבת - האהבה עניין שהוא, ונעלה חיובי עניין לנו להנחיל רוצה יתברך' שה - החיובי העניין את גם ויש

 נבחנת במה, אחרת .לאהובו לו היקר את לתת מוכן שהאדם בכך דווקא מתבטא הזה העליון הערך .'ה ואהבת
 הזה העניין על להסתכל צריכים אנו, לכן. בלבד דמיון היא אז הזבח של במבחן עומדת לא האהבה אם? האהבה

 שהוא מפני זה, שלנו לקבל הרצון את לשחוט, לקבל הרצון את לזבוח מאתנו מבקש ה"שהקב זה - חיובית בצורה
 '. בה להדבק יכולים אנו אהבה של קניין י"וע. אהבה של מאוד ונעלה נפלא ערך לנו להנחיל רוצה

 
 שאנו או, עצמנו את לספק, שלנו הקטנטנים וביצרים בתאוות להידבק רוצים אנחנו אם לבחור צריכים אנו, כן אם

 צריכה באדם -" תכבה לא בו תוקד המזבח על והאש" :הפסוק שאומר זהו. המלכים מלכי במלך להידבק רוצים
 למען או החבר למען לו היקר כל את לזבוח; אש כמו ויוקדת עזה השתוקקות, כלומר - מזבח של אש, אש להיות

 האדם צריך לפיכך. נפש קנייני, לקנות האדם שיכול הגדולים הקניינים נבחנים כאן .האדם נבחן שבזה משום', ה
 אנו שבזה להבין צריכים כי, ובשמחה - לו היקר את לזבוח צריך הוא יתברך שמו כבוד ולמען. כאש יוקד להיות
 האדם יכול רגע בכל, פעם בכל, בשעתה שעה מדי, ביומו יום מידי לעמוד צריכים אנו הזה ובמבחן'. בה דבקים
 .  רוצה יתברך' שה מה את ולקיים לקבל הרצון את לשחוט או שלו לקבל הרצון את לשרת האם לבחור
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 מחשבה פנימית

 )יואל אופנהיימר(
 

 

ְנָחה ָלֹעָלה ַהּתֹוָרה "ֹזאת ים ְוָלָאָשם ְוַלַחָטאת ַלמִּ ּלּואִּ ים." ּוְלֶזַבח ְוַלמִּ  )ויקרא ז, לז( ַהְשָלמִּ

 

 :הפסוק פשט

 שהאדם נדבה קרבן הוא שלמים קרבן. שלמים בקרבן ומסיימת, הקרבנות של השונים הסוגים את מפרטת התורה

 '.לה הודיה של כסימן או במועדים, ציבוריים או פרטיים, מיוחדים באירועים מקריב

 

 (השלום פרק – זוטא ארץ דרך מסכת)  :הפסוק  על האגדה

: אמר לוי רבי בשם דסכנין יהושע' ר... השלמים ולזבח: שנאמר בשלום אלא בקרבנות חתם שלא! השלום הוא גדול

 .בשלום חותמין והתפלות הברכות שכל השלום גדול

 

 :למחשבה נקודות

 בפרוש להיעזר נוכל הזה הקשר את להבין כדי. לשלום השלמים קרבן בין רעיוני קשר על מרמז." מ.ל.ש" השרש

 ולכהנים למזבח שלום בהם שיש שלמים: אחר דבר. בעולם שלום שמטילים - שלמים: "שלמים המילה על י"רש

 :האחרים הקרבנות לעומת השלמים קרבן בין הבחנות שתי קיימות י"רש שיטת לפי(. א ג ויקרא." )ולבעלים

. המקריב של" אינטרסנטי" מניע טמון קרבן הבאת בכל ולכן, האדם חטא על לכפר היא האחרים הקרבנות מטרת

 כפרת לצורך ולא הקודש עבודת שמחת של רקע על' לה אהבה של כאות שלמים קרבן מביאים, זאת לעומת

 .לבורא האדם בין ואהבה שלום של יחס מבטא השלמים קרבן. המקריב

 בין לשלום גורמים השלמים לכן. לכהן ניתנים הקורבן של ימין ושוק החזה אך הבעלים ידי על נאכלים השלמים

 (.מהקרבן נתח מקבל אחד כל כי) לכהן הבעלים

 במקום' ה לעבודת משמשות שלנו שהתפילות ידוע: לשלום השלמים בין דמיון נקודת עוד מוסיפה שלנו האגדה

. שלנו התפילות בסוף מופיע והשלום, הקורבנות רשימת בסוף נמנים השלמים. חרב המקדש שבית בזמן הקרבנות

נָּיו' ה ִיּשא: "כהנים ברכת בסוף, למשל לום ְלָך ְויָּשם ֵאֶליָך פָּ  הנאמרת המרכזית התפילה] העמידה תפילת בסוף", שָּ

רּוְך[:  "ביום פעמים שלוש ה בָּ ֵרְך'. ה ַאתָּ ֵאל ַעּמו ֶאת ַהְמבָּ לום ִישרָּ  לאחר הודיה תפילת] המזון ברכת ובסוף" , ַבשָּ

ֵרְך' ה ִיֵתן ְלַעּמֹו ֹעז' ה[: "הארוחה לֹום ַעּמֹו ֶאת ְיבָּ  ".ַבשָּ

 

 :אפשריות משמעויות שתי האחרון למקום

 (.חביב אחרון, אחרון: משקל על) בסוף ביותר החשוב הדבר על מדברים קרובות לעיתים

 עבודת תכלית הוא השלום זה במובן. הקודמים הדברים של הסיום, התכלית הוא בסוף המוזכר הדבר, לפעמים אך

 השלום כך", שלום שבת" בביטוי ומאופיינת המעשה ימי לששת תכלית היא שהשבת כפי. ושאיפתה בעולם האדם

 האדם ובין לאלוקיו האדם בין השלום קרבן שהוא שלמים קרבן, דרך אותה על. ותקוותו העולם תכלית הוא

 של הכפרה למימד יותר זקוק יהיה לא האדם כאשר, אידיאלית שאיפה של סוג, תכלית של סוג גם הוא, לעולם

 .החטא בגין הקרבן

  



 

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

 

 ". ממני צדקה: "ואמר שהודה, יהודה שבט כנגד ניסן חודש

 על ויעל, "הצאן עם שעסק בזמן היה ותמר יהודה שעניין כותבת התורה הנה. משיח נשמת יצאה ותמר מיהודה

, הרועה אחר שהולך תמימות של תכונה לו יש הצאן.  הצאן עניין שהוא, טלה הוא ניסן חודש מזל והנה". צאנו גוזזי

 . משיח נולד הזו התמימות ובכח. הזו התמימות את גילה, בוש ולא הודה", ממני צדקה" אמר יהודה. ואמונה אמת

 השואב כח לה יש שהתפילה, התפילה הוא משיח של מלחמתו כלי ועיקר, הצאן מרעיית למלוכה נלקח המלך דוד

 בו כתוב, ניסן חודש כנגד שמכוון, וביהודה. הנידחים כל את מקבץ התפילה של והקדושה שהחן. מגנט כמו

 כי".  ואקבצם להם אשרקה" הפסוק על שרומז, השורוק נקודת על מרמז הוא שורקה". אתונו בני ולשורקה"

 עם שמתחיל, המשיח של ואורו הגאולה אור שזהו, הנידחים כל ומקבצת שורקת, נפש ובמסירות בכח, התפילה

 . הרועה אחר הנמשך הצאן של התמימות

 בכל ת"השי את למצוא אור ידו על ונמשך, מתפלל שהוא שיהודה ושינויים" תמורות"ל רמז, תמר.  תמר עניין וזהו

. שזורח הנעים לאור רומז וזרח', ה שבעבודת לתוקף רומז פרץ.  וזרח פרץ נולדו ותמר מיהודה.  והתמורות השינויים

 . הנשמות כל את אליהן שמושכות, ונעימות זריחה י"ע הוא משיח של התוקף שכל והיינו

 בכל שמאירה' ה עבודת של המתיקות גילוי על מרמז, השמש זורחת שמשם מזרח צד כנגד שמכוון, ניסן וחודש

 של אורו, השמש זה יהודה. שמש בגמטריא תמר. השמש מן הגדולה מתיקותו את מקבל שהתמר וידוע.  התמורות

 .בעולם' ה יחוד לגלות הכל, עלינו שעברו השינויים שכל ומודה, התמורות כל תוך שיורד, משיח

 

 

 

 מטרת העבודה

ין יבה"לא", כמו שכתוב: ועינו אותם בארץ "לא". מה שאין כן בענ ,הנה בזמן ההכנה כל העבודה היא בהלאוין, ז"א

ה"עשין" שהוא בחינת "אנוכי", צריכים מקודם לזכות לבחינת אהבה. לכן בהכנה יש רק עבודה בבחינת לאוין, 

 שהיא בחינת "לא יהיה לך". שעל ידי הרבה "לא" באים לבחינת "אל" דחסד.

טרא ין", יען שמשלא לשמה באין לשמה. וכיוון שהס-וטרם זה יש הרבה "לא", שהוא אלוהים אחרים, הרבה "לא

ן שהיא לוקחת את מאחרא נותנת הסמיכה, לכן אפילו אחר כך כשעובדים וממשיכים קדושה, מכל מקום בז

 אז נופלין מהמדרגה, ואז היא לוקחת את כל השפע מה שהיו ממשיכים, ועל ידי זה יש כוח לסטרא –הסמיכה 

א יכול והעצה אחרת, אלא ש רצונה. ואין לו יהיה נגרר אליה למלאות םדאחרא לשלוט אחר כך על האדם, שהא

 להרים את עצמו למדרגה יותר גבהה. ואזי הסדר הוא עוד פעם כמו מקודם, עד מ"ט שערי טומאה.

את כל החיות והשפע, עד  ז"א שהאדם הולך במדרגות הקדושה עד מ"ט שערים, אבל עד שם יש לה שליטה ליקח

לוהים". וכשבאים לתוך שער -שהאדם נופל בכל פעם לתוך שער של טומאה יותר גבוה, כי "זה לעומת זה עשה הא

המ"ט, כבר אין האדם יכול להגביה את עצמו, "עד שהקב"ה בא וגאלם", ואז "חיל בלע ויקיאנו, מבטנו יורישנו אל". 

לוקח עכשיו האדם. וזה סוד ביזת  –לוקחת מכל המ"ט שערים דקדושה ז"א שכל השפע והחיות שהקליפה הייתה 

 הים.

וטרם שמרגישין את הגלות אי אפשר לגאול. ובזמן שהולכין בהמ"ט, אז מרגישין את הגלות. ובשער הנו"ן השי"ת 

משיגה  גואל. ואין חילוק בין גולה לגאולה, אלא ב"א", שהוא סוד אלופו של עולם. לכן גם הגלות, אם אין האדם

 כראוי חסר לו מהמדרגה.

 שמעתי, מאמר קצו, שנת תרצ"ח

 



 הלשון סודב
 (בלו יוסף)

 בת הגדול וליל הסדר לאור פרשת צוש

, שבי וגםישיבה היא מלשון  שבתהגדול.  שבת גם ונקראת הפסח לחג ביותר הסמוכה היא הקרובה השבת

 היה הנסים בין. מצרים בארץ ישיבתם בעת שביהיו בישראל, אשר  לבני גדולים נסים נעשו זו המרמזים, כי בשבת

היה  הטלה כי אב ישראלי קשרו טלה למיטה, ומדוע? בית שבכל למרות באבנים בנ"י את סקלו לא שהמצריים הנס

 לכבוד הפסח בחג כי הטלה יוקרב אותו עבדו המצריים במצרים. וכאשר שאלו את בנ"י לפשר מעשיהם, הודו האל

 בתיבה. קדשו את שם ה', ופתחו במלחמה של דת ואמונה כנגד כל מצרי ומצרי, בפרעה ובאלוהיו . ולמעשה בנ"י'ה

 , המרמזתללתכלית האות  המצריים כבר הוכו אשר המכות תשע ]תשע בגימטריא[, המרמזת על ט האות טלה

לפני המכה העשירית היא מכת ה' , כלומר, לרמז שעליהם להיכנע להמקרוב את האות  להכיר מצרי כל ללמד

ומצאתי רמז '. ה עבודת אל הזרה העבודה מן פנים בשתב ישראל גם בני שבו הגדול בשבתהבכורות. למעשה, 

 - ב וגם במצוות ליםד ומלג 'ה ]לו צדיקים[. כלומר ול לים[דומל ג]ראשי תיבות  ג"ד ]הבורא[ 'ה : הגדולבתיבה 

 דור בכל הנשתלים והתושייה העצה בעלי הפרי עצי הם, שמחוץ לארץ לו הצדיקים-שבארץ הקודש ו הצדיקים לו

 .מכל אדם נו העניובין בנ"י לה' יתברך, כמו משה רב ודור לטובת צוותא וחיבור

 ֹמֶשה ֶאל ה' והיא עוסקת בכך. "ַוְיַדֵבר צו פרשת היא הגדול שבת ? פרשתהמצוותבאיזה אופן צריך לקיים את ו

נָּיו ְוֶאת ַאֲהֹרן ֶאת ַצוֵלאֹמר:  ה תֹוַרת ֹזאת ֵלאֹמר בָּ ֹעלָּ ה ִהוא הָּ ֹעלָּ ה ַעל הָּ ל ַהִּמְזֵבחַ  ַעל מֹוְקדָּ ה כָּ  ְוֵאש ַהֹבֶקר ַעד ַהַלְילָּ

 במקום לזרז הכתוב צריך ביותר :שמעון' ר אמר. ולדורות מיד רוזיז לשון אלא צו בֹו". מפרש רש"י: "אין תּוַקד ַהִּמְזֵבחַ 

כיס". כלומר את מצוות ה' יש לקיים באופן של מידת הזריזות, כי החבור אל ה' צריך להיות מידי  חסרון בו שיש

 תפילה גבוהה. צריך לציין זאת בתורה, כי ועלותו מחירועולה  , כי כךעולהוא  העולהונצחי. ומאחר שקרבן 

ללמדנו לעסוק . וגם בכדי בעצמה מצווההאלא גם בקניית  החוזר בתשובה ו שלחובתאת  מוציאה לא לבדה

דווקא את הבהמה לדוגמה שורשה היא קבלה עצמית ולקנות בהשפעה ובאהבה, כי לשבר את תאוות הממון, 

 . כותב רבי נתן תלמידו של רבי נחמן מברסלב: "כלוקדושה בפועל מלמדת על ויתור של הקבלה לטובת השפעה

 ממונם שמחסרים ידי על ממון תותאו שבירת בחינת זהוש. כיס חסרון הם הקרבנות כי בממון... הם זרה העבודה

 דבר על הממון כשמוציאין ממון תאוות שבירת עיקר שזהו. מממונם קרבנות שקונים יתברך השם בשביל

 אות טו(.  ד, תפילה, הלכה שבקדושה" )הלכות

יוצא  "שבת הגדול". והתיבות תיבה, אשר נגשה אל הבתיה לחיים ידיה של בת פרעה, היא משונו רב משהואת 

פרעה -. ולכן זכתה לגדולה מפני היותה בתתיבההן אותיות  בתיה" אל התיבה, גם "לגש בתיהמטריא יבג

. לאחר שזכתה לראות את אורו של פני משה יה-לבת היות הפוך ולאז באפילה, והפליאה לעשות ול שגיששה

בזכותה לכתוב כל  השיגאת משה רבינו, אשר  ותיקנה נפשה. כי זכתה להציל, לגדל ולרומם גישההתינוק, שינתה 

ובתיה  עדן... בגן בחייהם נכנסו תיבה ותיבה בכל אחד מחמשת חומשי התורה מפי ה' בכבודו ובעצמו. לכן, "תשעה

 א(. זוטא, ארץ דרך בת פרעה")מסכת

 ,מלל לשוןהמרמזים על  .פה סח, אותיות פסחשל  הסדר ליל את לערוך מסובין ה"בע נשב לאחר שבת הגדול

 הסודהמרמזים, כי  ד דר רד סרוס כלולות התיבות סדרבנ"י. בתיבה  גאולת סוד על ההגדה מן וללמוד שיחה

שיש  . וגםהשעבוד לגאולה מן לשחררם בכדי בנסים כבודו את לגלות וירד י"בנ עם דר' ה הוא שגם בעת הגלות

לקבל בעל -הנובע מגאות הלב. ולהפוך רצון זה לצמי לקבל על מנת לקבל, עצון מהרראשי תיבות  מהר"ע לסור

נו קבל לעצמו אלא רק מעביר מה שמקבל. הנמשל זה רצונו של משה רבלהיות כצינור שאינו מ מנת להשפיע

המרמז כי  ה' גואל יהודה" סדר"גימטריא  "ליל הסדר" מצאתי חיזוק לכך, .ה שלו שיש להשיגהוומידת הענו

קון יוה מה שמביא לאחדות ואהבת חינם ואז לתווה בענוקון מידת הגאיל תגאולת יהודה תלויה בסדר חדש ש

 סדר כמו בכל שנה את לחדרי לבבנו: ולחדש הדלת את יש לפתוח לכן האדם השלם כמו שהיה לפני חטא גן העדן.

דות ילתקון המ למעשה הלכהולזכות , התורה תלמודב והן בדבור ללמד במחשבה, הן ללמוד הן, התורה לימוד

 האלו.

הטומאה האוטם את הלב  מלאך הואמ, "סה את ולכופף כףלשים האות  שיש דר מרמזתסשבתיבה  סמך האות

 , בכדיהמדות ברוראותיות  תומר דבורהה. הרמ"ק כתב את ספר וה, ותיקונו הוא להשיג את מידת הענוובגאו

את מיקום עובד ה' ביחס לסולם ברר וה שורש לכל המידות הטובות. והדרך היא לולהדריך איך לזכות בענ

בע"ה שנזכה ליהנות אז דות רחמי ה' ולנהוג לפי הנהגותיו: הן עשר הספירות. ייג מ-ל הדמות, ולהשתדל להמידות

 בליל הסדר, אמן כן יהי רצון.עלינו מאור ה' הגדול שיורד 

 .רסם מבחר שלהםפוננשמח לקבל תגובות, הארות, משובים ופנינים שלכם                              

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