
 

 
 

 
 
 
 
 

 בפנימיות הפרשה 
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

 
 "השבת ביום מושבותיכם בכל אש תבערו לא"

 אומרת התורה .הקודם בפסוק הנקודה בעצם וזו ,לוהכ את שמכלה שריפה על, חורבן על שמצביע מושג זהו" אש"

 בכל אש תבערו לא: "ואומרת יותר מפרטת היא מכן לאחר אך", יומת מלאכה בו העושה כל: "כללי באופן

 מבחינה וכך. וחורבן חסרון יוצרת האש, חום מתוך באה האש. אש להבעיר איסור ישנו -" השבת ביום מושבותיכם

 . בשבת להבעיר לאדם אסור  הזו האש ואת, וחורבן חסרון יוצרת במגרעותיו האדם התבוננות, פנימית

 לו אסור, נמצא הוא שבו מצב בכל, הוא באשר האדם, כלומר. יושבים אתם שבו מקום בכל -" מושבותיכם בכל"

, כ"א, ומגונה מזוהם, שפל כך וכל קטן כך כל אני - ולומר אדם לבוא שיכול מפני. השבת ביום האש את לעורר

 הכל אלא, לא?! בכלל חיוביים דברים בי יש וכי? חיוביים דברים על להסתכל עלי השבת שביום לי אומרים מדוע

 לך אסור, יושב אתה שבו מקום בכל". מושבותיכם בכל: "אם כי, לא - ואומרת התורה באה כך על. שלילי אצלי

 האלוקי האור התפשטות של, גמורה שביתה של יום זהו. הזה היום הוא'" לה שבתון שבת" כי? מדוע. אש להבעיר

 . זאת לקבל עצמנו את להכין רק עלינו. הנשמות ובכל העולמות בכל

 ונהנים בראשיהם ועטרותיהם יושבין צדיקים: "ל"חז שאומרים כפי "מושבותיכם בכל" המושג את לפרש גם ניתן

, בגשמיות? לישיבה עמידה בין ההבדל מה - ל"זצוק" הסולם בעל" רבנו מסביר'(. א, ז"י, ברכות" )השכינה מזיו

, הצדיקים לגבי נאמר מדוע, כן אם, קומה בחצי הוא - יושב הוא וכאשר, קומתו אובמל הוא - עומד האדם כאשר

 המושג את מדגישים ל"חז מדוע? ישיבה של במצב הם בראשיהם ועטרותיהם עדן בגן נמצאים הם שכאשר

 : אופנים בכמה להסביר ניתן" ישיבה" המושג את? דווקא" יושבים"

 האדם שבו הנכון היחס על מראה בעצם היא. שפלות על מראה ישיבה, הכנעה על מראה ישיבה - אחד פירוש

. האלוקי הכח לעומת אונים וחסר וקטן שפל שהוא כמה עד לדעת צריך תמיד האדם. הבורא אל להתייחס צריך

 להנות שזוכים צדיקים אפילו, כלומר". השכינה מזיו ונהנים בראשיהם ועטרותיהם יושבים צדיקים" - כתוב לכן

 רבנו במשה שכתוב כפי, ת"להשי קירבה לכזו שזוכים, אלוקות ולהתגלות עצומות למדרגות שזוכים, השכינה מזיו

, אופן בכל, כזאת למדרגה המגיעים צדיקים אפילו", רעהו אל איש ידבר כאשר פנים אל פנים משה אל' ה ודיבר"

 אפילו, האדם. יתברך הבורא לעומת קומה בנמיכות, בשפלות, בהכנעה דהיינו", יושבים" להיות צריכים הם

 .  קונו הוא ומי, הוא מי - לדעת צריך תמיד, גבוהות הכי במדרגות

 

 

 

 

 

  

 
 פנינה לשבת
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 חשבה פנימיתמ
 )יואל אופנהיימר(

 

 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 רבנו 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, הגוף 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 לאיזור 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



ניני תפילהפ  

איתי אשכנזי(הרב )  

 

רגע איתה תישאר - בסיפור חלק היא כפירה  

  .שמור סוד כאן נגלה

 יהודי להיות - לכולם חשוב סוד זה. רחוקות לעיתים לא אפילו. לכולנו קורה. רווח מאד. נורמאלי דבר היא כפירה

  .כפירות נטול יהודי. נטול קפה כמו. נטול להיות ולא כפירות לרפא ללמוד זה מאמין

  .סוד עוד כאן נגלה

  .שלו ההכרחי הבסיס ולא התהליך של הסוף היא האמונה. בלי לאנשים לא. כפירות עם לאנשים נועדה התפילה

 כמו בקרבך ותגלה הקודמים בפוסטים ששאלנו השאלות את כשתשאל בבוקר מחר לעזור יכולים האלו הסודות

  .קושיות - מעודנת בלשון. כפירות מעט לא כולנו

  .איתנו בסדר לא שמשהו. מהמשחק שעפנו. בכיוון לא שאנחנו לנו נדמה מגיעות שכשהן הוא העניין

  .איתנו בסדר ממש שמשהו סימן זה. להיפך. נכון לא זה

  .התפילה. רפואה לנו הציעו ועכשיו

 .שייפסק רוצים. ממנו לברוח רוצים. לנו נוח לא הכפירה של והמצב. מיד נוחתת לא הרפואה אבל

  .משהו ננסה בוא זה במקום

  .אותה להרגיש תסכים. רגע איתה שארית

 .נעים קצת להיות יכול אפילו זה. נורא כך כל לא זה

 . המתנה
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דיומאפניני   

(הרב מנחם סוכות)  

 

 בישראל -שכינה שורה 

כשעם ישראל מצטווים לבנות "משכן" לה', התמיהה היא כפולה. השאלה היא לא רק איזה צורך ומה המשמעות 
ו של הכנת "מקום" בעולם המוגבל, לאין סוף, למי שהוא מקומו של עולם. אלא גם, איך זה קשור? איך בניית אות

מבנה יכולה לגרום ל"הורדת" השכינה ממקומה העליון, לדירתה כאן בעולם התחתון? איך בכלל ניתן לחבר את 
 עולם הרוח, הנאצל והנבדל, לתוך מושגים של גשמיות, לתוך עולם של חומר, המוגבל בזמן ומקום?

קשר שמייחסת מצוות בניית המשכן רק מחדדת את השאלה הזו, שאלה שמקיפה בעצם את כל החיבור וה
ומעניקה התורה בין העשייה הגשמית שלנו, אותן הפעולות הארציות שאנו פועלים בתוך המציאות החומרית, לבין 

 עולם הרוח.

המדרש בפרשתנו, מוסיף כמה מילים סביב מהות מצוות בניית המשכן, מילים שאם נעמיק במשמעותן, יוכלו 
ת ָהַאֲהָבה" לשפוך אור על הנושא שעל פניו נראה כה תמוה: " ים ֹלא יּוְכלּו ְלַכבֹות אֶׁ ין ָכל  -ַמיִּם ַרבִּ ְתַכְנסִּ ם ָהיּו מִּ אִּ

ם יִּתֵ  ים... "אִּ ֵבין ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ְליְִּשָרֵאל, ֹלא ָהיּו ְיכֹולִּ ת ָהַאֲהָבה שֶׁ ים ְלַבֵטל אֶׁ ת ָכל הֹון ֵביתֹוָהעֹוְבֵדי כֹוָכבִּ יש אֶׁ  ן אִּ
י ְבתֹוָכם. -ָיבּוזּו לֹו"  ָבַאֲהָבה, בֹוז י ְוָשַכְנתִּ יעֹות ְוָיַרְדתִּ ל ְירִּ ְקָדש שֶׁ י מִּ  ֲאָבל ָבַני, ָעשּו לִּ

המשכן אינו "מוריד" את השכינה לארץ. המשכן נקרא "משכן העדות", כפי שמסבירה הגמרא, מפני "שעדות היא 
שהו הרבה יותר קדום והרבה יותר עמוק. לבאי עולם, ששכינה שורה בישראל". המשכן הוא אות וסימן על מ

 המשכן אינו גורם, אלא מגלה משהו שבלעדיו היה נסתר.

כשקיבלנו את התורה בהר סיני נוצר קשר אהבה כל כך עמוק ביננו לבין בוראנו, שאין דבר בעולם, גם לא המעשים 
ת הנטועים עמוק בתוכנו, הרחוקים ביותר שלנו, שיוכלו לכבות את אותה אהבה. התשוקה, ההשתוקקות והדבקו

הם המקשרים אותנו לאותה השראת שכינה. גם החטא, שכביכול מפריד בינינו לבין בוראנו אינו יותר ממכסה. 
ה"קליפות" האלו מקשות עלינו למצוא את אותה האמת שבנו. אנחנו צריכים פעולות בתוך עולם הטבע, רק בכדי 

 ביל לגלות את מהותנו הפנימית.לשוב ולעורר בנו את מה שנמצא כבר בתוכנו, בש

בֹו,  -מצוות המשכן היא פעולה שיש בה יכולת לעורר ולהוציא מהכוח לפועל את האהבה הנטועה בנו  יב לִּ ֹכל ְנדִּ
ָה ֵאת ְתרּוַמת ה'  יאֶׁ הנדיבות שמתעוררת בעת התרומה, מקשרת אותנו למשהו גדול בהרבה מאותן פרוטות  –ְיבִּ

ם שמתנה שניתנת בין שני אוהבים אינה מהות הקשר שביניהם וגם לא הגורמת לקשר. היוצאות מכיסנו. בדיוק כש
 המתנה היא סימן לאהבתם ובכך גם מעוררת את האהבה שבליבם.

בכך ניתן להבין יותר את כל מערך המצוות שניתנו לנו. הפעולות הן אמנם פיזיות, אך המשמעות של המצוות היא 
 יחברו אותנו למי שאנחנו בתוך תוכנו.קביעת עוגנים בחיינו הגשמיים, ש

ל  ההבנה הזו תוכל להסביר את האריכות יוצאת הדופן שבה מתייחסת התורה לסיפור הגבלת התרומה: ַוֹיאְמרּו אֶׁ
ה ּוה ה' ַלֲעֹשת ֹאָתּה: ַוְיַצו ֹמשֶׁ ר צִּ ֵדי ָהֲעֹבָדה ַלְמָלאָכה ֲאשֶׁ יא מִּ ים ָהָעם ְלָהבִּ ה ֵלאֹמר, ַמְרבִּ ירּו קֹול ַבַמֲחנֶׁה , וַ ֹמשֶׁ ַיֲעבִּ

יא: ש, ַויִָּכֵלא ָהָעם ֵמָהבִּ ְתרּוַמת ַהֹקדֶׁ ָשה ַאל ַיֲעשּו עֹוד ְמָלאָכה לִּ יש ְואִּ  ֵלאֹמר, אִּ

כשדבר ניתן כסימן, כמעורר, אל לנו להפכו לעיקר. עיסוק מוגזם ואובססיבי ב"מתנות", באותן פעולות חיצוניות 
נימיים שבנו, לא רק שלא תוסיף, היא עלולה לגרוע. היא יכולה להפוך את האמצעי שנועדו לגלות את הרבדים הפ

ה אינה שונה מהציווי של ְוַהַדל ֹל יר ֹלא ַיְרבֶׁ ָעשִּ א למטרה ולחסום את האפשרות להתקדם הלאה. מצוות התורה הֶׁ
יט, היא המכוונת את הפעולה להיות מה שהיא, לא פחות ולא יותר.  ַיְמעִּ

ה הזו, בעלת שתי הפנים, התעוררות הנתינה, יחד עם המניעה מהיסחפות יתר ושקיעה במעשה הפעולה הכפול
ְבָך, שּוב ְלָאחֹור ם ָרץ לִּ . ובזה הטכני, היא סודם של המלאכים, של ְוַהַחיֹות ָרצֹוא ָושֹוב, כפי שמורה הזוהר הקדוש אִּ

ים,  יב. כשאותן פעימות הלב, אותה התעוררות של נדיבות משבחנו החכם מכל אדם, ַמה ָיפּו ְפָעַמיְִּך ַבְנָעלִּ ַבת ָנדִּ
 היא ב"נעלים", בשליטה. אין יפה ממנה.

 )מבוסס על תורתו של השפת אמת(

 

  



 שירהפניני 
 (אהרן בס)

 

יר אֹותֹו ָאנּו  ָהֲאוִּ
ים  נֹוְשמִּ
  78-מּוְרָכב מְ 

 ָאחּוז ַחְנָקן
 ָאחּוז  21ְוַרק 

 ַחְמָצן

אֹוֵמר  ַמה שֶׁ
ים ְלַמֲחָנק ָאנּו נֹוָלדִּ  שֶׁ

ר ַחְמָצןיֹו  ֵתר ֵמֲאשֶׁ

ָאנּו ֹלא  יָבה שֶׁ  ַהסִּ
ים ַלַמֲחָנק/ַחְנָקן  מּוָדעִּ
ָאנּו ֹלא נֹוְתנִּים יא שֶׁ  הִּ
 ַלעּוְבָדה ַהּזּו ָמקֹום 

 ַבַמְחָשָבה

יר יֵלנּו ֲאוִּ ְשבִּ  בִּ
 הּוא ַחְמָצן

יעּוטֹו  ַעל ַאף מִּ
יָקר  הּוא ַהעִּ

ים ְתָמְקדִּ י בֹו ָאנּו מִּ  כִּ

 אֹותֹו ָדָבר
 ְבָכל ַמַצב ַמְחנִּיק

 -אֹותֹו ֵנְחוֶׁוה 
ְמַעט ְתָמְקדּות בִּ  ַההִּ

 ַהטֹוב 
יָסה ת ָכל ַהְתפִּ  ְמַשָנה אֶׁ

ְנשֹום נֶׁת ָלנּו לִּ  נֹותֶׁ
נֶׁת ָלנּו ַחיִּים  נֹותֶׁ

 

 

 

ים, ושלוש דרגות של קדושה של ערב שבת זוהי קדושה של שבת בראשית. שהרי מתקדש משלושים ושניים שביל
ים הקדושים. וצריכים להזכיר על הקדושה הזו את כלל מעשה בראשית, ומנוחה בסוד של שלושים ושניים תפוח

יכולו השמים ד העדות של מעשה בראשית, דהיינו )בראשית כ( "והשבילים ושלוש הדרגות שנכללות בהם, סו
וש לוהים", שיש בעדות הזו שלושים וחמש תיבות, שלושים ושניים שבילים עם של-וכל צבאם וגו', ויכל אוהארץ 

  הדרגות של התפוחים הקדושים...

, קידוש זה הוא במשקל אחד כנגד עדות "לוהינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו ורצה בנו וכו'-ברוך אתה ה' א"
 , הכול עולה לשבעים תיבות להתעטר בהם שבת"ויכולו"ש תיבות אחרות, כמו שיש בהאמונה, והם שלושים וחמ

 של ערב שבת. אשרי חלקו של אדם שיכוון רצונו לדברים הללו לכבוד ריבונו.

 )זוהר, ויקהל, ר"ז ע"ב בתרגום לעברית(

 .נשמח לקבל תגובות, הארות, משובים ופנינים שלכם ונפרסם מבחר שלהם

 orpnimi.org.ilyoel@    פנימי אור    www.orpnimi.org.ilפשו אותנו באתר ח

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

