
 

 
 

 
 
 
 
 

 בפנימיות הפרשה 
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

 
 " משה פי על פוקד אשר העדות משכן המשכן פקודי אלה"

 על חורבנות בשני שנתמשכן למקדש רמז? משכן פעמיים, "העדות משכן המשכן פקודי" כתוב למה: י"רש אומר

 הזאת היקרה המתנה את לקח פעמיים, המקדש בית את ה"הקב לקח פעמיים כלומר. ישראל של עונותיהם

. להשפיע הרצון' בחי, ליבא כנגד השני מקדש ובית, האמונה' בחי, מוחא כנגד אחד מקדש בית. אותה והחריב

 . הזה למקדש ראויים היו לא שישראל מטעם כלומר. ישראל של עונותיהם על? מדוע

 רוצה הוא. להתייגע רוצה לא שלנו הגוף הכלל ובדרך. מקודם מתייגע לא הוא אם לתוצאות יגיע שהאדם יתכן לא

 האדם אם כי .המציאות זאת, יגיעה בלי דבר משום ליהנות אפשר אי אבל .יגיעה בלי והעונג הטוב כל את לקבל

 שלא אכילה זוהי - רעב להיות בלי אוכל וכשאדם .מהאוכל נהנה לא הוא ,רַעב של ייסורים לו שאין - רֵעב לא

 הגוף אחד מצד ,כן אם. ייסורים משמעותו והחיסרון ,חסרון להיות חייב. שבגוף המערכות את שמקלקלת, לצורך

 ה"שהקב לעשות מה אבל .לו טובים לא הם וייסורים, עצמית אהבה של טבע יש לגוף כי, מייסורים בורח שלנו

 י"האר של שפתו לפי - כלי בלי אור ואין .חסרון קודם צריכים מילוי לקבל שבכדי - פלאי כזה מנגנון מין פה הכניס

 שהאדם היות אלא, עצמו בפני ערך והוא מחויב שהוא דבר לא .ייסורים חסרון קיבול בית משמעותו והכלי, הקדוש

 הדברים את לקבל וחסרון הכנה אצלו נוצרת, התוצאות את לקבל מוכנות אצלו נוצרת היגיעה י"ע ,מתייגע

 . להתייגע חייבים אנחנו כן אם. שואף הוא שאליהם

 בין להבדיל יש כמובן .השכינה שרתה שבו מקדש בית הוא הזה המשכן. "העדות משכן המשכן פקודי אלה"

 עבודת מתנהלת הייתה ובו, הבית הר על עמד הגשמי המקדש בית  .הרוחני מקדשה לבית גשמיה מקדשה בית

 ,כלומר .רוחני שורש לו יש גשמי דבר שכל לדעת צריך אבל .ומשונים שונים פרטים מיני כל בה שהיו, הכוהנים

 הישראלית והחברה פרטי באופן ואחד אחד כל, נפשם בתוך רוחני מקדש בית ונןלכ הצליחו ישראל עםש היות

 ,השם עם להתוודע לאדם ואפשרות ,לשכון ת"להשי מוכנות בו אשר בית, מקדש בית - בית בנו כללי באופן כולה

 שבית לדעת צריכים כלומר. הבית הר על הגשמי מקדש בניין הוא הזה הרוחני השורש מן הנמשך הגשמי הענף לכן

 . שבשמיים אביהם כלפי ישראל בני בנפשות אז שהיו, הגדולים ולחיבור לדבקות סמל רק הוא הגשמי המקדש

 לקדש ינוידה, מקדש לבנות צריך האדם .האדם בנפש להבנות צריך כל קודם "בתוכם ושכנתי מקדש לי ועשו"

 ומובדל מופרש שהוא מקום, מקדש בונה הוא כך י"ע ואז, שלו העצמית האהבה מזוהמת עצמו את לנתק, עצמו את

 הגשמי המקדש בית בניית הוא הדבר של הגשמי והענף. בתוכו שוכן ה"הקב ואז, שלו העצמית האהבה מענייני

 פעמיים המקדש בית נתמשכן כאשר כן אם. העיקר הוא הרוחני המקדש בית אלא, העיקר זה לא אבל, הבית בהר

 אותו החריבו הם, שבנפשם הרוחני המקדש בית את קלקלו והם היות כלומר, ישראל בני עוונות מטעם זה היה

 חכמת" של למטרה לזכות שבכדי אנו רואים ,כן אם. הגשמי המקדש בית נחרב לכן, עצמם בתוך כל קודם

. שונות להתחייבויות אנו וצריכים, ליגיעה אנו צריכים, הזה שבעולם לנבראיו יתברך אלוקותו גילוי שהיא" הקבלה

 כל כאשר, שלנו המחשבה בתהליך מהפכה ולעשות אותנו לזכך אותנו להכשיר אמורות הללו ההתחייבויות

 . עולם בורא עם קשר של למצב אותו ולהביא האדם את לרומם אמורים האלו הדברים
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ניני תפילהפ  

איתי אשכנזי(הרב )  

 

 לי?למה  –תפילה זה מסובך 

 .שעשינו מההקדמות מסתמן ככה. מודעות דורש. ריפוי דורש. כבד. מתוסבך אולי. מסובך זה תפילה

  ?הזה ראש הכאב כל לי למה באמת אז

 שאתחיל למה אז צייתן לא אני ואם. מחייב לא מלמול איזה עם להסתדר יכול אני אז, דתי בציות מעוניין אני אם

  ?בכלל זה עם

  .בחיים דבר לכל כמו. טובה סיבה לו אין אם לתפילה זז לא אחד אף לפחות בהתחלה

 מפחית אינו בה שיש ממה הרבה טועמים לא אנשים שהרבה זה. להציע מה הרבה יש שלתפילה והאמת

  .בתפילה הטמונים מהאוצרות

 חיות

 חופש

 אהבה

  אומץ

 בטחון

 ועצה הדרכה

 לחפש הולכים אנחנו כלל שבדרך דברים הם אלו כל אמנם. לך לתת עשויה שהתפילה ממה חלק רק הם אלו

  - לכאורה כי. מושכת מאד לא התפילה למה סיבה בעצם גם זו. אחרים במקומות

 .מסרט, מאוכל, מאטרקציות מקבלים חיות

 .במעמד כשזוכים אולי. כסף הרבה כשמרוויחים או ממחויבויות כשמשתחררים מקבלים חופש

 .הזוג מבני זה אהבה

 .אתגרי מספורט או מטיפולים או מקורסים אומץ

 .שקטה מעבודה. מכסף. ותכנון משליטה בטחון

 .ממורה. מהרב. מהאינטרנט ועצה הדרכה

 ויותר נקי יותר עוצמתי יותר ובאופן. מהשורש ישירות לקבל מיסטי ולא ממשי באופן אפשר ועוד אלו כל את אבל

 .מזור למצוא כדי פונים אנחנו שאליהם המתווכים בכל מאשר זמין

 הדברים לכל מענה או מזור למצוא בתחילה לפחות היא לתפילה המוטיבציה. שם ממש זה. מיסטיקה לא זה

 .מחפש אדם שכל הנפלאים

  .שלך הפסד, לא אם? רוצה
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דיומאפניני   

(הרב מנחם סוכות)  

 

ה ן ְפקּוֵדי ֵאלֶּ ְשכָּ ְשַכן, ַהמִּ ֵעֻדת מִּ ר, הָּ י ַעל ֻפַקד ֲאשֶּ  ...המשֶּ  פִּ

 במה? כוונתם למה. בישראל שורה שהשכינה עולם לבאי היא עדות"? עדות" המשכן נקרא מדוע, מסבירים ל"חז

 ?העדות לוחות על, ביותר הגדולה העדות על המשכן עדות מוסיפה ומה שונה במה? זו עדות מתבטאת

 שמבוססת ויש ראיה על שמבוססת עדות ישנה. ָיָדע אֹו, ָרָאה אֹו - ֵעד ְוהּוא, דברים שני סמך על להיות יכולה עדות

ן מֶשה ַוֵיֶרד ַויִֶּפן, נאמר מההר יורד כשמשה. ידיעה על  הלוחות, ראיה עדות זו. ְבָידֹו ָהֵעֻדת ֻלֹחת ּוְשֵני ָהָהר מִּ

 .האלוקית בהתגלות אמונתנו את לעולם מוכיח המצוות קיום, הבורא מציאות את ולעולם לנו מוכיחים

 היא המשכן נדבת ,מבחוץ אליי המגיעה אינפורמציה היא הראיה בעוד .לגמרי אחר ממקום היא המשכן עדות

 תוכנו בתוך כמה עד מגלה, המשכן תרומת את לתרום בנו שעלה הפנימי הרצון. מבפנים מגיעה היא. הידיעה עדות

 היא הקדושה שהחקיקה ומעידה יותר גדולה היא ההוכחה העגל חטא לאחר דווקא. לבורא מחוברים אנחנו

 .תוכנו בתוך – בישראל שורה ששכינה העדות זו. להימחק יכול שלא במקום, הלב בעומק

ית ְוַאתְ  ָחיִּל ָעׂשּו ָבנֹות ַרבֹות לפסוק המשכן בהקמת וישראל משה בין השילוב את ממשיל כאן המדרש . ֻכָלָנה ַעל ָעלִּ

 מעשיהם את צריך היה משה גם, מאידך אך. משה של עזרתו ללא המשכן את להקים יכלו לא ישראל, אחד מצד

 כפי ואחדותם העם של רצונם על נשען המנהיג של כוחו. להקים ממה לו היה לא, תרומתם ללא. ישראל של

י שנאמר יֻשרּון ַוְיהִּ ְתַאֵסף, ֶמֶלְך בִּ ְבֵטי ַיַחד, ָעם ָראֵשי ְבהִּ  .יְִּׂשָרֵאל שִּ

י מהפסוק חכמנו שדורשים כפי" ישראל של ראשם זוקף" משה בעוד ָשא כִּ  הם ישראל. יְִּׂשָרֵאל ְבֵני ֹראש ֶאת תִּ

 בהם המישורים שני הם אלו. נאצלה ידיעה לאותה מעשיהם את שמחברים הם. הראש עד" רגליהם" את שמעלים

 של והקשר", ראש לי" –" ישראל" בשם המרומז, הראש של הקשר. לבורא שלהם המיוחד הקשר את העם מגלים

 .העקב של –" יעקב"

 המשכן בתרומת גם מרומז כך על. הראש של למקומו, המעשים אחרון את, העקב את להרים היה המשכן מעשה

, עומדים תשובה שבעלי במקום ומכיוון. לראש, לגולגולת, עקב אותיות –" בקע"ה את המחבר זהו", ַלֻגְלֹגֶלת ֶבַקע"

 הנמוך מהמקום שמגיע חצי אותו, השקל מחצית בהבנת משה התקשה לכן, לעמוד יכולים גמורים צדיקים אין

 שהוא עד". לו והראה הכבוד כסא מתחת אש של מטבע" ה"הקב שלקח עד, ביותר הגבוה למקום ומתחבר ביותר

 .התשובה לבעלי המיוחד הפתח אותו את, הכבוד לכיסא שמתחת חתירה אותה את רואה

 ניתן והשני העולם בורא לנו פותח אחד, הפנימי ומפתח החיצון מפתח זהו, זו את זו משלימות אלו עדויות ושתי

 ַשַער, הנביא יחזקאל מתנבא אלו שערים שני על. יתאפשר לא והחיבור המעבר, המפתחות שני ללא, לפתוח בידנו

ית ֶהָחֵצר ים ַהֹפֶנה ַהְפנִּימִּ  ואילו משמים המגיע הוא שבת. יִָּפֵתחַ  ַהֹחֶדש ּוְביֹום יִָּפֵתחַ  ַהַשָבת ּוְביֹום... ָסגּור יְִּהֶיה, ָקדִּ

, והאמונה האמת, פה שבעל והתורה שבכתב התורה, הזה השילוב דווקא. ידינו על המתעורר הוא חודש ראש

 והחזקה היציבה העדות זו, הידיעה ועדות הראיה עדות את שמשלימים הם, התשובה ובעל הצדיק של האיחוד

י, ָלַדַעת ָהְרֵאתָ  ַאָתה  - ביותר ים הּוא' ה כִּ ְלַבּדֹו עֹוד ֵאין - ָהֱאֹלקִּ  .מִּ

 (אמת השפת של תורתו על מבוסס)

  



 שירהפניני 
 (אהרן בס)

 

 ְבַדְרְכָך ֶאל ַהֶשַפע
י ְבֶנה ְכלִּ  ַאל תִּ

ימּום יל ַמְקסִּ י ֵמכִּ  ְכלִּ
 ֶאת ָגְדלֹו

 ַהֶשַפע ֹלא 
יק ָלֶרֶדת  ַמְפסִּ
 הּוא ֶנֱעַצר ַרק
 ֹוםְכֶשנְִּגַמר לֹו ַהָמק

י, ָגדֹול ְכָכל ֶשְיֵהא  ּוְכלִּ
 ֲעַדיִּן ֻמְגָבל

נֹור   -ֱהֵיה צִּ
 ּדְרכֹו ַהֶשַפע

ְזֹרם יק לִּ  ֹלא ַמְפסִּ

יָנה ְתַחֵבר ַלְנתִּ  הִּ
יל ֶאת ַהֶשַפע  זֹו ֶשָתכִּ

י ֶשַיֲעֹבר  ָהֵאיְנסֹופִּ
 ּדְרְכָך ְוָהְלָאה

יָנה ָהְיָתה ְונְִּשֲאָרה  ְנתִּ
י  טֹוָבה ְלַקֵבל ַהּדֶרְך ֲהכִּ

יא ּדְרְכָך י הִּ  כִּ
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 פניני בינה
 (יפעת אדלר)

 משנכנס אדר מרבים בשמחה?

שמחה? האנחנו מצווים "ושמחת בחגך", אומרים לנו ש"משנכנס אדר מרבים בשמחה". אבל איך ניתן לצוות על 
 ואם אני עצובה עכשיו? האם אני אמורה למתוח מסיכה של חיוך מזוייף על הפנים?

 מהי השמחה? ואיך אנחנו יכולים להגיע אליה?

"יש שמחה חיצונית ויש שמחה פנימית. שמחה חיצונית היא אשליה שאדם משועמם בר שאול כותב:  הרב
יוצר לו באופן מלאכותי כדי לברוח מעצמו. ואילו שמחה פנימית נובעת מליבו של אדם בריא, כמו מעיין 

חה עצמה היא . כי השמחי. היא מאירה לאדם את עצמו, ומחזירה אותו אל נשמתו ואל טבעו האמיתי
 ."המצב הטבעי של הנשמה

 דוד בן יוסף בספרו "האם יש סיכוי לאהבה": שואל

ואני כל הזמן חשבתי שהעצבות היא היא המצב הטבעי של הנשמה. כל הזמן  ?"ואני שואל, "האמנם
ע הרב ומספר לי חשבתי שכדי להגיע לשמחה, צריך אדם להתאמץ ולהתעלות עד שיגיע אליה. והנה מגי

שטעיתי. השמחה היא המצב הטבעי. והעקשן שבתוכי מתקומם ומסרב להודות בטעות. לפתע אני 
מרגיש גל של צהלה שוטף אותי, ואני חש בבטחון שהרב צודק ואני טעיתי... מי גילה לי את הסוד? ... 

 ך סיבה מיוחדת...נכדה יש לי... התינוקת הזאת לא חדלה לצהול ולשמוח... עכשיו הבנתי. לא צרי

למצוא מחדש את ואיך אנחנו יכולים אז אם השמחה טבעית לנו, אז למה כל כך קשה לנו להיות שמחים??? 
 אי שם בתוכנו ולהתחבר אליה מחדש? ששוכנתשמחה הזאת ה

" בו ולדבקה" של הבריאה תכלית בדבר להסתכל יםיעינ פתח מצאנו עתהכותב הרב אשלג במאמר מתן תורה: "
 פחות לא אינו, ומצוות בתורה ידינו מעשה י"ע לנו המובטח הזה והדביקות הרוממות ענין שכל, האמיתי בפרצופו

 דבר כאן נעשה נשגב וכל והעידון הנעימות כל אשר', ית לשורשם הענפים אתוהשו דבר אלא, יותר ולא
 ובהיותנו, ליוצרה הצורה ואתוהש רק יותר אינו התענוג ןישעני, לעיל שנתבאר כמו, מאליו טבעי נמשך
 יניםימהענ לידנו שיארע ענין וכל, בתענוגים מצויים אנו הרי בשורשנו ומצוי הנוהג מנהג לכל בעינינו ויםומשת

 יתחייב אשר כפי, ממשיים למכאובים או נפש ולגועל לסבול לבלי זה מושג נעשה הרי, בשורשנו בנמצא שאינם
 ".'וית' ית לשורשנו נוצורת אתוהשו בשיעור ועומד תלוי, ותינוותק כל אשר, מאליו ונמצא. ההוא מהמושג

השוואת צורה. זה העניין. לשאוף להשפעה, לשאוף לנתינה, לשאוף להדבק בקב"ה כלומר, המתכון הוא פשוט. 
  ובמידותיו.

 אנחנו - לעצמנו מקבלים אנחנוכש -מכיוון שהקב"ה הוא רק משפיע ו .צורה השוואת פי על נקבע ברוחני מרחק
 .שבנתינה הגדולה לשמחה המקור וזה. אליו מתקרבים אנחנו - נותנים אנחנווכש, ממנו מתרחקים

 איך אז. הגדול מהשפע לנו להשפיע רוצה ה"הקב וגם. לקבל חייבים אנחנו נבראים ובתור, נבראים אנחנו אבל
 אנחנו אם! לנתינה נחשבת הקבלה להשפיע מנת על מקבלים אנחנו אם? ה"מהקב להתרחק בלי לקבל אפשר

, משפיעים בעצם אנחנו - לנו להשפיע שרוצה ה"לקב רוח נחת לגרום בשביל, הלאה להעביר בשביל מקבלים
 .'ה שבקרבת האינסופי לתענוג וזוכים, ה"לקב מתקרבים אנחנו

ו, בתוך המקומות היומיום שלנ ע, בתוךבתוך הטב לראות אותו .התחבר אל הקב"ההעבודה של חודש אדר היא ל
' ה להכרת להגיע אנחנו יכוליםכך בחודש זה ו, הזה בחודש דר , הקב"הדר' א = אדרהכי נמוכים, בתוך ההסתר. 

 ית החבויה בתוכנו כבר נובעת מאליה.הטבעהשמחה ומתוך כך  ,ולהידבק בו גבוהה מאד

 שנזכה! חודש טוב ומבורך.

  



 בסוד הלשון 
יוסף בלו()   

  הסוד של חודש אדר

משנכנס אדר מרבים בשמחה, וידוע כי בחודש אדר יד היהודים על העליונה ואם ליהודי יש משפט עם גוי עדיף 
סתר ניצחו את שיקבע אותו בחודש אדר כי אז ינצח. כי יד היהודים מנצחת את העמלק כמו שמרדכי היהודי וא

 המן הרשע.
 

ועל פי רמז שיגעתי ומצאתי בחודש אדר אפשר להאמין בסיבה מדוע הארת חודש אדר מסייעת ליהודים לנצח את 
 הגויים.

 
 נקבל הפנימית דבמילוי האות  אדר

 
 ת|ר  |ל|  א|ד

 
 א]ו[ר התיבה החיצונית ביותר היא

 דתוהתיבה החיצונית השניה היא 
 

 הפנימית נקבל להאות  אם נמשיך במילוי
 

 ת|ר  ד|  |מ|  |ל  א|ד
 

 ל]י[ד]ה[וגם  דלהתיבה החיצונית השלישית היא 
 

 הפנימית נקבל מאם נמשיך במילוי האות 
 

 ת|ר  ד|  |ממ|  |ל  א|ד
 

 .גואלבגימטריא  מ -. וממ -מכפילה את עצמה ל  מכי מילוי של האות 
 

ין פנימי ביותר והם שני הגואלים הנרמזים באות ממ הכפולה והם משיח יכלומר הארה של חודש אדר נובעת מענ
 בן יוסף ומשיח בן דוד.

 
משיח בן יוסף הוא בחינת השמש המאירה המרמזת על שורש המשפיע. ומשיח בן דוד הוא המאיר בזכות קבלת 

 מנת להשפיע, רצון מתוקן של ענו ואוהב. הארה מן השמש, לכן הוא מרמז על שורש המקבל בעל
 

מלמדת על מי שיש אצלו חסרון ורוצה לקבל שפע שימלא אותו כמו קבלת תשובה לשאלה,לא רק בעל  דללכן 
 מנת ללמוד אלא גם בעל מנת ללמד, וזה בחינת משיח בן דוד.

. והוא נברא שיתקן תקון אותיות תנוקמלשון לידה מלמדת על הולדה של שפע לעולם והוא  לדובצירוף הפוך 
 עצמו בחייו בכדי לזכות לרצון מתוקן: רצון לקבל בעל מנת להשפיע.

 
 לכן בחודש אדר יש את ענין משלוח מנות לדלים, וענין תרומת מחצית השקל.

ובאמצעות קיום דתי המלך הם חוקי מלך מלכי המלכים ניתן לעשות נחת רוח לה' המשתעשע בעבודת בנו 
 חומר והקבלה בצורה של השפעה.כוך הילתכלית ז

 
אז בע"ה לאור מה שנכתב, יעבדו שני הגואלים יחדיו לתקון הגאולה השלמה, שיבשרנו אליהו הנביא על מלך 

 המשיח בן דוד לגאול את עם ישראל מייסוריו. ונזכה לבחינת משנכנס אדר מרבים בשמחה.
 

 אמן כן יהי רצון!!! 
 
 

 .שמח לקבל תגובות, הארות, משובים ופנינים שלכם ונפרסם מבחר שלהםנ

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

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

