
 

 
 

 
 
 
 
 

 בפנימיות הפרשה 
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

 
 

ַחט ר ִלְפֵני ְיהוָׁה ְוִהְקִריבּו ְבֵני ַאֲהֹרן ַהֹכֲהִנים ֶאת ֶאת ֶבן ְושָׁ קָׁ ִביב ַהבָׁ ם ַעל ַהִמְזֵבַח סָׁ ם ְוזְָׁרקּו ֶאת ַהדָׁ ֲאֶשר  ַהדָׁ
 )יקרא א,ה( .מֹוֵעד ֶפַתח ֹאֶהל

 

, חולים אנשים. רבים ייסורים רואה והוא, בעולם שקורה מה על, איתו שקורה מה על ביקורת עושה אדם לפעמים

 אנשים. רעים אנשים לא, טובים אנשים. ל"רח האלו מהמחלות נפטרים אנשים. מאד קשות במחלות, עלינו לא

 עושים הטיפולים, ַשמות בהם עושה המחלה. חולים נהיים פתאום עדינים אנשים, מעם מורמים, נפלאים, יקרים

 - מסביב שקורה במה מתבונן האדם אם. העולם מן גדולים ייסורים מתוך מסתלק האדם ואז, ַשמות יותר עוד בהם

, ופשעים שחיתות, צדק וחוסר מחדלים הרבה כך כל, ייסורים הרבה כך כל. ממש ובוהו תוהו הוא המצב הרי

 מתחיל האדם כאשר. שלו והשטויות ההבלים עם שסביבו מי בכל פוגע פשוט הזה האנושי היצור. וגנבות רציחות

 : הנביא שאומר כפי, ברורה למסקנה להגיע יכול הוא, ביקורת לעשות

ם ְוא ֲאַמְרתֶֶּ֕ ד שָָׁׁ֖ ַצע ֱאֹלִקים ֲעֹבֹ֣ י ּוַמה־בֶֶּ֗ ְרנּוַ֙  ִכִּ֤ ַמַ֙ ֹו שָׁ י ִמְשַמְרתּ֔ ַלְַ֙כנּוַ֙  ְוִכִּ֤ ית הָׁ ַרנִּ֔ י ְקֹדֹ֣ ֽאֹות ה"הוי ִמְפֵנָׁ֖  מלאכי) ְצבָׁ

 היא איפה. צדק בחוסר, עצום ובוהו בתוהו מתנהל הזה העולם, עובדה. העולם על משגיח לא האלוקים -( יד ,ג

 להגיע יכול האדם? בבריאה סדר עושה לא הוא מדוע? שלו הצדק היכן? טובו מידת היא היכן'? ית השגחתו

 את לשחוט צריך האדם - הבקר בן את ושחט .ביקורת של מבט מתוך מתבונן הוא כאשר מאד קשות למסקנות

 מעל להתעלות לנו המאפשר רוחני כח היא האמונה. באמונה להשתמש, אותן לבטל, שלו הביקורת של ההבנות

, המלכים מלכי במלך גמורה לדביקות הגיעו אשר הקדושים רבותינו בדברי להאמין. שלנו הביקורת מעל, השכל

 אם. אותה ותבטל אותה תשחט, שלך הביקורת של מהמסקנות תתרשם אל, שלך מהשכל תתרשם אל: אמרו והם

 את, הגירוי את לך לתת בכדי הבורא לך נותן עצמה הביקורת את גם. למטה רק תגיע שלך הביקורת לפי תלך

ם ֵעיַנִַ֥ים: לומר צריך האדם. באמונה ללכת האפשרות הֶֶּ֗ א לָָׁ֝  העיניים אבל, עיניים לי יש -( קטו תהילים) ִיְרֽאּו ְוֹלֹ֣

. האמת את לראות יכולים לא -" יראו ולא: "ולכן" להם עיניים" נקרא זה. שלי לקבל לרצון רק משמשות האלה

ֶהם ָאְזַנִֹ֣ים א לָָׁ֭ עּו ְוֹלֹ֣ ָ֑ ף ִיְשמָׁ ם ַאַ֥ הֶֶּ֗ א לָָׁ֝  ללכת צריך לכן, מסביבנו שבבריאה האמת את קולטים לא אנחנו – ְיִריֽחּון ְוֹלֹ֣

 . האמת היא האמונה; באמונה

 

 

  

 
 פנינה לשבת

 טשע"ת שבת זכור – ויקרא
 



 מחשבה פנימית

(יואל אופנהיימר)  

 
ֵאל ְוָאַמְרתָׁ אֲ ")א(  יו ֵמֹאֶהל מֹוֵעד ֵלאֹמר: )ב( ַדֵבר ֶאל ְבֵני ִיְשרָׁ א ֶאל ֹמֶשה ַוְיַדֵבר ה' ֵאלָׁ ם ִכי ַוִיְקרָׁ ֵלֶהם ָאדָׁ

ן ַלה'... ְרבָׁ  (ב-א )ויקרא א, "ַיְקִריב ִמֶכם קָׁ

 

 פשט הפסוקים:

 ה' קורא למשה כדי להורות לו את דיני הקרבנות הפותחים את ספר ויקרא.

 

 )מדרש תנחומא פרשת ויקרא סימן ג( הפסוקים:   דה עלהאג

כל מי שרודף אחר שררה, שררה ברחת ממנו, וכל מי שבורח משררה שררה רודפת אחריו, )...( ומשה ברח מן 
ֹעה" )שמות ג( התחיל משה אומר אני כבר עשיתו  השררה, בשעה שאמר לו הקב"ה:" ֲחָך ֶאל ַפר  לָּ ֶאש  ה ו  כָּ ה ל  י ַעתָּ

י ]כאשר דברתי עם בני ישראל[ הלך וישב לו... לסוף הוציאם ]ישראל[ ממצרים וקרע להם את הים והביאם שליחות
אל המדבר והוריד להם את המן והעלה להם את הבאר והגיז להם את השליו ועשה את המשכן ואמר מכאן ואילך 

שעשית: יש לך ללמד לישראל איך  מה יש לי לעשות, עמד וישב. אמר לו הקב"ה: חייך יש לי מלאכה גדולה מכל מה
ן ַלה'" בָּ ר  ֶכם קָּ יב מִּ רִּ י ַיק  ם כִּ תָּ ֲאֵלֶהם ָאדָּ ָאַמר  א ֶאל ֹמֶשה... ו  רָּ . משה ברח מן יהיו מקריבים בני קרבן לפני שנאמר:"ַויִּק 

ֹמְך כָּ  ַפל רּוַח יִּת  יֶלּנּו ּוש  פִּ ם ַתש  ]הגאווה גורמת   בֹוד" )משלי כט(השררה ורדפה אחריו לקיים מה שנאמר: "ַגֲאַות ָאדָּ
 בוז לאדם, אבל הענווה מביאה לו כבוד[.

 

 נקודות למחשבה:

 באופן חריג מקדים ה' קריאה לדיבור אל משה. הפרשנים מתלבטים לגבי משמעות קריאה זו.
ם ֲאֶשר  ָאדָּ ֹכל הָּ ֹאד מִּ נָּיו מ  יש ֹמֶשה עָּ אִּ הָּ ה" )במדבר יב(. ידוע שמשה רבנו התברך בענווה מיוחדת: "ו  מָּ ֲאדָּ ֵני הָּ ַעל פ 

האגדה שלנו מסבירה שמשה, בשל ענוותנותו הגדולה, התחמק מהכבוד להיות מנהיג וגואל ישראל. לאחר מתן 
תורה ובנית המשכן העריך משה ששליחותו הסתיימה ושהוא בכל אופן אינו ראוי לתפקיד, ו"ירד מהבמה". לכן 

ידו. במילים אחרות: אדם המחפש כבוד יקבל רק בוז מהחברה! רק אדם היה ה' צריך לקרוא למשה למלא את תפק
 שאינו מעוניין בעצמו, שדואג לאחרים, שמתנהג ביושר ובאהבה יכובד.

 קיימים אכן שלושה סוגים של כבוד:

כבוד שקונים בכסף וכוח את השליטה על הסביבה. כבוד זה יותר קרוב לפחד שהסביבה חשה כלפי אותו אדם א. 
 וא זמני ותלוי בנסיבות. אם בטלו התנאים, בטל גם ה"כבוד".אבל ה

ב. כבוד המצווה על ידי התורה. בדרך כלל התורה דורשת לכבד אדם הנושא תפקיד ציבורי רם )מלך, כהן( או בעל 
משפחתי )הורה, זקן, מורה( או אדם שהשיג חכמה בזכות לימודו )תלמיד חכם(. סוג זה של כבוד -מעמד חברתי

 אדם כנציג של ערך חשוב )מלוכה, כהונה, תורה, משפחה( ולאו דווקא בשל תכונותיו האישיות.מגיע ל

ג. הכבוד האמיתי, שגם אינו מתבטל לאחר הסתלקות האדם מהעולם, הוא כבוד שמקבלים בעקבות מידת הענווה 
 ד א(.ואהבת הזולת. כפי שכתוב במשנה בפרקי אבות: "איזהו מכובד? המכבד את הבריות" )אבות 

 

  



ניני תפילהפ  

איתי אשכנזי(הרב )  

 

 מצריך קצת גמישותזה  –סידור 

 .לתפילה מאמצים סרגל על לחשוב שכדאי להיות יכול

 .למתקדמים עסק היא כיום אותה מכירים שאנחנו כמו התפילה כי

 . מנוונים די רובנו של הלב שרירי אבל הלב של מהלך היא תפילה

 רובנו של האמונה שרירי אבל. האמונה של במרחב מיומנות הרבה שמצריכה תנועה היא. אמוני מהלך היא תפילה

 . מנוונים די

 היצירתית היכולת מצב את, האמונית הבריאות מצב את בהרבה משיג שלנו השכליות הידיעות מצב כלל בדרך

 . התפילה בתחום לנו שיש המיומנות ואת

 . קשה זה בקיצור

 . מוזנחת די מיומנות זו. זה את לעשות אמור אני איך אלא לעשות אמור אני מה לא? תפילה באמת למד בכלל מי

 לחוג נכנסת בקושי בעצם כשאתה שחורה לחגורה ששייך למשהו ניגש אתה התפילה לסידור ניגש כשאתה אז

 . מטריד הזה הפער. הקרטה

 . ועוד עשרה שמונה בתפילת שפע להמשיך, שמע בקריאת' ה את לייחד, תהלים פסוקי, בקורבנות לכוון נדרש אני

 .להתחיל מאיפה יודעים בקושי שאנחנו מגלים - לפחות בסיסית הלב כוונת עם לתפילה נכנסים כאשר

 .קיים הזה שהפער להבין צריך כל קודם

 .  נמצאים אנחנו שבו למקום ביחס קדימה קטנטן לצעד נדרשים תמיד אנחנו. פער שיש גמור בסדר זה ובאמת

 מיד להצליח מעצמנו לצפות ולא פשוט לא מפגש מול שאנחנו לזה לגיטימציה תחושת כל קודם לתת רק אבל

 .בהכל

 . תוצאות לראות גם ואז ריאליות ציפיות להעמיד נוכל מיומנים איננו שבו למקום ניגשים שאנחנו שנבין ברגע

 . כרגע שלי האמונה למצב התאםב רק להיראות באמת יכולה שלי התפילה - מתחילים אז

 . אמונה תלוית היא תפילה

 . לאמונה ריפוי מקום גם היא תפילה

 . חיים ומקבלת צומחת האמונה את תראה לאט לאט

 

 יעוריםש -אידרא רבא      ●יגון פנימי אתר נ  ●  הדרכה בסיסית –תפילה 

  

http://www.idraraba.com/group/2/content/85
http://www.idraraba.com/group/2/content/85
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http://www.idraraba.com/itai


דיומאפניני   

(מנחם סוכותהרב )  

 שבת זכור

מצוות  –השבת שלפני פורים, ההכנה לשמחה הגדולה, היא שבת "זכור", השבת בה אנו קוראים את פרשת זכור 
מחיית עמלק. איך מצווה זו אמורה להביא אותנו לשמחה? יותר מכך, מדוע דווקא מצווה זו, נמצאת ברשימת 

 יתן?המצוות המאופיינות בזכירה ובשונה מרוב רובם של המצוות שמצוותן היא בעשי

כשאדם מנסה ללכת בדרך הטובה הוא נתקל ב"אויבים" שונים, בהפרעות שונות. יש שימשכו אותו לעבר מעשים 
לא נכונים, יש שיבלבלו אותו, שימנעו ממנו לדעת מה רצונו, ויש שימנעו ממנו את עשיית הטוב. כל אלו הם 

 לא כזה הוא עמלק. .קלבים ש"מסביב", המלחמה איתם ניטשת בחזיתות השונות בהם הוא נתיהאו

ֵלק" ִביב ... ִתְמֶחה ֶאת ֵזֶכר ֲעמָׁ ל ֹאְיֶביָך ִמסָׁ ִניַח ה' ֱאֹלֶקיָך ְלָך ִמכָׁ יָׁה ְבהָׁ , מסביב, עמלק אינו אחד האויבים "ְוהָׁ
 .ממש בפניםהוא נמצא 

ים ממנו אדם יכול כל ימיו לא לעשות רע ואפילו לעשות טוב אבל לא להיות שם. המעשים יכולים להיות מנותק
לגמרי, הוא לא חי אותם. עמלק נותן לך לעשות את הדברים שרצית אבל לוקח אותך משם, הוא מנתק את 

 הפנימיות שלך מעצמך.

מחיית עמלק, המלחמה האמיתית בעמלק היא, זכור, להיות מודע, תודעה עמוקה של המעשים, חיבור פנימי של 
 הוויתי, למקור חיותי. כל אותם המעשים למקום העמוק ביותר שבתוכי, לעצם

ֵאל ְוַכֲאֶשר יָׁ כשיהושע נלחם בעמלק משה עולה לראש ההר,  יָׁה ַכֲאֶשר יִָׁרים מֶשה יָׁדֹו ְוגַָׁבר ִיְשרָׁ ִניַח יָׁדֹו ְוגַָׁבר ְוהָׁ
ֵלק , "הידיים ידי עשיו"הטבעי נמוכות מהראש,  ן, הידיים, אלו המסמלות יותר מכל את המעשים, במצבֲעמָׁ

ם בו האדם נופל, אך אותן ידיים עצמן יכולות להתרומם, מעל הראש אפילו. כאשר התודעה שלימה, מקו ןהידיים ה
ביותר אליו יכול  כאשר הידיים מחוברות למקורן, כאשר הידיים הן כלפי מעלה, דווקא המעשים הם המקום הגבוה

 האדם להגיע.

ה ּוֵבית ֵעשָׁ  בָׁ יָׁה ֵבית ַיֲעֹקב ֵאש ּוֵבית יֹוֵסף ֶלהָׁ אמנם האש הוא כוח עצמי נשגב, אך הלהבה, אותה  - ו ְלַקשְוהָׁ
שניזונת מהכילוי הגשמי, שמחוברת לעולם המעשי, היא שמגיעה למרחקים, והיא שמכלה את עשיו ושוברת את 

 כוח ידיו.

מחיית עמלק האמיתית נעשית במלחמה שקטה, "והיה בהניח". כשם שמצוות שבת, מצוות המנוחה גם נמנית על 
ת ְלַקְדשֹוהזכירה, מצוות  המצווה הפנימית  .ַאל ֵיֵצא ִאיש ִמְמֹקמֹו ַביֹום ַהְשִביִעי, ושם נאמר, זָׁכֹור ֶאת יֹום ַהַשבָׁ

של שבת היא החיבור למקום הפנימי בו שוכן האדם עצמו, לנקודת הזכירה. דווקא השקט מהמלחמות הסובבות 
גדולה האמיתית, לנקיון התודעה. המצב בו אדם מגיע לדרגה בה המצב האידיאלי למלחמה ה םיה פנימה, היוהפנ

כל מעשיו מחוברים לרצונו הפנימי, בה תודעתו לא מתנתקת מחייו, הוא נמצא בדרגה לה הגיעו ישראל בקבלת 
רֹו"ִגֹבֵרי ֹכַח התורה, דרגת המלאכים שהם   ."ֹעֵשי ְדבָׁ

רק לאחר שמגיע אדם לתודעה הפנימית המלאה, לדעה אמיתית, הוא מוכן לפורים, להגיע אל מעבר לדעת, "עד 
 דלא ידע", להתחבר לעץ החיים אשר מעל לעץ הדעת, למקום בו שורה האחדות והשמחה.

 )מבוסס על תורתו של השפת אמת(

 

  



 שירהפניני 
 (אהרן בס)

 

יד מִּ ָך ַתל  א ל  צָּ מ   תִּ
 ֶשַכֲאֶשר ַהיֹום 

 יעַ ַההּוא ַיגִּ 
יר לֹו ַהֲעבִּ  תּוַכל ל 
תָּ  ַמד  ל ַמה ֶשלָּ  כָּ
וָּה ֶשהּוא  ק  תִּ  ב 

ֹזר ַעל   ֹלא ַיח 
ָך ֻעיֹוֶתיָך ֶשל   טָּ

יד מִּ ָך ַתל  א ל  צָּ מ   תִּ
יַמת ַהֶיַדע ֵאב ֲחסִּ י כ   כִּ

ּנ ׂשּוא ֶשה מִּ  הּוא קָּ
נִּיק  הּוא ַמח 
יעַ  מִּ  הּוא ַמד 

ָך  יר אֹות  אִּ הּוא ַמש   ו 
 ֵריק

א צָּ מ  יד תִּ מִּ ָך ַתל   ל 
ַלֵמד אֹותֹו  ּות 

לֹונֹות ש  יֹות ֶדֶרְך כִּ ח   לִּ
ֻעיֹות  ֶדֶרְך טָּ

מֹו  ַעצ  ַפֵלס ל   ל 
ֶאת ַהֶדֶרְך ֶשלֹו

יד מִּ ָך ַתל  א ל  צָּ מ   תִּ
ים אֹותֹו ַתֲעצִּ  ו 

יל אֹותֹו דִּ  ַתג 
ֶיה לֹו ֵצל ה   ַאל תִּ

 ֱהֵיה לֹו ֶשֶמש
יִֵּתן ֵפרֹות ַמח ו   ֶשיִּצ 

ידתִּ  מִּ ָך ַתל  א ל  צָּ  מ 
כֹו יֹות ַדר  ח  יְך לִּ שִּ  ֶשַתמ 

 ַאֲחֵרי ֶשֵתֵלְך

יד מִּ ָך ַתל  א ל  צָּ מ   תִּ
ם לָּ י טֹוב ּוֻמש   ַוֲהכִּ
ֶדיָך ילָּ יל בִּ חִּ ַהת   ל 

 

 

 

           

 
 

 

 

 דיומאפניני 
 (מנחם סוכותהרב )

 

 ,משהו קטן על אהבה

 ?איך זה שאהבה יכולה לשרוד טלטלות עצומות ופגיעות קשות ועם זאת, לפעמים, היא פשוט נעלמת
 

 .מחבר בין מצוות קורבן העולה לאהבה אז המדרש
 

ֵבַח תּו לפי חז"ל קרבן העולה לא מגיע על מעשים. הוא שם בכדי לתקן את הלב. והפסוק ז  ֵאש ַעל ַהמִּ הָּ ַקד מדגיש "ו 
ֶבה". כי אהבה כ  היא  ,היא כמו אש, כשהיא שם, גם אם נותרה רק להבה קטנה, היא יכולה לחזור ולבעור בֹו, ֹלא תִּ

ַכֶסה יכולה ים ת  עִּ שָּ ל פ  ַעל כָּ ה". אבל אם אנחנו מזניחים אותה, אם לא  לשרוף כל מה שיעמוד בדרכה. "ו  ַאֲהבָּ
 .להיכבות. ומרגע שאין אש, שום דבר כבר לא יידלק, שום דבר לא יאיר מזינים אותה, היא יכולה חלילה

 .ואז גם מים רבים לא יוכלו לכבות אותהחברות וחברים, בואו נשמר את ניצוץ האהבה שבתוכנו. ניתן לה מקום 
  שבת שלום

 

 .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/

