
 

 
 

 
 
 
 

 בפנימיות הפרשה 
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

 
 

 משה תןוח עם לחם לולאכ ישראל זקני וכל אהרון ויבא, לאלוקים וזבחים להוע משה חתן יתרו ויקח"

 ".האלוקים לפני

 בגשמיות הן, לו נותן ה"שהקב במה להתבונן צריך האדם יום-יום -" לאלוקים וזבחים עולה משה חותן יתרו ויקח"

 הקטן על' לה להודות, בו זוכים שאנו הישג כל על' לה להודות צריכים אנחנו. ברוחניות ל אחת כמה וכמהוע

 לא זה כי', לה תודה לתת צריך הוא דבר כל על, יצריו על להתגבר האדם שהצליח הישג של פסיק כל על, ביותר

' לה להודות צריך הוא זה על', ה רצון לא שזה הבין כי, ושתק, לשני חריפה מילה להגיד רצה אדם. האדם מכח

 ובכל, בו חשקה ונפשו, לו שהתאווה משהו לאכול רצה אדם. מלכותו עול לקבל, אליו להתקשר הכוח את לו שנתן

 על', שבי מצרים מלך פרעה רצון את ולא הבורא רצון את לעשות רוצה אני' אמירה תוך, עצמו את מנע הוא זאת

'. לה' תודה' קורבנות מקריב הוא" לאלוקים וזבחים עולה משה חותן יתרו ויקח: "שכתוב זה'. לה להודות צריך זה

 שהוא איך, אותו מעלה שהוא איך, אותו מקדם שהוא איך, איתו עושה יתברך' שה ממה האדם של ההתפעלות

 ההתפעלות', אלוקיך' ה את ואהבת' של מחשבה לצורת', כמוך לרעך ואהבת' של מחשבה לצורת אותו מקרב

 נפש מסירות של במסלול להיות רוצה הוא, יותר להקריב רוצה שהוא להחלטות האדם את להביא צריכה הזאת

 . יותר גדולה

 כך הכל התפעלותו שמתגלה אחרי –" האלוקים לפני משה חותן עם לחם לאכול ישראל זקני וכל אהרון ויבוא"

 שאר כל כלומר, ישראל זקני וכל אהרון באים אז, קורבנות הקרבת כדי עד גדולה התפעלות, יתרו בחינת של גדולה

 מהאמונה לזון באים הם, אמונה בחינת הוא לחם". משה חותן עם לחם לאכול" מגיעות האדם של הבחינות

 וכל, המחשבות וכל, האברים כל אזי, באדם האמונה כשמתגלה. יתרו בבחינת המתגלה' ה בגדלות הגדולה

 חותן הוא שיתרו התורה כאן שמציינת וזהו. הזאת מהאמונה ולקבל ניזונים ולהיות לבוא צריכים כולם הרצונות

 יתרו. בבחינת עכשיו התהתגל והאמונה, אמונה בחינת שהוא משה היינו, משה

 (ו"תשס יתרו)

 

 

 

 

  

 
 פנינה לשבת

 טשע"ת יתרו
 



 חשבה פנימיתמ
 )יואל אופנהיימר(

 

 "כפייה"חירות מול  –ויתייצבו בתחתית ההר 

 של הפסוק על כביכול הגמרא שמציגה העמדה ידועה" כפייה"ב שמיים מלכות עול קבלת מול רותיהח ערך בעניין

ית "ַויְִּתַיְצבּו: שלנו הפרשה  - התורה מקבלים אתם אם": ישראל לעם ה"הקב אומר כביכול  .ָהָהר" ְבַתְחתִּ

  ."קבורתכם תהא שם - לאו ואם, מוטב

 ?(נון בן יואל הרב שמציין כפי) ברית יקרא זה איך? יהיבכפ תורה קבלת של הערך מה, ןביניה. ידועות והקושיות

 ...ועוד? גיגית במושג מיוחד מה'? כאן' כתוב לא למה'? שם' המילה הפרוש מה, וגם

 ,אומרת זאת. יחסי אלא מוחלט אינו האדם אצל חופשית בחירה של שהמושג( הסולם בעל בעקבות) מציע אני

 מכיוון ,מכן יתרה. הנבראים לבחירת הנתון דבר אינה ,(הקבלה בשפת התיקון גמר) הגאולה שהיא ,הבריאה מטרת

 תרמט. לחלוטין דטרמיניסטית מציאות זו".  כאן כבר" הסוף, אצלנו כמו לביצוע רצון בין' ה אצל הפרש שאין

 בין שיחבר האוניברסלי הערך יהיה לוהי-הא האהבה ושכוח ,בבורא לדבקות יגיעו והאנושות שהאדם היא הבריאה

 גדול כלל זה – כמוך לרעך ואהבת" כי זו לתנועה המתאים הווקטור היא התורה ולכן. לבורא אדם ובין לאדם אדם

 .כולה התורה כל זה –" בתורה

 בעל? רושיהפ מה. וחיים תענוג דרך או ומוות ייסורים דרך או. זה ליעד להגיע איך היא לאדם שנותנים הבחירה

 למטרת הסכמה להבנתי שהיא) תורה דרך: מראש המוכתב ליעד להגיע לבחירה הדרכים שתי על מדבר הסולם

 לקיום ניהיליסטית ותפיסה, והברית התכלית שלילת שהיא) ייסורין דרך או( התכלית על ברית קבלת, הבריאה

 רוחני למהפך לו וגרמה טולסטוי את רבות שהטרידה שהמחשבה זקס הרב אצל קראתי זה בהקשר. האנושי

  "(.להתאבד לא למה הגיונית אחת סיבה מוצא לא אני: "הייתה

 ויראה ,המטרה עבר אל להתקדמות חייו כל את יכוון התכליתית הברית שמקבל אוה הבחירות שתי בין ההבדל

 הוא.  הברית של לתכלית להגיע בטוח הכי הווקטור ןה והמצוות שהתורה ויסכים, וקיומו מעשיו בכל משמעות

  .משמעות בו למצוא ניתן לא אם בקיום טוב אין וכידוע. ומודעות רצון מתוך –" מקדם" ליעד מתקדם

 כמובן והוא. ומרירות מוות של טעם טועם והוא, למעשיו עמוקה משמעות כל נטול ייסוריו דרך ההולך, זאת לעומת

 .תכלית בהעדר בווקטור צורך שולל

 – מודעות וללא כורחו בעל לשם נדחף(  והאנושות) שהאדם מסביר הסולם בעל? לתכלית זאת בכל יגיע איך

 מסבל בריחה ידי על מצבה את מתקנת הזמן וכל ,יהיעוט ניסוי דרך על מתפתחת האנושות כי קורה זה" . מאחור"

 .תענוג ורדיפת

 פתוח חלל יש ההפוכה שבגיגית כפי. וסגירות פתיחות המשלבת הצעה! דווקא גיגית של כפיה פה שיש לנו יוצא

 וגם תיבחיר גם) יחד גם בגבולות תםוא סוגרת היא, תחתיה הנמצאים של חופשית תנועה של סוג המאפשר אבל

 משמעות בלי ולחיות אותה לדחות או( חיים) משמעות עם ולחיות ואז התורה את לקבל ניתן(. דטרמיניסטית

 הרחוקה, טובה הלא, האחרת בדרך. וברית תכלית ללא לחיות תבחרו אם קבורתכם תהיה שם(. קבורה, מוות)

 .שם, ומהברית ממני

 ברגע מאתנו אחד לכל תיקור סיטואציה שאותה ולהגיד', מפנה' של לכיוון קדימה אחד צעד עוד להתקדם אפשר

, ברית של ושותפות, פנימית תכלית של תורה ומתחדש חופשי ברצון לקבל. דקה דקה ,יום יום שלו התורה קבלת

 .חיצוני מרצון לנו כפויות מצוות לקיום תביעה רק שהיא, משותפת תכלית ללא תורה או

   .לפתחנו שעומדת האמתית הבחירה כנראה וזאת



 דיבורי נשמה
 דניאל שוסטר(הרב )

 

 יתרופרשת 

 הבוקר מן עליו עומדים העם שכל איך אותו כשראה רבינו למשה הביא שיתרו העצה את התורה כותבת בפרשתנו
 לא רבינו משה האם - המתבקשת והשאלה. עשרות שרי, מאות שרי, אלפים שרי שימנה לו הציע כן ועל, הערב עד
 יש אלא? לכן קודם זאת ידע זאת בכל אם ליתרו הקשיב מדוע, וכן? זאת לו להציע צריך היה שיתרו עד זאת ידע

 משורש היה ומשה, קין משורש היה כידוע יתרו. משה ושל יתרו של נשמתם שורשי מצד הסתכלויות' ב שאלו לומר
 דבר שבכל השלמות את מוצאות ותמיד, חסרונות רואות אינן, ימין' בחי שהוא, הבל משורש הבאות נשמות. הבל
, החסרונות כל את ממילא המתקנת אור השפעת י"ע הוא שלהן הסובבים את מתקנות הן שבו האופן גם וכך. ודבר
 משורש שבאות והנשמות, קין משורש יתרו כן שאין מה'. טוב עשה' 'בחי שזה, עצמם בחסרונות ולבוסס לעסוק בלי
 עצמם בחסרונות והעסק, לפרטים הירידה י"ע מתקנות הן החסרונות ואת, הביקורתי הצד הוא עניינן זה

 היה לא כלל שבעצם, רבינו משה הנהגת בין ההבדל נובע ומכאן'. מרע סור' עבודת ענין שזה, עליהם וההתגברות
 והחסרונות אור משפיע היה הוא כי. טרחא לו גרם לא כלל והדבר, ישראל לכל היחיד השופט להיות לו קשה

 למרות, מורכב נראה הדבר היה, בביקורת העוסק קין משורש שהוא, יתרו של עיניו ממבט רק אלא. ממילא נתקנים
 דיינים מינוי שהוא, שנתן צהבע חותנו לקול הקשיב רבינו שמשה אלא. קל זה היה רבינו משה של שבהסתכלות

 את שקיבל ובזה. קין של לנשמות יועיל שזה מפאת, קין לשורש ששייכת, לפרטים ירידה של בעבודה שיעסקו רבים
 והבל קין שנשמות גדול תיקון שזה, כאחד והביקורת השלמות של ההסתכלויות' ב והשתלבו התאחדו כביכול עצתו

 .מתאחדות

 .לכולם שלום שבת

 הצטרפות לקבוצת וואצאפ של עצות יומיות של הרב שוסטר

 

 

 ״פירות החיים״ -ציור לכבוד ט״ו בשבט 
העץ. אנחנו עולים ועולים בו כל הזמן, ולא תמיד רואים את התפרחת הענקית של החיים הם סולם שהוא גזע 

פירות האילן הזה שהצמיחו המעשים הטובים שלנו. הם מחכים לנו שם, חקוקים לנצח בעולם הרוח. זה העץ 
 .שלנו. הרכוש היחיד שהוא באמת שלנו

 www.oritmartin.comהאמנית אורית מרטין 

https://chat.whatsapp.com/Dd0sNnrR27AHaM9xbV9dqT
https://chat.whatsapp.com/Dd0sNnrR27AHaM9xbV9dqT


 

ניני תפילהפ  

איתי אשכנזי(הרב )  

 

 שחרר את ההצגה

 ?מופיעים מאחורי מסיכה ,ממלאים תפקיד ,בכמה מרחבים בחיים אנחנו משחקים משחק

 ?ולכמה מקומות אנחנו באים כמו שאנחנו? בפשטות, בכנות, בהרפיה

אולי הכי חשוב, לאיזה משני המרחבים האלו משתייכת התפילה? האם היא משתייכת למקומות שאליהם אתה 
 ?מגיע מאחורי מסיכה או למקומות שאליהם אתה מגיע אמיתי

חלק לא קטן מהעמידה שלנו בתפילה היא הבירור מול מי אנחנו עומדים. מי זה בעצם ה'. איזה מין טיפוס הוא? 
 ?היה משהו אחר ממה שאני? או כזה שרוצה דווקא אותי בדיוק כמו שאניכזה שרוצה שאני א

מה שאני רוצה להציע הוא שה' הוא לא עוד אחד מאלה שרוצים שאני אזייף עבורם. לא עוד אחד מאלו שרוצים 
 .ממני משהו

 .תלהיות אמיתי ממש. לקרוא אליו באמהתפילה היא המקום שבו אפשר סוף סוף להרפות. 

 .יקראוהו באמת לכל קוראיו לכל אשר ואז קרוב ה'

 

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

 

 

 

 פניני שירה
 (אהרן בס)

ת ָהֵריָקנּות חּושַׁ  תְּ
ָתה ָחש ים אַׁ ָעמִּ פְּ לִּ  שֶׁ

ָך יָעה לְּ  -  מֹודִּ
ָגדֹול הּו ָחָדש וְּ שֶׁ  מַׁ
ָך ֵלא בְּ מַׁ תְּ הִּ  הֹוֵלְך לְּ
ָך תֹוכְּ צֹוֵמחַׁ מִּ  הֹוֵלְך וְּ

יְך ֲהלִּ תַׁ ּוֶׁה לַׁ לַׁ תְּ מִּ ב הַׁ צֶׁ  ָהעֶׁ
ל  ד שֶׁ חַׁ פַׁ  נֹוֵבעַׁ ֵמהַׁ

ּנּוי ֵאזֹור  ּנֹוחֹותשִּ  הַׁ

ין ָבֲאָדָמה עִּ מֹו גַׁרְּ ּיּוק כְּ דִּ  בְּ
יֹות ֵעץ הְּ ם ֹלא לִּ חַׁ ּנִּלְּ  שֶׁ
ָקבֹון י הּוא פֹוֵחד ֵמָהרִּ  כִּ

ד חַׁ  ַאלפַׁ

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


 

 דיומאפניני 
  (הרב מנחם סוכות)

 

אני יכול להיות במקום מקסים ועדיין שבוי, כי להיות בשבי זה כשלא מתאפשר לי להיות מי שאני, לממש את מה 
 .שנועדתי עבורו

כי התורה לא נוצרה בכדי . אז לפי המדרש כשהתורה הייתה ב"שמים" בידיהם של המלאכים, היא הייתה בשבי
 .מטרה שיש לה מימוש דווקא בעולם גשמיה, רוחניים ולהתענג. היא נועדה למטרלהביט בחזיונות 

ון". מסתכלים עליה, אולי גם וכשהיא הגיעה לפה? המדרש אומר שגם פה לפעמים היא בשבי, "נתונה באר
משבחים אותה ואפילו מקיימים מה שכתוב בה, אבל האם זהו? האם היא נועדה רק בכדי שנעשה מעשים 

 ?מסוימים ונתקע שם

רק אחרי שניתן לה להשפיע עלינו את כל מה שהיא יכולה.  ן,חררת" רק אחרי שנוציא אותה מהארוהתורה "משת
 .ע איתנו, למקומות הכי יפים שרק ניתןרק אחרי שהיא תוביל אותנו, תגי

חברות וחברים, שנלמד להשתחרר מכל התפיסות המקרקעות, שנדע לפרוח ולהאיר. שנממש את היכולות שלנו 
 .במלואם

 

 שבת שלום.

 

 

 

 

 

 .כשמתחילים משהו חדש, טבעי לחשוב עליו, להתרגש ממנו

אנחנו עושים את זה, לפעמים אנחנו אפילו לא אבל כשעושים משהו כבר שנים, לפעמים אנחנו שוכחים למה 
 .שמים לב למה שאנחנו עושים

 .לעשות משהו שוב ושוב ולזכור להעמיק בו, להקשיב למשמעות שלו, זה כבר ממש לא קל
אז במתן תורה כולנו אמרנו "נעשה ונשמע", לפי המדרש זו שפה ממש עליונה, שפה של מלאכים. אנחנו רוצים 

 .שיך לשמוע, להעמיק ולהקשיבשגם אחרי העשייה נמ

שבת שלום חברות וחברים יקרים. שנזכה לא להתרגל, לעשות הכול מתוך מודעות, לחפש ולמצוא תמיד 
 .משמעויות חדשות גם למה שהורגלנו בו

                       

 

                  

  



שירהפניני   

(אהרן בס)  

 

יָך ת יְָּלדֶׁ ֵבד אֶׁ  כַׁ
נְָּך  ת בִּ  אֶׁ

ת  ָךאֶׁ תְּ  בִּ

צֹוָנם רְּ ֵשב לִּ קְּ  הַׁ
ָעָתם מְּ דִּ  ָהט ֵלב לְּ
ָבם רּוֲחָך לִּ ֵמץ בְּ  אַׁ

ָך בְּ ח לִּ תַׁ ל פֶׁ  ֵהם עַׁ
ָכֵנס הִּ ם לְּ ן ָלהֶׁ  תַׁ
ָכֵנס הִּ ם לְּ ן ָלהֶׁ  תַׁ

יִּת ל בַׁ ישּו ֹחם שֶׁ גִּ ּיַׁרְּ  שֶׁ
ּיכּות ּיחּושּו שַׁ  שֶׁ

ָתם ָתה אִּ אַׁ ישּו שֶׁ גִּ ּיַׁרְּ  שֶׁ
לְּ  ּוּו הֹוד מַׁ ּיְּחַׁ  כּותשֶׁ

ְך רֶׁ דֶׁ ם הַׁ ָאה ָלהֶׁ רְּ  הֶׁ
ילֹות נְּפִּ ֵבק בִּ  חַׁ

 ָיֵשר ָבֵהם ֳאָרחֹות

יָך ים ֵאלֶׁ אִּ  ֵהם נֹושְּ
ם   ֵעיֵניהֶׁ
ָמָתם  נִּשְּ

ָך ָידְּ ים בְּ ידִּ קִּ פְּ  מַׁ
ָבם  לִּ

ָך תְּ לְּ יָנָתם ֵאין בִּ חִּ בְּ  מִּ

יָך ת יְָּלדֶׁ ֵבד אֶׁ  כַׁ
ֵני ָאָדם  ֵהם בְּ
ָקדֹון פִּ ֵהם הַׁ  וְּ
ָך ָכאן ן לְּ ּנִּתַׁ  שֶׁ

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

