
 

 
 

 
 
 
 
 

 בפנימיות הפרשה 
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

 
ּנּו ּוָבָניו ַאֲהֹרן ְוָרֲחצּו" ת ִממֶּ ם אֶּ ת ְיֵדיהֶּ ם ְואֶּ ל ְבֹבָאם. ַרְגֵליהֶּ ל אֶּ  ."ָיֻמתּו ְוֹלא ַמִים ִיְרֲחצּו, מֹוֵעד ֹאהֶּ

 ּוָבָניו ַאֲהֹרן ְוָרֲחצּו :ככתוב? הללו הצורות שתי את לתקן צריך איך. לקבל הרצון של צורות שתי הן יםיורגל ידיים

ּנּו ת ִממֶּ ם אֶּ ת ְיֵדיהֶּ םַר  ְואֶּ  . במים םיוהרגלי הידיים את לרחוץ צריך – ְגֵליהֶּ

 .(יז קמא בבא) למים לכו צמא כל הוי: שנאמר, תורה אלא מים ואין. הפנימיים המים על מדובר הפנימית מהבחינה

 האלוקות באור -במים זה יםיוברגל בידיים המרומז לקבל הרצון נגד לפעול היחידה הדרך – מים נקראת התורה

 התורה מימי -ראשון בשלב. שבאדם והזוהמה הפסולת, הלכלוך כל את לשטוף אמורים האלה המים. שבתורה

 כל. בזה מבחין לא הוא סתם כך כי, אצלו קיימות( ק"הרצל של) הללו שהמציאויות להכרה האדם את מביאים

 התורה ֵמי בזכות.  עצמו על לאדם שיש הכללית הדעה זאת, ונחמד כשר, ישר, טוב, לתמים עצמו את חושב אחד

 הוא התורה בזכות .םיוהרגלי הידיים, שלה הראשים שני על שלו לקבל הרצון מערכת את לראות מתחיל האדם

, גיאוגרפיה לומדים ספר בבתי. עצמנו את ולברר לבחון להשכיל, ללמוד אותנו מלמדת התורה. ויותר יותר רואה

 אבל'. וכו הלכה, גמרא, משנה, תורניים לימודים לומדים תורה ובתלמודי, שונים לימודים ועוד ספרות, אזרחות

. וכדומה ומטרתו תפקידו ומה הוא מה, הוא מי לומד, עצמו את לומד האדם כל קודם התורה פנימיות כשלומדים

 תבואו אם גם. עצמו את להכיר ביותר והמדויקת האמיתית בצורה האדם את שמלמד בעולם היחיד הלימוד זהו

 לזכור צריך, שונות פסיכולוגיות שיטות, פילוסופיות שיטות, מודעות, אנושית להכרה סדנאות מיני כל שיש ותאמרו

 הכנות של לרמה להגיע מסוגל יהיה לא וטוב ןכ שיהיה ככל ואדם, אנשים בידי מנוהלים הללו שהדברים

 את למסור שיכול זה הוא האדם את שברא מי שרק להבין אמור אחד כל. האדם את שברא מי של והאמתיות

 ידי על בוודאי היא ביותר והעמוקה המדויקת בצורה עצמו את האדם הכרת. האדם של מהותו על המדויק המידע

, אותו ברא הוא חומר מאיזה, אותו ברא הוא איך לו לומר שיכול זה הוא האדם את שברא מי כי, התורה פנימיות

 של ההתנהגויות ענייני בכל והתובנות ההסברים כל את, מהותו של הפרטים פרטי את אותו ללמד שיכול זה הוא

ּנּו ּוָבָניו ַאֲהֹרן ְוָרֲחצּו של הנקודה זוהי. וכדומה הרצונות, שלו התסבוכים, ההרהורים, שלו המחשבות, האדם  ִממֶּ

ת ם אֶּ ת ְיֵדיהֶּ ם ְואֶּ  .אלה ממים באה שלו לקבל הרצון וטהרת אדם של ההכרה כל – ַרְגֵליהֶּ

 

 

 

 

 

  

 
 פנינה לשבת

 טשע"ת כי תשא
 



 חשבה פנימיתמ
 )יואל אופנהיימר(

 

 חטא העגל ואשה סוטה

ת ַוִיַקח" ר ָהֵעגֶּל אֶּ ר ַעד ַוִיְטַחן ָבֵאש ַוִיְׂשֹרף ָעׂשּו ֲאשֶּ ת קְ ַוַיְש  ַהַמִים ְפֵני ַעל ַוִיזֶּר ָדק ֲאשֶּ   ."ִיְׂשָרֵאל ְבֵני אֶּ

 )שמות לב, כ(

 

 :הפסוק פשט

 .ישראל לבני הילשתי נותן שהוא במים ומערבו, הזהב עגל את טוחן רבנו משה

 

 )תשא כי - י פיסקא  רבתי פסיקתא)  :הפסוק  על האגדה

י: "ממצוצרא יונה רבי בי תנחומא' ר פתח כך ים-א   כִּ יל ֶזה שֵֹׁפט ֹלהִּ פִּ ֶזה ַישְׁ ים וְׁ  להים-א כי מהו(. עה תהלים": )ָירִּ

 פני על[ העגל] אותו וזירה ושחקה משה ירד מיד[ העגל חטא] המעשה אותה ישראל שעשו בשעה אלא? שופט

קְׁ " המים ֵני ֶאת ַוַישְׁ ָרֵאל בְׁ  ולא עדים, נהרג היה והתראה עדים לו שהיה מי כל: רבותינו אמרו[. שלנו בפסוק" ]יִּשְׁ

, במגפה מת היה התראה ולא עדים[ לו] היה שלא מי וכל, כסוטות ונבדקו המים מאותם שותה היה התראה

י" שנאמר ים-א   כִּ יל ֶזה שֵֹׁפט ֹלהִּ פִּ ֶזה ַישְׁ ים וְׁ  שלא מי לכל ומרומם העגל במעשה שנשתתף מי לכל משפיל": ָירִּ

 . העגל במעשה נשתתף

 

 :למחשבה נקודות

 לוחות שני עם לעם חזרה יורד, ה"הקב מול ביותר הנעלה במעמד יום ארבעים במשך סיני הר על הניצב רבנו משה

ַהלֻּחֹׁת, "בידיו הברית ים ַמֲעֵשה וְׁ ֹלהִּ  המראה לנוכח והתסכול האכזבה גודל כך, הרוח התרוממות כגודל". ֵהָמה א 

 לשבור היא משה של הראשונה התגובה. ולעבדו זהב של עגל של בדמות אליל ליצור שמיהר, ישראל עם של

 לעמדה כביטוי, דק עד אותו ולטחון אותו לשרוף בוחר משה. העגל כלפי מעשה לעשות עליו אך, האלוקיים הלוחות

 ַעל ַויִֶּזר:  "שלנו בפסוק המובא משה של הבא הצעד מובן פחות. זרה עבודה של תופעה כל כלפי מתפשרת בלתי

ֵני קְׁ  ַהַמיִּם פְׁ ֵני ֶאת ַוַישְׁ ָרֵאל בְׁ  – גרמניה) הירש ר"והרש ן"הרמב. זה תמוה מעשה משמעות על הפרשנים נחלקו". יִּשְׁ

 והנה: "ן"הרמב ומסביר. העגל באפסיות העם את לשכנע ונועדה, חינוכית הייתה משה שמטרת סבורים( 19 מאה

 שעשוי דבר: אחרות במילים". ובצואה ברעי שיוציאוהו בבטנם והכניסו שלהם האלוה טחן, מעשיהם לבזות רצה

 .והתייחסות לכבוד ראוי אינו לבטח האדם גוף של נמוכים הכי למקומות להגיע

 הר מעמד נתפס, ביהדות. העגל חטא של העמוקה למהות הקשור סמלי ערך משה של למעשה מיחסת גדתנוא 

 - העגל חטא נתפס לכן. אוהב זוג של הנישואים לרגע ונמשל, לעמו ה"הקב שבין הקשר כשיא התורה ומתן סיני

 פרט לכל מתאים עונש לשקול משה על. החדש בבעלה אישה של כבגידה - תורה מתן לאחר הארבעים ביום

 הדילמה. מוות, זרה עבודה שעבד מי של ודינו, החיים מובטחים חטא שלא למי. מפשע בחפים לפגוע מבלי, במחנה

 התורה של בפתרון רבנו משה משתמש כלפיהם. לא או חטאו אם ספק לגביהם שקיים אלה כלפי היא הקשה

 אם לבדוק המסוגלים –" מאררים מים" הכהן מכין שם". סוטה אישה" - בעלה תחת בזנות חשודה אישה לבדיקת

ן: "לאו או מחטא נקייה האישה ֶיה ֲאֶשר ֶהָעָפר ּומִּ ַקע יִּהְׁ ַקרְׁ ָכן בְׁ שְׁ ָנַתן ַהכֵֹׁהן יִַּקח ַהמִּ  ואצלנו(,  ה במדבר" )ַהָמיִּם ֶאל וְׁ

ַחן: "כתוב ֵני ַעל ַויִֶּזר ָדק ֲאֶשר ַעד ַויִּטְׁ ָקּה: "כתוב שם". ַהַמיִּם פְׁ שְׁ הִּ קְׁ " ואצלנו"  ַהַמיִּם ֶאת וְׁ ֵני ֶאת ַוַישְׁ ָרֵאל בְׁ  המים". יִּשְׁ

 העפר - הכיליון ואת המוות את המסמל ואלמנט - המים - חיים של מאלמנט המקרים בשני מורכבים המאררים

 החומר לכוחות ונכנע חטאה אם. נשמתו של לכיוון יטה אלה ניגודים של מתערובת ותההש אדם. העגל אבקת או

  .המים משתיית ויתעצם יבורך, החיים במקור דבוק ונשאר טהור הוא אם אבל. יפגע הוא, והמוות



ניני תפילהפ  

איתי אשכנזי(הרב )  

 כשהלב מתעטף בתיאוריה

 . נדירה מאד לא אבל. מוזרה קצת נקודה על לדבר צריכים אנחנו עכשיו

 . לוהים-א שיש בטוחים לא בעצם אבל להתפלל שמנסים. לפעמים אנחנו וגם. אנשים יש

 אולי וגם. לדעת אפשר אי וגם. להתפלל צריך זאת בכל? החיים כל להתבלבל שנמשיך? רוצה אתה מה אז, טוב
 . כאילו עושים בעצם אנשים עוד

 הזו בסיסית כך הכל שהנקודה שנסכים? חלול מעשה איזה שנקיים? כאילו שנעשה? רוצים אתם מה אבל. יודע לא
 ? מחיינו תחסר

 . ממשית. ברורה. חיה. פשוטה אמונה

 . בעיניו חשוב אני. חי קשר בינינו יש. שלי לחיים קשור הוא. לוהים-א יש

 פותרים אז לא ואם. ביסודי שם אי שפותרים משהו היא האמונה כאילו חוגים בהרבה מדוברת לא הסכמה איזו יש
 האמיתיים לחיים ממשיכים זה אחרי ואז. רוחנית מבחינה חלשים קצת לאנשים חינוכית מסגרת באיזה אותו

 .עומק ולומדים

 ? ככה אכן זה האם. מסביב וגם. בכנות פנימה נסתכל בואו. ככה להיות אמור היה שזה נניח אפילו

 . לענות תמהר ואל פשוטה שאלה עצמך את תשאל. להתפלל מתחיל שאתה לפני. נניח

 ? הזה הסיפור אמיתי זה? לוהים-א יש

 ? משהו בינינו יש

 לא אתה אם לבדוק כדי לאא. ספקות להטיל כדי לא. פעם עוד אותה תשאל. אתמול הזו לשאלה ענית אם וגם
 . חלול מרגיש לפעמים בתפילה משהו למה גם להסביר יכול זה. בסיסית מאד נקודה על מדלג בעצם

 . באמת שנמצאים מאיפה מתחילים אבל. אינסוף בה יש. להעמיק אפשר. לרפא אפשר אמונה

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

(הרב מנחם סוכות)  

 

 ממי מפחדת השבת???

 -השבת  שמירתבתוך מקטע זה חוזרת שלוש פעמים מצוות  .בפרשתנו ישנו מקטע שלם העוסק במצוות השבת
תַֹׁתי " ם... ִתְשֹמרּוַאְך ֶאת ַשבְׁ ָרֵאל ֶאת ַהַשָבת...". ְוָשְמרּוֶאת ַהַשָבת...  ּוְשַמְרתֶּ ֵני יִּשְׁ  בְׁ

ו מילדותנו, נמצא שהוא אינו מובן כל כך. האם השבת צריכה כשנתבונן בביטוי "שמירת שבת", ביטוי אליו הורגלנ
שמירה? ממי או מפני מה צריך לשמור עליה? השבת היא קבועה ותגיע בכל מצב, מדוע אם כן היא צריכה 

 שמירה?

אינו מובן, הרי את שבת לא "עושים", אדרבה, השבת מאופיינת באי  –ַלֲעשֹות ֶאת ַהַשָבת  -גם המשך הפסוק 
 יה, בהימנעות.עשי

מֹׁרּו, למעט שבת ממלאכת המשכן. כלומר שגם העבודה סביב הק ַאְךחז"ל דורשים את הפסוק  שְׁ תַֹׁתי תִּ מת ֶאת ַשבְׁ
המשכן אסורה בשבת. אם אותו "אך" בא למעט, על פי הכללים המוכרים היה צריך למעט את מצוות השבת, 

ה כאן ]וכך מקש המצווה עליה מדובר ודווקא לאפשר את מלאכות המשכן בשבת. מדוע הפכו כאן חז"ל ודרשו
 הרמב"ן[.

ישנם שבעה ימים בשבוע, אחד מהם נקרא שבת. אך באמת היום  .אנחנו רגילים להסתכל על השבת כשם של יום
העולם נברא מלא בהסתרה, העולם ]מלשון העלם[ מכיל ומכסה את הנקודה האמיתית  .נקרא כך על שם מהותו

 יא שורש החיות של כל דבר, נקראת שבת.שבכל דבר, את נקודת הקדושה סביבה הכל מושתת. הנקודה הזו שה

מצוות השבת, אותה מצווה המכוונת אותנו למנוחה, להפסקת העיסוק בעשייה הגשמית ומוכנות לקבלת אור 
י ֲאנִּי ה'  -השבת, היא שגילתה לנו עד כמה העולם עמוק, עד כמה העולם קדוש, עד כמה אנחנו קדושים  ָלַדַעת כִּ

ֶכם. שְׁ ַקדִּ  מְׁ

מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה, לך והודיעם. השבת,  -לנו השבת מבקש הבורא ממשה רבנו  לפני שניתנה
תן להם את  –אותה מציאות פנימית, גנוזה בכל אותם מקומות הנראים על פניהם רחוקים מהקדושה. לך והודיעם 

ת לגלות על ידי מצוות האפשרות לגלות את המהות הפנימית של העולם על ידי מצוות השבת. את היכולת הזא
ֵמי ַהַמֲעֶשה .החול השבת את האמת המוסתרת, המכוסה וסגורה בימי ֶיה ָסגּור ֵשֶשת יְׁ יֹום מרמז לנו הנביא "...יִּהְׁ , ּובְׁ

 ."..ַהַשָבת יִָּפֵתַח.

מית אך למרות ששבת הוא היום בו הפנימיות מתגלה, ניתן להמשיך גם בימות החול למצוא ולהתחבר לנקודה פני
זו, לחיות בעולם הגשמי ועם זאת להיות מחובר לעולם הרוח, הפנימי יותר. מלאכת המשכן, אותן המלאכות 
שמבטאות את השינויים שפועל האדם בטבע, את עבודת ששת ימי המלאכה, יכולה להפוך למלאכת קודש אם רק 

יל יִּ . יישאר האדם במודעות הנכונה סִּ ָדַעת ּוכְׁ ּוֶלת, יכולים שני בני אדם לעשות את אותו ָכל ָערּום ַיֲעֶשה בְׁ רֹׁש אִּ פְׁ
לגבי מי שדבוק בשטחיות המעשה, תהיה זו איוולת, ולגבי מי שמחובר ב"דעת", שזוכר את ה"שבת"  - המעשה

הנמצא בתוך תוכו של המעשה, את הנקודה הקדושה, האלוקית שמוסתרת בו, לגביו זו עשייה אמיתית. "אך את 
 ושו לדבוק ולהתחבר רק לנקודת השבת שבתוך המעשה.פיר –שבתותי תשמורו" 

את השבת, היא האפשרות לשמור אצלנו את היכולת והמשמעות הזו גם לימי המעשה, גם אחרי שהיום  לשמור
 את השבת, שגם במעשים, במלאכתנו, נתחבר לשבת. לעשותכך נוכל גם  .יוצא

 )מבוסס על תורתו של השפת אמת(

 

 

 

  



 שירהפניני 
 (אהרן בס)

 

יָחה מִּ  זֹו ַהצְׁ
ָנעֲאנִּי מְׁ  כְׁ  שֻּ

ַעט( מְׁ  )כִּ
י יק ַהֶזה ֶשבִּ ֵהרִּ  וְׁ

יָרה בִּ  הּוא שְׁ
י ָיָשן לִּ  ֶשל כְׁ

י ָמֵלא לִּ  ֶשל כְׁ
י לִּ נִָּיה ֶשל כְׁ  ּובְׁ

 ָגדֹול יֹוֵתר

יק ָלֶרֶדת סִּ  ַהֶשַפע ֹלא ַמפְׁ
ים ָעמִּ פְׁ  הּוא ַרק ֹלא מֹוֵצא לִּ

מֹו ָהנִּיַח בֹו ַעצְׁ  ָמקֹום לְׁ
ָוה ָהנִּיַח ָשם ַשלְׁ  לְׁ

ים סִּ ַטפְׁ ֶשמְׁ יד כְׁ  ָתמִּ
ֵרגֹות ַהֶנֶפש ַמֲעֶלה ַמדְׁ  בְׁ

ָדה ֶשַאָתה  ֵיש נְׁקֻּ
ָקל שְׁ ּוּוי מִּ ֹלא שִּ  לְׁ

נּוָעה תְׁ ָדה ֶשַאָתה בִּ  נְׁקֻּ
ָלה ַמעְׁ  לְׁ

 ַעל ֶרֶגל ַאַחת
ֵנד ַנדְׁ תְׁ  מִּ

ַטֵפס ַאֶחֶרת  ֵאין ֶדֶרְך לְׁ
 ֹלא ָכֶרַגע

 ֹלא ָבעֹוָלם ֶשָלנּו

י ָכֵעת נֹוַתר  לִּ
ֵנַע ֶאת ַהֵלב ַשכְׁ  לְׁ

י ַמה ֶשַהֵשֶכל ֶשלִּ  בְׁ
ָבר יֹוֵדעַ   כְׁ

ין ַהֲאמִּ ַלֵמד אֹותֹו לְׁ  לְׁ
אֹורֹות  בְׁ

כֹׁחֹו מֹו, בְׁ ַעצְׁ ין בְׁ ַהֲאמִּ  לְׁ
ית  ַביְׁכֶֹׁלת ָהֵאינְׁסֹופִּ

ָקל שְׁ ּוּוי מִּ  למנף חֶֹׁסר שִּ
ָלה נּוָעה ַמעְׁ תְׁ  לִּ

ֵאב ַהֶזה? ַהכְׁ  וְׁ
ֵאב ַהֶזה הּוא  יָחהַהכְׁ מִּ  צְׁ
יַחת ֵשן מִּ מֹו צְׁ  כְׁ

יָנה  ֵשן ֶשל בִּ

 ַהֶפה ֶשָאַסר
יר  הּוא ַהֶפה ֶשַגם ַיתִּ

ים ֵאבִּ  ֶאת ַהכְׁ
מּוָנה  ֶאת חֶֹׁסר ָהא 

יתּות שֹות ַהנְׁחִּ גְׁ  ֶאת רִּ
תֹוָכן יאֹות בְׁ בִּ  ַהַמחְׁ

ָלנּות  ַעצְׁ
ירֹות ַגֲאָוה תִּ  ַהַמסְׁ
ָצעּות ֲעָנָוה ֶאמְׁ  בְׁ

זֶֻּיֶפת  מְׁ

גִּ  רֹׁץהִּ פְׁ ַמן לִּ  יַע ַהזְׁ
ַזֵנק ַמן לְׁ יַע ַהזְׁ גִּ  הִּ
מּוָנה נּוק ֶשל א   זִּ

הֹום ַהַפַחד  ֵמַעל תְׁ
ֵתק  ַהַמשְׁ

ֶשַאָתה ַעל ַהָקֶצה  כְׁ
 אֹו ֶשַאָתה נֹוֵפל
 אֹו ֶשַאָתה ָעף

יָרה חִּ ַהכֹׁל ָתלּוי ַבבְׁ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .הארות, משובים ופנינים שלכם ונפרסם מבחר שלהםנשמח לקבל תגובות, 

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

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

