
 

 
 

 
 
 
 

 בפנימיות הפרשה 
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

 
ים ְהיּו ְקֹדשִׁ י תִׁ יש. ֹלֵהיֶכם-א   ה ֲאנִׁי ָקדֹוש כִׁ ּמֹו אִׁ יו אִׁ יָראּו ְוָאבִׁ י ְוֶאת תִׁ ְבֹתתַׁ ְשֹמרּו שַׁ  ֹלֵהיֶכם-א   ה' ֲאנִׁי תִׁ

 
ים עם התחילה התורה כל קודם מדוע: שואלים המפרשים כל ְהיּו ְקֹדשִׁ יש עם ממשיכה כ"ואח תִׁ ּמֹו אִׁ יו אִׁ  ְוָאבִׁ

יָראּו  ?     קדושהבין ל זה בין הקשר מה ?תִׁ
 

 ? אדם של ואימו אביו הם מי: הקדוש הזוהר אומר
 

 . אימו נקראת ,ישראל כנסת, והשכינה ,אביו נקרא ה"הקב
 

יש פירוש נמצא ּמֹו אִׁ יו אִׁ יָראּו ְוָאבִׁ  –( ישראל כנסת) ושכינתא ה"הקב עם בקשר יראה לאדם להיות שצריכה תִׁ
 ה"הקב בין חיבור להיות יוכל ולא במחשבה או במעשה יפגום הוא שאולי – להיות צריכה היראה.  ואימו אביו

 צריך מזה". חובה לכף כולו העולם כל ואת עצמו את שהכריע לו אוי, אחת עבירה עשה, "בגללו ישראל לכנסת
 נקרא זה. למטה מושפע להיות יוכל לא' ה התגלות שאור הגורם יהיה שהוא,  היראה - האדם של הפחד להיות
יש ּמֹו אִׁ יו אִׁ יָראּו ְוָאבִׁ , למטה להשפיע יכול לא ה"שהקב הגורם יהיה הוא שמא ,פחד ,שמים מורא להיות צריך. תִׁ

י ְוֶאת-ל והקשר ְבֹתתַׁ ְשֹמרּו שַׁ יששל  העבודה בזכות - תִׁ ּמֹו אִׁ יו אִׁ יָראּו ְוָאבִׁ  שלו מהיגיעה מנוחה לאדם באה אז תִׁ
 .ֹלֵהיֶכם-א   ה' ֲאִני,   הבורא  של חשיבותו שמתגלה היינו, יתברך שמו גלוי עניין הוא "שבת"ד הקדוש בזוהר שכתוב

 
 
 

 

 

 פניני דיומא

 

 ואהבת לרעך כמוך

 ן עדן והיא דוגמת איברי הגוף, וש דהנשמה יש לה לבוש דק שהיא מתלבשת בגדאיתא בזוהר הקד

 הוא המונע אותו. ,שהוא חומר עב ,היא חושקת תמיד לאהוב את ה' יתברך ברוך הוא, רק שהגוף והנשמה

  – "ואהבת לרעך"ת' וציווה ה' י

  עך ורע אביך" )משלי כז י(,ית' נקרא "רעך", כמו "ר ה'

 באיבריך, דוגמתך  –רוש כמו הנשמה היא כמוך יפ" כמוך"

 מה ותאהב את ה' יתברך באמת.כים עיוכמו שהיא אוהבת אותו באהבה שלמה כמו כן גם אתה גוף תס

   אלימלך מליז'נסק( ר' –שושנה ליקוטי  –)נועם אלימלך 

 
 פנינה לשבת

 טשע"ת קדושים 
 



 מחשבה פנימית

יואל אופנהיימר()  

 

ְרָת ְפֵני ָזֵקן וְ " ְפֵני ֵשיָבה ָתקּום ְוָהדַׁ  )ויקרא יט, לב(" ֹלֶהיָך ֲאנִׁי ה'-ָיֵראָת ֵּמא  מִׁ

 פשט הפסוק

 מצווה לכבד את האדם הזקן.

 )תלמוד בבלי מסכת קידושין דף לב עמוד ב(   הפסוק  האגדה על

ְפֵני ֵשיָבה ָתקּום"  ]בפסוק שלנו[תנו רבנן:  ? תלמוד ]זקן רשע ועם הארץ[יכול אפילו מפני זקן אשמאי  -"מִׁ
ְקֵני יְִׁשָרֵאל" : זקן, ואין זקן אלא חכם, שנאמר: "ֶאְספָ ]התורה מדייקת[לומר  זִׁ יש מִׁ ים אִׁ ְבעִׁ י שִׁ ]שבעים ה לִׁ

; רבי יוסי הגלילי אומר: אין זקן אלא מי שקנה חכמה, אנשים מובחרים שינהיגו את העם[ )במדבר יא(
ְפָעָליו ֵמָאז"   שנאמר: ְרכֹו ֶקֶדם מִׁ ית דַׁ  ]האם..( יכול יעצים עיניו כמי שלא ראהו? (.)משלי ח("ה' ָקָננִׁי ֵראשִׁ

תלמוד לומר: תקום ויראת, דבר המסור ללב נאמר בו "ְוָיֵראָת  ניתן להתעלם מהזקן כאילו לא ראה אותו?[
 ]אין אתה יכול להתעלם, כי ה' רואה גם את מחשבתך הסודיות ביותר[. ֹלֶהיָך"-ֵּמא  

 נקודות למחשבה

ולנוע. לעומת זאת היא מצניעה החברה המודרנית מבליטה ומעריצה את הדמות הצעירה בפרסומת, בטלביזיה ובק
מהעין את הזקנה, המסמלת את הדעיכה הגופנית וקרבת המוות. הסימנים החיצוניים של הזדקנות, כגון שער 
שיבה, משקפיים, או קמטי עור, נתפסים כפגמים מכוערים, שיש להסירם בכל מחיר. אנשים רבים מתקשים 

ית, שבה הזקן תפס מקום פעיל ומבורך, הולכת ונעלמת. להתמודד עם הזקנה של קרוביהם, והמשפחה הרב הדור
לעומת זאת, כבוד הזקן הוא אחד מהערכים המרכזיים של המשפחה והחברה היהודית. הנחת היסוד של חובת 
הכבוד והדאגה לזקן היא "התמעטות הדורות". על פי תפיסה זו, הולכת ופוחתת הקומה של כל דור, בשל 

, מעמד הר סיני. גם אם העולם הולך ומתקדם בתחום החברתי, המדעי התרחקותה מהשורש הרוחני שלה
    והטכנולוגי, במישור הרוחני אנו בבחינת "גמדים על כתפי ענקים".

אגדתנו מתלבטת האם הזקנה מוגדרת רק על פי אריכות ימים של האדם, או שמא יש לקחת בחשבון מימד נוסף? 
יקר בשל החכמה שהוא צבר במשך חייו. ומסביר רש"י במקום, הגמרא עונה שהאדם המבוגר ראוי להערכה בע

אפילו אדם צעיר שהשכיל לרכוש חכמה ראוי  ה חכמה", ובהרחבה, קנה שזשהמילה "זקן" היא נוטריקון של "
לכבוד! על פי מבנה הפסוק ניתן להסיק שהשיבה )אריכות הימים( מחייבת רק קימה, אך "הזקן" )החכם( זכאי 

דּור? לא ישב במקומו, ולא ידבר במקומו, מעותיים הרבה יותר, כפי שמפרט רש"י: לגינוני כבוד מש "איזהו הִׁ
בדומה לחובת הכבוד של בן כלפי אביו. ואיך ניתן לדעת שאדם חכם ושיש "להדר פניו" ולא יסתור את דבריו", 

יר "גם אם לא מכירים אותו? עונה אחד מגדולי החסידות בספר "דגל מחנה אפרים" על הפסוק  ת ָאָדם ָתאִׁ ָחְכמַׁ
. במילים אחרות, חכמת האדם גם "היינו כשיש לאדם חכמה יש לו מזה הדרת פנים" )קהלת ח(:ָפָניו" 

  מוצאת ביטוי בתווי הפנים ובמבט שלו, כמו ששיער לבן מצביע על גילו. 

ְפֵני בעל "דגל מחנה אפריים" מציע גם לימוד הפסוק ברובד של עבודת הנפש של האדם הפרטי:  ֵשיָבה ָתקּום" "מִׁ
ְרָת ְפֵני ָזֵקן" לפני שתגיע לגיל השיבה, תקום משינתך ומחיי ההבלים והריק!  – ואז גיל הבגרות שלך יואר   –"ְוָהדַׁ

"תנו רבנן: יש מיהם אומרים אשרי ילדותנו שלא ביישה בקיום התורה והמצוות, כמאמר חז"ל )סוכה נג א(: 
אלו בעלי  -ואנשי מעשה! ויש מהן אומרים אשרי זקנותנו שכפרה את ילדותנו אלו חסידים  -את זקנותנו 

 תשובה! אלו ואלו אומרים אשרי מי שלא חטא, ומי שחטא ישוב וימחול לו".

  



 ניגון פנימי

 (הרב איתי אשכנזי)

 

 יום 49-בעם ה' שלנו הקשר מסע לחידוש  –ספירת העומר 

 

 מה מצב הקשר שלך עם ה'?

ם דבר כזה לוהים? איך יוצרי-ר עם אי זה כדאי לשאול: מה זה בכלל קשלוהים? ולפנ-ה מצב הקשר שלי עם אמ

 לוהים, שאצל אנשים זה נשמע כמו רעיון מופשט מאוד.-שנקרא קשר עם א

לפני חמש עשרה שנה עשיתי קידוש בפעם הראשונה, ועמדתי עם כוס יין ואמרתי: "ברוך אתה". ואני זוכר את 

י אתה אל ממה אתה עושה? תגיד, החוויה המוזרה הזאת לעמוד ולדבר אל האוויר. ושאלתי את עצמי: "איתי, 

 מדבר?"

שהיא אבדה. חבל  –בחיי, אבל החוויה הראשונית ההיא  אי אלו קידושים שנים, כבר עשיתי מאז עברו הרבה

באמת עומדים ומדברים עם מישהו. אפשר לאורך הזמן להתרגל לעשות טקסים, ולשכוח שבאמת אנחנו עומדים 

 מול מישהו שאנחנו מנסים ליצור איתו קשר.

 ר שלנו איתו, ואיך מתפתחים איתו.נרצה לעורר מחדש את החוויה של עמידה מול מישהו. לבדוק מה מצב הקש

 

 זמן של נוכחות מול ה'

רבה אנשים קשה מוגזמת. אצל הבר פה. וזאת לא בלוהים, על זה אנחנו מנסים לד-קשר חי, עמוק ומתפתח עם א

ך לעבוד עליו שנים ארוכות. ולמעשה זה לא נשמע כמו מדרגה לצדיקים, או משהו שצריזה  –לוהים -קשר חי עם א

 ככה. זאת בקשה עבור כל אחד.

לוהים, או לצורך העיסוק -מאיפה זה מתחיל? זה מתחיל מבכלל לרצות. ומתחיל מלפנות קצת זמן שלנו עם א

 לוהים. -בקשר שלנו עם א

כמה דקות, מה שאפשר, ולהתמקד. ולהביא את עצמנו לנוכחות. הנה אני כאן ואתה כאן, ובוא לקחת  –זה אומר 

 נראה מה קורה בינינו. 

צריך לא להיבהל שברגעים הראשונים זה נראה מאוד מלאכותי ולא יקרה שם כלום. השריר של לעמוד ישירות מול 

 חנו לא רגילים להתאמן בו. לוהים ולעסוק ישירות בקשר, הוא שריר שאנ-א

גוף צועק: "מה אתה הראשונה כל הבפעם  –אדם שלא עושה כושר גופני חלה קשה מאוד להתניע. זה כמו אז בהת

 רוצה? תן לשכב. לך לשתות קפה במקום". 

החיסרון  –הזאת נעשית מורגלת. ואפילו אם אתה לא עושה את זה יום או יומיים התנועה  –אבל אחרי כמה זמן 

 להיות מורגש.  מתחיל

 

 יום" 49-הצטרפות לקבוצת הוואצאפ "לחדש את הקשר ב

 תורה מבפנים –קבוצת הוואצאפ  ● יעוריםש -אידרא רבא      ●יגון פנימי אתר נ   
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 דיומאפניני 
 (הרב מנחם סוכות)

 

 דולהכלל הג

זה כלל גדול  -אומר זהו כלל גדול בתורה, בן עזאי אומר "זה ספר תולדות אדם"  אר' עקיב -ואהבת לרעך כמוך" "
 ירושלמי. – מזה.

היא  על אף שדבריו של רבי עקיבא מפורסמים, האם ברורה לנו משמעותם? הוא לא אומר ש"ואהבת לרעך כמוך"
מהו כלל? ואם זהו "כלל גדול" האם יש  .הוא מגדיר אותה ככלל .ה, רעיון נהדר או דרך חיים מעולהמצווה חשוב

 גם כללים קטנים?

מה בא בן עזאי לחלוק, להוסיף? רבי עקיבא מדבר על מצוות אהבה והוא מדבר על ספר, ספר תולדות אדם, איך 
 זה קשור?

ך נשגבה, "קדושים תהיו", מצווה שבעצם מגדירה את תכלית חייו של עובד הפרשה שלנו מתחילה במצווה הכל כ
יותר מיוחד ויותר מדויק, מכוון מטרה, ולא מטרה כזו שיש לה סוף, שיש  –ה', הוא חי בכדי להיות יותר ויותר קדוש 

, של ניסיון של קדושה, של התכווננות לדרךמקום בו יוכל האדם לומר הגעתי ולנוח. זו מטרה שהופכת את חייו 
 לאסוף את כל הרצונות למקום אחד, לעשיית טוב.

שחשוב  כללהתקיים, ישנו  פרטכשאדם ניגש למצווה ומבצע פעולה, ברמה הפיזית המעשה נעשה, אך על אף שה
אלא פעולה  ,ה"קטן" הוא שכולך תהיה שם, שזו לא תהיה רק פעולה שנעשתה על ידך –לא פחות, הכלל הראשון 

 .כלל הקטןת, כל הווייתך, רצונותיך ותודעתך. אך זהו עדיין השאתה כולך עשי

מצווה זו אינה רק מצווה שעולה בזמן אינטראקציה עם החבר, זהו  - פסוק זה, מלמדנו רבי עקיבא, בא להוסיף
להיות מתוקן, להיות צדיק וקדוש, הרצון  שלךכלל. בזמן עבודתך הרוחנית האם מטרתך היא שוב אתה? הרצון 

, אותו היסוד שעוטף את כל כלל הגדולאתה עוד לא הבנת את ה -להיות מי שמסב נחת רוח לבורא? אם כן  שלך
 המצוות.

כשאתה ניגש למצווה, למעשה טוב, אל תחשוב רק על עצמך, אתה הרי חלק מעם, האם  –"ואהבת לרעך כמוך" 
תורה", בכל עשייה חיובית אהוב גם אין עוד מי שצריכים תיקון? שרוצים זכויות? שמחכים לקדושה? בכל מעשה ב"

 את רעיך, זכור אותם ועשה את המעשה כחלק מהעם ובשמם.

למה רק בשם העם? למה רק על אלו החיים היום? "זה ספר  ?מדוע להיעצר כאן - על זה בא בן עזאי להוסיף
נשמות  ןתכשאתה עושה מעשה טוב חשוב על האנושות כולה, מראשיתה ועד סופה, על כל או .תולדות האדם"

איך אני מביא את האנושות למצב טוב יותר, להיות אהובים יותר על בוראם, לחוש  .שהיו פעם כלולים באחד
 קדושים יותר. זהו כלל גדול עוד יותר.

 )מבוסס על תורתו של השפת אמת(

 

 

 

 

 

 

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