
 

 
 

 
 
 
 

 בפנימיות הפרשה 
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

 
 

יהּוא ָנָדב ַאֲהֹרן ְבֵני ַויְִּקחּו יׁש ַוֲאבִּ ימּו ֵאׁש ָבֵהן ַויְִּתנּו ַמְחָתתֹו אִּ בּו ֹטֶרתקְ  ָעֶליהָ  ַוָישִּ ְפֵני ַוַיְקרִּ  ָזָרה ֵאׁש ה"הוי לִּ
ּוה ֹלא ֲאֶׁשר ְפֵני ֵאׁש ַוֵתֵצא .ֹאָתם צִּ לִּ ְפֵני ַוָיֻמתּו אֹוָתם ַוֹתאַכל ה"הוי מִּ  (ב-א, י ויקרא)  .ה"הוי לִּ

 
 המחתה את לקחו, כוהנים היו הם, גדולים אנשים הסתם מן שהיו, ואביהוא נדב אהרן בני, הסיפור פשט לפי

 מלפני אש ותצא - לכן', ה מצד ציווי ללא שלהם פרטית יוזמה זו שהייתה ומכיוון, קטורת והקטירו אש בה והדליקו
 : ביאורים וכמה כמה כאן לבאר יש. אותם ותאכל' ה
 לנו מספרת שהתורה כאן כמו, בסדר שזה בטוח והוא, בודק לא והוא, עצמו מצד יוזמות ונוטל לוקח האדם באם. א

 עבודת'. ה לפני קטורת להקטיר - פרטית יוזמה אבל, חיובית אמנם, יוזמה מתוך שבאו הכהנים אהרן בני על
תּו – נכרתו הם לכן, אותם ציווה לא' שה כיוון, זאת בכל, מאד וחשובה קדושה עבודה היתה הקטורת ֵ֥י ַויָּמ ֻ֖  ִלְפנ 

 . ה"הוי
 ולהבה אש כולו כל והוא גדולה בהתלהבות מתלהב האדם רבות פעמים. התלהבות על מורה - אש. זרה אש. ב

 כאן. אחוז במאה ובמצוות בתורה מעוגנת הפעולה כאן, הראשון מהביאור בשונה אך, פעולה לפעול רצונו מתוך
 מנגיעה, זר ממקום, טוב לא ממקום באה שההתלהבות להיות יכול, כלומר". זרה אש" - מושג התורה מחדשת
 . לבדוק צריכים אנו זה את גם - שלו לקבל מהרצון, לאדם שיש אישית

 ". רבם משה בפני הלכה שהורו י"ע אלא אהרן בני מתו שלא אומר אליעזר רבי: "מביא י"רש. ג
 ".למקדש נכנסו יין שתויי אומר ישמעאל רבי: "י"רש ממשיך. ד
 . נשים נשאו שלא משום שמתו(: כ ר"ויק) במדרש. ה
 

 אור את המשיכו ואביהו נדב - הקבלה בדרך הללו הדעות שלוש כל על כללי הסבר ל"זצ ורבי ממורי שמעתי
 בכוחם שיש אנשים, וקדושים טהורים אנשים על כאן מדובר כמובן. שלו הגובה בתכלית, האלוקות חכמת, החכמה

 אור מכונה וזה, אליהם יתגלה יתברך שהבורא כך לידי להביא בכוחם יש כביכול. האלוקות אור את בעולמם לגלות
, ופראית מרבית בצורה לקבל הרצון את מפתח הזה האור, האלוקות באור מאד גדולה סכנה ישנה אך. החכמה

 הפוכה בדרך ונתחנך שנתרגל בכדי, אמונה מתוך אלא האלוקות גילוי מתוך לא להיות צריכה עבודתנו עיקר ולכן
 כאן ואביהוא ונדב, היהודי האיש בחיי המרכזי היסוד היא האמונה לכן. שלנו הגאווה ושל לקבל הרצון של מהדרך

 האלוקות אור את להמשיך בכוחם שהיה כך כדי עד גדולים כך כל אנשים היו הם שבוודאי למרות. באמונה פגמו
 אליו יתגלה שהבורא רוצה שהוא הערב עד מהבוקר לצרוח יכול אדם, זאת לעשות יכול לא אדם סתם כי, בעולמם

 . מתו הם ולכן באמונה פגמו הם מקום מכל, ומזוככים זכים לאנשים רק קורה זה, יקרה לא וזה
 

 של יינה אלא, גשמי יין לא הוא כאן היין -" למקדש נכנסו יין שתויי; "חטאם על הללו הדעות בשלש מובא זה עניין
, במידה אותו שותים אם, גשמי יין. יין של כמו תכונה לו יש הזה האור. בתורה הגנוז האלוקות חכמת אור, תורה
, בהמה להיות אותו והופך האדם את משכר הוא, למידה מעבר שותים אם, לא ואם, ואנשים אלוקים משמח הוא

 מבחינה האלוקות אור גם הוא כך. בעצמו שולט ולא דבר שום יודע לא כבר הוא, שלו ליצרים עבד, סמרטוט
. אותו מרים הוא, שלו האמונה בחיי ותומך האדם את מחיה הוא, נכונה בהארה מאיר הוא אם. נפשית, רוחנית

 עבד האדם את והופך לקבל הרצון את מגדיל הוא, הגובה בתכלית הזה האור את להמשיך מתפתים אם אבל
 ". יין שתויי" בשם ל"חז בשפת מכונה זה מצב. שלו לקבל לרצון

 
 משה כנגד הלכה וקבעו באו והם, האמונה איש היה רבנו משה כי". רבם משה בפני הלכה הורו" של העניין גם וזה

 להם היו שלא היינו, התחתנו שלא - השלישית הדעה גם וזוהי. באמונה ולא בידיעה הבורא את לעבוד שכדאי, רבנו
 שחסר מה - האדם של הרצון על שמורה, חיסרון, נקב מלשון נקבה, נפשית מבחינה דבר של פירושו(. נקבות) נשים

 כל. הקדושה פי על מתוקנים רצונות להם היו שלא לומר באה, נשים נשאו לא שהם שאומרת הזאת הדעה. לו
. מתו ולכן, ידיעה של בסיס לקבוע ורצו האמונה של הבסיס את שביטלו - אחד לדבר מתחברות הללו הדעות שלש
 שהן, ל"חז של דעות ושלש, שלנו ולמושגים להבנות קרובות שיותר, פשטניות דעות שתי. דעות חמש כאן ראינו

 . יותר וגבוהות מקוריות
 

 
 פנינה לשבת

 טשע"ת שמיני
 



 מחשבה פנימית

יואל אופנהיימר()  

 
ֶבר ֲאֶׁשר הּוא ַאֲהֹרן ֶאל ֹמֶׁשה ַוֹיאֶמר" ְקֹרַבי ֵלאֹמר' ה דִּ   ."ַאֲהֹרן ַויִֹּדם ֶאָכֵבד ָהָעם ָכל ְפֵני ְוַעל ֶאָקֵדׁש בִּ

 )ויקרא י, ג(

 

 :הפסוק פשט

 משה. המשכן בתוך אותם ושרפה ירדה אש'. ה צווה שלא אש אהרון של בניו שני הקריבו המשכן חנוכת ביום
 .שותק אהרון, השם קידוש על מתו שהם ומסביר בניו מות על לאהרון מודיע

 

 )ב קטו דף זבחים מסכת בבלי תלמוד)  :הפסוק  על האגדה

ר הּוא[, "שלנו בפסוק] כתוב ר ֲאשֶׁ אֹמר' ה ִדבֶׁ ש ִבְקֹרַבי ל  ד  קָּ  ואיפה] רמיזא היכא, בכורות פרישות זו ד"למ אלא", אֶׁ
ה ְוֹנַעְדִתי: "ככתוב[? בתורה רמוז זה מָּ ל ִלְבנ י שָּ א   אלא" ִבְכֹבִדי" תקרי אל(, כט שמות" )ִבְכֹבִדי ְוִנְקַדש ִיְשרָּ
, אהרן בני שמתו כיון. אהרן בני שמתו עד[, למות אמור מי משה] ידע ולא למשה ה"הקב אמר זה דבר". במכּובדיי"

 מקום ידועי שבניו אהרן שידע כיון. ה"הקב של שמו להקדיש אלא בניך מתו לא, אחי אהרן[: לאהרון משה] לו אמר
 ."ַאֲהֹרן ַוִיֹדם[ "שלנו בפסוק: ]שנאמר, שכר וקבל שתק, הן

 

 :למחשבה נקודות

ם: "ככתוב, חיים תורת היא' ה תורת ת ּוְשַמְרתֶׁ ֹקַתי אֶׁ ת ח  ַטי ְואֶׁ ר ִמְשפָּ ה ֲאשֶׁ ם ַיֲעשֶׁ ם ֹאתָּ ָאדָּ ם וַָּחי הָּ הֶׁ (,  יח ויקרא" )בָּ
 קיום בין סתירה שקיימת פעם בכל, אחרות במילים(.  ב פה  יומא" )בהם שימות ולא: "במקום מוסיפים ל"וחז

 מסוימים ולערכים, גבול יש החיים לקדושת גם אך. המצווה על לעבור חובה ואף מותר, החיים על לשמירה מצווה
 ואל יעבור - תהרג ואל עבור לאדם אומרים אם, שבתורה עבירות כל: "מפרטת שהגמרא כפי, עליה עדיפות יש

 המדרגה את מסמלות אלו ירותעב שלש(. א עד סנהדרין" )דמים ושפיכות עריות וגילוי זרה מעבודה חוץ, יהרג
 בוראו וכלפי( רצח) הזולת כלפי(, עריות גילוי) עצמו כלפי אדם של במישור, ליפול ניתן שאליה ביותר השפלה

 ספור אין. החיים מהות עצם את השוללות עבירות על עדיף שהמוות מלמדת" השם קידוש" מצוות(. זרה עבודה)
 היכולת את אכן מסמל השם קידוש. זה קדוש עיקרון לשמור כדי באהבה נפשם את מסרו הדורות במהלך יהודים

 .האלוקות מול" אני"ה את לבטל ביותר הגבוהה

 כל. בעולם ה"הקב של יראתו או אהבתו להגדלת הגורם דבר כל והיא יותר רחבה משמעות" השם קידוש"ל בלא
 שלמד פלוני: "עליו יאמרו אם. הנקי ודיבורו הישרה התנהגותו, הטובים במעשיו" השם את לקדש" יום כל יכול אדם
  .גדול השם קידוש זה הרי" מעשיו נאים וכמה דרכיו נאים כמה ראו, תורה

 ביותר הקדוש ובמקום המשכן חנוכת שמחת בזמן הטהורים אהרון בני של הטרגי שהמוות נראה, ראשון במבט
 שהעם גדולה סכנה הייתה: שלנו הפסוק על מסביר"  תמימה תורה" בעל! השם קידוש של היפוכו הוא ישראל לעם

 אנשים – ואביהו נדב מות. המצוות שמירת על לוותר ושניתן העונות כל על מכפרת המשכן שעבודת יחשוב
 וזה, בשגגה שנעשו חטאים על רק מכפרת המשכן שעבודת ללמד בא, שלהם הזדון מעשה על  - שבאומה נבחרים
 שכל כדי נפשם את ולמסור, מעשה לעשות והחליטו, יקרה מה האלה הדור גדולי ניבאו, ואולי. השם קידוש בעצמו

 אהרון של החרישית תגובתו, פנים כל על... מובניו בכל השם קידוש מצוות את קיימו זה ובמקרה? ויזהר ידע העם
 .איתו והשלמתו בניו של המעשה גדולת של הבנתו את מבטאת

   



ניני תפילהפ  

איתי אשכנזי(הרב )  

 

 יצירהשעת  –אף אחד לא דורש ממך כלום 

 רגע. אף אחד לא מבקש ממך כלום. אף אחד לא דורש ולא מצפה ממך לכלום. ית

 .אתה לא במשימה ולא צריך לרצות אף אחד

לעשייה בחיים. ובתפילה  אחד הדברים המכווצים את הנפש הוא תחושת המשימתיות שאיתה אנחנו ניגשים
עם המניין. אני צריך לכוון. בקיצור זה אני צריך להסתדר  .נכון על אחת כמה וכמה. אני אמור להיות בסדר הדבר
 .תיק

כשאנחנו עומדים מול ציפיות ומשימות אנחנו נוטים להתכווץ. להתחבא. להפעיל כוח מיותר. כל אחד וההרגלים 
 .שלו

כנס למצב של יצירה. השראה. השאר את המשימות מאחוריך. זה שעשוע. מפגש. ירוצה לעלות בסולם התפילה? ה
 .הפתעה

 .רח. חייב. שים את המנגינה הזו קצת בהמתנהצריך. מוכ

רוצים שתספק שום דבר או  שרוצים אותך כאן ולא אתה מרגיש חופשי, מרגיש הרגע שאתה נכנס למצב בו
 .שתצליח במשהו, הגוף שלך יירגע. הנפש תשתחרר

  .התפילה כבר התחילה להתרחש

  

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

(הרב מנחם סוכות)  

 איפה השכינה?

ר" ה ַוֹיאמֶׁ ר זֶׁה, ֹמשֶׁ בָּ ר ַהדָּ א ַתֲעשּו' ה ִצּוָּה ֲאשֶׁ ם ְוי רָּ יכֶׁ  ".'ה ְכבֹוד ֲאל 

 המפורטת תהקורבנו עבודת אותה. במשכן השכינה להשראת" מתכון"ה את לעם מעביר משה דברים של בפשוטם

 :לחלוטין שונה בצורה מפרש המדרש, זאת עם'". ה כבוד" את למשכן להוריד הדרך היא

 ותהיו מלבכם העבירו הרע יצר אותו, לישראל משה להם אמר --" תעשו' ה צוה אשר הדבר זה משה ויאמר"

... לפניו מיוחדת עבודתכם תהא כך, בעולם יחידי שהוא כשם. המקום לפני לשרת אחת ובעצה אחת ביראה כולכם

 ".השם כבוד אליכם וירא" -- כן עשיתם

"? מיוחדת" עבודתנו היות לבין, הבורא של ייחודו בין הדמיון מה"? הרע יצר אותו" המדרש קורא הרע יצר לאיזה

 ?משה של לדבריו קשור זה איך

 המשכן סוף סוף, והנה, ובהכנות בבניה סייעו, ורכושם כספם מיטב את נדבו, המשכן למלאכת נרתמו ישראל עם

 מבינים העם. שם לא והשכינה, השכינה להשראת מוכן, המחנה במרכז עומד הוא ימים שמונה. תילו על עומד

 ?לביתו" נכנס" אינו מדוע? מגיע הבורא אין מדוע. כשורה לא כאן שמשהו

 של החלוקה. השורש מן לעקרה שצריך תפיסה כאן יש. מקומית משאלה יותר כאן רואה והוא במשה מביטים הם

 לו אין כביכול בהם, חול של", רגילים" מקומות לבין להיות הבורא" רוצה" בהם מקומות, קדושים למקומות העולם

 .עניין

 כמה שנגלה בכדי לארץ יורדת השכינה. שמים שהיא מכיוון אינה במשכן השכינה שהשראת אותנו מלמד משה

 כאן משהו שיש חושבים אנו אם, העולם את לחלק מתחילים שאנחנו ברגע. הבורא בהוויית מלאה הזו הארץ

 .מקום בשום אותו נגלה לא אנחנו, לוהית-הא למהות קשור שאינו

 הם והמעשים, ביותר הטריוויאליים לדברים גם, פנימיות שיש לדעת צריך דבר לכל'", ה ציווה אשר  - הדבר זה"

 לישון והליכה מים שתית גם, קדושה מעשי הם תפילין והנחת שבת נרות הדלקת רק לא". דברים"ה את המקדשים

 רצון הם הפשוטים שהמעשים העובדה את עינינו מול נעמיד, מעשינו את נייחד באם לנו די. קדושים מעשים הם

 הדבר זה"ש לדעת מספיק. אותה לגלות בכדי, קיימת הזו שהנקודה לזכור מספיק. וחיבור ציווי יש דבר שבכל', ה

 שהיא השבת", השבת את לעשות – השבת את ישראל בני ושמרו'". "ה כבוד עליכם יראה"ש בכדי'" ה ציווה אשר

 על לעולם מגיעה הקדושה. אותה שומרים שאנו ידי על נעשית, הבריאה של ודוממת פנימית מטרה אותה בעצם

 .לגילויה ופועלים לקיומה מודעים שאנחנו ידי

 בבשר אפשי אי, האדם יאמר אל. "הציווי את בזה למצוא עלי, מפעולה הימנעות של מעשה עושה כשאני אפילו

 שבהימנעות לכך מודע תהיה, רוצה לא באמת כשאתה גם". עליי גזר שבשמים אבי, אעשה ומה אפשי, אלא. חזיר

 הוא ברוך הקדוש רצה" עקשיה בן חנניה רבי של הידועים דבריו את י"רש מפרש גם כך'. ה רצון את עושה אתה

 דברים, מחיינו חלק שהם לדברים ציווים לנו נתן ה"הקב". ומצוות תורה להם הרבה לפיכך, ישראל את לזכות

 את מעשה בכל למצוא אפשרות לנו לתת", תורה להרבות" זה וכל. הציווי ללא גם מהם נמנעים או עושים שהיינו

 .כבודו את וממילא' ה רצון

ְכמֹות: ממשלי הבאים הפסוקים את" השמיני ביום ויהי" הפסוק על מביא המדרש ה חָּ ְנתָּ ּה בָּ יתָּ ה, ב  ְצבָּ יהָּ  חָּ  ַעמּודֶׁ

ה ה. ִשְבעָּ ְבחָּ ּה טָּ ְסכָּה, ִטְבחָּ ה ַאף, י ינָּּה מָּ ְרכָּ נָּּה עָּ ְלחָּ ה. ש  ְלחָּ יהָּ  שָּ א, ַנֲעֹרתֶׁ י ַעל ִתְקרָּ י ַגפ  ת ְמֹרמ  רֶׁ ִתי ִמי. קָּ ר פֶׁ נָּה יָּס   ה 

ב ֲחַסר ה ל   .ּלֹו ָאְמרָּ

 להיות", נערים" להיות עלינו, המעשה בעולם. מידות משבע מושפעים אנחנו, ימים בשבעה נחצב שלנו העולם

 לעומק המודעות ובחוסר בהרגל לשקוע לנו לתת, דעתנו את להסיח הוא היצר של תפקידו כל. ומודעים ערניים

 לא שזה, שלנו העשייה אלא המקום לא שזה הבין שהעם ברגע". הנה יסור פתי מי, "מעשה בכל שיש ולחשיבות

ל ַוַיְרא" מיד, האיחוד אלא הנבדלות ם כָּ עָּ ם ַעל ַוִיְפלּו ַויָֹּרנּו הָּ  הטעות מאותה שהגיע החטא את תיקנו הם". ְפנ יהֶׁ

 .הים בקריעת, אז כמו לשיר וחזרו

 (אמת השפת של תורתו פי על)



שירהפניני   

(אהרן בס)  

 

יָך דֶׁ ת ְילָּ ד אֶׁ  ַכב 

ת ִבְנָך   אֶׁ

ת ִבְתָך  אֶׁ

ב ִלְרצֹונָּם  ַהְקש 
ם תָּ ב ְלִדְמעָּ ט ל   הָּ
ם ץ ְברּוֲחָך ִלבָּ  ַאמ 

ַתח ִלְבָך ם ַעל פֶׁ  ה 
נ ס ם ְלִהכָּ הֶׁ  ַתן לָּ
נ ס ם ְלִהכָּ הֶׁ  ַתן לָּ

ל ַבִית ַיְרִגישּו ֹחם שֶׁ  שֶׁ
יָּחּושּו ַשיָּכּות  שֶׁ

ם ה ִאתָּ ַאתָּ ַיְרִגישּו שֶׁ  שֶׁ
ְיַחּוּו הֹוד ַמְלכּות  שֶׁ

ְרָא ְךהֶׁ רֶׁ ם ַהדֶׁ הֶׁ  ה לָּ
ק ִבְנִפילֹות  ַחב 

חֹות ם ֳארָּ ה  ר בָּ  יָּש 

יָך לֶׁ ם נֹוְשִאים א   ה 
ם  ינ יהֶׁ  ע 
ם תָּ  ִנְשמָּ

 ַמְפִקיִדים ְביְָּדָך
ם  ִלבָּ

ין ִבְלְתָך ם א   ִמְבִחינָּתָּ

יָך דֶׁ ת ְילָּ ד אֶׁ  ַכב 
ם ם ְבנ י ָאדָּ  ה 
דֹון ם ַהִפקָּ  ְוה 
אן ִנַתן ְלָך כָּ  שֶׁ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 .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/

