
 

 
 

 
 
 
 
 

 בפנימיות הפרשה 
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

 
 
ְשָפט ֹחֶשן ֶאל ְוָנַתתָ " ים ֶאת, ַהמִּ ים ְוֶאת ָהאּורִּ מִּ ְפֵני ְבֹבאֹו ֲהֹרןַא ֵלב ַעל ְוָהיּו, ַהתֻּ  ֶאת ֲהֹרןַא ְוָנָשא'. ה לִּ

בֹו ַעל ֵאליְִּשָר  ְבֵני ְשַפטמִּ  ְפֵני, לִּ יד 'ה לִּ     (ל כח) ".ָתמִּ

 ידו שעל, החושן פליכ בתוך נותנו שהיה(, השם שם) המפורש שם כתב הוא" :י"רש אומר? והתומים האורים זה מה

 את לעשות אם ,ידו על ונוכחים שפטיםנ הםש דבר -' ישראל בני משפט את. 'דבריו את ומיתמם. דבריו מאיר הוא

 דרך עונה היה יתברך והשם ,שואל אהרון היה ,לעשות איך ידעו שלא עניין בכל, כלומר. "'לעשות לא או הדבר

 האותיות ולפי, מאירות והי שהאותיות לכך גורם היה, החושן פליכ בין שהיה המפורש שהשם .והתומים האורים

 אלא, הטבע בדרך ןאות לדעת היה אפשר שאי, גדול לכהן ידיעות הביא החושן כ"א. התשובה את מקבץ היה הוא

 את משלים היה ,היינו, שלם, תם מלשון -' דבריו את מיתמם' היה שם מאיר שהיה האור י"ע, והתומים האורים י"ע

       . הטבע בדרך אותם לדעת היה אפשר שאי, הדברים

 כלל ביה תפיסהה מחשב 'דלית, הטבע מצד האלוקים את משיג ואינו יודע איננו שהאדם לומר צריך' ה עבדות מצד

 יש אבל. מהדעת למעלה באמונה' ה את לעבוד צריך האדם אלא, הבורא מציאות את להשיג אפשר אי', וכלל

 וזהו, לאדם ומתגלה, הטבע לגדר שמחוץ נס לו ועושה, לאדם מתגלה הוא ברוך הקדוש מסוים שלצורך, לפעמים

 משליטת להינצל יוכל שהוא בכדי, שלם אותו לעשות בכדי והוא, לאדם מאיר יתברך' שה והתומים האורים עניין

, הזאת בצורה נעשה כאשר. ושלם תם מלשון' תומים' ענין וזהו', ה גילוי את יש זה לצורך, הקליפות שליטת, הרשע

 בכל אלוקיך' ה את ואהבת" בבחינת נפש במסירות יתברך' ה את לעבוד מסכים האדם אם .הקדושה דרך זוהי

 מידה בכל -" מאודך ובכל. "נפשך את נוטל אפילו ל"חז כדאמרו -" נפשך בכל"ו. אחוז במאה הוא הפירוש -" לבבך

 לפעמים ויש. טוב זה אמונה של בסיס על אזי, נעים לא מצב עליך מפיל הוא אם אפילו, לך מודד שהוא ומידה

 ולהרים להשלים, אותו לתמם בכדי, לאדם מאיר שהוא כלומר' והתומים האורים' מבחינת מתגלה יתברך שהשם

 . לקודש נחשב זה ואז. הקליפות שליטת מעל אותו

 

 

 

 

 

 

  

 
 פנינה לשבת

 טשע"ת התצו
 



 חשבה פנימיתמ
 )יואל אופנהיימר(

 

 נקי וכתוש

ית ַלָמאֹור ְלַהֲעֹלת ֵנר תָ " ידְוַאָתה ְתַצֶּוה ֶאת ְבֵני יְִּשָרֵאל ְויְִּקחּו ֵאֶליָך ֶשֶמן ַזיִּת ָזְך ָכתִּ  )שמות כז כ( ."מִּ

 

 פשט הפסוק:

 אנו מצווים להדליק את המנורה במשכן בשמן זית זך.

 

 ב(  פו  )תלמוד בבלי מסכת מנחות הפסוק:   האגדה על

ן ַזִית ָזְך ָכִתית" ]בפסוק שלנו[ מֶׁ אין כתית אלא כתוש.  -אין זך אלא נקי. רבי יהודה אומר: כתית  -זך   תנו רבנן: "שֶׁ
יָך" אמר רבי שמואל בר נחמני: אליך  ולא לי, לא לאורה אני צריך. שלחן בצפון ומנורה  -)...( וכתוב "ְוִיְקחּו ֵאלֶׁ

ַלָבִית ַחּלֹוֵני ְשֻקִפים  בדרום, אמר רבי זריקא אמר רבי אלעזר: לא לאכילה אני צריך, ולא לאורה אני צריך. "ַוַיַעׂש
תנא: שקופין ]מבפנים[ ואטומים ]מבחוץ[, לא לאורה אני צריך. "מחוץ לפרכת העדות  -ֲאֻטִמים" )מלכים א' ו(

עדות הוא ]המנורה[ לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל, ואם תאמר: לאורה אני  -באהל מועד" )ויקרא כ"ד( 
ו ישראל במדבר לא הלכו אלא לאורו! אלא עדות הוא לכל באי עולם שהשכינה צריך, והלא כל ארבעים שנה שהלכ

שורה בישראל. מאי עדותה? אמר רבא: זה נר מערבי שנותנין בה שמן כנגד חברותיה, וממנה היה מדליק ובה היה 
 מסיים.

 

 נקודות למחשבה:

רוחנית לגוף כל האומה. הוא שימש  המשכן, ובעקבותיו בית המקדש, ישב במרכז המחנה, כלב פועם המזרים חיות
מקום להתגלות השכינה )נוכחות ה' בעולם( עבור עם ישראל והעולם כולו. אבל אם אצל עובדי עבודה זרה 
הפולחן הדתי נועד לספק את צרכי האליל על ידי הקרבת דברי מזון ומתנות יקרות, הרי שזו איננה מטרת עבודת 

ים כמו שולחן, מזבח ומנורה, אך אלו לא נועדו לצרכיו של הקב"ה. אפילו המשכן על פי התורה. המשכן מכיל פריט
י: "ַוַיַעׂש ַלָבִית ַחּלֹוֵני ְשֻקִפים ֲאֻטִמים" מסביר רש"  צורת הבניה של בית המקדש רומזת לרעיון זה. על הפסוק

ם: קצרים מבפנים שלא פתוחים מבחוץ ואטומים מבפני -"רבותינו פירשו 'שקופים' לשון ראייה ופתיחה והשקפה 
כדרך שאר חלונות אחרות העשויות למאור, להראות שאינו צריך לאורה". במילים אחרות, חלונות המקדש לא 

 נועדו להכנסת האור מהחוץ פנימה, אלא נהפוך הוא, להקרין את אור המקדש לעולם החיצון!

ככתוב: "מה הקדוש ברוך הוא מלא כל  קיים קשר הדוק בין השכינה, היא נוכחות ה' בעולם, לבין נשמת האדם
ומהפסוק בספר משלי "ֵנר ה' ִנְשַמת ָאָדם" נרמז כי נרות   אף נשמה מלאה את כל הגוף" )ברכות י א(. -העולם 

המנורה מסמלים את האור הרוחני המחייה את כל המציאות, והיא הבשורה הנצחית של עם ישראל לאומות, 
ה שבסמל מדינת ישראל המודרנית. בנוסף, הנר מסמל גם כן את התורה על שמוצאת את ביטויה העכשווי במנור

פי הפסוק "ֵנר ִמְצָוה ְותֹוָרה אֹור". אם נתבונן בסידור הכלים במשכן, נראה שהמנורה נמצאת בצידה הדרומי והנר 
ק את כוחו המערבי שלה )המוזכר באגדתנו( פונה לקודש הקודשים, שבתוכו מונחים לוחות הברית. מנר זה, היונ

 מהתורה, מדליקים את כל הנרות של המנורה.

 
עם ישראל נמשלו לזית ככתוב: "מה זית אינו מוציא שמנו אלא ע"י כתיתה, אף ישראל אין חוזרין למוטב אלא ע"י 
יסורים" )מנחות נג ב(. עבד ה' הרוצה להקרין בסביבתו אור, צריך להידמות לתכונות של השמן של המנורה. הוא 

קבל את היסורים הבאים עליו באהבה מתוך הבנה שהם לטובה. עליו להיות "זך", ולעשות את כל מעשיו צריך ל
 ה.ובטהרה ובקדושה, ולבסוף עליו להיות "כתית", לאחר ששבר בקרבו כל פרור של יצר הרע וגאו

  



ניני תפילהפ  

איתי אשכנזי(הרב )  

 

 לוהים?-רגע, תגיד יש א

 . 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)  

 

 .לא מספיק ללמוד לא ליפול. חייבים ללמוד איך קמים אחרי שנופלים

 

ת ָהַאֲהָבה  ."אז המדרש כאן מביא את הפסוק "ַמִים ַרִבים ֹלא יּוְכלּו ְלַכבֹות אֶׁ

עסוקים ברע שעשינו, באמון  כי לפעמים אחרי שנפלנו, אחרי שבגדנו במה או במי שחשוב לנו, אנחנו כל כך

ביותר. האם אנחנו עדיין אוהבים? האם המעשה שעשיתי  את השאלה הגדולה והחשובהבעצמנו שאבד ושוכחים 

 ?הפנימי שלי באמת ביטא את הרצון

ָה ֵאת  -אותנו על תרומת המשכן  אז אחרי שחטאנו בעגל, כשהיינו מבולבלים כל כך, ה' מצווה כֹּל ְנִדיב ִלבֹו ְיִביאֶׁ

 .נויים, רוב הבעיה כבר אחראם עמוק בלב אתם עדיין אוהב ְתרּוַמת ה'. כי

בפחד,  ברע ובעבר, תטפחו את הטוב שמעולם לא אבד. במקום לשנוא את עצמכם ולהתמלא לחםיכי במקום לה

 .תחזקו את מה שהוא הכי אתם ותאמינו ביכולת להמשיך

ת מה לזכור א יקרים, ממש קשה ליפול, אבל אם זה שובר אותנו, זה גרוע עוד יותר. שנזכה תמיד חברות וחברים

 .שטמון עמוק בלבנו ולהאמין ביכולתנו להמשיך

 שבת שלום

 

 

 

 

 ()שמות כט ט"ומלאת יד אהרן ויד בניו" 

דהנה בענייני עולם הזה לא נמצא שלמות, כי תמיד חסר לאדם שרוצה בתענוגי גשמיים. דהיינו, אם יש לו תענוג 

מי  –חסר לו תענוג מכבוד או תאוות המשגל וכדומה ותמיד הוא חסר. מה שאין כן בעבודת הבורא  –דברים  משאר

שעובד אותו, אז הוא שלם בכל כי "דורשי ה' לא יחסרו כל טוב" )תהילים לד יא(. וזה התענוג של עבודת ה' עולם 

שר הוא שלם בכל מיני שלמות, ממילא האדם הדבוק על כולם, כי מי שהוא דבוק בחיות ובעבדות של האין סוף א

 בו אינו חסר לו גם כן שום דבר.

לומר שאמר למשה שיראה להביא את אהרון ובניו למדרגה כדי שיהיו רצה  –וזה שכתוב "ומלאת יד אהרן ויד בניו" 

נועם ותענוג עליון, דבקים לבחינות הקדושה, ואז יהיו ידיהם מלא כל טוב, כי לא יחסר להם שום דבר כשירגישו 

 ולכך נקרא שמונת ימי ה"מילואים", כי אז היה השראת השכינה ביניהם והיו מלאים תענוג מחמת הקדושה.

 לוי יצחק מברדיטשוב(רבי  –קדושת לוי ) 

 

 

 

 

  



 שירהפניני 
 (אהרן בס)

 

 יְֶׁשנֹו ִדבּור
ּפֹוֵתַח ְלָך ִצּנֹור  שֶׁ

 ְיִשירֹות ְלִשְפַעת אֹוָרּה
ל ַהְּנָשָמה  שֶׁ

ַפע ּמֹוִריד שֶׁ  ִדבּור שֶׁ
ש ל קֹּדֶׁ  ִעם ִניחֹוַח שֶׁ

 ְויְֶׁשנֹו ִדבּור ּפֹוֵגעַ 
ל ְכֵאב  ִעם ֵצל ָחשּוְך שֶׁ
ל ָּפַחד ְוֵאיָמה  ִדבּור שֶׁ

ל ֻטְמָאה  ְבֵריַח ָמְדִמין שֶׁ

 ֵהם ְשֵני סּוִגים שֹוִנים
ַּמִגיִעים ֵהם  ַלְמרֹות שֶׁ

ה  ֵמאֹותֹו ַהּפֶׁ

ל ֵלב  ְוָצִריְך ָלִׂשים אֶׁ
 ֵאיזֶׁה ִצּנֹור ֲאַנְחנּו ּפֹוְתִחים

ַפע ַאִדיר ְלָחֵיינּו  ְבשֶׁ
 ַתי ָאנּו סֹוְתִמיםּומָ 

יֹוֵרד  ַפע שֶׁ ת ַהשֶׁ  אֶׁ
 ַרק ִבְגַלל ִדבּור ָעכּור

 ְוַחָיב ָאָדם ַלְחקֹּק ְבִלבֹו
ל ַהִדבּור ת כֹּחֹו שֶׁ  אֶׁ

ל ַהִּמָּלה ת ָעְצָמָתּה שֶׁ  אֶׁ
 ִכי ִדבּור ֹלא טֹוב

ר ת ֲאִפיֵקי ָהאֹּשֶׁ  סֹוֵתם אֶׁ
ת יּוַבֵּלי ָהעֹּנֶׁג  ְמַזֵהם אֶׁ

 ר טֹוב ּוָמתֹוקְוִדבּו
 מֹוִריד ִׂשְמָחה 
 מֹוִריד ָטֳהָרה
 מֹוִריד ְקֻדָשה

ת ַחּלֹונֹות ַהִתְקָוה  ּפֹוֵתַח אֶׁ
ת ְשִביֵלי ַהַחִיים ה אֶׁ  ְמַנקֶׁ

 ִמָכל ַהְשִליִליּות
 ִמָכל ְכֵאב
 ִמָכל ֵיאּוש

ה אֹוָתם   ּוַמֲעלֶׁ
 ְלָרַמת ַמְלָאְך

 ְוַאף ְלַמְעָלה ִמָכְך

 

 

 

 .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/

