
 

 
 

 
 
 
 

 בפנימיות הפרשה 
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

 
 ועורות, ועזים ושש שני ותולעת וארגמן ותכלת, ונחושת וכסף זהב מאתם תקחו אשר התרומה וזאת"

 אבני, הסמים ולקטורת המשחה לשמן בשמים, למאור שמן, שיטים ועצי תחשים ועורות מאדמים אילים

 צריכים שאותם דברים של רשימה התורה בפנינו מציגה כאן'(. ז-'ג, שם) "ולחושן לאפוד מילואים ואבני שוהם

 מפרש ק"הזוה - "מאתם תקחו אשר התרומה וזאת": הללו בפסוקים מעט נתבונן, כן אם. ישראל אנשי לתת

, כלומר. "בעוניי נחמתי זאת": ט"קי בתהילים המלך דוד שאומר כפי. אמונה בחינת על מורה "וזאת" שהמילה

, אלוקי אור היא האמונה, גדולה מדרגה למעשה היא והאמונה'. בה אמונה לו שיש בזה היא המלך דוד של הנחמה

 מאמין שהוא עצמו על מצהיר יהודי שכל ולמרות, מאמינים נקראים שכולנו למרות. לו זוכה ואחד אחד כל לא אשר

 . מוחשי באופן לבורא האדם את שמקשר אלוקי אור היא עצמה שהאמונה, לדעת צריכים, אבל, בבורא

 מלשון היא - תרומהו, התרומה למעשה היא האמונה - "התרומה וזאת": כך הוא הדברים פירוש, כן אם

 עצמו את לרומם יכול הוא, אמונה לאדם יש כאשר. באמונה תלויה האדם של ההתרוממות, כלומר. התרוממות

 צריכה הויה שם של' ה האות, כלומר. 'ו לגבי' ה תרום - תרומה המושג את מפרש ק"הזוה. הארציות מעל

 השכינה לבחינת מרמזת' וה, ה"קוב לבחינת מרמזת הויה שם של' ו. הויה שם של' הו עם ולהתחבר להתרומם

 כלומר, "זאת" -ב תלויה ה"הקב עם להתחבר, ישראל כנסת של, השכינה של ההתרוממות, כן אם. הקדושה

, שלו הארציים הרצונות את, שלו הארציים החיים את, עצמו את לרומם מסוגל הוא, אמונה לאדם יש אם. באמונה

. התרוממות דהיינו, תרומה לאדם נותן זה, באמונה הזכייה שעצם לומר גם ואפשר. ה"הקב בפני אותם לכופף

 . אותו מרימה לאדם שיש האמונה - דבר של פירושו, "התרומה וזאת", לסיכום

 רוצה שהוא למצב עצמו את להביא יכול אדם איך - "ונחושת וכסף זהב מאתם תקחו אשר התרומה וזאת"

, רצון על מורה אשר, הב-זה נוטריקון הוא - זהב? הללו הדברים שלשת הם מה. ונחושת כסף, זהב י"ע'? לה לתת

. ניחוש מלשון הוא - נחושתו'. לה געגועים מלשון, כיסופים מלשון הוא - כסף'. ה לדביקות חסרון, חסרון על

 (.מקץ פרשת)" כמוני אשר איש ינחש נחש כי. "ודאית ידיעה על דווקא מורה הוא - להפך הוא, התורה פי על, ניחוש

'. לה האדם של כיסופים, ימין מצד - כסף: הללו הדברים בשלשת מותנית, שלו ההתרוממות, האדם של התרומה

' ה התגלות', ה ידיעת היא - ונחושת'. ה להתגלות האדם של הרצון בחינת שהוא, שמאל צד על מורה - זהב

 .בעצמה

  ב"תרכ מאמר  מתוך  גוטליב הרב דברי

 

 

 

 

 

  

 
 פנינה לשבת

 טשע"ת תרומה
 



 חשבה פנימיתמ
 אופנהיימר()יואל 

 

 )שמות כה ח( ".ְקָדׁש ְוָׁשַכְנִתי ְבתֹוָכםְוָעׂשּו ִלי מִ "

 

 פשט הפסוק:

 בני ישראל להקים לו בית מקדש שישמש לו משכן בעולם.את ה' מצווה 

 

 )מדרש תנחומא פרשת נשא(  :הפסוק  האגדה על

בשעה שברא הקב"ה את העולם נתאוה שיהא לו ]חשק שיהיה לו[ דירה בתחתונים   אמר רבי שמואל בר נחמן:
"... ִמכֹּל ֵעץ ַהגָּן ָאכֹּל   כמו שיש בעליונים ]בעולמות העליונים[. ברא את האדם וצווה אותו ואמר לו:  ]בעולם הזה[

מּות:" )בראשית תֹּאֵכל: ּוֵמֵעץ ַהַדַעת ּנּו מֹות תָּ ָך ִממֶּ לְּ יֹום ֲאכָּ ּנּו ִכי בְּ ע ֹלא תֹּאַכל ִממֶּ ב(, ועבר על צוויו, אמר לו   טֹוב וָּרָּ
הקב"ה כך הייתי מתאוה שיהיה לי דירה בתחתונים כמו שיש לי בעליונים ודבר אחד צוויתי אותך ולא שמרת אותו, 

ן והרג את הבל, מיד סלק שכינתו לרקיע שני וכו' ]אנוש לרקיע מיד סלק הקב"ה שכינתו לרקיע הראשון. עמד קי
שלישי, דור המבול לרקיע רביעי, דור הפלגה לרקיע חמישי, סדום לרקיע ששי, מצריים בימי אברהם לרקיע שביעי. 
)ילקוט שמעוני תהילים([ אמר הקב"ה שבעה רקיעים בראתי ועד עכשיו יש רשעים לעמוד בה. ]בשל מעשה 

שכינה נשארת ברקיע השביעי[ מה עשה? קפל את כל הדורות הראשונים הרשעים, והעמיד אברהם. הרשעים, ה
כיון שהעמיד אברהם סיגל מעשים טובים ירד הקב"ה מן רקיע שביעי לששי. עמד יצחק ופשט צוארו על גבי המזבח 

הוריד את השכינה חזרה[  ]בעת העקדה[ ירד מששי לחמישי וכו' ) לוי, קהת, עמרם, משה, כל אחד במעשיו הטובים
ַגִּני ֲאחִֹּתי  עמד משה והורידה לארץ שנאמר אִתי לְּ ר" )שמות יט( וכתוב "בָּ הָּ ל רֹּאׁש הָּ ד ה' ַעל ַהר ִסיַני אֶּ ה"  "ַוֵירֶּ ַכלָּ

 )שיר השירים ה(, אימתי? כשהוקם המשכן.

 

 נקודות למחשבה:

בתוכו" )במשכן( אבל כתוב "ושכנתי בתוכם".  בפסוק שלנו יש קושי דקדוקי: היה צריך להיות כתוב "ושכנתי
הקב"ה אינו זקוק לבית על הארץ, הרי כתוב שהוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו! )ילקוט שמעוני ויצא( לכן 

השכינה )הנוכחות האלוקית   ה' מעוניין לשכון במקום אחד: בתוכם, בתוך בני ישראל, וזאת דירתו בתחתונים!
למבנה של אבנים ועצים שיכין לה האדם. אך היא זקוקה לשותפות האדם כדי להופיע בעולם( אינה זקוקה 

במציאות. כפי שהמדרש מתאר, גלות השכינה מהעולם נגרמה על ידי מעשי הרשעים ורק הצדיקים מושכים את 
כפי השכינה חזרה לעולם. הקב"ה אינו מעוניין בפולחן דתי של קרבנות ותפילות ללא עבודת הנפש והמידות! 

בֹּאּו ם ]קרבנות[ יֹּאַמר ה'... ִכי תָּ ֵחיכֶּ ה ִלי רֹּב ִזבְּ מָּ  שהנביא ישעיהו מבטא רעיון זה בלשונו החריפה )ישעיהו א(: "לָּ
ה ִהיא ִלי ... ּובְּ  ת תֹוֵעבָּ טֹּרֶּ א קְּ וְּ ִביא ִמנְַּחת ]קרבן[ ׁשָּ ם? ...ֹלא תֹוִסיפּו הָּ כֶּ נָּי ִמי ִבֵקׁש זֹּאת ִמיֶּדְּ אֹות פָּ כֶּ ֵלרָּ ִרְְּׂ ם ַכֵפיכֶּם פָּ

ֵלאּו". הקב"ה רוצה לפני הכול שהאד ִמים מָּ ה ֵאינִֶּּני ׁשֵֹּמַע יְֵּדיכֶּם דָּ ִפלָּ בּו תְּ ם ַגם ִכי ַתרְּ ִלים ֵעיַני ִמכֶּ ם יחזור ַאעְּ
ִסירּו רֹּ ַע בתשובה בלב שלם וטהור. האדם צריך לעסוק במצוות בין אדם לחברו וכפי שהנביא ממשיך: "ַרֲחצּו ִהַזכּו הָּ

נָּ ַמעַ  מָּ טּו יָּתֹום ִריבּו ַאלְּ מֹוץ ִׁשפְּ רּו חָּ ט ַאשְּ פָּ ׁשּו ִמׁשְּ דּו ֵהיֵטב ִדרְּ ֵרַע: ִלמְּ לּו הָּ ם ִמּנֶּגֶּד ֵעינָּי ִחדְּ ֵליכֶּ ה:" ורק אז יתקבלו לְּ
ׁשָּ   התפילות ה וְּ דֶּ ט ִתפָּ פָּ ִמׁשְּ יהָּ ועבודת הקרבנות בבית המקדש הבנוי והשלם כפי שכתוב בהמשך הנבואה:" ִציֹון בְּ  בֶּ
ה". קָּ דָּ  ִבצְּ

  



 דיבורי נשמה
 דניאל שוסטר(הרב )

 

 רמזי ארון הברית

". אוכלה אש הוא כי נורא ואותיות, ישראל של אורן בה שיש אורן אותיות ארון" הטורים ובבעל" שיטים עצי ועשו"

 ידוע וכן. לקדושה שמהפך' זרות' למחשבות רמז', זר' היה הארון שעל וידוע. ולמחשבותיו האדם לראש רומז הארון

 הלוחות את וגם השניים הלוחות את היה בארון כן ועל. במחשבה נעשה הכלים שבירת של הבירור שעיקר

 את המבררת והמחשבה הראש זה שהארון, בארון מונחים לוחות ושברי לוחות: ל"חז ש"מכ. השבורים הראשונים

 שמתקנות הקדושות המחשבות שזהו החדש ה"מ, ה"מ נקרא השבירה את שמתקן התיקון שעולם וידוע. השבירה

 . האצילות עולם נקרא התיקון ועולם, הניקודים עולם ן"ב צד' שנק השבירה את

 על מרמז החיצוני הזהב כי גם. התיקון מחשבת כך. זהב ובתוכו עץ ובתוכו זהב  - הארון מבנה את גם נבין ובזה

 שיטים, שיטים עצי פשטות על מרמז עץ ובתוכו. גדולים רצונות - הב-זה לשון זהב, השבירה של הגדולים הרצונות

, וכלה חתן לפני הדסים עם מרקד שהיה הסבא על ל"חז שאמרו וכמו'. עמך הייתי בהמות' ''בחי' שטות' על מרמז

 הפשטות הם, שיטים עצי גם וכך', לסבא שטותיה ליה אהני' ובלשונם, גדולות למעלות זו שטות י"ע שזכה

 שעה אפילו רשע אהיה ולא ימי כל שוטה שאהיה מוטב: ל"חז שאמרו כמו, פשוטות מחשבות, האדם את שמתקנת

. ושבריהם הלוחות מונחים ששם הפנימי זהב לארון ז"עי זוכה ואז. האמצעי העץ ארון' בחי וזה. המקום בעיני אחת

 . מתוקנת בצורה ב"ה ה"ז הגדול והרצון המוחין כל עם להשתמש יכול שכבר הדרגא הוא הפנימי זהב ארון כי

 מרמזים גם כך. תכלית – מוחין, יותר – יניקה, נמוך הכי – עיבור, אדם אצל כמו, בהשגה מדרגות' ג שיש וידוע

 עצמו והארון דיניקה מוחין שזה הוא הרמז. ל"בחז' כמבוא, דדים כשני מהפרוכת בולטים שהיו, הארון של הבדים

 עמם, דיניקה מוחין גם כך. הארון נושאים שבהם הבדים מורים זה על כי, דיניקה מוחין אחרי המוחין דרגת כבר זה

' הטבע' זמן, העיבור שזה לקטנות רומז הטבעות כי. הטבעות מן לעולם להוציאם אסור כ"וע המוחין לדרגת באים

, בדים – יניקה, טבעת – עיבור – האלו' הבחי' ג תמיד הברית ארון ואצל. ל"כנ ליניקה רומזים והבדים. והחושך

' ג קשורים שאצלו, קשר פירושו ברית, הברית ארון גם נקראים כ"וע. כאחד הם, זה תוך זה, ארונות' ג – מוחין

 .השלמות שזוהי, תמיד יחדיו – מוחין יניקה עיבור – המדריגות

 הצטרפות לקבוצת וואצאפ של עצות יומיות של הרב שוסטר
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ניני תפילהפ  

איתי אשכנזי(הרב )  

 

 לב זה לב

 . לתפילה באים גם אנחנו יום ביום מסתובבים שאנחנו לב אותו עם. יעזור לא. לב זה לב. לב זה לב

 לבד, בבית, בעבודה מעצמנו בנתק לחיות אפשר אי. היום כל. לב עם לחיות להתחיל צריך הלב כוונת כשרוצים אז
 . לב לנו יהיה שהוא שאיך ולקוות לתפילה פתאום לבוא ואז, עצמנו עם

 . עובד לא זה

 חי אתה. נדירה חוויה לא כבר היא לב עם תפילה אז הלב עם בקשר קבוע באופן לחיות מתחילים כן אם, שני מצד
 . לב עם חי אתה אז לב עם

 מכוסה הוא ואם, הלב מצב את לברר שרוצים להחליט צריך כל קודם אבל. להסביר ארוך קצת זה? עושים מה אז
 . אותן להסיר להתחיל אז אבן של או אבק של בשכבות

 . אבן ניקוי לעשות

 . להרגיש להסכים התחלה בתור אולי לזה נקרא

 ? מרגיש אני מה - היא היום לאורך לב אליה לשים שיש השאלה

 . בלב קורה מה לב לשים. ללב תשומת להפנות להתחיל. משנה לא, רע, טוב

 . מצוינת התחלה זו. כלום - היא התשובה אם וגם

 

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

(הרב מנחם סוכות)  

 

ִתי ִהיא ֹלא, "ממנה להיפרד ורצה אשתו על שכעס מלך על מספר מדרשה ֹלא ִאׁשְּ ּה ֲאִני וְּ  לשוק הלך". ִאיׁשָּ

 .זהב תכשיטי לה וקנה

 של בהבנה אתכם אשתף, ושונות רבות בדרכים אותם להבין שאפשר הוא ובמשלים בסיפורים שיפה מה

 .אמת השפת בעל

 מספיק לא מרגיש שאני. חיצוניים חיזוקים צריכה שאהבה, תכשיטים שצריך עצוב כך כל זה לפעמים

 .בלעדיהם ראוי

 שבת שמרנו לא"ש אחרי רק ספקות בנו להכניס, בינינו להפריד לנסות, אותנו לתקוף יכל עמלק כי

 .הקשר של הפשוטה הראשוניות את שימרנו שלא". ראשונה

 ומנורה גדול כהן לנו העמיד, כך כל יפות מצוות לנו נתן, תכשיטים לנו וקנה עלינו וויתר לא' ה אז

 היא הפשוטה שהאהבה להבין. לאהוב פשוט יותר טוב היה לא האם אבל, שלנו האור את שמפיצים

 .שאני כמו ואהוב יפה שאני, זה לכל מעבר

 .תכשיטים ללא גם לאהוב שנדע, שלנו שבקשרים הראשוניות את לשמר שנזכה וחברים חברות

 ושלום אור ומלאת שמחה שבת

 

 

 

 

 

 )שמות כו, טו( ".ועשית את הקרשים למשכן עצי שיטים עומדים "

לומר שאותיות "קרש" הוא אותיות "שקר", והיינו שתשבר עצמך ממידת שקר עד ורוצה  –ועשית קרשים למשכן 

דהיינו  תכליתה ולחזק עצמך במידת היפוך, כמו "קרש" הוא הפך אותיות "שקר", עד שתעשה עצמך קרש למשכן,

 שתהיה מרכבה להשכינה.

 אלימלך מליז'נסק(רבי  –ך ל)נועם אלימ

 

 

 

 

  



 שירהפניני 
 (אהרן בס)

 

ִהֵּנה תָּ  וְּ ַאלְּ ִני ׁשָּ  בְּ
ל ַמִגיִעים ֵאיְך ה אֶּ חָּ  ?ַהִשמְּ

ִכים ֵאיְך ּה מֹוׁשְּ  אֹותָּ
ְך רֶּ ל דֶּ מֹות כָּ עֹולָּ  ?הָּ

תָּ  גָּדֹול סֹוד ַאלְּ ִני ׁשָּ  בְּ
ם ִכימֹות יקַעתִ  סֹוד  עֹולָּ

ִפירֹות סֹוד  ַהסְּ

ִמַדת ָאנּו ִהֵּנה ִכי כּות בְּ  ַהַמלְּ
ה חָּ ַהִשמְּ נֶּת ִהיא ַבִבינָּה, וְּ  ׁשֹוכֶּ
ּנֱֶּאַמר ִנים ֵאם' ׁשֶּ ה ַהבָּ ֵמחָּ ְְּׂ' 
ה רָּ צְּ קָּ ה כֹּה, יֵָּדינּו וְּ רָּ צְּ  ִהיא קָּ

ּה כָּ ׁשְּ מָּ ּה ֵמרּום ִמלְּ הָּ  גָּבְּ

ִני ַהֵבט ַאְך  ַהֵבט, בְּ
ַתּוְך ֵיׁש ִכי  מְּ
ׁשֹוֵכן ֵבין ֵבין הּוא וְּ  לְּ

ֵלא הֹוד הּוא מָּ  בְּ
מֹו הֹוד ִכי  ׁשְּ
יָּה ַההֹודָּ תֹו סֹוד ִהיא וְּ ֻעלָּ  פְּ
ַחֵבר ִנים הּוא ּוִמתְּ ִנים פָּ פָּ  בְּ
ל ִנים ֵאם אֶּ  ַהבָּ

ל נָּּה אֶּ כָּ ל ִמׁשְּ ה ׁשֶּ חָּ  ַהִשמְּ
ּה ּומֹוֵׁשְך ִדים אֹותָּ  ַבֲחסָּ
ל ָך אֹור אֶּ תְּ מָּ  ִנׁשְּ

זֶּהּו ְך סֹוד וְּ רֶּ  ַהדֶּ
יָּה סֹוד  ַההֹודָּ

ת כֶּ ה ַהמֹוׁשֶּ חָּ  ְִׂמְּ
ל קֹום אֶּ  ֱהיֹוֵתנּו מְּ

ִני הֹוֵדה  הֹוֵדה, בְּ
ל ַעל ה כָּ  ַהּטֹובָּ

ה ַחי ִכי תֹוכָּּה ַאתָּ  בְּ
ַאף ִעִתים ִאם וְּ  לְּ

ַכח ָך ִנׁשְּ ז ִממְּ  זֶּה רָּ
ז יָּה רָּ  ַההֹודָּ

ָך יָּדְּ  הּוא בְּ
ָך יָּדְּ  בְּ

בִ  הָּ ה יאלְּ חָּ  ַהִשמְּ

 

 

 

 

 .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/

