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לי"  "ויקחו  כתוב  למה  שואלים:  יש 

היא  התרומה  הרי  לי"?   "ויתנו  ולא 

נתינה לה'? – אפשר לענות שכל מה 

שיש לנו זה ממנו, או להיפך – כל מה 

שאנחנו נותנים זה בעצם בשבילנו. 

אבל יש כאן משמעות יותר עמוקה: 

זו לא רק דואליות בין הבן לאב, אלא 

הוא ואנחנו זה אחד. עצם הלקיחה 

רצון  השלמת  כבר  היא 

שיא  היא  הלקיחה  ה', 

העצמת  עצם  הנתינה. 

השלמת  הוא  התחתונים 

וכשאנו  העליונים,  רצון 

ומקדישים  כסף  לוקחים 

הרוממות  עצם   – אותו 

שלנו היא הרוממות שלו. 

כשאב מבקש מבנו לתת לו משהו, 

יש שני צדדים; אבל כשהוא מבקש 

משהו,  עצמו  בשביל  לקנות  מהבן 

המשמעות  זו  הצד.  באותו  שניהם 

הקב"ה  תרומה",  לי  "ויקחו  של 

מצווה עלינו לבנות משכן בשבילנו. 

ואנחנו  שהוא  לנו  מגלה  ה'  כך  ע"י 

 לא נחשבים ל שתי ישויות נפרדות! 

הכל משחק של רצוא-ושוב. "ויקחו 

לי תרומה" זה אומר שאנחנו מודעים 

שום  לנו  ואין  אלוקות,  שהכל  לכך 

לכן  נותנים.  שאנחנו  במה  אחיזה 

אותיות שנבראו  לצרף  ידע  בצלאל 

בהם שמים וארץ ולבנות איתם את 

המשכן, כי הוא הרגיש שכל הכסף 

והזהב שנתרם – הכל הוא אלוקות. 

"אמר רבי שמואל בר נחמן: בשעה 

את  הקב"ה  שברא 

שיהא  נתאוה  העולם, 

כמו  בתחתונים  דירה  לו 

מה  בעליונים.1"  שיש 

התאווה  של  הנקודה 

 – בתחתונים?  לדירה 

כביכול הקב"ה יצר מצב 

הוא  לנו,  זקוק  שהוא 

כאן  שלו  הגילוי  את  לרצות  בחר 

ברצון שהוא מעבר לשכל. אם אדם 

תופס שהוא התאווה של ה' יתברך, 

לגמרי,  משתנה  שלו  העבודה  כל 

בן.  של  לעבודה  עבד  של   מעבודה 

אור הגאולה – הרב חרל"פ זצ"ל:

1 מדרש תנחומא נשא, פרק טז. ועיין הרחבה על כך לקמן 

בפיסקה "ושכנתי בתוכם – עיקר השכינה דווקא בארץ."

שבין  הדביקות  יחס  הוא  "וכן 

ישראל לה' אלוקיהם: אין הדביקות 

זה  נפרדים  דברים  שני  כמדביקים 

גילוי  היא  שהדביקות  אלא  מזה, 

אחדותם עם ה' ושהם חלקו ונחלתו, 

"כי חלק ה' עמו יעקב חבל נחלתו". 

כתיב  מה  עלמא  דמרי  ובתפילין 

גוי אחד  "ומי כעמך ישראל  ביה? – 

יתברך  מחשבתו  שבחינת  בארץ", 

שמו הוא ישראל עם קדושו, וגם זה 

מהיכולת העליונה לצמצם עצמו בין 

בדי הארון ולהיות חדור בתוך-תוכם 

של ישראל. "ושכנתי בתוכם, בתוכו 

לא נאמר כי אם בתוכם." שחלק ה' 

וקודשא  ישראל,  של  נשמתם  הוא 

חד  וישראל  ואורייתא  הוא  בריך 

הוא, ובכל מצווה ומצווה שמקיימים 

ברוך-הוא  הַמְצַוֶּה  הרי   – ישראל 

מאיר בישראל כנשמה בגוף. וכאילו 

אתה אומר כביכול שהקב"ה שהוא 

ומכאן אנו  הַמְצַוֶּה,  גם  המקיים הוא 

המצווה  "גדול  שאמרו  מה  מבינים 

ועושה ממי שאינו מצווה ועושה".
)מי מרום לפרשת תרומה, מאמר סה אות ג(.

ג' אדר, תשפ"ב

פרשת תרומה

תחילת בריאת העולם, על פי הקבלה, 

הוא בצמצום אור אינסוף. כמובן לא 

מדובר כאן באור גשמי אלא במשל, 

אבל המשל הזה מאד רלוונטי אלינו:

"דע כי תחילת הכל היה כל המציאות 

היה  ולא  אין-סוף,  ונקרא  פשוט,  אור 

הכל  אלא  פנוי  אוויר  ושום  חלל  שום 

היה אינסוף. וכשעלה ברצונו הפשוט 

להאציל הנאצלים... אז צמצם עצמו... 

חיים  )אוצרות  בינתיים."  חלל  ונשאר 

שער העיגולים פרק א.(

הארץ  כדור  חלל.  בתוך  חיים  אנחנו 

נמצא בתוך חלל אינסופי, וגם מבחינה 

רוחנית אנחנו מרגישים שיש בנו הרבה 

הרבה  יש  חוסרים.  הרבה  חללים, 

וכפירה.  בערות  הרבה  בעולם,  רשע 

שהכל  האר"י,  רבנו  לנו  אומר  אבל 

הוא בעצם תפאורה! – אין חלל אמיתי 

בהתחלה  הרי  כי  אור,  ממנו  שחסר 

הכל היה אור. המקום שנראה לנו הכי 

רחוק מהאלוקות, היה כולו אור פשוט 

היום  ולמה   – אינסופי בלי שום חלל. 

זה נראה לנו חסר? – כי הקב"ה רצה 

לקדש את שמו, לגלות את כבודו גם 

במקומות שנראים חסרים.

)בשער  כבר אמר  התניא  בעל  מורנו 

שהצמצום  ז(  פרק  והאמונה  היחוד 

לא כפשוטו, והקב"ה לא באמת כיבה 

מסתתר  שהוא  אלא  שם,  אורו  את 

כדי שאורו יתגלה. הוא משחק איתנו 

במחבואים, אבל באמת כל-כולנו אור 

אלוקי אינסופי! 

לע"נ ר' שמואל בן מניני
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ניצוצות מקבלת האר"י
מושגים מתורת הרב

הרב חרל"פ זיע"אאור הגאולה    

ממני אליך אתרוםהפרשה מבפנים   

הרב אליהו עובדיה שליט"א
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מבט חיובי הוא מבחן האמונה

עין טובה על אחרים היא לא רק עוד 

זהו מבחן האמונה  מידה טובה, אלא 

שלנו.מי שמאמין שהקב"ה הוא טוב, 

או  בטעות  לו  קרה  לא  דבר  ושום 

"התפקשש" לו, אדם כזה מסתכל על 

הניגון  את  מקום  בכל  ורואה  העולם 

האלוקי. הוא לא יקטרג על אף אחד, 

ואפילו לא יקטלג אנשים וישים אותם 

במגרות מסויימות: "הוא חילוני", "הוא 

מזרוחניק", "הוא ליטאי" וכו'. כל אחד 

אלוקית  נשמה  קדש-קדשים,  הוא 

אם  בין  משהו,  לתקן  לעולם  שירדה 

אני מבין מה היא מתקנת ובין אם לא.

מוחלטת,  אמת  שאין  אומר  זה  האם 

ש"איש  בספק,  מוטלת  שהתורה 

באמונתו יחיה"? – בוודאי שלא. אנחנו 

צריכים לברר בכל מאודנו מה הקב"ה 

רוצה מאיתנו, מה נכון לעשות ומה לא 

נכון. כל זה ביחס לעצמנו. אבל ביחס 

שלנו  התפקיד  לא  זה   – לאחרים 

מה  יודע  הקב"ה  ציונים!  להם  לתת 

התיקון שלהם, ולמה הוא הציב אותם 

במקום וברמה שהם נמצאים. בוודאי 

לעורר  כלפינו,  תפקיד  גם  להם  שיש 

האם  ה'.  לעבודת  אותנו 

להעיר  שאסור  אומר  זה 

על  למחות  או  למישהו, 

שנעשה?  נפשע  מעשה 

זה  כל  אבל  ולא!  לא   –

שלנו  לחשבון  קשור  לא 

לשאלה  אלא  האלו,  האנשים  מול 

עולם,  של  רבונו  שמיא:  כלפי  שלנו 

להם?  שנגיד  רוצה  אתה  באמת  מה 

את  יותר  להאיר  יכולים  אנחנו  איך 

להיכנס  לא   – מעשינו?  ע"י  העולם 

באהבה  הכל  לעשות  אלא  לעצבנות 

הקב"ה,  על  היא  האחריות  והרפיה. 

לגלות  אורו שבחר  מגלים את  אנחנו 

דרכנו. הא-לוקיים באים לדייק ולעדן 

את המהג. וגם תנאי הכרחי לקיומם. 

לדייק  באים  הא-לוקיים  המשפטים 

ולעדן את המוסר האנושי הבסיסי.

כלים  לנו  נותנת  משפטים  פרשת 

הצדק  חושי  את  לחדד  א-לוקיים 

“דרך  הביטוי  אמצעות  ולחבר  שלנו, 

לתורה”.  קדמה  ארץ 

הבין-אישית  ההתנהלות 

קודמת  המוסרית 

וגם  הא-לוקיים,  לחוקים 

לקיומם.  הכרחי  תנאי 

הא-לוקיים  המשפטים 

באים לדייק ולעדת המוסרית קודמת 

לחוקים הא-לוקיים, וגם תנאי הכרחי 

לקיומם. המשפטים הא-לוקיים באים 

לדייק ולעדן את המהג.

את חשובה!

הרב  של  ל"שבעה"  הגיעה  אשה 

דרך  אותי  לחנך  ניסו  הורי  וסיפרה: 

בלי  לי  מעירים  היו  הם  ביקורת. 

ביטחון,  לחוסר  גרם  וזה  הפסקה 

למעידות,  גורם  היה  הביטחון  חוסר 

הביקורת  לביקורת,  המעידות 

ונשברת.  הולכת  הייתי  ואני  לכישלון, 

הצלחתי  לא  לבגרות,  כשהגעתי 

מסוים  בשלב  בשידוכים...  בעבודה, 

של ייאוש הציעו לי ללכת לרב מרדכי 

לבית  והגעתי  מוקדם  קמתי  אליהו.  

לגשת  בתקווה  הרב,  של  הכנסת 

את  כשראיתי  התפילה.  אחרי  אליו 

ומקיפים  אליו  ניגשים  האנשים  כל 

כך  כל  סיכוי.  לי  שאין  הבנתי  אותו, 

פה,  נמצאים  חשובים  אנשים  הרבה 

את  ליוויתי  בכלל?  עלי  יסתכל  מי 

ביחד  הכנסת  מבית  ביציאתו  הרב 

עם כולם. הרב עמד להיכנס למכונית 

שלו כשלפתע הסתובב, חיפש משהו 

עומדת  אותי  קלט  האנשים,  בכל 

אליו.  לגשת  בידו  לי  וסימן  מרחוק, 

צריך  שהוא  הבנתי  מאוד.  חששתי 

ואני מעכבת אותו, אבל  לנסוע כעת 

הסתכל  במכונית,  התיישב  לא  הוא 

אלי וסימן לי שוב בידו: בואי.

המכונית  אל  גדול  בחשש  התקרבתי 

והוא  אליו  הגעתי  האנשים.  כל  בין 

שאל: מה את צריכה?

אמרתי לו שלא נעים לי לעכב אותו, 

אבל הוא אמר לי: יש לי זמן, מה את 

התחושה  את  לי  נתן  הוא  צריכה? 

לו  שלי. אמרתי  הזמן שבעולם  שכל 

נעים  לא  חשובה.  כך  כל  לא  שאני 

כל האנשים החשובים  לעכב את  לי 

ולא  בגללי  מתעכבים  הם  האלה, 

הולכים עד שהרב ייסע.

הרב הסתכל עלי במבטו החם ואמר 

ממני.  יישכחו  לא  שלעולם  מילים  לי 

שלו  חשובה!".כשההדגשה  "את 

היא על המילה "את". אלו היו מילים 

שמעולם לא שמעתי מאף אדם. את 

חשובה.

רגע.  באותו  השתנה  העולם  כל 

מתהפכים  קרבי  כל  את  הרגשתי 

כמו  לא  חשובה,  באמת  אני  לטובה. 

שחשבתי עד אותה שעה. 

מאותה השעה הכול השתנה. החיים 

הזמן  כשכל  חיובי.  מסלול  על  עלו 

להדהד  ממשיכות  שלו  המילים 

שומעת  עוד  אני  עכשיו  עד  באוזני. 

אותן: את חשובה.

סיפורי צדיקים  

העצמה והתבוננות עין טובה    
חיובית על המציאות

את  להגיד  להתבייש  צריך  לא 

המשפט הזה: אני קודש קדשים! 

יש אנשים שחושבים שזה משפט 

על  מראה  שהוא  או  מדי,  יומרני 

כלפי  השפלה  אפילו  או  גאווה, 

ריבונו של עולם – כאילו אני אותו 

נובעים  אלו  כל  כמוהו...  דבר 

ממבט שמנתק ביני לבין הבורא. 

הוא בשמים ואתה על הארץ, ומי 

אבל  משהו.  שתגיד  בכלל  אתה 

כשאנחנו מתרוממים למבט עליון 

מתחברים  אנחנו  מחובר,  יותר, 

לתוככי נשמתנו ויודעים שבאמת 

אנחנו זה הנשמה שלנו, והנשמה 

קודש  ממעל,  אלוק  חלק  היא 

את  המצאנו  אנחנו  לא  קדשים! 

לנו:  שאמר  הקב"ה  אלא  זה 

ה'  אני  קדוש  כי  תהיו  "קדושים 

שאני  חושב  אני  אם  אלקיכם". 

קדוש ומישהו אחר אינו קדוש, אז 

יצרתי פירוד וגאווה. אבל כשאני 

רואה את כל ישראל קדושים, אז 

ההבנה שאני קודש קדשים היא 

שיא הענווה: אני לא משהו בפני 

עצמי, אני הגילוי של האור שלו.

העצמה אישית
אני קודש קודשים

הרב מרדכי אליהו זיע"א
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הניסיון של הצדיקים

בהר: לפרשת  החיים"  ב"אוצר  האדמו"ר   כותב 

לי  שאמר  זצ"ל,  הקדוש  צבי  רבינו  דודי  ממורי  "שמעתי 

'בני, בעת היותי כבר ארבעים, מתיירא הייתי  פעם אחד: 

עדיין שמא חלילה עדיין אני מקליפות נוגה.' - וראה מורי 

אתה  מה  מפני  'בני,  לי:  ואמר  מפחד,  צורתי  שנשתנה 

מתחלחל כל כך? – תדע, בני, שאף כעת לעת זקנתי, בכל 

איזה דבר מקליפות  בי  יש  ומפחד האם  אני מתיירא  עת 

נגה, כי היא קליפה תקיפא מאוד וצריך בדיקה יתירה..."

רבנו הסביר ש'קליפת הנוגה' של הצדיקים, היא המחשבה 

הדרכים  שאר  וכל  האמת,  היא  שלהם  שהדרך  שלהם 

וודאות  צדיק תחושת  לכל  נותן  וטעות. הקב"ה  הם הבל 

חזקה מאד, שהדרך שלו היא אמיתית. רק בעזרת תחושה 

יכול אדם לסלול דרך בעבודת ה', למסור את נפשו,  כזו 

להעמיד תלמידים ולהנחיל להם את דרכו.

צדיק אמיתי, לא פוסל דרכים אחרות לעלות להר ה'. יש 

הרבה דרכים לעלות להר – מצדדים שונים, באורך שונה 

וברמת-קושי שונה. העיקר הוא שכולם יעלו: "ומי יתן כל 

יותר  נביאים". התלמידים של הצדיק, הם עלולים  עם ה' 

מהצדיק עצמו, לחשוב שרק הצדיק שלהם הוא הצודק. 

וצריכים להיזהר מאד לטהר את העבודה שלהם, שתהיה 

רק להוסיף אור בעולם. 

ראשנו מגיע השמימה

חושב  התפילה",  "כוונות  המילים  צמד  את  ששומע  מי 

האר"י"  "כוונות  גם  לתפילה.  פירושים  בקובץ  שמדובר 

נשמע כפירושים לתפילה על פי הקבלה. אבל כשנכנסים 

נותן לנו  לעולם הזה מגלים שהכוונות הם דרך שהקב"ה 

לרומם את כל העולמות!

כולם  שבתפילה,  המעשים  ואפילו  הדיבור  המחשבה, 

עליון  ועולם  ב"ברוך",  כורע  אדם  עולמות.  מרעישים 

"מתכופף" אל העולם שתחתיו כדי להשפיע אליו, או כדי 

"מלך  אומר  אדם  יותר.  גבוה  ההוא  העולם  את  להרים 

ומרימה  העליונים  בעולמות  מתחוללת  וסערה  העולם", 

ניצוצות שנשכחו בעמקי-תחתיות, וייחודים חדשים מביאים 

שפע חדש לעולם.

את  מסביר  קודש",  ה"זרע  בעל  מרופשיץ,  נפתלי  רבי 

הזכות שלנו בכוונות:

"ישוב אל ליבו: אמת שמפאת עצמי ומעשיי אני הבל וריק, 

יצחק  אברהם  אבותינו  בזכות  יתברך  לפניו  אבוא  אבל 

ויעקב, כיוון שאני אחוז בקדושתם. כי 'יעקב חבל נחלתו', 

ומי שאוחז בחבל למטה - מנענע את החבל למעלה, אף 

שהוא ארוך הרבה מאוד... מכל מקום בגלל שאני בכלל בני 

ישראל - יש לי כח לעורר ע"י תפילתי את כל העולמות..." 

)"זרע קודש" לפרשת ויגש(.

אברהם  לקדושת  שלנו  הקשר  בעצם  לנו,  יש  זכות  איזו 

יצחק ויעקב! אשרינו שזכינו!

 פניני האדמו"ר מקאמרנא 

חלון לעולם הכוונות  

 רוצה לשיר 

את השיר שלי,

לגעת בתו נשמתי.

 רוצה לצייר 

את הציור שלי,

אך אבד לי מכחולי.

רוצה לגעת בשמים,

 לנסוק 

מעל כל הפרטים,

רוצה למתוח קו דק -

היישר אל החיים 

 הקטנים.

רוצה אותך אלוקים,

רוצה אותך בתוכי.

לראות,

לנשום,

לנסוק למרומים.

ואיה התו שלי?

לא שמעתי אותו.

ואיה המכחול שלי?

לא מצאתי אותו.

ואיה כל צבעי?

התמוססו בחום,

דהו בשמש.

ואתה, אלוקים,

מחכה לי

ביד פשוטה.

אם אתה מחכה-

גם אני מצפה.

אם אתה מחכה-

יש למה לצפות,

יש המון מה לראות,

יש גבהים לדאות,

יש תוים לנגן ולשמוע,

יש צבעים לצייר 

ולצבוע,

יש אותי ואותך,

והכל.

כתר מלכות
מדור לנשים

איה  \  שלומית אהרנסון
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ירושלים

 תל אביב

 חיפה

ב.שבע

כניסת שבת יציאת שבתבאיזו עיר?

16:41

16:55

16:45

16:51

17:54

17:56

17:54

17:57

 פרשת תרומה
זמני כניסת שבת

 לע"נ ר' נפתלי בן זימול עזיזה

 לע"נ זוהרה סוליקה בת דבורה

לע"נ ר' שלמה בן עישה | לע"נ קלרה 

חיה בת שמואל | לע"נ שלום בן 

 יפתלע"נ ציון בן יוסף | לע"נ אברהם 

מנחם בן קלרה חיה | לע"נ פרנסואה 

פרג׳י בן שרה ויוסף ז"ל

שיעורי השבוע
 הציבור הקדוש מוזמן לשיעורים

מפי אליהו עובדיה שליט"א

21:15 | נוצר חסד
על מסכת אבות לאדמור מקארמנא

20:30 | השיעור המרכזי | טל אורות
נתיב מצוותיך לאדמו"ר מקארמנא בעבודה הפנימית

הרב אליהו עובדיה

22:15 | כוונות על דרך העבודה | מעייני הישועה
שער הליקוטים לאר"י | הזוהר הקדוש | פרשת שבוע

ראשון

רביעי

חמישי

הקדשות

ענוה פסולה מול ענוה אמיתית!

העוצמה  הכרת  היא:  "הענוה"  הגדרת 

הבנה  מתוך  באדם  הפנימיים  והכוחות 

כך שאחר  יתברך,  מאיתו  פנימית שהכל 

מחזיק  אינו  הוא  האדם  של  העשייה  כל 

"מידך  בבחינת  כלל,  לעצמו  טובה 

העניו  משה  שאומר  כפי  לך",  נתנו 

"מה"  בחינת  אנחנו   - מה"  "ונחנו  באדם 

המהות  גילוי  אלא  מעצמו  כלום  שאינו 

טבעי. באופן  בנו  המתגלה   האלוקית 

הנפש: בעבודת  ענוה   תרגול 

 כל שלב התבוננות של דקה אחת לפחות

1. לשבת בצורה נוחה, לעצום עיניים 

 ולנשום 10 נשימות מרגיעות

2. לומר "אני מקבל את עצמי באופן שלם 

מלא ועמוק" - לקבל את כל מה שקרה לי 

 בחיים בהשלמה ולו רק לכמה דקות

3. להתבונן בנקודה אחת בה אני מרגיש 

ממש נוח עם עצמי ולהעצים אותה 

 בעזרת שיח חיובי עם עצמי 

 )לפחות 5 מחמאות עצמיות(

4. לדמיין את עצמי חזק ועוצמתי כל כך 

 עד שאני יכול לעשות מה שארצה בעולם

5. להרגיש שמקור הכוח שלי הוא 

מהמהות שלי שהיא גילוי עצמותו בי ממש.

 תרגול עבודה פנימית בעבודת נפש

פרטי התקשרות
 0 5 8 - 7 2 6 2 6 1 0  

  בית הרמח"ל, הרב רפאל 
קצנלבוגן 73, ירושלים.

   pnima2022@gmail.com  
  www.pnima.org.i l  

עובדיה  אליהו  הרב  פועל  בה  פנימה  הדרך 

ועבודת  התורה  פנימיות  את  להפיץ  במטרה 

ישראל.  בית  לכל  החסידות  פי  על  הנפש 

העמותה אינה שייכת לשום גוף פוליטי, מגזר 

מסויים או ציבור מסויים. העמותה והרב אליהו 

רואים  בראשה,  העומד  שליט"א  עובדיה 

באשר  ישראל  כלל  לכל  כקשורים  עצמם 

הם, ללא שום מגדריות שהיא. העמותה קמה 

לע"נ ר' שמואל ללו ז"ל.

 פתגם
השבוע

"דע מאין באת" מסכת אבות ג,א.
 כל יהודי מגיע מנקודת האין, האין סוף ברוך הוא, שהוא יתברך מעל המקום והזמן.

על כך אמר הבעל שם טוב הקדוש: יהודי יכול הכל! כי הוא בא מהכל יכול.

www.pn ima .o rg . i l  - ו  נ לאתר של סו  כנ הי  

ה ש ר פ ב

058-7262-610

הניגון הפנימי בפרשה... 
מאת הרב אליהו עובדיה שליט"א

אור  שופכת  ובחסידות,  בקבלה  העמקה 
חדש על כל העולמות. אור שמאורו כולם 

הופכים לגילוי  שלם של הקב"ה..
בפרשה'  פנימה  'הדרך  הספרים  בסט 
יום,   - היום  בחיי  אותנו  שילוו  תובנות 
וירגילו אותנו לחיות את הניגון הזה בכל 

רגע ורגע.

להזמנות למוסדות, בתי כנסת וישיבות עם שליח עד הבית:

zoom


