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יע"אמר שבועי בדרך מר שבועי בדרך מאמא ז ו הקדוש בעל הסולם  נ יע"אתורת מרן רבי ז ו הקדוש בעל הסולם  נ תורת מרן רבי

 תשע"זעומר ה'ל"ג ב – אמורפרשת 
 

"אמור אל הכהנים בני אהרן ואמרת אליהם לנפש לא יטמא 
 להזהיר גדולים על הקטנים." –"אמור ואמרת  וברש"י:בעמיו" 

 

 התלבשות החכמה בחסדים
 

חלקה הגדול מדבר בהלכות השייכות לכהנים.  –פרשה זו 
הפרשה פותחת באיסור של הכהנים ליטמא למת "לנפש לא 
יטמא בעמיו". דרגת הכהן הוא דרגת החסד, אין לו מגבלות של 
צמצומים. כל הצמצומים וההפרעות לגבל את השפע נובעות 
מהרצון לקבל לעצמו, החושק בתענוג, אבל לחסד אין הגבלות, 

רצונו להשפיע. ומכאן נובע הכלל שאין גילוי אור כיון שכל 
החכמה והתענוג אלא בלבוש החסדים, שע"י שהחכמה מתלבשת 
בחסדים היא יכולה להאיר למקבל, כיון שהחסדים גורמים 
שקבלת התענוג תהיה בעל מנת להשפיע, וזה ענין הכהן, שע"י 
בחינתו, שהיא חסדים, נגרם שיושפע האור לעם ישראל 

 ,י ה"מקדש" הוא אור החכמהמהמקדש, כ
והכהן, שהוא חסד, העובד במקדש גורם 

 שהחכמה תתלבש בחסדים ותוכל להאיר.
 

 השפע הממהר לבוא –ע"י החסד 
 

ועפ"י זה נבין את דברי ה"צמח צדק" 
בספרו "טעמי המצוות" בביאור מצוות  
"ברכת כהנים", ששואל: הרי ידוע שאחרי 
שקורח חלק על הכהונה, אמר הקב"ה 
שכל שבט ישים מקל בקודש הקודשים 
והמטה אשר יפרח סימן שבו בחר ה', 
ופרח מטה אהרן "ויגמול שקדים". ומדוע 
דווקא שקדים ולא צמח אחר? ומתרץ 
כיון שהשקד מרמז על זריזות כמובא 

בזוהר הקדוש שמעת הפריחה עד הופעת הפרי הוא שלושה 
בכל  שבועות, ככה כל שפע שצריך לבוא לאדם צריך להתעכב

ההיכלות עד שמגיע לאדם בעולם הזה, ובכל היכל והיכל דנים 
מחדש אם הוא ראוי לקבל או לא. אמרו חז"ל "אדם נידון בכל 
יום" היינו שבכל יום יש דיון חדש על השפע, אבל ע"י ברכת 
כהנים השפע מזדרז ונחסך הדין, ומגיע במהירות  אל האדם כמו 

ח צדק זלה"ה מדוע השקד שממהר פריחתו. וע"כ מסביר הצמ
חשוב כל כך ענין ברכת כהנים. ועפ"י מה שהקדמנו למעלה את 
ענין התלבשות החכמה בחסדים הדבר מובן ביותר כי כל הדינים 
של השפע של החכמה והתענוג הוא מחמת שאין את ענין החסד 
שרק עימו יכולה להתגלות החכמה. וע"כ הכהן שענינו חסד הוא 

בש החכמה בחסדים וזה יגרום יכול מלגרום בברכתו שתתל
מרו חז"ל: "כהנים זריזים הן" שיבוא השפע במהרה לאדם. כבר א

 כנ"ל שע"י לבוש החסדים השפע ממהר לבוא. פירוש,
 

 יסוד העפר –קדושת הכהונה מזככת את הגוף 
 

יש לבאר מדוע זה מרומז בשקד. כי השקד שהוא אגוז, יש לו ד' 
וף שיש בו ד' קליפות: ג' קליפות. ומבואר בזוהר שזה מרמז לג

קליפות הטמאות וקליפת נוגה. והקליפה הדקה שעל השקד היא 
כנגד קליפת נוגה. על כל פנים הקליפות הללו שענינם הגוף, הם 

מלבוא כי הם ענין הרצון לקבל לעצמו בלי  מונעים את השפע
שום חסד, והכהן הוא החסד המתקן את רצון לקבל שיוכל לקבל 

לבוש דחסדים. וזוהי האזהרה לכהנים על את האור דחכמה ב
 טומאת מת, כיון שמת רומז על הרצון לקבל בלי השפעה

"רשעים בחייהם קרויים מתים"  מה שאמרו חז"ל  אוחסדים, שהו
ר "מחמת שהם רק רצון לקבל לעצמו, וזה "אמר אל הכהנים", אמ

הגבוהות המזככות את העפר וח שהם הבחינות 'ים ר'ש מ'ר"ת א
ף, הרצון לקבל לעצמו, וצריך להוציא את הגוף מגזירת שהוא הגו

מיתה ע"י קדושת הכהונה, קדושת החסד, עבודת ההשפעה 
 המוציאה את העפר מגזירת מיתה.

 

 לדון לכף זכות –עומק עבודת החסד 
 

עומק עבודת החסד והכהונה שעל ידה יוצא הגוף מגזירת מיתה 
פי' הרי מצידו ית"ש הכל כבר  של לדון לכף זכות. הוא עבודה

מתוקן, רק ה' רצה שישראל יהיו שותפים עימו, וע"כ נבחן 
שכאילו אנחנו פועלים ועושים, ובזמן שיש דינים ואין השפע 
יכול להאיר, מגלה הכהן עומק הסוד שבאמת הכל מתוקן מצידו 

הזה גורם שגם בעולם החומר מתגלה השלימות הזו  יית', והגילו
ויכול השפע לבוא. שבאמת זוהי עבודה כללית גם של הצדיקים 
שהם בחינת כהנים, שכשיש דין ח"ו הם מגלים שהעתיד לבוא 

, וע"י זה גם עכשיו הכל מה שבשורש כביכול כבר משמש בהווה
כח לראות את העומק את ה מתתקן, זאת אומרת שלכהן יש

לטובה, ולכן הכהן הוא הרואה את הנגעים. התורה  שהכל
כל מראה עיני הכהן" כי לכהן יש ראיה עמוקה של ל "מדגישה

החסד והחכמה העליונה שמכריע את המצורע לכף זכות, ולכן יש 
דגש גדול שהמלך והכהן תמיד הולכים יחדיו, וברגע שיש פגם 

יש פגם במלך, כמו אצל שאול  –בכהן 
הכהנים ושם התחילה שהרג את נוב עיר 

נפילתו. כי המלך הוא הכלי שמקבל את 
השפע ודרכו להזהר מכל אחיזה של רע 

 ע"י הכהן שדן אותו תמיד לכף זכות.
 

טומאת "אוב וידעוני" לעומת "קדושת 
 כהונה"

 

הפרשה הקודמת מסתיימת באיסור אוב 
וידעוני, שפירושו לדעת עתידות ע"י 

"י המתים, כשאדם מנסה לדעת עתידות ע
המתים הוא כביכול לוקח שפע חכמה 
בצורה לא מתוקנת למקום לא מתוקן. 
מת זה הרצון לקבל לעצמו ואסור 
להשתמש עימו, אלא הפירוש האמיתי של ידיעת העתידות הוא 
לא מה יהיה עימי באופן פרטי, שזה מצורת הרצון לקבל, אלא 
ידיעת העתידות הוא ע"י הכהנים שמגלים את העתיד האמיתי 

ופו של דבר השי"ת ידון את כל הבריאה לכף זכות, והסטרא שבס
אחרא תתבער מן הארץ. לכן מיד אחרי איסור אוב וידעוני 

ה התורה על קדושת כהנים, כי הכהן מזהיר –בפרשה הקודמת 
א צורת והן "אוב וידעוני", האוב וידעוני הוא ממש היפך עני

שאין כן ידיעת העתיד מצד מה שהאדם חושב רק על עצמו, מה 
גילוי העתידות ע"י הכהן הוא מה שהכהן מגלה איך שהבריאה 
באמת מלאה חסד, ואיך שבפנימיות כולם הם בעלי רצון להשפיע 

אומר: "והקימותי  ים לה' ובזה מתמתקים הדינים. הפסוקואהוב
תי לו בית נאמן לי כהן נאמן כאשר בלבבי ובנפשי יעשה ובני

רוש כהן נאמן הוא עומק כל הימים", פי והתהלך לפני משיחי
הראיה של הכהן לדון לכף זכות. האריז"ל מסביר שכיון 
שהטומאה שורה על גוף המת, כל נסיון להשתמש בו לצורך 

מוחין של  –ידיעת העתידות הפרטית, גורם ל"מוחין דקטנות" 
דינים, כי כל כמה שמתכוונים לעצמם זה מוחין דקטנות ודינים, 

של הכהן ששואב מהכף המכרעת  מה שאין כן העבודה הקדושה
לכף זכות, שהוא היפך ענין המיתה, ואדרבא הא תיקון הגוף, 

 –גורם "מוחין דגדלות". זהו שאומר רש"י "אמור ואמרת" 
"להזהיר גדולים על הקטנים", עבודת הכהן להאיר את ידיעת 
העתידות הפנימית הנובעת ממה שלעתיד ידון ה' כל עולמו לכף 

זוהר ואור,  מלשון –האהבה והחסד, "להזהיר"  זכות וזה ע"י אור
לבטל מעשה אוב  –מוחין דגדלות, "על הקטנים"  –"גדולים" 

ר בחינת ת העתידות, שהוא ענין אגואיזם הצוידעוני שהוא ידיע
 מת שהוא הרצון לקבל לעצמו הנקרא מת מוחין דקטנות.

 

 עבודת הכהן לדון לכף זכות נובעת מלב המאוחד עם כל ישראל
 

הקדמה לתלמוד עשר הספירות כתב בעל הסולם שתשובה ב
מאהבה באופן הכי גבוה הוא שמגיע לדרגה שרואה את העתיד 
הטוב על כל העולם כולו ויכול לדון את כל העולם לכף זכות, 

 שבירת הכלים - יש לי מושג

על ידי שבירת הכלים דקדושה ונפילתם 

דקדושה לבי"ע דפרודא נפלו עמהם ניצוצין 

לקליפות שמהם באו עניני תענוגות 

ואהבות מכל המינים לרשותם של 

הקליפות שהם מעבירים אותם לקבלת 

האדם ולהנאתו, והם גורמים בזה לכל מיני 

 עבירות כגון גניבה, גזילה ורציחה.

 )סולם, הקדמת ספר הזוהר(
 



שהמקום הגבוה הזה, עולם האצילות, הוא ההפך הגמור והקוטב 
 ההופכי מהגוף.

מה שאין כן סוד  ף חובה,מעשה אוב וידעוני השייך לגוף, כולו כ
כולו כף זכות. ונעתיק דברי בעל  –הכהונה הוא ממש ההיפך 

)בגלל זה סמך(  "להכי סמךהטורים מתחילת הפרשה, וזה לשונו: 
"אמור אל הכהנים" לאוב וידעוני, שאם תאמר ממי נדע 
העתידות, הרי לא נדרוש באוב וידעוני, לכך סמך לו אמור אל 

שישאל לך באורים ותומים, והכי איתא הכהנים, הרי לך כהן 
בתנחומא ואיש או אישה כי יהיה בהם אוב או ידעוני זה שאול, 

 ואישה בעלת אוב."
כבר הזכרנו למעלה שהמלך הוא הכלי שמקבל את השפע עבור 
העם, וצריך שיהיה לו כהן צמוד עימו תמיד כדי שיוכל להשפיע 

י זה יושפע עליו את החסד והאור של לדון לכף זכות שעל יד
שפע לעם, שאול המלך פגם בכהונה כשהרג את נוב עיר הכהנים, 
ועל ידי כך נפל לזה שהיה צריך להזדקק לאישה בעלת אוב 
וידעוני, שזה ההיפך ממש של כהונה, כי ידיעת העתידות של "כף 

מה שהכהן מגלה, מגיע מחושן המשפט הנמצא על הלב.  –זכות" 
שה רבינו ינהיג את שמח שמוכתוב בתורה שמזה שאהרן הכהן 

"וראך ושמח בליבו", ע"י זה זכה לחושן  ישראל כמו שנאמר
המשפט המונח על הלב. כי גילוי העתידות של הכהן מגיע 
משמחת הלב שלו, וטובת העין בהצלחת זולתו, אור החסד 
האמיתי, וכן מתוך אחדות גמורה של שנים עשר השבטים 

עתיד הטובה העתידה החתומים בחושן, שזה מורה על ראית ה
 לבוא על כולם, ומתוך זה יש את גילוי העתידות.

 

 אחד הם –סודות התורה ועבודת הכהן 
 

ידיעת סדר העולמות,  רק ענין סודות התורה בפנימיותם הוא לא
אלא ידיעה פנימית איך עתיד כבוד ה' למלא את כל הארץ 
בהטבתו הנצחית. סודות התורה הם הם דנים לכף זכות את כל 
העוסק בהם שמעורר על עצמו את עתידו הטוב המקווה לו, 

שו", היינו ן זה בזוהר שעבודת הכהן הוא "בלחישמובא עני
ה", איך שעתיד ה' להמתיק עבודת הכהן היא בסוד "סודות התור

את כל האנושות ומשם מושך הכהן השפע, וכל אדם שעוסק 
בפנימיות התורה הוא בבחינת כהן שדן את כל העולם לכף זכות. 
חז"ל אמרו בפרקי אבות "לא מצאתי לגוף טוב משתיקה", 
שתיקה מרמז על סודות התורה שקשה להסביר לשכל אנושי את 

ם. ה"שתיקה" הזו, סודות לעולעומק הטוב שעתיד ה' להשפיע 
אמרים בלחישה, הם הכי טובים ל"גוף", לרצון לקבל, התורה, הנ

 לתקנו ולרוממו.
 

 רשב"י דן את כל העולם לכף זכות
 

מנו יורד על בדבריו האחרונים על הכהן הגדול ששרשב"י דיבר 
זקנו כל עבודת ר' שמעון בר יוחאי לדון את כל העולם לכף זכות 

ות התורה, כמו שאמר "יכול אני לפטור את כל ע"י גילוי סוד

העולם כולו מן הדין", שר' שמעון דן את כל העולם לכף זכות. ר' 
שמעון מאיר את הגדלות הזו בספרו הזוהר הקדוש שגדלות זו 
מבטלת כל הקטנויות של הגוף, כל הטומאה של אוב וידעוני. 

, דושרמז לזוהר הק –"להזהיר גדולים על הקטנים": "להזהיר" 
שזה מושך אור של גדלות, אור של חכמה אלוקית  –"גדולים" 

הילולא דרשב"י  כות את כל ה"קטנים" והשפלים, ולכןהדנה לכף ז
סמוך לפרשת אמור, שהיא פרשת הכהנים, כי עבודת הכהן 

לדון לכף זכות זהו ענין ר' שמעון. "שמעון" אותיות "שם  תהשהי
ת כל העוונות, ולכן כל עון" היינו שר' שמעון דן לכף זכות א

יהודי יכול למצוא את עצמו אצל רשב"י כי אצל רשב"י ה' דן 
 אותך לכף זכות.

 

 "תמימות תהיינה"
 

אומר הפסוק אצל הכהנים "לא יקרחו קרחה בראשם ופאת זקנם 
לא יגלחו ובבשרם לא ישרטו שרטת" שערות הם דינים, בשר 
הגוף הוא דין, לכהן אסור לפגום בדינים היינו בשערות ובבשר, 

לשמר אותם בתמימותם ולדון הכהן צריך  –בדיוק הפוך אלא 
העוון זכות שזה ענין רבי שמעון שם עון לקחת את לכף 

בשלימותו ולהרימו לעולם האצילות, למקום ששם הכל כבר בא 
 על תיקונו.

רבי שמעון נפטר בימי ספירת העומר, ובפטירתו  הופסקה 
מיתתם של תלמידי רבי עקיבא. בימי ספירת העומר כתוב 

אנו עובדים בספירת העומר  –"תמימות תהיינה". עומק הדברים 
האור  –ך אור היחידה לתקן את העוביות הגדולה שעליה נמש

של גמר התיקון, ביחס לאור הזה שום דבר לא נשאר בחוץ, אין 
רע ועבירה שלא נכנס פנימה, ביחס לאור הזה הכל משמש 
לקדושה, והכל נתקן. לכן התורה מדגישה "תמימות תהיינה" 

 העוביות", אסור להשאיר כלום בחוץתמים ושלם "שלימות של 
כל העוונות משמשים לאור  – כמו ענין רבי שמעון "שם עון"

הגדול הזה ודנים את כולם לכף זכות. בהילולא של רשב"י זוכים 
שר' שמעון ידון אותנו לכף זכות מאיזה מקום שאנו נמצאים, 
כמו הכהן המטהר את המצורע שמושך עליו את החכמה העליונה 
שזהו סודות התורה, וע"י זה מקבלים כח להתרפא מהצרעת 

 הרצון לקבל.
ג שמן", ומזה היה הכהן מזה עליו ומטהרו. "רע היה מביא "להמצו

ג בעומר", שבל"ג בעומר מזה עלינו רשב"י מה"לג "ל"ג רמז ל"ל
 שמן" עבודת הכהן המטהר את המצורע ונידון על ידו לכף זכות.

והשי"ת יעזור לנו שנזכה להתרומם מ"האוב והידעוני" שהם 
קדושת הכהונה הרצון לדעת מה הגוף יקבל לעצמו, ונזכה ל

וקדושת רשב"י שהם הידיעות של החושן משפט המטה את כל 
העולם לכף זכות, המכניס את כל הרע כולו אל הטוב, ותהיה לנו 

 הכנה ראויה לקבל את התורה.
 

 

 

  לע"נ ר' בנימין בן ר' שלמה נלב"ע י"ב מרחשון ה'תשע"ז תנצב"ה.

 d052769144@gmail.com בנושא ספרים ושיעוריםברורים לתגובות ו/או               לע"נ איתי בן חיים הי"ד.

 המעונינים בקבלת העלון במייל, ישלחו מייל לכתובת הנ"ל          

שוֹן ֵמֲחֵבֶריָך ְשֶריָך ֶשֶמן שָּ ְחתָּ אַּ אי ִנְמשַּ ר יוֹחַּ  בַּ
ת ֹקֶדש ִנְמשַּ  אי ֶשֶמן ִמְשחַּ ר יוֹחַּ ֹקֶדשבַּ ת הַּ ל ֹראְשָך ְפֵאֶרָך ְחתָּ ִמִמדַּ בּוש עַּ ֹקֶדש חָּ אתָּ ִציץ ֵנֶזר הַּ נָּשָּ  

ְחתָּ  רַּ ְסתָּ יוֹם ֲאֶשר בָּ ְבתָּ יוֹם נַּ ב טוֹב יָּשַּ אי מוֹשַּ ר יוֹחַּ ֶרָך בַּ ֲהדָּ ִניתָּ הוְֹדָך וַּ ם קָּ ְדתָּ שָּ מַּ ת צּוִרים ֶשעָּ רַּ ִבְמעָּ  
אי ֲעֵצי ִשִטים עוְֹמִדים ִלמּוֵדי  ר יוֹחַּ ה יוֹרּוָך מוֶֹריָך ֵהם לוְֹמִדים ה'בַּ ְיקוֹד ֵהם יוְֹקִדים ֲהֹלא ֵהמָּ אוֹר ֻמְפֶלא אוֹר הַּ  

ִחים ִליתָּ ִלְלקוֹט בוֹ ֶמְרקָּ פּוִחים עָּ אי ְוִלְשֵדה תַּ ר יוֹחַּ ם נֶ  בַּ ֲעֶשה ָאדָּ ִחים נַּ ה ְכִציִצים ּוְפרָּ ֲעבּוֶרָךסוֹד תוֹרָּ ר בַּ ֱאמַּ  
ה ְערָּ שַּ ת הַּ ה ּוְבִמְלֶחֶמת ֵאש דַּ ְרתָּ ִבְגבּורָּ אי ֶנֱאזַּ ר יוֹחַּ ְפתָּ ֶנֶגד צוְֹרֶריָך בַּ לַּ ּה שָּ ְערָּ ְוֶחֶרב הוֵֹצאתָּ ִמתַּ  
ְעתָּ ִלְפֵני ַאְרֵיה לִַּיש ִיש ִהגַּ אי ִלְמקוֹם ַאְבֵני שַּ ר יוֹחַּ ִיש  בַּ ל עַּ ם גֻלַּת כוֶֹתֶרת עַּ שּוִרי ּוִמי ְישּוֶרָךגַּ תָּ  
ִשים דָּ ֵדש חֳּ רוֹק ְמחַּ ו יָּ ִשים קַּ דָּ קֳּ אי ְבֹקֶדש הַּ ר יוֹחַּ ֶריָך בַּ ְרתָּ ִקְשֵרי ִשי"ן ְקשָּ שַּ תוֹת סוֹד ֲחִמִשים קָּ בָּ ע שַּ ֶשבַּ  

ה ְפתָּ ִלְכבוֹדוֹ ְפִנימָּ ה ִהְשקַּ ה ְקדּומָּ ְכמָּ אי יּו"ד חָּ ר יוֹחַּ ח ִזיו אוֶֹרָךב ְנִתיבוֹת ֵראִש "ל בַּ ְת ְכרּוב ִמְמשַּ ה אַּ ית ְתרּומָּ  
ב לָּּה ִביט ִכי רַּ ֵראתָּ ִמְלהַּ ְעלָּה יָּ אי אוֹר ֻמְפֶלא רּום מַּ ר יוֹחַּ ִין ֹלא ְתשּוֶרָך בַּ ְמתָּ עַּ א לָּּה נַּ ה ְוַאִין קוֹרָּ ֲעלּומָּ תַּ  

ם ֵהם לוְֹמֶדָך עָּ ְשֵרי הָּ ְדֶתָך אַּ ְשֵרי יוֹלַּ אי אַּ ר יוֹחַּ ְש  בַּ ל סוֶֹדָך ְלבּוֵשי ֹחֶשן ֻתֶמיָך ְואּוֶריָךְואַּ עוְֹמִדים עַּ ֵרי הָּ  
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