
 
 

 מחשבה פנימית 

 )יואל אופנהיימר(
 

 )חלק ב("אפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה, בוודאי גם שם מלובש השם יתברך" 

 ליקוטי מוהר"ן( -)רבי נחמן מברסלב 

 

 ביאור: 

כדי שהאדם יחוש שהוא הרוויח את קרבת ה' בכוחותיו שלו, עליו לגלות את ה' המסתתר במציאות על 

 ידי עמל והשקעה. 

ַני ַבּיֹום ַההּוא" אבל מידת ההסתרה היא אך ורק קשורה להתנהגות"  כתוב ר ַאְסִתיר פָּ ו של ְוָאֹנִכי ַהְסתֵּ

וזו   האדם. ככל שנפתח בנו את העבודה של השפעה ושל אמונה כך גם הוא נצא מהסתר הפנים.

"נתקרב אליו" מהות העבודה שלנו. ככל שנעלה ונזכך את רצוננו להשפיע ולהשוות מידתנו לבורא, כך 

 יותר ונרגיש אותו יותר. 

. כי אם דלת החדר הפנימי של המלך יציב מכשולים לפניוכדי שנהנה מקרבת המלך, יש צורך שהמלך 

פתוחה לרווחה לכל דיחפין, לא נעריך את חשיבות קרבתנו אליו. יוצא, שההסתר, עם כל הקושי שלו 

לתת לנו התענוג הגדול ביותר של קרבתו  של הבורא כלפינו, שרוצה אהבה הגדולההוא סימן של 

 אלינו.

 

 רפואת הנפש
 אסף אהרון מכבי(הרב )

 

 אחיי ורעי

 האלוקיהשמחה העונג והרגשת הטוב  וה,וככול שהאדם יכיר ויתחבר לעצמו האמיתי כך תתגבר השל

 באמצעות הזולת הנגדי לו בלי שזה האחרון יאיים על קיומו.וכן הרצון להשלים את עצמו  ,השרוי בכל

רק תלך  כעס, עצבות, ייאוש וכו'. ייעלמו כלא היו הרגשות השליליים של  קנאה, תחרות, ,כמו כן

 ותעמיק ותתפשט ממנו האהבה והאור הקדוש.

יך ביכולותיו ובכל מה שיש בו ולרצות להשתמש בזה. עליו להער בעצמו, אמוןהאדם צריך  ראשית,

עודף ביקורתיות וחוסר אמון בעצמו הינם מהמחסומים הגדולים ביותר  ר את כל מה שיש לו.יקהוול

 להתפתחות.

 יש שני רבדים של אמונה במה שיש לך:

מול חסרונות, ותאמין  יתרונות תראה את המציאות העצמית כמו שהיא באמת, -בעובדות  (א

 לצאת לפועל. כלומר שכל הטוב שבך יכול וראוי ומתבקש -במה שיש לך

עלינו להתחבר ולהאמין גם בכוחות  האין סופיים שקיימים  במה שעוד לא גלוי. –באתכסיא  (ב

האמונה בכוחות הנסתרים תיתן כוח רב לגלותם, כמו כן  בנו בכוח אך טרם התגלו.

 להתאמץ לגלות ולממש את עצמך!, להתייגע תיתן מוטיבציה להשקיע,

ע"י  עלינו לפתח את החוש של החיבור לכוחות הנסתרים. אחרי ההסתכלות הריאלית על עצמנו,

כמובן  השקעה נכונה אדם יגלה בעצמו כוחות רבים ונפלאים והצלחות שמעולם לא חשב עליהם.

 שתהיה שייכות נכונה לפוטנציאל. שצריך להכיר במגבלות,

 היא השייכות. האהבה הזאת היא החוש, הקב"ה הטביע בכל אחד אהבה לאחד מן המקצועות,

 על כל אדם לגלות את האוצר של כוחותיו הפנימיים ולממשם. יכום:לס
 

 א.א.
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 הפרשה בדרך ה"שפת אמת"

 )הרב מנחם סוכות(
 

 מ"ט פנים
 

ֶהם ,ֱאֹמר ֶאל ַהֹכֲהִנים ְבנֵּי ַאֲהֹרןהפרשה מתחילה בהוראה למשה,  א ְבַעמָּ  ,ְוָאַמְרתָּ ֲאלֵּ . יוְלֶנֶפׁש ֹלא ִיַטמָּ

 מה היא הכפילות הזו, "אמור" "ואמרת"?

רֹות ְטֹהרֹות ה'ִאֲמרֹות לשם הבנת אותה ה"אמירה" מביא כאן המדרש את הפסוק מתהלים  ֶכֶסף  ,ֲאמָּ

ָאֶרץ רּוף ַבֲעִליל לָּ ִים ,צָּ תָּ ק ִׁשְבעָּ  .ְמֻזקָּ

ה  .ומבאר את הפסוק הבאלאחר מכן ממשיך המדרש  ם ה'ַאתָּ ם ,ִתְׁשְמרֵּ . על מי ִתְצֶרּנּו ִמן ַהּדֹור זּו ְלעֹולָּ

עד שלא טעמו  ,תינוקות שהיו בימי דוד :רבי יהושע דסכנין בשם ר' לוי אמר ?ביקש דויד שמירה וממה

והיה דוד מתפלל עליהם  .היו יודעין לדרוש את התורה מ"ט פנים טמא ומ"ט פנים טהור ,טעם חטא

 שמור התורה בלבם[. -] נטר אורייתהון בלבהון -  "אתה ה' תשמרם"  ואומר

מה הקשר של שני המדרשים האלו לפרשתנו? האם רק אזכור המילה "אמור" כבר מובילה לאותן 

 דרשות?

רה מאמרות נברא העולם", הקב"ה ברא ב"אמרות פיו" כביכול, את כל העולם הגשמי,  כל מה "בעש

שאנחנו יכולים להיתקל בו במהלך חיינו הוא תוצר ישיר של אמירותיו של הבורא. איך, אם כן, ייתכן 

 שאנחנו רואים כל כך הרבה דברים לא טובים, "טמאים"?

ש כי "אמרות ה', אמרות מזכיר לנו המדר ,טהרהטומאה ודיני בפתחה של הפרשה המדברת על 

על אמרות אך ורק הוא טהור לחלוטין, כל ישות בעולם מושתתת  , במהותו,בתוכו ,טהורות". כל נברא

 ה'. איך ניתן לגלות את זה? מדוע אנחנו בכל אופן פוגשים שוב ושוב את ההיפך?

ויות שונות. איך אפשר לראות בכל דבר ה"תינוקות" בימי דויד למדו איך ניתן להביט על כל דבר מזו

מ"ט פנים טמא ומ"ט פנים טהור. הטומאה היא המבט של המוות והחידלון, של החיצוניות. לכן ה"מת" 

 הוא אבי אבות הטומאה. ואילו הטהרה היא המבט הנצחי, הפנימי. 

אותן זוויות ישנם שני שלבים, ישנן שתי אמירות. הראשונה היא היכולת לעבור דרך אותן קליפות, 

המעצימות את הראיה החיצונית ולהביט על מ"ט הפנים הטהורות. השלב השני הוא חיבור כל כך 

 עמוק למהות, דרכו ניתן להבין שגם הפנים שנראו טמאים הם טהורים בעצם.

. השבת הוא היום השונים בצורה דומה ניתן להבין את מהלך העבודה הרוחנית השונה בימות השבוע

יכולה להוביל  ,שבת נכונהדם מעשיה חומרית, בה הוא מתחבר לצד הקדוש של העולם. בו מתנתק הא

את האדם לתוך ימי חול בהם ימצא שהחול, גם הוא קדוש. שאותה העשייה שנראתה נטולת חיות 

 פנימית, היא עצמה מלאת אור, טהורה.

כשיצאנו ממצרים גילינו "לטהרנו ולקדשנו".  -בימי ספירת העומר אנחנו מבקשים לאחר כל ספירה 

אינו חזק ונצחי כפי שאנחנו לא משועבדים, שכל דבר שחשבנו ששולט בנו, גם מבחוץ וגם מבפנים, 

ספירת העומר, מ"ט הימים  השלב השני מגיע בימיניתן לשינוי. זהו השלב הראשון. שהוא נראה, הוא 

איפה ולשם מה היא נמצאת האלו, הם האפשרות לגלות בכל תכונה שבנו את הקדושה שבה, להבין מ

 . אמרות טהורות –, לדעת שכל כולנו אמרות ה' בנו

  



 מבט פנימי על דברי חז"ל על הפרשה 
 )יואל אופנהיימר(

 

 ט מדרגות הטומאה"מ
 

 (כג פרק ויקרא)  הפסוקים של הפרשה

ם( וט) ם ּוְסַפְרתֶּ ם ִמּיֹום ַהַשָבת ִמָמֳחַרת ָלכֶּ ת ֲהִביֲאכֶּ ר אֶּ ַבע ַהְתנּוָפה ֹעמֶּ  ְתִמיֹמת ַשָבתֹות שֶּ

ם יֹום ֲחִמִשים ִתְסְפרּו ַהְשִביִעת ַהַשָבת ִמָמֳחַרת ַעד( טז):ִתְהיֶּיָנה  :לה' ֲחָדָשה ִמְנָחה ְוִהְקַרְבתֶּ

 

 פשט הפסוק

 החמישים היום, הספירה ובתום, שבועות שבע לספור ישראל בני מצווים( הפסח חג) השבת לאחר מיד

 .השבועות חג הוא

 

 (טוב כי אליהו הרב – מארמית תרגום – צז אמור פרשת הזהר ספר)  האגדה על  הפסוק
  

, בטומאה דבוקים והיו. היו[ המצרים] אחרים ברשות, במצרים ישראל כשהיו, וראה בוא

-הקדוש של לחלקו נכנסו, שנימולו לאחר[. נידה שהיא בזמן] טומאתה ימי על היושבת כאישה

 בשעה הזו כאישה, מהם הטומאה פסקה, בו שנדבקו כיון'. ברית' שנקרא החלק, הוא-ברוך

 "ָיִמים ִשְבַעת ָלּה ְוָסְפָרה" –? בה כתוב מה, ממנה שפסק לאחר. ממנה פוסק הטומאה שדם

, ה"הקב אמר; מהם הטומאה פסקה, ֹקדש ולברית לחלקו שנכנסו כיון, כאן אף(, טו ויקרא)

ם" – לטהרתכם ימים חשבון עשו ואילך מכאן ם ּוְסַפְרתֶּ  ָלּה ְוָסְפָרה: "ככתוב, דוקא - לכם". ָלכֶּ

 במים להטהר בשביל? ולמה. לעצמכם -" ָלכֶּם" כאן אף; לעצמה -" ָלּה", "ָיִמים ִשְבַעת

 ִשְבַעת ָלּה ְוָסְפָרה - שם. תורתו ולקבל המלך עם להזדוג יבואו ואחר, הקדושים העליונים

ַבע - כאן, ָיִמים  אותו של במים להטהר זוכים שיהו בשביל? שבתות שבע למה. ַשָבתֹות שֶּ

 נמשלת ממנה היוצאת שהטהרה שם על, התורה] 'חיים מים' נקרא והוא, ויוצא שנמשך הנהר

 [.למים

 

 נקודות למחשבה

 לא שהתורה אף על. קודמו על נוסף יום  ערב כל ומוסיפים, העומר ספירת של בעיצומו נמצאים אנו

: השבועות לחג הפסה חג בין המפרידה התקופה תוחמת זו הספירה, זו מצווה טעם את לנו פרטה

 כיום מוגדר אלא בתורה נקוב אינו השבועות חג של התאריך(. ניסן ו"ט) וקבוע ידוע פסח של התאריך

 ארבעים באמצעות אחת אורגנית בחטיבה מחוברים ושבועות פסה לראות ניתן. פסח לאחר החמישים

 של הנסתר טעם את לנו מאיר -ביהדות הסוד תורת שורש שהוא - הזהר ספר. הספירה ימי ותשע

 :הספירה

 הגאולה. הטומאה מדרגות( ותשע ארבעים) ט"במ שרויים ישראל בני היו מצרים עבדות בעת 

 בעולם גם אך. הטהרה לעולם וכניסה הטומאה מעולם השחרור את סימנו והמילה פסח של

 המתאימה ביותר הנעלה הקדושה למדרגת להגעה עד לעלות שיש מדרגות ט"מ קיימות זה

 .  האדם במידות צד עד מתוקן יום שבכל, הספירה ימי ט"מ הם המדרגות ט"מ. התורה לקבלת

 הלימוד. נידה אישה על שעובר מתהליך העומר ספירת תהליך מהות את לומד הזוהר 

ֶכם ּוְסַפְרֶתם: "דומה בביטוי התורה משתמשת המקרים בשני כי מתאפשר [ העומר בספירת" ]לָּ

ה  - ְפרָּ ּה ְוסָּ  הוא האישה של הדם זמן: ברורה ההקבלה[. הנידה של הטהרה ימי בספירת] לָּ

 ימים שבע" ספירת תקופת, מצרים יציאת כנגד הוא הדימום הפסקת, מצרים טומאת זמן כנגד

 הם הבעל עם והאיחוד המקווה, העומר ספירת של שבועות עשב ספירת כנגד היא"  נקיים

 .סיני הר במעמד ואלקיו ישראל עם של והמפגש תורה מתן כנגד

 


