
 
 

 בפנימיות הפרשה 
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

 
יו ַעמָּ א בְּ ֶנֶפׁש ֹלא ִיַטמָּ תָּ ֲאֵלֶהם לְּ ָאַמרְּ ֵני ַאֲהֹרן וְּ  .ֱאֹמר ֶאל ַהֹכֲהִנים בְּ

                          
, לכן כתוב שכהן אינו יכול להתחתן עם כל : הכהן צריך להיות בשלימותמרתאאת ז ,שאסור לכהן להטמא לנפש...

ה ֹזנָּה': אישה חּו ִאשָּ ה ֹלא ִיקָּ לָּ א' נייןעה , וזאסור לו לבוא במצב של פגם 'ַוֲחלָּ ֶנֶפׁש ֹלא ִיַטמָּ , ולכן הוא צריך 'לְּ

ֶיה בֹו מּום ֹלא '  :ואחר כך מדברת הפרשה באותו עניין .לקחת אישה שאין בה פגם ם ֲאֶׁשר ִיהְּ ֹדֹרתָּ ֲעָך לְּ ִאיׁש ִמַזרְּ

ִריב ֶלֶחם אֱ  ַהקְּ ַרב לְּ יו-ִיקְּ שום –והתורה מאריכה מאד  .לא יכול להתקרב ולהקריב אל ה' ,אדם שיש לו מום ,'ֹלהָּ

, אדם שרוצה להיות האדם אשר רוצה לשרת את הבורא –: הכהן משמעותו אנו מדברים בתורת דרשות יחיד .מום

ֶנֶפׁש '. ועליו נאמר מיןי, דהיינו בבחינת קו הוא צריך להיות בשלימות ,, להרגיש את מציאות ה'בקרבת ה' ולשרתו לְּ

א שהרי  ,נפש הטומאה דייל ו היא עב, לראות שהשליטה ז"א האדם אז צריך לעשות ביקורת על עצמו. 'ֹלא ִיַטמָּ

א ֶנֶפׁש ֹלא ִיַטמָּ ָאֶרץ ':, ולהאמין שבורא עולם שעליו כתובלא האדם צריך ללכת בדרך של אמונהא .לְּ ל הָּ ֹלא כָּ מְּ

בֹודֹו , אז יש לו גבוהה ויותר גדולה ויותר תמידית ככל שהאמונה שלו בגדלות ה' היא יותר .לשרת אותו בובחר ' כְּ

יו יאם כן הציוו .שלמות ושמחה ואושר ַעמָּ א בְּ ֶנֶפׁש ֹלא ִיַטמָּ  ,העבודה שלנו היא להיות בשלימותפירושו : שעיקר , לְּ

 .אלא להסתכל על מה שכן בסדר ,, שהוא עניין טומאהלא להסתכל על מה שלא בסדר

 

 

 
 מחשבה פנימית

 )יואל אופנהיימר(
 

ואמשול לך משל מהויות עוה"ז למשל אדם הרוצה לבנות בית נאה, הנה במחשבה ראשונה הוא רואה 
נו, ואחר זה הוא מחשב תכנית ההוצאה ילפניו בית מהודר בכל חדריו ופרטיו וכו' כמו שיהיה בגמר בני

לפועל לכל פרטיה, שהוא יפרט אותם אל הפועלים כל פרט בעתו וזמנו, מעצים ואבנים וברזל וכדומה. 
ואחר זה הוא מתחיל בנין הבית בפועל עד הגמרו, כמו שהיה מסודר לפניו במחשבה ראשונה. ותדע 

יתה כבר מצוירת לפניו כל הבריאה שבחינת אין סוף ב"ה הוא סוד מחשבה ראשונה הנ"ל, שה
 (מבוא לספר הזוהר -יהודה ליב אשלג   רבה) בשלמותה הסופית.

 
מה של הנמצא רק בכוח המד ,וא הבלתי נודעהעבר הוא הדבר הידוע בזיכרון, העתיד ה בתודעה האנושית הטבעית,

וב(. ומנגד, הציפיה לעתיד תוליד תוספת הט)על האדם. המבט לעבר יגרום לרגש של עצב )על אבדן הטוב( או של שמחה 
רגש הפחד )על אבדן הטוב( או התקווה )על תוספת הטוב(. וכל תנועה שיעשה האדם תהיה רק מכוח ההסתכלות אל 
העתיד וכתגובה לרגש הפחד או התקווה. ובדוגמה שמביא רבנו, האדם לא יתחיל לבנות בית מבלי לצייר אותו קודם 

בלי שום ניצוץ  ,שאר בנפש רק פחד מהעתידיבתקווה ויגרום לו להתחיל לפעול. אבל אם יבדמיונו. וציור זה ימלא אותו 
כי אין האדם מת ברגע ")במאמר החרות( של תקווה, יאבד האדם כל רצון לחיים. וכך כותב רבנו על תקופת הזקנה 

ן ממנו הבלתי מגולה ולא נשאר בו רק ניצוץ קט ...הולך וכבה לאט לאט  אלא נרו, דהיינו ה"אגו" שלו, ...אחד
צאה של " אך כוח התקווה הוא תולכן אין בימים אלו שום רצון ותקוה אל איזה תמונה של קבלה. ...לעינים, 

לנו, תקוות הבונה שהבית מהכוח אל הפועל. אם נחזור למשל שותצא מיונית תתגשם אמונה בסבירות שהתמונה הד
התהליכים הנחוצים להשלמת הבניה. ועם ועל המשאבים כליים מיונו יקום, תלויה בחשבונות וניתוחים ששרואה בד

ה שהתהליך יגיע לסופו, כך תתקיים תקווה גדולה. אך אם קיים ספק ביכולת בירות גבוהס נההמסקנה השכלית שיש
אוש. השכל יה מרוב ילהגיע ליעד, תפחת מאוד התקווה, יתעורר הפחד והספק ואם יגדל עוד, יוותר האדם על כל הבניי

ה הוא מכשיר מבורך לבירור היתכנות חלומותינו, אך יש חלומות הזקוקים לתקווה שמעל החשבון הרציונלי. והדוגמ
הקשים של הגלויות  המלווה את העם היהודי במשך כל הדורות למרות הייסורים, תקוות הגאולההחשובה מכולם היא 

אין . כי כפי שכותב רבנו, אצל הבורא ית' באמונה איתנהרכה אלא בר לא מדובר בתקווה ברת הפהארוכות. ופה כ
בכל תפארתו ושלמותו, מציאות זו נבראה ומתקיימת  ,, ובו בעת שרואה במחשבת הבריאה את גמר התיקוןעבר ועתיד

 במשאלה או תקווה אלא בוודאות גמורה.  פה מדוברעשה במחשבה תחילה". ולכן, אין לעתיד לבוא על דרך "סוף מ

 פנינה לשבת
 זתשע" אמורפרשת 

 



 רפואת הנפש
 )הרב אסף אהרון מכבי(

 
  יל המתנה, לקנות בעלות. לוותר 

 
אלא בכדי לגלות  ,לא נברא האדם בעולם –כידוע, לא נעשה הצמצום בעולם העליון, או במילים אחרות 

צורת קבלה נעלית יותר מהמצב הראשוני המתואר בספרים כ"אור  – צורה חדשה של קבלת תענוג
 אין סוף פשוט הממלא את כל המציאות".

אלא דווקא ע"י בחירתו לקבל חלילה מלומר כן, כלומר, לא נברא האדם מתוך חסרון שהיה צריך תיקון, 
 את שפע האור העליון באופן חדש, כלומר; על ידי יגיעתו, לקנות שלמותו בעצמו.

למה הדבר דומה? לאדם שקיבל בירושה שפע הממלא את כל רצונותיו מא' ועד ת'. מצב זה הוא כמובן 
 וגם הרגש בושה אין כאן! !תענוג אין סופי, ולא חסר מאומה

ה היה המצב בראשית השתלשלות העולמות, אם כן מה יש להוסיף? התשובה: אכן אין מה להוסיף מצב ז
 זה הינו שלם בתכלית השלמות.

והוא כאשר האדם מוותר על הירושה, ומחליט להשלים את עצמו  ,אלא שאפשר לקבל גם באופן אחר
 .)כלומר על ידי העבודה עם כוחות הנשמה וביטול היש( בכוחות עצמו

 
 :התענוג מכך עליון הרבה יותר מב' סיבות

כל שפע קטן שישיג בחזרה, יעריכהו  –א. לאחר שוויתר על השפע הגדול ומרגיש את הייסורין שבחסרון 
 .'יתרון האור מן החושך'ביותר וייהנה ממנו לאין ערוך, כידוע בחוק 

'קנה' את כך שהוא עצמו אם בתחילה נהנה רק מהשפע עצמו, כעת נהנה גם מ והוא הסוד העיקרי; ב.
השפע ביגיעתו, אין זו הנאה של 'כוחי ועוצם ידי', אלא הנאה פנימית ומהותית של עצם זהות האדם 

 באשר הוא נפרד מאלקים ומקבל ממנו אור פנימי במודעות והכרה שלמה.
 

בחר כי הוא בעצמו  ,והנה אם ישאל האדם, מדוע עשה השי"ת כל זאת הבריאה והחיים הקשים? נשיב לו
 , ועכשיו שנתגשמה בקשתו, יעשה כל שביכולתו להגיע לשלמותו, לעשות נחת רוח ליוצרו.זאת

 
 
 
 

 א.א.

 asaf_maccabi@walla.com -והתייעצות בנוגע לטיפול יהודי )גוף ונפש( ניתן לפנות לאסףבכל שאלה 
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 הפרשה בדרך ה"שפת אמת"

 )הרב מנחם סוכות(
 

 לגלות את המטמון
 

ר בֵּ נֵּי ֶאל דַּ ל בְּ ָראֵּ תָ  ִישְּ רְּ ָאמַּ ֶהם, וְּ ן ֲאִני ֲאֶשר ָהָאֶרץ ֶאל ָתֹבאּו ִכי ֲאלֵּ ֶתם ָלֶכם ֹנתֵּ רְּ צַּ ִציָרּה, ֶאת ּוקְּ אֶתם קְּ ֲהבֵּ  וַּ
אִשית ֹעֶמר ֶאת ֶכם רֵּ ִצירְּ ן. ֶאל קְּ ֹכהֵּ  הַּ

 
ההמדרש תולה את משמעות הפסוק בדבריו של שלמה המלך בקהלת " רֹון מַּ ָכל ָלָאָדם ִיתְּ  ֶשיֲַּעֹמל ֲעָמלֹו בְּ

ת חַּ ָשֶמש תַּ  וממשיך המדרש ומבאר:  ."הַּ
 כך אמרו, מינות. לצד נוטים שהם דברים בו שמצאו קהלת ספר לגנוז בקשו נחמני, בר שמואל' ר אמר
 "בכל אמר אילו ואמרו, חזרו במשמע? תורה של בעמלה אף יכול לאדם? יתרון מה לומר, צריך שלמה היה

 בעמלו ",עמלו "בכל אלא אומר אינו הא הוא. במשמע תורה של בעמלה אף אומרים היינו ושתק, עמל"
 מועיל. ,תורה של בעמלו אבל מועיל, שאינו הוא

דברי המדרש צריכים ביאור משתי סיבות, הראשונה, וכי מדוע שנחשוב ששלמה מתכוון גם על עמל 
כל כוונתו לנתב את האדם לעבר חיים רוחניים? והרי סיכומו ומסקנתו תורה? האם אין הספר מוכיח כי 

ֹכל ָדָבר סֹוף" הוא של הספר ָמע, הַּ ָרא יםָהֱאֹלקִ  ֶאת ִנשְּ ֶאת יְּ ֹוָתיו וְּ מֹור, ִמצְּ ועוד, איך כל  ".ָהָאָדם ָכל ֶזה ִכי שְּ
 זה קשור לפסוק בפרשה שלנו שמדבר על הבאת העומר?

מקו נגלה משמעות עמוקה בהרבה. אפשר להאמין לגמרי בקיומו של עולם אם נתבונן במדרש זה לעו
להיות רחוק  –ועדיין להיות "נוטה לצד מינות"  , לירא מה' ולקיים את המצוותהרוח, לחיות חיים רוחניים

ומה היא אותה טעות? כשאנו חושבים  את העולם.ונראה לגמרי מדרך ה', מהדרך בה רוצה הבורא שנבין 
אם נחשוב שלמציאות הרוחנית יש משמעות ואילו העולם  .שהמציאות הגשמית והרוחנית מנותקים זו מזו

החומרי משולל מתוכן. אם נחשוב שהעמל בתורה מוציא אותי מהעולם ולא מגלה לי את הפנימיות של 
 העולם.

ֵראִׁשיתבבריאת העולם נאמר " ת ִקיםֱאֹל ָבָרא בְּ ִים אֵּ ָשמַּ ת הַּ אֵּ  ,", חז"ל מלמדים אותנו שהכוונהָהָאֶרץ וְּ
בשביל התורה שנקראת "ראשית". השמים והארץ, כל חלקי העולם החומרי, נבראו בכדי שנגלה בהם את 

ָמה ה'אנחנו צריכים לזכור ולהפנים כי "התורה.  ָחכְּ ד בְּ ", כל המציאות הארצית היא מעטפת ָאֶרץ ָיסַּ
שגנוזה בה ו"עמלה של תורה" הוא החיפוש, הגילוי של התורה, של הפנימיות שבתוך כל  לאותה חכמה

  דבר.
ֶשָנה ִאםעל התורה נאמר " קְּ בַּ ָכֶסף תְּ מֹוִנים כַּ טְּ מַּ כַּ ֶשָנה וְּ פְּ חְּ ", את הכסף לא מחפשים במקום מנותק, תַּ

לחפש ולמצוא בתוך ומתוך . גם את המשמעות הפנימית של ההוויה צריך מחפשים אותו בין רגבי העפר
רֹותוכדבריו של דויד, " .הבריאה הגשמית ֹהרֹות, ֲאָמרֹות ה' ִאמְּ ֲעִליל, ָצרּוף ֶכֶסף טְּ ֻזָקק ָלָאֶרץ בַּ ָעָתִים מְּ , "ִשבְּ

, גנוזות בתוך הארץ ומחכות לזיקוק שמכוחן נברא העולם אותם עשרה מאמרות, אותן מילים קדושות
 .וגילוי

כל דבר בעולם שמכוסה אלא מיד אחרי שבני ישראל יוצאים ממצרים הם מבינים שלא רק הם היו בשבי, 
ומנוע מלהגיע למהות שלו, גם מחכה לגאולה. מיד אחרי פסח אנו מצטווים בהבאת העומר, זהו התהליך 

אִתיָך ֶשראֲ  ֱאֹלֶקיָך, ה' שמוביל מהיציאה ממצרים עד קבלת התורה. זהו הגילוי העמוק ש"ָאֹנִכי ֶאֶרץ הֹוצֵּ  מֵּ
ִים...", שמה שהיה נראה לנו מעשה פיזי של יציאה, הוא בעצם התגלות של ה'. רַּ שכל חיטה היא גם  ִמצְּ

 רוחנית, ש"ראשית קצירכם" היא אותה תורה שנקראת ראשית.
 יםהעולם מתגלחלקי . כל לכל עמלומעתה אנו מבינים שכשאדם עמל ב"עמלה של תורה", יש יתרון 

ָאה עד השלב לו אנו מצפים של "ִכי ,בפנימיותם םניו כפי שהלפ ָעה ָהָאֶרץ ָמלְּ ִים ה', ֶאת דֵּ מַּ ָים כַּ ִסים",  לַּ כַּ מְּ
 כפי שהיא באמת.בקדושתה, כולה השלב בו תתגלה לנו כל המציאות 

 
   (במדרש – "ונתר, אמור)מבוסס על תורתו של השפת אמת, 

 



 בסוד הלשון
 (סף בלו)יו

 
 

 ל"ג בעומרליל  –לכבוד רשב"י 
 

, המרמזים להשתוקקות העצומה לסודות מ רז בגימטריא  או מ אורובשמה הצרוף  אמורפרשת  פרשת השבוע היא
 , היוצא ביום החמישיםימים ולילות השתוקקו בנ"י לרדת משה מהר סיני עם לוחות הברית מכי . אורות התורה

באייר הוא יום  י"חצא ביום וייוחאי, הם ההילולא של רבי שמעון בר חגוג את יונובמוצאי השבת . לספירת העומר
 לגילוי "מקום כבודואיה "ממקום  ,מאיןיש חדש,  רזישל אור  גילויושמחה ב חיותיום של  .לספירת העומר ל"ג-ה
 אל י"כ :רשב"ילנו ספר הזוהר שכתב הבטיח . בזכות , עולם היששלנו עולמנוכבודו" ב כל הארץמלא מקום ב"

את הנ"ל פסוק הבסופי תיבות ורבי נחמן מברסלב גילה רמז התורה מישראל.  לא,כא()דברים "וזרע ימפ חתשכ
. ובסיעתא זרעםמפי  לא תשכחתמיד ו תורהיהגו בהיהודים כי לו להבטיח  הגם זכות אביו עמד ,כלומר .יוחאיהשם 

 שיר ובאור לכבודו של רשב"י. דשמייא עלה בידי לכתוב

 
 

 

 
 

 באור

שתה י"ג שנים בתוך מערה אכל חרובים,  ירשב"י ח

מיים ממעין וקיים את רצון גופו לקבל רק על ההכרח 

 .בכדי להשפיע ולהאיר לנו את הרזים שקיבל

שתכליתם לאמן אותנו ולתקן לנו את הדרכים 

 לחפשיש  כל אחד הדרך שלו.. ולהחדשות לתשובה

מאת הצדיק לפרש את הדרך דווקא מתי ולבקש 

במקום רחוקים או מתי שרכים, שנמצאים בפרשת ד

צדיק קדוש אבל  ?שואלים, איה הוא ה'שכוח אל כי אז 

שמפרש לנו את רשב"י הוא שליחו של מקום, כמו 

איה, קיבל מאותו מקום סתרי התורה שהן הדרכים 

 האמת. יבו ה' גונז את חוכמתו ואורו לצדיקהמקום 

  אשרינו שזכינו ברשב"י.כי לכן צריך לשמוח מאושר 

 

 :תלמידו של רבי נחמן מברסלברבי נתן  כותב

 הצדיק בחייו ובמותו הוא לגלותכי עקר עבודת " 

וכל מה שנסתלק ועולה למעלה  אלקותו יתברך תמיד,

למעלה יותר ויותר, לבחינת איה, הוא ממשיך משם 

יותר ויותר הארה להתגלות אלקות שנתגלה ויאיר 

הלולא . וזהו בחינת יותר מבחינת מלא כל הארץ כבודו

ביום ל"ג בעומר שנסתלק, כי בכל  של רבי שמעון בן יוחאי

שנה ושנה שאז נסתלק ביום השמחה שלו עולה למעלה 

יותר ויותר...וכל מה שנסתלק למעלה יותר הוא מאיר לנו 

אלקותו בהתגלות יותר...שעל ידי זה יש לנו כח יותר לחפשו 

ו ולבקשו תמיד עד שגם אנחנו נזכה למצאו ולא נשכח אות

 כמו שהבטיח לנו שבזהר דא יפקון ותורתו ומצוותיו לעולם.

בחינת "גל עיני ואביטה ...וזהו ל"ג בעומר מן גלותא

בחינת סתרי  (יח)תהלים קיט,נפלאות מתורתך"

תורה, בחינת איה, שעל ידי זה זוכין לתשובה שלמה 

חושן משפט א, גבית  -לקוטי הלכות)"כנ"ל אמן ואמן

 (ג,יטחוב מיתומים הלכה 

 השפל הגוף רצון על נלגלג

 נתפלל לחיותו שפע מעט נגלגל

 קוןיות מוןיא לתכלית ראוי הגילוי

 גימל הלמד ביום נגילה

 הוד דהוד, דספירה ספירה של

 דליםה גומל שלחדשה  תורה נלמד

 מקום של שליחו בידי

 מפרש הדרכים, ביושר נפלא רבי

 סתומה חוכמה תדיר מדול

 מערה בתוך שנים י"ג

 ראשו ומחוץ גופואז קבר את 

 ישראל ארץ בתוך בבור

 יוחאי בר שמעון רבי אשרי

 וביל כן כברו תוכו

 דריםחו דוריםמ של ימודל יתב

 מבערת יןחומ אש בהם

 מאיר קדמון ושכל

 נזכור אותך רבינו

 סוד לעוד נשתוקק ערים

 בעומר ל"ג בליל כי

 תבער אשלהבת ו ניצוץ נצית

 .המאירה מדורהב

 אור ותורה מצוה נר כי

 


