
 

 
 

 
 
 
 

 בפנימיות הפרשה 
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

 
ר ֶאת ַאֲהֹרן ְוִהְקִריב יא" את פַּ טָּ חַּ ֲעדֹו ְוִכֶפר, לֹו ֲאֶשר הַּ ד בַּ יתֹו ּוְבעַּ ט ,בֵּ חַּ ר ֶאת ְושָּ את פַּ טָּ חַּ  יב . לֹו ֲאֶשר הַּ

ח קַּ ה ְמֹלא ְולָּ ְחתָּ מַּ י הַּ ש גֲַּחלֵּ ל אֵּ עַּ ח מֵּ ִמְזבֵּ ְפנָּיו ּוְמֹלא, ה' ִמִלְפנֵּי הַּ ִמים ְקֹטֶרת חָּ ה סַּ קָּ ִביא ,דַּ ית ְוהֵּ ֹרֶכת ִמבֵּ פָּ .  לַּ
ן יג ְקֹטֶרת ֶאת ְונָּתַּ ל הַּ ש-עַּ אֵּ ה ה', ִלְפנֵּי הָּ ְקֹטֶרת ֲענַּן ְוִכסָּ ֹפֶרת ֶאת הַּ כַּ ל ֲאֶשר הַּ דּות-עַּ עֵּ   ".יָּמּות ְוֹלא הָּ
 (יג-יא, טז ויקרא)
  

 האדם של שהחטאים להראות בא הקורבנות עניין כל. שבאדם הבהמיות הבחינות כל על כללי באופן מרמז הפר
. אותן ולתקן לבטל כלומר, המזבח גבי על אותן ולהקריב אותן לשחוט צריך ולכן, שבו הבהמיות מהבחינות נובעים

 כלומר. דרוש, רמז, פשט - ד"ופר, רמז פשט - ר"פ. זה לתיקון הדרך את ממכתביו באחד כותב הסולם בעל רבינו
 אלא, שלהם הבהמי מהחלק להתנתק איך לומדים לא למעשה ודרוש רמז, בפשט רק התורה בחלק שאוחזים אלה

 הרבדים לשלושת הזה החלק את ומוסיף – הקבלה בחוכמת, הסוד בתורת שעוסק מי רק. בו דבוקים נשארים
, פרד ואינו פר איננו פרדס. ס"פרד לו יש אז( בנוסף אלא הקבלה בחכמת רק שעוסק הכוונה שאין מובן)  הקודמים

 שלו הבהמה מבחינת להתנתק ישכיל האדם כאשר יצמחו ואלו, קדושה של פירות, פירות המניב מקום הוא פרדס
 את לתקן, הזה בעולם תפקידו את לבצע יכול האדם שאין ומוחלטים ברורים הדברים. שלו לקבל מהרצון –

 .בלבד התורה פנימיות ידי על אלא שבו הבהמיות הבחינות
 

 הרצונות מכל להשתחרר נוכל בעזרתם רק כי, והמצוות התורה על שבנויה אמתית לעצמאות כולנו שנזכה
 בשום תלויים ולא לגמרי עצמאיים ולהיות, בנו שמחלחלת הגויית ומהתרבות, אותנו שאופפים והאנוכיים הבהמיים

 .חיצוני ולא פנימי לא גורם
 
 

 

 

   

 פנינה לשבת
 חשע"ת קדושים-אחרי מות

 

דמותו את ו בהפטרה שקראנו היום מתאר הנביא ישעיהו את מציאות הגאולה
יָּה "ז בשתי המדרגות של האדם השלם: אשר יאח ,המשיחופועליו של מלך  ְוהָּ

יו צָּ זֹור ֲחלָּ ֱאמּונָּה אֵּ ְתנָּיו ְוהָּ זֹור מָּ  ."ֶצֶדק אֵּ

 כי על האדם לתקן הרצון לקבל שבו ולהפוך אותו על מנת להשפיע. 

 (כבוד ושליטה רצונות של קיום, בעלות על נכסים, )הרצון לקבל מתחלק לליבא 
ולכל אחד מהחלקים הנ"ל יש תיקון  .(והשגה שכליתרצונות לחכמה )ומוחא 

והאהבה )"צדק" נת חינם, הצדקה ית. תיקון הליבא הוא על ידי כוח הנמשלו
. תיקון המוחא הוא כוח האמונה )המופיע כפשוטו בלשון בלשון הנביא(

 הנבואה(. 

תחילת את אנחנו מברכים את חברי אור פנימי ביום עצמאות זה, המסמל  
כוחות ה נינו ובעם ישראל את שלזכות לבנות ב ,נוילנגד עינמתרחשת גאולתנו ה

 העיקריים של הגאולה: אהבה ואמונה. 

 צוות אור פנימי  

  

 
 
 



 

 מחשבה פנימית

 )יואל אופנהיימר(

 

ְרֶתם י ֶאת "ּוְשמַּ י ְוֶאת ֻחֹקתַּ טַּ ם יֲַּעֶשה ֲאֶשר ִמְשפָּ ם ֹאתָּ ָאדָּ י הָּ ֶהם וָּחַּ  )ויקרא יח, ה( ."'ה ֲאִני בָּ

 :הפסוק פשט

 .בחיים לזכות כדי' ה מצוות את לשמור ישראל על

 (ואתחנן פרשת  רבה דברים:  )הפסוק  על האגדה

 מתחנן משה התחיל[ ישראל לארץ יכנס ולא, שם וימות נבו להר שיעלה משה על' ה גזר במדבר העם נדודי בסוף]

ר" לי אמרת אתה:[ לו ואמר[  )...( ]ישראל לארץ להיכנס לו שייתן] ה"הקב לפני ה ֲאשֶׁ ם ָוַחי ָהָאָדם ֹאָתם ַיֲעשֶׁ " ָבהֶׁ

ר" ה"הקב לו אמר( , לב דברים" )ָבָהר ּוֻמת" לי ואמרת[, המצוות את] אותם ועשיתי[, שלנו בפסוק] ה ֲאשֶׁ " ֹאָתם ַיֲעשֶׁ

ם ָוַחי, "הזה בעולם -  .הבא לעולם -" ָבהֶׁ

 :למחשבה נקודות

ם ָוַחי" במילים הרמוז החיים מושג לבין המצוות קיום בין שלנו בפסוק מקשרת התורה  כיווני בשלשה נתבונן". ָבהֶׁ

 .זה עמוק חיבור של הבנה

 פה, יומא" )בהם שימות ולא - בהם וחי: "שלנו הפסוק על מסבירה הגמרא. המצוות קיום על עולה החיים שמירת

, לכן. בעתיד מצוות עוד ולקיים להמשיך אפשרות הפותח, ועליון קדוש ערך היא החיים שמירת, אחרות במילים(. ב

. עבירה לעבור ולא להיהרג חובה( זרה ועבודה דמים שפיכות, עריות גילוי) חמורים איסורים שלושה של במקרה רק

 .נפש להציל כדי איסור על לעבור חובה(, לדוגמה שבת) האחרים המקרים בכל

 עד מהלידה, החיים מעגל כל את שמקיפה תורה משמעותה, חיים תורת. ישראל עם של החיים הם ומצוות תורה

 מבוססים חיים. רבים תחומים ועוד חברתי צדק, בעסקים ומתן משא, הפנאי תרבות, המשפחה חיי דרך, הקבורה

. הרוח עם חיבור של הזדמנות להיות יכול ביום רגע כל שבהם חיים, משמעות בעלי חיים הם, ומצוות תורה על

 לפעולה - ומחשבה דיבור, עבודה, אכילה, שינה - היום של והפשוטים השגרתיים הדברים את להפוך אפשר

 המשמר החמצן גם אבל, בעולם ישראל עם פעולת את המניע הדלק חומר היא התורה, האומה של ברובד. קדושה

 ַכַטל ִתַזל ִלְקִחי ַכָמָטר ַיֲעֹרף" המילים על מסביר י"שרש כפי, למים רבים במקומות נמשלת התורה. לדור מדוד אותו

 לשון] יערפו כאשר, לעולם חיים שהוא זה כמטר לעולם חיים שהיא לישראל נתתי תורה(: "לב דברים" )ִאְמָרִתי

 זהותם את מאבדים, מהתורה המתנתקים יהודים כך, למים מחוץ מתים שדגים וכמו". ומטר טל השמים[ נטיפה

 (.סב ברכות) וחיותם

ם" על גמול הוא" בהם וחי"-ש להראות ניתן עוד. בחיים זוכים ומצוות תורה קיום ידי על ת ּוְשַמְרתֶׁ , ואז". ֻחֹקַתי אֶׁ

 נבו להר לעלות ציווי מקבל הוא, מצוות קיום על כשכר חיים שבמקום, באגדתנו רבנו משה של טענתו מתבארת

 מבחין, שלנו הפסוק על בפרושו"... חיים" מילת של השונים המובנים על מרמזת ה"הקב של ותשובתו! שם ולמות

 של' ה עבודת וכוונת מדרגת פי על אחד כל, ומצוות תורה קיום על כשכר" חיים" של סוגים שלושה בין בחיי רבנו

 זה כל אבל, ועכשיו כאן טובים חיים ירוויח אולי אז, הזה בעולם פרס לקבל מנת על היא' ה עבודת אם. האדם

 הנצח בחיי חלק יקבל שלו הנפשי החלק רק אז, הבא בעולם פרס לקבל מנת על יעבוד אם. המוות ביום יאבד

, מאהבה  עבודה זו. פרס לקבל מנת על שלא – לשמה עבודה היא' ה עבודת של הרצויה המדרגה אך. המוות לאחר

 תראה עולמך" של למצב זוכה הוא זה במצב. השפע וכל החיים כל מקור, בבורא בדבקות האדם זוכה ובעזרתה

 .ממש הזה בעולם כבר, אחת ובעונה בעת הנצחיים בחיים וזכייה המצוות קיום שהוא(, יז ברכות" )בחייך

 

 

 

 

 

 

 

 .רסם מבחר שלהםפשמח לקבל תגובות, הארות, משובים ופנינים שלכם וננ                  

 yifat@orpnimi.org.il    פנימי אור    www.orpnimi.org.ilחפשו אותנו באתר                      

http://www.orpnimi.org.il/
https://www.facebook.com/orpnimi/
mailto:yifat@orpnimi.org.il


 

 דיבורי נשמה עפ"י הזוהר השבועי
(הרב דניאל שוסטר)  

.  ישראל בארץ שמתנהגים איך זהרילה צריך ולכן, השכינה מקום שהיא, ישראל ארץ מעלת מבואר השבוע ק"בזוה

 המשוטטות הן העיניים. השגחה הוא הראיה עניין". בה אלוקיך' ה עיני תמיד אשר ארץ" נאמר ישראל ארץ על

, מושגח שהוא, לשכינה מרכבה שהוא מבין אז אליה הזוכה שאדם מדריגה שזו, פרטית להשגחה ולזכות. ומשגיחות

 .מהשכינה חלק שהוא להבין שזוכה, ישראל ארץ מדריגת שזוהי. ונוגע נחשב שלו מעשה שכל

 והשתקע עלה ימיו ובסוף.  ישראל לארץ לעלות השתוקק ימיו שכל", עין בת" הספר בעל, הקדוש הרב על מסופר

 מאירות ישראל ארץ אבני שכל יהודי אותו לו סיפר, ישראל מארץ יהודי לבקרו כשבא, ל"בחו בהיותו עוד. צפת בעיר

 הסתגר שנה במשך אז. כיהלומים ישראל ארץ אבני את רואה שאינו ראה, ישראל לארץ כשעלה, לימים. כיהלומים

 אפשר. כיהלומים ישראל ארץ אבני כל את ממש רואה שכעת אמר שכשיצא עד, עילאית בקדושה והתבודד

, ההשגחה להשגת שזוכים, ישראל ובארץ", אבן לב" קושי על מרמזת שאבן הרעיון פי על הזה הסיפור את להסביר

 בדור להיות זוכים שאנו, ומאודנו ליבנו בכל' לה להודות לנו יש היום', ה ברוך.  מרגליות הם הקשיים שגם רואים

 יש רע כל כנגד כי, גותוונמ הולכות והבעיות. ובפריחתה ישראל ארץ של נהיבבני לראות, לו השתוקקו שרבים

 ישראל ארץ בה העיסוק ובזכות.  ישראל ארץ של הנשמה זוהי, התורה עיקר שזהו, הקבלה וחכמת. טוב הרבה

 .ונבנה פורח, הגוף שזה, הגשמית

 

 הציור מבטא את ההרמוניה שיוצר סמל מגן הדוד בין החלק העליון של היקום המסומל ב״שמיים״ 

 ב״מים״. והחלק התחתון של היקום המסומל 

 .במרכז עומד האדם שגם בו יש חלק עליון וחלק תחתון המתחברים ומתאחדים לנקודה אחת של הרמוניה

                              /http://www.oritmartin.com האמנית אורית מרטין

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.oritmartin.com%2F&h=ATOvTviA6wTdTpRmkpKt32PyK78KO2HQ7_PDQ0GHbCHpyz5-LMBh-0iI8B1T-S59i20vc25O9a2Jn3J8qco5TQ4l7OYm9NlkryWpyJS4bxvW2Nl13a4

