
 

 
 

 
 
 
 

 בפנימיות הפרשה 
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

 
ה" ה ֹזנָּׁה ִאשָּׁ לָּׁ חּו, ֹלא ַוֲחלָּׁ ה ִיקָּׁ ה ְוִאשָּׁ ּה ְגרּושָּׁ חּו, ֹלא ֵמִאישָּׁ דש ִכי ִיקָּׁ  ֶלֶחם ֶאת ִכי ְוִקַדְשּתֹו: יוקָּׁ ֵלאֹל הּוא קָּׁ

דש ַמְקִריב, הּוא יָךקֶ ֱאֹל ְך, ִיְהֶיה קָּׁ דֹו ִכי לָּׁ  (. ח-ז' פס ,א"כ ויקרא) ".ְמַקִדְשֶכם ה' ֲאִני שקָּׁ

 נתן' ר, 'טוב מצא אשה מצא' :שנאמר ,אשה זו 'מצא לעת' :אמר חנינא רבי" ,תורה זאת שאישה אומרת הגמרא

 (. א ח ברכות" )'חיים מצא מוצאי כי' :שנאמר ,תורה זו 'מצא לעת' :אמר

 זו אישה: כך נסביר הדברים עמקות מצד אבל, אלו שיםנ עם להתחתן אסור שלכהן יודעים כולם הפשט מצד

 להתחבר צריך הוא האלו רה ומצוותהתו עם .האדם של אשתו נקרא זה רה ומצוות,בתו האדם של עסקו כל, תורה

 . זונה אישה עם להתחתן לו אסור', ית' ה את לעבוד שרוצה האיש דהיינו, הכהן, ומזהירה באה התורה. ולהזדווג

 שהתורה, שלו לקבל הרצון את ותפרנס תזון שהיא בכדי התורה את לוקח שאדם כלומר, ומפרנס זן ןמלשו -" זונה"

 . זונה לקחת אסור ולכהן זונה נקרא זה, מתאים זה דבר שאין התורה לנו אומרת .סיפוק לו תיתן

 של שהישות םמקו. איננה האלוקית המציאות ,האדם ישות את שיש במקום .אור מכל הפנוי חלל מלשון -" חללה"

, שם להיכנס יכול הבורא אין שלו לקבל הרצון עם מלא האדם אם. בו מאיר אינו האלוקי האור, שולטת האדם

 שהיא תורה כלומר, חללה אישה עם להתחתן אסור שלכהן אומרת התורה. אור מכל וריקן פנוי חלל נשאר והוא

 שהאדם בזמן אלא? האלוקית מהמציאות ולהחל שתורה כזה דבר להיות יכול ואיך .האלוקית מהמציאות חלולה

 ביחס חלולה היא שהתורה נבחן אזי, שלו התענוגים כל את בו לחפור קרדום אותה ועושה התורה את לוקח

 .התורה של לשלימות

, ה"הקב נמצא לא שבה תורה עם להתחבר אסור לאדם. אותה גרש שבעלה היינו -" גרושה. "עניין אותו גרושה וכן

 גרושה היא זו תורה ,שלו לקבל הרצון את למלאות בכדי לוקח שהאדם תורה  והיינו. הזו התורה תא גרש ה"שהקב

 .עניין לאותו הגדרות שלוש אלו. בה שורה ה"הקב ואין מהבורא

 התורה אבל .אחרת דרך אין, להתחיל חייבים כך .שכר לקבל מנת על התורה בקיום להתחיל שיש מבטל זה ואין

 .גרושה ולא' ה מאור חלולה לא ,זונה לא, נקיה תורה שתהיה, לשאוף צריך האדם אליה ההפסג את אותנו מלמדת

 . שומע שאתה לשון בכל שמע - לקבל מנת בעל היא ההתחלה אבל ,שאיפהה להיות צריכה זו

  ה"תרל מאמר מתוך

 
 

 

 התגלות של ה"להבה"

"והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש... ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו 

רואים אנו שנקבע יום אחד בשנה ]מנהג ישראל דין הוא[ להרבות באש,  כא(.-)עובדיה א, יח והיתה לה' למלוכה"

היה שאר זמני הקודש, אלא יש כאן את הבחינה של "ואבל זו אינה אש של נרות שנוהגים להדליק בשבת, ביו"ט וב

לא רק "אש" בקטנות, אלא יש כאן התגלות של ה"להבה"! התגלות זו של  יוסף להבה".בית יעקב אש ובית 

יה בית יעקב אש ובית יוסף להבה" זוהי מדרגה מהי נקודת התיקון?... "וה דה של תיקון.הלהבה, היא אותה נקו

בתחילה  –ה" )שה"ש ח,ו( -פנימית של הנפש היהודית, שיש בה תשוקה עזה לבוראה, "רשפיה רשפי אש שלהבת י

יכול האדם להתכלל בבורא ואז  –יש מהלך של "רשפיה רשפי אש", אבל אחרי כן זה הופך לשלהבת, ללהבה 

 עולם.

 בלבבי משכן אבנה, יומא דהילולא דרשב"י(הרב איתמר שוורץ, )

                 

 פנינה לשבת
 חשע"ת ג בעומרל" – אמור

 



 

 

 

 מחשבה פנימית

 )יואל אופנהיימר(

 

ֵהר ְוַא" א ַהֶשֶמש ְוטָּׁ ִשים ִכי ַלְחמֹו הּואּובָּׁ דָּׁ  )ויקרא כב, ז( ."ַחר ֹיאַכל ִמן ַהקֳּ

 פשט הפסוק:

 כהן שנטמא צריך לחכות עד הערב כדי שיוכל שוב לאכול מהקרבנות.

 

 תרגום לעברית: פרוש הסולם(  -)זוהר פרשת מצורע  הפסוק:   האגדה על

ְהֶיה תֹוַרת ַהְמֹצָרע" )ויקרא יד(. רבי יצחק פתח ֹו ׁשֹוֵאף ]עם הפסוק:[ "ְוָזַרח ַהֶשֶמׁש ּוָבא ַהָשֶמׁש ְוֶאל ְמקֹומ "ֹזאת תִּ
מקרא זה למדנו, והעמדנו אותו בנשמת האדם. שבשעה שנמצאת עם האדם בעולם  -זֹוֵרַח הּוא ָׁשם" )קהלת א( 

ואם נמצא   צא מעולם הזה.הזה, אז "ְוָזַרח ַהֶשֶמׁש". "ּוָבא ַהֶשֶמׁש" ]שוקעת, הולכת השמש[ הוא בזמן שהאדם יו
 ְוָטֵהר", בתשובה, אז "ְוֶאל ְמקֹומֹו ׁשֹוֵאף זֹוֵרַח הּוא ָׁשם". אם צדיק הוא, הוא כפי שאמרו ]בפסוק שלנו[ "ּוָבא ַהֶשֶמׁש

ים". ָדׁשִּ ן ַהקֳּ    דהיינו בעת שבא השמש ונפטר מהעולם, הוא טהור, "ְוַאַחר ֹיאַכל מִּ

 

 נקודות למחשבה:

יוחדת המאפשרת לו להיכנס לבית המקדש לעבודת הקרבנות ואכילתם. בשל תפקידו המיוחד, לכהן קדושה מ
ואם בכל זאת   מחייבת אותו התורה לשמור על קדושת גופו ולהימנע ממגע עם דברים טמאים )כגון טומאת המת(.

 נטמא, עליו לחכות לרדת החשכה על מנת להיטהר מטומאתו.

ו היום, כי עם חרבן בית המקדש, נעלמה גם הדרך להיטהר, וכולנו מוחזקים המושגים של טומאה וטהרה זרים לנ
היום כטמאי מת. באופן כללי, המת מסמל את אבי אבות הטומאה שממנו משתלשלות כל הטומאות האחרות. 
הטהרה מבטאת את החזרה לקוטב השני, למקור החיים הנצחיים, לחיבור לקב"ה בעצמו. ולכן משחקת טבילת 

 אמצעי מרכזי בתהליך הטהרה.  –מקור מים חיים  –במקווה  הגוף הטמא

ברובד הרוחני, טומאה היא תוצאה מחטא אשר מרחיק ומנתק את האדם מהבורא, וטהרה היא תוצאה של תהליך 
ר בין טהרת הגוף התשובה של האדם, של תיקון מידות הנפש. הגמרא במסכת יומא מדגישה בֹעצמה את הקש
אביכם שבשמים,  -וטהרת הנפש: "אמר רבי עקיבא: אשריכם ישראל, לפני מי אתם מטהרים, מי מטהר אתכם? 

ְקֵוה יְִּשָרֵאל" ) ֹכל ֻטְמאֹוֵתיֶכם' )יחזקאל לו(. ואומר: "מִּ ים ּוְטַהְרֶתם מִּ י ֲעֵליֶכם ַמיִּם ְטהֹורִּ ירמיהו יז( שנאמר 'ְוָזַרְקתִּ
 אף הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל". -בשם מקווה?[ מה מקווה מטהר את הטמאים  ]למה נקרא הקב"ה

שלנו מרחיקה לכת ומקבילה את יום היטהרותו של הטמא לחיים השלמים של האדם. כפי שהטמא נהיה   האגדה
כשיו המוות בעצמו. נוכל ע –טהור לאחר בא השמש ]בלילה[, כך גם האדם נהיה טהור בבוא ה"לילה של החיים" 

להבין את המילים "ּוָבא ַהֶשֶמׁש ְוָטֵהר" בשני אופנים. על פי הזוהר, אדם שעבר תהליך של תשובה נכון ואמיתי, 
נמצא בערוב ימיו נקי מחטא, במדרגה של צדיק, והוא יוצא מהעולם כשהוא טהור. השמש שלו שזרח בעולם הזה, 

שנייה, במקרה של עבירות חמורות ביותר, לא ניתן לאדם ימשיך לזהור בעולם הבא לנצח. ולהפכו של דבר, בדרך ה
לטהר את עצמו בחייו על ידי התשובה, כפי שמסביר הרמב"ם: "...אלא תשובה, יום הכפורים וייסורים, שלשתם 

ם ְיֻכַפר ֶהָעֹון ַהֶזה ָלכֶ  ם ַעד ְתֻמתּון תולים ]דוחים את גזר הדין[ ומיתה מכפרת, שנאמר: 'ְונְִּגָלה ְבָאְזָני ה' ְצָבאֹות אִּ
כב(. במקרה זה, רק "שקיעת השמש", סוף החיים עצמו, יכול להשלים את תהליך   ָאַמר ה' ְצָבאֹות'" )ישעיהו

 התשובה ולהביא את האדם לטהרה הנצחית.

 

 

                  

 .שלהםרסם מבחר פשמח 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/


 

      

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

שתנו מזהירה התורה על איסור  להטמא למתים. המת הוא מקור העצבות "אמור אל הכהנים בני אהרן", בפר

והשכחה, שהיפוכן הוא הזיכרון והשמחה.  עניין הזיכרון והשמחה הולך כאחד. כשאדם זוכר מאיפה הוא בא 

ושהוא בן מלך הוא מתמלא בשמחה. הצדיקים שבכל דור הם בחינת כהנים שבדור, שמשפיעים עלינו את הזכרון 

תפקידם להזכיר לנו מי אנו באמת.  לפעמים זה נשכח מאיתנו שאנו בני מלכים. והשכחה הזו, בה נאחז והשמחה. 

היצר הרע.  מצוות ציצית, לדוגמא, מסמלת את הזכרון. הציצית נמצאת בקצות הבגדים, השכחה מתחילה בקצה, 

הסולם אומר בספר מתן תורה בדברים קטנים. ובדברים הקטנים האלו מוטל עלינו לזכור שאנו בני מלכים. בעל 

'אז מה'. זוהי האחיזה של היצר הרע בקצה המחנה. שמה  -שהקליפה היותר קשה היא קליפת ה'מה בכך' 

 מתחילה השכחה. ולכן, להפך, התשובה היא לזכור את ה' גם בדברים הקטנטנים.  

הן ענייני תורה ותפילה והן  הכהנים והצדיקים מזהירים ומאירים עלינו את אור הזכרון והקדושה בכל הרבדים,

ענייני גשמיות כאכילה,שתיה, שינה ומשא ומתן.  בכל דבר גשמי נאחז העפרוריות של העולם הזה והכהנים 

מנערים את העולם מהעפר הזה. רש"י אומר בתחילת הפרשה: "להזהיר גדולים על הקטנים".  אפשר לרמז שמרמז 

להאיר את הגדלות, האור והקדושה על  –קדושתו, "להזהיר"  על ספר הזוהר, שמטהר את האדם מטומאת מת בכח

עון.  והיינו, שרבי שמעון, בכח ספר -על החושך והעצבות.  ועל זה מורה שמו של רבי שמעון שם –ה"קטנים"' 

 הזוהר, מאיר גם את מקום העוון עצמו ומראה איך הכל משמש לכבוד ה' בעולם.  

 בספר הזוהר, בשמחה גדולה, בפרט בשבת קודש.שתהיה לכולנו שבת שלום, ונזכה לעסוק 

 

 

 

 פניני בינה
 יפעת אדלר()

 

יְנֵתיּה ְלֵׁשם" יְך הּוא ּוְׁשכִּ ימּו. ְלַיֵחד יִּחּוד קּוְדָׁשא ְברִּ ילּו ּוְרחִּ ְדחִּ יםי"ה בו"ה ְביִּחּוָדא ְׁש  ֵׁשם  בִּ  ְבֵׁשם ָכל יְִּשָרֵאל." ,לִּ

 בשם כל ישראל

 .ובשם מי שמפגין בלהט נגד, ובשם מי שנשאר בביתבשם מי שמפגין בלהט בעד, 

 .בשם מי שבטוח ש"כן", ובשם מי שבטוח ש"לא", ובשם מי שלא בטוח בכלל

 .בשם מי שמצא את הדרך, ובשם מי שאיבד אותה, ובשם מי שתוהה ומחפש

 .בשם מי שנראה כך, ובשם מי שנראה אחרת ,ובשם מי שנראה כל יום כך או אחרת

 .אנחנו, ובשם ההיא שם ממולבשם ההם, ובשם 

  .בשם מי שעצוב ובשם מי ששמח

 .בשם מי שמלא תקווה ובשם מי שמיואש

 .בשם הקרוב ובשם הרחוק

 .בשם הימין והשמאל והאמצע

  .בשם הצפון והדרום והמרכז

 האמנית אורית מרטין              .בשם העיגול והמרובע והאליפסה

  m/http://www.oritmartin.co                        .בשם הירוק והכחול וכל צבעי הקשת

                                     בשם כל ישראל.

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


 

 

 הלשון סודב
 (בלו יוסף)

 

 ליל ל"ג בעומר בסימן פרשת אמור

, המרמזים להשתוקקות העצומה לסודות אורות גואל רז וגם גואל אורובגימטריא  אמורפרשת השבוע היא פרשת 
 ביום החמישים לספירת העומר. ימים ולילות השתוקקו בנ"י לרדת משה מהר סיני עם לוחות הברית מהתורה. כי 

. ובשבוע הבא נחגוג את שהוא סוד של מדינה שלמה גואלנו המשיחאור לגילוי  יהודי ויהודי להשתוקקעל כל כך ו
 חיותלספירת העומר. יום של  ל"ג-הוא יום ה ,באייר י"חיום ההילולא של רבי שמעון בר יוחאי, היוצא ביום 

של אור רזי חדש, יש מאין, ממקום "איה מקום כבודו" לגילוי "במקום "מלא כל הארץ כבודו"  גילויושמחה ב
 )דברים לא,כא( "וזרע ימפ חתשכ אל י"כבעולמנו שלנו, עולם היש. בזכות ספר הזוהר שכתב הבטיח לנו רשב"י: 

כלומר, גם זכות אביו  .יוחאיהתורה מישראל. ורבי נחמן מברסלב גילה רמז בסופי תיבות הפסוק הנ"ל את השם 
שיר  עמדה לו להבטיח כי היהודים יהגו בתורה תמיד ולא תשכח מפי זרעם. ובסיעתא דשמייא עלה בידי לכתוב

 אור לכבודו של רשב"י.יוב
 

 ליל ל"ג בעומר / יוסף בלו

 נלגלג על רצון הגוף השפל

 נגלגל מעט שפע לחיותו נתפלל

 הגילוי ראוי לתכלית אימון ותיקון

 נגילה ביום הלמד גימל

 של ספירה דספירה, הוד דהוד

 נלמד תורה חדשה של גומל הדלים

 בידי שליחו של מקום

 רבי נפלא ביושר, מפרש הדרכים

 לומד תדיר חוכמה סתומה

 י"ג שנים בתוך מערה

 את גופו ומחוץ ראשואז קבר 

 בבור בתוך ארץ ישראל

 אשרי רבי שמעון בר יוחאי

 תוכו כברו כן ליבו

 בית לימוד של מדורים וחדרים

 בהם אש מוחין מבערת

 ושכל קדמון מאיר

 רבינו אותך נזכור

 ערים נשתוקק לעוד סוד

 כי בליל ל"ג בעומר

 נצית ניצוץ ולהבת אש תבער

 במדורה המאירה

 אורכי נר מצוה ותורה 

 

 אוריב

שתה אכל חרובים,  ,רשב"י חי י"ג שנים בתוך מערה
ן וקיים את רצון גופו לקבל רק על יים ממעימ

השפיע ולהאיר לנו את הרזים ההכרח בכדי ל
שתכליתם לאמן אותנו ולתקן לנו את  ,שקיבל

הדרכים החדשות לתשובה. ולכל אחד הדרך שלו. 
יש לחפש ולבקש מאת הצדיק לפרש את הדרך 

בזמן נמצאים בפרשת דרכים, או בזמן שבו דווקא 
איה " :אז שואלים רחוקים במקום שכוח אל כי שבו

? אבל צדיק קדוש כמו רשב"י הוא שליחו "הוא ה'
הן סתרי  ,של מקום, שמפרש לנו את הדרכים

בו ה' ששקיבל מאותו מקום איה, המקום  ,התורה
גונז את חוכמתו ואורו לצדיקי האמת. לכן צריך 
לשמוח מאושר כי אשרינו שזכינו ברשב"י. כותב רבי 

כי עקר "נתן תלמידו של רבי נחמן מברסלב: 
עבודת הצדיק בחייו ובמותו הוא לגלות 
אלקותו יתברך תמיד, וכל מה שנסתלק ועולה 
למעלה למעלה יותר ויותר, לבחינת איה, הוא 
ממשיך משם יותר ויותר הארה להתגלות 
אלקות שנתגלה ויאיר יותר מבחינת מלא כל 

של רבי שמעון בן  לולאי. וזהו בחינת ההארץ כבודו
יוחאי ביום ל"ג בעומר שנסתלק, כי בכל שנה ושנה 
שאז נסתלק ביום השמחה שלו עולה למעלה יותר 

וכל מה שנסתלק למעלה יותר הוא מאיר לנו  ויותר...
.שעל ידי זה יש לנו כח יותר  אלקותו בהתגלות יותר..

לחפשו ולבקשו תמיד עד שגם אנחנו נזכה למצאו 
רתו ומצוותיו לעולם. כמו ולא נשכח אותו ותו

מוסיף ו -  שהבטיח לנו שבזהר דא יפקון מן גלותא
  :רבי נתן

"גל עיני ואביטה  וזהו ל"ג בעומר בחינת 
בחינת יח(  )תהלים קיט, תורתך"מ נפלאות

סתרי תורה, בחינת איה, שעל ידי זה זוכין 
)לקוטי הלכות  לתשובה שלמה כנ"ל אמן ואמן"

 .(יט ג, הלכה מיתומים חוב משפט א, גביתחושן 


