
 
 

 
 
 
 

 בפנימיות הפרשה 
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

 
ּנּו ֶאתְוָרֲח֛צּו ַא  יו ִמֶמֶּ֑ ן ּוָבָנָ֖ ם ְוֶאת ֲהר ֹ֥ ם ֶאל ְיֵדיֶהָ֖ ד ִיְרֲחצּו ַרְגֵליֶהֶֽם: ְבב אָָ֞ ֶהל מֹוֵע֛ תּו  א ֹ֧ א ָימ ֶּ֑ ִים ְולֹ֣  ַמָ֖

 ְוָרֲחצּו ַאֲהֹרן ּוָבָניו"ים הן שתי צורות של הרצון לקבל. איך צריך לתקן את שתי הצורות הללו? ככתוב יידיים ורגל ...

ת ּנּו אֶּ ת ִממֶּ ם ְואֶּ םר   ְיֵדיהֶּ ים במים. מהבחינה הפנימית מדובר על המים יצריך לרחוץ את הידיים והרגל – "ְגֵליהֶּ

הדרך  – התורה נקראת מים .()בבא קמא יז כל צמא לכו למיםהוי שנאמר:  ,ואין מים אלא תורה. הפנימיים

באור האלוקות שבתורה. המים האלה אמורים  - ם זה במיםיהיחידה לפעול נגד הרצון לקבל המרומז בידיים וברגלי

מימי התורה מביאים את האדם להכרה  - בשלב ראשוןלשטוף את כל הלכלוך, הפסולת והזוהמה שבאדם. 

קיימות אצלו, כי כך סתם הוא לא מבחין בזה. כל אחד חושב את עצמו  (ון לקבלהרצ)של  שהמציאויות הללו

בזכות ֵמי התורה האדם מתחיל לראות זאת הדעה הכללית שיש לאדם על עצמו.  .לתמים, טוב, ישר, כשר ונחמד

. התורה בזכות התורה הוא רואה יותר ויותר .םיהידיים והרגלי את מערכת הרצון לקבל שלו על שני הראשים שלה

מלמדת אותנו ללמוד, להשכיל לבחון ולברר את עצמנו. בבתי ספר לומדים גיאוגרפיה, אזרחות, ספרות ועוד 

'. אבל כשלומדים פנימיות וכולימודים שונים, ובתלמודי תורה לומדים לימודים תורניים, משנה, גמרא, הלכה 

התורה קודם כל האדם לומד את עצמו, לומד מי הוא, מה הוא ומה תפקידו ומטרתו וכדומה. זהו הלימוד היחיד 

בעולם שמלמד את האדם בצורה האמיתית והמדויקת ביותר להכיר את עצמו. גם אם תבואו ותאמרו שיש כל מיני 

פיות, שיטות פסיכולוגיות שונות, צריך לזכור שהדברים הללו סדנאות להכרה אנושית, מודעות, שיטות פילוסו

של מי שברא  והאמתיותוטוב לא יהיה מסוגל להגיע לרמה של הכנות  ןים בידי אנשים, ואדם ככל שיהיה כמנוהל

את האדם. כל אחד אמור להבין שרק מי שברא את האדם הוא זה שיכול למסור את המידע המדויק על מהותו של 

ת האדם את עצמו בצורה המדויקת והעמוקה ביותר היא בוודאי על ידי פנימיות התורה, כי מי שברא האדם. הכר

את האדם הוא זה שיכול לומר לו איך הוא ברא אותו, מאיזה חומר הוא ברא אותו, הוא זה שיכול ללמד אותו את 

אדם, המחשבות שלו, פרטי הפרטים של מהותו, את כל ההסברים והתובנות בכל ענייני ההתנהגויות של ה

 ַרְגֵליֶהם ְיֵדיֶהם ְוֶאת ַאֲהר ן ּוָבָניו ִמֶמּנּו ֶאת ְוָרֲחצּוההרהורים, התסבוכים שלו, הרצונות וכדומה. זוהי הנקודה של 

 כל ההכרה של אדם וטהרת הרצון לקבל שלו באה ממים אלה. –

 

 

  

 

 

  

 פנינה לשבת
 חשע"ת כי תשא

 

 

 של שמחות התכנסות, לאביונים מתנות, מנות חומשל  - חיבורו אהבהשל  חג אהו פורים

 לעומת" היהודים כלאת  כנוס"מ יםמגיע פורים של והתיקון הגאולה. המשתה סביב חברים

 היו כך לרעהו אדם בין רודיבפ היו עוד כל: הסולם בעל ואומר..." . מפורד אחד עם ישנו"

 תהיהי וזו בבורא שוב נדבקו, השני את אחד ואהבו שהתאחדו ברגע. מהבורא רודיבפ

 .הישועה

 כל על שיקרין חברים וחיבוק אהבה גדוש שמח פורים חג ישראל לכל בית מאחלים אנחנו

 .והנתינה הטוב כוחותאת  בכם ויחדש השנה ימי

 יואל אופנהיימר וצוות "אור פנימי"

 

 



 מחשבה פנימית

 )יואל אופנהיימר(
 

 אל תקרא חרות אלא חירות

 

 )שמות לב, טז( ".ַהל ח ת ַעל ָחרּות הּוא ֱאלִקים ִמְכַתב ְוַהִמְכָתב ֵהָמה ֱאלקים ַמֲעֵשה ְוַהל ח ת"

 

 

 :הפסוק פשט

 

 '.ה בידי אבנים לוחות ישנ על חקוקה סיני הר על האלוקית התורה את מקבל רבנו משה

 

 

 (תשא כי פרשת  רבה שמות)  :הפסוק  על האגדה

 

 לבריות להם אוי: "ואומרת[ סיני] חורב מהר יוצאת[ אלוקי דיבור] קול בת ויום יום בכל: לוי בן יהושע רבי אמר

לֹֻּחת[: "שלנו בפסוק] שנאמר, ה"להקב נזּוף זה הרי, בתורה תדיר עוסק שאינו מי שכל". תורה של מעלבונה  ְוה 

ֲעֵשה ל ָחרּות... ֵהָמה ֱאֹלקים מ  לֹֻּחת ע   רבי[. זו מילה פרוש לגבי נחלקו] ורבנן ירמיה ורבי יהודה רבי? חרות מהו". ה 

 אומרים ורבותינו, המוות ממלאך חירות אומר נחמיה רבי, יותוגלה מן חירות אלא ָחרּות תקרא אל אומר יהודה

 .סוריםיהי מן חירות

 

 

 :למחשבה נקודות

 

 נזכור ואם"! ֵחרּות" המילהאת  במקומה לקרוא ומציעה", ָחרּות" המילה משמעות לגבי מתלבטת שלנו האגדה

 חוק בין עמוק קשר יש: מפתיעה למסקנה נגיע"(, חֹוק" מהשורש" )חיקּוק" כלשון" ָחרּות" מילתאת  מסביר י"שרש

, חירות אלא חרות תקרא אל: "אבות במסכת המשנה קובעת, מזאת יתרה. החירות לנושא, באבן החקוק, התורה

! באמת חופשי להיות זוכה התורה הלומד רק, אחרות במילים". תורה בתלמוד שעוסק מי אלא חורין בן לך שאין

 אבל. מחייבת מסגרת כל העדר שהוא, מהחופש ההיפך חוקית במערכת הרואה התפישה את סותרת זאת אמירה

 וקיום האמיתית' ה אהבת את ליבו על חוקק כשהוא משיג שהיהודי, החירות היא והנעלה האמיתית המדרגה

 שליטה מתן היא החירות. נצחיות מידה אמות פי על ורע טוב בין להבחין היכולת היא החירות. לשמה המצוות

 באה החירות. והסביבה החברה לחץ או הגוף צרכי, רגעיות תאוות אחר עיוורת הליכה במקום ולמחשבה לשכל

 :אגדתנו שמזכירה הרבדים בשלשת ביטוי לידי

 

 האינטרס של לכיוון תמיד אותו מוביל אשר, הרע ביצר מתלות האדם משחררת התורה חירות. לעצמו האדם בין

 אותנו מביא הוא כי", המוות מלאך" רבים במקומות נקרא זה יצר. העצמית והאהבה האגואיסטי התענוג, האישי

" ותוהמ מלאך הוא ,הרע יצר הוא ,שטן הוא: "עדן בגן נחשה על הכתוב כפי, חי כל מקור שהוא מהבורא להיפרד

 (.א טז  בתרא בבא)

 

 רחוקים שאנו, )...(, אמנם שתדע וצריך: "האדם של הייסורים מקור את מסביר אשלג יהודה הרב. לבוראו האדם בין

, לך ואומר, )...( סובלים שאנו והייסורים המכאובים לכל למקור שנעשתה אחת סיבה משום, )...( ת"מהשי כך כל

 מבינים אנו שאין, 'בריותיו על יתברך בהשגחתו שלנו ההבנה מיעוט' אלא אחרת אינה ההיא המקורית שהסיבה

את  המאפשר הוא דברים שני בין ודמיון קרבה(. מב אות הספירות עשר לתלמוד הקדמה)  "כראוי יתברך אותו

 הרע מיצר רותיהח את ההמשיג ,המידות תיקון עבודת רק, לכן. שביניהם וההבנה החיבור שהיא, הדעת מדרגת

 .ואהבה בהבנה הייסורים עם  להתמודד האדם יכול וכך. והשגחתו דרכיו הבנת מאפשרת ,לבורא הדמיוןאת ו

 

 תלויה בלתי ולשלמות לשלווה להגיע לאדם תמאפשר, והנצח הרוח בסוגיות, בתורה העיסוק. לעולם האדם בין

 בלי היהודי העם קיוםאת  תמאפשר, ולמסורת למצוות, לתורה החיבור, האומה וברמת. האקטואליה בתהפוכות

, מהבמה ונעלמות העולם על שולטות, עולות אימפריות. המלכויות וירידת עלית של היסטוריים לתהליכים קשר

ח: " שמואל הנביא של הפסוק פי על בדרכו וממשיך נשאר' ה עם אבל ֵקר ֹלא ִיְשָרֵאל ֵנצ   .(טו א שמואל" )ְיש 

  



 

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

 

ששייכת לעולם א"ק, לעולם הכי גבוה, שמה מקבלים לפי  הדרג והיהאמת לאמיתה זיש אמת ויש אמת לאמיתה. 

אבל יש אמת שאעפ"י שאין לך כח ההתגברות, אבל כיוון שנכללת עם אנשים שיש להם כח כח ההתגברות. 

אבל לעתיד לבא כולם יזכו לגלות את  עניין שאדם בוחר סביבה. התגברות, היינו מכוחם אתה יכול לקבל, שזהו

האמת לאמיתה שיש בנפשם, יגלו את העצמיות הפנימית ביותר שלהם מצד השלמות שלהם באין סוף, שאז וודאי 

 מתגלה שלכל אחד בעצמו יש כח התגברות גם בלי להעזר בזולתו.

 .להתגבר שכל כמה שמכיר ומאמין בגדלות ה' ככה יכול '.לפי הכרתו בגדלות ה האדם מגיעהכי כי ההתגברות של 

כסף ומשתוקק ברות, כי מי מכיר גדלות ה' ולא נואנשים גדולים, שמכירים את גדלות ה' ביותר, יש להם כח התג

שעניין זה, שה' שולט  .לעשות רצונו?  לכן אדם שאין לו כח התגברות פירושו שלא מאמין ומכיר מספיק בגדלות ה'

שובות הם נשארים כך בשכל ולא חעמלק, שעניין הידיעות הגדולות והארץ, לא משפיע עליו.  כי זה עושה על כל ה

חברים ודבקות בצדיקים אדם מקבל כח להשיב אל הלב את גדלותו ית',  משפיעות על הלך החיים.  וע"י אהבת

 יום יתנהג כדרוש ממנו ויעשה את תפקידו.-שגם בחיי היום

ם לא יכול להתגבר בעצמו דהמן נתפס בנקודה הזו שא. "נו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמיםיש"עמלק המן אמר: 

וזקוק לחברה ולצדיק שנותן כח, ולכן שנא כ"כ את מרדכי היהודי, שהוא היה צדיק הדור, שמכוחו זרמו ניצוצות 

ם, שגם התגלתה נקודת השפעה והתגברות והשפיעו על כל היהודים כח התגברות.  אבל בנס פורים זכינו בכפליי

ולם ידעו 'האמת לאמיתה', שאדם יכול להתגבר בלי כח של חברה, שזה בחינה של גמר התיקון.  כמו שכתוב: 'כ

'האמת', היינו באחדות,  נתהגדול של פורים.  כי המן רצה לפגוע בבחישזה הרווח   ,אותי, מקטנם ועד גדולם'

מאד גבוהה, שאדם  הה' השפיע בחינה של גמר התיקון, שזה דרגהנה ובצדיק, שהם נותנים כח להתגבר.  בסביבה

שמאירה  גבוהה השזה דרג, רק מכח הכרת ה' בעצמו, כמובן יכיר את ה' מעצמו ויוכל להשפיע בלי סיוע מבחוץ

 יום עדיין אנו זקוקים לסביבה ולאנשים גדולים כדי שיהיה לנו כח התגברות.-מקיף, ובחיי היום נתבבחי עלינו

התגלתה 'העצם' הפנימי של כל  אבזמן העבודה, שהוא שיתא אלפי שנים, כתוב 'ותשלך אמת ארצה', עדיין ל הנה

וכמו פאר מאד בכל אחד אחד מעם ישראל. ובאמת השי"ת מתאחד, שכל אחד ואחד בעצמו הוא צדיק הדור. 

בפורים מתגלה מן האמת הזו , היינו האמת עתידה ליכון לעד.  "שפת אמת תיכון לעד" ומר על הפסוקשהזוה"ק א

ואז משתכרים, כי אין לנו כלים כלל להכיל את האמת הזו.  השי"ת יעזור שנזכה לאור פניו, שאור פניו ית' זהו גילוי 

 האמת שבכל נשמה ונשמה.  שבת שלום לכולם.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



פורים –פניני דיומא   

 

 

 

 למעלה הולך ואני כלום שווה אינה דעתי: ואומר דעתו את שמבטל בזמן רק רוחו מצב את להחליף יכול אדם

 זה כל ועם, וזה וזה זה לך חסר: לו אומרת שדעתו אדם, לזאת אי. לרוחניות הכלי זה מהדעת למעלה כי. מהדעת

 הטרדות כל מהדעת למעלה של במצב כי. לשמחה להגיע יכול הוא – מהדעת למעלה ללכת שיכולים מאמין הוא

 מראים והנה  – נעלה כך כל דבר שהיא דעתם את מחזיקים אנשים. לשתות הוא בפורים המנהג כן על. בטלות

 . משקה קצת עם אותה משקים כאשר קורה מה להם

  ל"זצ ש"הרב ,שלום הברכת דברי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .רסם מבחר שלהםפנשמח לקבל תגובות, הארות, משובים ופנינים שלכם ונ                             

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