
 

 
 

 
 
 
 

 בפנימיות הפרשה 
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

 
 עצמאות ישראל

 
ת יחס בכתביו לעניין עצמאורבנו הקדוש מוהרי"ל אשלג מחבר פירוש "הסולם" על הזוהר הקדוש, מתי

 ישראל.
 

הנה תחילה יש לנו להתעמק בחוק אחד שיסד: ברוחניות זמן נתינה לחוד וזמן קבלה לחוד. פירושו של 
שבהם הנתינה והקבלה באים כאח, אלא ברוחניות תיתכן  גשמיים,ים דבר, שעניינים רוחניים אינם כעניינ

ר ע"י התחתונים תהיה בזמן שונה לחלוטין. כי שהנתינה תהיה בזמן אחד, ואילו הקבלה והשגת הדב
תחילה ניתן הדבר מה' ית' למקבל. בנתינה זו נותן לו רק הזדמנות לקבל, אבל עוד לא קיבל כלום. עד 
שיתקדש ויטהר כראוי, אז זוכה לקבל הדבר. באופן שמזמן הנתינה ועד זמן הקבלה יכול להתעכב זמן 

 מרובה.
 
סיכום הדברים: דורנו זה הוא הדור של ימות המשיח, ולפיכך זכינו לגאולת ארצנו הקדושה מידי ...

הנוכרים. גם זכינו להתגלות ספר הזוהר שהוא תחילת קיום הכתוב "ומלאה הארץ דעה את ה'.. ולא 
כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדלם". אבל בשני אלה זכינו רק בבחינת נתינה מהקב"ה, ילמדו עוד... כי 

אבל אנו לידינו עוד לא קיבלנו כלום, אלא שניתנה לנו הזדמנות בזה להתחיל בעבודת ה' ית', לעסוק 
, שאז נזכה להצלחה גדולה ככל המובטח לדורו של המשיח, מה שלא ידעו כל בתורה ובמצוות לשמה

הדורות לפנינו, ואז נזכה לזמן הקבלה של שתי אלה: שלמות השגת האלוקות והגאולה השלמה של עם 
 ישראל וארצו.

 
' אם כן, כאשר חפצים אנו לשמוח היום, ולהודות לה' ית' על חסדיו, עלינו להתרכז בכך שמצד רצונו ית

הרי שיש כאן גילוי לאהבתו אלינו, דעל כך נתן נו מצידו את ב' המתנות הנפלאות הללו, ועלינו לבטוח בו 
 שיכוון אותנו לתת את היגיעה הדרושה על מנת לטהר ולקדש עצמנו, ולא יעזבנו ולא יטשנו.

 
עצמאות נקודה נוספת לשמחה היא בעצם הידיעה שקיבלנו משמיים על כך שהעצמאות האמיתית היא ה

הפנימית של כל אחד מאיתנו, דהיינו, שבחינת ישראל שבנו תשלוט על בחינת אומות העולם שבנו, ואז 
נבוא גם לעצמאות חיצונית. וידיעה זו שקיבלנו משמיים לא תסולא בפז, דהיא מורה לנו דרך אמת בפרט 

 ובכלל.
 

ה ה' ית' לנו נס ממש והחזירנו ה' ...ודאי שעלינו להודות על כך שלאחר אלפיים שנות גלות נוראיות עש
ית' לארץ הקודש, "ארץ אשר עיני ה' אלוקיך ה מראשית השנה ועד אחרית שנה", וסידר לנו כאן חיים 
וסדרים מתוקנים. והגם שיש כאן עדיין מבחינה רוחנית גלות ממשית, אבל על מה שיש צריך להודות 

 מעומקא דליבא.
 

טנים, ומכאן ואילך לנו הק תתינו להודות על הנתינה שמצא לנכון לולפי סגנונו של רבנו בעל הסולם, על
נעשה את המאמצים להיטהר ולהתקדש דרך חיי התורה והמצוות בכד שנוכל באמת לקבל את מה 

 שנתן.
 במעגלות השנה, עצמאות ישראל(מתוך )

 
 

 

 

 
 פנינה לשבת

 טשע"ת אמור 
 



 מחשבה פנימית

אופנהיימר(יואל )  

 

ׁש ּוָבא" מֶּׁ ָדִׁשים ִמן ֹיאַכל ְוַאַחר ְוָטֵהר ַהשֶּׁ  )ויקרא כב, ז( ."הּוא ַלְחמֹו ִכי ַהקֳּ

 :הפסוק פשט

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

 

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

ְהֶיה ֹזאת"  ׁשֹוֵאף ְמקֹומֹו ְוֶאל ַהָשֶמׁש ּוָבא ַהֶשֶמׁש ְוָזַרח:[ "הפסוק עם] פתח יצחק רבי(. יד ויקרא" )ַהְמֹצָרע תֹוַרת תִּ

 בעולם האדם עם שנמצאת שבשעה. האדם בנשמת אותו והעמדנו, למדנו זה מקרא -( א קהלת" )ָׁשם הּוא זֹוֵרחַ 

 נמצא ואם.  הזה מעולם יוצא שהאדם בזמן הוא[ השמש הולכת, שוקעת" ]ַהֶשֶמׁש ּוָבא". "ַהֶשֶמׁש ְוָזַרח" אז, הזה

", ְוָטֵהר ַהֶשֶמׁש ּוָבא[ "שלנו בפסוק] שאמרו כפי הוא, הוא צדיק אם". ָׁשם הּוא זֹוֵרחַ  ׁשֹוֵאף ְמקֹומֹו ְוֶאל" אז, בתשובה

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

 

 :למחשבה נקודות

, המיוחד תפקידו בשל. ואכילתם הקרבנות לעבודת המקדש לבית להיכנס לו המאפשרת מיוחדת קדושה לכהן

 זאת בכל ואם(.  המת טומאת כגון) טמאים דברים עם ממגע ולהימנע גופו קדושת על לשמור התורה אותו מחייבת

 .מטומאתו להיטהר מנת על החשכה לרדת לחכות עליו, נטמא

 מוחזקים וכולנו, להיטהר הדרך גם נעלמה, המקדש בית חרבן עם כי, היום לנו זרים וטהרה טומאה של המושגים

. האחרות הטומאות כל משתלשלות שממנו הטומאה אבות אבי את מסמל המת, כללי באופן. מת כטמאי היום

 טבילת משחקת ולכן. עצמוב ה"לקב לחיבור, הנצחיים החיים למקור, השני לקוטב החזרה את מבטאת הטהרה

 תוצאה היא טומאה, הרוחני ברובד. הטהרה בתהליך מרכזי אמצעי – חיים מים מקור – במקווה הטמא הגוף

 תיקון של, האדם של התשובה תהליך של תוצאה היא וטהרה, מהבורא האדם את ומנתק מרחיק אשר מחטא

: עקיבא רבי אמר: "הנפש וטהרת הגוף טהרת בין הקשר את בֹעצמה מדגישה יומא במסכת הגמרא. הנפש מידות

י' שנאמר, שבשמים אביכם -? אתכם מטהר מי, מטהרים אתם מי לפני, ישראל אשריכם ים ַמיִּם ֲעֵליֶכם ְוָזַרְקתִּ  ְטהֹורִּ

ֹכל ּוְטַהְרֶתם ְקֵוה: "ואומר(. לו יחזקאל' )ֻטְמאֹוֵתיֶכם מִּ  מה?[ קווהמ בשם ה"הקב נקרא למה( ]יז ירמיהו" )יְִּשָרֵאל מִּ

 ".ישראל את מטהר הוא ברוך הקדוש אף - הטמאים את מטהר מקווה

 נהיה שהטמא כפי. האדם של השלמים לחיים הטמא של היטהרותו יום את ומקבילה לכת מרחיקה שלנו  האגדה

 עכשיו נוכל. בעצמו המוות –" החיים של לילה"ה בבוא טהור נהיה האדם גם כך[, בלילה] השמש בא לאחר טהור

, ואמיתי נכון תשובה של תהליך שעבר אדם, הזוהר פי על. אופנים בשני" ְוָטֵהר ַהֶשֶמׁש ּוָבא" המילים את להבין

, הזה בעולם שזרח שלו השמש. טהור כשהוא מהעולם יוצא והוא, צדיק של במדרגה, מחטא נקי ימיו בערוב נמצא

 לאדם ניתן לא, ביותר חמורות עבירות של במקרה, השנייה בדרך, דבר של ולהפכו. לנצח הבא בעולם לזהור ימשיך

 שלשתם, וייסורים הכפורים יום, תשובה אלא: "...ם"הרמב שמסביר כפי, התשובה ידי על בחייו עצמו את לטהר

ם ְצָבאֹות' ה ְבָאְזָני ְונְִּגָלה: 'שנאמר, מכפרת ומיתה[ הדין גזר את דוחים] תולים  ְתֻמתּון ַעד ָלֶכם ַהֶזה ֶהָעֹון ְיֻכַפר אִּ

 תהליך את להשלים יכול, עצמו החיים סוף", השמש שקיעת" רק, זה במקרה(. כב  ישעיהו'" )ְצָבאֹות' ה ָאַמר

 .הנצחית לטהרה האדם את ולהביא התשובה

  



 

 ניגון פנימי

 (הרב איתי אשכנזי)

 

 )המשך( יום 49-מסע לחידוש הקשר שלנו עם ה' ב –ספירת העומר 

 ערלת הלב וחסימות

 לוהים. -ם עצמנו, עם העולם ועל אאנחנו בתהליך של חידוש הקשר שלנו ע

 להרגיש שמשהו עומד בינינו לבין הקשר הזה.  אנחנו עלולים

 ה "ערלה".המשהו הזה נקרא בלשון התור

 את ערלת הלב, בעצם? אז איך מסירים

 נניח שהחיים מפנים אלינו אהבה, מגלים לנו פנים צוחקות. 

 רובים אלינו גם יוצרים איתנו קשר ומבקשים קרבה.הק

 ואנחנו לא מצליחים להתקרב ולהסיר את החוצצים בינינו.

 איך מתגברים על זה?

 זה מתחיל מדבר מאוד פשוט.

 ערך. מתחושת

 –כשאדם מפנה כלפיך אהבה וחיבור ונותן לך שפע ומתנות וזה לא מגיע אל ליבך 

 יכול להיות שזה בגלל שמשהו בתוכך אינו מאמין 

 שאתה כה חשוב וכה בעל ערך.

 כשהילדים שלנו רצים לקראתנו מלאי אהבה,

 ה אותי שאוהבים כל כך?יש בנו משהו ששואל: אני? ז

 אז אם אני רוצה להתחיל להסיר את ערלת הלב, 

 זכריהמקום הוא לה

 כמה אנחנו חשובים וכמה אנחנו אהובים.

 מכל הלשונות"."אהבת אותנו ורצית בנו ורוממתנו 

 

 יום" 49-הצטרפות לקבוצת הוואצאפ "לחדש את הקשר ב

 תורה מבפנים –קבוצת הוואצאפ  ● יעוריםש -אידרא רבא      ●יגון פנימי אתר נ   
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 דיומאפניני 
 (הרב מנחם סוכות)

 מעלת העולם הזה

 נבראנו לשמה, כולה הבריאה ראהנב לשמו יעוד באותו", תכלית"ב והארעי החומרי, הזה העולם תופס מקום איזה
 ?אנו

י: אבות בפרקי הנודעת באמירתו לענות יעקב רבי בא זאת על כי דומה  ַלְפרֹוְזדֹור ּדֹוֶמה ַהֶזה ָהעֹוָלם, אֹוֵמר ַיֲעֹקב ַרבִּ
ְפֵני ָכֵנס ְכֵדי, ַבְפרֹוְזדֹור ַעְצְמָך ַהְתֵקן. ַהָבא ָהעֹוָלם בִּ ין ֶׁשתִּ , ממעבר יותר אינו הזה העולם, כאן אינה המטרה. ַלְטַרְקלִּ

 .הבא לעולם, המטרה לעולם מהכשרה

 התפיסה את לחלוטין סותרת שנראית עצמו יעקב רבי של אמירה ישנה, העוקבת במשנה מיד, דיבור כדי תוך אך
ְתׁשּוָבה ַאַחת ָׁשָעה ָיָפה, אֹוֵמר ָהָיה הּוא: הזו ים בִּ ים ּוַמֲעשִּ ָכל, ַהֶזה ָבעֹוָלם טֹובִּ  הזה העולם אם. ַהָבא ַהעֹוָלם ַחֵיי מִּ

 את שנעדיף ייתכן איך, הבא העולם, האמת לעולם", האמיתי דבר"ל להגיע ניתן דרכו ממעבר, מאמצעי יותר אינו
 ?הקודש על החול את, האמת על השקר את, המטרה על האמצעי

 מביא", אמור" פרשת, בפרשתנו המדרש". מאמרות עשרה"ב נברא שהעולם יודעים אנחנו? הזה העולם באמת מהו
ְמרֹות" הפסוק את , טהור העולם בפנימיותו, אדרבה, גשמי או גס אינו" הזה עולם"ה בשורש". ְטֹהרֹות ֲאָמרֹות' ה אִּ

 .הבא מהעולם פחות לא ונשגב קדוש הפנימית במהותו הזה העולם

 מרחב כל, ישות כל, חפץ כל, שבו דבר כל. פרוזדור הוא הזה העולם. יעקב רבי לדברי שונה משמעות ישנה מעתה
 ניצב אני העולם עם שלי מפגש בכל. קדושה פנימית למשמעות", הבא עולם"ל ודרך ערוץ מהווים זמן יחידת וכל
 שאותה הידיעה והוא יש אחד תנאי אך. הקדושה לאותה, פנימיות לאותה אותי להוביל שיכול פתח, פתח מול

 טרקלין הוא הפרוזדור כי אדמה שאם, בקליפה להיעצר לי שאל. פרוזדור היא, מטרה אינה, גשמית ההתגלות
 .בפרוזדור אשאר, אגיע לא לעולם

 איזו? הבא העולם חיי מכל הזה בעולם אחת שעה יפה מדוע. הזה העולם את להעדיף סיבה מצאנו לא, עדיין אך
 ?שם שאין כאן יש מעלה

, הזה ההעלם, הזה העולם. הבא בעולם להגיע נוכל לא כבר אליו, הזה לעולם ייחודי שהוא אחד דבר ישנו
 עמה מביאה, הכל את המהווה את, הכול של המהות עצם את להסתיר שמצליחה כאן שישנה העצומה ההסתרה

 גובר שהחושך וככל, פשוט אור אותו ראיית את כך כל שמקשה מבוך לתוך", מרחקים"ל נשלחה הנשמה. עז געגוע
 מקום להם אין, המרחק פירות הם זו ותשוקה אלו געגועים, זה רצון. לחזור הפשוט הרצון, התשוקה מתעצמת גם

 .אחרת צורה ובשום אחר מקום בשום לביטוי להגיע תוכל לא מבטאים שהם והקרבה הזה לעולם מחוץ

 הקשר אבל, לבינו בינינו קירבה של אופטימאלי מצב אכן הוא הבא העולם. הבורא עם להתאחד בכדי נבראנו
 .הבא העולם חיי מכל הוא יפה, לבטא הזה מהעולם כאן הגעגועים שיכולים

 (אמת השפת של תורתו על מבוסס)
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