
 
 

 
 
 
 

 בפנימיות הפרשה 
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

 
 

 אל משה ויאמר אליו אני ה'" "וידבר אלוקים

אם כן  .מה המשמעות של הפסוק? ראיתי שמפרשים כך: אלוקים מרמז על מידת הדין והויה על מידת הרחמים

מידת הדין  - "וידבר אלוקים אל משה" .היא בעצם מידת רחמיםדת הדין שלי הקב"ה אומר למשה: דע לך מי

הבורא  .נתגלתה אל משה רבנו ואמרה לו: "אני הויה", אני בעצם מידת הרחמים. כי אין בבורא יתברך שני מדורים

הוא אחד יחיד ומיוחד, הוא בעל אחדות הפשוטה. לכן מה שאנו מחלקים בין מידת הדין ומידת הרחמים, זו חלוקה 

כאשר אנו סובלים, אנו מציינים את השגחת הבורא בתור מידת הדין,  ר,כלומ .י התפעלותנו והרגשתנו שלנולפ

אבל למעשה חד הוא, זה דבר  .וכאשר אנו נהנים ומתענגים, אנו מציינים את השגחת הבורא בתור מידת הרחמים

אחד. כי זה שאנו סובלים לא קובע דבר לגבי המציאות לכשעצמה. למשל אדם סובל כשהרופא מטפל בו, האם 

יאמר שהרופא מתנהג איתו במידת הדין? ודאי שלא, כי בגשמיות מגולה הדבר שהרופא פועל לטובתו, וזה שהוא 

לגבי הבורא, תלוי הדבר באמונה ואין הדבר מגולה, אבל צריכים אנו סובל עכשיו זהו שלב בתיקונו וברפואתו. אולם 

לומר שגם מה שמצטייר בחושינו כמידת הדין, הרי זו מידת הרחמים בעצם, ואין כאן יותר מאשר שם הויה, ואין 

 כאן יותר מאשר רצונו להיטיב לנבראיו. 

לוקים אומר למשה, בעצם אני הוא שם הויה, הא .וזהו שאומר הפסוק "וידבר אלוקים אל משה ויאמר אליו אני ה'"

. במוצאי יוה"כ אנו גם מציינים את הדבר, "וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה' הוא האלוקים": ו שכתובכמ

ואומרים ז' פעמים "ה' הוא האלוקים", להדגיש את הנקודה הזאת שאין כאן שתי בחינות, אלא יש כאן רק בחינה 

 .ה מציין את התפשטות האור אל הנברא-ו-ה-מציין את מידת הרחמים?  כי שם י אחת. ומדוע באמת שם הוי"ה

הגדול  ון לקבל, כאשר מלכות היא הרצמלכות, ותפארת, בינה ,חכמה ,כתרהאור מתפשט בסדר של ה' ספירות 

אל  כי מה יותר רחמים מאשר התפשטות אורו ית' .ברור מדוע שם הויה הוא מידת הרחמים ,המכונה נברא. אם כן

 (דברים מתוך מאמר תרי"ז) הנבראים?

 

 

בתוך נפש האדם ובין חדרי הלב, מתרחשות מערכות אדירות של מאבקים ומלחמות בין פרעה הרוחני למשה ואהרון 

               .אל השפע של האור, לגאולה השלמה ,של המידות הגרועות המצרהרוחניים, כדי להיחלץ מטומאת מצרים, מן 
 פרשת וארא - אבנים מתוקות מהשמיים - הרב גוטליבדברי  מתוך

 

 

 פנינה לשבת
 חשע"ת וארא

 



 

 מחשבה פנימית
 )יואל אופנהיימר(

 

ֲעֹבָדה ָקָשה" ר רּוַח ּומֵּ ה ִמֹקצֶׁ ל ֹמשֶׁ ל ְוֹלא ָשְמעּו אֶׁ ל ְבנֵּי ִיְשָראֵּ ן אֶׁ ה כֵּ ר ֹמשֶׁ  שמות פרק ו פסוק ט(" )ַוְיַדבֵּ

 פשט הפסוק:

אך העם לא הקשיב לו בשל העבודה , הגאולה הקרובה מעבדות מצריםה' מצווה את משה לבשר לבני ישראל את 

 הקשה.

 מס' דפסחא פרשה ה( -)מכילתא דרבי ישמעאל בא   האגדה על  הפסוק:

ה". וכי יש לך אדם שהוא מתבשר שָׁ ה קָׁ ְמעּו ֶאל ֹמֶשה ִמֹקֶצר רּוַח ּוֵמֲעֹבדָׁ בשורה  ר' יהודה בן בתירא אומר: "ְוֹלא שָׁ

ְמעּו ֶאל  שמח? נולד לך בן זכר, ]או אדונך[ מוציאך לחירות ואינו שמח? אם כן למה נאמר:טובה ואינו  "ְוֹלא שָׁ

ִגוּּוֵלי "וָֹׁאַמר ֲאֵלֶהם ִאיש ִשקּוֵצי ֵעינָׁיו ַהְשִליכּו ּובְ  ֹמֶשה"? אלא שהיה קשה בעיניהם לפרוש מעבודה זרה שנאמר:

אּו ֲאִני ה' ֱאֹלהֵ  ֵאל ]לכן כתוב[: "ַוְיַדֵבר ה' ֶאל ֹמֶשה ְוֶאל ַאֲהֹרן ַוְיַצּום ֶאל ְבֵני .יֶכם" )יחזקאל כ ז(ִמְצַרִים ַאל ִתַטמָׁ  "ִיְשרָׁ

 .תם[ לפרוש מעבודה זרהוום ]צווה איוצ .()שמות ו יג

 

 נקודות למחשבה:

 לבורא בחייהם?הפסוק שלנו מעלה שאלה מטרידה ועמוקה: למה יש אנשים שאינם מאמינים ואינם מפנים מקום 

אדם הנתון  .על פי הפשט בני ישראל לא שמעו למשה שדיבר על גאולה קרובה בגלל מצבו החברתי של העבד

ה". אפילו זמנו אינו ברשותו, והוא -למרותו של אדם אחר טרוד באופן בלעדי לספק את צרכי אדוניו  שָׁ ה הקָׁ  זו "ֲעֹבדָׁ

 וזו הבחינה של "ֹקֶצר הרּוַח". ,יאאינו יכול להתפנות לשמוע את דבר ה' על פי הנב

המדרש מוסיף מימד רוחני ומסביר שבני ישראל לא שמעו למשה בשל המצב הנפשי שלהם. מסבירים שבני ישראל 

מדרגת החמישים,  –ם היו שרויים במדרגה ארבעים ותשע של הטומאה ואם היו יורדים למדרגה האחרונה יבמצרי

ה", ולא היו  ,שהם היו נגועים בעבודת האלילים של מצריםלא היו נגאלים. המדרש שלנו מדגיש  שָׁ ה הקָׁ "הֲעֹבדָׁ

מעוניינים לפרוש ממנה ומביטויי הטומאה האחרים של התרבות המצרית. הם היו עסוקים רוב זמנם בתאוות 

 הגשמיות וזנחו את העסוק ברוחניות וזו הבחינה של  "ֹקֶצר הרּוַח".

ך האדם לעבור שינוי בתפיסת עולם ולשלוט על המחשבות שלו. הוא צריך על מנת לפתח את כוחות האמונה, צרי

להמעיט את עיסוקיו בענייני העולם ולפנות מקום לעיסוק בשאלות של מהות : מי אני? לאן אני הולך? למה אני 

 בעולם ומה היעוד שלי?

ים להקשיב למה שאומרים עוד לקח גדול בנוגע ליחס שלנו לזולת ניתן ללמוד מהפסוק שלנו. אנשים רבים מתקש

להם. בזמן שהשני מדבר הם מתנתקים, חושבים על דברים אחרים או קוטעים את השני לפני שהוא הספיק לסיים 

את דבריו.  התנהגות זו נובעת בדרך כלל מ"עבודה קשה" של המחשבות שלנו שמשתלטות עלינו. אך אנו גם חשים 

תנו או שנראים לנו לא חשובים. אם נסיר ולנו דברים שלא מעניינים א חוסר סבלנות, "ֹקֶצר הרּוַח", בזמן שאומרים

 אלה, נוכל להשיג יכולת של הקשבה והבנת השני יותר טובה. המכשולים האת שני 
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 דיבורי נשמה עפ"י הזוהר השבועי
 (הרב דניאל שוסטר)

ון ות שנה עמד שרו של ישמעאל לפני הקב"ה וטען: יש לי חלק בשמך כינו כתוב שארבע מאובזוה"ק בפרשת

 לשישמעאל נימול, ומדוע רק ליצחק וזרעו יש חלק בשמך?  ענה לו הקב"ה:  אינך דומה ליצחק כיוון שיצחק נימו

כיוון  כראוי, היינו גם מילה וגם פריעה, וישמעאל נימול בלי פריעה, שזה נקרא "מילה ריקנית".  אבל, עם כל זה,

ולכן בשכר זה עתידים בני ישמעאל לשלוט בארץ ישראל כשהיא ריקה  ,מעט אחיזה במילה ל כל פניםעשיש לו 

מכל, כמו שהמילה שלהם ריקנית היא.  ובני ישמעאל יעכבו את בני ישראל לחזור למקומם, היינו לארץ ישראל, עד 

 שיושלם זכות המילה של בני ישמעאל.

 ו שכתובין מלאך לאדם, שהמלאך הוא "עומד" ואדם הוא "הולך".  כמבעבודת ה', שזה ההבדל בגדול יש כלל 

גה שבה נוצר, שמה תכליתו מלאך במדרש "ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלו".  ופירושו :שהשי"ת אמר לנביא

התחתונים עם שצריך ללכת ממטה למעלה ולקשר כל החלקים  שאר, אבל אדם תכליתו לקשר שמים וארץ, יושם י

יה בסולם, יעלהותוך כדי   ,זה ע"י "הליכה בקדושה", שכל חיי האדם זה כמו סולם ארוך ממטה למעלההעליונים. ו

ישאר יעושה לאדם שע רהר צשהי ועל זה עיקר המניעההאדם מחבר את הבחינות התחתונות עם העליונות. 

שראו באדם  וגתו, כי יש מלחמה בין המלאך לאדם, כי המלאכים אמרו להשי"ת שלא יברא אדם כי קינאבמדר

שהשי"ת הולך לברוא נברא שיש לו "כח הליכה" לחבר התחתון בעליון, ולכן המלאכים מקטרגים על האדם ע"י 

גתו, דברים נפלאים וטובים במדר לויכול לתת לאדם אפי ערהר והיצ גה אחת,שאר תקוע במדרישגורמים לו לה

. "התקשרות"וא המידתה בנפש האדם מדת היסוד וברית המילה  גה גבוהה יותר. והנההעיקר שלא יעלה למדר

חלק הראשון הוא . הוא ע"י ברית מילה, ולכן בברית מילה יש שני חלקים גהגה למדרח לקשר ולעלות ממדרוהכ

ח בנפש האדם להמשיך והסרת הערלה וחלק השני הוא הפריעה וגילוי העטרה.  שחלק הפריעה מרמז על הכ

שאר תקוע ירוצה שי ר הרעגבוהה של הסרת הערלה, היצ הדרגשאפילו שכבר זכה ל והיינו .גתוהלאה במדר

רק אצל  ן.  ולכלגלות אור יותר גבוה הגשהאדם ממשיך במדר, השלב השני שהוא הפריעה גה זו.  ועל זה באבמדר

רוג גה, שזה מכניע את קטגה למדרמדרמח לעלות ושמורה על הכ ,עם ישראל יש את השלמות של הפריעה

 מיםדת צדיק, כתוב בזוה"ק שהיא מחברת שיגתו.  וספירת היסוד, שהיא מישאר במדריהאדם שרוצים ש המלאכים

גה )ושורש העניין הוא גה למדרא ההליכה ממדרושל מילה ופריעה שהארץ, כי כנ"ל שביסוד מושרש העבודה הזו ו

, בימי השובבי"ם שמלאכים נבראים בזיווג דנשיקין ונשמות מזיווג דיסודות( וע"כ עתה, הסולם רושכמבואר בפי

 שבת שלום. .הלדרג השהוא תיקון הברית, היינו תיקון העניין לעורר בנפשותינו להיות הולכים מדרג

 

 

 השפעהפניני אמונה ו

 (נ. .א)

 ! עולם של ריבונו

 , ושניה שניה כל אותך לזכור רוצה אני

 , הזמן כל, לימיני, לצידי האוהבת נוכחותך את להרגיש

 . לעולם באנו בעצם זה בשביל כי

 , אבא אותך שוכח אני ,העשיה בתוך שאני לעשות מה אך

 . אותך זוכר ולא, שמצליח ממה, עושה שאני ממה מרוצה, שלי היישות בתוך אני

 , לכבודך יהיה עושה שאני מה שכל לכוון אזכה אני שמראש אבא לי תעזור

 . אצבע להזיז יכול לא אני שבלעדיך, בזכותך הכל, ממך הכל, שלך שהכל לזכור

 . כבודנו את לא, בעולם כבודך את להגדיל זה עושים שאנחנו מה וכל שלך שליחים רק שאנחנו לזכור

 . עולם בורא של שמו ישתבח שיגידו כדי זה שהכל לחשוב, בעולם טוב בלעשות, בחסדים להרבות כשזוכים גם

 הכי, טבעית הכי בצורה ואמר למעלה הצביע הוא, איתי עשה שהוא חסד על לו להודות שבאתי יהודי אותו כמו

 ". שליחים רק אנחנו, שלו הכל, "זיוף של שמץ בלי, אמיתית

 

 .אותך לזכור יותר הרבה אצליח אני ככה, להרגיש אבא רוצה אני ככה

 



 פניני בינה

 (יפעת אדלר)

 וההתחדשות חודש השינוי  –חודש שבט 

 מהי המהות של החודש הזה?בשבת נכריז על ראש חודש שבט שיחול בשבוע הקרוב. 

שקועים במשפחה, אנחנו אנחנו מגיעים לעולם הזה, שוקעים בשגרת היומיום ושוכחים למה בכלל הגענו לכאן. 

נסתר מעינינו, והתכלית שלשמה בלימודים, בפרנסה  ובחיי היומיום והקב"ה שנמצא בכל מאורע ובכל מקום 

 הגענו לעולם נשכחת מאיתנו.

למלך שחלה במחלה קשה שלא מצאו לה תרופה. הבטיח המלך למי שיצליח לרפאו  משלממשיל הבעל שם טוב 

תן לו לשהות כמה שעות בבית גנזיו כדי שיאסוף משם ככל אשר יעלה על ידו. לאחר זמן הגיע אדם אחד ישי

ו . אחד מהם גילה להיחלץ מהבטחתולאיך תחבולה שהצליח למצוא תרופה למלך. ביקש המלך מיועציו הנאמנים 

. מה עשה המלך? את כל מה שסביבושוכח  מיםמסוי ניםפעם שהוא שומע ניגובכל  –שהאיש שהצליח לרפא אותו 

. הגיע האיש נים הערבים לאוזןביום הענקת הפרס העמיד ליד הכניסה לבית הגנזים שלו תזמורת שניגנה את הניגו

ף הזמן שהבטיח המלך והאיש עזב את אל בית גנזי המלך, שמע את המנגינה הקסומה, ישב והאזין לה עד שחל

 המקום בידיים ריקות.

כך לפני כל גאולה פועל יצר הרע כדי להרדים את האדם ולמשוך אותו בדברים עד שח"ו מחטיא האדם את 

מטרתו. מראה לנו יצר הרע הרבה פרטים והרבה עניינים ואנחנו שוכחים מה המטרה שלנו כאן. במצב כזה של 

אנחנו עלולים לאבד את הגאולה ח"ו. התרגלנו כל כך לחיצוניות העולם הזה עד קוצר רוח ועבודה קשה 

ובמקום לטפל בשורש הבעיות אנחנו נופלים למלכודות הפתרונות  ,ששכחנו בכלל שאנחנו זקוקים לגאולה

 הזמניים החולפים והשטחיים.

איש אינו מנסה לחשוב לרגע בדרך כלל בפינוקי הגוף למיניהם.  תת אלה מבטיחים לאדם אשליות שמלוופתרונו

ברחבי הרשת, בחדשות ובעיתונים ובמסדרונות מתנהלים ויכוחים איך לפתור את  איך ניתן לחיות את חיי הנצח.

הבעיות שאנו שומעים עליהם יומיום. ואנחנו שוכחים שהפתרון טמון בכל אחד ואחד מאיתנו, ובתיקון שעל כל 

 אחד ואחד מאיתנו לעשות.

גאול את ישראל היה מצב דומה וכל אחד היה עסוק בשלו. הדבר חוזר לפני כל יציאה מעבדות כשמשה רבנו בא ל

 לחרות וקל וחומר כשמדובר על הגאולה האחרונה והסופית.

בחודש שבט מתחיל שרף העצים לזרום מחדש ולהחיות המתים. אומר הזוהר בפרשת נשוא סעיף ק"ב  מאמר ערב 

רב שינסה לחבל ולמנוע את לימוד רזי התורה, כי -ב יתעורר כוחו של הערברב שברגע שבשורת הגאולה תשמע, שו

בזכותם נצא מן הגלות ברחמים. כמובן שלא תהיה להם הצלחה גדולה במניעה הזאת. חזרתנו לארץ ישראל כעם, 

נטיעת ארץ הקודש בעצים גשמיים ובעצים רוחניים יצמיחו את הגאולה בקרוב. הפירות שנשתבחה בהן ארץ 

ל, ושעליהן יש לברך תחילה, הן סוד התיקון של החטא הראשון שממנו ירדה מיתה לעולם. ולכן אנחנו עושים ישרא

בט"ו בשבט סדר מיוחד כדי להחזיר את הסדר הנכון ליקום כולו. בסדר הברכות על שבעת המינים נאמר: "כל 

וק "ארץ חיטה ושעורה וגפן סדר הברכות הוא לפי הקרבה למילים "ארץ" בפס –הקרוב לארץ מוקדם לברכה" 

תאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש". ניתן לבאר את "כל הקרוב לארץ מוקדם לברכה" בצורה הבאה: כל מי שקשור 

הוא קשור  –יותר לארץ ישראל וקרוב אליה בליבו ובנפשו וגם ברגליו ממש ומתעסק בבניינה הגשמי והרוחני בפועל 

ממנה ולכן הוא "מוקדם לברכה" כלומר מתחבר תחילה עד שיחזור המצב בעצם לבחינת האור של הגאולה הנובע 

שבו השורש והתוצאה יהיו מאוחדים ואז לא נתייחס רק לתוצאות אלא "טעם העץ" יחזור להיות כ"טעם הפרי" 

 ללא הפרש בין פנימיות וחיצוניות, ואז נזכה ונעשה מהעולם הזה העולם הבא.

רוש כדי לשחרר את היקום מכבלי החושך והמוות. כמו השרף המתפשט בחודש שבט אנחנו מבלים את הכוח הד

- את המודעות הזאת במשך השנה כולהלוהי מתפשט בנו ומכשיר אותנו לשמור -בעצים, השרף של האור הא

לראות את הקב"ה המסתתר בכל מאורע, ולזכור שיש תכלית מאחורי כל מפגש, אירוע ותקלה ולפעול בהתאם 

 ו.את הרע מחיינבחודש הזה אנחנו יכולים להתרומם למדרגה רוחנית גבוהה ולהסיר  בכל רגע ובכל שעה.

לגילוי מלכותו יתברך בעולם במהרה ושנזכה ל"בלע המוות לנצח ומחה ה' דמעה מעל כל פנים" )ישעיהו כ"ה( 

 בימינו אמן.
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