
 
 

 
 
 
 

 בפנימיות הפרשה 
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

 
        

 (ז כא שמות) ."ָהֲעָבִדים ְכֵצאת ֵתֵצא ֹלא ,ְלָאָמה ִבּתֹו ֶאת ִאיׁש ִיְמכֹּר ְוִכי"

 אבל, ואלוקות גמורה קדושה היא הנשמה כי. לשפחה הנשמה שהיא בתו את מוכר והוא, ה"הקב זה איש: פירוש

 תצא לא הזו הנשמה אבל. לקבל הרצון של הכח אצל ולשעבוד לעבדות אותה מכניס, האדם בגוף שמכניסה בזה

 לרצון מניח אינו ת"השי .לעושקם לאיש הניח לא כי, בנזקים היינו, ועין בשן העבדים כצאת לקבל הרצון מרשות

 ת"השי כי. העליונה על וידה לשורשה ותחזור הגוף מן דבר של בסופו תצא הנשמה אלא, לנשמה להזיק לקבל

.               ייסורים בדרך או תורה בדרך או - הגוף על תגבר דבר של בסופו שהנשמה שונים תהליכים הפעיל

 גר. בלבד נח בני מצוות שבע עליו שקיבל מי הוא תושב גר. הגר זכויות ושמירת אהבת עניין מוזכר השבוע בפרשת

 שנולד אדם הוא ישראל. רפורמות שום ללא ישראל תורת כל את עליו וקיבל מלא באופן שהתגייר מי הוא רגיל

 גדול כ"כ מעבר ועשה כגוי שנולד אדם כי. ועדין רגיש שמצבו מטעם מיוחד באופן הגר על מזהירה התורה. כיהודי

 שמא חושש הוא .מאד פגיע הוא פנימה תוכו בתוך, יהודים חיים ואורח למנטליות גוי של חיים ואורח ממנטליות

 לקבלם אלא ,באו מנין, תשובה לבעל וכן, לגר להזכיר אסור ולכן. אותו תקלוט ולא אותו תידחה היהודית החברה

 .ביותר תהאוהד בצורה בקליטתם מאד ולהפליא, באהבה

 לרצון ולעבור לקבל הרצון מן להתנתק שהחליט אדם. לגוי נחשב לקבל ברצון ששקוע אדם,  פנימית  מבחינה

 שלו הגר את שיקבל, עצמו האדם את מזהירה והתורה. מלא באופן זאת עושה אכן אם, כגר נחשב להשפיע

 רוצה ואינו, לגמרי לקבל הרצון את פסל שהוא לומר יכול אדם כי. לקבל הרצון בזוהמת שמקורו למרות, באהבה

 על קיבל לקבל הרצון באם אלא, נכון הדבר שאין, התורה אומרת ל זהע. בכלל לגיטימי גורם בתור אותו לקבל

 הרצון בגלל באה האדם של ההתקדמות עיקר אלא, בלבד זו ולא. לגיטימי הריהו, להשפיע הרצון שליטת את עצמו

 מרשות לצאת מלמעלה והעזרה הכוחות את קיבל האדם לכן, האדם את ומצער שמציק מחמת כי, לקבל

 . הטומאה

 

 

 

  פניני אמונה והשפעה
 (א. נ.) 

 
 !  עולם של ריבונו

 טוב דבר איזה לעשות - התרוקנותו התענוג של מטה כלפי תנועה הוא ההרגשכש, שמחה , רוחה מצב כשנעלם

 מרגיש אני המצב על מתבונן אני וכאשר .להגיד שרשאפ טובה מילהאיזו , ויתור איזה, קטן חסד איזה. לשני

 בעצמי אני - השני את קצת מחתייש שכן ,חסד עשיתי כן, שבהן קטן דבר עשיתי כןשבהן   הקודמות שבפעמים

. מחדש אותך להרגיש, מחדש להתחבר לי עוזר כך כל הזה הקטן החסד .(השפעה) תענוג הוספת - שמחה מתמלא

 העיקר. מהם אחד בכל להשתמש מתי ולדעת כולם את לזכור לי תעזור. אבא אותי שמשמחים דברים עוד יש

 להרגיש ,להרגיש זה, אליך מחובר להיות זה השמחה כי. לכל התרופה היא השמחה כי. השמחה על לשמור

 צריך יותר מזה???. אותך ולהרגיש

     .תענוג של גדולה קבלה היא ההרגשה הנכון הוא ההפך - נותנים שאנחנו נראה בהשפעה

 

 פנינה לשבת
 חשע"ת משפטים

 



   

 מחשבה פנימית
 )יואל אופנהיימר(

 

 מום שבך אל תאמר לחברך

 : הפרשה של הפסוק

 )שמות כב,כ( ִמְצָרִים." ְבֶאֶרץ ֱהִייֶתם ֵגִרים ִכי ִתְלָחֶצּנּו ְוֹלא תֹוֶנה ֹלא ְוֵגר"

 :הפסוק פשט

 .במצרים גר היה  ישראל עם כי בגר לפגוע אוסרת התורה

 )ב עמוד נט דף מציעא בבא מסכת בבלי תלמוד)  :הפסוק  על דההאג

 מאנה שנא מאי. בשנים עובר והלוחצו[, תעשה לא מצווה]  לאוין בשלשה עובר הגר את[ המצער] המאנה: רבנן תנו
 ְוֹלא(, "ה"כ ויקרא" )ֹאתֹו תֹונּו ֹלא ְבַאְרְצֶכם ֵגר ִאְתָך ָיגּור ְוִכי[, "שלנו בפסוק] תֹוֶנה ֹלא ְוֵגר:  לאוין שלשה דכתיבי -

 בפסוק" ]ִתְלָחֶצּנּו ְוֹלא: "כתיבי שלשה, נמי לוחצו. הוא עמיתו בכלל וגר -( כה פרק ויקרא" )ֲעִמיתֹו ֶאת ִאיׁש תֹונּו
: אלא -[! אדם כל  על ההזהרה] הוא בכלל וגר -( כב שמות" )ְכֹנֶׁשה לֹו ִתְהֶיה ֹלא( "כג שמות" )ִתְלָחץ ֹלא ְוֵגר[ "שלנו
 ואמרי, מקומות וששה בשלשים תורה הזהירה מה מפני: אומר הגדול אליעזר רבי, תניא. בשלשה זה ואחד זה אחד

 ֱהִייֶתם ֵגִרים ִכי[ "של הפרוש מה] דכתיב מאי[. רע שמקורו] רע שסורו מפני - בגר מקומות וששה בארבעים לה
 .לחברך תאמר אל שבך מום: אומר נתן רבי"? ִמְצָרִים ְבֶאֶרץ

 :למחשבה נקודות

 על מוסיף' ואלה' שנאמר מקום כל: "במקום י"רש ומסביר" ַהִמְׁשָפִטים ְוֵאֶלה" במילים מתחילה שלנו הפרשה
 החברה של המשפט בדיני עוסקת שפרשתנו למרות: רושיפ". מסיני אלו אף, מסיני הראשונים מה. הראשונים
 ְוַאֶתם: "סיני הר מעמד מטרת את לשרת באים הם גם, רבות חברות של החוקים לספרי דומים הנראים הישראלית

 עולם לתיקון מתמיד במאמץ כרוכה לאומית לקדושה החתירה(. יט שמות" )ָקדֹוׁש ְוגֹוי ֹכֲהִנים ַמְמֶלֶכת ִלי ִתְהיּו
. מתוקנת חברה של לקיומה הנחוצות לחברו אדם בין מצוות של רב מגוון פרשתנו מונה, כך לשם. די-ש במלכות

. והאלמנה היתום, הגר, העני ובמיוחד, ממון או השפעה םהנטולי לאלה, לחלשים הדאגה עומדת זה חזון במרכז
 !בגר פגיעה כל על התורה אוסרת שבהם מקומות וששה שלושים לפחות מונה אגדתנו

 שבע את ומקבל ישראל בארץ הגר נכרי – תושב גר הוא הראשון. בתורה" ֵגר" למילה עיקרים מובנים שני קיימים 
 להחליט קשה. במלואה ישראל תורת את עצמו על שמקבל נוכרי, צדק גר הוא השני. אמונה מתוך נוח בני מצוות
 נוישאבות ברור כי, תושב הגר נושא על מרמזת במצרים ישראל עם מעמד הזכרת. שלנו הפסוק מתכוון גר לאיזה

 אנו, אחרות במילים". הרע סורו"ב הגר רווחת על ההקפדה את אגדתנו מנמקת, זאת לעומת. שם התגיירו לא
 המוצא לנקודת ולחזור התורה את לעזוב הוא עלול, אותו נלחץ אם. ושברירי רעוע מעמד בעל צדק בגר עוסקים

 של מיוחדת המאוד המדרגה בשל הגר לטובת לדאוג שעלינו, לזכות לפרש אפשר אולי או[. הזרה העבודה] שלו
 דואגת שהתורה להניח סביר.  וכבוד להערכה זכאי כך ובשל, המקולקלת והתנהגותו אמונתו את שעזב אדם

 תושב גר בהתחלה: אחד אדם של בחיים שלבים שני קרובות לעיתים המהווים, הגרות סוגי לשני דומה במידה
 .בחיקו אותו שקיבל העם של לגורל התחברות מתוך צדק גר יותר ומאוחר

 מעולמות הבא, שבנו הזר החלק היא האלוקית הנשמה. רוחניים סמלים של בשפה שלנו הפסוק את לקרוא ניתן
 מלשון) מצרים בארץ חשו ישראל שבני כפי נוכריה בארץ גרה מרגישה היא. הגשמי בגופנו להתגורר ויורדת עליונים

 אליו יחסילהת אלא, שבנו הקדוש הגר את ולהשפיל לדחוק לא אותנו מזהירה התורה(. מגביל, מעיק, מיצר
 .לטובה עלינו שישפיעו כדי, שלו והנעלות הטהורות לשאיפות מקום ולתת, וסובלנות ברגישות

 
                      



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

 

 ..."עברי עבד תקנה כי .לפניהם תשים אשר המשפטים ואלה"

, הדינים שהם משפטים פרשת באה, הרחמים עניין היא שהתורה, התורה את שקיבלנו ואחרי. דינים הם משפטים

. המתקה, הבדלה, הכנעה: לימד הקדוש טוב שם שהבעל דרכים' בג בא הדין תיקון. לתקנם יכולים אנו שמעתה

 עניין שהוא בן בחינת שזה, ההמתקה לבחינת זוכים ובסוף. למשא וכחמור לעול כשור הכנעה הוא העבדות עניין

 רוצה אינו העבד שאם מובא בפרשה. בן בחינת י"ע בסוף נמתק וזה, והדין והפחד היראה עניין הוא עבד. אהבה

 העבד. בינה כנגד כן גם זה ואוזן, בינה בחינת זה יובל. היובל עד עובד ואז במרצע אזנו את רוצעים, לחופשי לצאת

", בן לבחינת לעלות ולא, והדין היראה שהיא, במדרגתי להישאר רוצה אני: "אומר והוא היראה עבודת על מרמז

 כולם ביובל כי, היובל עד אבל. אזנו את רוצעים כן ועל, בינה רומזת שעליה, החירות בבחינת פוגם הוא שבזה

 זוכים אז כי", בן" בגמטריא האותיות עם" יובל" אשר וראה. בן לבחינת עבד מבחינת לצאת שזוכים, לחירות יוצאים

 ומפה, הכל עושה' שה ההשגחה סוד שהן, הראשונות הספירות' ג זה ולמעלה הבינה מספירת כי. בן למדרגת

 משיגים אנו התורה קבלת י"ע כי. הדינים את ממתיקים שעמה, התורה קבלת של העומק וזהו. הדינים כל נמתקים

', מה שהכל כשמשיג אבל'. מה שהכל משיג לא אדם כי באים הדינים ועניין. המעשים לכל ויעשה עושה, עשה' שה

 -" לפניהם". "לפניהם תשים אשר" וזהו, פעולותיו ודרכי אביו של עסקיו כל שיודע בן בחינת שזה, הדין נמתק אז

 התורה שבקבלת וזהו. נפלאה בהשגחה והכל, יהיה שכך" זה מלפני" החליט' ה רק, כלום עשית לא שאתה שתדע

 עבד מדרגת לעלות היא התכלית כי", עבדים מבית הוצאתיך אשר אלוקיך' ה אנכי: "אמר ת"השי הראשון בדיבור

 זו עבד כי, העבד עניין עם מתחילה, הדינים עניין שהיא, משפטים פרשת ולכן.  רחמים שזה בן לדרגת דין שזה

 לרחמים הדין מהפכים אנו, ל"כנ" לפניהם" בכוח, התורה קבלת ובכח, הכל עושה' שה משיג לא שעדיין מדרגה

 .מקום של רצונו עושים שישראל בחינת שזה, בן לדרגת עבד מדרגת ועולים

 

 

 

 

 פניני שירה
 ס(אהרן ב)

 

 
 ָאָדם ָצִריך

 ִלְלמֹוד ֶחְמָלה
 ָאָדם ָצִריך

 ִלְלמֹוד ַהָכַלה
  ְוִהְזָדהּות

 ְוַעִין טֹוָבה
 ְוַהְקָׁשָבה

 ָאָדם ָצִריך
 .ִלְלמֹוד ַאֲהָבה

  

  



 

 פניני בינה

 (יפעת אדלר)

 

 המסע אל עצמנו

, קיונותיבודה, קניות, סידורים, הסעות לחוגים, בישולים, נתפילות, לימודים, עבכל בוקר אנחנו קמים ליום חדש. 

וכך חולפים להם הימים, החודשים והשנים. אבל מה המטרה שלנו כאן? למה  ים והתאווררות פה ושם.בילויוגם 

 נועד פרק הזמן שקיבלנו כאן במתנה על פני האדמה?

ם ְואֹוָרה ְכאֹור ַהַחָמה ִׁשְבָעַתיִ  ,ֶלֶׁשם ְׁשבֹו ְוַאְחָלָמה ,ֵלב ַעל ַהְּנָׁשָמה ִשימּושמעיה קוסון בפיוט אודה לאל: " כותב ר'

 ..." האם אנחנו שמים לב על הנשמה שלנו?ָכבֹוד ֻחָצָבה ָלגּור ְבֶאֶרץ ֲעָרָבה ִמִכֵסא. רְכאֹור ֹבקֶ 

מיצר. לגלות קשיים והלהתעורר מהתרדמה, לקום מתוך האפלה, מתוך ה ניצוץ האלוקי שבנו.להתקרב לעצמנו, ל

וגם שכשאנחנו בתוך חנו. . לנקות את הבוץ שנדבק בנו בדרך ולזכור שהבוץ הזה הוא לא אנאת הבריאה שבנו

עכשיו היו  ד, הולכים וחושפים בתוכנו כוחות שעאותנו לזכור שהם אלו שהולכים ומצמיחים -החושך והמיצרים 

לפקוח את העיניים אל רך. שבדוהנפילות ולא להיבהל מהמשברים  .ול ולצמוח. לגדהכיר את עצמנולעלומים. 

להשתחרר  .המבוי הסתום, מהעיכובים והיסוסיםצרים, מן ההאור שבנו, אל צלם אלוקים שבנו. לצאת מן המי

לפרוץ מבעד למחסומים פתח, ילנשום, לה. שמסתירים מעינינו את הדרך להיפרד מדברים מיותריםמהכבלים. 

 להצמיח ענפים ועלים ופרחים ופירות. לשלוח שרשים,  להתחזק, לגדול ולצמוח.והחסימות, 

ה וטהורה ומנגד יש לוה ממעל שהוא רצון להשפיע, כוח של נתינה זכ-יש בנו שני כוחות מנוגדים זה לזה. חלק א

הרצון לקבל תענוג מאפשר לנו ליהנות מהשפע שבעולם. וככל שהרצון הזה  בנו כוח של רצון לקבל תענוג לעצמנו.

כך גדלה היכולת שלנו ליהנות. אך כשהרצון לקבל שולט עלינו ואנחנו שוכחים את כוחות ההשפעה  –גדול יותר 

 המסע שלנו כאן בעולם. אחריו ולשכוח אתעלולים ללכת שבי אנו  – שבנו

אם נחיה מתוך מודעות והתחברות לחלק הנשמתי שבנו נוכל לפעול ולחיות מתוך מקום של שלמות ושלווה. נוכל 

נוכל להשתדל לזכור בכל מאורע שקורה לנו לנצל את הזמן כדי להתפתח ולתקן ולנקות ולעלות מעלה מעלה. 

 ון שעלינו לבצע. ולבדוק מה המסר שטמון בו עבורנו, מה התיקלעצור 

 משאבי את חלק לכל לייחס נוכל, ובעולם שבנו הטפל החלק ומהו העיקרי החלק מהו, מהותנו מה באמת נבין אם

. זווית בקרן מונח עכשיו עד שהיה מה נוכל לשים במרכז תשומת ליבנו את. באמת לו המתאימים והאנרגיה הזמן

 וזהו יסוד התשובה והחזרה לעצמנו.

למצוא את עצמנו מחדש יום יום ושעה שעה. להתקרב אל עצמנו, אל הסובבים אותנו ואל הבורא. להתמלא 

בזרימה של כוחות חיים מתחדשים, למצוא את האושר בתוכנו, לזקוף ראש וקומה. לאט לאט, בנחת ובהדרגה. 

 נדרך על גבי נדבך, צעד אחר צעד. 

י המהות הנסתרת שלנו, של חשיפת הכוחות הנסתרים שלנו זה המצפן במסע שלנו אל עצמנו, במסע של גילו

 והוצאתם לאור העולם. להתחבר לעצמנו, לסובבים אותנו ולבורא בכוח האהבה.

 )הרב אשלג זצ"ל( "כל עבודתנו לגלות את אהבתנו בקרבנו בכל יום ויום מחדש."
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