
 

 
 

 
 
 
 

 בפנימיות הפרשה 
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

 
 

ֵצק ֶאת ַויֹּאפּו" ֵמץ ֹלא ִכי ַמּצֹות גֹּתע   ִמִמְצַרִים הֹוִציאּו ֲאֶשר ַהבָּ  ְוַגם ְלִהְתַמְהֵמהַ  יְָּכלּו ְוֹלא ִמִמְצַרִים גְֹּרשּו ִכי חָּ

ה ׂשּו ֹלא ֵצדָּ ֶהם עָּ  ".לָּ

 ולכן, לצאת אותם זרזו שלהם המכות ייסורי מחמת, המצרים כלומר .כמקרה המצות עניין את מציגה התורה

 משליטת יוצא כשהאדם דווקא; מקרה לא שזה נאמר דרכנו פי על. מצות להם ויצאו להחמיץ הספיק לא הבצק

 יש שבחמץ הוא למצה חמץ בין ההבדל. חמץ ולא מצות היא שלו התזונה ממילא, מצרים הנקרא, לקבל הרצון

 הוא לו מגיע שהכל חושב כשאדם. האדם של לקבל הרצון של לצורתו דומה וזה, הבצק את המתפיחים שמרים

 שולט עליו – הקדושה בדרכי ההולך האדם על אבל, הכל לו מגיע ולדעתו הכל להבין צריך הוא, נפוח מאוד אדם

 שמח הוא, דבר לו שמגיע חושב לא והוא להשפיע רוצה הוא, מצרים קליפת משליטת  יוצא הוא .להשפיע הרצון

 לה שלית" אישה בבחינת להיות שצריך האדם כדוגמת –" עוני לחם" נקראת היא כן ועל המצה צורת זאת. בחלקו

 ביציאת שניזונו שהתזונה מקרה לא זה, הקדושה השכינה זו חיל אשת". בעלה לה דיהיב מה אלא מידי ולא מגרמא

 והוא עצמיים רצונות לו אין, עצמו משל ותוספת נפח שום לו שאין עוני לחם - מצה דווקא היא מצרים שליטת

 .כמשפיע כולו נבחן

ה ְוַגם ׂשּו ֹלא ֵצדָּ ֶהם עָּ  משתדל שהאדם הכוונה רוחנית ומבחינה, חיות צד כלל בדרך צייד .ציד מלשון צדה - לָּ

 לא כבר זה מצרים מקליפת כשיוצאים אבל, וטעם תענוג להרגיש רוצה הוא דבר בכל(. חיים מלשון) חיּות לצוד

 . מהקבלה ולא מהשפעה מגיע תענוגה כי, טעם ובלי תענוג בלי גם' ה את לעבוד יכולים, הכרחי

 

 

 

 חודש שבט

 –השדה, וראש השנה לאילנות בא לרמז לראש עץ  – םוכיוון שכל העניין של ט"ו בשבט בא לרמז על עבודת האד

ה' שהם דרך בעבודתו של אדם. שכיוון שעברו רוב ימות החורף, וכפי שלמדנו דעניין הגשמים בעבודת תחילת 

יא למאור התורה המאיר לנפש האדם, שמחזירו למוטב. שהתורה המרמז  –יורדים מלמעלה, ומרווים את האדם 

הפירות  ימות הגשמים, ועלה השרף באילנות, ונמצאו הנותנת כוח ללכת בדרך ה'. וז"ש רש"י: "כי כבר עברו רוב

חונטים מעתה", ומתחילים הפירות לגדול ולהבשיל, היינו שהאדם כבר עשה את רוב עבודתו במחצית השנה 

ה מרמז על זמן שכבוד ה' נסתר מבריותיו, ויום הזאת, בזמן שהימים קצרים והלילות ארוכים, ומצד עבודת ה' ליל

, מבריותיוכי כאשר נסתרת חשיבותו של הבורא  מרמז על זמן של גילוי, ועיקר העבודה הוא דווקא בזמן הלילה,

"כשור לעול וכחמור למשא". ובט"ו  ונסתרת השגחתו בבחינת "הטוב והמיטיב", נזקק האדם ללכת בדרך אמונה,

בשבט שכבר רווה האדם מן הגשמים, שירדו ע"י עבודתו והתאמצותו בתורה ומצוות כנ"ל, והספיק לקבל את 

 המאור שבתורה בלילות החורף הארוכים, אז נקרא "ראש השנה לאילנות".

 )הרב גוטליב, במעגלות השנה, חודש שבט(

 

 

 
 פנינה לשבת

 טשע"ת בא
 



 חשבה פנימיתמ
 )יואל אופנהיימר(

 

ְתֵניֶכם ֲחג ִרים ַנֲעֵליֶכם ְבַרְגֵליֶכם ּוַמֶקְלֶכם ְבֶיְדֶכם ַוֲאַכְלֶתם אֹּתֹו" כָּה תֹּאְכלּו אֹּתֹו מָּ זֹון ֶפַסח הּוא  ְוכָּ ְבִחפָּ
 )שמות יב, יא( ."ַלה'

 

 פשט הפסוק:

בני ישראל מצווים בליל יציאת מצרים להקריב שה בן שנה. את דמו יש לשים על משקוף הבית ואת בשרו יש 
 לוי בחבורה. יש לאוכלו בחיפזון, בדקות אחרונות לפני עזיבת מצרים.לאכול צ

 

 )שמות רבה פרשה יט( הפסוק:   האגדה על

כשאכלו ישראל את הפסח במצרים אכלו אותו בחפזון שנאמר: "ְוָכָכה תֹּאְכלּו אֹּתו" על שם כי בחפזון יצאת מארץ 
אּו צֵּ ָפזֹון תֵּ י ֹלא ְבחִּ י יְִּש  מצרים, אבל לעתיד לבוא:"כִּ ְפֶכם ֱאֹלקֵּ ְפנֵּיֶכם ה' ּוְמַאסִּ ְך לִּ י הֹּלֵּ כּון כִּ לֵּ ְמנּוָסה ֹלא תֵּ ל" ּובִּ ָראֵּ

)ישעיה נב(. למה הדבר דומה: לסוחר שנכנס לפונדק, בלילה עמד ונטל ]לקח[ כל אשר לו ויצא לדרכו. עמדה 
אותו איש אמר: מי גרם לי  הפונדקית בבקר והתחילה צווחת ]צורחת[ ראו איש זה עמד בלילה ונטל כל אשר לי!

לשמוע כך? אלא מפני שיצאתי בלילה. לפיכך נשבע אני שלא אצא בלילה עוד. כך התקינו ]הכינו[ ישראל עצמן 
כל אשר לנו ... אמר   בלילה לצאת בהשכמה, עמדו המצרים אחר שהלכו להם ואמרו נרדוף אחריהם מפני שנטלו

ם בו! ]בעת יציאת מצרים[ מכאן ואילך: כי לא בחפזון תצאו! להם הקב"ה מי גרם לכם כל אלו? חפזון שיצאת
 ]בזמן הגאולה העתידית[...

 

 נקודות למחשבה:

רש"י מסביר שפרוש חפזון "לשון בהלה ומהירות", עושים את הדברים מהר ובלחץ, ובשל כך עלולים לדלג על 
ה הנאותה לעשות דברים לפי הסדר שלבים חשובים. לחפזון מתלווה בדרך כלל תחושה של החמצה, לעומת הצור

ובאופן מחושב. החפזון נובע מחוסר זמן לבצע פעולות, כתוצאה משני מצבים: א( בזבוז זמן ודחית מטלות לרגע 
 נסיבות חיצוניות אשר אינם משאירות את הזמן הנחוץ לבצע את הפעולות הנדרשות.  אחרון. ב( השפעה של

בפרושם על החפזון של יציאת מצרים )תלמוד בבלי ברכות ט א(: רבי חכמינו מצביעים על שני הכיוונים האלה 
חפזון דמצרים ]המצרים "נשברו" ממכת בכורות ולחצו את ישראל לצאת כמה  -אלעזר בן עזריה סבר: מאי חפזון 

חפזון דישראל ]בני ישראל חשו שכל שהייה נוספת במצרים עלולה  -שיותר מהר[, ורבי עקיבא סבר: מאי חפזון 
על כל פנים נתפסת יציאת מצרים   פיל אתם במדרגה החמישים של הטומאה ולחסל כל אפשרות של גאולה[.לה

טבעית, בכוח הניסים של הבורא, שמדלגת על שלבים הרגילים. משם נובע גם שם -כסוג של גאולה חפוזה, על
 בלילה, כמעט בסתר.החג: "פסח", מלשון לפסוח, לדלג על תחנות ותהליכים. בנוסף, גאולת מצרים היתה 

לעומת זאת הגאולה העתידית מתרחשת בקצב איטי, קומה על קומה, ונמשלת ל"אילת השחר", ההבזק הראשון 
של אור הבוקר "...ראו איילת השחר, אמר ר' חייא כך היא גאולתן של ישראל... בתחלה היא מאירה קימעא ]קצת[, 

ילקוט שמעוני(. הנביא ישעיה מבטיח במדרש שלנו ואחר כך היא מנפצת ובאה, ואחר כך היא פרה ורבה" )
שהגאולה עתידית תגיע באור יום ולא בלילה. היא תהיה גלויה ונהירה לכל העולם. היא גם תופיע כסיכום של 

  בכל הדורות, בכל תחומי החיים, ועל פי כל השלבים.  האנושות  תיקון העולם על ידי

   



 פניני תפילה
 איתי אשכנזי(הרב )

 

 מה שהייתי בטוח שיקרה פה

 . ומתחיל. לתפילה מתיישב

 . רגע רגע. הי. הי

 . אחורה צעד רגע נחזור בוא

 הרבה. אחורה אותנו שמושכים דברים הרבה עם מתחילים אנחנו התפילה את גם, בחיים דברים הרבה כמו
 . לב אליהן שמים שאיננו מגבלות הרבה. חסימות

 שמה זה על פעמים הרבה? מה על. כועס עצמך את ומוצא הביתה נכנס אתה, שלנו בחיים אחר ממרחב, למשל
 . לך שיש לב שמת לא שאפילו לציפיות. שלך לציפיות התאים בדיוק לא בבית שמצאת

 רגע לעצור כדאי עצמנו עם מאבקים לחסוך כדי אז. לנו שיש לב שמנו לא שאפילו כאלו. ציפיות לנו יש בתפילה גם
 של הגילוי עצם? פה לקרות שאמור מדמיין אני מה? מצפה אני מה - ולבדוק התפילה למעמד שמגיעים לפני

 .עצמו בפני חשוב הציפיות

 את לקבל. אחרות לאפשרויות להסכים. הזו הציפייה את לשחרר לנסות גם אפשר, לב קצת לי יש אם, כך אחר
 . בעיני חן מוצא בדיוק לא זה אם גם אחר משהו פה יקרה שאולי העובדה

 . משוחרר יותר כבר שמשהו תראה, למפגש כשתכנס עכשיו

  ...בכריות רק לא זה ציפיות כי

 יעוריםש -אידרא רבא  ...יגון פנימי אתר נ

 

 

 

 

וח החיים מטפורה על כעץ החיים הוא  - ״עץ החיים״

שמחייה ומחדש אותנו בכל רגע ורגע. כל נשימה שלנו 

מחוברת לעץ החיים, למקור החיים, שהוא מאגר 

 אינסופי של תודעה, בה נמצא כל מה שהיה הווה ויהיה.

ככל שהתודעה שלנו תהיה מחוברת יותר לתודעה 

האינסופית הזו כוח החיים שנחוש יהיה עצום וגדול 

 יותר.

 

 האמנית אורית מרטין

www.oritmartin.com 

 

http://www.nigunpnimi.com/
http://www.idraraba.com/itai
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.oritmartin.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1eQ-ZVVTjLLHFtPgWLUZSslXnfOZ2S_LZswTuWP8Stw7jfrDsJtAtz9WE&h=AT0LMHeuPCaHagrfkZDgjC-OzdjVN9Zpb2MVlZ7ChZc5xupWoJ_seuBYoQ9SajC3SfiEMOQhZ2U7mlZS5IFSjRfVoKFoaGPYmvavHsWl40oj8WDHPcbIyascZ9mkeKneWTTt5g
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.oritmartin.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1eQ-ZVVTjLLHFtPgWLUZSslXnfOZ2S_LZswTuWP8Stw7jfrDsJtAtz9WE&h=AT0LMHeuPCaHagrfkZDgjC-OzdjVN9Zpb2MVlZ7ChZc5xupWoJ_seuBYoQ9SajC3SfiEMOQhZ2U7mlZS5IFSjRfVoKFoaGPYmvavHsWl40oj8WDHPcbIyascZ9mkeKneWTTt5g


דיומאפניני   

(הרב מנחם סוכות)  

 

ים, באמצע תהליך הגאולה, בעיצומן של המכות פונה הבורא לצוות את משה ואהרון "ַהחֶֹּדׁש ַהֶזה ָלֶכם רֹּאׁש ֳחָדׁשִּ 
י ַהָשָנה" ובכך הוא מתחיל את מצוותיהם של ישראל. אׁשֹון הּוא ָלֶכם ְלָחְדׁשֵּ  רִּ

גת העם? מדוע ניסן הוא באמת מה כל כך חשוב במצווה הזו, מה מיחד אותה והופך אותה לנקודת התפנית בהנה
 ראשון לחודשי השנה למרות שבתשרי נברא העולם?

כשאדם מתחיל את חייו כאן בעולם הוא פוגש את היקום הפיזי, מגלה במשך הזמן עוד ועוד מעוצמתו, מהגודל, 
ן הם מהכוחות ומהחוקיות המפליאה. החומר הופך ליותר ויותר דומיננטי עד שבתודעתנו החומר, המקום והזמ

 המציאות.

לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מ"החודש הזה לכם", את פירושו לחומש פותח רש"י בשאלה, קושיה: 
 שהיא מצוה ראשונה שנצטוו בה ישראל ומה טעם פתח בבראשית?

האם מעשה הבריאה, תולדות שמים וארץ באמת חסרי חשיבות? מדוע שלא יוקדש להם מקום בתורה? אך באמת 
ן אמירה נפלאה. מטרת התורה היא להוביל אותנו להבנה עמוקה יותר של המציאות, את המציאות הפיזית יש כא

 אנחנו מכירים גם בלעדיה. לא לשם כך היא ניתנה לנו.

ין ָכל ָחָדׁש ַתַחת ַהָשֶמׁש", היקום הפיזי, אותו הברור לנו, המאופיין בשמש, הוא היש ן, זו קהלת מצהיר בספרו "ְואֵּ
ודעה הראשונית והוא שכל רגע כבול בכבלי הזמן ומתיישן. אומות העולם מונים לחמה, הם מוצאים את היקום הת

 המוכר כפלטפורמה עליה ובתוכה מופיעים החיים. השנה מתחילה בבריאת העולם ו"שנה" מלשון הישנות.

ישנה מציאות שונה  כאן מגיע הבורא ומגלה לנו כי אמנם מתחת לשמש אין חדש אבל "החודש הזה לכם",
לחלוטין שניתן לגלות, ישנו "מקום" מעבר לשמש. מציאות מתחדשת, מציאות בה אין התיישנות כלל. מציאות זו 

 משוחררת מכל תפיסות היקום המוכרות כולל אלו של זמן ומקום.

יָך אתִּ י ה' ֱאֹלֶקיָך ֲאֶׁשר הֹוצֵּ ים" כשהבורא מתגלה אלינו בהר סיני הוא פותח ומכריז "ָאנֹּכִּ ית ֲעָבדִּ בֵּ ְצַריִּם מִּ ֶאֶרץ מִּ . מֵּ
מדוע לא "אשר בראתיך"? אך בריאה היא במימד הגשמי, התגלותו אלנו היא מעבר לכך, היא כמי שמוציא אותנו 
מ"ארץ מצרים", מאותה כבילות לחוקי הארציות אשר השתעבדו בנו עד שגילינו את החודש, את המציאות 

 הפנימית והמרכזית של העולם.

ישראל מונים ללבנה. ניסן, החודש בו מתגלה לנו מטרת העולם ומהותו הפנימית, בו מתחילה הבריאה עבורנו, בני 
 הוא הראשון.

ְשנֵּיֶהם". ומבאר:  ד מִּ יל ָכבֵּ מהו כובד אבן? מי המדרש בפרשתנו מצטט פסוק במשלי "כֶֹּבד ֶאֶבן ְונֵֶּטל ַהחֹול ְוַכַעס ֱאוִּ
ות, אינו אומר היאך ברא הקב"ה את אלו? מהו ונטל החול? אלא, החול שהמים שהוא רואה את ההרים ואת הגבע

עומדים עליו למעלה והוא נתון מלמטה והוא נושא אותם. אמר הקב"ה: יקרה היא בעיני בני אדם ורואין כאלו 
 יגיעה היא לפני, ואינה יגיעה... במה אני ייגע במי שהוא מכעיס לפני בדברים בטלים.

מעוצמת הבריאה ורואים בה את גדולת אלוקים ומעשיו, אך לא כך הדברים בעיניו. אם כל  אנשים מתפלאים
מעשי הבריאה, יצירת היקום ומלואו, מרוכזים בחצי פרשה בתורה, הרי שיציאת מצרים מתפרסת על פני פרשיות 

ם לתקן את רבות. הפלא בבריאת המסך הנותן מקום לבחירה חופשית וחשיבות למעשי האדם, היכולת של האד
מעשיו ולנסוק אל מעבר למעטה הגשמי של המציאות לעבר מרחבים אין סופיים חדשים ומתחדשים, זה חשוב 

 בעיניו.

 )מבוסס על תורתו של השפת אמת(
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 בינהפניני 
 (יפעת אדלר)

 והתחדשותשינוי  –חודש שבט 

 מהי המהות של חודש שבט?

פחה, אנחנו מגיעים לעולם הזה, שוקעים בשגרת היומיום ושוכחים למה בכלל הגענו לכאן. אנחנו שקועים במש
ובחיי היומיום והקב"ה שנמצא בכל מאורע ובכל מקום נסתר מעינינו, והתכלית שלשמה   בלימודים, בפרנסה

 הגענו לעולם נשכחת מאיתנו.

ממשיל הבעל שם טוב משל למלך שחלה במחלה קשה שלא מצאו לה תרופה. הבטיח המלך למי שיצליח לרפאו 
וף משם ככל אשר יעלה על ידו. לאחר זמן הגיע אדם אחד שייתן לו לשהות כמה שעות בבית גנזיו כדי שיאס

שהצליח למצוא תרופה למלך. ביקש המלך מיועציו הנאמנים תחבולה איך להיחלץ מהבטחתו. אחד מהם גילה לו 
בכל פעם שהוא שומע ניגונים מסוימים שוכח את כל מה שסביבו. מה עשה המלך?  –שהאיש שהצליח לרפא אותו 

מיד ליד הכניסה לבית הגנזים שלו תזמורת שניגנה את הניגונים הערבים לאוזן. הגיע האיש ביום הענקת הפרס הע
אל בית גנזי המלך, שמע את המנגינה הקסומה, ישב והאזין לה עד שחלף הזמן שהבטיח המלך והאיש עזב את 

 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 

ניות העולם הזה עד אנחנו עלולים לאבד את הגאולה ח"ו. התרגלנו כל כך לחיצוקוצר רוח ועבודה קשה 
ששכחנו בכלל שאנחנו זקוקים לגאולה, ובמקום לטפל בשורש הבעיות אנחנו נופלים למלכודות הפתרונות 

 הזמניים החולפים והשטחיים.

פתרונות אלה מבטיחים לאדם אשליות שמלוות בדרך כלל בפינוקי הגוף למיניהם. איש אינו מנסה לחשוב לרגע 
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.

בר חוזר לפני כל יציאה מעבדות כשמשה רבנו בא לגאול את ישראל היה מצב דומה וכל אחד היה עסוק בשלו. הד
 לחרות וקל וחומר כשמדובר על הגאולה האחרונה והסופית.

מאמר ערב   בחודש שבט מתחיל שרף העצים לזרום מחדש ולהחיות המתים. אומר הזוהר בפרשת נשוא סעיף ק"ב
רזי התורה, כי רב שינסה לחבל ולמנוע את לימוד -רב שברגע שבשורת הגאולה תשמע, שוב יתעורר כוחו של הערב

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 

ון שממנו ירדה מיתה לעולם. ולכן אנחנו עושים ישראל, ושעליהן יש לברך תחילה, הן סוד התיקון של החטא הראש
בט"ו בשבט סדר מיוחד כדי להחזיר את הסדר הנכון ליקום כולו. בסדר הברכות על שבעת המינים נאמר: "כל 

סדר הברכות הוא לפי הקרבה למילים "ארץ" בפסוק "ארץ חיטה ושעורה וגפן  –הקרוב לארץ מוקדם לברכה" 
בש". ניתן לבאר את "כל הקרוב לארץ מוקדם לברכה" בצורה הבאה: כל מי שקשור תאנה ורימון, ארץ זית שמן וד

הוא קשור  –יותר לארץ ישראל וקרוב אליה בליבו ובנפשו וגם ברגליו ממש ומתעסק בבניינה הגשמי והרוחני בפועל 
זור המצב בעצם לבחינת האור של הגאולה הנובע ממנה ולכן הוא "מוקדם לברכה" כלומר מתחבר תחילה עד שיח

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.

המתפשט בחודש שבט אנחנו מבלים את הכוח הדרוש כדי לשחרר את היקום מכבלי החושך והמוות. כמו השרף 
-לוהי מתפשט בנו ומכשיר אותנו לשמור את המודעות הזאת במשך השנה כולה -בעצים, השרף של האור הא

לראות את הקב"ה המסתתר בכל מאורע, ולזכור שיש תכלית מאחורי כל מפגש, אירוע ותקלה ולפעול בהתאם 
 ולהסיר את הרע מחיינו.בכל רגע ובכל שעה. בחודש הזה אנחנו יכולים להתרומם למדרגה רוחנית גבוהה 

שנזכה ל"בלע המוות לנצח ומחה ה' דמעה מעל כל פנים" )ישעיהו כ"ה( ולגילוי מלכותו יתברך בעולם במהרה 
 בימינו אמן.

 טעם העץ כטעם הפרי, הרב יואל בן הראש( –)עפ"י ניגוני הזמן, חודש שבט 


