
 

 
 

 
 
 
 

 בפנימיות הפרשה 
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

 
 

 ". להם נודעתי לא הויה ושמי שדי ל-בא יעקב ואל יצחק אל אברהם אל וארא"

 ל-א בבחינת רק ויעקב יצחק, אברהם אל נתגלה שהוא משה אל ה"הקב אומר מדוע .גדול הסבר שצריך פסוק זה

? הרחמים מידת שהוא הויה שם בבחינת הקדושים האבות אל התגלה לא האם? הויה שם בבחינת לא אבל שדי

 מידת לא זו האם, שונות ממצוקות יעקב ואת יצחק ואת אברהם את הציל ה"הקב הלוא ?הדבר יתכן איך

 ? בלבד שדי  ל-א בבחינת אליהם התגלה ה"שהקב הפירוש מה ?הרחמים

 כפי, החסד מידת מורה ל-א השם. שדי ושם ל-א שם, הללו השמות שני של המשמעות מהי להבין יש כל קודם

. די לעולמו שאמר? שדי שמו נקרא למה: ל"חז אומרים, שדי לשם ובקשר". היום כל ל-א חסד" הפסוק שאומר

 מגביל ה"שהקב שמה - הביאור, שדי והשם ל-א השם את ביחד נחבר ואם. הגבלה על מראה שדי שם כלומר

 ושל הסתרה של מצב לתוך אותנו ומכניס', ית אורו גילוי את פעמים הרבה מאתנו מונע ה"שהקב ומה, אותנו

 זה על כן ואם. החסד מידת מתוך בא  זה כל, די לעולמו שאמר - שדי בשם מכונה הזאת ההגבלה שכל, חשיכה

 גם הם, אותה מרגישים שהיו ההסתרה, אבותינו בה מוגבלים היו אשר ההגבלה, כלומר, שדי ל-א השם מורה

 . איתם הבורא של החסד מידת מתוך בא שהכל השיגו

, הקדושים האבות אצל נתגלתה לא עדיין באמתיותה ה"הקב התגלות: פירוש", להם נודעתי לא הויה שמי אבל"

 אומר המרבית להתגלות יחסית. בהתגלות שונות דרגות יש אבל, וליעקב ליצחק, לאברהם התגלה ה"שהקב והגם

 מתגלה כן ויעקב יצחק אברהם של לבניהם, ישראל לעם אבל". להם נודעתי לא הויה שמי" משה אל האלוקים כאן

 אולם, שלא ודאי? הקדושים האבות מאשר טובים יותר ישראל עם האם, באמת ומדוע. הויה שם בבחינת ה"הקב

 יותר הוא והשעבוד גדולה יותר היא שההסתרה וככל, מצרים קליפת לכוחות גדול בשעבוד נתונים היו ישראל עם

 ולכן. גדולה יותר היא הגאולה כ"אח אז, לגאולה משווע והוא שפלות בתאוות, נמוך יותר נמצא שאדם ככל, גדול

 כלומר, במיטבה הויה שם התגלות וזוהי, סיני הר במעמד כולו ישראל עם לכל התגלה מצרים גאולת לאחר ה"הקב

 שם זה מכונה לא עדיין אבל, ה"הקב התגלה הקדושים האבות ויעקב יצחק, לאברהם כן אם. המרבית בבחינתו

 לעם דווקא היא המרבית ההתגלות אבל. שדי ל-א בשם מכונה זה, המרבית ההתגלות לא זו כלומר .ה-ו-ה-י

 נמוכות יותר נשמות הם הבנים שנשמות להגיד צריך, ויעקב יצחק, מאברהם נמוכים יותר ודאי שהם הגם .ישראל

 לשעבוד נתונות והיו, שפלות ויותר נמוכות יותר הן האלו שהנשמות משום דווקא מקום מכל, האבות מנשמות

, ובמופתים באותות מכן לאחר, האמתי הויה שם, האמיתית הגאולה מתגלה שם דווקא לכן, מצרים קליפת

 . סיני הר במעמד ובפסגה

 

 

 

 

 

 

 

 
 פנינה לשבת

 טשע"ת וארא
 



 מחשבה פנימית
 )יואל אופנהיימר(

 

י יר ֶאָחד ֶאְתֶכם ְוָלַקְחתִּ ְשָפָחה ּוְשַניִּם ֵמעִּ מִּ  מִּ

י ָלֶכם ֵלא" י ְלָעם ְוָהיִּיתִּ י ֶאְתֶכם לִּ ים-ְוָלַקְחתִּ י ֲאנִּי ה' א   ,ֹלהִּ יַדְעֶתם כִּ ְצָר -וִּ ְבלֹות מִּ ַתַחת סִּ יא ֶאְתֶכם מִּ ." יִּםֹלֵהיֶכם ַהּמֹוצִּ
 ז ( )שמות ו,

 

 פשט הפסוק:

 שגאולת מצרים הניסית הולכת ובאה.  ה' מבקש ממשה לבשר לעם ישראל

 

 )תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף קיא עמוד א( הפסוק:   האגדה על

ְׁשָפחָ  ּמִּ יר ּוְׁשַניִּם מִּ י ֶאְתֶכם ֶאָחד ֵמעִּ י ָבֶכם ְוָלַקְחתִּ י ָבַעְלתִּ י ָאֹנכִּ ים ְנֻאם ה' כִּ וֹּון""ׁשּובּו ָבנִּים ׁשֹוָבבִּ י ֶאְתֶכם צִּ  ה ְוֵהֵבאתִּ
הו ג(. אמר ריש לקיש: דברים ככתבן. אמר ליה רבי יוחנן: לא ניחא ליה למרייהו דאמרת להו הכי ]לא נוח )ירמי

להקב"ה להגיד שרק מעטים נגאלו[, אלא, אחד מעיר מזכה כל העיר כולה, ושנים ממשפחה מזכין כל המשפחה 
י ֶאתְ  י ֶאְתֶכם ֶאל ָהָאֶר כולה. )...( תניא, רב סימאי אומר: נאמר ]בפסוק שלנו[ "ְוָלַקְחתִּ י ְלָעם" ונאמר "ְוֵהֵבאתִּ "ץ" ֶכם לִּ

 -שנים מששים ריבוא, אף יציאתן ממצרים  -)פסוק ח( , מקיש יציאתן ממצרים לביאתן לאר"ץ. מה ביאתן לאר"ץ 
ָשם ְוֶאת  י ָלּה ֶאת ְכָרֶמיָה מִּ ֵעֶמק ָעכֹור שנים מששים ריבוא. אמר רבא: וכן לימות המשיח, שנאמר )הושע ב( "ְוָנַתתִּ

ְצָריִּם" יֵמי ְנעּוֶריָה ּוְכיֹום ֲעֹלָתּה ֵמֶאֶר"ץ מִּ ְקָוה ְוָעְנָתה ָשָּמה כִּ  ְלֶפַתח תִּ

 

 נקודות למחשבה:

ערב גאולת מצרים מתגלה הקב"ה למשה רבנו, ומזכיר את בריתו עם אברהם אבינו ואת הבטחתו לתת את אר"ץ 
במקומות רבים בתנ"ך לקשר שבין זוג אוהבים. ובשיר השירים ישראל לצאצאיו. הקשר בין הקב"ה לעמו נמשל 

י" י לִּ י ְודֹודִּ י ְלדֹודִּ ים ֵכן ַרעְ   אומרת הרעיה ]כנסת ישראל[ לדוד ]הקב"ה[ "ֲאנִּ י והוא עונה לה: "ְכׁשֹוַׁשָנה ֵבין ַהחֹוחִּ ָיתִּ
והיו בדומה ליחסים שבין איש ל-ֵבין ַהָבנֹות". לשון הפסוק שלנו מרמז על התפתחות הקשר בין עם ישראל לא

י ְלָעם", על משקל בחירת בת י ֶאְתֶכם לִּ  לאישה. על בחירת עם ישראל והוצאתו מתחת עול העבדות נאמר "ְוָלַקְחתִּ
י ָלֶכם ֵלא ָשה" )דברים כב(. מיסּוד ההדדיות של הברית ]במעמד הר סיני[ "ְוָהיִּיתִּ יׁש אִּ י יִַּקח אִּ ים" מזכיר -הזוג "כִּ ֹלהִּ

ָשה" )שם(, המפרסם ומקבע את המבנה הזוגי הפורמלי. ובסוף, מושג היעוד שלאת  ְהֶיה ְלאִּ  שלב האירוסים "ְולֹו תִּ
הזוגיות, הייחוד בגשמיות ורוחניות ]בכניסת העם לאר"ץ ובהרחבה גם שלב הגאולה העתידית של ישראל והאנושות 

י ֲאנִּי ה' א  כולה[, המקביל לזיווג הגופני והנשמתי מתבטא במילה "דעת":  יַדְעֶתם כִּ  ֹלֵהיֶכם" אל מול "ְוָהָאָדם ָיַדע-"וִּ
ְׁשתֹו" )בראשית ד(.   ֶאת ַחּוה אִּ

גם אם הברית עם ה' נמשלת לקשר נישואים שלא יתנתק לעולם, היא אינה חלה על פרטים אלא על עם ישראל 
יר ככלל מעבר למקום ולזמן נתון. ובהקשר זה מתלבטים חז"ל באגדתנו על  משמעות הפסוק של ירמיהו "ֶאָחד ֵמעִּ

ְׁשָפָחה". לפי הגישה הראשונה, מדובר ביחס בין מיעוט זעום הזוכה לגאולה לבין הרוב הנשאר בגלות, ּמִּ אם  ּוְׁשַניִּם מִּ
ְצָריִּם" )שמות יג( מסביר רש"י "חמושי ים ָעלּו ְבֵני יְִּשָרֵאל ֵמֶאֶר"ץ מִּ ם: אחד מרצון ואם לאו. ועל הפסוק "ַוֲחֻמׁשִּ

שה יצאו, וארבעה חלקים מתו בשלשת ימי אפילה". בכלל, נקרא עם ישראל במקומות רבים "שארית", כי הוא  מחמִּ
המיעוט שנשאר לאחר אלפי השנים של רדיפות ושל התבוללות בין העמים. והדור ששרד את השואה האיומה 

 ונהיה שותף מרכזי להקמת מדינת ישראל נקרא "שארית הפליטה".

ה השנייה מבליטה את המסר החיובי שבפסוק. בכוחו של אדם אחד ]הצדיק[, בזכות מעשיו הטובים גישה
ותפילותיו, להציל עיר שלמה. או על דרך הרד"ק על הפסוק של ירמיהו "אפילו יהודי אחד יהיה לבדו בעיר מערי 

 .את משפחה("הגוים משם אקחנו וכן אם יהיו אפילו שנים לבדם באומה אחת משם אקחם )ואומה נקר

  



 פניני שירה
 (אהרן בס)

י   ָקָטן ֶיֶלד ָהיִּיתִּ

י טּוְכֶׁשֶנְחְר   ַהַצָלקֹות בִּ

י ְכֶׁשָשְרפּו  ְלׁשֹונֹות בִּ

ים ֶׁשל ים ֹלא ְיָלדִּ  מּוָדעִּ

 ַהוֹּום ְוַעד ֵמָאז

י ֹלא יט ָיֹכְלתִּ  ְלַהבִּ

ְתמּוָנה ֹלא  בִּ

י ֹלא ְראִּ  בִּ

 ַאֵחר ָדָבר ְבָכל ֹלא

יג צִּ י ֶׁשהִּ  ְדמּותִּ

 ַמְחסֹום

י ְלתִּ יר בִּ י ָעבִּ יָנתִּ ְבחִּ  מִּ

 ַהוֹּום ַעד

ים ים ְדָברִּ ים טֹובִּ  קֹורִּ

יף ְכֶׁשַאָתה  ַמקִּ

 - ְבטֹוב ַעְצְמָך ֶאת

יָבה  טֹוָבה ְסבִּ

ים ים ֲאָנׁשִּ  טֹובִּ

יָרה  טֹוָבה ֲאוִּ

 חֹוֵסם ּוְכֶׁשַאָתה

י ָכל ֶאת ילִּ  ַהְשלִּ

 ְבֶאְפָׁשרּוְתָך ֶׁשוּׁש

 - ַלְחֹסם

ְׁשַתֵדל יט ֹלא ְלהִּ  ְבַרע ְלַהבִּ

ְׁשֹמעַ  ֹלא  ַרע לִּ

ָּמַנע יָבה ְלהִּ ְסבִּ ית מִּ ילִּ  ְׁשלִּ

 ֶׁשַבחּו"ץ ַהּטֹוב

ְתָמְגֶנט  ְלַאט ְלַאט מִּ

ְפנִּים ַלּטֹוב  ֶׁשבִּ

י  ֵלב ָשם ֶׁשַאָתה ּוְבלִּ

ים ים ַמְחסֹומִּ ְתפֹוְררִּ  מִּ

י ֶׁשנְִּרָאה ּוַמה ְלתִּ יר בִּ  ָעבִּ

ְהיֹות הֹוֵפְך י לִּ  ֶאְפָׁשרִּ

י ְוָאז  ֶהְכֵרחִּ

 ָהֵאלּו ַהֹכחֹות ָכל

ים ְתַעְצמִּ  ְבָך מִּ

 ְבתֹוְכָך נְִּבנִּים

 ְמֻסוּם ְזַמן ֶׁשבֹו ָהֶרַגע ַעד

 ְמֻסוּם ָאָדם אֹו

ים ְכֵדי אֹוָתם ְמַאֲחדִּ  לִּ

 ֵאׁש ַעּמּוד

  ְוָרצֹון ָעְצָמה ֶׁשל



 פניני תפילה 
 איתי אשכנזי(הרב )

 

 אמון ואהבה

באופן טבעי יעלו כל מיני רגשות  כשאירועי חיינו מקושרים לה'. כשאנחנו רואים במציאות של חיינו השגחה. אז
 .יעלה את סוגיית האמון והאהבה בינינו לבין הבורא כלפי ההשגחה. יפים ופחות יפים. המפגש הזה

 ".למצב הקשר, למצב האמון והאהבה שבינך לבין הבורא, קוראים "אמונה

 .ובעל עומק אינסופי אמונה היא לא רעיון כללי שיש בורא. אלא מצב נפש מלא תנועות, חי, מתפתח

 .והאהבה עם הבוראלרובנו יש שברים במדרגה כזו או אחרת באמונה, בקשר של האמון 

 .אפשר לרפא את השברים הללו

 .הריפוי הזה הוא חלק מהתפקיד של התפילה

האמונה הממשי שלי. הידיעה הזו  כאמור, כדי לרפא משהו, השלב הראשון הוא לדעת מה מצבו. לדעת את מצב
 .ת גוףבחיי. על ידי מחשבות שעולות בי. על ידי תחושו נעשית באמצעות בירור הרגשות הממשיים שיש

  ב.תיקון עקמומיות שבל -א רבי נחמן לריפוי הזה קור

 יגון פנימי אתר נ

 יעוריםש -אידרא רבא 

 

 

 

 

 האמונה שואבת את עוצמתה מעולמות שהם גבוהים מהשכל. 
 כאשר סימני השאלה של הספקות כבר מתיישנים ונסדקים, 

 .גיון והרציונליזםיכמקפצה אל עולמות גבוהים יותר מעולם הה אפשר להשתמש בהם
 www.oritmartin.comהאמנית אורית מרטין 

  

http://www.nigunpnimi.com/
http://www.idraraba.com/itai


 דיומאפניני 
 (הרב מנחם סוכות)

 

 ארבעה שלבים של גאולה

כשהבורא מבקש ממשה לבשר לישראל את בא הגאולה הוא מחלק את הבשורה לארבעה חלקים, לארבעה 
ְבֵני יְִּשָרֵאל ֲאנִּ  ןלשונות של גאולה שכנגד ארבע ןשלבים, לאות ֹמר לִּ י ה', אנו מוזגים ארבע כוסות בליל הסדר. "ָלֵכן א 

י ְצַריִּם  ְוהֹוֵצאתִּ ְבֹלת מִּ ַתַחת סִּ ַצלְ ֶאְתֶכם מִּ יְוהִּ יֶאְתֶכם ֵמֲעֹבָדָתם  תִּ י ְוָגַאְלתִּ ים ְגֹדלִּ ְׁשָפטִּ ְזרֹוַע ְנטּוָיה ּובִּ ם. ֶאְתֶכם בִּ
י י ְלָעם...". ְוָלַקְחתִּ  ֶאְתֶכם לִּ

 מה הם אותם החלקים? מדוע חשוב לנו לדעת ולזכור אותם?

בר מגלות לחירות, הוא מגלה לו את השלבים במע .בדבריו הקב"ה לא בא לספר למשה את השתלשלות העניינים
שלבים שרלוונטיים לעם המשועבד כמו לכל אחד ברצונו לצאת מכל משעבד, ולא רק למשעבד חיצוני המשליט 

 עלינו את רצונו ודעותיו, כי אם גם למשעבד פנימי, להרגלים, לדעות ולדפוסים שמשתלטים על כל אחד מאתנו.

פעמים רבות האדם כל כך התרגל לעבדות  .הוא: "והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים" הראשוןהשלב 
במצב היותר גרוע  ,במצב הטוב הוא חושב שאין ברירה ונכנע לגורלו .ולשעבוד עד כי הוא מקבל את מצבו כמובן

הוא אפילו לא מודע לחסרון שבנטילת חירותו. כל זמן שמצב העבדות נסבל, שהאדם משלים עם היותו משועבד, 
לא זו שמנהלת את חייו, אין שום דרך להוציאו משעבודו. צריך לצאת מ"סבלות  עם כך שאינו בשליטה, שדעתו היא

והמצב  ,מצרים", מהמצב בו השלמנו עם כך שאין לנו ברירה, עם כך שאנו עבדים. ברגע שאתה מודע למצב
 מבחינתך בלתי נסבל, גם אם אתה עדיין שם בגופך, אתה בדרך החוצה.

", היציאה הפיזית מתחת ידו של המשעבד. השינוי העובדתי הוא: "והצלתי אתכם מעבודתם השניהשלב 
 חופשית.  המתחולל בחייו של האדם בצאתו מכבלי המאסר והמוצא עצמו בן חורין, בעל בחירה

כאן  .הוא: "וגאלתי אתכם", שלא כבשאר הלשונות, כאן לא מוזכר מאיפה ומתוך מה יגאל אותנו השלישיהשלב 
 מדוע אם כן הוא צריך לגאולה? ."תחת סבלות מצרים" ואפילו לא ב"עבודתם"בו האדם כבר אינו שמדובר בשלב 

טעות גדולה היא לחשוב שגאולה אינה יותר מהפסקת השעבוד. עבד שהשתחרר ממעבידו, אולי פיזית אינו עבד, 
 אבל מנטאלית הוא רחוק מלהיות בן חורין. היציאה מהעבדות מהווה הכנה לגאולה אך אינה הגאולה עצמה. גם

גם אם הוסרו הכבלים מידיי, עדיין צריך אני ללימוד  ממני את האור,  ותאם אני מצליח לשבור את החומות החוסמ
גדול של איך להתנהג כבן חורין. ההבטחה השלישית של הבורא לעם ישראל היא שלא זו בלבד שהם לא יהיו 

 עבדים יותר לפרעה, הרבה מעבר לכך, הם יגיעו למצב נפשי של חירות.

גם החירות לכשעצמה עדיין אינה מהווה מטרה, רבים נפלו בתפיסה מוטעית זו, ברגע שהגיעו לחירות סברו כי  אך
 הושלמה מלאכתם וגאולתם הגיעה.

י ְלָעם", אוסף של פרטים אינו עםהרביעילשם כך יש צורך בשלב  י ֶאְתֶכם לִּ במקרה הזה לעיתים  .: "ְוָלַקְחתִּ
ים המושכים כל אחד לכיוונו ללא מטרה משותפת ומאגדת והופכים את המצב החירות תהיה בעוכרי אותם בודד

לאנרכיה שתיצור בסופו של דבר כאוס מוחלט. אם נכנסנו לגלות כבודדים ויצאנו כבודדים, כל אותו כור היתוך 
 והשלב האחרון שהוא מטרת הגאולה הוא היותנו לעם. ,הגלות נועדה לצורך הגאולה .מיותר

רק ברמה הלאומית, אלא אדרבה, לעיתים היחיד זקוק לו יותר. כשאדם משתחרר מאותם  וכלל זה נכון לא
הכבלים הנעלמים, אלו שהכתיבו את חייו, אסור לו להיעצר בכך, לתת דרור לכל אותם רצונות רבים המתעוררים 

 בקרבו ולהיטלטל אחריהם. הוא צריך למצוא דרך, כיוון לשם ירכז את מכלול כוחותיו.

 ווה לנו הקב"ה את הדרך, נוכל להתחיל, כל אחד מאיתנו, בדרכו לגאולתו הפרטית.מרגע שהט

 )מבוסס על תורתו של השפת אמת(
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