
 

 
 

 
 
 
 

 בפנימיות הפרשה 
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

 
 

 (יא-ז, א"כ שמות, משפטים פרשת)" .העבדים כצאת תצא לא לאמה בתו את איש ימכור וכי"

, ה"הקב זה', איש: 'ק"הזוה אומר –" לאמה בתו את איש ימכור וכי: "כך הם הדברים משמעות פנימית מבחינה

 העכור הגוף בתוך אותה ומכניס, הנשמה את לוקח ה"והקב, ממעל אלוק חלק היא הנשמה והנה. הנשמה זו' בתו'

. ון לקבללרצ, לגוף משתעבדת היא כי, שפחה, אמה להיות הנשמה את מוכר כביכול שהוא נבחן זה. והמטונף

 את מוריד ה"הקב אבל', היא טהורה בי שנתת נשמה, 'בוקר כל אומרים שאנו כפי, טהורה היא בעצמה הנשמה

 האלוקית החיות כל אשר, הגוף של המזוהמות לתכונות, ון לקבללרצ, משתעבדת היא ואז, הגוף לתוך הנשמה

 דהאדם. רוחניות של לכוון, הזולת אהבת של החיובי לכיוון ללכת במקום, ון לקבללרצ משועבדת, באדם הנמצאת

 אותה ומכר, הנשמה את, בתו את לקח ה"שהקב נבחן זה, מזוהמים לדברים שבו החיות כל את מנצל ראשון בשלב

 הנשמה את מוריד ה"שהקב נכון היינו - ועין בשן אלא'(  ז א"כ" )העבדים כצאת תצא לא" התורה אומרת. לאמה

 – מי על ישלוט מי מלחמה ומתנהלת, הגוף של המזוהמים והמניעים הרצונות ידי על נשלטת והיא, הגוף לתוך

 הנשמה נבחנת ואז, הנשמה על שולט הגוף האדם בחיי ראשון בשלב. הגוף על הנשמה או הנשמה על הגוף האם

, ולטוב לתיקון יגיע אדם כל דבר של שבסופו עצמו את הבטיח העניינים את המנהל ה"הקב אבל, ושפחה לאמה

, הזה מהשעבוד שיוצאת הנשמה –" העבדים כצאת תצא לא" התורה אומרת. הזה מהשעבוד יוצאת הנשמה ואז

 היצרים כל ידי על שהאדם לחשוב מקום יש דאולי. נפגעה שהנשמה תחשוב אל היינו', ועין בשן' יוצאת לא היא

 החיות דאומנם, משתעבדת אומנם הנשמה, לא התורה אומרת כ"ע. הנשמה את קלקל, שבו התאוות, שבו הרעים

 ון לקבלהרצ משלטון יוצאת היא, השולטת היא הנשמה דבר של בסופו אבל, ון לקבללרצ משתעבד שבאדם

 אור מתגלה ובזכותה מהשעבוד יוצאת הנשמה", העבדים כצאת תצא לא. "ניזוקה לא היא שבעצם ומתגלה

 ולא הרוחניות הוא בחיים עניינו שכל איש', אלוקי איש' נעשה האדם, באדם שולט וכשזה .וטהור זך אלוקות

 השפעה, אותו מעניינת הזולת אהבת, אותו מעניינים התורה מושכלות, אותו מעניין ה"הקב .הגשמית הזוהמה

 '.וכדו אותו מעניינת
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 פנינה לשבת

 טשע"ת משפטים
 



 חשבה פנימיתמ
 )יואל אופנהיימר(

 

 )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 האגדה

 שנא מאי. בשניים עובר והלוחצו[, תעשה לא מצווה]  לאוין בשלשה עובר הגר את[ המצער] המאנה: רבנן תנו

(, ה"כ ויקרא" )ֹאתֹו תֹונּו ֹלא ְבַאְרְצֶכם ֵגר ִאְתָך ָיגּור ְוִכי[, "שלנו בפסוק] תֹוֶנה ֹלא ְוֵגר:  לאוין שלשה דכתיבי - מאנה

" ִתְלָחֶצּנּו ְוֹלא: "כתיבי שלשה, נמי לוחצו. הוא עמיתו בכלל וגר -( כה פרק ויקרא" )ֲעִמיתֹו ֶאת ִאיׁש תֹונּו ְוֹלא"

[! אדם כל  על ההזהרה] הוא בכלל וגר -( כב שמות" )ְכֹנֶׁשה לֹו ִתְהֶיה ֹלא( "כג שמות" )ִתְלָחץ ֹלא ְוֵגר[ "שלנו בפסוק]

, מקומות וששה בשלשים תורה הזהירה מה מפני: אומר הגדול אליעזר רבי, תניא. בשלשה זה ואחד זה אחד: אלא -

 ֵגִרים ִכי[ "של הפרוש מה] דכתיב מאי[. רע שמקורו] רע שסורו מפני - בגר מקומות וששה בארבעים לה ואמרי

 .לחברך תאמר אל שבך מום: אומר נתן רבי"? ִמְצָרִים ְבֶאֶרץ ֱהִייֶתם

 

 :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: פירוש". מסיני אלו אף, מסיני הראשונים מה. הראשונים

 ְוַאֶתם: "סיני הר מעמד מטרת את לשרת באים הם גם, רבות חברות של חוקיםה 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 הנטולים 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

 לא שאבותנו ברור כי, תושב הגר נושא על מרמזת במצרים ישראל עם מעמד הזכרת. שלנו הפסוק מתכוון גר לאיזה

 עוסקים אנו, אחרות במילים". הרע סורו"ב הגר רווחת על ההקפדה את אגדתנו מנמקת, זאת לעומת. שם התגיירו

 שלו המוצא לנקודת ולחזור התורה את לעזוב הוא עלול, אותו נלחץ אם. ושברירי רעוע מעמד בעל צדק בגר

 אדם של מיוחדת המאוד המדרגה בשל הגר לטובת לדאוג שעלינו, לזכות לפרש אפשר אולי או[. הזרה העבודה]

 במידה דואגת שהתורה להניח סביר.  וכבוד להערכה זכאי כך ובשל, המקולקלת והתנהגותו אמונתו את שעזב

 ומאוחר תושב גר בהתחלה: אחד אדם של בחיים שלבים שני קרובות לעיתים המהווים, הגרות סוגי לשני דומה

 .בחיקו אותו שקיבל העם של לגורל התחברות מתוך צדק גר יותר

 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

 ברגישות אליו להתיחס 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



 דיבורי נשמה
 דניאל שוסטר(הרב )

 

 הקשר בין המשפט לאכילה

ים אין להם משפט אמיתי, י, שהגו"ומשפטים בל ידעום". בתהילים כתוב "תשים לפניהם ואלה המשפטים אשר"

כמו שרואים שחושן המשפט היה על לב  ,וידוע שהמשפט קשור ללב אלא השי"ת נתן את המשפט לזרעו של יעקב.

כי הדיין צריך לראות עומקים של  בר עם העומק הגדול ביותר, וא"א לשפוט בלי עומק.יהלב הוא האכי  אהרן.

העולמות דרגא אחר דרגא, וע"י  שתלשלוין הוא כי השי"ת עשה שייוהענ הנידון, וע"י עומקים אלו לדונו לכף זכות.

להשיב את הצמצומים הללו לשורש, ו והעבודה שלנו לחזור כי דינים הם צמצומים. השתלשלות זו נתהוו דינים.

צמצום הדין וזה העומק של בית דין של ישראל, שהם יודעים איך לגלות את עומק  שזה נק' להמתיק את הדינים.

וזהו הדגש 'לפניהם' היינו 'לפני' הצמצום, ששם הוא השורש, וצריך להשיב  ולהחזירו אל השורש, ששם אין דין כלל.

ולכן דווקא ממילה זו דרשו חז"ל  לפניהם', למעלה מן הצמצומים, למקום השלם.את המשפטים ואת הדינים '

לפניהם ולא לפני ערכאות של גויים, כי משפטים ב"ל ידעום, כי אין להם את העומק של הל"ב שצריך כדי להחזיר 

כן שמה את הדין לשורשו, אלא נתהפך להם הלב לב"ל, שזה גם מרמז על בב"ל, שהיא עמוקה מכל הארצות, של

סות, כי ימים בבבל, כגון קנולכן אין דנים דינים מסוי ננערו כל מיתי המבול, כי שמה מגולה הצמצום הגדול ביותר.

 הכח להחזיר את הצמצום לשורשו.שם את אין 

פעולה  ותוכביכול עוש ,את המאכל דק ותם טוחניכי השיני ם.יוזה קשור עם ענין האכילה, שכידוע ישנם ל"ב שיני

אחר הטחינה  השתלשל מהזרע עד שקיבל צורת הלחםכי קודם המאכל ירד ו ל השורש.ה את המאכל אשמחזיר

ן המשפט של יועל כן עני ם, לוקח את הטעם והעיקר שבמאכל ומחזירו לשורשו.יוכו', ואז האדם, ע"י טחינת השיני

הצמצום לשורשו, ושניהם קשורים  ין אכילה בקדושה, כי שניהם הם פעולות שמחזירות אתיהקדושה קשור גם לענ

 ,המשפט כנ"ל, והאכילה ג"כ, כמ"ש חז"ל שקודם שיאכל אדם יש לו שני לבבות, היינו לא מתגלה עומק הלב ללב.

מובן שסגולה  ובזה כי ע"י האכילה החזיר את הצמצומים לשורשם. ,אבל אחר שיאכל אין לו אלא לב אחד

כי בסעודה עושים פעולות שמחזירות את הדינים  ."שעודוני ואוסעהמתקת הדינים לערוך סעודה, כמ"ש "ל

דניאל  ועל כן ובבל, ששמה המקום המצומצם ביותר, שמה צריך להתחזק בקדושת האכילה ביותר. לשורשם.

וכן שלמה המלך,  לאכול שם בקדושה. י אפשרוחבריו, שירדו לבבל, נזהרו ביותר שלא להתגאל בפת בג המלך, כי א

המשפט כידוע שה' חננו בלב חכם ביותר, דווקא הוא עשה עסק גדול ממאכל שולחנו, כמו שכתוב שזכה לקדושת 

  כי המשפט והאכילה הולך כאחד, כי אז מעלים ניצוצות. בנביא

 שבת שלום לכולם.

 
 הצטרפות לקבוצת וואצאפ של עצות יומיות של הרב שוסטר
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ניני תפילהפ  

איתי אשכנזי(הרב )  

 

 ליישר עקמומיות שבלב

 ? ישר או עקום? שלי הלב מצב מה

 אחד היא, נחמן רבי מסביר כך, שבלב עקמומיות כי. להתפלל בבואנו לעשות שכדאי הראשונים הבירורים אחד זהו
 . התפילה לבין בינינו המרכזיים המחסומים

 .השני את אחד מבינים לא כאשר גם. מפקפק לא. ודאי. סומך. ופשוט ישר הלב שבהם מצבים יש, קשר בכל

 שמענו למשל. בנו פגע מישהו למשל. קיים ולא משהו לעשות לנו הבטיח מישהו, למשל. מתעקם שהלב מצבים ויש
 . יפים לא דברים עליו

 שיש שחשבתי מה את בינינו אין אולי. שחשבתי מי לא הוא אולי? בעצם בינינו יש מה. להתעקם מתחיל הלב
 . ועוד ועוד. סיכוי אין אולי. אותי אוהב לא הוא אולי. רצוי לא אני אולי. לי מסוכן זה אולי. בינינו

 אומר לא. חשדן. עצמי על שומר. נהכ לא. לגמרי פתוח לא. מסך מאחורי אבוא, בכלל אם, שניפגש הבאה בפעם
 .התעקם הלב. נפגם בקשר משהו. אבקש לא. לי שיש מה כל

 . להתאבן. ולהתקבע להסתבך עלולה היא הזו בעקומומיות אטפל לא זמן לאורך אם

 . השם עם בדיוק כך

 '. ה על שבלב לעקמומיות אחרת או זו במידה גורם שאינו יום אין. סיפורים מלאים החיים

 אוכל. לדבר שאוכל כדי להתיישר אפשר איך לראות. המצב את לבדוק צריך אני. השם עם לדבר בא כשאני אז
 .להשען אוכל. לבקש

 כלל בדרך יום יום זה את לעשות רגילים אם אבל. מתחשק פעמים שהרבה למרות. הזה השלב על לדלג אפשר אי
 . מידי כבדים מטענים מצטברים לא

 

 יעוריםש -אידרא רבא      ●יגון פנימי אתר נ  ●  הדרכה בסיסית –תפילה 
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 דיומאפניני 
  (הרב מנחם סוכות)

 ויהי בוקר ויהי ערב

", הבקר בהיות השלישי ביום ויהי" שנאמר כפי, בבוקר ניתנה שהתורה שלמרות מביא כאן המדרש
 מה ."ֻיַכתּו לערב מבקר" באיוב הפסוק את המדרש מביא לכך כאסמכתא. בערב ניתנו, המשפטים
 ונמסרו התורה ניתנה בה לשעה רק התייחסות כאן יש באמת האם, הזו האמרה של המשמעות
 ?המשפטים

 על תעלה וכי  -" הערב עד הבקר מן משה על העם ויעמד, "שבת במסכת המובאת אחרת דרשה ישנה
 לאמיתו אמת דין שדן דיין כל, לך לומר, אלא? נעשית מתי תורתו? כולו היום כל ודן יושב שמשה דעתך
 כתיב. בראשית במעשה הוא ברוך להקדוש שותף נעשה כאילו הכתוב עליו מעלה, אחת שעה אפילו
 זו דרשה .אחד יום בקר ויהי ערב ויהי, התם וכתיב", הערב עד הבקר מן משה על העם ויעמד, "הכא

? עושה כן הוא מה. הערב עד מהבוקר פיזית יושב לא משה, הפשוטה ממשמעותן המילים את מוציאה
 ?הבריאה בסיפור חשוב כך כל חלק הם האלו המילים מדוע? וערב בוקר של במילים נתפסים מדוע

 אל, אומר אמת. האמת מידת של החזקה ההתנגדות ישנה, במדרש מסופר, האדם את בורא שה׳ לפני
 המדרש. האדם בריאת מתאפשרת", לארץ האמת את משליך" ה"שהקב לאחר רק. שקרים שכולו, יברא

 ?הכוונה למה. הארץ מתוך וצומחת שבה האמת כי ממשיך

 רק להתאפשר שיכול העלם, להגדו ההעלם שם על" עולם" נקרא הוא". השקר עולם" הוא שלנו העולם
 אמת לגלות פשוט לא זה. וחלוקה נפרדות לראות לנו שנותן השקר, החומר עולם של המיוחדים בתנאים

. בפניה לעמוד יוכל לא העולם של שההסתר עד, ויציבה ברורה כך כל, אמיתית כך כל היא האמת, בעולם
 ."שקרים שכולו"- ״עולם״ יהיה לא כבר העולם, במעט תתגלה שאך ברגע

 הוא, הארציות לתוך, לארץ אותה משליך הוא, העולם בעבור האמת את חלילה מבטל לא העולם בורא
 הוויית בתוך מוסתרים, צרופה אמת אותה של השונים שחלקיה רק לא. אותה ומערב אותה מסתיר
 ושוב שוב מתגלה, הזה ההסתר מתוך ומתפתחת צומחת האמת, מכך יותר הרבה, המורכבת העולם
 .לייצר יכולה ארץ של מציאות שרק פנים, פנים בשלל

 העולם את לברוא בשביל". בוקר ויהי, ערב ויהי" האמירה ושוב שוב עצמה על חוזרת, העולם בבריאת
 מוסתרת האמת. בוקר יהי, מטרה שיש לזכור צריך אבל, האמת של וערבוב בעירוב, ב״ערב״ צורך היה

 רק ייחודית היא ההסתר מתוך אור לגלות היכולת, השקר עולם ומתוך בתוך אותה לגלות שנוכל בכדי
 .ההסתרה נוצרה לשמה המטרה היא, הסתר שייך בו לעולם

 והתגלה הארצי המסווה הוסר לרגע. שנפתח חלון היה זה, ובברור בגלוי, ביום ניתנה שבכתב התורה
 הגשמיות שבה מציאות. יומית היום המציאות מתוך נולדים הם, המשפטים, זאת לעומת. בזוהרו האור

 אנו, שם דווקא, שם. השמש אור את מסתיר הארץ כדור שבערב כפי בדיוק האמת אור את מסתירה
 רק לא, לאמיתו אמת דין דן כשאדם. בערבוביה סדר״ ו״לעשות המסתתר האור את לחפש מצווים

 את לגלות מצליח כשאדם. לעומק לבדוק אדם מתעורר אותו תחום בכל אלא, יריבים שני בין במשפט
 הוא, הבריאה של נפלא תהליך לאותו שותף נעשה הוא, המסתתרת האמת את למצוא, במורכב האור

 .ייעודה אל הבריאה בהובלת משתתף

, אור של -" בוקר" של נקודות לגלות לדעת חשוב. ערב״ עד ״מבוקר העם את דן משה, די לא בכך אבל
 לא, העולם. הבא" ערב"ל אותו ולשמור, שהתגלה אור אותו את לקחת, פחות לא וחשוב", ערב"ה בתוך

 ויש באור להבחין יותר שקל זמנים ישנם. ובוקר ערב של מחזורית מסדרה מורכב, הפיזי במבנהו רק
 עלול שהוא, לנצח יישאר לא שזה לזכור אחד כל צריך התגלות בעת. חשוך נראה הכול בהם עיתים
 הזמן הוא האור שעת דווקא, לכן. ברורים לא הדברים בו במקום שוב, בעירוב שוב עצמו את למצוא

, האור את החושך בתוך לגלות לדעת רק לא ישראל בני את ומלמד מגלה רבנו משה. לחושך להתכונן
  .הבא החושך לתוך האור אותו את לקחת לזכור גם, אלא

  



                      

 שירהפניני 
 (אהרן בס)

 

 ִתְמָצא ְלָך ַתְלִמיד
  ֶׁשַכֲאֶׁשר ַהּיֹום
 ַההּוא ַיִגיעַ 

 תּוַכל ְלַהֲעִביר לֹו
 ָכל ַמה ֶׁשָלַמְדתָ 
  ְבִתְקָוה ֶׁשהּוא
  ֹלא ַיְחֹזר ַעל

 ָטֻעּיֹוֶתיָך ֶׁשְלָך

 ִתְמָצא ְלָך ַתְלִמיד
 ִכי ְכֵאב ֲחִסיַמת ַהּיַדע

 הּוא ָקֶׁשה ִמְּנׂשּוא
 הּוא ַמְחִניק
 הּוא ַמְדִמיעַ 

  ְוהּוא ַמְׁשִאיר אֹוְתָך
 ֵריק

ַתְלִמיד ִתְמָצא ְלָך  
 ּוְתַלֵמד אֹותֹו

 ִלְחיֹות ֶדֶרְך ִכְׁשלֹונֹות
 ֶדֶרְך ָטֻעּיֹות

  ְלַפֵלס ְלַעְצמֹו
 ֶאת ַהֶדֶרְך ֶׁשלֹו

 ִתְמָצא ְלָך ַתְלִמיד
 ְוַתֲעִצים אֹותֹו
 ַתְגִדיל אֹותֹו

 ַאל ִתְהֶיה לֹו ֵצל
 ֱהֵיה לֹו ֶׁשֶמׁש

 ֶׁשִּיְצַמח ְוִיֵתן ֵפרֹות

ְלָך ַתְלִמיד ִתְמָצא  
 ֶׁשַתְמִׁשיְך ִלְחיֹות ַדְרכֹו

 ַאֲחֵרי ֶׁשֵתֵלְך

 ִתְמָצא ְלָך ַתְלִמיד
 ַוֲהִכי טֹוב ּוֻמְׁשָלם
 ְלַהְתִחיל ִביָלֶדיָך

 

 

 

 

 .רסם מבחר שלהםפשמח לקבל תגובות, הארות, משובים ופנינים שלכם וננ

 orpnimi.org.ilyoel@    פנימי אור    www.orpnimi.org.ilפשו אותנו באתר ח
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