
 

 
 

 
 
 
 

 בפנימיות הפרשה 
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

 
 

ֲעֹבָד  ְיָמְררּו ֶאתו  " יֵּיֶהם ב  ִניח  ָשֶדה ֲעֹבָדה ּוְבָכל ם,ה ָקָשה, ְבֹחֶמר ּוִבְלבֵּ  ..."ב 

 מגוון של צמחים, פרחים, שיחים, מטפסים, עצישדה גשמי יש שב כשםהשכינה מכונה שדה.  -אומר הזוהר הקדוש 

היא מדרגה רוחנית שכוללת את כל נשמות ישראל, ולכן  מכלול עצום. כך גם השכינה הקדושה -פרי ועצי סרק 

שיח שגדל בשדה הזה. ל, כל נשמה דומה לעץ או מסוימת ומיוחדתהיא נקראת שדה. לכל נשמה יש תכונה 

השדה, ישראל ולא נותן לו להרים את הראש, זה גורם קלקול גדול בעבודת השהמצרי שבתוכנו משעבד את כ

 ולייחד אותה עם בורא עולם. מעפראאמורה להקים את השכינה שבעבודה הכללית 

 "זיתשהרב גוטליב   מתוך מאמר 

 

 

 

 

 

 

 

 (בעל הסולם, פרי חכם על התורה) סוד שובבי"ם ת"ת

 וראו, "כנו על האדם השבת הוא והגאולה, הקדושה על הקליפות שעבוד הוא מצרים גלות כי - ת"ת ם"שובבי סוד

 ובכל הדורות בכל נוהג וגאולה וגלות, נצחיית היא והתורה). י,כח דברים" )עליך נקרא' ה שם כי הארץ עמי כל

 יגיע לא כן ועל, כולו הכלל כל כמו ה"הקב קמי חשוב ופרט פרט כל כי, בפרטים או ישראל בכלל או דהיינו, הזמנים

 .כולו כהכלל ממש שבתרוה השמות וההארות הדרכים כל עליו עבר בטרם למטרתו

 המאירים המאורות מסדר להנות ופרט פרט לכל גדולה וסגולה רבה קדושה בהם יש שבתורה פרשיות וסידור

 עד ומצרים פרעה דקליפת והשעבוד השביה מתחילת שלם סידור הוא ת"ת ם"ששובבי ומתוך, הקריאה בזמני

 הראו שכבר והאורות הקדושה מערכות כל עם להאיר המה מסוגלים כן על, שניות לוחות שהוא החופש תכלית

 כדי גדולות תשובות ועושים ת"השי עובדים מתענים כ"וע, לקבל להמוכנים ודאי אלא, שעברו בדורות פעולתם

 .בהם לזכות

  

 
 פנינה לשבת

 טשע"ת שמות
 



 מחשבה פנימית
 )יואל אופנהיימר(

 

יֵָּרא" ְך ו  ְלא  ָליו' ה מ  ת אֵּ ב  ש ְבל  ְסֶנה ִמּתֹוְך אֵּ י ְרא ה  ְסֶנה ְוִהנֵּה ו  ר ה  ש ֹבעֵּ ְסֶנה ָבאֵּ יֶננּו ְוה   ." )שמות ג,ב(ֻאָכל אֵּ

 

 :הפסוק פשט

, נאכל שאינו בוער סנה רואה הוא, אחד יום. צאן לרועה נהיה הוא, ִמְדָין למדבר ממצרים ברח שמשה לאחר
 .לראשונה' ה קול את שומע ומתוכו

 

 :)ב פרשה שמות פרשת  רבה שמות) הפסוקים  על האגדה

, האומות מכל שפלים ישראל היו כך, האילנות מכל שפל הסנה מה: אומר אליעזר' ר[. שלנו בפסוק" ]ַהְסֶנה ִמּתֹוְך"
: אומר יוסי' ר(. ג שמות". )ִמְצַרִים ִמַיד ְלַהִצילֹו ָוֵאֵרד: "שנאמר, וגאלם עליהם ה"הקב נגלה ולפיכך. במצרים ירודים

 לפני קשה מצרים שעבוד היה כך, בשלום יוצא אינו הסנה לתוך שנכנס עוף וכל אילנות מכל קשה שהסנה כשם
 אלא גדלים אינם ישראל כך, המים על גדל הזה הסנה מה: אמר יוחנן' ור: )...( שבעולם שעבודים מכל ה"הקב

 ועושה קוצים עושה הסנה מה(. )...( נה ישעיהו" )ַלַמִים ְלכּו ָצֵמא ָכל הֹוי: "שנאמר, למים שנמשלה התורה בזכות
 .ורשעים צדיקים בהם יש ישראל כך - וורדים

 

 :למחשבה נקודות

 לו מתברר מיד. נאכל שאינו בוער סנה: אליה ולהתקרב להתבונן אותו המחייבת חריגה בתופעה נתקל רבנו משה
 הכבדה המשימה את עליו ולהטיל, לראשונה אליו להתגלות ה"הקב מבקש זו טבעית-על התרחשות שבאמצעות

 לבשר כדי זו מוזרה בתופעה בחר' ה למה מתלבטים המפרשים. המרה מצרים מעבדות ישראל עם גאולת של
 .שליחותו את למשה

 את ויפרסם והמצוות התורה את ישמור ישראל אם: ה"הקב לבין בינו הברית על מבוססת היהודי העם היסטוריית
 לאישה איש בין נישואים לברית ך"בתנ נמשלת זו ברית. הגאולה זמן עד עליו ישמור ה"הקב אז, בעולם' ה שם

 במקום[. אהּוב של במובן פה" דֹוד" המילה( ]ו השירים שיר" )ִלי ְודֹוִדי ְלדֹוִדי ֲאִני: "ביותר והשירית היפה בצורה
 אחד, הכרובים עומדים הארון מעל. הברית ארון נמצא, המקדש בית של הקודשים בקודש, ליהדות ביותר הקדוש

 לפעמים קורים ואישה בעל בין. לבורא ישראל שבין הנצחי הקשר את ומסמלים, זו אל זה שפונים, נקבה והשני זכר
 לא וישראל ה"הקב של הזוגיות גם. ושמור איתן נשאר אוהבים זוג בני שבין החיבור בסיס אך, ומשברים הבנות אי

 פעם לא קיימת, ומנגד. נבגד ה"הקב מרגיש, בגלות מתענג או, אחרים אלוהים אחרי רץ כשישראל. משברים נטולת
 שמבטא כפי, החוזרות הטרגדיות לנוכח ה"הקב של הפנים הסתר בשל עמוקה בדידות תחושת ישראל עם אצל

 וגם, המצבים בכל' לה ישראל עם בין הברית עומדת, הכל ולמרות(.  מה  ישעיהו" )ִמְסַּתֵּתר ל-אֵ  ַאָּתה ָאֵכן: "הנביא
  .הבוער בסנה הטמון הגדול הסוד וזה. ביותר הקשים

 מקיים שאינו יהודי אצל גם. ופרט פרט כל אצל גם ביטוי מוצאת ואלוקיו ישראל עם שבין הנפשי הקשר נצחיות
 על שהוסתרו יהודים ילדים לאתר מאמץ נעשה השואה אחרי. נשמתו לשורש כמיהה של ִניצֹוץ נשאר ומצוות תורה

 הילדים עם להיפגש וביקש באירופה אחד למנזר שהגיע שליח על מסופר. ליהדות אותם ולהחזיר נוצרים ידי
 המקום את לעזוב שהתכונן השליח. ענה לא אחד אף, בקבוצה יהודים יש אם שאל כשהכומר. שם הלומדים

 גם. בבכי שפרצו אחדים ילדים עיניב דמעות הופיעו פתאום". ִיְשָרֵאל ְשַמע" רם בקול לשיר התחיל, ריקות בידיים
 . לעפר להפוך הסנה סירב כאן גם. הגדול החורבן באש היהודי מהות נשמרת כאן

  



 פניני שירה
 (אהרן בס)

 

 ִלְפָעִמים ִלי הִנְראֶ 

 ְלָכאן ֶשָבאנּו

 ַהֶזה ָלעֹוָלם

 פֹּה ְלַהְשִאיר ִבְכֵדי ַרק

 ֶבֱאֶמת ֶשֲאַנְחנּו ַמה ֶאת

 ְבעֹוְצָמה ַפַחד ְלָהִמיר

 ְבִתְקָוה ָרַעד

 ְבַאֲהָבה ֵאיָמה

 ְמֲעְצֵמינּו ְלַקֵלף

 ַהְשִליִליּות חֹוֶמר ֶאת

 ַהֲעמּוָקה ַלְנקּוָדה ַעד

 ִקיּוֵמנּו ֶשל ְביֹוֵתר

 ַהַהָשָקה ְנקּוָדת

 ֵאֵלינּו ֶשָעְבָרה זֹו

 ָהִראשֹוָנה ִבְנִשיָקָתּה

 ִאָמא ֶשל

 ַאֲחֵרינּו ְוִּתָשֵאר

 ָהַאֲחרֹוָנה ַבְנִשיָקה

 ְלִיָלֵדינּו

 ְלָכאן ָבאנּו

 ָלֶנַצח ִלְחיֹות

 ּתֹוְלדֵֹּּתינּו ֶדֶרך

 יםטֹובִ  ְבַמֲעִשים ִאם

 ֶדֶרך ָמְמִשיֵכי ִבְיָלִדים

 ַיְחָדיו ַגם ִבְשֵניֶהם אֹו

 ְלֵבין ֵבין

 ַאֲהָבה שֹוֲאִפים ֲאַנְחנּו

 ֲחָזָרה אֹוָתּה ְונֹוְשִפים

 ַהסֹוֵבב ַלִקיּום

 ַאֲהָבה ֲעשּוִיים ֵאיֶננּו אּוַלי

 ֲעשּוָיה ְבֶהְחֵלט ִהיא ֲאָבל

 ִמַּתְמִצית

  ֶשָבנּו ַהּטֹוב ָכל



 דיבורי נשמה 
 הרב דניאל שוסטר()

 

 . מהריבוי פחד", ירבה פן לו נתחכמה הבה" אמר פרעה

". הים כחול ישראל בני מספר והיה" ש"כמו, הריבוי עניין ישנו ישראל בעם. שניהם את וצריך, איכות ויש כמות יש

 הנקראת העליונה החכמה יסוד שהוא', ראשית' בחינת הוא מישראל אחד שכל, האיכות עניין את ישנו וכן

 '.ראשית'

 גדולה מעלה וישנה. ביותר מתפשטת האיכות אלא, האיכות חשבון על לא היא ישראל בעם הכמות פעם ואף 

 . אחרא הסטרא של וחלקו מקום את כובשים דקדושה הריבוי י"ע כי, בקדושה הכמות לעניין

 להתפשט עבודה ישנה הזו ולנקודה. שיש ביותר והתמציתית האיכותית הנקודה הוא ישראל עם שבעצם והיינו

 נקודה רק שהיא, ד"יו אות כמו. דקדושה החכמה נקודת היא הזו והנקודה. כמותה לאיכות אותם ולהפוך סביבותיה

 האות את גם ישנה אות בכל כן ועל, יוד של מנקודה מתחילה אות כל כי, ממנה מתחילות האותיות כל אבל, קטנה

 שלו החיים את שמקבל והיינו. אותיות הוא כולו העולם וכל. האות התחילה שממנה הנקודה שהיא, ד"יו

 . הזה העולם של הריבויים כל על שמתפשטת החכמה נקודת שהוא, ד"יו האות בכח והכל. התורה של מהאותיות

" ירבה פן, "הבריאה כל על להתפשט שרוצה הזו החכמה לנקודת נתנגד היינו", לו נתחכמה הבה" אמר ופרעה

 מן אחרא הסטרא תתבער זה ידי ועל, איכות כמו הכמות להיות שיהפכו הפרטים כל על החכמה תתרבה פן היינו

 . פחד פרעה ומזה. העולם

 המקום על מרמז העקב. עקב' י אותיות – יעקב. אבינו יעקב של בכוחו הוא, לאיכות כמות לעשות, הזה והכח

 . כן גם לאיכות הכמות את והופכת בעקב אירהמ, החכמה נקודת שהיא', והי. האיכות בלי והריבוי הנמוך

 לכולם שלום שבת

 עצות יומיות של הרב שוסטרקישור הצטרפות לקבוצת הוואצאפ 

 

 

 

 בינהפניני 

 יפעת אדלר()

 

 לו בת פרעה? מדוע משה נקרא בשם שנתנה

 )שמות ב, י( "ותקרא שמו משה ותאמר: כי מן המים משיתיהו"

רבנו דווקא בשם משה שנתנה לו בת פרעה? אומר רבי ברוך שלום אשלג זצ"ל: השם משה הוא מדוע נקרא משה 
מה העבודה  -על שם ההצלה, "כי מן המים משיתיהו". אנחנו נטבעים במים הזדוניים, שנקראים בחינת מה ומי 

" חשוב . בת פרעה משתה את משה מהמים הזדוניים ולכן השם "משההזאת לכם, ומי ה' אשר אשמע בקולו
 מאוד, כי זוהי תחילת כניסת האדם לקדושה.

פרעה מלך מצריים הוא יצר הרע של האדם. אבל ליצר הרע יש תפקיד חשוב מאוד. דווקא ע"י הקושיות של פרעה, 
 דווקא ע"י בת פרעה, נזקק האדם לאמונה, ואז על ידי האמונה הוא יכול למשות את עצמו מהמים הזדוניים.

 מאמר קמג()על פי ברכה ושלום, 

  

https://chat.whatsapp.com/Dd0sNnrR27AHaM9xbV9dqT
https://chat.whatsapp.com/Dd0sNnrR27AHaM9xbV9dqT
https://chat.whatsapp.com/Dd0sNnrR27AHaM9xbV9dqT


 

 פניני תפילה

 איתי אשכנזי(הרב )

 

 קשר

 ' ה עם קשר

 .ממשי קשר הוא

 . בו מתרחש מה לב לשים להתחיל צריך אבל. אותו להמציא צריך לא. קיים קשר גם הוא

 רואים שאנחנו מה ואת בחיים עלינו שעובר מה את לחבר היא הקשר למצב לב לשים להתחיל הראשונית הצורה
 . אליו סביבנו

 במה שותף הפחות לכל או אחראי הוא - פשוטה בשפה. בפרט פרטית ובהשגחה בכלל בהשגחה האמונה כלומר
 . עלי שעובר

 מתנה קיבלתי אתמול למשל. בלב לי מעורר זה מה בודק אני אז. עלי שעובר למה אותו מחבר שאני נניח ואז
 . מתוסכל. כועס. פגוע אני אז. מהעבודה פוטרתי שלשום אבל. אותו אוהב. שמח אני אז. גדולה

 . עליו - כועס. ממנו - מתוסכל. כיוון מקבלים שלי הרגשות אז חיי לאירועי אותו מחבר שאני ברגע

 שעובר מה בין הנתק, ההשגחה באמונת הנתק. מוסתר באופן רק קודם שם היה הוא בעצם. ברור קשר פה התחיל
 .אותו להעמיק מאפשר לא גם ואז. הקשר מצב את לראות מאפשר לא' ה לבין עלי

'. ה מול במקום המציאות מול או אנשים מול להיות יכולים למשל קשים רגשות אז כי. בנתק מנחם משהו יש אמנם
 שני מצד אבל. בינינו הקשר על שומר זה לכאורה אז. הוא ולא שלי לפיטורין אחראית הכלכלית המציאות, כלומר
 .ארוך בטווח גדול יותר מחיר שיש לי נראה הזה לדבר. קשר בלי מקום'. ה בלי מקום. נתק יצרנו הזו השמירה לצורך

 . התפילה מתחילה. צריך אם אותו לרפא. אותו להעמיק להתחיל אפשר. לתודעה הקשר את שהחזרנו עכשיו

  

 

 יגון פנימי אתר נ

 יעוריםש -אידרא רבא 

 

 

  

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


 דיומאפניני 
 (הרב מנחם סוכות)

 

ל ְבנֵּי ֶאת ִהיםֹל-א   י ְראו  " ע - ִיְשָראֵּ יםֹל-א   ו יֵּד   ".ִהִֽ

 ?לדעת כולי הוא שרק כאן יש מה? יודע הוא מה

 ."חברו בלב מה יודע אחד שאין" מסביר המדרש

 רוצה כך כל היה אחד כל. הזה מהשעבוד לצאת כבר שצריך מרגיש הוא שרק, הוא רק שזה בטוח כך כל אחד כל
 באמת אלוקים רק. לבד שהוא רואה הוא, סביב מסתכל כשהוא, אבל. שלו הפנימיות לתחושות חברים לו שיהיו

 .בגאולה, בשינוי הצורך את מרגיש בדרכו אחד שכל, כולם על שעובר תהליך שזה יודע הוא. ישראל בני את" רואה"

 אפילו שלפעמים. יודע הוא שרק דברים שיש אומר" אלוקים ויידע. "צעד עוד זה את לוקח" אמת שפת"ה אבל
 שלו הלב אבל, בסדר ושזה עבד שהוא חושב אחד כל אולי. בלב אצלו שקורה מה את מזהה לא עדיין עצמו האדם

 .לגאולה משתוקק כבר שלו הלב. שם לא כבר

 עדיין שלנו האהבה כמה מגלים אנחנו, מכונן באירוע, ואז מישהו כלפי רגשות לנו אין שכבר חשבנו פעמים כמה
 .בנו הנולדים העדינים לרגשות. לב...ל" לב שמנו" לא פעמים כמה. בוערת

 מעבר בו יש עומק כמה, מישהו פוגשים כשאנחנו שנזכור. ללב יש עומק כמה להבחין שנזכה, יקרים וחברים חברות
 .מכיל עצמנו שלנו הלב כמה, מכל ויותר. שנראה למה

 .לבנו במעמקי המתחוללים הנפלאים התהליכים את לגלות שנזכה והלוואי

 

 

 

אם אני לא מוכן לשינוי, אם אני לא מבין שאני ממש לא יכול להישאר במקום בו אני נמצא, אף אחד לא יוכל 
 .להוציא אותי ממנו

 .אז משה אומר לאלוקים, אני פגשתי את בני ישראל, הם לא ראויים לגאולה, אין בהם שום רצון ונכונות לשינוי
שכשסנה לא נשרף אתה חושב  ו את הסנה. הוא אומר, נכוןוהתשובה היא חשובה ועמוקה כל כך... ה' מראה ל

תשפוט אדם לפי מראהו החיצוני. נכון שהעם נראים לך  שזה סימן שהוא לא בוער? כאן הטעות שלך. לעולם אל
 .מושג איזו אש בוערת בקרבם כבויים, יבשים, אין לך

ב הוא לא שיאמינו לך, מה שצריך אתה אומר "הן לא יאמינו לי", אבל האמת שבשביל להושיע אותם מה שחשו
 ...הוא שאתה תאמין בהם

 .חברות וחברים יקרים ואהובים, שנזכה לעולם לא לשפוט את האחר לפי חיצוניותו, שנאמין זה בזה. שבת שלום

 

 

 

 

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

 orpnimi.org.ilyifat@    פנימי אור    www.orpnimi.org.ilחפשו אותנו באתר                      

http://www.orpnimi.org.il/
https://www.facebook.com/orpnimi/

