
 
 

 בפנימיות הפרשה 
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

 
ֹלִהים ֶפן ִיָנֵחם -ֹלִהים ֶדֶרְך ֶאֶרץ ְפִלְשִתים ִכי ָקרֹוב הּוא ִכי ָאַמר א  -ַוְיִהי ְבַשַלח ַפְרֹעה ֶאת ָהָעם ְוֹלא ָנָחם א  

 ְוָשבּו ִמְצָרְיָמהָהָעם ִבְרֹאָתם ִמְלָחָמה 
                         

", ֶדֶרְך ֶאֶרץ ְפִלְשִתים ִכי ָקרֹוב הּואארץ פלישתים היא ארץ העמים, על כן הקב"ה לא רצה להוביל את האדם "

זאת  ".ְוָשבּו ִמְצָרְיָמהֹלִהים ֶפן ִיָנֵחם ָהָעם ִבְרֹאָתם ִמְלָחָמה -ִכי ָאַמר א  "זה קרוב מדי לאדם, על כן לא רצה.

אומרת ברגע שיש לאדם מלחמות, ותמיד יש לאדם ]בפנימיותו[ מלחמות, אז אם הוא הולך בדרך הקרובה, הוא 

ִים-ַמה יחזור בחזרה, נּו ִמִמְצָרֽ נּו ְלֽהֹוִציָאָ֖ יָת לָָּ֔  . אבל אם הוא הולך בדרך הארוכה הוא לא יחזור בחזרה. ֹזא֙ת ָעִשִׂ֣

 -פיזית, זאת אומרת אקח אותם מסביב שלא יוכלו להתחרט ולחזור, אלא הפשט הוא רוחני המשמעות אינה 

אם אני לוקח אותם בדרך של אהבה עצמית, אז ברגע שיש מלחמה הוא כבר חוזר בו, כי אומר: בשביל מה אני 

וך של דרך צריך את כל זה אחזור בחזרה. אבל אם אדם הולך בדרך ארוכה, ז"א : החינוך שהוא מקבל זה חינ

אזי מלחמות לא מפחידות אותו, ולא אכפת לו אם יש מלחמות או אין, כי לא חייב  -דרך של השפעה  -ארוכה 

 להיות בפה מתוק תמיד.
 
 
 

 מחשבה פנימית
 )יואל אופנהיימר(

 
וצריכים לדעת, טיב של ב' מיני הבירורים הנוהגים אצלנו. בירור הא', נק' בירורי טוב ורע, בירור הב', 

 .נק' בירורי אמת ושקר
 (  אירות ומסבירות)הרב יהודה ליב אשלג זצ"ל. הקדמה לפנים מ

 
כי במאמר החרות מלמד רבנו בעל הסולם את המגבלה היסודית ביותר של הבחירה החופשית אצל האדם: "

ההשגחה חבשה את כל החיים בשני מוסרות, שהם התענוג והמכאוב. ואין לבעלי החיים שום בחירה 
חפשית, לבחור ביסורים, או לדחות את העונג. ומותר האדם על בעלי החיים הוא: שהאדם יכול 
להסתכל למטרה רחוקה, זאת אומרת: להסכים לקבל עתה שיעור ידוע של מכאובים, מתוך בחירתו 

פרוש: כל בעלי החיים כפופים לחוק אחד המחייב ונג, או התועלת שעתידה לבא אליו לאחר זמן."  את הע
           אותם למשוך אליהם ההנאה והתענוג ולדחות הצער והסבל. 

וכל הפעילויות וההחלטות שלהם מוכתבים על ידי חוק זה. היתרון היחסי של האדם לעומת בעלי חיים פשוטים 
תו לצפות או אפילו לתכנן את השתלשלות התרחישים העתידים שישתלשלו מבחירותיו. וכך ממנו, היא יכול

מסכים הוא לקבל על עצמו מנה מסויימת של סבל בתנאי שהוא מחשבן שהתענוג שיקבל לאחר מכך יעלה על 
 עצמת הצער שהוא היה חייב לשלם. דוגמה: אדם מוכן לגלות לארץ זרה ולהיפרד ממשפחתו, אם הוא צופה

שיוכל למצוא שם פרנסה למשפחתו. ואם לא היה מקווה לפרנסה, לא היה נפרד מהם לעולם. וזה מה שרבנו 
 .טוב ורעאו  מר ומתוקקורא באופן כללי בירור 

אינו כלל פועל על פי חושנו הרגילים. נהפכו, לרוב  ומגונה הרצויאך בכל הנוגע לעבודת ה' אמות המידה של 
בחוש מוכתב על ידי הרצון לקבל הנאה חומרית. ומה שאנחנו מרגישים כקושי  מה שנראה לנו מתוק והנעים

וטרחה , מגיע דווקא מהתכונות הדרושות לעבודת הבורא, כגון: מסירות נפש, אהבת חינם ואמונה מעל הדעת. 
 לכן כל העבודה שלנו היא להפוך את המצפן הפנימי שלנו מהציר הטבעי של טוב ורע החומרים, לציר הרוחני

)מה שמקרב אתנו מהבורא( והשקר הוא כל והקליפות הטמאות שמכסות קדוש . כי האמת הוא אמת ושקרשל 
, בירור המר והמתוק עוסק בזוית האפשר ועל דרךעל האמת ומרחיקות אתנו מחיבור עם הבורא יתברך. 

 והבורא.  הזמנית הפרטית, אך הבירור של האמת והשקר מתעלה לקומה של המטרה הנצחית וטובת הכלל 

 פנינה לשבת
 זתשע"  בשלחפרשת 

 



 רפואת הנפש
 )הרב אסף אהרון מכבי(

 
 הדעת השלמה

 
להסתכל על  הרע בעולם או על מצבו הפרטי הבלתי מוצלח עדיין בשלמותו הוא כמו להסתכל ממרומי 

 כסא שלמה על תולעת נגררת על הרצפה.
בתכלית  והרי ברור לכל בר דעת מעלתו העצמית עליה ודו"ק. ואמנם, התולעת מקיימת רצון בוראה

 השלמות.  ואתה?
 ט(: -זצ"ל )פרי חכם, שיחות קודש, ע' ח בעל הסולםוהנה, אדרבא, כתב 

 ."מתרומם יחודו לפי שיעור מדרגות ההיפוך"
כח היחוד העצום לכל  מתוכן יודע"ונתן מקום לכל הטעות והמכשולות הנזכר לעיל להמצא כי 

ועוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו  ומחשבותיהם נבלמים בשורש יחודו העצום...כמ"ש היצור
 ואיננו".

הנצמד  השכל האלהיוהנה, ישיבת שלמה על כסאו הנ"ל, היא עליונותו ורוממותו של האדם בבחינת 
 ב(. –בו שהוא בצלם אלהים ובדמותו, והוא שלמותו )עיין מו"נ, ח"א, פ"א 
 הייחוד הקדוש. -ובהתחברו אליו ובקנייתו את הדעת השלמה, יגלה את תכלית הכל 

 .היניקה והגדלותרמז לדבר קבלתי מן שמיא: כידוע תהליך השתלמות האדם הוא עניין 
 .אחדוהנה "יניקה" עולה בגימ' קטנה 

 
והנה, עיקר הלימוד בפנינה זו הוא להבין שלא יגעת ומצאת אל תאמין, ועיקר היגיעה היא יגיעת העיון 

וכעין זה( )להרחבת הבנת עניין ה"גדלות" כדי לעיין בכללים )עיין פרי חכם,  אגרות קודש, ע' קצא, ד"ה 
 ראשונים לרמח"ל, סעיף כג(.

 
 
 

 א.א.

 

 -והתייעצות בנוגע לטיפול יהודי )גוף ונפש( ניתן לפנות לאסףבכל שאלה 
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 הפרשה בדרך ה"שפת אמת"
 )הרב מנחם סוכות(

 
 

 
 הצעקה שבלב

 
ְצַעק ַמה מֶשה, ֶאל ה' ַויֹּאֶמר ְשָרֵאל ְבֵני ֶאל ַדֵבר ֵאָלי, תִּ ָסעּו. יִּ  ְויִּ

 
למה לא לצעוק? האין זה בדיוק מה שמתבקש מהאדם בעת צרה? וקשים עוד יותר דבריו של המדרש 

". האין זה ההיפך ָשֵמעַ  ַוה' ָצֲעקּואת דברי דויד המלך בתהילים "כאן שבכדי להסביר את הטענה מביא 
 , אינו מובן. צעקתך שמעתי כבר אלי, תצעק מה -הגמור ממה שנאמר כאן? וגם המשך המדרש 

ְקָראּו ֶטֶרם ְוָהָיהבהמשך מביא כאן המדרש את דבריו של ישעיהו הנביא " י יִּ  אמר" ומבאר: ֶאֱעֶנה ַוֲאנִּ
 אבל דינו. לכוין יכול אינו שמע, לא אם דינו. עושה אדם, דברי שומע אם בשר ודם, פדת, בן אלעזר רבי

 בלבו. מה יודע הוא אדם, ידבר שלא עד כן, אינו ה"הקב
כשהפניה שלי היא לאדם, אני צריך מילים, המילים הן אלו שיעבירו את רצוני וכוונתי לאחר. הקב"ה 

שלנו למציאות תהיה פניה מודעת אליו, שנזכיר לעצמנו מבקש מאתנו לצעוק אליו, שצורת התגובה 
שהוא זה שפועל והוא זה שיכול להושיע. אבל צעקה זו אינה צריכה מילים או אפילו קול. את צעקת 

 ". ה' ֶאל ִלָבם ָצַעקבני ישראל מגדיר ירמיהו הנביא באיכה כ"
מיותרות, "כבר שמעתי צעקתך". כשמשה רבנו פונה לה' ומתחיל לצעוק אומר לו הבורא, המילים 

כשאני מבקש שתצעקו אליי, אני לא צריך צעקה ששומעים בני אדם, אני צריך את אותה הצעקה של 
 ", אותה זעקת הלב שקודמת למילים, שנשמעת רק לי.וה' שומעצעקו "

. ַתֲעלּומֹות יֹוֵדעַ  ֵתנּו,ַצֲעקָ  ּוְשַמע ַקֵבל ַשְוָעֵתנּו -ומעתה נבין לעומק גם את סיום התפילה ב"אנא בכוח" 
 כי לשמוע את הצעקה שלנו, את צעקת הלב, יכול רק יודע תעלומות.

  אא"ז( –)מבוסס על תורתו של השפת אמת, בשלח, תרל"א 
 גאולה אקטיבית

ְשָרֵאל ְבֵני ֶאל ַדֵבר בּו יִּ ְפֵני ְוַיֲחנּו ְוָישֻׁ י לִּ ירֹּת, פִּ ְגדֹּל ֵבין ַהחִּ ְפֵני ַהָים, ּוֵבין מִּ ְכחֹו ְצפֹּן, ַבַעל לִּ  ַהָים. ַעל ַתֲחנּו נִּ
ְבֵני ַפְרעֹּה ְוָאַמר ְשָרֵאל, לִּ ים יִּ כִּ ְדָבר. ֲעֵליֶהם ָסַגר ָבָאֶרץ ֵהם ְנבֻׁ י ַהמִּ ַזְקתִּ  ַאֲחֵריֶהם... ַפְרעֹּה ְוָרַדף ֵלב ֶאת ְוחִּ

 למה היה חשוב שיחזרו העם לעימות עם מצרים?
פאסיביים, הניסים קראו מסביבנו, ביום אחד הפכנו מעבדים לבני חורין. ביציאה ממצרים היינו 

הגאולה גם הייתה מובטחת מראש, כבר לאברהם אבינו. למרות שנגאלנו, לא למדנו את הדרך, לא 
 ידענו איך אנחנו יכולים לפעול וגם לא יכולנו באמת לשיר על גאולה שלא נטלנו בה חלק ממשי.

הו חשוב, דווקא עכשיו, כשאתה עם הראש מעל המים, כשמצרים כבר כאן מלמד אותנו הבורא מש
לא מאיימים עליך. עכשיו הוא הזמן ללמוד לפעול בכוחות עצמך. ורק עכשיו כשהסכנה באמת תאיים 
עליך ואתה תהיה זה שבצעקותיך האמוניות תצליח לפעול לחירותך, רק עכשיו תוכל לשיר במלוא 

 לבך את שיר החירות.
צרים למדה אותנו את גדולתו של הבורא, עכשיו הזמן שנלמד להכיר את היכולת שלנו אם יציאת מ

 להשפיע על הבריאה.
   מה( -דבר, תרל"ב  –)מבוסס על תורתו של השפת אמת, בשלח, תרל"א 

 
 
 

 



לתגובות 
besod.halashon@gmail.com 

 

 
 בסוד הלשון

 (סף בלו)יו

 

 
 כי האדם עץ השדה –אשירה לה' 

 
וגם  ,האילנות גהנודע גם כחבשבט, ו "ט - ב צאויום השבת יים: כי יכפלמיוחדת את פרשת בשלח נקרא בשבת 

"ַוַיְרא יְִּשָרֵאל ֶאת ַהָיד ַהְגדָֹּלה ֲאֶשר  כל העם: יצאלאחר קריעת ים סוף כי  ."שבת שירה" להיותנודעת הזו  השבת
ְצַריִּם ַויִּיְראּו ָהָעם ֶאת  ה'ָעָשה  ינּו  ה'ְבמִּ יר מֶֹּשה ּוְבֵני יְִּשָרֵאל ֶאת  )בשלח יד,לא(ּוְבמֶֹּשה ַעְבדֹו בה'ַוַיֲאמִּ ָאז ָישִּ

יָרה ַהזֹּאת  י ָגאֹּה ָגָאה סּוס ְורְֹּכבֹו ָרָמה ַבָים לה' ָאִשיָרהַויֹּאְמרּו ֵלאמֹּר  לה'ַהשִּ "אז  כותב רש"י: ()בשלח טו,א"כִּ
 ישירהשי האת את הנס ו מו שרו כולם כאשר קבלוועי. אז כשראה הנס עלה בלבו שישיר שירה" -משה ישיר

השראה  - בגם  היא השירהנקבל כי שורש  (אלופו של עולם)אאת האות  שירהאם נכניס לתיבה . מן הבורא
 אונקלוסתרגום מ)הראשאו  הרישאותיות גם הן  שירה .כי רוח דנשמה שורה בלב הנברא. נחת רוח אלוקיתו

אש ה' כאשר שם כי בעת קבלת התורה, שרתה , על הר סינימה שמרמז  .אש-הרוהן אותיות  (לשפת הקודש
אש האחדות והם  בלבותיהםנחקק ש ומה ,שני הארועים היו מכוננים ועיצבו את רוחו של העםעל ההר.  'נחת'

 .כאיש אחד בלב אחד""שהיו י:"רש מפרשו )יתרו יט,ב(ֶנֶגד ָהָהר": "ַויִַּחן ָשם יְִּשָרֵאל גם . כמו שכתובהתורה
י  פרשת בשלח פותחת בפסוק י ָקרֹוב הּוא:כִּ ים כִּ ְשתִּ ים ֶדֶרְך ֶאֶרץ ְפלִּ י ְבַשַלח ַפְרעֹּה ֶאת ָהָעם ְוֹלא ָנָחם ֱאֹלהִּ "ַוְיהִּ

ים,  ְלָחָמה ִיָנֵחם-ֶפןָאַמר ֱאֹלהִּ ְראָֹּתם מִּ ְצָרְיָמה") ָהָעם בִּ יָבא . ואונקלוס מתרגם (שמות יג,יזְוָשבּו מִּ "ֲאֵרי ָקרִּ
יא:ֲאֵרי ֲאַמר ה',  ְחֵזיהֹון ְקָרָבא ִדיְלָמא ְיזּועּוןהִּ ְצָריִּם ַעָמא ְבמִּ יתּובּון ְלמִּ תרגם אונקלוס  ִיָנֵחם"-"ֶפן את התיבות" .וִּ

את בנ"י דרך ארץ פלשתים, כי לא  להנחות' לא רצה ומדוע? כי בשלח פרעה את בנ"י, ה "ִדיְלָמא ְיזּועּון" -ב
 זיעהכל דילמא יכולה ליצור  ?לפנותלאן : יודעים כשאינם, של גלות הדעתרצה שתיוצר דילמא או מבוכה 

עומס הנובעת כתוצאה ממאמץ,  ,גופנית זיעה, אף ליצור וכמו כן .של מחשבות כמו לולאה מחזוריתרוחנית 
 ופחד.

(: שראלירץ א)א"י)מם עינינה השתוקקות כי ארבעים ימים ולילות ציפו בנ"י לתורה(למ דיאותיות דילמא הן 
כלומר, הדילמא היא בין ההשתוקקות לפנות לארץ ישראל לבין הרצון של "די לארץ ישראל" ודווקא לחזור לארץ 

וזהו גם המזל של חודש שבט. ומכל  דלימא בתיבה זו מופיעה המילה דילמצרים. יגעתי ומצאתי, רמז במילה 
  :התורה שבעל פה - תלמודניתן להגיע למילה  דליאות במילה 

 מדלוד        ילתו    ד
 מ        למד        ל  
 תו         ד        תו   

שאוף הוא להשתוקק לה', להעבודה שלנו בחודש שבט ומזל הדלי, מהות שכל אות היא רצון אלוקי, לכן יוצא 
מן  מנוחההיא השגה של ()אלוףמאדיל. ולמעשה הפתרון לכל תורתולמלא עצמנו במימי וקבל רק ממנו ל

 .אלוף העולם כמו בעת שירה והשראה של תורת ה',, הנחמה באמצעות, המתישה התנועה
י כותב רבי נחמן מברסלב: ים  "ַדע כִּ ים ָיפִּ יָלנֹות ַוֲעָשבִּ ים אִּ י ַהָשֶדה ֵיש ָשֶדה, ְוָשם ְגֵדלִּ ים ְמאד ְוגֶדל ְיַקר ְיפִּ ְוָנאִּ

י ֶאְפָשר ְלַסֵפר, דּוָליו אִּ ים ָשם ְוגִּ יַנת ְנָשמֹות ְקדֹושֹות ַהְגֵדלִּ ים, ֵהם ְבחִּ יָלנֹות ַוֲעָשבִּ  ליקוטי)"ַאְשֵרי ַעיִּן ָרֲאָתה זאת ְואִּ
י ָהָאָדם ֵעץ ַהָשֶדה,ָלבֹּא מִּ התורה:  ומצווה (סה,א"ח ן"מוהר י ֹלא ֵעץ ַמֲאָכל -ַרק ֵעץ ֲאֶשר, ָפֶניָך ַבָמצֹור"כִּ ֵתַדע, כִּ

ית" אסור להשחית והנשמה צריך להשקות במימי התורה או  האילןכלומר את כ( -)דברים כ,יטהּוא אֹּתֹו ַתְשחִּ
כאשר יוצאים  בהשראההניתנים תורה החידושי את נשמה המחדשת הכמו  .בפירות לעולםעץ המחדש 

 אכי"ר. ,שנזכה .דה ולמצוא עיצה ותושיהשלהתבודד עם ה', לשוח ב
 
 
 
 


