
 
 

 בפנימיות הפרשה 
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

 
 "וישימו עליו שרי מסים למען ענותו"

 .את האדם הישראלי מהעבודה האלוקית הניאול ,תשומת לבואת עושה הכל כדי להסיט  רעהר היצ
 
לבנים ובכל בוימררו את חייהם בעבודה קשה בחומר ו .בפרך ישראל ויעבידו מצרים את בני"

                        "את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך ,עבודה בשדה
אחד ש -ל בתחילת מסילת ישרים "רמחהכפי שאומר  ,משתדל להעביד את האדם בפרך ,ר הרעהיצ

ר "היצהשמקודם  והיינו כפי שהזכרנו ,פול והטרדה העולמיתיהט , הואר"התחבולות הגדולות של היצה
הוא צריך להשיג כסף כדי לממן  ,א במרוצהואז האדם נמצ ,חיים גשמיות מוסכמותמכניס את האדם בתוך 

י הדברים הללו הוא שוכח שהמטרה העיקרית "וע ,ויש לו טרדות מפה ומשם ,םיו את החיים הגשמיעצמל
ר שלא נותן "זו אחת מהתחבולות של היצה ,שלו בעולם היא לטהר את נשמתו ולהתקשר לבורא עולם

 .אין לו זמן לעצור לעשות חשבון נפש ,מרוצתו'אדם למרוצה 'כסוס שוטף בה את ומכניס ,לאדם לחשוב
 

 
 

 
 מחשבה פנימית

 )יואל אופנהיימר(
 
 
אם ממשיל משלים אתה, לא תמשול אהבה "שורשית רוחניית" לאהבת ריעים התלויה באיזה "

סבה מן הסבות העומדים סוף כל סוף להבטל, אלא לאהבת אב ובנו שזהו גם כן שורשית בלתי 
 תלויה בדבר.

 
 (  ז'אגרת  אגרות הסולם.  )הרב יהודה ליב אשלג זצ"ל. 

 

וכלולות במצווה אחת והיחידה:  תשכל מצוות התורה תלויובעל הסולם "מתן תורה" מסביר רבנו במאמר 

תשובתו של הילל גם ו ."זה כלל גדול בתורה"בי עקיבא: רעל מצווה זו אומר ו. "ואהבת לרעך כמוך"

ך לא כל מה דעלך סני לחברללמוד כל התורה בזמן שעומד על רגל אחת היא: "גר שמבקש אותו ל

והשאר פירוש הוא, לך , מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך]." ואידך, פירושא הוא זיל גמור תעביד,

 נקראת תחתונהמדרגה ה. הועל האדם לתקן שתי מדרגות של הרצון לקבל שבנפש ,רבנו . לפי שיטתולמד[

נקראת "מוחא"  הקומה השניה,. לשליטהנאות גופניות, לנכסים, לכבוד ולהתאוות  ]לב[ ובה כלולות"ליבא" 

                . השגהולהבנה, מכילה את התאוות למושכלות, לו[ מח]

כיחת ה"אני" וזכירת שושורש כל אהבה מתחילה מ. אהבההי הקומות מכשיר התיקון הבלעדי הוא תבש

ה" דרך המאמר של ספר משלי: על". אחר"ה ה ַאֲהבָּ ִעים ְתַכסֶּ ל ְפשָּ א על ידי והתיקון של ה"ליבא" ה". ְוַעל כָּ

האהבה המתלבשת א על ידי של נתינה לזולת. התיקון של ה"מוחא" הו במעשיםאהבה המתלבשת 

 ,שלא על מנת לקבל פרסתהיה נתינה החייבים להיות בשלמות.  יקוניםתהשני האמונה.  של במחשבה

והשיפוטיות.  ,השכל, הביקורת ת, בניגוד לכוחומעל הדעתתהיה אמונה הוללא נגיעות או חיפוש של רווחים. 

האהבה הנדרשת לתיקון אהבה חלקית, חיצונית המעולה באהבה עצמית. אבל בין חברים  שוררתלפעמים 

 אב אל בנו. היא האהבה הטהורה והקדושה של  האדם

 פנינה לשבת
 זתשע"  שמותפרשת 

 



 
 

 רפואת הנפש
 )הרב אסף אהרון מכבי(

 
 להשיג את טבע הנשמה

 
 "העולם לא נברא אלא בשבילי"כל 

 
 כל התבוננות שכלית צריכה להסתיים בחוויה חושית של האמת, שהיא מעל הדעת.

 מהות עבודת בניית הקשר עם הבורא יתברך: –והנה, יש להתבונן בנושא עדין זה 
ז"ל )תשובה י, ב(: "העובד מאהבה, עובק בתורה ובמצוות והולך בנתיבות החכמה  הרמב"םכתב 

העושה האמת מפני  ולא כדי לירש הטובה; אלאלא מפני דבר בעולם, לא מפני יראת הרעה,  –
 .שהיא אמת"

ז"ל )מסילת ישרים, פי"ט(: "ודאי שמי שמתכון בעבודתו לטהר מח"ל הרומיקד זאת יותר רבנו 
נפשו לפני בוראו למען תזכה לשבת את פניו בכלל הישרים והחסידים לחזות בנועם ה' ולבקר 

ל לא נוכל לומר בכלו ולקבל הגמול אשר בעולם הבא, לא נוכל לומר שתהיה כוונה זו רעה, אבהי
גם כן שתהיה היותר טובה, כי עד שהאדם מתכוון לטובת עצמו, סוף סוף עבודתו לצורך עצמו. אך 

שיהיה האדם עובד רק  הכוונה האמיתית המצויה בחסידים אשר טרחו והשתדלו להשיגה, הוא
 וכו'" עי"ש. דו של האדון ברוך הוא יגדל וירבהלמען אשר כבו

 בכל הפנינות הללו, אלא חומרים לעבודה ובנייה. ךואתה הקורא, תשים לבך, שאינני כותב ל
והנה, הסיבה שאני עושה זאת, ולא פורש לפניך משנה מוגמרת, היא בסיבת כל שאת שלמות 

 ."העולם לא נברא אלא בשביליוייחודיות בניינך רק אתה בעצמך יכול לבנות, וכמ"ש "כל 
)מאמר החרות(: "...שאם אנו משחיתים איזו נטיה מאותו  בעל הסולםוהנה רמז על כך רבנו 

, וגם הוא נחשב אבידה אמיתית העצמות שלומהיחיד, הרי אנו נחשבים לקוצצים אבר אמיתי 
 ".לא נמצא, ולא יהיה עוד בכל העולם דוגמתושלכלל הבריאה, משום 

חכמה היותר פנימית שלמה ואמיתית והיא חכמתו  של מלאך ה' צבאות גואל ישראל, טוב לעיין בו
 הוא הרב אברהם יצחק הכהן קוק בספרו מוסר אביך )כוחות הנפש בעבודת ה', סעיף ד(.
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 ה"שפת אמת"הפרשה בדרך 
 )הרב מנחם סוכות(

 
 

 
 הבערה הפנימית

 
א יו ה' ַמְלַאְך ַויֵּרָּ לָּ ש ְבַלַבת אֵּ  ,ַהְסנֶּה ִמתֹוְך אֵּ

האם זה אומר שכל  .צבור בנחמת ורואה זוכה הצבור, עם עצמו כל המצערחז"ל מלמדים אותנו, 
האם זה אומר מאידך, מי שיצטער עם הציבור יזכה לחיות עד זמן הגאולה? האם זה אכן כך? 

 יהיה בזמן הגאולה?שמי שלא יצטער, לא 
עבוד עצמו, המצב הקשה הזה בו אין לנו וד ישנם שני קשיים, האחד קושי השבכל גלות ושיעב

אפשרות לחיות את חיינו בצורה בה אנחנו רוצים ומאמינים. אך יש קושי שלפעמים גדול עוד 
שי יותר, חוסר המשמעות שאנחנו מוצאים בגלות. נראה לנו שלא צומחת שום תועלת מכל הקו

 הזה ועוד יותר, נראה לנו שאנחנו רק הולכים ומתרחקים מכל הייעודים שלנו.
חז"ל כאן מבטיחים לנו שמי שיכאב את הכאב של הציבור, יזכה לראות ולהבין את הטוב 

שטומנת בתוכה הגלות. הוא יזכה לראות כמה טוב ייצא מכל קושי, כמה הגלות הזאת מקרבת 
 כל אחד לייעודו.
ם ַוַיְרא ,אמרעל משה רבנו נ , הוא ממש הרגיש את הכאב של כל יהודי בגלות ולכן נאמר ְבִסְבֹלתָּ

יו יֹוִדיעַ " כָּ ה ְדרָּ ה', את המשמעות האמתית שנותן  ". משה רבנו זוכה להבין את עומק דרכיְלֹמשֶּ
 . וזה מתגלה לו בלבת האש., את הטוב העצום שטומנת הגלות בתוכהעבוד לכל אחדהש

המשמעות העמוקה של הסנה הבוער ומה הוא מסמל לגבי הגלות והגאולה,  בכדי להבין את
נָּה ֲאִני -מביא כאן המדרש את דבריו של שלמה המלך בשיר השירים  ר ְוִלִבי ְישֵּ . למה כוונת עֵּ

 המדרש?
כל האפשרויות שלנו להגיע לידי ביטוי, אט אט אנו  אתהגלות עוטפת אותנו מבחוץ, היא סוגרת 

ל כבה גם מבפנים. אבל זו הטעות הקשה, חזיון לבת האש מלמד את משה את סוד חשים שהכו
מצב הקשה הזה מתוך ההתשוקה. לא רק שעמוק בתוכנו הלהבה בוערת, במידה מסוימת דווקא 

בו ההסתר מחשיך מבחוץ, עוצמת הבעירה הפנימית מתחזקת, הרצון הפנימי לחזור למקומנו 
ה" של האיברים וחוסר היכולת לפעול, מגבירה את ערותו הרוחני הטבעי הולך ומתגבר. ה"שינ

 .לקבלת התורהלגאולה, ומכינה אותנו למצב שלא היינו בו,  של הלב
ִתי ,יֹונִָּתי ,ַרְעיִָּתי ,ֲאֹחִתי ,ִלי ִפְתִחיומכאן מגיעה הקריאה,  . את קרובה וחביבה כל כך, המהות ַתמָּ

, כל שנותר הוא לפתוח. לאפשר לפנימיות הזו כל כך ייחודיותגיעה לרמות קרבה כבר ההפנימית 
 פתחי לי! להתגלות.

ַשְטִתיאל לך לחשוש מכך ש" ת פָּ ְנִתי אֶּ נכון אמנם . ממך", מכך שכל הכלים החיצוניים ניטלו כֻּתָּ
ֹרם ְוַאתְ שהגענו למצב של " ְריָּה עֵּ זה רק מצב חיצוני, הגוף עלינו לזכור כי עם זאת יחד " אבל ְועֶּ

 א. הפנימיות שלנו, הרצון שנובע מתוכנו כל כך מוכן לגאולה.שלם וברי
  ('במד – הבמדרש. תרמ" –גמ"תר, שמות, מבוסס על תורתו של השפת אמת)
 
 
 
 
 
 



 
 בסוד הלשון

 (סף בלו)יו

 
 

 הינו ה' אחדל-שמע ישראל ה' א
 

נפש כי שבעים  ומצינתבני ישראל אבינו  שבטיאת שמות מונה התורה הפרושה לפנינו,  ,שמותבראשית פרשת 
כותב בעל  יורדים מצרימה")שמות א,א(השראל יני במות ש"ואלה . שם מתו וגם שגלו למצריםהראשונים היו 

דברים נגאלו ממצרים בשביל לא שינו שמותם שבשביל ד' שאף כשהיו בשביה... שביה"ראשי תיבות הטורים: 
אן נאע"פ שמנאן בחייהן בשמותם חזר ומי וכותב:""מחבב את בנה'  ורש"י מלמד עד כמה. שלא שינו שמותם"

במיתתן להודיע מכאן כי נמשלו לכוכבים שמוציאן ומכניסן במספר ובשמותם שנאמר המוציא במספר צבאם 
)סך אותיות שפת כב גימטריא הויה( 26)כוהצירוף  כוכבבנ"י נמשלו לכוכבים כי בתיבה  לכולם בשם יקרא"

שומרים על אותיות התורה, שנכתבו בשפת הקודש( אלו מרמזים על הקשר בין ה' המרחם על בניו כי הם 
 הקודש. וכך הם מתחברים לבוראם.

מאוד גם  ומתעצמים מתרבים כשרצים בנ"יוצרופיה מרמזים רבות כמו שאראה להלן:  שמותאותיות התיבה 
 בכדי להנצל מהמצב .עצות יועציואת מוציא אל הפועל עד שקם פרעה חדש, אשר לא הכיר את יוסף, ו .כלכלית

. לגאולה התקוהעד לבטול  את כוחם הרוחניגם  התישל במטרה בנ"י,את מייגע וגופני  הוא בוחר לשעבד בפרך
הראיה  וכמו כן .של יותר ממאתים שנההשעבוד  כאבשל ראיות לסיבות ולמסובב  תשתיתמהווה  שמותפרשת 

אלא דווקא וסביל,  משוילהיות רק לא  שמותכלית ומהות  .ורבינ משהה על ידי ללצאת מגלות לגאותרופה ל
בארץ מצרים ואז לקבל  "שמות "לעשות כמו שהבטיח לו ה'. אל החיים את בנ"י תממו ולמשותלהיות פעיל 
 שהוא תואל הלבנו שום תשומת ל יש :שום תוהצירוף נמצא  בה שמותבתיבה  והתורה נרמזתאת התורה. 

. צירוף ולפרשות פסוקיםהתו למלים לבמסורה הפרידו את ואותיות הכולל  נכתבה כתו אחד שהריהתורה כולה, 
כצמא למי התורה כי  ,יש לשתות בהשתוקקות כי יםהמרמז )מ ימים ולילות השתוקקו בנ"י לתורה(שתו מנוסף 

 וכינויו של הבורא. שמותיו רצונותיוכל התורה הם 
    והמילדות עברו על צו פרעה, . כל תנוק עברי שנולדבו ר להטביע עשה את היאור וגזכי הוא  בשקר,פרעה התגאה 

ת" ִדים-ַוְתַחיֶּיןָּ, אֶּ :"צדיקי הדור נקראים מילדות כותב רבי נתן תלמידו של רבי נחמן מברסלב)שמות א,יז(."ַהְילָּ
את  שמשפרת שפרהעוסקים להוליד בישראל תולדות קדושות של תורה ומעשים טובים...העבריות על ש

מדברת והוגה את הולד...כי הצדיקים מחזקים את ישראל ומשפרין אותם על ידי הנקודות  פועה שפועההולד...
הטובות שמוצאים בהן... פועין והוגין ומדברים עם ישראל ושורקין ומצפצפין אליהם לחזקם ולעוררם ולהגביהם 

הכינה  אמו .ועמרםלא פסח גם על בנם של יוכבד  צו פרעה ולהרימם מכל מיני שפלות וירידות ונפילות שלהם".
להשלים  התכוונה ,פרעה בעל הטורים כותב כי בת. היאור גמא והצפינה שם את התנוק לשוט במימעצי  התיב

כי מן המים "וקראה שמו משה,העברי את התנוק  מצילהידיה  ומצאה עצמה במוגיורה בטבילה את 
( אלו מרמזים על השתוקקות כנ"ל)מ )אגו(גאזה צירוף  גמא. דםבגימטריא  גמאכי  מצאתי,יגעתי ומשיתיהו".

של הכלי  הוא גמאהשכמו ו למלא רצון ה' שיהיה גאה בו.ועל השתוקקות של משה  עוצמת האגו של פרעה
על היאור  שם משהאשר היא המכה הראשונה,  הדםמכת דווקא  ,מידה כנגד מידה משה להנצל מן הגזירה,

 .אל ואינונברא  סך הכלשהוא , התביש פרעהובשליחות ה'. 
דיבר נפלא כמו ש חבורזכה להמרמז כי משה  .חורבעל הר  אוכלחר להתגלות למשה בסנה הבוער שאינו וה' ב

, בר חבאותיות צירוף הן  חברהתיבה קבלתי מרבי נחמן מברסלב: כי  .ביותרהטוב  חברוכעם ה' פה אל פה 
אחד לשני וביניהם יחס בני חב או  ברימשה רבינו. שחברים הם  הוארב לעשות לנו  החיובלהלן:על  המרמזים

 ולחבב, החוצה מעצמו, הברעל הנהגות משה לצאת אל . וגם חובשל קנין, כמו הצדדים החתומים בשטר 
ר:"בהנקודה הטובה בזולתו וכך ליצור קשר של חבור ככתו בֵּ ה ְלָך ַרב, ּוְקנֵּה ְלָך חָּ ם ְלַכף  ,ֲעשֵּ ָאדָּ ל הָּ ת כָּ ן אֶּ י דָּ וֱֶּהוֵּ

חייו.   שנות אורךעל כך נרמז למשה ו 120 גימטריאהסנה , לקוטי עם לועז מביא כי (א,ו אבות )מסכת"ְזכּות
ומך סהן ראשי תיבות  נ"סמעל הטבע לטובת גאולת בנ"י. ו נסיםלעשות  עליוהיה אוסיף, כי בשנים אלו ו
ה' קורא  באותו מעמד,ופלים, שמו של ה', הפוקד על הטבע לסמוך את נפילתנו ולהצילנו כמו מטביעה בים. נ

י")שמות ג,ט(-ִהנֵּה ַצֲעַקת ְבנֵּי"למשה  לָּ ָאה אֵּ ל בָּ אֵּ  קבילתבנ"י עאלת לקדמי"  קבילת"הא אונקלוס מתרגם . וִיְשרָּ
קבלו במכות פטיש שות למם יהראש ציםמרוצעוצמת הכאב והצער של בנ"י כמו  על, המרמז מקבתגימטריא 

 ם.המצרימידי 
ץ נְָּכִריָּה")שמות ב,כב(--"ִכי ָאַמר גרשםמשה בן בכור וקראו בארץ מדין נולד ל רֶּ ִייִתי, ְבאֶּ וכך התגלגל כי שם  גֵּר הָּ

ר הפרשה כאשר תולדה של משה התגשם בסוף ה ה,ֲאשֶּ ה ִתְראֶּ ה' מבטיח למשה לאור הרעה במצב בנ"י "ַעתָּ
ם, ּוְביָּד ֲחזָּ  ה,ְיַשְלחֵּ ה ְלַפְרֹעה:ִכי ְביָּד ֲחזָּקָּ ֱעשֶּ ה, אֶּ םקָּ ַאְרצֹו ְיָגְרשֵׁ שהיצר הרע יגרשנו אל הטוב, ". אז בעזרת ה' מֵּ

 אכי"ר.


