
 
 

 
 
 
 

 בפנימיות הפרשה 
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

 
        

 לא. ולילה יומם ללכת להם להאיר אש בעמוד ולילה, הדרך לנחותם ענן בעמוד יומם - לפניהם הולך' וה"

 (. ב"כ-א"כ, ג"י שמות) ".העם לפני לילה האש ועמוד יומם הענן עמוד ימיש

 ובכדי. המחנה הולך לשם, הענן עמוד שהולך ולמקום, ענן עמוד יש, ביום ישראל עם את להנחות בכדי, כלומר

 גם התורה. בעקבותיו צועדים היו וכולם, אש עמוד המחנה לפני הולך היה, בלילה דרכם את ידעו ישראל שעם

: השאלה נשאלת. האש עמוד היה ובלילה הענן עמוד ביום היה תמיד .פסקה לא פעם אף הזאת שהתופעה מציינת

 ?פנימית מבחינה הללו הדברים פשר מהו

 יכול הוא, רעב האדם כאשר, למשל. היפוכו י"ע מובן להיות יכול עניין שכל, ל"זצוק" הסולם בעל" רבנו אומר

 הוא כך, מוחשית יותר שהארוחה ככל. טובה ארוחה לעצמו מדמיין הוא באם הרעב של העוצמה את להרגיש

 לי שיש טוב כמה - לעצמו לצייר יכול הוא אזי, בארוחה כבר נמצא וכשהאדם. להיפך וכן, הרעב את יותר מרגיש

 אדם - נוספת דוגמא. בארוחה טעם יותר לו נותן הרעב של הדמיון, כלומר. עכשיו רעב הייתי אם היה ומה, ארוחה

 שאף אנשים על תסתכל - לו אומרים'. וכו הפרעות לו יש, טענות לו יש. לו טוב כך כל ולא, בישיבה תורה לומד

 תורה לא לך אין כאשר בעולם להסתובב רוצה היית? כמותם להיות רוצה היית האם .תורה ללמוד זכו לא פעם

 של הערך את להכיר יכול האדם, א"ז. מזל בר שאתה וכמה מאושר שאתה כמה תראה, כן אם? מצוות ולא

 להעריך לדעת יכול הוא זה לפי. אפשרית שהיא הפוכה מציאות לעצמו מדמיין הוא באם חי הוא שבה המציאות

 .היפוכו י"עפ ונבנה נמדד דבר כל, א"ז. לו שיש מה את

, הענן עמוד ביום. פוסקים לא הללו העמודים שני - "העם לפני לילה האש ועמוד יומם הענן עמוד ימיש לא"

. חלילה וחוזר, הענן עם היום מתחיל, הלילה וכשנגמר, האש עם הלילה מתחיל, היום כשנגמר. האש עמוד ובלילה

. הענן לעמוד משלים האש ועמוד האש לעמוד משלים הענן שעמוד מגיד: "י"רש אומר כך. השני את משלים אחד

, בו ללכת, בו לסובב צריך שהאדם, עצמו על החוזר נפשי תהליך מין זהו ,אומרת זאת". זה עולה זה ישקע שלא שעד

  מעלה. מעלה לעלות יכול אדם, הזה הנפשי התהליך י"ע, וכך. חלילה וחוזר, האש - בירידה, ענן - בעליה. הזמן כל

 לומר צריך בעצמו האדם שבה שבת היא הזאת השבת. מאד חשובה שבת והיא, שירה שבת גם היא בשלח פרשת

 צריכים בעצמנו אנו. אותו לחיות צריכים שאנו משהו היא אלא, סיפור מין אינה השבוע פרשת אשר דידוע. שירה

                                                                          .תורתו את לנו ונתן העמים מכל בנו שבחר זה על', לה שירה לומר

 ט"תרי מאמר  מתוך
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 דבר יום ביומו

 ד( ,טז פרק שמות)  :שלנו הפסוק

 ְבתֹוָרִתי ֲהֵיֵלְך ֲאַנֶסּנּו ְלַמַען ְביֹומֹו יֹום ְדַבר ְוָלְקטּו ָהָעם ְוָיָצא ַהָשָמִים ִמן ֶלֶחם ָלֶכם ַמְמִטיר ִהְנִני מֶֹּשה ֶאל' ה ַויֹּאֶמר"
 ."ֹלא ִאם

 :הפסוק שטפ

 .השמים ִמן ָמן להם יוריד שהוא רבנו למשה מודיע ה"והקב, המזון נגמר במדבר לעם

 )טז פרק שמות( בובר) טוב שכל)  :הפסוק  על האגדה

 . ומלקטים למדבר יוצאים אלא םומלקטי רותבחצ עומדים יהיו שלא - "ְוָלְקטּו ָהָעם ְוָיָצא"

  .הרחמים ומן התפלה מן יאשיםימת יהיו שלא, פרנסתו ברא יום שברא מי - "ְביֹומֹו יֹום ְדַבר"

 זה הרי למחר אוכל מה ואומר, היום יאכל מה לו שיש מי כל אומר המודעי אלעזר' ר היה מכאן - "ֲאַנֶסּנּו ְלַמַען"
  .אמנה מקטני

 ועוסק בערבית הלכות ושתי בשחרית הלכות שתי אדם[  למד] שנה אם אומר יהושע' ר - "ֹלא ִאם ְבתֹוָרִתי ֲהֵיֵלְך"
 תורה ניתנה לא אומר יוחאי בן שמעון' ר היה מכאן. כולה התורה כל קיים כאילו עליו מעלים, היום כל במלאכתו

 הוא מהיכן יודע היה ולא ודורש יושב אדם אם? כיצד הא. תרומה אוכלי להם ושניים, המן לאוכלי אלא לדרוש
 .תרומה לאוכלי להם ושניים המן לאוכלי אלא לדרוש תורה ניתנה לא הא ומתכסה לובש הוא מהיכן, ושותה אוכל

 :למחשבה נקודות

 השני. ירידתו אחד: "כותב הוא וכך. ניסים עשרה במן מתקיימים[ 12-ה מאהה ספרד] עזרא אבן אברהם רבי פי על
 בחום שימס הרביעי .למסע ממסע עמהם העתקו השלישי. [עצמו במחנה ירד ולא] לבדו המחנה סביב היותו

 לכולם, לקחו כמה משנה לא] החסיר לא והממעיט המרבה העדיף לא החמישי. לקטו אשר ימס ולא, השמש
 שני השמיני. ויום לילה הבאיש ולא השביעי. השישי ביום[  כפולה כמות] משנה השישי[. לאכול כמות אותה נשארה
 התשיעי .(יא במדבר" )ַהָשֶמן ְלַשד ְכַטַעם ַטְעמֹו ְוָהָיה(, "טז שמות" )ִבְדָבש ְכַצִפיִחת ְוַטְעמֹו" ככתוב ,לו יש טעמים

 לעדות הקודש בארון מונחת היתה מן צנצנת] הבאיש ולא לדורות שעמד והעשירי. מבושל אחד טעם, חי אחד טעם
 במקום אך. המן הורדת סיבת את לנו לגלות שהולכים אומר הווה", למען"ב מתחיל שלנו הפסוק סוף. "[עולם
". ֹלא ִאם ְבתֹוָרִתי ֲהֵיֵלְך ֲאַנֶסּנּו ְלַמַען: "הוא התורה של הנימוק, במדבר ישראל בני את לכלכל מיועד שהמן להגיד
 :ישראל בני עבור לניסיון נחשב זה גדול נס למה לברר עלינו

 מכמות יותר לצבור ואוסרת האיסוף בעת חלה הראשונה. ולמקום לזמן בהתאם מצוות בשלש לווהמ המן נס
 עד המן על לשמור איסור היתהי יהיהשנ והוהמצ". ַלגְֻּלגֶֹּלת עֶֹּמר ָאְכלֹו ְלִפי ִאיש ִמֶמּנּו ִלְקטּו" - אדם לכל אחידה
 בין היא האוכל תאוות. בשבת מן ללקט איסור היא השלישית והווהמצ". בֶֹּקר ַעד ִמֶמּנּו יֹוֵתר ַאל ִאיש" - למחרת

" לקבל רצון"ה את למתן הבאות "תעשה לא"ה מצוות של טיפוס-אב ןה המן מצוות. ביותר יםהעז הנפש חותוכ
 ִאם ְבתֹוָרִתי ֲהֵיֵלְך" בחינת, למצווה התאווה בין הבחירה אוה המן שבמצוות הניסיון. באדם הקיים האגואיסטי

  ?"ֹלא

 כסימן תואו מפרשים באגדתנו ל"חז אבל. בקביעות יום כלב עצמו על החוזר נס על מרמז" ְביֹומֹו יֹום ְדַבר" הביטוי 
 מה לו שיש מי כל" החריפה האמירה. להותיר או להוסיף מבלי יום לאותו הנדרשת בכמות המלקט הסתפקות של

 אפשר. ה"בהקב בטחון של היסודי הערך את מדגישה" אמנה מקטני זה הרי למחר אוכל מה ואומר, היום יאכל
 לקום) האנושית ההשתדלות שבין הזהב שביל את למצוא לדעת: תחנולפ גם המונח הגדול הניסיון את מכך ללמוד

 רשת ללא( למחר דבר שום להשאיר לא) יםהמוחלט' בה טחוןיהבו האמונה ולבין( המן את ללקט ולצאת בוקר כל
 .שהיא כל בטחון

 

 



 
                      

 דיבורי נשמה עפ"י הזוהר השבועי
 (הרב דניאל שוסטר)

 הפסוקים' מג שיוצאים הקודש שמות ב"ע -" ב"ע שם" שנקרא הקדוש בזוהר רבות שמובא מפורסם סוד ישנו

 החכמה אור סוד שהם" ויט", "ויבא", "ויסע" במילים המתחילים הפסוקים' ג. סוף ים בקריעת בפרשתינו המובאים

 האמצעי הקו סוד והנה. אמצעי קו" ויט, "שמאל קו" ויבא, "ימין קו" ויסע.  "קוין תיקון של בסדר למלכות המושפע

 – שם".  שמים לשם מעשיו שכל" מכונה הוא האדם שבעבודת, לארץ שמים בין החיבור סוד, היהדות סוד הוא

 הנקראת המלכות כך, תוכנו את לנו מגלה האדם או החפץ של ששמו כמו כי" שם" הנקראת המלכות על מרמז

, מים-אש הוא שמים. המלכות של בעלה שהוא, התפארת ספירת על מרמז – ושמים. השפע את לנו מגלה" שם"

, ושכנתיה ה"קוב יחוד נקרא שהוא, ומלכות תפארת חיבור פירושו שמים לשם מעשיו כל. הפכים שני של חיבור

 שמשתדל בן  כמו" -" ואמיה אבוהי בתר דאשתדל כברא" ושכנתיה ה"קוב המייחדים לצדיקים קורא ק"שהזוה

 להמשיך מתייחדים זה ומחמת, ונחת אהבה להוריו גורם, הטובים מעשיו י"ע, שהבן". אמו ואת אביו את לאחד

 סגולה, בנשמותיהם זרוע אור להם יש ישראל עם רק ולכן, האמצעי קו סוד הוא זה וכל.  הבנים עבור נוסף שפע

 ולכן. ודעת מטעם למעלה אותנו' ה מאהבת וזהו, ולשון אומה לאף שאין מה, ושכנתיה ה"קוב לייחד וכוח וחמדה

 אכילה ומצוות מצמר וציצית בהמה מעור תפילין - החומר קידוש של באופן הוא אותנו שציווה' ית מצוותיו כל

 אל גדול ועילוי ששבח, ישרים המסילת בעל שכותב וכמו, החומר את לקדש הוא האמצע קו סוד כי. ותענוג

 זה אם שהמדד שאמר באמרתו זה את חידד הסולם ובעל'. ה עבדי את משרתים בהיותם, הגשמיים החפצים

 יקרא" שמים לשם" תהיה הכוונה אם, לגמרי גשמי יהיה המעשה שאפילו. הכוונה לפי תלוי זה, רוחניות או גשמית

, בעצם ישראל קדושת התגלתה סוף ים בקריעת. יחשב גשמי, רוחני המעשה יהיה אפילו, לאו ואם, רוחניות

, יוסף של ארונו בזכות נבקע סוף וים", לצדיק זרוע אור" אומר הפסוק כי. ישראל בנשמות זרוע האור סוד והתגלה

 מן הנודר" אומרת בנדרים שהמשנה כמו, ישראל בנשמות המאירה, הצדיק יוסף קדושת שהתגלתה רמז שזה

 הללו: "המלאכים שטענו פ"שאע סוד שזה, בעצם מהול הוא יהודי כי הוא וההסבר". ישראל בערלי מותר הערלים

, ההפכים כל את שמחבר, האמצעי קו של הסוד את ת"השי גילה אז", זרה עבודה עובדי והללו, זרה עבודה עובדי

 שזה, גשמיות זו ורוחניות רוחניות זו גשמיות, יבשה זה וים ים זה שהיבשה והתגלה. ישראל אצל רק ישנו שזה

 קו סוד כי". עביות" לשון שזה, ב"ע בשם מרומז האמצעי קו סוד שלכן לרמוז ואפשר. ישראל רק לגלות יכולים

 רק אדרבה, יתברך כבודו מפני שמסתירה בעולם" עביות" שאין", ממך יחשיך לא שחושך" להורות האמצעי

 .שלום שבת. לכך שנזכה. והנעים העליון האור את בה להאחיז כפתילה משמשת

. 

 

 

 

 השפעהפניני אמונה ו

 (נ. .א)

 ! עולם של ריבונו

 יןיעד .שלו הזמן הגיע לא עוד ומה, טוב לא ומה טוב מה יודע אתה שרק באמונה להתחזק אבא לי תעזור

 .אני רק אתה כאין ופועל שלי העצמית באהבה נגוע אני

 ...זה את עושים איך יודע אתה ורק בך ולהדבק אליך להתקרב זה באמת רוצה שאני מה כי

 .בך רק ולהאמין עליך להישען רק נשאר ולי דבר כל של והרגע הדקה מתי בדיוק יודע אתה ורק

 רע ואין טוב רק כולך שאתה שלימה באמונה ולהאמין איתי שלך בהנהגה לשמוח אותי זכה עולם בורא

 מלך אלוקינו ה' אתה ברוך" בברכה אותי זכה, רע שיורד במקרים מרגיש שאני אף . ועלהשמיים מן יורד

 ".עיוורים פוקח העולם

 

  



 

 פניני בינה

 (יפעת אדלר)

 

 לא תרמוס

 פוגעים באנשים הסובבים אותנו? שוב ושוב כולנו שואפים להיות טובים. אז איך זה שאנחנו מוצאים את עצמנו 

 'למדתי בכיתה אאני כשלימות בבתי הספר ובמרחב הציבורי וחווים אותה על בשרנו. על אאנחנו קוראים בחדשות 

גם הם סבלו ' כשהילדים שלי הגיעו לכיתה א. בתור שעשוע היו רודפות אחריי בהפסקות 'שני בנות מכיתה ח

במקום טוב צבעוניים שהראו שבית הספר  מהצקות. כשפניתי למחנכת ולמנהל בית הספר הם הציגו בפני גרפים

מה אנחנו מסייעים לילד שחוטף מכות, הצקות או ביושים. ממש יחסית לבתי ספר אחרים. אבל הגרפים האלה לא 

לעשות כדי שנוכל מה אנחנו יכולים  נכדים שלנו יוכלו ללכת לבית הספר בבטחה?יכולים לעשות כדי שהילדים וה

 לנהוג, לנסוע בתחבורה הציבורית ולסתם ללכת ברחוב בבטחה?

מדי יום מנסים למכור לנו דברים שאין לנו צורך בהם, מנסים לשכנע אותנו לקחת הלוואות ותוכניות חסכון 

אנחנו מגיעים לתקן  במקביל, מנסים לשכנע אותנו שאם רק נקנה את הגדג'ט החדש והחדיש נהיה מאושרים.

 מכשיר ומוצאים את עצמנו עם שלל חפצים שאין לנו כל צורך בהם.

הכוח והמעמד להם לטובתם ולטובת המקורבים להם. אנחנו קוראים על אנשים בעלי כוח ומעמד שמנצלים את 

  רדות ועל פגיעות במשפחה, בקהילה, במרחב הציבורי.אנחנו קוראים על הט

 על הפעמים שבהן אנחנו פוגעים באנשים הכי יקרים וקרובים לנו. –והכי קשה וכואב זה להתבונן פנימה 

מה כל אחד ואחת מאתנו יכולים לעשות כדי  –מה קורה כאן? מה השורש של כל התופעות האלה? והכי חשוב 

הכול מתחיל מהרצון שלנו לקבל לעצמנו  ?ובמעגלים הולכים ומתרחביםבסביבה הקרובה שלנו  לתקן את המצב

 תענוג.

הקב"ה ברא את העולם כדי להיטיב לנבראים. בשביל שנוכל ליהנות מהשפע שבעולם יש בנו רצון לקבל תענוג. 

אין לנו רצון  –לא מחבבים בננות  ואנחנו כלל טריות שזה עתה נקטפו מהעץ אם יגישו לנו סלסילה שופעת בננות

להתקרב אל מניע אותנו, המנוע הדוחף אותנו הרצונות שלנו הם הכוח ה לבננות וכך לא נהנה מהשפע הזה.

 התענוג ולהתרחק מהסבל.

מה ? שלו הרצונות ואת מולנו שעומד מי את לראות בלי שלנו הרצונות בעקבות הולכים כשאנחנו קורה אך מה

 נושל הרצון את ממלאיםאנחנו קורה כשאנחנו רואים רק את עצמנו ואת הצרכים שלנו ופועלים באופן אגואיסטי? 

 שאנחנו הרע כל של השורש וזהנו. עבור קיים לאכלל  הריהוא . נומול שעומד מי את ורומסים דורסים ובדרך

 .אותנו לסובבים גורמים

"באשר השכל הבריא מראנו בעליל את הבסיס לכל ומטרתה: כותב הרב אשלג זצ"ל במאמר מהות הדת 

עושי רעות שהוא מוגדר אך ורק "ברצון לקבל". פירוש, שמתוך שלהוט אחרי קבלת טובה להשלמתו 

מתוך "הרצון לקבל" את הנה משום זה יוצא להרע לזולתו הרע לזולתו, והוא מוצא רצונו זה בעצמו, 

מה, לא הייתה שום ברייה השלמתו עצמו. באופן שאם הברייה לא הייתה מוצאת שום קורת רוח בעד עצ

גם  ענוגהאגואיסטי שלנו להשיג תכלומר, מקור הרע שאנחנו גורמים לזולת הוא הרצון  .בעולם שתרע לזולתה"

 גורמת לפגיעה באחרים שסביבנו.אם השגת התענוג 

 רצון של אגואיסטי כוח: מנוגדים כוחות שני בנו טמוניםשורש התיקון. מצאנו גם את  –ואם מצאנו את שורש הרע 

 והוא, בנו שולט לקבל הרצון טבעי באופן. להשפיע רצון הנקרא טהורה ונתינה אהבה של וכוח לעצמנו לקבל

, חיינו על לקבל הרצון שליטת את נזההאם  .אותנו לסובבים גורמים שאנו ולסבל חווים שאנו הסבל לכל השורש

 נטולת, האמיתית באהבה לנגוע, להשפיע הרצון את ולהעצים לגלות נוכל להשתחרר ממנה, ומצד שני נוכל

  .והאינטרסים  החשבונות

ומר הרב אשלג בפרי חכם אגרות זהו תהליך. זאת עבודה יומיומית. זאת התכלית שלנו כאן בעולם הזה. א

 הוא: לא תרמוס!והצעד הראשון  ."ממש ויום יום בכל בקרבנו אהבתנו לגלות עבודתנו כלומאמרים: "

 


