
 

 
 

 
 
 
 

 בפנימיות הפרשה 
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

 
 

 שבת שירה

שלו מראה לו  ון לקבלהגם שהרצ .באדםקדושה של  יסודהיא שבת חשובה מאוד. המושג שירה הוא שבת שירה 

ויש מצבים קשים של ייסורים ומכאובים,  ,בשליטת הטומאה כביכולשיש בעולם דברים עצובים ומדכאים והכל 

עשה, עושה ויעשה לכל המעשים כולם מתוך  ין באמונה שלמה ותמימה שה' יתברךבכל זאת האדם צריך להאמ

שפרעה שולט וכדומה,  למדנו בפרשתנומיד ה', כמו שרצונו להיטיב. אין שום דבר שנעשה במקרה אלא הכל בא 

ה ,תרחיש אלוקי לטובת האדםהוא אבל בסופו של דבר אנו לומדים שהכל  ד ָרָמָֽ ים ְבָיָ֥ ל ֹיְצִאִ֖ י ִיְשָרא ֵ֔ ֵ֣ עניין הזה  – ּוְבנ 

  בת שירה.של ש

 

 

 

 ט"ו בשבט

את המנהג הזה צריך  .כי ט"ו בשבט הוא ראש השנה לאילנות ,של פירות האילן סעודהנהגו בהרבה דורות לערוך 

להראות שאנו לא סתם חיים בעולם, אנחנו לא רוצים להיות היא כל אחד ואחד מישראל. עיקר הנקודה  לקיים

הם האמונה בה',  פירות –מה הם הפירות? להיות אילנות נושאי פירות. אילני סרק שאין בהם פירות, אנו רוצים 

תשומת ו וההכרה ,הניסיונות של האדם להתקדם לדביקות בה' הנ"ל של יציאת מצרים ורדיפת פרעה;האמונה 

בלי  .אדם בכלל צריך לשים לב שהוא מתקדם, שידע להודות על מה שהוא כבר זכה .הלב שהקב"ה מקדם אותו

של נתינה, של מסירות קטן ולות, להפך, ככל שרואה האדם ויודע להעריך את מה שה' נותן לו, כל פסיק עיניים גד

ל צריך ונפש, של התגברות על תאוות, על היצרים, על כל פסיק של התרחקות מגשמיות והעדפת רוחניות, על הכ

מידה, אז הוא זוכה לעלות מעלה נותן יתר על הו שה' יתברך עושה לוהאדם להודות. כשאדם מודה על זה ומתפעל 

מעלה. זאת הנקודה של אכילת פירות בט"ו בשבט. לכן ט"ו בשבט נחשב ראש השנה לאילנות. יש כמובן את 

, אבל מבחינה פנימית זה ראש השנה, ראש השנה שהוא יום הדין. אדם של שנת ערלה וכדומה הצדדים ההלכתיים

יות אילן סרק בלי פירות, כלומר להעביר את החיים עם ההנאות צריך לדון ולהחליט ביום הזה אם הוא רוצה לה

הקטנות ובסוף הוא יונח מתחת לאדמה ולא יישאר ממנו דבר, או שהוא רוצה להיות אילן נושא פירות, זה יום הדין. 

ביום הזה האדם צריך להחליט ולדון את עצמו מה הוא רוצה להיות. לכן נהגו כל בית ישראל בכל הדורות לעשות 

 ביום הזה סעודה של פירות בכדי לרמוז על כך שאנחנו רוצים להיות בגדר אילן נושא פירות ולא אילן סרק. 

 

      http://birkatshalom.orgנאחל לכל איש ישראל חג ט"ו בשבט שמח              

 

 

  

 
 פנינה לשבת

 טשע"ת בשלח
 



 חשבה פנימיתמ
 )יואל אופנהיימר(

 עמלק הוא ספק

ם ַוִיְקָראז( "( ל ְבנ י ִריב ַעל ּוְמִריָבה ַמָסה ַהָמקֹום ש  אֹמר' ה ֶאת ַנֹסָתם ְוַעל ִיְשָרא  נּו' ה ֲהי ש ל   ַוָיֹבא( ח: )ָאִין ִאם ְבִקְרב 

ק ל ִעם ַוִיָלֶחם ֲעָמל   ח(-)שמות יז ז ."ִבְרִפיִדם ִיְשָרא 

 :הפסוקים פשט

 בני את מוכיח משה. במדבר מים ולהוציא לנס לגרום' מה לבקש ממשה ודרשו מים ללא למקום הגיעו ישראל בני

 .עמלק ידי על ישראל בני תקפוהו מכן לאחר מיד. בהשגחתו לפקפק ושהעיזו ה"הקב את" ניסו" שהם זה על ישראל

 :)יתרו פרשת תנחומא מדרש) הפסוקים  על האגדה

נּו' ה ֲהי ש: "הרהרתם כך ה"הקב להן אמר ק ַוָיֹבא: "לכך לכם מודיע הריני[ בחייכם! ]חייכם", ְבִקְרב   לוי רבי". ֲעָמל 

 והוא, לי קח: לו ואומר[ שרצה] חפץ של דבר רואה והיה אביו של כתף על רוכב שהיה לבן? דומה הדבר למה: אמר

! כתפי על רכוב אתה: אביו לו אמר? אבי ראית: לו אמר אחר אדם רואה. ושלישית, שניה, ראשונה פעם לו לוקח

 כשיצאו ישראל היו כך.  ונשכו הכלב ובא מכתפו השליכו? אבי ראית אומר ואת לך לוקח אני שתבקש מה וכל

ר:"שנאמר, המן את להם הוריד לחם בקשו, כבוד בענני הקיפן ממצרים יֶהם ַוַיְמט   "ָלמֹו ָנַתן ָשַמִים ּוְדַגן ֶלֱאֹכל ָמן ֲעל 

 .)עח תהלים)

א ָשַאל" :שנאמר שלו להם נתן בשר בקשו ם ָשַמִים ְוֶלֶחם ְשָלו ַוָיב   יביא תםוותאו אומר הוא וכן(, קה תהלים" )ַיְשִביע 

 נושך הכלב הרי הרהרתם כך ה"הקב להן אמר? בקרבנו' ה היש אומרים והן, צרכיהם כל להם נותן הוא, להם

 .עמלק ויבא לכך אתכם

 

 :למחשבה נקודות

 ?במציאות ישראל אויבי הופעת ובין האלוקית בהשגחה הכפירה שבין הסמיכות של משמעותה מה

 שבני יתכן איך. ישראל בני של מובנת הבלתי הטובה כפיות על עונש היא עמלק שמלחמת הוא ראשון הסבר

 שולח ה"הקב? ומחסור צער של ברגע בהשגחתו לכפור מעיזים' ה של סופי האין מטובו הזמן כל שנהנים ישראל

 הבורא שהשגחת ברגע ישראל בני של העגום מצבם על כהוכחה וגם הכפירה על כעונש( עמלק" )כלב"ה את

 .מסתלקת

 מטיל עמלק". ספק" שווה בגימטרייא" עמלק. "ובהיסטוריה בעולם עמלק של תפקידו הבנת דורש יותר עמוק הסבר

ת ָזכֹור( "כה דברים) הפסוק בלשון לכך  רמז.  בעולם הבורא בהשגחת ובמיוחד, הבורא בקיום ספק  ָעָשה ֲאֶשר א 

ק ְלָך אְתֶכם ַבֶדֶרְך ֲעָמל  , אלוקית בהנהגה מאמין אינו עמלק: מקרה לשון" קרך". "ַבֶדֶרְך ָקְרָך ֲאֶשר: ִמִמְצָרִים ְבצ 

( עמלק מזרע) הרשע המן כאשר לכן. הגורל, המקרה בשליטת הנתון בעולם מאמין  עמלק. ועונש בשכר לא ובטוח

ר ָהֲאָגִגי ַהְמָדָתא ֶבן ָהָמן ִכי: "התוכנית ביצוע מועד את לקבוע לגורל משאיר הוא, היהודי העם להשמיד מבקש  ֹצר 

 .(ט אסתר" )ּוְלַאְבָדם ְלֻהָמם ַהּגֹוָרל הּוא פּור ְוִהִפיל ְלַאְבָדם ַהְיהּוִדים ַעל ָחַשב ַהְיהּוִדים ָכל

 של בהשגחתו תלוי ושהכל, כלל בעולם מקרה שאין להודיע הינה בעולם ישראל עם של ותושליח, זאת לעומת

 ישראל לעם הצרות כל באות ואז, העמלקי הספק כוחות  בעולם מתגברים לתפקידו נאמן אינו כשישראל. הבורא

 .ולאנושות

' ה היש) העמלקי הספק האדם בנפש שנכנס ברגע. בפרטיות אדם כל עבור גם נכון העולם כלל עבור שנכון מה

 ומטיב טוב בבורא האמונה היא לשמחה המפתח. והפחדים הבלבולים, הנפש ייסורי כל באדם נחשפים?...( בקרבי

 כמו, האמונה כח זוהי, לנו מובנים אינם השגחתו דרכי אם גם. דבר של בסופו האדם לטובת מכוונת השגחתו שכל

 ."הספקות כהתרת שמחה אין: " שכתוב

   



 דיבורי נשמה
 (דניאל שוסטררב ה)

 

 

 שבת שירה –פרשת בשלח 

ים  –בנושא אחד  פכיםהיו שני הוהיינו כי בקריעת ים סוף  של אדם כקריעת ים סוף. ה זיווגוקש חז"ל אומרים:

וכח  וצריך לחברם. יבשה, נת נסתר, והנקבה בחינתים, בחי הזכר בחינת שהוא שני הפכים. וזהו ג"כ בזיווג ויבשה.

סוד  ,אור מקיף ינתשזהו בח החיבור של ההפכים הוא ממקום גבוה מאד שנקרא עתיקא, שהוא הפלא העליון.

  לים להתחבר ההפכים.ין לא יכול להלביש בכלים, שרק ע"י הפלא העליון יכוישעד הכתר

שהחופה הוא סוד האור מקיף, שהוא הפלא העליון שמחבר שני  ים בשעת הקידושין.שוזה ענין החופה שפור

  ות אלף, ואלף הוא יוד למעלה, יוד למטה, וו' המחברם, שזה נעשה ע"י הפלא העליון.ופלא אותי ההפכים.

כמו  ותיו, כי השינה בקדושה הוא ענין מסירות נפש., ונסר אחד מצלעוזה ענין השינה שהפיל השי"ת על האדם

ובקדושה בדיוק ההפך  שינה בטומאה הוא שהנשמה משתעבדת לגוף. ז"ל בכוונות של קריאת שמע. שמסביר הארי

  שהנשמה נדבקת במקורה. –

ל הנס וזהו שמוצאים בקריעת ים סוף, שכ והמסירות נפש הזו זה סוד החופה, פלא עליון שמאחד את ההפכים.

התחיל עם המסירות נפש של נחשון בן עמינדב למטה יהודה. שבכח זה התעורר בחי' עתיקא, שהוא הפלא העליון 

מה תצעק אלי, דבר אל בני ישראל  כי השי"ת אמר למשה רבינו: סוד חופה כנ"ל, וזה הרבה יותר עמוק מצעקה.

נענה הרי הוא  ושלא ותו הוא הרצון לקבל ולחיות,צעקה זו הדרגה הכי גבוהה מצד הביטוי של הנברא, שמה ויסעו.

ואז  ,"י מסירות נפש, שהוא ביטול גמורוזה נעשה ע שורשו להיות מרכבה לבורא.ב ללאבל עדיין לא התכ צועק.

כי עיקר חתונה וזיווג איש ואשה הוא בחי'  גה שכל ההפכים מתאחדים, ויכול להיות מרכבה לבורא.זוכה למדר

 ה כהבורא, שכמו שהבורא יצר עולמות כך הנברא מוליד ג"כ, שזה דביקות עצומה במידותיו יתברך.שהנברא נעש

  וזה נעשה דווקא בהקדם המסירות נפש שרק עם זה יכולים להיות מרכבה לבורא.

 כמו שכתוב .ועל כן קריעת ים סוף היתה סוד החופה והמסירות נפש הגורמת לחתונה שזה כבר סוד מתן תורה

ואי אפשר היה לזכות לחתונה בלי המסירות נפש של קריעת ים סוף שהוא הפלא  ,חתונתו זה מתן תורהביום 

 העליון שמחבר ההפכים.

 

  



ניני תפילהפ  

איתי אשכנזי(הרב )  

 

 שכבר בטח לא יקרה פה מה

 . ומתחיל לתפילה מתיישב

 . השפע של בצינורות. בצינורות סתימה. לפני סתימה איזה לפתוח עוד צריך. משהו עוד יש. רגע חכה. הי. הי

 מפגש. תהיה לא כבר נבואה. פה יקרה לא מה בדיוק לנו ברור כבר. מראש חסומים אנחנו, בכלל לב לשים בלי כי
 מה' מאשר יותר ארוכה' פה יקרה לא בטח מה' שרשימת סביר, בקיצור. בפוקס אולי מתרגש לב. סביר לא עצום

 '. פה יקרה כן שבטח

 . משהו זה עם לעשות אפשר אבל

 . זה את לראות כל קודם. תמיד כמו

 . להפתח. להתרקם ישנות-חדשות לציפיות לאפשר. האלו החסימות את לשחרר מוכנים אם לבדוק כך אחר

 .להתעורר הבקשה של לשדה לתת

 .וגרוטאות מלבנים להתנקות לאפשרות להסכים

 . נעים די זה

 ...יודעים לא עוד? מזה יקרה מה

 

 יעוריםש -אידרא רבא      ●יגון פנימי אתר נ  ●  בסיסיתהדרכה  –תפילה 
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דיומאפניני   

(הרב מנחם סוכות)  

 ?מה קורה לי כשאני שר

שלימה עד ששרנו. כי לשיר זה לתת למה שנמצא הכי  אחרי קריעת ים סוף הבנו שכל יציאת מצרים לא הייתה
סגורה לפעמים, כמה  ְלהֹודֹות ֶאת ְשֶמָך", כמה שהנפש -הֹוִציָאה ִמַמְסּג ר ַנְפִשי " .עמוק בתוכך לצאת ולהתגלות

  ה.שזה קש

מה גם אם יצאנו פיזית ממצרים, גם אם השתחררתי מכל מה שכובל אותי מבחוץ, עד שלא הצלחתי לשחרר את 
 .שחוסם אותי מבפנים, זו ממש לא גאולה

ומה פסל אותו? הוא נפסל  .לפי חז"ל חזקיהו המלך היה מיועד להיות משיח, להביא את העולם לגאולה השלמה
מכבליו, אם הנפש שלך לא מצליחה לפרוץ החוצה  רק מכיוון שהוא לא שר. איך תוכל לשחרר את העולם

 .ם ששרה בתוכךהעול ולהתבטא, אם אתה לא ער למנגינת

והודיה או שרים מכאב וגעגוע, כשאנחנו שרים,  חברות וחברים יקרים, זה לא משנה אם אנחנו שרים משמחה
 .הכי אמתית שיכולה להיות. שנזכה אנחנו מי שאנחנו וזו הגאולה

 

 

 

 

 

  .ש כאלו שמרוב הרצון לחופש, משתעבדים לגמרי ל...חירותי

 .שכל מחשבה על מחויבות מאיימת עליהם והם כבולים לדרך צרה, לדברים שאינם מחייבים בלבד

חורין, ה' מלמד אותם עוד דבר  אז כאן בפרשה, אחרי שישראל יצאו ממצרים, שלמדו לצאת משיעבוד ולהיות בני
ר ֶאל -צריכים גם לא לפחד מהשעבוד  אחרון. בשביל להיות לגמרי בני חורין, אתם ל, ְוָיֻשבּו-ַדב  ְוַיֲחנּו ִלְפנ י  ְבנ י ִיְשָרא 

  .ִפי ַהִחיֹרת

 .רק כשתבינו שגם לחופש אתם לא משועבדים, רק אז תבינו מה היא באמת חירות

 ...שבת שלום חברות וחברים. שנזכה לחירות הנפש שלימה, כזו שמכילה גם מחויבויות

 

 

 

 

                       

 

                  



 שירהפניני 
 (אהרן בס)

 

 ְזַמןְכֶשַיִּגיַע הַ 
 ַהְמֻדָיק ִבְשִביְלָך

ין ַהְמָצִרים את ִמב   ָלצ 
 ַהֹקִשי ְבַעְצמֹו ִיְדַחף

 אֹוְתָך ָקִדיָמה

 ָיֹכל ִלְהיֹות ֶשִתְרֶאה
ין סֹוף  ַמִים ַעד א 

 ְוַהֹכל ָסגּור ְוָחסּום 
 ִמָכל ִכּוּון

 ְוַתְחֹשב ֶשִהנ ה
 ָחַזְרָת ָאחֹור

 ֲאָבל ַאָתה ֹלא

 ִהְתַקַדְמָת ַלָמקֹום
 בֹו ִיְתַרֲחשּו ְלָך ִנִסים

 ִיְתַהּוּו ְלָך ְישּועֹות
 ַרק

 ַתְמִתין עֹוד ֶרַגע
 ִתְשַאף ְלתֹוְכָך

 ֶאת ֲאִויר ַהְּגֻאָלה

 ְוִתְקֹפץ ְקִפיָצה ַנְחשֹוִנית
 ֶאל תֹוְך ַהֹקִשי ָהַאֲחרֹון

 ֶאל תֹוְך ָהַאְשָלָיה ָהַאֲחרֹוָנה
 ְמַשְכַנַעת אֹוְתָךשֶ 

 ָכל ָכְך
ר ַעל ָהֱאמּוָנה  ְלַות 

 ְוָאז
 ִיָקְרעּו ְלָפֶניָך

 ָכל ַהִדיִנים
 ְיַשְברּו ָכל ַהַמְחסֹוִמים
 ְואֹוָתם ִדיִנים ּוְקָשִיים

לּו ֶשִהְתַיַסְרָת ִבְגָלָלם  א 
 ַיַהְפכּו ִלְהיֹות ַהִקירֹות

 ִמְשנ י ְצָדֶדיָך
 יםתֹוְמכִ 

 ַמְרִאים ְלָך ֶאת ַהְשִביל
רּות   ֶאל ַהח 
 ֶאל ַהֹחֶפש

ֶאל ַעְצְמָך

 

 

 

 

אמר רבי לוי כשם שניתן כח בקולו של משה, כך ניתן כח בקולו של פרעה, והיה קולו מהלך בכל ארץ מצרים מהלך 
אתם עבדי ה', באותה  ארבעים יום, ומה היה אומר, קומו צאו מתוך עמי, לשעבר הייתם עבדי פרעה, מיכן והילך

 שעה היו אומרים הללויה הללו עבדי ה', ולא עבדי פרעה... 
 )תלמוד ירושלמי פסחים לז א(

ף, ְוַהַחי ר ֹות ִמן ַהִמְדָבר, ֶשֶנֱאמַ ְבאֹוָתּה ָשָעה ָהיּו עֹוְמִדים ְוֹלא ָהיּו יֹוְדִעים ַמה ַלֲעשֹות, ְוָהָיה ַהָים סֹוג ר, ְוַהשֹונ א רֹוד 
ין ָסַגר ֶאָלא ַחיֹות, ֶשֶנֱאַמר )דני יֶהם ַהִמְדָבר, ָאַמר ַרִבי ִיְרְמָיה ֶבן ֶאְלָעָזר א  אל ו, כג(: ֱאָלִהי )שמות ה יד, ג(: ָסַגר ֲעל 

ל ֶשָהיּו ֻמָקִפין ִמָשלש רּוחֹות,  יָון ֶשָראּו ִיְשָרא  ּה ּוֲסַגר ֻפם ַאְרָיָוָתא. כ  ף ְוַהַחיֹותְשַלח ַמְלֲאכ  ִמן  ַהָים סֹוג ר, ְוַהשֹונ א רֹוד 
ינ יֶהם ַלֲאִביֶהם ֶשַבָשַמִים ְוָצֲעקּו ְלַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא, ֶשֶנֱאַמר: ַוִיְצֲעקּו ְבנ   ל ֶאל ה', ְוָלָמה ָעָשהַהִמְדָבר, ָתלּו ע   י ִיְשָרא 

 א ֶשָהָיה ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ִמְתַאּוה ִלְתִפָלָתן. ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ָלֶהם ָכְך, ֶאלָ 
 )מדרש רבה פרשת בשלח ה(

 

 

 

 

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

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

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

