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 ה'התשע שבט                                    בס"ד 

 
 השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז"ל

                    בעמוד אש וענן

    (תמיר גרנותד"ר הרב )על פי שיעור של  שלחבפרשת ל

 

 :טו ו"דברים כ .1
ָך ִמן ַהָשַמִים שְׁ עֹון ָקדְׁ ִקיָפה ִממְׁ  ַהשְׁ

 :א' ישעיהו, ו .2
ב ַעל יָכל-ֹישֵׁ ִאים ֶאת ַההֵׁ לֵׁ שּוָליו מְׁ ִנָשא וְׁ א ָרם וְׁ  ִכסֵׁ

 :ו"ט' דדברים  .3
יֹום ִדֶבר ה' ֲאלֵׁ " מּוָנה בְׁ ִאיֶתם ָכל תְׁ ב ִמתֹוְך ִכי לֹא רְׁ ֹחרֵׁ יֶכם בְׁ

ש  "ָהאֵׁ

 :יז ז"בראשית, י .4

ִהנֵׁה ִהי ַהֶשֶמש ָבָאה ַוֲעָלָטה ָהָיה וְׁ ש ֲאֶשר ַתנּו ַויְׁ ַלִפיד אֵׁ ר ָעָשן וְׁ
ֶלה ָזִרים ָהאֵׁ ין ַהגְׁ  ָעַבר בֵׁ

 :יז-שמות, כד,טו .5

ַכס ֹכן: ֶאת ָהָהר ֶהָעָנן ַוַיַעל ֹמֶשה ֶאל ָהָהר ַויְׁ בֹוד ה ַוִישְׁ ַעל ַהר  'כְׁ
ִביִעי  ָרא ֶאל ֹמֶשה ַביֹום ַהשְׁ ֶשת ָיִמים ַוִיקְׁ הּו ֶהָעָנן שֵׁ ַכסֵׁ ִסיַני ַויְׁ

ה: ֶהָעָנן ֹוְךִמת אֵׁ ש ּוַמרְׁ אֵׁ בֹוד ה' כְׁ רֹאש ָההָ  כְׁ י ֹאֶכֶלת בְׁ ינֵׁ עֵׁ ר לְׁ
ל:  ָראֵׁ י ִישְׁ נֵׁ  בְׁ

 :יג-ט ד"כ 'שמואל ב .6

ש ִמִפיו אֵׁ ַאפֹו וְׁ ֹּא ָעָלה ָעָשן בְׁ ּנות ָחִלים ָבֲערּו ִממֶּ ַוֵיט ָשַמִים : ֵכל גֶּ

ְכרּוב ַוָיעֹּף ַוֵיָרא ַעל ַכְנֵפי  ַוִיְרַכב ַעל: ַתַחת ַרְגָליו ֲעָרֶפלוַ ַוֵיַרד 
ָחִקים: : רּוח י שְׁ ַרת ַמִים ָעבֵׁ ִביֹבָתיו ֻסכֹות ַחשְׁ ַוָיֶשת ֹחֶשְך סְׁ

ש י אֵׁ דֹו ָבֲערּו ַגֲחלֵׁ  ִמֹנַגּה ֶנגְׁ

 :ד' יחזקאל א .7

ָעָרה ָבָאה ִמן ַהָצפֹון ה רּוַח סְׁ ִהנֵׁ ֶרא וְׁ ש  ָואֵׁ אֵׁ ָעָנן ָגדֹול וְׁ

ַלַקַחת עֵׁ  ִמתְׁ ֹנַגּה לֹו ָסִביב ּוִמתֹוָכּה כְׁ שוְׁ ַמל ִמתֹוְך ָהאֵׁ  :ין ַהַחשְׁ

 :ב' שמות, ג .8

ָליו ַאְך ה' אֵׁ ש ַויֵָׁרא ַמלְׁ ַלַבת אֵׁ ֶנה  בְׁ ה ַהסְׁ ִהנֵׁ א וְׁ ֶנה ַוַירְׁ ִמתֹוְך ַהסְׁ
ר ָבאֵׁ  יֶננּו ֻאָכלֹבעֵׁ ֶנה אֵׁ ַהסְׁ  ש וְׁ

 :א"כ ד"שמות, י .9
יֶהם יֹוָמם-ו נֵׁ ְך ִלפְׁ ֹחָתם ַהֶדֶרְך ה' ֹהלֵׁ ַעמּוד ָעָנן ַלנְׁ ַעמּוד  בְׁ ָלה בְׁ ַליְׁ וְׁ

ש ָהִאיר  אֵׁ ָלהלְׁ  ָלֶהם ָלֶלֶכת יֹוָמם ָוָליְׁ

 :'ה' ישעיהו ד .11

ָעָשן ָרֶאָה ָעָנן יֹוָמם וְׁ ַעל ִמקְׁ כֹון ַהר ִציֹון וְׁ ֹנַגּה  ּוָבָרא ה' ַעל ָכל מְׁ וְׁ

ָלה ש ֶלָהָבה ָליְׁ  ִכי ַעל ָכל ָכבֹוד ֻחָפה אֵׁ
 

 :ו"ט' שעיהו יי .11

ש ָיבֹוא ִכי ה ה' ָבאֵׁ ָמה ַאפ ִהנֵׁ חֵׁ ָהִשיב בְׁ ֹבָתיו לְׁ כְׁ ַכסּוָפה ַמרְׁ ֹו וְׁ
ש י אֵׁ ַלֲהבֵׁ ַגֲעָרתֹו בְׁ  וְׁ

 :א"כ ד"שמות, י .12

יֶהם יֹוָמם-וַ  נֵׁ ְך ִלפְׁ ַעמּוד ָעָנן ה' ֹהלֵׁ ָלה  בְׁ ַליְׁ ֹחָתם ַהֶדֶרְך וְׁ ַלנְׁ
ָהִאיר ָלֶהם ָלֶלֶכת  ש לְׁ ַעמּוד אֵׁ ָלה:יֹוָמם בְׁ  ָוָליְׁ

 :'י ז"שמות, ט .13
ה  ִהנֵׁ ָבר וְׁ נּו ֶאל ַהִמדְׁ ל ַוִיפְׁ ָראֵׁ י ִישְׁ נֵׁ ר ַאֲהֹרן ֶאל ָכל ֲעַדת בְׁ ַדבֵׁ ִהי כְׁ ַויְׁ

ָאה בֹוד ה' ִנרְׁ  ֶבָעָנן כְׁ

 :'ט ט"שמות, י .14

ֶליָך  ה ָאֹנִכי ָבא אֵׁ ַעבַויֹאֶמר ה' ֶאל ֹמֶשה ִהנֵׁ ַמע  ֶהָעָנן בְׁ ַבֲעבּור ִישְׁ
ד מֹ הָ  עֹוָלם ַוַיגֵׁ ָך ַיֲאִמינּו לְׁ ַגם בְׁ ִרי ִעָמְך וְׁ ַדבְׁ י ָעם בְׁ רֵׁ ֶשה ֶאת ִדבְׁ

 ָהָעם ֶאל ה'

 :י-ט ג"שמות ל .15

ד  בֹא ֹמֶשה ָהֹאֱהָלה יֵׁרֵׁ ָהָיה כְׁ ָעַמד ֶפַתח ָהֹאֶהל  ֶהָעָנן ַעמּודוְׁ וְׁ

ִדֶבר ִעם ֹמֶשה ָרָאה ָכל: וְׁ ד  ֶאת ַעמּוד ֶהָעָנןָהָעם  וְׁ ֶפַתח ֹעמֵׁ
ִהשְׁ  ָקם ָכל ָהָעם וְׁ  ַתֲחוּו ִאיש ֶפַתח ָאֳהלֹו ָהֹאֶהל וְׁ

  שמות י"ד .16
ל ) ָראֵׁ י ִישְׁ נֵׁ ר ֶאל בְׁ ָלי ַדבֵׁ ַעק אֵׁ טו( ַויֹאֶמר ה' ֶאל מֶשה ַמה ִתצְׁ

ִיָסעּו ָך ַעל ַהָים ) :וְׁ ה ֶאת ָידְׁ טֵׁ ָך ּונְׁ ם ֶאת ַמטְׁ ַאָתה ָהרֵׁ טז( וְׁ

נֵׁ  ָיֹבאּו בְׁ הּו וְׁ ָקעֵׁ תֹוְך ַהָים ַבַיָבָשהּובְׁ ל בְׁ ָראֵׁ ִני ) :י ִישְׁ יז( ַוֲאִני ִהנְׁ
ָכל  ֹעה ּובְׁ ַפרְׁ ָדה בְׁ ִאָכבְׁ יֶהם וְׁ ָיֹבאּו ַאֲחרֵׁ ַרִים וְׁ ב ִמצְׁ ק ֶאת לֵׁ ַחזֵׁ מְׁ

ָפָרָשיו בֹו ּובְׁ ִרכְׁ ילֹו בְׁ ִדי ) :חֵׁ ִהָכבְׁ ַרִים ִכי ֲאִני ה' בְׁ עּו ִמצְׁ ָידְׁ יח( וְׁ

בֹו  ִרכְׁ ֹעה בְׁ ַפרְׁ ָפָרָשיובְׁ ְך ) :ּובְׁ ַאְך ָהֱאלֹוקים ַהֹהלֵׁ יט( ַוִיַסע ַמלְׁ
יֶהם  נֵׁ יֶהם ַוִיַסע ַעמּוד ֶהָעָנן ִמפְׁ ַאֲחרֵׁ ֶלְך מֵׁ ל ַויֵׁ ָראֵׁ ה ִישְׁ י ַמֲחנֵׁ נֵׁ ִלפְׁ

יֶהם ַאֲחרֵׁ ה ) :ַוַיֲעֹמד מֵׁ ין ַמֲחנֵׁ ַרִים ּובֵׁ ה ִמצְׁ ין ַמֲחנֵׁ כ( ַוָיבֹא בֵׁ
ַהח ִהי ֶהָעָנן וְׁ ל ַויְׁ ָראֵׁ לֹא ָקַרב ֶזה ֶאל ֶזה ִישְׁ ָלה וְׁ ֶשְך ַוָיֶאר ֶאת ַהָליְׁ

ָלה כא( ַויֵׁט מֶשה ֶאת ָידֹו ַעל ַהָים ַויֹוֶלְך ה' ֶאת ַהָים ) :ָכל ַהָליְׁ
עּו  ָלה ַוָיֶשם ֶאת ַהָים ֶלָחָרָבה ַוִיָבקְׁ רּוַח ָקִדים ַעָזה ָכל ַהַליְׁ בְׁ

י ִישְׁ ) :ַהָמִים נֵׁ ַהַמִים ָלֶהם כב( ַוָיֹבאּו בְׁ תֹוְך ַהָים ַבַיָבָשה וְׁ ל בְׁ ָראֵׁ

מֹאָלם  :חֹוָמה ִמיִמיָנם ּוִמשְׁ
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 י:"רש .17
להבדיל בין מחנה מצרים ובין מחנה  -יט( וילך מאחריהם )

ישראל ולקבל חצים ובליסטראות של מצרים. בכל מקום הוא 
אומר מלאך ה' וכאן מלאך האלוקים אין אלוקים בכל מקום 

למד שהיו ישראל נתונין בדין באותה שעה אם אלא דין, מ
 להינצל אם להיאבד עם מצרים

כשחשיכה והשלים עמוד הענן את המחנה  -ויסע עמוד הענן 
לעמוד האש, לא נסתלק הענן כמו שהיה רגיל להסתלק 

 ערבית לגמרי אלא נסע והלך לו מאחריהם להחשיך למצרים
משל למהלך בדרך ובנו מהלך  -כ( ויבא בין מחנה מצרים )

לפניו באו לסטים לשבותו נטלו מלפניו ונתנו לאחריו באו 
זאבים מאחריו נתנו לפניו באו לסטים לפניו וזאבים מאחריו 
ַרִים ָקָחם  ֶאפְׁ ִתי לְׁ ַגלְׁ ָאֹנִכי ִתרְׁ נתנו על זרועו ונלחם בהם, כך וְׁ

רֹוֹעָתי )הושע יא,ב  (ַעלזְׁ
 למצרים -הענן והחשך  ויהי

עמוד האש את הלילה לישראל והלך לפניהם כדרכו  -ויאר 
 ללכת כל הלילה והחשך של ערפל לצד מצרים

 )מכילתא( מחנה אל מחנה -ולא קרב זה אל זה 

 שמות י"ד כד: .18

ִהי ֹמֶרת ַהֹבֶקר ַויְׁ ַאשְׁ ַרִים בְׁ ה ִמצְׁ ף ה' ֶאל ַמֲחנֵׁ קֵׁ ש  ַוַישְׁ ַעמּוד אֵׁ בְׁ

ָעָנן ָרִיםוַ  וְׁ ה ִמצְׁ ת ַמֲחנֵׁ  ָיָהם אֵׁ

 מות ז' ג:ש .19
יִתי אֶ  בֵׁ ִהרְׁ ֹעה וְׁ ב ַפרְׁ ֶשה ֶאת לֵׁ ַתי...ַוֲאִני ַאקְׁ ֶאת מֹופְׁ  ת ֹאֹתַתי וְׁ

 ד:-שמות י"ד ג .21
יֶהם  ם ָבָאֶרץ ָסַגר ֲעלֵׁ ֻבִכים הֵׁ ל נְׁ ָראֵׁ י ִישְׁ נֵׁ ֹעה ִלבְׁ ָאַמר ַפרְׁ וְׁ

ָבר ָרדַ  :ַהִמדְׁ ֹעה וְׁ ב ַפרְׁ ִתי ֶאת לֵׁ ִחַזקְׁ ֹעה וְׁ ַפרְׁ ָדה בְׁ ִאָכבְׁ יֶהם וְׁ ף ַאֲחרֵׁ
עּו ִמצְׁ  ָידְׁ ילֹו וְׁ ָכל חֵׁ  ַרִים ִכי ֲאִני ה'...ּובְׁ

  ח:-א שמות י"ד .21
אֹמר) ר ה' ֶאל מֶשה לֵׁ ַדבֵׁ ָיֻשבּו : )בא( ַויְׁ ל וְׁ ָראֵׁ י ִישְׁ נֵׁ ר ֶאל בְׁ ( ַדבֵׁ

י בַ  נֵׁ ין ַהָים ִלפְׁ ֹדל ּובֵׁ ין ִמגְׁ י ִפי ַהִחיֹרת בֵׁ נֵׁ ַיֲחנּו ִלפְׁ חֹו וְׁ ֹפן ִנכְׁ ַעל צְׁ
ם ָבָאֶרץ : )ַתֲחנּו ַעל ַהָים ֻבִכים הֵׁ ל נְׁ ָראֵׁ י ִישְׁ נֵׁ ֹעה ִלבְׁ ָאַמר ַפרְׁ ג( וְׁ

ָבר יֶהם ַהִמדְׁ ָרַדף : )ָסַגר ֲעלֵׁ ֹעה וְׁ ב ַפרְׁ ִתי ֶאת לֵׁ ִחַזקְׁ ד( וְׁ

יֶהם ַרִים ִכי ֲאִני ה ַאֲחרֵׁ עּו ִמצְׁ ָידְׁ ילֹו וְׁ ָכל חֵׁ ֹעה ּובְׁ ַפרְׁ ָדה בְׁ ִאָכבְׁ  'וְׁ
ן ַבב : )ַוַיֲעשּו כֵׁ ְך לְׁ ַרִים ִכי ָבַרח ָהָעם ַויֵָׁהפֵׁ ֶמֶלְך ִמצְׁ ה( ַויַֻגד לְׁ

נּו ֶאת  רּו ַמה זֹאת ָעִשינּו ִכי ִשַלחְׁ ֹעה ַוֲעָבָדיו ֶאל ָהָעם ַויֹאמְׁ ַפרְׁ
נּו דֵׁ ָעבְׁ ל מֵׁ ָראֵׁ ֶאת ַעמֹו ָלַקח ִעמֹו: )ִישְׁ בֹו וְׁ ֹסר ֶאת ִרכְׁ ז( : )ו( ַוֶיאְׁ

ָשִלִשם ַעל ֻכלֹוַויִ  ָרִים וְׁ ֹכל ֶרֶכב ִמצְׁ אֹות ֶרֶכב ָבחּור וְׁ ש מֵׁ : ַקח שֵׁ
י ) נֵׁ י בְׁ ֹדף ַאֲחרֵׁ ַרִים ַוִירְׁ ֹעה ֶמֶלְך ִמצְׁ ב ַפרְׁ ק ה' ֶאת לֵׁ ַחזֵׁ ח( ַויְׁ

ָיד ָרָמה ִאים בְׁ ל ֹיצְׁ ָראֵׁ י ִישְׁ נֵׁ ל ּובְׁ ָראֵׁ  :ִישְׁ

 :כ"ב-שמות י"ד ט"ז .22
ת ַמְט  1א ת ָיְדָך ַעל ַהָים ּוְבָקֵעהּוְוַאָתה ָהֵרם אֶּ  ָך ּוְנֵטה אֶּ

תֹוְך ַהָים ַבַיָבָשה 1ב ל בְׁ ָראֵׁ י ִישְׁ נֵׁ ָיֹבאּו בְׁ  :וְׁ
ם 1ג ת ֵלב ִמְצַרִים ְוָיבֹּאּו ַאֲחֵריהֶּ  ַוֲאִני ִהְנִני ְמַחֵזק אֶּ

ָפָרָשיו 1ד בֹו ּובְׁ ִרכְׁ ילֹו בְׁ ָכל חֵׁ ֹעה ּובְׁ ַפרְׁ ָדה בְׁ ִאָכבְׁ  :וְׁ

עּו ִמ ה  ָידְׁ ַרִים ִכי ֲאִני הוְׁ  'צְׁ

ָפָרָשיו 2ד בֹו ּובְׁ ִרכְׁ ֹעה בְׁ ַפרְׁ ִדי בְׁ ִהָכבְׁ  :בְׁ
ְך  2ג ֵלְך ִלְפֵני ַמֲחֵנה ִיְשָרֵאל ַוֵילֶּ ַוִיַסע ַמְלַאְך ָהֱאלוקים ַההֹּ

ֹּא  ם: ַוָיב ם ַוַיֲעמֹּד ֵמַאֲחֵריהֶּ ָעָנן ִמְפֵניהֶּ ם ַוִיַסע ַעמּוד הֶּ ֵמַאֲחֵריהֶּ

ר ֵבין ַמֲחֵנה  ְך ַוָיאֶּ ָעָנן ְוַהחשֶּ ִמְצַרִים ּוֵבין ַמֲחֵנה ִיְשָרֵאל ַוְיִהי הֶּ

ה ָכל ַהָלְיָלה ל זֶּ ה אֶּ ֹּא ָקַרב זֶּ ת ַהָלְיָלה ְול  :אֶּ
ת ַהָים ְברּוַח ָקִדים ַעָזה  2א ְך ה' אֶּ ת ָידו ַעל ַהָים ַויולֶּ ה אֶּ ַוֵיט משֶּ

ָחָר  ת ַהָים לֶּ ם אֶּ  :ָבה ַוִיָבְקעּו ַהָמִיםָכל ַהַלְיָלה ַוָישֶּ

תֹוְך ַהָים ַבַיָבָשה 2ב ל בְׁ ָראֵׁ י ִישְׁ נֵׁ ם חוָמה  ַוָיֹבאּו בְׁ ְוַהַמִים ָלהֶּ

ֹּאָלם  :ִמיִמיָנם ּוִמְשמ

 בין אהל מועד והר סיני: הקבלה  .23

 אהל מועד -שמות מ'  הר סיני -ד "שמות כ

ת ָהָהר ָעָנן אֶּ ת אֹּ  ַוְיַכס הֶּ ָעָנן אֶּ ל מוֵעדַוְיַכס הֶּ  הֶּ

ן ְכבוד ה' ַעל ַהר ִסיַני ת ַהִמְשָכן ַוִיְשכֹּ  ּוְכבוד ה' ָמֵלא אֶּ

ת ָיִמים ָעָנן ֵששֶּ  ִכי ֲעַנן ה' ַעל ַהִמְשָכן יוָמם ַוְיַכֵסהּו הֶּ

ה ַביום ַהְשִביִעי  ל מֹּשֶּ ַוִיְקָרא אֶּ
ָעָנן  ִמתוְך הֶּ

ה )ויקרא  ל מֹּשֶּ ַוִיְקָרא אֶּ
 (א,א

ת  לֶּ כֶּ ּוַמְרֵאה ְכבוד ה' ְכֵאש אֹּ
ֹּאש ָהָהר  ְבר

 ְוֵאש ִתְהיֶּה ַלְיָלה בו

 

 :ה"ל' משמות  .24
ד" לֹא ָיֹכל ֹמֶשה ָלבֹוא ֶאל ֹאֶהל מֹועֵׁ  "וְׁ
 . "ִכי ָשַכן ָעָליו ֶהָעָנן"
ָכן" א ֶאת ַהִמשְׁ בֹוד ה' ָמלֵׁ  . "ּוכְׁ

 ח: "לשמות מ'  .25
ָלה בו" ֶיה ַליְׁ ש ִתהְׁ אֵׁ  "ֹוְׁ

ָכן יֹוָמם ַעל' ִכי ֲעַנן ה"  "ַהִמשְׁ

 :ד"כ' דברים ד .26
ל ַקָנא" ָלה הּוא אֵׁ ש ֹאכְׁ   "ִכי ה' ֱאֹלֶהיָך אֵׁ

 :בין השראת השכינה לפרשתנוהקבלה  .27

 בסוף הספר -שמות מ  אצלנו -שמות יג

ם-וַ  ֵלְך ִלְפֵניהֶּ ל מוֵעד  ה' הֹּ ת אֹּהֶּ ָעָנן אֶּ ַוְיַכס הֶּ
ת ַהִמ   ְשָכןּוְכבוד ה' ָמֵלא אֶּ

ְבַעמּוד ָעָנן ַלְנחָֹּתם  -יוָמם 
ְך רֶּ  ַהדֶּ

 יוָמם -ִכי ֲעַנן ה' ַעל ַהִמְשָכן 

ְבַעמּוד ֵאש ְלָהִאיר  -ְוַלְיָלה 
ם  ָלהֶּ

 בו -ַלְיָלה  -ְוֵאש ִתְהיֶּה 

 

 


