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שבט התשע'ה

בס"ד
השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז"ל
בעמוד אש וענן
לפרשת בשלח (על פי שיעור של הרב ד"ר תמיר גרנות)
 .1דברים כ"ו טו:
הַ ְׁש ִקיפָה ִמ ְׁמעֹון ָק ְׁד ְׁשָך ִמן הַ שָ מַ יִם
 .2ישעיהו ,ו' א:
יֹשֵׁ ב עַ ל-כִ סֵׁ א ָרם וְׁ נִשָ א וְׁ שּולָיו ְׁמל ִֵׁאים ֶאת הַ הֵׁ יכָל
 .3דברים ד' ט"ו:
יתם כָל ְׁתמּונָה בְׁ יֹום ִדבֶ ר ה' אֲ ֵׁליכֶם בְׁ ח ֵֹׁרב ִמתֹוְך
"כִ י ל ֹא ְׁר ִא ֶ
הָ ֵׁאש"
 .4בראשית ,י"ז יז:
ַוי ְִׁהי הַ שֶ מֶ ש בָ ָאה ַו ֲעלָטָ ה הָ יָה וְׁ ִהנֵׁה ַתנּור עָ שָ ן וְׁ לַפִ יד ֵׁאש אֲ שֶ ר
עָ בַ ר בֵׁ ין הַ גְׁ ז ִָרים הָ ֵׁאלֶה
 .5שמות ,כד,טו-יז:
ַויַעַ ל מֹשֶ ה ֶאל הָ הָ ר ַו ְׁיכַס הֶ עָ נָן ֶאת הָ הָ רַ :ו ִי ְׁשכֹן כְׁ בֹוד ה' עַ ל הַ ר
ִסינַי ַו ְׁיכַסֵׁ הּו הֶ עָ נָן שֵׁ שֶ ת י ִָמים ַוי ְִׁק ָרא ֶאל מֹשֶ ה בַ יֹום הַ ְׁשבִ יעִ י
א ֶכלֶת בְׁ ר ֹאש הָ הָ ר לְׁעֵׁ ינֵׁי
ִמתֹוְך הֶ עָ נָןּ :ומַ ְׁר ֵׁאה כְׁ בֹוד ה' כְׁ ֵׁאש ֹ
ִש ָר ֵׁאל:
בְׁ נֵׁי י ְׁ
 .6שמואל ב' כ"ד ט-יג:
עָ לָה עָ שָ ן בְׁ ַאפֹו וְׁ ֵׁאש ִמפִ יו ת ֹּאכֵ ל גֶּחָ לִים בָ עֲרּו ִממֶּ ּנוַ :ויֵט שָ מַ ִים
ַוי ֵַרד ַוע ֲָרפֶל ַתחַ ת ַרגְ לָיוַ :וי ְִרכַב עַ ל כְ רּוב ַו ָיעֹּף ַוי ֵָרא עַ ל ַכ ְנפֵי
רּוחַ :ויָשֶ ת חֹשֶ ְך ְׁסבִ יב ָֹתיו סֻ כֹות חַ ְׁש ַרת מַ יִם עָ בֵׁ י ְׁשחָ ִקים:
ִמ ֹנגַּה נֶגְׁ דֹו בָ עֲרּו גַחֲ לֵׁי ֵׁאש
 .7יחזקאל א' ד:
ו ֵָׁא ֶרא וְׁ ִהנֵׁה רּוחַ ְׁסעָ ָרה בָ ָאה ִמן הַ צָ פֹון עָ נָן גָדֹול וְׁ ֵׁאש
ּומתֹוכָ ּה כְׁ עֵׁ ין הַ חַ ְׁשמַ ל ִמתֹוְך הָ ֵׁאש:
ִמ ְׁתל ַַקחַ ת וְׁ ֹנגַּה לֹו סָ בִ יב ִ
 .8שמות ,ג' ב:
ַוי ֵָׁרא מַ ל ְַׁאְך ה' ֵׁא ָליו בְׁ לַבַ ת ֵׁאש ִמתֹוְך הַ ְׁסנֶה ַוי ְַׁרא וְׁ ִהנֵׁה הַ ְׁסנֶה
בֹעֵׁ ר בָ ֵׁאש וְׁ הַ ְׁסנֶה ֵׁאינֶנּו אֻ כָל
 .9שמות ,י"ד כ"א:
הלְֵׁך לִפְׁ נֵׁיהֶ ם יֹומָ ם בְׁ עַ מּוד עָ נָן ַל ְׁנח ָֹתם הַ דֶ ֶרְך וְׁ ַל ְׁילָה בְׁ עַ מּוד
ו-ה' ֹ
ֵׁאש לְׁהָ ִאיר לָהֶ ם ָל ֶלכֶת יֹומָ ם ָו ָל ְׁילָה
 .11ישעיהו ד' ה':
ּובָ ָרא ה' עַ ל כָל ְׁמכֹון הַ ר צִ יֹון וְׁ עַ ל ִמ ְׁק ָר ֶאהָ עָ נָן יֹומָ ם וְׁ עָ שָ ן וְׁ ֹנגַּה
ֵׁאש לֶהָ בָ ה ָל ְׁילָה כִ י עַ ל כָל כָבֹוד חֻ פָה

 .11ישעיהו י' ט"ו:
כִ י ִהנֵׁה ה' בָ ֵׁאש יָבֹוא וְׁ כַסּופָה מַ ְׁרכְׁ ב ָֹתיו לְׁהָ ִשיב בְׁ חֵׁ מָ ה ַאפֹו
וְׁ ַגע ֲָרתֹו בְׁ לַהֲ בֵׁ י ֵׁאש
 .12שמות ,י"ד כ"א:
הלְֵׁך לִפְׁ נֵׁיהֶ ם יֹומָ ם בְׁ עַ מּוד עָ נָן ַל ְׁנח ָֹתם הַ דֶ ֶרְך וְׁ ַל ְׁילָה
ַו-ה' ֹ
בְׁ עַ מּוד ֵׁאש לְׁהָ ִאיר לָהֶ ם ָל ֶלכֶת יֹומָ ם ָו ָל ְׁילָה:
 .13שמות ,ט"ז י':
ִש ָר ֵׁאל ַויִפְׁ נּו ֶאל הַ ִמ ְׁדבָ ר וְׁ ִהנֵׁה
ַוי ְִׁהי כְׁ דַ בֵׁ ר ַאהֲ רֹן ֶאל ָכל עֲדַ ת בְׁ נֵׁי י ְׁ
כְׁ בֹוד ה' נ ְִׁר ָאה בֶ עָ נָן
 .14שמות ,י"ט ט':
ִשמַ ע
ַוי ֹאמֶ ר ה' ֶאל מֹשֶ ה ִהנֵׁה ָאנֹכִ י בָ א ֵׁאלֶיָך בְׁ עַ ב הֶ עָ נָן בַ עֲבּור י ְׁ
משֶ ה ֶאת ִדבְׁ ֵׁרי
הָ עָ ם בְׁ דַ בְׁ ִרי עִ מָ ְך וְׁ גַם בְׁ ָך יַאֲ ִמינּו לְׁעֹולָם ַו ַיגֵׁד ֹ
הָ עָ ם ֶאל ה'
 .15שמות ל"ג ט-י:
וְׁ הָ יָה כְׁ ב ֹא מֹשֶ ה הָ אֹהֱ לָה י ֵֵׁׁרד עַ מּוד הֶ עָ נָן וְׁ עָ מַ ד פ ֶַתח הָ אֹהֶ ל
וְׁ ִדבֶ ר עִ ם מֹשֶ ה :וְׁ ָר ָאה ָכל ָהעָ ם ֶאת עַ מּוד הֶ עָ נָן עֹמֵׁ ד ֶפ ַתח
הָ אֹהֶ ל וְׁ ָקם כָל הָ עָ ם וְׁ ִה ְׁש ַתחֲ וּו ִאיש פ ֶַתח ָאהֳ לֹו
 .16שמות י"ד
ִש ָר ֵׁאל
( טו) ַוי ֹאמֶ ר ה' ֶאל משֶ ה מַ ה ִתצְׁ עַ ק ֵׁא ָלי דַ בֵׁ ר ֶאל בְׁ נֵׁי י ְׁ
וְׁ יִסָ עּו ( :טז) וְׁ ַא ָתה הָ ֵׁרם ֶאת מַ ְׁטָך ּונְׁטֵׁ ה ֶאת י ְָׁדָך עַ ל הַ יָם
ּובְׁ ָקעֵׁ הּו וְׁ ָיבֹאּו בְׁ ֵׁני ִי ְׁש ָר ֵׁאל בְׁ תֹוְך הַ יָם בַ יַבָ שָ ה( :יז) וַאֲ נִי ִה ְׁננִי
ְׁמחַ זֵׁק ֶאת לֵׁב ִמצְׁ ַריִם וְׁ ָיבֹאּו ַאחֲ ֵׁריהֶ ם וְׁ ִאכָבְׁ דָ ה בְׁ פ ְַׁרעֹה ּובְׁ כָל
חֵׁ ילֹו בְׁ ִרכְׁ בֹו ּובְׁ פ ָָרשָ יו ( :יח) וְׁ י ְָׁדעּו ִמצְׁ ַריִם כִ י אֲ ִני ה' בְׁ ִהכָבְׁ ִדי
הלְֵׁך
בְׁ פ ְַׁרעֹה בְׁ ִרכְׁ בֹו ּובְׁ פ ָָרשָ יו( :יט) ַויִסַ ע מַ ל ְַׁאְך הָ אֱ לֹוקים ַה ֹ
לִפְׁ נֵׁי מַ חֲ נֵׁה ִי ְׁש ָר ֵׁאל ַו ֵׁילְֶך מֵׁ ַאחֲ ֵׁריהֶ ם ַויִסַ ע עַ מּוד הֶ עָ נָן ִמפְׁ נֵׁיהֶ ם
ַו ַי ֲעמֹד מֵׁ ַאחֲ ֵׁריהֶ ם( :כ) ַויָב ֹא בֵׁ ין מַ חֲ נֵׁה ִמצְׁ ַריִם ּובֵׁ ין מַ חֲ נֵׁה
ִש ָר ֵׁאל ַוי ְִׁהי הֶ עָ נָן וְׁ הַ ח שֶ ְך ַוי ֶָאר ֶאת הַ ָל ְׁילָה וְׁ ל ֹא ָק ַרב זֶה ֶאל זֶה
י ְׁ
כָל הַ ָל ְׁילָה ( :כא) ַויֵׁט משֶ ה ֶאת יָדֹו עַ ל הַ יָם וַיֹולְֶך ה' ֶאת הַ יָם
בְׁ רּוחַ ָק ִדים עַ זָה ָכל הַ ַל ְׁילָה ַויָשֶ ם ֶאת הַ יָם לֶחָ ָרבָ ה ַויִבָ ְׁקעּו
הַ מָ יִם( :כב) ַו ָיבֹאּו בְׁ נֵׁי ִי ְׁש ָר ֵׁאל בְׁ תֹוְך הַ יָם בַ יַבָ שָ ה וְׁ הַ מַ יִם לָהֶ ם
ּומ ְׁשמ ֹאלָם:
ימינָם ִ
חֹומָ ה ִמ ִ
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 .17רש"י:
(יט) וילך מאחריהם  -להבדיל בין מחנה מצרים ובין מחנה
ישראל ולקבל חצים ובליסטראות של מצרים .בכל מקום הוא
אומר מלאך ה' וכאן מלאך האלוקים אין אלוקים בכל מקום
אלא דין ,מלמד שהיו ישראל נתונין בדין באותה שעה אם
להינצל אם להיאבד עם מצרים
ויסע עמוד הענן  -כשחשיכה והשלים עמוד הענן את המחנה
לעמוד האש ,לא נסתלק הענן כמו שהיה רגיל להסתלק
ערבית לגמרי אלא נסע והלך לו מאחריהם להחשיך למצרים
(כ) ויבא בין מחנה מצרים  -משל למהלך בדרך ובנו מהלך
לפניו באו לסטים לשבותו נטלו מלפניו ונתנו לאחריו באו
זאבים מאחריו נתנו לפניו באו לסטים לפניו וזאבים מאחריו
נתנו על זרועו ונלחם בהם ,כך וְׁ ָאנֹכִ י ִת ְׁר ַגל ְִׁתי ל ְֶׁאפְׁ ַריִם ָקחָ ם
עַ לזְׁ רֹוע ָֹתי (הושע יא,ב)
ויהי הענן והחשך  -למצרים
ויאר  -עמוד האש את הלילה לישראל והלך לפניהם כדרכו
ללכת כל הלילה והחשך של ערפל לצד מצרים
ולא קרב זה אל זה ( -מכילתא) מחנה אל מחנה
 .18שמות י"ד כד:
ַוי ְִׁהי בְׁ ַא ְׁשמ ֶֹרת הַ ב ֶֹקר ַוי ְַׁש ֵׁקף ה' ֶאל מַ חֲ נֵׁה ִמ ְׁצ ַריִם בְׁ עַ מּוד ֵׁאש
וְׁ עָ נָן ַויָהָ ם ֵׁאת מַ חֲ נֵׁה ִמצְׁ ָריִם
 .19שמות ז' ג:
את ַֹתי וְׁ ֶאת מֹופְׁ ַתי...
יתי ֶאת ֹ
וַאֲ ִני ַא ְׁקשֶ ה ֶאת לֵׁב פ ְַׁרעֹה וְׁ ִה ְׁרבֵׁ ִ
 .21שמות י"ד ג-ד:
ִש ָר ֵׁאל ְׁנבֻכִ ים הֵׁ ם בָ ָא ֶרץ סָ גַר ֲע ֵׁליהֶ ם
וְׁ ָאמַ ר פ ְַׁרעֹה לִבְׁ נֵׁי י ְׁ
הַ ִמ ְׁדבָ ר :וְׁ ִחז ְַׁק ִתי ֶאת לֵׁב פ ְַׁרעֹה וְׁ ָרדַ ף ַאחֲ ֵׁריהֶ ם וְׁ ִאכָבְׁ דָ ה בְׁ פ ְַׁרעֹה
ּובְׁ כָל חֵׁ ילֹו וְׁ י ְָׁדעּו ִמצְׁ ַריִם כִ י אֲ ִני ה'...
 .21שמות י"ד א-ח:
ִש ָר ֵׁאל וְׁ יָשֻ בּו
(א) ַויְׁדַ בֵׁ ר ה' ֶאל משֶ ה לֵׁאמֹר( :ב) דַ בֵׁ ר ֶאל בְׁ נֵׁי י ְׁ
וְׁ יַחֲ נּו לִפְׁ נֵׁי פִ י הַ ִחירֹת בֵׁ ין ִמגְׁ דֹל ּובֵׁ ין הַ יָם לִפְׁ נֵׁי בַ עַ ל צְׁ פֹן נִכְׁ חֹו
ִש ָר ֵׁאל ְׁנבֻכִ ים הֵׁ ם בָ ָא ֶרץ
ַתחֲ נּו עַ ל הַ יָם ( :ג) וְׁ ָאמַ ר פ ְַׁרעֹה לִבְׁ נֵׁי י ְׁ
סָ גַר ֲע ֵׁליהֶ ם הַ ִמ ְׁדבָ ר( :ד) וְׁ ִחז ְַׁק ִתי ֶאת לֵׁב פ ְַׁרעֹה וְׁ ָרדַ ף
ַאחֲ ֵׁריהֶ ם וְׁ ִאכָבְׁ דָ ה בְׁ פ ְַׁרעֹה ּובְׁ כָל חֵׁ ילֹו וְׁ י ְָׁדעּו ִמצְׁ ַריִם כִ י אֲ נִי ה'
ַו ַיעֲשּו כֵׁן ( :ה) ַויֻגַד לְׁמֶ לְֶך ִמ ְׁצ ַריִם כִ י בָ ַרח הָ עָ ם ַויֵׁהָ פְֵׁך לְׁבַ ב
ֹאמרּו מַ ה ז ֹאת עָ ִשינּו כִ י ִשל ְַׁחנּו ֶאת
פ ְַׁרעֹה ַועֲבָ דָ יו ֶאל הָ עָ ם ַוי ְׁ
ִי ְׁש ָר ֵׁאל מֵׁ עָ בְׁ דֵׁ נּו( :ו) ַוי ְֶׁאסֹר ֶאת ִרכְׁ בֹו וְׁ ֶאת עַ מֹו ל ַָקח עִ מֹו( :ז)
ִשם עַ ל כֻלֹו:
ַו ִי ַקח שֵׁ ש מֵׁ אֹות ֶר ֶכב בָ חּור וְׁ כֹל ֶר ֶכב ִמצְׁ ָריִם וְׁ שָ ל ִ
(ח) ַויְׁחַ זֵׁק ה' ֶאת לֵׁב פ ְַׁרעֹה מֶ לְֶך ִמצְׁ ַריִם ַוי ְִׁרדֹף ַאחֲ ֵׁרי בְׁ נֵׁי
ִש ָר ֵׁאל יֹצְׁ ִאים בְׁ יָד ָרמָ ה:
ִי ְׁש ָר ֵׁאל ּובְׁ נֵׁי י ְׁ
 .22שמות י"ד ט"ז-כ"ב:
א 1וְ ַא ָתה הָ ֵרם ֶּאת מַ ְטָך ּונְטֵ ה ֶּאת י ְָדָך עַ ל הַ יָם ּובְ ָקעֵ הּו
ִש ָר ֵׁאל בְׁ תֹוְך הַ יָם בַ יַבָ שָ ה:
ב 1וְׁ ָיבֹאּו בְׁ נֵׁי י ְׁ
ג 1וַאֲ נִי ִה ְננִי ְמחַ זֵק ֶּאת לֵב ִמצְ ַריִם וְ ָיבֹּאּו ַאחֲ ֵריהֶּ ם
ד 1וְׁ ִאכָבְׁ דָ ה בְׁ פ ְַׁרעֹה ּובְׁ כָל חֵׁ ילֹו ְׁב ִרכְׁ בֹו ּובְׁ פ ָָרשָ יו:
ה וְׁ י ְָׁדעּו ִמצְׁ ַריִם כִ י אֲ ִני ה'
ד 2בְׁ ִהכָבְׁ ִדי בְׁ פ ְַׁרעֹה בְׁ ִרכְׁ בֹו ּובְׁ פ ָָרשָ יו:
הלְֵך לִפְ נֵי מַ חֲ נֵה י ְִש ָר ֵאל ַו ֵילְֶּך
גַ 2ויִסַ ע מַ ל ְַאְך הָ אֱ לוקים הַ ֹּ
מֵ ַאחֲ ֵריהֶּ ם ַויִסַ ע עַ מּוד הֶּ עָ נָן ִמפְ נֵיהֶּ ם ַו ַי ֲעמֹּד מֵ ַאחֲ ֵריהֶּ םַ :ויָב ֹּא

בֵ ין מַ חֲ נֵה ִמצְ ַריִם ּובֵ ין מַ חֲ נֵה י ְִש ָר ֵאל ַוי ְִהי הֶּ עָ נָן וְ הַ חשֶּ ְך ַוי ֶָּאר
ֶּאת הַ ָל ְילָה וְ ל ֹּא ָק ַרב זֶּה ֶּאל זֶּה כָל הַ ָל ְילָה:
אַ 2ויֵט משֶּ ה ֶּאת יָדו עַ ל הַ יָם וַיולְֶּך ה' ֶּאת הַ יָם בְ רּוחַ ָק ִדים עַ זָה
כָל הַ ַל ְילָה ַויָשֶּ ם ֶּאת הַ יָם לֶּחָ ָרבָ ה ַויִבָ ְקעּו הַ מָ יִם:
בַ 2ו ָיבֹאּו בְׁ נֵׁי ִי ְׁש ָר ֵׁאל בְׁ תֹוְך ַהיָם בַ יַבָ שָ ה וְ הַ מַ יִם לָהֶּ ם חומָ ה
ּומ ְשמ ֹּאלָם:
ימינָם ִ
ִמ ִ
 .23הקבלה בין אהל מועד והר סיני:
שמות מ'  -אהל מועד

שמות כ"ד  -הר סיני

אהֶּ ל מועֵ ד
ַו ְיכַס הֶּ עָ נָן ֶּאת ֹּ

ַו ְיכַס הֶּ עָ נָן ֶּאת הָ הָ ר

ּוכְ בוד ה' מָ לֵא ֶּאת הַ ִמ ְש ָכן

ַוי ְִשכֹּן כְ בוד ה' עַ ל הַ ר ִסינַי

כִ י ֲענַן ה' עַ ל הַ ִמ ְשכָן יומָ ם

ַו ְיכַסֵ הּו הֶּ עָ נָן שֵ שֶּ ת י ִָמים

ַוי ְִק ָרא ֶּאל מֹּשֶּ ה (ויקרא
א,א)

ַוי ְִק ָרא ֶּאל מֹּשֶּ ה בַ יום הַ ְשבִ יעִ י
ִמתוְך הֶּ עָ נָן

וְ ֵאש ִת ְהיֶּה ַל ְילָה בו

א ֶּכלֶּת
ּומַ ְר ֵאה כְ בוד ה' כְ ֵאש ֹּ
בְ ר ֹּאש הָ הָ ר

 .24שמות מ' ל"ה:
"וְׁ ל ֹא ָיכֹל מֹשֶ ה לָבֹוא ֶאל אֹהֶ ל מֹועֵׁ ד"
"כִ י שָ כַן עָ ָליו הֶ עָ נָן".
"ּוכְׁ בֹוד ה' מָ לֵׁא ֶאת ַה ִמ ְׁשכָן".
 .25שמות מ' ל"ח:
"וְׁ ֵׁאש ִת ְׁהיֶה ַל ְׁילָה בו"ֹ
"כִ י ֲענַן ה' עַ ל הַ ִמ ְׁשכָן יֹומָ ם"
 .26דברים ד' כ"ד:
"כִ י ה' אֱ ֹלהֶ יָך ֵׁאש אֹכְׁ לָה הּוא ֵׁאל ַקנָא"
 .27הקבלה בין השראת השכינה לפרשתנו:
שמות מ  -בסוף הספר

שמות יג -אצלנו

ַו ְיכַס הֶּ עָ נָן ֶּאת אֹּהֶּ ל מועֵ ד
ּוכְ בוד ה' מָ לֵא ֶּאת הַ ִמ ְש ָכן

הלְֵך לִפְ נֵיהֶּ ם
ַו-ה' ֹּ

כִ י ֲענַן ה' עַ ל הַ ִמ ְשכָן  -יומָ ם

יומָ ם  -בְ עַ מּוד עָ נָן ַל ְנח ָֹּתם
הַ דֶּ ֶּרְך

וְ ֵאש ִת ְהיֶּה ַ -ל ְילָה  -בו

וְ ַל ְילָה  -בְ עַ מּוד ֵאש לְהָ ִאיר
לָהֶּ ם
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