עיון בפרשת השבוע -פרשת בשלח
פרק טז
מּותנּו ְביַד-ה' ְבאֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִם ְב ִש ְב ֵתנּו עַ לִ -סיר הַ בָ ָשר
ֵ
ֹּאמרּו אֲ לֵהֶ ם ְבנֵי י ְִש ָראֵ ל ִמי-י ִֵתן
ג וַ י ְ
אתם א ָֹּתנּו אֶ ל -הַ ִמ ְדבָ ר הַ זֶה לְ הָ ִמית ֶאת-כָל-הַ ָקהָ ל הַ זֶה בָ ָרעָ ב :
ְבָאכְ לֵנּו ל ֶֶחם ָלשבַ ע כִ י -הוֹּצֵ ֶ
משה ִהנְ נִ י ַמ ְמ ִטיר ָלכֶם לֶחֶ ם ִמן-הַ ָש ָמיִ ם וְ יָצָ א הָ עָ ם וְ ל ְָקטּו ְדבַ ר-יוֹּם ְביוֹּמ ֹּו
ד וַ יֹּאמֶ ר ה' אֶ לֶ -
לְ ַמעַ ן אֲ נַסֶ ּנּו הֲ ֵילְֵך ְבתו ָֹּר ִתי ִאםֹ-לא :
ה וְ הָ יָה בַ יוֹּם ַה ִש ִשי וְ הֵ כִ ינּו אֵ ת אֲ ֶשר-י ִָביאּו וְ הָ יָה ִמ ְשנֶה עַ ל אֲ ֶשר-יִלְ ְקטּו יוֹּם יוֹּם :
יד ְע ֶתם כִ י ה' הוֹּצִ יא אֶ ְתכֶם מֵ אֶ ֶרץ ִמצְ ָריִם :
משה וְ ַאהֲ רֹּן אֶ ל-כָלְ -בנֵי י ְִש ָראֵ ל עֶ ֶרב וִ ַ
ו וַ יֹּאמֶ ר ֶ
יתם אֶ ת-כְ בוֹּד ה' ְב ָש ְמע ֹּו אֶ תְ -תלֻּנֹּ ֵתיכֶם עַ ל-ה' וְ נ ְַחנּו ָמה כִ י ( ַתלִ ונּו) [ ַתלִ ינּו ]
ז ּובֹּ ֶקר ְּור ִא ֶ
עָ לֵינּו:

רש"י
(ד) דבר יום ביומו  -צורך אכילת יום ילקטו ביומו ,ולא ילקטו היום לצורך מחר:
 .1קראו את הפסוקים וכתבו על פי רש"י מדוע מדגישה התורה כי את המן יש ללקט יום
ביומו? _____________________________________________
למען אנסנו הילך בתורתי  -אם ישמרו מצוות התלויות בו ,שלא יותירו ממנו ולא יצאו
בשבת ללקוט:
 .2מהי לפי רש"י כוונת התורה הילך בתורתי? _____________________________________
(ו)וידעתם כי ה' הוציא אתכם מארץ מצרים  -לפי שאמרתם לנו כי הוצאתם אותנו ,תדעו
כי לא אנחנו המוציאים אלא ה' הוציא אתכם ,שיגיז לכם את השליו:
 .3א .מהי הטעות של עם ישראל ? _______________________________________
ב .מה מטרת הבאת השליו לעם ישראל? __________________________________

ונחנו מה  -מה אנחנו חשובין:

 .4איזו תכונה ניתן לגלות כאן אצל משה ואהרן? __________________

קראו את המדרש וענו על השאלות הבאות:
"לא מרובכם מכל העמים חשק ה' בכם וגו'"  -אמר להם הקב"ה לישראל :חושקני בכם,
שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטים עצמכם לפני .נתתי גדולה לאברהם,
אמר לפני "ואנכי עפר ואפר" ,למשה ואהרון אמרו "ונחנו מה" ,לדוד אמר "ואנכי תולעת
ולא איש" .אבל עובדי כוכבים אינם כן .נתתי גדולה לנמרוד ,אמר "הבה נבנה לנו עיר",
לפרעה אמר "מי ה' (אשר אשמע בקולו)" ,לסנחריב אמר "מי בכל אלהי הארצות וכו'",
לנבוכדנצר אמר "אעלה על במתי עב" ,לחירם מלך צור אמר "מושב אלהים ישבתי בלב
ימים".

 .5מה ההבדל בין מלכי ישראל שעולים לגדולה ,לבין מלכי הגויים שעולים לגדולה ?
______________________________________________________________
______________________________________________________________

 .6נסו לחשוב מדוע שמלכי ישראל לא יתגאו אם הם עולים לגדולה? ____
____________________________________________________

העניו הוא זה אשר עוסק במעשים טובים לרוב ,ואף על פי כן ,אינו "טופח לעצמו על
השכם" ...הוא מזכיר לעצמו בכל עת "כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל" ,ומתוך כך הוא
זוקף לזכות ה' את מעשיו ואינו מחזיק טובה לעצמו.

(מתוך הספר 'כותנות אור' )

 .7כתבו בלשונכם מיהו האדם העניו? __________________________________
____________________________________________________________

כיצד זוכים למידת הענוה
מתוך ִאג ֶֶּּרת הרמב"ן
ָאביָך וְׁ ַאל ִתטֹּש תו ַֹּרת ִאמֶּ ָך'ִ .ת ְׁתנַהֵ ג ָת ִמיד לְׁ ַדבֵ ר כָל
' ְׁשמַ ע ְׁבנִי מּוסָ ר ִ
ּובכָל עֵ תּ ,ובַ זֶּ ה ִתנָצֵ ל ִמן הַ כַעַ ס ,שֶּ ִהיא ִמ ָדה ָרעָ ה
ָאדם ְׁ
ְׁדבָ ֶּריָך ְׁ 1בנַחַ ת לְׁ כָל ָ
ָאדם...
לְׁ הַ ְׁח ִטיא בָ ּה ְׁבנֵי ָ

וְׁ ַכאֲ שֶּ ר ִתנַצֵ ל ִמן הַ כַעַ סַ ,ת ֲעלֶּה עַ ל לִ בְׁ ָך ִמ ַּדת הָ ֲע ָנוָה ֶּש ִהיא ִמ ָדה
טוֹבָ ה ִמכָ ל ַּה ִמדוֹת ַּהּטוֹבוֹת...
עַ ל כֵן אֲ פָ ֵרש לְׁ ָך אֵ יְך ִת ְׁתנַהֵ ג ְׁב ִמ ַדת הָ ֲענָוָ ה ָל ֶּלכֶּת בָ ּה ָת ִמיד.
ָָארץ,
ֹּאשָך כָפּוף ,וְׁ עֵ י ֶּנָך י ִַביטּו לְׁ מַ טָ ה ל ֶּ
כָ ל ְּדבָ ֶּריָך יִ ְּהיּו ְּבנַּחַּ ת4 ,וְׁ ר ְׁ
וְׁ לִ בְׁ ָך לְׁ מַ עְׁ לָה,
ָאדם בְׁ ַד ְׁבר ֹּו עִ מ ֹּו,
וְׁ ַאל ַת ִביט ִבפְׁ נֵי ָ
ָאדם י ְִׁהיֶּה 5גָדוֹּל ִמ ְׁמָך ְׁבעֵ ינֶּיָך ,וְׁ ִאם חָ כָם א ֹּו עָ ִשיר הּוא ,עָ לֶּיָך לְׁ כ ְַׁבד ֹּו,
וְׁ כָל ָ
7
וְׁ ִאם ָ 6רש הּוא ,וְׁ אַ ָתה עָ ִשיר א ֹּו חָ כָם ִממֶּ נּוֲ ,חשֹּב בְׁ לִ בְׁ ָך כִ י אַ ָתה חַ יָב
ִממֶּ נּו וְׁ הּוא זַ כַאי ִממֶּ ָך...
ּובכָל עֵ ת ,חֲ שֹּב ְׁבלִ ְׁבָך כְׁ ִאּלּו אַ ָתה עוֹּמֵ ד
ְׁבכָל ְׁדבָ ֶּריָך ּומַ ע ֲֶּשיָך ּומַ ְׁח ְׁשבוֹּתֶּ יָך ְׁ
ּושכִ ינָת ֹּו עָ לֶּיָך ,כִ י כְׁ בוֹּד ֹּו מָ לֵא ע ֹּולָםְּׁ ,ודבָ ֶּריָך יִ ְׁהיּו בְׁ אֵ ימָ ה
לִ פְׁ נֵי הַ ּקב"ה ְׁ
ּוביִ ְׁרָאה כְׁ עֶּ בֶּ ד לִ פְׁ נֵי ַרב ֹּו.
ְׁ

לב לדעת -כיצד תוכל ליישם את מידת הענוה בחייך?
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

