
 רשבת בשלח: כמו עמוד ענן כך תלך לפני העד
 הרב אלישע וולפין                                          

 

 

 חברים יקרים,

 

 פרשת בשלח! אם עוד לא זעו אצלכם אמות הספים, סימן שאתם לא בעניינים!!!

 

בני ישראל הגיעו לים סוף, וכשהצבא המצרי דלק אחריהם והשיג אותם, קרה הנס הגדול ביותר 

בתורה: ים סוף נקרע לשניים. בני ישראל עזבו את אדמת מצרים לנצח, והצבא המצרי שרדף 

 אחריהם שקע במצולות. תמו מאתיים ועשר שנים יפות וקשות, שמנות ורזות, נפלאות ואיומות. 

 

את  -אנחנו פוגשים לראשונה את המדריכים שילוו את בני ישראל במסעם הארוך  בפרשה השבוע

 עמוד הענן ועמוד האש: 

ְדָבר.  כ"א.  )שמות, פרק י"ג( ְקֵצה ַהמִּ ֹּת וַיֲַחנּו ְבֵאָתם, בִּ כ סֻּ ְפנֵיֶהם יֹוָמםכ. וַיְִּסעּו מִּ ֵֹּלְך לִּ ְבַעמּוד  וַה' ה

יׁש ַעמּוד הֶ  יר ָלֶהם, ָלֶלֶכת יֹוָמם וָָליְָלה.  כ"ב. ֹלא יָמִּ ָֹּתם ַהֶדֶרְך, וְַליְָלה ְבַעמּוד ֵאׁש, ְלָהאִּ ָענָן יֹוָמם ָענָן, ַלנְח

ְפנֵי ָהָעם.  וְַעמּוד ָה ֵאׁש ָליְָלה לִּ

 

 ם ועמוד אש בלילה! כמה הייתי מוכן לתת, כדי שבמסע חיי יובילו אותי עמוד ענן אלוהי ביו

 

 אני מובל, רק שלא שמתי לב. אבל אז אני נזכר, ברור ש

 

קרי, שאת הענן רואים טוב יותר  -איננה רק ויזואלית ביניהם ענן ואש. האבחנה  -יש שני עמודים 

 … עמוד הענן הוא אלוהי, ועמוד האש הואבקריאה מדוקדקת נגלה שביום, ואת האש רואים בלילה. 

 

 הוא מה?

 

אל תיבהלו )( נותן תשובה נפלאה לשאלה הזו. 1270 -מב"ן )רבי משה בן נחמן, שנפטר ב הר

 .(מהקשיים בהבנת הפרשנות שלו, הסבר יגיע בהמשך

 

כלומר, עם ו' החיבור, כבר אמרו )חכמינו( שכל מקום שנאמר "וה'" ) -'וה' הולך לפניהם יומם' "

וראיתי בשמות רבה )י"ט, ו(: 'כי … ית דינו בלילההקב"ה עמהם ביום וב :הכוונה היא( הוא ובית דינו

לא בחפזון תצאו, ובמנוסה לא תלכון, כי הולך לפניכם ה'' )ישעיה נב יב(. לשעבר אני ובית דיני הייתי 

א אני לבדי, שנאמר )ישעיה נ"ב, י"ב( ומהלך לפניכם, שנאמר "וה' הלך לפניהם יומם", אבל לעתיד לב

 אלהי ישראל". וסוד המדרש הזה כאשר הזכרתי, כי בגאולה הראשונה "כי הולך לפניכם ה' ומאספכם

ד לבא תתעלה מדת בית היה הקב"ה עמהם ביום ובית דינו עמהם בלילה, אבל לעתי )יציאת מצרים(

ולילה כיום יאיר, . ם עמוכי אלהי ישראל מאספ - השם המיוחד - וה' הולך לפניהם :דינו ברחמים

 …".במידת רחמים מיוחדת)יהיה( כחשכה כאורה )תהלים קלט י"ב(, כי הכל 

 

מסתתר כאן  -כלומר, נוסף ו' החיבור לפני ה'  -הרמב"ן מצטט את חז"ל ואומר שבגלל שכתוב "וה'" 

רמז לכך שעמוד הענן ועמוד האש הם שני עמודים שונים בתכלית. עמוד הענן הוא עמוד החסד, 

 וכו נמצא ה'. בעמוד האש נמצאת מידת הדין. ובת

 



כל מי שאי פעם פחד מהלילה, או כל מי שחש את הבדידות הקשה הבאה רק בשעות הקטנות של 

הלילה, וכל מי "שנשאר ער כל הלילה עוד יראה אור יום", הוא מבין היטב את הדרשה של הרמב"ן. 

 ת ונינוחות. בלילה מופיעה האימה, ביום האימה נעלמת ונשארת בהירו

 

הרמב"ן, על פי חז"ל, מציע לנו שיש בעצם שני סוגים של הנחייה או הובלה. אחת היא הובלה של 

)ה'(. השנייה היא הובלה של דין, אותה הוא מייחס לבית דינו של  חסד, אותה הוא מייחס לשם הוי"ה

הקדוש ברוך הוא. הובלה של חסד, היא כזו שאנשים הולכים אחריה בנועם, ברוך, בהשראה, 

 בשמחה ובנינוחות. הובלה של דין היא הובלה של אימה, של דרמה ושל יראה. 

 

את הצעדים הקטנים שעשינו במסע חיינו  - אנחנו מכירים היטב את שני סוגי ההובלה הללו בחיינו

כשיד רכה, מלטפת, אוהבת ומעוררת השראה הובילה אותנו, אולי אפילו החזיקה לנו את יד. ואנו 

בודאי זוכרים )גם אם היינו מעדיפים לשכוח( את קפיצות הדרך שעשינו תחת לחץ, תחרות, אימה, 

אבל בדיעבד )ורק בדיעבד( אנחנו יכולים  איומים, וכדומה. ברור שאהבנו יותר את ההובלה הרכה,

לומר בכנות שלפעמים דווקא "היד החזקה" הקפיצה אותנו קדימה למרחק הרבה יותר גדול מאשר 

 הליווי הרך והאוהב. 

  

 זו נקודה טובה לעצור בה לרגע, ולשאול כמה שאלות: 

 ?ה סוג של הובלה אתם נוכחים? לאיזאתכםמה מוביל היום בחייכם,  .1

היכן הופיע עמוד הענן בחייכם, והיכן היה שם עמוד של אש, עמוד של דין?  -במבט לאחור  .2

יותר? באילו נסיבות התחלפו העמודים שלקחו את  אתכםעם יד על הלב, מה קידם ו

 ההובלה? 

 כעמוד ענן ואילו כעמוד של אש? האם הודיתם להם? יםאילו אנשים בחייכם מופיע .3

 

ד אחד הלאה: הוא מציע, שלעתיד לבוא, עיקר ההובלה תהיה של עמוד ואז הרמב"ן לוקח אותנו צע

 הענן, של היד הרכה, האוהבת, והחומלת. 

 

 שווה לחכות. לא?

 

 כשקראתי את פרשנותו, תהיתי, מה צריך לקרות כדי ש"העתיד לבוא" הזה יתגשם? 

 

פור ציפורים בשנה הבאה נשב על המרפסת ונסגדלנו על שיריהם של נעמי שמר ואהוד מנור, ש"

נודדות...", וגם ש"עוד יבוא שלום עלינו...", וכמובן ש"מחר, כשהצבא יפשוט מדיו ליבנו יעבור 

הבנו שזה לא קרה, ולא לגיל מסוים ו הגענולדום...... ואם עוד לא מחר, אז מחרתיים...". אלא שאז 

 בטוח שיקרה! 

 

הרמב"ן, שבו נלך אחרי עמוד של , מה צריך לקרות כדי ש"העתיד לבוא" של נשאלת השאלה שובו

 חסד ולא עמוד של דין, אכן יתגשם???

 

 :תהיתי על כך ארוכות, ועלו בי שתי תשובות אפשריות

 

, )מידת הזריזות, מידת בתוכישכל עוד מידת הדין איננה נמצאת כבר , היא התשובה הראשונה

זה יכאב וגם אם זה לא לקבל אותה מבחוץ, גם אם להמשיך והאמת, מידת הדיוק, וכו'(, אצטרך 

כלומר, ה"עתיד לבוא" יקרה, כשלא נזדקק עוד לעמוד אש חיצוני, כי עמוד האש כבר ימצא חן בעיני. 

 נטגרלי מהמצפן הפנימי האוטנטי שלנו.ייהיה חלק אופנימה,  יהיה בתוכנו



 

שקשור כלומר, כל מה הדין", ת המתקמבוססת על רעיון " –לדעתי  תוהמשמעותי - יההשני התשובה

המציאות, מן הסתם, סדרי בראשית. לא מדובר בשינוי אלא שיומתק למידת החסד.  בעולם הדין

האופן שבו אנחנו נחווה את : תפיסת עולמנו . מה שישתנה מן היסוד היאתישאר בדיוק כפי שהיא

לא של מציאות. קל ודין וחסד הם שאלה של תודעה, רוצה לומר, שהמציאות יהיה ממקום של חסד! 

כל אלה קשורים לתפיסת המציאות שלנו, ולא למציאות  -ו קשה, מהנה או מזוויע, טוב או רע א

השכל  עצמה. אני יודע, לרובנו זה ממש קשה לתפוס, שהרי  איך אלימות יכולה להיתפס כחסד???

 כשנהיה שם, נדע!מסרב לקבל, האינטואיציה כבר שם, והלב בדרך... ו

 

. אנחנו ואין דרך חזרה ל אדמת מצרים. ים סוף נסגר ונחתםהאחרונה עהשבוע אנו דורכים בפעם 

ויוצאים אל הלא נודע. אבל  עוזבים את המוכרמסע במדבר. שוב )ושוב( מתחילים מחדש מסע עתיק, 

כבר איננו ילדים, וכמו בספירלה טובה אנחנו כבר יודעים למה לצפות. אנחנו יודעים טוב מאוד שעוד 

נו יודעים שעוד נתנגד להמשיך הלאה, עוד נקטר על הרעב, הקור, הנחשים, נתגעגע למצרים, אנח

לפעמים בלי לשים  -העקרבים, ואיכות המים, ואנחנו נספר לעצמנו שהונו אותנו! אבל בסופו של דבר 

 במסע חיינו. … צעד אחר צעד… נמשיך הלאה -לב 

 

 נוח בלילות ולאזור כוחות. ומי ייתן ועמוד הענן יוביל אותנו ברכות ובחמלה, וייתן לנו ל

אותו עמוד  - מידת הדין - המתהפכת-החרב-ים נזדקק לאימת להטנקבל בהבנה שלפעמומי ייתן, ש

 אש, שיזרז אותנו כשנהפוך להיות בלתי נסבלים.

 

 יוני רכטר ועלי מוהר אמרו את זה יפה ממני...

 

  כמו עמוד ענן, כך תלך לפני העדר

  אחת תבין הכל, תדע, לא תאמר מילה

  כמו עמוד עשן תעלם בתוך החדר

  משהו בך יאמר לך המשך

  .בדרכך

 

  כמו שביל החלב שחוצה את השמיים

  אתה הולך ישר, לא שם לב לכוכבים

  שזוהרים כדי לסנוור את העיניים

  משהו בך יאמר לך המשך

  .בדרכך

 

  הו, לך ישר

  ,לך לבד

  .אל תפחד

  .אוהו אוהו או

  ,אל תכעס

  ,לך תמים

  .לך אחד

 

  כמו אווז הבר שחולף בשמי הערב

  הוא טס בראש החץ, לא נרתע מן המרחק



  והאינסטינקט מראה ובורא לו את הדרך

  משהו בך יאמר לך המשך

  .בדרכך

 

  יט ברדו שתפסה כבר את העסק´כמו בריז

  השאירה מאחור את הטוב ואת הרע

  ועל העניינים היא צופה מן המרפסת

  משהו בך יאמר לך

  .הפסק

 

  בלי להתכוון תן לעצמך ללכת

  כל החישובים ייגמרו מאליהם

  כמו העץ שקם לתחייה מן השלכת

  משהו בך יאמר לך

 .המשך

 

 שבת שלום,

 

 אלישע


