
סיון
ערפל

לימוד סדנאי לצוותי מורים במעגל השנה מבית "לב לדעת"
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רקע:
גם  וקיבלו תורה משמים. קבלת התורה תלויה  סיני  ישראל למרגלות הר  בו עמדו  סיוון הוא החודש  חודש 
בהכנתו של האדם ובהפיכתו לכלי לקבלת השפע והאור. בסדנא זו נעסוק בנדרש מאיתנו כדי לקבל תורה, 

בקשיים ובמחירים. כמו כן נעסוק במשמעות הדברים גם עבור עולם הלמידה ורכישת הידע בבית הספר. 

למנחה: יש לצלם למשתתפים את מילות השיר והמקורות ללימוד, לדאוג לדפים, כלי כתיבה וחומרי יצירה 
וכן לאמצעי להשמעת השיר. 

א. פתיחה
בלימודים  הספר,  )בבית  חייהם  במהלך  נתקלו  שבו  מסוים  לימודי  בקושי  לשתף  המשתתפים  את  נזמין 

גבוהים, בישיבה, בלימוד עצמאי ועוד(

ב. מפגש עם השיר
ונבקש מהמשתתפים לציין  יחד  נחלק למשתתפים את מילות השיר "ערפל" מאת שולי רנד. נקרא אותו 

קשיים שהדובר בשיר מתמודד איתם, והדרכים בהן הוא מתמודד עם קשיים אלו.  

 כי שמה כי שמה ערפל / מילים ולחן: שולי רנד
 כי שמה האלוקים 

 כי שמה 
 כי שמה האלוקים 
כי שמה האלוקים 

 לא לקחתי איתי 
 רק צידה ליום אחד 

 לנגדי שויתי את השם המיוחד 
 בליבי קוצים אך בפי הלל 

 כגיבור עתיק פסעתי 
אל תוך הערפל 

 קידמוני חצופים 
 בפחים ובמקלות 
 ואני לעומתם שר 
 בשבעים קולות 

 אהיה אשר אהיה 
 הייתי מתפלל 

 לכבודך נכנסתי 
אל תוך הערפל 

כי שמה כי שמה... 

 פצעוני השומרים 
 מנעו אותי מלעלות 
 בימים שורפת אש 
 והקרח בלילות 

 כמו שיכור הייתי קם ונופל 
 את קולך שמעתי 

מתוך הערפל 

כי שמה כי שמה...

כל הזכויות שמורות ליוצר ולאקו"ם

 הסתכלתי לאחור 
 עיי חרבות 

 משמאלי ומימיני 
 הכל עולה בלהבות 

 לעיני נגלה שביל מתפתל 
בליבו ענן מכוסה בערפל 

 כל העם אשר איתי 
 נעמדו מרחוק 

 בעיניהם לצנינים 
 הייתי ולשחוק 
 יהיה אשר יהיה 
 לעצמי ממלמל 
 זה הזמן לפסוע 
אל תוך הערפל 
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כעת נעבור להאזנה משותפת לשיר בביצועו של שולי רנד.
נזמין את המשתתפים להעלות תובנות חדשות שעלו בהם אודות השיר בעת ההאזנה. 

ג. לימוד משותף
השיר "ערפל" נכתב בעקבות פסוקי הסיום של מעמד הר סיני )שמות כ, יד- יז( ומנסה להיכנס כביכול לנעליו 
של משה רבנו הניגש אל הערפל בעוד כל העם נעמד מרחוק. מתוך השיר עולים הקשיים עמם מתמודד 

אדם הרוצה להתקרב לקב"ה ולתורה, המחירים שקרבה זו גובה ממנו ודרכי ההתמודדות האפשריים. 
נקרא את הפסוקים ונזמין מחשבות ראשוניות בעקבותיהם:

ָֹפר ְוֶאת- יִדם ְוֵאת קֹול ַהּשׁ ּפִ  ְוָכל-ָהָעם רִֹאים ֶאת-ַהּקֹולֹת ְוֶאת-ַהּלַ
ר- ּבֵ ה ּדַ ַַּעְמדוּ ֵמָרחֹק. ַויֹּאְמרוּ ֶאל-מֹׁשֶ ָֻּנעוּ ַוי ְַּרא ָהָעם ַוי ן; ַוי ָהָהר, ָעׁשֵ
ן-ָנמוּת. ַויֹּאֶמר  נוּ ֱאלִֹהים, ּפֶ ר ִעּמָ ָמָעה; ְוַאל-ְיַדּבֵ נוּ ְוִנׁשְ ה ִעּמָ ַאּתָ

א ָהֱאלִֹהים;  י ְלַבֲעבוּר ַנּסֹות ֶאְתֶכם ּבָ יָראוּ, ּכִ ה ֶאל-ָהָעם, ַאל-ּתִ מֹׁשֶ
ֲַּעמֹד ָהָעם  ּ. ַוי י ֶתֱחָטאו ֵניֶכם--ְלִבְלּתִ ְהֶיה ִיְרָאתֹו ַעל-ּפְ וַּבֲעבוּר ּתִ

ם ָהֱאלִֹהים. ר-ׁשָ ׁש ֶאל-ָהֲעָרֶפל ֲאׁשֶ ה ִנּגַ ֵמָרחֹק; וּמֹׁשֶ

כעת נתחלק לזוגות ונלמד בחברותות את שני המקורות הבאים, המעניקים כל אחד פרשנות שונה למשמעות 
הכניסה אל הערפל:

הרשל"צ הרב שלמה משה עמאר

ועיין בפירש"י ז"ל שכתב, "נגש אל הערפל", לפנים משלש 
מחיצות, חשך ענן וערפל וכו'. ואפשר שמשה רבנו ע"ה מיד 

שקיבל הארות אלו במתנה מאת ה', הבין שעתה צריך להתאמץ 
ביותר, שלא בחינם ה' נותן מתנות כאלה, אלא כדי להשיג על 
ידם מה שלא היה יכול להשיג בלעדיהם, וניגש בכל כחו עם מה 

שקיבל מאתו יתברך, ופרץ ג' מחיצות ובא עד האלהים.

שאלות לעיון:

כיצד מסביר הרב עמאר את הביטוי "נגש אל הערפל"?

תארו מצב שבו חוויתם "פריצת מחיצות" בדרך ליעד כלשהו. 

https://www.youtube.com/watch?v=uFciN6JTrso
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רבי נחמן מברסלב, ליקוטי מוהר"ן קמא תורה קטו

ל ָיָמיו ִמיּוּת ּכָ ַגׁשְ הוּא הֹוֵלך ּבְ י ִמי ׁשֶ ם ָהאלִהים" ּכִ ר ׁשָ ׁש ֶאל ָהֲעָרֶפל ֲאׁשֶ ה ִנּגַ ֲַּעמד ָהָעם ֵמָרחֹק וּמׁשֶ  "ַוי
יַח אֹותֹו  ין ְמַקְטֵרג ָעָליו, ְוֵאינֹו ַמּנִ ת ַהּדִ ַרך, ֲאַזי ִמּדַ ם ִיְתּבָ ֵ ַדְרֵכי ַהּשׁ ך ִנְתַלֵהב ְורֹוֶצה ֵליֵלך ּבְ ְוַאַחר ּכָ

הוּא  ִניָעה ַהזּאת, וִּמי ׁשֶ ַהּמְ ְבָיכֹול ּבְ יר ֶאת ַעְצמֹו ּכִ ַרך וַּמְזִמין לֹו ְמִניָעה וַּמְסּתִ ם ִיְתּבָ ֵ ַדְרֵכי ַהּשׁ ֵליֵלך ּבְ
רֹוֶאה  ׁשֶ ַעת, ּכְ ר ּדַ ֵאינֹו ּבַ רוּך הוּא. ]...[ וִּמי ׁשֶ ם ַהּבֹוֵרא ּבָ ִניָעה, וּמֹוֵצא ׁשָ ַהּמְ ל ּבְ ּכֵ ַעת, הוּא ִמְסּתַ ר ּדַ ּבַ

רֹוִאין  ׁשֶ י ּכְ ֲַּעמד ָהָעם ֵמָרחֹק", ּכִ ִחיַנת ָעָנן ַוֲעָרֶפל ]...[ "ַוי ֶכף ַלֲאחֹוָריו.  וְּמִניָעה הוּא ּבְ ִניָעה חֹוֵזר ּתֵ ַהּמְ
ׁש ֶאל ָהֲעָרֶפל,  ָרֵאל ִנּגַ ל ִיׂשְ ַעת ּכָ ִחינֹות ּדַ הוּא ּבְ ה, ׁשֶ "ל, עֹוְמִדין ֵמָרחֹק. וּמׁשֶ ּנַ ִניָעה ּכַ ָהֲעָרֶפל, ַהְינוּ ַהּמְ

ַרך.  ם ִיְתּבָ ֵ ר ַהּשׁ ַעְצָמּה ִנְסּתָ ּה ּבְ ּבָ ִניָעה, ׁשֶ ם ָהאלִהים ַהְינוּ ֶאל ַהּמְ ר ׁשָ  ֲאׁשֶ
ַרך, ְוַעל ְיֵדי  ם ִיְתּבָ ֵ ר ַהּשׁ ַעְצָמן ִנְסּתָ ִניעֹות ּבְ ֹתֶקף ַהּמְ י ּבְ ָלל. ּכִ עֹוָלם ּכְ ֱאֶמת ֵאין ׁשוּם ְמִניָעה ּבָ י ּבֶ ]...[ ּכִ

"ל ּנַ ַרך ּכַ ר הוּא ִיְתּבָ ם ִנְסּתָ י ׁשָ ַרך, ּכִ ם ִיְתּבָ ֵ ְיָקא ְיכֹוִלין ְלִהְתָקֵרב ְלַהּשׁ ַעְצָמן ּדַ ִניעֹות ּבְ  ַהּמְ
"ל.  ּנַ ם ָהֱאלִהים ּכַ י ׁשָ ִניָעה, ּכִ הוּא ַהּמְ ׁש ֶאל ָהֲעָרֶפל, ׁשֶ ה ִנּגַ וּמׁשֶ

שאלות לעיון:

כיצד מסביר רבי נחמן מברסלב את הביטוי "ניגש אל הערפל"? 

מדוע בני ישראל עומדים מרחוק? 

מה גורם למשה רבנו לגשת פנימה?

היכן בחייכם נתקלתם במצב בו נתקלתם במניעה בלימוד? כיצד פעלתם? 

ד. יצירה
בפני  נניח  הדברים.  של  אישי  עיבוד  שתאפשר  ליצירה  ונעבור  בזוגות,  בלימוד  שעלו  תובנות  כמה  נשמע 
דבק(  מספריים,  שונים,  בצבעים  דפים  שונים,  מסוגים  )צבעים  יצירה  וחומרי  חלקים  דפים  המשתתפים 
ונבקש מכל אחד ואחת מהמשתתפים ליצור את ה"ערפל שלהם"- איזושהי מניעה, מחיצה או קושי שהם 

מרגישים בחיבור או בהתקרבות אל התורה. 

ולהימנע  ביצירה האישית  "לשקוע"  ולבקש מהמשתתפים  רגועה ברקע  מוזיקה  היצירה כדאי לשים  בעת 
מדיבורים.

ה.אסיף
נבקש מהמשתתפים לספר על ה"ערפל" שיצרו. )למנחה: חשוב לאפשר לכל אחד מהמשתתפים להשמיע 

את דבריו תוך הקשבה של הקבוצה וללא הערות ועצות מצד הקבוצה( 

אנו  כיצד  סיום-  לפני  קצר  לדיון  שאלה  להעלות  אפשר  לשתף,  שרצו  המשתתפים  כל  את  שנשמע  לאחר 
כמורים ומחנכים יכולים לסייע לתלמידינו "להיכנס אל תוך הערפל" ולהתמודד עם הערפל האישי שלהם? 

איפה בכיתה אני מייצר/ת ערפל?  האם אני חושש/ת מיצירת הערפל עבור התלמידים?
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 כי שמה כי שמה ערפל / מילים ולחן: שולי רנד
 כי שמה האלוקים 

 כי שמה 
 כי שמה האלוקים 
כי שמה האלוקים 

 לא לקחתי איתי 
 רק צידה ליום אחד 

 לנגדי שויתי את השם המיוחד 
 בליבי קוצים אך בפי הלל 

 כגיבור עתיק פסעתי 
אל תוך הערפל 

 קידמוני חצופים 
 בפחים ובמקלות 
 ואני לעומתם שר 
 בשבעים קולות 

 אהיה אשר אהיה 
 הייתי מתפלל 

 לכבודך נכנסתי 
אל תוך הערפל 

כי שמה כי שמה... 

 פצעוני השומרים 
 מנעו אותי מלעלות 
 בימים שורפת אש 
 והקרח בלילות 

 כמו שיכור הייתי קם ונופל 
 את קולך שמעתי 

מתוך הערפל 

כי שמה כי שמה...

כל הזכויות שמורות ליוצר ולאקו"ם

 הסתכלתי לאחור 
 עיי חרבות 

 משמאלי ומימיני 
 הכל עולה בלהבות 

 לעיני נגלה שביל מתפתל 
בליבו ענן מכוסה בערפל 

 כל העם אשר איתי 
 נעמדו מרחוק 

 בעיניהם לצנינים 
 הייתי ולשחוק 
 יהיה אשר יהיה 
 לעצמי ממלמל 
 זה הזמן לפסוע 
אל תוך הערפל 

ָֹפר ְוֶאת- יִדם ְוֵאת קֹול ַהּשׁ ּפִ  ְוָכל-ָהָעם רִֹאים ֶאת-ַהּקֹולֹת ְוֶאת-ַהּלַ
ר- ּבֵ ה ּדַ ַַּעְמדוּ ֵמָרחֹק. ַויֹּאְמרוּ ֶאל-מֹׁשֶ ָֻּנעוּ ַוי ְַּרא ָהָעם ַוי ן; ַוי ָהָהר, ָעׁשֵ
ן-ָנמוּת. ַויֹּאֶמר  נוּ ֱאלִֹהים, ּפֶ ר ִעּמָ ָמָעה; ְוַאל-ְיַדּבֵ נוּ ְוִנׁשְ ה ִעּמָ ַאּתָ

א ָהֱאלִֹהים;  י ְלַבֲעבוּר ַנּסֹות ֶאְתֶכם ּבָ יָראוּ, ּכִ ה ֶאל-ָהָעם, ַאל-ּתִ מֹׁשֶ
ֲַּעמֹד ָהָעם  ּ. ַוי י ֶתֱחָטאו ֵניֶכם--ְלִבְלּתִ ְהֶיה ִיְרָאתֹו ַעל-ּפְ וַּבֲעבוּר ּתִ

ם ָהֱאלִֹהים. ר-ׁשָ ׁש ֶאל-ָהֲעָרֶפל ֲאׁשֶ ה ִנּגַ ֵמָרחֹק; וּמֹׁשֶ

הרשל"צ הרב שלמה משה עמאר

ועיין בפירש"י ז"ל שכתב, "נגש אל הערפל", לפנים משלש 
מחיצות, חשך ענן וערפל וכו'. ואפשר שמשה רבנו ע"ה מיד 

שקיבל הארות אלו במתנה מאת ה', הבין שעתה צריך להתאמץ 
ביותר, שלא בחינם ה' נותן מתנות כאלה, אלא כדי להשיג על 
ידם מה שלא היה יכול להשיג בלעדיהם, וניגש בכל כחו עם מה 

שקיבל מאתו יתברך, ופרץ ג' מחיצות ובא עד האלהים.
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רבי נחמן מברסלב, ליקוטי מוהר"ן קמא תורה קטו

ל ָיָמיו ִמיּוּת ּכָ ַגׁשְ הוּא הֹוֵלך ּבְ י ִמי ׁשֶ ם ָהאלִהים" ּכִ ר ׁשָ ׁש ֶאל ָהֲעָרֶפל ֲאׁשֶ ה ִנּגַ ֲַּעמד ָהָעם ֵמָרחֹק וּמׁשֶ  "ַוי
יַח אֹותֹו  ין ְמַקְטֵרג ָעָליו, ְוֵאינֹו ַמּנִ ת ַהּדִ ַרך, ֲאַזי ִמּדַ ם ִיְתּבָ ֵ ַדְרֵכי ַהּשׁ ך ִנְתַלֵהב ְורֹוֶצה ֵליֵלך ּבְ ְוַאַחר ּכָ

הוּא  ִניָעה ַהזּאת, וִּמי ׁשֶ ַהּמְ ְבָיכֹול ּבְ יר ֶאת ַעְצמֹו ּכִ ַרך וַּמְזִמין לֹו ְמִניָעה וַּמְסּתִ ם ִיְתּבָ ֵ ַדְרֵכי ַהּשׁ ֵליֵלך ּבְ
רֹוֶאה  ׁשֶ ַעת, ּכְ ר ּדַ ֵאינֹו ּבַ רוּך הוּא. ]...[ וִּמי ׁשֶ ם ַהּבֹוֵרא ּבָ ִניָעה, וּמֹוֵצא ׁשָ ַהּמְ ל ּבְ ּכֵ ַעת, הוּא ִמְסּתַ ר ּדַ ּבַ

רֹוִאין  ׁשֶ י ּכְ ֲַּעמד ָהָעם ֵמָרחֹק", ּכִ ִחיַנת ָעָנן ַוֲעָרֶפל ]...[ "ַוי ֶכף ַלֲאחֹוָריו.  וְּמִניָעה הוּא ּבְ ִניָעה חֹוֵזר ּתֵ ַהּמְ
ׁש ֶאל ָהֲעָרֶפל,  ָרֵאל ִנּגַ ל ִיׂשְ ַעת ּכָ ִחינֹות ּדַ הוּא ּבְ ה, ׁשֶ "ל, עֹוְמִדין ֵמָרחֹק. וּמׁשֶ ּנַ ִניָעה ּכַ ָהֲעָרֶפל, ַהְינוּ ַהּמְ

ַרך.  ם ִיְתּבָ ֵ ר ַהּשׁ ַעְצָמּה ִנְסּתָ ּה ּבְ ּבָ ִניָעה, ׁשֶ ם ָהאלִהים ַהְינוּ ֶאל ַהּמְ ר ׁשָ  ֲאׁשֶ
ַרך, ְוַעל ְיֵדי  ם ִיְתּבָ ֵ ר ַהּשׁ ַעְצָמן ִנְסּתָ ִניעֹות ּבְ ֹתֶקף ַהּמְ י ּבְ ָלל. ּכִ עֹוָלם ּכְ ֱאֶמת ֵאין ׁשוּם ְמִניָעה ּבָ י ּבֶ ]...[ ּכִ

"ל ּנַ ַרך ּכַ ר הוּא ִיְתּבָ ם ִנְסּתָ י ׁשָ ַרך, ּכִ ם ִיְתּבָ ֵ ְיָקא ְיכֹוִלין ְלִהְתָקֵרב ְלַהּשׁ ַעְצָמן ּדַ ִניעֹות ּבְ  ַהּמְ
"ל.  ּנַ ם ָהֱאלִהים ּכַ י ׁשָ ִניָעה, ּכִ הוּא ַהּמְ ׁש ֶאל ָהֲעָרֶפל, ׁשֶ ה ִנּגַ וּמׁשֶ


