
 

 

 

 

 

 

 פרשת בשלח -עיון בפרשת השבוע

 פרק טז

אְמרּו ֲאֵלֶהם ְבֵני ִיְשָרֵאל ִמי ג  ִסיר ַהָבָשר-ּו ַעלְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ְבִשְבֵתנ 'ה-מּוֵתנּו ְבַיד ִיֵתן-ַויֹּ

ָתנּו ֶאל-ִכיְבָאְכֵלנּו ֶלֶחם ָלשַבע  ֵצאֶתם אֹּ   :ַהָקָהל ַהֶזה ָבָרָעב-ָכל-ְלָהִמית ֶאת ַהֶזה ַהִמְדָבר-הוֹּ
אֶמר ה ד מוֹּ -ָהָעם ְוָלְקטּו ְדַבר ַהָשָמִים ְוָיָצא-מֶשה ִהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן-ֶאל 'ַויֹּ ם ְביוֹּ יוֹּ

ָרִתי   :ֹלא-ִאם ְלַמַען ֲאַנֶסּנּו ֲהֵיֵלְך ְבתוֹּ

ם ַהִשִשי ְוֵהִכינּו ֵאת ה ם-ָיִביאּו ְוָהָיה ִמְשֶנה ַעל ֲאֶשר-ֲאֶשר ְוָהָיה ַביוֹּ ם יוֹּ   :ִיְלְקטּו יוֹּ

ן ֶאל ו אֶמר מֶשה ְוַאֲהרֹּ ִציא ֶאתְ  'ִויַדְעֶתם ִכי ה ֶעֶרבְבֵני ִיְשָרֵאל -ָכל-ַויֹּ   :ֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִיםהוֹּ

ֶקר ּוְרִאיֶתם ֶאת ז ד ה-ּובֹּ ֵתיֶכם ַעל-ֶאת ְבָשְמעוֹּ  'ְכבוֹּ  [ַתִלינּו( ]ַתִלונּו)ִכי  ְוַנְחנּו ָמה 'ה-ְתֻלּנֹּ

 :ָעֵלינּו

 

 י"רש

 :ולא ילקטו היום לצורך מחר, צורך אכילת יום ילקטו ביומו -דבר יום ביומו ( ד)

י מדוע מדגישה התורה כי את המן יש ללקט יום "על פי רשקראו את הפסוקים וכתבו . 1

 ? _____________________________________________ביומו

שלא יותירו ממנו ולא יצאו , אם ישמרו מצוות התלויות בו -למען אנסנו הילך בתורתי 

 :בשבת ללקוט

 _____________________________________  ?י כוונת התורה הילך בתורתי"מהי לפי רש. 2

תדעו , לפי שאמרתם לנו כי הוצאתם אותנו -הוציא אתכם מארץ מצרים ' וידעתם כי ה(ו)

 :שיגיז לכם את השליו, הוציא אתכם' אלא ה כי לא אנחנו המוציאים

 _______________________? ________________מהי הטעות של עם ישראל . א. 3

  __________________________________ ?מה מטרת הבאת השליו לעם ישראל .ב

 

 :מה אנחנו חשובין -ונחנו מה 

 ? __________________איזו תכונה ניתן לגלות כאן אצל משה ואהרן. 4



 

 

  

 

 

 :קראו את המדרש וענו על השאלות הבאות

, חושקני בכם: ה לישראל"אמר להם הקב -" 'בכם וגו' לא מרובכם מכל העמים חשק ה"

, נתתי גדולה לאברהם. משפיע לכם גדולה אתם ממעטים עצמכם לפני שאפילו בשעה שאני

ואנכי תולעת "לדוד אמר , "ונחנו מה"למשה ואהרון אמרו , "ואנכי עפר ואפר"אמר לפני 

, "הבה נבנה לנו עיר"אמר , נתתי גדולה לנמרוד. אבל עובדי כוכבים אינם כן". ולא איש

, "'מי בכל אלהי הארצות וכו"ריב אמר לסנח, ("אשר אשמע בקולו)' מי ה"לפרעה אמר 

מושב אלהים ישבתי בלב "לחירם מלך צור אמר , "אעלה על במתי עב"לנבוכדנצר אמר 

 ".ימים

 

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

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 ? ____נסו לחשוב מדוע שמלכי ישראל לא יתגאו אם הם עולים לגדולה. 6           

             ____________________________________________________ 

     

טופח לעצמו על "אינו , כן ואף על פי, העניו הוא זה אשר עוסק במעשים טובים לרוב

ומתוך כך הוא , "כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל"הוא מזכיר לעצמו בכל עת " ...השכם

  (' כותנות אור'מתוך הספר .             )את מעשיו ואינו מחזיק טובה לעצמו' זוקף לזכות ה

 

 ? __________________________________כתבו בלשונכם מיהו האדם העניו. 7

____________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

 

 

 כיצד זוכים למידת הענוה
ת הרמב   ן"מתוך ִאגֶּרֶּ

ַמע' ִני שְׁ ַאל ָאִביָך מּוָסר בְׁ ָך תוַֹּרת ִתטֹּש וְׁ ַנֵהג. 'ִאמֶּ ַדֵבר ָתִמיד ִתתְׁ  ָכל לְׁ
יָך ָברֶּ ַנַחת1 דְׁ ָכל בְׁ ָכל ָאָדם לְׁ ִהיא, ַהַכַעס ִמן ִתָנֵצל הּוַבזֶּ , ֵעת ּובְׁ  ָרָעה ִמָדה שֶּ

ִטיא ַהחְׁ ֵני ָבּה לְׁ  ... ָאָדם בְׁ

ר ַכֲאשֶּ ָך ַעל ַתֲעלֶּה, ַהַכַעס ִמן ַנֵצלִת  וְׁ ת ִלבְׁ ִהיא ָהֲעָנָוה ִמדַּ  ִמָדה שֶּ
ִמדוֹת ִמָכל טוָֹבה ּטוֹבוֹת הַּ  ...הַּ

ָך ֲאָפֵרש ֵכן ַעל ַנֵהג ֵאיְך לְׁ ִמַדת ִתתְׁ ת ָהֲעָנָוה בְׁ כֶּ  . ָתִמיד ָבּה ָללֶּ

יָך ָכל ָברֶּ יּו דְּ ת ִיהְּ נַּחַּ ָך4, בְּ רֹּאשְׁ ֵעינֶּ , ָכפּוף וְׁ ַמָטה ַיִביטּו ָךוְׁ ץ לְׁ , ָלָארֶּ
ָך ִלבְׁ ָלה וְׁ ַמעְׁ  , לְׁ

ַאל ֵני ַתִביט וְׁ רוֹּ  ָאָדם ִבפְׁ ַדבְׁ  , ִעמוֹּ  בְׁ

ָכל יֶּה ָאָדם וְׁ ֵעינֶּיָך ָךִממְׁ  ָגדוֹּל5 ִיהְׁ ִאם, בְׁ דוֹּ  ָעלֶּיָך, הּוא ָעִשיר אוֹּ  ָחָכם וְׁ ַכבְׁ , לְׁ
ִאם ַאָתה, הּוא ָרש6 וְׁ נּו ָחָכם אוֹּ  ָעִשיר וְׁ ָך ֲחשֹּב, ִממֶּ ִלבְׁ  ַחָיב7 ַאָתה ִכי בְׁ

נּו הּוא ִממֶּ  ... ךָ ִממֶּ  ַזַכאי וְׁ

ָכל יָך בְׁ ָברֶּ יָך דְׁ יָך ּוַמֲעשֶּ בוֹּתֶּ שְׁ ָכל ּוַמחְׁ ָך ֲחשֹּב, ֵעת ּובְׁ ִלבְׁ ִאּלּו בְׁ  עוֵֹּמד ַאָתה כְׁ
ֵני ִכיָנתוֹּ ה "ַהּקב ִלפְׁ יָך ּושְׁ בוֹּדוֹּ  ִכי, ָעלֶּ יָך, עוָֹּלם ָמֵלא כְׁ ָברֶּ יּו ּודְׁ ֵאיָמה ִיהְׁ  בְׁ

ָאה ִירְׁ ד ּובְׁ בֶּ עֶּ ֵני כְׁ  .ַרבוֹּ  ִלפְׁ

 

? כיצד תוכל ליישם את מידת הענוה בחייך  -לב לדעת

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

 


