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  בס"ד

   חמישי של בשלח :  

  ֵאיִלָמה" "וַָ�בֹא�

אנו יוצאים מים סוף, ויוצאים ממרה. בדרך למדבר סין, שם בני ישראל מתלוננים על הבשר ועל הלחם 

לתחנה הזאת  לשובע, ואז הקב"ה יבטיח לנו את המן. בין התחנות הללו, ישנה תחנת אחת נעלמת.

  קוראים 'אילים': 

1ַהָ%יִם. ַעל ָ�ם וַ�ֲַחנ� ְ!ָמִרים וְִ�ְבִעים ַמיִם ֵעינֹת ֶעְ"ֵרה ְ�ֵ!ים וְָ�ם ֵאיִלָמה וַ�ָבֹא�  
  

זוהי התחנה בין קריעת ים סוף ויציאת מצרים , לבין כל המדבר. מרה נקראה מרה על שם המים 

ר כבר: המרים. המים המרים הללו התמתקו. מרה היא מציאות של מרירות אותה עם ישראל הכי

  "וימררו את חייהם". 

ממרה מגיעים ל'אילים'. המילה הזו קצת משונה כי אילים זה אלים, וזה כוחות. העם מגיעים ממרה 

שבטים  12עינות מים ושבעים תמרים. רש"י מתאר כאן: " כנגד  12לאילים, ופתאום הם מגלים 

  נזדמנו להם ושבעים תמרים כנגד שבעים זקנים". 

ים כבר מבריאת העולם, וגם תמרים לא נשתלו אתמול. הרי התורה לא מתארת לנו מעיינות מים קיימ

מקום שיש בו יכולת להאכיל אלפי בני אדם. מה גם שאין כאן הרבה תמרים. ובכלל, מה יש לספר על 

  עיינות, ואם זה היה אחד? מה זה משנה? ומה החשיבות לכך שהם חונים על המים?  12

לו חוק ומשפט ושם ניסהו". למרה אנו הגענו מים סוף. בים סוף היינו  במרה כתוב במפורש: "שם שם

במצב אמוני מדהים. "ויאמינו בה' ובמשה עבדו". "שירו לה' כי גאה גאה". אבל הנה גם מהמקומות 

הגבוהים ביותר, יורדים לחיים ולמציאות של החיים. והם מגיעים למרה, ולא יכולים לשתות כי מרים 

כי הם בעצמם היו מרים. כשמר לך אתה רואה במים את הבבואה  –לי החסידות הם. ומסבירים גדו

שלך ואתה מר על עצמך ואתה לא יכול לשתות. ואז הקב"ה מלמד את משה איך ממתיקים את המים 

איך ממתיקים מר במר. בפועל אומר רש"י: ששם שהוא נתן את תחילת הפרשות של  –המרים 

  שבת ודינים. ושם הם התחילו להתעסק בתורה.  - התורה

הרמב"ן אומר שהם עוד לא צוו, וזה יקרה בהר סיני. אבל שם הם התחילו להתעסק בתורה. שם הם 

  התחילו ללמוד את התורה. 

ולפעמים יש קצת חולשה, אז צריך לקבל  –מפגש עם החיים ברגע שהאמונה הגדולה מגיעה אל ה

כלים איך גם במציאות הנמוכה אפשר להגיע אל התורה ולהופיע אותה בחיים כאן בפועל. אז הקב"ה 

  נתן לנו את ארגז הכלים שלנו והוא ההתעסקות בתורה. 

בר מימי בראשית יש הם מגיעים ל'אילים' עם 'חומר הלימוד' שהם קיבלו. שם הם מגלים, שיש מוכן כ

עיינות מים, ולכל שבט יש את המעיין שלו, והמים שם מתוקים. וכך שמי מרה מתהפכים למעיינות  12

מתוקים. ורבי שמעון מלמד אותנו:  "ויחנו על המים.מלמד שהיו יושבים ועוסקים בדברי תורה שניתנו 

ימדו אותנו שאין מים אלא להם במרה". הרי במרה הם הלכו שלושת ימים ולא מצאו מים. וחז"ל ל

תורה. הם מקבלים במרה הם ארגז הכלים המיועד גם אל המציאות הנמוכה. ואם אתה יודע להמתיק 

  את המים אדם יודע שלכל אחד יש את המעיין שלו המוכן מששת ימי בראשית. 

לעבור מכאן מגיעים אל מדבר סין, ורק שם הקב"ה ימטיר להם לחם מן השמיים. אך לפני כן צריכים 

  את 'אילים'. 
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מסעות. זאת תחנה שמתארת איך  42זאת לא תחנה המתארת תיאור טבע, ואין שום תיאור טבע ב

את הכוח של המים המתוקים שאתה  –כל הטבע מוכן כבר מברייתו, כדי להוציא את הכוח הטמון בך 

רים, ומשם תוכל לגלות אותם. כל הטבע כולו יכול להביא אותך מהמציאות של מרה ושבעים התמ

 תוכל להגיע אל התחנה הבאה של מדבר סין ופרשת המן. 


