ָמה ַרב ּכ ָֹחּה ֶׁשל ְּת ִפּלָ ה וַ ֲא ִפּלּו ְקצָ ָרה
ַּדּבֵ ר ֶאל ּבְ נֵי יִ ְׂש ָר ֵאל וְ יִ ָּסעּו (יד ,טו)

"א ְר ַּבע ּכִ ּתֹות נַעֲ ׂשּו יִ ְׂש ָר ֵאל
ָא ְמרּו ֲחזַ "ל ְ(מ ִכילְ ָּתא ְּד ַר ִּבי יִ ְׁש ָמעֵ אל ְּב ַׁשּלַ ח ָּפ ָר ָׁשה ב)ַ :
אֹומ ֶרת לָׁשּוב לְ ִמ ְצ ַריִ ם,
אֹומ ֶרת לִ ּפֹל ֶאל ַהּיָ ם ,וְ ַא ַחת ֶ
עַ ל ַהּיָ ם ַ -א ַחת ֶ
נִצוַ ח ּכְ נֶגְ ָּדן".
אֹומ ֶרת ְ
לְח ָמה ּכְ נֶגְ ָּדן ,וְ ַא ַחת ֶ
אֹומ ֶרת לַעֲ ׂשֹות ִמ ָ
וְ ַא ַחת ֶ
לִקּפֹץ לַּיָ ם
ֹלׁשה ְר ָבעִ ים ֵמעַ ם יִ ְׂש ָר ֵאל ְמי ָֹא ִׁשיםֶ .ר ַבע ֵמ ֶהם ַמ ִּציעִ ים ְ
ְׁש ָ
ֹוסף ַמ ִּציעִ ים
לַחזֹר לְ ִמ ְצ ַריִ ם ,וְ ֶר ַבע נ ָ
ּולְ ִה ְת ַא ֵּבדֶ ,ר ַבע ַמ ִּציעִ ים לְ ִהּכָ נַע וְ ֲ
לְח ָמה ,וְ ֵהם ַמ ִּציעִ ים לְ ִהּלָ ֵחם
ֶׁש ִאם ּכְ ָבר ֵמ ִתים – עָ ִדיף לָ מּות ַּב ִּמ ָ
ְּב ִמ ְצ ַריִ םַ .רק ֶר ַבע ֶא ָחד ֹלא ִה ְתיָ ֲאׁשּו ,וְ ִה ִּציעּו לְ ִה ְת ַּפּלֵל.
"מה ִּת ְצעַ ק ֵאלָי"ֵּ ,פ ֵרׁש ַר ִׁש"י" :לָ ַמ ְדנּו ֶׁש ָהיָ ה
אֹומר ַה ָּק ָּב"ה לְ מ ֶֹׁשהַ :
ֵ
ּומ ְת ַּפּלֵלָ .א ַמר לֹו ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּואֹ :לא עֵ ת עַ ָּתה לְ ַה ֲא ִריְך
עֹומד ִ
מ ֶֹׁשה ֵ
ִּב ְת ִפּלָ הּ ,כְ ֶׁשּיִ ְׂש ָר ֵאל נְתּונִים ְּב ָצ ָרה".
נִׁש ֶאלֶת ַה ְּׁש ֵאלָ הַ :א ְּד ַר ָּבהּ ,כֵ יוָ ן ֶׁשעֵ ת ָצ ָרה ִהיא – זֶ ה ַהּזְ ַמן לְ ַה ֲא ִריְך
ְ
לִּבָך" ,וְ עֹוד ַּפעַ ם" :וְ ַקּוֵ ה
"קּוֵ ה ֶאל ה' ֲחזַ ק וְ יַ ֲא ֵמץ ֶ
ִּב ְת ִפּלָ ה! זֶ ה ַהּזְ ַמן ּבֹוַ :
ֶאל ה'"!
"ּב ֵאר מ ֶֹׁשה"ַ :ה ָּק ָּב"ה ָר ָצה ֶׁשּמ ֶֹׁשה ֹלא יַ ֲא ִריְך ִּב ְת ִפּלָ ה – ּגַ ם
ְמ ָב ֵאר ַה ְ
ֹלׁשת ִר ְבעֵ י ֵמ ָהעָ ם ְמי ָֹא ִׁשים – ּכְ ֵדי
ּוׁש ֶ
ָּבעֵ ת ַה ָּק ָׁשה ַהּזֹו ֶׁש ַהּיָ ם סֹועֵ ר ְ
לְלַ ֵּמד ָמה ַרב ּכ ָֹחּה ֶׁשל ְּת ִפּלָ ה ֲא ִפּלּו ִאם ִהיא ְק ָצ ָרה! ּגַ ם ּכַ ָּמה ִמּלִ ים
נִּסים ֶׁשּנַעֲ ׂשּו עַ ל ַהּיָ ם!
ֶׁשל ְּת ִפּלָ הֵ ,מע ֶֹמק ַהּלֵב ,יְ כֹולֹות לְ ָה ִביא לַעֲ ָׂש ָרה ִ
ֹאבדּוּ ,כָ ל ִמ ְצ ִרי יְ ַק ֵּבל ֶאת
ֵאין צ ֶֹרְך ִּב ְת ִפּלָ ה ֲא ֻרּכָ ה ּכְ ֵדי ֶׁשּכָ ל ַה ִּמ ְצ ִרים י ְ
ּובנֵי יִ ְׂש ָר ֵאל יִ זְ ּכּו לָלֶכֶ ת ְּבתֹוְך ְׁש ִבילִים ְמלֵ ִאים ַּבעֲ ֵצי
ָהעֹנֶׁש ָה ָראּוי לֹוְ ,
ְּפ ִרי ,וְ ַאף יִ זְ ּכּו ְּב ִבּזַ ת ַהּיָ ם.
לִיח ַאף ַּפעַ םֵ .אין לִי ִסּכּוי
'אינִי ַמ ְצ ַ
אֹומר ְּביֵ אּוׁשֵ :
ֵ
לִפעָ ִמים ָא ָדם
ְ
לִיח' ...עָ לָיו לָ ַדעַ ת ּכִ י ְּבכ ָֹחן ֶׁשל ּכַ ָּמה ִמּלִ ים ֶׁשל ְּת ִפּלָ ה לְ ָה ִביא לֹו
לְ ַה ְצ ַ
יְ ׁשּועָ ה .לַ ִּמּלִ ים ַהּמּועָ טֹות ָה ֵאּלּו יֵ ׁש ּכ ַֹח ֶׁש ֵאין ּכְ ֻדגְ ָמתֹו! ִמּׁשּום ּכָ ְך ָאסּור
ַאף ַּפעַ ם לְ ִה ְתיָ ֵאׁש.
*
ּתֹורהָ ,ח ְטפּו ֶאת ַה ֵּבן.
תֹומְך ָ
לִיהּודי ִמ ֶּמ ְק ִסיקֹוֶׁ ,ש ָהיָ ה עָ ִׁשיר ּגָ דֹול וְ ֵ
ִ
לִיחים
נֶפׁשְ ,סכּום ּכֶ ֶסף עָ צּום .הּוא ָׁשלַח ְׁש ִ
ּׁשֹוד ִדים ָּד ְרׁשּו עֲ בּורֹו ּכ ֶֹפר ֶ
ַה ְ
"אל ַּתעֲ ֶׂשה ּכְ לּום! הּוא יַ ֲחזֹר ַה ַּביְ ָתה
לַּב ָּבא ָסאלִי זַ ַצ"לֶׁ ,ש ָא ַמרַ :
ַ
נַּקה"...
נַּקה ֹלא יְ ֶ
הֹוסיף ָׁשֹלׁש ִמּלִ ים" :וְ ֵ
ְּב ָׁשלֹום"ַ .א ַחר ּכָ ְך ִ
נֵיהם
ינֵיהםֶ ,א ָחד יָ ָרה ַּב ֵּׁשנִיּ ,וכְ ֶׁש ַה ֵּבן ָר ָאה ֶׁש ְּׁש ֶ
ּׁשֹוד ִדים ָרבּו ֵּב ֶ
עָ ַבר זְ ַמן ,וְ ַה ְ
לְביתֹוַ .ה ִה ְת ַרּגְ ׁשּות
ּוב ַרח ֲחזָ ָרה ֵ
ׁשֹוכְ ִבים ְּפצּועִ ים – ָּת ַפס ֶאת ַרגְ לָיו ָ
וְ ַה ִּׂש ְמ ָחה ֹלא יָ ְדעּו ּגְ בּולֹות.
לִפּגֹׁש ֶאת ַה ַּב ָּבא ַסאלִי ּולְ הֹודֹות
ֵהם ֶה ְחלִיטּו ֶׁש ֵהם ָט ִסים לְ ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאלְ ,
אֹותם ִמ ָּצ ָר ָתם.
הֹוׁשיעַ ָ
לֹו עַ ל ֶׁש ִ
לְּת עַ ל
"איזֹו ִמ ְצוָ ה ִק ַּב ָ
ַה ַּב ָּבא ַסאלִי ָּפנָה לַ ֲא ִבי ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה וְ ָׁש ַאל אֹותֹוֵ :
עַ ְצ ְמָך לָ ַא ֲחרֹונָה?"
לְּתי לְנַּקֹות
ֹומרֲ ,א ָבל לָ ַא ֲחרֹונָה ִה ְת ַח ִ
"נִׁש ַמע לִי ַמ ְצ ִחיק ל ַ
ֵה ִׁשיב ָה ַא ָּבאְ :
נֶסת ֶׁשּבֹו ֲאנִי ִמ ְת ַּפּלֵל".
ּולְס ֵּדר ֶאת ֵּבית ַהּכְ ֶ
ְק ָצת ַ
נַּקה ֹלא
יתי מּול עֵ ינַי' :וְ ֵ
ָא ַמר לֹו ַה ַּב ָּבא ַסאלִי" :זֶ ה ֵּפ ֶׁשר ַה ָּפסּוק ֶׁש ָר ִא ִ
ּנָקה".
ֹוצה לְ ַהּזִ יק לֹו – ֹלא יִ ֶ
נֶסתִ ,מי ֶׁשר ֶ
נַּקה ֶאת ֵּבית ַהּכְ ֶ
נַּקה' – ִמי ֶׁש ְּמ ֶ
יְ ֶ
ֹומד
ֹותן ַה ְר ֵּבה ְצ ָדקֹותֲ .אנִי ִמ ְת ַּפּלֵל ,וְ גַ ם ְק ָצת ל ֵ
"אנִי נ ֵ
ָא ַמר ֶהעָ ִׁשירֲ :
ּתֹורהַ .ה ָּד ָבר ָה ַא ֲחרֹון ֶׁש ָח ַׁש ְב ִּתי ֶׁשּיַ עֲ מֹד לִי לִ זְ כּות ,זֹו ַה ְּפעֻ ּלָ ה ַהּזֹאת
ָ
נֶסת ְק ָצת ֹלא ְמ ֻס ָּדר
יתי ֶׁש ֵּבית ַהּכְ ֶ
יתיְּ ,בלִי ַה ְר ֵּבה ּכַ ּוָ נָהָ .ר ִא ִ
ֶׁשעָ ִׂש ִ
נַּקהֲ ,אנִי ֲא ַס ֵּדר אֹותֹו"...
וְ ָא ַמ ְר ִּתי לְעַ ְצ ִמיֲ :אנִי ֲא ֶ
ָמה ַרב ּכ ָֹחּה ֶׁשל ְּפעֻ ּלָ ה ְק ַטּנָ ה!

"ּבית ְׁש ַמעְ יָ ה" .הּוא
יׁש ַיבת ֵ
עֹובד ִּב ִ
ִס ַּפ ְר ִּתי ֶאת ַה ִּסּפּור ַהּזֶ ה לְ ָא ָדם ֶׁש ֵ
חּורים ְמ ֻבּגָ ִרים ֶׁשּלָ ְמדּו ַּביְ ִׁש ָיבה וְ ֹלא ָמ ְצאּו
ִס ֵּפר לִי ֶׁש ָהיּו ּכַ ָּמה ַּב ִ
"אם ַּתעֲ ׂשּו ָּד ָבר ֶׁש ֵאינְכֶ ם ַחּיָ ִבים לַעֲ ׂשֹות – ּגַ ם
ִׁשּדּוְך .הּוא ָא ַמר לָ ֶהםִ :
נֵסּיֹות,
ַה ָּק ָּב"ה יַ עֲ ֶׂשה לָכֶ ם ַמ ֶּׁשהּו ֶׁשהּוא ֹלא ַחּיָ ב לַעֲ ׂשֹות .יֵ ׁש ּכָ אן ָּב ֵּתי ּכְ ִ
אֹותם".
ְׁש ִט ְיּבלַ אְךְּ ,ת ַס ְּדרּו ָ
ּובאּו ְּב ָׁשעָ ה ְׁש ֵּתים עֶ ְׂש ֵרה
ֵהם ִה ְת ַּבּיְ ׁשּו לַעֲ ׂשֹות זֹאת ְּב ֶא ְמ ַצע ַהּיֹוםָ ,
ֹומה.
אֹותם ,נִּקּו ֶאת ֲח ַדר ַה ָּק ֶפה וְ כַ ּד ֶ
ֹואה ָ
ַּבּלַ יְ לָ הּ ,כְ ֶׁש ַאף ֶא ָחד ֵאינֹו ר ֶ
חּורים ֶׁש ִה ְתעַ ְּסקּו ָּבזֶ ה ִה ְת ָא ְרסּו!
ֹוׁשת ַה ַּב ִ
הּוא ִסּיֵ ם ֶאת ִסּפּורֹו וְ ָא ַמרְׁ :של ֶ
עֹוׂשים
לִיחים לַעֲ ׂשֹות ַמה ֶּׁשֹּלא ִ
לִפעָ ִמים ִּב ְת ִפּלָ ה ְק ָצ ָרה ַמ ְצ ִ
ְּבעֵ ת ָצ ָרהְ ,
ֹוממּות ַקּלָ הְּ ,ב ִה ְת ַחּזְ קּות
עֹוררּות ְק ַטּנָ הְּ ,ב ִה ְתר ְ
ִּב ְת ִפּלֹות ֲא ֻרּכֹות! ְּב ִה ְת ְ
לִפעֹל יְ ׁשּועֹות לְֹלא ּגְ בּול.
ְּב ִמ ְצוָ ה ַקּלָ הֶ ,א ְפ ָׁשר ְ
יט"א)
ּגֹואל ֶאלְ ָק ִריף ְׁשלִ ָ
ַ(רּבִ י ֵ

"נְטה ֶאת ְיָדָך" – לְ ֶה ְמ ֵׁשְך ַהּנֵס ֶׁש ְּבתֹוְך ַה ֶּט ַבע
ֵ
ֹאמר ה' ֶאל מ ֶֹׁשה נ ְֵטה ֶאת יָ ְדָך ַעל הַ ּיָ ם וְ יָ ֻׁשבּו הַ ַּמיִ ם ַעל ִמצְ ַריִ ם ...וַ ּיֵ ט מ ֶֹׁשה ֶאת
וַ ּי ֶ
יתנֹו (יד ,כו-כז)
יָ דֹו ַעל הַ ּיָ ם וַ ּיָ ָׁשב הַ ּיָ ם לִ פְ נֹות ּב ֶֹקר לְ ֵא ָ
לִפנֵי ּכָ ל ַמּכָ ה
ּתֹורה"ְ :
"ּפ ְר ֵקי ָ
יפ ֶטר זַ ַצ"ל ְּב ִס ְפרֹו ִ
ּכָ ַתב ַר ִּבי ָמ ְר ְּדכַ י ּגִ ְ
לְׁש ִהי ֵ -ה ִרים ֶאת יָ דֹוֵ ,ה ִרים
ּומּכָ ה עָ ָׂשה מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו ְּפעֻ ּלָ ה ַמעֲ ִׂשית ּכָ ֶ
ַ
ּלְבד ַמּכַ ת ַא ַחת ֶׁשֹּלא נֶעֶ ְׂש ָתה
ּיֹוצא ָּבזֶ הִ .מ ַ
יח ּכִ ְב ָׁשן וְ כַ ֵ
ֶאת ַמ ֵּטהּו ,זָ ַרק ִּפ ַ
ָּבּה ׁשּום ְּפעֻ ּלָ ה – ַמּכַ ת ֶּד ֶברּ .כָ ְך ֱ
נֶא ַמר ְּב ַמּכָ ה זֹו (ט ,ה-ו)" :יַ עֲ ֶׂשה ה'
ַה ָּד ָבר ַהּזֶ ה ָּב ָא ֶרץ .וַ ּיַ עַ ׂש ה' ֶאת ַה ָּד ָבר ַהּזֶ ה ִמ ָּמ ֳח ָרת"ְּ ,בלִי ׁשּום ְּפעֻ ּלָ ה
ִמ ַּצד מ ֶֹׁשה.
יזֹוׁש ִהי ְּפעֻ ּלָ ה -
נִצ ַטּוָ ה מ ֶֹׁשה לַעֲ ׂשֹות ֵא ֶ
וְ ִהּנֵ הּ ,גַ ם ִּב ְק ִריעַ ת יַ ם סּוף ְ
ּונְטה ֶאת יָ ְדָך עַ ל ַהּיָ ם ְ
"וְ ַא ָּתה ָה ֵרם ֶאת ַמ ְּטָך ֵ
ּוב ָקעֵ הּו" ָ(ּפסּוק טז) .אּולָם
ּנִק ַרע ַהּיָ ם,
יֹוצא ּד ֶֹפן :לְ ַא ַחר ֶׁש ְ
ֹוסףֵ ,
ִּב ְק ִריעַ ת יַ ם סּוף ָמ ָצאנּו ָּד ָבר נ ָ
ֹוס ֶפת -
לְק ְדמּותֹוֻ ,ה ְצ ַרְך מ ֶֹׁשה לַעֲ ׂשֹות ְּפעֻ ּלָ ה נ ֶ
ּכְ ֵדי לְ ַה ֲחזִ יר ֶאת ַהּיָ ם ַ
נְטה ֶאת יָ ְדָך עַ ל ַהּיָ ם".
ֹאמר ה' ֶאל מ ֶֹׁשה ֵ
"וַ ּי ֶ
לְׁש ֵּדד ַה ַּמעֲ ָרכֹות ,לָכֵ ן
מּובןִׁ .שּנּוי ַה ֶּט ַבע ַמ ְצ ִריְך ּכ ַֹח ְמיֻ ָחד ַ
ָּד ָבר זֶ ה ֵאינֹו ָ
ּיֹוצא
ֹוׁשים וְ כַ ֵ
ֻה ְצ ַרְך מ ֶֹׁשה לְ ָה ִרים ֶאת ַמ ֵּטהּוּ ,כְ ֵדי לְ ִה ְׁש ַּת ֵּמׁש ַּב ֵּׁשמֹות ַה ְּקד ִ
לְׁשּנּוי ַה ֶּט ַבעֲ ,ה ֵרי ַה ְּמ ִציאּות
ָּבזֶ הַ .אְך לְ ַא ַחר ֶש ַּׁתם ַהּזְ ַמן ֶׁש ֻה ְק ַצב ִ
ֹוס ֶפתִ .אם ּכֵ ןְּ ,ב ַמה
ּקֹודם ,וְ ֵאין צ ֶֹרְך ִּב ְפעֻ ּלָ ה נ ֶ
ַה ִּט ְבעִ ית ָׁש ָבה לְ ַמ ָּצ ָבּה ַה ֵ
ּׁשֹונָה ְק ִריעַ ת יַ ם סּוף ִמ ְּׁש ָאר ַמּכֹות ִמ ְצ ַריִ ם? ַמּדּועַ ֻה ְצ ַרְך מ ֶֹׁשה לִנְטֹות
יתנֹו ָה ִראׁשֹוןַ ,היְ נּו לְ ִהּלּוכֹו ַה ִּט ְבעִ י?
יָ ָדיו עַ ל ַהּיָ ם ּכְ ֵדי לְ ַה ֲחזִ ירֹו לְ ֵא ָ
ֵּב ֵאר ָה ַרב ּגִ ְ
נָפל ָא ָדם
יפ ֶטר ,עַ ל ִּפי ַה ְמב ָֹאר ַּבּגְ ָמ ָרא (יְ ָבמֹות קכא ע"א) ֶׁש ִאם ַ
ְּב ַמיִ ם ֶׁש ֵאין לָ ֶהם סֹוףִ ,אי ֶא ְפ ָׁשר לְ ַה ִּׂשיא ֶאת ִא ְׁשּתֹוֶׁ ,ש ָּמא ֹלא ָט ַבע
וְ יָ ָצא ְּב ָמקֹום ַא ֵחר.
יתנֹו,
ַה ָּק ָּב"ה ִּב ֵּקׁש ֶׁשֹּלא יִ ָּׁש ֵאר ִמ ְצ ִרי ֶא ָחד ֶׁשֹּלא ֵמת ְּב ַה ֲחזָ ַרת ַהּיָ ם לְ ֵא ָ
לִפעֹל ְּפעֻ ּלָ ה זֹוֶׁ ,שֹּלא יִ ָּׁש ֵאר
נְטּיַ ת ַהּיָ דּ ,כְ ֵדי ְ
לָכֵ ן ָהיְ ָתה ְּפעֻ ּלָ ה ְמיֻ ֶח ֶדת ֶׁשל ִ
ּופלִיט ּגַ ם ְּב ַמיִ ם ֶׁש ֵאין לָ ֶהם סֹוף.
ֵמ ֶהם ָׂש ִריד ָ
נִׁשלְ ָמה לְ ַא ַחר ְק ִריעַ ת יַ ם
ֹוסף ֵּב ֵארָ :ה ֱאמּונָה ֶׁשל ְּבנֵי יִ ְׂש ָר ֵאל ְ
ְּבא ֶֹפן נ ָ
סּוףּ ,כְ ִפי ֶׁש ְּמעִ ָידה ַה ָ
ּתֹורה ָ(ּפסּוק לא)" :וַ ּיַ ְרא יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאת ַהּיָ ד ַהּגְ דֹלָ ה
ּובמ ֶֹׁשה עַ ְבּדֹו".
ֲא ֶׁשר עָ ָׂשה ה' ְּב ִמ ְצ ַריִ ם וַ ּיִ ְיראּו ָהעָ ם ֶאת ה' וַ ּיַ ֲא ִמינּו ַּבה' ְ
ַמ ְק ִׁשים ָהעֹולָםֲ ,ה ֵרי ּכָ ל ַה ֻּמ ָּׂשג ֶׁשל ֱאמּונָה ַׁשּיָ ְך ְּב ַמ ָּצב ֶׁשל ח ֶֹסר ְּב ִהירּות,
נִּסי ה' וְ כָ ל ַמעַ ְרכֹות ַה ֶּט ַבע ְמ ֻׁש ָּדדֹות לְעֵ ינֵי ּכֹלֲ ,ה ֵרי
ַאְך ּכַ ֲא ֶׁשר נִגְ לִים ֵ
ּבֹוראִ .מ ֵּמילָ א ֹלא ַׁשּיָ ְך ָּבזֶ ה עִ נְיָ ן ֶׁשל
ֹואים עַ יִ ן ְּבעַ יִ ן ֶאת ְמ ִציאּות ַה ֵ
ר ִ
נֶא ַמר ּכָ אן" :וַ ּיַ ֲא ִמינּו ַּבה'"?
ֱאמּונָהֶ ,אּלָ א זֹו יְ ִדיעָ ה ְּבר ָּורהַ .מּדּועַ ֱ
ַה ֵּתרּוץ הּוא ּכְ ִד ְב ֵרי ָה ַר ְמ ַּב"ן ְּבסֹוף ָּפ ָר ַׁשת ּבֹאֶׁ ,שעִ ַּקר ָה ֱאמּונָה
נִּסים ֵאין ָּב ֶהם ֶט ַבע
ּומ ְק ֵרינּו ּכֻ ּלָ ם ִ
הּוא לָ ַדעַ ת ֶׁש"ּכָ ל ְּד ָב ֵרינּו ִ
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ּנִּסים ַהּגְ לּויִ ים
נְהגֹו ֶׁשל עֹולָםַ ,הּכֹל ִּבגְ זֵ ַרת עֶ לְיֹון"ִ .מּתֹוְך ַה ִ
ּומ ָ
ִ
ּנִס ָּת ִרים.
ּנִּסים ַה ְ
ֹומד עַ ל ַה ִ
ָה ָא ָדם ל ֵ
ּנִּסים
ֹלקי ֶׁשּנִ ְתּגַ ּלָ ה עַ ל יְ ֵדי ַה ִ
זֶ הּו "וַ ּיַ ֲא ִמינּו ַּבה'"ֹ ,לא עַ ל ַהּכ ַֹח ָה ֱא ִ
ינֵיהם ,לְכָ ְך ֵאין צ ֶֹרְך ֶּב ֱאמּונָהּ ,כִ י ָראּו זֹאת ְּבעֵ ינֵי ָּב ָׂשר
ַהּגְ לּויִ ים לְעֵ ֶ
ּנִּסים ַהּגְ לּויִ ים ַהּלָ לּוִ ,ה ְת ִחילּו לְ ָה ִבין ֶׁשּגַ ם ּכָ ל
ַמ ָּמׁשֶ .אּלָ א ֶׁש ִּמּתֹוְך ַה ִ
נִפלָ אֹות!
נִּסים וְ ְ
יֹומּיֹותָ ,ה ְרגִ ילֹות וְ ַה ִּׁשגְ ָר ִתּיֹות ֵ -הן ִ
ּיֹומ ִ
ּתֹופעֹות ַה ֶּט ַבע ַה ְ
ְ
נְהגֹו ֶׁשל עֹולָם".
ּומ ָ
נִּסים ֵאין ָּב ֶהם ֶט ַבע ִ
ּומ ְק ֵרינּו ּכֻ ּלָ ם ִ
"ּכָ ל ְּד ָב ֵרינּו ִ
ּנֶא ַמר" :וַ ּיַ ֲא ִמינּו ַּבה'"ְּ ,בתֹוְך ַה ֶּט ַבע עַ ְצמֹו!
זֶ הּו ֶׁש ֱ
נִפלָ ָאה ֻה ְׁשלַם
קּופה ְ
אֹותּה ְּת ָ
ּכֵ יוָ ן ֶׁשּכָ ל ֵס ֶדר ִׁשּדּוד ַה ַּמעֲ ָרכֹות ֶׁש ָהיָ ה ְּב ָ
ּנִק ַרע ,לָכֵ ן ִצּוָ ה ַה ָּק ָּב"ה ֶאת מ ֶֹׁשה
יתנֹו לְ ַא ַחר ֶׁש ְ
עַ ל יְ ֵדי ַה ֲחזָ ַרת ַהּיָ ם לְ ֵא ָ
ֶׁשּיַ עֲ ֶׂשה ְּפעֻ ּלָ ה לְ ַה ֲחזִ יר ֶאת ַה ַּמיִ םּ ,כְ ֵדי לְלַ ֵּמד ֶאת ְּבנֵי יִ ְׂש ָר ֵאל ֶׁש ִּמּכָ אן
נִּסים ּכָ ֵאּלֶ ה.
וָ ָהלְ ָאה ַה ֶּט ַבע חֹוזֵ ר לִ ְמקֹומֹו וְ ׁשּוב ֹלא יִ ְראּו ְּבכָ ל יֹום ִ
ֹומ ִמים וְ חֹוזְ ִרים,
יטב! ְּבכָ ל ֶרגַ ע ֶׁש ַהּיָ ם ַקּיָ םַ ,הּגַ ּלִ ים ִמ ְתר ְ
יטב ֵה ֵ
ַאְך זִ כְ רּו ֵה ֵ
עֹור ִקים ּ -כָ ל זֶ ה ֵאינֶּנּו ֶט ַבע ּכְ לָלֶ ,אּלָ א
זֹורם ָּב ְ
זֹור ִמים ,וְ ַה ָּדם ֵ
ַהּנְ ָהרֹות ְ
נֵס ֶׁשּנַעֲ ָׂשה ִּב ְד ַבר ה'.
אֹותֹו ַמ ֶּטה ֶׁש ָּק ַרע ֶאת ַהּיָ ם ,הּוא ּגַ ם זֶ ה ֶׁש ֶה ֱחזִ יר ֶאת ַהּיָ ם לְ ַמ ָּצבֹו ַה ִּט ְבעִ י,
לְלַ ְּמ ֵדנּו ֶׁשּכָ ל ַהּיָ ִמים וְ ַהּנְ ָהרֹות וְ כָ ל ְמ ִציאּות ַה ֶּט ַבעֵ ,אין ָּב ֶהם ׁשּום ֶט ַבע
נְהגֹו ֶׁשל עֹולָם ּכְ לָלֶ ,אּלָ א ֵהם נֵס ִמ ְת ַמ ֵּׁשְך עַ ל יְ ֵדי אֹותֹו ַמ ֶּטה .אֹותֹו
ּומ ָ
ִ
ַמ ֶּטה ֶׁש ָּק ַרע ֶאת ַהּיָ ם ְּב ֶד ֶרְך נֵס ,הּוא ּגַ ם ֶה ֱחזִ ירֹו ְּב ֶד ֶרְך נֵס ,וְ אֹותֹו נֵס
ַקּיָ ם ּופֹועֵ ל עַ כְ ָׁשו ַמ ָּמׁש ְּב ֶרגַ ע זֶ ה.
יט"א)
ַ(רּבִ י ְמנַ ֶּׁשה יִ ְׂש ָר ֵאל ַרייזְ ַמן ְׁשלִ ָ

הֹובילָ ה לַ ִּׁש ָירה
ַהּנֶ ָח ָמה ֶׁש ִ
ָאז יָ ִׁשיר מ ֶֹׁשה ּובְ נֵי יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאת הַ ִּׁש ָירה הַ ּזֹאת לַ ה' (טו ,א)

הֹוד ָאה וְ ִׂש ְמ ָחה -
ַה ִּׁש ָירה ֶׁש ָּׁשרּו יִ ְׂש ָר ֵאל לְ ַה ֵּׁשי"ת ָהיְ ָתה ִּבּטּוי ּכָ פּול ֶׁשל ָ
ּנִׂשּגָ ב ֶׁשל ְק ִריעַ ת יַ ם סּוף עִ ם ּכָ ל ּגִ ּלּויֵ י ַה ְּׁשכִ ינָה
ֹלקי ַה ְ
ֵהן עַ ל ַה ַּמ ֲחזֶ ה ָה ֱא ִ
נִק ַמת ה' ְּבאֹויְ ֵבי יִ ְׂש ָר ֵאל ֶׁש ֵה ֵצרּו לָ נּו ְּב ֶמ ֶׁשְך ָׁשנִים ַרּבֹות.
ֶׁש ָהיּו ּבֹו ,וְ ֵהן עַ ל ְ
ְׁשנֵי ִּבּטּויֵ י ַה ִּׂש ְמ ָחה וְ ַה ַהּלֵלֵ ,הם עֵ דּות לְ ַא ֲה ַבת ה' ַהּגְ דֹולָ ה לְעַ ם ְסגֻ ּלָ תֹו.
ּנֶא ְמ ָרה ַּב ָּפסּוק ַה ַּמ ְק ִּדים ֶאת
לְפי זֶ ה יֵ ׁש לְ ָה ִבין ֶאת ַהּלָׁשֹון ֶׁש ֶ
אּולָםִ ,
נְמ ֵּקד
ּובמ ֶֹׁשה עַ ְבּדֹו"ִ .אם ַ
ִׁש ַירת ַהּיָ ם" :וַ ּיִ ְיראּו ָהעָ ם ֶאת ה' וַ ּיַ ֲא ִמינּו ַּבה' ְ
ֹומם
לִּבם ְּבאֹותֹו ֶרגַ ע ְמר ָ
ּנְק ָּדהֵ ,איזֹו ַה ְרּגָ ָׁשה ִמּלְ ָאה ֶאת ָ
וְ נַגְ ִּדיר ֶאת ַה ֻ
יהם –
נִק ַמת ה' ְּבאֹויְ ֵב ֶ
ינֵיהם ֶאת ְ
ֶׁשּבֹו יָ ְצאּו ֵמ ַהּיָ ם ְּב ָׁשלֹום וְ ָראּו מּול עֵ ֶ
ּומּתֹוכָ ּה ִה ְת ָּפ ְר ָצה לָ ּה ַה ִּׁש ָירה.
אֹותם ִ
ְּבוַ ַּדאי ָהיְ ָתה זֹו ַא ֲה ַבת ה' ֶׁש ִּמּלְ ָאה ָ
נְק ַּדת ַהּיִ ְר ָאה – "וַ ּיִ ְיראּו ָהעָ ם ֶאת
ִאם ּכֵ ןַ ,מה ָּמקֹום יֵ ׁש לְ ַצּיֵ ן ַּדוְ ָקא ֶאת ֻ
ה'" ,וְ ֹלא ֶאת ָה ַא ֲה ָבה?
ּתֹוצ ַאת
ּתֹוצ ַאת ָה ֱאמּונָה וְ ֹלא ָה ֱאמּונָה ָ
אֹורה ַהּיִ ְר ָאה ִהיא ָ
יָ ֵתר עַ ל ּכֵ ן ,לִכְ ָ
ַהּיִ ְר ָאהִ ,אם ּכֵ ן ַה ֵּס ֶדר ַהּנָ כֹון הּוא 'וַ ּיַ ֲא ִמינּו ַּבה' וַ ּיִ ְיראּו ָהעָ ם ֶאת ה''.
ַמּדּועַ ֵס ֶדר ַה ָּפסּוק הּוא " -וַ ּיִ ְיראּו ָהעָ ם ֶאת ה' וַ ּיַ ֲא ִמינּו ַּבה'"?
ּנָצל ִמּגֵ יא ַה ֲה ִריגָ ה וְ ִהּגִ יעַ
ָה ַא ְדמֹו"ר ַר ִּבי ַא ֲהרֹן ִמ ֶּבעלְ זְ א זַ ַצ"ל ,זָ כָ ה לְ ִה ֵ
לְ ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאלָ .היָ ה זֶ ה ְּבעֶ ֶרב ַׁש ַּבת ק ֶֹדׁש ָּפ ָר ַׁשת ְּב ַׁשּלַ ח – ַׁש ַּבת ִׁש ָירה.
לְחן
לְחנֹו ַה ָּטהֹורְ .ס ִביב ַה ֻּׁש ָ
יפה וְ ָׁשם עָ ַרְך ֶאת ֻׁש ָ
הּוא ָׁש ָהה ְּב ַׁש ָּבת ְּב ֵח ָ
יֹוׁש ֵבי ָה ָא ֶרץ
לְקם ְ
מּוצל ֵמ ֵאׁש וְ ֶח ָ
לְקם ְּבעַ ְצ ָמם אּוד ָ
נָׁשיםֶ ,ח ָ
יָ ְׁשבּו ק ֶֹמץ ֲא ִ
ֹוּפה ִהּגִ יעָ ה לְ ָאזְ נָםּ .בֹואֹו
ּׁשֹואה ָה ֲאיֻ ָּמה ַה ִּמ ְת ַר ֶח ֶׁשת ְּב ֵאיר ָ
ֶׁש ַה ְּׁשמּועָ ה עַ ל ַה ָ
עֹורר ָּב ֶהם ֶאת ְּתחּוׁשֹות ַהּכְ ֵאב וְ ָה ָא ְב ָדןַ .ה ָּק ָהל עָ ַמד ָׁשם
ֶׁשל ָה ַא ְדמֹו"ר ֵ
ּומםְ ,מכֻ ּנָס ְּבתֹוְך עַ ְצמֹו.
ּד ָ
ָה ַר ִּבי ִה ְׁש ִמיעַ ִּב ְפנֵי ַה ִּצּבּור ִּד ְב ֵרי נ ַֹחם וְ עִ ידּוד ,וְ כָ ְך ָא ַמר :לְ ַא ַחר ְק ִריעַ ת
ּובנֵי
"אז יָ ִׁשיר מ ֶֹׁשה ְ
ּתֹורה ְּב ִׁש ַירת יִ ְׂש ָר ֵאל ַּב ָּפסּוק ָ
ּפֹות ַחת ַה ָ
יַ ם סּוףַ ,
"א ָבל
אֹומר ַר ִׁש"יֲ :
ּנֶא ְמ ָרה ִּבלְׁשֹון עָ ִתיד ֵ
יִ ְׂש ָר ֵאל" .עַ ל ַה ִּמּלָ ה "יָ ִׁשיר" ֶׁש ֶ
ּתֹורה".
לִת ִחּיַ ת ַה ֵּמ ִתים ִמן ַה ָ
ִמ ְד ָרׁשֹו ָא ְמרּו ַרזַ "לִ ,מּכָ אן ֶר ֶמז ְ
לִת ִחּיַ ת ַה ֵּמ ִתים?
לְׁש ָירה זֹו וְ ְ
אֹורהָ ,מה ִ
לִכְ ָ
ּנִּסים
לָׁשיר ִׁש ָירה עַ ל ַה ִ
ֶאּלָ א ָ -א ַמר ָה ַר ִּבי  -מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו ָק ָרא לְיִ ְׂש ָר ֵאל ִ
אֹומ ֶרת
ּתֹורה ֶ
לָׁשיר? ֲהֹלא ַה ָ
יצד יָ כְ לּו ִ
ּנִפלָ אֹות ֶׁש ֵא ְרעּו עִ ָּמ ֶהםֲ .א ָבל ּכֵ ַ
וְ ַה ְ
'א ָחד ֵמ ֲח ִמ ָּׁשה עָ לּו'ִ .אם ּכֵ ן
"וַ ֲח ֻמ ִׁשים עָ לּו ְבנֵי יִ ְׂש ָר ֵאל ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם" – ֶ
ּכָ ל ֶא ָחד ֵמ ֶהם ָקם ֵמ ָה ֲא ֵבלּות ,עַ ל ְּבנֹו אֹו עַ ל ָא ִחיו אֹו עַ ל ָא ִביו ,אֹו
לָׁשיר ְּב ַמ ָּצב ּכָ זֶ ה?!
יצד יְ כֹולִים ִ
עַ ל ּכֻ ּלָ ם יַ ַחדּ ...כֵ ַ
עַ ל ּכָ ְך ָא ַמר לָ ֶהם מ ֶֹׁשהָ :העֹולָם ַהּזֶ ה הּוא עֹולָם זְ ַמּנִיְ ,מ ַצ ָּפה לָ נּו

נֵצח.
לִת ִחּיָ ה וְ יִ ְחיּו ַחּיֵ י ַ
ְּת ִחּיַ ת ַה ֵּמ ִתיםַ ,ה ֵּמ ִתים יָ קּומּו ְ
ּופ ְתחּו ְּב ִׁש ָירה -
ּכְ ֶׁש ָּׁש ְמעּו יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאת ִּד ְב ֵרי מ ֶֹׁשהִ ,מּיָ ד עָ ְמדּו ָ
"א ִׁש ָירה לַ ה'".
ָ
ֹובי
ּומּכִ ים ִמ ְּׁשמּועַ ת ַא ֵחינּו ְּוקר ֵ
"א ֵבלִים ֻ
"ּגַ ם ָאנּו" ָ -א ַמר ָה ַר ִּבי – ֲ
לִת ִחּיַ ת ַה ֵּמ ִתים
ּנִסּפּו ְּבגֵ יא ַה ֲה ִריגָ הֲ ,א ָבל נִזְ ּכֶ ה ְּב ָקרֹוב ְ
ִמ ְׁש ַּפ ְח ֵּתנּו ֶׁש ְ
נָׁשיר לַ ה' ִׁשירֹות וְ ִת ְׁש ָּבחֹות".
וְ כֻ ּלָ ם יִ ְת ַא ֲחדּו ֵמ ָח ָדׁשָ .ה ָבה ִ
יט"א)
צּוקר ְׁשלִ ָ
יאל ֶ
ַ(רּבִ י יְ ִח ֵ

ַּבל ְיִד ַאג ֵמ ַאיִן יָ בֹא עֶ זְ ִרי
לְ ַמ ַען יִ ְראּו ֶאת הַ ּלֶ ֶחם ֲא ֶׁשר הֶ ֱאכַ לְ ִּתי ֶא ְתכֶ ם ּבַ ִּמ ְדּבָ ר ּבְ הֹוצִ ִיאי ֶא ְתכֶ ם ֵמ ֶא ֶרץ ִמצְ ָריִ ם
(טז ,לב)

"ּמ ֶׁשְך ָחכְ ָמה"
יחֹותיו ֶאת ִּד ְב ֵרי ַה ֶ
יח ַר ִּבי ּדֹב יָ ֶפה זַ ַצ"לֵ ,מ ִביא ְּב ִׂש ָ
ַה ַּמ ְׁשּגִ ַ
יאי ֶא ְתכֶ ם ֵמ ֶא ֶרץ
הֹוצ ִ
"ּב ִ
לְסּיֵ ם ַּב ִּמּלִ ים ְ
ּתֹורה ְצ ִריכָ ה ַ
ֶׁש ָּׁש ַאל :לָ ָּמה ָהיְ ָתה ַה ָ
לְּתי
אֹורה ָהיָ ה ַּדי לִכְ ּתֹב" :לְ ַמעַ ן יִ ְראּו ֶאת ַהּלֶ ֶחם ֲא ֶׁשר ֶה ֱאכַ ִ
ִמ ְצ ָריִ ם" ,לִכְ ָ
ֶא ְתכֶ ם ַּב ִּמ ְד ָּבר"?
נָסה ֵמ ֵאת ה'ִּ ,ב ְפ ָרט ִאם ִהיא ְּב ֶד ֶרְך
לַחׁשֹב ֶׁש ַה ַּפ ְר ָ
הּוא ְמ ָב ֵארָ :א ָדם עָ לּול ֲ
נְהיג ֶאת עַ ְצמֹו ְּב ֶד ֶרְך עַ ל
ּומ ִ
נֵס ֻ -מ ְב ַט ַחת ַרק לְ ִמי ֶׁש ָּדבּוק ְּב ַד ְרכֵ י ה' ַ
ִט ְבעִ יתַ .רק ָאז יָ כֹול הּוא לְ ַה ְׁשלִיְך עַ ל ה' יְ ָהבֹוֲ .א ָבל ּכָ ל זְ ַמן ֶׁשֹּלא ִהּגִ יעַ
לְנַפׁשֹו.
לְ ַד ְרּגָ ה זֹו – עָ לָיו לָחּוׁש ְמאֹד ְ
(ּבסֹוף ִהלְכֹות ְׁש ִמ ָּטה וְ ֵ
ָה ַר ְמ ַּב"ם ְ
ּכֹותבֶׁ ,ש"ּכָ ל ִאיׁש וָ ִאיׁש ִמּכָ ל ָּב ֵאי
יֹובל) ָאכֵ ן ֵ
לִפנֵי ה'
ָהעֹולָםֲ ,א ֶׁשר ְנָד ָבה רּוחֹו אֹותֹו וֶ ֱה ִבינֹו ַמ ָּדעֹו לְ ִה ָּב ֵדל לַעֲ מֹד ְ
ּופ ַרק
ֹלקיםָ ,
לְׁש ְרתֹו ּולְעָ ְבדֹו לְ ֵדעָ ה ֶאת ה' ,וְ ָהלַ ְך יָ ָׁשר ּכְ מֹו ֶׁשעָ ָׂשהּו ָה ֱא ִ
ָ
ֵמעַ ל ַצּוָ ארֹו עֹל ַה ִח ְּׁשבֹונֹות ָה ַר ִּבים ֲא ֶׁשר ִּב ְּקׁשּו ְּבנֵי ָה ָא ָדם ֲ -ה ֵרי זֶ ה
נַחלָתֹו לְעֹולָם ּולְעֹולְ ֵמי עֹולָ ִמים,
נִת ַק ֵּדׁש ק ֶֹדׁש ָק ָד ִׁשים וְ יִ ְהיֶ ה ה' ֶחלְקֹו וְ ֲ
ְ
וְ יִ זְ ּכֶ ה לֹו ָּבעֹולָם ַהּזֶ ה ָּד ָבר ַה ַּמ ְס ִּפיק לֹו ּכְ מֹו ֶׁשּזָ כָ ה לַ ּכ ֲֹהנִים וְ לַלְוִ ּיִ ים".
לִׁשאֹלִּ :ב ְׁשלֵ ָמא ִמי ֶׁש ִהּגִ יעַ לִ ְד ָרגֹות ּכָ ֵאּלּו
ּׁשֹואל וְ ְ
יָ כֹול ֵאפֹוא ,לָ בֹוא ַה ֵ
אֹוחז
נָסהֲ ,א ָבל ִמי ֶׁש ֵאינֹו ֵ
ּולְפ ְר ָ
נִׂשּגָ בֹות ֶׁשל ְּד ֵבקּות ַּבה'  -יִ זְ ּכֶ ה לִ ְמזֹונֹות ַ
ְ
ַּב ַּד ְרּגָ ה ַהּזֹאת ִ -אם יִ לְ ַמד ְּבכֹולֵלֵ ,איְך יְ ַח ֵּתן ֶאת ַהיְ לָ ִדים? ֵמ ַאיִ ן יָ בֹא
'ּפ ַרק ֵמעָ לָיו עֹל ַה ִח ְּׁשבֹונֹות
ֹוהה ֶׁשל ָ
עֶ זְ רֹו? ֲה ֵרי הּוא ֵאינֹו ַּב ַּד ְרּגָ ה ַהּגְ ב ָ
ָה ַר ִּבים' ,הּוא ָא ָדם ָרגִ יל!
אֹותם
יאי ָ
הֹוצ ִ
"ּב ִ
ּתֹורה ְ
יׁשה ַה ָ
"ּמ ֶׁשְך ָחכְ ָמה"ַ ,מ ְדּגִ ָ
אֹומר ַה ֶ
ִמּׁשּום ּכָ ְךֵ ,
לֵיהם:
לִבנֵי יִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ָׁשעָ ה ֶׁש ָא ְמרּו עֲ ֶ
ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם"! ַה ָּק ָּב"ה ֶה ֱאכִ יל ָמן ְ
עֹוב ֵדי עֲ ב ָֹודה זָ ָרה"ּ .גַ ם ָאז הּוא ָּד ַאג
עֹוב ֵדי עֲ ב ָֹודה זָ ָרה וְ ַהּלָ לּו ְ
"הּלָ לּו ְ
ַ
מּוה.
ּתֹורה וִ ַיקּיְ ָ
נָס ָתםַ .ה ָּק ָּב"ה ֹלא ִה ְמ ִּתין עַ ד ֶׁשּיְ ַק ְּבלּו ֶאת ַה ָ
ּופ ְר ָ
לִ ְמזֹונָם ַ
לְק ֵּבל עָ לָיו עֹל
"ּמ ֶׁשְך ָחכְ ָמה"ּ" ,כָ ל ִאיׁש ֲא ֶׁשר יִ ְּד ֶבּנּו לִּבֹו ַ
לָכֵ ןְ ,מ ַסּיֵ ם ַה ֶ
תֹורתֹוַּ ,בל יִ ְד ַאג ֵמ ַאיִ ן יָ בֹוא עֶ זְ ִריּ ,כִ י ּגַ ם ִאם עֲ ַדיִ ן ֹלא
ַּד ְרכֵ י ַה ֵּׁשי"ת וְ ָ
ּומה ּכִ י ּכַ ּוָ נָתֹו לְ ִה ְת ַא ֵּמץ
לְיֹודעַ ַּתעֲ ל ָ
לְבבֹו ּגָ לּוי ֵ
ּתֹורהַ ,רק ַמ ְּט ַרת ָ
ֻה ְרּגַ ל ַּב ָ
נָסתֹו".
ּתֹורה  -יְ ַחּלְ ֵצהּו ה' וְ ֹלא יַ עַ זְ בֹו ,וְ יַ זְ ִמין ַּפ ְר ָ
ִּב ְמעֹוז ַה ָ
*
אֹומרֶׁ ,שעַ ד ַהּיֹום
ֵ
יינְמן זַ ַצ"ל ָהיָ ה
ָמ ָרן רֹאׁש ַהיְ ִׁש ָיבה ַהּגְ ָר ִאי"ל ְׁש ֵט ַ
ּתֹורה ְמ ַח ְּתנִים יְ לָ ִדים?
ימן ְׁש ֵאלָ הֵ :איְך ְּבנֵי ָ
ֹות ָרה עִ ם ִס ַ
ַה ְּׁש ֵאלָ ה ַהּזֹאת נ ְ
יֹותר ִמ ַּמה ֶּׁש ְּמ ַח ְּתנִים
ּובצ ָּורה ַקּלָ ה ֵ
ֲא ָבל ָהעֻ ְב ָּדה ִהיא ֶׁשּכֻ ּלָ ם ְמ ַח ְּתנִים! ְ
ּתֹורה...
נָׁשים ֶׁש ֵאינָם ְּבנֵי ָ
ֲא ִ
"אינֶּנִי ֵמ ִבין! ּכָ ל ַחּיַ י
יׁשהּו ֶׁש ָּׁש ַאל אֹותֹוֵ :
ּפֹורת עַ ל ִמ ֶ
הּודה ָ
ִס ֵּפר לִי ָה ַרב יְ ָ
לְח ֵּתן
אתי ַ
יח טֹובֲ ,א ָבל ּכְ ֶׁש ָּב ִ
ּוברּוְך ה' ַמ ְרוִ ַ
עֹובד ְּב ַת ְפ ִקיד נִהּולִיָ ,
ֲאנִי ֵ
ֶאת ַה ֵּבן ָה ִראׁשֹון ֶׁשּלִ י ֹלא יָ ַדעְ ִּתי ֵמ ֵאיפֹה לְ ָה ִביא ֶאת ּכָ ל ַהּכֶ ֶסף ,וְ ִהּנֵ ה ֲאנִי
ּתֹורה ִמ ְס ַּת ְּד ִרים טֹובֵ .מ ֵאיפֹה יֵ ׁש לָ ֶהם?"
ֹואה ֶׁש ֵא ֶצל ְּבנֵי ַה ָ
ר ֶ
ׁשּובה? "וִ ַידעְ ֶּתם ּכִ י ֲאנִי ה' -
ּומה ַה ְּת ָ
טֹובה! ָ
הּוא ֵה ִׁשיב לֹו :זֹו ְׁש ֵאלָ ה ָ
יהם ֶׁשל ַא ְב ֵרכִ ים
ּולְסּפּוק ּכָ ל ָצ ְרכֵ ֶ
נָס ָתם ִ
לְפ ְר ָ
ֹואג ַ
ֹואג לְ ָך"! ה' ּד ֵ
ֲאנִי ּד ֵ
ּתֹורה!
ְּבנֵי ַה ָ
נָאים ּכְ ֵדי
הֹוסיף ֶׁשּיֵ ׁש ְׁשנֵי ְּת ִ
יח ַר ִּבי ּדֹב יָ ֶפה ָא ַמרֶׁ ,שרֹאׁש ַהיְ ִׁש ָיבה ִ
ַה ַּמ ְׁשּגִ ַ
מֹותרֹות .וְ ַה ֵּׁשנִי ֹ -לא
לְבזְ ֵּבז ֶאת ַהּכֶ ֶסף עַ ל ָ
לִ זְ ּכֹות לָ זֶ הָ :ה ֶא ָחד ֹ -לא ַ
לְ ִה ְׁש ַּת ֵּדל ִה ְׁש ַּת ְּדלּויֹות ְמיֻ ָּתרֹות עַ ל ֶח ְׁשּבֹון ַהּלִ ּמּודַ .מה ֶּׁש ָּבא עַ ל ֶח ְׁשּבֹון
ַהּלִ ּמּוד ֵאין ּבֹו ּתֹועֶ לֶת.
יט"א)
יׁשקֹובְ ְס ִקי ְׁשלִ ָ
ַ(רּבִ י ִחזְ ִקּיָ הּו ִמ ְ

