
     

  ָהַרב ֹמֶׁשה ֵליּב ַהֹּכֵהן ַהְלֶּבְרְׁשַטט                                                          ָּפָרַׁשת ְּבַׁשַּלח 

 ִמַּדת ַהִּבָּטחֹון 
  )ג, יז(שמות י " ...ַוְיִהי ְּבַׁשַּלח ַּפְרֹעה ֶאת ָהָעם"

ַעם ֶׁשל ֲעָבִדים ְּבִמְצַרִים ְּבֶמֶׁש ּדֹורֹות ַרִּבים, ֵמאֹות ַּבָּׁשִנים, חֹוֶוה ֶאת ַאַחת    ַעם ִיְׂשָרֵאל 
ֵעיָניו   ַהְּתקּופֹות ַהְּגדֹולֹות ְּביֹוֵתר ַּבִהיְסטֹוְרָיה ָהֱאנֹוִׁשית ָהעֹוָלִמית, ַעם ִיְׂשָרֵאל רֹוֶאה מּול 

מִ  ֶאת  ַמֶּכה  הּוא  ָּברּו  ַהָּקדֹוׁש  ַהִּמְצִרים  ֵאי  ַמָּכה,  ַאַחר  ַמָּכה  ִטְבִעּיֹות,  ַעל  ַמּכֹות  ְצַרִים 
ְוַעם    , ָיֵר ַעל  ֻמִּכים ׁשֹוק  ֲאֻרָּכה,  ֹּכה  ְּבֶמֶׁש ְּתקּוָפה  ָקֶׁשה,  ָּכ  ָּכל  ְוָרדּו ָּבֶהם  ֶׁשִהְתַעְּללּו 

ֵאיָנן נֹוְגעֹות ּבֹו ְּכָלל, ַהִּמְצִרי ׁשֹוֶתה    ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִּנְמָצא ְּבאֹוָתּה ְמִדיָנה, ְּבאֹותֹו ָמקֹום, ַהַּמּכֹות
ָהֱאלֹוִקית   ַהַהְנָהָגה  ֵעיָניו  ְלֶנֶגד  ִנְגֵלית  ַמָּכה  ַאַחר  ַמָּכה  ְוָכ  ַמִים,  ׁשֹוֶתה  ַהִּיְׂשְרֵאִלי  ָּדם, 

ל ְמֻלֶּוה ָּכל ָהֵעת ַעל  ִּבְמלֹוא ֻעָּזּה ְוִתְפַאְרָּתּה, ִנִּסים ְוִנְפָלאֹות ְּבַהְנָהָגה ְמיֶֻחֶדת, ַעם ִיְׂשָראֵ 
, ְוַלְיָלה   ְיֵדי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְּבַעְצמֹו, "ַוה' ֹהֵל ִלְפֵניֶהם יֹוָמם ְּבַעּמּוד ָעָנן ַלְנֹחָתם ַהֶּדֶר

ם  . ַהִּמְצִרים רֹוְדִפים ַאֲחֵריֶהם, הֵ (שמות יג, כא) ְּבַעּמּוד ֵאׁש ְלָהִאיר ָלֶהם, ָלֶלֶכת יֹוָמם ָוָלְיָלה"  
ֵׁשִני   ּוִמַּצד  ַהִּמְצִרים  ִמַּצד ֶאָחד  נֹוָרִאית,  ִּבְמצּוָקה  ְּבִמְלּכּוד,  ְוֵהם  ָים סּוף,  ִלְׂשַפת  ַמִּגיִעים 
ַהָּים, ָמה עֹוִׂשים? "ַוּיֹאְמרּו ֶאל ֹמֶׁשה ַהִמְּבִלי ֵאין ְקָבִרים ְּבִמְצַרִים ְלַקְחָּתנּו ָלמּות ַּבִּמְדָּבר,  

ּלָ  ָעִׂשיָת  ּזֹאת  ִמִּמְצָרִים"  ַמה  ְלהֹוִציָאנּו  יא) נּו  יד,  ְּבֵני  (שמות  ֶׁשל  ַהְּתלּונֹות  ַמְתִחיִלים   ,
  ....  ִיְׂשָרֵאל 

ַרֵּבנּו ֶרַגע    ֹמֶׁשה  ִהִּגיַע  ְוָאז  ְיׁשּוַעת ה'",  ֶאת  ּוְראּו  ִהְתַיְּצבּו  ִּתיָראּו  "ַאל  ָהָעם  ֶאת  ְמעֹוֵדד 
ֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבתֹו ַהָּים ַּבַּיָּבָׁשה, ְוַהַּמִים ָלֶהם ֹחָמה ִמיִמיָנם  ַהִּׂשיא.. ְקִריַעת ַים סּוף! "ַוָּיֹבאּו בְ 

יד, כב)ּוִמְּׂשמֹאָלם"   ֵעיֵניֶהם, ָּכל  (שמות  ְלֶנֶגד  ִמְתַרֵחׁש  ַהְּגדֹוִלים ַּבִהיְסטֹוְרָיה  , ֶאָחד ַהִּנִּסים 
ַהּמִ  סּוף,  ַים  ְקִריַעת  ְּבֵעת  ִנְבָקִעים  ֶׁשָּבעֹוָלם  ִנְׁשַאר  ַהַּמִים  לֹא  סּוף,  ְּבַים  טֹוְבִעים  ְצִרים 

ַרִּבים   ְּגדֹוִלים,  ֹּכה  ָהיּו  ָהֵעת  ְּבאֹוָתּה  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶנְחְׂשפּו  ָלֶהם  ַהִּנִּסים  ֶאָחד,  ַעד  ָּבֶהם 
ְיֵדי ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ְלַדְרָּגה ַהְּגבֹוָהה ִמְּנבּואָ  ֵאִלי "  :הַוֲעצּוִמים, ַעד ֶׁשֻהְׁשוּו ַעל   " ֶזה 

ְיַׁשְעָיה ִויֶחְזֵקאל?  ,  (שמות טו, ב)  א ָראּו  ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר ִמַּנִין ַאָּתה אֹוֵמר ֶׁשָרֲאָתה ִׁשְפָחה ַעל ַהָּים ָמה ֶׁש
ִהיםðְִפְּתחּו ַהָּׁשַמִים  "  ּוְכִתיב,  (הושע יב, יב)   "ּוְבַיד ַהְּנִביִאים ֲאַדֶּמה"  ֶׁשֶּנֱאַמר . (יחזקאל א, א) "  ָוֶאְרֶאה ַמְראֹות ֱא

, ְוַחָּילֹות ִמְּלָפðָיו ָמָׁשל ְלֶמֶל ָּבָׂשר ָוָדם ֶׁשִּנְכðַס ַלְּמִדיðָה, ְוָעָליו ְצִפיָרה ַמִּקיָפתֹו, ְוִגּבֹוִרים ִמְּיִמיðֹו ּוִמְּׂשֹמאלוֹ 
? ִמְּפðֵי ֶׁשהּוא ָּבָׂשר ָוָדם ְּכמֹוָתם! ֲאָבל ְּכֶׁשִּנְגָלה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו  ּוִמְּלַאֲחָריו, ְוָהיּו ַהֹּכל ׁשֹוֲאִלין ֵאי ֶזהּו ַהֶּמֶל

ִהִּכירּוהּו ֶׁשָראּוהּו  ֵּכיָון  ֶאָּלא   , ַהֶּמֶל ֶזהּו  ֵאי  ִלְׁשֹאל  ֵמֶהם  ֶאָחד  ֻהְצַר  א  ַהָּים  ַעל  ִּפיֶהן    ,הּוא  ֻּכָּלן  ָּפְתחּו 

ֵהי ָאִבי ַוֲאֹרְמֶמðְהּו" ְוָאְמרּו "ֶזה ֵאִלי ְוַאðְֵוהּו   ַהַּמֲעָמד    .) ישמעאל, מסכתא דשירה בשלח, פרשה ג(מכילתא דרבי    ֱא
ֶהָעצּום ֶׁשל ְקִריַעת ַים סּוף ִמְסַּתֵּיים, ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַמְמִׁשיִכים ְּבַדְרָּכם ְלִמְדַּבר ׁשּור, "ַוֵּיְלכּו  
ִּכי   ִמָּמָרה  ַמִים  ִלְׁשּתֹות  ָיְכלּו  ְולֹא  ָמָרָתה  וָּיֹבואּו  ָמִים.  ָמְצאּו  ְולֹא  ַּבִּמְדָּבר  ָיִמים  ֶׁשת  ְׁש

ֵהם  כב.."  ָמִרים  טו,  ְּבָרָמָתם  כג)-(שמות  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ַעְכָׁשיו  ֶׁשַּיֲעׂשּו  ְמַצִּפים  ָהִיינּו  ָמה   ,
ַּבה'?   ֶׁשִּיְבְטחּו  ַהְּגדֹוִלים,  ַהִּנִּסים  ָּכל  ֶאת  ְוָחוּו  ֶׁשָראּו  ַאֲחֵרי  ִמְּנבּוָאה,  ַהְּגבֹוָהה  ָהרּוָחִנית 

(שמות טו,  ָרה.. "ַוִּיּלֹונּו ָהָעם ַעל ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר ַמה ִּנְׁשֶּתה"  ֶׁשִּיְתַּפְּללּו? ֲאָבל לֹא ֶזה ָמה ֶׁשּקָ 

ֶׁשָראּו  כד) ָמה  ָּכל  ַאֲחֵרי  ַּבה'  ַהִּבָּטחֹון  ֵהיָכן  זֹאת???  ְלָהִבין  ִניָּתן  ֵאי  ְּתלּונֹות...  ׁשּוב   ,
    ???ְוָחוּו

  



ֹמׁשֶ  ִנִּסי,  ְּבֹאֶפן  ִנְפֶּתֶרת  ָמִרים  ַמִים  ֶׁשל  זּו  ָצָרה  ֶאל ה',  ַּגם  צֹוֵעק  ַרֵּבנּו    , ֵעץה'  ַוּיֹוֵרהּו  "ה 
  . (שמות טו, כה)  .."ַוִּיְמְּתקּו ַהָּמִים  , ַוַּיְׁשֵל ֶאל ַהַּמִים

ִיְׂשָרֵאל  ָהָרָעב    ְּבֵני  אֹוְזלֹות,  ִמִּמְצַרִים  ִסין, ַהַּמּצֹות ֶׁשהֹוִציאּו  ִמְדַּבר  ֶאל  ַּבַּמָּסע  ַמְמִׁשיִכים 
ַמְתִחיל ְלַהִּציק ָלֶהם...  "ַוִּיּלֹונּו ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעל ֹמֶׁשה ְוַעל ַאֲהֹרן... ִמי ִיֵּתן מּוֵתנּו  

ִמְצַרִים ְּבִׁשבְ  ְּבֶאֶרץ  ָלׂשַֹבע  ְבַיד ה'  ֶלֶחם  ַעל ִסיר ַהָּבָׂשר ְּבָאְכֵלנּו  ב ֵּתנּו  , ׁשּוב  ג)-(שמות טז, 
ָלׂשַֹבע   ֶלֶחם  ַוֲאִכיַלת  ַהָּבָׂשר  ִסיר  ַעל  ְיִׁשיָבה  ֶׁשל  ָּכזֹאת  נֹוְסַטְלְּגָיה  ִעם  ְועֹוד  ְּתלּונֹות... 

  ? ִרים ֶׁשָּסְבלּו ֵמֶהם ְּבִמְצַרִיםְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים, ֵהם ְּכָבר ִהְסִּפיקּו ִלְׁשֹּכַח ֶאת ָּכל ַהְּמרֹו

ַּגם ְּתלּונֹות ֵאּלּו ַעל ַמְחסֹור ְּבֶלֶחם ּוָבָׂשר ַנֲענֹות ִמָּיד ְּבֹאֶפן ִנִּסי, "ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל ֹמֶׁשה ִהְנִני  
ַהָּׁשָמִים.."   ִמן  ֶלֶחם  ָלֶכם  ד)ַמְמִטיר  טז,  אֶ (שמות  ַוְּתַכס  ַהְּׂשָלו  ַוַּתַעל  ָבֶעֶרב  ַוְיִהי  ת  , 

    . (שמות טז, יג) .." ַהַּמֲחֶנה

ַהָּבָאה ְּבַמַּסע ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּבר ִהיא ְרִפיִדים, ְוָׁשם ׁשּוב ָעְמדּו ִּבְפֵני ִנָּסיֹון    ַהַּתֲחָנה 
. ָּכאן ְּכָבר לֹא ִהְסַּתְּפקּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִּבְתלּונֹות  (שמות יז, א) ָקֶׁשה, "ְוֵאין ַמִים ִלְׁשֹּתת ָהָעם"  

, "ַוָּיֶרב ָהָעם ִעם ֹמֶׁשה ַוּיֹאְמרּו ְּתנּו  (רמב"ן) ְמִריָבה ֶׁשל ַמָּמׁש ִעם ֹמֶׁשה  ִּבְלַבד ֶאָּלא ָּפְתחּו ּבִ 
ָּבַני   ְוֶאת  ֹאִתי  ְלָהִמית  ָלָּמה ֶּזה ֶהֱעִליָתנּו ִמִּמְצַרִים  ַוּיֹאֶמר  ַוָּיֶלן ָהָעם ַעל ֹמֶׁשה  ָלנּו ַמִים... 

לֵ  ה'  ֶאל  ֹמֶׁשה  ַוִּיְצַעק  ַּבָּצָמא.  ִמְקַני  ּוְסָקֻלִני ְוֶאת  ְמַעט  עֹוד  ַהֶּזה  ָלָעם  ֶאֱעֶׂשה  ָמה    " אֹמר 
  . ד)-(שמות יז, ב 

ְוָׁשָתה   ַמִים  ִמֶּמּנּו  ְוָיְצאּו  ַבּצּור  "ְוִהִּכיָת  ִנִּסי  ְּבֹאֶפן  ִּפְתרֹוָנּה  ַעל  ָּבָאה  זֹו  ָקָׁשה  ְּבָעָיה  ַּגם 
  . (שמות יז, ו) " ָהָעם

ִנְכַׁשל.. ֵאי ִנָּתן ְלָהִבין זֹאת? ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל רֹוִאים ְוחֹוִוים ֶאת  ַאַחר ִנָּסיֹון ְוַעם ִיְׂשָרֵאל    ִנָּסיֹון 
ַּפַעם,   ַאַחר  ַּפַעם  ֵעיֵניֶהם  ַיד ה' מּול  ֶאת  רֹוִאים  ָהֱאנֹוִׁשית,  ַּבִהיְסטֹוְרָיה  ַהְּגדֹוִלים  ַהִּנִּסים 

זֶ  ֵאי  ּוַבִּמְדָּבר,  ַים סּוף,  ִּבְקִריַעת  ִמְצַרִים,  ֶזה  ְּבַמּכֹות  ֵאי  זֹאת?  ַמְפִניִמים  לֹא  ֶׁשֵהם  ה 
ַמְסִליִמים   ְועֹוד  ְּתלּונֹות,  ֶׁשל  ַהְּפעּוָלה  ִלְדפּוס  חֹוְזִרים  ְלִהיְסֶטְרָיה,  ִנְכָנִסים  ָּתִמיד  ֶׁשֵהם 

ְלַדְרגֹות ַהְּגבֹוהֹות ִמֶּׁשל הַ  ְּנִביִאים  ְועֹוְבִרים ִלְמִריבֹות ֶׁשל ַמָּמׁש? ֵמֲאָנִׁשים ָּכֵאּלּו ֶׁשִהִּגיעּו 
ְרגּוִעים   ְוִיְהיּו  ַּבה',  ִיְבְטחּו  ֲחִריִׁשית,  ְּתִפָּלה  ֶׁשִּיְּׂשאּו  ְמַצִּפים  ָהִיינּו  זֹאת,  ָּכל  ֶאת  ְוָראּו 

  ! ַלֲחלּוִטין 
ָהִעיר ַאְׁשְקלֹון, ּתֹור ָאֹר ֶׁשל ֲאָנִׁשים ִמְׂשָּתֵר ְלָאחֹור, ַהָּפאִניָקה ִנֶּכֶרת ַעל ְּפֵניֶהם,    ֶמְרַּכז

ֲאִני ִנַּגׁש ְלַאַחד ָהֲאָנִׁשים ְוׁשֹוֵאל אֹותֹו ָלָּמה ַמְמִּתיִנים ֻּכָּלם ַּבּתֹור? הּוא ֵמִׁשיב ִלי, ַעל ְמַנת  
ְלִאּט  ֶּדֶבק  ִסְרֵטי  ׁשֹוֵאל  ִלְקנֹות  ֲאִני  ָקָרה?  ָמה  ֲאטּוִמים?  ֲחָדִרים  ְלָהִכין  ְּכֵדי  ַחּלֹונֹות  ּום 

אֹותֹו. ְוהּוא ֵמִׁשיב, ָמה, לֹא ָׁשַמְעָּת? ָּפְרָצה ׁשּוב ִמְלָחָמה ְּבִעיַראק, ַאְרצֹות ַהְּבִרית ָּתְקָפה  
ֶמת ַהִּמְפָרץ ָהִראׁשֹוָנה ְלִמְלֶחֶמת  ֶאת ִעיַראק ְּבִטיֵלי ִׁשּיּוט. ָהְיָתה זֹו ַהְּתקּוָפה ֶׁשֵּבין ִמְלחֶ 

ַהִּמְפָרץ ַהְּׁשִנָּיה, ִּבְנִׂשיאּות ַאְרצֹות ַהְּבִרית ָעַמד ְּבאֹוָתּה ָהֵעת ַהָּנִׂשיא ִּביל ְקִליְנטֹון, ַסַדאם  
עַ  ְלַפֵּקַח  ָּבאּו  ֵהם  ַּכֲאֶׁשר  ָוׁשּוב  ׁשּוב  ָהאּו"ם  ְּבַפָּקֵחי  ִהֵּתל  ִעיַראק  ְנִׂשיא  ַהֶּנֶׁשק  חּוֵסין  ל 

ְנִׂשיא   ַּכֲאֶׁשר  ְלִׂשיאֹו  ַהֶּמַתח  ִהִּגיַע  ַהחֹוֵלף  ַּבַּלְיָלה  ְּבָיָדיו.  ֶׁשֵּיׁש  ֶׁשִּנְטַען  ֲהמֹוִנית  ְלַהְׁשָמָדה 
ְּבִמְלֶחֶמת   ְּבִעיַראק.  ְיָעִדים  ַעל  ֲאִויִרית  ְלִמְתָקָפה  ָלֵצאת  ִלְצָבאֹו  הֹוָרה  ַהְּבִרית  ַאְרצֹות 

ָהִראׁש ֶׁשל  ַהִּמְפָרץ  ְּבִמְקֶרה  ִּכי  ַהְּפִליָׁשה,  ֶטֶרם  עֹוד  ָהִעיַראִקית  ַהֶּמְמָׁשָלה  הֹוִדיָעה  ֹוָנה 
ִמְלָחָמה ִהיא ִּתְתֹקף ֶאת ִיְׂשָרֵאל. ֵמֲחָׁשׁש ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ֻּתְתַקף ְּבֶנֶׁשק ִּכיִמי, ֻחְּלקּו ַלּתֹוָׁשִבים  

י ַאְטרֹוִּפין. ָּכל ִמְׁשָּפָחה ִהְתַּבְּקָׁשה ְלָהִכין ְּבֵביָתּה  ֶעְרכֹות ָמֵגן ֶׁשָּכְללּו ַמֵּסכֹות אב"כ ּוַמְזְרקֵ 
    . ֶחֶדר ָאטּום, ֶׁשּבֹו ִּתְׁשֶהה ְּבֵעת ִמְתֶקֶפת ִטיִלים

ְּבִהְׁשַּתְּדלּות    ֲאִני ֹצֶר  ֶׁשֵּיׁש  ֵמִבין  ֲאִני  ְּפִליָאה,  ּוַמִּביַע  ְלִצִּדי,  ֶׁשָעְמָדה  ְלַרְעָיִתי  ּפֹוֶנה 
ַהְּגדֹוִלים   ַהִּנִּסים  ֶאת  ָׁשְכחּו  ֻּכָּלם  ַהִאם  עֹוָׂשה?  זֹו  ָמה  ָּכזֹאת  ָּפאִניָקה  ֲאָבל  ְּבִסיִסית, 

הַ  ִמְלֶחֶמת  ְּבַמֲהַל  ִּבכְ ֶׁשִהְתַרֲחׁשּו  ִיְׂשָרֵאל  ֻהְתְקָפה  ָּבּה  ַקְרַקע־ַקְרַקע   39-ִּמְפָרץ,    ִטיֵלי 
  ִמּסּוג ְסָקאד ַּבֲעֵלי רֹאׁש ֶנֶפץ קֹוְנֶבְנְציֹוָנִלי, ּוְבִנִּסים ְּגדֹוִלים ָהָיה ִמְסָּפר ָקָטן ְמאֹוד ֶׁשל 

  



ָּגדֹו ִמְסָּפר  ַאְּדַרָּבה,  ַהִּטיִלים?  ִמְּפִגיַעת  ְּבֶנֶפׁש  ֵמתּו  ָקְרָּבנֹות  ֲאָנִׁשים  ֶׁשל  ַּכָּמה  ִּפי  ל 
ֵמֶהְתֵקֵפי ֵלב ֶׁשִּנְגְרמּו ֵמַהַּפַחד ּוֵמַהָּפאִניָקה, אֹו ֵמֶחֶנק ְּבִעְקבֹות ִׁשּמּוׁש לֹא ָנכֹון ַּבַּמֵּסכֹות.  

לְ  ִקּדּוׁש  ְּבאֹוִתּיֹות  ָזֲעקּו  ֹּבֶקר  ְּבאֹותֹו  ָהִעּתֹוִנים  ּכֹוָתרֹות  ְּפׁשּוָטה,  ַעל  ְוַהְּתׁשּוָבה  ָבָנה 
ָּכל   ִעיַראק",  ַעל  ַּבַּלְיָלה  ָנֲחתּו  טֹוַמאהֹוק  ִטיֵלי  "ֶעְׂשרֹות  ְּבִעיַראק  ַהְּבִרית  ַאְרצֹות  ְּתִקיַפת 
ְּכֵלי ַהִּתְקֹׁשֶרת ַהְּכתּוִבים ְוָהֶאֶלְקְטרֹוִנִּיים ָעְסקּו ְּבָכ ְּבַהְרָחָבה, "ֶמְמֶׁשֶלת ִיְׂשָרֵאל הֹוִדיָעה  

"... ֵמיַטב ַהַּפְרָׁשִנים  ֶׁשִהיא ִמחּוץ לַ  ִּסְכסּו ַהֶּזה, ֲאָבל ֵּתַדע ְלָהֵגן ַעל ַעְצָמּה ִאם ִיְהֶיה ֹצֶר
ֻּגְּיסּו ַעל ְמַנת ָלדּון ְּבַהְרָחָבה ַּבִּסּכּוִיים ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ֻּתְתַקף ְּבַמֲעָרָכה זֹו, ּוָמה ִּתְהֶיה ְּתגּוָבָתּה  

ָהָלה ְוַהָּפאִניָקה ֶׁשָאֲחזּו ְּבַצְרָכֵני ַהִּתְקֹׁשֶרת ָהֲאדּוִקים ָאֵכן ָהְיָתה  ְּבִמְקֶרה ָּכֶזה. ַהַּפַחד, ַהּבֶ 
ִּבְלִּתי ִנְמַנַעת. ֹּכַח ַהַהְׁשָּפָעה ֶׁשל ְּכֵלי ַהִּתְקֹׁשֶרת ָהעֹוְסִקים ְּבאֹוְּבֵסִסיִבּיֹות ְּבַתְסִריֵטי ֵאיָמה  

ַהָּקרֹוב, ּבְ  ֶּבָעִתיד  ְלִהְתַרֵחׁש  ֲאֻרִּכים, ַעל  ָהֲעלּוִלים  ֹּכה  ֵיׁש ּתֹוִרים  ַמּדּוַע  ַמְסִּביִרים  ֶהְחֵלט 
  . ְמַנת ִלְקנֹות ִסְרֵטי ֶּדֶבק ְלִאּטּום ַחּלֹונֹות, ְּכֵדי ְלָהִכין ֲחָדִרים ֲאטּוִמים 

ְּבֵצאֵארּוַע ֶזה ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ְּתלּונֹות  ַּגם ֶאת  ְלָהִבין  ְּבָיֵדינּו  ִסְּיעּו  זֹו,  ְותֹוָבָנה  ִמִּמְצָרִים  ,  ָתם 
ּוְבַמָּסָעם ַּבִּמְדָּבר. ַאְנֵׁשי ָהֵעֶרב ַרב ֶׁשִהְצָטְרפּו ְלַעם ִיְׂשָרֵאל ְּבֵצאָתם ִמִּמְצַרִים ִׁשְּמׁשּו ִּכְכֵלי  
ִיְׂשָרֵאל,   ַעם  ָּכל  ִעם  ְּבַהְרָחָבה  ֶׁשָּדנּו  ַהַּפְרָׁשִנים  ָהיּו  ֵהם  ָהַעִּתיָקה,  ָהֵעת  ֶׁשל  ַהִּתְקֹׁשֶרת 

ָּדנּו  ְּבסִ  ְלָמָרה,  ִהִּגיעּו  ַּכֲאֶׁשר  ַהָּים,  ֵׁשִני  ּוִמַּצד  ַהִּמְצִרים  ֶאָחד  ִמַּצד  ַּכֲאֶׁשר  ִלְׂשֹרד  ּכּוֵייֶהם 
ִיְקֶרה   ָמה  ְּבֶצַבע  ֵּתֲארּו  ֵהם  ַּבִּמְדָּבר,  ַמִים  ִלְמצֹא  ָהַאְפִסִּיים  ַּבִּסּכּוִיים  ַּפְרָׁשִנים  אֹוָתם 

ְוַלּטַ  ַלָּנִׁשים  ְּבִכיִרים  ַלְּזֵקִנים,  ְרפּוָאה  ַאְנֵׁשי  ִרְאְינּו  ֵהם  ַלֲחלּוִטין,  ַהַּמִים  ֶיֶאְזלּו  ַּכֲאֶׁשר  ף 
ן  ֶׁשִהְסִּבירּו ֶאת ַהַּתֲהִלי ֶׁשל ָמֶות ְּבִהְתַיְּבׁשּות, ְוָכ ָנֲהגּו ְּבָכל ְׁשָאר ַהִּנְסיֹונֹות ַּבִּמְדָּבר. ְוָלכֵ 

ִנְכנַ  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשַעם  ֶּפֶלא  ָּכל  ּתֹוָצָאה  ֵאין  זֹוִהי  ּוְמִריבֹות,  ְּתלּונֹות  ֶׁשָּגְרָרה  ְלִהיְסֶטְרָיה  ס 
ְּדָאגֹות   ֵעֶבר  ֶאל  ְּבעֹוְצָמּה  ַהַּזְרקֹור  ֶאת  ַהַּמְפָנה  ֲחָזָקה  ְסִביָבִתית  ַהְׁשָּפָעה  ֶׁשל  ִטְבִעית 

  . ֶהָעִתיד 

ֵהם    ַא ֵמֶהם,  ֻהְׁשְּפעּו  ְולֹא  ַרב  ָהֵעֶרב  ֶׁשל  ַלַּמְלֹּכֶדת  ָנְפלּו  ֶׁשּלֹא  ְיִחיִדים  ָהיּו  ַּבִּמְדָּבר  ַּגם 
ֶׁשהּוא   ִהְפִנימּו  ִנֵּסי ה',  ָּכל  ֶאת  ָראּו  ַהָּקרֹוב,  ֶהָעָבר  ֵעֶבר  ֶאל  ְלָאחֹור,  ַמָּבָטם  ֶאת  ֵהִסיטּו 

ָּכל  ְלֹאֶר  ְּבָיד  ָיד  אֹוָתם  ִיְדַאג    מֹוִביל  ַהּטֹוב  ֶׂשה'  ִּבָּטחֹון,  ְּתחּוַׁשת  ִנְתַמֵּלא  ְוִלָּבם   , ַהֶּדֶר
ֶּבָעִתיד.   ַּגם  ְקָבִרים ָלֶהם  ֵאין  ַהִמְּבִלי  ֹמֶׁשה  ֶאל  ַוֹּיאְמרּו  ה'.  ֶאל  ִיְׂשָרֵאל  ְבðֵי  ַוִּיְצֲעקּו  ְמֹאד  "ַוִּייְראּו 

יְּבִמְצַרִים"   יד,  ָהַרְמַּב"  –  יא) -(שמות  ִיְבֲעטּו  ַמְסִּביר  ְלהֹוִׁשיָעם,  ה'  ֶאל  ַהּצֹוֲעִקים  ָאָדם  ְּבðֵי  ִּכי  ðְִרֶאה  ֵאיðֶּנּו  ן, 
ּכִ  ָהיּו  ִּכי  ֶׁשְּנָפֵרׁש,  ַהָּנכֹון  ֲאָבל  ִהִּציָלם,  א  ֶׁש ָלֶהם  ִּכי טֹוב  ְוֹיאְמרּו  ָלֶהם,  ֲאֶׁשר ָעָׂשה  ְוַהָּכתּוב  ַּבְּיׁשּוָעה  ּתֹות, 

ּכ ֶׁשָעׂשּו  ָמה  ָּכל  מֹוָדה ְיַסֵּפר  ְוֵאיðָּה  ִּבðְִביאֹו,  ַמְּכֶחֶׁשת  ְוָהַאַחת  ה',  ֶאל  צֹוֶעֶקת  ָהַאַחת  ַהַּכת  ִּכי  ָאַמר  ּוָלם, 
א ִהִּציָלם    ..ַּבְּיׁשּוָעה ַהַּנֲעֵׂשית ָלֶהם, ְוֹיאְמרּו ִּכי טֹוב ָלֶהם ֶׁש

ְלֵמִדים  ָאָדם    ִנְמֵצאנּו  ְלָכל  ַהִּבָּטחֹון,  ְּבִמַּדת  ָּגדֹול  ְלָכל  ְיסֹוד  ֶקֶׁשב  ְּבֹרב  ְלַהֲאִזין  ַהְּבִחיָרה 
ֶהֶגה ַהּיֹוֵצא ִמִּפיֶהם ֶׁשל ֲאָנִׁשים ּוַפְרָׁשִנים ַהַּמְפִנים ֶאת ַהַּזְרקֹור ֶאל ֵעֶבר ְּדָאגֹות ֶהָעִתיד,  

ְלִחּלּוִפין  אֹו  ְּדָאָגה,  ַחֵּיי  ְוִלְחיֹות  ַּבֲחָׁשׁש,  ֶהָעִתיד  ֶאל  ָקִדיָמה  ָּתִמיד  ְלִהָּמַנע  ְלִהְסַּתֵּכל   ,
ֵאי   ְוִלְראֹות  ֶהָעָבר,  ֶאל  ְלָאחֹור  ְלִהְסַּתֵּכל  ָּתִמיד  ִלְזֹּכר  ֶהָעִתיד,  ְּבַדֲאגֹות  ֶיֶתר  ֵמִעּסּוק 
ְלחֹוף   ְּבָיד  ָיד  אֹותֹו  הֹוִביל  הּוא  ָּברּו  ַהָּקדֹוׁש  ַּבּסֹוף  ְוָהֶאְתָּגִרים,  ַהְּקָׁשִיים  ָּכל  ַלְמרֹות 

     .ֹות ַחִּיים ְמֵלֵאי ֹרַגע ּוְתחּוַׁשת ִּבָּטחֹון ְּבָאִבינּו ֶׁשַּבָּׁשַמִים ִמְבָטִחים, ְוָכ ִלְחי

ָׁשַמִים  ַהְּיסֹוד    ְּבַחְסֵדי  ִנְמָצא  ּבֹו  זי"ע,  ַחִּיים  ֶהָחֵפץ  ָמָרן  ְּבִכְתֵבי  ְיָקָרה  ַמְרָּגִלית  ָמָצאִתי 
ְלׁשֹונֹו  ְוֶזה  ָלַמְדנּו.  אֹותֹו  ַהִּבָּטחֹון  ְּבִמַּדת  ַהִּבָּטחֹון    :ַהָּגדֹול  ְּבִמַּדת  ְלִהְתַחֵּזק  ֶׁשִּיְרֶאה  ַהֹּכל,  ְוִעַּקר 

ּכְ  ֶזה,  ְיֵדי  ַעל  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְוִיָּוֵׁשַע  כב)  משלי(מֹו  ִלְבָרָכה    :כ,  ִזְכרֹוðָם  ֲחָכֵמיðּו  ְוָאְמרּו   ," ָל ְוֹיַׁשע  ַלה'  ַקֵּוה    מðחות ( " 

, ָהֵעָצה  : ָּכל ַהּתֹוֶלה ִּבְטחֹוðֹו ְּבַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ֲהֵרי הּוא לֹו ַמֲחֶסה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא. ְוִהֵּנהכט:) 
עַ   ְלַחֵּזק ָחָיה  ָׁשðִים  ַעְׂשִריֹות  ַּכָּמה  ַחָּייו,  ִמְּיֵמי  ֶהָעַבר  ְזַמן  ַעל  ָּתִמיד  ֶׁשִּיְתּבֹוðֵן  הּוא  ֶזה  ְּבִעðְָין  ֹּכה, ðְַפׁשֹו  ד 

א ָהָיה ָחֵסר לֹו ֲאִפּלּו יֹום ֶאָחד ֵמֲאִכיָלה ּוְׁשִתָּיה ּוַמְלּבּוׁש ְוַכּדֹוֶמה, ְוִאם ֵּכן ַמה   לֹו ִלְדֹאג ַעל  ּוְבֶחֶסד ַהֵּׁשם 
ִיְתָּבַר ְּבַרֲחָמיו ְזַמן ֶׁשל ְלַהָּבא, ֶׁשֵאיðֹו יֹוֵדַע ִמְסַּפר ְיֵמי ַחָּייו ֲאִפּלּו ַעל יֹום ֶאָחד, ִמְּסָתָמא ְּכֵׁשם ֶׁשֲעָזרֹו ַהֵּׁשם  

  .(ðפוצות ישראל סוף פרק ז) ַעד ֹּכה, ַיַעְזֶרּנּו ַּגם ֵּכן ֵמַעָּתה ּוְלַהָּבא 

  

  



  

  ְּבַׁשַּלח  ָּפָרַׁשת -  ֵמֶהָחֵפץ ַחִּיים ְמֻׁשָּלִבים ְּבָפָרַׁשת ַהָּׁשבּועַ ְועּוְבּדֹות ִסּפּוִרים ְמָׁשִלים 

  ִמְׁשַּתֶּלֶמת ַהַּיְׁשרּות 
ֶאת   ִמֶּמּנּו  ְוָחַטף  ְּבָאִחיו,  ִקֵּנא  ַהְּיָלִדים  ֶאָחד  ֶׁשּלֹו.  ַלְּיָלִדים  ַמָּתנֹות  ִחֵּלק  ַאָּבא 
ַהַּמָּתָנה ֶׁשּלֹו. ָהָאח לֹא ָרָצה ְלִהָּגֵרר ַלְּמִריָבה, ָׁשַתק ְוִהְתַעֵּלם ֵמָהֵארּוַע. ְלַאַחר  
ִמֵּכן ָּפָנה ֶאל ָאִביו ְוִסֵּפר לֹו ַעל ָהָעֶול ַהָּגדֹול ֶׁשָעָׂשה לֹו ָאִחיו ַה"ַחְטָפן", ּוִבֵּקׁש  

  .אֹוָתּה ַמָּתָנה ֶׁשֶּנְחְטָפה ִמֶּמּנּוֵמָאִביו ֶׁשִּיֵּתן לֹו ַמֶּׁשהּו ַאֵחר ִּבְמקֹום 

ָהָאב ָהָיה ְמאֹוד ְמֻרֶּצה ֵמַהֶּדֶר ָּבא ִהְתמֹוֵדד ָהָאח ַהֶּזה ִעם ָהֵארּוַע, הּוא ִנֵּׁשק  
אֹותֹו, ִׁשֵּבַח אֹותֹו ַעל ִהְתַנֲהלּותֹו ַהֲחָכָמה, ְוָנַתן לֹו ַמָּתָנה ְּגדֹוָלה ַהְרֵּבה יֹוֵתר.  

  .ָפן" לֹא ָנַתן יֹוֵתר ַמָּתנֹות ְוָלָאח ַה"ַחטְ 

ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ְמַחֵּלק ְלָכל ֶאָחד ִמְּיָלָדיו ֶאת ַהַּפְרָנָסה ֶׁשּלֹו, ְּכֵדי ֶׁשּלֹא ִיְצָטְרכּו  
ַלֲחֹטף ֶאָחד ֵמַהֵּׁשִני. ַּכֲאֶׁשר ָאָדם חֹוֵׁשב ֶׁשַעל ְיֵדי ָּכ ֶׁשַּיְחֹטף ֵמָהַאֵחר ִיְהֶיה לֹו 

ְּבסֹופֹו  י הּוא טֹוֶעה ָטעּות ֲחמּוָרה, ִמַּלְחֹטף לֹא יֹוֵצא ׁשּום ָּדָבר טֹוב,  יֹוֵתר, ֲהרֵ 
ִמֶּמּנּו ֶׁשָחְטפּו  ֶזה  ָּדָבר  ַרִּבים,   ֶׁשל  ֲאחּוִזים  ְּבתֹוֶסֶפת  ַּבֲחָזָרה  ֶׁשּלֹו  ֶאת  ְיַקֵּבל 
   .ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם עֹוֵזר ַלִּנְגָזל

ֵיׁש מַ  ְּכֵׁשָרה. ְלִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם  ְּבֶדֶר  ַּפְרָנָסתֹו  ֶאת  ֶאָחד  ְלָכל  ָלֵתת  ְּכֵדי  ְסִּפיק 
ֶזה ֶאָחד ֵמִעְּקֵרי ָהֱאמּוָנה ֶׁשָּלנּו. ְוָכ ָאנּו אֹוְמִרים ָׁשלֹוׁש ְּפָעִמים ְּביֹום ַּבְּתִפָּלה  

לְ  ֶלֶחם  "ֹנֵתן  ַהָּמזֹון  ְּבִבְרַּכת  ַּגם  ְוָכ  ְּבֶחֶסד",  ַחִּיים  ַלֲחֹטף  "ְמַכְלֵּכל  ָּבָׂשר",  ָכל 
  ֵמַהֵּׁשִני ֶזה ִחָּסרֹון ֶּבֱאמּוָנה. 
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ֶזה ַהָּדָבר ֲאֶׁשר    ...ֶאל ֹמֶׁשה ִהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן ַהָּׁשָמִים  'ַוּיֹאֶמר ה"
ְלִפי ָאְכלֹו  ִצָּוה ָּדְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם  .  טז)-(שמות טז, ד  "...ה' ִלְקטּו ִמֶּמּנּו ִאיׁש 

ֶּבן   ַנְחׁשֹון  ָיבֹא  ֶׁשָּמא  ּתֹאְמרּו  ַאל  ֹמֶׁשה  ָלֶהם  ָאַמר  ְוָכל  ִלְבָרָכה,  ַעִּמיָנָדב 
ַהִּגּבֹוִרים ִויַלְּקטּו ַהְרֵּבה ְוָיבֹא ָעִני ֶׁשְּבִיְׂשָרֵאל ִויַלֵּקט ִקְמָעא ְלָכ ֶנֱאַמר ִאיׁש ְלִפי 
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