
      

עלון פרשת בשלח

ְלַיֵּׁשר ַמֲחָׁשָבה ֶׁשל ֶּבן ָאָדם ֶאָחד...

ֶאֶרץ  ֶּדֶרְך  ֱאֹלִקים  ָנָחם  "ְוֹלא  ֶנֱאַמר:  ִמִּמְצַרִים  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשָּיְצאּו  ְּבֵעת 
ְּפִלְׁשִּתים ִּכי ָקרֹוב הּוא ִּכי ָאַמר ֱאֹלִהים ֶּפן ִיָּנֵחם ָהָעם ִּבְראָֹתם ִמְלָחָמה 
ְוָׁשבּו ִמְצָרְיָמה. ַוַּיֵּסב ֱאֹלִקים ֶאת ָהָעם ֶּדֶרְך ַהִּמְדָּבר ַים סּוף" )ְׁשמֹות יג, יז-יח(
יּוְדטֹוְבְסִקי  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ְיֵדי  ַעל  זצ"ל  שטיינמן  הגראי"ל  ַרֵּבנּו  ִנְׁשַאל 
ְׁשִליָט"א, ִאם ָּכל ַהְּבָעָיה ָהְיָתה ַהֲחָׁשׁש ֶׁשִּיְתָחְרטּו ִּבְראֹוָתם ִמְלָחָמה ְוָׁשבּו 
ִמְצַרְיָמה, ַמּדּוַע ָהָיה צֶֹרְך ְלַטְלֵטל ֶאת ָּכל ָהָעם - ִׁשִּׁשים ִרּבֹוא ְּבֵני ָאָדם 
ִמְּלַבד ָנִׁשים ְוַטף - ְלִסּבּוב ָארְֹך, ֶׁשְּבסֹופֹו ֶׁשל ָּדָבר ָאַרְך ַאְרָּבִעים ָׁשָנה 
ְוֹלא  ֵמַהְּפִלְׁשִּתים  ִיְפֲחדּו  ֶׁשֹּלא  ַּבֵּלב  חֶֹזק  ָלֶהם  ָנְתנּו  ֹלא  ָלָּמה  ַּבִּמְדָּבר? 

ָיׁשּובּו ִמְצַרְיָמה!
ָאִבינּו  ְּבַאְבָרָהם  ֶּׁשָּמִצינּו  ַמה  ְלַגֵּבי  ַהַּנ"ל,  ְיֵדי  ַעל  ִנְׁשַאל  ּדֹוָמה  ְׁשֵאָלה 
ֶׁשהֹוִציא ַהָּקָּב"ה ַחָּמה ִמַּנְרִּתיָקּה ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ַיִּגיעּו ֵאָליו אֹוְרִחים. ִלְכאֹוָרה, 
ִאם ַהַּמָּטָרה ִהיא ֶׁשֹּלא ַיְפִריעּו ָהעֹוְבִרים ְוָׁשִבים ְלַאְבָרָהם, ַמּדּוַע ֵיׁש צֶֹרְך 
ָהֲאָנִׁשים  ָּכל  ֶׁשל  ַּבֵּלב  ְלַהְכִניס  ָּפׁשּוט  יֹוֵתר  ִמַּנְרִּתיָקּה?  ַחָּמה  ְלהֹוִציא 
ֲהֵרי  ַהָּקָּב"ה  ַהַּבִית?  ִמן  ַהחּוָצה  ֵיְצאּו  ְוֹלא  ַּבַּבִית  ֶׁשִּיָּׁשֲארּו  ּדֹור,  ְּבאֹותֹו 

ּכֹל ָיכֹול!
ִחֵיְך ַרֵּבנּו ְוָאַמר: ַּכִּנְרֶאה ֶׁשּיֹוֵתר ַקל ְלהֹוִציא ַחָּמה ִמַּנְרִּתיָקּה ְוָלַקַחת ַעם 

ָׁשֵלם ֶּדֶרְך ַהִּמְדָּבר, ֵמֲאֶׁשר ְלַיֵּׁשר ַמֲחָׁשָבה ֶׁשל ֶּבן ָאָדם ֶאָחד...
)הגדת בצלו חמדתי – ממרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל(

ָמה ַרב ּכָֹחּה ֶׁשל ְּתִפָּלה ַוֲאִפּלּו ְקָצָרה

ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִיָּסעּו )יד, טו(
ָאְמרּו ֲחַז"ל )ְמִכיְלָּתא ְּדַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל ְּבַׁשַּלח ָּפָרָׁשה ב(: "ַאְרַּבע ִּכּתֹות ַנֲעׂשּו ִיְׂשָרֵאל 
ְלִמְצַרִים,  ְוַאַחת אֹוֶמֶרת ָלׁשּוב  ַהָּים,  ֶאל  ִלּפֹל  ַאַחת אֹוֶמֶרת  ַהָּים -  ַעל 

ְוַאַחת אֹוֶמֶרת ַלֲעׂשֹות ִמְלָחָמה ְּכֶנְגָּדן, ְוַאַחת אֹוֶמֶרת ִנְצַוח ְּכֶנְגָּדן".
ַלָּים  ִלְקּפֹץ  ַמִּציִעים  ֵמֶהם  ֶרַבע  ְמיָֹאִׁשים.  ִיְׂשָרֵאל  ֵמַעם  ְרָבִעים  ְׁשֹלָׁשה 
ַמִּציִעים  נֹוָסף  ְוֶרַבע  ְלִמְצַרִים,  ְוַלֲחזֹר  ְלִהָּכַנע  ַמִּציִעים  ֶרַבע  ּוְלִהְתַאֵּבד, 
ֶׁשִאם ְּכָבר ֵמִתים – ָעִדיף ָלמּות ַּבִּמְלָחָמה, ְוֵהם ַמִּציִעים ְלִהָּלֵחם ְּבִמְצַרִים. 

ַרק ֶרַבע ֶאָחד ֹלא ִהְתָיֲאׁשּו, ְוִהִּציעּו ְלִהְתַּפֵּלל. 
ֶׁשָהָיה  "ָלַמְדנּו  ַרִׁש"י:  ֵּפֵרׁש  ֵאָלי",  ִּתְצַעק  "ַמה  ְלמֶֹׁשה:  ַהָּקָּב"ה  אֹוֵמר 
מֶֹׁשה עֹוֵמד ּוִמְתַּפֵּלל. ָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא: ֹלא ֵעת ַעָּתה ְלַהֲאִריְך 

ִּבְתִפָּלה, ְּכֶׁשִּיְׂשָרֵאל ְנתּוִנים ְּבָצָרה". 
ְלַהֲאִריְך  ַהְּזַמן  ֶזה   – ִהיא  ָצָרה  ֶׁשֵעת  ֵּכיָון  ַאְּדַרָּבה,  ַהְּׁשֵאָלה:  ִנְׁשֶאֶלת   
ִּבְתִפָּלה! ֶזה ַהְּזַמן ּבֹו: "ַקֵּוה ֶאל ה' ֲחַזק ְוַיֲאֵמץ ִלֶּבָך", ְועֹוד ַּפַעם: "ְוַקֵּוה 

ֶאל ה'"!
ְמָבֵאר ַה"ְּבֵאר מֶֹׁשה": ַהָּקָּב"ה ָרָצה ֶׁשּמֶֹׁשה ֹלא ַיֲאִריְך ִּבְתִפָּלה – ַּגם ָּבֵעת 
ַהָּקָׁשה ַהּזֹו ֶׁשַהָּים סֹוֵער ּוְׁשֹלֶׁשת ִרְבֵעי ֵמָהָעם ְמיָֹאִׁשים – ְּכֵדי ְלַלֵּמד ָמה 
ְּתִפָּלה,  ִמִּלים ֶׁשל  ַּכָּמה  ְקָצָרה! ַּגם  ֲאִפּלּו ִאם ִהיא  ְּתִפָּלה  ַרב ּכָֹחּה ֶׁשל 
צֶֹרְך  ֵאין  ַהָּים!  ַעל  ֶׁשַּנֲעׂשּו  ִנִּסים  ַלֲעָׂשָרה  ְלָהִביא  ְיכֹולֹות  ַהֵּלב,  ֵמעֶֹמק 
ָהעֶֹנׁש  ֶאת  ְיַקֵּבל  ִמְצִרי  ָּכל  יֹאְבדּו,  ַהִּמְצִרים  ֶׁשָּכל  ְּכֵדי  ֲאֻרָּכה  ִּבְתִפָּלה 
ָהָראּוי לֹו, ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ִיְזּכּו ָלֶלֶכת ְּבתֹוְך ְׁשִביִלים ְמֵלִאים ַּבֲעֵצי ְּפִרי, ְוַאף 

ִיְזּכּו ְּבִבַּזת ַהָּים. 
ִסּכּוי  ִלי  ֵאין  ַּפַעם.  ַאף  ַמְצִליַח  'ֵאיִני  ְּבֵיאּוׁש:  אֹוֵמר  ָאָדם  ִלְפָעִמים 
ְלָהִביא לֹו  ְּתִפָּלה  ֶׁשל  ִמִּלים  ַּכָּמה  ֶׁשל  ְּבכָֹחן  ִּכי  ָלַדַעת  ָעָליו  ְלַהְצִליַח'... 
ְיׁשּוָעה. ַלִּמִּלים ַהּמּוָעטֹות ָהֵאּלּו ֵיׁש ּכַֹח ֶׁשֵאין ְּכֻדְגָמתֹו! ִמּׁשּום ָּכְך ָאסּור 

ַאף ַּפַעם ְלִהְתָיֵאׁש.
*

ֶאת  ָחְטפּו  ּתֹוָרה,  ְותֹוֵמְך  ָּגדֹול  ָעִׁשיר  ֶׁשָהָיה  ִמֶּמְקִסיקֹו,  ִליהּוִדי 

ָׁשַלח  הּוא  ָעצּום.  ֶּכֶסף  ְסכּום  ֶנֶפׁש,  ּכֶֹפר  ֲעבּורֹו  ָּדְרׁשּו  ַהּׁשֹוְדִדים  ַהֵּבן. 
ְׁשִליִחים ַלַּבָּבא ָסאִלי ַזַצ"ל, ֶׁשָאַמר: "ַאל ַּתֲעֶׂשה ְּכלּום! הּוא ַיֲחזֹר ַהַּבְיָתה 

ְּבָׁשלֹום". ַאַחר ָּכְך הֹוִסיף ָׁשֹלׁש ִמִּלים: "ְוַנֵּקה ֹלא ְיַנֶּקה"... 
ָעַבר ְזַמן, ְוַהּׁשֹוְדִדים ָרבּו ֵּביֵניֶהם, ֶאָחד ָיָרה ַּבֵּׁשִני, ּוְכֶׁשַהֵּבן ָרָאה ֶׁשְּׁשֵניֶהם 
ַהִהְתַרְּגׁשּות  ְלֵביתֹו.  ֲחָזָרה  ּוָבַרח  ַרְגָליו  ֶאת  ָּתַפס   – ְּפצּוִעים  ׁשֹוְכִבים 

ְוַהִּׂשְמָחה ֹלא ָיְדעּו ְּגבּולֹות. 
ֵהם ֶהְחִליטּו ֶׁשֵהם ָטִסים ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ִלְפּגֹׁש ֶאת ַהַּבָּבא ַסאִלי ּוְלהֹודֹות 

לֹו ַעל ֶׁשהֹוִׁשיַע אֹוָתם ִמָּצָרָתם. 
ַעל  ִקַּבְלָּת  ִמְצָוה  ְוָׁשַאל אֹותֹו: "ֵאיזֹו  ַהִּמְׁשָּפָחה  ַלֲאִבי  ָּפָנה  ַסאִלי  ַהַּבָּבא 

ַעְצְמָך ָלַאֲחרֹוָנה?" 
ֵהִׁשיב ָהַאָּבא: "ִנְׁשַמע ִלי ַמְצִחיק לֹוַמר, ֲאָבל ָלַאֲחרֹוָנה ִהְתַחְלִּתי ְלַנּקֹות 

ְקָצת ּוְלַסֵּדר ֶאת ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ֶׁשּבֹו ֲאִני ִמְתַּפֵּלל". 
'ְוַנֵּקה ֹלא  ֵעיַני:  ֶׁשָרִאיִתי מּול  ַהָּפסּוק  ֵּפֶׁשר  "ֶזה  ַסאִלי:  ַהַּבָּבא  לֹו  ָאַמר 
ְיַנֶּקה' – ִמי ֶׁשְּמַנֶּקה ֶאת ֵּבית ַהְּכֶנֶסת, ִמי ֶׁשרֹוֶצה ְלַהִּזיק לֹו – ֹלא ִיָּנֶקה".
לֹוֵמד  ְקָצת  ְוַגם  ִמְתַּפֵּלל,  ֲאִני  ְצָדקֹות.  ַהְרֵּבה  נֹוֵתן  "ֲאִני  ֶהָעִׁשיר:  ָאַמר 
ַהּזֹאת  ַהְּפֻעָּלה  זֹו  ִלְזכּות,  ִלי  ֶׁשַּיֲעמֹד  ֶׁשָחַׁשְבִּתי  ָהַאֲחרֹון  ַהָּדָבר  ּתֹוָרה. 
ֶׁשָעִׂשיִתי, ְּבִלי ַהְרֵּבה ַּכָּוָנה. ָרִאיִתי ֶׁשֵּבית ַהְּכֶנֶסת ְקָצת ֹלא ְמֻסָּדר ְוָאַמְרִּתי 

ְלַעְצִמי: ֲאִני ֲאַנֶּקה, ֲאִני ֲאַסֵּדר אֹותֹו"... 
ָמה ַרב ּכָֹחּה ֶׁשל ְּפֻעָּלה ְקַטָּנה!

ִסַּפְרִּתי ֶאת ַהִּסּפּור ַהֶּזה ְלָאָדם ֶׁשעֹוֵבד ִּביִׁשיַבת "ֵּבית ְׁשַמְעָיה". הּוא ִסֵּפר 
ַּבְיִׁשיָבה ְוֹלא ָמְצאּו ִׁשּדּוְך. הּוא  ְמֻבָּגִרים ֶׁשָּלְמדּו  ִלי ֶׁשָהיּו ַּכָּמה ַּבחּוִרים 
ָאַמר ָלֶהם: "ִאם ַּתֲעׂשּו ָּדָבר ֶׁשֵאיְנֶכם ַחָּיִבים ַלֲעׂשֹות – ַּגם ַהָּקָּב"ה ַיֲעֶׂשה 
ְׁשִטיְּבַלאְך,  ְּכֵנִסּיֹות,  ָּבֵּתי  ָּכאן  ֵיׁש  ַלֲעׂשֹות.  ַחָּיב  ֹלא  ֶׁשהּוא  ַמֶּׁשהּו  ָלֶכם 

ְּתַסְּדרּו אֹוָתם". 
ֵהם ִהְתַּבְּיׁשּו ַלֲעׂשֹות זֹאת ְּבֶאְמַצע ַהּיֹום, ּוָבאּו ְּבָׁשָעה ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ַּבַּלְיָלה, 

ְּכֶׁשַאף ֶאָחד ֵאינֹו רֹוֶאה אֹוָתם, ִנּקּו ֶאת ֲחַדר ַהָּקֶפה ְוַכּדֹוֶמה. 
הּוא ִסֵּים ֶאת ִסּפּורֹו ְוָאַמר: ְׁשלֹוֶׁשת ַהַּבחּוִרים ֶׁשִהְתַעְּסקּו ָּבֶזה ִהְתָאְרסּו! 
ַמה ֶּׁשֹּלא עֹוִׂשים  ַלֲעׂשֹות  ַמְצִליִחים  ְקָצָרה  ִּבְתִפָּלה  ִלְפָעִמים  ָצָרה,  ְּבֵעת 
ְּבִהְתַחְּזקּות  ַקָּלה,  ְּבִהְתרֹוְממּות  ְקַטָּנה,  ְּבִהְתעֹוְררּות  ֲאֻרּכֹות!  ִּבְתִפּלֹות 

ְּבִמְצָוה ַקָּלה, ֶאְפָׁשר ִלְפעֹל ְיׁשּועֹות ְלֹלא ְּגבּול. 
)ַרִּבי ּגֹוֵאל ֶאְלָקִריף ְׁשִליָט"א – נאה דורש שמות(

ְקֵנה ֶאת עֹוָלְמָך ִלְפֵני ֶׁשַּיְקִּדימּוָך ֲאֵחִרים!

ְּבחֹול ַהּמֹוֵעד ֶּפַסח ִנְכַנס ַאְבֵרְך ְלֵבית ְּכֶנֶסת ֵּבין ִמְנָחה ְלַמֲעִריב. ַהַּגָּבִאים 
ִהְבִחינּו ּבֹו ּוִמָּיד ָּפנּו ֵאָליו ְּבַבָּקָׁשה ֶׁשִּיְדרֹׁש ְּדָרָׁשה ְקָצָרה ִלְפֵני ַהִּצּבּור. 

ֵסֵרב ַהָּלה ְוָאַמר: "ָלאו ִאיׁש ְּדָבִרים ָאנִֹכי...". 
ֲאָבל ַהַּגָּבִאים ֹלא ִוְּתרּו, ִהְפִצירּו ּבֹו ַעד ֶׁשֶּנְעַּתר לֹוַמר ַּכָּמה ִמִּלים. 

ֶהֱעלּוהּו ַאַחר ָּכבֹוד ֶאל ַה'ִּביָמה' ְוהּוא ָּפַתח ְוָאַמר ָּכְך:
"ַרּבֹוַתי! עֹוד ַּכָּמה ָיִמים ָיחּול 'ְׁשִביִעי ֶׁשל ֶּפַסח', ּבֹו קֹוְרִאים ָאנּו ַּבּתֹוָרה 

ֶאת ָּפָרַׁשת ְקִריַעת ַים סּוף. ִנְתּבֹוֵנן ְמַעט ָמה ֵאַרע ָׁשם.
ֵעת.  ְּבאֹוָתּה  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶׁשל  ַמָּצָבם  ָהָיה  נֹוָרא  ַּכָּמה  יֹוְדִעים  ַוַּדאי  ֻּכָּלם 
ְמאֹות ַאְלֵפי ְיהּוִדים צֹוֲעִדים ִעם ְנׁשֹוֵתיֶהם ְוַיְלֵדיֶהם ַהְּקַטִּנים, ֵמֲאחֹוֵריֶהם 

ׁשֹוֲעִטים ִמיְליֹוֵני ָּפָרִׁשים ִמְצִרִּיים, ְוִלְפֵניֶהם – ַים סּוף. ֵאין ְלָאן ִלְברַֹח!
ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ֶאת  ֶׁשַּיִּציל  ֶנֶפׁש  ְמִסירּות  ֶׁשל  ַמֲעֶׂשה  ִנְצַרְך  ְרָגִעים  ְּבאֹוָתם 
ְוִיְגרֹם ְלָכְך ֶׁשַהָּים ִיָּבַקע. ְלֹלא ַמֲעֶׂשה ֶׁשל ְמִסירּות ֶנֶפׁש – ֹלא ָהיּו ְיכֹוִלים 

ְלִהָּנֵצל!
ֶּבן  ֵגְרׁשֹון  "ְּבֵׁשם   – ַהַּדְרָׁשן  ַמְמִׁשיְך   – ֶאָחד"  ְיהּוִדי  ָׁשם  ָהָיה 

ַעִּמיָנָדב..." 



ְמֻיָּדֵענּו  ֲאָבל  ַעִּמיָנָדב',  ֶּבן  'ַנְחׁשֹון  ִלְלחֹׁש  ַמְתִחיל  ַהָּקָהל  ָּכל 
ַהַּדְרָׁשן עֹוֶׂשה ַעְצמֹו ְּכֵאינֹו ׁשֹוֵמַע ּוַמְמִׁשיְך ְלָתֵאר ְּבִמִּלים ִצּיּוִרּיֹות 
ֶאת ִהְתַלְּבֻטּיֹוָתיו ַהָּקׁשֹות ֶׁשל ֵּגְרׁשֹון ֶּבן ַעִּמיָנָדב, ֶמה ָעָליו ַלֲעׂשֹות 
ָּבֵעת ַהּזֹו: ִמַּצד ֶאָחד ִנְצָרְך ַמֲעֶׂשה ֶׁשל ְמִסירּות ֶנֶפׁש ִלְקּפֹץ ַלַּמִים, ִמַּצד 
ֵׁשִני – ַמה ִּיְהֶיה ַעל ִאְׁשּתֹו ִויָלָדיו ַהְּקַטִּנים, ִמי ִיְדַאג ָלֶהם ַּכֲאֶׁשר ָימּות 
ִּבְטִביָעה? ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן, ֶהֱחִליט ֵּגְרׁשֹון ֶּבן ַעִּמיָנָדב, ֵיׁש ִלְמסֹר ֶנֶפׁש, ְּבִלי 

ְלִהְתַחֵּׁשב ְּבִׁשּקּוִלים ֲאֵחִרים ְּכָלל!
ֵּביְנַתִים ִנָּגִׁשים ַלַּגַּבאי ַּכָּמה ִמְתַּפְּלִלים זֹוֲעִמים ְוִהִּטיחּו ּבֹו: "ֲהֵרי ַהְּיהּוִדי 

ָאַמר ֶׁשֵאינֹו ִאיׁש ְּדָבִרים, ָלָּמה ָלַחְצָּת ָעָליו ַלֲעלֹות ְלַדֵּבר?!..."
"ּוְבֵכן" – ִהְמִׁשיְך ַהַּדְרָׁשן – "ָהָיה ָּברּור לֹו ֶׁשְּלֹלא ְמִסירּות ֶנֶפׁש ֹלא ָיזּוז 
ֶאָּלא  ַהַּמִים.  ְלתֹוְך  קֹוֵפץ  ֶׁשהּוא  ַעִּמיָנָדב  ֶּבן  ֵּגְרׁשֹון  ֵאפֹוא  ֶהֱחִליט  ָּדָבר. 
ַעִּמיָנָדב  ֶּבן  ַנְחׁשֹון  ֶאת  ָׁשם?  ּפֹוֵגׁש  הּוא  ִמי  ֶאת  ַהְמֻרָּבה,  ֶׁשְּלַהְפָּתָעתֹו 

ֶׁשִהְקִּדימֹו ְּבַכָּמה ְרָגִעים...
ִנְקָרא ַעל  ִאם ֹלא ָהָיה ַנְחׁשֹון ַמְקִּדים ֶאת ֵּגְרׁשֹון – ַעד ַהּיֹום ָהָיה ַהֵּנס 

ֵׁשם ֵּגְרׁשֹון!..."
ָּכל ַהֵּנס ִנְקָרא ַעל ֵׁשם ַנְחׁשֹון. ַמּדּוַע? ַהִאם ֵּגְרׁשֹון ֹלא ָהָיה ָׁשם? ֶאָּלא, 

ֶׁשֵּגְרׁשֹון ָּבא ְמֻאָחר.
ָּכְך ְּבָכל ִמְצָוה. ְלָמָׁשל: ֻכָּּלם ָּבִאים ְלִהְתַּפֵּלל ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת, ֲאָבל ֲעָׂשָרה 

ִראׁשֹוִנים נֹוְטִלים ְׂשַכר ֻּכָּלם. 
)רבי שלמה לוונשטיין שליט"א -מתוק האור שמות(

ּכֹחֹו ַהַהְרָסִני ֶׁשל ֵחְטא

ְוֹלא ָׁשְמעּו ֶאל מֶֹׁשה ַוּיֹוִתרּו ֲאָנִׁשים ִמֶּמּנּו )טז, כ(
ִיְׂשָרֵאל:  ִלְבֵני  מֹוֶרה  מֶֹׁשה  ֶׁשִּבְּתִחָּלה  ַהָּכתּוב,  ִּבְלׁשֹון  ְמַדְקֵדק  ַהַּמְלִּבי"ם 
"ִלְקטּו ִמֶּמּנּו ִאיׁש ְלִפי ָאְכלֹו", ְוִאּלּו ַּבֶהְמֵׁשְך – ְלַאַחר ֶׁשַהּתֹוָרה ְמַסֶּפֶרת 
)כא(:  ַהּתֹוָרה  ּכֹוֶתֶבת   – ֵמַהָּמן  ֶׁשהֹוִתירּו  ַוֲאִביָרם  ָּדָתן  ֶׁשל  ֶחְטָאם  ַעל 

"ַוִּיְלְקטּו אֹתֹו ַּבּבֶֹקר ַּבּבֶֹקר ִאיׁש ְּכִפי ָאְכלֹו". ַמה ֵּפֶׁשר ַהִּׁשּנּוי?
הּוא ְמָבֵאר: ִמְּתִחָּלה ִקֵּבל ָּכל ֶאָחד עֶֹמר ַלֻּגְלּגֶֹלת. ֵּפרּוׁש: ָּכל ֶאָחד ִקֵּבל 
ְלִפי ַהֻּגְלּגֶֹלת ֶׁשּלֹו. ֻּגְלּגֶֹלת ְּכמֹו זֹו ֶׁשל עֹוג ֶמֶלְך ַהָּבָׁשן ִקְּבָלה עֶֹמר ָּגדֹול, 
ֶהֳעָמִרים ָהיּו ָׁשִוים,  ְוֻגְלּגֶֹלת ְקַטָּנה יֹוֵתר ִקְּבָלּה עֶֹמר ָקָטן יֹוֵתר. ֹלא ָּכל 

ֶאָּלא "ִאיׁש ְלִפי ָאְכלֹו" – ְלִפי ּגֶֹדל ַהֻּגְלּגֶֹלת.
ּוִבָּטחֹון  ֱאמּוָנה  ּוְבֶהְעֵּדר  ָמן,  ֵיֵרד  יֹום  ֶׁשְּבָכל  ֶהֱאִמינּו  ֹלא  ַוֲאִביָרם  ָּדָתן 
ַהֵּׁשִני  ֶחְציֹו  ְוֶאת  עֶֹמר,  ֲחִצי  ַרק  ָאְכלּו  ֵהם  ֶׁשִּקְּבלּו.  ֵמָהעֶֹמר  ַּבה' הֹוִתירּו 
ֲחִצי  ִעם  ְלִהְסַּתֵּדר  ְיכֹוִלים  ֶׁשֵהם  הֹוִכיחּו  ֶׁשָּלֶהם  ַּבַּמֲעֶׂשה  ְלָמָחר.  הֹוִתירּו 
עֶֹמר ְליֹום. ָאַמר ָלֶהם ַהָּקָּב"ה: ִאם ָּכְך, ִמָּכאן ּוְלַהָּבא, ּוְבֶמֶׁשְך ָּכל ַאְרָּבִעים 
ַהָּׁשִנים, ְּתַקְּבלּו ֲחִצי עֶֹמר ְליֹום. "ְּכִפי ָאְכלֹו" – ְּכִפי ֶׁשֲאַכְלֶּתם ַהּיֹום, ְּדַהְינּו 
ֲחִצי עֶֹמר, ְּתַקְּבלּו ַּגם ְלַהָּבא. זֹוִהי ַהּתֹוָצָאה ַהָּקָׁשה ֶׁשֵהם ָסְפגּו ְּכתֹוָצָאה 

ֵמֶחְטָאם ְוחֶֹסר ֱאמּוָנָתם.
ִנְׁשֶאֶלת  ַוִּיְבַאׁש".  ּתֹוָלִעים  "ַוָּיֻרם  ַהּתֹוָרה:  אֹוֶמֶרת  ֶׁשהֹוִתירּו  ַהָּמן  ַעל 
ַהְּׁשֵאָלה: ַהָּמן הּוא ֶלֶחם ִמן ַהָּׁשַמִים, ֶלֶחם ַאִּביִרים ֶׁשַּמְלָאִכים ִנּזֹוִנים ִמֶּמּנּו. 

ֵאיְך ָיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשַעל ֶלֶחם ָּכֶזה ַיֲעלּו ּתֹוָלִעים?
ַאִּביִרים.  ֶלֶחם  ַּגם  ַלֲהרֹס  ָיכֹול  ֵחְטא  ֵחְטא!  ֶׁשל  ַהַהְרָסִני  ּכֹחֹו  ֶזה  ֶאָּלא, 
ֲחַז"ל )קֶֹהֶלת ַרָּבה ז, א( אֹוְמִרים: "ְּבָׁשָעה ֶׁשָּבָרא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶאת ָאָדם 
ָהִראׁשֹון, ְנָטלֹו ְוֶהֱחִזירֹו ַעל ָּכל ִאיָלֵני ַּגן ֵעֶדן, ְוָאַמר לֹו: ְרֵאה ַמֲעַׂשי ַּכָּמה 
ָנִאים ּוְמֻׁשָּבִחים ֵהם, ְוָכל ַמה ֶּׁשָּבָראִתי ִּבְׁשִביְלָך ָּבָראִתי. ֵּתן ַדְעְּתָך ֶׁשֹּלא 

ְּתַקְלֵקל ְוַתֲחִריב ֶאת עֹוָלִמי". ֵחְטא ָיכֹול ְלַקְלֵקל ַּגם ֶאת ַּגן ֵעֶדן.  
)ַרִּבי ֵמִאיר ִציְמרֹוט ְׁשִליָט"א- נאה דורש שמות(

ַּבל ִיְדַאג ֵמַאִין ָיבֹא ֶעְזִרי 

ֶאְתֶכם  ְּבהֹוִציִאי  ַּבִּמְדָּבר  ֶאְתֶכם  ֶהֱאַכְלִּתי  ֲאֶׁשר  ַהֶּלֶחם  ֶאת  ִיְראּו  ְלַמַען 
ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים )טז, לב(

%ַהַּמְׁשִּגיַח ַרִּבי ּדֹב ָיֶפה ַזַצ"ל, ֵמִביא ְּבִׂשיחֹוָתיו ֶאת ִּדְבֵרי ַה"ֶּמֶׁשְך ָחְכָמה" 
ֶׁשָּׁשַאל: ָלָּמה ָהְיָתה ַהּתֹוָרה ְצִריָכה ְלַסֵּים ַּבִּמִּלים "ְּבהֹוִציִאי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ 
ִמְצָרִים", ִלְכאֹוָרה ָהָיה ַּדי ִלְכּתֹב: "ְלַמַען ִיְראּו ֶאת ַהֶּלֶחם ֲאֶׁשר ֶהֱאַכְלִּתי 

ֶאְתֶכם ַּבִּמְדָּבר"? 
הּוא ְמָבֵאר: ָאָדם ָעלּול ַלֲחׁשֹב ֶׁשַהַּפְרָנָסה ֵמֵאת ה', ִּבְפָרט ִאם ִהיא 
ְּבֶדֶרְך ֵנס - ֻמְבַטַחת ַרק ְלִמי ֶׁשָּדבּוק ְּבַדְרֵכי ה' ּוַמְנִהיג ֶאת ַעְצמֹו 
ְּבֶדֶרְך ַעל ִטְבִעית. ַרק ָאז ָיכֹול הּוא ְלַהְׁשִליְך ַעל ה' ְיָהבֹו. ֲאָבל ָּכל 

ְזַמן ֶׁשֹּלא ִהִּגיַע ְלַדְרָּגה זֹו – ָעָליו ָלחּוׁש ְמאֹד ְלַנְפׁשֹו. 
ָהַרְמַּב"ם )ְּבסֹוף ִהְלכֹות ְׁשִמָּטה ְויֹוֵבל( ָאֵכן ּכֹוֵתב, ֶׁש"ָּכל ִאיׁש ָוִאיׁש ִמָּכל 

ַלֲעמֹד  ְלִהָּבֵדל  ַמָּדעֹו  ֶוֱהִבינֹו  אֹותֹו  רּוחֹו  ָנְדָבה  ֲאֶׁשר  ָהעֹוָלם,  ָּבֵאי 
ִלְפֵני ה' ְלָׁשְרתֹו ּוְלָעְבדֹו ְלֵדָעה ֶאת ה', ְוָהַלְך ָיָׁשר ְּכמֹו ֶׁשָעָׂשהּו ָהֱאֹלִקים, 

ּוָפַרק ֵמַעל ַצָּוארֹו עֹל ַהִחְּׁשבֹונֹות ָהַרִּבים ֲאֶׁשר ִּבְּקׁשּו ְּבֵני ָהָאָדם - ֲהֵרי ֶזה 
ְוַנֲחָלתֹו ְלעֹוָלם ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים,  ְוִיְהֶיה ה' ֶחְלקֹו  ִנְתַקֵּדׁש קֶֹדׁש ָקָדִׁשים 

ְוִיְזֶּכה לֹו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ָּדָבר ַהַּמְסִּפיק לֹו ְּכמֹו ֶׁשָּזָכה ַלּכֲֹהִנים ְוַלְלִוִּיים". 
ָּכֵאּלּו  ִלְדָרגֹות  ֶׁשִהִּגיַע  ִמי  ִּבְׁשֵלָמא  ְוִלְׁשאֹל:  ַהּׁשֹוֵאל  ָלבֹוא  ֵאפֹוא,  ָיכֹול 
ִנְׂשָּגבֹות ֶׁשל ְּדֵבקּות ַּבה' - ִיְזֶּכה ִלְמזֹונֹות ּוְלַפְרָנָסה, ֲאָבל ִמי ֶׁשֵאינֹו אֹוֵחז 
ַּבַּדְרָּגה ַהּזֹאת - ִאם ִיְלַמד ְּבכֹוֵלל, ֵאיְך ְיַחֵּתן ֶאת ַהְיָלִדים? ֵמַאִין ָיבֹא ֶעְזרֹו? 
ֲהֵרי הּוא ֵאינֹו ַּבַּדְרָּגה ַהְּגבֹוָהה ֶׁשל 'ָּפַרק ֵמָעָליו עֹל ַהִחְּׁשבֹונֹות ָהַרִּבים', 

הּוא ָאָדם ָרִגיל!
אֹוָתם  "ְּבהֹוִציִאי  ַהּתֹוָרה  ַמְדִּגיָׁשה  ָחְכָמה",  ַה"ֶּמֶׁשְך  אֹוֵמר  ָּכְך,  ִמּׁשּום 
ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים"! ַהָּקָּב"ה ֶהֱאִכיל ָמן ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבָׁשָעה ֶׁשָאְמרּו ֲעֵליֶהם: 
ָּדַאג  הּוא  ָאז  ַּגם  ָזָרה".  ֲעבֹוָדה  עֹוְבֵדי  ְוַהָּללּו  ָזָרה  ֲעבֹוָדה  עֹוְבֵדי  "ַהָּללּו 
ִלְמזֹוָנם ּוַפְרָנָסָתם. ַהָּקָּב"ה ֹלא ִהְמִּתין ַעד ֶׁשְּיַקְּבלּו ֶאת ַהּתֹוָרה ִויַקְּימּוָה. 
ִיְּדֶבּנּו ִלּבֹו ְלַקֵּבל ָעָליו עֹל  ָלֵכן, ְמַסֵּים ַה"ֶּמֶׁשְך ָחְכָמה", "ָּכל ִאיׁש ֲאֶׁשר 
ַּדְרֵכי ַהֵּׁשי"ת ְותֹוָרתֹו, ַּבל ִיְדַאג ֵמַאִין ָיבֹוא ֶעְזִרי, ִּכי ַּגם ִאם ֲעַדִין ֹלא ֻהְרַּגל 
ַּבּתֹוָרה, ַרק ַמְּטַרת ְלָבבֹו ָּגלּוי ְליֹוֵדַע ַּתֲעלּוָמה ִּכי ַּכָּוָנתֹו ְלִהְתַאֵּמץ ִּבְמעֹוז 

ַהּתֹוָרה - ְיַחְּלֵצהּו ה' ְוֹלא ַיַעְזבֹו, ְוַיְזִמין ַּפְרָנָסתֹו".
)ַרִּבי ִחְזִקָּיהּו ִמיְׁשקֹוְבְסִקי ְׁשִליָט"א – נאה דורש שמות(

ִּבֵּקׁש ַהָּקָּב"ה ִלְכּתֹב ֶאת ַהִּדְּברֹות ַעל ֶאְצְּבעֹות מֶֹׁשה

#ִויֵדי מֶֹׁשה ְּכֵבִדים ַוִּיְקחּו ֶאֶבן ַוָּיִׂשימּו ַתְחָּתיו )יז, יב(
ֶיְׁשָנם  ְּבָיֵדינּו.  ַהְּמצּוִיים  ַהִּמְדָרִׁשים  ְּבִסְפֵרי  מֹוִפיַע  ֶׁשֵאינֹו  ִמְדָרׁש  %ֶיְׁשנֹו 
ְּבהֹוָצַאת  ַהְרֵּבה  ָעַסק  ֲחִסיָדה,  ִיְׂשָרֵאל  ָהַרב  ָסִבי,  ֶׁשֶּנֶעְלמּו.  ִמְדָרִׁשים 
ִלְרּכֹׁש  לֹו  ְוִהִּציעּו  ִמָּפַרס,  עֹוִלים  זּוג  ֵאָליו  ָּבאּו  ַּפַעם  ְוַהְהָּדָרָתם.  ְסָפִרים 
ְּכַתב ָיד ַעִּתיק. הּוא ָאֵכן ָקָנה ֶאת ַהְּכָתִבים, ְוִגָּלה ֶׁשְּמֻדָּבר ְּבֵסֶפר ֶׁשָּכַתב 
ֵמִעְנְיֵני  ִמְּדָרִׁשים  ֵאּלּו  ָּגאֹון".  ַהאי  ְלַרב  "ְרׁשּויֹות  ַהִּנְקָרא  ָּגאֹון,  ַהאי  ַרב 
ָּפָרַׁשת ַהָּׁשבּוַע, ְוָנֲהגּו ִלְקרֹא ֵמ'ְרׁשּויֹות' ֵאּלּו ִלְפֵני ְקִריַאת ַהּתֹוָרה. ָסִבי ֹלא 
ָיכֹול ָהָיה ַלֲעסֹק ְּבהֹוָצַאת ַהְּכָתִבים ָלאֹור, ְוָנַתן ְלָמכֹון ַאֵחר ַלֲעסֹק ְּבָכְך. 

ְוָאֵכן, ַהֵּסֶפר ָיָצא ָלאֹור.
ּוְבֵכן, אֹוֵמר אֹותֹו ִמְדָרׁש ֶנְעָלם: ַמּדּוַע ֵיׁש ָלנּו ְׁשֵּתי ָיַדִים ְוֶעֶׂשר ֶאְצָּבעֹות? 
ַהִּמְדָרׁש,  ַאַחת? אֹוֵמר  ָיד  ַמּדּוַע ֹלא  ֶעְׂשֵרה?  ְׁשֵּתים  ֵּתַׁשע אֹו  ַמּדּוַע ֹלא 
ְּכֶנֶגד ֲעֶׂשֶרת  ְוֶעֶׂשר ָהֶאְצָּבעֹות  ַהְּבִרית,  ְּכֶנֶגד ְׁשֵני לּוחֹות  ֵהן  ַהָּיַדִים  ְׁשֵּתי 

ַהִּדְּברֹות. 
ַמְמִׁשיְך ַהִּמְדָרׁש ְואֹוֵמר, ַהָּקָּב"ה ָרָצה ִלְכּתֹב ֶאת ַהּתֹוָרה ַעל ְׁשֵּתי ָיָדיו ֶׁשל 

מֶֹׁשה. ַעל ָּכל ֶאְצַּבע ָּדָבר ֶאָחד. 
ַמְדִהים! מֶֹׁשה ִהּנֹו ְילּוד ִאָּׁשה. ַהּתֹוָרה ּכֹוֶתֶבת ְּבֵפרּוט ֵּכיַצד נֹוַלד: "ַוֵּיֶלְך 
ִאיׁש ִמֵּבית ֵלִוי ַוִּיַּקח ֶאת ַּבת ֵלִוי; ַוַּתַהר ָהִאָּׁשה ַוֵּתֶלד ֵּבן" )ְׁשמֹות ב, א(. ֹלא 
ָרִגיל,  ְּכֶיֶלד  נֹוַלד  ֵמַהָּׁשַמִים.  ְיִׁשירֹות  ֶׁשָּנַפל  ְּבִמיֶׁשהּו  ְּבַמְלָאְך. ֹלא  ְמֻדָּבר 
ְוִנְתַעָּלה ַעד ֶׁשִהִּגיַע ְלַמְדֵרָגה ּכֹה ְּגבֹוָהה, ֶׁשַהָּקָּב"ה ָחֵפץ ִלְכּתֹב ַעל  ָעָלה 

ָיָדיו ֶאת ֲעֶׂשֶרת ַהִּדְּברֹות! 
ַמּדּוַע ֶּבֱאֶמת ֹלא ָעָׂשה ָּכְך? ִמּׁשּום ֶׁשּיֹוֵדַע ַהּדֹורֹות ֵמרֹאׁש ָצָפה ֶׁשֲעִתיִדים 
ִיְׂשָרֵאל ַלֲחטֹא ָּבֵעֶגל, ְוָאז ֵיׁש ִלְׁשּבֹר ֶאת ַהּלּוחֹות. ַהָּקָּב"ה ֹלא ָרָצה ֶׁשִּיְהֶיה 

צֶֹרְך ִלְׁשּבֹר ֶאת ָיָדיו ֶׁשל מֶֹׁשה, ְוָלֵכן ֹלא ָּכַתב ֶאת ַהִּדְּברֹות ַעל ָיָדיו.
מֶֹׁשה  "ִויֵדי  ְּבָפָרָׁשֵתנּו:  ָּכתּוב  ַהְּדרּוׁש:  ֶּדֶרְך  ַעל  ָהַאֲחרֹוִנים  ַאַחד  אֹוֵמר 
"ִויֵדי מֶֹׁשה  ִתְּרֵּגם אּוְנְקלֹוס:  יב(.  )יז,  ַתְחָּתיו"  ַוָּיִׂשימּו  ֶאֶבן  ַוִּיְקחּו  ְּכֵבִדים 
ְיָקָרא". 'ְיָקָרא' הּוא ְלׁשֹון ּכֶֹבד, ֲאָבל ִנָּתן ִלְדרֹׁש ֶׁשהּוא ִמְּלׁשֹון ֲחִׁשיבּות, 
ִויָקרֹות,  ֲחׁשּובֹות  ָהיּו  מֶֹׁשה  ֶׁשל  ָיָדיו  ְּכֵבִדים",  מֶֹׁשה  "ִויֵדי  ִויָקר.  ָּכבֹוד 
ֶאֶבן  "ַוִּיְקחּו  ְלִפיָכְך  ָהֵעֶגל,  ְּבַמֲעֵׂשה  ָחִליָלה  ֶׁשִּיָּׁשְברּו  ָרָצה  ֹלא  ְוַהָּקָּב"ה 
ַוָּיִׂשימּו ַתְחָּתיו". ִּבְמקֹום ַעל ַהָּיַדִים ָּכְתבּו ֶאת ַהּלּוחֹות ַעל ֲאָבִנים. ַעל ְׁשֵני 

לּוחֹות ַהְּבִרית.
)ַרִּבי ַאְבָרָהם ְצִבי ַמְרָּגִלית ְׁשִליָט"א – נאה דורש שמות(


