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  ""בשלחבשלח""פרשת פרשת 
            את הים ברוח קדים עזה כל הלילה וישם את הים לחרבה ' לך הוויט משה את ידו על הים וי"

  .חד ונתיבוכל א]. כא, יד ["ויבקעו המים
, או להבדיל לעריכת שמחה, לרופא שיניים, לא צפויה, שלפתע פתאום היתה הוצאה גדולה, מתי זה קרה לאחרונה

  ?ומאיפה לוקחים את הכסף, והחשבון במכולת תפח, והיתרה בבנק עומדת על הגבול
  !והכל בא על מקומו בשלום, כאילו נפתח איזה פתח בשמים. הכל מסתדר, שהואאיכ, ואז

, רוסיה. לסוכר, תור ללחם. ברוסיה הגדולה אנשים עומדים בתור במשך שעות ארוכות. ונשתומם, תבונן סביבנ
ומכרות , מחצבי הזהב והיהלומים, בארות הנפט בסיביר, עם שדמות החטה של אוקראינה, המעצמה הכבירה

  .ברוסיה אין לחם לאכול, הפחם באוראל
. בחסדי שמים, אין תורים ללחם, ם כל תחלואי המשק ועיוותי הכלכלהע, ללא נפט ומחצבים, בארץ ישראל, וכאן

? ועוד היד נטויה לקליטת עליה איך. מזון וחינוך, ילדים זוכים לביגוד. מסתדרים', זוגות צעירים נישאים וברוך ה
 ועל נס, וףפרנסתו של אדם דומה לקריעת ים סאנו יודעים ש. ולנו יש. לכלכלנים אין על כך תשובה ?על איזה בסיס

  .בחסדי שמים, תלויה היא בנסים. וכך פרנסתה של המדינה כולה, כך היא פרנסתו של כל אדם...  שאלות אין–
כאשר המצרים . אלא שזה היה פתרון הרחוק ביותר מן הדעת, יתירה מזאת לא זו בלבד שקריעת ים סוף היתה נס

אבל איש לא העלה . היו שביקשו להלחם בהם, היו שחשבו להסגיר את עצמם למצרים, רדפו אחר בני ישראל
  !בחרבה, ביבשה – שאפשר להיכנס אל הים ולחצות אותו, בדעתו

ואין אדם , וזמן הגאולה, יום המיתה: ואלו הן. שבעה דברים מכוסים מבני אדם. "הוא הדין בפרנסתו של אדם
האם הם חשבו ותכננו בעבר , אנשיםתשאלו את מרבית ה...". ואין אדם יודע במה משתכר, יודע מה בלבו של חברו
. ואיך מצאו את מקום עבודתם, תשמעו מפיהם סיפורים מופלאים כיצד הגיעו לאן שהגיעו, את משלח ידם הנוכחי

  !כקריעת ים סוף, ממש
פעמים כה רבות , ל שקשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף"שגם עליה אמרו חז, ת בן או בת זוגכך הדבר גם במציא

! מי היה מעלה על דעתו. בהרגליהם, ברקעם, ומרוחקים האחד מהשני גם בתכונותיהם, ת מרוחקיםהם ממקומו
  !כקריעת ים סוף, פשוטו כמשמעו, והנה זה זיווג מן השמים

שהוא נקרע לתריסר , ל אמרו"אבל חז. שהים נקרע לפני בני ישראל, ידוע. ועוד השוואה בין קריעת ים סוף לפרנסה
שהים " אתה פוררת בעזך ים"רבותינו ביארו את הפסוק . אך גם בכך לא די. ר בנתיבווכל שבט עב, שבילים

  ...פירור פרטי בקריעת ים סוף, היינו שלכל אחד היה מסלול משלו, התפורר לפירורים
שביל לכל "ישנו , ובפרטות. בטובו, ה זן את העולם כולו"הקב. אף לעניין הפרנסה? לעניין מה הדברים אמורים

, אולם גם באותו מקצוע עצמו. כל מקצוע והשביל שלו. ליהלומנים נתיב משלהם, חקלאים נתיב משלהםל". שבט
כל ... והשנייה מפהקת משעמום, קונים ולקוחות, האחת הומה אנשים, יכולות להיות שתי חנויות הסמוכות זו לזו

  !"אין אדם נוגע במה שמוכן לחברו"ו, ומסלולו באותה קריעת ים סוף – אחד
לאה חשה שהסבלנות שלה עומדת להתפוגג ויחד עמה גם שאריות האופטימיות שעדיין :  הממחיש זאת היטבסיפורה הנ

נותרו עוד עשרה ימים עד . היא לא טעתה. כן. היא דפדפה בעצבנות בלוח השנה שלפניה וקרבה אותו לעיניה. קיננו בתוכה
בין התוכניות המשוערות . מצב שונה מאד מזה שלו ציפוב. לתאריך שנקבע והם מצויים הרחק מהיעדים שהציבו לעצמם

תחושת האכזבה וחוסר האונים שהזדחלה בלבה בימים האחרונים ? מה יהיה .שלהם לבין המציאות לא היה אפילו דמיון קל
  ?עליהם להרים ידיים? אז מה. החלה צוברת תאוצה

וכל צלצול שהוא , שים האחרונים גברה תלותה בובחוד. מבלי משים שלחה מבט קצר לעבר מכשיר הטלפון המצוי בקרבתה
אולי הוא ? אולי הפעם זה האדם שיסייע בידם להחלץ ממצוקתם. משמיע מקפיץ אותה ממקומה ומעורר בה תקווה חדשה

  ?הקונה המיועד של דירתם
. נחלשו, יטבשהיו בדרך כלל אנשים בריאים ומתפקדים ה, חמיה וחמותה. הכל הגיע אליהם בהפתעה לפני כמחצית השנה

והם זקוקים להיות בקרבת , בתוך זמן קצר התברר שמצבם הבריאותי שוב לא יאפשר להם לשרת את עצמם כפי שהיה בעבר
לאה . שניים מבניהם של ההורים הקשישים חיים מעבר לים .בני משפחתם ולהסתייע בהם לנהל את חיי היום יום שלהם

אלא שגם הם מתגוררים בעיר מרוחקת מזו של . אן בארץ לסיוע ולעזרהומשפחתה הם האלטרנטיבה היחידה שנותרה להם כ
היה להעתיק , שצץ בראשם כשהבינו את המצב החדש, הרעיון המיידי והקל ביותר. ההורים והיה עליהם למצוא פתרון לבעיה

לה חדר בדירתם כדי לזרז את המעבר חשבו להקצות להם תחי .מקום מגוריהםאת מקום מגורי ההורים לעיר שלהם ובקרבת 
  .ובהקדם האפשרי למצוא עבורם דירה קטנה שתתאים לצרכיהם

עליכם לעשות כל מאמץ שניתן כדי . הרופאים והמטפלים הביעו דעה נחרצת נגדה.  מהר מאד מעל הפרקאפשרות זו ירדה
 כל .שאר בביתםלהיאבל בהחלט מסוגלים , הם אומנם זקוקים לעזרה. לאפשר להורים להמשיך לגור בסביבה המוכרת להם

נותרה , עכשיו .במקומם שימשיכו ועל פי נתוני בריאותם חשוב מאד, בגילם. מעבר לסביבה חדשה עלול לגרום להרעה במצבם
זה הרי מצוות כיבוד הורים , אף שההתלבטות לא היתה ממושכת. לעבור להתגורר בקרבת ההורים. בידם בחירה אחת

היה . רגילים לאורח החיים במקום ולתנאים,  היטב בעיר מגוריהם הנוכחיתהם מעורים. לא היתה ההחלטה קלה, במיטבה
  .שהצדיק את עצמו לנוכח מצב הבריאות של ההורים, מעין מהפך בחייהם, בר בשינוי גדוללהם ברור שמדו

נא לשמור על קדושת העלון                                           
   .אין לקרוא בשעת התפילה

 !חן שבתמומלץ לקרוא בשול
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 ל"ז בן שרה מוריס מורטזה נ"לע
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ראו בכך הם . הדירה הוצעה למכירה והתאימה להם. בדיוק באותם ימים התפנתה דירה בבנין סמוך לזה של ההורים
את דמי הקדימה שילמו מסכום קטן שהיה מצוי . הזדמנות מיוחדת שכיוונה יד ההשגחה ומיהרו לחתום על חוזה רכישה

ציפו לקבל ממכירת דירתם , שהתחייבו לשלם עד כניסתם לדירה בעוד מספר חודשים, ואת יתרת התשלום, ברשותם
  .פעם מישהו אחר נמצא אצל הסבא והסבתאכשבכל , בינתיים ערכו תורנות בין בני המשפחה. הנוכחית

מצויה באזור מגורים מבוקש וגם המחיר שדרשו עבורה היה סביר , היא מטופחת ונאה. הם לא צפו כל קושי במכירת דירתם
למרות שחלפו מספר חודשים מאז שהעמידו אותה למכירה לא עלה בידם . אלא שהמציאות טפחה על פניהם. וניתן להשגה

בכל פעם צצו . בכל פעם התבטלה העסקה מסיבה שונה. חלק מהם אפילו מאד רציניים,  היו מתעניינים.למצוא לא קונה
  .'הם הרגישו את יד ה, אף משונות, לפעמים, ההתרחשויות היו. קשיים בלתי צפויים שמנעו את העברתה לבעלות אחרת
אם . מורים לשלם ולקבל את המפתחות לידםבעוד עשרה ימים הם א. המועד שבו עליהם לשלם עבור הדירה שרכשו קרב ובא
אולי יובילו המוכרים לביטול העסקה ואז מצבם עוד פחות ? מי יודע. לא יהיה להם הסכום הדרוש יגרמו נזקים ואי נעימות

והמעבר לדירה , שדורשת שהייה קבועה בבית הסבא והסבתא על חיי המשפחה, מה גם שבינתיים מקשה התורנות. טוב
  . הפתרון העדיףהחדשה הוא כבר

כמעט הכריזה שהיא מרימה ידיים כשלפתע נזכרה בתיאור ששמעה לא מכבר על בעל חיים מסוים הרוצה ללכוד טרף לאה 
, נעמד סמוך לעץ עליו ניצב טרפו. כדי לממש את רצונו הוא נוקט בשיטה מיוחדת. המצוי על עץ והוא אינו מסוגל להגיע אליו

מטרתם להפיל מורך ופחד בלבו כדי שיאבד את העשתונות ויסבור שהכל אבוד ואין כל משמיע קולות ועושה תנועות שכל 
נלכד בסופו של דבר , אכן, מי שהולך שולל אחרי ההכוונה הזו לייאוש. ואז מרוב אימה הוא נופל לזרועות אויבו, סיכוי לברוח

חיזקה את עצמה באמונה בו .  בזרועותיואסור לה ליפול. הייאוש הוא המצע הטוב ביותר לחוסר התקדמות ועשייה ...ונטרף
,  לא פיללו להלובצורה שהם אפי, והם נושעו בצורה פלאית, הרי עם ישראל בים סוף היה במצב נואש לא פחות ממנה, יתברך

. נכון שהזמן קצר מאד. ואחר נפנתה לעיסוקיה בתחושה משופרת, היא נשאה תפילה מעומק לבה לבורא עולם שיושיע אותם
  ...לא תקצר' יד ה, אך

וסיפר כי הוא מחפש נואשות , שבו הם גרים היה על הקו, אחד מדיירי הרחוב. הגיע צלצול הטלפון המיוחל, יומיים לאחר מכן
עולים לארץ ומבקשים לגור , כבר מספר חודשים דירה עבור הוריו שעוזבים את מקום מגוריהם באחת ממדינות אירופה

,  שלהם עומדת למכירה והוא מזדרז להתקשר כי הזמן העומד לרשותם קצר ביותררק באותו בוקר שמע שהדירה. בקרבתם
  .והוא מוכן לשלם במזומן מחיר גבוה

שרק אדון העולם יכול , הכל הסתדר כמו חלקיו התואמים של פזל. כעבור יומיים כבר החליפה דירתה של לאה בעלות
  .ות שבאה בעקבות הייאוש שאיים להשתלט עליהשלאה חשה בחיזוק נוסף לאותה התעורר, למותר לציין. להרכיב

מצבים הגורמים לאדם תחושה שהכל דרוך . גם אם גורמיהן שונים, הרהורי ייאוש כאלה עלולים להופיע בנסיבות דומות
יהודי מצווה לא ליפול במלכודת , אבל. במקום ודבר לא מתקדם מביאים למחשבות של אין תקווה הן ברוחניות והן בגשמיות

את מקומו של הייאוש צריכים לתפוס . ולא להכשיר את הקרקע למפלה הבאה, דוגמת אותו בעל חיים טורף, ת לושמוצב
  .האמונה והביטחון שהכל ישתנה בחסדו יתברך לטובה

לא היו לו כל סיכויים . יוסף היה כלוא בהשפלה בבור עמוק שאור שמש לא הגיע אליו. מידת בטחון זו נלמדת מיוסף הצדיק
הוא נאלץ לשהות . כי היה מוטל עליו חרם שלא לגלות מכירתו, אפילו לא לשלוח לאביו הודעה שהוא נמצא, המקוםלצאת מ

היה , ובכל זאת. במחיצתם של רשעים ופושעים ממצרים הידועה בטומאתה וסבל מייסורים רוחניים וגשמיים קשים ומרים
דרגת הביטחון של יוסף היתה כה גדולה  .ויושיעו, בצדקתוחנן לבוראו שיישאר מלא תקווה ובטחון ולא הפסיק לבקש ולהת
וזאת לאחר שעבר ניסיונות שונים וקשים . נחשבה לו לעוון ולפגם, "וזכרתני: "עד שאמירה כמו זו שבה פנה לשר המשקים

לגלות משום כך הוא היה היהודי הראשון שירד  .במשך שנים רבות ועמד בהם בגבורה עצומה עד שזכה לתואר יוסף הצדיק
לבנות את היסוד לכל העם היהודי על מנת שיהיו להם הכלים להחזיק מעמד , עליו מוטל היה להכין את התשתית. מצרים

  .עליהם גם בהיותם בבירא עמיקתא' ללחום את המלחמה הנכונה ולהמליך את ה, במצבים קשים
כי זו דרכה .  במוחו של יוסף הרהורי ייאושרבי צדוק הכהן מלובלין אומר שבלילה האחרון להיותו בכלא התחילו להתנוצץ

.  שממש לפני סיום שלטונה היא מתגברת בתוקף ובעוז כל כוחותיה וחילותיה באופן נורא ואיום למעלה מן הטבעא"של הסט
  ...ממש לפני הישועה מתגברים הקשיים, וכן הוא בכל ניסיון שהאדם עומד בו

ולמחרת . א גם ברגעיה האחרונים בעת עוצמתה ותקיפותה"יע את הסטאבל עלינו לנהוג כמו יוסף הצדיק שהתגבר והכנ
  ).נצוצות (...'ענו הכן יושי. הלבישוהו בבגדי מלכות והריצו אותו אל בית המלך, הוציאוהו מן הבור

  ].לא, יד[ "ובמשה עבדו' ויאמינו בה"
     מאמין כאילו, ישראל ברועה המאמין שכל, ללמדך -? ובמשה לומר תלמוד ומה', בה וחומר קל, האמינו במשה אם

 ).שמעוני ילקוט (העולם והיה שאמר במי
, לעולם ילדים להביא יכול הוא אין כי הרופאים עליו שפסקו, ל"זצ צדקה יהודה רבי הגאון של מתלמידיו אחד על מסופר

 הצדיק לגאון מקורב בהיותו. מצרתו' ה שיושיעו בתפילות עמו והשתתף, כאבו את כאב, שחבבו רבו. רווק נשאר כן ועל, ל"רח
 היא נפלאת כי הגם, זאת היתה' ה מאת כי לדעת, באמונה שיחזקו הרב אל שילך לתלמידו הציע, ל"זצ אבוחצירא מאיר רבי

  .בעינינו
 ואמר הרב אותו קטע... 'מפאת הנישואין בברית באתי לא, אני מבוגר בחור'. סיפורו את מאיר לרבי וסיפר התלמיד נסע

  ! 'ובנות בנים לראות ותזכה, ההגון זיווגך את תמצא בקרוב'
  . הרבה לשמחתו גבול היה לא. בבכי פרץ דבריו את הבחור כשמוע

  . הצדיק אל בעצמו לנסוע והחליט, אלו לדברים הרב תמה, בשמעו. כהווייתן דברים לו וסיפר רבו אל נכנס, ירושלימה כשהגיע
 לא הלה... פלוני לתלמיד ובנות בנים אתמול הבטיח הרב, 'לעניין ישר ניגש צדקה י"הגר. הרם כערכו מאיר רבי כיבדו, בהגיעו

. זו מצערת קביעה על ידיהם וסמכו, הממצאים את ראו ביותר הגדולים הרופאים. ילדים להביא יכול שאינו מחמת, נישא
  ' ...סיפורו את לספר הספיק לא שפשוט חוששני. וצפייה לאשליה הבחור נכנס עתה

  ! 'ילדים לו יהיו': מאיר רבי לו ואמר, דבריו את לסיים יהודה רבי הספיק לא
  . שידוך ולחפש, דבריו על לסמוך לבחור הורה, מאיר רבי הצדיק של כוחו את ידע אשר, צדקה י"הגר

 בבית לו יש. לו נולדו אשר ילדים עשרה יש תלמיד אותו של בביתו. טובה בשעה ונישא זיווגו את ד"בס הבחור מצא זמן לאחר
  .)והערב נא( ...אבא להיות יכול הוא שאין ברורות הקובעים רפואיים מסמכים של שלם תיק גם

  ,ל"מונירה זנ מרת פארי דני בת "לע, ל" חזני זבן מרים ויעקבחזני נוריאל ' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות
  ,ל"ז רפאל בן שהין נ"לע ,ל"ז שלום  אליהו בןנ"לע, ל"ז קודסיה בת כשוור נ" לע,ל"זר בת כשוו מרת מנסורה נ"לע, ל"זעזיזולה בן שרה '  רנ"לע
  , ל"זנ אלון בן אלברט "לע, ל"זנ חנה אסתר בת יצחק יעקב " לע,ל"זנ לידיה לאה בת רחל " לע,ל"זנ דוד בן כורשיד " לע,ל"זנ יהודה בן מרים " לע,ל"זנ טובה בת כורשיד "לע

 .נ נפטרי עם ישראל שאין מי שיזכיר אותם"ולע, ל"נ אירן בת מורוריד ז"לע, ל"ה זנ מרים בת חנומק"לע, ל" זמרים בת קודסינ "לע, ל" זיונה בן אסתרנ "לע
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