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פרשת שמות
לבוי  ויהל

יעקב ישב בכתה והקשיב לדבר התורה של הרב. דברי התורה של הרב רענן היו 
תמיד מענינים ומעשיים.

כשהוא  אומר  רענן  הרב  את  יעקב  שמע  הפרושים,”  שתי  על  נחזור  בואו  “אז 
מתנתק מחוט מחשבותיו. "נאמר על בת פרעה שירדה ליאור ורצתה להציל את 
'אמתה'? פשט אחד  'ותשלח את אמתה'. מה הפרוש של המילה  משה מטביעה, 
הוא: שבתיה בת פרעה שלחה את השיפחה שלה כדי לתפוס את התיבה. והביאור 
השני הוא, שהיא שלחה את ידה – זה היה נס – שהיד שלה התארכה והיא הצליחה 

לתפוס את קצה התיבה.”

יעקב הצביע, “אבל הרב! אני רוצה לדעת מה באמת קרה! איזה פשט הוא הנכון?”

“שאלה מצוינת, יעקב. הרב אביגדור מילר מסביר בספרו ששני הפרושים נכונים. 
בתחילה היא שלחה את אחת משפחותיה כדי להוציא את התיבה אך זה היה נראה 
'אני מצטערת,  ואמרה:  כל כך רחוק, כך שהשיפחה התיאשה. היא חזרה לבתיה 

ניסיתי אבל אני לא מצליחה לתפוס את זה.

"ומה קרה לאחר מכן? אחד הדברים המוזרים ביותר! בתיה פשוט פסעה אל תוך 
הנהר ונסתה לתפוס את התיבה בעצמה, אבל זה היה מידי רחוק. אז היא מתחה 
את ידה ככל יכולתה, אך עדיין, אצבעותיה לא הגיעו ליעד. התיבה כבר המשיכה 
לשוט הלאה ולהתרחק, מתקדמת לכיוון הים, שם עלולה היא להאבד לנצח... והנה, 

לפתע אצבעותיה תפסו את קצה התיבה ובתיה הצילה את משה רבינו!"

“אבל הרב,” אמר חיים, “למה בת פרעה היתה זכאית לכזו זכות שנס כל כך גדול 
יעשה בעבורה, שדוקא היד שלה תתארך כל כך?”

“חז”ל אומרים לנו שהיא ירדה ליאור בכדי לטבול ולהתגייר. וזה אומר שרצונה 
על המלכות  לוותר  עד שהסכימה  ישראל  ולעם  להשם  להתחבר  ועצום  עז  היה 
בבית אביה ולהצטרף אל אויביו! ובדרך שאדם רוצה לילך, מוליכין אותו! אם אתה 
ברור  זה  ולכן,  לך.  עוזר  הוא  רוצה,  שאתה  להשם  מראה  אתה  אם  רוצה,  באמת 
שלשפחות המצריות לא היה מידי אכפת אם הן תגענה אל משה. אין להן שום ענין 
להציל תינוק יהודי. אבל בתיה אהבה את היהודים, היא לא התכוונה להתייאש רק 
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מפני שאינה מצליחה להגיע. היא פסעה אל תוך הנהר והתקדמה עד כמה שיכלה 
שהעלתה  פעולה  כל  ועשתה  השתדלה  היא  לה!  שכאב  עד  ידה  את  והושיטה 

בדעתה והשם ראה והשם עזר לה והאריך את ידה בכדי שתוכל להגיע לתיבה.

"וכעת, ילדים, גם לנו יש מסר עצום לקחת מכאן מכיון שזה אומר שגם אנו יכולים 
להאריך את זרועותינו ואצבעותינו יכולות להימתח - אם רק נרצה בכך.”

כל התלמידים בהו ברב רענן בחוסר הבנה. “אצבעות?! נמתחות?! על מה הרב 
מדבר?!”

הרב המשיך: “התורה מספרת לנו את הסיפור הזה מכיון שהשם רוצה שנלמד 
את המסר הזה. לזכור שבדרך שאתה באמת מחפש ורוצה ללכת, הקדוש ברוך הוא 
יהיה בעזרך ויעזור לך לצעוד בה. וזה אומר שאין שום דבר שהינו מחוץ לתחום 
יכולתך, מכיון שברגע שאתה באמת רוצה, ברגע שאתה  ההשגה אם תנסה ככל 
עושה את ה'הכי טוב' שאתה יכול, השם מגיע ועוזר לך. הוא גורם לדברים לקרות 

בכדי לסייע לך בדרך. ואם השם עוזר לך – הכל יכול לקרות!"

באותו הרגע צלצל הפעמון המעיד על סיום השיעור. הילדים 
אספו את חפציהם והתקדמו לכיוון המדרגות. כשיעקב וחבריו 
“בדיוק  הרב.  של  דבריו  על  שוחחו  הם  התחנה,  לכיוון  פסעו 
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היום חשבתי כמה זה קשה להיות צדיק,” אמר יעקב. “אך הרב נתן לי תשובה בדבר 
התורה שאמר! במקום לחשוב על איך זה בלתי אפשרי, אני פשוט צריך לרצות 

יותר... והשם כבר יעזור לי להצליח.“

“כן,” אמר אלעזר, “אם רק נחליט שאנחנו רוצים יותר מצוות ונחפש אותם, השם 
יתן לנו את ההזדמנויות לקיים עוד מצוות. וברגע שנתחיל לפסוע בזו הדרך של 
קיום המצוות, נוכל כולנו יום אחד להיות באמת צדיקים גדולים כמו משה רבינו, 

בדיוק כמו שאמר היום הרב.”

“בואו ננסה את זה,” אמר חיים לאלעזר ויעקב. “מהיום ואילך בואו נתפלל להשם 
שיעניק לנו הזדמנויות לקיים מצוות. אם כולנו נתפלל בכל יום, השם יעזור לנו 
ויתן לנו הרבה מצוות לקיים. למה שנחכה עד שנגדל כדי להתחיל להיות צדיקים. 

בואו ונלמד את המסר מבתיה ונתחיל מיד. מתאים לכם?”

“מתאים!” אמרו יחדיו יעקב וחיים כששלושת הילדים עמדו לעלות לאוטובוס 
שבדיוק הגיע לתחנה. 

ממש לפני שעלו הם הבחינו בילדה קטנה החוזרת מהקניה לשבת, דוחפת עגלה 
עמוסה במוצרים, אבל העגלה התהפכה, וכל המוצרים התפזרו על המדרכה.

מתארכת  ידו  את  דמיין  כבר  הוא  חיים.  קרא  נעזור!”  בואו  מצווה!  “תסתכלו, 
ומתארכת כשהוא מנסה להרים את המיץ ענבים המתגלגל. 

“אבל נפסיד את האוטובוס ונצטרך לחכות עוד רבע שעה!” אמר אלעזר. 

“למי אכפת?” אמר יעקב. “זוהי ההזדמנות הגדולה שלנו להראות להשם מה אנו 
באמת רוצים. השם נתן לנו מצוה לקיים ברגע שביקשנו אותה. אם נרדוף אחרי 
המצוות השם יתן לנו עוד הזדמנויות. ואם נרצה את זהמספיק הוא אפילו יעזור 
לנו עם ניסים – הדברים יסתדרו בעבורנו בכדי שנוכל להיות צדיקים יותר ויותר 
ויוליך  לו  יעזור  “בדרך שאדם רוצה לילך, השם  גדולים. בדיוק כפי שאמר הרב: 

אותו.”

שבת שלום ומבורך!
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