בסייעתא דשמיא

מירי ה.

יחים ָׁב ֲע ָׁל ָׁטה
בֹוד ִדים ַמ ְׁב ִל ִ
אֹורֹות ְׁ
פֹות ַח ַה ַנ ָׁהג ִב ְׁש ָׁע ָׁטה
פ ַתע ֵּ -
וְׁנ ְׁש ָׁמ ִתי ִכ ְׁמ ַעט נ ֱעתקת
ִ
אשי
דֹוהר לֹו ָׁהרכב ַב ְׁכ ִביש ָׁה ָׁר ִ
ֵּ
ִמ ַט ְׁל ֵּטל ִכ ְׁכ ָׁב ָׁרהָׁ ,הָאסֹון ִכ ְׁמ ַעט ַמ ָׁמ ִשי
ימה לֹופתתְׁ ,מ ַשתקת
וְׁה ֵּא ָׁ
ָׁ
יטה
אֹונים ָׁס ִביב ַמ ִב ָׁ
ִח ְׁד ַלת ִ
יקה ְׁז ָׁע ָׁקה וְׁ ֻכ ִלי ְׁב ָׁע ָׁתה
ַמ ֲח ִנ ָׁ
ּופֹוח ת
ֵּ
וְׁה ָׁדם אֹוזֵּל
ַ
ִק ְׁטעּו ְׁבלֹא ֵּע ת
ילה ַחיַי י ָׁ
ַה ִאם ָׁח ִל ָׁ
ְׁבשל ַנ ַהג ַה ָׁסעֹות ְׁמ ֻב ָׁסם שּׁשֹו ֵּע ט
וְׁעֹול ִלי  -לֹא ָׁט ַעם ַט ַעם ֵּח ְׁטא...
ָׁ
יניו
עֹוצם את ֵּע ָׁ
וְׁשֹוכב ַה ָׁפעֹוטֵּ ,
ֵּ
ּובת ְׁצחֹוק ַעל ָׁפנָׁיו
יקיַ ,
ִמ ְׁת ַכ ְׁר ֵּבל ְׁב ֵּח ִ
ְׁלר ַגע ָׁנח בֹו ַמ ָׁב ִטי:
יַאך ְׁמ ֻס ָׁגל ָׁכ ְׁך ָׁלנּום ְׁב ַש ְׁל וָׁה
ֵּה ְׁ
יצד לֹא יָׁחּוש ַב ַס ָׁכ ָׁנה ַה ְׁק ֵּר ָׁבה?
ֲה ֵּכ ַ
ּוברּור הּוא ַהמ סרָׁ ,ע ְׁצ ָׁמ ִתי:
ָׁ
דּוע י ְִׁדַאג
ּומ ַ
ידי ִא ָׁמא ִהנֹוַ ,
ֵּהן ִב ֵּ
ַר ִתיעּוהּו ִש ְׁגיֹונֹות של ַנ ָׁהג
לֹא י ְׁ
יקּה
מּוגן ְׁב ֵּח ָׁ
ְׁב ָׁכל ֵּעת הּוא ָׁ
וְׁנֹוק ב
ֵּ
חֹודר
תֹוכי ָאז ִנ ְׁש ַמע קֹול ֵּ
ּוב ִ
ְׁ
אֹוהב?
ֵּ
ַאבא
ידי ָׁ
ֵּך ִב ֵּ
ַאת – ְׁכלּום ֵּאינ ְׁ
וְׁ ִכי ְׁ
ית ָׁנהֲ ,ח ָׁז ָׁקה!
וְׁיָׁדֹו ֵּא ָׁ
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ָאביב
יְׁרּוש ַליִם ֵּ -תל ִ
ָׁ
ְׁש ַעת ֲחצֹותְׁ ,כ ִביש
ְׁד ָׁמ ָׁמה ָׁב ֲא ִוירֲ ,ע ָׁל ָׁטה ִמ ָׁס ִביב
וְׁשֹומם
ֵּ
יקן
וְׁה ְׁכ ִביש ֵּר ָׁ
ַ
יעה ִש ְׁג ָׁר ִתית
מֹושב ִ -ב ְׁנ ִס ָׁ
ָׁ
יְׁשּובה ַעל
ָׁ
ָׁש ָׁבה ֵּמעֹוד ִש ְׁמ ָׁחה ִמ ְׁש ַפ ְׁח ִתית
וְׁעֹול ִלי ַ -על ִב ְׁר ִכי ִמ ְׁת ַנ ְׁמ ֵּנם...
ָׁ

יך ַה ַל ַחץ ַמ ְׁרפה
ַאחת ָאז ָׁח ָׁשה ֵּא ְׁ
ּוב ַ
ְׁ
וְׁ חֹסן ,וְׁ ר ַֹגע ִנ ְׁנ ַס ְׁךְׁ ,מ ַר ֵּפא ,
ִסע
ִסע ַה ַנ ָׁהג ְׁכ ִפי שי ַ
שי ַ
טּוחה
ַא ִני ְׁב ָׁ
ירה ו ֲ
יֵּש ַמ ְׁנ ִהיג ַל ִב ָׁ
ָׁד ָׁך
ַאבאֵּ ,הן ֲא ִני ְׁבי ְׁ
ְׁשמֹר ָׁע ַלי ָׁ
ִשא ---
יֹונק הּוא י ָׁ
אֹומן את ַה ֵּ
ְׁכ ִפי ש ֵּ
שלווה נפשית ומנוחת הנפש שורה רק בלב הרואה השגחת ד' בחייו.
"גם כי אלך בגיא צלמות ,לא אירא רע  -כי אתה עמדי!" "רע" בגורל האדם הוא
רק הנפילה מתוך עולם בטוח אל תהומות המקריות שההשגחה חדלה להנהיג
שם ח"ו ,והאדם מושלך ביד הטבע .וזה לא ייתכן לעולם לבעל ביטחון.
אין עניין הביטחון לחשוב "כבר יהיה טוב" ,כי הרי יש מידת הדין בעולם .אבל אנו
חייבים לדעת ,כי מה שהבורא מביא עלינו ,הוא מביא בדקדוק נפלא ,ורק מה
שמתאים לאמיתת עצמנו ,ורק מה שנוכל לשאת ,וברחמים רבים.
(הרב ש' וולבה  /עלי שור ,מובא בבית ישראל ,עמ' )41

