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"לכה דודי לקראת כלה, פני שבת נקבלה"
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חודשים ימים שעות

 עלון שבועי להגדלת ורוממות התורה ולומדיה,
והחדרת השקפה טהורה ואמתית לכל אחד מישראל

 פרשת בשלח תשע"ט
בפרשת השבוע פרשת בשלח, מסופר בתורה על 
הנס הגדול של קריעת ים סוף, "ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָהְלכּו 
ַבַּיָּבָׁשה ְּבתֹוְך ַהָּים" )יד. כט( וזכו לראות ניסים גלויים, 
וגם זכו להתקרב לשכינה, ואמרו בשירה את הפסוק 
לראות  זכו  וגם  ל:(,  סוטה  )עיין  ב(  )טו.  ְוַאְנֵוהּו"  ֵאִלי  "ֶזה 
עשרה ניסים על הים )מסכת אבות פרק ה(, וחלק מהניסים 
הם, שנגזר הים ונעשה בו י"ב שבילים כמנין שבטי 
ישראל, וגם לא היה חומר וטיט בקרקע הים, וגם היו 
נוזלים מהם מים מתוקים, והיו שותים אותם, וגם היו 
רואים אלו את אלו ולא דואגים ולא חוששים כלל 
)עיין פירוש המשניות להרמב"ם שם(, ואותם המים שהטביעו את 

המצרים, הצילו את ישראל )תוספות שאנץ סוטה ב.(. 

ה' יתברך עירב נס וטבע 
וכיצד נבקע הים. הפסוק אומר "ַוֵּיט ֹמֶׁשה ֶאת ָידֹו 
ַעל ַהָּים ַוּיֹוֶלְך ה' ֶאת ַהָּים ְּברּוַח ָקִדים ַעָּזה ָּכל ַהַּלְיָלה 
ַוָּיֶׂשם ֶאת ַהָּים ֶלָחָרָבה ַוִּיָּבְקעּו ַהָּמִים" )יד. כא(, והשאלה 
נשאלת, הרי ה' יתברך עושה על הים כל כך הרבה 
ניסים, וכאשר נבקע הים, נבקעו כל מימות שבעולם, 
וזה הפסוק "ַוִּיָּבְקעּו ַהָּמִים" ולא כתוב "ויבקע הים", 
)עיין מדרש רבה פרשה כא אות ו, והובא בפרש"י(, ואם כן לשם מה היה 

צריך רוח קדים עזה כל הלילה, כאילו זה נהיה מכח 
הרוח, הרי ה' יתברך כל יכול, ורואים על הים את 
גדלותו של ה' יתברך, ולמה אם כן צריך רוח קדים 

עזה כל הלילה. 
ורואים מכאן הנהגה של ה' יתברך לעשות ניסים 
כפי הצורך בלבד, ומה שלא צריך, ה' עושה ומראה 
גם  ומה  הרוח,  ידי  על  טבעי  באופן  נעשה  כאילו 
שיבואו אנשים עמי הארץ, שלא יודעים מהי אמונה, 
וגאות,  כעין שפל  הטבע  פי  על  נעשה  שזה  ויגידו 
כולם  לא  ביבשה,  הים  בתוך  שנעשו  הניסים  ואת 
רואים ולא מבינים ולא כלום, ובאמת יש כאן שאלה 
קשה להבין את הנהגת ה' יתברך, מדוע עשה חלק 

מהדברים בדרך טבעית, וחלק בדרך נס.

הצדיק מבין שגם הטבע הוא נס
כענין  שואל  קלב(  עשה  )מצות  החינוך  בספר  ובאמת 
ניסים  יעשה  שמו  ישתבח  שה'  כהלכה,  ומשיב 
בדרכי  זה  כאילו  סתר,  דרך  הגדול  בטובו  גדולים 
את  להסתיר  יתברך  ה'  מעלת  וזה  ממש,  הטבע 
את  למקבלים  יתברך  ה'  עבודת  כאן  ויש  הניסים, 
הניסים, להתעמק ולהבין, כמה ה' יתברך גדול, אחד 
יחיד ומיוחד, אין עוד מלבדו, מלא כל הארץ כבודו, 
ולהרגיש ולראות בעיניים שיש כאן נס גדול, כי לא 
יתכן שבאותו רגע ממש שנמצאים שם עם ישראל, 
נבקע הים, ויש צורך ברגע זה להפעיל עיניים של 
אמונה, וזה בבחינת בא חבקוק והעמידן על אחת, 
כד.( כלומר,  )עיין מכות  ד(  ב.  )חבקוק  ִיְחֶיה"  ֶּבֱאמּוָנתֹו  "ְוַצִּדיק 
מי שבאמת צדיק, מרגיש ויודע ורואה שיש כאן נס 
ממש מה' יתברך, וזה כבוד שמים, מה שנראה כמו 

טבע, למעשה יש כאן נס גדול.

ובעומק יותר, המושג נס, זה לא רק כאשר רואים 
כשרואים  הנס,  עיקר  אלא  הטבע,  לפי  לא  שזה 
ויודעים ושומעים, כל דבר וכל ענין לדעת ולהרגיש 
טבעית,  לא  פעולה  שרואים  כמו  מהשמים,  שזה 
לא תמידית, ומתלהבים ואומרים זה נס, כלומר זה 
מהשמים, כך בעל אמונה מרגיש כל ענין וענין כל 
יום, כל שעה וכל דקה, זה מהשמים, וזה העבודה 
התמידית שלנו, וזה כוונת הרמב"ן )סוף פרשת בא( שצריך 
וכל  הדיבורים  שכל  שלימה,  באמונה  להאמין 
הפעולות שעובר עלינו יום יום, הכל ניסים, לא טבע 
ולא מקרה, ולא מנהג של העולם, והכל תלוי במצוות 
לאמיתה,  אמת  יתברך  מה'  גזירות  והכל  ועבירות, 
וכידוע מהרמב"ן שכאשר כתוב בתורה שיהיה נס, 
וכמו  המכות,  עשר  כמו  בתורה  נכתב  כזה  נס  אז 
לידת שרה, אבל נס שנעשה מבלי שנכתב בתורה 
הדעת,  קלי  אנשים  ידי  על  להכחישו  ניתן  קודם, 
תמיד  אז  שמים,  שם  מקדש  אמונה  בעל  וכאשר 
מבקש לראות נפלאות הבורא, ועושה פעולות של 
חובה כדי לפרסם כבוד שמים, ועבורו, נס וטבע הכל 
מהשמים תמיד, ושלום על ישראל )עיין רמב"ן בראשית פרק 
מו פסוק טו(, ואפילו הגשם בחורף, והבצורת חס ושלום, 

וכן כל מה שרואים יום יום ממנהגו של עולם, הכל 
ניסים מה' יתברך, ולא טבע ולא מזלות ולא כלום 

)רמב"ן בראשית פרק יז פסוק א(.

מדוע לא נכתבו בשירה כל הניסים
ובזה מתורץ קושיה חזקה, למה בשירת הים לא 
כתוב כמעט ִמלה על כך שהים נקרע לי"ב שבילים, 
והרי זה עיקר שירת הים, ופסוק מפורש הוא "ְלֹגֵזר 
יג( וזה גם  ִלְגָזִרים ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו" )תהלים קלו.  ַים סּוף 
אלא  לקצה,  מקצה  הים  נבקע  שלא  נס,  בתוך  נס 
בצורת קשת, באותו צד שנכנסו לים, באותו צד יצאו 
רמז  רק  ויש  כשם[  בתד"ה  טו.  ערכין  ]עיין  מהים 
ובספק  ח(.  )טו.  ָים"  ְּבֶלב  ְתֹהֹמת  ָקְפאּו   " קטן בפסוק 
היקר "בחסדך בטחתי" )דף קלו( לרבינו היקר הגאון רבי 
יפה, שקריעת  וביאר  שלמה עמאר שליט"א, תירץ 
ים סוף זה לא מטרה בפני עצמה, אלא זה אמצעי 
לתוצאה להעניש את פרעה הרשע ותושבי מצרים, 
תינוקות  פרך,  עבודת  לישראל,  שעשו  מה  כל  על 
למים, והרשעים האלה קיבלו עונש שנידונו וטבעו 
במים, וה' יתברך שילם להם מידה כנגד מידה, ולא 

מוותר לשונאי ישראל כלל ועיקר.
ובעומק יותר, על פי ספר החינוך הנ"ל, לא העיקר 
להראות ניסים, כי גם הטבע שרואים בעינים, זה נס, 
כלומר זה מה' יתברך, והעיקר שהרשעים נענשים, 
פרטית,  השגחה  עליהם  יש  ישראל  עם  והצדיקים 
של  ונפלאות  ניסים  תמיד  ולהרגיש  לראות  וזוכים 
הרגשת פרטית. ועל קריעת ים סוף זכו לראות עשרה 
שמתחזקים  והעיקר  בתורה  כתובים  שאינם  ניסים 
באמונה ושרים וצועקים כולם "ֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהּו" )טו. ב(.

 ובעומק עוד יותר, עיקר הדברים ויסוד האמונה 

ורגע, ה' ישתבח  ולהרגיש כל רגע  הגדול, להאמין 
שמו, האל הגדול הגבור והנורא, אחד יחיד ומיוחד, 
אין עוד מלבדו, מלא כל הארץ כבודו, וזה העיקר, 
להאמין  לדעת,  ולא  להאמין  להבין,  ולא  להאמין 
בשתיקה,  ולשמוח  להאמין  למה,  לשאול  ולא 
להאמין  וכן  מבין,  לא  שאתה  ולשמוח  להאמין 
וליהנות מהאמונה, וזה השלמות באמונה, ה' יתברך 
וזה מצוין,  זה נס שבטבע,  לנו,  גדול, ומה שעושה 
הוא,  ברוך  סוף  אין  גדול,  יתברך  שה'  כשמבינים 

שמחים באמונה ושרים שירה.

הטעם שנמחלים עוונותיו בשירת הים
ובזה מובן הסגולה הגדולה שכתוב בספר הקדוש 
יז( בשם הזוהר הקדוש,  משנה ברורה )בסימן נא סעיף קטן 
עוונותיו,  לו  מוחלין  בשמחה  הים  שירת  שהאומר 
כתב,  מ(  קטן  סעיף  נא  )בסימן  החיים  כף  ורבינו  שם,  עיין 
לכוון כאילו הוא יוצא ממצרים ועובר בים, והקדוש 
יום  בכל  השירה  את  והאומר  מצילו,  הוא  ברוך 
בשמחה רבה ודקדוק התיבות והטעמים מוחלין לו 
על  שמח  יהיה  כיצד  ולכאורה  שם,  עיין  עוונותיו, 
אלא  שנה.  אלפים  משלושת  יותר  לפני  שקרה  נס 
באמת נראה עומק הענין, כאשר מרגיש שעובר בים 
יתברך  ה'  כמה  ויודע  שמבין  בזה  מראה  בשמחה, 
גדול, וזה העיקר, אדון הכל, מלך העולם, וזה ניכר 
וכאילו  בשמחה,  הים  שירת  את  כשקורא  בתפילה 
ה'  כמה  ומתרגש  ומפעל  ככה,  ממש  בים,  עובר 
יתברך גדול, והוא בהשגחה פרטית, כל רגע משגיח 
לא  גדול  כח  מביא  וזה  האמונה,  עיקר  וזה  עלינו, 
ה'  מהגדלות של  נהנים  כך  כל  כי  לשאול שאלות, 
יש  כלום,  ואין  שאלות  ואין  שמו,  ישתבח  יתברך, 
אך ורק את ה' יתברך והכל מצוין, וזה בעצם עומק 
הסגולה יום יום, ואשריו מי שמרגיש ומכוון כן, וזה 
בעצם מה שדיבר ה' יתברך עם איוב על כל היסוים 
שה'  איוב  שהבין  הדברים  ומסקנת  עליו,  שעבר 
פרק  איוב  )עיין  לאמיתה  בסדר אמת  והכל  גדול,  יתברך 
מ( וחז"ל הקדושים )בבא ברא טז.( הביאו דוגמות מעשיות 
שה' יתברך אמר לאיוב, והבין שה' יתברך גדול, וזה 
של  השבח  בעצם  וזה  שם,  עיין  הכל,  על  תשובה 
ה' יתברך )בפרשת עקב( "ָהֵאל ַהָּגדֹל ַהִּגֹּבר ְוַהּנֹוָרא" )י. יז(, 
לג:(  )עיין ברכות  ואנשי כנסת הגדולה תיקנו כן בתפילה 
ללמד אותנו על כל בעיה שלא תהיה, לחזק האמונה 
במשפט קצר זה, ה' יתברך גדול, ויודע ועושה הכל, 

ואין צורך להבין כלל ועיקר.

ומרן רבינו הגדול זיע"א )ביביע אומר חלק ב סוף סימן ו( מביא 
את חידושי רבינו עקיבא איגר )באורח חיים סימן סז( שכתוב 
במדרש, חובה קדושה לזכור כל יום קריאת שמע, 
ידי  ועל  עיין שם,  ים סוף,  וקריעת  ויציאת מצרים 
שירת הים בכוונה ובשמחה, זוכים להשגות באמונה 
כך,  לכוון  שנזכה  והלואי  יום,  יום  עוונות  ומחילת 

והיתה לה' המלוכה.

זכויות העלון מוקדשות לע"נ, האברך האהוב המזוכך בייסורים

רבי ברוך ציוני ז"ל
אשר זכה ועד יומי האחרון היה בית המדרש, ואף השתתף בשיחתו השבועית של מורנו הרב שליט"א ביום חמישי האחרון

העיר את הערותיו המחכימות וזכה לתשבחות מפי מורנו הרב שיבדל לחיים טובים וארוכים
יהיו התמדתו ויסוריו לו לזכות בעולם האמת

ת. נ. צ. ב. ה.



להתענג על ה'
הרב אליהו רבי ראש הכולל

מצא את ההבדלים בין ה"מאמין" ל"מאמין"

2

פעם בשנה < כל שנה < לכל השנה!משתתפים!

שלום וברכה מורי ורבותי!
כמה  יש  הכל  שלמרות  מסתבר  אולם  מאמינים,  בני  וכולנו  באלוקים,  מאמינים  כולנו 

הבדלים בינינו לבין עצמנו.
יש את אלו שמאמינים גם בסטנדרט, ביום יום, בשגרה ואפילו בשעה שבה הם מבצעים 
משהו עם סיכון כל שהוא שבין אחד למאה. ויש את אלו שרק כאשר ממש אבל ממש אין 
ברירה, וכבר לא ניתן לעשות משהו, וכל מה ומי שמסביב מרים ידיים, אז נושאים הם עיניים 

למרום ומכריזים: "ה' יעזור", "בעזרת ה' יהיה בסדר" ואפילו "מי שמאמין לא מפחד"...
זה הזן שאצלו האמונה היא משהו שמשתמשים בו כברירת מחדל, כאשר כבר אין משהו 

אחר לעשות, משהו בסגנון של "מילים של השלמה" ותו לא.
ניתן להשתמש באמונה  כי אם  נמוכה מאד.  ואפילו  נמוכה  הוא ברמת אמונה  המדובר 
עוד בטרם כלו כל הקיצין, למה לנו לשמור אותה לאחר תום כל אפשרות אחרת, ועוד לא 

להתאכזב כאשר היא אינה פועלת את פעולתה?
חבריו  שבקשו  "עולא"  הגדול  האמורא  על  מספרת  ע"א(  )ל"ח  קמא  בבא  במסכת  הגמרא 
שיצטרף אליהם לניחום אבלים, אמר להם שאינו מוכן להצטרף לכל אירוע של ניחום אבלים 
בבבל משום שהם אומרים מילים של גידוף כלפי מעלה. וזאת מאחר שכאשר מנחמים זה 
את זה, הם אומרים "מה ניתן לעשות?" מה שאומר כביכול שאם היה מה לעשות היו עושים 

זאת...
ניתן היה  לו  ומה באמת הפריע ל"עולא" במילים הללו? הלא באמת היו עושים משהו 
לעשות. וכי אם היה המת עדיין בחיים, לא היו מזמינים אמבולנס או מביאים לפתחו את טובי 

הרופאים? מה אם כן הפריע לו כל כך בנחמתם?
אומר לך האמורא הגדול "עולא": אם אתה באמת מאמין באלוקים ומבין שהוא יודע טוב 
יותר ממך מה לעשות, איזו גזירה לגזור ואיזה הסכם לכרות ]תרתי משמע[, הרי שלעולם לא 

היית מדבר "לאחר מעשה" כמי שלו יכל היה משנה את החלטתו של ה' יתברך.
כי אם אתה מבין שמה שהוא עושה זהו הטוב ביותר, ואם למרות שלנתן לך את האפשרות 
להיוועץ ברופא ולעשות ככל יכלתך במהלך חייו של קרובך, והנה עכשיו למרות הכל נעל את 
שערי השמים בפני תפילותיך ואת שערי הארץ מסיוע כלשהו אותו יכלת להעניק לקרובך, 
הרי שהטוב ביותר לקרובך ולך הוא הסתלקותו מהעולם הזה לעולם שכולו טוב. ואם כך, 

למרות הצער והכאב, אל לך להתבטא בצורה בה אתה לא משלים עם האובדן.
אמונה, לא אמורה לבוא כהשלמה לרע ובלית ברירה, היא אמורה להיות על המדף יום 
יום ושעה שעה, וגם בזמן בו ניתן לעשות משהו במסגרת הרשות אותה נתן לנו ה' יתברך, 
יש לסמוך על "אבינו מלכנו" שיודע טוב יותר מאיתנו מהו טוב ומהו רע ותמיד יעשה רק 

את הטוב הנצחי.
את ההבדל בין שני ה"זנים" של המאמינים ניתן לראות בזמן של טרום שעת האפס, בזמן 
בו עוד ניתן לעשות משהו. האם אז נאמן האדם לרצון הבורא? האם עושה הוא את המוטל 

עליו על פי הוראות היצרן? האם נושא הוא תפילה או שמסתמך רק על כחו ועוצם ידו?
כי לאחר שעת האפס, זו אינה "חכמה" ולא "אמונה" לומר "ה' יעזור" או מילות השלמה 

כדוגמת "הכל משמים".
בידרמן שליט"א, שדרכו של אדם שמתכנן  אלימלך  הרב  ושמעתי בשיחתו של המגיד 
הצלחה או הצלה לומר: "בסיעתא דשמיא" או "ה' יעזור", לאמור – ההצלחה וההצלה תהיינה 
שלי וה' רק "יסייע" ו"יעזור" בכך. אולם לאחר הכישלון, דרכו של אדם לומר: "הכל משמים", 
לאמור – אם לא הצלחתי, אות הוא כי בשמים לא רצו בכך, כי הכישלון שייך אך ורק להם...
יחד לשית לבנו  וננסה  כך,  כך, אולם שונים כל  דומים כל  זוג פסוקים  והנה בפרשתנו 

לשינויים.
ִמיִמיָנם  חֹוָמה  ָלֶהם  ְוַהַּמִים  ַּבַּיָּבָׁשה  ַהָּים  ְּבתֹוְך  ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  הראשון: "ַוָּיֹבאּו  הפסוק 

ֹמאָלם" )שמות יד, כב(. ּוִמּׂשְ
ֹמאָלם"  והפסוק השני: "ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָהְלכּו ַבַּיָּבָׁשה ְּבתֹוְך ַהָּים ְוַהַּמִים ָלֶהם ֹחָמה ִמיִמיָנם ּוִמּׂשְ

)שם שם, כט(.

ועכשיו, יעצרו נא שותפי שיחתנו את קריאת המאמר, ויחפשו את ההבדלים שבין שני 
הפסוקים.

...
שבנו אליכם...

בשני:  ואילו  ַּבַּיָּבָׁשה",  ַהָּים  נאמר: "ְּבתֹוְך  הראשון  הוא, שבפסוק  הראשון  ההבדל  והנה 
"ַבַּיָּבָׁשה ְּבתֹוְך ַהָּים".

וההבדל השני הוא, שבפסוק הראשון נכתב: "ְוַהַּמִים ָלֶהם חֹוָמה" בכתיב מלא ]"חומה" עם 
אות ו'[, ואילו בשני: "ֹחָמה" בכתיב חסר ]ללא האות ו'[.

מה מקור ההבדל וטעמו? והלא בתורה כל אות מדוקדקת ומחושבת?
אז כך, בפסיקתא זוטרתא )לקח טוב שמות פי"ד סי' כ"ט( כתוב שהמילה "חמה" נכתבה חסרת האות ו' 

ללמדנו "שחימה התמלאו מלאכי השרת על ישראל לפי שהיה ביניהם עבודה זרה".
והלא בפעם הראשונה  מקורו(,  את  לי  שימצא  למי  )ואודה  זיע"א  וילנא  הגאון  כך שואלים בשם  ועל 
הכתוב מביא את אותן מילים, ושם המילה "חומה" נכתבת בכתיב מלא, מדוע אם כן נכתבה 

המילה הזו פעם מלאה ופעם חסרה?
ועל כך עונה הגאון זיע"א, ששני זנים היו בעם ישראל, ומעשה שהיה כך היה.

פנה עם ישראל למשה בתחינה לישועה לאחר שמצרים אחריו הים לפניו והמדבר משני 
צדדיו, פנה משה לאלוקים בצעקה, ואז אומר לו ה' יתברך את צמד הפסוקים הבא: " ַוֹּיאֶמר 
ה' ֶאל מֶֹׁשה ַמה ִּתְצַעק ֵאָלי? ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִיָּסעּו! ְוַאָּתה, ָהֵרם ֶאת ַמְּטָך ּוְנֵטה ֶאת ָיְדָך ַעל 

ַהָּים ּוְבָקֵעהּו, ְוָיֹבאּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבתֹוְך ַהָּים ַּבַּיָּבָׁשה" )שם שם, טו-טז(.
כלומר שמצווה הקדוש ברוך הוא את משה לומר לבני ישראל להיכנס לתוך הים, ורק 
לאחר מכן מצווה את משה לבקוע להם את הים, מה שמוביל לסיום דברי ה' יתברך "ְוָיֹבאּו 
ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבתֹוְך ַהָּים ַּבַּיָּבָׁשה". כלומר שיכנסו לים בעודו ים, ורק לאחר מכן ימצאו את עצמם 

ביבשה כאשר יתרחש הנס.
)סוטה ל"ז ע"א(  הזן הראשון שבעם ישראל היה בעל אמונה ונכנס מיד לים, וכדברי הגמרא 
שנכנס נחשון בן עמינדב עד אשר הגיעו המים לחוטמו, ואז נעשה הנס ונבקע הים. הזן השני, 
ההוא שמאמין רק כאשר ממש אבל ממש אין בריה, לא הסכים להיכנס לים בטרם יראו במו 
ורק משהתרחש  לנס שיתרחש,  המתינו  בחוץ,  נשארו  הם  ליבשה.  הופך  הים  את  עיניהם 

"קפצו" ליבשה...
הפסוק הראשון מדבר על הזן הראשון שקפץ למים, ולכן עליו נאמר: "ַוָּיֹבאּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ְּבתֹוְך ַהָּים ַּבַּיָּבָׁשה", שכניסת היתה לתוך הים ממש ואז נהפך הוא ליבשה, ולכן עליהם נאמר 
ֹמאָלם", חומה של ממש, הגנה מלאה וללא  באותו פסוק:  "ְוַהַּמִים ָלֶהם חֹוָמה ִמיִמיָנם ּוִמּׂשְ

כעס.
אולם הפסוק השני מדבר על הזן השני שקפץ רק לאחר שהפך הים ליבשה, ולכן עליו 
נאמר: "ָהְלכּו ַבַּיָּבָׁשה ְּבתֹוְך ַהָּים", ועליהם נאמר ההמשך הלא מחמיא כל כך: "ְוַהַּמִים ָלֶהם 

ֹמאָלם", ללא אות ו', ומלשון חימה וכעס. ֹחָמה ִמיִמיָנם ּוִמּׂשְ
מדהים! נכון?

אז הלקח מדהים עוד יותר.
כי רק למי שמאמין באלוקים עוד כאשר יש לו ברירה להישאר על החוף... מגיע נס למעלה 
מדרך הטבע ברחמים וללא חימה. כל היתר יזכו גם הם להצטרף לנס לאחר שיתרחש, אולם 

הוא יהיה מלווה בחימה בה אף אחד מאיתנו לא מעוניין
 פעמים רבות בחיינו אנו נמצאים בפני פרשת דרכים, בכל מקרה שכזה יש את הדרך 
הטובה והרצויה יותר על ידי ה' יתברך, ובכל פעם ההבדלים נראים קטנים וצרים יותר ורב 
הנסתר על הנגלה. ניתן להכיר את הדרך הנכונה על ידי התייעצות בדעת תורה, או למצער 
לוודא באיזו דרך נוכל להיות פנויים ומרוכזים יותר במחויבויותינו הרוחניות והגשמיות על 

פי רצון ה'.
ולמרווח הצר הזה שבין ההחלטה הנבונה לבין ההתעלמות מרצון ה' יתברך, נכנס היצר 
הרע. הוא משכנע שלא בדיוק לכך התכוון הכתוב, ושלא ממש מתאים בשלב הזה "להתפנק 
בפינוקים רוחניים" כאלה, ושהממון הכבוד או כל דבר גשמי אחר חשובים הרבה יותר גם 

למען עתידנו הרוחני וגם למען עתיד ילדינו, ועוד...
אולם כאן מתייחדת ההנהגה העליונה בהידור מיוחד לכל מי שיודע "לקפוץ למים" לפי 
החלטתו של ה' יתברך ורצונו המובא בתורתו הקדושה או על ידי חכמי ישראל. כאשר למולה 
ניצבת באיחור ועם מלאי סימני שאלה וחימה ההנהגה לאותם שממתינים לאחרים שיקפצו 
למים, ורק כאשר יראו במו עיניהם קרקע יציבה ובטוחה יציבו את כף רגלם בהיסוס בדרך 

אותה בחר הבורא.
זה נכון בשלום  זה נכון בקיום המצוות ברמות הכוללות קשיים למושגינו העכשוויים, 
בית ובחינוך הילדים, וזה נכון במצוות הצדקה והסיוע בגמילות חסדים. בכל פעם שתוצב 
בפנינו דרך חדשה שתיראה קשה יותר ממה שהורגלנו, נדע שפמלייה של מעלה מביטה 
ומילוי המשאלות  יחד איתנו להצלחה, ומשם קצרה הדרך לברכה  בנו בהערכה, ממתינה 

לעבודת ה' יתברך.
ברוכים תהיו!
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שאלה יפה
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המותר והאסור בתענית דיבור
שאלה: מי שעושה תענית דיבור בימי השובבים, 
האם מותר לו להגיד "תודה רבה", "תזכו למצוות", 
וכן כשיוצא ונכנס לבית, האם יכול לומר לבני הבית 

ִמלה טובה, או אסור כיון שהוא בתענית דיבור.
תשובה: תענית דיבור הוא מלשון עינוי, כלומר 
מענה ומצער את עצמו ולא מדבר. עצם השתיקה 
וחומר  קל  לחכמים,  שתיקה  ויפה  מליונים,  שווה 
)מגילה  בתרי  בסלע, שתיקה  ִמלה  צט.(,  )פסחים  לטפשים 
יח.(, "ולא מצאתי לגוף חבר טוב אלא שתיקה" )אבות, 

סוף פרק ראשון(, ועד יום מותו צריך האדם להתייסר, ולא 

בתעניתים וסיגופים דוקא, אלא ברסן פיו ותאוותו, 
וזה יותר מכל התעניתים והסיגופים שבעולם. וכל 
לאור  בשבילו  זוכה  פיו,  חוסם  שהאדם  ורגע  רגע 
הגנוז, שאין מלאך ובריה יכולים לשער )רבינו הגר"א באיגרת 
)תזריע דף מו:( שמי  הגר"א(, ומאידך מפורש בזהר הקדוש 

שיכול לומר ִמלה טובה, לשבח ולחזק איש מסוים 
זה כמדבר  כן, הרי  ואינו עושה  לו לתועלת,  ויהיה 
להיפך  וכן  ואיום,  נורא  וזה  שם,  עיין  הרע,  לשון 
כאשר אנשים סובלים ממנו וגוערים בו, והוא אדיש 

ואכזרי ולא מתייחס, יש לו עוון גדול בזה.
למעשה, תענית הוא מלשון עינוי, מי שיכול שלא 
זה  ועיקר,  כלל  בתנועות  ולא  ברמז  לא  גם  לדבר, 
יש  לכתוב, שהרי  לכתחילה שלא  יזהר  וגם  מצוין, 
אבל  י(.  סימן  ט  חלק  אומר  יביע  )עיין  כדיבור  סברא שכתיבה 
בודאי  להתייחס,  וחייב  שאלה,  שואלים  כאשר 
שחייב לענות ברמז, או לומר בפה מלא, אני היום 
וזה לא פוגע במעלת התענית, וכן  בתענית דיבור, 
כשצריך לומר ִמלה טובה, להודות על ענין מסוים 
ובפרט שאם ישתוק לגמרי, אז ייפגע הצד השני, ואם 
ישמעו ִמלה טובה, אז יקבלו כח, ובזה בודאי שמותר 

לומר תודה רבה – תזכו למצוות, וכיוצא בזה.
בעל  זיע"א,  אלפייה  יצחק  הר"ר  הצדיק  ורבינו 
הדיבור  תענית  ומחזק  מייסד  היחיאלי,  קונטרס 
בארץ הקודש, ממליץ להיזהר ְלעּנות עצמו בתענית 
דיבור, גם שלא לרמוז ולא לקרוץ ולא כלום, עינוי 
גם בשם  ומאידך מפורסם  והכל לפי הענין.  ממש, 
אומר  שלא  מי  אומר,  שהיה  זיע"א  מקלם  הסבא 
ושאר  הנקיון  ועל  האוכל  על  רבה  תודה  לאשתו 
אותו  שמצילה  כך  ועל  מהם,  שנהנה  הבית  צורכי 
מן החטא, עובר על איסור גזל, וכידוע יש ענין גדול 
לדעת  ובפרט  קודש,  בשבת  דיבור  תענית  לעשות 
הזוהר הקדוש, שאסור בשבת קודש לדבר, לא רק 
פרשת  הקדוש  בזוהר  )עיין  גם דברים בטלים  דברי חול, אלא 
בשלח, דף מז:(, ועם כל זה צריך לשבח את האשה בשבת 

אדם  ובין  תורה.  דברי  כמו  וזה  הצורך,  כפי  קודש 
בזה,  תלויים  תורה  שגופי  מהדברים  הוא  לחבירו 
שיחת  "השח  יט:(  )יומא  מהגמרא  ראיה  וקצת  כידוע. 
וקלות  הילדים  שיחת  ופרש"י  בעשה"  עובר  חולין 
ראש, ומשמע שאם הוא צריך לדבר, ומכוון שעושה 
מצווה, שפיר דמי. וכן להיפך, הנעלבים והנרדפים 

גם  וזוכים  פח:(  שבת  )עיין  גדולה  מעלתם  ושותקים, 
לאריכות ימים כמו רב הונא )עיין ראש השנה יז.( והפסוקים 
צועקים "ֹׁשֵמר ִּפיו ּוְלׁשֹונֹו" וכו' )משלי כא. כג(, "ָּכל ֲעַמל 
)משלי  ָלׁשֹון"  ְּבַיד  ְוַחִּיים  "ָמֶות  ז(,  ו.  )קהלת  ְלִפיהּו"  ָהָאָדם 
כ'לל  תיבות,  ראשי  ושמעתי פעם ש-כרפ"ס  כא(,  יח. 

ר'אשון פ'ה ס'גור, והלואי שנזכה לכך.
רב,  על  מבאר  יד(  הלכה  ב  פרק  דעות  )הלכות  והרמב"ם 
בטלה  הקדוש, שלא שח שיחה  רבינו  תלמידו של 
)ברכות  זה מבואר בגמרא  ועם כל  עיין שם,  ימיו,  כל 

סב.( שהיה בביתו ִעם אשתו בקלות ראש, עיין שם.

להציל כמה שאפשר
לריקודים  תלמידות  ללמד  ה  מורַַ אני  שאלה: 
באירועים ושמחות, ויש גם נערות חילוניות שרוצות 

ללמוד, ואני חרדית, האם מותר לי ללמד אותן.
ַזּכות ולקדש שם  תשובה: כמה שאפשר להציל ולְְ
שמים, הרי זה זכות הרבים וקידוש השם, ואוי ואבוי 
כאשר המוַרה לא שומרת מצוות, היא תהרוס אותם 
לגמרי, ועדיף מוַרה חרדית שתלמד אותם, ועד כמה 
שאפשר לטפטף להם על הצניעות ועל היהדות, ועל 

הנהגות טובות, וככה לקרב אותם, זה מצוין.
בתוך  שמעוררת  לנשים,  חרדית  ַסּפרית  וכן 
הצניעות  על  לעורר  והדיבורים  והשיחות  העבודה 
והמצוות, וחיזוק לחינוך הילדים וטהרת המשפחה, 
זה מצוין. והחילונים צדיקים בכח ולא בפועל, ועל 
ְּתַחֶּיה  "ַהָחְכָמה  נועם, זה מצוין,  ידי החיזוק בדרכי 
ְבָעֶליָה" )קהלת ז. יב(, ומרן רבינו הגדול זיע"א היה אומר, 
היא  מוַרה,  לא  היא  מצווות,  שומרת  שאינה  מוַרה 
וזה קבלה בידי מרבינו הקדוש הגאון רבי  חמורה. 
ערום  אדם  יהיה  ולעולם  זיע"א,  דבליצקי  שריה 

ביראה )ברכות יז.( עיין שם בפירוש רש"י.

כבוד הבעל או חינוך הילדים
שאלה: ברוך ה' אני נוהגת להדר מאד בצניעות, 
בגד עליון, ופליֵסה ארוך, ובבית לכבוד בעלי להיות 
מקושטת, וכעת ברוך ה' הילדים גדולים, מה עדיף 
להדר  או  הבעל,  לכבוד  להתקשט  האם  לעשות, 

בצניעות בגלל הילדים.
גדולים  הילדים  כאשר  יפה,  שאלה  תשובה: 
כפי  בצניעות  להדר  שמצוה  בודאי  אז  ומבינים, 
הצורך, וגם הבעל צריך לשמוח בכך, שיגדלו הילדים 
בבית שהצניעות והקדושה תאיר את עיניהם, ובפרט 
שהבנות ילמדו מהאמא, וזה השקעה לדורות, וחז"ל 
מהאבא  זה  הילדים  של  הדיבור  נו:(  )סוכה  אומרים 
והאמא, ועל אחת כמה וכמה, הצניעות של האמא 
שרואים כל הזמן שזה מוֵרה דרך עבורם, וזה בבחינת 
סרך ִּבתה )נדה סז:( ופרש"י שנוהגת אחריה, עיין שם, 
בצניעות  הצדקת  קמחית  הקפידה  זה,  בגלל  ואולי 
ואמרה על עצמה, לעולם לא ראו קורות ביתי, את 
)יומא מז.(, בגלל חינוך הילדים שרואים  שערות ראשי 

צניעות של אמא, וגם לדעת הזוהר הקדוש )סוף פרשת 
נשא(, שגם בבית יש חובה לכסות שערות ראשה, וזה 

קבלה טובה בימי השובבים היקרים היום, להתחזק 
מכל  יותר  שווה  וזה  ובקדושה  בצניעות  ולהוסיף 
התעניות שבעולם )ועיין משנה ברורה בביאור הלכה סימן תקע"א, דברים 

מתוקים מדבש, עיין שם(.

להתחזק בהשכמה ובקדושה
בבוקר,  לתפילה  בזמן  לקום  לי  קשה  שאלה: 
עושים,  מה  הקדושה,  על  לשמור  יותר  לי  וקשה 

ובפרט שעכשיו זה ימי השובבים ואני שובב קטן.
תשובה: אתה שובב גדול, לא קטן, השכמת הבוקר 
זה חובה על כל יהודי, איש ואשה, ומפורש במשנה 
)אבות פרק ג( "שינה של שחרית ויין של צהריים, מוציאין 

בספר  יונה  רבינו  וכידוע,  העולם",  מן  האדם  את 
היראה )חי לפני 007 שנה( כותב, בכל בוקר בהקיצו משנתו, 
יזדעזע ויהיה מפחד ומתבייש מאימת הבורא, בחסד 
שעשה לו והחזיר נשמתו אשר הפקיד אצלו", עיין 
הייסורים  לו,  קשה  כאשר  בהשכמה  והקם  שם, 
ובעיות, רחמנא  ויסורין  האלה מסלקין ממנו צרות 
ליצלן, ובפרט כאשר אומר בבוקר, אני קם לכבוד ה', 
ואז נברא מלאך שעוזר לו כל היום )עיין מהרש"א מכות י:( וזה 

הקבלה הטובה ביותר בימי השובבים.
מוקדם  יותר  לישון  עצמך  על  תקבל  למעשה, 
בלילה, גם תיזהר שלא לאכול ארוחת ערב כבדה, 
אין פת ערבית, יש רק פת שחרית, בלילה אוכלים 
מאכל עראי, פרי וירק וכוס מים, ושלום על ישראל. 
– בבוקר תקום בהשכמה כדת משה וישראל, ותקיים 
וזה  דקות,   5 ותתעמל  הנ"ל,  יונה  רבינו  דברי  את 
מחזק ומרפא ועושה חילוץ עצמות )עיין רמב"ם פרק ד מהלכות 
שלא  ולהדר  להחמיר  השובבים,  בימי  וכדאי  דעות(, 

לשתות לפני התפילה, ולהתחיל כל התפילה ממש 
ִמלה בִמלה, בתחנונים גדולים, והיתה לה' המלוכה.

ובענין הקדושה, תקבל על עצמך כל יום, ללמוד 
פרק משניות או דף גמרא, וכן תהלים של אותו יום, 
ומי שטרוד ועסוק הרבה, אין זמן ליצר הרע להפריע 

לו. )ועיין רמב"ם סוף פרק כב מהלכות איסורי ביאה(.

צדקה באמצע הלימוד
לבקש  פעם  מידי  באים  בכולל  אצלנו  שאלה: 
צדקה באמצע הלימוד, האם זה ביטול תורה, או לא.

יעשה  בגדר  וזה  תורה,  ביטול  לא  זה  תשובה: 
המצוה ויחזור לתלמודו )עיין מועד קטן ט:(, אבל למעשה, 
להוסיף  צריך  ואדרבא,  מהאברכים,  לבקש  קשה 
ולתמוך בהם, וזה לא נקרא "מעלים עיניו מן הצדקה" 
צדקה  לבקש  שלא  נראה  ולמעשה   – סח.(.  כתובות  )עיין 

לאוספי  לתת  הכולל  ראש  על  ומצוה  מהאברכים, 
הצדקה, מעט צדקה ולשלוח אותם, כדי לקיים את 
הפסוק "ַאל ָיֹׁשב ַּדְך ִנְכָלם" )תהלים עד. כא( שהובא ברמ"א 

)יורה דעה סימן רמט סעיף ד(.



נהוראי שרביט

מחשב מסלול מחדש הפעם גם אתה תצליח!

כמניין "נס"

פעם ישבו בפני מרן הרב שטיינמן זיע"א כמה שועי עולם, גבירים ונגידים 
מהארץ ומחו"ל. הם שמעו ממנו עד כמה חשוב להחזיק תורה, ועד כמה בהחזקת 

הכוללים תלוי המשך היהדות של עם ישראל בארצו ובתפוצות.
בסיום השיחה, ולאחר שכבר קהל הגבירים התחמם דיו, שאל אחד מהם את 

השאלה הבאה: "כבוד הרב! אז איך עושים זאת בפועל?"
הרב שטיינמן נתן בו את מבטו, ואמר את המילים הבאות: "מה זאת אומרת 
איך עושים זאת? מכניסים את היד לכיס ומוציאים ממון להחזקת התורה. מה? 

הגבירים לא יודעים את הקונץ' הזה?"...
כך אמר אחד מגדולי הדורות, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, אמן.

יש כאן קריאה של אדם גדול לכל אחד מאיתנו, והיא כדלהלן:
אמנם רבים מצטרפים לרכישת כרטיסי ההגרלה במוסדות מורנו הרב חיים 
רבי שליט"א, רבים מבטחים את השתתפותם בהילולא המפוארת והמושקעת, 
חלק  ולהיות  השנתי  בדינר  להשתתף  זכות  לעצמם  רואים  יותר  עוד  ורבים 

ממקימי עולם התורה בדור הזה ובדורות העתיד.
מעט  לא  ישנם  עדיין  מאחור,  שנשארים  כאלה  ישנם  עדיין  עדיין,  אולם 

שמתמהמהים, עדיין יש את אותם שממש "בלי כוונה" מפספסים.
הם מאמינים בדרך, הם יודעים שעטרת חכמים מגדלת את דור הזה והבא 
של גדולי ישראל בשיטת מרן רבינו עובדיה יוסף זיע"א האמיתי. הם יודעים 
שברכת מרן זיע"א והבבא סאלי זיע"א וזקן המקובלים הרב כדורי זיע"א מלווה 

יודעים שתפילתם של מרן  ומשתתפי ההילולא, הם  תומכי המוסדות  כל  את 
הראשון לציון שליט"א ומורנו הרב חיים רבי שליט"א פורצת גבולות בשמים 

למען השותפים הנאמנים.
אבל הם דוחים את "שעת האפס" בעוד כמה ימים, הם ממתינים לעיתוי הנכון, 

והם בטוחים שאוטוטו זה קורה.
אך מה שלא ניתן להכחיש הוא, שגם בשנה שעברה הם חשבו כך, וגם בשנה 
שלפניה. וגם במגבית של מוסד אחר הם תכננו, וגם בדינר של הישיבה האחרת 
הם רצו. אולם אותה דחייה קלה הפכה לסופית ודחקה את "זכותם" "שותפותם" 

"ברכתם" ו"הצלחתם" אל תהום הנשייה.
אתה חייב את הזכות הזו לעצמך!

אתה חייב את הזכות הזו למשפחתך!
הזכות של כולנו, זו הזכות שלך!

עכשיו  ל-1-700-700-770.  ומצלצל  מה שבפניך,  כל  את  מזיז  אתה  עכשיו 
אתה לוקח את העלון הזה איתך, ולא נפרד ממנו בטרם לקחת את הברכה שלך!

הנציג שלנו ממתין לך מעבר לקו, ויחד איתו תממש את זכותך הגדולה לחיים 
טובים ולשלום.

בהצלחה רבה!
והפעם יותר מתמיד, גם אתה בצד של הזוכים!
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בס"ד

 בנשיאות הגאון 
הרב חיים רבי שליט"א

כרטיס הגרלה וכניסה:
 110 ₪ לחודש 
"נס" ן  י י כמנ  - חודשים   12  במשך 
נס לקיום המוסדות,  נס לישועה הפרטית!

ההילולא הגדולה
מרכז הקונגרסים אווניו  יום שלישי ל' שבט  2 בפבואר

משתתפים!
פעם בשנה < כל שנה < לכל השנה!

בהנהגת מרןממשיכים-
דורות על פי מרןמגדלים- את פסקי מרןפוסקים-

03-5011160 | 1700.700.770
 055-6688007 | 055-6688008

הצטרף עכשיו לנס שלך!
>


