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הזקוק  הזולת  על  ומרחם  חומל          להיות 
לכך !

נלמד מהפסוק: "זה א-לי ואנוהו" (פרק טו-ב)
הוא  מה  לו,  דומה  הוי  אומר "ואנוהו" -  שאול  אבא  חז"ל:  ודרשו 
ואנוהו,  רש"י: "ולשון  ופירש  ורחום.  חנון  היה  אתה  אף  ורחום  חנון 

אני והוא, אעשה עצמי כמותו לדבק בדרכיו", (שבת קלג:).

כתב החינוך (מצוה תלא): משרשי המצוה [של "ואהבתם את הגר"] 
כי ה' בחר בישראל להיות לו לעם קדוש ורצה לזכותם, ולכן הדריכם 
היקרה  המצוה  מן  ללמוד  לנו  ויש  והחמלה...  החנינה  דרכי  על  וציום 
נעבור  ולא  מולדתו...  ארץ  שאינה  בעיר  שהוא  אדם  על  לרחם  הזאת,  
המדות  ועם  עוזריו...  מעליו  ורחקו  יחידי  אותו  במצאנו  הדרך  עליו 

הללו נזכה להיות מרוחמים מהשי"ת.

והפלא יועץ כתב: "ידוע שצער בעלי חיים דאורייתא, וכל-שכן וק"ו 
שראוי לרחם על הבריות אשר בצלם אלוקים נבראו אחינו בני ישראל 

שכולנו בני איש אחד..."

הישראלית:  באומה  יש  סימנים  "שלשה  עט.):  (יבמות  חז"ל  אמרו 
צדקה  יהודה  רבי  הגאון  שאל  חסדים".  וגומלי  ביישנים  רחמנים, 
זצ"ל: מה הקשר בין שלושת הסימנים שנתנו חז"ל באומה זו? והביא 

את הביאור שהיה נוהג לומר רבי משה בלוי זצ"ל ואלו דבריו:

יש בעמנו יהודים "רחמנים" המשתוקקים לעזור, אך אינם מכירים 
את העניים שבתוכנו, מחמת שהם ביישנים ולא יספרו לזולת את רוב 
"גומלי  של  כת  בישראל  העמיד  הקב"ה?  עשה  מה  ודחקותם.  עוניים 
חסדים", אלו הגבאים העוסקים במצוות, אשר העניים ידועים להם, 
והם  משלהם,  להם  נותנים  שאינם  כיון  לקבל  יתביישו  לא  ומהם 
מידי  השפעה  צינור  לשמש  מצוה  לדבר  סרסורים  עצמם  משימים 

ה"רחמנים" לידי ה"ביישנים", אשרי חלקם.

נמצא, איפוא, ששלושת הסימנים אכן קשורים יחדיו ומשלימין זה 
את זה אהדדי.

פרשת בשלח



להאמין בכוחם של חכמי התורה. להשמע 
להוראתם ולעשות כעצתם !

נלמד מהפסוק: "ויעשו כן" (פרק יד-ה)
היאך  אמרו  ולא  משה  לקול  ששמעו  שבחן,  להגיד  רש"י:  וכתב 
נתקרב אל רודפינו, אני צריכים לברוח, אלא אמרו: אין לנו אלא דברי 

בן עמרם! (מכילתא)

"עדיף  להיות  החכם  של  המופלא  כוחו  מהיכן 
מנביא"?

הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א כותב (בספרו אורחות יושר): "יש 
מסכים  והקב"ה  שנראה  מה  חכמתו  לפי  אומר  שהחכם  פעמים  הרבה 
ותקם  אומר  כג.) "ותגזור  (תענית  המעגל  חוני  גבי  שמצינו  וזהו  איתו... 

לך"... כי דיבור של צדיק עושה רושם למעלה אפילו הוא בטעות.

לומר,  מה  בפיו  נותנין  השמים  שמן   - חיים  רבי  כותב   - ענין  עוד  ויש 
ואעפ"י שאינו יודע כלל שזה ברוח הקודש, רק נותנין לו במחשבה לומר 
הגדולים  אצל  פעמים  הרבה  ראינו  ובזה  לאמת.  מכוון  והוא  וכך,  כך 
שלאחד עונין כך ולשני להיפך, וזה הכל לפי מה שנותנין מן השמים בפיו 

מה לומר. וזה גם כן מעין נבואה קטנה...

עוד כותב רבי חיים, כי יש הרבה פעמים שברכת החכם ועצתומתקיימין 
שוחר  (במדרש  חז"ל  שאמרו  וכמו  שמים.  לשם  מתכוון  שהחכם  משום 
ומתקיימות.  עיצות  יועץ  שהיה  ערך  בן  אלעזר  רבי  על  עליו  אמרו  טוב): 
אנכי,  נביא  בן  אנכי ולא  נביא  אמר להם: לא  אתה?  נביא  וכי  אמרו לו: 

אלא כך מקובלני, כל עצה שהיא לשם שמים סופה להתקיים.

מאתיים ששים וחמש צעקות של "אמונת חכמים"
באחת מדרשותיו המחיש הגה"צ רבי שלום שבדרון זצ"ל כיצד צריכה 
להראות אמונת חכמים: נאמר בפסוק: "ואשה אחת מנשי בני הנביאים 
צעקה אל אלישע לאמר עבדך אישי מת". היתה זו אשת עובדיה שצעקה 

אל אלישע.

צעק"ה.  כמנין  צעקות  וחמש  ששים  מאתיים  שצעקה  הרד"ק  וכותב 
עובדיה הנביא הותיר אחריו חובות. הוא לוה כספים במטרה לכלכל את 
מאת הנביאים שהחביא במערה... וכשנפטר, בא הנושה לקחת את ילדיו 

לעבדים. ועל כך צעקה והתחננה אשת עובדיה 265 פעמים!

"לשם מה המשיכה לצעוק" - שאל רבי שלום - "אם הנביא לא עונה 
זה  ה'  נביא  שאצל  האמת  את  שידעה  משום  אלא  המשיכה"?!  למה  לה, 
פעם,  עשרים  פעמים,  עשר  פעמיים,  פעם,  התחננה  לכן  היחיד!  המקום 
אמונת  של  צעקות  וחמש  שישים  מאתים  עד  מאתיים,  מאה,  חמישים, 
חכמים... ואכן אמרו חז"ל על אשת עובדיה: "אילולא זכות אשתו וזכותו 
של  כוחה  זוהי  שעה".  באותה  ח"ו  אבודין  ישראל  היו  כבר  עובדיה,  של 

אמונת חכמים.

ברכותיו   - בצדיק  שמאמין  האמונה  בזכות 
מתקיימות

רבי  שכתב  וכפי  להוושע!  ראויים  כזו,  חכמים"  "אמונת  בזכות  ואכן 
חיים קנייבסקי (בספרו אורחות יושר):

שמאמין  השואל,  בזכות  מתקיימות  והעצות  שהברכות  לפעמים  "יש 
באמת  זו  אמונה  ובזכות  מתקיים,  חכמים  שדבר  שלימה  באמונה 
מתקיים. ואם לא היה מאמין בזה בלב שלם, באמת לא היה דבר החכם 
מתקיים בו... ודבר זה מתחלף לפי השואל. ראינו זאת כמה פעמים אצל 

גדולי ישראל".

"וירא שמים שסומך בכל דבר על החכם ושומע לו לכל אשר יאמר" - 
מסכם רבי חיים - "יש לו סייעתא דשמיא שנותנים לחכם בפיו מה לומר 
לו, ועצותיו מצליחין בדרך כלל. ואשרי מי שדבוק בחכמים האמיתיים 

ושומע לדבריהם תמיד".



לבטוח בה' שיספק לו כל צרכו. ישמח בחלקו 
ולא ידאג דאגת המחר !

ויצא  השמים  מן  לחם  לכם  ממטיר  "הנני  מהפסוק:  נלמד 
העם ולקטו דבר יום ביומו למען אנסנו" (פרק טז-ד)

ילקטו  יום,  אכילת  צורך   - ביומו  יום  "דבר"  (מהמכילתא):  רש"י  ופירש 
יום  דבר  (במכילתא):  חז"ל  אמרו  עוד  מחר".  לצורך  היום  ילקטו  ולא  ביומו, 
ביומו - מי שברא היום ברא פרנסתו, מכאן היה רבי אלעזר המודעי אומר: כל 

מי שיש לו מה יאכל היום, ואומר מה אוכל למחר, הרי זה מחוסר אמנה".

ה' עושה נס למי שבוטח בו
יסוד גדול ונפלא ישנו במדת הבטחון: כגודל אמונתו של אדם ומדת בטחונו 
יעזרהו  וכך  מבטחו  ה'  יהיה  כך  יהבו,  ה'  על  שישליך  השיעור  וכפי  בהשי"ת, 
בה'  יבטח  אשר  הגבר  "ברוך  בפסוק  שנרמז  הוא  שיצטרך!  מה  בכל  השי"ת 
יהיה  כך  בה"  יבטח  "אשר  שכפי  היא  לגבר  הברכה  כלומר:  מבטחו"  ה'  והיה 

ה' מבטחו.

וכעין זה כתב המהר"ל (בנתיב הבטחון פ"א): "כי כפי אשר בטוח בה' יתברך... 
ביטחונו  מעט  על  זה  מורה  האדם,  יחרד  וכאשר  בקשתו.  השי"ת  יעשה  אזי 

בהשי"ת ודבר זה יתן אליו מוקש"...

בדרך יסוד זה ביאר המלבי"ם את הפסוק "וירא יעקב מאד ויצר לו" (בראשית 
לו"  גופא "ויצר  זה  על  מעשיו,  הוא  שירא  הרגיש  שיעקב  מאחר  כלומר:  לב-ח), 
בטחונו,  מיעוט  לו  הצר  שמתיירא,  וכשראה  בו,  שבוטח  למי  רק  נס  עושה  ה'  כי 

שממנו דן שמא אין הוא ראוי לנסים, לכן "ויחץ את העם".

למען האמת, את היסוד הגדול הזה גילתה לנו התורה בפרשתינו: כשבני ישראל 
חנו על ים סוף וראו את פרעה ומצרים רודפים אחריהם, פחדו מאד וצעקו אל ה'. 
שכן עדיין היו חסרים בבטחונם, כדברי חז"ל, ולכן כה חששו ונבוכו: האם ינצלו 
מפרעה? ואם כן, באיזה דרך ינצלו? וכיצד יושיעם השי"ת? אי הידיעה הטרידה 

מאד את מנוחתם ועוררה אותם לשאול, להתאונן ולצעוק אל משה.

"ה' ילחם לכם" רק כש"אתם תחרישון"
והמפתח  היסוד  את  להם  וגילה  הדרך  את  רבינו  משה  להם  האיר  כאן  אך 
ולא  תחרישון  אתם  אם  רק  כלומר:  תחרישון"!  ואתם  לכם  ילחם  לישועה: "ה' 
תשאלו שאלות וגם לא תעוררו ספיקות ולא תביעו חששות, אלא תאמינו באמונה 
שלימה ובבטחון גמור בהשי"ת שבידו להושיע, רק אז "ה' ילחם לכם"! רק בכך 

המפתח לישועה!

הוא שאמר הקב"ה למשה: "מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו"! כלומר: 
מחסרון  נובע  אלא  התפלה  מחסרון  אינה  הנוכחית  בסיטואציה  הישועה  עיכוב 
בבטחון, כי "אין ה' עושה נס אלא רק למי שבוטח בו" (כלשון המלבי"ם והמהר"ל) 
ולכן העצה היחידה היא: "ויסעו" - ימשיכו לנסוע ללא היסוסים וחששות אלא 
מתוך אמונה ובטחון בישועת ה', וכפי שעשה נחשון כשקפץ במסירות לים מתוך 
אמונה תמימה ואז התרחש הנס. וזה שאמרו חז"ל במדרש (ילק"ש שמות) כדאי 

היא האמונה שהאמינו בי שאקרע להם את הים.

כך בקריעת ים סוף, וכך גם בירידת המן במדבר שבו נאמר: "ויאמר ה' אל משה 
הנני ממטיר לכם לחם מן השמים". מלמדת אותנו התורה, שכל מה שניתן לדעת 
אודות המאכל החדש, הוא רק זה שהוא "לחם מן השמים" ותו לא. ליותר מזה 
לא צריך! וזה מה שצנצנת המן מלמדת לדורות: אין צורך בשום ידיעה מוקדמת 

אודות מקור הפרנסה. אלא די בידיעה זו בלבד, שהפרנסה "מן השמים".

זה מה שמרמז הפסוק: "ויאמרו איש אל אחיו מן הוא כי לא ידעו מה הוא". 
"לא  (בקהלת):  וככתוב  בלבד!  אמונה  עם  ולאכול  להתפרנס  שאפשר  ללמדינו 
מוקדמת  בחכמה  כלל  תלויה  אינה  ופרנסה  לחם  השגת  שכן  לחם".  לחכמים 

ובידיעת מקצוע, אלא באמונה תמימה בבורא הנותן לחם לכל בשר.

שאין  שלו,  והנכסים  שהעושר  למי  "יתפלל  פב.):  (קידושין  במשנה  שנינו  וזה 
מן  עשירות  ולא  האמנות  מן  העניות  שלא  ועשירות,  עניות  בה  שאין  אומנות 

האומנות אלא הכל לפי זכותו".




