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 בשלח
 רעיונות על הפרשה על פי תורתו של הרב אביגדור נבנצל שליט"א

בפרשתנו חוזר ונשנה פעם אחר פעם עניין מידת הביטחון, וראוי אם כן לדבר על מידה זו בשבת 

 .ל"זצ שמואלביץ ח"מהגר'בשלח', כפי שהורה לנו 

י ''ִלְפֵנילאחר שחנו בני ישראל באיתם בקצה המדבר נדרשים הם לחזור אחורנית ולחנות  ִ  פ 

ין ַהִחירֹת ֵ ֹל ב  ם'' ו ֵבין ִמְגד  , ופרעה וכל חילו רודפים אחריהם עד שמשיגים אותם יד, ב( )שמות ַהי ָּ

חונים על הים כשאינם יכולים לנוע לא קדימה ולא אחורה. הניסיון שעובר על עם ישראל אינו 

כמו פשוט ודורש בסיס איתן של ביטחון בקב"ה על מנת להתמודד אתו ולעבור אותו בהצלחה. 

שראל נתקלים פעמיים בחוסר מים ומתגעגעים כן בהמשך דרכם, לאחר קריעת ים סוף, בני י

 לבשר וללחם שאכלו בהיותם עבדים לפרעה במצרים.

השאלה היא מהי התגובה הנכונה שצריך להגיב אדם בעל ביטחון בה' במקרים כאלה? כיצד 

 אנחנו היינו מגיבים לו היינו במקומם של בני ישראל, לניסיונות קשים כאלו? 

"א: ישנו סוג של ביטחון, המצוי דווקא אצל יהודים שומרי תורה מסביר מו"ר הרב נבנצל שליט

ומצוות, והוא שעל פי רוב האדם בטוח שהיות והוא מקיים את דבר ה', ומשתדל לבטל את רצונו 

מפני רצון הבורא, ואפילו במעשה מסוים שכעת הולך לעשות או להימנע ממנו, שהואיל וכוונתו 

ב"ה יצליח בידו לעשותו או לחדול, ואף יבטל את כל לשם שמים, ברור לו מעל כל ספק שהק

הסיבות העלולות להפריע לעניין אם רק יבטח בה' בלב שלם. במילים אחרות ובשפה המדוברת 

היום, האדם נוטה לחשוב שכשהוא הולך לקיים מצווה 'אין מצב' שזה לא יצא לפועל, וכמו כן 

 רע.  הואיל והוא מקיים את רצון ה' הרי שלא יאונה לו כל

אדם החושב כך דומה למי שחלה במחלה כלשהי ופנה לרופא לטיפול, והוא בטוח שהואיל והוא 

משלם את מיסי קופת החולים בזמנם, וגם יחסיו עם הרופא טובים מאוד, הרופא ללא ספק יתן לו 

תרופה קלה ומתוקה במיוחד ולא יהיו לו כאבים חזקים, וודאי שאינו מעלה בדעתו שבעקות 

 יצטרך לעבור ניתוח כזה או אחר. מחלה זו

ברור לכל שמחשבה כזו בטעות יסודה; החזון איש מסביר שהביטחון האמתי הוא לא כשהאדם 

כביכול 'מכתיב' לקב"ה מה לעשות, אלא כשהאדם מחדיר אל לבו היטב שהקב"ה הוא לבדו 

ומטרתו היא סיבת כל הסיבות, עילת כל העילות, והוא לבדו עשה עושה ויעשה את כל המעשים, 

אך ורק להטיב לבריותיו, והוא המביט לסוף דבר בקדמותו וממילא יודע מה באמת יועיל לאדם 

למרות שהאדם אינו מסוגל להבין מדוע דבר זה קורה לו, ומה יזיק לו בעתיד למרות שבעיניו 

 הוא זקוק לדבר הזה מאוד. לא פעם ראינו מקרים בהם אנשים רצו לקיים מצוה ולא עלה בידם,

 בשבילו שטוב סבור שהאדם מה לעיתיםאו מצבים ש'צדיק ורע לו' או 'רשע וטוב לו'; כמו כן 

 מה שהיה נראה כצרה צרורה בסופו של דבר היה לטובתו. -נהפך לו לרועץ, וגם להיפך 

והנה מוסיף הרב, דברי החזון איש אינם שווים לכל נפש. דברים אלו מכוונים להמון העם, אולם 

ישנם יחידי סגולה אשר רוח הקודש שורה עליהם איש כפי מדריגתו, שאכן יכולים לבטוח כי 

יו ''ְרצֹון ה'' ְיֵראָּ  שאלהאת בתו עצובה ושכשמצא כדוגמת רבי חנינא בן דוסא  )תהלים קמה, יט( ַיֲעש ֶׂ

 שיר עלון בנגינות מזמור

  "גפתש שבט 'יג 893 גיליון מס'

 

 הוצאה לאור:

 050-7548600שמעון סולטן  
 4:39   שבתכניסת 
 5:54    שבתיציאת 

 
 

 ''לשבת אור ממנו והדלקתי שמן של בכלי לי נתחלף חומץ של כלי''מה פשר הדבר, היא ענתה לו:  בס"ד

אין  .)תענית כה.('' וידלוק לחומץ יאמר הוא וידלוק לשמן שאמר מי''והוא אמר לה בביטחון שלם: 

 יכול לנהוג כך. ספק שאדם אחר שיעשה זאת אינו אלא שוטה, רק מי שהגיע לדרגת רבי חנינא

מספרת על חוני המעגל שבעת עצירת גשמים באו לפניו לבקש שיעמוד בתפילה  )תענית כג.(הגמרא 

לעורר רחמי שמים. חוני המעגל התפלל אך לא ירדו גשמים. מה עשה? עג עוגה ונכנס לתוכה 

 שאיני הגדול בשמך אני נשבע ;לפניך בית כבן שאני עלי פניהם שמו בניך ,עולם של רבונו''ואמר: 

התחילו הגשמים לטפטף. אמרו לו תלמידיו: 'ככל הנראה לא  )שם( ''בניך על שתרחם עד מכאן זז

 גשמי אלא שאלתי כך לא''ירדו גשמים מועטים אלו אלא להתיר את שבועתך'. אמר כלפי שמים: 

התחילו לרדת בזעף, עד שהתלמידים נבהלו וחשבו שגשמים אלו  )שם('' ומערות שיחין בורות

ואז ירדו  )שם('' ונדבה ברכה רצון גשמי אלא שאלתי כך לא''באים להחריב את העולם. חזר ואמר: 

גשמים כתיקונן, אולם כל כך הרבה עד שנאלצו כולם לעלות להר הבית מפני הגשמים. ניגשו 

אליו שוב וביקשו שיתפלל על הפסקת הגשמים; ביקש חוני המעגל פר הודאה והתפלל על 

משמע לפי  .''נידוי עליך גוזרני אתה חוני אלמלא''הפסקתם, וכששמע שמעון בן שטח שלח לו: 

את שאדם אחר שהיה מתנהג כך לעבירה תיחשב לו; לא כל אחד יכול להיות בטוח הגמרא הז

 שאביו שבשמים ימלא את רצונו כפי שהוא מבקש.

הפוסקים חילקו בין בעל ביטחון גדול לקטן ממנו. הגמרא מספרת על שמאי שהיה רואה בתחילת 

חת טובה ממנה ומקדיש השבוע בהמה טובה ושמנה והיה אומר: 'זו לשבת'; לאחר מכן היה רואה א

אותה לשבת ואוכל את הראשונה. וכך כל יום ויום. אולם הלל הזקן מידה אחרת היתה בו, הוא היה 

אומר: 'ברוך ה' יום יום', דהיינו הקב"ה יזמן לי בהמה טובה לשבת, ואין לי לדאוג מעכשיו. כתבו 

 אדם ינהגו כמו בית שמאי.הפוסקים שמי שהוא בעל ביטחון גדול ינהג כמו הלל הזקן, ושאר בני 

הרמח"ל מסביר במסילת ישרים, בתחילת פרק ראשון בו הוא מבאר מה חובת האדם בעולמו, 

 עניני כל ''כישהקב"ה ברא את האדם בעולם הזה שהמלחמה בו היא פנים ואחור, והוא מסביר: 

 כענין אחד מצד והעושר אחד מצד העוני, לאדם נסיונות הם הנה לרע( למוטב) בין לטוב בין העולם

 אחד מצד השלוה'. וכו וגנבתי' אורש ופן', ה מי ואמרתי וכחשתי אשבע 'פן (ט, ל משלי) שלמה שאמר

 מכל המלחמה וינצח חיל לבן יהיה ואם. ואחור פנים אליו המלחמה שנמצאת עד, אחד מצד והיסורין

 בטרקלין ויכנס הזה הפרוזדור מן ויצא בבוראו לידבק יזכה אשר השלם האדם יהיה הוא, הצדדין

 )מסילת ישרים פ"א( החיים'' באור לאור

 הייסוריםביאור הדברים: כשם שהעוני הינו ניסיון גדול לאדם, כך העושר לא פחות ממנו; וכן 

ניסיון והשלווה ניסיון; עד שבכל המצבים בהם האדם נקלע, הריהו נדרש לעמוד בהצלחה בניסיון. 

תר פנים ואחור היא דווקא בעניין שהאדם צריך לטרוח אומר הרב שליט"א: המלחמה הקשה ביו

בכל כוחותיו במילי דעלמא )וכל שכן במילי דשמיא( ויחד עם זאת להאמין באמונה שלמה שלא 

הוא הפועל ושום דבר לא תלוי בו אלא אך ורק בקב"ה המנהיג את כל הבריאה. וכאן הגענו 

כמו אלו שבני ישראל עברו? התשובה  לתשובה על שאלתנו: כיצד יש להגיב על ניסיונות קשים

היא לעשות, לפעול, ליזום, אך בד בבד להאמין שלא כתוצאה ממעשינו הצלחנו אלא רק בסיעתא 

             וכל שכן שלא להסתמך על כך שבעקבות קיום המצוות ה' יעשה את מה שאנחנו דורשים. דשמיא, 
ק"ל ומו"ר הרב שלום שמריהו יוסף חיים בן פאשה מרים זצועלון זה מוקדש לעילוי נשמת מו"ר שר התורה הרב 

 חלבה יצחק שלום שבת ומו"ר הרב שמעון בעדני בן חביבה ומו"ר הרב חיים מאיר בן מילכה זצ"ל זצוק"לכהן בן תופחה 

 
ישראל בן לאה, יעקב בן מרים, יעקב בן זצ"ל,  שושנהבן  הרב שמעון אליטוביוסף הכהן בן קלרה, , חלבה מרים בן( אלברטו) אברהם ר"אאמו נשמת לעילוי

, טובה גיטל בת שאול קלמן, שרה בת מרת אמי אולגה בת קלרה אברהם בצלאל בן רחל, כרמי בן שמחה, אנריקה בן פאני, שמעון שמעוני בן חנה, איזה, 

 ת.נ.צ.ב.ה. , מזל טוב בת מסעודהזאלהה בת כ, עזיזאסתר, יפה בת טאוס

  ללא תשלום לזיכוי הרבים  jalabe2013@gmail.com המעוניין לקבל כל שבוע את העלון בדואר אלקטרוני ניתן לשלוח בקשה למייל:

 השיחה נערכה על פי הבנתו של העורך. כל טעות או חסרון יש לתלות בעורך בלבד
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