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Always in the Sea
“And the Children of Israel came

through the sea on dry land” (Shemos
14:22). Contrast this with the verse, “And
the Children of Israel went on dry land
through the sea” (Shemos 14:29). Why
did the two verses switch the words “dry
land” and “sea”? The Noam Elimelech
answers this question as follows. When
the Jewish people were going through
the sea they saw and felt the awesome
miracles that Hashem had done for them.
They were able to walk through the sea
like a man who is walking on the ground.
Contemplation of these wonders brought
them to an even higher madrayga (spiritual level). They realized that all of nature
is as much of a miracle as the splitting of
the sea. This is the level of “dry land
through the sea”. When you are on dry
land, in your ordinary daily life, you see
yourself as if you were in the sea. The
miracles of nature are as apparent to you
as the miracle of the splitting of the sea.

O

ur sages mention three things that are
as difficult (so to speak) for Hashem as
Kriyas Yam Suf. Providing a person’s
food, finding a person’s marital partner,
and keeping a person’s body functioning
properly. Imagine all of the might and
power that it took to split the sea. The
precision to blaze twelve tunnels through
the water, tile them with marble floors,
supply them with fruit trees and beautiful
aromas. Then the drowning of the Mitzrim in the sea. This was a technological
feat unparalleled in history! Or was it?
Our sages tell us that these other feats are
equally amazing. We just have to work a
little harder to see the hidden miracles in
these events.
Kinderlach . . .
Just imagine that you were there at the
Yam Suf. The situation looked hopeless.
Then you plunged into the sea. The water
was cold, up to your nose. Suddenly the
sea split, in all of its glory and beauty. You
were saved and the Mitzrim were
drowned. Imagine how you would sing
Shira with all of your heart. That is how
you should say it every day. Did you eat a
delicious lunch today? Providing that food
is as big a miracle as the Yam Suf. Are you
healthy? Another miracle. What about
Imma and Abba? How did they find each
other to be married? Yet another miracle.
Think of all these miracles and put all of
your heart into thanking Hashem for
them and all of His kindness.
Please direct all inquiries concerning
this publication to (02) 585-2216.

The Day of Emunah
“Safeguard the Shabbos to sanctify it,

as Hashem, your G-d has commanded
you” (Devarim 5: 12). This verse is from
the passage that reviews the Aseres HaDibros, in parashas Voeschanan. Why does
it add the words, “as Hashem, your G-d
has commanded you?” Rashi answers that
the Bnei Yisrael were commanded to observe the Shabbos at Mara, before Matan
Torah. The Bnei Yisrael came to Mara
three days after Kriyas Yam Suf. It was
their first stop after witnessing the awesome miracles at the sea. The Auruch
HaShulchan (Orach Chaim 242:1) relates
that this was the perfect time to receive
the mitzvah of Shabbos. Why?

H

ashem Himself sanctified the seventh
day from the very beginning of creation.
“Hashem blessed the seventh day and
sanctified it” (Bereshis 2:3). Its holiness
and blessing is greater than any other
day. It is also a remembrance of the act of
creation. Klal Yisrael, His Holy Nation,
are the ones entrusted with keeping the
Shabbos. Every Shabbos, we refrain from
melacha, and by doing so we demonstrate that Hashem created the universe.

The miracles of Yetzias Mitzraim, which

culminated in Kriyas Yam Suf, proved
beyond the shadow of a doubt that
Hashem is running the world. He is The
Mashgiach of everything. This was the
pinnacle of emunah. Therefore, three
days later was the perfect time to lay
down another cornerstone in the foundation of emunah. The knowledge that The
Almighty created the world in six days,
and rested on the seventh is equal in
weight to the whole Torah. One who
violates the Shabbos is compared to an
idol worshipper. Therefore, the observance of Shabbos is both a testimony, and
a method to strengthen our emunah in
Hashem's creation of the world.

Kinderlach . . .
We have a very important job. To testify
that Hashem created the world. How do
we do this? By guarding the holiness of
Shabbos. Learn the halachos well and
review them. It is a lifetime study. Your
emunah will grow along with your
knowledge. You will find your observance
of Shabbos improving. You will also notice
an increase in your appreciation of the
kedusha of Shabbos. And you may also
notice an increase in the blessing from the
Shabbos. What a wonderful gift Hashem
has given us!

Mitzvos and Middos
The Meshech Chochma in his commen-

tary on the splitting of the Yam Suf shares
a deep insight with us. If one contemplates upon the ways of the Torah, he
sees a fascinating phenomenon. An individual who violates the mitzvos that forbid certain actions and deeds (such as
worshipping idols) receives a punishment
administered by Beis Din (Rabbinical
Court). On the other hand, his transgression of the mitzvos that obligate him to
have good middos (character traits), such
as proper speech and making peace with
his fellow Jews, require no Rabbinical
punishment. The rules governing the punishment of the community are opposite
from those of the individual. If there is
proper speech and peace among the
members of the community, they can be
committing the worst sins and they will
not be punished on a communal level.
However, if there is bickering and fighting
in the community, they may be excellent
in their observance of other mitzvos,
however the Shechina (Divine Presence)
will depart from them and they will receive communal punishment. Therefore,
we see that Hashem forgave the Chet
HaEgel (Sin of the Golden Calf). However, He did not forgive the Chet HaMeraglim (Sin of the Spies) which entailed
loshon hora, and the entire generation
had to die in the desert.

“The

water was a wall for them”
(Shemos 14:22). The angel asked Hashem,
“Why do you perform miracles for these
people? They worshipped idols in Mitzrayim.” Hashem responded that they
excelled in their middos. They did not
speak loshon hora and they loved one
another.
Kinderlach . . .
Now you see the key to receiving
Hashem’s assistance -- peace among us.
Do not say anything bad about your fellow Jews. Run away from an argument, as
you would flee from a fire. Hashem will
help us again now, as He helped us in
Mitzrayim. It is all up to us.
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"ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה" )שמות י"ד ,כ"ב( .השוו זאת
לפסוק "ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים" )שמות י"ד ,כ"ט(.
מדוע הוחלף מיקומם של המילים "ביבשה" ו"בים"? הנועם אלימלך
עונה על שאלה זו ואומר שכאשר עברו בני ישראל בתוך הים ,הם
ראו והרגישו את הניסים העצומים שה' עשה להם .הם יכלו ללכת
בים כמו אדם ההולך על היבשה .התבוננות בניסים אלו העלתה
עוד
גבוהה
אותם למדרגה
הבינו
יותר .הם

קריאת ים סוף .היתה זו התחנה הראשונה שלהם לאחר שראו את
הנסים הגדולים על הים .בעל ערוך השולחן )אורח חיים רמ"ב ,א'(
אומר שהיה זה הזמן המתאים ביותר לקבל את מצוות השבת.
מדוע?
ה' בעצמו קידש את היום השביעי ,מיד עם בריאת העולם" :ויברך
אלוקים את יום השביעי ויקדש אותו" )בראשית ב' ,ג'( .השבת
מתייחדת בקדושתה ובברכה שבה .השבת היא גם זכר למעשה
בראשית .בני ישראל ,שנתקדשו אף הם ,הם אלה שנצטוו על
שמירת השבת .בכל שבת אנו נמנעים מלעשות מלאכה ,ובכך אנו
מראים לכל שה' ברא את העולם.
הנסים של יציאת מצרים ,ששיאם היה קריאת ים סוף ,הוכיחו
מעבר לכל ספק שה' הוא המנהיג את העולם .הוא המשגיח על
הכל .היתה זו פסגת האמונה .לפיכך ,היה מתאים ביותר להניח
אבן פינה נוספת ליסודות האמונה מיד לאחר מכן .הידיעה
שהקב"ה ברא את העולם בשישה ימים ,ונח ביום השביעי ,שווה
במשקלה לכל התורה כולה .מי שמחלל את השבת הרי זה כאילו
עבד עבודה זרה .ולפיכך ,שמירת השבת היא גם עדות שאנו
מעידים ,וגם דרך לחיזוק אמונתנו בבורא העולם.

נס
הוא
שהטבע
קריעת ים סוף.
כמו
בדיוק
זוהי המדרגה של "ביבשה בתוך הים ".כשאתה נמצא ביבשה ,בחיי
היומיום ,אתה רואה עצמך כאילו היית בים .ניסי הטבע ברורים לך
ממש כמו נס קריעת ים סוף.
חז"ל מזכירים שלושה דברים שהם קשים כקריעת ים סוף .מזונותיו
של אדם ,מציאת הזיווג הנכון ותפקודו התקין של הגוף .תארו
לעצמכם את הכח והעוצמה שנצרכו לקריעת ים סוף ,הדיוק
בבקיעת הים לשנים עשר שבילים ,ריצופם במרצפות שיש ,נטיעת
עצי הפרי והבשמים .ואז ,הטבעת המצרים .היה זה מבצע טכנולוגי
שלא היה שני לו בהסטוריה! האמנם? חכמינו אומרים לנו
ששלושת הדברים שהזכרנו ,מפליאים באותה מידה .עלינו רק
לעבוד קצת יותר קשה כדי לראות את הניסים הנסתרים
במאורעות אלו.
ילדים יקרים . . .
נסו לתאר לעצמכם שאתם עומדים שם בים סוף .המצב נראה
ללא מוצא ,ואז ,אתם קופצים לים .המים קרים ,ומגיעים עד
לאפכם ,ופתאום הים נבקע בכל פארו והדרו .ניצלתם ,והמצרים
טבעו בים .תארו לעצמכם כיצד הייתם אומרים שירה בכל ליבכם.
בדיוק כך עליכם לומר בכל יום .האם אכלתם ארוחת צהרים
טעימה היום? העובדה שיש לכם אוכל גם היא נס גדול ממש כמו
נס קריעת ים סוף .אתם בריאים? זה עוד נס .ומה לגבי אבא ואמא?
איך הם מצאו האחד את השני והתחתנו? גם זה נס .חשבו על כל
הניסים האלו והודו לה' בכל לבכם ,עליהם ועל כל טובו וחסדו.

íòîôêí óî−
"שמור את יום השבת לקדשו ,כאשר ציווך ה' אלוקיך" )דברים ה',
י"ב( .פסוק זה הוא מהדברות השניות שבספר דברים ,פרשת
ואתחנן .מדוע נוספו בו המלים "כאשר ציווך ה' אלוקיך"? רש"י
משיב על כך שבני ישראל נצטוו לשמור את השבת כבר במרה,
לפני מתן תורה .בני ישראל הגיעו למרה שלושה ימים לאחר
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ילדים יקרים . . .
מוטלת עלינו משימה חשובה ביותר :להעיד על כך שה' ברא את
העולם .כיצד עלינו לעשות זאת? ע"י שמירת השבת .לימדו את
ההלכות היטב וחיזרו עליהם .לימוד הלכות שבת הוא משימה
מתמשכת .האמונה שלכם תלך ותתעצם ככל שתלמדו יותר .תגלו
ששמירת השבת שלכם משתפרת .ייתכן שגם תחושו בקדושת
השבת במידה רבה יותר .איזו מתנה יפה נתן לנו ה'  -השבת!

³îð−ôî ³îî®ô
המשך חכמה זצ"ל בפרושו לקריעת ים סוף אומר את הדברים
הבאים .אם אדם מתבונן בדרך התורה ,הוא יראה תופעה מפליאה.
אדם העובר על מצוות לא תעשה האוסרות פעולות או מעשים
מסוימים )כמו עבודה זרה( מקבל עונש מבית דין .מצד שני ,אם הוא
עובר על מצוות עשה המחייבות אותו למידות טובות כמו דיבור
כהלכה ,ועשיית שלום עם אחיו היהודים ,אין הוא מקבל עונש מבית
דין .לגבי ציבור  -זה בדיוק להפך .אם יש שלום ויחסים נכונים בין
חברי הקהילה ,אפילו אם יעשו את החטאים הגרועים ביותר ,הם לא
יענשו כציבור .לעומת זאת ,אם יש מריבות ודיבורים לא יפים בתוך
הקהילה ,גם אם יהיו מצויינים בשמירת המצוות האחרות ,השכינה
לא תשרה ביניהם והם יקבלו עונש כללי .דוגמא לכך היא שה' סלח
על חטא העגל אבל לא סלח על חטא המרגלים שכלל לשון הרע,
וכל הדור ההוא היה חייב למות במדבר.
"והמים להם חומה" )שמות י"ד ,כ"ב( .המלאכים שאלו את ה' מדוע
הוא עושה ניסים לבני ישראל ,הרי הם עבדו עבודה זרה במצרים.
ה' ענה שהם הצטיינו במידות .הם לא דברו לשון הרע ואהבו איש
את רעהו.
ילדים יקרים . . .
עכשו אתם יודעים מהו הסוד לקבלת עזרה משמים .השכנת שלום
בינינו .אל תאמרו שום דבר רע על חבריכם .ברחו מן המחלוקת
כמו מפני אש .ה' ילחם לנו עכשו כמו שהוא נלחם במצרים .הכל
תלוי רק בנו.
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