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  ד"בס
  א"שיחה שבועית מאת הרב אביגדר נבנצל שליט

  א"פרשת בשלח תשס
  מידת הבטחו�

  
' שרבו ר, ל"ר חיי� שמואלבי� זצ"שמעתי ממורי ורבי הג

שבפרשת בשלח יש לדבר על , ל אמר לו"ירוח� ליבובי� זצ

�, )שחל בקרוב(ו בשבט "עני� זה מתאי� ג� לט. מידת הבטחו

ועני� זה קשור , נטיעה והזריעהו בשבט הוא ה"שהרי ענינו של ט

' תוס" (שמאמי� בחי עולמי� וזורע "' ע� אמונה ובטחו� בה

יגדל ' ובוטח שבעזרת ה, יהודי ָ%� זרע באדמה). א, שבת לא

ו "וא� כ� העיסוק במידת הבטחו� מתאי� ג� לט. ויעשה פרי

  .בעני� זה' כ בעזרת ה"נדבר א. לא רק לפרשת בשלח, בשבט

נסי� ישראל בכמה נסיונות בעני� בפרשת השבוע מת

�אל משה ' וידבר ה: " כבר בתחילת הפרשהאחד מה� . הבטחו

 ְוַיֲחנ, לפני פי החירֹת ֵ)י� ְוָי��ב�, ַ*ֵ)ר אל בני ישראל: לאמר

, שמות יד" (לפני ַ)ַעל ְצפֹ� ִנְכח0 ַתֲחנ, על הי�, ִמְג*ֹל ,ֵבי� הי�

ב על עקבותיה� ולחזור משה מצטווה לומר לישראל לשו). ב

ה ג� מגלה למשה את שעתיד "הקב. אחורה לכיוו� מצרי�

ְנב2ִכי� ה� : ואמר פרעה לבני ישראל: "לקרות בעקבות כ1

" ְוִח5ְַק4ִי את לב פרעה ורד3 אחריה�. סגר עליה� המדבר, באר�

אינני יודע א� פרטי� אלו היו ג� ה� חלק מ� ). דג, ש�(

אבל . או שנאמרו רק לו,  לישראלהדברי� שנצטוה משה לומר

שחזרה , י לשער"יכולי� היו בנ, ג� בלי לשמוע זאת ממשה

ועלולה לעורר אותו , לאחור עשויה לעורר תהיות אצל פרעה

ישראל מצייתי� למשה רבנו וחוזרי� , כ"אעפ. לרדו3 אחריה�

שהנסיו� היה א3 יותר גדול , נראה' בגמ. אחורה לכיוו� מצרי�

שעמוד , מוכח) ב, יומא עה(' בגמ. וש בפרשהממה שנראה בפיר

שבמסע זה , נמצא אפוא. הענ� היה נוסע לכל כיוו� חו� מלאחור

כ על יד י� סו3 ה� שוב "אח. עמוד הענ� אינו נוסע ע� ישראל

ה� נוסעי� בלי עמוד , במסע זה, אבל בינתי�, פוגשי� אותו

�ע אי1 נוכל לשמו: כ לטעו� למשה"ישראל היו יכולי� א. הענ

ואול� ה� ! הרי עמוד הענ� מכחיש אות1? אלי1 לנסוע לאחור

י כותב "רש. י"אפשר שהדבר רמוז בלשו� רש. אינ� אומרי� כ1

 ויעשו כ� ): "ד, שמות יד(�, ששמעו לקול משה,  להגיד שבח

אי� לנו : אלא אמרו... ולא אמרו היא1 נתקרב אל רודפינו

לא באו בטענות אל משה ". אלא דברי ב� עמר�

אלא האמינו שא� משה , שיש סתירה לדבריו מעמוד הענ�, בנור

למרות הסתירה מעמוד , יש לעשות כדבריו, אומר לנסוע לאחור

�אחרי שכבר . וה� עומדי� בו, זהו נסיו� גדול לבני ישראל. הענ

שלא , )לט, ש� יב(עמדו בנסיו� של יציאה למדבר בלא צדה 

י "רש( והלכו אלא האמינו, אמרו היא1 נצא למדבר בלא צדה

זכרתי ל1 : "ה לאחר אל3 שנה"כמו שמעיד עליה� הקב, )ש�

לכת1 אחרי במדבר באר� לא , תי�1חסד נעורי1 אהבת כלו

אולי קשה , י בנסיו� נוס3"מתנסי� עתה בנ, )ב, ירמיה ב" (זרועה

  .ועומדי� בו, יותר

ל "חז. כ מגיעי� לי� סו3 ומגלי� שמצרי� רודפי� אחריה�"אח

את המצב של ישראל באותה ) ב"ש בשלח רמז רל"קביל(ממשילי� 

והיה נחש אחד שגר , שעה ליונה שברחה אל נקיק סלע אחד מפני נ�

ולא לסוג ) מפני הנחש(היא אינה יכולה לא להתקד� . ש� נוש3 בה

, מלפני� הי� שאי אפשר לעבור בו. כ1 היו ישראל). מפני הנ�(

" 'שראל אל הויצעקו בני י"? מה עשו ישראל. ומאחור המצרי�

י את "ל מוני� זאת כאחד מעשרה נסיונות שניסו בנ"חז). י, שמות יד(

מה היה עליה� לעשות במצב : וקשה). א, ערכי� טו(ה במדבר "הקב

אפילו כשיש דר1 טבעית להצלה יש ! '?א� לא לצעוק אל ה, כזה

כ כשאי� נראית לעי� שו� דר1 טבעית "על אחת כו', להתפלל לעזרת ה

כל חיוב , )'ע ה"מ, �"מ של הרמב"בהשגותיו לסה(� "רמבלפי ה. כזו

שסובר ) ש�(� "וג� לפי הרמב, תפילה מ� התורה הוא רק בעת צרה

הרי ודאי ג� בשעת ', שג� שלא בעת צרה מצַות עשה להתפלל אל ה

שכל מטרתו של , )ה, ר כא"שמו(ל א3 אמרו "חז. צרה מצוה להתפלל

. ני שהיה מתאוה לתפלת�ה במה שהכניס� למצר כזה היתה מפ"הקב

בבקשה : משל למל1 שהיה בא בדר1 והיתה בת מלכי� צועקת לו"

לאחר ימי� ִ)89ֵ . שמע המל1 והצילה! הצילני מיד הלסטי�, ממ1

מה . היה מתאוה שתדבר עמו ולא היתה רוצה. לישא אותה לאשה

כיו� שבאו . גירה בה הלסטי� כדי שתצעק וישמע המל1? עשה המל1

לכ1 הייתי : אמר לה המל1. י� התחילה צועקת למל1עליה הלסט

כשהיו במצרי� והיו משעבדי� : כ1 ישראל! לשמוע קול1, מתאוה

ויהי בימי� : "שנאמר, ה"התחילו צועקי� ותולי� עיניה� להקב, בה�

וירא אלקי� את בני : "מיד, )כג, שמות ב" (ויזעקו' הרבי� הה� וגו

 מש� ביד חזקה ובזרוע ה מוציא�"התחיל הקב). כה, ש�" (ישראל

�מה . נטויה והיה מבקש לשמוע את קול� פע� אחרת ולא היו רוצי

, ש�יד" (ופרעה הקריב: "שנאמר, גירה לפרעה לרדו3 אחריה�? עשה

: ה"באותה שעה אמר הקב). ש�" ('ויצעקו בני ישראל אל ה"מיד , )י

השמיעיני את ... יונתי: "שנאמר, לכ1 הייתי מבקש לשמוע קולכ�

' השמיעיני קול'). יד, ש ב"שה" ( ָנאֶוה�כי קול1 ָעֵרב ,ַמְרֵאי, 1קול

אותו הקול שכבר שמעתי ', השמיעני את קול1'אלא , אינו אומר

, י לצעוק אליו"ה היתה לגרו� לבנ"א� כל מטרתו של הקב". במצרי�

היה ' שמה שצעקו אל ה, התשובה היא? י"כ הטענה כא� על בנ"מה א

כפי , לא כול�(1 באו אל משה בטרוניא אלא שבנוס3 לכ, בסדר

המבלי אי� קברי� במצרי� ): "אבל חלק מה�, ל אומרי�"שחז

לא . זה לא היה כשורה) יא, שמות יד! (?"לקחתנו למות במדבר

  .בסגנו� כזה היה עליה� לפנות אל משה

היה בדבריה� ג� חוסר בטחו� , ואול� חו� מסגנו� הפניה הלקוי

, היו מחכמי המוסר שאמרו. קו בדברנחל'? מהו בטחו� בה. 'בה

 שימלאנה ' שבטחו� פרושו שכל משאלה שאד� ישי� בטחונו בה 

על . וא3 נתקיימו בה� הדברי�, היו מה� שנהגו כ� בעצמ�. תתמלא

ואול� לא היה בידו , שהיה צרי1 להגיע למוסקבה, אחד מה� מסופר

שיגיע ' בכל זאת בטח בה, כס3 לקנות כרטיס נסיעה למוסקבה
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ואכ� באורח מופלא ִזְ>נ, לו מ� השמי� סכו� כס3 , מוסקבהל

וכאלו היו ספורי� . וכ1 הגיע למוסקבה, ממקור בלתי צפוי

ואול� מהי מידת הבטחו� הנדרשת כדי לזכות שינהגו ע� . רבי�

זאת יש לשמוע ממעשה שהיה ? האד� בצורה כזו מ� השמי�

שא� , נ"כל דרש פע� בביה"ס ז"הגרי. ל"ישראל מסלנט זצ' בר

בודאי , ימציא לו עשרת אלפי� רובל' אד� יבטח בלב של� שה

: ואמר אל לבו, שמע בעל מלאכה אחד את הדברי�. ישיג אות�

, אתפלל ואלמד כל היו�, אשב בבית המדרש? למה לי לעבוד

עזב את : אמר ועשה. שיזמי� לי עשרת אלפי� רובל' ואבטח בה

כלתה , � ושבועותעברו ימי. והתיישב בבית המדרש, עבודתו

. ועשרת אלפי� רובל לא הגיעו אליו, פרוטתו האחרונה מ� הכיס

מדוע לא התגשמה , ישראל סלנטר ושאל את פיו' בא אל ר

שא� עדי� בוטח הוא בלב של� , ישראל' אמר לו ר. משאלתו

, אלא שא� קצרה סבלנותו, ודאי עתיד הדבר להתקיי�, בדבר

, � הרובל המובטחי� לומוכ� הוא לקנות ממנו את עשרת אלפי

שמח בעל . עבור חמשת אלפי� רובל שית� לו כבר עתה

כל1 ל1 : ל"ס ז"אמר לו הגרי. ונאות לו מיד, המלאכה על העסק

א� מוכ� אתה להחלי3 עשרת אלפי� רובל בחמשת ! למלאכת1

כ אי� ל1 מה "וא, סימ� שבטחונ1 איננו מלא, אלפי� רובל

). ז"א סו3 פכ"סר חתנועת המו(לצפות להתגשמות הדברי� 

היה על ישראל , לפי שיטה זו. הבטחו� חייב אפוא להיות מוחלט

 מה שלא נראה מתוכ� דבריה� אל ' להיות בטוחי� בתשועת ה

  .משה

הוא סבר שהנהגה כזו . ל חלק על גישה זו"החזו� איש זצ

אבל לא זו המשמעות הרגילה של , מתאימה אולי לגדולי ישראל

�שכ� מי אמר . שו שמה שאני רוצה יקרהבטחו� אי� פרו. בטחו

א� : למשל? הוא הדבר הישר והטוב עבורי, שמה שאני רוצה

היא , החלטתי שהתועלת הגדולה ביותר לעבודתי הרוחנית

מני� . ולכ� אני רוצה להגיע למוסקבה, שאהיה במוסקבה

אולי כלפי שמיא גליא שמקומי כרגע דווקא ? שהחלטה זו נכונה

. פ הבנתו"אד� צרי1 לפעול ע, כמוב�? בוורשא ולא במוסקבה

יל1 , א� הוא מבי� שיכול לפעול קידוש הש� במוסקבה

ה שמוכרח הוא כביכול להביא "אבל להכתיב לקב. למוסקבה

יודע שמזומ� לי יעוד גדול ' אולי ה? זאת מני�, אותי למוסקבה

, או שבמוסקבה מסוכ� בשבילי, יותר בוורשא מאשר במוסקבה

אנו הרי מקפידי� בגלל זה ? אותי למוסקבהכ למה שיביא "וא

משאלות לבנו ' חיי� שימלא ה): "בברכת החדש(לומר 

א� משאלות לבנו אכ� , מפני שלא תמיד אנו יודעי�, "לטובה

שימלא רק את , ה"לכ� מבקשי� אנו מהקב. טובות עבורנו

 �היו יהודי� שהיה לה� .  עבורנולטובהמשאלות לבנו שה

אבל בגלל כספ� ה� ,  שיהיה לה� כס3ה� ג� רצו בודאי, כס3

�אחרי� שלא היה . ואנו יודעי� מה עלה בגורל�, נשארו בפולי

י או הגרו "עזבו משו� כ1 את פולי� ועלו לא, לה� כס3

בהתחלה חשבו אלו . והודות לכ1 נשארו בחיי�, לאמריקה

מסכני� אלה שאי� לה� , אשרנו שיש לנו כס3': שהיה לה� כס3

ואלה , תברר שדוקא בעלי הכס3 היו המסכני�לאחר זמ� ה. 'כס3

אד� איננו יודע אפוא מה . שלא היה לה� כס3 המה המאושרי�

, ישב בבית הסוהר, נמכר לעבד, יוס3 הושל1 לבור. טוב עבורו

מובא מעשה באד� ) א, נדה לא(' בגמ. ולבסו3 התברר שהכל לטובה

� כ1 להגיע אבל נתקע לו קו� ברגלו ְוֵאֵחר משו, שרצה להפליג באניה

לאחר זמ� שמע . התחיל מחר3 ומגד3. האניה הפליגה בלעדיו. לאניה

שנתקע לו קו� ברגלו ואחר את ' ואז הודה לה, שהאניה טבעה בי�

ועל , עקיבא' מביאה ג� מעשה שארע לר) ב, ברכות ס(' הגמ. האניה

). ש"ע" (כל דעביד רחמנא לטב עביד"ע לתלמידיו ש"ידו המחיש ר

ממילא אינו יכול , כ מה טוב לו ומה לא טוב לו" אאד� אינו יודע

? כ הגדרת הבטחו� לפי חזו� איש"מהי א. ה מה לעשות"להכתיב לקב

וכל הנעשה תחת השמש הכל בהכרזה , ָהֵאמ,� שאי� מקרה בעול� "

� "וכמו שכתב הרמב, )'ב אות א"פ' אמונה ובטחו�'" ('מאיתו ית

, נו ומקרינו שכול� נסי�שנאמי� בכל דברי: "שהזכרנו בשבוע שעבר

, ))ֹא' סו3 פר" (הכל בגזרת עליו�... אי� בה� טבע ומנהגו של עול�

וא� לפי מה . 'שו� דבר לא קורה מעצמו אלא לפי מה שמחליט ה

לא תמיד אנו ". כל דעביד רחמנא לטב עביד"כ הרי "א', שמחליט ה

 ואול� ג� א�, עקיבא' כמו אצל יוס3 ואצל ר, רואי� מדוע זה טב

א� לא אצלי , יש להאמי� שודאי זה לטב, איננו מביני� מדוע זה לטב

יש להאמי� שכל דבר קורה רק בגלל שכ1 . אזי אצל בני או אצל נכדי

לפי שיטה זו היו . הוא לטובה, ה עושה"וכל מה שהקב, ה רוצה"הקב

צריכי� אפוא ישראל להאמי� באותה שעה שעמדו על הי� ללא דר1 

הרי , ה ירצה"וא� הקב,  שהכל בידי שמי�,לא קדימה ולא אחורה

או , )שהי� נקרע, כפי שאכ� קרה בסופו של דבר(שהי� ֵיעל� 

כל בכורות מצרי� בחצות ליל " נעלמו"כפי ש(שהמצרי� יעלמו 

כפי שכבר קרה לה� לדעת , י"או שיעופו על כנפי נשרי� לא, )פסח

 אבל .לא תקצר מלהושיע�' יד ה). ד, שמות יט(יונת� ב� עוזיאל 

�שג� א� אכ� יפלו ביד המצרי� או , בנוס3 לכ1 היו צריכי� ג� להבי

היו ודאי . עושה הוא לטובה' כי כל מה שה, ג� זו לטובה, יטבעו בי�

אבל כפי , )כאהר� הכה� ויהושע ב� נו� ואחרי�(כאלה שהבינו זאת 

  .לא כל� הבינו זאת, שעולה מדבריה� אל משה

אמר ' א� ה: ל ששאל"� זצר חיי� שמואלבי"ר הג"שמעתי ממו

אי1 זה שלא נמצא מי שנכנס לי� חו� מנחשו� ב� , להכנס לי�

, א� היתה מצוה למות על קידוש הש� בי�: ח"אמר הגר? עמינדב

אבל המצוה היתה להכנס לי� . ואולי כול�, הרבה היו הולכי�

אני מוכרח לומר . וזה רק נחשו� הצליח, ולהאמי� שלא יקרה כלו�

וכי אהר� הכה� לא היה יכול להאמי� . בי� את דבריושלא זכיתי לה

רק נחשו� ! ?וכי יהושע ב� נו� לא היה יכול להאמי� בזה! ?בזה

לולא . חיי� בנקודה זו' קשה לי להבי� את דברי ר! ?האמי� בזה

אומר להכנס ' א� ה: נחשו� אומר: אפשר אולי להבי� ג� אחרת, דבריו

אינני ? � אטבע או לא אטבעהא? מה יקרה. חייבי� להכנס לי�, לי�

אבל כמו שאברה� אבינו הול1 לשחוט את . ה יודע"רק הקב. יודע

וג� יצחק מסכי� להעקד על , יצחק בלי לדעת שיצחק ישאר חי

וכמו שחנניה מישאל ועזריה נכנסי� , המזבח בלי לדעת שיצא חי

כ1 ג� נחשו� נכנס לי� בלי , לכבש� האש בלי לדעת שיצאו חיי�

הרי שזה ', א� זהו רצו� ה, יהא אשר יהא. לה בגורלולדעת מה יע

וכ� ישראל . אי� לו חשבונות אחרי�, הדבר הטוב ביותר שיכול להיות

הרי זה , ו למות"גוזר ח' היו צריכי� להאמי� שג� א� ה, על י� סו3

  .הדבר הטוב ביותר עבור�
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לפעמי� אנו מסתכלי� על דור המדבר כדור שלא היה לו כח 

, א� אנו: אבל א� היינו שואלי� את עצמנו. ותלעמוד בנסיונ

לא עבדי� שעבדו בחומר , לומדי תורה בישיבות' שהננו ברו1 ה

כיצד היינו , היינו עומדי� במקומ� באותו מצב, ובלבני�

י "הולכי� בנ, אחרי שעלו ִמַ<� ס,3: נתאר לעצמנו? מגיבי�

כלו אי1 י). כב, שמות טו(שלושה ימי� במדבר ולא מוצאי� מי� 

בסו3 , ועוד בעונה חמה, ללכת שלושה ימי� במדבר בלי מי�

�או שהיתה לה� כמות , אולי היה זה נס. אינני יודע? ניס

פ הולכי� שלושה ימי� במדבר ולא "עכ. מסויימת של מי�

אינ� יכולי� , כשמגיעי� סו3 סו3 למקו� מי�. מוצאי� מי�

ד נניח שהגברי� עו). כג, ש�(לשתות אות� כי מרי� ה� 

, וא� לא, אבל הנשי� מסתמא כבר בוכות, מתאפקי� איכשהו

איזה אבא לא יקח ללבו את . הרי הילדי� ודאי כבר צועקי�

זעקות ילדיו הצמאי� למי� אחרי שלושה ימי הליכה במדבר 

אולי אפשר עוד להסביר לו משהו על , בשלמא ילד גדול? החרב

�� כל ג, ולא רק הילדי�? אבל מה תסביר לילד קט�, בטחו

, ש� יב" (מקנה כבד מאד, צא� ובקר. "הבהמות שהיו אית�

אבל חמורי� הרי ידוע , אינני יודע כמה בהמות היו ש�). לח

אי� ל1 כל אחד ואחד מישראל שלא היו עמו תשעי� : "כמה היו

, בכורות ה" (חמורי� לובי� טעוני� מכספה וזהבה של מצרי�

הרי זה , �ולכל אחד תשעי� חמורי, ששי� רבוא איש). ב

תארו לכ� קהל של חמישי� ! חמישי� וארבעה מליו� חמורי�

הרי רק מהרעש , ?הִאי, ?הוארבעה מליו� חמורי� נוערי� ִאי

קשה לתאר . ג� בלי חוסר המי�, הזה יכול אד� לצאת מדעתו

ובכל זאת ישנה טענה על צורת תגובת� , לעצמנו נסיו� גדול כזה

? וכי אסור לצמא לבקש מי�? מדוע). א, ערכי� טו(של ישראל 

או לפנות למשה ' וא3 מצוה להתפלל אל ה, מותר לבקש מי�

 נ��ַוִ�: "אלא מתלונני�, י לא סת� פוני�"אבל בנ, שיתפלל

וזה כבר נחשב ). כד, שמות טו" (הע� על משה לאמר מה נשתה

, אפילו במצב קשה כזה. 'נחשב לה� שניסו את ה, לה� לחטא

מחסור בדרכי� ' הרי אי� לה. נותאסור לאבד את העשתו

לבארה של , כ ברפידי� ברא לה� מעי� חדש"אח. להושיע�

כ היה יכול לברוא לה� את בארה של מרי� "א, כ"מרי� זכו אח

ואיננו , שהרי חמור הוא, מילא החמור נוער. כבר ש� במרה

�', אתה צרי1 להתפלל לה,  אל תהיה חמוראתהאבל , מבי

וא� , מאי דעביד רחמנא לטב עבידולהאמי� שכל ' לבטוח בה

יראה מופת ותחיה ג� בלי ' או שה, הרי שתקבל מי�, צרי1 מי�

או , או שיביא אות1 על כנפי נשרי� למקו� שיש מי�, מי�

ואפילו א� נגזר . מחסור בעצות מה לעשות' אי� לה. משהו אחר

וכ1 ג� שאר הנסיונות שנתנסו . יש לדעת שג� זה טוב, למות

 המרגלי� ונסיו� העגל ה� אמנ� נסיונות מסוג נסיו�. במדבר

שבו " ניגו�"הטענה היא על ה, אבל בסוג זה של נסיונות, אחר

" מה נשתה"הניגו� של ה. התפללו או פנו אל משה שיתפלל

  .לא של תשעה באב, ט"צרי1 היה להיות ניגו� של יו

היינו צועקי� , א� היינו רואי� מישהו קוטע לחברו את הרגל

וסיבת , אבל א� הקוטע הוא רופא! מה אתה עושה! חרוצ: עליו

י "הקטיעה היא מפני שאי� עצה אחרת להציל את החולה אלא ע

, צרי1 לדעת. הרי מגיע לו שכר והכרת הטוב על מעשהו, קטיעת הרגל

רופא כל  " י הרופא הכי טוב "שכל מה שנעשה עמנו נעשה לנו ע

ה תבוא ברחמי� אלא שצרי1 להתפלל שהישוע". בשר ומפליא לעשות

הרי עדי3 , א� אפשר שלא לקטוע את הרגל. כ1 קשהולא בדי� כל

ותפילה הרי יכולה לגרו� לכ1 שלא יהיה צור1 , שלא לקטוע את הרגל

ה שאי� כביכול מנוס "בחטא העגל אומר תחילה הקב. בקטיעת הרגל

). י, ש� לב(ורק ממשה לעשות גוי גדול , אלא להשמיד את ישראל

בעוד שלמטה במחנה , בהר סיני' ד ומתפלל אל המשה רבנו עומ

ובכל זאת התפילה של משה , רוקדי� עדי� עובדי העגל לפני העגל

על הרעה ' אחרי התפילה של משה כבר ניח� ה. כבר משנה את המצב

, עדי� צרי1 לשבור את הלוחות). יד, ש�(אשר דבר לעשות לעמו 

אבל המצב , ברי�ועדי� צרי1 לעשות משפט בעובדי העגל ועוד כמה ד

תפלתו של משה שינתה . ו לכלות את ישראל"כבר איננו כזה שצרי1 ח

אפשר להסתפק , אי� עוד צור1 לקטוע את כל הרגל, אפוא את המצב

אבל . בתפילה אפשר לשנות שהכל יהיה יותר טוב. ברפואה קלה יותר

  .ה"לא בהרהור אחר מידותיו של הקב, בתפילה דייקא

אל במדבר היו בית ספר גדול לבטחו� ארבעי� שנה שהלכו ישר

" נחש ָ%ָר3 ועקרב וצמאו� אשר אי� מי�"הולכי� באר� . עבור ישראל

אלקי1 ' זה ארבעי� שנה ה! "כ לא חסר דבר"ואעפ, )טו, דברי� ח(

שמלת1 לא בלתה מעלי1 ורגל1 לא ", )ז, ש� ב" (לא חסרת דבר, עמ1

י "לזכור כל שנה עהלא זה הדבר אשר צריכי� אנו ). ד, ש� ח" (בצקה

שלא היה כלו� , לזכור את המצב שהיה במדבר. הסוכות שאנו עושי�

אבל פרשה מיוחדת של בטחו� . ס גדול לבטחו�"זהו בי.  והיה הכל

ה דואג לכ1 שלא ישאר "הקב. היא פרשת ַהָ>� שנית� לישראל במדבר

בבוקר אתה מקבל . יש ל1 כל יו� מ� רק ליו� אחד, ָמ� מהיו� למחר

�, ואתה צרי1 לבער את המ� עד הגרגר האחרו�,  עומר לגולגולתמ

א� ג� חצי , צרי1 עיו�). יט, שמות טז" (איש על י0ֵתר ממנו עד )ֶֹקר"

אבל כמות רבה ודאי אסור היה להשאיר עד , שיעור נאסר ש� או לא

, ש� יב" (ְוַה@ָֹתר ממנו עד )ֶֹקר ָ)ֵא8 %ְ4ִרֹפ,"אפילו ֲעֵ%ה של . הבקר

, ש� טז" (ַוָ<ר�2 תולעי� ויבאש"כי מעצמו , כמו בפסח לא היה ש�) י

כי אתה צרי1 ? מדוע אסור היה להשאיר מהמ� לבקר של מחרת). כ

ה שהוא ידאג כבר לכלכל אות1 ג� מחר במ� או בדבר "לבטוח בקב

ללמוד , בשביל ללמוד בטחו�, אסור ל1 ְלַבAֵַח את עצמ1 למחר. אחר

 אמנ� המ� הוא מהדברי� שנבראו בערב שבת בי� .מה סדרו של עול�

' עי(שה� כול� דברי� שמעל הטבע , )ו"ה מ"אבות פ(השמשות 

זהו דוקא סדרו של , אבל מה שהוא בא ללמד, )� ש�"ש לרמב"פיהמ

והשתדלות ', שהפרנסה קצובה מאת ה, שהסדר בעול� הוא. עול�

שה אומר מ. יתרה או חסרה לא תצליח להוסי3 עליה או לגרוע ממנה

ויעשו כ� בני ישראל וילקטו המרבה ", ללקוט עומר לגולגולת

אי1 יש מרבה וממעיט א� משה רבנו אומר ). יז, שמות טז" (והממעיט

ְ)?ַ>ת החזו� , המרבה סבר שעומר הוא שיעור גדול? עומר לגולגולת

בסו3 . ל"חיי� נאה ז' והממעיט נקט כמנהג ירושלי� שנהגו כר, איש

לא ", ומוצאי� שלשניה� אותה כמות של מ�, עומרה� מודדי� ב

חבל שלא נשאר לנו ). יח, ש�" (העדי3 המרבה והממעיט לא החסיר

' כי אז היינו יודעי� א� הלכה כחזו� איש או כר, העומר של משה

לא משנה כמה , "לא העדי3 המרבה והממעיט לא החסיר. "חיי� נאה

י� לו בסופו של דבר א, זמ� ָלַקט המרבה ואיזה כלי� הביא ללקיטה
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, הרי זה מלמדנו. יותר ָמ� מאשר לשכנו שהביא סל קט� יותר

לא כוחי ועוצ� ידי עושי� לי את , שהפרנסה בידי שמי�

לא העדי3 "ג� היו� . ה נות� את הפרנסה"אלא הקב, הפרנסה

היו� לא נגזר שיהיה לכל אחד ". המרבה והממעיט לא החסיר

� יותר ויש יהודי� שנגזר לה� יש יהודי� שנגזר לה, בדיוק עומר

לא העדי3 המרבה והממעיט "לכ� איננו מבחיני� בכ1 ש, פחות

לא העדי3 המרבה "אבל האמת היא שג� היו� , "לא החסיר

אמנ� צרי1 לעסוק בהשתדלות בעניני ". והממעיט לא החסיר

, )יט, בראשית ג" (בזעת אפי1 תאכל לח�"בגלל גזירת , ז"עוה

אלא גזירת , י� שלא ההשתדלות גורמתואול� ע� זאת יש להאמ

  .גורמת' ה

בי� , כי כל עניני העול�): "א"בפ(המסילת ישרי� כותב 

העוני מצד אחד . ִהֵ@ה ה� נסיונות לאד�, לטוב בי� למוטב

עד , ַהCְַלָוה מצד אחד והיסורי� מצד אחד... והעושר מצד אחד

מכל צד יש נסיונות ". שנמצאת המלחמה אליו פני� ואחור

, והעוני מצד אחר, העושר מביא נסיונות לאד� מצד אחד, לאד�

אבל כמדומני שמלחמת . והיסורי� מצד אחר, השלוה מצד אחד

היא המאבק הנצחי בי� ההשתדלות , פני� ואחור החזקה ביותר

�לחשוב באיזו מ� המידות חייב אני , על כל צעד ושעל. לבטחו

.  הבטחו�במידת ההשתדלות או במידת, להשתמש באותו רגע

ישראל נלחמי� . 1 רואי� זאת במקומות אי� ספור"בתנ

, כ בא ברק"אח, באויביה� בימי עתניאל ובימי אהוד ב� גרא

וכבר נאמר לו שלא לקחת את כל הצבא למלחמה אלא רק 

כנראה כדי שלא יאמרו כחי , )ו, שופטי� ד(עשרת אלפי� איש 

, ז"בדי� עא� אחרי השופטי� הקודמי� עוד עו. 'ועוצ� ידי וכו

. רק עשרת אלפי�, צרי1 שילכו ע� פחות חיילי� למלחמה

נאמר כבר , ז"כשג� זה לא מועיל וישראל ממשיכי� לעבוד ע

פ� ", )דג, ש� ז(לגדעו� שג� עשרת אלפי� איש ה� ָע� רב מדי 

והוא , ) ב, ש�" (יתפאר עלי ישראל לאמר ידי הושיעה לי

). ז, ש�(בד מצטוה לקחת עמו למלחמה שלש מאות איש בל

כשג� תשועה בשלש מאות איש אינה מועילה להחזיר את 

נשלח אליה� שמשו� , ז"והע� שוב עובד ע', ישראל לעבודת ה

אבל הכל לא . ללא כל תגבורת, שנלח� כבר בפלשתי� בגפו

כ לא משתמש עוד "שמואל אח. וישראל ממשיכי� לחטוא, עוזר

 לשאוב מי� הוא אוס3 את ישראל למצפה. כלל בהכנות צבאיות

הרי אנו לפני1 כמי� הללו : לסימ� הכנעה "' ולשפו1 לפני ה

�' וה,  ומקריב ְטֵלה ָחָלב אחד) ו, א ז"י שמו"רש" (הנשפכי

אבל ישראל ). י, ש�(ַמְרִעי� בקול גדול על פלשתי� ויהומ� 

ה� אינ� מעוניני� בהנהגה ניסית של . אינ� מרוצי� מהנהגה כזו

כי מי יודע א� תמיד ,  אלא בהנהגה טבעית,נצחונות ִ)ְטֵלה חלב

על . תהיינה ביד� זכויות מספיקות כדי להוושע בדר1 ניסית כזו

שרע , זו כנראה הסיבה לכ1). ש� פרק ח(כ� ה� מבקשי� מל1 

תנה לנו מל1 : כאשר אמרו לו ישראל, היה הדבר בעיני שמואל

וזהו מה , קית�כי היתה בזה מאיסה בהנהגה א, לשפטנו

 ��כי אִֹתי מאסו ִמְ>,  מאסו�לא אְֹת: "לשמואל' השאומר 

כ בימי שאול עדי� אי� חרב "אבל ג� אח). ז, ש� ח" (עליה�

, רק לשאול ויונת� בשלב הראשו�, )כב, ש� יג(וחנית לא3 אחד 

, כ"כ ג"ואח. עד שה� מצליחי� לפרוק את עול הפלשתי� מעליה�

נת� שוחד למל1 למה , הויכוח ע� אסא מל1 יהודה, בדורות הבאי�

והתוכחה שהוכיח הנביא את , )טב, ב טז"דהי(אר� לעזור לו 

אמציה סוחר , )ב, ש� יט(יהושפט בנו כשהתחבר ע� מל1 ישראל 

כי א� יבוא אית� , והנביא אומר לו ְלDֵ8ַַח אות�, גדוד מבני אפרי�

ועל מלכי ). חה, ש� כה(וא� יבוא בלעדיה� יצליח יותר , יכשל

ועל מלכי יהודה בסו3 שפוני� , וני� למצרי� לעזרהישראל על שפ

, כמה פעמי� ישנו הויכוח הזה בי� הנביאי� והמלכי�, למצרי� לעזרה

�בלי , מצד שני. לא להשתמש יותר מדי בהשתדלות אלא יותר בבטחו

כ "יש כא� א. 'כ ננצח"בלי צבא ג', אני בוטח בה'נביא קשה לומר 

ועד כמה , בבטחו�עד כמה להשתמש , מלחמה פני� ואחור

אלא ג� בחיי הפרט המלחמה , ולאו דווקא בחיי הכלל. בהשתדלות

הרי הוא צרי1 , כשעני פונה לאד� ומבקש את עזרתו. היא פני� ואחור

וא� לא יעזור לו יגוע העני ברעב או יחלה , לחשוב שהכל תלוי בו

, )ח, דברי� טו" (ֵ*י ַמְחסֹר0 אשר יחסר לו"ולכ� חובה לתת לו , ו"ח

י "רש(וא� אפשר יש לתת לו אפילו סוס לרכב עליו ועבד לרו� לפניו 

 לקנות לו את המכונית ואת הדירה הטובי� ובמושגי� שלנו , )ש�

, ה"א� עזר אד� לעני והעני לא מת ולא חלה ב, ומצד שני. ביותר

מזונותיו , הכל בידי שמי�, צרי1 הנות� להבי� ששו� דבר לא תלוי בו

לא העדי3 העני , מ� השמי� כמו מזונותיו של הנות�של העני קצובי� 

וא� לא היה עוזר לעני היה , והנות� לא החסיר במה שנת� צדקה לעני

זוהי המלחמה פני� . ה מעמיד לו רווח והצלה ממקו� אחר"הקב

להיות , לגבי העני: ואד� עלול לפעמי� להפו1 את היוצרות, ואחור

"�ולגבי עצמו להשתמש , ודאי יעזור לעני' גדול שה" בעל בטחו

מה ע� ד3 . ולהשקיע בעבודה בשביל פרנסה, במידת ההשתדלות

, בזה יש לו דווקא בטחו� שהוא ידע גמרא ג� א� לא ילמד? גמרא

ד3 גמרא ! והאמת היא הפוכה. אבל פרנסה לא תהיה לו א� לא יעבוד

כי הכל בידי שמי� חו� מיראת שמי� , לא יהיה לו א� לא ילמד

ִ*ֵ)ר איתי . ואילו פרנסה תהיה לו ג� א� יעבוד פחות, )ב, ברכות לג(

ואמר לי שדורשי� ממנו דווקא ללמוד , לפני זמ� מה יהודי אחד

אמרתי לו . כי בלי אוניברסיטה לא תהיה לו פרנסה, באוניברסיטה

ֶטק פותח את ידי1 ומשביע לכל ַהי: שכנראה בסידור שלה� כתוב

�ה עוד "יש לו לקב. ק ובלי אוניברסיטהֶטיש פרנסות ג� בלי ַהי... רצו

" להגיד ַ))ֶֹקר חסד1: "ִמ� המ�? זאת מני�. דרכי� לשלוח פרנסה 

, יורד מ� בשפע לשש מאות אל3 איש', בבוקר רואי� את חסד ה

 בלילה צרי1 " ואמונת1 בלילות", ולנשי� ולט3 ולצא� ולבקר

�" עי�בפרֹח רש. "ולא להותיר למחר, להאמי� שג� מחר ירד מ 

�, הוא אינו מחזיק מעמד, "כמו עשב"הרי זה , כשהרשעי� מותירי� מ

 דת� ואביר� מציצי� " ויציצו כל Eֹעלי או�". "ַוָ<ר�2 תולעי� ויבאש"

להשמד� עדי ", )ל, ר א"שמו(אולי אפשר ללקוט מ� , בשבת לראות

איזה מ� נשאר בכל ). במדבר טז( לבסו3 ה� נבלעי� באדמה " עד

 אותה צנצנת מ� שאהר� הניח " 'שתולי� בבית ה"?  הבאישזאת ולא

כמו , היא נשארת לדורות, )לדלב, שמות טז(לפני העדות ' בבית ה

צרי1 לדעת . ולא בדר1 אחרת, שהפרנסה הבטוחה היא דווקא בתורה

אבל , עד כמה אפשר לבטוח ומהיכ� יש לעסוק בהשתדלות, את הגבול

יהיה דיי� או ראש ישיבה או ' ת הא� אד� יושב בישיבה ולומד ובעזר

, אפשר למצוא פרנסה בזה, מגיד שיעור או משהו אחר בשטח תורה
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, וזו הפרנסה המובטחת לדורות, לא צרי1 ללקוט בשדה אחר

� .ההמש1 של צנצנת המ� של אהר� הכה


