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 בס"ד

 ירושלים  -ישיבת הכֹּתל  

 שיחת הגאון הרב אביגדֹּר הלוי נבנצל שליט"א
 תשע"ובשלח  לפרשת

 דת הבטחוןיבגדרי מ
 

 הבטחוןבית ספר למידת  -המן 
שמעתי ממורי ורבי הג"ר חיים שמואלביץ זצ"ל, שַרּבֹו 

)המשגיח של ישיבת מיר  זצ"ל ירוחם ליבוביץ ביהגה"צ ר
, כיון לדבר על בטחוןצריך שת בשלח אמר לו, שבפרבאירופה( 

 על כן,. שבפרשה זו יש הרבה ענינים הנוגעים למידת הבטחון
 בענין זה. נדבר היום ,בעזרת ה'

הענין העיקרי בפרשה שנוגע למידת בטחון הוא פרשת המן. 
. ואולם, )שמות טז, טז(" ֹעֶמר ַלגְֻּלֹגֶלת" .לכל אחד ן בשפעה' נותן מ  
ֶמּנּו ַעד ֹּבֶקרא  " הגבלה. ישנה גם . לפני )שם, יט( "יׁש ַאל יֹוֵתר מ 

 מאד. נסיון קשה וזה לבער את כל המן שנשאר.צריך עלות השחר 
תו אשמחר את פרנס מנין יאין לו מושג  ,אדם תקוע בלב המדבר

ובכל זאת אומרים לו שלא להותיר שום , יובהמות את ילדיו ואת
חדש.  ןמ  ירד  מחרש להאמיןדבר מן המזון של היום למחר, אלא 
)שם, כ למחר להותיר מהמן דתן ואבירם לא מאמינים, מנסים 

ְבַאׁש"  .הנסיון הזה נכשלאבל  ,ורש"י שם( ים ַוי  ע  ם ּתֹול  רֻּ . )שם("ַוי 
 גם אם רוצים, אי אפשר להשאיר מן למחר.

צריך  .לעשות לבד י אפשרכל הדברים האלה אאת  ,כמובן
לנסוע לתוך וצריך נביא שיאמר ן, מחר יהיה מ  גם ששיאמר נביא 
וה' יקרע לי את  ,לתוך היםאסע  ומר,למעצמו לא יכול אדם  .הים
צריכים להאמין ולבטוח. וגם אז, עדין  -אבל כשיש נביא  !הים

 .יש כאן נסיון גדול
שמזונותיו של  ,. למדו ממנון היה בית ספר גדול לבטחוןמ  הַ 

לא  - להרויח יותרשישתדל וכמה  מן השמים, אדם קצובים לו
שלכל אחד אומר  ה'כש ממה שנגזר עליו. שיג יותרצליח להי

יף ַהַמְרֶּבה "אז  ,)שמות טז, טז(" ֹעֶמר ַלגְֻּלֹגֶלתיהיה " ֹלא ֶהְעד 
יר" יט ֹלא ֶהְחס  ַקט המרבה. )שם, יח( ְוַהַמְמע   ,לא משנה כמה זמן ל 

ן לקיטה, אין לו בסופו של דבר לַ עמו כלים הביא  לווא יותר מ 
שקר"  -למדנו, ש"החריצות לשהביא סל קטן יותר.  חברואשר למֵ 

" אין ריבוי ההשתדלות מועיל מאומה"ו, )רמב"ן בראשית לז, טו(
במדבר  .קבלל האדם עבר למה שנגזר עלמֵ  (ג"ס"ק י 'א 'סי"ב משנ)

יף " - ו זאת בבירור בכל יום במשך ארבעים שנהרא ֹלא ֶהְעד 
יר"ְוַהמַ  ,ַהַמְרֶּבה יט ֹלא ֶהְחס  בזמננו גם אבל צריכים לדעת ש - ְמע 
יש  אותה הכמות,לא נגזר שיהיה לכל אחד בזמננו אמנם זה כך. 
לכן איננו ושנגזר להם פחות, כאלה שנגזר להם יותר ויש כאלו 

יר""מבחינים בכך ש יט ֹלא ֶהְחס  יף ַהַמְרֶּבה ְוַהַמְמע  אבל  ,ֹלא ֶהְעד 
הוא  -השמים ן מ אדםמה שנקצב ל. כך זההאמת היא שגם היום 

ולא יעזרו שום , הוא לא יקבל -לו מה שלא נקצב ו ;יקבל
לא הגזרה אמנם  השתדלויות להשיג מעבר למה שנגזר עליו.

אותנו מהשתדלות  תרטפוהיא אותנו מהשתדלות, אבל  תרטפו
 התורה.המותר על פי מעבר לגבולות ו, 1מעבר לגבולות הרצוי

בּו ְוי    נסיון במידת הבטחון -ירֹּת" ח  י ה  י פ  נ  פְ ֲחנּו ל  "ְוָישֻׁ
אבל חוץ מפרשת המן, יש עוד כמה ענינים בפרשתנו הנוגעים 

: "ַדֵּבר בתחלת פרשתנו וה את משההקב"ה מצַ למידת הבטחון. 

ֵאל ְשר  בּו ,ֶאל ְּבֵני י  ׁשֻּ י  יֹרת"  ְו י ַהח  ְפֵני פ  . לאחר )שמות יד, ב(ְוַיֲחנּו ל 
 ,סוף ממצרים, מצַטוים ישראל לשוב על עקבותיהם צאו סוףשי  

ולצעוד בחזרה לכיוון מצרים! לשם מה? "כדי להטעות את 
גרום . טעות זו ת)רש"י שם(פרעה, שיאמר: תועים הם בדרך" 

ו מכה צבאפרעה ואת יכה ה'  -, ואז 2לרדוף אחרי ישראל פרעהל
ְבנֵ נצחת ֵאל, כפי שאומר הקב"ה למשה: "ְוָאַמר ַפְרֹעה ל  ְשר   ,י י 

ָאֶרץ ים ֵהם ּב  כ  ר ,ְנבֻּ ְדּב  ַגר ֲעֵליֶהם ַהמ  ַדף . ס  י ֶאת ֵלב ַפְרֹעה ְור  ַזְקּת  ְוח 
ל ֵחילֹו"  ,ַאֲחֵריֶהם ה ְּבַפְרֹעה ּוְבכ  ְבד  כ  , ע"י הטבעתם ד(-)שם, גְוא 
 .3בים סוף

אם סיבת החזרה לאחור נאמרה לישראל. אפשר ה ,איני יודע
ה באופן פרטי, שלא על מנת למסור את שלא נאמרה אלא למש

. וא"כ, הציווי לחזור לכיוון מצרים בניגוד לכל 4הדברים לישראל
שצעד  בודאיהגיון, הוא נסיון קשה מאד עבור ישראל, ששיערו 
גם אם שמעו  ,כזה עשוי לעורר את פרעה לרדוף אחריהם. ואולם

ישראל ממשה שתכלית הנסיעה לאחור היא להביא בסופו של 
להשמדת פרעה וחילו, הרי צריך מידת בטחון גדולה לעשות  דבר

פעולה כזו שתגרום לפרעה לרדוף אחריהם, כאשר באופן טבעי 
 כיצד ניתן יהיה להתגבר עליו.נראה לא 

ּה , שמגדיל זו עהבנסיעוד דבר , היה כךבנוסף ל את הנסיון ֶׁשּב 
מוכח, שעמוד הענן לא  ראבגמ שכבר הזכרנו:עבר למה הרבה מֵ 

. נמצא, שבמסע זה לא נסע )יומא עה, ב(יה נוסע לעולם לאחור ה
ֹהֵלְך ם ישראל. עד כאן היו ישראל רגילים ש"ה' עמוד הענן ע  

ם ַהֶדֶרְך נ ן ַלְנֹחת  ְפֵניֶהם... ְּבַעמּוד ע  , ולפתע אומר )שמות יג, כא(" ל 
או  ,שנעלם מעיניהם] להם משה שלא להתייחס אל עמוד הענן

. [(ם יד, יט)ששם אנו פוגשים אותו שנית  ,ים סוףהמשיך לכיוון 
ישראל היו יכולים לטעון למשה: איך נוכל לשמוע אליך לנסוע 
לאחור? הרי עמוד הענן מכחיש אותך! ואולם ישראל "שמעו 
לקול משה, ולא אמרו היאך נתקרב אל רודפינו... אלא אמרו: 

לנו אלא דברי בן עמרם ן  , למרות שיש )רש"י שם, ד(" אי
סתירה לדבריו מעמוד הענן. זהו נסיון גדול לבני ישראל, והם 

לישראל מדה גדולה של  הרי שהיתה .5עומדים בו בהצלחה
 בטחון באותה שעה.

 על שפת ים סוף -נסיון נוסף בבטחון 
ישראל  המצב נראה כבר אחרת.כשמגיעים לים,  ,אח"כ

יְראּו ְמֹאד" - מגלים שמצרים רודפים אחריהם אְמרּו ֶאל ַויֹ ... ַוי 
ר :מֶׁשה ְדּב  מּות ַּבמ  נּו ל  ם ְלַקְחּת  ְצַרי  ים ְּבמ  ר  י ֵאין ְקב  ְּבל  ַמה ֹזאת  ?ַהמ 

ם י  ְצר  מ  יָאנּו מ  נּו ְלהֹוצ  ית  ל  ש  למה מה קרה כאן?  .)שמות יד, יא( ע 
אולי  -? הם באים אליו בטענותועכשיו  ,האמינו במשהבהתחלה 
בתחילה חשבו,  בעינים. ת לראיהדומה הבנה שכלי נהמפני שאי

 לא ירדוףבטוחים שירדוף אחריהם, או שהיו לא שפרעה  ,אולי
הם אבל עכשיו  .במכת בכורותהקשה שספג מכה אחרי ה אחריהם

פרעה רודף אחריהם, עם כל חיל מה שחשבו, רואים שבניגוד ל
 אותם עד מאד. זה מפחידומצרים סוסיו ורכבו, 
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 ריהעצם היה להם לפחד? האבן עזרא שואל כאן, ממה ב
של "ֵׁשׁש ֵמאֹות ֶרֶכב  ,עם כח קטן יחסית הםהמצרים רדפו אחרי

ם"  י  ְצר  חּור ְוֹכל ֶרֶכב מ  . אמנם לא כתוב מה היה מנינם של )שם, ז(ּב 
חּור" היו שש מאות, כנראה  ם", אבל אם "ֶרֶכב ּב  י  ְצר  "ֹכל ֶרֶכב מ 

ם" לא מנה אלפים רבי י  ְצר   :ם. ממילא "יש לתמוהש"ֹכל ֶרֶכב מ 
ירא מחנה גדול של  מהרודפים  שש מאות אלף אישאיך י 

עונה האבן ? 6"ולמה לא ילחמו על נפשם ועל בניהם ?אחריהם
התשובה, כי המצרים היו אדונים לישראל, וזה ַהדֹור עזרא: "

ים ונפשו שפלה, היוצא ממצרים למד מנעוריו לסבול עול מצרַ 
העבד לא  )אב"ע שם, יג( ?...וניו"ואיך יוכל עתה להלחם עם אד

לא מפני שאין לו כח צבאי, אלא מפני  !מסוגל להתנגד לאדון
 .לעמוד ולהלחם נגדושאין לו את עזות הנפש 

 -ומהי תגובתם?  .דיםמפחו ,מצריםהישראל רואים את עכ"פ, 
ם אל משה רבינובטרוניא הם באים  ְצַרי  ים ְּבמ  ר  י ֵאין ְקב  ְּבל  : "ַהמ 

רְלַקְחּת   ְדּב  מּות ַּבמ  ם"? ?נּו ל  י  ְצר  מ  יָאנּו מ  נּו ְלהֹוצ  ית  ל  ש   ַמה ֹזאת ע 
את  ישראלכאחד מעשרה נסיונות שניסו התנהגות זו חז"ל מונים 

 ה עליהםהי - ?לעשותהיה עליהם למה? מה  .)ערכין טו, א(הקב"ה 
, ודאי בניסים גדולים כאלה ממצריםם ה' הוציאאם  .לבטוח בה'

, םהיה רוצה להמיתח"ו אם  .במדברלהמיתם כדי שה זאת עלא ש
את אותם במצרים, ופרעה היה שמח לעשות שאיר יכול לההיה 

 אלא צועקים,לא עושים את החשבון הזה, אבל ישראל  .המלאכה
 .שניסו את הקב"ה אחד מעשרה נסיונותכלהם  תנחשבתגובה זו ו

 הנסיון במרה
נוסף במידת הבטחון:  מגיע נסיוןים סוף, שעוברים את אחרי 

ְדַּבר ׁשּור, ַוֵיְלכּו " ַים סּוף, ַוֵיְצאּו ֶאל מ  ֵאל מ  ְשר  ַוַיַסע מֶׁשה ֶאת י 
ם י  ְצאּו מ  ר ְוֹלא מ  ְדּב  ים ַּבמ  . שלשה ימים )שמות טו, כב(" ְׁשלֶׁשת י מ 

במדבר בלי מים בסוף חודש ניסן, כשמזג האויר כבר ֵדי חם, אינו 
ֹצאן גם " ,ולא רק בני ישראל הולכים במדבר דבר של מה בכך.

ֵבד ְמֹאד ְקֶנה כ  ר, מ  ק  גם הם זקוקים ו ,איתם ךהול )שם יב, לח(" ּוב 
ריםאבל  .איננו יודעים -למים. כמה בהמות בדיוק היו שם   חמו

ידּוע כמה היו: "אין לך כל אחד ואחד מישראל שלא היו עמו  -
ם ּה ּו תשעי ַכְספ  ּה של מצרים" חמורים טעונים מ  ב  )בכורות ה, ְזה 

הרי כאן  -. ששים רבוא איש, ולכל אחד תשעים חמורים ב(
של חמישים עדר חמישים וארבעה מליון חמורים! נתאר לעצמנו 

א... וגם שאר הצאן והבקר  מ  צ  וארבעה מליון חמורים נוערים מ 
הרי זה רעש  .אינם טומנים ידם בצלחת ומשמיעים את קולם

זה אדם יכול לצאת מדעתו, גם בלי מחסור כש ! רק מרענורא
במים. ואם נוסיף לזה גם את הנשים והילדים שבוכים מצמא, הרי 

 שהמצב הוא באמת נורא ואיום.
לאחר שלושה ימים כאלו, מגיעים סוף סוף למקום שיש בו 
מים! או! סוף סוף אפשר לשים קץ לצמאון! רואים מרחוק את 

ראויים אינם והנה הם  ...המים, מתקרבים אליהם, טועמים
ים ֵהם"  ר  י מ  ה כ  ר  מ  ם מ  ְׁשֹּתת ַמי  ה, ְוֹלא י ְכלּו ל  ת  ר  ֹבאּו מ  לשתיה! "ַוי 

. איך אפשר שלא להתאכזב! איך אפשר שלא לצאת )שמות טו, כג(
ם ַעל מֶׁשה " , זה מה שישראל עושים:מהכלים! ואכן ע  ֹּלנּו ה  ַוי 
ְׁשֶּתה  .)שם, כד(" ֵלאֹמר ַמה ּנ 

כיצד התייחסו חז"ל לתגובה זו של ישראל, לאחר שלושה ימי 
צמא במדבר, ולאחר שנוכחו לראות שהמים שהגיעו אליהם בלתי 

חז"ל רואים בתגובה זו תגובה בלתי ראויה.  -ראויים לשתיה? 
במדבר  'מונים אותה כאחד מעשרה נסיונות שניסו ישראל את ה

אן על בני ישראל? מה . וצריך להבין: מה הטענה כ)ערכין טו, א(
םהם כבר אמרו? הרי לא אמרו למשה " ְצַרי  מ  נּו מ  יתֻּ ה ֶהֱעל  מ  ", או ל 

)שמות יד, יא; שם טז, ג; שם משהו כזה, כמו שאמרו בפעמים אחרות 

. הם בסך הכל שאלו "מה נשתה"! מה לא (; במדבר כ, ה ועודיז, ג
ֵמאכאןתקין  שה שכבר של ,? מה לא בסדר? וכי אסור לאדם צ 

 ימים לא שתה מים, לבקש קצת מים לשתיה?!

 פגם ב"ניגון" השאלה, או בניסוחה -"מה נשתה" 
, שהטענה כלפי ישראל לא רש"י התייחס לקושי זה ופירש

לא "על ה"ניגון" שבו היא נאמרה. אלא  ,היתה על עצם השאלה
גם . )רש"י שם טו, כה(" אלא נתלוננו ...נמלכו במשה בלשון יפה

מאד, צריכה להאמר ב"ניגון" ראוי ובדרך כבוד.  בקשה מוצדקת
 -אם היו באים אל משה ושואלים: "ילמדנו רבינו, מה נשתה"? 

עלינו רחמים  ׁשקֵ : "ּבַ אומרים לוהכל היה בסדר. כמו כן, אם היו 
, שכן )רש"י שם( גם אז הכל היה בסדר -שיהיה לנו מים לשתות" 

. אבל ישראל לא מדרכי עבודת ה' הוא שאדם יתפלל על צרכיו
בתלונה באו אל משה בשאלה או בבקשה להתפלל עליהם, אלא 

ל. "ובטרוניא י  ּוַֹו ְׁשֶּתה נ ם ַעל מֶׁשה ֵלאֹמר ַמה ּנ  ע  ". כאשר ה 
יש כאן פגם. לכן נחשבת להם בקשה זו  -באים בניגון של תלונה 

 .במדבר כאחד מעשרה נסיונות שניסו את הקב"ה
אַלת "מה נשתה" לא היה עוד אפשר לפרש, שהפגם בש

ן ו ג י נ וסחשבו נאמרה השאלה, אלא  ב "מה  -השאלה  בנ
חיו בלי תמה פירוש "מה נשתה"? אולי הקב"ה רוצה שנשתה". 
? הרי זמן לא רב אחרי אותו מעשה )כחודש וחצי אחר לשתות

 כך(, משה חי שלוש פעמים ארבעים יום בלי לאכול ובלי לשתות
אליהו הנביא חי ארבעים יום בלי  גם )דברים ט, ט; שם, יח(! כלל

. הרי ששייכת מדרגה כזו, )מלכ"א יט, ח( 7לאכול ובלי לשתות
לחיות בלי אוכל ובלי מים. אם כן, אולי גם כאן רצה ה' להעמידם 

במשך ארבעים  ,במדריגה כזאת, של חיים בלי אוכל ובלי מים
או במשך זמן אחר שהקב"ה היה גוזר. אך כיון שהתלוננו  ,יום
גזרו  , ובמו פיהםלו "מה נשתה", לא זכו להגיע למדרגה זוושא

על עצמם שיהיו חייבים עכשיו לשתות ]בבחינת "ברית כרותה 
ולא "מה  ,[. אם היו שואלים "איך נחיה")מו"ק יח, א(לשפתים" 

נשתה", אולי היו חיים בלי שתיה. רק מפני ששאלו "מה נשתה", 
תות, כפי שמשמע הורידו את עצמם למדרגה כזו שמוכרחים לש

"ַויֹוֵרהּו  -. כיון שכך, אומר ה' למשה מה ישתו 8מנוסח שאלתם
ם"  ,ֵעץה'  י  ְמְּתקּו ַהמ  ם ַוי  . במדרגה )שמות טו, כה(ַוַיְׁשֵלְך ֶאל ַהַמי 
מים  שיהיו לישראלשמוכרחים לשתות, צריך באמת לדאוג  ,כזו

 הראויים לשתיה.

 פגם במידת הבטחון -"מה נשתה" 
יתכן לומר, שהפגם בשאלת "מה נשתה" לא היה  אבל

ב"ניגון" שלה )שהשתמע כתלונה( או בנוסח שלה )שאמרו "מה 
נשתה" במקום "איך נחיה"(, אלא עצם השאלה היתה בעייתית, 

 שכן שאלה זו הוכיחה על פגם במידת הבטחון של ישראל.
בשאלה זו נחלקו  -מהו גדר הענין של מידת הבטחון בה'? 

ם. היו מחכמי המוסר שאמרו, שבטחון פירושו לבטוח גדולי עול
בה' שימלא כל משאלה שעולה על לבי, ואם אדם אכן יבטח בזה 
בכל לבו, מובטח לו שהקב"ה אכן ימלא את רצונו. )זו היתה 
שיטת הג"ר ישראל מסלנט זצ"ל ותלמידיו, ובעיקר של האסכולה 

הגו כך נהנובהרדקאית שמבין תלמידיו(. היו מבעלי המוסר שאף 
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למעשה, ונתקיימו בהם הדברים. למשל, על אחד מהם מסופר, 
שהיה צריך להגיע למוסקבה, אבל לא היה בידו כסף לקנות 
כרטיס נסיעה לשם. בכל זאת בטח בה' שיגיע למוסקבה, ואכן 
ְמנּו לו מן השמים סכום כסף ממקור בלתי צפוי, וכך  באורח פלא ז 

במקום לפי שיטה זו,  ים.הגיע למוסקבה. וכאלו היו מעשים רב
היו ישראל צריכים להיות בטוחים להתלונן ולשאול "מה נשתה", 

 שיקבלו מים, ואז באמת היו מקבלים מים.
כדי לזכות שינהגו עם  ,בטחון נדרשתאיזו מדרגה של ואולם, 

עם זאת יש ללמוד ממעשה שהיה  -האדם בצורה כזו מן השמים? 
ש פעם בבית הכנסת, שאם מסלנט עצמו. הגרי"ס זצ"ל דר "ירגה

אדם יבטח בלב שלם שה' ימציא לו עשרת אלפים רובל, בודאי 
ישיג אותם. שמע בעל מלאכה אחד את הדברים, ואמר לעצמו: 
למה לי לעבוד? אשב בבית המדרש, אתפלל ואלמד כל היום, 
ואבטח בה' שיזמין לי עשרת אלפים רובל. אמר ועשה: עזב את 

ש, ולמד. עברו ימים ושבועות, עבודתו, התיישב בבית המדר
כלתה פרוטתו האחרונה מן הכיס, ועשרת אלפים הרובל לא 
הגיעו. בא אל הגרי"ס ושאל אותו, מדוע לא התגשמה משאלתו. 
אמר לו הגרי"ס: אם עדין בוטח אתה בלב שלם בדבר, ודאי עתיד 
הדבר להתקיים. אלא שאם קצרה סבלנותך, מוכן אני לקנות ממך 

הרובל המובטחים לך בעתיד, עבור חמשת  את עשרת אלפים
אלפים רובל שאתן לך כבר עכשיו. שמח בעל המלאכה על העסק, 
ונאות לו מיד. אמר לו הגרי"ס: כלך לך למלאכתך! אם מוכן 
אתה להחליף עשרת אלפים רובל בחמשת אלפים רובל, סימן 
שבטחונך איננו מלא, וא"כ אין לך מה לצפות להתגשמות 

. הבטחון חייב אפוא להיות המוסר ח"א סוף פכ"ז()תנועת  משאלתך
ומוחלט  . רק אז הוא "בטחון" שאפשר לסמוך עליו.מלא 

ונה ההנחה ובכל זאת, שאלה גדולה היא, האם באמת נכ
כל משאלה שעולה על לבי, ה' ימלא ש, הבסיסית של השיטה הזו

מי אמר שמה שאני רוצה  ,שכןי שכך יעשה. בכל לבאבטח בו אם 
עבורי? אולי מה שלדעתי טוב עבורי, כלל אינו טוב אכן טוב 

וכי יכול אני להכתיב לקב"ה מה לעשות ובכלל,  עבורי באמת?
לא שייך שהעולם יתנהל בצורה כזו, שאדם הרי  בעולמו?!

"יכתיב" לקב"ה מה לעשות איתו, ע"י שיבטח בו שיעשה עמו כך 
 וכך.

איש  זה. החזוןענין ואכן, לחזון איש היתה שיטה אחרת ב
מתאימה אולי לגדולי ישראל, אבל לא זו הנ"ל הנהגה הסבר, ש

פירושו לבטוח בה' אין בטחון  המשמעות הרגילה של בטחון.
מידת מהי אפוא הגדרת  שימלא כל משאלה שעולה על לבי.

 "חזון איש"הבטחון בה' לדעת ה הבטחון לדעת ה"חזון איש"?
ֵאמּון שאין מקרה בעולם, וכל הנעשה ת ,הוא הכל  -חת השמש "ה 

לא אני כלומר, . )'אמונה ובטחון' פ"ב אות א'(בהכרזה מאיתו יתברך" 
אני מאמין שקורה  -קובע לה' מה יקרה, אלא מה שקורה 

ְצֲעֵדי  בהשגחתו, כי הוא עשה עושה ויעשה לכל המעשים. "ֵמה' מ 
הקב"ה יודע לאן להדריך אותי, ומה ו ,)תהלים לז, כג(ֶגֶבר כֹונ נּו" 

הגת ה' ניכרת לעינינו שבילי באמת. לא תמיד הטובה בהנטוב ב
אבל כך  .ואנו צועקים עליהן לה' ,לפעמים יש צרות .ומובנת לנו

"אלקים  -עלינו להאמין, שגם אם אין הדבר נראה לעינינו כטובה 
ה"  ּה ְלֹטב  ב  לטב עביד"  -, ו"כל דעביד רחמנא )בראשית נ, כ(ֲחׁש 

 .(ר"ל ס"ה; שו"ע או"ח סי' )ברכות ס, ב
ֵאמּון  על כל פנים, גם לפי שיטה זו, שבטחון בה' פירושו "ה 
שאין מקרה בעולם, וכל הנעשה תחת השמש הכל בהכרזה מאיתו 

יתברך", לא היו צריכים ישראל לשאול "מה נשתה". היו צריכים 
שעושה את הדבר הטוב ביותר עבורם. מותר גם  'לבטוח בה
אבל להקשות צרה.  ואף מצוה להתפלל לה' בעתלהתפלל, 

 אסור. -קושיות ולהתלונן על הנהגת ה' 

 כיצד? -בטחון מזוייף 
והנה, יש גם סוג של בטחון בה', שאותו הנביא דוקא מַגנה. 

ְׁשֹפטּוירושליםהנביא אומר על  אֶׁשיה  ְּבֹׁשַחד י  יר  ,: "ר  ְמח  ְוֹכֲהֶניה  ּב 
ְקֹסמּו, ְוַעל ה' ,יֹורּו יֶאיה  ְּבֶכֶסף י  ֵענּו ֵלאֹמר: ֲהלֹוא ה'  ּוְנב  ש  י 

ה"  ע  ֵלינּו ר  בֹוא ע  ְרֵּבנּו, ֹלא ת  . אומרת הגמ': "רשעים )מיכה ג, יא(ְּבק 
לפיכך מביא  ,הן, אלא שתלו בטחונם במי שאמר והיה העולם

ְגַלְלֶכם ל  : )שם, יב( הקב"ה עליהן שלש פורעניות... שנאמר ֵכן ּב 
לַ  ירּוׁש  ֵרׁש, ו  ֶדה ֵתח  יֹון ש  מֹות י ַער"צ  ת ְלב  ְהֶיה, ְוַהר ַהַּבי  ין ּת  י   ים ע 

. וקשה: בשלמא מה שהם עושים הכל בכסף ובמחיר )שבת קלט, א(
ֵענּו",  ש  ובשוחד, על כך ראוי לנביא להוכיחם. אבל מה ש"ַעל ה' י 

 פוא! מדוע אבה' לפחות יש להם בטחון! דבר טובזהו לכאורה 
 חד עם שאר עברותיהם?י ,עובדה זוגם מזכיר להם הנביא 

התשובה היא, שגם בזה מתכוין הנביא לטעון טענה כלפיהם: 
אֶׁשיה   אם בוטחים אתם בה' למרות מעשיכם הרעים, למרות ש"ר 
ְקֹסמּו", הרי  יֶאיה  ְּבֶכֶסף י  יר יֹורּו, ּוְנב  ְמח  ְׁשֹפטּו, ְוֹכֲהֶניה  ּב  ְּבֹׁשַחד י 

עשו מצוות או זה כאילו הכרזתם שכלל לא אכפת לה' אם ת
מקרה, בין אם  בכלעבירות. כאילו אמרתם, שה' יגן עליכם 

תעשו מצוות ובין אם תעשו עבירות. והרי אנו אומרים פעַמים 
ְצֹוַתי" יהיה טוב, ואם ח"ו לא  ְׁשְמעּו ֶאל מ  ֹמַע ּת  ם ׁש  ביום, ש"א 
תשמעו, לא יהיה טוב. ממילא, בטחון כזה הוא בטחון מזוייף! 

יסוד של שכר ועונש, שהוא אחד מיסודי יש בו הכחשה לַ 
על  ,חילול השם ח"ו, ולא קידוש השם. לכןיש בו האמונה. 

צריך לדאוג שלא יהיה  עונש, ולא שכר. כיבטחון כזה מגיע 
למנהיגים מושחתים מסייע שלא יאמרו שה'  .חילול השם

ֹלא , ו"שודאי "יהיה טוב" ורשעים, רק בגלל שהם בוטחים בה'
ֵלי בֹוא ע  ה"ת  ע   .נּו ר 

בטחון בה' אין פירושו ש ,הסביר "חזון איש"הכפי שהזכרנו, 
אלא  ,לבטוח שודאי ה' יעשה את רצוני, ובודאי יהיה לי טוב

ֵאמּון שאין מקרה בעולם, וכל הנעשה הגדרת הבטחון היא,  "ה 
אם כך, כדי שיהיה לנו  תחת השמש הכל בהכרזה מאיתו יתברך".

ך יהיה, אלא צריך להיות טוב, לא מספיק לבטוח בה' שכ
ם י י היא לא  -לה וכשאיננו ראויים  לקבל את הטובה, ראו

 מובטחת לנו.

 בטחון מזוייף  -חטא המעפילים 
חטא אחרי  מיד המעפילים. חטאהיה הרי זה  -בטחון מזוייף 

שיצטרכו להשאר במדבר  ישראלל משה אומרכשהמרגלים, 
ם ְמֹאד" ,ארבעים שנה ע  ְתַאְּבלּו ה  מּו ַבֹּבֶקר, ַוַיֲעלּו ֶאל ֹראׁש . ַוי  ַוַיְׁשכ 
ר ֵלאֹמר ה  קֹום ֲאֶׁשר ָאַמר ה' :ה  ינּו ֶאל ַהמ  ל  ֶּנּנּו ְוע  אנּו"  ,ה  ט  י ח  כ 
אתמול אמרו אם . ת המשקל. רוצים לעשות תשובמ(-לט)במדבר יד, 

ן הםמראים שהם רוצים את א"י, היום  ינםשא . רוצים את א"י כ
 ערים הבצורותהענקים ומה פחדווחו בה', הם לא בטאם אתמול 

ומוכנים  ,בוטחים בה', הרי שהיום הם שראו המרגלים בא"י
תשובה מעולה מאד.  ,. לכאורהלהלחםו לראש ההרלעלות 

עקירת החטא מן הקצה אל הקצה. אבל ה' לא מקבל את התשובה 
י י ְוַהְכַנֲענ  ֵלק  ֲעמ  ַהֹיֵׁשב  הזו, והם ניגפים לפני הכנענים. "ַוֵיֶרד ה 
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ה"  ְרמ  ר ַההּוא, ַוַיכּום ַוַיְכתּום ַעד ַהח  ה  למה ה' לא מקבל  .)שם, מה(ּב 
 ?, אחרי שעשו תשובה טובה כל כךהתשובה הזואת 

שבעצם אין כאן תשובה ותיקון חושבני שהתשובה היא, 
. אתמול הם עצמו חזרה נוספת על אותו החטאדוקא החטא, אלא 

ה' אמר כש. אתמול בו בוטחיםלא הם , וגם היום בה' לא בטחו
רצו לא ו הם פחדובכל זאת  ,אין מה לפחדו, לא"י לעלות אפשרש

בוטחים בה'  הם , פתאוםותללע לאמר ועכשיו כשה' או .לעלות
מרידה יש כאן, ולא בטחון. זה איננו בטחון!  - ?ולא מפחדים

ואם ח"ו לא  ,אז תשבו בארץ "אם שמוע תשמעו"הקב"ה אמר ש
 לא לא תשבו בארץ, ואתם רוצים להראות שגם אםז אתשמעו 
, וכפי וזה לא יצליח ,זה נגד ה' .בכל זאת תשבו בארץ ,תשמעו

י שאומר להם משה רבינו: "ל   ים ֶאת פ  ה ֶזה ַאֶּתם ֹעְבר  וא ה', מ  ְוה 
ח ְצל  סיבה אמיתית בטחון הוא רק כשיש  .)במדבר יד, מא(" ֹלא ת 

כזה בטחון , ואין במה לבטוח - לבטוח. כשפועלים נגד רצון ה'
תשובה הם לא מצליחים. לכן ו אמיתי,לא ו ,מזוייףהוא בטחון 
ם ּת  א  ה' ואז ממילא, אם  .להבין שרק רצון ה' קובע ,אמיתית היא

אין סיכוי להתגבר  -ם ּת  א  ה' לא אם אין מה לפחד מהכנענים, ו -
 .הם נכשליםלכן ו ,אצלם נהלא תוק . הנקודה הזועליהם
 .לבטוח בה' כיםצריאנו שאנו מסובבים בצרות,  היום,גם 

מתוך  ,מתוך לימוד תורה, מתוך תפילהבטחון זה צריך לבוא אבל 

יהיה סתם ש"לא לבטוח  .המצוותשאר כל שמירת שמירת שבת ו
אם רק  .אין שום ערובה שבאמת יהיה טוב -כי סתם כך , "טוב

התורה לא  .יהיה טוברק אז  ,את כל המצוות ונעשה ,נשמור שבת
 ,תשבו בא"י "שמוע תשמעו"שאם התורה אומרת  .תהא מוחלפת
תנאי שנזכה להנצל מכל ה .תשבו בא"י לא ,תשמעו ואם ח"ו לא

נשמור את הוא שהפיגועים והשהידים ושאר מכות מצרים, 
 .נצליאין שום הבטחה שנ ח"ו ,בלי זה .התורה

 ,בתפילה ,מצוותהקיום בתורה והבלימוד אפוא נתחזק 
ובזכות ובכל הדברים הטובים,  אהבת הבריותבהבת ישראל, בא

י "מה שכתוב בפרשתנו, יים בנו וזה יק ה ֲאֶׁשר ַשְמּת  ל ַהַמֲחל  כ 
ֶליָך ים ע  ש  ם ֹלא א  ְצַרי  ים ְוכ  " ,)שמות טו, כו( "ְבמ  ע  ר  ם ה  ְצַרי  ל ַמְדֵוי מ 

ְך - ֲאֶׁשר י ַדְעּת   ם ּב  ימ  ל  ,ֹלא ְיש  נ ם ְּבכ   ,)דברים ז, טו( "שְֹנֶאיָךּוְנת 
יֹון" ים ְּבַהר צ  ע  לּו מֹוׁש   אמן. ,במהרה בימינו ,)עובדיה א, כא( "ְוע 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
                                                           

 [.29ואילך, וח"ד עמ'  187מ' ]ועי' "מכתב מאליהו" ח"א ע .זהו נידון גדול מאד, ואכמ"ל בזה -. ומה הוא שיעור ההשתדלות הרצוי והראוי 1
. בזוהר מובא, שהיה גם דבר נוסף שנעשה כדי להטעות את פרעה ולגרום לו לרדוף אחרי בני ישראל. והוא, מה שישראל היו הולכים בצאתם 2

ת את פרעה, שיאמר )עי' שמות יג, כא(, כאנשים הבורחים, שמנצלים גם את שעות הלילה למנוסתם. וזה נעשה כדי להטעו ביום ובלילהממצרים 
שלא הקב"ה הוציא את ישראל ממצרים, אלא מעצמם יצאו וברחו משם, ולכן הם מתנהגים כבורחים והולכים ביום ובלילה )זוהר ח"ב מו, ב. וכ"כ 

 הרשב"ם שמות שם(.
". ותירץ, שעשה כן כדי שישראל רדוףה כל אשר יחפוץ בלב פרעה לשֶ עֲ ה יַ שוהוא ע   ,על הדברח"ו למה יצטרך ה' להערים . עי' אוה"ח שהקשה, "3

לא יפחדו כ"כ מרדיפת פרעה, שהרי הם עצמם גרמו לו לרדוף )אוה"ח שמות יד, ב(. ובמקום אחר כתב, שהטעיה זו נעשתה כדי להעניש את פרעה 
דברים ובשכר, עד " -שעבוד מצרים היה ע"י הטעיה שהטעה פרעה את ישראל בפה רך )סוטה יא, ב(  שתחילתבמידה כנגד מידה. דכיון  ם ּב  כ  ֶׁשְמׁש 

ולפי מספר שעשו ביום  ,ת כל יכולת שלהםאוֹ ְר ל  וְ  ,םח  ולכך העביד בהן בתחלה בפה רך, כדי שיעשו הלבנים בכל כֹ שהרגילם לעבודה" )רש"י שם(, "
י הטעיה נגדית, שהטעו ישראל את פרעה, לכן גם היציאה הסופית משעבוד מצרים נעשתה ע" -" )שמו"ר ה, יח( הראשון גזרו עליהם לעשות כל הימים

 כדי שירדוף אחריהם ויטבע בים )אוה"ח שמות ג, יח(. ]ושני תירוצים אלו מתאימים ליישב גם את ההטעיה שהובאה בהערה הקודמת, שהיו הולכים
 ביום ובלילה[.

, וכונת כל אלו הדברים גם הר"ן כתב לגבי כמה דברים )שתכליתם היתה לגרום לפרעה לרדוף אחרי בני ישראל(: ". 4 מישראל עלמת  נ תה  הי
ממשה ם  ג י  ל או ֵאל ֶאת  :. ולסיבת כל זה היה ראוי שיספקו ישראל בשליחותו של משה, אף על פי שהאמינו בו בתחילה. והוא שרמז ואמרו ְשר  ַוַיְרא י 

ה  ש  ה ֲאֶׁשר ע  ד ַהְגֹדל  םה' ַהי  ְצַרי  ינּו ּבַ  ...ְּבמ  שכל מה שהיו מופלאים ממנו תחילה ומסתפקים בו,  ,הכירו אז ,כלומר .לא( ,)שמות יד ְבדוֹ ּוְבמֶׁשה עַ  ה'ַוַיֲאמ 
 .י"א( רושסוף דדרשות הר"ן " )לא היה רק לסבב שמצרים עצמם יכנסו בים

ם, . 5 ְסעּו ֵמֵאת  בוכתב בעל הטורים בפרשת מסעי: "ַוי  ׁש  י  יֹרת )במדבר לג, ז(  וַ י ַהח  'ַוי ׁשּובּו' ]בלשון רבים, כמו שנאמר בשאר ואינו אומר  -ַעל פ 
 שכולם היה להם לב אחד לעשות כן על פי ציוויו של משה". ,'ויסעו', 'ויחנו'[; מלמד -המסעות 

םוהרי היו מחומשים בכלי זין, שנאמר: "וַ . 6 י  ְצר  ֵאל ֵמֶאֶרץ מ  ְשר  לּו ְבֵני י  ים ע  ׁש   ינים )רש"י שם(." )שמות יג, יח(, ואין חמושים אלא מזויֲחמֻּ
תחילה ]רק[ 7 ג. וכן אדם הראשון בגן עדן לא היה מוכרח לאכול ולשתות, "והאכילה היתה לו מ   ." )רמב"ן בראשית ב, יז(, ולא כהכרח קיומילעונ
יםוכן מצינו במן, שהיה ". 8 יר  והגמרא שואלת  -רש"י שם( )יומא עה, ב(, ואינו יוצא מן המעים ) אבריםבלחם שנבלע  -" )תהלים עח, כה( ֶלֶחם ַאּב 

ית  ֶאת ֵצָאֶתָך"אלא מה אני מקיים על כך:  ס  ּה ְוַׁשְבּת  ְוכ  ה ב  ַפְרּת  ְבְּתָך חּוץ ְוח  י ה ְּבׁש  ְהֶיה ְלָך ַעל ֲאֵזֶנָך ְוה  "? )דברים כג, יד( ומתרצת: לאחר שסרחו. ְוי ֵתד ּת 
עכשיו , : אני אמרתי יהיו כמלאכי השרתב"הש ילוד אשה שמכניס ואינו מוציא? אמר הקכלום י נו!פח במעיתן זה שיעתיד מ  היינו, שנתלוננו ואמרו: 

)יומא שם(, לצאת אל מחוץ למחנה לעשות את צרכיהם. הרי שתלונתם על המן גרמה להם לירד ממדרגתם, והקב"ה  אני מטריח אותם שלש פרסאות
 .עבר להנהיגם במדרגה נמוכה יותר, כפי שבקשו, שיצטרכו לנקביהם

 השיחה נערכה לפי הבנתו של העורך,

 וכל טעות או חסרון )אם ישנם( יש לתלות בעורך בלבד.
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