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  ד"בס

    ירושלים- ישיבת הּכֹתל  

  א"שיחת הגאון הרב אביגדֹר הלוי נבנצל שליט
  1111ט"תשעבשלח  תפרשל

  נסיונות במידת הבטחון
  

  הבטחוןבית ספר למידת  -המן 
און שַרּבֹו הג, ל"יים שמואלביץ זצר ח"שמעתי ממורי ורבי הג

המשגיח של ישיבת מיר  (ל"זצ  ירוחם ליבוביץבי רהצדיק
כיון , לדבר על בטחוןצריך שבפרשת בשלח , ר לואמ) באירופה

נדבר . שבפרשה זו יש הרבה ענינים הנוגעים למידת הבטחון
  .אפוא היום בענין זה

. הענין העיקרי בפרשה שנוגע למידת בטחון הוא פרשת המן
, ואולם. )טז, שמות טז(" עֶֹמר ַלֻּגְלּגֶֹלת" .לכל אחד ן בשפענותן מָ ' ה

אסור . )יט, שם( " ַאל יֹוֵתר ִמֶּמּנּו ַעד ּבֶֹקרִאיׁש ".ישנה גם הגבלה
 אדם תקוע בלב . מאד נסיון קשהוזה. 2להותיר מן המן למחר

 תו את ילדיו ואתאשמחר את פרנס מנין י אין לו מושג ,המדבר
ובכל זאת אומרים לו שלא להותיר שום דבר מן המזון , יובהמות

 דתן ואבירם . חדשןמָ ירד  מחרלהאמין שאלא , של היום למחר
אבל  ,)י שם"כ ורש, שם(למחר להותיר מהמן מנסים , לא מאמינים

אי , גם אם רוצים. )שם(" ַוָּיֻרם ּתֹוָלִעים ַוִּיְבַאׁש ".הנסיון הזה נכשל
  .אפשר להשאיר מן למחר

 צריך . לעשות לבדי אפשרכל הדברים האלה אאת  ,כמובן
לנסוע לתוך ר וצריך נביא שיאמ, ןמחר יהיה מָ גם ששיאמר נביא 

יקרע לי את '  וה,לתוך היםאסע  ,ומרלמעצמו לא יכול  אדם .הים
עדין יש , וגם אז.  צריכים להאמין ולבטוח- אבל כשיש נביא  !הים

  .כאן נסיון גדול
שמזונותיו של , למדו ממנו. ן היה בית ספר גדול לבטחוןּמָ הַ 

 לא -  שישתדל להרויח יותרוכמה  , מן השמיםאדם קצובים לו
שלכל אחד יהיה  אומר 'ה כש. ממה שנגזר עליושיג יותרצליח להי
לֹא ֶהְעִּדיף ַהַּמְרֶּבה ְוַהַּמְמִעיט " אז ,)טז, שמות טז(" עֶֹמר ַלֻּגְלּגֶֹלת"

 כלים לו וא,לא משנה כמה זמן ָלַקט המרבה. )יח, שם( "לֹא ֶהְחִסיר
 רוחבאשר לאין לו בסופו של דבר יותר ָמן מֵ , לקיטהלַ עמו הביא 

ן בראשית "רמב("  שקר-החריצות "ש, למדנול. שהביא סל קטן יותר

ק " ס' א'סיב "משנ(" אין ריבוי ההשתדלות מועיל מאומהו", )טו, לז

ו זאת בבירור במדבר רא. קבלל  האדםעבר למה שנגזר עלמֵ  )ג"י
 ְוַהַּמְמִעיט לֹא ,לֹא ֶהְעִּדיף ַהַּמְרֶּבה ",בכל יום במשך ארבעים שנה

לא אמנם בזמננו . בזמננו זה כךגם  אבל צריכים לדעת ש,"רֶהְחִסי
שנגזר להם יותר כאלו  יש ,אותה הכמותנגזר שיהיה לכל אחד 

לֹא "לכן איננו מבחינים בכך שו, שנגזר להם פחותכאלה ויש 
אבל האמת היא שגם היום , "ֶהְעִּדיף ַהַּמְרֶּבה ְוַהַּמְמִעיט לֹא ֶהְחִסיר

לו מה שלא נקצב ו ,השמים הוא יקבלן  מאדםמה שנקצב ל. זה כך
ולא יעזרו שום השתדלויות להשיג מעבר למה , הוא לא יקבל

היא אבל ,  אותנו מהשתדלותתרטלא פואמנם הגזרה . שנגזר עליו
מעבר לגבולות ו 3 אותנו מהשתדלות מעבר לגבולות הרצויתרטפו

  .התורההמותר על פי 

   נסיון במידת הבטחון-" רֹתיִח י ַה י ִּפ נֵ ְפ ְוָיֻׁשבּו ְוַיֲחנּו לִ "
יש עוד כמה ענינים בפרשתנו הנוגעים , אבל חוץ מפרשת המן

ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני : " רבינווה את משהה מצַ "הקב. למידת הבטחון

צאו לאחר שיָ . )ב, שמות יד("  ְוַיֲחנּו ִלְפֵני ִּפי ַהִחירֹתְוָיֻׁשבּו, ִיְׂשָרֵאל
 ולצעוד ,על עקבותיהםמצַטוים ישראל לשוב , סוף סוף ממצרים

 ,כדי להטעות את פרעה"? לשם מה! בחזרה לכיוון מצרים
 לרדוף וגרום לטעות זו ת. )י שם"רש(" עים הם בדרךות: שיאמר

כפי , ו מכה נצחתצבאפרעה ואת ' יכה ה -ואז , אחרי ישראל
 ְנֻבִכים ֵהם ,ְוָאַמר ַּפְרעֹה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל: " למשהה"שגילה הקב

 ,ְוִחַּזְקִּתי ֶאת ֵלב ַּפְרעֹה ְוָרַדף ַאֲחֵריֶהם.  ָסַגר ֲעֵליֶהם ַהִּמְדָּבר,ָּבָאֶרץ
  .4י הטבעתם בים סוף"ע, )ד-ג, שם(" ְוִאָּכְבָדה ְּבַפְרעֹה ּוְבָכל ֵחילֹו

אפשר . אם סיבת החזרה לאחור נאמרה לישראלה ,איני יודע
שלא על מנת למסור את , שלא נאמרה אלא למשה באופן פרטי

הציווי לחזור לכיוון מצרים בניגוד לכל , כ"וא. 5ברים לישראלהד
 שצעד בודאיששיערו , הוא נסיון קשה מאד עבור ישראל, הגיון

 גם אם שמעו ,ואולם. כזה עשוי לעורר את פרעה לרדוף אחריהם
ישראל ממשה שתכלית הנסיעה לאחור היא להביא בסופו של 

חון גדולה לעשות הרי צריך מידת בט, דבר להשמדת פרעה וחילו
כאשר באופן טבעי , פעולה כזו שתגרום לפרעה לרדוף אחריהם

  .כיצד ניתן יהיה להתגבר עליונראה לא 
את הנסיון ֶׁשָּבּה שמגדיל , זו עהבנסיעוד דבר היה , כךבנוסף ל

שעמוד הענן לא ,  מוכחרא בגמ:שכבר הזכרנועבר למה הרבה מֵ 
שבמסע זה לא נסע , צאנמ. )ב, יומא עה(היה נוסע לעולם לאחור 

הֵֹלְך ' ה"עד כאן היו ישראל רגילים ש. ם ישראלעמוד הענן ִע 
ולפתע אומר , )כא, שמות יג(" ְּבַעּמּוד ָעָנן ַלְנחָֹתם ַהֶּדֶרךְ ... ִלְפֵניֶהם

 או ,שנעלם מעיניהם [להם משה שלא להתייחס אל עמוד הענן
. ])יט, דם יש( וב שם אנו פוגשים אותו ש,המשיך לכיוון ים סוף

איך נוכל לשמוע אליך לנסוע : ישראל היו יכולים לטעון למשה
שמעו "ואולם ישראל ! הרי עמוד הענן מכחיש אותך? לאחור

: אלא אמרו... ולא אמרו היאך נתקרב אל רודפינו, לקול משה
ם ר מ ע ן  ב י  ר ב ד א  ל א ו  נ ל ן  י למרות שיש , )ד, י שם"רש(" א

והם , ול לבני ישראלזהו נסיון גד. סתירה לדבריו מעמוד הענן
 לישראל מדה גדולה של בטחון  הרי שהיתה.6עומדים בו בהצלחה

  .באותה שעה

  הנסיון במרה
: מגיע נסיון נוסף במידת הבטחון, ים סוףשעוברים את אחרי 

ַוֵּיְלכּו , ַוֵּיְצאּו ֶאל ִמְדַּבר ׁשּור, ַוַּיַּסע מֶׁשה ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמַּים סּוף"
שלשה ימים . )כב, שמות טו(" ִּמְדָּבר ְולֹא ָמְצאּו ָמִיםְׁשלֶׁשת ָיִמים ּבַ 

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

גם הם זקוקים ו , איתםך הול)לח, שם יב(" ִמְקֶנה ָּכֵבד ְמאֹד, ּוָבָקר
ם אבל .איננו יודעים -בדיוק היו שם כמה בהמות . למים רי ו מ  ח

אין לך כל אחד ואחד מישראל שלא היו עמו : " ידּוע כמה היו-
ם . )ב, בכורות ה("  חמורים טעונים ִמַּכְסָּפּה ּוְזָהָבּה של מצריםתשעי

 הרי כאן חמישים -ולכל אחד תשעים חמורים , ששים רבוא איש
של חמישים וארבעה  עדרנתאר לעצמנו ! 7וארבעה מליון חמורים
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וגם שאר הצאן והבקר אינם ... מליון חמורים נוערים ִמָּצָמא

רק ! נורא הרי זה רעש .טומנים ידם בצלחת ומשמיעים את קולם
ואם . גם בלי מחסור במים, זה אדם יכול לצאת מדעתוכמרעש 

הרי שהמצב , נוסיף לזה גם את הנשים והילדים שבוכים מצמא
  .הוא באמת נורא ואיום

מגיעים סוף סוף למקום שיש בו , לאחר שלושה ימים כאלו
רואים מרחוק את ! סוף סוף אפשר לשים קץ לצמאון! או! מים

ראויים אינם  והנה הם ...טועמים, מתקרבים אליהם, המים
" ְולֹא ָיְכלּו ִלְׁשּתֹת ַמִים ִמָּמָרה ִּכי ָמִרים ֵהם, ַוָּיבֹאּו ָמָרָתה! "לשתיה

איך אפשר שלא לצאת !  אפשר שלא להתאכזבאיך. )כג, שמות טו(
ַוִּיּלֹנּו ָהָעם ַעל מֶׁשה  ":זה מה שישראל עושים, ואכן! מהכלים

  .)כד, שם(" ֵּלאמֹר ַמה ִּנְׁשֶּתה
לאחר שלושה ימי , ל לתגובה זו של ישראל"כיצד התייחסו חז

ולאחר שנוכחו לראות שהמים שהגיעו אליהם בלתי , צמא במדבר
. ל רואים בתגובה זו תגובה בלתי ראויה" חז-? ראויים לשתיה

 במדבר 'מונים אותה כאחד מעשרה נסיונות שניסו ישראל את ה
מה ? מה הטענה כאן על בני ישראל: וצריך להבין. )א, ערכין טו(

או , "ָלָמה ֶהֱעִליֻתנּו ִמִּמְצַרִים"הרי לא אמרו למשה ? הם כבר אמרו
שם ; יא, שמות יד(רות כמו שאמרו בפעמים אח, זהבסגנון המשהו 

"! מה נשתה"הם בסך הכל שאלו . )ה ועוד, במדבר כ; ג, שם יז; ג, טז
,  שכבר שלשה ימים לא שתה,אסור לאדם ָצֵמא? כאןמה לא תקין 

  !?משהו לשתותלבקש 

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

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

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

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

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

א י נ ו ר ט ב ּו . "ו נ ֹ ּל ִּי כאשר ". ָהָעם ַעל מֶׁשה ֵּלאמֹר ַמה ִּנְׁשֶּתהַו
לכן נחשבת להם בקשה זו .  יש כאן פגם- בניגון של תלונה באים 

  . במדברה"כאחד מעשרה נסיונות שניסו את הקב
לא היה " מה נשתה"שהפגם בשאַלת , עוד אפשר לפרש

ן ו ג י נ חאלא ,  שבו נאמרה השאלהב ס ו נ מה  "- השאלה ב
חיו בלי תה רוצה ש"אולי הקב? "מה נשתה"מה פירוש ". נשתה

כחודש וחצי אחר (ב אחרי אותו מעשה הרי זמן לא ר? לשתות
 משה חי שלוש פעמים ארבעים יום בלי לאכול ובלי לשתות, )כך

גם אליהו הנביא חי ארבעים יום בלי  )יח, שם; ט, דברים ט(! כלל
, הרי ששייכת מדרגה כזו. )ח, א יט"מלכ( 8לאכול ובלי לשתות

מידם להע' אולי גם כאן רצה ה, אם כן. לחיות בלי אוכל ובלי מים
 , במשך ארבעים יום,של חיים בלי אוכל ובלי מים, במדריגה כזאת

אך כיון שהתלוננו ושאלו . ה היה גוזר"או במשך זמן אחר שהקב
 גזרו על עצמם ובמו פיהם, לא זכו להגיע למדרגה זו, "מה נשתה"

" ברית כרותה לשפתים"בבחינת [שיהיו חייבים עכשיו לשתות 
אולי , "מה נשתה" ולא ,"איך נחיה"ים אם היו שואל]. )א, ק יח"מו(

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

 ,ֵעץ' הַוּיֹוֵרהּו  "-למשה מה ישתו ' אומר ה, כיון שכך. 9שאלתם

 ,במדרגה כזו. )כה, ושמות ט(" ַוַּיְׁשֵלְך ֶאל ַהַּמִים ַוִּיְמְּתקּו ַהָּמִים
 מים שיהיו לישראלצריך באמת לדאוג , שמוכרחים לשתות

  .הראויים לשתיה

   פגם במידת הבטחון-" מה נשתה"
" ניגון"לא היה ב" מה נשתה"שהפגם בשאלת , יתכן לומרעוד 

" מה נשתה"שאמרו (או בנוסח שלה ) שהשתמע כתלונה(שלה 
שכן , ייתיתאלא עצם השאלה היתה בע, ")איך נחיה"במקום 

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

שבטחון פירושו לבטוח , היו מחכמי המוסר שאמרו. גדולי עולם
ואם אדם אכן יבטח בזה , שימלא כל משאלה שעולה על לבי' בה

זו היתה . (נוה אכן ימלא את רצו"מובטח לו שהקב, בכל לבו
ובעיקר של האסכולה , ל ותלמידיו"ר ישראל מסלנט זצ"שיטת הג

היו מבעלי המוסר שאף נהגו כך ). הנובהרדקאית שמבין תלמידיו
, על אחד מהם מסופר, למשל. ונתקיימו בהם הדברים, למעשה

אבל לא היה בידו כסף לקנות , שהיה צריך להגיע למוסקבה
ואכן , שיגיע למוסקבה' בהבכל זאת בטח . כרטיס נסיעה לשם

וכך , באורח פלא ִזְּמנּו לו מן השמים סכום כסף ממקור בלתי צפוי
במקום , לפי שיטה זו .וכאלו היו מעשים רבים. הגיע למוסקבה

היו ישראל צריכים להיות בטוחים , "מה נשתה"להתלונן ולשאול 
  .ואז באמת היו מקבלים מים, שיקבלו מים

 כדי לזכות שינהגו עם האדם ,שתבטחון נדראיזו מדרגה של 
 י"גרעם הזאת יש ללמוד ממעשה שהיה  - ? בצורה כזו מן השמים

שאם אדם , ל דרש פעם בבית הכנסת"ס זצ"הגרי. מסלנט עצמו
בודאי ישיג , ימציא לו עשרת אלפים רובל' יבטח בלב שלם שה

למה לי : ואמר לעצמו, שמע בעל מלאכה אחד את הדברים. אותם
' ואבטח בה, אתפלל ואלמד כל היום, בית המדרשאשב ב? לעבוד

, עזב את עבודתו: אמר ועשה. שיזמין לי עשרת אלפים רובל
כלתה פרוטתו , עברו ימים ושבועות. ולמד, התיישב בבית המדרש

בא אל . ועשרת אלפים הרובל לא הגיעו, האחרונה מן הכיס
אמר לו . מדוע לא התגשמה משאלתו, ס ושאל אותו"הגרי
ודאי עתיד הדבר ,  אם עדין בוטח אתה בלב שלם בדבר:ס"הגרי

מוכן אני לקנות ממך את , אלא שאם קצרה סבלנותך. להתקיים
עבור חמשת אלפים , עשרת אלפים הרובל המובטחים לך בעתיד

ונתן , השמח בעל המלאכה על העסק. רובל שאתן לך כבר עכשיו
ם א! כלך לך למלאכתך: ס"אמר לו הגרי. לה מיד את הסכמתו

, מוכן אתה להחליף עשרת אלפים רובל בחמשת אלפים רובל
כ אין לך מה לצפות להתגשמות "וא, סימן שבטחונך איננו מלא

הבטחון חייב אפוא להיות . )ז"א סוף פכ"תנועת המוסר ח( משאלתך
ט ל ח ו מ ו לא    .שאפשר לסמוך עליו" בטחון"רק אז הוא . מ

        ש בגדר מידת הבטחון"שיטת החזון אי

האם באמת נכונה ההנחה , אלה גדולה היאש, ובכל זאת
, כל משאלה שעולה על לביימלא ' הש, הבסיסית של השיטה הזו

 מי אמר שמה שאני רוצה ,שכן. י שכך יעשהבכל לבאבטח בו אם 
כלל אינו טוב , אולי מה שלדעתי טוב עבורי? אכן טוב עבורי

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

 שיבטח בו שיעשה עמו ל ידיע, ה מה לעשות איתו"לקב" יכתיב"
  .כך וכך
שבטחון פירושו , ל חלק על הגדרה זו"זצ" חזון איש"ה, כןוא
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הנהגה , לדעתו. שימלא כל משאלה שעולה על לבי' לבטוח בה

ל "ל מסלנט זצר ישרא"כהג, כזו מתאימה אולי לגדולי ישראל
אבל לא זו המשמעות הרגילה של בטחון עבור רוב , ואחרים
אולי מה ? שכן מי אמר שמה שאני רוצה אכן טוב עבורי, העולם

ממילא לא שייך ? כלל אינו טוב עבורי באמת, שלדעתי טוב עבורי
ה מה לעשות "לקב" יכתיב"שאדם , שהעולם יתנהל בצורה כזו

  . כך וכךי שיבטח בו שיעשה עמו"ע, איתו
? "חזון איש"הבטחון לדעת המידת מהי אפוא הגדרת 

ָהֵאמּון שאין מקרה  ", הוא"חזון איש"לדעת ה' הבטחון בה
"  הכל בהכרזה מאיתו יתברך- וכל הנעשה תחת השמש , בעולם

, מה יקרה' לא אני קובע לה, כלומר. )'ב אות א"פ' אמונה ובטחון'(
כי הוא עשה , תו אני מאמין שקורה בהשגח-אלא מה שקורה 

, תהלים לז(" ִמְצֲעֵדי ֶגֶבר ּכֹוָננּו' ֵמה. "עושה ויעשה לכל המעשים

לא . ומה טוב בשבילי באמת, ה יודע לאן להדריך אותי"הקבו ,)כג
לפעמים יש  .ניכרת לעינינו ומובנת לנו' תמיד הטובה בהנהגת ה

שגם אם , לינו להאמין אבל כך ע.' ואנו צועקים עליהן לה,צרות
בראשית (" אלקים ֲחָׁשָבּה ְלטָֹבה "-אין הדבר נראה לעינינו כטובה 

' ח סי"ע או"שו; ב, ברכות ס("  לטב עביד-כל דעביד רחמנא "ו, )כ, נ

  .)ה"ל ס"ר
. שהגיע פעם ִלְמקום ישוב אחד,  עקיבאביל מספרים על ר"חז

חמנא לטב כל דעביד ר: "אמר. ולא נתנו לו, ביקש מקום ללון
 - בין שאר מטלטליו -היו עמו . יצא מן הישוב ולן בשדה". עביד

להאיר [ונר ] לרכב עליו[חמור , ])י"רש(להקיצו משנתו [תרנגול 
ובא , בא חתול וטרף את התרנגול, באה רוח וכבתה את הנר]. לו

כל דעביד רחמנא לטב : " עקיבאביאמר ר. אריה וטרף את החמור
אם היה . ְוָׁשָבה את כל בני הכפר, וד חייליםבלילה הגיע גד". עביד

או התרנגול , ואם החמור היה נוער;  היו שובים גם אותו-לן שם 
לכן סיבבה .  היו מגלים אותו גם בשדה-או הנר היה דולק , קורא

יכבה הנר ושיָטרפו וֶש , שלא יתנו לו מקום ללון בכפר, ההשגחה
וכי :  עקיבאביך ראמר על כ. 10כדי להגן עליו, התרנגול והחמור

 )שםברכות (? ה הכל לטובה"כל מה שעושה הקב, לא אמרתי לכם
ן אז י ב ה לפעמים .  לא תמיד מבינים מיד- כיצד יש כאן טובה ל

ולפעמים , ) עקיבאביכמו במקרה של ר(מבינים רק לאחר זמן 
ןאבל . לעולם לא מי א ה כל "ש,  צריך להאמין מיד- שזו טובה ל

  .' הבטחון בהוזה ".ובה הכל לט- ה "מה שעושה הקב
אותו לקח שבהיותו ילד , יליד פולין, סיפר לי פעם יהודי אחד

קרובי משפחתם שנשארו . אביו ועלה עמו מפולין לארץ ישראל
הסוף . מנין ישיג אביו פרנסה בארץ ישראל, בפולין בכו ודאגו

וקרובי המשפחה , ה פרנסה בארץ ישראל"שהאב השיג ב, היה
 נשמדו -י שפרנסתם היתה מסודרת שם מפנ, שנשארו בפולין

, בתחילה נראה היה ששפר עליהם מזלם. יקום דמם' ה. בשואה
ובסופו של דבר התברר , שיש להם פרנסה ויכולים להשאר בפולין

כי אז היו גם הם , שמוטב היה אילו לא היתה להם פרנסה בפולין
אדם לא . והיו ניצולים, נוסעים לארץ ישראל או לפחות לאמריקה

ה "ואם הקב, ה עושה"הקב. יודע מה טוב לו ומה לא טוב לו
  . הכל לטובה-עושה 

ָהֵאמּון "פירושו ' שבטחון בה, גם לפי שיטה זו, על כל פנים
וכל הנעשה תחת השמש הכל בהכרזה מאיתו , שאין מקרה בעולם

היו צריכים ". מה נשתה"לא היו צריכים ישראל לשאול , "יתברך
מותר גם . בר הטוב ביותר עבורם שעושה את הד'לבטוח בה

אבל להקשות . בעת צרה' ואף מצוה להתפלל לה, להתפלל
 ,לא יודע הכל כי אדם .11 אסור-' קושיות ולהתלונן על הנהגת ה

ה יודע מה טוב " הקברק.  בשבילוגם לא יודע מה טוב ומה רעו
  .לטובההכל עושה ה הרי "והקב,  לאדםומה רע

  גשלהשליט את השכל על הרצון והר
וכל , ֵאמּון שאין מקרה בעולם"ל, כדי להגיע למצב כזה

ולזכור יסוד זה , "הנעשה תחת השמש הכל בהכרזה מאיתו יתברך
 צריך להתרגל להשליט את - " ורוד"כשלא הכל , גם בשעת נסיון
, היה קשה מאד שלא להתלונן במרה, מצד הֶרגש. השכל על הרגש

 רוצה שיהודי יחיה אבל התורה. אחרי שלשת ימי הליכה בלי מים
צריך , אמנם צריך שיהיה גם רגש. פ הרגש"לא ע, פ השכל"ע

אבל , שתהיה בכל יהודי אהבת ישראל ועוד רגשות אחרים
  . אסור היה להתלונן- ומצד השכל , צריך להיות השכל" פוסק"ה

. על השלטת השכל על הרגש הרי יש לנו ציווי מפורש בתורה
במדבר (" ֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכםְולֹא ָתתּורּו ַא: "התורה מַצוה

וכי ? "ְולֹא ָתתּורּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם"מה פירוש . )לט, טו
, שלח לך אנשים"אמר למשה ' כשה! ?אסור להשתמש בעינים

ּו ר ֻת ָי עם מה הוא רצה שיראו את , )ב, שם יג("  את ארץ כנעןְו
האם , אדם שרוצה לחצות כבישוכן ! ?לא עם העינים, הארץ

או אם , איננו צריך להסתכל בעיניו אם יש מכוניות או אין מכוניות
רחמנא ליצלן , הרי אם לא ישתמש בעיניו? הרמזור ירוק או אדום

  !מה שיקרהמ
אבל , שאמנם מותר וצריך להשתמש בעינים, התשובה היא

העינים צריכות רק . אסור שהעינים תהיינה המנהיגות שלנו
אבל לְפסֹוק . אור אדום, אור ירוק; אין מכונית, יש מכונית: דווחל

כך גם .  זה צריך להשאיר לשכל- אם לחצות את הכביש או לא 
וראיתם את ", העינים צריכות רק לראות. לגבי כיבוש ארץ ישראל

אבל להחליט האם ְלאור הנתונים , )יח, שם(" הארץ מה ִהוא
 זה -יכנס לארץ ישראל שרואות העינים אפשר או אי אפשר לה

והשכל הרי אומר שאפשר להכנס לארץ . צריך להשאיר לשכל
כי . למרות הענקים והערים הבצורות שראו שם המרגלים, ישראל

, וקרע לנו את הים, מי שִהָּכה והרג ברגע אחד את כל בכורי מצרים
יוכל גם , והטביע בתוכו את פרעה ואת כל חילו ונלחם לנו בעמלק

  .נקים בארץ כנעןלהכות את הע
 הם טוענים -? טועניםמה הם . אבל לא כך חשבו בני ישראל

אָֹתנּו ' ְּבִׂשְנַאת ה: ַוֵּתָרְגנּו ְבָאֳהֵליֶכם ַוּתֹאְמרּו ".טענה מבהילה
דברים ("! ָלֵתת אָֹתנּו ְּבַיד ָהֱאמִֹרי ְלַהְׁשִמיֵדנּו, הֹוִציָאנּו ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים

הכה את ' ה. ר דעה אומרים שטות כזאתאיך דו, קשה להבין. )כז, א
, ונלחם לנו בעמלק, וקרע לנו את הים, מצרים עשר מכות גדולות

ונגלה אלינו בהר סיני במרֶאה שלא היה , ומוריד לנו ָמן בכל בוקר
וכל זה נעשה , ונתן לנו תורה ומצוות, ַעם בעולם שראה כמותו

היה ' הרי אם ה! ?"ֵדנּוָלֵתת אָֹתנּו ְּבַיד ָהֱאמִֹרי ְלַהְׁשִמי"בשביל 
, היה יכול להשאיר אותנו במצַרִים, רוצה חלילה להשמיד אותנו

קשה להבין איך דור דעה . והמצִרים היו משמידים אותנו בשמחה
  .חושב מחשבה כל כך בלתי הגיונית

. שלא שייך לחפש כאן הגיון, שביאור הענין הוא, ד"נראה לענ
לאם היתה טענתם נובעת מן  כ י ממהלך, הש ת ב ש ח  - מסויים מ

אבל כאשר התלונה לא . היה שייך להקשות עליהם מן ההגיון
ןאלא מן , באה מן השכל ו צ ר  הרצון שלא להכיר בטובות - ה

כדי שלא יתחייבו במה שמחייבת הכרת (, עשה להם' הרבות שה
נגד טעות .  הרי שאז אין מקום לקושיות מן ההגיון-) טובה זו

 לא -  נגד רצון שבא מן היצר . מועיל הגיון- שבאה מן השכל 
  .12מועיל שום הגיון
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   הוא טוב- ם מה שנראה רע ג

אדם צריך להשליט את השכל וההגיון על הרגש , כפי שאמרנו
כל ו, 'הבהשגחה מאת שהכל , והשכל וההגיון אומרים. והרצון

, גם אם קורה משהו לא כל כך נעים. דעביד רחמנא לטב עביד
, שרוצה לפעמים לשחק בחוץ, לדיעלינו להתסכל על זה כמו על 

אלא מפני , לא ֵמרַֹע לב? למה הם מתנגדים. וההורים מתנגדים
הילד רואה את . שטובת הילד דורשת שילך עכשיו לאכול ולישון

אבל ההורים , שמונעים ממנו לשחק בחוץ, הדרישה כעונש נורא
, אנו צריכים להבין. גם אם הוא אינו מבין זאת, מתכוונים לטובתו

גם כשאיננו רואים ו ,ו אב גדול בשמים שרוצה את טובתנו לנשיש
 אנו צריכים לדעת שכל - דברים נוראים וריםמרגישים שקו, זאת

וזהו באמת מה ,  רצה שיהיה'זה מה שה. דעביד רחמנא לטב עביד
  .שטוב עבורנו

  
  
  
  
  

  

 
                                                           

  . יש קשר או הקבלה בין תחילת הפרשה לסופה בתורהל פרשהבכ, א"לדעת הרב שליט. 1
  ).ט, יז םש" (ֵצא ִהָּלֵחם ַּבֲעָמֵלק "- ) יז, שמות יג" (ִּבְראָֹתם ִמְלָחָמה: "הקשר בפרשת בשלח

  ).טז, שם יז" ( ַּבֲעָמֵלק'הִמְלָחָמה לַ  "- ) יז, שם יג" (ִּבְראָֹתם ִמְלָחָמה: "אפשרות נוספת
  ).י"רש" (ה הורמה לישבע"ידו של הקב", )טז, שם יז" (ִּכי ָיד ַעל ֵּכס ָיּה "- ) יט, שם יג" (י ַהְׁשֵּבַע ִהְׁשִּביעַ ּכִ : "אפשרות נוספת
  .ליםלשונות כפו). טז- יד, שם יז" ( ִמּדֹר ּדֹר...ִּכי ָמחֹה ֶאְמֶחה "-) יט, שם יג(' וכו" ָּפקֹד ִיְפקֹד... ִּכי ַהְׁשֵּבַע ִהְׁשִּביעַ : "אפשרות נוספת

 ,טזע "אב" (ישליכנו מחוץ לאהלו, רק אם נשאר לו שלא יוכל לאכלו". או לבער ולשרוף את הנותר, אין הכונה שהיו צריכים לאכול הכל עד גמירא. 2
פירש , )כ, שמות שם" (ֶהם מֶֹׁשה ַוִּיְקצֹף ֲעלֵ ...ַוּיֹוִתרּו ֲאָנִׁשים ִמֶּמּנּו ַעד ּבֶֹקר"שעל הפסוק ,  וכן משמע בספורנו.ולא ישמור אותו בשביל מחר, )יט

שאם היה נותר מפני שבעם לא היה , ומשמע". אבל הותירוהו לכתחלה לנסות, כי אמנם לא קרה זה מפני היותו יותר מכדי שבעם", הספורנו טעם הקצף
, ע"רנו עוד קלה יותר משיטת האבושיטת הספו. [רק שלא יותירו בכוונה בשביל לאכלו למחר, כי לא היו חייבים לאכול הכל, משה מקפיד על זה

  ].רק שלא יותירו בכוונה כדי לאכלו למחר, והספורנו לא הצריך גם את זה, פ להשליך את הנותר לחוץ"ע כתב שצריך עכ"שהאב
  ].29'  עמד"וח,  ואילך187' א עמ"ח" מכתב מאליהו"' ועי [.ל בזה"ואכמ,  זהו נידון גדול מאד-ומה הוא שיעור ההשתדלות הרצוי והראוי . 3
שעשה כן כדי שישראל , ותירץ". ה כל אשר יחפוץ בלב פרעה לרדוףֶׂש עֲ ה יַ ׂש והוא עָ ,על הדברו "חלהערים ' למה יצטרך ה"', ח הק"הקשה האוה. 4

את פרעה שהטעיה זו נעשתה כדי להעניש , ובמקום אחר כתב). ב, ח שמות יד"אוה(שהרי הם עצמם גרמו לו לרדוף , כ מרדיפת פרעה"לא יפחדו כ
עד , ֶׁשְּמָׁשָכם ִּבדברים ובשכר "-) ב, סוטה יא(י הטעיה שהטעה פרעה את ישראל בפה רך " שעבוד מצרים היה עשתחילתדכיון . במידה כנגד מידה
מספר שעשו ביום  ולפי ,ת כל יכולת שלהםאֹורְ לִ  וְ ,םחָ כדי שיעשו הלבנים בכל ּכֹ, ולכך העביד בהן בתחלה בפה רך", )י שם"רש" (שהרגילם לעבודה

, שישראל הטעו את פרעה, י הטעיה נגדית" לכן גם היציאה הסופית משעבוד מצרים נעשתה ע- ) יח, ר ה"שמו" (הראשון גזרו עליהם לעשות כל הימים
שהיו , ה הקודמתושני תירוצים אלו יש בהם כדי להסביר גם את סיבת ההטעיה שהובאה בהער). [יח, ח שמות ג"אוה(כדי שירדוף אחריהם ויטבע בים 

  ].הולכים ביום ובלילה
ראלוכונת כל אלו הדברים ): "שתכליתם היתה לגרום לפרעה לרדוף אחרי בני ישראל(ן כתב לגבי כמה דברים "גם הר. 5 מיש , היתה נעלמת 

גם ממשה  ַוַּיְרא ִיְׂשָרֵאל ֶאת :רמז ואמרוהוא ש. אף על פי שהאמינו בו בתחילה, ולסיבת כל זה היה ראוי שיספקו ישראל בשליחותו של משה. ואולי 
ז , כלומר.) לא,שמות יד(  ּוְבמֶׁשה ַעְבּדֹו'ה ַוַּיֲאִמינּו ּבַ ...ְּבִמְצַרִים' הַהָּיד ַהְּגדָֹלה ֲאֶׁשר ָעָׂשה  ,  שכל מה שהיו מופלאים ממנו תחילה ומסתפקים בו, הכירוא

  .)א" יושרסוף דן "דרשות הר" (לא היה רק לסבב שמצרים עצמם יכנסו בים
ב, ַוִּיְסעּו ֵמֵאָתם: "וכתב בעל הטורים בפרשת מסעי. 6 ָׁש ָּי כמו שנאמר בשאר , בלשון רבים[' ַוָּיׁשּובּו' ואינו אומר -) ז, במדבר לג( ַעל ִּפי ַהִחירֹת ַו

  ". שכולם היה להם לב אחד לעשות כן על פי ציוויו של משה,מלמד; ]'ויחנו', 'ויסעו' -המסעות 
ולזכר ענין זה ציותה התורה על פדיון פטר , שנמצאה להם כמות כזו של חמורים במצרים לשאת את כספם וזהבם של המצרים, בדרך נסוזה היה . 7

  .)יד, ספורנו שמות יג' עי(חמור 
  .ולא כהכרח קיומי, )יז, ן בראשית ב"רמב(בלבד " לעונגוהאכילה היתה לו ִמתחילה ", וכן אדם הראשון בגן עדן לא היה מוכרח לאכול ולשתות. 8
 והגמרא שואלת - ) י שם"רש(ואינו יוצא מן המעים , )ב, יומא עה (אבריםבלחם שנבלע  -) כה, תהלים עח" (ֶלֶחם ַאִּביִרים"שהיה , וכן מצינו במן. 9

. חר שסרחולא: ומתרצת) יד, דברים כג(? "ּה ְוַׁשְבָּת ְוִכִּסיָת ֶאת ֵצָאֶתךָ ְוָיֵתד ִּתְהֶיה ְלָך ַעל ֲאֵזֶנָך ְוָהָיה ְּבִׁשְבְּתָך חּוץ ְוָחַפְרָּתה בָ "אלא מה אני מקיים : על כך
עכשיו , אני אמרתי יהיו כמלאכי השרת: ה"באמר הק?  כלום יש ילוד אשה שמכניס ואינו מוציא!נופח במעיתן זה שיעתיד מָ  :שנתלוננו ואמרו, היינו

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

ע "וכך לא ינזק ר, היה יכול לעשות שהתרנגול לא יקרא והחמור לא ינער? ה להמית את התרנגול והחמור"למה היה צריך הקב, לכאורה קשה. 10
ואין דרכו של ,  קצת נגד הטבעהואו, נגד הרגילות הטבעית שלהםזהו שלעשות שהתרנגול לא יקרא והחמור לא ינער ,  בדרך פשוטל"יו !בהפסדם

  ).ונתיב הבטחון' נתיב אהבת ה(ל "למהר" נתיבות עולם"תירוץ אחר ב' אך עי. כ במהרה"כשלא כדרך הטבע ה לעשות נסים "הקב
ה "והקשה השל. ) א, סברכות(...  מובטחני שאין זה בביתי:אמר, שהיה מהלך בדרך ושמע קול צוחה בעיר ,בהלל הזקןהגמרא מביאה מעשה . 11

שאין הכונה שהלל אמר , ה"ותירץ השל? או לאחד מבני ביתו, ו צרה לצדיק"וכי לא יתכן שתבוא ח? מנין היה להלל הבטחון שאין הצוחה מביתו', הק
עליה  -  אבל הצוחה והצעקה ;אפשר שתהיה בביתו -כי הצרה .  מביתיהצוחהיתה לומר מובטחני שאין אלא כונתו ה,  מביתיהצרהמובטחני שאין 

  .)ד"אות קע , מאמר חמישי, עשרה מאמרות,ה"של( בטוב לבב ותכי הורגלו לקבל הצר, היה מובטח שלא היתה בביתו
אחרי כל המכות שפגעו בגופם . ן ושכל ישר כנגד הרצון והיצראיך לא מועיל שום הגיו, גם אצל המצרים רואים, ולהבדיל בין ישראל לעמים. 12

' ולא יד ה, ם הים לחרבה אולי הרוח ָׂש :חשבו "- בעמדם מול הנס הנורא של קריעת ים סוף , שבעה ימים בלבד לאחר מכת בכורות, והחריבו את ארצם
להם ,ובאו אחריהם, זאתלא שמו לבם גם ל - פ שאין הרוח בוקעת הים לגזרים " אע.עשתה זאת בעבור ישראל ן שמות "רמב" (מרוב תאותם להרע 

  .התאוה להרע לישראל מעבירה אותם על דעתם). כא, יד

  ,הבנתו של העורךשטחיות השיחה נערכה לפי 

  .יש לתלות בעורך בלבדוכל טעות או חסרון 


