
יוסף הצדיק הושלך לבית הסוהר על לא עוול בכפו, ובבוא הימים הוא 
של  מוצלח  פתרון  לאחר  האופים.  ושר  המשקים  שר  את  שם  פוגש 
המשקים  שר  עזרת  את  ומבקש  ההזדמנות,  את  מנצל  יוסף  חלומות, 
בכלא  ונותר  משמיים  נענש  הוא  מכך  כתוצאה  אך  מהמאסר.  להיחלץ 

שנתיים נוספות.

השילוב  מה  באמונה?!  חוסר  על  מראה  הזדמנויות  ניצול  האם  למה?! 
הראוי בין התנהלות בדרך הטבע לבין ביטחון מוחלט בה'?

ההשתדלות היא סתירה לביטחון?

ב"ה

>>

וישב
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פתיחה

בדיחה: הבת של הגביר הגיעה לגיל שידוכים ונפגשה עם הבחור הטוב בישיבה. הם מצאו חן 

 זה בעיני זה, ולפני שהכריזו על החלטתם, הזמינה הבת את הבחור לפגישת הכרות עם אביה.

השאלה הראשונה שהפנה הגביר אל החתן המיועד הייתה כמובן: "מה אתה מתכוון לעשות 

בחיים"? - "ללמוד תורה, אני שואף לשבת כל חיי בבית ה' וללמוד יומם ולילה". - "ומהיכן 

תתפרנס נער צעיר"? - "הקב"ה זן כל אדם וידאג גם לי". "אכן", אמר הגביר, "כולנו מאמינים 

בה', אבל אחרי שנה יהיה ילד ומה תעשה"? – "הקב"ה שמפרנס מביצי כינים עד קרני ראמים 

ידאג גם לילד שלי". "ומה יקרה כשיהיו עשרה ילדים? - "נו, הקב"ה פותר כל כך הרבה בעיות 

 ויפתור גם את הבעיה הזו".

יצא הגביר אל הבת המתוחה ואמר: "הבחור עושה רושם נחמד, אבל למה הוא קורא לי – 

הקב"ה"?

---

בשיעור זה, נשוחח על מידת הביטחון בה׳. האם האדם יכול לא לעשות מאומה ולבטוח בה' 

שיעשה הכל בעבורו?

הסיפור של יוסף בבית האסורים, ממחיש היטב את הקונפליקט הזה. הוא מנסה לפעול בדרך 

הטבע בשביל לצאת מהכלא, ונענש על כך!  מה כן הוא היה צריך לעשות? לחכות ולא לעשות 

מאומה ולסמוך על הנס?
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מקור 1  
חומש בראשית, פרק לט פסוקים ז' – כ'

יוסף מושלך לבית הסוהר.

י׃ ְכָבה ִעמִּ ת ֲאדָֹניו ֶאת ֵעיֶניָה ֶאל־יוֵֹסף ַוּתֹאֶמר שִׁ א ֵאשֶׁ שָּׂ ה ַותִּ ָבִרים ָהֵאלֶּ   ז ַוְיִהי ַאַחר ַהדְּ

ָיִדי׃  ר־ֶיׁש־לוֹ ָנַתן בְּ ִית ְוכֹל ֲאשֶׁ בָּ י ַמה בַּ ת ֲאדָֹניו ֵהן ֲאדִֹני לֹא־ָיַדע ִאתִּ ח ַוְיָמֵאן ַוּיֹאֶמר ֶאל ֵאשֶׁ

ּתוֹ ְוֵאיְך  ־ִאשְׁ ר ַאתְּ ֲאשֶׁ י ִאם־אוָֹתְך בַּ י ְמאּוָמה כִּ נִּ ְך ִממֶּ י ְולֹא־ָחשַׂ נִּ ִית ַהזֶּה ִממֶּ בַּ ט ֵאיֶנּנּו ָגדוֹל בַּ
ַמע  ָרּה ֶאל יוֵֹסף יוֹם יוֹם ְולֹא שָׁ ַדבְּ דָֹלה ַהּזֹאת ְוָחָטאִתי ֵלאלִֹהים׃ י ַוְיִהי כְּ ה ָהָרָעה ַהגְּ ֶאֱעשֶׂ
ְוֵאין  ְיָתה ַלֲעשׂוֹת ְמַלאְכּתוֹ  ַהּיוֹם ַהזֶּה ַויָּבֹא ַהבַּ ּה׃ יא ַוְיִהי כְּ ב ֶאְצָלּה ִלְהיוֹת ִעמָּ כַּ ֵאֶליָה ִלשְׁ
ָיָדּה  בְּ ְגדוֹ  ַויֲַּעזֹב בִּ י  ְכָבה ִעמִּ ִבְגדוֹ ֵלאמֹר שִׁ הּו בְּ שֵׂ ְתפְּ ִית׃ יב ַותִּ בָּ ם בַּ ִית שָׁ י ַהבַּ ִאיׁש ֵמַאְנשֵׁ
י  ְלַאְנשֵׁ ְקָרא  ַותִּ יד  ַהחּוָצה׃  ַויָָּנס  ָיָדּה  בְּ ְגדוֹ  בִּ י־ָעַזב  כִּ ְראוָֹתּה  כִּ ַוְיִהי  יג  ַהחּוָצה׃  ַויֵֵּצא  ַויָָּנס 
י ָוֶאְקָרא  ב ִעמִּ כַּ א ֵאַלי ִלשְׁ נּו בָּ ֵביָתּה ַוּתֹאֶמר ָלֶהם ֵלאמֹר ְראּו ֵהִביא ָלנּו ִאיׁש ִעְבִרי ְלַצֶחק בָּ
ְגדוֹ ֶאְצִלי ַויָָּנס ַויֵֵּצא ַהחּוָצה׃  י־ֲהִרימִֹתי קוִֹלי ָוֶאְקָרא ַויֲַּעזֹב בִּ ְמעוֹ כִּ דוֹל׃ טו ַוְיִהי ְכשָׁ קוֹל גָּ בְּ
א־ ה ֵלאמֹר בָּ ָבִרים ָהֵאלֶּ דְּ ר ֵאָליו כַּ ַדבֵּ יתוֹ׃ יז ַותְּ ְגדוֹ ֶאְצָלּה ַעד־ּבוֹא ֲאדָֹניו ֶאל־בֵּ נַּח בִּ טז ַותַּ
ְגדוֹ  ַויֲַּעזֹב בִּ ָוֶאְקָרא  ֲהִריִמי קוִֹלי  ַוְיִהי כַּ י׃ יח  נּו ְלַצֶחק בִּ ר־ֵהֵבאָת לָּ ֵאַלי ָהֶעֶבד ָהִעְבִרי ֲאשֶׁ
ָבִרים  דְּ ָרה ֵאָליו ֵלאמֹר כַּ בְּ ר דִּ ּתוֹ ֲאשֶׁ ְבֵרי ִאשְׁ מַֹע ֲאדָֹניו ֶאת־דִּ ֶאְצִלי ַויָָּנס ַהחּוָצה׃ יט ַוְיִהי ִכשְׁ
ְמקוֹם  ַהּסַֹהר  ית  ֶאל־בֵּ ֵנהּו  תְּ ַויִּ אֹתוֹ  יוֵֹסף  ֲאדֵֹני  ח  קַּ ַויִּ כ  ַאּפוֹ׃  ַחר  ַויִּ ָך  ַעְבדֶּ ִלי  ּה  ָעשָׂ ה  ָהֵאלֶּ

ֵבית ַהּסַֹהר׃ ם בְּ ֶלְך ֲאסּוִרים ַוְיִהי־שָׁ ר-ֲאִסיֵרי ַהמֶּ ֲאשֶׁ

מקור 2  
חומש בראשית, פרק מ' פסוקים א' – ט"ו

שרי המשקים והאופים של פרעה, מושלכים אל בית הסוהר.  שניהם חולמים חלום, ויוסף 
פותר להם אותו. לשר המשקים הוא פותר שפרעה יוציא אותו מהכלא ויחזיר אותו לגדולתו. 

הוא מבקש ממנו להזכיר אותו אצל פרעה, ולספר לו שהוא בכלא שלא אשמתו. 

ֵקה ֶמֶלְך־ִמְצַרִים ְוָהאֶֹפה ַלֲאדֵֹניֶהם ְלֶמֶלְך ִמְצָרִים׃ ה ָחְטאּו ַמשְׁ ָבִרים ָהֵאלֶּ ַוְיִהי ַאַחר ַהדְּ  א 

 רש״י על הפסוק

יק ַעל ְיֵדיֶהם: דִּ בֹא ָהְרָוָחה ַלצַּ תָּ אחר הדברים האלה. שֶׁ

ַמר  ִמשְׁ ן אָֹתם בְּ תֵּ ר ָהאוִֹפים׃ ג ַויִּ ִקים ְוַעל שַׂ שְׁ ר ַהמַּ ֵני ָסִריָסיו ַעל שַׂ ְרעֹה ַעל שְׁ ְקצֹף פַּ ב ַויִּ
ִחים ֶאת־ בָּ ר ַהטַּ ְפקֹד שַׂ ם׃ ד ַויִּ ר יוֵֹסף ָאסּור שָׁ ית ַהּסַֹהר ְמקוֹם ֲאשֶׁ ִחים ֶאל־בֵּ ר ַהַטבָּ ית שַׂ בֵּ
ַלְיָלה  ֵניֶהם ִאיׁש ֲחלֹמוֹ בְּ ָמר׃ ה ַויַַּחְלמּו ֲחלוֹם שְׁ ִמשְׁ ְהיּו ָיִמים בְּ ֶרת אָֹתם ַויִּ ם ַוְישָׁ יוֵֹסף ִאתָּ
ֵבית ַהּסַֹהר׃  ר ֲאסּוִרים בְּ ר ְלֶמֶלְך ִמְצַרִים ֲאשֶׁ ֶקה ְוָהאֶֹפה ֲאשֶׁ שְׁ ִפְתרוֹן ֲחלֹמוֹ ַהמַּ ֶאָחד ִאיׁש כְּ
ר ִאּתוֹ  ַאל ֶאת־ְסִריֵסי ַפְרעֹה ֲאשֶׁ שְׁ ּבֶֹקר ַויְַּרא אָֹתם ְוִהנָּם זֲֹעִפים׃ ז ַויִּ ו ַויָּבֹא ֲאֵליֶהם יוֵֹסף בַּ
ֵניֶכם ָרִעים ַהּיוֹם׃ ח ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ֲחלוֹם ָחַלְמנּו ּופֵֹתר  ית ֲאדָֹניו ֵלאמֹר ַמּדּוַע פְּ ַמר בֵּ ְבִמשְׁ
ִקים  שְׁ ר־ַהמַּ ר שַׂ רּו־ָנא ִלי׃ ט ַוְיַספֵּ ְתרִֹנים ַספְּ ֵאין אֹתוֹ ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם יוֵֹסף ֲהלוֹא ֵלאלִֹהים פִּ

 חלק ראשון: ההזדמנות של
יוסף להיחלץ מבית הסוהר
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ִריִגם ְוִהיא ְכפַֹרַחת  ה שָׂ לֹשָׁ ֶפן שְׁ ֲחלוִֹמי ְוִהנֵּה־ֶגֶפן ְלָפָני׃ י ּוַבגֶּ ֶאת־ֲחלֹמוֹ ְליוֵֹסף ַוּיֹאֶמר לוֹ בַּ
ַחט  ָוֶאשְׂ ֶאת־ָהֲעָנִבים  ח  ָוֶאקַּ ָיִדי  בְּ ְרעֹה  ְוכוֹס פַּ יא  ֲעָנִבים׃  לֶֹתיָה  כְּ ַאשְׁ ילּו  ִהְבשִׁ ּה  ִנצָּ ָעְלָתה 
ת  לֹשֶׁ ְתרֹנוֹ שְׁ יוֵֹסף ֶזה פִּ ַוּיֹאֶמר לוֹ  ְרעֹה׃ יב  ף פַּ ן ֶאת־ַהּכוֹס ַעל־כַּ ְרעֹה ָוֶאתֵּ אָֹתם ֶאל־ּכוֹס פַּ
נֶָּך  יְבָך ַעל־כַּ ָך ַוֲהשִׁ א ַפְרעֹה ֶאת־רֹאשֶׁ ת ָיִמים ִישָּׂ לֹשֶׁ עוֹד שְׁ ת ָיִמים ֵהם׃ יג בְּ לֹשֶׁ ִרִגים שְׁ ַהשָּׂ
ר  ֲאשֶׁ ָך כַּ ִני ִאתְּ י ִאם־ְזַכְרתַּ ֵקהּו׃ יד כִּ ר ָהִייָת ַמשְׁ ט ָהִראׁשוֹן ֲאשֶׁ פָּ שְׁ מִּ ָידוֹ כַּ ְרעֹה בְּ ְוָנַתתָּ כוֹס־פַּ
י־ֻגּנֹב  ִית ַהזֶּה׃ טו כִּ ְרעֹה ְוהוֵֹצאַתִני ִמן־ַהבַּ ִני ֶאל־פַּ ְרתַּ ְוִהְזכַּ ִדי ָחֶסד  יָת־נָּא ִעמָּ ִייַטב ָלְך ְוָעשִׂ

ּבוֹר׃  מּו אִֹתי בַּ י־שָׂ יִתי ְמאּוָמה כִּ י ֵמֶאֶרץ ָהִעְבִרים ְוַגם־ּפֹה לֹא־ָעשִׂ גֻּנְַּבתִּ

מקור 3
חומש בראשית פרק מ' פסוקים כ'-כ"ג

הפתרון של יוסף מתממש, ואכן שר המשקים מוחזר אחר כבוד לגדולתו. אך הוא שוכח את יוסף ולא מזכיר אותו 
אצל פרעה. יוסף נענש ונשאר בבית הכלא עוד שנתיים. 

ר  א ֶאת־רֹאׁש שַׂ שָּׂ ה ְלָכל־ֲעָבָדיו ַויִּ תֶּ ְרעֹה ַויַַּעשׂ ִמשְׁ ֶדת ֶאת־פַּ י יוֹם ֻהלֶּ ִלישִׁ ּיוֹם ַהשְּׁ כ ַוְיִהי בַּ
ן  תֵּ ֵקהּו ַויִּ ִקים ַעל־ַמשְׁ שְׁ ר ַהמַּ ב ֶאת־שַׂ תוְֹך ֲעָבָדיו׃ כא ַויָּשֶׁ ר ָהאִֹפים בְּ ִקים ְוֶאת־רֹאׁש שַׂ שְׁ ַהמַּ

ֵחהּו׃ כָּ שְׁ ִקים ֶאת־יוֵֹסף ַויִּ שְׁ ר־ַהמַּ ְרעֹה׃ כג ְולֹא־ָזַכר שַׂ ף פַּ ַהּכוֹס ַעל־כַּ

רש״י על הפסוק

ִנים,  שָׁ י  תֵּ שְׁ ָאסּור  ִלְהיוֹת  ֻהְזַקק  ְלָזְכרוֹ,  יוֵֹסף  בוֹ  ָלה  תָּ שֶׁ ֵני  ִמפְּ אן.  ִמכָּ ְלַאַחר  וישכחהו. 
ם ה' ִמְבַטחוֹ ְולֹא ָפָנה ֶאל ְרָהִבים )תהילים מ'( – ְולֹא ָבַטח ַעל  ר שָׂ ֶבר ֲאשֶׁ ֵרי ַהגֶּ נֱֶּאַמר ַאשְׁ שֶׁ

רּוִיים ַרַהב: ִמְצִרים, ַהקְּ
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משיחת שבת פרשת ויחי ה׳תשמ״ו
שאלת הרבי: הרי רש״י עצמו אומר שהקב״ה סיבב את מאסר שר המשקים ושר האופים, בכדי 
הוא  ידיהם  על  הרווחה  להביא  מנסה  אכן  כשהוא  ומדוע  ידיהם.  על  לצדיק  הרווחה  שתבוא 

נענש על כך?

על הפסוק "ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו" - מפרש רש"י: "מפני שתלה בו 
יוסף לזכרו הוזקק להיות אסור שתי שנים, שנאמר: 'אשרי הגבר אשר שם ה' מבטחו 

ולא פנה אל רהבים' - ולא בטח על מצרים הקרויים רהב1".

מלך  משקה  חטאו  האלה  הדברים  אחר  "ויהי  נאמר:  הענין  בהתחלת  להבין:  וצריך 
מצרים וגו'2", ומפרש רש"י: "אחר הדברים האלה - לפי שהרגילה אותה ארורה את 
הצדיק בפי כולם לדבר בו, הביא להם הקב"ה סורחנם של אלו, שיפנו אליהם ולא אליו. 

ועוד: שתבוא הרווחה לצדיק על ידיהם".

...כלומר, שהקדוש ברוך הוא סיבב את המאורעות באופן כזה ש"משקה מלך מצרים 
והאופה" יהיו ב"בית הסוהר מקום אשר יוסף אסור שם", כדי "שתבוא הרווחה לצדיק 
על ידיהם". וכפי שמסופר בהמשך הדברים )בפרשת מקץ( שעל ידי זה ששר המשקים 
הזכיר את יוסף לפני פרעה )שפתר את חלומו וכו'( – היתה הרווחה ליוסף שיצא מבית 

האסורים.

ולכאורה, ישנה סתירה בין דברי רש"י בהתחלת הענין לדבריו בסיום הענין: בהתחלת 
הענין מפרש רש"י שהסיבה לזה ששרי פרעה נאסרו ב"בית הסוהר מקום אשר יוסף 
אסור שם" היא - כדי  "שתבוא הרווחה לצדיק על ידיהם". ועל פי זה - מכיון שיוסף 
ידע שזוהי הסיבה ששרי פרעה נתגלגלו לכאן )כדי שתבוא לו הרווחה על ידיהם(: היה 

צריך להתנהג בהתאם לכך, ולכן ביקש משר המשקים שיזכירנו לפני פרעה.

ואדרבה:

אם יוסף לא היה מנצל מאורע זה כדי לבקש משר המשקים כו', היה גורם לכך שפעולתו 
של הקדוש ברוך הוא )להביא את שרי פרעה אל "מקום אשר יוסף אסור שם" דוקא( 

תהיה לבטלה חס ושלום.

ועל פי זה אינו מובן מה שכתב רש"י בסיום הענין שמכיון שיוסף פנה אל שר המשקים 
מה  שנים":  שתי  אסור  להיות  ו"הוזקק  נענש  לכן  פרעה,  לפני  להזכירו  ממנו  וביקש 
ָחָטא יוסף בבקשו משר המשקים שיזכירנו לפני פרעה  )שלכן נענש "להיות אסור שתי 

חלק שני - מדוע יוסף נענש?

1( בראשית מ, כג.
2( בראשית מ, א.
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שנים"( - הרי כל הסיבה לכך ששרי פרעה נתגלגלו להיות ביחד עם יוסף היתה "כדי 
שתבוא הרווחה לצדיק על ידיהם", ואם כן, היה מוכרח להתנהג בהתאם לכך?!

תשובת הרבי: הבעיה לא היתה בכך שיוסף פעל בדרך הטבע, משום שהוא באמת השתמש 
בהזדמנות שהקב״ה סיבב בשבילו. הבעי׳ היתה בכך שהוא תלה בזה את כל תקוותיו. האדם 

אמור לפעול בדרך הטבע, אך לזכור שהישועה מגיעה מהקב״ה. 

...והביאור בזה: הטעם על זה שנענש יוסף ו"הוזקק להיות אסור שתי שנים", אף על פי 
שבואם ל"בית הסוהר מקום אשר יוסף אסור שם" היה כדי "שתבוא לצדיק הרווחה על 

ידיהם" - מובן מדיוק לשון רש"י "מפני שתלה בו יוסף לזכרו כו'".

ובהקדים: 

לשון הכתוב )שמביא רש"י בהמשך פירושו( הוא - "לא פנה אל רהבים", ואם כן, היה 
צריך רש"י לכתוב בלשון הכתוב: מפני שפנה אליו יוסף )וכיוצא בזה(, אף על פי כן, 

משנה רש"י מלשון הכתוב וכותב: "מפני ָשָתלה בו יוסף כו'".

והביאור בזה: "ָתָלה בו"  פירושו - שבו הדבר תלוי, כלומר, שיציאתו של יוסף מבית 
הסוהר תלויה בזה ששר המשקים יזכירנו אל פרעה: אם יזכירנו יצא לחפשי, ואם לא 

יזכירנו - לא יצא לחפשי חס ושלום.

וזה היה חטאו של יוסף - שפנייתו אל שר המשקים שיזכירנו אל פרעה היתה באופן 
ש"תלה בו", כאילו בו תלוי כללות ענין הצלתו של יוסף.

זאת אומרת:

יוסף היה צריך אמנם לעשות פעולה בדרך הטבע ולפנות אל שר המשקים שיזכירנו 
אל פרעה ]שהרי זו היתה כל הסיבה לבואו של שר המשקים ל"בית הסוהר מקום אשר 
יוסף אסור שם" - כדי "שתבוא הרווחה לצדיק על ידיהם"[ - אבל ענין זה היה צריך 
להיעשות מתוך בטחון גמור שהדבר תלוי ברצונו של הקב"ה, ולא לתלות זאת בשר 
המשקים. וזהו מה שכתב רש"י: "מפני שתלה בו יוסף לזכרו, הוזקק להיות אסור שתי 

שנים".

ועל פי זה מובן מדוע מעתיק רש"י את כל האריכות דלשון הכתוב "אשרי הגבר אשר 
שם ה' מבטחו גו'"3 - כי כוונתו בזה לבאר ולהדגיש את החטא ש"תלה בו יוסף", שזהו 

היפך הענין ד"אשרי הגבר אשר שם ה' מבטחו".

 משיחת ש"פ וישב ה'תשמ"ג
תורת מנחם תשמ"ג חלק ב', עמוד 697.

3( תהילים מ', ה'
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חלק שלישי - השילוב הנכון

בשבת שעברה חגגנו את י״ט בכסלו, חג הגאולה. בשנת תקנ"ט, האדמו"ר הזקן 
- הרבי הראשון של חב"ד שחי ברוסיה הצארית, נלקח למאסר בחשד שווא של 
תמיכה באימפריה העותומנית. הוא הוחזק בכלא 53 ימים, שם חקרו אותו מדוע 

הוא שולח כספים לישראל ומהי מטרת החסידות. 

אדמו"ר הזקן הסביר להם שהכספים נשלחים בתור תמיכה ביהודים עניים בארץ 
ישראל, והסביר להם גם את מטרתה של תורת החסידות. בי"ט בכסלו הוא שוחרר 

מהמאסר וניתנה הרשות להמשיך ולהפיץ את תורת החסידות.

בי"ט בכסלו תשל"ד, ערך הרבי התוועדות ושוחח על הדרך שהאדמו״ר הזקן פעל 
בשביל השחרור. מצד אחד הוא השאיר פתק על השולחן – ״שרים רדפוני חינם 
ומדברך פחד ליבי״, ובכך הראה שביטחונו הוא רק בה׳. מצד שני הוא פעל גם בדרך 

הטבע לפעול את השחרור.  

)שיחה זאת לא מופיעה בחוברת לתלמיד(.

משיחת י"ט כסליו תשל"ד
...אף על פי שרבינו הזקן השאיר פתק שבו כתב "שרים רדפוני חנם ומדברך פחד לבי" 
- הרי ידוע שצוה שיעשו כמה ענינים של פעולות בדרך הטבע, כמסופר בדברי ימי 

המאסר והגאולה1.

וענין זה הוא על פי הוראת התורה ש"אין סומכין על הנס"2, אלא האדם צריך לעשות כל 
התלוי בו בדרך הטבע, ואחר כך ישלים הקב״ה כל הדרוש באופן שלמעלה מדרך הטבע.

אלא שעשיית הפעולות שבדרך הטבע היא - לא מתוך אימה ויראה, נפילת רוח ויאוש 
חס ושלום, שהרי הוא יודע שהקב״ה משגיח על כל אחד ואחת בהשגחה פרטית, ויודע 
ש״כל אשר חפץ הוי׳ עשה"3, ויודע ש"לב מלכים ושרים ביד ה'"4, כיון שהקב״ה הוא 
מלך מלכי המלכים, ולכן, אין סיבה לפחד )ועל אחת כמה וכמה ענינים שלמטה מפחד( 
מפני השרים; אלא כיון שרצונו של הקב״ה )כפי שהורה בתורתו( שהוא יעשה כל התלוי 
בו בדרך הטבע, לכן עושה פעולות אלו, בגלל שצריך לקיים הוראת התורה שיש לפעול 

בדרך הטבע.

וכאמור לעיל, כיון שסיפור זה הגיע אלינו, הרי זה גם הוראה כיצד צריכים להתנהג עד 
בימינו אלו - שצריך אמנם לפעול בדרך הטבע, אבל אין לעשות זאת מתוך פחד )ועל 
אחת כמה וכמה לא מתוך יאוש(; הפחד היחידי הוא - ״מדברך פחד לבי״ - אם העשיה 

1( ראה בית רבי ח״א פט״ו בהערה. וראה גם ספר התולדות אדה״ז )הוצאת 
תשמ״ו( ח״ג פכ״ו.

2( ראה פסחים סד, ב.

3( תהלים קלה, ו.
4( לשון הרגיל - ע״פ משלי כא, א. וראה לקו״ש חי״ג ע׳ 285 הערה 1. וש״נ.
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לעשיה  בנוגע  אפילו  בתורתו  הקב״ה  הוראת  "דברך",  עם  המתאים  באופן  היא  שלו 
בדרך הטבע.

מדרך  שלמעלה  הענין  על  וכיסוי  לבוש  אלא  אינה  הטבע  בדרך  העשיה  בזה:  והענין 
הטבע - הנהגת העולם על ידי הקב״ה, כי, הקב״ה אינו רוצה שתהיה הנהגה נסית בכל 
יום ויום ]שהרי נס הוא דבר שאינו על דרך הרגיל, שזהו הפירוש ד״נס״ - כמו "נס על 
יש  ולכן  טבעית,  הנהגה  אלא שתהיה  כו׳[,  חולין  של  למעלה מהמאורעות  ההרים"5, 

"לכסות" את פעולת הקב״ה על ידי ה"לבוש" של עשיה בדרך הטבע.

וכמו בנוגע לפרנסה, כמו שכתוב6 "וברכך ה׳ אלקיך בכל אשר תעשה", והיינו, שאף על 
פי שהעיקר היא ברכת ה׳, וכמו שכתוב7 "ברכת ה׳ היא תעשיר", מכל מקום, רצונו של 
הקב״ה שתהי׳ גם עשיה מצדו של האדם, מלאכה גשמית, שהיא ה"לבוש" לברכתו של 

הקב״ה שתומשך "בכל אשר תעשה".

ומבאר הצמח צדק8 שזהו כמשל הלבוש: יכול אדם לחשוב, שכיון שמאיזו סיבה שתהיה 
יש לו צורך בלבוש, הנה ככל שיעשה את הלבוש ארוך ורחב יותר, יהיה יותר טוב.

אבל רואים בפועל בנוגע ללבוש כפשוטו, שכאשר הלבוש הוא ארוך ורחב יותר ממדת 
האדם הלובש לבוש זה, הנה לא זו בלבד שאין הדבר מועיל, אלא אדרבה: לבוש כזה 

מפריע לאדם, כיון שמסתבך בין הידים והרגלים וכו׳.

ומזה מובן גם בנוגע לפעולה בדרך הטבע - שכאשר מרבים בזה יותר על המדה, הרי 
בנוגע  ובמיוחד  כולל  יתר על המדה, שמפריע בכל הענינים,  זה בדוגמת לבוש ארוך 

לתכלית ומטרת הפעולה בדרך הטבע - שעל ידה תומשך ברכת ה׳.

 משיחת י"ט כסלו ה'תשל"ד
מתוך קונטרס ועד הנחות בלה"ק 

5( ע״פ ישעי׳ ל, יז. וראה סהמ״צ להצ״צ מצות נר חנוכה פ״ב )דרמ״צ עג, 
א(. ובכ״מ.

6( פ׳ ראה טו, יח.

7( משלי יו״ד, כב.
8( בסהמ״צ שלו מצות תגלחת מצורע פ״ג )דרמ״צ קז, א־ב(.

מקור 4
מסכת נדה דף ע', ב'

לכשנתבונן, השילוב הזה, מקורו בגמרא. רבי יהושע אומר לחכמי אלכסנדריה שאדם צריך 
גם להתפלל לה' וגם להרבות בסחורה 

ירבה  להן:  ויתעשר? אמר  יעשה אדם  יהושע:( מה  רבי  שאלו חכמי אלכסנדריה את 
בסחורה, וישא ויתן באמונה. אמרו לו )בשאלה(: הרבה עשו כן ולא הועילו! )חזר רבי 
יהושע ואמר להם:( אלא יבקש רחמים ממי שהעושר שלו, שנאמר "לי הכסף ולי הזהב" 
)חגי ב, ח(. מאי קמשמע לן? דהא בלא הא לא סגי! )מה בא רבי יהושע להשמיע בשנית? 
- שתפילה ללא עיסוק במסחר אינה מספיקה כדי להעשיר, ולהפך. ושניהם נדרשים 

במידה שווה(.
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מקור 5
דרך מצוותיך, מצוות תגלחת מצורע עמוד ק"ז

הרבי הצמח-צדק שואל בדרך מצוותיך, מדוע אדם צריך לעבוד? ומסביר: שהקב״ה ממשיך 
את ברכתו על ידי העבודה בעסק.

למה שנצרך העסק במשא ומתן לצורך פרנסה?

...כי השפע בעולם הזה נמשכת דרך לבוש הטבע, פירוש, שהיא מתלבשת ומתעלמת 
ומסתתרת עד שנראה כאילו עולם במנהגו נוהג )ב(דרך הטבע. ובאמת, הכל בא מהשם 
יתברך בכבודו ובעצמו, אלא שהוא מסתיר שפע אלהותו כל כך עד שלא יראה בגילוי 

דבר ניסיי ויוצא מנהג העולם, כי אם שיראה הכל כאילו הוא דבר טבעי.

למשל: כשנותן פרנסה לאיש הישראלי די סיפוקו, אינו נותן לו על-ידי נס כמו שיוריד 
שולח  הוא  אלא  טבעי.  בלתי  דבר  שזהו  הַמן,  לאוכלי  כמו  ובשר  לחם  השמים  ִמן  לו 

ברכתו שירויח זה במשא-ומתן בעסק.

והנה, הריוח שעל-ידי משא-ומתן הוא דבר טבעי . . שיכול האומר לומר 'כוחי ועוצם 
לקנות,  בטוב המסחר מה  לי שידעתי  וחכמתי עמדה  הזה,  כל החיל  לי את  ידי עשה 

ואימתי למכור'...

ויגזור  יצוה ה' ברכתו  יא(, אלא לאשר  – "לא לחכמים לחם" כתיב )קהלת ט,  ובאמת 
על-ידי  כי-אם  שפעו  נותן  שאינו  אלא  ומרומם.  משפיל  ומעשיר,  מוריש  בהשגחתו: 

לבוש הטבע הנזכר לעיל...".

מקור 6
ספר המצוות להצמח צדק קז ע׳ א

יוכל לקלקל.   מדי  ה׳.  אך לבוש ארוך  לברכת  ׳לבוש׳  כך שצריך  מדובר על  בשיחה דלעיל 
נשאלת השאלה: איך מחשבים מהי מידת הלבוש הנכונה? כמה התעסקות צריכה להיות 

בדרך הטבע? 

)ענין זה מומלץ למעמיקים, ולא מופיע בחוברת לתלמיד( .

ולכן גם שהאדם בקש רחמים שישלח לו ה' פרנסתו ... מ"מ לא סגי אא"כ יעסוק ג"כ 
במו"מ, והוא שיכין לבוש שבו ועל ידו יומשך השפע מלמעלה בעשיה. והיינו: כשיהי' לו 
עסק נכון שלפי טבע העולם יכולים להרויח סך הנצרך לו בעסק זה, הרי זה לבוש טוב 
שבו יעלים ה' ברכתו ויתננה דרך לבוש זה ... שהרי יכולי' לומר כחי ועוצם ידי עשה לי 
את החיל הזה מאחר שטבעי' העולם להרויח כך, ומכיון שיכולים לומר כך הרי זה לבוש 

נכון לחסד זה, ובו ועל ידו ישלח חסדו וברכתו. כי כך היא המדה.
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הוספה

לסיום, מאמר מסכם מאת הרב מנחם ברוד בשיחת השבוע, המבאר יפה את השילוב הנכון 

בין מדת הביטחון לבין חובת ההשתדלות. 

מידת הביטחון בה' היא מיסודות האמונה. יהודי נדרש לשים את מבטחו בה' ולהיות 
בטוח שיעמוד לימינו ויסייע לו בכל צרכיו.

יש המפרשים את מידת הביטחון כאילו היא סוג מסויים של אופטימיות. היהודי הבוטח 
בה' נתפס לפי זה כאופטימיסט נצחי ששום דבר אינו מדאיג אותו; כאדם שבכל זמן 

ובכל מצב הוא אומר: "יהיה טוב".

נכונה, אלא היא גם מסוכנת. חשוב  תפיסה כזאת של מידת הביטחון לא רק שאינה 
מאוד להיזהר שלא לערבב את הביטחון בה' עם קלות-דעת וחוסר אחריות. ביטחון 
איננו הפקרות, שאדם מפקיר את עצמו ואת בני-ביתו ואומר: "יהיה טוב". הביטחון גם 
איננו יכול להיות מסווה לעצלות ולהעדר יוזמה. ביטחון אמיתי בה' הוא ההיפך הגמור 

מזה.

תורת החסידות עושה הבחנה ברורה בין שתי רמות של ביטחון בה'. רמה אחת היא 
של  אחרת  רמה  העולם.  את  ובהנהגתו  בה'  מהאמונה  כחלק  יהודי,  מכל  הנדרשת  זו 
ביטחון בה' שייכת רק לצדיקים הגדולים באמת, כאלה שהם מרוממים לגמרי מהטבע 

ומהגבלותיו. סוג זה של ביטחון בה' איננו שייך כלל לאנשים כערכנו.

בטח בה' ולך לרופא
כדי  צריך לפעול בדרך הטבע  היא, אם האדם  זה  השאלה הבסיסית שעולה בהקשר 
להשיג את הדרוש לו, או שמא הדבר מהווה סתירה לביטחון בה'. לדוגמא, יהודי צריך 
פרנסה או רפואה. לכאורה, אם הוא בוטח בה' אל לו לעשות מאומה בעניין אלא רק 
לבטוח בה' שיעזור לו. אם יילך לעבוד או אל הרופא הוא מוכיח לכאורה שאין הוא 

בוטח בה' בשלימות.

אך לאמיתו של דבר אין בכך סתירה. הקב"ה עצמו הוא שציוונו לעשות 'כלי' בדרך-
הטבע כדי לקבל את הברכה השופעת ממנו. היהודי שזקוק לפרנסה או לרפואה ויושב 
בביתו בחיבוק ידיים - פועל בניגוד לרצון ה' שציוונו: "ששת ימים תעבוד", "ורפא 
בדרכים  לפעול  היהודי  של  מחובתו  בדרך-הטבע,  לעשות  מה  יש  עוד  כל  ירפא". 
ולא  הטבעיים  האמצעים  דרך  דוקא  ברכותיו  את  מעביר  שהקב"ה  כיוון  המקובלות, 

על-ידי ניסים. "אין סומכין על הנס", אמרו חז"ל.

בה'  נובע מביטחון  בדרך-הטבע  ראשית, עצם הפעילות  בה'?  הביטחון  כן  אם  איפה 
שיעזור לו בפעילותו זו. היהודי המאמין ההולך לעבודתו או פונה לרופא עושה זאת 
באשר  משתלב  הביטחון  שנית,  בכך.  שיצליח  ביטחון  ומתוך  ה'  ציווהו  שכך  משום 
הוא  ולכן  לפרנסתו,  לעבוד  ציווהו  שהקב"ה  יודע  יהודי  הטבעית.  הפעילות  למידת 
יוצא לעבודתו. אבל הוא גם יודע שהקב"ה ציווהו ללמוד תורה ולהתפלל ולחנך את 
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ילדיו. וכאן הוא נכנס לדילמה: לפי צרכי הפרנסה שלו הוא צריך לעבוד שעות רבות 
שימנעו ממנו ללמוד תורה כראוי ולהקדיש את הזמן לחינוך ילדיו. זה הזמן לביטחון 
בה'. היהודי אומר: אני עושה את שלי. אינני יושב בביתי בחיבוק ידיים. אני עושה 'כלי' 
בדרך-הטבע לקבלת הברכה. 'כלי' גדול יותר מזה אין בכוחי לעשות. עכשיו אני בוטח 

בה' שיתן לי את פרנסתי כפי הדרוש לי.

ביטחון של צדיקים
הביטחון נדרש גם כשאין עוד מה לעשות בדרך-הטבע. אם לגבי בעיה מסויימת עשה 
היהודי את כל אשר ביכולתו והגיע שלב שבו אין לו עוד מה לעשות - זה העת לשים 
מדרך- למעלה  יעזרהו  שהקב"ה  שלימה  באמונה  ולהאמין  בה'  הביטחון  מלוא  את 
הנס. ככל שיהודי מאמין  יבוא  וכיצד  גם הקובע אם  הוא  בה'  ועצם הביטחון  הטבע. 

יותר בשלימות בעזרת-ה' - כן תהיה עזרתו שלימה ומהירה יותר.

יש אמנם סוג אחר של ביטחון בה' שבא במקום הפעילות הטבעית. כך אנו מכירים 
זו  אבל  מופלאות.  בדרכים  להם  עזר  והקב"ה  בביתם  שישבו  צדיקים  על  סיפורים 

מדריגה גבוהה של עבודת-ה' שאינה שייכת לכל אחד.

מיזם של "משרד השלוחים"
 נוסד בימי השבעה לזכרון ולע"נ הרב גבריאל נח וזוגתו רבקה הי"ד

שלוחי הרבי במומבאי, הודו 12


