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 תלויה בעצמינו   רוחניות אך ה   קב"ה ה פרנסה תלויה ב ה
 

 בחירת מקום עבודה   [ א

 

ים דרך ארץ קויהי בשלח פרעה את העם ולא נחם אל"  כתיב

ים פן ינחם העם קפלשתים כי קרוב הוא כי אמר אל 

והנה כאשר " )שמות י"ג, י"ז(. בראתם מלחמה ושבו מצרימה

, דרך בפניהם יצאו בני ישראל ממצרים היו שני מסלולי יציאה

 האלו לכל אחת מן האפשריותודרך המדבר. וארץ פלישתים 

חסרון. המעלה שבדרך ארץ פלישתים  ג"כ היתה מעלה ובצידה

מאידך . קלה  תהיה  מזוןהבהיותה במקום ישוב, הספקת  שהיתה  

בין  בוללותוההת גיסא, גדולה היתה שם סכנת הטמיעה

ממ"ט שערי ממצרים ו בני ישראל יצאו כשיועש .הפלישתים

לא פעלה עליהם התגלות כבוד ה' ואמיתתו אשר ו ,טומאה

 רעהכל  את הופיע עליהם פתאום לשלושה חדשים לעקור מלבם

ולכן יש חשש מציאותי שהם יחזרו לדרכם הישנה  .לגמרי

חשש שבני ישראל איזה  קייםהמדבר לא דרך ב אמנם. במהירות

לעומת זאת  .שאין שם געולי עכו"ם ועובדיהם לסורם ויחזר 

ולעיתים בלתי ביותר קשה  ההיתמדבר תוך הב מזוןההספקת 

 היה מקוםו לחלוטין, שממה תהאפשרית, שהלא המדבר הי

 החליטמאין ימצא להם לחם ובשר. והקב"ה    באמת  לשאול ולדאוג

 בעייתולפתור את  שעדיף להוליך אותם דרך המדבר הטהור 

מאשר לנחותם בדרך  ,הורדת המןדרך נס ע"י ב שלהם המזון

 ארץ פלישתים. של  ההטמא

 

לפניו  שאירעכל מי שמכאן  קבעחפץ חיים עה"ת )שם( ובס' 

 פרנסה להמציאשהקב"ה מוכן  זכורי בחייונסיון כזה  

 טומאהמן ה תרחקומ רהטהושהיא פס בדרך ותשמי כל  פניל

ויאמר משה אל אהרן קח . ועד"ז כתיב " ככל מה שאפשר   והנסיון

צנצנת אחת ותן שמה מלא העמר מן והנח אתו לפני ה' למשמרת 

 לייחד" )שמות ט"ז, ל"ג(. הרי שציוה משה את אהרן לדרתיכם

להניח אותו בתוך הקדש הקדשים בתורת ומן האחת של  קופסה

צוגה תהאומה. וביאר רבנו בחיי )שם( ש כתסימן וסמל להדר 

רק בתוך  רנסהפהשיג להשתדל ל כל אחדל ראויש צהירמ הזאת

להקדש  דומיאסביבה בטוחה שהיא טהורה מכל סכנה רוחנית 

 ,בקפידה עבודתולבחור את מקום  אדםכל  חייבוא"כ הקדשים. 

את   עולמנ, וםהרוחניי  החייםחייו המקצועיים יתאימו לשבאופן  

הערכים והעקרונות להתפשר על  ושמכריח אותכל מצב מ עצמו

 והמצות. של התורה
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הוא  רוחני להצליח בנסיון השהדרך הכי טוב מזה ולומדים

 שמה"ט, באמצע הנסיון מעיקרא להיותמלהימנע  

בדרך   "ילהוביל את בנבחר ו  דרך ארץ פלישתים  את  הקב"ה  דחה

וכן מבואר בהא . שהוא נקי מכל אתגר רוחני המדבר ים סוף

כתיב "הים ראה וינס" )תהלים קי"ד, ג'(, ואיתא במדרש ד

תהלים )אות ט'( מה ראה, ארונו של יוסף יורד לים, אמר 

אף הים יהיה  ,שנאמר וינס ויצא החוצה ,הקב"ה ינוס מפני הנס

"וינס ויצא החוצה" ב נס מפניו ע"כ. ויש להבין מה מיוחד

שבזכותו זכו לקריעת ים סוף ולהצלת כל ישראל. ובס' שיחת 

שעיקר עבודת האדם היא לברוח  ציעמוסר )מאמר כ"א( ה

אין וממקום הסכנה ולהתרחק מן הנסיון ככל מה שאפשר. 

להלחם עם היצר פנים אל פנים, שאף כדי לעמוד במקום הנסיון 

סופו של דבר באם יניח לו היצר לעתים שלא לחטוא לפי שעה, 

 סכנה.ספק קרוב לחטא ו הואכל הזמן במצב ש האדם ישאר 

השאיר את אפילו ומיד יוסף החוצה  ברחונראה לומר שעל כן 

, כי רצה להתרחק ככל המוקדם מן אשת פוטיפר  בידבגדו 

את בכח כדי להוציא  הנסיון. ואילו היה נאבק עמה אף לרגע קט

הוא היה מעמיד את עצמו במקום סכנה, ורצה ממנה המעיל 

השאיר את בגדו ש זה. ואע"פ שעל ידי מכך מנעהייוסף הצדיק ל

מסר את נפשו מכ"מ אצלה הוא נתן בידה עילה להתעולל עליו, 

רחק ממקום הסכנה, כדי להתוכבודו למהר לברוח ולהמלט 

מיוחד כאשר ינוס האדם מפני אש המתלקחת. ומובן לפי"ז מה 

שעבור זה זכה ל"הים ראה וינוס", כי זו  ב"וינס ויצא החוצה"

 רחק ולברוח מן הנסיון. היא עיקר עבודתו של האדם להת
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ששאף   אחד  צעיר  עלספר  היה רגיל לז"ל    בריסקגרי"ז מה  והנה

והחל פנה לנהג עם ניסיון רב הוא ולהיות נהג עגלה.  

, אך באימוניו. אחרי כמה שבועות הוא היה מוכן לקבל הסמכה

כמה בפניו לפני שקיבל אישור רשמי החליט הוותיק להציע 

, שלו צעיר התלמיד ה"בוא נגיד", ביקש מ יישומים מעשיים.

, "שתחליט לקחת קיצור דרך ולסטות מהכביש המהיר הראשי

בוצי מאוד. הגלגלים שלך נתקעים שהוא  על דרך יער הבתוך 

ת הסוסים נאבקים לשלוף א .בבוץ ושני הנוסעים שלך נסערים

הנהג הצעיר . הם לא יכולים לצאת. מה אתה עושה"  , אךהבוץ

התחיל, "הייתי לוקח כמה קרשי עץ , והרים את עיניו במחשבה

הנהג הזקן נאנח  .גלגלים" הומנסה להכניס אותם מתחת ל

למה, , " ושאל צעירהשיב הנהג ה ."עשית טעות נוראית"  ואמר,

הזקן .  מה עשיתי לא בסדר"   ,עקבתי על הנוהל באופן מדויקהרי  

 ,"הטעות שלך הייתה מאוד פשוטה עוד הפעם ואמר, נאנח

 .יערות בוציים" בתוך אתה לא לוקח קיצורי דרך בכל אופן ש

של זה  מצבמלהיות בהיית צריך להימנע מלכתחילה , כלומר 

וזהו דכתיב "ולא נחם אלקים דרך ארץ פלישתים כי  .נסיוןה

ים דרך ארץ קנחם אלם( שלא ופירש הרמב"ן )ש .קרוב הוא" 

כי " וטוב לנחותם בדרך ההוא,  הוא קרובש אף על פי פלשתים

". ים פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימהקאמר אל

בני ישראל היו מסוגלים וראויים לעמוד בנסיון, ש אפילו את"לו

תוך להוליכם בהוא כדאי ולכן  ,סו"ס "מקום סכנה" הוא מכ"מ

כדי  בצורה מופלאהובדרך נס  צידהולהגיש להם  מדבר הגדולה

 .מבחינה רוחנית כתהיא מסובדרך ארץ פלישתים שלהימנע מ
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לכאורה יש להקשות, שכיון שבכל אופן לא היו בני ישראל  אך

אחר קריעת ים סוף ללא עזרה של נס, א"כ יכולים להנצל  

על ידי   םבתוך המדבר ולהחיותמדוע בחר הקב"ה להוליך אותם 

 ולייצור להם נסהמן, במקום לשלוח אותם דרך ארץ פלישתים 

שעדיף לעשות נס וי"ל . שלא יושפעו לרעה ולא יחטאו אחרת

שכל הענין של פרנסה הוא נס ולמעלה מן  תחום של פרנסההב

הטבע. דכתיב "וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ וכל עשב השדה 

ר ה' אלקים על הארץ ואדם אין לעבד את טרם יצמח כי לא המטי

לפי  ,ומה טעם לא המטיר האדמה" )בראשית ב', ה'(. ופרש"י 

 .שאדם אין לעבוד את האדמה ואין מכיר בטובתם של גשמים

כשבא אדם וידע שהם צורך לעולם התפלל עליהם וירדו רק ו

. הרי שלא ירדו גשמים אלא לאחר וצמחו האילנות והדשאים

גשם דבר הוחזינן מכאן שאין  .ראשון עליהםשהתפלל אדם ה

, אלא כל מהותו הושקיעת השמש כמו זריחתדאתי ממילא  טבעי

. ומה"ט תפילהאלא על ידי  גלותושא"א ללמעלה מן הטבע הוי 

וכדאיתא  ,אע"ג שבמשך חג הסוכות אנו נידונים על המים

על הגשם עד  לפלנוהגין להתבמשנה ר"ה )טז.(, הרי אין אנו 

יסד הטור )סי' כבר שמיני עצרת. ומצד אחד י"ל שזהו מפני ש

תי"ז( שהג' רגלים הם בזכות הג' אבות, פסח כנגד אברהם, 

שבועות כנגד יצחק, וסוכות כנגד יעקב. אך הוסיף השפת אמת 

משה  כנגדובפנ"ע )סוכות תרמ"ג( ששמיני עצרת הוא חג 

שהמים רק ולכן אנו מתפללים על המים דוקא בשמנ"ע רבינו. 

 .היו מסובבים סביב המים  לוכל החיים שש  בזכות מרע"ה,באים  

שמו קשור להמים וכדכתיב וגם  ,שבצעירתו ניצול על ידי המים

בסוף חייו הרי  אפילו" )שמות ב', י'(, וכי מן המים משיתהו" 

 הכה אתכש מהחטא של מי מריבה, הוא פגש את מותו כתוצאה

אבל עוד יש לבאר שאנו ממתינים  .ממנה מים כדי להוציא הסלע

, מפני שגילה המהר"ל הגשם על להתפללעד שמיני עצרת כדי 

בס' נר מצוה )חלק ב'( ובחי' אגדות )לשבת כא: ולנדרים לג:( 

 עולם הטבעיהוכנגד עה, הנהגת הטבע הוא תחת מספר שבש

הטבע הוא תחת מספר  למעלה מןומה ש ,נברא בשבעה ימיםש

שהוא למעלה  ,עד שמיני עצרת מחכים. וא"כ י"ל שאנו שמונה

למעלה מן נס וענין של שהוא ג"כ  גשם בקשכדי ל ,מן הטבע

הטבע. ועד"ז נקט הגר"א באדרת אליהו )ריש פר' וזאת 

 בברכת מחיה מתים  דוקא  גשמיםל  ילהתפ  ניחיםהברכה( שאנו מ

, שכמו שהוא ברור לכל שתחיית המתים הוא נס ולמעלה בשמנ"ע

כל  וגם .אינן עפ"י הטבע כלל הגשמיםמן הטבע, ה"ה ש

פעמים של ,מודים שא"א לחזות את הגשםהמדענים שבעולם 

המטר פעמים בכל יום ויום. ולכן נקרא לרד כלל וויהוא אינו 

יותר. בניכר גבורת ה'  עת הגשםתופגבורת גשמים שבבתואר 

 כולםגשם הוא רמז לכל התחום של גשמיות ופרנסה, שהנה הו

תפילה כדי  לכן טעון את הכח שללמעלה מן הטבע ו לגמרי

 הא דכתיבב העיר. ובס' אמרי נועם )פר' בראשית( םלהשיג

"בזעת אפיך תאכל לחם" )ג', י"ט(, ש"בזעת" הוא ראשי תיבות 

ע'בודה ב'לב ז'ו ת'פילה, לרמז שעל ידי תפילה בלבד ממשיכין 

 פרנסה שהוא מעשה נסים ולמעלה מן הטבע.

  

יש להמתיק ולהצדיק את המנהג שהביא המג"א )סי'  ולפי"ז

שכ"ד ס"ק ז'( לתת חטין בשבת שירה לפני העופות.  

מזונות  לתת בשבת סור אד ,ג"א שאינו נכון לעשות כןוהשיג המ

, חא שלא לצורךיר טשהוא לפני בהמות שאין מזונותן עליך משום 
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. ובס' ישמח ישראל )פר' וכדאיתא בשו"ע )סי' של"ד סע' י"א(

את המנהג עפ"י הא דאיתא בהמדרש תנחומא  ביארבשלח( 

)פר' בשלח סי' כ'( שלא ניתנה התורה אלא לאוכלי המן, שאותו 

מתנת חנם. ולכן בתורת ידעו כי הכל הוא מאתו יתברך הדור 

אות י"ד( בשם הירושלמי שאמירת פרשת   ' הביא הפרישה )סי' א

כוחי חושב ואומר  שכשהואהמן בכל יום הוי סגולה לפרנסה, 

מוכנים ש הרי הוא סותם את צנורות ההשפעה וכו' ועוצם ידי

אמיתית כי הכל הוא מאתו יתברך הרי   הכרהאבל על ידי    בשבילו.

השפעה. וא"כ י"ל שבשבת האותו  מקור  את    משחרר והוא ממשיך  

שירה כשאנו מתבוננים בפרשת המן שמחזק אותנו בהמושג 

את  דגימיםמשהכל הוא מאתו יתברך אף בלתי פעולותינו, אנו 

שאר הבהמות אף כל  הנה כי .עופותלפני ה מזונות זה בהשלכת

 מהבעל הבית במיעוט דעתם חושבים כאילו הם מתפרנסים

 יוצאים לחפש אוכל העופות בכל בוקראך  תם.תמורת עבוד

יודעים שפרנסתם הוא בלתי פעולתם ותלויה ולכן הם  ,נםיחב

 לי חייםבעהאכיל לסור לנו לגמרי בהקב"ה. וא"כ אע"ג שא

 רךו יתביני העופות זה חשוב כאילו הכל באה מאת, הרי בעבשבת

בכלל האיסור  ן זהלכן איו .זן ומפרנס לכלש ' הואהכי  ולא ממנו

להאכיל בהמות בשבת, כי אין העופות מתייחסים את המזונות 

 לחם לכל בשר.     המספיקאלא להקב"ה, שהוא  אצלינו
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 )פר' בשלח(, שלא הוליך הקב"ה אתעוד הציע בס' בית אב  בלא

הגנה נסית בפני בדרך הקצרה של ארץ פלישתים ע"י    "יבנ 

המושג כל רוחניות לא שייך עניני , מפני שבהסכנה של הטמעה

 בעצמו שמור על הסביבה שלותמיד ל אחד חייב כלאלא של נס, 

ן נראה מהשוואת כ. והקב"האצל תקרב להבכל כחו  ולהשתדל

שהרי במלחמת ים סוף  .שת בשלחפר שתי המלחמות שנרשמו ב

שבני  ," )שמות י"ד, י"ד(ילחם לכם ואתם תחרשון כתוב "ה' 

 ' הלישב על הצד כעוברי אורח לא פעילים בשעה ש נצטוו ישראל

למענם. אמנם להלן במלחמת עמלק ציוה משה את   יוצא למלחמה

כי בפעם " )י"ז, ט'(,  בחר לנו אנשים וצא הלחם בעמלקיהושע, " 

אלא הם היו  שמור על ביטחונםשראל שה' ילא זכו בני יהזאת 

כנגד עמלק בעצמם. ובס' שמן הטוב )ח"ד עמ'  הילחםצריכים ל

היו בני   על הים סוףמקרים, ש  שניבין הני    ביאר את ההבדלרנ"ו(  

ישראל בסכנה גופנית, שהמצריים רצו להכניע אותם עוד הפעם 

ה'  כי ,ובכה"ג אין לנו לדאוג .עבדותה לשרשרותם כדי להחזיר

. אבל אדון עזנו צור משגבנו מגן ישענו תמיד משגב בעדנו שהוא

 שהתכלית שלהם היתה ,בעניני רוחניות "יעמלק תקפו את בנ

להראות שהנסים של שראל ולקרר את העולם מיראת ה' ובחירת י

כזאת  יציאת מצרים היו מקרה בעלמא. וכשקיים סכנה רוחניות

בני  נאצלו ךהשתדלות, ולכין זוכין לישועה אלא על ידי א בפנינו,

 .כנגד עמלקביחד  צעודלבעצמם ונשק כלי ישראל להרים 

 

שבעניני רוחניות וקיום המצות אין לנו להשען על סייעתא  הרי

דשמיא, שההצלחה תלויה אך ורק בכמות המאמץ שאנחנו  

וירץ העבד לקראתה ויאמר " . ולכן כתיב  בתוך המבצע  משקיעים

 וותרד כדה על ידה ותשקהוגו'  הגמיאיני נא מעט מים מכדך

מיד ש"י (. ופרשכ' -" )בראשית כ"ד, י"זותשאב לכל גמליווגו' 

לקראתה  עלוהמים איך שלפי שראה  רבקה אצל אליעזר  נמשך

 קדק כן ממה שלא נאמרדשופירש הרמב"ן  בדרך נס כמו מזרקה.  

את  שהוא סימן שלא היתה צריכה לשאב ,"ותשאב"  בתחילה

עלו לקראתה. והוסיף הרמב"ן שאח"כ הם ש כיון בעצמההמים 

בפעם ש ,כשהשקתה את הגמלים של אליעזר נאמר "ותשאב" 

מן להוציא את המים  בעצמה כדי להטריחצריכה  היאהזאת 

שהוא מצוה   בהשקותה את הגמלים  מדוע  ,יש להבין  מנםא.  הבאר 

, משא"כ כשהיא שתתה לא עלו המים לקראתה מילות חסדשל ג

ותי'  בדרך נס. למעלההמים באו  ,דבר הרשות שהוא ,בעצמה

 ,צדקת תההירבקה מכיון ששבס' קדושת לוי )פר' חיי שרה( 

כדי שלא תטרח את עצמה  עלו המים לקראתה בפעם הראשונה

 תהשכוונתה הי ,שניההמה שאין כן בפעם  .שאיבת המיםב

, ולקיים את המצוה של גמ"ח הגמלים של אליעזר את להשקות

אין נס  שכשאדם עושה מצוה ,לא עלו המים לקראתההרי 

ע"י ש וסייעתא דשמיא, אלא הכל תלוי בפעולתו ועבודתו,

, ולפום יותר אצל הקב"הבעשיית המצוה בפועל אפשר להתקרב 

וכן מצינו בפר' נח, שכשאסף נח את הבהמות  .צערא אגרא

 ,בעצמו םולהכניס צםהוא היה צריך לקב אל התיבה הטהורות

עה איש מכל הבהמה הטהורה תקח לך שבעה שב" וכדכתיב

וגו'" )בראשית ז', ב'(. אמנם הבהמות הטמאות הגיעו  ואשתו

, דכתיב מאת נח ובני ביתו מאמץשום בלא  אל התיבה מעצמם

וכתב הרמב"ן )שם(  ." )שם ט'(שנים שנים באו אל נח אל התבה" 

ועל דעתי שכן היה, שבאו מכלם שנים זכר ונקבה מעצמם,  וז"ל,

זוגות, כי הבאים להנצל באו ונח הוסיף להביא מן הטהורים ששה  

הזוג שוכו' עכ"ל. הרי  מעצמם, ואשר לצורך קרבן טרח במצוה

אבל  בדרך נס, ומעצמ הכדי לשמור על המין בא הראשון שנחסך

הבהמות הנוספות שנועדו להקריב קרבנות לא באו אלא כתוצאה 

 קיענשש ודורש חפץ שהקב"המכאן וחזינן של נח.  פעולותיומ



 

 ד

 בס' נועם אליעזר, להאדמו"ר  הוסיףוהמצות.  בביצועמאמץ 

 תייאדם מעשלא יעכב לפי"ז ש )פר' חיי שרה( מסקוליען ז"ל,

דרך, העל  עכובים וקישוים שונים  נגדו  כבראותו שעומד  המצות  

על ו הנכונהסימן שהוא בדרך  םגופא ה לפעמים המכשוליםש

כשיש טירחא אצל הקב"ה כי יותר נחשב המצוה  ,השביל המיועד

   שכר.את הוהכל כדי להרבות  ,עשייתוב

 

 ללכת יומם ולילה [  ה 

 

שקיום המצות תלוי בהשתדלות ועבודה, ה"ה שאין קיצור   וכמו

דרך בלימוד התורה. דכתיב "וה' הלך לפניהם יומם  

חתם הדרך ולילה בעמוד אש להאיר להם ללכת נבעמוד ענן ל

תוך נסעו ב י ישראליומם ולילה" )שמות י"ג, כ"א(. הרי שבנ

היום הענן הוביל אותם במהלך , שבלילה ביןיום וב המדבר בין

 ,מדוע זה היה הכרחי ויש להבין .והאש הדריכה אותם בלילה

ב "ואשא אתכם על וכתכיון שהיה להם קפיצת הדרך וכמו שמ

וא"כ מה תוסיף להם  .כנפי נשרים ואבא אתכם אלי" )י"ט, ד'(

ההליכה גם בלילה. ותי' בס' שם משמואל )בשלח תרע"ב( שכל 

ן קבלת בתוך המדבר היתה למע י ישראלתכלית נסיעת בנ

ובכדי לקבל את התורה על נכון הרי צריכים לנסוע  .התורה

. ילהיום ובין בלבין ב בטורח ועמל ויגיע בלי הפסק ולעבוד

ומה"ט בהמ"ט ימי הספירה שהם ימי הכנה לקבלת התורה בחג 

השבועות, דעת בה"ג שאם נשמט יום א' שוב א"א למנות עם 

עצמו בכל יום  עלעבוד ברכה, שבכדי לקבל את התורה בעי ל

גם . וכלל באמצע העבודה פסיקהלאו חופש וא"א ליקח יום 

התכלית בלי להשתדל אל מהלך של לימוד התורה א"א להגיע בה

לילה. והנה הרוקח )בחקתי אות י"ג( העיר ביום ובולעבוד 

נמצאים חוץ  בחקתי כל האותיות תשר שבסדר הברכות שבפ

ו מפני שהאות ס' קאי על הס' מסכתאות מאות סמ"ך. וי"ל שזה

. שהוא בגימטריא ס'  "גאון" בש"ס נקרא  , ולכן הבקיבש"ס

והשמטת אות ס' מרשימות הברכות בא להדגיש שאין לנו לרדוף 

רק כדי להצליח בלימוד התורה, כי יש  ברכות והסגולותאחרי ה

 תורה מודלל והואאחת שמועיל בהתחום הזאת,  ושיטה עצה

  עצומה.    התמדה כימים בשקידה נפלאה ו ולשים לילות תמיד,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


