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אשר שם מבטחו בה'
 

דברי לבאר שאלו פעם להרה"ק רבי יצחק מוורקא זיע"א 

הדא  –'ְוא ָזַכר ַׂשר ַהַּמְׁשִקים ֶאת יֹוֵסף' (בראשית רבה פט ג): המדרש 

הוא דכתיב (תהלים מ ה) 'ַאְׁשֵרי ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ָׂשם ה' ִמְבַטחֹו ְוא ָפָנה 

 הפנה אל שר המשקים בבקשהלא יוסף  ותמוה'. ֶאל ְרָהִבים ְוָׂשֵטי ָכָזב

הרה"ק מווארקא זיע"א על פי מעשה שאירע עם השיב  שיזכור אותו.

אלימלך מליז'ענסק זיע"א, שפעם הלך לערוך  ביהרה"ק הרבי ר

הרה"ק רבי זאב וואלף זיע"א בעל  תלמידותשליך בראש השנה עם 

, התכופף "לשון הזהב", ולאחר שניער הרה"ק את שולי בגדיו כנהוג

' של הרבי, שכן מה שהיה נחשב חטאיומלווהו וביקש לאסוף את '

אצל הרבי לחטא, הרי זה זכות ומצוה לגבי שאר אנשים. כך הסביר 

הרה"ק מווארקא זיע"א את המעשה אצל יוסף הצדיק, שהיה 

במדרגה כ"כ גבוהה של בטחון בהקב"ה, ורק ביקש פעם אחת 

המשקים להזכירו אצל להשתמש בדרך הטבע, ולכן ביקש משר 

פרעה, וזה כבר היה נחשב אצלו לחסרון, ולכן אומר הכתוב 'אשרי 

הגבר' שיהיה בעל בטחון כמו יוסף, שכל חטאו לא היה אלא שביקש 

 פעם לעשות השתדלות מעט.

* * * 

סיפר הרה"ק רבי דוד משה מטשורטקוב זיע"א אודות זקנו 

בנו של רבינו  הרה"ק רבי אהרן מטיטיוב זיע"א, בן הרה"ק רבי צבי

אור שבעת הימים הבעל שם טוב זיע"א ('דברי דוד' ליקוטים עמ' 

כדי כך שאף כאשר נולד קיב): שהיה עני גדול ומדוכא מאד רח"ל, עד 

מזל טוב לא הייתה הפרוטה מצויה בכיסו להזמין את לו ילד ל

ל בית המיילדת שתלד שם, לכת אהמיילדת לבוא אל ביתו והוכרח ל

לא היתה המיילדת גובה מעות. ועל אף גודל עניותו  וכנראה שבביתה

לומד ומתפלל כל  יהעל לב מהיכן ירק זה חי. ואף כי האיש לא שם 

נכד הבעל שם טוב הקדוש  יההימים לרבות הלילות, ועל אף שה

 זיע"א. 

פעם אחת היה מצבו דחוק מאד ולא היה לו מעות אפילו בשביל 

דו עם בניו. והמלמד שלא לתת למלמד את שכרו השבועי עבור לימו

, עשה מעשה ושלח את הילדים חזרה אל ביתם. יומעותאת קיבל 

וכראות רבי אהרן עד היכן הדברים מגיעים, הציק לו מאד הלחץ, 

ובאו מים עד נפש. והוא זצ"ל היה יושב בבית התפילה מאחורי 

התנור. ובאותו יום אחר התפילה פנה אל הבעלי בתים שם ואמר 

היתכן כזאת אצל בני ישראל שלא ישגיחו על איש עני? בפניהם: 

דבריו עשו רושם גדול עליהם, ונעשה רעש גדול מזה עד שגמרו 

ביניהם לקבוע הספקה קבועה למענו. אחר שהלכו משם ונשאר רבי 

אהרן לבדו בבית המדרש התחרט מאד על זה ששם באדם מבטחו, 

לם בפני בשר ואמר בלבו: מה עשיתי? התלוננתי על רבונו של עו

ודם?! ותיכף ומיד ניגש אל הדלת ונתן ידו על המזוזה ואמר: רבונו 

של עולם, הנני מתחנן ואיני זז מכאן עד שישכחו הבעלי בתים את כל 

 הדברים שהיו בינינו! וכן היה, כי שמע ה' אל תפילתו ושכחו כולם.

הרה"ק רבי דוד משה זיע"א על פי המעשה הזה ופירש הוסיף 

(בראשית מ כג): 'ְוא ָזַכר ַׂשר ַהַּמְׁשִקים ֶאת יֹוֵסף את הפסוק 

ולכאורה תימה הוא טעם כפילות ַוִּיְׁשָּכֵחהּו', ואמר בנועם אמריו: 

הלשון 'ְוא ָזַכר' וגו' 'ַוִּיְׁשָּכֵחהּו'. ועל פי זה יובן שפיר כי גם יוסף 

ִני ִאְּת יד) 'ִּכי ִאם ְזַכְרַּת  שם פסוקצדיקא אחר שאמר לשר המשקים (

ַּכֲאֶׁשר ִייַטב ָל ְוָעִׂשיָת ָּנא ִעָּמִדי ָחֶסד ְוִהְזַּכְרַּתִני ֶאל ַּפְרעֹה ְוהֹוֵצאַתִני ִמן 

ַהַּבִית ַהֶּזה' נתיישב ואמר בלבו: מה לי שתליתי יהבי בעזרת בשר ודם. 

והתפלל שישכח שר המשקים את בקשתו ונתקבלה תפילתו ולפיכך 

ר ַׂשר ַהַּמְׁשִקים ֶאת יֹוֵסף ַוִּיְׁשָּכֵחהּו' ומפני מה, אמר הכתוב 'ְוא ָזכַ 

משום 'ַוִּיְׁשָּכֵחהּו', שהשכיח אותו יוסף והתפלל עליו שלא יזכור 

 .בקשתו

'ְוא ָזַכר ַׂשר : הנ"לדברי המדרש לבאר גם את ועוד הוסיף 

ֶבר הדא הוא דכתיב (תהלים מ ה) 'ַאְׁשֵרי ַהּגֶ  –ַהַּמְׁשִקים ֶאת יֹוֵסף' 

שהרי קשה והלא  ֲאֶׁשר ָׂשם ה' ִמְבַטחֹו ְוא ָפָנה ֶאל ְרָהִבים ְוָׂשֵטי ָכָזב'.

שיזכור אותו. אולם לפי האמור וביקש יוסף פנה אל שר המשקים 

אתי שפיר, שאכן יוסף הצדיק ניחם בעצמו על מה שביקש משר 

המשקים ותיכף ומיד ביקש ששר המשקים ישכח ממנו, ושפיר הוה 

 לל השמים בה' מבטחם.יוסף בכ

* * * 

בישיבת תורת חיים שבברנוביץ' למד בחור שהיה לו שיתוק קל 

באצבעותיו. אמר לו הרה"ק רבי משה מידנר זיע"א שיסע לעיר וינה 

בכדי לדרוש ברופאים. ענהו הבחור: אין לי כסף. אמר לו רבי משה: 

אם כך, קח עמך שק וחזור על הפתחים ובקש שיעזרו לך. וכך אכן 

אותו הבחור עד שעלה בידיו האפשרות לנסוע לוינה לדרוש עשה 

אצל הרופאים. לימים, כשחזר הבחור מוינה סיפר כי היה אצל הרה"ק 

רבי ישראל מטשורקוב זיע"א ושמע ממנו מעשה הנ"ל ופירוש 

הפסוק. כששמע זאת הרה"ק הבית אברהם מסלונים זיע"א נאנח 

לה, ואמר זאת כיון ואמר: בפני מי הוא אומר דיבורים קדושים כא

שכידוע בעיר וינה לא היו מתגוררים חסידים (ספר 'זכרון עז', וינברג, 

 עמוד מז).

סיפר הרה"ק מקאמרנא בספרו 'היכל הברכה' (פרשת ואתחנן): 

סיפר לי מורי חמי הצדיק המפורסם מורינו הרב ר' אברהם מרדכי 

יא, מפינטשוב ששמע מאיש אלהים קדוש מוהר"ר ר' זוסא מאנפאל

שליט"אמנחם מנדל פומרנץ רבי מאוצרו של הגאון 

 

כולל 'באר ישראל'ריש מתיבתא 'עוז והדר' וראש 

 



 
   

שסיפר לו, איך בעניותו היה שמש בעיר אוסטרהא, והיה דרכו 

להתענות שנים ושלשה ימים, ואחר כך היה הולך לבקש מאיזה בעל 

הבית שיתן לו על לחם להשיב נפשו. ופעם אחת אמר בלבו שזהו 

חסרון אמונה לילך ולבקש לחם, אלא יבטח באלהיו באמונה שלמה 

ואחר  ,שלשה ימים כדרכו התענהפעם אחת ושלא יחסר מזונו. 

והתענה והלך עד שהיה קרוב  ,התענית לא היה מי שיתן לו מעט לחם

והיה רעש גדול למעלה ולא היה  ,למות ולא היה מי שיתן לו שום דבר

של צוה הגדולה לקיים נפש מה ובכל המקום מי שיזדמן לפניו ז

שם  ואף שהי ,כי לא היה אפילו אחד שיהיה ראוי לזה ,קדוש כזה

' למצוה זאת שישלח לו ה םלא היו ראויי ,נשים כשרים הרבהא

אחד  ,דין בפיודי שני "וברא לו הש ,ן כזה כמבואר בזוהרודור תברךי

ון מזה הדבש זושלשה חדשים היה נ ,בהוציא דבש ואחד הוציא חל

ואחר עבור שלשה חדשים בא אליו  ,שהיה יונק מן הדדין שבפיו בוחל

אזי ברגע  ,ה גראשיש וקנה לך לחםלך שש חאחד ואמר לו זוסא ק

  ח.כך סיפר הצדיק בפיו למו" .פסק זה הדבש וחלבנ

* * * 

באופן אחר, מביא הרה"ק השפת אמת זיע"א חידוש עמוק, 

שיוסף הצדיק השכיח מעצמו את שר המשקים ואת הבקשה ממנו, 

'. כי במדרש 'ולא פנה אל רהבים זה יוסף' כוואלו דבריו (תרמ"ב): 

יוסף הרגיש מיד שניתוסף לו ב' שנים על שאמר 'זכרתני'. ומיד סילק 

מלפנות אחריו, דכתיב 'ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו'. 

'וישכחהו'  ש לומרוהקשה בזוהר הקדוש דהלשון כפול, עיין שם. וי

עם כל זה לא היה  ,קאי על יוסף ששכח ממנו, אם כי אמר לו 'זכרתני'

ולבו אליו. והראיה, שעתה שפתר חלום פרעה לא התנצל פונה דעתו 

 .כלום לפניו על אודותיו רק בטח בה' כנ"ל

בשם זקנו הרה"ק החידושי הרי"ם זיע"א (ליקוטי גם הדברים 

ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו'. תיבת 'וישכחהו' הרי"ם): '

ר מיותר. ויש לפרש, שוישכחהו' קאי על יוסף, שיוסף שכח מה שאמ

רק בטח בה' ולא היה לו סמיכה על שר המשקים,  ,לשר המשקים

שהרי גם בעמדו לפני פרעה לא דיבר מזה כלל, ולא נענש רק על מה 

 טשהשי"ת מדקדק עם הצדיקים כחו ,שאמר בתחלה זכרתני והזכרתני

 .השערה

'ולא זכר וראה כיוצא בזה בדברי החתם סופר ('תורת משה'): 

שר המשקים את יוסף וישכחהו'. פירוש, לא זכרו בפיו לדבר ולספר 

ממנו כלל, ועל ידי זה יצא גם הוא מלבו של יוסף, וישכחהו יוסף לשר 

המשקים ונתיאש כלל מישועתו, ואז אחר היאוש והשכחה אז 'ויהי 

מקץ שנתים ימים ופרעה חולם', כי שוא תשועת אדם ולה' לבד 

 .גבר אשר יבטח בה' והיה ה' מבטחוהישועה, ברוך ה

* * * 

לבאר בב' אחר ראותנו ב' הדרכים בביאור תיבת 'וישכחהו', 

 שניפנים אם הכוונה לשר המשקים או הכוונה ליוסף הצדיק, ו

רוממות מדרגתו של יוסף הצדיק להודיענו ם שוים לטובה פירושיה

במידת הבטחון, וכדברי חז"ל במדרש שקראו עליו הכתוב 'אשרי 

נוסף ביאור על האמור יש לנו להוסיף הנה ר אשר שם ה' מבטחו', הגב

בכפל לשון הכתוב לומר 'וישכחהו', כי במה שבא להשמיענו כאמור 

ששר המשקים לא זכר את יוסף וישכחהו, רצונו להודיענו שלא היתה 

זאת שכחה בעלמא, כי אם שכחה גמורה ומוחלטת, שכחה שאין בה 

אנו רואים בדברי הכתוב (בראשית מא אפילו שמץ של זכרון, וכפי ש

יב): 'ְוָׁשם ִאָּתנּו ַנַער ִעְבִרי ֶעֶבד ְלַׂשר ַהַּטָּבִחים ַוְּנַסֶּפר לֹו ַוִּיְפָּתר ָלנּו ֶאת 

שוטה ואין ראוי  -ֲחמֵֹתינּו ִאיׁש ַּכֲחמֹו ָּפָתר', ופירש רש"י: 'נער' 

ים שכח אפילו לשוננו אינו מכיר. ששר המשק -לגדולה. 'עברי' 

לגמרי מיוסף ואף זלזל בו כהנה וכהנה. וכל זאת בא לו מפני שיוסף 

הצדיק אכן התחרט וניחם על בקשתו שבטח בו ושם באדם מבטחו, 

ולזה במאמר 'וישכחהו' בא להודיענו כי מאחר שכל ימיו היה מצטיין 

כל כך במידת הבטחון המופלגת שהיתה בו, על כן נתקבלה בקשתו 

בב הקב"ה שתהיה השכחה של שר המשקים שכחה ורצונו הטהור וסו

מוחלטת וגמורה, עד שלא יהיה שום צד שהישועה באה ממנו, ונדע 

' ללא נדנוד קל של השתדלות הבבירור גודל צדקותו שהיה בוטח ב

 אחרת.

* * * 

כל היום היה מתנה : עוד מובא במדרש (בראשית רבה פח ז)ו

תנאים ומלאך בא והופכן, וקושר קשרים ומלאך בא ומתירן, אמר לו 

הקדוש ברוך הוא את שוכחו ואני לא אשכחהו, הדא הוא דכתיב 'ולא 

. כלומר, שר המשקים היה עושה לעצמו סימנים זכר שר המשקים'

כדי לזכור את יוסף, והמלאך היה מתיר את הסימנים וכך הוא היה 

ר עליו אצל המלך. וכל זאת מפני שתלה יהבו בשר שוכח לדב

 המשקים.

כי כדי ששר המשקים לא מדברי חז"ל אלו, בפשטות נראה 

יזכרהו, על כן התיר לו המלאך את הסימנים, וכך נשאר יוסף בבית 

 האסורים.

אולם אפשר שהרעיון הוא עמוק יותר. השכחה לא היתה 

ניתוק מוחלט בין יוסף  . הקב"ה רצה שיהיה'תכלית''אמצעי', כי אם ה

לשר המשקים. רק כאשר יהיה יוסף הצדיק נשכח ממנו בהחלט, אזי 

 תבא גאולתו ופדות נפשו.

ואולי זה ביאור מה שאמר שר המשקים 'נער עבד עברי', וכפי 

שפירשו חז"ל שכוונת שר המשקים היתה לומר כן בלשון זלזול. 

לזלזל בו ולחפוץ ולכאורה יש לשאול למה זה יהיה כפוי טובה כל כך 

ברעתו. אלא טעם הענין כאמור, שרק לאחר שישתכח מלבו בבירור, 

וגם לא ירצה לעשות עמו טובה, ולא חשב להציע את שחרורו של 

א לפתור החלום ותיכף ישיבוהו למקומו ויוסף, אלא אך זאת שיב

בבית האסורים, רק כאשר הגיע לבחינה זו של זלזול, אזי באה 

 יוסף הצדיק. ישועתו וגאולתו של




