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 פניני חינוך מהפרשה

 אמונה "חושית" ו"הכרתית"

מעמד שהוא אינו נחלת  ,בימים אלו, ימי ספירת העומר, כל יהודי מכין עצמו למעמד הגדול לו זכינו לפני אלפי שנים

ם בכל פע, בכל שנה ושנה, יש זמן קבלת התורה, אלא ין הפירוש שאז ניתנה התורה פעם אחת ואחר כך נפסקהוא ההיסטוריה

  כראוי. את התורהלעסוק בהכנת עצמנו כיצד ואיך לקבל  מתעורר כח מיוחד המאפשר לנו בתקופה זו מחדש

במהלך השנה רוחנית  "תחנת דלק"כל מי שעיניו בראשו, חייב להתעורר לקראת חג השבועות, זמן מתן תורה, מפני שזוהי מעין 

 התורה.ול ללימוד ושפע עצום להיות כלי קיבלקבל אור גדול  כל אחד בה יכול

 כוללים כל השנה-שבועות )עצרת( ושמיני עצרת

יָעה ָנא, ָאָנא ה ', "ָאָנא הזועקוד המלך ד יָחה ָנא" )תהילים קיח, כה(. למעשה, אומר  'הֹושִׁ הרבי מסלונים זי"ע בספרו ַהְצלִׁ

 , בסיום התקופות(51) נ"א-ל היום ה)שבועות(, בפסוק זה מרומז כל מעגל השנה, כשהמילה 'נא', מרמזת ע "נתיבות שלום"

. "התקופה שקודם שמיני עצרת היא ימי דינים ותשובה, שהיא )עבודה( ב"סור מרע", ולכן מבקשים, "ָאָנא החשובות של השנה

יָעה ָנא", שיושיענו )מהרע שבחיינו 'ה שהוא אחרי תקופה של אהבה, ראשה בפסח  ,וכנגד חג השבועות… בתוכנו(והטמון  הֹושִׁ

 ')לעורר את הטוב שבקרבנו(, על זה נאמר "ָאָנא ה שהוא מידת אהבה וסופה בקבלת התורה בשבועות, שעניינה "עשה טוב"

יָחה ָנא"  …" ַהְצלִׁ

וקדושתו מאירה את  ,הקדושה מפסחאת . חג השבועות מקבל כולה מאירים את כל השנה החגים הללו,למדים ששני  נמצינו

שות רק שות אינן קדֹוהחורף עד פסח. שתי הקדּותקופת ם, וקדושת שמיני עצרת מאירה את כל מחצית השנה עד הימים הנוראי

את בתוכם  יםואוצר יםעוצר ימים אלו א,שה ראשונה קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוקדּו לשעה אחת, לזמן שלהן, אלא

ליל שבועות כראוי, מובטח  לימוד תא לומדשכל מי ש הקדוש י"אמר האר לא בכדי הקדושה לכל התקופה שבאה מיד אחריהן.

 שלא ימות כל אותה שנה, כיון שהארת החג מאירה הלאה.לו 

כמובן שדרגות רבות ודרכים שונות בזה, אך ננסה    באיזה נקודה השייכת בזה ליסודי האמונה אשר היא אבן יסוד לכל חיינו. 

 רשתנו פרשת בהר.קבלת תורתנו והמבט על החיים בכלל ובפרט ונבחן את קשר הדברים לפ

 לטהרתכם -"וספרתם לכם" 

 בפסוק נאמר: "וספרתם  לכם ממחרת השבת... שבע שבתות תמימות תהיינה" )כג, טו(.

 כתב ה"אור החיים" הקדוש: 

ָדה שדינה לספור  אמרו חז"ל )זוהר ח"ג צז.( כיון שהיו בני ישראל בטומאת מצרים, ורצה ה' להזדווג לאומה זו, דן בה כמשפט נִׁ

עה נקיים, וציווה שיספרו שבעה שבועות ואז יהיו מוכשרים להכניסם ככלה לחופה, והגם שנדה סופרת רק שבעה ימים וכאן שב

יֵער התמים דעים כי כן  שבעהציווה לספור  שבועות, היינו משום הפלגת הטומאה שהיתה בתוכם, וגם היותם בכללות ישראל שִׁ

 שבועות.שבעה משפטם לספור 

פירוש סיבת ספירה זו היא לסיבתכם, לטהרתכם, שזולת זה תיכף היה ה' נותן להם  -" לכםב כאן "וספרתם והוא מאמר הכתו

התורה וכו'. והגם כי זה היה בפסח מצרים, כמשפט הזה יעשה באותו פרק עצמו מדי שנה בשנה, כי כמו כן יעשה בסוד ה' כידוע 

 ליודעי חן, עכ"ד.

 32 תש"פ   // בהרפרשת 
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 מדוע לא ניתנה התורה על ים סוף?

מקשים, הלא בני ישראל בירידתם לים עלו אז לדרגה גבוהה מאוד וזכו לראות מראות גדולות ועצומות, כפי שמביא רש"י יש 

 בכבודו נגלה עליהם והיו מראים אותו באצבע, ראתה שפחה על הים מה שלא ראו נביאים, ע"כ. -על הפסוק "זה אלי ואנוהו" 

ולים יורדי הים, משה כמה נתחבט ונתחנן לפני המקום עד שראה את ובמדרש כתוב אמר רבי ברכיה: בוא וראה כמה גד

הדמות, שנאמר "הראני נא את כבודך". אמר לו הקב"ה: "לא תוכל לראות את פני", ובסוף הראה לו בסימן שנאמר "והיה 

מר שירה, הן אומרים בֲעבֹור כבודי וגו'", החיות הנושאות את הכסא אינן מכירות את דמותו של הקב"ה, ובשעה שמגיע זמנן לו

באיזה מקום הוא, אין אנו יודעות אם כאן הוא אם במקום אחר הוא, אלא בכל מקום שהוא "ברוך כבוד ה' ממקומו". ועולי 

 הים, כל אחד ואחד מראה באצבעו ואומר "זה אלי ואנוהו". 

ת ההיא היה צריך להביא להם את וכיון שהיו אז בדרגה גבוהה מאוד, לכאורה זהו הזמן המתאים ביותר לקבלת התורה, ובע

 התורה, מדוע חיכה חמישים יום?

אלא, ביאר הגר"ח שמואלביץ זצ"ל )מאמר יד, תשל"ג(, אמרו חז"ל "ראתה שפחה על הים מה שלא ראו נביאים", לכאורה כיון 

אנו שהשפחה  שזכו השפחות להשגות גבוהות יותר מן הנביאים, היה להם להיות במדרגה נעלה מהם, ועם כל זאת רואים

" כמות שהיתה, ולא התעלו כלל, הגם שזכו לראות בהתגלות ה', שפחהנשארה לאחר מכן במדרגתה השפלה והפחותה ונותרה "

 מדוע?

מעלתם נקנתה להם בגודל ידיעתם, על כן עבודתם שינתה את מהותם. מה שאין כן על הים זכו  -אך הביאור בזה, הנביאים 

היתה זו השגה של ראיית נבואה שלא קדמה לה ה מן ההפקר, על כן נשארו באותה דרגה. הרואים בדרגה זו באקראי כזוכ

ראיה רגילה אינה מביאה את האדם למהות  .כך פולטו' - עבודת הכנה בעמל וביגיעה, ולכן לא עשתה ראיה זו רושם, ו'כבולעו

 אחרת ואינה משנה אותו במאומה. 

"ה לתת לבני ישראל את התורה רק לאחר חמישים יום, כדי שבני ישראל ישנו לאור דברים אלו, מובן היטב מדוע המתין הקב

את מהותם ויהיו מוכנים לקבלת התורה באמת, כי כל עוד שלא עבדו על עצמם והאמינו בה' באמת, אף שראו בעיניהם מראות 

 גדולות, לא יועיל להם מאומה.

 וכל כך מדוע?

לאדם גם אמונה הכרתית. אמונה צרופה בה יכיר באמת שכל הקורה אותו הוא כיון שלא די באמונה החושית אלא צריך שיהיה 

 מהבורא יתברך, אין עוד מלבדו.

 ולהמחשת הדברים נביא את המעשה הבא:

 מרטיט-צהלות בגיא הצלמוות

ללא ספר תורה. ללא בימה, ללא חזן וטלית ללא בית כנסת וללא קהילה. שמחת תורה במקום הכי לא שמח  -שמחת תורה 

בעולם. טבעת סוחפת של שלדי נערים, בחורי ישיבה שהובלו לכאן, מפזזים ורוקדים כאילו אינם אלא בלב ליבו של בית 

המדרש, רגליהם טופפות יחפות, רוטטות מקור, אך פניהם המשולהבות עטורות אגלי זיעה, שמחה של תורה איננה עניין של מה 

 בכך!

הכרויה של קציני האס.אס. רשעים אלה מיד זקפו עצמם: הם שרים?! הז'ידים צהלות קולותיהם של הבחורים הגיעו לאזנם 

 שרים! הו, הם השתגעו! לא, לא ניתן להם לשיר! חוצפה כזאת!

הלב היהודי ממאן להיכנע. המרצחים הנאצים רוצים להשמיד את העם היהודי, אבל את שלהבת השמחה העולה מאליה לעולם 

 לא יוכלו לכבות...

ם נוקשות בזעם בפסי הברזל המובילים מכאן אל הלא נודע. בצעדים חפוזים הגיעו והנה הם כבר כאן, קלגסי מסמרות מגפיי

 השטן, בפתח הכבשן.
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פרצו במהירות אל תאי הגזים, סוקרים במבטים רושפי שנאה את מעגל הנערים היהודים. חמישים בחורי ישראל. הללו היו 

 תף. יד ביד. מקשה אחת מפזזת בהתלהבות.מרקדים בדביקות ופניהם דולקות. כתף אל כ

 "שטילע"!!! )שקט!!!(

"שטילע!!! שטילע!!!" צרחו הגרמנים. אבל השירה רק עלתה ועלתה, וקצב הריקודים גבר... אט אט פינה הכעס את מקומו 

 לתימהון אין קץ. איפה רואים דבר משונה כזה? לרקוד על סף המוות?

 ניו לפידי אש, "הם לועגים לנו... הם לועגים! שיפסיקו מיד את הריקוד השמח הזה!"בצד עמד קצין המחנה, אדום פנים, עי

 היה זה ליל שמחת תורה במחנה ההשמדה אושוויץ בשלהי מלחמת העולם השנייה.

חמישים בחורי ישיבה שהגיעו מרחבי אירופה היהודית. רכים בשנים היו הנערים, אולם בשנותיהם  -ומי היו המרקדים? 

 מדו על עור בשרם הכחוש את עוצמתה של שנאת עשיו ליעקב.הקצרות ל

עשרות הבחורים נהדפו הבוקר בנביחות כלבים אל "חדרי הרחצה". "רחצה... מרחץ... מרחץ דמים. לרצוח אותנו הם רוצים", 

 אמר חייקל במרירות.

 "אלה הרגעים האחרונים שלנו, חברים", נשמע קול אחר, שקט, מיואש.

 דממה, ולפתע עלה קול דקיק: "חברים יקרים. שמחת תורה עכשיו, ועדיין לא ערכנו הקפות". דקות מהורהרות של

שמחת תורה היום! וכי מה יעשו? אין להם לא בית כנסת... לא ספרי תורה... לא  -שמחת תורה! הנערים זקפו את ראשם 

 שמחה... למות הם עומדים. למות.

 : שמחת תורה. הקפות. ספרי תורה חבוקים ושמחה. אהה... כמה שמחה!זיכרונות מתוקים חלפו בחללו של צריף המוות

"אבל עכשיו... אין לנו ספר תורה לרקוד איתו", המשיך הבחור, "נו, והרי ריבונו של עולם איתנו כאן, הוא בעצמו, דווקא 

 כאן!..."

 ושוב שתיקה.

תורה בפני עצמו. הנשמה היא חלק אלוה ממעל. "ספרי תורה אתם רוצים? הנה לנו חמישים כאלה. הלא כל יהודי הוא ספר 

 הבה ננצל את רגעינו האחרונים עלי אדמות ונערוך הקפות עם הנשמה הקדושה שלנו..."

והוא התחיל. תחילה בקול מהוסס. לבד. אבל תוך רגעים אחדים הצטרפו אליו עוד ועוד נערים, והשירה פרצה מאליה. "תורת 

 הורה עומדת לעד, משפטי ה' אמת צדקו יחדיו..."ה' תמימה משיבת נפש... יראת ה' ט

 הקולות הצטרפו אלו לאלו. הקירות כמו נסוגו אחור בפליאה. לשיר? לרקוד? עכשיו? כאן?!

ההתלהבות הלכה וגברה, המעגל התרחב, כל חמישים הבחורים הנידונים למוות קיפצו בו בכל כוחם, בתמצית נשמתם. לרגעים 

 הישיבה או בגיא צלמות. לא זכרו היכן הם. אם בהיכל

 הקצין צווח, בועט בדלתות הפלדה הנעולות ומצטווח שוב "שקט!" "שתקו!" אך איש לא נשמע לו.

 גם כשנפרצה הדלת והרשעים עמדו מולם, נמשכו הריקודים ואף התגברו. גם כשהקצין עמד וצרח.

הקצין והצהיר: "כן, אנחנו שמחים וששים. עוד  לפתע ניתק מן המעגל המרקד הראשון, ניגש בגאון אל מול פניו השטניות של

מעט ניפרד מן העולם הזה שיש בו רשעים כמוכם. בעוד רגע קט נוכל לערוך בשמים פגישה עם יקירינו, עם הורינו ועם 

 משפחותינו, האנשים היקרים שאתם שלחתם מכאן למעלה..."

ותכם, אהה... ובכן, אני לא אתן לכם את התענוג הזה. "ככה?!" שאג הקצין יוצא מגדרו, "ככה אתה אומר?! שמחים אתם במ

 לא אתן!!! אתם לא תוציאו את נשמתכם מהר כל כך".

 הכל מופתעים: כזו מין פקודה?! זה הכל?!

 שלושה כוכבים ראשונים. מוצאי שמחת תורה.

 בדחיפות למקום אחר. פקודה בהולה הגיעה מן ה'וורכמאכט' )המפקדה העליונה( שבברלין: על הקצין מפקד המחנה לעבור

 באותו יום נעלם הקצין, ונעלמו עקבותיו.
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עם שחר שוב נשמע קול מגפיהם המסומרים של החיילים. פקודה נוספת ששוגרה זה עתה אמרה, כי יש לשלוח בחורים צעירים 

תרים נדרשו להצטרף וחזקים למחנות עבודה ברחבי גרמניה. רוב ה'רקדנים' נמנו עם חברי הקבוצה וחייהם היו להם לשלל. הנו

 לצריפים הסמוכים.

 מחול השמחה הציל אותם, את כולם...

*** 

אכן, מוכרחים להחדיר את האמונה חזק לתוך ליבנו, על מנת שנוכל לעמוד בנסיונות החיים. אף שמדרגות רבות בדבר, אולם 

 בלבד לא תספיק אם לא קדמו לה הפנמה והתעוררות פנימית לאמונה בבורא. ראיה

החושך שלפני  ועם אמונה חזקה, מסוגל לשמוח בכל המצבים, כי הוא יודע שהכל לטובה, וגם ברור לו שעכשיו זה מי שחי

 . התגלות האור

 ונוסיף בזה:

 מהו הנס הגדול ביותר?

 בשלח(:  -וכן אמר הגה"צ רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל )"ממזרח שמש" 

ואפילו שאדם יראה ניסים ומחזות נפלאות בעיניו, לא יועיל כלום,  .שישבור אדם את טבעו והרגלו -הנס הגדול ביותר הוא 

 לולא שתקדם להם עבודת שבירת המידות, שיכול לראות ניסים גלויים ויאמר שהכל דרכי הטבע.

וכן רואים אצל אליהו הנביא, כאשר רצה להוכיח לעם ישראל שה' הוא האלוקים, ביקש מאת ה' שתי בקשות: א. שיענו לו מן 

 ם ויורידו אש על המזבח. ב. שלא יאמרו מעשה כשפים הוא. ועל כן אמר פעמיים "ענני ה' ענני" )כמבואר במס' ברכות(. השמי

הסבא מקלם אמר שהבקשה השניה שלא יאמרו מעשה כשפים, הוא נס גדול יותר מהאש שירדה מן השמים, כי להכניע את הלב 

שיורד אש מן השמים ושורפת אפילו את המים, עדיין צריכים רחמים בכדי זהו הפלא הגדול יותר, ואף כשרואים נס גלוי כזה 

 שיראו ויכירו את האמת.

ובזה מובן הפסוק "ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלשתים, כי אמר אלוקים פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה", 

ריך לסובב אותם דרך הים ולשנות את הטבע לכאורה תמוה, וכי לא יכול היה ה' לעשות נס שלא ישובו למצרים, ולמה היה צ

 למענם?

 ועל כן העדיף הקב"ה למעט בנס... יותר קל לבקוע את הים, מלהפוך את לבב העם,אלא 

*** 

ההתבוננות עד כמה ועד היכן מגיע סוד השפע של הבוטח  -ועתה נבחן נקודה נוספת בעניין האמונה והבטחון בחיינו והוא 

 בבורא יתברך.

 טחון!בי-סוד השפע

 בפרשתנו, פרשת 'בהר', נאמר:

"ועשיתם את חוקותי ואת משפטי תשמרו ועשיתם אותם וישבתם על הארץ לבטח. ונתנה הארץ פריה ואכלתם לשובע וישבתם 

לבטח עליה. וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית הן לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו. וצויתי את ברכתי לכם בשנה השישית 

ה לשלוש השנים. וזרעתם את השנה השמינית ואכלתם מן התבואה ישן עד השנה התשיעית עד בוא תבואתה ועשת את התבוא

 כג(-)ויקרא כה יח תאכלו ישן".

השאלה המתבקשת בפסוקים אלו היא, מדוע פתחה התורה בלשון שאלה: "וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית"?! ועל מי 

דם לכן "ואכלתם לשובע וישבתם לבטח עליה", הרי לנו שכאן נתנה התורה את מוסבת שאלה זו? הרי לכאורה כבר נאמר קו

הבטחתה שהארץ תתן פריה ואכילתם מן האדמה תהיה לשובע, ומה אם כן אפוא יש מקום לשאלה ולתמיהה "מה נאכל בשנה 

 השביעית" אחר התחייבות שכזו? 
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ויתי את ברכתי", וממילא אין יהלא די היה לכתוב: "וצ ויותר מכך, מדוע נזקקה התורה להקדמה של "וכי תאמרו מה נאכל",

 שייך להקשות "מה נאכל"?

ועוד יש להעיר, שלכאורה יש כאן תופעה תמוהה, מתוך עיון בפסוקים עולה הבנה ומשמעות שכאילו מי שמטיח שאלות כלפי 

פרך מיסודו, שהרי מי שאינו שואל מעלה זוכה ומקבל ברכות גדולות יותר ממי שהולך בתום ואינו שואל שאלות, וזה דבר מו

"מה נאכל" נראה שמעלתו גדולה יותר ממי שמבטא חוסר אמונה בשאלתו, וממילא צריך להתברך למעלה מהרגיל, ומדוע רק 

 ויתי את ברכתי"?י"וצ –כלפי מי ששואל ומעלה ספק הוזכרה ההבטחה 

 מה הקובע?-ברכה בכמות או באיכות

 נסור לראות כיצד ביאר זאת רבנו עובדיה ספורנו, ויהיה הוא לנו לעיניים: אכן, בבואנו לברר מהות הדברים, 

מרם ז"ל )תורת כהנים ון שהיה בעומר שהיה מספיק לגדול כמו לקטן, כאי"ואכלתם לשובע". שיהיו הפירות ַרֵבי המזון, כעני

ם לבטח עליה". ולא תשאו חרפת רעב להלן כו, ה( אוכל קימעא ומתברך במעיו, ויספיקו פירות השישית גם לשביעית. "וישבת

בגויים, שלא תצטרכו ללכת בארצותם לקנות התבואה. "וכי תאמרו מה נאכל". וכאשר יסופק זה אצלכם ולא תבטחו שיהיה 

 כ(-)ספורנו ויקרא כה, יט המעט מספיק באיכותו. "ועשת את התבואה", באופן שתשבע עין ֵמְראֹות ותראו שיספיק הכמות".

 תי דרגות שונות באמונה בה'.  מדובר כאן בש

בתחילה מדובר על הבוטחים בה' בשלמות, להם מעיקרא אין שום ספק, השאלה "מה נאכל בשנה השביעית" בכלל לא נשאלת 

מבחינת הכמות, תהיה כמות רגילה כבכל  -אצלם, אפילו בתת המודע, לאלו הבוטחים מבטיחה התורה: "ונתנה הארץ פריה" 

קופה של שלוש שנים. וכיצד? "ואכלתם לשובע"! באנשים אלו תתקיים הברכה "אוכל קימעא ומתברך שנה, אך זה יספיק לת

במעיו". איכות המזון תהיה מעל לדרך הטבע, ברכה זו תחסוך מהם עמל ויגיעה שלא יצטרכו לאגור מזון ולאכסנו לשלוש 

 שנים.

 לאחר מכן עובר הכתוב לעסוק באנשים מהדרגה השניה. 

ש ועל כך באה התשובה "ועשת את התבואה לשל -בם הספק "מה נאכל בשנה השביעית"? ילה ומחלחל בלאנשים אלו עו

כלומר, היות ולאלו קטני האמנה יש פגם מסוים בביטחונם בה', הם אינם שמים את מבטחם בצורה מוחלטת בבורא  -השנים" 

, אך באופן אחר. ברכתם של אלו הינה בכמות ולא הזן ומפרנס לכל, הואיל וכך ברכתם הינה מסוג אחר. אמנם גם הם יתברכו

 באיכות המזון. אמנם יהיה מספיק אוכל, אך הם יאלצו לטרוח הרבה על מנת לאסוף ולכנוס.

ויתי את ברכתי וגו׳ ועשת את התבואה לשלוש השנים" אינו המצב הרצוי מבחינתה, אין זה יכלומר, מה שאמרה התורה "וצ

משמשת רק תשובה לטענה "וכי תאמרו מה נאכל מחר", טענה שיסודה מורה על חסרון  מצב של לכתחילה, אלא ברכה זו

הבטחון, אבל באמת אילו היו במצב של שלימות הבטחון הרי שלא יצטרכו לכל זה אלא כמו שאמרה התורה "ואכלתם לשובע 

 וישבתם לבטח עליה".

 לפי מידת הבטחון תוכלו לעסוק בתורה!

 ת היריעה בנידוננו, בספרו "לב אליהו" )בהר עמוד סה(, וכה כתב: הגר"א לאפיאן זצ"ל הרחיב א

"צריך לפרש בכוונת הספורנו, דהא יש להתבונן למה צריך בכלל לומר "וכי תאמרו מה נאכל" וגו׳, והיה לומר בפשטות "וצויתי 

' יתברך ולא תשאלו 'מה את ברכתי" וגו׳, וממילא לא ישאלו "מה נאכל", ולכן פירש הפסוקים דהכי קאמר, אם תבטחו בה

נאכל בשנה השביעית אז 'ונתנה הארץ פריה' כרגיל בכל שנה, ואף על פי כן 'תאכלו לשובע', כי תאכלו קימעא ומתברך המזון 

 במעיכם, ולא תצטרכו לעמול יותר מכל השנים גם בשנה השישית ותוכלו לעסוק בתורה יותר כשתנוחו מעבודת הארץ. 

ה נאכל בשנה השביעית', 'ועשת את התבואה לשלוש השנים', כלומר, מפאת חוסר הבטחון תהא אבל אם תסתפקו ותאמרו 'מ

הברכה כבר בכמות התבואה אבל לא באיכותה, וממילא תצטרכו לקצור בשנה אחת הרבה תבואה של שלוש שנים בפעם אחת 

 לבטל זמנים הרבה מן התורה".ולהביא עגלות רבות ולאסוף באוצרות ויהיה לכם טירחה מרובה וגם תבואו על ידי זה 



 

 

 6 

לדבריו, בתחילה מדובר על הבוטחים בה' בשלימות, אותם השאלה "מה נאכל" אינה מטרידה, הדאגה ליום המחר אינה תופסת 

ומעסיקה אותם, לאלה מבטיחה התורה "ונתנה הארץ פריה", נכון, כרגיל, כמו כל שנה, אבל באופן שיספיק לשלוש שנים, כי 

 ברך מזונם, וברכה זו תחסוך עמל וטורח שהרי לא יצטרכו לעמול ולאגור אוכל לשלוש שנים.יאכלו קימעא וית

  –אבל, אם תמיהה תעלה על לבכם וינקר הספק במוחכם 

 "מה נאכל??" 

"ועשת את התבואה לשלוש השנים". אמנם תהיה ברכה בכמות שתספיק לשלוש שנים אבל המון עמל  -כנגד זה באה התשובה 

 בזה, לקצור ולאסוף ולאגור, וזה כרוך בביטול תורה! וטורח יהיה 

ואם כן אפוא, הרי לנו יתרון נוסף לברכת האיכות, אותם הבוטחים בלא ספקות ושאלות, מתברכים ביתר שאת, לא רק מבחינה 

עמלם ויגיעם, גשמית גרידא, באיכות המזון וטיבו, אלא גם מבחינה רוחנית, שהרי על ידי שיתברך המזון במעיהם יוכלו לנוח מ

ויוכלו לעסוק בתורה יותר מכל שנה!! מה שאין כן השואלים ומקשים, דורשים ותובעים מענה לטענתם, ה"הגיונית", לשיטתם, 

אמנם יתברכו גם הם, אך בשונה מקודמיהם, ברכתם תתבטא בכמות, ואז יבואו על ידי זה לבטל זמנים הרבה מן התורה, וכפי 

 שנתבאר.

 רי כח עושי דברוגיבו-שומרי השמיטה 

 הבה נראה כיצד התייחסו רבותינו לכך.

חז"ל מעידים, כי אכן מצות השמיטה איננה מצוה פשוטה כלל, לקיומה נדרש כח עצום ורב! וכפי שמובא במדרש )ויקרא רבה 

 א, א(: 

מדבר.  הכתוב שביעית בשומרי: יצחק רבי אמר(. כ, קג תהלים" )דברו בקול לשמוע, דברו עושי כח גיבורי, מלאכיו ′"ברכו ה

בנוַהג שבעולם, אדם עושה מצוה ליום אחד, לשבת אחת, לחודש אחד. שמא לכל ימות השנה?! ודין, חמי חקליה ביירא, כרמיה 

 ביירא, ושתיק )וזה, רואה שדהו שוממה, כרמו שומם, ושותק(. יש לך גיבור גדול מזה?!

י כח? שרואה ששדהו מופקרת, ואילנותיו מופקרים, והגדרות ועוד אמרו )תנחומא תהלים קג כ(: למה נקרא שמם גיבור

 פתוחים, ופירותיו נאכלים, וכובש את יצרו ואינו מדבר! היש לך גיבור גדול מזה?!

 האיכר הדומה למלאך...

המדרש מלמד כי בדרך כלל אדם מסוגל לעמוד במבחן לזמן מוגבל, במשך יום, יומיים, שבוע ואף חודש. אך מבחן ארוך ומתיש 

לאורך שנה שלמה איננו דבר של מה בכך. החקלאי היהודי בארץ ישראל עומד במבחן אמונה קשה וארוך, לא כל אחד מסוגל 

 הינו פשוט...מלאך! לזה. ומכח מציאות זו מסיק המדרש, כי אדם זה 

יש לזכור כי מצוות השמיטה איננה נחלתם של גדולי וצדיקי ישראל אלא היא ניתנה לאדם הפשוט, האיכר הכפרי. ודבריו של 

 רבי יצחק מופנים אליו.

 שירבו בשקידת התורה ובפלפולה בשנת השמיטה, כי ההשגחה לפי ההכנה

ז'ין, בדרך דומה, ובכך אף מיישב מה טעם הקדים הכתוב לומר ומוול בפירושו "העמק דבר" על התורה, מבאר הגאון הנצי"ב

ן ההבטחה המיועדת לשומרי י"ועשיתם את חוקותי ואת משפטי תשמרו ועשיתם אותם" קודם לפסוקים המדברים בעני

 השמיטה:

את כל האדם  "באשר, שבאמת כל זה אינו אלא מעשה נס, שיהיו גדלים בשנה לא זרועה תבואה, ופירות האילן משביעים

דרך נס אינו ראוי אלא לפי ההכנה לכך. והיינו על פי שהקדים הכתוב: "ועשיתם את חוקותי", שירבו שוהבהמה. וידוע, 

בשקידת התורה ובפלפולה בשנים אלו. ואין מן הפלא, שיוגדל כוחם לאלוה, ויהיו מאמינים ומוסרים את עצמם להנהגה עליונה 
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שגחה נפלאה. אבל, אם לא תהיו בזה האופן, ותהיו משתוממים על זה: מה נעשה בשנה זו. ונגד זה תהיה, באמת, אזי ה

 השביעית? וכאשר יהא כן, אז לא יהיה דרך נס, שהשגחה היא באה לפי הכנה". 

עיקר מצות שביעית ויובל לא ניתנה אלא למתנהגים בדרך מעלה יתירה. אבל באמת, אינו כן! שהתורה ש"והיה עולה על הדעת, 

ה להתנהג בשלמות, אפילו לאנשים שאינם בזו המעלה. ומשום הכי פירש הכתוב: "וכי תאמרו בשנה הששית: מה נאכל יכול

 בשנה השביעית?" ולא תהיו במעלה עליונה זו. אזי "וציויתי את ברכתי" שהוא בדרך השגחה פרטית, בדרך הטבע".

  ושותק!!!עתה מובן מאמר המדרש באומרו: 

טחון ובאמונה הרי הוא בכלל: "גיבורי כח עושי דברו". אצלו יהמגיע לו ללא הרהורים ופקפוקים בב במידה והאדם מקבל את

 ההנהגה השמיימית תתבטא ביתר שאת וביתר עוז, שהרי הוא...מלאך!!!

 ברכה ניסית-ברכת הבוטח

 ריו:מעלה נוספת מצטרפת לאלו הבוטחים, אותה ציין המלבי״ם )שם( מדעת עצמו, ומן הראוי להביא דב

"תחילה הבטיחם בברכה ניסית, וזה שאמר "ונתנה הארץ פריה", רצונו לומר רק פרי הרגיל, ובכל זאת תמצאו די סיפק 

יחו כי "וישבתם לבטח בארצכם", כי לא יהיה ו"ואכלתם לשובע" אוכל קימעא ומתברך במעיו ויספיק לשלוש השנים, ובזה תרו

ור רוב התבואות, אולם ברכה זו אי אפשר רק אם הם צדיקים ובוטחים בה׳, עליכם קנאת אויבים ושוללים ולא תצטרכו לשמ

אבל אם תאמרו 'מה נאכל בשנה השביעית' וכו׳, הרי כל מי שיש לו מה לאכול היום ואומר מה אֹוַכל למחר הרי זה מקטני אמנה 

עית שתעשה את התבואה לשלוש ויתי את הברכה הטביובלתי ראוי לנס, ואז אי אפשר שתתנהגו בדרך הברכה הניסית ואז וצ

 השנים, שברכה זו בלתי משובחת כברכה הראשונה, כי בעליה אינו יושב כל כך לבטח".

 הפלא ופלא!

 ברכה ניסית!!  –להולכים בתמימות עם קונם 

 ברכה טבעית!! –להולכים בדרך עקלקלות 

תצטרכו לשמור רוב התבואות", הדאגה מכם והרווח, שווה ומשתלם אף הוא. "שלא יהיה עליכם קנאת אויבים ושוללים ולא 

  –והלאה, בנחת ובשלווה תחיו את חייכם, ללא פחד מכל אויב וגונב, אולם בתנאי אחד 

 "רק אם הם צדיקים ובוטחים בה׳"!!

 השגחה מוסתרת ומעוטפת -השגחה גלויה,בארץ -במדבר

ה שיעורו עומר לגולגולת והספיק לגדול כקטן משום ין המן בשעתו, שהייויתירה מכך, עוד למדנו מדברי הספורנו הנ״ל, שכענ

שאוכל קמעא ומתברך במעיו, כך היא הבטחת השמיטה לדורות, שבשנה השישית יתקיים "ונתנה הארץ פריה ואכלתם 

 לשובע". 

 ודבריו נפלאים: ,וכמו שכתב הגה"צ רבי משה טייטלבוים בעל ה"ישמח משה"

פסק המן בהיותם בארץ וכו׳, והנה כפי ההשקפה יגלויה, וראתה חכמתו יתברך שי זונו ישראל במדבר במן והיא השגחהי"הנה נ

זונים במזון השגחי כן גם עתה במזון ייראה שנעתקו ממזון ההשגחי למזון הטבעי, אבל באמת זה אינו, שכמו שאז היינו נ

תרת ומעוטפת, וראה חסדו השגחי ההוא עצמו וכן מעתה ועד עולם, רק ההפרש שאז בהשגחה גלויה ועכשיו בהשגחה מוס

ה בלקיחת צנצנת המן, וזה טעם השמיטה לדעתי שמורה לנו שמזון הזה מתבואת ויתברך לעורר אותנו על זה הקוטב ולכך ציו

 הארץ הוא ממש כמו המן״. )ישמח משה, בהר, לה ע״ב(

 מכל האמור למדנו יסוד גדול.

 הארץ הוא ממש כמו המן!!!אין שום חילוק או הבדל, כאז כן היום, מזון הזה מתבואת 

רק אז היתה השגחתו יתברך גלויה ונראית לעין כל, אולם היום היא מוסתרת וחבויה, אבל המזון אותו מזון!!! התבואה כמו 

 המן! 
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לפי גודל האמונה והבטחון כך יזמין לו הקב"ה לאדם את מזונו. ובהתאם למידת אמונתו המוחלטת בבורא, כך תהיה עליו 

 מים. יש אשר יצטרך לטרוח הרבה עבור מזונו ויש אשר יטרח מעט, כל אחד לפי מדרגת אמונתו.ההשגחה מן הש

 בידו של האדם לחסוך מעצמו טרחות מרובות ודאגות שונות על ידי שיחזק בטחונו בבורא, וממילא יוסרו מעליו כל הטירדות.

המקובלת היום, אמנם עלינו להשתדל  הביטחון ברמת. שלו במדרגתו תלויה ה'נמצאנו למדים כי מדרגת הבטחון של האדם ב

 השתדלות המוכרחת. אך מן ההכרח להשריש בתוכנו פנימה, שהכל הוא מאיתו יתברך! 

 לא בקשתי עבודה,בקשתי פרנסה!

שסיפר את הזכור לו מלפני שנים אצל  ,ראש ישיבת "בית מאיר" ,לפני שנים שמעתי מהגאון הגדול רבי צבי רוטברג שליט"א

 ון איש זצ"ל:מרן החז

למעונו של מרן החזון איש נכנסו שני יהודים וביקשו שיעתיר עליהם למען יוכלו למצוא מקור מחיה ופרנסה. המצב אז בארץ 

הקודש היה קשה מאוד, כידוע, והחזון איש נענה להם ובירכם. ואכן לאחר זמן קצר מצאו שניהם מקום עבודה, אלא שבעוד 

 אוד למחייתו, הצליח חברו מאוד בעסקיו עד שזכה לעשירות גדולה.שאחד מהם היה עובד ועמל קשה מ

לאחר שנים, כשנפגשו שני הידידים, שאל האחד את חברו: כיצד זה שאתה זכית לעושר מופלג על נקלה, ואילו אני למרות 

 שזכיתי למקור מחיה אך היה הדבר כרוך בקושי רב כאשר  עמלתי רבות והתייגעתי להביא טרף לביתי?

 אותו חברו: מה ביקשת כאשר היית אצל החזון איש?שאל 

 "אמרתי לו שאין לי עבודה", ענה לו חברו, "ואין לי כיצד לכלכל את בני ביתי. וברכני החזון איש שאמצא עבודה".

 השיב לו הלה: אני לא ביקשתי עבודה, ביקשתי פרנסה! ואכן זיכני הבורא דרך ברכתו של גדול הדור לפרנסה ברווח!

מרנו, השפע היורד כאן בעולם הזה על האדם תלוי במדרגתו באמונה וכגודל בטחונו. אם ידע באופן ברור שכל מציאות הוא שא

חייו כאן היא באופן שאין עוד מלבדו, וכל דבר המגיעו אינו מכוחו או מהשתדלותו, אלא רק מכח גזירת הבורא עליו, אזי יזכה 

 מנו, וכל השפע הראוי לו מגיע לו ללא טרחות מיותרות.לראות בחוש כיצד הבורא אינו מסיר השגחתו מ

 ילך השפע בלי הפסק כלל!-כשתבטחו בה' בכל לבבכם 

בביאורו לתורה "נועם אלימלך", שואל הרה"ק רבי אלימלך מליז'נסק זי"ע, מדוע הציגה התורה את השאלה "מה נאכל" לאחר 

 כה ניתן היה להבין את השאלה, וזה לשונו:ההבטחה, הלא היתה יכולה להסתפק כדרכה בתשובה בלבד, ומתו

"ויש לדקדק היות שהתורה יצאה כאן מדרכה שדרך המקרא לכתוב איזה ייתור לשון בפסוק אפילו אות אחת ועל ידי זה 

מתורץ כמה קושיות, אבל הקושיא לא נכתבה בעצמה בתורה וכאן נכתבה הקושיא בתורה, וטוב היה שלא לומר כי אם 'וציויתי 

 י' וממילא לא יקשה שום אדם לומר מה נאכל? את ברכת

כשברא הקב"ה את העולם, השפיע מטובו צינורות מושכים שפע לצרכי בני אדם, ודרך השפע שלא להפסיק כלל. אלא, 

כשהאדם נופל ממדרגתו ואין לו בטחון בבורא, המשגיח, הזן ומפרנס בריותיו בלי הפסק כלל, אז עושה האדם ההוא במחשבתו 

ה בעולמות העליונים ומתישים כוח פמליא של מעלה רח"ל ואז נפסק השפע חלילה וצריך ה' יתברך לצוות מחדש את פגם חליל

 השפע שיהיה כמו מתחילת הבריאה.

טחונו על אלוקיו ולא יאמר כלל 'מה יאכל', כי יוזה הוא: 'וכי תאמר...' וגו', שהתורה מלמדת לאדם דרכי השם שיהיה שלם בב

ל מן הבטחון לחשוב מה יאכל, הוא עושה פגם חלילה בשפע וגורם טרחה כלפי שמיא לצוות מחדש, וכי פויכאשר חלילה י

ויתי את ברכתי..' אלא לא תתנהגו כך, ותבטחו בה' בכל לבבכם, ואז ילך י'וצ -כאשר תאמרו כך, ואז תטריחו אותי  -תאמרו 

 השפע בלי הפסק כלל, תמיד לא יחסר כל בו".
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 טה גורמת לחידוש הברכה גם אצל המסתפקיםזכות שמירת השמי

מדבריו הקדושים אנו למדים כי ישנו קשר ישיר בין מדרגת אמונתו ובטחונו של האדם בבוראו לבין השפע הגשמי בדמות 

הפרנסה. שאלות האמונה והביטחון יש בהן כדי להמעיט את השפע ולצמצמו עד כדי הפסקתו המוחלטת אלא שזכות שמירת 

לחידוש הברכה בבחינת "וציויתי את ברכתי". מכאן שמעשי האדם ומחשבותיו יש בהם כדי להשפיע השפעה  השמיטה גורמת

 מכרעת על רווחתו החומרית של האדם ועל פרנסתו.

זהו סדר הפסוק: "וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית וכו' וציויתי את ברכתי לכם" וכו', כל עוד לא ישאלו כלל 'מה נאכל' או 

ו מברכות שמים בשפע אין קץ מכח מידת הבטחון ויהיה אוכל קמעא ומתברך במעיו ולא יצטרכו לטירחת הקצירה אז יתברכ

והאיסוף וכדומה, אבל אם יהיו מקטני אמנה וידאגו ויאמרו "מה נאכל מעתה" ובכך ינעלו ארובות שמים ויתמעטו אוצרות 

 סדיו ישפיע ברכה מחודשת אבל אז יצטרכו לטרוח בעבודה רבה. השפע, אף על פי כן "וציויתי את ברכתי"...הקב"ה ברחמיו וח

 והדברים נפלאים.

 שעצם השאלה 'מה נאכל', מהווה פגם בביטחון בקב"ה, כי בכך גורמים 'טירחה' בעולמות העליונים. -נמצאנו למדים 

ה ידאג לפרנסתנו. היעלה כך עלינו להיות סמוכים ובטוחים שהקב" -כשם שאנו סמוכים ובטוחים שהשמש תזרח מחר בבוקר 

 על הדעת שאבינו שבשמים יצווה אותנו לשמור שמיטה ולא ידאג לנו לשפע?

 ה, וממילא מרחיקה את הפתרון.והדאגה לא מהווה רק הפרעה לנפש, היא חוסמת את התקו

 צריך לדעת שיסוד הדברים אחד הוא! 

 האמונה והביטחון בבורא הם המשענת היחידה!  הקורה אותנו,  -קטן כגדול  -לא רק בעניני פרנסה, אלא בכל דבר 

 הפונדקאי שלקח הקב"ה לשותף בעסקיו...

אליו שמועה שישנו יהודי פשוט, פונדקאי  המסופר על הצדיק רבי יהושע העשיל מאפטא בעל "אוהב ישראל" זצ"ל, שפעם הגיע

ובר בצדיק נסתר והחליט לנסוע אליו, מכפר אחד, שכל ברכותיו מתקיימות ודבריו עושים פירות. הרבי הבין שכנראה מד

להתחקות אחר דרכיו ומעשיו ולהיווכח במעשי צדקותו. וכך נסע לפונדק וביקש להתאכסן בו כמה ימים. בעל הפונדק, שלא 

 הכירו, קיבלו בסבר פנים יפות וסיפק לו את כל צרכיו.

ת תפילתו, בשעת עבודתו, וראה שעל אף במשך ימים אלו עקב הרבי אחר כל תנועותיו של מארחו הפונדקאי, ראהו בשע

 הרי מידת חסידות מיוחדת יוצאת מגדר הרגיל לא נראתה בו.  ,שהפונדקאי נהג בכל דרכיו ביראת שמים תמימה ויושר רב

לבסוף, קרא הרבי לבעל הפונדק, סיפר לו כי הוא רבה של אפטא ורוצה הוא להבין מנין לו, לפונדקאי, את הכח לברך. ענה לו 

קאי בביישנות שאכן נוכח הוא לדעת שברכותיו מתקיימות ולכן יהודים רבים משחרים לפתחו והוא נענה לבקשתם הפונד

 ומברך אותם אך הוא בעצמו אינו יודע מנין לו הזכות הזו. 

ביקש ממנו הרבי לנסות ולהיזכר ממתי החלו ברכותיו להתקיים. ענה הפונדקאי שהוא סבור שהדבר התחיל מיד עם הצלחתו 

הכלכלית שבאה לאחר תקופה דחוקה בה לא היה די פרנסתו והקב"ה עזר לו לקום על רגליו. ביקש הרבי לדעת כיצד זה פתאום 

 והפונדקאי  סיפר את המעשה הבא: ,הצליחו מעשיו

 מאז נישואיו הוא מתפרנס מהפונדק החכור אך תמיד היתה פרנסתו בדוחק, בימים קשים היה פונה לקב"ה בתפילה שיעזרהו

בפונדק, או מחותנים שערכו את שמחת הנישואים ושפע  אדווקותמיד היתה מגיעה רווחה, סוחרים עשירים שהחליטו לסעוד 

של פרנסה היה מגיע. אך שנה אחת היתה דחוקה במיוחד וגם תפילותיו לא נענו. המצב הלך והחמיר ולא נראה מוצא לרעב 

ם וצערם, הציעה לו שיצא לעיר ויחפש לו שותף להחזקת הפונדק. הם שהתפשט בבית. אשתו, שלא יכלה לשאת את רעב הילדי

יעבדו והשותף יקבל מחצית מהרווח תמורת השקעתו. הפונדקאי ניסה לומר לה שפרנסה משמים באה ולא מן הפונדק ויש להם 

 לבטוח בריבונו של עולם, אך האשה לא שעתה לדבריו ודחקה בו שיצא לחפש שותף.

 ך בדרך נשא עיניו ופנה בתחינה לאביו שבשמים: יצא הפונדקאי לעיר א
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"ריבונו של עולם, רעייתי מבקשת שאמצא לי שותף נאמן לפונדקי ואני יודע שלא אמצא בעולם שותף נאמן יותר ממך. אם כן, 

 אקח אותך לשותף לי ואת כל רווחי אחלק ביני ובינך". 

ו פגש סוחר יין ממכריו שהסכים למכור לו חבית יין בהקפה. לאחר תפילה שכזו שיצאה מעמקי הלב פנה לחזור לביתו ובדרכ

הפונדקאי שב לביתו, שם כבר המתינו לו לקוחות אך עוד קודם שפנה לשרתם, חילק את הקופה לשני תאים, ומאותו רגע ואילך 

 כל סכום שהיה מרוויח היה מחלק לשניים, חציו היה נוטל לצרכי ביתו ואת החצי השני היה מחלק לצדקה. 

 –"ומאז אני רואה ברכה בכל מעשיי", סיים הפונדקאי את סיפורו, "פרנסה יש בשפע וגם כנראה כל ברכה היוצאת מפי 

 מתקיימת".

 "מידת הבטחון שבך", אמר הרבי, "היא זו שגורמת לכך שכל מילה היוצאת מפיך מתקיימת לטובה"...

 כמידת בטחוננו כך יעזרנו-ה' צלך על יד ימינך

  -עלינו לדעת 

באותה מידה בה האדם בוטח בקב"ה, כן הקב"ה מתנהג עמו. אין הדבר נוגע רק לעניין השמיטה אלא לכל ענייני האמונה. 

מידה כנגד  -לפי מידת בטחונו של האדם בה' כך יהיה ה' מבטחו  -"ברוך הגבר אשר יבטח בה', והיה ה' מבטחו" )ירמיהו יז, ז( 

 מידה. 

מה הצל הזה כשאתה מראה לו אצבע הוא מראה  –"ה' צלך על יד ימינך" )תהילים קכו, ה( וזהו הסברם של חז"ל על  הפסוק 

אף הוא מראה לך שתי אצבעות וכו', כך הקב"ה, כמידת ביטחוננו בו כך יהא הקב"ה לימיננו.  -לך אצבע כנגדך, שתי אצבעות 

 )מדרש לקח טוב(.

 מדת הבטחון:וכהגדרת רבנו בחיי )חובת הלבבות, שער הבטחון( על מהות 

"מנוחת נפשו ובטחונו על אלהיו יתברך. כמו שהעבד חייב לבטוח על אדוניו, מפני שאם איננו בוטח באלהים בוטח בזולתו, ומי 

שבוטח בזולתו מסיר האלהים השגחתו מעליו ומניח אותו ביד מי שבטח עליו וכו' ואם יבטח על חכמתו ותחבולותיו וכח גופו 

 חלש כחו ותקצר תחבולתו מהשיג חפצו".יוהשתדלותו ייגע לריק וי

 בטח על ידו ולערב נגדעה... מחריד!

רבינו בחיי )שם( מציג סיפור מזעזע, שלקחו ומוסר ההשכל שבו נוקב עד עמקי חדרי הלב: ואמרו על אחד מן החסידים, שהיה 

בטוב! בעוד ידי שלימה! ולערב היום  לו שכן סופר זריז, והיה מתפרנס משכר ספרותו. אמר לו יום אחד: היאך עניינך? אמר לו:

 ההוא נגדעה ידו. ולא כתב בה שאר ימיו. והיה זה ענשו מהאל יתברך, על אשר בטח על ידו.

ינים אלו, אם זה במציאת זווג, או רצון לזכות בפרי בטן או הצלחות כאלו ואחרות, כמעט יסיון בענימי אינו מתנסה באיזה נ

 ין המוזכר אשר יסודו בגודל האמונה והבטחון של האדם בבורא!יאת הענ ואין תחום בחיים שלא רואים בחוש

תלוי בפנימיות האדם ובהכרתו בהשגחת הבורא  דבריםישנם דרכים רבות ליצור דרכם את החיבור עם הבורא, הגם שיסוד ה

את חוסן נפשו עליו, ובחיזוק אמונתו, מכל מקום מבחינה מעשית ודאי שחובה על האדם לנקוט בפעולות אשר מבטאות 

 בהשימו מבטחו בבוראו לעשות רצונו שלא על מנת לקבל פרס ואז יזכה לישועות גדולות.

 חובת האדם לעורר עליו רחמי שמיים

החסד ארגוני , שחתי עמו אודות וועדות הצדקה וזצ"לבאחת הפעמים בהם נדברתי עם מו"ר מרן הגאון רבי יעקב אדלשטיין 

מפיצים בפרסומים  ,ים ה' ישמרנו, אשר לשם שכנוע והשפעה על האדם להרים תרומתושנתרבו לצערנו עקב המקרים הקש

רק נים, כל זאת יהשונים ובעלוני ההתרמה היוצאים על ידם כל מיני סגולות והבטחות לישועות, בפרנסה ובזיווגים ובשאר עני

 אם יתרום מממונו עבור קרנות הצדקה. 



 

 

 11 

ושי אמונה אשר אינם מחוזקים מספיק בעבודתם דרך תפילה ולימוד תורה ואינם , האם הדבר נועד לחלזצ"לשאלתי את מו"ר 

 מרגישים סיפוק רוחני בעבודתם, או שהדברים אמורים כלפי כל יהודי באשר הוא? 

 כל אחדהשיב לי בפשטות שאי אפשר לדעת מה מביא את האדם בסופו של דבר לברכה שתשרה עליו ממרום, חובת  זצ"למו"ר 

מה שיכול ומסוגל דרכו לעשות ולקיים רצון ה', ויתכן באמת שפרק תהילים אחד, יועיל לא פחות מצדקות כאלו להשתדל בכל 

בכוחה וביכולתה להביאו אל מקום של עשיית הטוב, שהרי שואחרות, אך על האדם מוטלת החובה לא למנוע עצמו משום דרך 

 רחמי שמים עליו.הוא דבק בבורא, וודאי אפשר לדעת בגין מה יתעוררו  על ידה

 יויתברך יזדמנו בכמה אופנים, או שהקדוש ברוך הוא שולח ברכה בגורן או במשארות 'לאור האמור יתבאר כי הברכות מאת ה

ובתנור או ברכה במעיו. והיותר משובחת היא הברכה במעיו, כי כל הברכות כמו שיש ריבוי בתבואות כן יהיה ריבוי בעבודה כי 

 בה ולאסוף הרבה ולדוש ולטחון הרבה.יהיה מהצורך לקצור הר

עליה נאמר: 'ברכת השם היא תעשיר ולא יוסיף עצב עמה', שלא יהיה שום יגיעה עם הברכה, כי המלאכה  ,אבל הברכה במעיו

תהיה מעוטה והברכה תהיה במעיו, והתחלפות סוגי הברכות האלה כפי התחלפות מדרגות הביטחון ואמונת האדם כי כפי 

 ם כך תהיה השפעתו.בטחונו של האד

 לא לשאול שאלות!!!

ומעתה, אם היה ביטחונם חזק עד שלא יעלה על ליבם דאגה לשאול מה נאכל בשנה השביעית, היה הקב"ה נותן המעולה 

שבברכות, אבל הבלתי מאמין ושמחתו תהיה רק כאשר עיניו תראינה ברכת ה' אשר איתו ומתעצב אם אינו רואה, אם ימתין ה' 

 הלא בתוך כך ירבה דאגתו, כי לא אמון בו. -כה במעיו עד שתהיה בר

זאת יתן הקב"ה, ברכה בשדה אשר עיניו תראינה ותחזינה, וזהו המשך המאמר "וישבתם על הארץ לבטח", ולא יקשה בעיניכם 

 מה תאכלו, כי הלא תשיגו המעולה שבברכות "ונתנה הארץ פריה ואכלתם לשובע".

אמרו כל מאומה, אכן אם יקטן הביטחון אצלכם עד אשר תשאלו לאמר: 'אם כן, מה נאכל'? כל זה אם יהיה לבבכם שלם ולא ת

אז לא תזכו עוד אל הברכה היקרה הזאת, אבל 'וציויתי את ברכתי לכם בשנה השישית ועשת את התבואה' להשביע עיניכם 

 ותתרבה יגיעתם ועבודתכם".

 כבר הפסיד. נמצא שהשואל שאלות אמנם מקבל תשובות, אך בעצם שאלתו

 משל למה הדבר דומה? 

לשני בנים, שהצטיינו בכך שהיו מכבדים את אביהם ומקיימים ציוויו, אך שונה היתה דרכם. האחד היה רגיל תמיד לשאול את 

 אביו ולהתעניין, מה לעשות, וכיצד לעשות, ומה יהיה כך במקום כך וכיוצא בזה.

ת. עשה הכל לפי ידיעתו האישית, מה רצונו האמיתי של אביו, ובמה הוא והשני היה מכבד את אביו אך מעולם לא שאל שאלו

חפץ כרגע וכן על זה הדרך. ללא ספק ששניהם עשו בסופו של דבר מה שצריך לעשות אך הבן אשר קיים את רצון אביו בלי 

 שאלות ותמיהות ודאי שגדלה מעלתו עד למאוד מאחיו השני.

, ובזכות זה יושפע עלינו שפע ברכה ממרומים, באיכות ובכמות, ללא טירדה, למען נוכל יזכנו ה' לבטוח בו בביטחון חזק ואמיץ

 שוב הדעת.יבדו מתוך יולע

 "בטחו בה' עדי עד, כי ביה ה' צור עולמים"! )ישעיה כו, ד(.

 

 
 

 מופץ לעילוי נשמות ישראל אשר אין מי שיזכיר וינציח שמותם
 הארות והערות יתקבלו בברכה במייל זה

 לוםשבת ש

 מיכאל זכריהו
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