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ידוע מה שכתב בספר הק' נועם אלימלך 
על הפסוק וכי תאמרו מה נאכל וגו' בשם אחיו 
הרה"ק הר"ר זושא, שהקשה למה הזכירה תורה 
כלל ענין השאלה וכי תאמר מה נאכל וגו' 

שתכתוב התורה (ועדיף) ולכאורה היה מספיק 
וצויתי את ברכתי וגו' וממילא כבר לא יהיה מה 

  לשאול.
ללמדנו שאם לא ישאלו  שרצה התורה 

אלא יבטחו בד' אז היה מופיע השפע בשנה 
השישית שיהיה להם מספיק לאכול בשביעית 
ובשמינית ולא היה צורך לתורה לצוות ברכה 
מיוחדת עבור זה אלא מכיון ששואלים מה נאכל 
כלומר שהם דואגים על זה וחסר להם הבטחון 
בד' שהוא ית' ידאג להם כמו שהוא דואג לנו 

פרנס אותנו תמיד על ידי כן הרי הם גורמים ומ
הפסקת השפע ועל כן צריך שיצוה ד' ית' וימשיך 
את שפע הברכה עוד פעם מחדש כדי שיגדלו 
התבואה בשפע שיספיק להם לשביעית 

  .'ולשמינית, ע"כ מדבריו הק
(במאמר לפי האמור  'ולהוסיף לדבריו הק 

ת שכל ענין מצו"מה ענין שמיטה להר סיני") 
השמיטה כדי לרכוש מדת הבטחון ולהמחישה 
בפועל לכן ההקפדה על מי ששואל מה נאכל היא 
גדולה ביותר ובפרט כיון שד' ית' ציוה להם שלא 
לזרוע אם כן בודאי שידאג עבורם ד' ית' שלא 
יפסידו ולא ינזקו על ידי שישמרו מצות ד', ואם 
כן הרי זה באמת חסרון גדול גם באמונתם בד' 

ה שחושדים בו ית' כאלו שלא יהיה שהרי ז
אחראי על מה שהוא מצוה והרי זה חילול וזלזול 

  נורא ח"ו בד' שאין דוגמתו. 
היה מן הראוי למנוע ממנו את השפע אלא  

שבכל זאת יצוה ד' את הברכה מאחר שסוף כל 
סוף הרי הם מקימים את המצוה בפועל אע"פ 

כל שחסר חלק הפנימי כי אין הקב"ה מקפח שכר 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
החפץ חיים שפעם רצו בני משפחתו לעשות  סופר עלמ א

בטוח על ביתו מנזק שריפה ח"ו והוא לא רצה והפצירו בו 
ילדיו ולא הסכים בשום אופן ולבסוף עשו הבטוח שלא 
בידיעתו, ולאחר זמן פרץ שריפה גדולה ונשרפו כל בתי העיר 
וגם ביתם נשרף יחד עם כולם, ואז באו ואמרו לו שלא ידאג 

ולא יצא מנוזק, והוסיפו לומר עתה הנך  כי יש להם בטוח
רואה שהיינו צודקים והיה לך נס שאנחנו עשינו בטוח שאם 

  לא כן היית נשאר עתה בעירום ובחוסר כל.
וענה להם החפץ חיים תכף ומיד אתם לא מבינים כי 

שלא נגזר  אדרבה אם לא הייתם עושים הבטוח אז מכיון
עלי הפסד זה ממילא לא היה נשרף כלל הבית אלא דוקא 
מפני שהיה לנו בטוח בזה קלקלתם לי שעתה הנני צריך 
להעתיק לדירה חדשה ולהשיג הכל מחדש והרי זה טירחא 
גדולה מאוד, ואם היה לכם מדת הבטחון הייתם חושכים 
את כל זה והרי זה כדברינו כאן שחוסר הבטחון הוא 

  זק ח"ו.הגורמת נ
, שאלתי את הרב שליט"א למה נגרם [הוספת המעתיק

בריה אבל סף כל סוף הרי זה עדיין רחוק מאוד 
  מהמטרה המבוקשת במצות השביעית.

יש ללמוד ענין חשוב לדעת שלא  'הק
רק שהבטחון הוא הדבר אשר ממשיך להאדם 
שפע וברכה, אלא שכמו כן חוסר הבטחון הוא 

מהאדם את השפע שהיה עומד  אמקלקל ומבטל
  לקבלה.

כן צריך האדם מאוד להזהר בשעה שאירע 
לו איזה דאגה במסחרו כגון שמציע לקונה 
לקנות סחורתו וכדו' ועל ידי כך יוכל להרויח 
הרבה ועל כן נכנס בלבו דאגה על שימצא הוא 
וסחורתו חן בעיני הקונה והוא נעשה מזה 
מוטרד בדעתו ולפעמים אינו יכול להתרכז אז 

בו על הענין, וכמו בלמודו ובתפלתו כי דואג בל
כן בכל שאר הדוגמאות, שהרי זה חוסר במדת 
הבטחון כי אם היה מאמין שמה שנגזר עליו 
יקבל בודאי ומה שלא נגזר עליו בין כך לא יקבל 
וא"כ מה מקום לדאגתו האם ימצא חן בעיני 
האדם ההוא או לא הלא כל ההשתדלות של 
האדם הוא רק לקיים הגזירה והתיקון של בזיעת 

יך וגו' וכנ"ל, וכשהוא דואג הרי הוא מוכיח אפ
בזה שהוא מאמין וחושב שתלוי בו 
ובהשתדלותו באופן שימצא חן בעיני הזולת 
בעצמו ועל ידי זה יכול ח"ו לקלקל ולבטל את 
השפע שהיה באמת מיועד לקבלו, ועל כן יש לו 
להסיח דעתו מכל דאגה ולהשליך על ד' יהבו 

עבורו מאת ד' ית' ובטחונו שמה שטוב לו ונקבע 
יקבלו ומה שלא נגזר בעדו אין לו צורך בה כי 
לא טוב הוא לו, ובזה יהיה האדם תמיד רגוע 
ומיושב בדעתו לעבוד את עבודת ד' ית' בלב טוב 

  ושמח תמיד.
כן יש ללמוד מכאן מוסר השכל לגבי ענין 
שדוכים שלא ידאג האדם כלל, ולא כמו שישנם 

דאגה על עצמם או הרבה שתפוסים תמיד עם 
על ילדיהם שיצליחו להשיג שידוכים טובים 

הזאת על ידי הביטוח שעשו בני  להחפץ חיים הטירחא
ביתו בלי ידיעתו מאחר שאצלו לא היה חסר בטחון אלא 
לבני ביתו, ותירץ הרב על זה שהוא לא סבל כלל גם 
מהטירחא כי מלאכתו נעשית בידי אחרים והיינו בני ביתו 
שעליהם נפל כל הטירחא והוא לא נתבטל מלימודו כלל 

ץ הרב על זה נמצא שמה שגרמו גרמו רק לעצמם, והמלי
(והם  בניו מומם"(אלא) "שחת לא לו (דברים ל"ב ה') הפסוק 

 .ע"כ הוספת המעתיק]שלמו עבור זה), 
כל שרוח הבריות נוחה  (אבות ג' י')ומה שאמרו חז"ל  ב

הימנו רוח המקום נוחה הימנו, הכוונה דוקא לבריות 
שהשקפתם והתנהגותם הוא שלימה בדרך התורה 

כתב שהכונה דוקא  (...) תולדות יע"י ', ובספר הק(והמסורה)
  אנשים שהם בדרגת בעלי רוח ולא שאר אנשים ע"ש.

על כל פנים ברור הדבר לכל הדיעות שכאשר האדם 
מתנהג על פי דרך התורה ויש כאלה שאין דעתם נוחה בזה 

(ומה אלו בודאי אינם באים בחשבון כלל כי התנגדותם 

על דרך התורה  שלו אלא)(לא על דרכו היא  שאין דעתם נוחה)

ועבור זה הם שומרים עליהם תמיד מעת 
קטנותם על כל דבר ועושים חשבון אם זה יגרום 
שיהיה להם שם טוב בעיני הבריות ושלא 
לעשות שום צעד שיכול להזיק להם לשם הטוב, 
ועבור חשבון זה מוותרים על דברים חשובים 

יהם לתכליתם לחיי עולם כגון ונחוצים לילד
שלא ישלחום לישיבה המתאים להצלחתם 
בתורה ויראת שמים מפני פחד שמא לא ימצא 
הדבר חן בעיני הבריות ועל כן אם ישאלו אותם 
על ילדיהם בנוגע לשידוך יכולים לקלקל להם 
איזה שידוך טוב, ועל ידי כן גורמים נזק וקלקול 

ינוך הטוב לילדיהם כי הם נשארים מקופחים מח
והנכון ומלזכות לחיי עולם, ועוד רע גורמים בזה 
לילדיהם כי מאחר שהילדים מתחנכים כך 
בהשקפה כזאת שבכל דבר צריכים להתחשב עם 
מה יאמרו הבריות ולשקול כל דבר על פי מה 
יאמרו עליו הבריות וכדו', מבינים שכך הדרך 
הנכון וכך הם הולכים וגודלים ולא יודעים 

התחשב בכל דבר ודבר לפי השקפת שצריכים ל
אפילו אם לא ימצא חן בעיני  'האמת והתורה הק

והרי זה נעשה כמו עבודה זרה שעובד  בהבריות
את הבריות או את עצמו וכבודו ח"ו ולא את ד' 
ית' והרי זה פגיעה גדולה מאוד בענין האמונה 
בד' שהוא ית' הקובע הכל והוא המנהיג ועושה 

  .גהכל
(דמיונית) היה לאדם הוכחה לפעמים י

שלפי ראות עיניו יהיה נראה כאלו באמת הזיק 
לו מה שלא התחשב עם מה יאמרו הבריות, אכן 
לפי השקפת האמת והאמונה הרי זה רק נסיון 
שעושים להאדם לבחון אם אמונתו חזקה או 
שהיא חלשה והוא מתפעל מהראיה השטחית 

קרי שמעי(מצוה רמ"ז) הטבעי, וכבר כתב החינוך 
(או שום סיבה האמונה להאמין שאין שום בן אדם 

שיכול לגרום נזק להאדם מה שלא נגזר ומקרה) 
עליו מן השמים ושממילא היה קורה לו ואם לא 

  שהוא הולך בה וז"פ.
ואע"פ שיש חיוב על האדם לעשות בכל דבר  ג

השתדלות בדרך הטבע, ועל כן כמו כן בענין שדוכים אין 
לאדם לעשות דבר שעל פי דרך הטבע יזיק לו לשידוכים 
אמנם הרי זה דוקא בדבר שאינו נוגע לרוחניות ולהצלחתו 

בדבר שנוגע לתורה ולקיום בתורה ויראת שמים וכדו' אבל 
מצותיו ית' אין להתחשב כך אלא אדרבה עיקר עבודתינו 
תלוי בזה שיעמוד אדם בכל הנסיונות שמצד הטבע ואז 
יתקים בו "וצדיק באמונתו יחיה", וגם יש להבין שכמו 
שכתבו ספרי מוסר שרק השתדלות בינוני מותר ומצוה 

פגיעה  לעשות אבל השתדלות מרובה הרי זה אסורה והוא
באמונה כי הרי זה מראה כאלו מאמין שהדבר תלוי 
בהשתדלותו והאמת אינו כן אלא שד' ית' קובע לאדם 
הצלחתו והוא ית' משפיע לאדם הכל אלא שמצוה עלינו 

(ודוקא לעשות גם השתדלות ורק לצאת ידי חובה ולא יותר 
כדי להוכיח שאינו מאמין שבה תלוי הדבר א"כ לא יותר) 

  הרי זה פגיעה באמונה. השתדלות כזו

 

לתשומת לב הקוראים 

המאמרים על הפרשה או 

המועדים הם גם דברים 

כלליים שנוגעים תמיד ולכן 

אפשר וכדאי לקוראם גם 

 .אחרי הפרשה או המועד
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היה קורה ע"י סיבה (וסיבה זו) ע"י בן אדם זה 
אחרת כי הרבה שלוחים למקום, ולפי מה 
שנתבאר כאן רק הוא בעצמו יכול לקלקל לעצמו 

בטחונו, אבל מי שבטחונו שלם עם ד'  ע"י חוסר
לא יגיע לו שום נזק ממה שהולך על פי האמת 
והצדק וכנזכר, ובפרט בענין שדוכים שמבואר 

שמכריזים מ' יום לפני יצירת הולד  (סוטה ב.)בגמ' 
 (...)בת פלוני לפלוני ועוד כתוב מפורש בפסוק 

  .דמד' אשה לאיש

ק בלשון הפסוק וצויתי את "ברכתי" לדקד
ולא אמר וצויתי את הברכה, ומהו כונת 

שכוונת (במאמר הקודם) "ברכתי", ולפי האמור 
הפסוק כאן לומר שאע"פ שע"י ששואלים מה 
נאכל גורמים להפסיק את השפע עם כל זה יצוה 
ד' ית' את הברכה, בכל זאת יש לדעת שע"י 
השאלה הזאת של מה נאכל מפסידים הפסד 
גדול מאוד ואם היו בוטחים בד' ית' ולא שואלים 

  כלום היו מרווחים רווח גדול.
על פי פירוש  א)ם, יש לומר על פי ב' אופני

(שלפני פסוק "וכי תאמרו מה נאכל" רש"י בפסוק 

י וז"ל, ""ואכלתם לשובע" ופירש רששכתוב שם) 
אף בתוך המעים תהא בו ברכה, דהיינו שיאכלו 
קימעא ובתוך המעיים יהיה ברכה שיספיק להם 
המעט ויהיו שבעים, והנה לפי זה יש להבין 

ששית שכמו כן ממעט שבתבואה שיגדל בשנה ה
יהיה בו עוד יותר ברכה במעיהם שכשיאכלו רק 
מעט מן המעט כבר יהיו שבעים ועל ידי כן 
יספיק להם המעט עבור שלש השנים ובאופן זה 
יהיה להם עוד ריוח שיחשכו את כל עבודת 
התבואה הדישה ואסיפה והרקדה וכו', מה שאין 
כן אם יהיה הברכה ברבוי התבואה על ידי כן 

שנה הששית עבודה כפולה כפי יצטרכו לעבוד ב
עבודת שנתיים בשנים רגילות וזה מה 
שמפסידים שאם היה להם בטחון ולא היו 
שואלים היה נמשך השפע והברכה שיספיק להם 
התבואה לשלש השנים בלי שום הוספת עבודה 
וטירחא אלא בדרך קלה של אוכל קימעא 
ומתברך במעיו כנזכר, מה שאין כן עתה שחסר 

(וירצו דוקא לראות בעיניהם שיש להם להם הבטחון 

אזי יקבלו הברכה בצורה  מספיק על שנה השביעית)
של רבוי התבואה ויצטרכו לעמול קשה בשנה 

  הששית כנגד עבודת שתי שנים.
ב' יש לפרש לפי הנאמר שמטרת 

מדת  א)השמיטה היא לרכוש בה הרבה רוחניות 
 הבטחון שזה גם מקשר ומקרב ומדבק את האדם

וקונה בה  'שמקבל את התורה הק ב)בד' ית', 
קנין חדש לעולם ועד, וזהו הברכה שהקב"ה 
הכין להשפיע לנו בשמיטה, אמנם אלו 
ששואלים ודואגים מה נאכל הרי זה סימן שלא 
עבדו עדיין כלל על מדת הבטחון ולא חשבו 
והתבוננו בה כלל ולא התכוננו לקנות את זה 

(כי אם ים אליה בשמיטה ואינם מחכים ומשתוקק

היו מכינים עצמם ומשתוקקים אליה היו על כל פנים 

, ובזה הרי הם מפסידים מתביישים לשאול מה נאכל)
כל הרוחניות ומטרה הפנימית של מצות 
השמיטה שהיה מיועד עבורם לקבל אותה, 
ומשתנה להם ברכת ד' שהכין עבורם להוריד את 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 שבכל דבר פ"שאע מבריסק ז"הגרי בשם ונאמר ד

 בשדוכים בכל זאת, הטבע בדרך השתדלות לעשות צריכים
 .דברים מבשאר השתדלות פחות לעשות צריכים

שבשעת קריאת התורה ידמה האדם  וכעין מה דאיתא ה

הברכה ההיא לדרגא שפילה להשפיע שפע גשמי 
זה של ריבוי התבואה, ואין לך כסיל יותר מזה ה

שמחליף את האור לחושך והולך בחושך במקום 
  האור.

פי האמור יתפרש היטב הלשון "ברכתי" 
כלומר הברכה שלי שיעדתי לכם, זה הנני משנה 
ומצוה אותו להשפיע ענין אחר לגמרי שהיא 
שפלות גדולה עבור הברכה שתרד מאור הרוחני 

הגשמי והעולם הזה, והמלאך  להשפיע לחושך
הממונה על הברכה והיה מחכה למלאות 
שליחותו ולעשות נחת רוח לבוראו בזה שיביא 
לנו את הברכה הזאת ולכן הרי הוא מאוכזב 
מאוד וצריך לכופו שילך לשליחותו החדשה וזהו 

  לשון "ציויתי" לשון תוקף.
יש ללמוד מוסר השכל שתמיד כשאדם  

ורוחני יזהר שלא יכנס ללבו עוסק בענין מצוה 
מחשבה על ההפסד הגשמי שנגרם לו ע"י המצוה 
כי על ידי כן יוכל ח"ו להפסיד שפע הרוחני 
שעליו לקבל מהמצוה אלא יסיח דעתו לגמרי 
מכל עניניו הגשמיים לכל הפחות בשעה שעוסק 
במצוה ורוחניות, וכמו כן בשעת התפלה וכדו' 

דו', ולכן יש שלא יכניס ממחשבת עניני עסקיו וכ
ליזהר גם שלא יהיה הטעלעפאן שלו דלוק 
בשעת התפלה וכמו כן בשעת הלימוד כי אם 
יתקשרו אליו בעניני עסקיו אפילו אם לא יענהו 
אלא יסתכל ויראה מי התקשר אליו זה כבר 
יכניס ללבו את כל הענין ההיא ועל ידי כן יוכל 
להפסיד כל הריוח הרוחני שהיה עומד להרויח 

ותפלתו, אבל הבוטח בד' חסד יסובבנו  בלמודו
וימשיך לו שפע חדש אפילו מה שלא היה מיועד 

  בעבורו ולא חשב עליה כלל.

רש"י הקשה למה הזכיר הפסוק כאן 
בהר סיני יותר מבשאר כל המצות שהרי כולן 
נאמרו בסיני, ומתרץ רש"י שהוא כדי ללמוד 

המצות שנאמרו כל כללותי'  ממנה לגבי כל
ופרטותיהן בסיני ע"ש, ועדיין יש ליתן טעם על 
פי פשוטו שבודאי יש להוסיף טעם לשבח למה 
בחרה תורה ללמדנו ענין זה במצות השמיטה, 
ובודאי רצתה התורה ללמד ולרמז עוד איזה ענין 

  בזה.
כתב (להבעל בני יששכר) אגרא דכלה  'הק

סמך שמיטה אצל הר סיני לתרץ ענין זה וז"ל, 
... דהנה התורה ניתנה בהר סיני במקום הפקר 

להורות לאדם שיעזוב כל אשר לו ויקנה קנין 
התורה שהוא קניינו במצות השם, ולבל ירע 
בעיני האדם, סמך שמיטה אצל הר סיני מקום 

  , עכ"ל.הפקר להורות כנ"ל
נו בני שכונתו שכמו שבהר סיני ק

ישראל את התורה במקום הפקר כך תמיד בשנת 
השמיטה שהאדם מפקיר ועוזב קניינו הרי הוא 

, וכן מצינו 'מסוגל בשנה ההיא לקנות התורה הק
ובראשונים שרצה ד' שעל כל פנים  'בספרים הק

בשנת השמיטה יהיה האדם פנוי מעסקיו 
, 'הגשמיים ויקדיש כל זמנו ללימוד התורה הק

א שבשנת השמיטה אנו כאלו ולפי זה יוצ
נמצאים ועומדים בהר סיני ומקבלים עתה עוד 

  .ה'פעם מחדש את התורה הק

בדעתו אז כאלו עומד בהר סיני ושומע את הדברים, כי 
באמת חוזר ומתעורר כך בשעת קריאת התורה, כמו כן 
בשמיטה אנחנו כעומדים כל השנה בהר סיני ומקבלים את 
התורה, והיינו שזה הזדמנות באמת לקבל מחדש כאלו 

          
הנאמר שבכדי לקנות התורה צריך  

לעזוב ולנטוש את הכל, יש להוסיף שכלל זה 
נוהג גם לגבי קנין המצות וכל עניני הרוחניות 
ועבודת ד' ית', והיינו שבשעה שהאדם נגש 
לאיזה ענין רוחני ועבודת ד' ית' צריך בשעת 
מעשה לנטוש את הכל ושלא יהיה תופס מקום 
אצלו שאר דברים כלל וכלל עתה בשעה זו כי 

  קם ליה בדרבה מיניה.
מי שמוצא מציאה שלל רב של יהלומים 
אבל בכדי ללקחם הוא צריך להרכין עצמו עד 
לארץ או לבור מלא טיט ורפש ויתלכלכו בגדיו 
ואפילו יקרעו ויתקלקלו וילכו לאיבוד, ומכיון 
שהוא חס עליהם שלא להפסידם הרי הוא עושה 
את הלקיחה הזאת בנחת וזהירות מאוד ועל ידי 
כן הוא לא יכול לקחת את כל מה שמצא רק 
כחצי או שלשה רבעי, ואם אותו אדם יסתפק 
בזה ויאמר הריני יכול לקיים את שניהם אם כן 

לי, הרי בודאי אדם כזה למה אפסיד את מעי
נחשב לטיפש ומסכן גדול כי הלא כל יהלום 
שהוא מפסיד כאן שלא לקחת אותו הרי זה 
הפסד של חמשים אלף כסף והמעיל אינו שוה 
סך הכל פחות מאחוז א' מיהלום א' ומכל שכן 
כשיפסיד הרבה יהלומים הרי במה שירויח 
מהיהלומים האלה יוכל לקנות בזה אלף רבבות 

, והוא בכסלותו חס על ההפסד הקטן מעילים
שאינו תופס מקום כלל עתה כלפי הרווח ובכל 
זאת הרי הוא מוותר על הריוח הענקי בכדי שלא 

  להפסיד הדבר הקטן שאינו תופס מקום כלל.
להסמיך לענין זה סיפור יפה שמסופר על  

א' מהצדיקים שהלך עם תלמידיו לטבול ואחרי 
יטבול הראשון שעלה מן הטבילה אמר שמי ש

אחריו הוא יזכה לקבל את כל מדרגותיו אחרי 
ק"ך שנה, וכולם התחילו למהר להפשיט את 
בגדיהם מהר מאוד כי כל א' רצה להיות הראשון 
כמובן, וא' מהתלמידים שהיה משרת את הרב 
וכששמע גם כן יחד עם כולם מה שאמר הרב לא 
חשב רגע אלא קפץ תכף ומיד לתוך המקוה עם 

ו איך שהוא וטבל עצמו כך וכשראה הרב כל בגדי
(וכך היה אחר כך שהוא נעשה הממלא כך אמר זכה לו, 

  ע"כ הסיפור.מקום ונהיה מגדולי הדור) 
המובן הפשוט בזה הוא שהמבחן הזה  

שעל ידו זכה זה שזכה היה מפני ששחק לו 
השעה או שזה היה כמו סימן מן השמים שהוא 
ראוי לזכות בזה, אמנם יש להבין שהיה כאן ענין 
אחר לגמרי שענין זה היה מבחן להוכיח מי ראוי 
באמת כי הענין שעשה שקפץ עם בגדיו בלי שום 

את גישתו לעבודת ד'  חשבונות זה מה שהגדיר
ית', כי הנה יש להבין למה לא עלתה בדעתו של 
שום א' משאר התלמידים לעשות כמוהו אע"פ 
שבודאי כולם רצו גם כן לרכוש הענין הרוחני 
ומסתמא לא פחות מזה שקפץ עם בגדיו אמנם 
עם כל זה כולם התחשבו עם האי נוחיות או 

ה הבזיון שיהיה להם לצאת לרחוב רטוב, וזה מ
שהוכיח שאפילו בשעה שעוסקים לרכוש דבר 
רוחני תופס מקום אצלם ענינים אחרים גם כן 
וזה מה שמונע מהשגת הרוחניות לכן איננם 
מוכשרים לרכוש מדריגות גבוהות ברוחניות, 
וענין זה הוא יסוד חשוב מאוד שעל האדם 

ה ומזלזל בה עתה ניתנה, ובודאי מי שיש לו הזדמנות כז
 ועוסק בדברים אחרים אין לך שוטה יותר גדול מזה. 



  

  עש"ו                                                                                                     בס"ד                                                                                                       עמ"י
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לעבוד על זה, כי בזה נבחן האדם מאוד וכמו כן 
בהם הכל סובב על  רוב הנסיונות שנכשלים

  נקודה זו.

          
זה של ריבוי הגשמיות שיש היום וכיום  

מפטמים את הילדים בהרבה מהנאות עולם הזה 
שאי כבר הזכרנו  מה שלא היה בכל הדורות,

 אפשר לזכות לתורה וכמו כן לשאר השגים
רוחניים אלא אם כן האדם מוכן לוותר עבורה 

ולכן על כל ענינים הגשמיים והנאות העולם הזה 
צריכים לחנך ולהרגיל את הילדים גם בזה 

לחנך לוותר על גשמיות אע"פ ש(ולהסתפקות במועט 

דברים דקים ועדינים כנזכר בכל זאת הרי זה נוגע זה גם ב

ם לב לזה , ובלי לשי)גם בדברים גסים ששייך לכל אדם
ולעבוד על זה לא יכולו לעמוד ברוב הנסיונות 

ובפרט בדור זה ובתקופה זו שדבר זה הוא  ,כנ"ל
א' מעקרי הכשלונות והחולשות שלנו והמניעה 
להתעלות בתורה ובכל הרוחניות ולהתקרב לד' 
מכיון שאין אנו מוכנים לוותר על נוחיות 
ועריבות העולם הזה זה וסגנון החיים שהתרגלנו 

(וקשה לנו לוותר עליהם וכמו כן קשה לנו לוותר  וליהםא

על ההתייחסות לגבי מה יאמרו הבריות כדי שלא נהיה 

על כן החיוב ביותר לחנכם לזה מזולזלים בעיניהם) 
ואם לא יחנכם במדה זו יוכל כל החינוך לפול 
בפח ח"ו כי יום יום יתנקשו עם זה ויהיה להם 

  ניני עולם הזה.נסיונות שלא לוותר על כל מיני ע
כן מצוי היום שמזדמנים לילדים כל מיני 
חברים לא מאוחלים אשר יזיקו להם ח"ו 
למצבם הרוחני וקשה מאוד לילדים לוותר על 

כי (ואפילו ליותר מבוגרים הרי זה נסיון קשה) חבריהם 
לבם של ילדים נמשכים בקל אחריהם, אמנם 
 כאשר יהיו מורגלים במדה זו שעבור כל דבר
רוחני יהיו מוכנים תיכף לוותר על כל דבר אחר 
דבר זה יקל מאוד עליהם להתגבר ולוותר על 
חברים כאלו שעלולים להזיק לרוחניותם, ועל 
כן החכם עיניו בראשו ויכונן את ילדיו כראוי 
וכנזכר ועל ידי כן יהיה טוב לו להם לתמיד 

  בס"ד.
כן יש לחנך את הילדים לחיות עם אמונה 

ון בד' ולולי זאת גם לא יוכלו לגדול בתורה ובטח
ובשאר השגים הרוחניים, ובפרט בזמנינו אלה 
שהעולם רחוקים מכך כרחוק מזרח ממערב 
ונעשה כל בטחונם בכחי ועוצם ידי ובהשתדלות 
וחריצות הטבע, ולא כמו שהיה פעם כל האויר 
והד' אמות של התורה של תורה ובתי מדרשות 

ילו הנשים ועמא מלאים באמונה בד' ואפ
דארעא אע"פ שהיו עניים בתורה ובשאר 
מושגים רוחניים עם כל זה היה לבם מלא עם 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ודבר זה יכול להיות מתחת הכרת האדם והוא עצמו  ו

בידיעתו והכרתו אינו תופס שזה כך, כי החשבונות האלו 
נעשים בכהרף עין תוך עומק לבו ומחו בלי שיוכל להכיר 
בהם רק כאשר ישים לב ודגש מיוחד על ענין זה ויבקר 

ו תמיד בזה, והתנאי שלא ירמה את עצמו הוא שלא עצמ
יחליט לעצמו לחשוב שבודאי לא נמצא בלבו חולשה זו 

  שהרי הוא לפי שכלו והשגתו מבין אחרת ורוצה אחרת.
וכמו בכל המדות שבאדם שכל זמן שלא השקיע בה 
עבודה ממוחשת להשיגה ולשבור את חומרו המונע לא 

הוא ממאס במדה יתכן לקנותה אע"פ שמצד שכלו הרי 
הרעה ההיא עם כל זה חומרו של האדם איננה מושפעת 

  משכל האדם אלא אם כן יעבדנה ויזכך אותה.
וכמבואר במקום אחר ששפת החומר הוא רק מעשים 
ולא שכל ועל כן על האדם הרוצה להגיע למעלות הרמות 
הרוחניות עליו להשקיע עבודה והרגל בענין זה בפועל עד 

  ם לסייע בידו להגיע לזה בס"ד.שירחמו עליו משמי
ואם האדם לפי עצלנותו רוצה לרכוש מדה זו בקל בלי 
עבודה ועל כן הוא יש לו נגיעה לראות את עצמו שכבר 
הגיע לזה יתנו לו משמים לראות כך ולהשאר בטעות זה 

אמונה ובטחון ולכן היה זה ממילא נספג גם 
ללבם של הילדים וגדלו בזה ולכן הצליחו ופרחו 

, אבל היום בלי שיחנכו אותם לכך זלמעלה
וידברו אתם הרבה על זה לא יהיה להם מאיפה 

זה, ועל כן צריך להשקיע הרבה בזה לקנות את 
וכמו כן להתפלל הרבה על זה שיגדלו עם אמונה 
ובטחון בד', כידוע מה דאיתא בתנא דבי אליהו 
שכדי לזכות לבנים צדיקים צריך להשתטח 
הרבה בתפלה לד', ע"ש, ומכל שכן בדור הזה 
השפל שכוחות הרעים ויצר הרע מתפרצים 

ריכים יחד בעולם יותר מבכל הדורות בודאי צ
עם ההשתדלות והדיבור נגד כל ההשחתות 
הרבה תפלה ואשרי מי שתורתו הוא אמונתו 
ולא כוחות הטבע והשכלת הגוים אלא רק 

  בתורת ד' חפצו ובזה ישכיל ויצליח בס"ד.

          
הנ"ל אפשר  פי דרכו של האגרא דכלא

, 'להסביר באופן ב' והוא דומה וקרוב לדבריו הק
ונקדים קודם כל לבאר ענין השמיטה מהו, 
שענין השמיטה הוא להרגיל את האדם עם מדת 
הבטחון לבטוח בד' ולסמוך עליו לגמרי וכמו 

"השלך על ד' יהבך והוא (תהלים נ"ה כ"ג) שכתוב 
יכלכלך" והרי באמת כך היה צורת בריאת 

בששת ימי בראשית וכמו שהיה אצל  העולם
אדם הראשון בגן עדן קודם החטא שלא הוצרך 
לעשות שום מלאכה כי הכל היה מוכן לפניו 
מאת ד' ית' והיה לו לסמוך אך ורק עליו ית', ולא 
היה להאדם צורך להתעסק בשום דבר אחר חוץ 

וקיום מצות ד' ית'  'מעסק לימוד התורה הק
תנה צורת אלא שאחרי חטא עץ הדעת נש

ההנהגה ונענש אדם הראשון שנגזר עליו גזירת 
  .בזיעת אפיך תאכל לחם

לא נשתנה אלא אך ורק בהנהגה  
החצונית ובמה שנראה לעין אבל בפנימיות 
הדברים לא נשתנה כלל כי השפע שנשפע מצד 
ד' ית' אלינו ממשיך להיות נשפע כמקדם ועל זה 

" אלא שמצדנו "אני ד' לא שניתי(מלאכי ג' ו') כתוב 
מצד החטא התקלקל הכלי קבול שלנו ואין אנו 
ראויים ומסוגלים לקבל השפע אלא אם כן תהיה 
מעוטפת ומכוסה בעיטוף של עולם הזה ודרך 

  הטבע.
זה יש לנו נסיון תמיד שעלינו לגלות 
ולהכיר את פנימיות הדבר מאיפה מוצא הדבר 

נה ומי משפיע לנו, ועלינו להגיע להכרה ואמו
ברורה שאין זה מצד השתדלות הטבע 
וההתאמצות והחריצות בה כלל, אלא הכל מגיע 
אך ורק מאת ד' ית' בלי שום תערובת כח אחר 

כמו שאמרו חז"ל הבא לטמא פותחין לו, וכמו כן אם מכח 
ומתוקן גם כן  גאותו רוצה כבר לראות את עצמו מושלם

יתנו לו לראות כך וכמה שיבדוק את עצמו ימצא רק מה 
  שרוצה ולא יוכל לראות את האמת.

היוצא מהאמור שכל זמן שאין האדם עובד על זיכוך 
מדותיו יוכל להשאר בטעות לכל משך חייו, וע' מה שכתב 

שער הקדושה שהמדות הם יסוד כל  'מהרח"ו בספר הק
לו לאדם תמיד לחשוד את התורה והמצות, ועל כן יש 

עצמו אולי עדיין לא הגיע לידי מדה זו ולעבוד על זה תמיד 
ולבדוק את עצמו תמיד ולהתפלל לד' שיסייע בידו להגיע 
  לזה ושלא ירמה עצמו ח"ו, ואז בודאי יסייעו בידו משמים.

, כבר הבאתי בשם תשו' אג"מ [הוספת המעתיק ז
והשיב לגדלם  שנשאל מהו הדרך להצלחה בחינוך הילדים,

בד', עוד כתב שם שאף על פי שלכל  (ובטחון)עם אמונה 
דבר מצוה קבעו חז"ל זמן חיוב החינוך בה בשעה שהילד 
' מוכשר לעשותה כראוי וכמו כן לחנכו ללימוד התורה הק

קבעו חז"ל השיעור כשמתחיל החינוך לדבר אמנם חיוב 
החינוך לאמונה אין לו שיעור לא בשנים ולא בהתחיל 
לדבר אלא אפילו לפני זה חייבים להעניק להם האמונה 

של השתדלות ודרך הטבע וצריך האדם ללחום 
עם יצרו בזה שלא להאמין ולהמשך אחרי ראות 
העין החצוני, ואם האדם מאמין בהתמונה 

  ד'.החצונה הרי זה סטיה מהאמונה ב
מכיון שדבר זה הוא מדברים שבלב ולכן  

יש צורך להמחיש הדבר בפועל כדי להוכיח את 
אמונתינו בו ית', ועוד יותר מזה שההמחשה 
הזאת הוא מחזק את הדבר בלבו בכדי שלא ירד 
מדרגתו מכיון שחומר האדם נמשך תמיד בכל 

ולכן  חדבר לצורה החצונית ולמראה העינים
ואסרה עלינו  טת השמיטהנתנה לנו תורה מצו

לעסוק בעבודתה, וכמו כן אסרה תורה עלינו 
להתנהג בה כבעל הבית אלא עלינו להפקיר הכל 
ויהיה יד הכל שוה בה ועל ידי כן האדם ירגיש 
במוחש שהוא איננו בעל הבית כלל אלא לד' 
הארץ ומלואה והוא נותן לנו כל פרנסתינו, ועל 

  קב"ה.ידי כן יצטרך האדם לסמוך רק על ה
זה יש להבין שענין הבטחון איננה 
מדריגה נוספת שהאדם קונה ורוכש אלא הרי 
היא רק גילוי עינים וראיית האמת שמגלה את 
האמונה הטהורה שד' ית' הוא לבדו עשה עושה 
ויעשה את הכל ואין שום כח אחר שעושה 
עבורינו ומשפיע לנו שום דבר, והנה בזה 

בשכל אלא שגם  שהאדם מכיר את האמת לא רק
חי עם זה בפועל ובמוחש על ידי כן האדם נעשה 

  קרוב לד' ית' וראוי לקבל את תורת ד' ית'.
לפני מתן תורה בשעה שד' ית' רצה  

להכשיר את בני ישראל לקבלת התורה האכילנו 
את המן והושיב אותנו בענני הכבוד וראו 
בעיניהם את האמת הזה שרק ד' ית' הוא הזן 

ותנו בכל עת והמחישו את זה בפועל ומפרנס א
כי לא היה להם מזון מוכן מה לאכול ליום מחר 
אלא היו עיניהם נשואות לד' כל יום לירידת המן 

ועל ידי זה הגיעו אז לחיות עם  ימן השמים
האמת והאמונה והבטחון ונעשו קרובים לד' ית' 
ועל ידי כן היה אפשר לתת להם את התורה וכמו 

לא ניתנה תורה חומא בשלח) (תנשאיתא בחז"ל 
  אלא לאוכלי המן.

מאפשר את  טעם למה מדת הבטחון
נתינת התורה לנו כי רק כך יהיה לב האדם פנוי 
ורגוע וצלול ומיושב כי לא תהיה מחו ולבו 

(לא על מוטרד מכל טרדת ודאגת העולם הזה זה 

מכיון שהוא בוטח  פרנסתו ולא על שום דבר אחר)
וסומך על ד' ית' שהוא ית' דואג עבורו ומזמין 
לו כל מה שהוא לטובתו באופן היותר טוב 
עבורו, ורק כך האדם מסוגל לקלוט את הלימוד 

שמעתתא בעי (מגילה כ"ח:) וכמו שאמרו חז"ל 

  . ע"כ הוספת המעתיק]ע"ש, 
 מכיון שהחומר הוא גם כן דבר חצוני ודמיוני. ח
ון והוא דומה למצב של גן עדן שהיה בה אדם הראש ט

שהכל היה מוכן לפניו ישר מאת ד' ית' ולא היה לו 
אפשרות להשתדל בכח עצמו להשגת שום דבר ולא היה 
לו רק לבטוח בד' ולקבל ממנו מה שנתן לו והרי זה דומה 
לענין השבת שהיא מעין עולם הבא וכמו ששבת היא ביום 

 הז' מהשבוע כמו כן שמיטה היא השנה השביעית.
ה ע"י השקעת עבודה מצדם אלא ואע"פ שלא הגיעו לז י

הגיעו לזה בלית ברירה מכח ההנהגה העליונה ובדרך כלל 
בכדי לחיות עם בטחון במוחש צריך האדם להשקיע בזה 
עבודה וללחום עם הנסיונות שמצד משיכת הגשם והגוף 
שלא לעסוק בחריצות והשתדלות בטבע ולהאמין ולסמוך 

ם כאן בענין על כח הטבע וכחי ועוצם ידי, אמנם באמת ג
למען ענותך (שמות ט"ז ד') "המן עברו נסיונות כמו שכתוב 

לנסותך לדעת את אשר בלבבך" וגו' והיינו שלא ידאגו על 
(וכמו שנכשלו בזה דתן ואבירם ועוד שנכשלו יום מחר 

שהתלוננו על המן כמה פעמים כמבואר בתורה, הרי שלא עמדו 

 כולם בהנסיון ונכשלו כמה פעמים).



  

  עש"ו                                                                                                     בס"ד                                                                                                       עמ"י
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צילותא, אבל מי שאין לו הבטחון בד' כאמור אי 
אפשר שיהיה לו דיעה צלולה ומיושבת וכמו 
שאמרו חז"ל ריחיים על צוארו ויעסוק בתורה, 
נמצא שמדת הבטחון מבוקש בכדי שיוכל האדם 

וכך היה מצב בני ישראל בזמן  'לקנות התורה הק
מתן תורה שהיו במדבר ואכלו את המן וענני 
הכבוד היה מגהץ בגדיהם ועל ידי כן היו סומכים 
ובוטחים רק בד' ית' ולא היו מוטרדים משום 

  דבר גשמי כנזכר.
כן הוא הדבר תמיד בהוה שעלינו לקבל 

מחדש בכל יום שד' ית' משפיע  'את התורה הק
את התורה לעמו ישראל בכל יום  לנו ומלמד

וכמו שאנו מברכים כל יום "המלמד תורה לעמו 
ישראל" ולכן בכדי שנהיה מוכשרים גם היום 
לקבל ולקנות את התורה נתן לנו הקב"ה גם 
מצב דומה לזמן מתן תורה במדבר והיא מצות 
השמיטה שנתן לנו אחת לז' שנה שעלינו לנטוש 

ונבטח רק  ולשכוח מנחלת שדה וכרם שיש לנו
בו ית' כמו מצב דור המדבר וכנזכר ועל ידי כן 
נוכל לקבל את התורה מחדש לפחות פעם בז' 
שנים ואחרי שהמחשנו את זה שנה שלימה, ועל 
ידי כן יתחזק בלבנו מצב הבטחון ונמשיך בזה 
לחיות כך לתמיד גם אחרי שנת השמיטה, אך 
מכיון שלפי הטבע כל דבר מתיישן ונשכח קצת 

דם לכן נתן לנו ד' ית' מצב זה אחת לז' בלב הא
שנים כדי לעורר ולחדש שוב בלבנו את המצב 
של המחשת הבטחון וכך ישאר תקוע בלבנו 

  הענין לתמיד בס"ד.
זה יוצא גם כן כמו שביארנו לעיל 
בדרכו של האגרא דכלא שבשנת השמיטה אנו 
כאלו נמצאים ועומדים בהר סיני ואנחנו דומים 

שאכלו את המן, מאחר שעזבנו  לדור המדבר
ונטשנו כל נחלתנו וכחנו ועוצם ידינו ואנו 
סומכים ובוטחים רק בד' ית', ועל כן אנו 
 'מקבלים עכשיו עוד פעם מחדש את התורה הק

ובזה יובן היטב ענין הזכרת הר סיני בפ' 
  .יאשמיטה

          
עלינו להבין וללמוד מכאן מוסר  

ושיהיה  'ת בתורה הקהשכל שמי שרוצה לזכו
אחיזה בה ותהיה קנויה לו בלבו עליו לחיות 
תמיד בצורה זו ולא להמשך אחרי ראות העין 
החומרי ולהאמין או לבטוח בהטבע ובכחנו 
ועוצם ידינו ולא נאמר עוד אלקינו למעשה 

(במדבר רבה א' ז' מובא בבעה"ט ריש ידינו, וז"ל חז"ל 

דבר אינו אם אין אדם משים עצמו כמפ' במדבר) 
  יכול לידע תורה ומצות, עכ"ל.

שתכלית כל (משלי כ"ב י"ט) מה שכתב הגר"א 
התורה כולה הוא להגיע למדת הבטחון ולפי 
האמור הרי צריך להיות לאדם מדת הבטחון גם 
לפני לימוד התורה בכדי שיוכל לקנות את 
התורה, ולפי זה צריך לומר בכונת הגר"א שע"י 

עוד יותר לזה כי ישנם  האדם מגיע 'התורה הק
הרבה דרגות במדת הבטחון וכמו שמבואר גם 

, )'(עי' אורות הגר"א ליקוט מדבריו הקבדברי הגר"א 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

עוד שכבר בשעה שעמדנו בהר סיני הודיע לנו וי"ל  יא
ד' ית' שלא נדאג שכשנגיע לנחלתינו אולי ח"ו נתרחק 
מתורתו לכן כבר הודיע לנו שם שיתן לנו מצוה א' שיזכיר 
וימשיך לנו מעמד הר סיני וקבלת התורה וכנזכר, ולכן 

 כאן במיוחד שפ' זו נאמר בהר סיני. 'הדגיש התורה הק
שצריך להיות (אבות ג' ט')  דאיתא והרי זה דומה למה יב

יראתו קודמת לחכמתו וכתב שם הרע"ב ... שתהיה קודמת 
במחשבתו שילמד על מנת שיביאנו התורה לידי יראה כי 

שיש כמה מדריגות בבטחון זה למעלה מזה וגם 
מתחלק בפרטיות לדרגות שונות  כל דרגא ודרגא

ולפי זה יש לומר שבכדי שיזכה האדם לתורה 
צריך שיהיה לו על כל פנים בחינה ראשונה 
במדת הבטחון ועל ידי שיעסוק בתורה ובמצות 
יוכל להגיע לשלימות כל הדרגות במדת הבטחון 

(ועי"ע בהמשך וכמו שכתב הגר"א  יבוזהו תכליתה

  בביאור בדברי הגר"א).
 (וצריך)ת שבכל דבר שרוצה האדם לדע

שהתורה תגיענו לידי זה יש לכוון לזה בשעת 
למודו שרוצה שלימודו יביאהו לכך, כמו שאמרו 
חז"ל הלומד על מנת לעשות מספיקין בידו וכו' 
ואז הרי זה יגיעהו לזה ויעלהו באמת לדרגא 
יותר גדולה וגבוהה תמיד יותר ויותר, אך צריך 

שלא ישאר בדרגא שכבר  לכוון לזה תמיד בכדי
  השיג ויסתפק בה.

כן יש לאדם לבדוק עצמו תמיד אם ע"י 
למודו הרי הוא מתעלה עוד יותר במדת הבטחון 
ואם ימצא שכן אז ידע שלומד בצורה הנכונה 
ואם ח"ו לא הרי זה סימן שלא הכשיר עצמו 
מתחלה לקנות את התורה ואין לו עדיין אחיזה 

על כל פנים מעתה  בה ועל כן יכין את עצמו
ויכונן את לבו במדת הבטחון ואז יצליח להשיג 
את התורה וללמדה כראוי והיא תעלה אותו 
ותחזק אותו תמיד יותר ויותר לחיות במדת 
הבטחון ולהיות דבוק על ידה בד', ובזה הרי הוא 

  מגיע על ידה להמטרה כנ"ל.

להבין דברי הגר"א הנ"ל שכתב שתכלית  
כל התורה הוא להגיע למדת הבטחון שלא יהיה 

 (במו"נ)סתירה מזה לדברי הרמב"ם הידועים 
שכתב שתכלית כל התורה הוא להגיע לדביקות 

  בד'.
הבטחון הוא גם כן לדעת ולהבין שמדת 

מה שמקרב ומדבק את האדם ואת לבו להיות 
דבוק לד', כי הנה ממדת הבטחון שישים האדם 
מבטחו רק בד' ולא בשום כח טבע ולא בבני 

"ארור (ירמיהו י"ז ה') אדם ועל זה כתוב בנביא 
הגבר אשר... ושם בשר זרועו ומן ד' יסור לבו" 

שובה בפרשת "(הושע י"ד ד') וגו', ועוד כתוב 
ישראל עד ד' אלקיך וגו' אשור לא יושיענו על 
סוס לא נרכב ולא נאמר עוד אלקינו למעשה 

  ידינו" וגו'.
דרגא ראשונה במדת הבטחון שידע 
האדם שאינו יכול להיות נעזר רק מאת ד' ואין 
שום כח בדרך הטבע שיכול להיות נעזר על ידה 

ועל  יגוכל זה הוא חיוב גמור על כל אחד ואחד
ידה נעשה האדם דבוק בלבו בד' מכיון שהוא 
מרגיש שהוא זקוק לד' כל רגע, ודביקות כזו אי 
אפשר להיות אלא אחרי שלא יהיה דבוק בלבו 
לעניני הטבע והעולם הזה, אבל כל זמן שהאדם 
מאמין בהשתדלות הטבע יהיה לבו דבוק בהם 
ולא בד' ית' כי אי אפשר להיות דבוק בלבו לב' 

הרי אם אין חכמה אין יראה, ויש מפרשים שפירשו 
שהכונה שיראת העונש צריכה להיות לפני הלימוד ומה 

יראה עילאה שכתוב "אם אין חכמה אין יראה" הכונה ל
 יראת הרוממות וזה נקרא יראת שמים.  

ובדבר זה יהיה תלוי הבחנת האדם אם יהיה לו זכות  יג
להשאר במלחמת גוג ומגוג, ולחיות בעת הגאולה 

והיה שארית יעקב (מיכה ה' ו') השלימה, כמו שכתוב בנביא 
 ... אשר לא יקוה לאיש ולא ייחל לבני אדם" ע"ש.

שר לא יאמין בכח הטבע אזי אבל כא ידדברים
אע"פ שהאדם מוכרח לעסוק בה לא יהיה לבו 
נעשה דבוק בה אלא יעשנה רק בכלאחר יד כדי 

(כי כך גזרה חכמתו ית' לצאת ידי חובת ההשתדלות 

ואם האדם ירגיל אבל לא יהיה נעשה לבו דבוק בה) 
עצמו לחשוב כך תמיד על ידי כן יהיה נעשה לבו 

  דבוק בד'.
דבר זה שלא להאמין כלל בענין לדעת ש

הטבע כלולה גם במצות האמונה ובלי זה אין 
לאדם חלק בתורת ד' כמו שכתב הרמב"ן הידוע 
בסוף פרשת בא וז"ל, שאין לאדם חלק בתורת 
משה עד שיאמין שכל דברינו הם נס ואין בהם 
טבע כלל וכו', ע"ש, וזה דרגא ראשונה במדת 

ח ולסמוך הבטחון בד' דהיינו להאמין ולבטו
עצמו רק בכח ד' ולא בכח והשתדלות דרך הטבע 
כלל, וזה מה שמבוקש מכל א' וא' ואפי' מאדם 
פשוט כמבואר, אמנם ישנם עוד דרגות במדת 

  .(וכמבואר בדברי הגר"א בכ"מ)הבטחון זו למעלה מזו 
ב) במדת הבטחון שלא ידאג אדם על  

עניניו ולא יתן להשהות בלבו מחשבת דאגה 
אלא יהיה תמיד לבו נכון ובטוח בד' שהוא  וכדו'

ית' דואג לנו וכל מה שד' ית' עושה לנו הרי זה 
אך ורק לטובתנו ועל ידי כן יהיה תמיד לבו פנוי 
לעסוק בתורה ובעבודת ד' וזה מה שמבוקש גם 
מכל אדם שיעבוד עם עצמו ולבו להגיע לזה 
ובזה יהיה גם כן נעשה לבו דבוק תמיד באהבה 

  בד'.
ג) שהוא דרגת הבני עליה וצדיקים  

(תהלים ה על עצמו "והוא מה שאמר דוד המלך ע

"אם לא שויתי ודוממתי נפשי כגמול עלי קל"א ב') 
אמו כגמול עלי נפשי" והיינו שהוא חי בדביקות 
בבטחון בד' כמו תינוק היונק משדי אמו שאינו 
יכול לחיות רגע בלי אמו והוא דבוק אליה בכל 

מה, וזו היא דרגת הבטחון במוחש נשימה ונשי
ממש היותר גדולה שאינו מרגיש את עצמו כלל 
כדבר נפרד מד' אלא כולו בטל ומבוטל בדביקות 
לאמו ושאי אפשר לו לחיות בלעדה כי אין חיות 

  בלעדה.
יש עוד דרגא ד) בדביקות אשר נמצא 
אצל צדיקים גדולים שהם נעשים מופשטים 

יטול כל החושים לגמרי מהגוף ונמצאים בב
ריש פ'  '(ועי' אור החיים הקודביקים בנשמתם בד' 

 'אחרי וברמב"ם פ"י מתשובה ובמו"נ ... ובשאר ספרים הק

אבל כאן אנו עסוקים רק לבאר ענין בענין זה), 
  הדביקות לגבי דרגות הבינונים ופשוטי העם.

האמור שמצות הבטחון ומצות  לכמ 
רים זה עם זה הדביקות בד' הם שלובים וקשו

 וזה מה שמבוקש מכל אדם וזהו תכלית כל התורה
כולה, ובזה יובן שאין סתירה בין דברי הרמב"ם 

  הנזכר לדברי הגר"א אלא דא ודא אחת היא.
לדעת שבכדי שיביאהו לימוד התורה 
להיות דבוק בד' הרי זה רק בתנאי שיזכור את ד' 
' ית' תמיד בלימודו ושיזכור שהוא לומד תורת ד

  .טוומטרת למודו הוא לדעת מהו רצון ד'

וכמו שיש לראות שהילד כל זמן שהוא קטן ואין לו  יד
דביקות בחביריו הרי הוא עדיין קשור ודבוק להוריו מה 
שאין כן ברגע שנעשה דבוק לחבריו בלבו הרי זה מחליש 

 ומנתק את הקשר בלבו להוריו ולהבית וז"ב.
מסופר על הרה"ק הנו"א שכשלמד שבכל פלוגתא  טו

ית' הוא שכך תהיה  בגמ' היה מפרש אביי אמר שרצון ד'
ההלכה ורבא אמר שרצון ד' ית' הוא שכך תהיה ההלכה, 

 וכן בכל ענין בגמ' היה מפרש לעצמו כך.


