
  

  

י ְדָברֹו" ּבֵֹרי כַֹח עֹׂשֵ   "ּגִ

בחוקותי על כן -בשבת הקרובה אנו נקרא את פרשות בהר

מבקש לעמוד על הקשר ביניהם. פרשיות אלו אמנם  אני

מחולקות כשתי פרשיות שונות, אך עיון בפסוקים מעלה 

שיש ביניהם שתי פסוקים התוחמים אותם לכדי פרשה 

אחת. הפסוק הפותח מופיע בתחילת פרשת בהר (ויקרא 

לֵאמֹר". הפסוק  ְּבַהר ִסינַיכה, א): "וַיְַדֵּבר ה' ֶאל מֶֹׁשה 

ע בסוף פרק כו (מו), אשר נמצא בפרשת הסוגר מופי

בחוקותיי: "ֵאּלֶה ַהֻחִּקים וְַהִּמְׁשָּפִטים וְַהּתֹורֹת ֲאֶׁשר נַָתן ה' 

נֵי יְִׂשָרֵאל  ְּביַד מֶֹׁשה". יוצא אם כן ְּבַהר ִסינַי ֵּבינֹו ּוֵבין ּבְ

שיש לפנינו פרשה שלמה אשר מתחילה בראשית פרשת 

חוקותיי אשר נאמרה בהר ומסתיימת לקראת סוף פרשת ב

כולה בהר סיני. יש לבחון מהו הקשר הרעיוני בין הפרשות, 

  השוזר אותם יחדיו לפרשה אחת שנאמרה בהר סיני.

    

  ז): -פרשה זו מתחילה לעסוק במצוות השמיטה (שם כה, ג

ֶׁשר ַּדֵּבר ֶאל ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל וְָאַמְרָּת ֲאלֵֶהם ּכִי ָתבֹאּו ֶאל ָהָאֶרץ אֲ 

: ֵׁשׁש ָׁשנִים ִּתזְַרע וְָׁשְבָתה ָהָאֶרץ ַׁשָּבת לַה'ֲאנִי נֵֹתן לָכֶם 

ָׂשֶד וְֵׁשׁש ָׁשנִים ִּתזְמֹר ּכְַרֶמ וְָאַסְפָּת ֶאת ְּתבּוָאָתּה: ּוַבָּׁשנָה 

ָׂשְד לֹא ִתזְָרע ַׁשָּבת לַה' יְִהיֶה לָָאֶרץ  ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹוןַהְּׁשִביִעת 

לֹא ִתזְמֹר: ֵאת ְסִפיַח קְִציְר לֹא ִתְקצֹור וְֶאת ִעּנְֵבי  וְכְַרְמ

ִיֶר לֹא ִתְבצֹר ְׁשנַת ַׁשָּבתֹון יְִהיֶה לָָאֶרץ: וְָהיְָתה  ַׁשַּבת ָהָאֶרץ נְז

ְבְּד וְלֲַאָמֶת וְלְִׂשכִיְר ּולְתֹוָׁשְב  לָכֶם לְָאכְלָה לְ ּולְעַ

: וְלְִבֶהְמּתְ   וְלַַחּיָה ֲאֶׁשר ְּבַאְרצֶ ִּתְהיֶה כָל ַהּגִָרים ִעָּמ

  ְּתבּוָאָתּה לֱֶאכֹל:   

התורה מאריכה בציוויים השונים השייכים למצוות 

השמיטה ובאיסורי המלאכה שיש במהלך שנה זו. 

בפסוקים בולט הביטוי: 'שבת' בהטיותיו השונות. ניתן 

ללמוד מכאן שרעיון השמיטה דומה לרעיון השבת, כשם 

ורה מצווה אותנו לשבות לאחר ששה ימי עבודה כך שהת

גם מצווה אותנו לשבות ממלאכת הקרקע לאחר שש שנות 

עבודה. וכן, כשם שהשבת מזכירה לנו את בריאת העולם 

על ידי הקב"ה, ושבשמירתה אנו מעידים שהקב"ה ברא 

את העולם במשך ששה ימים וביום השביעי שבת, כך גם 

נוך (מצווה פד') : "משרשי בשנת השמיטה. כך מביא החי

המצוה לקבוע בלבנו ולצייר ציור חזק במחשבתנו ענין 

חדוש העולם".  רעיון נוסף המובא בדברי החינוך על מצווה 

זו: "שיוסיף האדם בטחון בשם ב"ה, כי כל המוצא עם 

לבבו לתת ולהפקיר לעולם כל גדולי קרקעותיו ונחלת 

ל ימיו, לא אבותיו...ומלומד בכך הוא וכל המשפחה כ

תחזק לעולם מדת הכילות הרבה ולא מעוט הבטחון". קיום 

השמיטה, מלמד אותנו ספר החינוך, מבוסס על בטחון בה' 

ומלמד את האדם לבטוח בה'. הביטחון מקל על האדם 

לתת צדקה ולוותר על ממונו בלא חשש. לעומת הביטחון 

של האדם, באה גם הבטחה של התורה. לאחר תיאור 

יט): "וֲַעִׂשיֶתם ֶאת -בל, אומרת התורה (שם יחמצוות היו

ִׂשיֶתם אָֹתם  וִיַׁשְבֶּתם ַעל ֻחּקַֹתי וְֶאת ִמְׁשָּפַטי ִּתְׁשְמרּו וַעֲ

: וְנְָתנָה ָהָאֶרץ ִּפְריָּה וֲַאכַלְֶּתם לָׂשַֹבע ָהָאֶרץ לֶָבַטח

". פסוק זה בעצם מסכם ואומר ויַׁשְבֶּתם לֶָבַטח ָעלֶיהָ 

לל ומצוות השמיטה והיובל בפרט, שבזכות המצוות בכ

יזכה עם ישראל, לשבת לבטח בארץ. רש"י וספורנו 

מסבירים ששני הביטויים: "וִיַׁשְבֶּתם ַעל ָהָאֶרץ לֶָבַטח"; 

"וִיַׁשְבֶּתם לֶָבַטח ָעלֶיָה", אשר על פניו אומרים אותו דבר, 

עניינם הוא שעם ישראל יחוש ביטחון בישיבתו בארץ, ולא 

ובנוסף יהיה לעם ישראל גם ביטחון כלכלי  יצאו לגלות,

  מפרי הארץ.   

ד  ר 'כבס" י   זהתשע" אי

י-בהרפרשת   בחוקותי



2  "ּגִּבֵֹרי כַֹח עֵֹׂשי ְדָברֹו"  

 

  

לאחר שהתורה מתארת באריכות את מצוות השמיטה 

-והיובל, מופיעים פסוקים מופלאים מאוד (ויקרא כה, כ

  כב): 

וכִי תֹאְמרּו ַמה ּנֹאכַל ַּבָּׁשנָה ַהְּׁשִביִעת ֵהן לֹא נִזְָרע וְלֹא נֱֶאסֹף 

ּוִיִתי ֶאת ִּבְרכִָתי לָכֶם ַּבָּׁשנָה ַהִּׁשִּׁשית וְָעָׂשת ֶאת ְּתבּואָ  ֵתנּו: וְצִ

ׁש ַהָּׁשנִים: ּוזְַרעְֶּתם ֵאת ַהָּׁשנָה ַהְּׁשִמינִת  ֶאת ַהְּתבּוָאה לְִׁש

וֲַאכַלְֶּתם ִמן ַהְּתבּוָאה יָָׁשן ַעד ַהָּׁשנָה ַהְּתִׁשיִעת ַעד ּבֹוא 

  ְּתבּוָאָתּה ּתֹאכְלּו יָָׁשן: 

הפלא העולה מפסוקים אלו הוא שהתורה כאן מעלה 

אפשרות שלא מצינו אותה במצוות אחרות. התורה מעלה 

את האפשרות שיהיה לעם ישראל קושי עם קיום מצוות 

אין  -השמיטה ומיד יש מענה :"וְִצּוִיִתי ֶאת ִּבְרכִָתי לָכֶם"

לכם מה לדאוג. יהיו שיחששו ששביתה מעבודת האדמה 

ה, תגרום שלא יהיה להם מה לאכול, למשך שנה שלמ

ועונה התורה שהקב"ה יברך את פרי אדמתם בשנה 

הששית, כדי שיהיה להם מספיק גם בשנה השביעית. 

מדוע התורה מעלה קושי בקיום המצווה דווקא ביחס 

למצוות השמיטה ולא ביחס למצוות אחרות? הרי בכל 

מצווה שבה האדם מחויב לתת משלו או לוותר על משהו 

  שלו, ישנו קושי. מ

ניתן לענות באופן פשוט, שיש במצוות השמיטה נתינה או 

ויתור גדול יותר משאר המצוות. למשל, אדם הצריך לקנות 

מממונו קורבן או לתת מכספו צדקה, יש בזה הפסד, אך 

מדובר באופן מוגבל יחסית. במצוות השמיטה הקב"ה 

דורש מהאדם לשבות לחלוטין ממלאכת הקרקע, שהיא 

קור ההכנסה העיקרי באותה התקופה, למשך שנה מ

שלמה, זהו ניסיון גדול. אין כאן שאלה מתריסה כנגד 

התורה המבקשת לא לקיים את מצוות התורה מסיבות 

כאלה ואחרות. אלא יש כאן שאלה ממקום של אחריות 

  ודאגה חיובית, שהן תכונות מבורכות וחשובות מאוד. 

  

רה לשאלה הנ"ל היא כך: "וְִצּוִיִתי ֶאת ִּבְרכִָתי תשובת התו

ׁש ַהָּׁשנִים".  לָכֶם ַּבָּׁשנָה ַהִּׁשִּׁשית וְָעָׂשת ֶאת ַהְּתבּוָאה לְִׁש

המפרשים דנים מדוע יש צורך בברכה אשר תניב תבואה 

של שלוש שנים, הרי אם האדם שבת שנה אחת, אז די לו 

המפרשים שני  לתבואה של שנתיים. לשאלה זו נותנים

הסברים. החזקוני מסביר שהתורה מדברת על מציאות 

שבה מיד לאחר שנת השמיטה מגיע גם שנת היובל, שגם 

בה שובתים מעבודת האדמה. בעקבות סמיכות שנים 

מתחזקת השאלה: מה נאכל? ועל כך אומרת התורה שהם 

יקבלו ברכה לתבואה של שלוש שנים. רש"י במקום (ד"ה 

יא פירוש אחר: "למקצת הששית מניסן לשלוש שנים) מב

ועד ראש השנה, ולשביעית ולשמינית, שיזרעו בשמינית 

במרחשון ויקצרו בניסן". כלומר התבואה של השנה 

הששית, מספיקה לשנתיים, אך החלוקה שלה מתפרסת 

  על שלוש שנים, סוף ששית, שביעית ותחילת שמינית.

  

אל כשאלה מתבקשת, עד כאן הסברנו את שאלת עם ישר

כשאלה הנובעת מדאגה ואחריות לעתיד, אך הספורנו 

לומד אחרת את הפסוקים. שאלת :'וכי תאמרו מה נאכל'. 

מתפרשת ע"י הספורנו כך: "וכאשר יסופק זה אצלכם ולא 

תבטחו שיהיה המעט מספיק באיכותו; 'ועשת את 

התבואה'. באופן שתשבע עין מראות ותראו שיספיק 

כא):". הספורנו סבור -נו על פסוקים כהכמות"(ספור

שאחר שהתורה הבטיחה: "וִיַׁשְבֶּתם ַעל ָהָאֶרץ לֶָבַטח" 

כשכר קיום מצוות השמיטה והיובל, אזי אין מקום לשאלות 

אלו. כלומר, ראוי לאדם שיסמוך על הבטחת התורה. ודאי 

הקב"ה, המנהל את העולם ברצונו ידאג לכל צרכיו בזמן 

. ההבטחה הראשונה, "וישבתם על שמקיים את מצותיו

הארץ לבטח", משמעותה שהתבואה בשנה הששית, 

תתברך באיכותה. הכמות תהיה ככל שנה, אבל האיכות 

תהיה מיוחדת, כמות קטנה ממנה תספיק כמו כמות גדולה 

בכל שנה. אולם, אדם אשר רואה שהכמות זהה ועדין 

חושש ומסופק כיצד הוא יסתדר, למרות הבטחת התורה, 

אזי הוא יקבל ברכה אחרת. ברכת ה' תופיע בגלוי, בריבוי 

הכמות בכדי שיספיק לשלוש שנים. ראוי שיהיה לאדם 

בטחון שלם בהבטחת ה', אם הקב"ה ציווה, אז יש לבטוח 

  שהוא ידאג לכל צרכיך.   

יסוד הביטחון בחסדו של הקב"ה מופיע גם בתחילת 

  ה): -גפרשת בחוקותי (ויקרא כו 

ֹוַתי ִּתְׁשְמרּו וֲַעִׂשיֶתם אָֹתם: וְנַָתִּתי  ִאם ְּבֻחּקַֹתי ֵּתלֵכּו וְֶאת ִמצְ

גְִׁשֵמיכֶם ְּבִעָּתם וְנְָתנָה ָהָאֶרץ יְבּולָּה וְֵעץ ַהָּׂשֶדה יִֵּתן ִּפְריֹו: 

יר ּוָבצִיר יִַּׂשיג ֶאת זַָרע וֲַאכַלְֶּתם  צִ וְִהִּׂשיג לָכֶם ַּדיִׁש ֶאת ּבָ

  ְמכֶם לָׂשַֹבע וִיַׁשְבֶּתם לָבֶַטח ְּבַאְרצְכֶם:לַחְ 

פרשת בחוקותיי פותחת בהבטחה אלוקית שבמידה  

ונקיים את כל המצוות נזכה לברכה אלוקית אשר תבוא 

לידי ביטוי בגשמי ברכה, שפע של תבואה וכיוצא בזה, וגם 

בהמשך הפסוקים מתואר גם ביטחון מאויבים וביטחון 

ורה מתארת באריכות את כל כלכלי. לעומת זאת הת

הקללות אשר יבואו על עם ישראל במידה ולא ישמעו 

בקול ה' ויקיימו את מצוותיו. בקללות אלה אנחנו שני 

ביטויים אשר מזכירים לנו את עניין השמיטה (ויקרא כו יח 

;שם שם כא): "וְִאם ַעד ֵאּלֶה לֹא ִתְׁשְמעּו לִי וְיַָסְפִּתי לְיְַּסָרה 

ַעל ַחּטֹאֵתיכֶם:"; "וְִאם ֵּתלְכּו ִעִּמי ֶקִרי וְלֹא  עֶׁשבַ ֶאְתכֶם 

ּכְַחּטֹאֵתיכֶם".  ֶׁשַבעתֹאבּו לְִׁשמַֹע לִי וְיַָסְפִּתי ֲעלֵיכֶם ַמּכָה 

החזקוני מסביר שביטויים אלו מצביעים על כך שקללות 
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אלו עוסקות בענישה הבאה בעקבות ביטול השמיטה, ועל 

סוקים מפורשים יותר כן הם נענשים פי שבע. ישנם פ

-המשייכים את הקללות לביטול שנת השמיטה (שם לד

  לה): 

ָאז ִּתְרצֶה ָהָאֶרץ ֶאת ַׁשְּבתֶֹתיָה ּכֹל יְֵמי ֳהַׁשָּמה וְַאֶּתם ְּבֶאֶרץ 

אֹיְֵביכֶם ָאז ִּתְׁשַּבת ָהָאֶרץ וְִהְרצָת ֶאת ַׁשְּבתֶֹתיָה: ּכָל יְֵמי ָהַּׁשָּמה 

 ֹ    א ָׁשְבָתה ְּבַׁשְּבתֵֹתיכֶם ְּבִׁשְבְּתכֶם ָעלֶיָה.ִּתְׁשּבֹת ֵאת ֲאֶׁשר ל

ע"פ חז"ל, ששבעים שנות  רש"י לה מצייןפסוקים אעל 

גלות בית ראשון הם עונש על ביטול שנות השמיטה 

באותה תקופה. הארץ תהיה שוממה, כיון שעם ישראל לא 

השבית את אדמתו מיוזמתו, לכן האדמה כעת שובתת 

  בלעדיו.    

  

רעיון השמיטה והביטחון בה' מופיע גם בהפטרה מספר 

ירמיהו. בהפטרה הנביא ירמיהו ממוכיח את ישראל על 

עבודת האלילים שהייתה בתקופתו וכן על חוסר האמונה 

ובטחון בה'. חסרון הבטחון מופיע בפסוקים הבאים: 

  ח): -(ירמיהו יז, ה

ָאָדם וְָׂשם ָּבָׂשר זְרֹעֹו ּוִמן ּכֹה ָאַמר ה' ָארּור ַהּגֶֶבר ֲאֶׁשר יְִבטַ  ח ּבָ

ה' יָסּור לִּבֹו: וְָהיָה ּכְַעְרָער ָּבֲעָרָבה וְלֹא יְִרֶאה ּכִי יָבֹוא טֹוב 

וְָׁשכַן ֲחֵרִרים ַּבִּמְדָּבר ֶאֶרץ ְמלֵָחה וְלֹא ֵתֵׁשב: ָּברּו ַהּגֶֶבר ֲאֶׁשר 

תּול ַעל ַמיִם וְַעל יּוַבל יְִבַטח ַּבה' וְָהיָה ה' ִמְבַטחֹו: וְָהיָה ּכְֵעץ ׁשָ 

יְַׁשּלַח ָׁשָרָׁשיו וְלֹא ירא יְִרֶאה ּכִי יָבֹא חֹם וְָהיָה ָעלֵהּו ַרֲענָן 

  ּוִבְׁשנַת ּבַּצֶֹרת לֹא יְִדָאג וְלֹא יִָמיׁש ֵמֲעׂשֹות ֶּפִרי:

לפי רש"י, התוכחה היא לאלו שלא שמרו את השמיטה 

ה' שאסר ועבדו בשדה בשנה השביעית. במקום לבטוח ב

לעבוד באדמה בשמיטה, הם בטחו בעבודתם בחריש  

וקציר. המלבי"ם מפרש שהתוכחה היא על שלא בטחו בה' 

  ובטחו במצרים, למרות שירמיהו הזהיר אותם.  

  

עד כה דברנו על השמיטה והביטחון, ועל הקשר הקיים 

סם ביניהם, כפי שראינו בפרשיות השבוע ובהפטרה. מפור

בשם בעלי המוסר, שהביטחון הוא המבחן הגדול של 

האמונה. הפתגם 'גנבא אפום מחתרתא רחמנא קרי', 

מבטא את הפער בין האמונה לבין החיים בפועל. הגנב, 

בפתח החתירה, מבקש מהקב"ה עזרה למעשה עבירה. 

הבטחון הוא המבחן, אני חי בפועל. עד כמה האדם באמת 

מין שיש בורא לעולם, חווה, באמת מרגיש, באמת מא

שמשגיח ומנהל ודואג ומסובב את כל הדברים. יש בנושא 

זה נקודות רבות שניתן בקלות לטעות בהן ובדברינו ננסה 

  לסייע כיצד לא לטעות בהן. 

  

  

טחון לאדם המודרני כיום, מעורר קושי כפול. מצד יהב

אחד, הוא יכול לעורר חוסר האחריות מצד האדם. האדם 

עלול לחשוב: ' ה' יעזור, ה' יעשה, אני לא צריך לעשות 

דבר', ולהשתמט מכל פעולה ויוזמה. מצד שני, מרוב 

שאנחנו משתדלים וטורחים, אנחנו לפעמים מרגישים שלא 

כביכול אנחנו לבד מנהלים את צריך את הקב"ה, 

הענייניים. לדוגמא: אדם שהיום חולה במחלה פשוטה, 

המחשבה הראשונה היא ללכת לרופא או לקחת תרופות, 

מתוך תחושת ודאות שהדברים יסתדרו, גם ללא פנייה 

להקב"ה שירפא ויעזור. לצערנו הפנייה לרבש"ע מתרחשת 

עוד  כאשר הרפואה לא מצליחה להסתדר עם המחלה, כל

היא מצליחה להסתדר, אנחנו לפעמים משאירים את 

הקב"ה מחוץ לתמונה. ב"ה יש לנו רפואה טובה, אך 

לכאורה, עובדה זו גורמת לנו לחשוב לפעמים שאנחנו 

יכולים להסתדר בלי הקב"ה. ההצלחה מסירה את הצורך 

להיות קרוב להקב"ה ולהתפלל אליו שיעזור לו, כי 

  יו. לכאורה, אפשר להסתדר בלעד

אנחנו מבינים בשכל הישר, שמי שמגלה תרופות ומצליח 

עושה מצווה גדולה. המצב  -למצוא מזור לבעיות ומחלות

שאנשים יותר רגועים ביחס למחלות כאלו ואחרות, 

מבורך, אנחנו שמחים שיש לנו תרופות למחלות. אבל 

עלינו לזכור לשלב ביחד עם ההשתדלות שלנו את 

יטחון בה'. יש לשילוב זה ביטוי בהלכה. בשו"ע (או"ח הב

סימן רל'), נפסק שאדם שלוקח תרופה או כל דבר רפואה 

צריך לומר: "יהי רצון מלפניך ה' אלוקי...שיהא עסק זה לי 

לרפואה כי רופא חינם אתה" כלומר, יחד עם ההשתדלות 

שלנו, יש לשלב את התפילה והביטחון בהקב"ה. ככל 

ם את ההופעה, את הפעולה של הקב"ה, דרך שאנחנו רואי

הסדר הטבעי, כלומר אנחנו מצליחים מבחינה רפואית, או 

כלכלית, זוהי ההופעה של הקב"ה שהוא נוכח בעולם, 

  במציאות.

  ):סביר (עין איה שבת א' פרק ב' קצהכפי שהרב זצ"ל מ

...... כי הנס והטבע שניהם מעשי ד' המה. אמנם הנס יבא 

האדם יכול להיות פועל, א"כ זהו אות כבר על בהכרח כשאין 

קטנותו. .... כל מה שהאדם עושה הלא הוא ג"כ מעשה ד', 

ואין הפרש בין אם יהיו האמצעיים כחות המציאות או זריזות 

האדם, שכלו וחפצו, כשהוא ג"כ משתמש בהם, הוא ג"כ חלק 

  מהמציאות שהיא כולה מעשי ד'.. 

לנו, מחזקת את ראית השפע והברכה שהקב"ה נותן 

הדבקות בו. הביטחון בו מתחזק כשאנו רואים שהוא 

מתגלה בעולם, מנהל ומשגיח. אז מצד אחד צריך לפעול 

בעולם, כיון שהקב"ה נתן לנו שכל וכוחות פעולה, יחד עם 
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זה אנחנו צריכים לחזק את התודעה והחוויה שהקב"ה נוכח 

בעולם הוא זה שנתן לנו כוח לפעול ולעשות חיל 

  תקיים. ולה

ישנה נקודה נוספת שאני מבקש לעסוק בה בקצרה. נחזור 

לשאלה המופיעה במצוות השמיטה, 'מה נאכל'. אדם 

הרוצה לקיים מצוות שמיטה כהלכה, מה הוא צריך 

לחשוב? התורה אומרת לנו: "וציוויתי את ברכתי". האדם 

ם שהקב"ה הבטיח לא צריך לדאוג בעת קיום המצווה משו

שהוא ידאג לו. אך ניתן לשאול בעניינים אחרים, שאין 

הבטחה מפורשת בתורה, האם יש לבטוח שיהיה טוב כפי 

שהאדם חושב שיהיה? החזון איש בספרו 'אמונה והביטחון' 

נת נתפרסמה בלב רבים : "טעות נושכך (פרק ב, א) אומר

ש האדם....כי להאמין, בכל מקרה שפוג ....במושג בטחון

בטח יהיה הטוב". לדבריו זוהי טעות, כל עוד לא הובטח 

בנבואה שיהיה טוב, מנין הבטחון שכך יהיה? לדבריו, 

הביטחון בקב"ה פרושו שיש להאמין שהקב"ה משגיח ואין 

שום דבר ביד המקרה. התיאור של החזון איש של הביטחון 

הכל לא מובן, איזה ביטחון יש לאדם שאומר שאין מקרה, 

ביד הקב"ה. אני דואג מאיזו צרה ובעיה שמונחת לפני, 

כיצד הבנה זו מרגיעה אותי? כנראה החזון איש מבין שעצם 

הידיעה, שהדברים לא מתרחשים באופן שרירותי אלא 

מתוך הנהגה אלוקית אז זה עצמו מרגיע את האדם. אדם 

יודע שכל מה שהקב"ה עושה זה לטובה, גם הופעת צרה 

או אחרת עניינה הוא לטובה. הקב"ה מנהל ומחלה כזאת 

את העולם ואני סומך עליו שזה יהיה לטובה. אני לא יודע 

מה יהיה, יכול להיות שהקב"ה ירפה את האדם מהמחלה, 

יכול להיות שהוא לא ירפא את האדם מהמחלה. ההבנה 

שמה שיקרה הוא על פי השגחתו של הקב"ה, ולא ביד 

  שמקנה לאדם ביטחון. גורל עיוור, שרירותי, היא זו 

  

יש שיטות אחרות במידת הביטחון,  לפיהם הביטחון 

ודאות ואמונה פנימית וכפשוטו, שאדם באמת מלא ב

שיהיה טוב. אמנם המציאות שאני נתקל בה עכשיו, יש בה 

קושי, אבל החיים בכלל הם חיים טובים, הקב"ה מלווה 

את הדברים לטוב  אותי ונוכח איתי. בוודאי שהוא מוביל

גלוי, גם אם עכשיו המציאות שסביבי מסובכת. חובת 

הלבבות מסביר שלאדם בעל ביטחון יש שלוות נפש, וחויה 

הפנימית שבאמת יהיה טוב (שער הבטחון פרק א). ככל 

שאדם יחזק בליבו את החוויה והאמונה שהקב"ה משגיח 

לטובה, ומלווה אותנו כל הזמן הוא יחוש בטחון, כפי 

ם תרצ"ג -סביר הרב זצ"ל (קבצים מכתי"ק א', פנקס ישמ

, כו):  "הידיעה בטוב הבורא, ההכרה בקשר החיים של כל 

העולמים וכל הפרטים שבהם והאדם עצמו עם פרטיו 

כולם, עם אור ה'...היא המביאה לידי בטחון..". אדם שיודע 

שכל המציאות, היא ביטוי לחסד ולנוכחות האלוקית, שכל 

פניים והנפשיים, באדם בעולם, מבטאים את הכוחות הגו

טובו והשגחתו של הקב"ה, מתמלא בבטחון. ברכות 

הנהנין שאנחנו מברכים מידי יום, מחזקות נקודה זו. אדם 

הבא לשתות כוס של מים, מעשה טריוויאלי ופשוט מאוד, 

מברך: 'שהכול נהיה בדברו'. כל המציאות מבטאת את 

מלווה אותנו בכל עת. השגחת ה' בעולם ואת נוכחותו ש

ככל שהאדם יעמיק באמונתו, לדעת את גדולתו של 

הקב"ה, המושל בכל, באופן ששום כוח, אדם, אומה, לא 

יכולים לפעול כנגד רצונו הוא יתמלא מההכרה והחוויה 

הזו. בדורנו, שזכינו לגלוי השגחה מופלא על כלל ישראל, 

שראל, שזכינו לעצמאות ולשחרור ירושלים וחלקים מארץ י

בנסים גדולים, קל יותר לחוש בקרבת ה' ונוכחותו. השפע 

והברכה שבזמננו, מצד אחד עלולים להנמיך אותנו 

מבחינה חומרנית, אבל מצד שני, מגלים את ברכת ה' 

המלווה אותנו בכל עת. דרך ההודאות והתפילות שאנו 

מודים ומשבחים על כל האיברים שפילגת בנו וכו'. 

הזו, ממלאה את האדם בביטחון  התודעה הזו והחויה

והרגשה שה' מלווה אותנו. ר' בחיי, מביא סיפור (הקדמה 

לשער הבטחון) על חסיד שהלך למדינת הים למסחר, 

ופגש עובד אלילים. החסיד לעג לו, כיצד מאמין בהבל 

וריק? ענה לו עובד האלילים, במה אתה מאמין? ענה לו 

והים שהכל החסיד אני מאמין באלוהי השמיים והארץ 

בכוחו והכל ממנו והוא מושל בכל. ענה לו עובד האלילים 

אם כך, התנהגותך סותרת את אמונתך, מדוע הרחקת 

ל שלך מושל בכל? הרי הוא -מהבית לפרנסתך,  אם הא

יכול לפרנס אותך במדינתך והודה החסיד לעובד 

האלילים. כלומר, יש לחיות את האמונה, לא רק להאמין 

יכול. הקב"ה שנתן לי נשמה וגוף ורוצה  בשכל שהבורא כל

שאפעל בגופי ונשמתי, אני מאמין שהוא מלווה אותי, 

שהוא נמצא איתי, משגיח ודואג, לכל אחד מעם ישראל 

ואני בתוכם. ככל שאתה מתמלא יותר בהכרה וההרגשה 

של הידיעות הללו הביטחון מתפשט בלב. זהו תוכן 

שמיטה, מצוות ה -המצווה הגדולה שלמדנו בפרשה

שנאמר על שומרי השמיטה: "ּגִּבֵֹרי כַֹח עֵֹׂשי ְדָברֹו". יהי 

רצון שנתמלא בביטחון ואמונה, שהקב"ה מלווה ומשגיח 

  על עם ישראל בכלל ועל כל אחד מאתנו בפרט.
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