
 

 

 להשתדל באמונה
ֹּאֶמר)טז ד( "  ֶשה ִהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן ַהָשָמִים ה'    ַוי ֶאל מֹּ

ְוָיָצא ָהָעם ְוָלְקטּו ְדַבר יֹום ְביֹומֹו ְלַמַען ֲאַנֶסּנּו ֲהֵיֵלְך ְבתֹוָרִתי ִאם 
ֹּא ". כתב בספר 'פיתוחי חותם' לרבי יעקב אביחצירא זיע"א ל

בטחונו   להיות  שצריך  בתורה  העוסק  כל  על  לרמוז  "אפשר 
שיחשוב  הממון,  קיבוץ  אחר  להוט  יהיה  ולא  יתברך,  בה' 
בדעתו לומר כשיהיה לו ממון ויהיה מזונו מצוי בידו אז יהיה  

ְוַאל ליבו פנוי לעסוק בתורה. ועל זה אמר התנא )אבות ב ד( " 
" אלא ישים בטחונו  תֹּאַמר ִלְכֶשֶאָפֶנה ֶאְשֶנה, ֶשָמא לֹּא ִתָפֶנה 

בה' ויאמר הכל בידו יתברך, ומה שראוי לי יבוא לי, והעיקר 
היא עבודת ה'. ואם לא יתהלך בדרך זו, אי אפשר לו לעסוק 

שאמר   וזהו  ַהָשָמִיםבתורה.  ִמן  ֶלֶחם  ָלֶכם  ַמְמִטיר  , ִהְנִני 
והטירחא כלומר,   בידי,  תלויה  שהפרנסה  שתדעו  שצריך 

ָלֶכם  יתרה שטורחים בני אדם היא לחינם, וזהו   ַמְמִטיר  ִהְנִני 
ִמן ַהָשָמִים , אני הוא הממטיר והפרנסה היא בידי. ולכן  ֶלֶחם 

ויצאו   בה'  יבטחו  רק  הממון,  לאסוף  להוטים  יהיו  לא  העם 
לא, ֲהֵיֵלְך ְבתֹוָרִתי ִאם  יכר  , ובזה יהיה נְוָלְקטּו ְדַבר יֹום ְביֹומֹו

יבו בזה  בה'  יבטחו  לאו,  שאם  ואם  כראוי,  בתורה  לעסוק  או 
וזהו   התורה,  מן  יתבטלו  לֹּאודאי  ִאם  ְבתֹוָרִתי  עניין  ֲהֵיֵלְך   ."

באמת  כמה  עד  מאוד,  עדין  עניין  הוא  בפרנסה  השתדלות 
   צריך אדם לטרוח?

 
 לא ההשתדלות היא העיקר אלא האמונה 

ספר   "...כתב  זאב  מנחם  לרב  המאמין'  המכשול  'השתדלות 
זאת   אמונה  פי  על  לחיות  האדם  את  המעכב  ביותר  הגדול 

ההשתדלות המעשים   .הוא  לכל  כולל  שם  הינה  השתדלות 
מצבו   את  לשפר  כדי  עושה  שאדם  והמאמצים  התחבולות 

נראה לו לאדם שכביכול   . הבריאותי הכלכלי החברתי או אחר
ואין זה תואם את אמונתנו ...לוההשתדלות היא אשר מועילה 
עליון בגזרת  שהכל  דרגת  הברורה  לפי  יפעל  אדם  כל   ."

הפרנסה  מגיע  מאין  יידע  יום  בסופו של  אך  בבורא,  אמונתו 
 רק מה' יתברך. שבת שלום! –אליו 

 

 

 להאמין באמונה שלימה 
 

"וייראו העם את ה' ויאמינו בה' ובמשה 
 עבדו"

 
אמר פעם ר' ירוחם ליבוביץ,   –בני ישראל 

הגיעו לדרגה הגבוהה   –המשגיח ממיר  
אמונה פשוטה בלי   –ביותר של אמונה בה' 

 שום פקפוק.  
 

 מסופר בעניין זה: 
אדם אחד שמע פעם את דרשתו הנלהבת  

של ר' ישראל סלנטר, שאמר כי אדם הבוטח  
 בה' בכל ליבו יספק לו ה' כל צרכיו. 

 
ליבו של האיש ועזב את  נכנסו הדברים ל 

 מלאכתו. 
 

רובל   10,000ישב בביתו והאמין שה' יתן לו 
כסף. לאחר זמן משלא הגיע הכסף, פנה  

עשיתי כאשר   –האיש לר' ישראל ושאל  
 אמרת והכסף בושש מלבוא... 

 
אעשה איתך עסק אמר ר' ישראל אקנה  

הרובל שאתה עתיד לקבל    10,000ממך את  
  5,000משמים ותמורתם אתן לך עתה  

 רובל. 
 

 הסכים האיש בשמחה לעסקה המוזרה. 
 

אם הסכמת   –רואה אתה השיב ר' ישראל 
לעסקה סימן שאינך מאמין באמת שתקבל  

רובל    5,000את הכסף כי מי מסכים לקבל 
 רובל?!  10,000ולתת בעבורם 

  
 אמונתך אינה אמונה שלמה!... 

 ורה'( דבר ת')באדיבות 

מתנהג   שהוא  לבעל,  נראה  "לפעמים 
יכולתו בבית,   ועושה כמיטב  גמור  בסדר 
התלונות   את  לקבל  מתקשה  הוא  ולכן 

 של אישתו". הרב שלום ארוש שליט"א 
 


