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 כמה דיוקים בהבטחת התורה של 'ועשת את תבואה לשלש השנים'« 
"וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית הן  כא(-)כה, כ בפרשתינוכתוב 

ת ברכתי לכם בשנה השישית וצויתי א ,לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו
וכי תאמרו בזה"ל: "הרמב"ן ע"ז ועשת את התבואה לשלש השנים". וכתב 

בשנה השביעית מה נאכל, כי הדאגה להם בעבור השמינית, כי כיון 
מפירות השישית יאכלו  ,שתחילת שנת השמיטה והיובל מתשרי

כמנהג בכל השנים לאכול עד אחרי הקציר שהוא בחג  ,בשביעית
ת, וגם אחרי כן עד כלות מלאכת התבואות לזרות ולהבר. ועל כן השבועו

כי  ,הנכון בפירוש ועשת את התבואה לשלש שנים, וכו', והבטיח הכתוב
תפחדו בשנה השביעית לאמר מה נאכל אני אצוה את ברכתי בשנה 
השישית שתעשה התבואה לשלש שנים הבאים אחריהם. והיא תוספת 

 ברכה", עכ"ל.

דלדבריו שמדובר על השנה  ,ן כבר הקשו המפרשיםדברי הרמב"ועל 
השביעית הרי מכיון שיראו בשנה השישית שהארץ תוציא פירות מרובים 

 א"כ למה יאמרו בשנה השביעית מה נאכל. ,כדי סיפוק לשלש שנים

"ונתנה הארץ פריה  )פסוק יט(כתיב בפרשה מקודם לפסוקים אלו עוד 
ר בפסוק זה שהתורה ואכלתם לשבע וישבתם לבטח עליה". מבוא

מבטיחה לישראל שאם ישמרו את מצות השמיטה כהלכתה, אז יקויים 
בהם "ונתנה הארץ פריה ואכלתם לשבע וישבתם לבטח". ומיד לאחריו 
 ,נאמר הפסוקים הנ"ל. ולכאורה תמוה מאד האיך ישראל ישאלו מה נאכל
 והלא פסוק לפני כן מפורש שהתורה מבטיחה שיקויים בהם ונתנה הארץ

ואם כן הכיצד יהיה מצב של תאמרו מה נאכל  ,פריה ואכלתם לשובע
 בשנה השביעית.

איך מבינים שמקודם מבטיחה התורה הק' הבטחה  ,צריך ביאורועוד 
מבטאים כלל ישראל 'רגילה' של ונתנה הארץ פריה וגו', ודוקא אחרי ש

דוקא אז התורה הק' מגדילה את הבטחתו שאלה של חוסר אמונה לכאו', 
 שהתבואה תהיה להם לשלש שנים.בטיחה ומ

 הבטחה באיכות המזון לא בכמות« 
בשאלות אלו ועל כן כתב בזה נראה שהספורנו כבר הרגיש אכן 

כענין שהיה בעומר  ,"ּואכלתם לשובע, שיהיו הפירות רבי המזון :הלשון
אוכל קמעא ומתברך  )תו"כ(כאמרם ז"ל  ,שהיה מספיק לגדול כמו לקטן

ו פירות השישית גם לשביעית. וישבתם לבטח עליה. ולא ויספיק ,במעיו
, רכו ללכת בארצותם לקנות התבואהשלא תצט ,תשאו חרפת רעב בגויים

וכי תאמרו מה נאכל. וכאשר יסופק זה אצלכם ולא תבטחו שיהיה המעט 
ותראו  ,ועשת את התבואה. כאופן שתשבע עין מראות, מספיק באיכותו
 .", עכ"לשיספיק הכמות

 כולם שכבר בשנה השישית אמורים , שעל אףהק' בדבריו מבואר
משום שהרי לא תהיה נצרכת רק  ,כי לא יהיה מחסור בשנה הבאה, להבין

אף  יספיק הכמות הרגילה של כל שנהו ,אכילה מועטת בשביל לשבוע
מ"מ מכיון שלפי ראות העין נראה שאין די תבואה לשנה  ,לשנה הבאה

שיאכלו קימעא  ,כה תמשך בעתידשהבר 'להאמין'וצריכים  ,הבאה
כאלו שעדיין ישאלו 'מה נאכל' מחוסר חוזק  יהיו לכן ,ותתברך במעיהם

 .בה' בטחונם

מקום לתביעה על בני ישראל,  אומרת התורה הק', שעל אף שישוע"ז 
עדיין הם מטילים ספק מ"מ נהגה ניסית על אף שהם זוכים להש

אעפ"כ כתיקונה,  באם ישמרו את מצות השמיטהבאפשרות להתקיים 
 יהיה גם ניתן לראות השפע, שנסוא יוסיף להם נס על מבטיח הקב"ה שה

 מספיקה לשלש השנים. התבואהתהיה  'כמות'ושגם ב ים,בעינ

דברי הספורני, מתבארים היטב דברי הרמב"ן דלמעלה, וכמו ועפ"י 
שברכה זו שיאכל  ,ולפי מה שכתוב למעלהבזה"ל: "יקר  שמפרש הכלי

שאם יש כבר ברכה  )מה שהקשה על הרמב"ןברך במעיו, אין זה קושיא קימעא ומת

כי סוף סוף לא יראו ריבוי התבואה, וכו'.  (בשנה השביעית למה שיאמרו 'מה נאכל'
ויש אומרים שכל מי שיש בידו מעט לחם הוא מקמץ מיד ותיכף, מיראה 
פן יחסר ממנו לעתיד, כך יקמצו גם בשביעית מיראת חסרון התבואה 

 שמינית", עכ"ל.שב

מכאן מדוע יהיה מקום לאפשרות שיטילו ספק באפשרות למדנו 
כי סוף סוף לא יראו ריבוי התבואה כלשון הכלי יקר, ומשום כן  ,להתקיים

 גם לא היה מקום שהקב"ה יוכיחם או יתבעם על חסרון באמונה בו יתברך.

כו', "אם תאמרו מה נאכל ו :המלבי"ם, וז"לג"כ הכלי יקר כתב וכדברי 
וצויתי את ברכתי, לא בדרך נס, אלא קרוב לשבע, שבמקום שתצמיח 
השנה לשנה אחת תירבה התבואה לשלש שנים, אבל לא כן אם יבטחו 

ויספיק  ,בהשי"ת ולא ישאלו, אז יאכלו קימעא ותתברך האכילה במעיהם
ויאכלו וישבעו ולא יצטרכו  ,להם התבואה משנה אחת לשלש שנים

 הו דרך נסי", עכ"ל המלבי"ם. והן הן הדברים.לחסוך מפתם כלום וז

דברי הגאון רבי ירוחם הלוי ליוואוויץ זצ"ל את זה ראוי להביא ובענין 
גם אחרי הברכה של ריבוי שמפרש ש בספרו דעת תורה בפרשת בחוקתי כו, ה()

 מעות להברכה של האיכות, וז"ל שם:הכמות, יש מש

'והשיג להם דיש את לא יחסר להם לחם לרוב, כי כן כתוב "והנה 
בציר', משמע שיהיה להם תבואה מרובה, ומה תוספות להם כי יאכל 
קמעא ויתברך במעיהם, אלא נראה בזה, כי ענין השביעה היא ברכה בפני 
עצמה, אין שייכות כלל לריבוי האכילה, כי לפעמים הרי אדם אשר אוכל 

ת אשר גם הרבה אינו שבע כלל ר"ל, אלא כי השביעה היא ברכה מיוחד
מאת ה' ניתן באכילה, ולמי שזוכה די לו אף קמעא לחול עליו ברכות ה' 
לשבוע בו, ומי שלא זוכה לא משביע לו אף אכילה מרובה, כי חסר לו 

 הברכה אשר ממנו ישבע",  עכ"ל.

עדיין צריך ביאור מדוע בתחילה התורה דיברה על פירות אבל 
מרו וכי תאמרו באה ואמרה "ונתנה הארץ פריה" ואילו לאחר מכן כשא

התורה ומבטיחה תבואה לשלש שנים. דהיינו מדוע התורה שינתה מפריה 
 לתבואה.

 תעשה'כדי שהברכה תחול, צריך ל'בכל אשר « 

נאמר, "וברכך ה' אלקיך בכל אשר תעשה",  )יד, כט(בספר דברים והנה, 
ובתועליות הרלב"ג כתב, שממה שהתורה הוסיפה "בכל אשר תעשה" 

ה באה ללמדנו שלא ראוי לאדם להתבטל, אף כשהוא מאמין נראה שהתור
שתדל אז יביא לך הקב"ה את ואם ת ולכן דייקא 'אשר תעשה', ,ובוטח בה'

 .הברכה

ערב שב"ק פרשת 

 שנת תשע"זאייר  כ"ג
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על  )מדרש תהלים מזמור קלו, אליהו רבא פרק י"ד(מספרים חכמינו ז"ל  םגוכך 
)תהלים פעם אחת פגש אדם את אליהו הנביא ושאלו, מפני מה נאמר , כי כך

נותן לבהמה לחמה, וכי אין  )שם קמז, ט(נותן לחם לכל בשר, ונאמר  קלו, כה(
אדם מכין לחמו, אמר לו אליהו זהו דרך ארץ שעושה האדם בידו והקב"ה 
מברך מעשה ידיו שנאמר למען יברכך ה' אלקיך בכל מעשה ידיך, יכול 

 . אשר תעשה יהא יושב בטל תלמוד לומר

"כי ה'  )דברים ב, ז(ינו ז"ל על הפסוק זה כתוב ג"כ בדברי חכמוכעין 
"רבי  )מדרש תהלים מזמור כ"ג(אלקיך ברכך בכל מעשה ידיך" ואמרו ז"ל 

שה עמת"ל בכל  ,יכול אפילו יושב בטל 'כי ברכך'אליעזר בן יעקב אומר 
ואם לאו אינו מתברך", עכ"ל. וכך ג"כ על  ,אם עשה הרי הוא מתברך ,ידיך

משנה בשכר שכיר עבדך שש שנים וברכך ה' "כי  )דברים טו, יח(הכתוב 
"יכול  )ספרי פרשת ראה אות קס"ג(אלקיך בכל אשר תעשה" אמרו חכמינו ז"ל 

אפילו בטל תלמוד לומר בכל אשר תעשה ובמה שתעשה 
 תתברך", עכ"ל.

 ,"שבא הכתוב להודיע :תבוכמוסיף ו )שם(והרלב"ג 
שאין לאדם לעמוד בטל מפני שומרי מצות ה' ויסמוך 
שה' יתן לו צרכו, כי זה יביאנו אל החסרון, ואולי יביא זה 

וברכך ה' אלקיך בכל 'למיעוט האמונה בה', ולכן אמר 
להעיר שצריך למרות הבטחון בה' שלא  'אשר תעשה

וה'  ,אלא יעשה מעשים להביא אליו הברכה ,ישב בטל
 יעשה", עכ"ל.יביאה לו בכל אשר 

)בראשית ו, כתב הרלב"ג בתועליות על הפסוקים ועוד 

מכל מאכל "עשה לך תיבת עצי גפר, ואתה קח לך  כא(-יד
למדנו שגם הצדיק בזה"ל: "אשר יאכל ואספת אליך", 

אין ראוי שיתרשל בהכנת טרף,  ,שגח מה' יתברךושהוא מ
וכל שכן ששאר האנשים אין ראוי שיתרשלו בזה, כאמרם 

יכול יהא יושב בטל ת"ל בכל  ,למען יברכך ה' אלקיךז"ל 
אשר תעשה, ודוקא על ידי שתעשה ותשתדל, זהו 

בזיעת אפיך תאכל לחם, ופרש"י  )בראשית ג, יט(שכתוב 
ומבואר שחלק מקללת האדם על  ,לאחר שטרח בו הרבה

חטאו היא שפרנסתו תבוא רק בטורח והשתדלות 
 בעבורה", עכ"ל.

 )פרק כ"א(בספרו מסילת ישרים  ג"כ כתוב ברמח"לוכך 
"מה שיכול לשמח את האדם ולהצילו מהפסקים  :וז"ל

האלה הוא הבטחון, והוא שישליך יהבו על ה' לגמרי 
שנקצב באשר ידע שודאי אי אפשר שיחסר לו לאדם מה 

כל מזונותיו של אדם קצובים לו  )ביצה טז.(וכמאמרם  ,לו
אין אדם  ח:()יומא למראש השנה ועד ראש השנה, ואמרו 

 ".ע במוכן לחבירו אפילו כמלא נימאנוג

והיה האדם " :ו המחכימים ואומרבדבריוממשיך 
יכול להיות יושב ובטל והגזירה היתה מתקיימת, אם לא 
שקדם הקנס לכל בני אדם, ואמר בזיעת אפיך תאכל 

ולכן חייב אדם להשתדל איזה השתלדות לצורך  ,לחם
והרי זה כמס שפורע כל  ,פרנסתו שכן גזר המלך העליון

אשר אין להמלט ממנו, ע"כ אמרו יכול המין האנושי 
אפילו יושב ובטל ת"ל בכל מעשה ידיך אשר תעשה, אך 
לא ההשתדלות הוא המועיל אלא שההשתדלות מוכרח, 

וכיון שהשתדל הרי יצא ידי חובתו וכבר יש מקום לברכת שמים שתשרה 
 , עכ"ל."עליו

ות כותב על ענין השתדל )מעלות התורה ד"ה איתא בספר(הגר"א אחי ו
"שכן הוא ממש האדם, אע"פ שצריך בהכרח לעסוק בפרנסה בזה"ל: 

בעניני העוה"ז לצורך פרנסתו ככתוב בזיעת אפיך תאכל לחם, מ"מ 
יצטער צער גדול על כך, מה שצריך בהכרח לפרוש מן התורה ולהפיל 

 עצמו מאיגרא רמא לבירא עמיקתא", עכ"ל.

ציין לדברי הגר"א  חון()מדריגת האדם דרכי הבטמנובהרדוק בספרו והסבא 
שמבואר מדבריו  ',"השלך על ה' יהבך והוא יכלכלך )משלי ג, כה(על הפסוק 

ואם נקבע בשמים שהדבר  ,שבעל הבטחון איננו צריך להשתדלות כלל
יגיע אליו, הרי שלבסוף יגיע אף ללא השתדלות כלל, אלא שכל זה דוקא 

השתדלות לאדם לאנשים ברי מעלה שבטחונם גדול, וכן ידוע שחובת ה
היא כמדת בטחונו, וצריך להזהר שלא יבטח בטחון מדומה בלא 

 השתדלות כי אם אינו בדרגה זו לא תועיל לו הבטחון.

 בשמיטה 'פטורים' מחובת ההשתדלות!« 

לפי"ז דיש גזירת המלך לעשות השתדלות, וכמות ההשתדלות נמצא 
בשנים כל גזירת ההשתדלות היא דוקא אולם תלויה במדת הבטחון, 

הקב"ה פטר את רגילות שאינם שנת השמיטה, משא"כ בשנת השמיטה 
 .האדם מעבודת ההשתדלות

גם בעיצומה של חובת ההשתדלות, על האדם לסמוך לגמרי על אולם 
שנותן לו כח ומוח, רעיונות והברקת איך ומה הקב"ה ולהאמין שהוא זה 

 לעשות, כדי שיחול ברכה במעשי ידיו.

חכמים שרצו להוכיח  מסופר על כמהכבר ו
לתלמידיהם שהבוטח בה' יקבל איזה שהוא ממון 
ושהקב"ה ידאג לתת לו כן, ואמרו שבוטחים שיקבלו 
הממון, וכעבור מספר רגעים הגיע לידם סכום הכסף 

 שהיו זקוקים לו.

)משלי ג, זה יש מקום להביא לדברי הרבינו יונה ובענין 

לא יבטח ששלימות הבטחון שיבטח אדם בה' ו"שכתב  ה(
באדם, ולא גם בכח עצמו ועוצם ידו ולא בשכלו 

, )שם ו'(ובתבונתו, בכל דרכיך דעהו והוא יישר ארחותיך 
וכו', בכל פועל אשר תבקש לעשות, זכור את ה' יתברך 

 וקמה אליו להוליכך בו, כי אין הפועל בידיך", עכ"ל.

מכאן שזהו הנסיון הגדול, שמצד אחד צריך למדנו 
כדי שתתברך בברכת שמים ומצד שני  לעשות השתדלות

 לדעת שאין זה מביא את הברכה. 

, אפשר האם האדם הוא במדרגה הזו הגדולמבחן וה
ת השמיטה, דהאדם שיודע נבש להיבחן ע"י התנהגותו

שהקב"ה גזר שצריך לעשות השתדלות והר"ז כפורע מס 
מן המלך, א"כ זהו דוקא כשהקב"ה גוזר, ומשא"כ בשנת 

רבה הקב"ה אומר לאדם לא לעשות השמיטה שאז אד
 שום דבר ורק שישים בטחונו בה'.

ו נשדייק הנ"לדיוק באופן נפלא זה מתאים ובענין 
דמתחילה התורה כתבה "ונתנה הארץ פריה" ולאחר מכן 

אמרו מה נאכל, כתיב "וצויתי את ברכתי  י ישראלכשבנ
ואמרו ג"כ  ,ולא נאמר הלשון ונתנה הארץ פריה ועשת"

 ולא 'פרי'. תבואה'ואמרו  'ותעשה'א אמרו ול 'ועשת'
וביאר שפרי שכבר גמור נאכל כמות שהוא משא"כ הלחם 
שאינו נאכל עד שיטחן ויחדד וילוש ואיפה". והפרי 
שהינו מזון מוכן הוא רק לשם בטחונו בטחון גמור בה' 
ויודע שהכל מאת ה' ואיננו צריך השתדלות אלא דזהו 

ר שלא צריך השתדלות רק גזירת המלך, וברגע שה' אומ
אז הבוטח הינו בבטחון גמור אף בשנה שישית ואף אם 
אינו יוצא פירות יותר משאר השנים, ואז זוכה שהאוכל 

 .מתברך במעיו, כי במדה שהאדם מודד מודדין לו

אז הקב"ה נותן לו תבואה  ,שאינו בוטחמי משא"כ 
עד שיכול באיכות, ונותן לו תבואה רבה אך צריך לטרוח בה  אלבכמות ו

לאכול את התבואה, וכל זה משום שאדם זה חושב שההשתדלות היא 
 חובה ומוכרחת, וע"כ הקב"ה נותן לו זאת בטירחה.

שכותב  )נתיב הבטחון(דברי המהר"ל  לכאן אתנביא  ,של דברבסיומו 
בטח אל ה' בכל לבך ואל בינתך אל תשען,  )ג, ה(בספר משלי " :ל"בזה

ים בטחונו בה' יתברך בטחון שלמה המלך ע"ה רצה לומר, האדם שיש
גמור, ואל ישען אל בינתו לומר כי על ידי תבונתו יוכל להשתדל מה 
שצריך אליו, כי אף שצריך לעשות כל מעשיו בחכמה ואין סומכין על 
הנס, מכל מקום אל ישען על תבונתו רק יבטח בהשם שהוא יוציא 

ען אל מחשבתו אשר חפץ אל הפועל, כי כאשר בוטח בו יתברך ואל יש
 תבונתו אז יעשה השי"ת בקשתו", עכ"ל.

ולכן חייב אדם "...

להשתדל איזה 

השתלדות לצורך 

פרנסתו שכן גזר 

המלך העליון, והרי 

זה כמס שפורע כל 

המין האנושי אשר 

אין להמלט ממנו, 

ע"כ אמרו יכול אפילו 

יושב ובטל ת"ל בכל 

מעשה ידיך אשר 

תעשה, אך לא 

ההשתדלות הוא 

המועיל אלא 

מוכרח,  שההשתדלות

וכיון שהשתדל הרי 

יצא ידי חובתו וכבר 

יש מקום לברכת 

שמים שתשרה 

 "...עליו


