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"ויכלו המים מן החמת וכו' ותלך  אומרת התורה יתה במדבר עם בנה ישמעאל.הגר הושלחה מבית אברהם וה
(בראשית אה במות הילד ותשב מנגד ותשא את קולה ותבך" ותשב לה מנגד הרחק כמטחוי קשת כי אמרה אל אר

. הקב"ה עשה להגר נס והמציא לה מים, כדכתיב: "ויפקח אלהים את עיניה ותרא באר מים ותלך ותמלא טז)-כא טו
  .(שם יט)את החמת מים ותשק את הנער" 

  

אים שום חידוש בדבר, ולא כתב ה'אור יהל': כשלומדים את הפסוק "ותמלא את החמת מים", לכאורה אין אנו רו
מובן לשם מה הרחיבה התורה הקדושה הדיבור בזה, וכי לא דבר פשוט הוא שתמלא את החמת מים אחר שהמציא 

שמילאה אותו במים יותר בעיניהם הקדושות הרגישו ודייקו בכתוב  (בראשית רבה כאן)לה הקב"ה מים? אבל חז"ל 
  . תה מחוסרת אמונהיזו על זה שהגר היגתה למחר, והכרמכדי הצטרכותה בעת ההיא, בדא

  

יש להתבונן, איך ראו חז"ל בזה חסרון אמונה? אשה ובנה חולה אנוש תועים במדבר שמם, ונמצאים בסכנה 
  למה שלא תדאג למלא את החמת מים?  .גמורה, ונעשה להם נס ומצאו באר מים

  

יתכן שאותו אדם יכין לעצמו מלתחה עם מבאר ה'אור יהל', אילו יצוייר אדם שנוסע במרכבה עם מלך חסדן, ה
לחם וחמת מים, שמא ירעב ויצמא? הרי אם יעשה כן הוא מראה שאינו מכיר כלל בחסדי המלך אתו, אשר ודאי 
המלך לא יעזוב אותו רעב וצמא, ואדרבה יתן לו מפתו ויאכל מעדני מלך. וברור שנתמה על שטותו איך יוכל 

  כתפיו, ונתפעל מסבלנות המלך הסובלו. לעלות על מרכבת המלך וסמרטוטיו על
  

כל למחר, ומראה שמקטני אמונה הוא, כי הלא ואים בשמים על אדם הדואג ואומר מה הנה כך מביט
. וזו היתה התביעה על הגר, כי ראתה שנעשה במרכבת מלך מלכי המלכים הקב"ה הוא יושב, ומה לו לדאוג

לה נס, ונברא עבורה בריאה חדשה של מעיין במדבר שמם, להחיות את נפשה ונפש בנה, הנה ה' עמה ולא 
יעזבנה לנפשה. ואם כן, כשם שהובא לה מים כעת, כך יהיה לה כשתצטרך עוד, ולמה לה למלא החמת? ומסיים 

ה' מצוי לו לאדם ב"ה, שהיא אמונה חושית להרגיש שנה שלימה בהקיא אמומכאן לומדים מהה'אור יהל', 
  . בכל עת, וכל אשר אתו רק ה' מצליח בידו

  

כל מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל " (סוטה מח:)אמונה כזאת נדרשת מכל אחד מאיתנו, כמו שאמרו חז"ל 
מובן במקרה של הגר, שראתה שנעשה אולם קשה להבין איך זה שייך אלינו, ש ".למחר אינו אלא מקטני אמונה
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לה נס גדול, ונברא עבורה בריאה חדשה של מעיין במדבר שמם, היתה צריכה להבין שה' עמה ולא יעזבנה 
למות. וכשם שהובא לה מים כעת, כך יהיה לה כשתצטרך עוד. לעומת זאת, אנו לא רואים נסים כאלו, ולמה 

  אג על המחר?שיהיה עלינו תביעה של חסרון באמונה כאשר נד
  

מונח כאן יסוד עצום, והוא כפי מה שכתב הרמב"ן בסוף פרשת בא, וז"ל: ומן הנסים הגדולים המפורסמים אדם 
שאין לאדם חלק בתורת משה רבינו עד שנאמין בכל דברינו מודה בנסים הנסתרים שהם יסוד התורה כולה, 

  , ע"ש. בין ביחיד אין בהם טבע ומנהגו של עולם בין ברבים ,ומקרינו שכולם נסים
  

מבואר מהרמב"ן שמצבנו ממש כמצבה של הגר! לנו נעשים נסים בכל יום ובכל רגע לא פחות מהנס שנעשה 
להגר. ואומר הרמב"ן אם אנו לא מאמינים שכל דבר ומקרה שבחיינו הוא נס לא פחות מהנסים הגדולים 

צריכים להבין ולהפנים ללבנו, זה שאדם הולך לעבודה  אין לנו חלק בתורת משה רבינו!והמפורסמים, 
ומתפרנס, אין זה פחות מהנס שה' המציא להגר מים במדבר. זה שהאדם יש לו כסף ללכת למכולת ולקנות מים 
לשתות, אינו פחות מאשר אם ה' ממציא לו באר מים במדבר. וכן בכל הדברים שבחיינו, הם ניסים גדולים לא 

  שאין ביכולתנו לתאר.פחות מנסים גלויים 
  

כשמאמינים ומרגישים שכל מקרה שבחיינו הוא נס, בודאי אין מקום לדאוג על המחר. הרי אדם רואה שנעשים 
לו נסים, כמו הנסים הגדולים והמפורסמים שהיו בעולם, וממילא צריך לבוא להרגשה הנפלאה שהוא כל כך 

ה, הפועל למענו נסים על גבי נסים בכל פרט קרוב למלך, ובעצם יושב במרכבת מלך מלכי המלכים הקב"
  שבחייו. אם כן איפה נשאר מקום אפילו לחשוב על דאגה למחר?!

  

לומדים מכאן דבר נפלא, דבר שצריך לשמח ולעורר כל אחד ואחד מאיתנו עד אין סוף. והוא כמה שאנו קרובים 
מה שהוא רוצה שנרגיש שהוא כלאבינו שבשמים, כמה שהוא דואג לכל פרט ופרט שבחיינו באופן אישי, 

. הקב"ה כביכול נעלב מזה שהוא עד שהוא מקפיד עלינו כאשר נדאג על המחר ,מצוי לנו בכל עת ובכל שעה
כל כך אוהב דואג ומטפל בנו, ואנו עדיין לא מאמינים ובוטחים בו. האם יש הרגשה יותר טובה מזו שמלך מלכי 

, ודואג ומטפל בנו עד שהוא מקפיד אם נדאג על המחר! האם המלכים, רבון כל העולמים, כל כך אוהב אותנו
  אפשר להיות בידיים יותר טובות מידיו הרחמניות של אבינו שבשמים?!

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  מאמר החכם
  
 
  

אין קושיות. ואם חלילה אין  –אם מאמינים שהקב"ה הוא מנהיג כל פרט בעולם 
  לא יועילו כל התירוצים. –מאמינים בכך 

  

  רבי יעקב מרדזימין
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