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 יפל ע. פירש הפנים יפות, (ויקרא כו, ג)" אם בחוקותי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אותם" ,כתוב בפרשתנו

תקעו בחדש " ,מאי קראה .כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד יום הכפורים :טז.)ביצה ( הגמרא
 (לאחר מכן) הוי אומר זה ראש השנה, וכתיב ,דש מתכסה בוו, איזהו חג שהח)תהלים פא, ד( "שופר בכסה ליום חגנו

מאי משמע . השנה האדם נידון על מזונותיו)(ו"חק" פירושו קצבת מזון. ולמדנו מכך שבראש  "י יעקבקלישראל הוא משפט לאל חקכי "
" אשר נתן להם פרעה חקםואכלו את "דכתיב  ,(מהיכן משמע ש"חק" פירושו קצבת מזון) הוא לישנא דמזוני "חק"דהאי 

  , ע"ש.("חקם" פירושו קצבת מזונם)
  

 ולא כל המרבה בסחורה מחכים ,הוי ממעט בעסק ועסוק בתורה )י, אבות ד(חז"ל מרו לכך אומפרש הפנים יפות: 
כל הקצוב ו .סחורה ואין הפסד במיעוט סחורהבאין תועלת להרבות  אש השנה,כיון שהדבר קצוב בר – )ה, ב (אבות

 "חק"לשון  "בחוקותי", "תלכו בחוקותיאם " ה פירוש הפסוקוז .יצליח ה' במעט העסק כמו בריבוי העסק ,לו
כיון  ,ולא ירדוף אחר העסק, אש השנהמזונותיו קצובים מרשאמונה שלימה בשיאמין  . כלומרמזון –

  , ע"כ דברי הפנים יפות.ולא יפחת במיעוטו ושאין בו תועלת בריבוי
  

אמנם מה שיוכל לשמור את האדם ולהצילו מן "וזה לשונו: , )פרק כא(יש להתעמק בדברים. כתב המסילת ישרים 
והוא שישליך יהבו על ה'  .הוא הבטחון (דהיינו מפסידי החסידות, שהם הטרדות והדאגות) המפסידים האלה

 ,).(ביצה טזז"ל במאמריהם מרו ח, וכמו שאכאשר ידע כי ודאי אי אפשר שיחסר לאדם מה שנקצב לולגמרי, 
  עד יום הכיפורים", ע"כ.כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ו

  
על דברי המסילת ישרים, וזה לשונו: "מה שיש  (בפירושו למסילת ישרים, ח"ד עמ' שמו)ן אבנה וכתב בעל הבלבבי משכ

גבול וקצבה, זו מידת הדין. אבל שורש ההשפעה היא מידת חסד. הקב"ה ברא את עולמו בחסדו, הוא זן ומפרנס 
עומק מידת ע את מעשיו. ה שלא יהיה לו? כי הרמָ ה שיהיה לאדם? כי הקב"ה זן בחסד. לָ מָ את העולם בחסדו. לָ 

. בטחון אינו רק שאדם אלא בשורש הסיבה להיטיב ,הבטחון היא אפוא שאדם אינו נדבק בנקודת החטא
בוטח שאם כך הקב"ה גזר כך יהיה, ואפילו אם לא יעשה השתדלות מרובה. אלא שכאשר אדם עושה מעשה 
ואינו בוטח בה', הרי שמדבק הוא את עצמו במידת הדין שקבעה שהאדם חטא ולכן עליו להשתדל, "בזעת אפך 

ה יצר "שהקב ,ם טבעי של הנבראיםהרי שהחזיר את עצמו לאותו מקו ,כאשר הוא בוטחתאכל לחם". 
(לשון " כי ודאי אי אפשר שיחסר לאדם מה שנקצב לו. "זה עומק עניינו של בטחון .אותם כדי להיטיב עמם

", כמו שרואים אצל יעקב שמא יגרום החטא"הלא תמיד קיימת החשש ? מדוע אי אפשר. המסילת השרים הנ"ל)
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אלא שזה עומק עניינו של הבטחון: יחסר לו!  –ם הוא חטא אבינו שחשש. אדם מפחד אפוא שמא הוא חטא, וא
", אלא ידבק עצמו במידת חסדו יתברך ,ובחשש שמא יחטא "הרעותי את מעשי"לא לדבק את עצמו ב

 עכ"ל בעל הבלבבי משכן אבנה.
  

יר האדם מחז הבטחון בטוב ה' כלפיו, והחיבור למידת חסדו יתברך החפצה להטיב עמו ולפרנסו,נמצא, על ידי 
את עצמו לאותו מקום טבעי של הנבראים, שהקב"ה יצר אותם כדי להיטיב עמם. בכך, אף אם אכן חטא והרע 

  כלל. מה שנקצב לומ ויחסר לאת מעשיו, לא 
  

הגם : . ובאגרא דכלה, בחוקותי)שנת תרע"א, בחקותי . ועיין עוד בשם משמואלשבת ,דברים(אוהב ישראל כתב העתה נראה דבר נפלא. 
והגית "כמו שכתוב  ,בהתורה עמל ויגעעם כל זה צריך להיות  ,כל התורה כולה וסוד מצותיהאת שהאדם יודע 

מוצא יותר תענוג ותוספות ׂשכל חדש  ,כי בכל מה שלומד יותר בעמל ויגיעה. (יהושע א, ח)" בו יומם ולילה
 ,, למה נמשלו דברי תורה כדד(משלי ה, יט)" ל עתדדיה ירוך בכעל הפסוק " ):(עירובין נד. וכמו שדרשו חז"ל ׁשיׂשיג

מוצא בהן  ,כל זמן שאדם הוגה בהןאף דברי תורה,  ,מה דד זה, כל זמן שהתינוק ממשמש בו מוצא בו חלב
דברי האוהב  , ע"שולהוסיף בכל עת תענוג יותר להיות עמל ויגע בתורה – וזו מצוה בפני עצמה. טעם

  ישראל.
  

"והגית בו יומם ולילה".  –אבינו שבשמים ציווה עלינו להיות עמלים בתורה בכל עת  הרי לנו דבר מתוק מדבש.
בכל עת, וככל שנעמול בתורה ביתר שאת, נתענג  על עונג וסיף עונג? כדי לענג אותנו! רצונו יתברך שנמדוע

להתענג בשיא  נו מאת הבוראיותר ויותר. במילים אחרות, המצוה של עמלות בתורה יומם ולילה היא ציווי עלי
  . , כל ימי חיינוהתענוג יומם ולילה

  
. יא העוצמהנו יתברך להיטיב ולענג את הברואים בׂשהוי אומר על ידי עמלות בתורה האדם מתחבר ונדבק לרצו

בצורה העמוקה ביותר, וחוזר לאותו מקום טבעי של הנבראים, את מידת הבטחון בטוב ה' כלפיו, זה הוא קונה ב
  כדי להיטיב עמם. שהקב"ה יצר אותם

  
מזונותיו קצובים שאמונה שלימה בשיאמין  שפירושו עתה נשוב לפסוק "אם בחוקתי תלכו". כתב הפנים יפות

. אבל לכאורה קשה, ולא יפחת במיעוטו ו,כיון שאין בו תועלת בריבוי ,, ולא ירדוף אחר העסקאש השנהמר לו
 "אם בחוקתי תלכו" –שובה טמונה בפסוק עצמו התאלא לעולם קיימת האפשרות שהאדם יחטא ויחסר פרנסתו? 

וחוזר  'קונה את מידת הבטחון בטוב הוהרי על ידי עמלות בתורה אדם  .שתהיו עמלים בתורהפירש רש"י 
שבודאי לא יחסר ממה שנקצב  , באופןלאותו מקום טבעי של הנבראים, שהקב"ה יצר אותם כדי להיטיב עמם

  .פסוק ובאותונפלא ביותר שהכל טמון לו כלל. 
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Isn’t there always a possibility that he will lose out due to his sins, as we see that Yaakov Avinu 
was worried about? People are afraid that they have sinned, and they will miss out. However, this is the 
profundity of bitachon, not to attach oneself to worries of “I have sinned” and will lose out, but rather to 
attach oneself to Hashem’s goodness and benevolence. 

Accordingly, by trusting in Hashem’s goodness and connecting to His attribute of chesed that 
bestows goodness upon us and sustains us, a person returns himself to the default state of Creation, when 
Hashem created us to be good to us. By doing so, even if he has indeed sinned, he will not lose out on what 
was allotted for him. 

The Ohev Yisroel writes (Devorim, Shabbos; also see Shem MiShmuel Bechukosai 5671, and Igra D’Kallah 

Bechukosai) that even if a person knows the entire Torah and the secrets of the mitzvos, he still must exert 
himself in Torah study, as the verse says, “You shall toil in them day and night” (Yehoshua 1:8). The more 
that a person learns Torah with toil and exertion, the greater will be the pleasure and understanding that he 
will find. Commenting on the verse in Mishlei (5:19), “Her bosom will sate you at all times,” the Gemora 
(Eiruvin 54b) explains that just as a baby is always able to find milk in his mother’s bosom, so too a person 
will always find new insights whenever he studies Torah. Exerting oneself in Torah study is an independent 
mitzvah which constantly increases one’s enjoyment. 

Our Father in Heaven commanded us to engage in learning Torah day and night. Why? To give us 
enjoyment! Hashem’s desire is to constantly give us more and more pleasure, and the more that we delve 
into the Torah, the greater the enjoyment that we will find. In other words, the mitzvah of toiling in intensive 
Torah study day and night is a commandment from Hashem to give ourselves pleasure all the days of our 
lives. By exerting himself in Torah study, a person cleaves to Hashem’s desire to bestow goodness upon 
him, and to give His creations the greatest enjoyment. In doing so, he acquires bitachon in Hashem in the 
deepest way possible, and he returns to the original state of Creation, in which Hashem created us to be 
good to us. 

Now let us return to the verse, “If you follow בחוקתי.” The Panim Yafos explains that it means that 
we must fully believe that our livelihood is judged and fixed on Rosh Hashana, and we should therefore not 
chase after business deals, for there is no benefit to increasing them, and we will not lose out by reducing 
them. However, this is difficult to understand, for seemingly there is a possibility that he will sin and indeed 
miss out on his designated income. The answer to this is hidden within the verse itself, as Rashi writes that 
it is instructing us to toil in Torah study, and through exerting ourselves in learning Torah, we acquire 
bitachon and return to the natural state of Creation, when Hashem formed us to bestow goodness upon us, 
in which case we will certainly not lose out on what was decided for us. It is amazing to see that all of this 
is hidden away within the verse itself. 

 

 

 

  
 

 

All of your deeds should be for the sake of Heaven (Avos 2:12) – even your “for the 
sake of Heaven” must be for the sake of Heaven. 
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 This week’s parsha begins, “If you will follow My decrees and observe My commandments and 
perform them” (Vayikra 26:3). The Panim Yafos explains this expression based on the teaching of the Gemora 
(Beitzah 16a) that a person’s income is fixed and decided on Rosh Hashana. The Gemora derives this from 
the verse in Tehillim (81:4), “Blow the shofar at the moon’s renewal, at the appointed time for our festive 
day.” On which festival is the moon concealed? On Rosh Hashana, and Dovid writes, “For it is a חק (decree) 
for Israel, a judgment day for the G-d of Jacob” (the term חק can also be understood as a fixed quantity of 
food, which teaches us that on Rosh Hashana, we are judged on our livelihoods). How do we know that the 
word חק refers to sustenance? The Gemora cites the verse, “The priests lived off their חק that Pharaoh had 
given them.” 

 The Panim Yafos explains that Chazal teach (Avos 4:10) that a person should limit his involvement 
in business in order to focus his time and energy on learning Torah, for not all those immerse themselves 
in business become wise (Avos 2:5). Because a person’s income is determined on Rosh Hashana, there is no 
purpose in excessive business dealings, nor any loss in reducing them. Hashem will enable a person to 
receive whatever was decided for him regardless of how much time he spends on business. This is the 
explanation of the verse, “If you toil בחוקתי,” which comes from the word חק – livelihood. In other words, 
if a person truly believes that his income is established on Rosh Hashana, he will not chase after business 
deals, for he understands that there is no value in adding to them, nor will he lose out if he minimizes them. 

 Let us delve deeper into this concept. The Mesillas Yesharim writes (21), “A person can save 
himself from detriments to piety such as distractions and worries through placing all of his trust in Hashem, 
for he knows that it is impossible for him to lose what was designated for him, as Chazal teach (Beitzah 16a) 

that all of a person’s income is determined on Rosh Hashana.” 

 The author of Bilvavi Mishkan Evneh writes in his commentary on Mesillas Yesharim (Vol. 4 pg. 

346) that anything that is limited represents Hashem’s attribute of strict justice, whereas the root of giving 
is His attribute of chesed. Hashem created the world in His mercy, and He nourishes the entire world. Why 
does man have anything? Because Hashem, in His compassion, sustains him. Why would a person lack 
something? Because of his sins. The profundity of bitachon is that instead of being attached to sin, a person 
is attached to a Source of goodness. Bitachon does not merely mean that a person trusts that if Hashem has 
decreed something it will occur even if he does not make great efforts to bring it about. Rather, when a 
person does something but does not trust in Hashem, he is attaching himself to the attribute of justice that 
decided that man sinned and therefore must exert himself – “by the sweat of your brow shall you eat bread.”  

When a person trusts in Hashem, he returns himself to the natural state of Creation, in which 
Hashem created us to be benevolent to us. This is the depth of the concept of bitachon. As the Mesillas 
Yesharim writes, it is impossible for a person to lose what has been decided for him. Why is it impossible?  
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