
 

 ן לכם ושבתה הארץ שבת לה'. וגו' כי תבואו אל הארץ אשר אני נות

נעמען אין הארץ און שטארק אפמאלן אין אונזערע געדאנקען, דעם ענין פון חידוש מצות שמיטה איז, אז מיר זאלן גוט אריינן  , דער שורש פודער ספר החינוך זאגט
ם יאר פון  ולאזן אויף הפקר אלעס וואס די ערד גיט ארויס אין דעוילן איבערצבאפהעולם, די כסדר'דיגע באנייאונג פון דער וועלט. וועגן דעם האט דער אויבערשטער  

כט יעדעס יאר, גיט עס נישט ארויס מיט איר אייגענעם  ור גיט ארויס די פפון ארבייט, כדי דער מענטש זאל געדענקען אז די ערד וואס  שמיטה, אויסער דאס עצם רוען 
 ער איהם עס איבערצולאזן אויף הפקר.  דער בורא כל עולמים, און ווען ער וויל באפעלט , בעל הביתהאבן אויף זיך א  דער בעל הביתכח, נאר ווייל זי און 

ר טעם פון די מצוה פון שמיטה איז, כדי מיר זאלן איינווארצלען אין אונזערע הערצער, אז דער באשעפער אליין איז דער וואס טוט אלעס. פון דעם לערנען מיר אז דע
בואה און די פרוכט האבן , און דערמיט זאגט ער אז די ת ויט'ן באפעל פון באשעפערסה פון די פורכט פונעם פעלד, און די שפראצונג פון די פורכטן, קומען לדי פרנ

ש אויפ'ן פעלד אדער אויפ'ן וויינגארטן, נאר  עס וואקסט נישט אדאנק די שווערע ארבייט פון מענטרד, דאס מיינט צו זאגן,  שפראצט פון הימל, נישט פון דער עגע
 יענער געוויקס זאל וואקסן און שפראצן. ווייל מען רופט אויס אין הימל אז

נדעסטוועגן באפעלט  און פוטן במשך פון גאנצן יאר פון שמיטה,  צו אזא אנערקענונג קומט צו דער מענטש וואס רוהט פון די ארבעט אויפ'ן פעלד און אויפ'ן וויינגאר
. ס'איז דא א מענטש וואס טוט א "השתדלות" אז עס ווענדט זיך נישט אין דער ארבעט  ער  פון דעם זעהט  עסן.דער אויבערטשער די ברכה, און עס פעלט איהם נישט  

ארבעט טאג און נאכט, און פונדערסטוועגן, ענטש וואס "רוהט" פון  מער פון זיינע כוחות, און ער זעהט נישט דערביי די ברכה, און פון דער צווייטער זייט, איז דא א מ
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לע האנט. די גאנצע פעלד ארבעט איז נאר כדי מקיים צו זיין די  טיין אז אלעס קומט פון דעם אויבערשטענ'ס ברייטע און פושען דער מענטש אליין פארפון דעם ק
ער סיי ווי שטענדיג אנגעוויזן אויף דעם  ען דער מענטש גלייבט דערין, איז  ה פון דעם אויבערשטען, וואס ער האט באפוילן פאר'ן מענטש צו טוהן "השתדלות", ווומצ

 גיט איהם לעבן, און "ברכת ה' היא תעשיר". באשעפער צו וויסן אז דער אויבערשטער איז דער וואס 

זיך אל ז ער אווייסט    יין",דער מענטש וואס גלייבט אז דער אויבערשטער פירט די וועלט, און ער פארשטייט אז קיין שום זאך פאסירט נישט אויף דער וועלט "פון 
וואס ער האט דעמאלס פארשטייט ער אז אויך נאך דעם  לעס קומט לויט דעם באפעל פון באשעפער.  חילוק צווישן טבע, און העכער פון טבע. א  יין ס'איז נישט דא ק

 פון דער ערד תבואה און פרוכט. געאקערט און געזייט אין די אנדערע זעקס יאר, דארף ער אנקומען צו דעם אויבערשטען אז ער זאל מאכן וואקסן 

וואקסט פון דער ערד.  פון אייביג אן געווען געוואוינט אז די תבואה    ארויס פון מצרים, זענען   זענען   ן פון דור המדבר, וועלכעבבות שרייבט אז די מענשטת הלדער חוב
זאך, אז עס   , ווער האט דען געהערט אזאען זיי פשוט צוגאנגען פון גרויס התפעלותל, זענמ"מן" פון הי דער אויבערשטער שיקט  דעריבער, ווען זיי האבן געזעהן אז  

 פון הימל עסן פאר אלע אידן? פון גרויס פארוואונדערונג, זענען זיי געווארן צופייערט מיט אן אנערקענונג פון דעם אויבערשטן ברוך הוא. זאל פאלן 

ען געוואוינט דערצו פון דעם טאג ווען  זענען שוין נישט נתפעל געווארן פון דעם חידוש, ווייל זיי זענען דאך געוו  סן אין מדברזייערע קינדער וואס זענען אויפגעוואק
נצן איין קערנדלעך אין דער ערד,  קינדער זענען אריינגעקומען אין ארץ ישראל, און האבן געזעהן מיט זייערע אויגן ווי מענטשן פלאזיי זענען געבוירן געווארן. ווען די  

 און עס וואקסט שפעטער פון דעם פרוכט ביימער און תבואה, זענען זיי געווען דערשטוינט ביים זעהן אזא גרויסן נס. 

נען נישט א פרוכט און תבואה זעוואס וואקסן פון דער ערד, און די  באמת איז אבער נישט דא א גרעסערער וואונדער אין דעם אראפנידערן פון "מן", ווי אין די פרוכטן  
מן", דער מענטש דארף זיך מתבונן זיין און זעהן אין אלעם די ניסים פון דעם אויבערשטען, דורך דעם וואס ער ווערט נתפעל פון זאכן צו  גרעסערער וואונדער ווי דער "

ך דאס וואס זעהט אויס אוי  , קומט ער צו די אנערקענונג אז דער אויבערשטער איז א "כל יכול", און דרייט איבער די מערכות פון טבע.געוואוינטער איז נישט  וועלכע  
 אין די אויגן פון די מענטש ווי "טבע", ווערט געפירט מיט א וואונדערליכע השגחה אויף יעדן פרט. 
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