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 בעזהי"ת ולשמו יתברך ויתעלה

  תורת הבטחון
 שלחבפרשת 

 ה לפרנסה הבטח 
ָהָעם   ְוָיָצא  ַהָשָמִים  ִמן  ֶלֶחם  ָלֶכם  ַמְמִטיר  ִהְנִני  מֶֹּשה  ֶאל  ה'  ֹּאֶמר  ַוי

ֹּא. )טז, ד(    ְוָלְקטּו ְדַבר יֹום ְביֹומֹו ְלַמַען ֲאַנֶסּנּו ֲהֵיֵלְך ְבתֹוָרִתי ִאם ל

 לפרנסה  הסגולה נפלא

ידוע      לפרנסה  וגהס  מת ומפורס   ה הנה  מדברי  ומקורה    - לה 
)סי'    בדברי התשב"ץ  הוהובא  פרשת המן בכל יום.  קראל  -שלמי  והיר

מובטח הוא שלא    ,כל האומר פרשת המן בכל יום  ,ירושלמיוז"ל: "  רנ"ו( 
מזונותיו ערב  ,יתמעטו  עוד עכ"ל.    ", ואני  דברי    והנה  על  הוסיף 

 וז"ל: טז(,  )טזרבינו בחיי בדברי    הוכן הובאהירושלמי שהוא 'ערב' בדבר.
חכמים ביד  יום  ,"וקבלה  בכל  המן  פרשת  האומר  כל  לו    , כי  מובטח 

 .עכ"ל ,שלא יבא לעולם לידי חסרון מזונות" 

מהי מהותה של , והנה יש לבאר יסוד הסגולה מדברי רבותינו ז"ל      
המן  ההבטחה  ה פרשת  אמירת  שע"י  כלום גדולה  יחסור  לא 

 ממזונותיו. 

 ."טוב לומר פ' העקדה ופ' המן"  : ה(, סק"א'ס'  )או"ח  בשו"ע    הוכן הובא      
"ואין די באמירה אלא שיתבונן    :)ס"ק י"ג( המשנה ברורה    זה  וכתב על

כדי   המן  פרשת  לאמירת  וטעם  ה',  נפלאות  ויכיר  אומר  שהוא  מה 
מ שכל  פרטיתשיאמין  בהשגחה  באין  יח(:   וכדכתיב   , זונותיו    )טז, 

החסיר" לא  והממעיט  העדיף  לא  ריבוי    ", המרבה  שאין  להורות 
מאומה מועיל  ברכות    .ההשתדלות  בירושלמי  האומר ואיתא  כל 

 עכ"ל.  פרשת המן מובטח לו שלא יתמעטו מזונותיו", 

אמירת    שע"י  לפרנסה  הסגולהשביל  ב, שהמשנ"ב  הרי לנו מדברי     
שע"י האמירה יזכה להך   אמירה גרידהבדי    ןאי  ,פרשת המן בכל יום

יבא לידי האמונה  בכך  מר, וואג"כ שיתבונן במה ש  צריךהבטחה, אלא  
ואחד אחד  כל  ומפרנס  הזן  הוא  בא  , שהשי"ת  הפרנסה  ע"י    ה ואין 

סיבה    "זמדי, אירבה בהשתדלות יותר  אפילו אם יש  ,ההשתדלות כלל
 ףפרוטה. וכמו שמצינו אצל המן, שאבתרבה פרנסתו אפילו תכלל ש

מדי,    לקטש  מי  היולבית   כשבא אזי  יותר  המידה  ת,   -  לכל  שוה ה 
 עשירית האיפה לכל אחד ואחד. 

כתיב  הנה  פרשת המן. דשבאמירת  הסגולה    יטבה   נתמוב  לאור זה ו      
בוטח בה' שהוא  ה שהרי    ,"השלך על ה' יהבך והוא יכלכלך"  )תהלים נה, כג(: 
וזוכה שלעולם לא   ,הוא זוכה למה דכתיב "והוא יכלכלך"  , וית' יפרנס 

ספרים הקדושים בענין יסוד זה,  בפרנסתו. וכבר האריכו  כדי  ר לו  יחס
מי שיש לו מדת הבטחון בהשי"ת, ובוטח בו שהוא ית' יפרנסו, הרי  ד

 תסגולעיקר כלום ממזונותיו. וזהו  לו  ר שלא יחסלהבטחה הוא זוכה 
 פרשת המן, והוא נורא למתבונן! 

 ל פני אבינו שבשמים בכל יום ימקב

שציין       הגר"א  בדברי  מפורש  הוא  כן  בשו"ע  ובאמת  להגמ'   שם 
"מפני מה לא ירד להם לישראל מן פעם אחת בשנה?   )עו, א(:ביומא  

למלך בשר ודם שיש    -אמר להם: אמשול לכם משל למה הדבר דומה  
לו בן אחד. פסק לו מזונותיו פעם אחת בשנה, ולא היה מקביל פני 
והיה   יום,  בכל  מזונותיו  ופסק  עמד  בשנה.  אחת  פעם  אלא  אביו 

ם. אף ישראל, מי שיש לו ארבעה וחמשה בנים מקביל פני אביו כל יו
היה דואג ואומר: שמא לא ירד מן למחר ונמצאו כולן מתים ברעב,  

שבשמים",  את לבם לאביהן  מכוונים  מבואר    הנה ע"כ.    נמצאו כולן 
פעם לכלל ישראל פרנסתם השי"ת    שלא זימן הסיבה  ש,  מדברי הגמ'

יום. ישרצה שיקבמשום    -שלימה    שנהלאחת   פניו בכל  ישראל    לו 
לכל השנה, או פעם אילו היה זימן להם כל פרנסתם רק פעם אחת  ו

 ים תפללמ  היו  אם בטחונם בהשי"ת, ולמישלכל החודש, לא היו    אחת
 כלל ישראל  לקבוע בלב  ובכדיו בכל יום ויום כדי שיזכו לפרנסתם.  ילא

 .היה המן יורד בכל יום ויוםמשום כך מדת הבטחון,   את

הגמ',  הנה  ו       דברי  על  המפרשים  התלמידים?    י מהש הק'  שאלת 
שהמן    לאה הטעם  להדיא  בקרא  יום  ירד מפורש  :  דכתיבכ  ,בכל 

  ,ן אנסנו הילך בתורתי אם לא". ופי' רש"י"ולקטו דבר יום ביומו למע
 אם ישמרו המצות התלויות בו שלא יותירו, ולא יצאו בשבת ללקוט. 

לרבי  בשאלתם  דכוונת התלמידים    בעין יעקב( הובא  )הרי"ף    בזה   וביאר       
יוחי  בן  תינח  היא  שמעון  מ,  הקב"ה  היה  שלא אם  לקיטה  על  צוה 

והי  ויבאש, ילקטו בבת אחת אלא דבר יום ביומו  ותר ירום תולעים 
לא אם  בתורתו  הילכו  המן   על   אבל  .לנסותם  היה  ש  קשה,  ירידת 

 וארץ ומשם ילקטהאפשר להוריד פעם אחת בשנה ויהיה על פני כל 
לו פני  יקבשידבר יום ביומו. ועל זה השיבם רשב"י, שהטעם הוא כדי  

שבשמים   לאביהם  לבם  מכוונים  ויהיו  יום,  בכל  שבשמים  אביהם 
המן  שיחושו   יורד למחר, עכת"ד. כלומר, שאם היה  שמא אין המן 

י כבר   ליום, ולא היה  מיום  פני אדמה  יום, לא היו  וקיים על  רד בכל 
ויום, אבל כיון שהמן  ולבט  ך רו צמרגישים   ח בה' שיפרנסם בכל יום 

 . לבטוח בה' בכל יום ויום ך רוצ ה את ו שירגירד בכל יום ויום, ה

ם  ישה מוכרחים לוזהו עיקר הלימוד מכל פרשת המן, שכלל ישראל  
 איןם בכל יום ויום, שפרנסמכל בטחונם אך ורק בהשי"ת שהוא ית'  

לא ש,  וכמו כלל ישראל בזמן המדברלפרנסתם,    אחר  רלהם שום מקו
עצמם  את  חזק  צריכין למה לאכול כלל, וע"כ היו כל יום ויום    להם  היה

 א להם מה לאכול דבר יום ביומו. ישהשי"ת ימצ

 מובטח מכל סיבות העולם 

בעל את   מה שדימה )שער הבטחון, פתיחה( בות  ידועים דברי החובת הלבו      
מי שיודע להפוך הכסף לזהב והנחשת   דהיינו בטחון לבעל הכימיה, ה
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והבדיל לכסף על ידי חכמה ומעשה. וכתב החובת הלבבות שלבעל 
יתרון  יש  כל    עליו   הבטחון  לבאר  שם  והאריך  עשרה מעלות,  בעוד 

ל  נה. וכתב המעלה הראשואחד ואחד יותר מבעל שיש  בעל בטחון 
מיוחדים "  וז"ל:  הכימיה לדברים  צריך  הכימיה  שבעל  תחלתם, 

אכה, לא יוגמר לו דבר זולתם, ולא ימצאם בכל עת ובכל מקום, למל
טרפו מובטח לו מכל ס כמ"ש    בה מסבות העולם,יוהבוטח באלהים 

וגו',   האדם  יחיה  לבדו  הלחם  על  לא  כי  הודיעך  למען  כי  הכתוב: 
נבצרות ממנו בכל עת ובכל מקום, כאשר ידעת מדבר   הסבות אינן 

ועוגת רצפים וצפחת המים   אליהו עם העורבים ועם האשה האלמנה
איש   ה' מאה  ואחביא מנביאי  שאמר:  הנביאים,  עם  עובדיהו  ודבר 
כפירים   ואמר:  ומים,  לחם  ואכלכלם  במערה  איש  חמשים  חמשים 
רשו ורעבו ודורשי ה' לא יחסרו כל טוב, ואמר: יראו את ה' קדושיו כי  

 ", עכ"ל. אין מחסור ליראיו

ש      לוהנה  שיש  הכימיה  לכסף    את  בעל  דברים  הני  להפוך  האופן 
מובטח שפרנסתו  לו  נראה  הרי  החובת    תוזהב,  כתב  אמנם  לו. 

בעל הכימיה  בוטח בה' פרנסתו יותר מובטחת לו, שהרי  ההלבבות, ש
כדי להוציא הכסף  בדברים    כמהצריך לעשות איזה מלאכה, וצריך ל

ינו צריך  יותר מבטחת לו, שאל, אבל הבוטח בה', פרנסתו  עווהזהב לפ
העולם    ,לכלום מסיבות  סיבות  להיות ישכל  השליחים לו    כולים 

 .באם ירצה ה' לפרנסתו

 הלימוד מהמן

לעוינשטיין        יחזקאל  ר'  קכ"ז( הגאון  עמ'  אמונה,  יחזקאל  דברי    )אור  הביא 
החובות הלבבות אלו וכתב: "מגלה לנו התורה כי נתן לנו הקב"ה מן  
על  מושתתים  אינם  בעוה"ז  שחייו  וללמדנו  להודיענו  כדי  במדבר 
לחיי   הסיבה  וכל  עולם,  של  בריבונו  תלויים  האדם  חיי  אלא  מזונו. 

נראית    האדם הוא רק כפי שעולה ברצון הקב"ה, ואף במדבר שלא 
וזו מה   לזון את ישראל.  דרך למזונות באופן טבעי שלח הקב"ה מן 

"מי בכם וכו' הלך חשכים ואין נגה לו יבטח   )ישעיה נ, י(:שנאמר בנביא  
בשם ה' וישען באלוקיו" זו היא מדריגת הבטחון. כאשר ימצא במצב  

בעיניו  רואה  ואינו  מוחלטת  חשיכה  דרכו.    של  לו  שיאיר  תקוה  כל 
כי  ולמרות זאת חייב להיות בטוח כאילו והישועה נמצאת כבר לפניו.  

מהות הבטחון היא שאינו נשען על פרטים אלא בוטח בהקב"ה הכל  
וזה מה   יכול, וא"כ אין מניעת הסיבות הנראות בעין סיבה לאי בטחון.

ובכל   שהוסיף שם החוה"ל: "כי הסיבות אינן נבצרות ממנו בכל עת
מקום כאשר ידעת מדבר אליהו עם העורבים ועם האשה האלמנה  
היאך  ולראות  בנביא  שם  לעיין  וטוב  המים".  וצפחת  רצפים  ועוגת 

מזונותיו,   לו  ימציאו  והעורבים  קדמה  לישב  הקב"ה  הם  הורהו  כך 
דרכי הבטחון אשר נתבעים מאתנו, שחייב לבטוח בהקב"ה שימציא 

שזה  עורבים  ע"י  אף  פרנסתו  כלמעלה   לו  בשר  בעיני  שנראה  דבר 
מדרך הטבע, שכיון שבטוח בקב"ה שהוא כל יכול ואין לפניו חילוק  
בין ישוב למדבר ולכן בטחונו חייב להיות מושלם בכל הזמנים ובכל  

בוטח.  נקרא  אינו  זה  במדריגה  שאינו  וכל  נראה    המקומות.  מעתה 
לזרים    כמה רחוקים אנו מהבנת דרכי התורה וע"ז כוונת הנביא "הלא

נחשבה". והסיבה לכל זה שאיננו מבינים כלל את התורה. וסבורים  
אנו כי מעשה המן שבמדבר נכתב רק כסיפור המעשה היאך נתפרנסו  

ישראל במדבר, ואיננו יודעים שמטרת הכל לאלפנו וללמדנו לדעת  
בכל דרכינו שכן הם דרכי שמים בכל מקום ובכל שעה ואין מזונותיו  

 ק על פי דבר ה' יהיה האדם", עכ"ל.תלויים בלחם אלא ר

 מעשה שהיה כך היה 

ויש להביא דוגמא מדברי חז"ל עד היכן הדברים מגיעין, שהבוטח       
בסיבות   אפילו  העולם  מסיבות  סיבה  כל  ע"י  לו  מובטח  טרפו  בה' 

סז, ב(:מאוד. דאיתא בגמ'  רחוקות   דרבי    )כתובות  "ההוא דאתא לקמיה 
? א"ל: בבשר שמן ויין ישן. רצונך  נחמיה, אמר ליה: במה אתה סועד 

לזה   לו  גלגל עמו בעדשים ומת, אמר: אוי  שתגלגל עמי בעדשים? 
שהרגו נחמיה! אדרבה, אוי לו לנחמיה שהרגו לזה מיבעי ליה! אלא,  
דאתא  ההוא  האי.  כולי  נפשיה  לפנוקי  ליה  איבעי  דלא  הוא  איהו 

טומה  לקמיה דרבא, אמר לו: במה אתה סועד? אמר לו: בתרנגולת פ
ויין ישן. אמר ליה: ולא חיישת לדוחקא דציבורא? א"ל: אטו מדידהו  
קאכילנא? מדרחמנא קאכילנא! דתנינא: עיני כל אליך ישברו ואתה 

מלמד, שכל   -נותן להם את אכלם בעתו, בעתם לא נאמר אלא בעתו  
אתאי   אדהכי  בעתו.  פרנסתו  הוא  ברוך  הקדוש  נותן  ואחד  אחד 

לי חזיא  דלא  דרבא  תרנגולת אחתיה  ליה  ואתיא  שני,  תליסרי  ה 
 ", ע"כ. פטומה ויין ישן, אמר: מאי דקמא? א"ל: נענתי לך, קום אכול

וכבר עמדו המפרשים על דברי הגמ', דמאי שנא בעובדא קמייתא        
ישן,  ש ויין  שמן  הבשר  שרצה,  מזונותיו  עני  אותו  ביד  עלה  לא 

זכה שאחותו  שביד העני מזונותיו שרגיל לו,    הובעובדא בתרייתא על
 תרנגולת פטומה ויין ישן. הי"ג שנים הביא אותה  של רבא שלא ראה

ם, דהעני הראשון לא היה  שניההחילוק בין את המפרשים  ווביאר       
בוטח בה', משא"כ העני השני שהיה בוטח בה', זכה למזונותיו מכח 

"הרי לנו    ת האדם, דרכי הבטחון פ"ב(: )מדרגהסבא מנובהרדוק  מדת הבטחון. וז"ל  
מזה, שכח הבטחון בה' הוא כל כך חזק שאין שום דבר מוזר ורחוק  
חיי   לחיות  מחויב  שאינו  בדעתו  ברור  שלהבוטח  עד  ממנו  ונמנע 
הוא  ואם  וטבעו,  הרגלו  לפי  מחייתו  להשיג  יכול  אלא  הסתפקות 

כי אחר   מורגל בתרנגלת פטומה ויין ישן, גם זה ישיג בדרך הבטחון.
כזה   שהוא בוטח בה' ואכל מדרחמנא, אין להגביל בטחונו שבאופן 
יוכל לבטוח ובאופן אחר לא יתכן, במקום זה אפשר לבטוח ובמקום 

ואחר שעמד על דעתו אחר אי אפשר, כי יכולת ה' היא לאין תכלית,  
יותר   עוד  בו  מובטח  הוא  הרגלו,  לפי  ה'  לו  יזמין  שודאי  חזק  ברוח 

כסף על  משאר    מהבטחון  או  מהגנבים  שמור  שאינו  שבכיסו, 
כן  ...  המפסידים, מה שאין כן על ידי בטחונו הוא שמור מכל הפגעים

למעלה  והסכמתו  בדעתו  עצמו  את  המעמיד  בבטחונו,  האדם 
דרך   שהוא  אף  ונעלמות  רחוקות  בסבות  צרכיו  ישיג  אזי  מהסבות, 

אליו    כמו ההוא דאתא לקמה דרבא, שעל ידי בטחונו בה' יבאו  ,פלא
אשר יחסר לו בלי השתדלות, ואף על ידי סבות נעלמות ומופלאות 
וביד כל אחד ואחד לעמוד חזק בדעתו וסמיכות לבו ונפשו בבטחונו,  
ולהשביע נפשו במנוחה שלימה, וכל אשר יחסר לו יגיע לו מאליו",  

זהו הכח של מדת הבטחון, שיכול להשיג כל  עכ"ל. דברים נוראים!
סיבות    מזונותיו  וע"י  הטבע,  מדרך  למעלה  שהם  באופנים  אפילו 

 הבטחה הוא מובטח במאה אחוז! ה השאות רחוקות מאוד! 


