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 | הרב אליעזר קשתיאל  תולדות ור"ח כסליופרשת 

 הביטחון והסמיכה על הקב"ה -' ואני בחסדך בטחתי'
  ומהוא 'לסמוך על ד' חודש כסלוב האדם בירור מהותו של עבודת

 
 לפי חכמת הסוד לכל חודש ישנה אות ולכסלו האות 'ס' 1

 לסמוך. -'סמך' 

 עלינו לסמוך על הקב'ה.

 החזון איש: ישנה טעות נפוצה שאנשים עושים מה שמתחשק להם בחיים ואומרים ש'יהיה בסדר', ' אני סומך על ה' '...

 גם הרב קוק כותב כך בעולת ראי'ה.

 אסור לעשות כך.

 מה המשמעות של לסמוך על הקב'ה? -אם כך 

 וסומכים על ה' שכך טוב ונכון.מנע מעבירות ילקיים את המצוות ולה משמעות ראשונה:

 סמֹוך! - ".וכי תאמרו מה נאכל בשנה השמינית.."כמו לא לעבוד בשמיטה. 

 הכול מתואם אצל הקב'ה.היא מעגל סגור. אין פרצה. אין חורים.  האות 'סמך'

 ."בה' חסד יסובבנהו הבוטח" -וכך דברי הנביא 

 הולטובפה יד ה', וסמוך עליו שהוא מכוון זאת  -לאדם קורים כל מיני אירועים   משמעות שניה:

 .'ואני בחסדך בטחתי'ודאי טובים, של ד' מניעיו וש

 בפרשת השבוע ישנם הרבה ביטויים של בטחון.

בבית  ואיזו מצווה? יעקב רוצה לעבוד לא תפסיד! -ויתור על האוכל שלך..?! אם זאת מצווה  -לעשיו ים דשענתינת נזיד ה
 המקדש! ע"י קניית הבכורה!

 אל את רבקה שאולי יצחק יגלה אותו והוא יקולל...!! יעקב שו  -וכך בברכות ליעקב ועשיו 

 וכי איזה תשובה זו??  "עלי קללתך בני"רבקה עונה: 

  'אני פועלת ע"פ נבואה'! - .'עלי איתאמרת בנבואה': אונקלוס מבאר תרגוםאלא ש

 .זה לטובה כי אני פועלת ע"פ נבואה! -גם היא תהיה קללה  בטחון בהבטחת ה' והדרכתוולכן יש לי ]רבקה[ 

 על מה סמכו?? -המכבים  -וכך במלחמה ביוונים 

 נבואות זכריה ודניאל!ואיפה?  -מתם והצלחתם! עינו בתנ"ך וראו שתי נבואות מפורשות על מלח

 ההוראה האלוקית נכונה ולטובה. גם אם נראה קשה ולא ברור.

לטובת המאמץ  הטורקי לקח את הכסף והאוכל של האנשים במלחמת העולם הראשונה הצבא  :סיפור קצר על בנושא
 ..!... היה רעב עד שמתו ילדים בירושלים ברעבהמלחמתי

 בבית של ר' אריה לוין לא היה אוכל והוא הלך לקחת הלוואה ממלווה אחד בעיר.

 הוא רצה לתת לו ספרים עתיקים כמשכון תמורת הלוואה, ואותו מלווה סירב.

 יכעס עליו ואין לו אינטרס לתת לו כסף....!טענת המלווה היתה שהרב צדיק ושבכל מקרה לא 

 ר' אריה לוין התמוטט והיה לו קשה איך ייתכן שדווקא הליכותיו בדרך ה' גורמת לו הפסד..!!

 אשתו נזפה בו שימשיך לבטוח בה' ושיהיה טוב.

 בתוך כדי כך הגיע מכתב מקרוב משפחה בחו'ל ששלח כסף...

 הערכים שלנו ואוחזים בהם כי הם האמת, ולא לפי חשבונות פשוטים אם יסתדר או לא.אנחנו חיים לפי 

 שבת שלום וחודש טוב!
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 פנימי לא מוגהה – [תשפ"ב פרשת תולדות רח כסלוערב ] שיכתוב 


