The Chag of
Emunah
“How’s business, Jack?”
“Couldn’t be better, Simcha. My store is
always full of customers.”
“Really, Jack? Please tell me about it.”
“I have a fruit and vegetable store. I do
not even have to advertise. People flock
into my store from the early morning to
the late evening. I can barely order
enough produce to keep up with the
demand. I have a fantastic parnassa
(livelihood).”
“That is great, Jack. To what do you
attribute your success?”
“If you want to know the truth, Simcha,
it’s my emunah (faith) and bitachon
(trust) in Hashem. I do not work very
hard. I just open the store, keep an eye
on the workers, and empty the cash
register at night. I have a very
high level of bitachon. I
trust that Hashem
will send me
parnassa with
just minimal
exertion on my
part.
Those
people who work
hard, or find it necessary to
cheat and steal, are just not on my
madrayga (spiritual level) of emunah and
bitachon.”
“Wow, I really envy you Jack. Hashem
should continue to bless you.”
“Amen, Simcha.”
A few days later, Jack is walking to his
store. Along the way, he passes a
storefront that is being refurbished. A big
sign hangs on the front window.
“OPENING SOON. MACK’S FRUIT AND
VEGETABLE STORE. THE BEST QUALITY
AND THE CHEAPEST PRICES.” Jack’s heart
drops. This new store will be a strong
competitor for his business. He worries
that he may lose customers. His is afraid of
his income going down. Jack begins to get
depressed. Then he gets angry.
“What nerve this guy Mack has! I have
the only store in this area. I can’t allow
him to cut into my business. I must take
drastic action. However, I must do it
secretly. No one must know, or else I will
ruin my good name.”
And so, Jack files an anonymous
complaint with the city hall mercantile
department. He hopes that Mack does not
have the license to open a store. His plan

is foiled, however, because Mack’s papers
are all in order. He then files a complaint
with the Better Business Bureau. He
accuses Mack of trying to steal customers.
This plan also fails. Mack is an honest
businessman. Jack does not give up. He
begins circulating anonymous leaflets
belittling Mack’s produce and his business
practices. All this is to no avail. Mack’s
store flourishes. Finally, Jack goes into the
open. He slanders Mack, saying that he
has no faith in Hashem. He tells people to
shop at his store, because he has true
emunah, bitachon, and Yiras Shomayim
(fear of Heaven). He then threatens his
customers to prevent them from shopping
at Mack’s. He finally hires thugs to stand
outside of Mack’s store and harass the
customers. He proves to himself and the
world that he will stop at nothing to close
down Mack’s business. The police are
called in, and Jack ends up paying a big
fine for corrupt business practices. His
once good name and his store are ruined.


This

story

is

based on a
parable
from
the Chazon Ish’s
sefer,
Emunah
and
Bitachon,
chapter two. He lays down the
basic principle that bitachon is the faith
that there are no chance happenings in
the world. All events under the sun are
decreed by The Almighty. “Chance is not
our master.” Hashem has no shortage of
ways to save us from difficult situations.
He can turn everything around in a
moment. We must strongly root the truth
into our hearts that everything is from
Him, whether is appears good in our eyes
or not. In this way, we are prepared to
accept an unpleasant situation, knowing
that it is from Him.

When

a person accomplishes this,

wonderful things happen. Bitachon has
the power to direct a person’s actions,
heal his pain, and help him recover from
the trauma of the event. He can then take
the proper action. He does not panic and
turn to underhanded practices to foil the
plans directed against him. Rather, he
realizes that Hashem sent him the tsorus
(trouble) because He wants something
from him. Therefore, he turns to his
heart, and contemplates his deeds. What
mistakes did he make that brought this
suffering down upon him? He does
teshuva on his aveyros (sins), he turns to

Hashem in tefillah (prayer), and he has
mercy on others by giving tsedaka. In this
way, he makes himself fit to receive
Divine Mercy. He does minimal physical
preparations, all guided by the Torah and
Halacha, to allow Hashem to save him.

One who has bitachon does not flaunt
it. He walks humbly and modestly with
Hashem. His mouth does not voice his
bitachon, and his heart bemoans the fact
that he lacks shelaymus (perfection) in this
area. Jack’s “bitachon” was all a fake. He
just spoke about it. When he came to a
difficult situation, he failed miserably,
trusting in no one and stopping at
nothing.

We are now in the midst of Pesach,
the chag of emunah. During Yetzias
Mitzrayim, Hashem showed the whole
world that He is the only power,
controlling everything in the universe. It
was plain for all to see that He directs
every event, and nothing happens by
chance. Recalling and reliving those
wonderful happenings strengthens our
emunah and bitachon. Use these days of
Pesach to come to new levels of faith and
trust in the Almighty.
Kinderlach . . .
Did you eat a delicious meal today? Thank
Hashem when you make your blessings.
He sent you the tasty food. Did you
understand the Mishna that you learned
with Abba today? Thank Hashem. He is
the One Who favors a man with
knowledge and teaches him wisdom. Did
you bang your toe when you were
walking barefoot? You can also thank
Hashem for that. Any suffering, no matter
how small, is a tremendous kapara
(atonement) for sins. Do you know
someone who is sick, poor, or in trouble?
They need Hashem's rachmonus (mercy)
to get them out of their difficult situation.
What is the best way to seek Divine
rachmonus? By having mercy on others.
What a blessing in disguise! Hashem puts
people in a situation where they need
rachmonus, in order to help them learn to
have rachmonus on others. Their teshuva,
tefillah, and tsedaka will strengthen their
emunah, bitachon, and their connection
to the Creator. They will feel more
confident about being saved. They will
place their faith in Him, and not in the
authorities. Now, during this chag of
Pesach, we have a golden opportunity to
fortify our emunah before any tsorus
comes. Take advantage, kinderlach. Take
a big step closer to Hashem.
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"איך העסקים ,ראובן?"
"מצויין ,שמחה .לא יכול להיות טוב יותר .החנות שלי מוצפת
תמיד בלקוחות".
"באמת ,ראובן? איזו חנות יש לך?"
"יש לי חנות פירות וירקות .ואינני צריך אפילו להשקיע בפרסום.
אנשים גודשים את החנות מהבוקר עד הערב .אני בקושי מספיק
להזמין די סחורה כדי לספק את הביקוש .הפרנסה מצויה
בשפע!"
"כמה נפלא ,ראובן! איך אתה מסביר את הצלחתך?"
"אם אתה רוצה לדעת את האמת ,שמחה ,סוד הצלחתי הוא
אמונה ובטחון בה' .אינני עובד קשה .אני
רק פותח את החנות ,משגיח על העובדים,
ומרוקן את הקופה מדי ערב .יש לי דרגה
גבוהה של בטחון .אני בוטח בה' שישלח
לי את פרנסתי עם מינימום מאמץ מצדי.
האנשים שעובדים קשה ,או שמתדרדרים
לגניבות ורמאות ,פשוט אינם מצויים
במדרגה שלי באמונה ובטחון".
"אני ממש מקנא בך ,ראובן .יהי רצון
שהבורא ימשיך לברכך".
"אמן ,שמחה".
כמה ימים לאחר מכן ,פוסע ראובן לחנותו
בבוקר .בדרך הוא חולף על פני חנות
העוברת שיפוצים .שלט גדול תלוי בחלון
הראווה :הפתיחה בקרוב' :אצל שמעון'
 פירות וירקות .איכות מעולהומחירים נמוכים .לבו של ראובן נופל
בקרבו .החנות החדשה תתחרה בחנותו
שלו .הוא דואג שמא יאבד לקוחות .הוא
מפחד שהכנסותיו יפחתו .רוחו נופלת.
והוא מתחיל לכעוס.
"איזו חוצפה יש לשמעון! בינתיים ,החנות
שלי היא החנות היחידה באזור .אינני יכול
לאפשר לו לפגוע בעסקים שלי .עלי
להתחיל לפעול בנחרצות – אבל בסתר.
אף אחד לא צריך לדעת ,שאם לא כן ,אאבד את שמי הטוב".
וכך ,ראובן מגיש תלונה אנונימית למחלקת העסקים של
העירייה .הוא מקווה שאין לשמעון רשיון לפתוח את החנות .אך
תוכניתו אינה עולה יפה ,שכן שמעון דאג למלא את כל הטפסים
כנדרש .לאחר מכן פונה ראובן בתלונה לאגודה להגנת הצרכן.
הוא מאשים את שמעון בכך שהוא מנסה לגזול ממנו לקוחות .גם
תוכנית זו נוחלת כשלון .שמעון הוא איש עסקים ישר .ראובן איננו
מתייאש .הוא מתחיל להפיץ עלונים אנונימיים המגנים את תוצרתו
של שמעון ואת דרכי ניהול החנות .אך הכל ללא הועיל .חנותו
של שמעון משגשגת .לבסוף ,יוצא ראובן בגלוי נגד שמעון .הוא
מכפיש אותו ,ואומר שאין לו אמונה בה' .הוא אומר לאנשים
להפסיק לקנות בחנותו של שמעון ,שכן לו ,לראובן ,יש אמונה
אמיתית ,בטחון ויראת שמיים .והוא מוסיף ומאיים על לקוחותיו
שלו כדי למנוע מהם לקנות אצל שמעון .לבסוף הוא שוכר
בריונים שיעמדו מחוץ לחנותו של שמעון ויטרידו את הקונים .הוא
מוכיח לעצמו ולעולם ששום דבר לא יעצור אותו במאמציו להביא
לידי סגירת חנותו של שמעון .לאחר זמן ,המשטרה נקראת
להתערב ,ועל ראובן מוטל קנס גדול על התנהגות עסקית
מושחתת .גם שמו הטוב וגם חנותו נהרסים לחלוטין.

סיפור זה מבוסס על משל שמביא החזון איש בספרו "אמונה
ובטחון" ,פרק ב' .החזון איש קובע את העקרון הבסיסי שהבטחון
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היא "האמון שאין מקרה בעולם וכל הנעשה תחת השמש הכל
בהכרזה מאתו יתברך ".המקריות איננה האדון לגורלנו .והרי לא
חסרים לה' דרכים להצילנו ממצבים קשים .הוא יכול להפוך הכל
ברגע .עלינו להשריש בלבותינו את האמונה שהכל מאתו ,בין אם
הדברים נראים טובים בעינינו ,ובין אם לא .כך נהיה מוכנים
לקבל גם מצבים בלתי נעימים ,ביודענו שגם אלה באים ממנו.
כאשר אדם מצליח להגיע למדרגה זו ,קורים דברים נפלאים.
לבטחון יש הכוח לכוון את צעדיו של האדם ,להקל את סבלו
ולסייע לו להתגבר על הטראומה של האירוע .כך הוא יכול גם
לפעול כפי הצורך .הוא איננו נכנס לפאניקה ואיננו בוחר בדרכי
פעולה מגונים כדי להכשיל את התוכניות המכוונות נגדו .לא –
הוא מבין שה' שלח לו את הצרה הזאת כי הוא רוצה משהו ממנו.
ולפיכך ,הוא פונה אל לבו פנימה,
ומפשפש במעשיו .במה טעה שה' מביא
עליו את הסבל הזה? הוא שב בתשובה
על עבירותיו ,פונה אל ה' בתפילה ונותן
צדקה .כך הוא מכין עצמו להיות ראוי
לזכות ברחמי שמיים .ובמישור המעשי,
הוא פועל פעולות מעטות ככל האפשר,
פעולות שכולן מונחות ע"י התורה
וההלכה ,ושיש בהן כדי לאפשר )כביכול(
לה' להצילו.
בעל הבטחון איננו מתפאר בבטחונו.
"ומטבע הבוטח באמת בהצנע לכת ולא
ישמע מפיו כי הוא מן הבוטחים ".יתר על
כן" ,גם בלבו הוא נאנח על חסרון בטחונו
ומיעוט שלימותו בזה ".בטחונו של ראובן
הוא בטחון מזוייף – הוא בפיו בלבד.
כאשר הוא נבחן בנסיון קשה ,הוא נכשל,
אינו בוטח בשום דבר ואינו נמנע מכל
מעשה נלוז.
אנו כעת בעיצומם של ימי הפסח ,חג
האמונה .ביציאת מצרים הראה ה' לעולם
כולו כי הוא אדון הכל ,השולט בכל
העולם .הכל יכלו לראות בבירור כי הוא
המנהיג כל אירוע ,וכי אין שום דבר
הקורה במקרה .ההיזכרות בכל הנפלאות הללו ,והחוויה של
הפסח מחזקת את אמונתו ובטחוננו .נצלו ימים אלה של הפסח
כדי להגיע לדרגות חדשות וגבוהות של אמונה ובטחון בה'.
ילדים יקרים . . .
האם אכלתם היום ארוחה טעימה? הודו לה' בברכותיכם .הוא
ששלח לכם את האוכל הערב .האם הבנתם את המשנה שאבא
לימד אתכם היום? הודו לה' ,כי הוא החונן לאדם דעת ומלמדו
בינה .האם הלכתם יחפים בבית ודרכתם על צעצוע שהיה זרוק
על הריצפה? עליכם להודות לה' גם על זה .כל סבל ,ואין זה
משנה כמה קטן הוא ,משמש כפרה עצומה על חטאים .האם
אתם מכירים חולה ,עני או מישהו שנמצא בצרה? הם זקוקים
לרחמי שמיים כדי להיחלץ מהמשבר שבו הם נמצאים .מהי הדרך
הטובה ביותר לזכות ברחמי שמיים? על ידי רחמנות על אחרים.
איזו ברכה יש כאן ,גם אם איננו רואים אותה בתחילה! ה' מעמיד
אנשים במצב שבו הם זקוקים לרחמנות ,כדי לעזור להם ללמוד
לרחם על אחרים .מעשי התשובה ,התפילה והצדקה שלהם יחזקו
את האמונה והבטחון שלהם בה' ,ואת הקשר שלהם אתו .הם
יחושו בטוחים יותר שיינצלו .הם ישימו בו – ולא בשליטי בשר ודם
 את מבטחם .כעת ,במשך חג הפסח ,יש לנו הזדמנות פז לחזקאת אמונתו לפני שמגיעות צרות .נצלו את ההזדמנות ,ילדים
יקרים .התקדמו בצעד גדול אל עבר ה'.
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