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ָיַדְעִּתי ַּגם ָיַדְעִּתי ִּכי ֵאיֶנִּני ָראּוי ִלְכּתֹוב ְּבִעְנְיֵני מּוַסר 
ּוִבְפָרט ְּבִעְנַין ִנְׂשָּגב ֶזה ֶׁשל ִמַּדת , ְוִיְרַאת ָׁשַמִים

א ִנְמַנְעִּתי ִמִּלְכּתֹוב ֻקְנְטֵרס ֶזה, ַהִּבָּטחֹון , אּוָלם 

ִּבְפָרט ֶׁשָּכל . ִריםאּוַלי ִיְדַּבק ַּגם ִּבי ַמֶּׁשהּו ֵמַהְּדבָ 
ַהְּדָבִרים ְמבּוָּסִסים ַעל ִּפי ִסְפֵרי ָהִראׁשֹוִנים 

חֹובֹות ַהְּלָבבֹות , ְּבִעָּקר ִמֵּסֶפר ַהּכּוָזִרי, ְוָהַאֲחרֹוִנים

ם ְּבמֹוֶרה ְנבֹוִכים ּוְבנֹו ַרִּבי ַאְבָרָהם "ָהַרְמּבָ , )ל"חוה(
ַרֵּבנּו יֹוָנה , )ה"המל(ם ְּבִסְפרֹו ַהַּמְסִּפיק ְלעֹוְבֵדי ַהּׁשֵ 

י ִלּקּוטֵ , ֶנֶפׁש ַהַחִּיים, ל"ָהַרְמחַ , ל"ַהַּמַהָר . ן"ְוָהַרְמּבַ 

ִמְכַּתב  ,א"ַהֲחזוֹ , ַמְדֵרַגת ָהָאָדם, ֵּבית ַהֵּלִוי, ן"מֹוֲהַר 
ם ָּבהֶ ת ְמקֹומוֹ  ֵיׁש. ְוֵסֶפר ִׂשְפֵתי ַחִּיים, ֵמֵאִלָּיהּו

 .ןָהִעְניָ  ֹצֶרי פִ לְ  ְוִנְׁשנּו ָחְזרּום ַהְּדָבִרי

  



  

מָ    הַהְקּדָ

 ַהִּבָּטחֹון ְמֹבֶאֶרת ְּבַהְרֵּבה ְמאֹוד ְּפסּוִקים ַּבּתֹוָרה
ַטֲעָמם ֶׁשל . ּוִבְפָרט ְּבֵסֶפר ְּתִהִּלים ְּבִדְבֵרי ַהְּנִביִאים

ְּכגֹון , ת"הּוא ָהֱאמּוָנה ְוַהִּבָּטחֹון ַּבַהֵׁשיִ  ֵחֶלק ִמִּמְצֹות ַהּתֹוָרה

ֶהי' הה ִעם ָתִמים ִּתְהיֶ 'ִמְצַות  ֶׁשֵּפרּוָׁשּה , )יג, דברים יח( 'ֱא
ִלְבֹטַח ְּבָכל ֵלב ֶׁשָּכל ַמה ֶּׁשּקֹוֶרה ָלָאָדם ִהּנֹו ֻמְׁשָּגח ֵמַהּבֹוֵרא 

א ַלְחקֹור ַאַחר ֶהָעִתיד, ִיְתָּבַר ֶאָּלא ְלַקֵּבל ֵאת ַהֹּכל , ְוֵכן ֶׁש

ֶסֶפת ִהיא ִמְצַות ֻּדְגָמא נוֹ  .):קיג פסחים ם"רשב( ִּבְתִמימּות
 ְׁשִמַּטת ַהַּקְרַקע ֶׁשּנֹוֲעָדה ְלַחֵּזק ֵאת ִמַּדת ַהִּבָּטחֹון ֶׁשֶּנֱאַמר

' ְוִכי ֹתאְמרּו ַמה ֹּנאַכל ַּבָּׁשָנה ַהְּׁשִביִעת ְוכּו' :)ב, ויקרא כה(

ְוִצִּויִתי ֶאת ִּבְרָכִתי ָלֶכם ַּבָּׁשָנה ַהִּׁשִּׁשית ְוָעָׂשת ֶאת ַהְּתבּוָאה 
ׁש ַהָּׁשִניםלִ  ג ֶׁשַהּנֹוהֵ  )פד מצוה( ַהִחּנּור ְּבֵספֶ ר ּוֵבאֵ ' ְׁש

  ר ֹחסֶ א ְות ַהִּכילּות ִמַּד  ּבוֹ ק ִּתְתַחּזֵ א , ָׂשֵדהּות אֶ ר ְלַהְפִקי

  .ןַהִּבָּטחוֹ   

א ְלַפֵחד ֵמַהּקֹורֹות אֹותוֹ  , ִצְּוָתה ַהּתֹוָרה ַעל ָהָאָדם ֶׁש

א ְלַפֵחד ֵמָהֻאּמֹות ְּכמֹו ֶׁשִּנְצַטּוֵ  ינּו ְּבִכּבּוׁש ָהָאֶרץ ֶׁש
ִּכי ֹתאַמר ִּבְלָבְב ַרִּבים ַהּגֹוִים ָהֵאֶּלה ': )יח-יז, דברים ז(ֶׁשֶּנֱאַמר 

 ְוֵכן ַהִּצּוּוי. 'א ִתיָרא ֵמֶהם ְוגוֹ . ִמֶּמִּני ֵאיָכה אּוַכל ְלהֹוִריָׁשם

ל ֹאְיֶב ְוָרִאיָת סּוס ָוֶרֶכב ִּכי ֵתֵצא ַלִּמְלָחָמה עַ ' :)א, דברים כ(

 ִמְצַות

 עֹוד 
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א ִתיָרא ֵמֶהם ִּכי ה ֶהי ִעָּמ ַהַּמַעְל ֵמֶאֶרץ ' ַעם ַרב ִמְּמ  ֱא

: )ג לב"ש ת"שע(ַעל ְּפסּוִקים ֵאּלּו ָּכַתב ַרֵּבנּו יֹוָנה . 'ִמְצָרִים
ְיׁשּוַעת  ִּתְהֶיה, ֻהְזַהְרנּו ָּבֶזה ֶׁשִאם ִיְרֶאה ָהָאָדם ִּכי ָצָרה ְקרֹוָבה

: )י, תהלים פה(ְּכִעְנָין ֶׁשֶּנֱאַמר , ְוִיְבַטח ָעֶליהָ , ְקרֹוָבה ִּבְלָבבוֹ ' ה

  ִמי ַאְּת ': )יב, ישעיהו נא(ר ֶנֱאמַ  ְוֵכן', ַא ָקרֹוב ִליֵרָאיו ִיְׁשעוֹ '
  .'ַוִּתיְרִאי ֵמֱאנֹוׁש ָימּות  

יכּות נֹוָעדּו ְלַלֵּמד ֵאת ֵמַהַּמֲעִׂשים ֶׁשִּנְכְּתבּו ַּבּתֹוָרה ַּבֲאִר 

ל "ת ַּכְּמֹפָרׁש ַרּבֹות ְּבִדְבֵרי ֲחזַ "ַהִּבָּטחֹון ַּבַהֵׁשיִ 
ַּכֲאֶׁשר ַהּבֹוֵלט ֶׁשָּבֶהם הּוא ַהָּמן ֶׁשָּיַרד , ּוִבְמָפְרֵׁשי ַהּתֹוָרה

ְלַמַען ַעֹּנְת ּוְלַמַען ַנֹּסֶת ': )טז, דברים ח( ַּבִּמְדָּבר ֶׁשָעָליו ֶנֱאַמר

ה סֹוֵבב ֵאת ִיְׂשָרֵאל "ֶזהּו ַהַּטַעם ֶׁשַהָּקּבָ  .'ְלֵהיִטְב ְּבַאֲחִריֶת
ֵתק ֵאת ַהַּמִים ְּבִמְדַּבר יּוִּמ , ַּבִּמְדָּבר ִלְפֵני ֶּׁשָּקַרע ָלֶהם ֵאת ַהָּים

ְּכֵדי ְלַהְכִניס ָּבֶהם ֱאמּוָנה ּוִבָּטחֹון ַעד , ׁשּור ַעל ְיֵדי ֵעץ ַמר

  ְּבִלָּבם ְּכָדָבר ִטְבִעי  הְוָהֱאמּוָנה ְוַהִּבָּטחֹון ִּתְהיֶ , ְלָכ ֶׁשִּיְתַרְּגלּו
  .)טו, דברים ח. יז, רבנו בחיי שמות יג(  

א ִּנְכְּתָבה ַּבּתֹוָרה ִּבְמֹפָרׁש ֵּכיָון ֶׁשֵּיׁש  ַהִּבָּטחֹון 

. ןַהִּבָּטחוֹ ת ְּבִמַּד ם ָהָאָד י ְּבנֵ ן ֵּבים ׁשֹוִנים ֶהְבֵּדִלי

ְּבָכל ' ְּנִביִאים ְוַהַּצִּדיִקים ִהִּגיעּו ְלַדְרָּגה ָּבּה ִהְרִּגיׁשּו ֵאת ָיד ההַ 

ים  ַרּבִ

ִמְצַות 
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ת "ֵיׁש ַהִּמְׁשַּתְּדִלים ְלַהֲאִמין ְוִלְבֹטַח ַּבַהֵׁשיִ  .ֶרַגע ֵמיֵמי ַחֵּייֶהם

  משך ( ְוֵיׁש ַהּבֹוְטִחים ַרק ְּבֵעת ָצָרה ְוצּוָקה ,ְּבָכל ִהְזַּדְּמנּות

  .)כ ,י דבריםחכמה   

א ָּכְתָבה ִּבְמֹפָרׁש ֵאת חֹובַ   ןַהִּבָּטחוֹ ת ַאף ֶׁשַהּתֹוָרה 

ְוַאף , ֲהֵרי ֶׁשחֹוָבה ַעל ָּכל ָאָדם ַלֲעבֹוד ַעל ִמָּדה זוֹ 

ְּדַהְינּו , ׁשֹוֲאִלים ֵאת ָהָאָדם ִּבְׁשַעת ַהִּדין ִאם ִצָּפה ִליׁשּוָעה

  ת ַהֵּׁשם ְוִהְתַחֵּזק ְּבִבָּטחֹון ְּבָכל ֶׁשּׁשֹוֲאִלים ִאם הּוא ִצָּפה ִליׁשּועַ 

  .)בית הלוי(ְּפָרט ֶׁשִּמְתַחֵּדׁש ַעל ָהָאָדם ִּביֵמי ַחָּיו   

ֶׁשֲחַבּקּוק ַהָּנִביא ֶהֱעִמיד ֵאת  ).כאמכות מסכת (ֲחָכִמים 

 ֶׁשֶּנֱאַמר, ִמְצַות ָהֱאמּוָנה -ָּכל ַהִּמְצֹות ַעל ִמְצָוה ַאַחת 

, םִּדְבֵריהֶ  ֵּפרּוׁש. 'ְוַצִּדיק ֶּבֱאמּוָנתֹו ִיְחֶיה': )ד, חבקוק ב(

ֶׁשִּמַּכָּמה ִסּבֹות ְּבסֹוף ַהּדֹורֹות ִיְהֶיה ַקל ַיֲחִסית ְלַקֵּים ֵאת 

א מֹוְנִעים ֵמִאָּתנּו  םּוִבְפָרט ֶׁשַּכּיוֹ , ַהִּמְצֹות ֻאּמֹות ָהעֹוָלם 

ר יֹותֵ ר ְּבִהּדּום ְלַקּיֵ ם ְיכֹוִלי ֶׁשֲאַנְחנּות ִמְצוֹ  ְוֵיׁש, ְלַקֵּים ִמְצֹות

ְּבִמְצַות ָהֱאמּוָנה ְוַהִּבָּטחֹון ֵנְחָּלְׁשנּו  ,אּוָלם .ןְּתִפִּלית ִמְצוַ  ְּכמוֹ 

  ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָהֱאמּוָנה ְוַהַהְׁשָּגָחה ַהְּפָרִטית ַעל ָּכל  ,ְמאֹוד

  .ִּמְצֹותהַ ל ִהיא ַהְּכִלי ַהַּמֲחִזיק ֵאת ִקּיּום ּכָ  ַמֲעֵׂשה ָהָאָדם  

ָאְמָנם 

 ָאְמרּו 



 למעלה למשכיל        ד
 

ֵּבאּור ַמהּות . ְּבִמַּדת ַהִּבָּטחֹוןה "ֶזה ַנֲעסֹוק ְּבֵעזְ 

ְּכמֹו , ַהּבֹוֵטחַ ל ׁשֶ  ּוְׂשָכרוֹ  ַהִּבָּטחֹון ָהֲאִמִּתי
ְוֶתן ָׂשָכר טֹוב ְלָכל ַהּבֹוְטִחים ' ֶׁשאֹוְמִרים ִּבְתִפַּלת ֲעִמיָדה

   ,תַהִּנְסיֹונוֹ ת ַּתְכִלי, ןְלִבָּטחוֹ  יעַ ְלַהּגִ  ַהֶּדֶר .'ְּבִׁשְמ ֶּבֱאֶמת

  .ְועֹוד, ַהִהְׁשַּתְּדלּות ,ַהֹּצֶר ִּבְתִפָּלה ,ַהִּיּסּוִרים  

חֹון ּטָ   ָהֱאמּוָנה ְוַהּבִ

. ָהֱאמּוָנה ג ִעָּקִרי"ִהיא ַהְּיִדיָעה ַהִּׂשְכִלית ֶׁשל ָּכל י

א ַּדי ְּבָכ ְלַהְפִנים ֵאת  ֶאָּלא ָצִרי ַּגם, אּוָלם 
ָהֱאמּוָנה ֶאל ַהֵּלב ְּבֹאֶפן ֶׁשָהֱאמּוָנה ִּתְהֶיה ַהָּדָבר ַהָּיִחיד 

. 'ִּבָּטחֹון'ַהַהְפָּנָמה ֶאל ַהֵּלב ִנְקֵראת . ֶׁשְּמַנֵּוט ֵאת ַחֵּיי ָהָאָדם

ְוַהִּבָּטחֹון , ָהֱאמּוָנה ִּבְבִחיַנת ֲהָלָכה'א "ְּכמֹו ֶׁשּכֹוֵתב ַהֲחזוֹ 
  אּוָלם , ַּגם ַמֲאִמין ַעל ִּפי ֶזה ָּכל ִמי ֶׁשּבֹוֵטחַ . 'ַמֲעֵׂשה ִּבְבִחיַנת

  .א ָּכל ִמי ֶׁשַּמֲאִמין ַּגם ּבֹוֵטחַ   

 ֶאל ַוֲהֵׁשֹבתָ  ַהּיֹום ְוָיַדְעּתָ ': )לט, דדברים (ָּכָוַנת ַהָּפסּוק 
ִהים הּוא 'ה ִּכי ְלָבֶב  ָהָאֶרץ ְוַעל ִמַּמַעל ַּבָּׁשַמִים ָהֱא

ֹמה ַהֶּמֶל ר ָאמַ ן ְוכֵ ', עֹוד ֵאין ִמָּתַחת ְּבַטח ' :)ה, משלי ג(ְׁש

ַהַּמְרִאים ֶׁשֲעבֹוַדת ם נֹוָסִפים ּוְפסּוִקים ַרִּבי, 'ְּבָכל ִלֶּב' ֶאל ה

ֻקְנְטֵרס   ּבְ

 ָהֱאמּוָנה 

זֶהּו 



 ה       אמונה ובטחון
 

ָכ ָהָאָדם , ָהֱאמּוָנה ִהיא ְלַהְכִניס ֵאת ָהֱאמּוָנה ֶאל ּתֹו ַהֵּלב

שבת ( ל"ֶזה ֵּפרּוׁש ַמה ֶׁשָאְמרּו ֲחזַ וְ  .ִיְפַעל ַעל ִּפי ָהֱאמּוָנה

ֵאין ַהָּכָוָנה , ִמֶּׁשָחַרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָּפְסקּו ַאְנֵׁשי ֲאָמָנה: :)קיט

ֶאָּלא , ה"ֶׁשָּפְסקּו ִמְּלַהֲאִמין ִּבְבִריַאת ָהעֹוָלם ַעל ְיֵדי ַהָּקּבָ 

  ת ְלדֹורוֹ ס ְּבַיחַ  קֶׁשַהִּבָּטחֹון ְּבָכל ַהֵּלב ְּבַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית ָּפסַ 
  .ְוָכֵעת ָהֲעבֹוָדה ַעל ֶזה ָקָׁשה ְמאֹוד, םקֹוְדִמי  

 ,ְּבִעּיּון ,ְלַהְכִניס ֵאת ָהֱאמּוָנה ֶאל ַהֵּלב ְּתלּוָיה ְּבִדְקּדּוק

ָהֵעָצה ָלֶזה ִהיא . ּוַבֲחָזרֹות ַרּבֹות ַעל ְיסֹודֹות ָהֱאמּוָנה
ִּבְפָרט , י ֱאמּוָנה ׁשּוב ָוׁשּוב ְּבָכל ִהְזַּדְּמנּותַלֲחֹזר ּוְלַׁשֵּנן ְּבִעְנְינֵ 

ִמַּדת ' )א"פ(א "ְּכמֹו ֶׁשָּכַתב ַהֲחזוֹ . ִּבְזַמן ֶׁשל ֶׁשֶקט ְורֹוַגע

ְוַעל ַהְּזַמן ַהּמֹוִעיל . 'ֱאמּוָנה ִהיא ְנִטָּיה ַּדָּקה ֵמֲעִדינּות ַהֶּנֶפׁש
ּוְׁשָעתֹו , ָאָדם הּוא ַּבַעל ֶנֶפׁשִאם הָ 'ְלַהִּביט ְּבִעְנְיֵני ֱאמּוָנה ָּכַתב 

  ן ַהְּזמַ א הּוה זֶ ן ְזמַ . 'ָחְפִׁשי ֵמְרָעבֹון ַּתֲאָוִני, ְׁשַעת ַהְׁשֵקט

  .תִנְסיֹונוֹ  ִיְהיּו ּבוֹ ם ַלּיוֹ ן ְלִהְתּכֹונֵ ם ַהַּמְתִאי  

, ָהֱאמּוָנה ְוַהִּבָּטחֹון ִהָּנּה ֲעבֹוָדה ְּבֶמֶׁש ָּכל ַהַחִּיים

ְּבַטח ': )ג, תהלים לז(ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב , םַּבַחִּייע ֶרגַ ל ּוְבכָ 

ֶׁשֵּפרּוׁשֹו ֶׁשִחּזּוק ' ַוֲעֵׂשה טֹוב ְׁשָכן ֶאֶרץ ּוְרֵעה ֱאמּוָנה' ַּבה
ְּכמֹו ַהְּבֵהמֹות ָהרֹועֹות  ,ֶּבֱאמּוָנה ּוִבָּטחֹון ְצִריִכים ִלְהיֹות ָּתִמיד

ֶרְך  ַהּדֶ

 ֲעבֹוַדת 



 למעלה למשכיל        ו
 

  ָּכ ָעֵלינּו ַלֲעסֹוק ְּבִעְנְיֵני , ל ַהּיֹוםְּבִמְרֶעה ֶׁשעֹוְסקֹות ָּבֲאִכיָלה ּכָ 

  .ִּבָּטחֹון ָּכל ַהַחִּיים  

ָרִטית ָחה ּפְ ּגָ ַהׁשְ   ָהֱאמּוָנה ּבְ

ה ָּבָרא ֵאת "ָהֱאמּוָנה ִהיא ָהֱאמּוָנה ַהִּׂשְכִלית ֶׁשַהָּקּבָ 

, הָהעֹוָלם ּוַמְׁשִּגיַח ַעל ָּכל ְּפָרט ּוְפָרט ַהַּנֲעֶׂשה ַּבְּבִריָא
ה ָּבָרא "ֵאת ָהֻעְבָּדה ֶׁשַהָּקּבָ . ַהְׁשָּגָחה ְּכָלִלית ְוַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית

ֶאָּלא ֶׁשֵּמָאז ּדֹורֹו , ֵאת ָהעֹוָלם ָיַדע ָאָדם ָהִראׁשֹון ּוָבָניו ַאֲחָריו

ִמּתֹו ָטעּות , ֶׁשל ֱאנֹוׁש ִהְתִחילּו ַהאּומֹות ַלֲעבֹוד ֲעבֹוָדה ָזָרה
א ַמְׁשִּגיַח ַעל , ה ָּבָרא ֵאת ָהעֹוָלם"י ֶׁשַהָּקּבָ ֶׁשַאף ַעל ּפִ  הּוא 

ל ׁשֶ  ִמְּכבֹודוֹ ה זֶ ן ֶׁשֵאי הָהְיתָ ם ַטֲעָנתָ . ַמה ֶּׁשּקֹוֶרה ַּבְּבִריָאה

, לָּבעֹוָלם ַהָּׁשפֵ  םְלִהְתַעֵּסק ַּבְּדָבִרים ַהְּקַטִּנים ַהּקֹוִרי אַהּבֹורֵ 
  ה ַּגם ִּבְבִריַאת ָהעֹוָלם ַעל ְיֵדי ֶהְמֵׁש ַהָּטעּות ֵהִביא ִלְכִפיָר 

  .ָזָרהה ַלֲעבֹוָד ם ּוִמּׁשָ , ַהּבֹוֵרא  

א ַרק ֶׁשַהָּקּבָ  ה ָּבָרא "ֶׁשָּבא ַאְבָרָהם ָאִבינּו ִּגָּלה ּוִפְרֵסם ֶׁש
. ֵאת ַהְּבִריָאה ֶאָּלא ַּגם ַמְׁשִּגיַח ַעל ָּכל ַמה ֶׁשּקֹוֵרא ָּבעֹוָלם

ָאַמר ַרִּבי ': )ט"ר פל"ב(ל ַּבִּמְדָרׁש "יעּו ֲחזַ ֵאת ַהְּדָבִרים ִהּבִ 

ְוָרָאה ִּביָרה , ִיְצָחק ָמָׁשל ְלֶאָחד ֶׁשָהָיה עֹוֵבר ִמָּמקֹום ְלָמקֹום

ִמְצַות 

ַעד 
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א ַמְנִהיג, ָאַמר, ַאַחת ּדֹוֶלֶקת )תַּביִ ( , ֹּתאַמר ֶׁשַהִּביָרה זֹו ְּב

ָּכ , ַעל ַהִּביָרהָאַמר לֹו ֲאִני הּוא ּבַ . ֵהִציץ ָעָליו ַּבַעל ַהִּביָרה
א  ְלִפי ֶׁשָהָיה ָאִבינּו ַאְבָרָהם אֹוֵמר ֹּתאַמר ֶׁשָהעֹוָלם ַהֶּזה ְּב

 .'ְוָאַמר לֹו ֲאִני הּוא ַּבַעל ָהעֹוָלם ה"ֵהִציץ ָעָליו ַהָּקּבָ , ַמְנִהיג

, ֶׁשֵאין ָסֵפק ֶׁשֵּיׁש ִמי ֶׁשָּבָנה ֵאת ַהִּביָרה ,אהּול ַהָּמׁשָ  ֵּפרּוׁש
א ְמַכֶּבה ה ְוַהּבֹונֶ , תּבֹוֶעֶר  הֵּכיַצד ִיָּתֵכן ֶׁשַהִּביָר , ּוׁש הּואַהִחּד

ְוָכל , ָּבָרא ֵאת ָהעֹוָלםה "ְּבַוַּדאי ֶׁשַהָּקּבָ , ָּכ ַהִּנְמָׁשל. ֵאת ָהֵאׁש

א ַמְׁשִּגיַח ַעל ַהְּדָבִרים ַהּקֹוִרים  ַהִחּדּוׁש ֵּכיַצד ִיָּתֵכן ֶׁשַהּבֹוֵרא 
  ֶׁשֵהִציץ ַּבַעל ַהִּביָרה ְוהֹוִדיַע ל ַהָּמׁשָ ר אֹומֵ  ל ֶזהעַ . םָּבעֹולָ 

  .םָהעֹולָ ל עַ  ַּגם ַמְׁשִּגיחַ א ֶאּלָ א ּבֹורֵ ק ַר א ֶׁשהּוא   

' ָרם ַעל ָּכל ּגֹוִים ה' :)ו-ד, תהלים קיג(ֵּפרּוׁש ִּדְבֵרי ַהָּפסּוק 
ֵהינּו ַהַּמגְ ' ִמי ַּכה. ַעל ַהָּׁשַמִים ְּכבֹודוֹ  . ִּביִהי ָלָׁשֶבתֱא

ֶׁשַהּגֹוִים אֹוְמִרים  ,ְּדַהְינּו. 'ַהַּמְׁשִּפיִלי ִלְראֹות ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ

ַרק ַעל ַמה ֶּׁשּקֹוֶרה  ַמְׁשִּגיחַ א הּון ְוָלכֵ ה ָרם ְוִנָּׂשא "ֶׁשַהָּקּבָ 
ֶאָּלא ָּבָרא ֵאת , ַמְׁשִּגיַח ַעל ָהָאֶרץ אא הּו אּוָלם, ַּבָּׁשַמִים

. ּוִמָּׁשם ַהֹּכל ִמְתַנֵהל ַעל ִּפי ַהֶּטַבע, ְּבִריָאה ְלִפי ֻחֵּקי ַהֶּטַבעהַ 

ה ַּגם ַהַהְׁשָּגָחה ַעל "אּוָלם ַעם ִיְׂשָרֵאל אֹוְמִרים ֶׁשִּבְׁשִביל ַהָּקּבָ 
ּוְכֵׁשם ֶׁשהּוא ַמְׁשִּפיל ֵאת , ַהָּׁשַמִים ֶנְחֶׁשֶבת ִּכְבָיכֹול ְלַהְׁשָּפָלה

ַעל ָהָאֶרץ  םּגַ  ָּכ הּוא ַמְׁשִּגיחַ , ִּגיַח ַעל ַהָּׁשַמִיםַעְצמֹו ְלַהְׁש 

זֶהּו 



 למעלה למשכיל        ח
 
. )ט"ג פ"נפש החיים ש, לו' דעת תבונות סי ,א"ז פ"ם הלכות ע"רמב(

ִקים ׁשֵ  ם ּגַ א הּו, רְוַהֵּסֶד ק ַהחֹ  ְּדַהְינּו, ןַהִּדית ִמַּד א ֶׁשהּום ֱא
א ִהיע ַהֶּטבַ ת ֶׁשַהְנָהגַ  ְלַלֶּמְד', עַהֶּטבַ 'ה ַהִּמילָ ל ׁשֶ ה ִּגיַמְטִרּיָ 

  ד ַהֶחסֶ ת ַהְנָהגַ א הּוע ַהֶּטבַ  ִמֶּדֶרי ִׁשּנּו ְוִאּלּו, ןַהִּדית ִמַּד 

  .םְוָהַרֲחִמי  

ה ָּבָרא "ַאְבָרָהם ָאִבינּו ִּגָּלה ֶׁשִּמְּלַבד ָהֻעְבָּדה ֶׁשַהָּקּבָ , ֵּכן

ִריָאה הּוא ַּגם ַמְׁשִּגיַח ַעל ָּכל ְּפָרט ַּבּבְ , ֵאת ָהעֹוָלם

ֶאָּלא , ֻחֵּקי ַהֶּטַבע ֵאיָנם ְמַחְּיִבים ְּכָלל ,ןָלכֵ . ְּבַהְׁשָּגָחה ְּמיֶֻחֶדת
אּוָלם ִּבְרצֹונֹו , ה ִמְתַנֵהג ְּבֶדֶר ְּכָלל ַעל ִּפי ֻחֵּקי ַהֶּטַבע"ֶׁשַהָּקּבָ 

ְוַהִּנִּסים , הּוא ְמַׁשֶּנה ֵאת ַהֻחִּקים ּוִמְתַנֵהג ְּבֶדֶר ַאֶחֶרת

לּוִיים ַהִּנְרִאים ַּבְּבִריָאה מֹוִכיִחים ֶׁשַהּבֹוֵרא ְמַׁשֶּנה ִּבְרצֹונֹו ַהּגְ 
ה ּבֹוֵרא ְּבָכל ֶרַגע ֵאת "ַהֶהְסֵּבר הּוא ֶׁשַהָּקּבָ . ֵאת ֻחֵּקי ַהֶּטַבע

ּוַמְחִליט ָּכל ֶרַגע ִאם ְלַהְמִׁשי ִלְפֹעל ְלִפי , ַהְּבִריָאה ֵמָחָדׁש

ַעל ֶזה ֲאַנְחנּו . ֹו ְלַׁשּנֹות ֵאת ֻחֵּקי ַהֶּטַבעא, ַהֻחִּקים ַהּקֹוְדִמים
ַהְמַחֵּדׁש ְּבטּובֹו ְּבָכל יֹום ָּתִמיד ַמֲעֵׂשה 'אֹוְמִרים ַּבְּתִפָּלה 

ְוֵכן ְּבִבְרכֹות . רָעבַ ן ִּבְלׁשוֹ א ְוה הֹווֶ ן ִּבְלׁשוֹ  ְמַחֵּדׁש, 'ְּבֵראִׁשית

א אֹוְמִרים ֶׁשָרַקע ' ִיםרֹוַקע ָהָאֶרץ ַעל ַהּמָ 'ַהַּׁשַחר אֹוְמִרים  ְו
  ּוַמְׁשִּגיַח ה ַהְּבִריָאת אֶ  ה ְמַחֵּדׁש"ְּדַהְינּו ָּכל ֶרַגע ַהָּקּבָ , ַּבָעָבר

א ְיַכּסּו ֵאת ָהָאֶרץ     .ַעל ַהַּמִים ֶׁש

ִאם 
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ִביִאים ל ַהּנְ חֹון ׁשֶ ּטָ   ַהּבִ

ַּדְרָּגה הַ . ת"ַּדְרגֹות ֵיׁש ְּבַמֲאִמיִנים ּובֹוְטִחים ַּבַהֵׁשיִ 
ַהְּגבֹוָהה ְּביֹוֵתר ִהיא ַּדְרַּגת ַהְּנִביִאים ְוַתְלִמיֵדיֶהם 

ֵמֶהם נּוַכל ִלְראֹות . ַהֲחִסיִדים ַהְיָׁשִרים ַהְּקרֹוִבים ֶאל ַהְּׁשִכיָנה

ֶׁשָראּו ְּבָכל ְּפֻעָּלה ֵאת  ,ֵאת ֲאבֹוֵתינּו ֲאבֹות ָהֻאָּמה ְוָדִוד ַהֶּמֶל
. ינּו ֶׁשָּכל ַצַעד ְוַׁשַעל ָּבא ְּבַהְׁשָּגָחה ֵמַהּבֹוֵראְוֶהֱאִמ , ת"ָיד ַהֵׁשיִ 

אֹוָתם ְנִביִאים ַוֲחִסיֵדי ֶעְליֹון ִהְתַנְּתקּו ִמָּכל ָהֶאְמָצִעים 

ֵהם  ,ֶאָּלא ְלֵהֶפ, ּוֵמַהְּנִטָּיה ִלְסמֹו ַעל ַּדְרֵכי ַהֶּטַבע, ָהְרִגיִלים
  ִרים ַהּסֹוְתִרים ֵאת ֻחּקֹות ַהֶּטַבע ָנטּו ִלְסמֹו ַעל ַהִּנִּסים ַהִּנְסּתָ 

  .ְוַהִּנְפָלאֹות ַהּדֹומֹות ָלֶהם  

ְלִבְטחֹוָנם ֶׁשל ַהְּנִביִאים נּוַכל ִלְלמֹוד ִמיהֹוָנָתן ְּבנֹו 
ְּבָעְברֹו הּוא ְונֹוֵׂשא ֵּכָליו ֶאל ֵחיל , ֶׁשל ָׁשאּול ַהֶּמֶל

ַמְעצֹור ְלהֹוִׁשיַע ' ִּכי ֵאין ַלה'ָאַמר וְ ' הּבַ ּוָבַטח , ַמָּצב ְּפִלְׁשִּתים

ְוָכֶזה ָהָיה ִּבְטחֹונֹו ֶׁשל ָּדִוד . )ו, יד' שמואל א( 'ְּבַרב אֹו ִבְמָעט
 ,ְּבִגְׁשּתֹו ְלִהָּלֵחם ִעם ָּגְלָית ַהְּפִלְׁשִּתי ַּבֶּקַלע ּוַבֲחלּוֵקי ֲאָבִנים

ֵלי ַהִּמְלָחָמה ָהְרִגיִלים ְוִהְפִׁשיט ַעְצמֹו ִמן ַהִּׁשְריֹון ְוַהּכֹוַבע ּוכְ 

א ִנִּסיִתי'ְוִנֵּמק ַמֲעֵׂשהּו  ּוֵבֵאר יֹוָנָתן ֶּבן  .)לט, יז' שמואל א( 'ִּכי 
ָּכֶזה ָהָיה ִּבְטחֹונֹו ֶׁשל ֵאִלָּיהּו ! 'אִנסָ ְּבהֹון  תֵליי ֲארֵ 'עּוִזיֵאל 

ה   ַהְרּבֵ

ֻדְגָמא   ּכְ
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ֹוְרִבים ְוַעל ֶּׁשָּסַמ ַעל ַמה ֶׁשָּיִביאּו לֹו ָהע, ְּבִעְנַין ַּפְרָנָסתוֹ 

ְוַעל , ִיְתַעֶּלה ְּבַכד ַהֶּקַמח ְוַצַּפַחת ַהֶּׁשֶמן' ַהְּבָרָכה ֲאֶׁשר ִיֵּתן ה
  , בראשית טו( ַאְבָרָהם ָאִבינּו ֶׁשֶהֱאִמין ְּבַהְבָטַחת ַהָּבִנים ָּכתּוב

  .'ַוַּיְחְׁשֶבָה ּלֹו ְצָדָקה' ְוֶהֱאִמין ַּבה' :)ו  

ָהיּו ְצִריִכים ְלָהִכין ַעְצָמם ִלְדֵבקּות  ַּבֲעֵלי ַמְדֵרָגה זוֹ 
א ָּתִמיד ִהִּגיעּו ֵאֶליהָ , ֲעצּוָמה ַּבּבֹוֵרא ְוַאף ִאם . ְו

א ָיְכלּו ְלַצּפֹות ֶּׁשֵּיָעׂשּו ָלֶהם  ִהִּגיעּו ְלַמְדֵרַגת ַהְּנבּוָאה ֲעַדִין 

ָאִבינּו ֶׁשָהָיה ַּגם ַיֲעֹקב , ִמּׁשּום ָּכ. ִנִּסים ְּבָכל ֵעת ּוְבָכל ְזַמן
ִּכי ָיֵראִתי ִּכי ָאַמְרִּתי ֶּפן 'ַּבַעל ִּבָּטחֹון ָּגדֹול ִהְתָיֵרא ִמָּלָבן ְוָאַמר 

ְוִהְתָיֵרא ִמֵעָׂשיו . )לא, בראשית לא( 'ִּתְגֹזל ֶאת ְּבנֹוֶתי ֵמִעִּמי

 ְוָחַׁשב ,)ח, בראשית לב( 'ַוִּייָרא ַיֲעֹקב ְמֹאד ַוֵּיֶצר לוֹ 'ֶׁשֶּנֱאַמר 
ִּכי ָאַמר ֲאַכְּפָרה ָפָניו 'ֵאי ְלַהְׁשִקיט ֵאת ָרְגזֹו ֶׁשל ֵעָׂשו ֶׁשֶּנֱאַמר 

 ַּבִּמְנָחה ַהֹהֶלֶכת ְלָפָני ְוַאֲחֵרי ֵכן ֶאְרֶאה ָפָניו אּוַלי ִיָּׂשא ָפָני

ְׁשמּוֵאל ַהָּנִביא ֶׁשָהָיה ּבֹוֵטַח ְמאֹוד , ְּכמֹו ֵכן .)כא, בראשית לב(
 'ֵאי ֵאֵל ְוָׁשַמע ָׁשאּול ַוֲהָרָגִני'י ָׁשאּול ְוָאַמר ִהְתָיֵרא ִמְּפנֵ 

ר ּוָפָנה ֶאל ָהָעְרָמה ְוַהַּתְחּבּוָלה ֶׁשֶּנֱאמַ . )ב, טז' שמואל א(

' ָלה ֶעְגַלת ָּבָקר ִּתַּקח ְּבָיֶד ְוָאַמְרָּת ִלְזֹּבחַ ': )ב, טז' שמואל א(
ָהרּוָחִני ֶׁשָהָיה ְמֻחָּנן ּבֹו ַעד ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ַעל ַאף ָהעֹוז . 'ָּבאִתי

, ָאְמָנם  
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  ַוַּיְרא 'ִהְתָיֵרא ֵמִאיֶזֶבל ַּכָּכתּוב , ְּכֵדי ָּכ ֶׁשָהַרג ֵאת ְנִביֵאי ַהַּבַעל

  .)ג, יט' מלכים א( 'ַוָּיָקם ַוֵּיֶל ֶאל ַנְפׁשוֹ   

ַרק ָּכֶזה ְּבִנִּסים ֻמְפָלִאים ּוְבַחְסֵדי ֱאלֹוה ְּגדֹוִלים ִיָּתֵכן 

ִקים אֹו ְּבַהְרָּגָׁשה  ִּבְזכּות רּוַח ַהֹּקֶדׁש ּוְבִמְצַות ֱא

 :)כט, שופטים יא( ַעל ִיְפָּתח ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר, ְנבּוִאית ְועֹוז ֱאלֹוִקי
: )ו, שופטים יד(ְוַעל ִׁשְמׁשֹון ָּכתּוב '', ה ַוְּתִהי ַעל ִיְפָּתח רּוחַ 

א ִהִּׂשיג ַהָּנִביא ְוָכל ְוָלכֵ . ''ה ַוִּתְצַלח ָעָליו רּוחַ ' ן ָּכל עֹוד 

ֶׁשֵּכן ֶהָחִסיד ֵאת ָהֹאֶמץ ְוַהַהְרָּגָׁשה ַהְּנבּוִאית ְּבִמְקֶרה ִמן 
  ַהִּמְקִרים ֲהֵריהּו ָיֵרא ְלַנְפׁשֹו ַעד ֶׁשְּתבֹוֶאּנּו ַהִהְתַּגּלּות ְוַּתְׁשִקיט 

  .ֵאת ְּפָחָדיו  

ה רֹוֵמם אֹוָתם ְלַדְרָּגה "ֶׁשַהָּקּבָ ֶׁשאֹוָתם ֲאָנִׁשים  ןִּפי ֶזה מּובָ 
, ְּגבֹוָהה ְמֻצִּוים ִלְנֹהג ַּבַּדְרָּגה ַהְּגבֹוָהה ֶׁשל ִמְצַות ַהִּבָּטחֹון

. ְוִאם ִיְהֶיה ָלֶהם ִחָּסרֹון ְּבִמַּדת ַהִּבָּטחֹון ֲהֵרי ֶׁשֵּיָעְנׁשּו ַעל ֶזה

ָהָיה ָלֶהם ִקְרַבת ַהֻּדְגָמא ַלָּדָבר ֵהם ַאְנֵׁשי ּדֹור ַהִּמְדָּבר ׁשֶ 
ִקים ְּגבֹוָהה ְמאֹוד ְוִקְּבלּו ֵאת ָּכל ַמה ֶׁשָהיּו ְצִריִכים , ֱא

ָלֵכן ֶנֶעְנׁשּו ְּכֶׁשִּבְּקׁשּו ַלֲעסֹוק , ְּבַהְׁשָּגָחה ִנִּסית ֻמְפֵלאת

ִמי , ֵמִאיָד .ְּכמֹו ְׁשִליַחת ַהְמַרְּגִלים, ְּבִהְׁשַּתְּדלּות ִטְבִעית
ת ַהֲהָכָנה ָהְראּוָיה ְלִמַּדת ַהִּבָּטחֹון ּוִמְתַאֶּוה ְלַמה ֶּׁשֵאין לֹו אֵ 

חֹון  ּטָ ּבִ

 ַעל 
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כ מדברי "ע( ֶׁשֵאיֶנּנּו ַמְתִאים לֹו חֹוֵטא ְּבֻחְצָּפה ְוָענֹוׁש ֵיָעֵנׁש

ְלִהְתַנֵהג  הָהעֹוֶלה ֵמַהְּדָבִרים ֶׁשַעל ָּכל ָאָדם חֹובָ . )ה"המל
א ְּבֶהְתֵאם ְלִבָּטחֹון , ּלוֹ ׁשֶ  הְּבִמַּדת ַהִּבָּטחֹון ְּבֶהְתֵאם ַלַּדְרּגָ  ְו

  ם ֶׁשָּלהֶ ה ַהַּדְרּגָ י ְלפִ ם ַלֲאֵחִריץ ּוְלַיעֵ ן ְלָהִבין ְוכֵ , ֶׁשל ֲאֵחִרים

  .ֶׁשּלוֹ ה ַהַּדְרּגָ י ְלפִ א ְו  

חֹון   ִקּיּום ִמְצֹות ּוִבּטָ

ת הּוא ֶׁשָּכל ַמה ֶּׁשּקֹוֶרה ִעם ָהָאָדם ֻמְׁשָּגח "ַּבַהֵׁשיִ 

א ָּכל  ,ֶאָּלא. ּוְלטֹוַבת ָהָאָדם, ַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטיתּבְ  ֶׁש
ֵּכיָון , ָאָדם ָיכֹול ְלַצּפֹות ֶׁשְּבִעְקבֹות ַהִּבָּטחֹון ִיְהֶיה לֹו ַרק טֹוב

ְּכמֹו ! ְוַעל ֵחְטא ֵיׁש עֹוֵנׁש, ֶׁשָּכל ֶאָחד ִנְכָׁשל ַּגם ְּבֵחְטא

ְּדַהְינּו , א ֶׁשָּמא ִיְגרֹום ַהֵחְטאֶׁשָּמִצינּו ֶׁשַּיֲעֹקב ָאִבינּו ָּיַר 
א ָיֵגן ָעָליו ְוהּוא ֵיָעֵנׁש ְּבֶחְטאוֹ    ּוַמה ֹנאַמר . ֶׁשַהֵחְטא 

  !?ֲאַנְחנּו  

ָטעּות נֹוֶׁשֶנת ִנְתַאְזָרָחה ְּבֵלב ַרִּבים ַּבֻּמָּׂשג 'א "ַהֲחזוֹ 
ה ְוִעָּקִרית ֵׁשם ִּבָּטחֹון ַהְּמַׁשֵּמׁש ְלִמָּדה ְמֻהָּללָ . ִּבָּטחֹון

ִנְסּתֹוֵבָבה ַּבֻּמָּׂשג חֹוָבה ְלַהֲאִמין ִּכי ֶּבַטח ִיְהֶיה , ְּבִפי ַהֲחִסיִדים

ְוִאם ִמְסַּתֵּפק ְוחֹוֵׁשׁש ַעל ִהּפּו ַהּטֹוב הּוא ְמֻחָּסר , ַהּטֹוב

חֹון  ּטָ ַהּבִ

ַתב   ּכָ
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א ִנְתָּבֵרר , ְוֵאין הֹוָרָאה זֹו ְּבִבָּטחֹון ְנכֹוָנה. ִּבָּטחֹון ֶׁשָּכל ֶׁש

ִּכי ִמי יֹוֵדַע ִמְׁשְּפֵטי , ְנבּוָאה ּגֹוָרל ַהָעִתיד ֵאין ַהָעִתיד ֻמְכָרעּבִ 
ֲאָבל ִעְנַין ִּבָּטחֹון הּוא ָהֵאמּון ֶּׁשֵאין ִמְקֶרה . ּוְגמּולֹוָּתיו' ה

  ְוָכל ַהַּנֲעָׂשה ַּתַחת ַהֶּׁשֶמׁש ַהֹּכל ְּבַהְכָרָזה ֵמִאּתֹו , ָּבעֹוָלם

  .'ִיְתָּבַר  

 ֹוַדת ַהִּבָּטחֹון ָּבָאה ְּבַמְקִּביל ְלִקּיּום ַהִּמְצֹות ְּכִהְלָכָתןֲעב

ְּבַטח ' :)ג, לז( ּוֵמֶהם ִּבְתִהִּלים, ַּכְּמֹבָאר ְּבַהְרֵּבה ְּפסּוִקים

ְוִאם . )לד, לזשם (' ּוְׁשֹמר ַּדְרּכוֹ ' הַקֵּוה ֶאל ' .'ַוֲעֵׂשה טֹוב' ַּבה
  ְּכִדְבֵרי ִאּיֹוב, א ִּתָּתֵכן ּבֹו ַהִּבָּטחֹון, ֵאינֹו ׁשֹוֵמר ֵאת ַהִּמְצֹות

 .ָחֵנף ִּכי ִיְבָצע ִּכי ֵיֶׁשל ֱאלֹוַּה ַנְפׁשוֹ  תִּכי ַמה ִּתְקוַ : )ט-ח, כז(

ֲהָגֹנב ָרֹצַח ' :)י-ט, ירמיה ז( ְוִיְרְמָיה ָאַמר .'ֲהַצֲעָקתֹו ִיְׁשַמע ֵאל
ִהים ֲאֵחִרים ְוָנֹאף ְוִהָּׁשֵבַע ַלֶּׁשֶקר ְוַקֵּטר ַלָּבַעל  ְוָה ַאֲחֵרי ֱא

א ְיַדְעֶּתם ּוָבאֶתם ַוֲעַמְדֶּתם ְלָפַני ַּבַּבִית ַהֶּזה ֲאֶׁשר  ,ֲאֶׁשר 

ִנְקָרא ְׁשִמי ָעָליו ַוֲאַמְרֶּתם ִנַּצְלנּו ְלַמַען ֲעׂשֹות ֵאת ָּכל 
זּו ִרגְ ' :)ו-ה, תהלים ד(ְוֵכן ָאַמר ָּדִוד ַהֶּמֶל . 'ַהּתֹוֵעבֹות ָהֵאֶּלה

ִזְבחּו  .ְוַאל ֶּתֱחָטאּו ִאְמרּו ִבְלַבְבֶכם ַעל ִמְׁשַּכְבֶכם ְוֹדּמּו ֶסָלה

ָהֱאמּוָנה ְוַהִּבָּטחֹון (ן "ְוָכַתב ָהַרְמּבָ . 'ִזְבֵחי ֶצֶדק ּוִבְטחּו ֶאל ה

א ָּכל ַהַּמֲאִמין , ֶׁשָּכל ַהּבֹוֵטַח ַמֲאִמין )א"ן פ"ָלַרְמּבָ    אּוָלם 

  .ִמְּפֵני ֲעֹונֹוָתיו' ֵני ֶׁשהּוא ָיֵרא ִלְבֹטַח ַּבהְוֶזה ִמּפְ , ּבֹוֵטחַ   

, ָלֵכן
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ֶׁשעֹוֶׂשה ֲעֵברֹות  יַוַּדאי ֶׁשְּפסּוִקים ֵאּלּו ְמַדְּבִרים ְּבִמ 

א ַעל ַהִּנְכָׁשל ְּבׁשֹוֵגג, ְּבֵמִזיד ְוהּוא ִמי ֶּׁשִּמְׁשַּתֵּדל , ְו
 אוֹ  ָׁשל ֵמֹחֶסר ְיִדיָעהְוַרק ִנכְ , ְלַקֵּים ֵאת ַהִמְצֹות ְּכִהְלָכָתן

  ָּבָאֶרץ  קָאָדם ֵאין ַצִּדי ִּכי' :)כ, קהלת ז(ככתוב בפסוק , הִׁשְכחָ 

א ֶיֱחָטא     .'ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ּטֹוב ְו

ן ֶׁשַּגם ָהָרָׁשע ְמֻחָּיב ִלְבֹטַח "הֹוִסיף ָהַרְמּבָ  ,הזֶ ל ּכָ 

ַמְׁשָמעּות ', ַוֲעֵׂשה טֹוב' ְּבַטח ַּבה': ת ֶׁשֶּנֱאַמר"ַּבַהֵׁשיִ 

א עֹוֶׂשה טֹוב ָצִרי ִלְבֹטַח ַּבה ְוַהָּפסּוק ', ַהָּפסּוק ֶׁשַּגם ִמי ֶׁש
תהלים (ְוָעָליו ֶנֱאַמר ַהָּפסּוק , ַּגם ַמְזִּכיר לֹו ֶׁשֵּיׁש ַלֲעׂשֹות טֹוב

', ֶחֶסד ְיסֹוְבֶבּנּו' ְוַהּבֹוֵטַח ַּבה, ַרִּבים ַמְכאֹוִבים ָלָרָׁשע' :)י, לב

ֶׁשֲאִפּלּו ָהָרָׁשע ֶׁשּבֹוֵטַח  )ט"תשי, ילקוט תהלים לג(ל "ׁשּו ֲחזַ ָּדְר 
' ְּדַהְינּו ֶׁשָּבִעְנָין ֶׁשהּוא ּבֹוֵטַח יֹוִׁשיֵענּו ה', ֶחֶסד ְיסֹוְבֶבּנּו'' ַּבה

ל ֶׁשֲאִפּלּו ַהַּגָּנב ְּבָׁשָעה ֶׁשּגֹוֵנב "ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ֲחזַ , ִמַּצד ַהֶחֶסד

ְוַהָּפסּוק , )י"במשך חכמה דברים פ' עי(א ִיָּתֵפס ִמְתַּפֵּלל ׁשֶ 
ה ַוְתָרן "ִּכי ָּכל ָהאֹוֵמר ֶׁשַהָּקּבָ , ְמַסֵּים ּוִמֹּכל ָמקֹום ֲעֵׂשה טֹוב

ה ַמֲאִרי ַאּפֹו ּוַבּסֹוף ּגֹוֵבה ֵאת "ֶאָּלא ֶׁשַהָּקּבָ , 'ִיָּוְתרּו ַחָּיו'

 ֶׁשָהֹעֶנׁשא הּום ַּטעַ הַ , )ב"ירושלמי תענית פ(ַהחֹוב ַעל ָהֲעֵבָרה 
  ת ֶאְפָׁשרּו לוֹ  ְוֵיׁש, אַהחֹוטֵ י ְוִנּקּו ִזּכּוא ֶאּלָ , הְנָקמָ  ֵאינוֹ 

  .םִיּסּוִריל ְלַקּבֵ ו ָעָלי, וָלאם ְואִ , הַהְּתׁשּובָ י ְיֵד ל עַ  ְלִהְזַּדֵּכ  

, ָאְמָנם  

ם עִ 
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ְצֹות ֻמְׁשָּלם יֹוֵתר ִעם ִקּיּום ַהִּמ , ֶׁשַהִּבָּטחֹון ֶׁשִּיְהֶיה טֹוב

, אּוָלם ַּגם ְּכֶׁשֵּיׁש ִחָּסרֹון ְּבִקּיּום ַהִּמְצֹות, ִּבְׁשֵלמּות
ָלֵכן ֶאְצֵלנּו . ֶׁשִּיֵּתן ַהּטֹוב ְּבַחְסּדֹו ִיְתָּבַר' ֲעַדִין ֵיׁש ִלְבֹטַח ַּבה

  ר ֶׁשָאמַ  ְּכמוֹ , ֵאינֹו ֶאָּלא ְּבִמַּדת ַהֶחֶסד ִּבְלַבד, ַהִּבָּטחֹון ַּבּטֹוָבה

  .'ַחְסֶּד' ַהְרֵאנּו ה' :)ח, תהלים פה( ֶּמֶלהַ ד ָּדוִ   

ֶרךְ  יעַ  ַהּדֶ חוֹ  ְלַהּגִ   ןְלִבּטָ

ת עֹוֶבֶרת ְּבַמְסלּול ֶׁשל ַּכָּמה "ְלַהִּגיַע ְלִבָּטחֹון ַּבַהֵׁשיִ 

ְוַרק ְלַאַחר ֶׁשְּיִדיעֹות ֵאּלּו ִּמְתָּיְׁשבֹות , ְיִדיעֹות ִׂשְכִלּיֹות
 ן ְלַהְכִניס ֵאת ָהֱאמּוָנה ֶאל ַהֵּלב ְּפִניָמה ֶׁשֶּנֱאַמרִנּתַ , ַעל ַהֵּלב

ְלַאַחר . 'ַוֲהֵׁשֹבָת ֶאל ְלָבֶב -ְוָיַדְעָּת ַהּיֹום ' :)לט, דברים ד(

א ִּדְמיֹוִני   .)ה"המל(ַהִּלּמּוד ַהִּׂשְכִלי ַהִּבָּטחֹון ִיְהֶיה ֲאִמִּתי ְו
  ֵהם ַהְּדָבִרים ֶׁשָעֵלינּו ְלִהְתּבֹוֵנן ֶׁשֵאּלּו ה עֹולֶ ם ָהִראׁשֹוִניי ִמִּדְברֵ 

  .ָּבֶהם  

ת ַהִּנֶּכֶרת ִמּתֹו "ִהְתּבֹוְננּות ַמֲעִמיָקה ְּבָחְכַמת ַהֵׁשיִ 
ְּכָבר ֲאבֹוֵתינּו ָהיּו נֹוֲהִגים  .הָהֱאמּונָ ת אֶ ת ְמַחֶּזקֶ  ַהְּבִריָאה

ַּכְּמֹבָאר ְּבִסְפֵרי  ְלִהְתּבֹוֵנן ַּבְּבִריָאה ּוְבָחְכָמה ַהִּנֶּכֶרת ִמֶּמָּנה

ּוְכמֹו ֶׁשָּדִוד ַהֶּמֶל ַמִּביַע ֵאת ִהְתָּפֲעלּותֹו , ָהִראׁשֹוִנים

ִנְמָצא 

ֶרְך  ַהּדֶ

. א  
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ּומֹוִסיף ֶׁשִהְתּבֹוְננּות זֹו , ת"ֵמַהְּבִריָאה ּוְמַהֵּלל ֵאת ֵׁשם ַהֵׁשיִ 

ַעל ְיֵדי . )קדפרק יט ורק כגון בתהלים פ(ֵמִביא ְלִיְרַאת ָׁשַמִים 
ת ָּבָרא ֵאת ָהעֹוָלם ְּבָחְכָמה "רֹוִאים ֶׁשַהֵׁשיִ  ִהְתּבֹוְננּות זוֹ 

רֹוִאים ֶׁשַהְּבִריָאה ִנְבְרָאה ְּבֶדֶר ֶׁשל , ְּבנֹוָסף ְלָכ. ִנְפָלָאה

   .ְּדַהְינּו ֶׁשָּכל ְּפָרט ָּבא ְּבִעְקבֹות ָּדָבר ֶּׁשָּקַדם לוֹ ', ִסָּבה ּוְמסֹוָבב'
 .ְּכמֹו ֶׁשְיבֹוַאר ְּבֶפֶרק ַהָּבא  

ִהְתּבֹוְננּות ַמֲעִמיָקה ְּבַהְׁשָּגַחת ַהּבֹוֵרא ַהִּנֶּכֶרת ִמּתֹו 

ֶׁשֻחֵּקי ַהֶּטַבע ֵאיָנם ֻחִּקים ַיִּציִבים ְלעֹוָלם  הְמַגּלָ  ַהְּבִריָאה
ָּדָבר , ה ְמַׁשֶּנה ֵאת ַהֻחִּקים ִּכְרצֹונוֹ "ֶׁשֲהֵרי ִמיֵדי ַּפַעם ַהָּקּבָ 

ָּכל . ֵלָמה ְּבַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית ַעל ָּדָברַהְמַחֵּזק ֵאת ָהֱאמּוָנה ַהְּׁש 

ִמי ֶּׁשִּמְתּבֹוֵנן מֹוֵצא ֶׁשָּקרּו לֹו ְבַחָּיו ִמְקִרים ֶּׁשֵאין ָלֶהם ֶהְסֵּבר 
ר ָּדבָ ל עַ ב ֶׁשָחׁשַ י ִמ ן ְּכגוֹ , ֶאָּלא ִמּתֹו ַהְׁשָּגָחה ִּבְלַבד, ִטְבִעי

ִאם ָאָדם , ְיֵתָרה ִמָּכ. םיוֹ  תוֹ ְּבאוֹ  ִהִּגיעַ ר ָּדבָ  ְואֹותוֹ , םְמֻסּיָ 

ת ַמְרֶאה לֹו ֵאת "ֲאַזי ַהֵׁשיִ , ת"רֹוֶצה ִלְראֹות ֵאת ַהְׁשָּגַחת ַהֵׁשיִ 
ָאְמָנם , אּוָלם ִאם ָאָדם ַמֲעִלים ֵעיָניו ֵמַהַהְׁשָּגָחה. ַהַהְׁשָּגָחה

א נֹוֵתן לֹו ִלְראוֹ "ֶאָּלא ֶׁשַהָּקּבָ , ת"הּוא ֻמְׁשָּגח ֵמַהֵׁשיִ  ת ֵאת ה 

ל ַהּכָ , ֶאָּלא הּוא חֹוֵׁשב ֶׁשַהֹּכל הֹוֵל ְּבֶדֶר ַהֶּטַבע, ַהַהְׁשָּגָחה
   אוֹ , הָהֱאמּונָ  ְּבֶדֶר, רִיְבחַ א הּו ֶּדֶרה ְּבֵאיזֶ  ַעְצמוֹ ם ָּבָאָד י ָּתלּו

 .)ורבי יעקב אלבו בספר העקרים ,ן"הרמבכ "כ( עַהֶּטבַ  ְּבֶדֶר  

  .ב
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ְלַעְצֵמנּו ֵאת ַהַהָּכָרה ַּבַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית  ְלַאַחר ֶׁשֵּבַרְרנּו

ַמִּגיָעה ָהֱאמּוָנה ְוַהִּבָּטחֹון , ִנְפָלָאה ַעל ָּכל ְּפָרט ִמַּמֲעֵׂשינּו
ֶאָּלא ַנֲעָׂשה ַעל ְיֵדי ַהּבֹוֵרא , ֶׁשָּכל ַהּקֹוֶרה ָלנּו ֵאינֹו ְּבִמְקֶרה

ת הּוא ַהּטֹוב "ֶׁשַהֵׁשיִ  ּוְלַאַחר ִמֵּכן ִמְתָּבֵרר. ְּבֹאֶפן ְמֻכָּון

. עֹוֶׂשה ָלנּו ֲהֵרי ֶזה ְלטֹוָבֵתנּות "ַהֵׁשיִ ְוָכל ַמה ׁשֶ , ְוַהֵּמִטיב
ל עַ ר ָׂשכָ  ָלנּות ָלתֵ , טֹוָבה זֹו ְיכֹוָלה ִלְהיֹות ְּבַכָּמה ֶאְפָׁשרּויֹות

   ינּוֲעוֹונֹותֵ ל עַ ר ְלַכּפֵ  אוֹ , דֶּבָעִתית ּתֹוֶעלֶ  אוֹ , ןַּבִּנָּסיוֹ ה ָהֲעִמיָד 

 .ֶׁשְיבֹוַאר ְּבֶהְמֵׁש ּוְכמוֹ   

ה ּוְמסֹוָבב   ַהְנָהַגת ִסּבָ

ת ִּתֵּכן אֹותֹו ְּבֶדֶר "ַּבְּבִריָאה ַמְרָאה ָלנּו ֶׁשַהֵׁשיִ 

ְוַאף ָקַבע ְלָכל ַּתְכִלית ַּכָּמה , ִסָּבה ּוְמסֹוָבב
א ָיכֹול ְלִהְתַקּיֵ , ְּכגֹון. ַהְקָּדמֹות א ָמזֹוןָהָאָדם  ְמזֹונֹו ֶׁשל . ם ְל

. ַהַחי ַּגם הּוא ִנּזֹון ֵמַהּצֹוֵמחַ . ָהָאָדם ָּבא ֵמַהַחי אֹו ֵמַהּצֹוֵמחַ 

. ְוחֹום ַקְרֵני ַהָּׁשֶמׁש, ַהַּמִים, ָהֲאִויר, ַהּצֹוֵמַח ִנּזֹון ֵמָהֲאָדָמה
ֶׁשִהְתַאּדּו , ַהַּמִים ָּבִאים ֵמָהֲעָנִנים ֶׁשָּבאּו ֵמָהֵאִדים ֶׁשָעלּו ֵמַהָּים

ת ָּבָרא ֵאת ַהָּמזֹון "ַהִסָּבה ֶׁשַהֵׁשיִ . ְּבחֹום ַהָּׁשֶמׁש ְוַלחּות ָהֲאִויר

ּוְלִסָּבה זֹו ֵיׁש , ִהיא ְּכֵדי ְלַסֵּפק ָמזֹון ָלָאָדם ְלַהֲחיֹות ֵאת ַנְפׁשוֹ 
ֹוֵנן ָּכ ֶאְפָׁשר ְלִהְתּב. ַהְרֵּבה ַהְקָּדמֹות ַעד ֶׁשִהִּגיַע ַהָּמזֹון ָלָאָדם

. ג
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   ןְוכֵ , ֱאלֹוּהַ  ֶאֱחֶזה ּוִמְּבָׂשִרי :)כו, יט איוב(ר ֶׁשֶּנֱאמַ ם ָהָאָד ף ְּבגּו

  .ַהְרֵּבה ְּדָבִרים ַהָקָּיִמים ַּבֶּטַבע ַהַחְמָצן ְועֹוד, ְּבַמְחזֹור ַהַּמִים  

ַהּתֹוָרה רֹוִאים ְּבָכל ָּדָבר ֵאת ַהִהְׁשַּתְלְׁשלּות ְּבֶדֶר 

ּוְמִביִנים ֶׁשֵּיׁש ְלָכל ָּדָבר ֵיׁש ִסּבֹות , סֹוָבבִסָּבה ּוְמ 

, ְוַהּבֹוֵרא הּוא ַהּפֹוֵעל ְוַהְּמַסֵּבב ֵאת ַהִּסּבֹות ַהָּללּו, ִטְבִעּיֹות
ּוִבְרצֹותֹו ֵהם , ּוִבְרצֹותֹו ֵהם ִמְתַנֲהלֹות ִּבְדָרִכים ִטְבִעּיֹות

, לֹות ָּבֶהם ְּתמּורֹותחֹוְרגֹות ֵמַהְּדָרִכים ַהִּטְבִעּיֹות ּוִמְתחֹולְ 

ִּתְקָצר ַעָּתה ִתְרֶאה ֲהִיְקְר ' ֲהַיד ה': )כג, במדבר יא(ֶׁשֶּנֱאַמר 
א ְּכגֹון ָהֵאׁש ַהּׂשֹוֶרֶפת , ַהְרֵּבה ֻּדְגָמאֹות ַלָּדָבר. 'ְדָבִרי ִאם 

א ִלְׂשרֹוף ֵאת ֲחַנְנָיה ִמיָׁשֵאל  ,ָאִבינּום ַאְבָרהָ  ֶׁשִּנְצַטְּוָתה ֶׁש

ְמבֹוָאר . "ַהַּתנַ ל ְּבכָ ת ַהִּנְמָצאוֹ ת ַרּבוֹ ת ֻּדְגָמאוֹ ד ָועוֹ  ֲעַזְרָיהוַ 
צּור 'ת ִנְקָרא "ָלֵכן ַהֵׁשיִ , ֶׁשַהֹּכל ָּתלּוי ִּבְרצֹון ַהּבֹוֵרא

ּפֹוֲעלֹות , ְּדַהְינּו ֶׁשָּכל ַהִּסּבֹות חֹוְזרֹות ֶאל ְּפֻעָּלתוֹ ', ָהעֹוָלִמים

  ַהַּמְחִזיִקים ְּבָחְזָקה ָּבִעָּקרֹון  .ְכפּופֹות ְלֶחְפצוֹ ְלִפי ְּגֵזַרת ְרצֹונֹו ּו
  .)ה"להמ(ַמְׁשִוים אֹותֹו ְלֶנֶגד ֵעיֵניֶהם ְוֵאיָנם סֹוִטים ִמֶּמּנּו  ,ֶזה  

ּוְמסֹוָבב ְמִביָאה ֵאת ָהָאָדם  ִסָּבהְּבַהְנָהַגת 

ִפי ִסּבֹות ְלֱאמּוָנה ֶׁשַהֹּכל ִנְגַזר ִּבְגֵזַרת ֶעְליֹון לְ 
 ֲאַנְחנּו, תְּבִהְׁשַּתְּדלּום ְּכֶׁשעֹוְסִקים ָלֵכן ּגַ  .לוֹ ת קֹוְדמוֹ  ְמֻסָּימֹות

 ׁשֹוְמֵרי 

 ַהִהְתּבֹוְננּות
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ַמֲאִמיִנים ֶׁשְּבסֹופֹו ֶׁשל ָּדָבר ָּכל ַהּקֹוֶרה ְּבעֹוָלֵמנּו ִנְגַזר ִּבְגֵזַרת 

ְבֵרי ְּכִד  .ֵמִאָּתנּות ַהֶּנֱעָלמוֹ ת ַהִּסּבוֹ י ּוְלפִ  ְרצֹונוֹ י ְלפִ  ַהּבֹוֵרא
א ִיְהֶיה לֹו 'ל "ָהַרְמחַ  ֵאין ָּדָבר ָקָטן אֹו ָּגדֹול ַּבַּגְׁשִמִּיים ֶׁש

  ' ְּכִפי ְּבִחינֹוֶּתיֶהם )רּוָחִנִּיים(ִסָּבה ְוׁשֹוֶרׁש ְּבכֹוחֹות ַהִּנְבָּדִלים 

  .)א ב"ב פ"ח' דרך ה(  

א ַרק ַהְנָהַגת ַהֶּטַבע ַהִּנְרֵאית , ְלֵעיֵנינּו ְמַגִּלים ָלנּו ֶׁש

ֶאָּלא ַּגם ַהְּדָבִרים ָהרּוָחִנִּיים ַהִּנְסָּתִרים ֵמֵעיֵנינּו ּפֹוֲעִלים 

ְּבִסּבֹות ֶנֱעָלמֹות ַהַּנֲעׂשֹות ְּבִעָּקָרן ַעל ְיֵדי , ְּבֶדֶר ִסָּבה ּוְמסֹוָבב
ל "ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ֲחזַ . ָׁשַמִים ְּבִלי ִסּיּוַע ִמְּבֵני ָאָדם ְּכָלל ּוְכָלל

ֶּׁשֵאין לֹו , ר ִסימֹון ֵאין ְל ָּכל ֵעֶׂשב ְוֵעֶׂשב"א' )'י אֹו ו"ר פ"ב(

ק הגירסא "בזוה(' ְואֹוֵמר לֹו ְּגַדל, ַמַּזל ָּבָרִקיַע ֶּׁשַּמֶּכה אֹותוֹ 

ֶאָּלא ֶׁשְּבִעְנְיֵני ַהֶּטַבע ָהָאָדם ָיכֹול ְלַגּלֹות ֵאת ַהִסָּבה . )ַמְלַא

ַמְהְלִכים ָהרּוָחִנִּיים ִּכְמַעט ְוִאי ֶאְפָׁשר אּוָלם ּבַ , ְלָכל ְמסֹוָבב

ַעל ֶזה  םּגַ  ְואּוַלי. ִלְראֹות ֵאת ַמֲהַל ַהַחִּיים ֶּׁשהּוַכן ִמָּׁשַמִים
   'ָיַדע ׁשֹור ֹקֵנהּו ַוֲחמֹור ֵאבּוס ְּבָעָליו': )ג, ישעיהו א( ֶנֱאַמר

  .)מדרגת האדם(  

ה ַמְׁשִּגיַח "ְלַהֲאִמין ֶׁשַהָּקּבָ  ִנְתַחַּיְבנּו: ְּבַהְׁשָּגָחה
ַעל ָּכל ָאָדם ִמִּיְׂשָרֵאל ְּבָכל ִעְנַין  ַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית

ל "ֲחזַ 

 ָהֱאמּוָנה 
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 ָׂשם ִמי: ּוֵמֶהם, ְּכמֹו ֶׁשְּמֹבָאר ִּבְפסּוִקים ַרִּבים ַּבּתֹוָרה. ְוִעְנָין

א ִעֵּור אוֹ  ִפֵּקחַ  אוֹ  ֵחֵרׁש אוֹ  ִאֵּלם ָיׂשּום ִמי אוֹ  ָלָאָדם ֶּפה  ֲה
ֶקי ִּכי הּוא ַהֹּנֵתן ְל ' ְוָזַכְרָּת ֵאת ה' ,)יא, שמות ד( 'ה ָאֹנִכי ֱא

 ,ְראּו ַעָּתה ִּכי ֲאִני ֲאִני הּוא' ,)יח, דברים ח( 'ֹּכַח ַלֲעׂשֹות ָחִיל

ִהיםְוֵאין  ֲאִני ָאִמית ַוֲאַחֶּיה ָמַחְצִּתי ַוֲאִני ֶאְרָּפא ְוֵאין , ִעָּמִדי ֱא
ִהים'. )לט, דברים לב( 'ִּצילִמָּיִדי מַ   ַעד ֵמעֹוִדי ֹאִתי ָהֹרֶעה ָהֱא

מֹוִריד ְׁשאֹול , ֵמִמית ּוְמַחֶּיה' ה ,)טו, בראשית מח(' ַהֶּזה ַהּיֹום

-ו, ב' שמואל א( מֹוִריׁש ּוַמֲעִׁשיר ַמְׁשִּפיל ַאף ְמרֹוֵמם' ה ,ַוָּיַעל

  ִּכי . )יח, איוב ה( 'ו ִּתְרֶּפיָנהִיְמַחץ ְוָיָד  ,ִּכי הּוא ַיְכִאיב ְוֶיְחָּבׁש'. )ז

ִהים     .)ח, תהלים עה( ְוֶזה ָיִרים ,ֹׁשֵפט ֶזה ַיְׁשִּפיל ֱא

ִּבְפסּוִקים ֵאּלּו ְוַהּדֹוִמים ָלֶהם ְמַחְּזִקים ֵאת 
, ִיְתַעֶּלה הּוא ַהּבֹוֵרא ְוַהְּמַפְרֵנס' ָהֱאמּוָנה ִּכי ה

, ַהַּמֲעִׁשיר ְוַהֵמרֹוֵׁשׁש, ֲחִליא ְוַהְּמַרֵּפאַהּמַ , ַהְמַחֶּיה ְוַהֵּמִמית

ְוהּוא , ְוָכל ִמְקֵרי ָהעֹוָלם ַהְּכָלִלִּיים ְוַהְּפָרִטִּיים חֹוְזִרים ֵאָליו
ָּכל ֵאּלּו ִנְקָרִאים ִנִּסים . ַהּגֹוֵזר ֲעֵליֶהם ּומֹוִציָאם ַלֹּפַעל, ּפֹוֲעָלם

ְּכֵדי ְלַהִּגיַע . ת"ת ֵאת ָיד ַהֵׁשיִ ִנְסָּתִרים ּוָבֶהם ָקֶׁשה ָלָאָדם ִלְראוֹ 

ֶהְרָאה , ַלֲהָבָנה ֶׁשַּגם ַהֶּטַבע ִהּנֹו ֵנס ְּכמֹו ַהִּנִּסים ַהְּגלּוִיים
ּוֵמֶהם ִנַּתן ְלַהִּכיר ַּגם ֵאת , ַהּבֹוֵרא ְלַעם ִיְׂשָרֵאל ִנִּסים ְּגלּוִיים

ּוִמן ' :)טז, שמות יג(ן "ְּכמֹו ֶׁשָּכַתב ָהַרְמּבָ . ַהִּנִּסים ַהִּנְסָּתִרים

 ִהְתּבֹוְננּות 
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ַהִּנִּסים ַהְּגדֹוִלים ַהְּמֻפְרָסִמים ָאָדם מֹוֶדה ַּבִּנִּסים ַהִּנְסָּתִרים 

ֶּׁשֵאין ָלָאָדם ֵחֶלק ְּבתֹוַרת ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו , ֶׁשֵהם ְיסֹוד ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה
ן ָּבֶהם ֶטַבע ֵאי ,ַעד ֶׁשַּנֲאִמין ְּבָכל ְּדָבֵרינּו ּוִמְקֵרינּו ֶׁשֻּכָּלם ִנִּסים

ֶאָּלא ִאם ַיֲעֶׂשה , ֵּבין ָּבַרִּבים ֵּבין ְּבָיִחיד, ּוִמְנָהגֹו ֶׁשל עֹוָלם

, ְוִאם ַיֲעבֹור ֲעֵליֶהם ַיְכִריֶתּנּו ָעְנׁשוֹ , ַהִּמְצֹות ַיְצִליֶחּנּו ְׂשָכרוֹ 
  ֵקי ִמי ֶּׁשֵאין לֹו ֵחֶלק ֶּבאֱ  -ֲחׁשֹוב ְּבַעְצְמ  .'ַהֹּכל ִּבְגֵזַרת ֶעְליֹון

  !?ַמה ֵּכן ֵיׁש לוֹ , ִיְׂשָרֵאל  

ְלַחֵּזק ָּבנּו ֵאת ָהֱאמּוָנה ְּבַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית ֶּׁשֵאין ִמְקֶרה 
ת ַּגם "ל ְלַׁשֵּבַח ּוְלהֹודֹות ַלַהֵׁשיִ "ִּתְקנּו ֲחזַ , ָּבעֹוָלם ְּכָלל

ָאָדם ּוְבָכל ַעל ַהְּדָבִרים ַהְּקַטִּנים ְּביֹוֵתר ֶׁשְרִגיִלים ֵאֶצל ָּכל 

, ִעם ַהַהְׁשָּכָמה ְלַאַחר ֶׁשּמֹוִדים ַעל ֲהָׁשַבת ַהְּנָׁשָמה ַלּגּוף. יֹום
ּוָבֶהם ַההֹוָדָאה ַעל ְּפִתיַחת , ְמָבְרִכים ֵאת ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר

ם ַהְּבָגִדית ְלִביׁשַ ִׁשְחרּור ֵאָבֵרי ַהּגּוף ִמַּמֲאַסר ַהֵּׁשיָנה , ָהֵעיַנִים

, ל ִּפי ֶׁשַהֶהְרֵּגל ַמֶּטה ַלֲחּׁשֹוב ֶּׁשֵאין ָּבֶזה ָּכל ִחּדּוׁשַאף עַ  ,דְועוֹ 
ת ֶׁשַהְּפֻעּלוֹ ם ּוְמִביִני, םֻמְגָּבִלים ָּבֲאָנִׁשים ֶׁשִּנְפָּגִׁשיד עַ 

 ָּכ ַּגם ַמֲהַל ַהְּתִפָּלה. תְּפׁשּוטוֹ  ָּכל ּכָ ם ֵאינָ , תַהְּפׁשּוטוֹ 

ַּפֲעלּות ִמָּכל ֶחְלֵקי ַהְּבִריָאה ַהַּגְׁשִמִּיים יֹוֵצר ִהתְ , ַלִּמְתּבֹוֵנן ָּבּה
  , ִּבְרכֹות יֹוֵצר אֹור, ַּכְּמֹבָאר ִּבְפסּוֵקי ְּדִזְמָרא, ְוָהרּוָחִנִּיים

  .ְוַהֶּׁשַבח ֶׁשַהַּמְלָאִכים ְלסּוֵגיֶהם ְמַׁשְּבִחים ִמיֵדי יֹום ְּביֹומוֹ   

ֵדי   ּכְ
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ַמְׁשִּגיַח ַעל ָּכל ְּפָרט  ת"ַהַּמֲאִמין ֶׁשַהֵׁשיִ : ַהִּבָּטחֹון

ְוַכּמּוָבן ַעל ָּכל ְּפָרט ּוִבְפָרט ְבַחָּיו , ּוְפָרט ַּבְּבִריָאה
ַהּבֹוֵטַח נֹוֵתן ִּבְטחֹונֹו ֶוֱאמּוָנתֹו . ֵמָאֵמת ְּבִלּבֹו ֵאת ַהִּבָּטחֹון

א ְּבׁשּום ֶאְמָצִעי ִמן ָהֶאְמצָ  ִעים ְּבָכל ָהִעְנָיִנים ְּבַהֵּׁשם ִיְתַעֶּלה ְו

ָעָליו ָלַדַעת ְּבִלּבֹו ּוַמְצּפּונֹו , ִאם ָחָלה ְוָרָפא לוֹ . ָהְרִגיִלים
א הֹועִ  , ָלּתֹו ֶאָּלא ְּבַמֲאָמרֹו ִיְתַעֶּלהיְּבַוָּדאּות ֶׁשַהְּתרּוָפה 

ְוַהְנָהַגת . )לט, דברים לב( 'ָמַחְצִּתי ַוֲאִני ֶאְרָּפא'ַּכָּכתּוב 

א  ִאם ָעַסק . ַּתִּזיֶקּנּו ֶאָּלא ִּבְרצֹות ַהּבֹוֵראַהְּבִריאּות ַהַּמִּזיָקה 
יֹוֵדַע הּוא ְּבַמְצּפּונֹו , ְּבִמְסָחר ּוָמָצא ְקִנּיֹות ְּבזֹול ּוָמַכר ְוָקָנה

א ְיבֹוֵאנּו ֵרָוח ִמן ַהְּפֻעּלֹות ַהְללּו ֶאָּלא ִּבְגֵזָרתֹו  ַהֻּמְחָלט ִּכי 

ִּכי הּוא ַהֹּנֵתן ְל ֹּכַח ַלֲעׂשֹות 'ְּכמֹו ֶׁשָאַמר ְּבתֹוָרתֹו , ִיְתַעֶּלה
ִאיהּו ְּדָיִהיב ָל ֵעָצה 'ֶּׁשִּתְרֵּגם אּוְנְקלֹוס  )יח, ְּדָבִרים ח( 'ָחִיל

ִאם ָקָרהּו ָאסֹון ֲהֵריהּו יֹוֵדַע ֶׁשִּנְתַחֵּיב ַהָּדָבר . 'ְלִמיְּקִני ְנָכִסין

  ֶזַרע ַרב 'ַהּמֹוְרִדים ּבֹו  ְּכֶדֶר ֶׁשִאֵּים ַעל, ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו ִיְתַעֶּלה
  .ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶזה )לח, דברים כח( 'ּתֹוִציא ַהָּׂשֶדה ּוְמַעט ֶּתֱאֹסף  

הּוא ָהֱאמּוָנה ֶׁשָּכל ָּדָבר ֻמְׁשָּגח ֵמֵאת ַהּבֹוֵרא ֵּבין 

א טֹוב א ְּכמֹו ֶׁשִּנְדֶמה . טֹוב ּוֵבין ַמה ֶׁשִּנְרֶאה  ְו
ְּכמֹו , ן הּוא ֶׁשִּיְהֶיה ָלנּו ַרק ַמה ֶׁשּטֹוב ְלַדְעֵּתנּוֶׁשַהִּבָּטחוֹ 

ָטעּות נֹוָׁשָנה ִנְתַאְזָרָחה ': )ב"אמונה ובטחון פ(א "ֶׁשָּכַתב ַהֲחזוֹ 

 ֲעבֹוַדת 

חֹון  ּטָ ַהּבִ
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ֵׁשם ִּבָּטחֹון ַהְּמַׁשֵּמׁש ְלִמָּדה ְמֻהָּלָלה . ְּבֵלב ַרִּבים ַּבֻּמָּׂשג ִּבָּטחֹון

ִּכי  ִנְסּתֹוֵבָבה ַּבֻּמָּׂשג חֹוָבה ְלַהֲאִמין, ְוִעָּקִרית ְּבִפי ַהֲחִסיִדים
ְוִאם ִמְסַּתֵּפק ְוחֹוֵׁשׁש ַעל ִהּפּו ַהּטֹוב הּוא , ֶּבַטח ִיְהֶיה ַהּטֹוב

א , ְוֵאין הֹוָרָאה זֹו ְּבִבָּטחֹון ְנכֹוָנה. ְמֻחָּסר ִּבָּטחֹון ֶׁשָּכל ֶׁש

ִּכי ִמי יֹוֵדַע , ָעִתיד ֻמְכָרעֵאין הַ  ,ִנְתָּבֵרר ִּבְנבּוָאה ּגֹוָרל ֶהָעִתיד
ֲאָבל ִעְנַין ַהִּבָּטחֹון הּוא ָהֵאמּון . ּוְגמּולֹוָּתיו ִיְתָּבַר' הִמְׁשְּפֵטי 

ְוָכל ֲהַנֲעֶׂשה ַּתַחת ַהָּׁשֶמׁש ַהֹּכל ְּבַהְכָרָזה , ֶּׁשֵאין ִמְקֶרה ָּבעֹוָלם

ת ֶׁשָּכל ְּפָרט "ַח ַּבַהֵׁשיִ ַהַּמֲאִמין ְּבַהְׁשָּגָחה ּבֹוטֵ  .'ֵמִאּתֹו ִיְתָּבַר
  ִנְמָצא ֶׁשָהָאָדם ֻמְנָהג , ּוְפָרט ֵמַחָּיו ֵאינֹו ֶאָּלא ִּבְגֵזַרת ַהּבֹוֵרא

א ַמְנִהיג     .עְלַר ב טוֹ ן ֵּביה ַהְּבִחיָר ? ִאם ֵּכן ַמה ִנְׁשַאר ָלָאָדם. ְו

ין טֹוב ְלַרע ִחיָרה ּבֵ   ַהּבְ

עֹוֶׂשה ָּבעֹוָלם ֵאיָנם ֶאָּלא ְוַהַהְחָלטֹות ֶׁשָאָדם 

ברכות (ל "ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ֲחזַ , ִּבְבִחיָרה ֵּבין טֹוב ְלַרע

, חּוץ ִמִּיְרַאת ָׁשַמִים -ַהֹּכל ִּביֵדי ָׁשַמִים , ָאַמר ַרִּבי ֲחִניָנא' :)לג
ֶהי ֹׁשֵאל ' ְוַעָּתה ִיְׂשָרֵאל ָמה ה' )יג-יב, דברים י(ֶׁשֶּנֱאַמר  ֱא

ֶהי ָלֶלֶכת ְּבָכל ְּדָרָכיו '  ִּכי ִאם ְלִיְרָאה ֶאת הֵמִעּמָ  ֱא

ֶהי ְּבָכל ְלָבְב ּוְבָכל ַנְפְׁש' ּוְלַאֲהָבה ֹאתֹו ְוַלֲעֹבד ֶאת ה . ֱא

ים  ֲעׂשִ ַהּמַ
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  ְוֶאת ֻחֹּקָתיו ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצְּו ַהּיֹום ְלטֹוב ' ִלְׁשֹמר ֶאת ִמְצֹות ה

  .ל ָהָאָדם ְּבָכל ַמֲעֵׂשה ָיָדיוֶזהּו ִּבְלַבד ַהֵחֶלק ׁשֶ  .'ָל  

א  ,ָּבֶזה הּוא ְלִהְתַרֵּגל ְלַמְחָׁשָבה ָּכזוֹ  ֶׁשָאָדם ֻמְנָהג ְו

ַמְנִהיג ֵּכיָון ֶׁשַהֶהְרֵּגל ֵמֵעת ִהָּוְצרֹו ֶׁשל ָהָאָדם ֶׁשהּוא 

ָּכל ַמה ַהֵּליָדה ַהִּתינֹוק ִמְתַרֵּגל ׁשֶ ר ְלַאחַ ד ִמּיַ . ַהַּמְנִהג ְוַהּפֹוֵעל
ָּכ ָּגַדל לֹו ָהָאָדם ִעם ֶהְרֵּגל . ּוִמַּיד, ֶׁשהּוא רֹוֶצה ָצִרי ִלְהיֹות

ְוֵכן ֻהְטַּבע ָּבָאָדם . ֶׁשְרצֹונֹו הּוא ֶזה ֶׁשָּצִרי ְלִהְתַּבֵּצעַ 

ְלֵׁשם ָּכ ָּבָאה . ַהַּמְחָׁשָבה ֶׁשהּוא ֶזה ֶׁשעֹוֶׂשה ּוְמַנֵהל ֵאת ַחָּיו
ְלַהְרִּגיל אֹוָתנּו ַלְחֹׁשב , ת"ִניָעה ְוָהֲעָנָוה ִלְפֵני ַהֵׁשיִ ֲעבֹוַדת ַהּכְ 

  ַרק ִּגּלּוי ְרצֹונֹו ֶׁשל ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר א ֶׁשָּכל ַמה ֶּׁשּקֹוֶרה ִאָּתנּו הּו

  !ִּבְלַבד  

ם ַּבַּמֲעִׂשי ְלַפְׁשֵּפׁשא הּון ַהִּנָּסיוֹ ת ִּבְׁשעַ  ֶׁשָּלנּו

ן ֵּכיוָ , םָׁשַמיִ ת ִיְרַאא ּגּופָ ה ְוזֶ , הַלְּגֵזרָ ם ַהּגֹוְרִמי

ל ּכָ י ֵמַאֲחרֵ ד ָהעֹומֵ  ִיְתָּבַרא ַהּבֹורֵ ת אֶ ם ְמַחְּפִׂשי ֶׁשָּכ
ם ַהּגֹורֵ ת אֶ  ִחְּפׂשּוד ֶׁשָּתִמיל "ֶׁשֲחזַ  ֶׁשָּמִצינּו ְּכמוֹ . םַהַּמֲעִׂשי

  , אַּבֵחְט  ַהִּמְקָּדׁשת ֵּבין ֻחְרּבַ ת אֶ  ֶּׁשָּתלּון ְּכגוֹ . הַלְּגֵזָר י ָהרּוָחנִ 

  .תַרּבוֹ ה ָּכֵהּנָ ד ְועוֹ ל ִיְׂשָראֵ ם עַ ל ׁשֶ י ַהְּצָבאִ ב ַּבַּמּצָ א ְו  

י   ַהּקֹׁשִ

ְפִקי ד ַהּתַ



 כה       אמונה ובטחון
 

ִּבְתִחַּלת ִהְתַּפְּתחּותֹו ּבֹוֵטַח ַעל ְׁשֵדי ִאּמֹו ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב 

 ְוַכֲאֶׁשר ִׂשְכלוֹ ', ַמְבִטיִחי ַעל ְׁשֵדי ִאִּמי': )י, תהלים כב(
ִּבְגַלל ַהְׁשָּגַחָּתּה ָהַרָּבה  ִמְתַּפֵּתַח הּוא ּבֹוֵטַח ַעל ִאּמֹו ַעְצָמּה

א ִׁשִּויִתי ְודֹוַמְמִּתי ' :)ב, תהלים קלא( ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב, ָעָליו ִאם 

ַּכֲאֶׁשר ִׂשְכלֹו מֹוִסיף ְלִהְתַּפֵּתַח הּוא . 'ַנְפִׁשי ְּכָגֻמל ֲעֵלי ִאּמוֹ 
ְוהּוא ַמְפֶנה ֵאת ִּבְטחֹונֹו ֶאל ָאִביו , ְּבָאִביו הֹו ְּתלּויָ ְמַגֶּלה ֶּׁשִאּמ

ַּכֲאֶׁשר ּגּופֹו ִמְתַחֵּזק . ִמְּפֵני ֶׁשְּבֹכחֹו ְלָהֵגן ָעָליו יֹוֵתר ֵמִאּמוֹ 

הּוא , ְוהּוא ְמֻסָּגל ְּלִהְתַּפְרֵנס ְּבַעְצמֹו ַעל ְיֵדי ְמָלאָכה אֹו ִמְסָחר
ָיִבין , ְוִאם ָיִבין יֹוֵתר. ְוַתְחּבּולֹוָתיוַמְתִחיל ִלְבֹטַח ְּבכֹוחֹו 

 ָּכ. ַהְּמסֹוֵבב ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ְלטֹוָבתוֹ ת "ְוִיְבַטח ַּבַהֵׁשיִ 

  א ְו, םַהַּמֲעִׂשיל ּכָ י ֵמַאֲחרֵ א ַהּבֹורֵ ת אֶ  ְלַחֵּפׂש ַרּבֹוֵתינּו ִלְּמדּונּו
  .םָּבהֶ  ִמְׁשַּתֵּמׁשא ֶׁשַהּבֹורֵ ם ַהְּׁשִליִחית אֶ   

ל ָעֵלינוּ  ּטָ חֹון ַהּמֻ ּטָ   ִחּיּוב ַהּבִ

ַהִּבָּטחֹון ֶׁשל ַהְּנִביִאים ְרחֹוָקה ֵמִאָּתנּו ְוָלֵכן ָאסּור ָלנּו 
ת יֹוִׁשיֵענּו "ּוְלַצּפֹות ֶׁשַהֵׁשיִ , ִלְסמֹו ַעל ִנִּסים ְּגלּוִיים

א ְּבֶדֶר ַהֶּטַבע , ְּבָכל ְּכָלֵלי ַהֶּטַבעֶאָּלא חֹוָבֵתינּו ְלִהְתַנֵהג . ֶׁש

ת ֶׁשֵאת ֲאֶׁשר ִיְרֶצה ַיֲעֶׂשה ַּגם ְלַאַחר "ְוִלְבֹטַח ְּבַהֵׁשיִ 
ָעֵלינּו ִלְנֹטַע ְּבִלֵּבנּו ֵאת ָהֱאמּוָנה ֶׁשָּכל ַהִּסּבֹות . ַהִהְׁשַּתְּדלּות

 ַהּיֶֶלד 

ְרּגַת   ּדַ
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  ַהִּטְבִעּיֹות ְוָהֶאְמָצִעים ָהְרִגיִלים ְמסּוִרים ִּביֵדי ַהַהְׁשָּגָחה 

  .ְּבָכל ְזַמן ּוְבָכל ַמָּצב, ֹוִקית ְּבֹאֶפן ְּפָרִטי ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחדָהֱאל  

ת ֵיׁש ַהְרֵּבה ַּדְרגֹות זֹו "ַהַּמֲאִמיִנים ְוַהּבֹוְטִחים ַּבַהֵׁשיִ 

, ת ַרק ִּבְדָבִרים ְּגדֹוִלים"ֵיׁש ַהּבֹוְטִחים ַּבַהֵׁשיִ . ְלַמְעָלה ִמּזוֹ 

אֹו ַמֲחָלה ְּמיֶֻחֶדת  ,ֶׁשר ֵיׁש ֲחַׁשׁש ְלֶהְפֵסדְּכמֹו ֵעֶסק ָּגדֹול ַּכאֲ 
א ַמְבִטיִחים ֶׁשַהְּתרּוָפה ָאֵכן ְּתַרֵּפא אּוָלם ְּבֵעֶסק , ֶׁשָהרֹוְפִאים 

  אֹו ַמֲחָלה ֶׁשְּידּוָעה ְלִרּפּוי ֵאֶצל ָהרֹוְפִאים ֵאיָנם ַמְזִּכיִרים , ָקָטן

  .ֵׁשם ָׁשַמִים  

ַּגם , ֵׁשם ָׁשַמִים ְּבָכל ִעְנַין ֶׁשעֹוְסִקים ּבוֹ  ֶׁשְרִגיִלים ְלַהְזִּכיר

ְוֵיׁש  .ִאם ַעל ִּפי ַּדְרֵכי ַהֶּטַבע ִנְרָאה ֶׁשַהַהְצָלָחה ְּבטּוָחה

ַהַּמְזִּכיִרים ֵׁשם ָׁשַמִים ְּבָכל ְּפֻעָּלה ֶׁשעֹוִׂשים ֲאִפּלּו ַהִּטְבִעית 
ֲחִניָנא ָאַמר ' ִוי ְּבֵׁשם רלֵ ' ר )ר יד"ב(ל "ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ֲחזַ , ְּביֹוֵתר

י ַעל ָּכל ְנִׁשיָמה ּוְנִׁשיָמה ֶׁשָאָדם נֹוֵׁשם ָצִרי ְלַקֵּלס ַלּבֹוֵרא ַמא

ּוְכמֹו ֶּׁשּיֹוֵסף  ,)ו, תהלים קנ( 'ְּתַהֵּלל ָיּה ֹּכל ַהְּנָׁשָמה' אַטֲעמָ 
 ףַא, ַרעַהַּצִּדיק ָהָיה ַמְזִּכיר ֵׁשם ָׁשַמִים ַּבֲעבֹוָדתֹו ֵאֶצל ּפֹוִטיפֶ 

ר ֶׁשֶּנֱאמַ  ַמְצִליחַ ה ְוָהיָ , ֶׁשַהָּלה ֲחָׁשד ּבֹו ֶּׁשאֹוֵמר ַמֲעֵׂשה ְּכָׁשִפים

   'ה ֹעֶׂשה הּוא ֲאֶׁשר ְוֹכל ִאּתוֹ  'ה ִּכי ֲאֹדָניו ַוַּיְרא :)ג, לט בראשית(
  .)ה"ב סק"ובמ, רלא' ח סי"ע או"וראה בשו( ְּבָידוֹ  ַמְצִליחַ   

ין  ּבֵ

ֵיׁש 
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ְּדַהְינּו , ָׁשַמִים ַרק ֵמַהָּׂשָפה ְוַלחּוץַהַּמְזִּכיִרים ֵׁשם 

ַהְּמַחֶּיה , הּוא ַהְּמַפְרֵנס ְוַהֵמרֹוֵׁשׁש' ֶׁשאֹוְמִרים ֶׁשה
ֲאָבל ְּבֵסֶתר ִלָּבם ּתֹוִלים ִּבְטחֹוָנם , ַהּמֹוֵחץ ּוְמַרֵּפא, ְוַהֵּמִמית

ק ַעל ְּבֵעת ַמֲחָלה סֹוְמִכים ַר . ַרק ְּבַמֲאָמִצים ְוִסּבֹות ִטְבִעּיֹות

. ְּבִהְתמֹוְדדּות ִעם ָהאֹוְיִבים 'ֹּכִחי ְועֹוֵצם ָיִדי'ְוַעל , ָהרֹוְפִאים
ִהים ָּכל ְמִזּמֹוָתיו': )ד, תהלים י(ַעל ֵאּלּו ֶנֱאַמר  תהלים (, 'ֵאין ֱא

   'ָּבַטְחִּתי' ה ָׂשֵנאִתי ַהֹּׁשְמִרים ַהְבֵלי ָׁשְוא ַוֲאִני ֶאל' :)ז, לא

  .)ג"פי משלורבנו יונה , ה"המל(  

ַעל ָאָדם ֶׁשָּבא ַלָחֵפץ ַחִּיים ְוָאַמר לֹו ֶׁשְּבֶמֶׁש ְזַמן 

. ָקָצר ָנְפלּו לֹו ְׁשלֹוָׁשה סּוִסים ֶׁשָהיּו נֹוְתֵני ַלְחמוֹ 

ִמַּיד ִהְפִסיקֹו , ַהָחֵפץ ַחִּיים ִהְזַּדֲעָזע ִלְׁשמֹוַע ְּדָבִרים ָּכֵאּלּו
. ֶני ֵאיָנם ׁשֹוְמעֹות ַמה ֶׁשִּפי ְמַדֵּברֲהֵרי ָאזְ ! ָחִליָלה :רְוָאמַ 

הּוא ַהָּזן ּוְמַפְרֵנס ' ֲהֵרי ה? ַהִאם ַהּסּוִסים ֵהם נֹוְתֵני ַלְחְמ

א ִהְפִסיק ִמִלְתמֹוַה ּוְלַדֵּבר ְלַעְצמֹו ָּכל אֹותֹו ַהּיֹום , ַלֹּכל  –ְו
ֵאת ַהּבֹוֵרא עֹוָלם  ַּכָּמה ְסָכִלים ֵהם ָהֲאָנִׁשים ֶׁשֵאיָנם ַמְרִּגיִׁשים'

ַהְמַחֶּיה ֵאת ַהֹּכל ְוַהָּזן ֵאת ַהֹּכל ּוִבְמקֹום ֶזה רֹוֶאה ָהֶעְגלֹון ֵאת 

ְוַהַחָּיט ִּבְמכֹוַנת  ,ְוַהַּנָּגר רֹוֶאה ֵאת ָהֵעץ, ַהּסּוס ִלְמַפְרְנסוֹ 
   ַוַּדאי ֶׁשאֹותֹו ָאָדם ָהָיה ְמַדְקֵדק ְּבִמְצֹות ְוַאף ַמֲאִמין. 'ַהְּתִפיָרה

  .אאּוָלם ִּבְׁשַעת ִנָּסיֹון הּוא ָׁשַכח ֵאת ַהּבֹורֵ , ת"ַּבַהֵׁשיִ   

ֵיׁש 

ר   ְמֻסּפָ
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ה חֹון ֲהָלָכה ְלַמֲעׂשֵ ּטָ   ַהּבִ

, ת ָּבא ִליֵדי ִּבּטּוי ְּבָכל ַהּנֹוְׂשִאים ַהִּטְבִעִּיים"ַּבַהֵׁשיִ 
ִנָּצחֹון ַעל ָהאֹוְיִבים ְוָכל , ַּפְרָנָסה, ְּכמֹו ְּבִריאּות

, ְּבִעְנְיֵני ְּבִריאּות ַעל ָהָאָדם ִלְׁשמֹור ַעל ַהְּבִריאּות .ֵצא ָּבֶזהַּכּיוֹ 

אּוָלם ָעָליו ְלַהֲאִמין , ְוֶלֱאכֹול אֹוֵכל ָּבִריא ַעל ִּפי ָהרֹוְפִאים
ּוִבְרצֹות ַהֵּׁשם ָדְוָקא ַהַּמֲאָכִלים , ַהַּמֲאָכִלים יֹוִעילּו' ֶׁשִּבְרצֹות ה

ֲאִפּלּו ִאם , ָלֵכן. ַוֲאִפּלּו ְלַהִּזיק, א ְלהֹוִעילַהְּבִריִאים ְיכֹוִלים ׁשֶ 

, ִּבְׁשַעת אֹוֵנס ָאָדם ֶנֱאַנס ֶלֱאכֹול ַמֲאָכִלים ֶׁשֵאיָנם ְּבִריִאים
א "ַהּבֹוֵטַח ַּבַהֵׁשיִ  ת ָצִרי ִלְבֹטַח ֶׁשִּבְרצֹות ַהֵּׁשם ַהַּמֲאָכִלים 

א ְיבִ , ַיִּזיקּו לוֹ  ֶׁשֶּנֱאַמר . יאּוהּו ִליֵדי ֹחִליאֹו ַעל ָּכל ָּפִנים 

  ' ִּכי ֲאִני ה 'וגו' ִאם ָׁשמֹוַע ִּתְׁשַמע ְלקֹול ה': )כו, שמות טו(
  .'רֹוְפֶא  

ַהּבֹוֵטַח ַמֲאִמין ֶׁשִּבְרצֹות , ְלַאַחר ַהִהְׁשַּתְּדלּות ְּבַפְרָנָסה

. ה ְלֵהֶפּוִבְרצֹון ַהֵּׁשם ִיְהיֶ , ַהֵּׁשם ְמַלאְכּתֹו ִתְצָלח ְּבָידוֹ 
ִיְצָחק ָאִבינּו ֶׁשָּזַרע ְמַעט ְוַהְּתבּוָאה ָעְׂשָתה ֵמָאה , הָלזֶ א ַהֻּדְגמָ 

ַעל . ֶׁשּזֹוְרִעים ַהְרֵּבה ּומֹוִציִאים ִקְמָעה ,ְוֵיׁש ְלֵהֶפ, ְׁשָעִרים

א ' :)יח, שמות טז(ַהָּמן ָּכתּוב  א ֶהְעִּדיף ַהַּמְרֶּבה ְוַהַּמְמִעיט  ְו
ַעל ֶזה . ְוֶזהּו ִסיָמן ְלדֹורֹות 'יׁש ְלִפי ָאְכלֹו ָלָקטּוֶהְחִסיר אִ 

חֹון  ּטָ ַהּבִ

ּגַם 
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ְוֵיׁש ַההֹוְפִכים , אֹוְמִרים ָהעֹוָלם ֶׁשֵּיׁש ַההֹוְפִכים ָעָפר ְלָזָהב

  ם ַהְּדָבִרית אֶ ה מֹוִציָאת ַהִהְׁשַּתְּדלּוא ֶׁשן ִמָּכא, ָזָהב ְלָעָפר
  .דִּבְלבַ  ִיְתָּבַרא ַהּבֹורֵ ן ְרצוֹ א ֶאּלָ , לַלֹּפעַ   

ִרּבּוי ַהִהְׁשַּתְּדלּות ָיכֹול ִלְהיֹות ָלָאָדם ְלרֹוֵעץ , ִמָּכ

ֵּביֵצי ִצְפעֹוִני ִּבֵּקעּו ְוקּוֵרי ' :)ה, ישעיה נט(ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב 
 .'ַעָּכִביׁש ֶיֱאֹרגּו ָהֹאֵכל ִמֵּביֵציֶהם ָימּות ְוַהּזּוֶרה ִּתָּבַקע ֶאְפֶעה

ׁש ָאָדם ָהאֹוֵסף ֵּביִצים ּוְמַחֵּמם אֹוָתם ְּכֵדי ֶׁשֵּיְצאּו ֵּפרּוׁשֹו ֶׁשּיֵ 

ְוַאַחר ָּכל ַהְיִגיָעה ִנְמָצא ֶׁשַהֵּביִצים , ֵמֶהם ַּתְרְנגֹוִלים ַלֲאִכיָלה
 :)יג, איוב ה( ְועֹוד ָּכתּוב. ְוָיָצא ֵמֶהם ָנָחׁש ְלַהִּזיקוֹ , ֶׁשל ָנָחׁש

, נּו ֶׁשְּבאֹוָתּה ִהְתַחְּכמּות ֶׁשִהְתַחְּכמּוְּדַהיְ ' ֵכד ֲחָכִמים ְּבָעְרָמם'

ָידּוַע ַהְרֵּבה ִמְקִרים , ְוֵכן ְּבִעְנְיֵני ְרפּוָאה. ָּבֶזה ַעְצמֹו ִנְלְּכדּו
א ַרק    ֶּׁשָהרֹוֵפא ָטָעה ְּבִאְבחּון ַהַּמֲחָלה אֹו ִּבְתרּוָפה ַהְּנכֹוָנה ֶׁש

א הֹוִעיל ֶאָּלא ִהִּזיק ַלחֹוֶלה      .)ת הלויבי(ֶׁש

ְלַׁשֵּנן ְלַעְצֵמנּו ֵאת ַהְּפסּוִקים ֶׁשְּמַלְּמִדים ֶׁשְּבִלי ַסַעד 
א יֹוִעיל ַהַּמֲאָמץ ַהִנְפָרז , ִמָּׁשַמִים ְלַהָּׂשַגת ַהְּמֻבָּקׁש 

ְוֵכן ְלֵהֶפ ָהֲאהּוִבים ְלָפָניו ִיְתַעֶּלה ַמִּׂשיִגים ֵאת ִמְּׁשֵאָלָתם 

 :)א ,קכז תהלים( ֶׁשֶּנֱאַמר. ַרח אֹו ִּביִגיָעה ֻמֶעֶטתְּבַנַחת ּוְבִלי טֹ 
 ִיְׁשָמר א 'ה ִאם ּבוֹ  בֹוָניו ָעְמלּו ָׁשְוא ַבִית ִיְבֶנה א 'ה ִאם'

ְיֵתָרה 

ָעֵלינּו 



 למעלה למשכיל        ל
 
ָׁשְוא ָלֶכם ַמְׁשִּכיֵמי קּום ְמַאֲחֵרי ֶׁשֶבת '. 'ׁשֹוֵמר ָׁשַקד ָׁשְוא ִעיר

 ,)ב, תהלים קכז( 'ֵׁשָנאֹאְכֵלי ֶלֶחם ָהֲעָצִבים ֵּכן ִיֵּתן ִליִדידֹו 
הֹוי ַהִּנְדָחִקים ְלַהָּׂשַגת ִמְׁשֲאלֹוֵּתֶכם ַהַּגְׁשִמּיֹות , ֶׁשֵּפרּוׁשוֹ 

ְוָקִמים ְּבַאְׁשֹמֶרת ַהַּלְיָלה ְלַהְׁשִּכים ְלַעָסֵקֶכם ְוַלֲעבֹוַדְתֶכם 

  ם ְוגַ , הֵּכן ִיֵּתן ִליִדידֹו ֵׁשנָ , םּוְמַאֲחִרים ָּבֶעֶרב ָלׁשּוב ְלָבֵּתיכֶ 
  .הַּפְרָנסָ   

ַהְּדָבִרים ַחָּיב ׁשֹוֵמר ַהָּדת ְּבָׁשָעה ֶׁשהּוא ַמְקִּדיׁש ֵאת 

ֵחילֹו ְלגֹוְרִמים ִטְבִעִּיים ּוְדָבִרים ְרִגיִלים ְּכֵדי ְלָהִפיק 
' ֶׁשְּיֵהא ִּבְטחֹונֹו ַעל ה, ֵמֶהם ּתֹוֶעֶלת ּוְלַהְרִחיק ֵאת ֶהֵּזָקם

לּוי ּבֹו ַּבֲהָפַקת ַהּתֹוֶעֶלת ֶׁשהּוא ְמַקֶּוה ָלּה ִיְתַעֶּלה ִויֵהא ִלּבֹו ּתָ 

ִלְפֵני ֶׁשַּיְקִּדיׁש ָלֶהם ֵאת , ְוַהְרָחַקת ַהֵהֶּזק ֶׁשהּוא ִנְׁשַמר ִמָּפָניו
, ּוְבָרכֹות ְּבנֹוָסף ַלִהְׁשַּתְּדלּותה ְּתִפּלָ  ָלֵכן ִּתְקנּו ֲחָכִמים. ֵחילוֹ 

ְיִהי ָרצֹון ֶׁשְּיֵהא ֵעֶסק ֶזה ִלי  ַהִּנְכָנס ְלַהִּקיז אֹוֵמר'ְּכגֹון 

  ַההֹוֵל ָלמּוד ֵאת ָּגְרנֹו אֹוֵמר ְיִהי ָרצֹון ֶׁשִּתְׁשַלח . ִלְרפּוָאה
  .)רל' ח סי"ע או"כמבואר בשו(' ְּבָרָכה ְּבַמֲעֵׂשה ָיַדי  

ַּפַעם , ֶׁשל ַהִּבָּטחֹון חֹוֵזר ּוָבא ְלָכל אֹוֶר ַהַחִּיים

ּוַפַעם ַמְרִּגיׁש , ְרִּגיׁש ַמֵּלא ְּבִבָּטחֹוןָהָאָדם מַ 
ָלֵכן ָהֲעבֹוָדה ִהיא ַלֲחזֹור ּוְלַׁשֵּנן ֵאת . ֶׁשַהִּבָּטחֹון ִמֶּמּנּו ָוָהְלָאה

 ְלאֹור 

יֹון  ּסָ  ַהּנִ



 לא       אמונה ובטחון
 

א ִיְסֶטה ה ֶׁשִּיְהיֶ ן ַהְּדָבִרים ְּבַדְעּתֹו ְּבֹאפֶ  ָקבּוַע ְּבִלּבֹו ְּכֵדי ֶׁש

א ִיְהֶיה ָלהּוט י, ִמֶּמּנּו א ְוָאז  ֹוֵתר ִמַּדי ַאַחר ַהּתֹוֶעֶלת ְו
ֱהֵוי ְמַמֵעט 'ל "ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ֲחזַ . ַיְקִּדיׁש ָלּה ֵאת ָּכל ַמֲעָיָניו

א ִייָרא ֵאת ַהְּדָבִרים ַהַּמְפִחיִדים . ְּבֵעֶסק ַוָעסֹוק ַּבּתֹוָרה ְוָאז 

ִייָרא . ּוָתםֶאָּלא ִייָרא ֵאת ִמי ֶּׁשַּמֲעִניׁש ְּבֶאְמָצע ,ִמֹּכַח ַעְצָמם
 ָעְנׁשֹו ִיְתַעֶּלה ַעל ָיָדם ְוִיְבַטח ְּבַחְסּדֹו ִיְתַעֶּלה ְּכמֹו ֶׁשָאַמר ָּדִוד

ְּכלֹוַמר ָרַעת . 'ַּפְּלָטה ַנְפִׁשי ֵמָרָׁשע ַחְרֶּב' :)יג, תהלים יז(

ְוזֹוִהי , ָהָרָׁשע ָתקּום ַרק ִאם ָּתִסיר ַאָּתה ֵאת ַהְׁשָּגָחְת ִמן ַהֵּנֶזק
ֶאת ' רֹוֶצה ה' בְוֶזהּו ַהִּבָּטחֹון ָהָרצּוי ְּכמֹו ֶׁשָּכתּו. ֶרב ִנְקָמְתחֶ 

יֹום ִאיָרא ֲאִני . )יא, תהלים קמז( 'ְיֵרָאיו ֶאת ַהְמַיֲחִלים ְלַחְסּדוֹ 

   ַרִּבים ָּכֵאֶּלה םְּפסּוִקי ְועֹוד ,)ד, תהלים נו( 'ֵאֶלי ֶאְבָטח
  .)המספיק לעובדי השם(  

ֶׁשִּנְרֶאה ֶׁשָהעֹוָלם  ןָלָאָדם ֵּכיוָ י ִּבָּטחֹון ֵיׁש ֹקִׁש הַ 

ָהעֹוֵסק ְּבַפְרָנָסה ָׁשעֹות ַרּבֹות  .נֹוֵהג ִּפי ַּדְרֵכי ַהֶּטַבע
ֲחֵברֹו ֶׁשעֹוֵסק ה ְוִלְכאֹוָר , ְועֹוֶׂשה ֲעָסִקים ְּגדֹוִלים ַמְצִליחַ 

ַהְּמַׁשֵּלם ְלרֹוֵפא . יחַ א ַמְצלִ , ִּבְמָלאָכה ַקָּלה ֶׁשֵאיָנּה ַמְכִניָסּה

  ְלִהָּׁשֵאר  לָהֶאְמָצִעים ָעלּור ְוִאּלּו ֲחֵברֹו ֲחסַ , ֻמְמֶחה ִמְתַרֵּפא
  .ְּבַמֲחָלתוֹ   

ֲעבֹוַדת   ּבַ



 למעלה למשכיל       לב
 

ֶזה יֹוֵצר ֵאֶצל ִמי ֶׁשעֹוֵבד ַעל ִמַּדת ַהִּבָּטחֹון ֲעִלּיֹות 

ת "ְלִעִּתים הּוא ַמְסִּכים ְּבַדְעּתֹו ֶׁשַרק ַהֵׁשיִ . ִויִרידֹות
ּוְלִעִּתים , ְמַנֵהל ֵאת ָהעֹוָלם ְוֵאין ֹצֶר ְלַהְרּבֹות ְּבִהְׁשַּתְּדלּות

ַּדְעּתֹו ִמְתַהֶּפֶכת ֶׁשָּצִרי ַלֲעסֹוק ְּבִהְׁשַּתְּדלּות ֶׁשֲהֵרי רֹוִאים ֵאת 

ַּפַעם הּוא רֹוֶאה ִסַּיְעָּתא ִּדְׁשַמָּיא . תַהִהְׁשַּתְּדלּום עִ  ַהַּמְצִליִחים
ָהעֹוָלם ֵמִאיר לֹו ָּפִנים ַוֲאָנִׁשים ְמַׁשְּבִחים אֹותֹו , ן ֶׁשּלוֹ ַּבִבָּטחוֹ 

ּוִבְפָרט ִאם , ּוַפַעם ַהִּנָּסיֹון ָקֶׁשה ְמאֹוד. ַעל ֵּדעֹוָתיו ַהְּתרֹוִמּיֹות

ֶזהּו ַהִּנָּסיֹון . הּוא ְמַקֵּבל ַיַחס ְמַזְלֵזל ֵמֵאּלּו ֶׁשֵאיָנם ְּכמֹותוֹ 
  ְוִהיא ַהֶּדֶר ֶׁשעֹוֵבר ָּכל , ל ַהִּמְתַלֵּמד ְּבִבָּטחֹוןַּבֶּדֶר ָהֲעִלָּיה ׁשֶ 

  .)ַמְדֵרַגת ָהָאָדם(ִמי ֶׁשעֹוֵסק ְּבִמַּדת ַהִּבָּטחֹון ּוְבִּתּקּון ַהִּמּדֹות   

יִ י ַמֲעשֵׂ    הְלטֹובָ ק ַר ת "ַהׁשֵ

 תְּבִריאּותֹו ַמְּׂשִּביעַ , ֶׁשָּבעֹוָלם ֶׁשַּכֲאֶׁשר טֹוב ָלָאָדם

, ְוהּוא יֹוֵׁשב ַעל ֵמי ְמנּוחֹות, ּוַפְרָנָסתֹו ְמֻסֶּדֶרת, צֹוןָר 

ְוַאף , ת ַעל ַהּטֹוב ֶׁשֵּיׁש לוֹ "ֲהֵרי ֶׁשהּוא מֹוֶדה ּוְמַׁשֵּבַח ַלַהֵׁשיִ 
  ְלַצְפֵצף 'א "ְוִכְלׁשֹון ַהֲחזוֹ , ָיכֹול ְלַדֵּבר ְּבִעְנְיֵני ֱאמּוָנה ּוִבָּטחֹון

  .'ִּבָּטחֹון  

. ָהֲאִמִּתי ַמְתִחיל ַרק ְּבֵעת ֶׁשָּבִאים ַהְּקָׁשִיים ְוַהִּיּסּוִרים

ָבר   ּדָ

נֹוַהג  ּבְ

יֹון  ּסָ  ַהּנִ



 לג       אמונה ובטחון
 

א ַּכְּמֻצֶּפה, ַהְרָּגַׁשת ַהּגּוף ֵאיָנּה טֹוָבה ְועֹוד ָּכֵהָּנה , ַהַּפְרָנָסה 

ַהִאם ַהַּמֲאִמין , ָּכאן ַמְתִחיל ַהִּנָּסיֹון ֶׁשל ַהִּבָּטחֹון. ְוָכֵהָּנה
ְוַהִאם הּוא ַמֲאִמין ֶׁשָּכל ַמה , ת"ֵמַהֵׁשיִ  ּבֹוֵטַח ֶׁשַהֹּכל ָּבא

  אֹו ֶׁשֵּיׁש לֹו ַּתְרֹעֶמת , ת עֹוֶׂשה ִאּתֹו ְלטֹוָבה הּוא עֹוֶׂשה"ֶׁשַהֵׁשיִ 

  .אַעל ַמֲעֵׂשי ַהּבֹורֵ   

ַּגם 'ָּדָבר ֶׁשָהָיה ּקֹוֶרה לֹו ָהָיה אֹוֵמר ל ּכָ  לִאיׁש ַּגם זּו עַ 

ְוַתְלִמידֹו ַרִּבי ֲעִקיָבא ָהָיה אֹוֵמר  ,.)תענית כא(' זּו ְלטֹוָבה

ְלעֹוָלם ְיֵהא ָאָדם ָרִגיל לֹוַמר ָּכל ְּדָעִביד ַרֲחָמָנא ' :)ברכות ס(
ֱאמּוָנה זֹו ֶׁשָּכל  .)ה"רל ס' סיע "והובא להלכה בשו( 'ְלָטב ֲעִביד

גֹון ּכְ , ַמה ֶּׁשּקֹוֶרה ָלָאָדם הּוא ְלטֹוָבה ְמֹבֶאֶרת ְּבַהְרֵּבה ְּפסּוִקים

ַוֲאִפּלּו  'ַלֹּכל ְוַרֲחָמיו ַעל ָּכל ַמֲעָׂשיו 'הטֹוב ' )ט, קמה(ִּבְתִהִּלים 
  ַעל ֵּכן יֹוֶרה  'הטֹוב ְוָיָׁשר ' :)ח, כהשם (טֹוב ַלחֹוְטִאים ֶׁשֶּנֱאַמר 

  .'ַחָּטִאים ַּבָּדֶר  

, ִריםָקֶׁשה ָלָאָדם ִּבְׁשַעת ַצַער ִלְראֹות ֵאת ַהּטֹוב ֶׁשַּבְּדבָ 
ת ֶנְעָלם ֵמִאָּתנּו ָּבֶזה ֶׁשהּוא ַמְסִּתיר ֵאת "ֵּכיָון ֶׁשַהֵׁשיִ 

ֲאדֹון  -' ֲאדֹון עֹוָלם'ֵאת ַהִּפּיּוט ר ְלַהְסִּבין ִנּתַ  ָּכ. ַמֲעָׂשיו

 ֶׁשַּמְסִּתיר ֵאת ַּמֲעָׂשיון ָהָאדוֹ א הּוה "ְּדַהְינּו ֶׁשַהָּקּבָ  ,ַהֶּנֱעָלם

 ַנחּום 

ָאְמָנם 



 למעלה למשכיל       לד
 

א רֹוִאיםְּבצּוָרה ָּכל ָּכ טֹובָ    , א ֵאת ַהּבֹוֵרא ה ַעד ֶׁשֲאַנְחנּו 

א ֵאת ַהּטֹוָבה     .ֶׁשּצֹוַמַחת ִמַּמֲעָׂשיו ְו

ת ְמַחֶּיֶבת ְלַהֲאִמין ֶׁשָּכל ָהעֹוֵבר "ְוַהִּבָּטחֹון ַּבַהֵׁשיִ 

ְוֻכּלֹו ְלטֹוָבֵתנּו ֶׁשֲהֵרי , ָעֵלינּו ָּבא ִּבְגֵזַרת ַהּבֹוֵרא

ְוַהֵּמִטיב ֶׁשֲהֵרי ָּכל ַּכָּוָנתֹו ִּבְבִריַאת ָהעֹוָלם ֵאיָנּה  הּוא ַהּטֹוב
ָלֵכן ֻמְכָרח ֶׁשָּכל ַמה ֶׁשַהֵּׁשם עֹוֶׂשה . ֶאָּלא ְלטֹוַבת ָהָאָדם

ְלהֹודֹות , ֶזהּו ֶאָחד ַהִּנְסיֹונֹות ַהָּקִׁשים. ְלטֹוָבה הּוא עֹוֶׂשה

ֲחָכִמים ֶׁשַעל ְׁשמּוָעה ָאְמרּו  ,ָלֵכן .ְלַהֵּׁשם ַּגם ְּבֵעת ָהָרָעה
ְוַעל ְׁשמּוָעה ָרָעה ָצִרי לֹוַמר , טֹוָבה ְמָבְרִכים ַהּטֹוב ְוַהֵּמִטיב

 ְלָבֵר ֶׁשֵּיׁש )ג"סרכב ' ח סי"או( עַ "ַהׁשּוב ְוָכתַ . ָּברּו ַּדָּין ָהֱאֶמת

ל ְּבַדַעת ְׁשֵלָמה ּוְבֶנֶפׁש ָחֵפָצה ְּכֶדֶר ֶׁשְּמָבֵר ְּבִׂשְמָחה עַ 
ִּכי ָהָרָעה ְלעֹוְבֵדי ַהֵּׁשם ִהיא ִׂשְמָחָתם ְוטֹוָבָתם ֵּכיָון , ַהּטֹוָבה

  ִנְמָצא ֶׁשְּבַקָּבַלת ָרָעה , ֶׁשְּמַקֵּבל ֵמַאֲהָבה ַמה ֶׁשָּגַזר ָעָליו ַהֵּׁשם

  .זֹו הּוא עֹוֵבד ֵאת ַהֵּׁשם ֶׁשִהיא ִׂשְמָחה לוֹ   

ָר  ה ַרק ְלטֹוָבה הַהַהּכָ ם עֹוׂשֶ ֵ ַהׁשּ   ׁשֶ

ָּכל ְּדָעִביד 'ַרִּבי ֲעִקיָבא ְלעֹוָלם ְיֵהא ָאָדם ָרִגיל לֹוַמר 

ְלטֹוָבה הּוא , ת עֹוֶׂשה"ָּכל ַמה ֶׁשַהֵׁשיִ (' ַרֲחָמָנא ְלָטב ֲעִביד

 ָהֱאמּוָנה 

ָאַמר 



 לה       אמונה ובטחון
 

  ֵאי ָיכֹול ָאָדם ְלַהִּגיַע ַלַהָּכָרה ְּברּוָרה ֶׁשָּכל ַמה ֶׁשַהֵּׁשם . )עֹוֶׂשה

  ?ַּגם ְּכֶׁשַהָּדָבר ָקֶׁשה לוֹ , העֹוֶׂשה ְלטֹוָבה הּוא עֹוׂשֶ   

מֹוֶנה ַּכָּמה  )שער הבטחון(ַּבְחֵיי ְּבִסְפרֹו חֹובֹות ַהְּלָבבֹות 

ְוַלֲחֹזר ֲעֵליֶהם ַהְרֵּבה  ְיִדיעֹות ֶׁשָּצִרי ְלִהְתּבֹוֵנן ָּבֶהם

. ְמאֹוד ְּפָעִמים ַעד ֶׁשַהְּדָבִרים ִיְתַיְּׁשבּו ֵהיֵטב ַעל ַהֵּלב
ַּבֵּלב , ֶׁשְּדָבִרים ֵאּלּו ִיְהיּו ְּברּוִרים ָלנּו ְּבָגלּוי ּוְבֵסֶתרּכְ 

ַוֲאִפּלּו ִנְהֶיה , ְוִנְמסֹור ֵאת ֲעָצֵמינּו ְלַהְנָהַגת ַהֵּׁשם, ּוָבֵאָבִרים

נּוַכל ְלַהִּגיַע  ת ְּבָכל ַמָּצב ֶׁשעֹוֵבר ָעֵלינּו"ְמרּוִצים ִמְּגֵזַרת ַהֵׁשיִ 
  ת ְיסֹודוֹ ם הֵ  ֵאּלּו. ֶׁשל ָׂשֵמַח ְּבִיּסּוִרים ההָ ַלַּדְרָּגה ַהְּגבוֹ 

  :ןַהִּבָּטחוֹ   

, ה אֹוֵהב אֹוָתנּו"ָעֵלינּו ָלַדַעת ֶׁשַהָּקּבָ : ַאֲהַבת ְוַרֲחֵמי ַהֵּׁשם
ָלֵכן . 'ֲאַהְבִּתי עֹוָלם תְוַאֲהבַ ' )ב, לאירמיהו (ֶׁשֶּנֱאַמר 

ַרחּום ' :)ח, תהלים קג( ֱאַמרֶׁשּנֶ , ם ְוחֹוֵמל ָעֵלינּוְמַרחֵ  ה"ַהָּקּבָ 

ה "ַהָּקּבָ ל ֶׁשָּׁשַא ה ַחס ֲאִפּלּו ַעל ַהּגֹוִים ְּכמוֹ "ַהָּקּבָ  .'הְוַחּנּון 
א ָאחּוס ַעל ִניְנֵוה ָהִעיר ' )יא, דיונה (א ַהָּנִביה יֹונָ ת אֶ  ַוֲאִני 

יו ם ַעל ַעם ִיְׂשָרֵאל ָּבנָ ְמַרחֵ ת "ָּכל ֶׁשֵּכן ֶׁשַהֵׁשיִ , 'ַהְּגדֹוָלה

  ן ְּכגוֹ ה ִּבְתִפּלָ ם ָהַרֲחִמית ִמַּד ת אֶ ם ְמעֹוְרִרי ַוֲאַנְחנּו, ֲאהּוָביו
  .'ָעֵלינּום ְוַרחֵ ס חּו'ם ְואֹוְמִרי קֹוֵלנּוע ְׁשמַ ת ְּבִבְרּכַ   

נּו   ַרּבֵ

. א  
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אֹו ַעל , ַּכֲאֶׁשר ֲאַנְחנּו ְמַרֲחִמים ַעל ָאָדם ַאֵחר, ְיֵתָרה ִמָּכ

ל ִמַּדת ָהַרֲחִמים ֶׁשֵּיׁש ָלָאָדם ָּבָאה ָעֵלינּו ִלְזּכֹור ֶׁשּכָ , ַעְצֵמנּו
ְוָנַתן ְל ַרֲחִמים ְוִרַחְמ ': )יח, דברים יג(ה ֶׁשֶּנֱאַמר "ֵמַהָּקּבָ 

  ְוִאם ֵּכן ֵאי ָיכֹול ָאָדם ִלְהיֹות ַרְחָמן יֹוֵתר ִמִּמי ֶׁשָּבָרא  ,'ְוִהְרֶּב

  .ֵאת ִמַּדת ָהַרֲחִמים  

ִטיב ָלָאָדם ִמְּתִחַּלת ְּבִריָאתֹו ְּבִלי ֶׁשָהָאָדם ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר מֵ 

 :)ו, מתהלים ( ָראּוי ְלָכ ִמּתֹו ְנָדָבה ְוֶחֶסד ִּבְלַבד ֶׁשֶּנֱאַמר

ַהי ִנְפְלֹאֶתי ּוַמְחְׁשֹבֶתי ֵאֵלינּו ֵאין ' ה הַרּבֹות ָעִׂשיָת ַאּתָ ' ֱא
ְוִאם ִנְתּבֹוֵנן ָּבֶזה  .'ִמַּסֵּפר ֲעֹר ֵאֶלי ַאִּגיָדה ַוֲאַדֵּבָרה ָעְצמּו

ֵיׁש ְּדָבִרים . ֵאינֹו ֶאָּלא ְלטֹוָבֵתנּו ָנִבין ֶׁשָּכל ָּדָבר ֲהַנֲעֶׂשה ִאָּתנּו

ְוֵיׁש , ֶׁשּנּוַכל ִלְראֹות ּוְלָהִבין ֵאת ַהּטֹוָבה ְלַאַחר ְזַמן ָקָצר
   ְוֵיׁש, ָבֵתנּוְלַאַחר ָׁשִנים נּוַכל ִלְראֹות ֶׁשֵהם ְלטוֹ ק ְּדָבִרים ֶׁשַר 

  .םֵמָהעֹולָ ה ַהְּנָׁשמָ ת ְּפִריַד ר ְלַאחַ ק ֶׁשַר ם ְּדָבִרי  

ה ַמְׁשִּגיַח "ֶׁשַהָּקּבָ ָעֵלינּו ְלַחֵּזק ֵאת ָהֱאמּוָנה : ַהְׁשָּגַחת ַהֵּׁשם
א ְלֶרַגע ֶאָחד א ִמְתַעֵּלם ִמַּמָּצֵבנּו ַאף  הּוא ֶזה . ָעֵלינּו ְו

, תהלים קכא(ְּבַקְּפָדנּות ַעל ָּכל ְצָרֵכינּו ֶׁשֶּנֱאַמר  ג ּוַמְׁשִּגיחַ ֶׁשּדֹואֵ 

א ִייָׁשן ׁשֹוֵמר ִיְׂשָרֵאל': )ד א ָינּום ְו א ', ִהֵּנה    ִאם ֵּכן ַוַּדאי 
 .ֶנְעָלם ִמֶּמּנּו ַמָּצֵבנּו ְּבָכל ֵעת ּוְבָכל ְזַמן  

. ב  

. ג

. ד  
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ִחַּלת ְיִציָרתֹו ה ַמְׁשִּגיַח ְועֹוֵסק ְּבַהְנָהַגת ָהָאָדם ִמּתְ "ַהָּקּבָ 

ֲהלֹוא הּוא ָאִבי ָּקֶנ ' :)ו, דברים לב( ְוַעד סֹופֹו ֶׁשֶּנֱאַמר
ָעֶלי ִנְסַמְכִּתי ִמֶּבֶטן ִמְּמֵעי ' :)ו, תהלים עא( .'הּוא ָעְׂש ַוְיֹכְנֶנ

א ' :)י, איוב י( רָאמַ ב ְוִאּיוֹ  ',דִאִּמי ַאָּתה גֹוִזי ְּב ְתִהָּלִתי ָתִמי   ֲה

  .'ָלב ַּתִּתיֵכִני ְוַכְּגִבָּנה ַּתְקִּפיֵאִניֶכחָ   

א ְּפָרט ֶאָחד , ת ִמְסַּתֵּכל ָעֵלינּו"ַהֵׁשיִ  א ֶנְעָלם ִמֶּמּנּו ַאף  ְו

ָרט ֶאָחד א ּפְ ף ְוַא, ִמַּמֲעֵׂשינּו ַהְּגלּוִיים ְוַהִּנְסָּתִרים

ם ְוגַ ם ַהִּדּבּוִרי, םִׂשיַהַּמעֲ ת אֶ  יֹוֵדעַ א ֶׁשהּו ְּדַהְינּו, ִמַּמְחַׁשְבֵּתנּו
הּוא יֹוֵדַע ִאם ֲאַנְחנּו ַמֲאִמיִנים . ֶׁשָּלנּות ַהַּמְחָׁשבוֹ ת אֶ 

 ֶׁשֶּנֱאַמר, אֹו ֶׁשַרק ְמַצְפְצִפים ֱאמּוָנה, ּובֹוְטִחים ּבֹו ְּבֵלב ָׁשֵלם

 ְוֶנֱאַמר ,'ֹיֵדַע ַמְחְׁשבֹות ָאָדם ִּכי ֵהָּמה ָהֶבל' ה' :)יא, תהלים צד(
א ֹתֵכן ִלּבֹות הּוא ָיִבין :)יב, כדמשלי ( , ח' מלכים א( ְוֶנֱאַמר ,'ֲה

ְוַכֲאֶׁשר . 'ִּכי ַאָּתה ָיַדְעָּת ְלַבְּד ֶאת ְלַבב ָּכל ְּבֵני ָהָאָדם' :)לט

ְיִדיָעה זֹו ֲחָזָקה ֵאֶצל ַּבַעל ַהִּבָּטחֹון הּוא ִיָּזֵהר ִמְּלַהְצִהיר 
ת ַּכֲאֶׁשר ְּבִלּבֹו הּוא ָרחֹוק "ֵׁשיִ ְּבִדּבּורֹו ֶׁשהּוא ּבֹוֵטַח ַּבהַ 

א ֵיָאֵמר ָעָליו ַהָּפסּוק , ִמִּבְטחֹון : )יג, ישעיהו כט(ְּכֵדי ֶׁש

ַוֹּיאֶמר ֲאֹדָני ַיַען ִּכי ִנַּגׁש ָהָעם ַהֶּזה ְּבִפיו ּוִבְׂשָפָתיו ִּכְּבדּוִני '
 'ָנִׁשים ְמֻלָּמָדהְוִלּבֹו ִרַחק ִמֶּמִּני ַוְּתִהי ִיְרָאָתם ֹאִתי ִמְצַות אֲ 

  ....)שכך תיקנו חכמיםכיון ' הגיון לבי'אומרים בסוף תפילת עמידה (

. ה  
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א , ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר ַמְׁשִּגיַח ַעל ַהְנָהַגת ָּכל ְּבֵני ָהָאָדם ְו

ֵמַהָּדָבר ַהָּקָטן ְּביֹוֵתר ְוַעד ַהָּדָבר , ֵמִסיַח ַּדְעּתֹו ֵמֶהם ְלֶרַגע
  ָלָּמה ֹתאַמר ַיֲעֹקב ': )כז, ישעיהו מ(ֶׁשֶּנֱאַמר  ,ֵתרַהָּגדֹול ְּביוֹ 

ַהי ִמְׁשָּפִטי ַיֲעבֹור' ּוְתַדֵּבר ִיְׂשָרֵאל ִנְסְּתָרה ַדְרִּכי ֵמה     .'ּוֵמֱא

הּוא ֶזה , ה הּוא ַּבַעל ַהָחְכָמה"ַהָּקּבָ : ָחְכָמתֹו ֶׁשל ַהֵּׁשם
ְוֵאין ִמי ֶׁשּיֹוֵדַע , ָאָדםֶׁשּיֹוֵדַע ֵאיֶזה ְּדָבִרים ֵהם ְלתֹוֶעֶלת הָ 

ֲאִני ' :)יז, ישעיהו מח( ֶׁשֶּנֱאַמר ,ת"ַמה טֹוב ָלָאָדם יֹוֵתר ֵמַהֵׁשיִ 

ֶהי ְמַלֶּמְד ְלהֹוִעיל ַמְדִריְכ ְּבֶדֶר ֵּתֵל' ה  ְוֶנֱאַמר. ' ֱא
ֵהי עֹוָלם ה': )כח, ישעיהו מ( א ָׁשַמְעָּת ֱא   ' ֲהלֹוא ָיַדְעָּת ִאם 

א ִייָגע ֵאין ֵחֶקר ִלְתבּוָנתוֹ ּבוֹ    א ִייַעף ְו   .'ֵרא ְקצֹות ָהָאֶרץ 

א ָיכֹול  ,ִמָּכל הּוא ֶהָחָזקת "ַהֵׁשיִ : ֹּכחֹו ֶׁשל ַהֵּׁשם ַאף ֶאָחד 
ֲחַכם ֵלָבב ְוַאִּמיץ ֹּכַח ִמי ' :)ד, איוב ט( ְלַנֵּצַח אֹותֹו ֶׁשֶּנֱאַמר

ת "ִמי ִנָּסה ְלִהְתקֹוֵמם ֶנֶגד ַהֵׁשיִ  ,ַמרְּכלוֹ  ',ִהְקָׁשה ֵאָליו ַוִּיְׁשָלם

ַהְּגֻדָּלה ְוַהְּגבּוָרה ' ְל ה' :)יא, כט' א י"דבה( ְוֶנֱאַמר. ְוָיָצא ָׁשֵלם
ַהִי ' ה': )יז, צפניה ג(ְוֵכן ָּכתּוב ', ְוַהִּתְפֶאֶרת ְוַהֵּנַצח ְוַההֹוד ֱא

א ִנְבַצר ִמֶּמּנּו ְלַׁשּנֹות ִאם ֵּכן ַוַּדא. 'ְּבִקְרֵּב ִּגּבֹור יֹוִׁשיעַ  י ֶׁש

ְוֵאין ִמי , ֲאֶׁשר ַּמְבִטיחַ ל ּכָ ם ּוְמַקּיֵ  הּוא ֶהָחָזק ִמָּכל. ֵאת ַמָּצֵבנּו
ֹּכל ֲאֶׁשר ' :)ו, תהלים קלה( ֶׁשֶּנֱאַמר ,ֶׁשָּיכֹול ְלַבֵּטל ֵאת ְרצֹונוֹ 

. ז
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ָבִרי ֲאֶׁשר ֵּכן ִיְהֶיה ְד ' :)יא, ישעיהו נה( ְוֶנֱאַמר. 'ָעָׂשה' ָחֵפץ ה

א ָיׁשּוב ֵאַלי ֵריָקם ִּכי ִאם ָעָׂשה ֶאת ֲאֶׁשר ָחַפְצִּתי    ֵיֵצא ִמִּפי 
  .'ְוִהְצִליַח ֲאֶׁשר ְׁשַלְחִּתיו  

ת ָקַבע ְלָכל "ַהֵׁשיִ : ַהֵּׁשם ָעָׂשה ְּגבּול ְלָכל ָאָדם ּוְלָכל ְזַמן

ֵאין ִמי ֶׁשָּיכֹול . ּוָמַתי ִיְהֶיה לוֹ  ,לוֹ  ֶאָחד ֵאת ַהְּגבּול ַמה ִיְהֶיה
ַּגם . ְלַהְקִּדים אֹו ְלַאֵחר ֵאת ַמה ֶׁשִּנְקַּבע, ְלַהְמִעיט אֹו ְלַהְרּבֹות

א ַמְקִּדיִמים ָלבֹוא ֶאָּלא  ,ִאם עֹוִׂשים ִהְׁשַּתְּדלּות ַהְּדָבִרים 

ן ָּבִאים ִּבְגַלל ֶׁשִּנְגַזר ֲעֵליֶהם ִּבְתִחַּלת ַהְּבִריָאה ֶׁשִּיְהיּו ַּבְּזמַ 
. םׁשֹוִני ַלֹּפַעל ַעל ְיֵדי ּגֹוְרִמים ֶׁשֵּיְצאּות ָּגַזר "ְוַהֵׁשיִ , ַהֶּזה

ֹמה ַהֶּמֶל ָמָנה ֶעְׂשִרים ּוְׁשמֹוָנה ְּדָבִרים ְּבֹקֶהלֶ  : )א, ג( תְׁש

ִּכי ֵעת ָוֶפַגע ִיְקֶרה  'ְוגוֹ  ַלֹּכל ְזָמן ְוֵעת ְלָכל ֵחֶפץ ַּתַחת ַהָּׁשָמִים'
מֹ ל ׁשֶ  ִחּדּוׁשהַ  ,'ֶאת ֻּכָּלם ת אֶ  ֵיׁשר ָּדבָ ל ֶׁשְּלכָ  אהּו ַהֶּמֶלה ְׁש

ְוַלִסָּבה ֵיׁש , ִסָּבה ֵיׁש ְמסֹוָבב לְלכָ , ןכֵ  ְּכמוֹ . אָיבוֹ  ֶׁשּבוֹ ן ַהְּזמַ 

ִּכי ָגֹבַּה ֵמַעל ָּגֹבַּה ': )ז, ה שם(ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב , ִסָּבה קֹוֶדֶמת ָלּה
ָּלא ֶׁשַהִּסּבֹות ֶנֱעָלמֹות ֵמִאָּתנּו אֶ ', ֹׁשֵמר ּוְגֹבִהים ֲעֵליֶהם

ִּכי ָגְבהּו ' :)ט, ישעיהו נה(ת ִּבְלַבד ֶׁשֶּנֱאַמר "ִוידּועֹות ַלַהֵׁשיִ 

  ָׁשַמִים ֵמָאֶרץ ֵּכן ָּגְבהּו ְדָרַכי ִמַּדְרֵכיֶכם ּוַמְחְׁשֹבַתי 
 .'ִמַּמְחְׁשֹבֵתיֶכם  

. י
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ִּבְׁשִביֵלנּו ר ֹוב ְּביֹותֵ ַהּטר ת הּוא ֶזה ֶׁשּיֹוֵדַע ַמה ַהָּדבָ "ַהֵׁשיִ 

ְוַכֲאֶׁשר הּוא ֵמִביא ָעֵלינּו ִיּסּוִרים ֶזה ְלטֹוָבֵתנּו ִמַּכָּמה 
ַּגם ִאם ַהִּסּבֹות ֵהם ֵמֲחַמת ָהֲעוֹונֹות ֶׁשָּלנּו ֶזה ְלטֹוָבֵתנּו . ִסּבֹות

יֹוִכיַח ּוְכָאב ֶאת ' ִּכי ֶאת ֲאֶׁשר ֶיֱאַהב ה' :)יב, משלי ג( ֶׁשֶּנֱאַמר

  , חֹוֵׂש ִׁשְבטֹו ׂשֹוֵנא ְבנוֹ ' )כד, גיִמְׁשֵלי (ְוֶנֱאַמר . 'ן ִיְרֶצהּבֵ 
 .'ְוֹאֲהבֹו ִׁשֲחרֹו מּוָסר  

ַהּתֹוֶעֶלת ְוַהֵּנֶזק ֶׁשל ָהָאָדם ֵאיָנם ֶאָּלא : ַהֹּכל ְּבָיד ַהֵּׁשם

ִמי ֶזה ָאַמר '  :)לח-לז, איכה ג( ְּבָיד ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר ֶׁשֶּנֱאַמר
א ִצָּוה א ֵתֵצא ָהָרעֹות ְוַהּטֹוב ַוֶּתִהי ֲאֹדָני   ,'ִמִּפי ֶעְליֹון 

ֵהינּו ָיקּום ' :)ח, ישעיהו מ( ְוֶנֱאַמר ָיֵבׁש ָחִציר ָנֵבל ִציץ ּוְדַבר ֱא

א ָיכֹול ְלהֹוִעיל ָלָאָדם אֹו ְלַהִּזיק לֹו ִּכי ִאם . 'ְלעֹוָלם ַאף ֶאָחד 
א ְמַצִּפים ְּכׁשֶ  .ִּבְרׁשּות ַהּבֹוֵרא א ְמַפֲחִדים ְו ַּמְרִּגיִׁשים ָּכ 

ַאל ִּתְבְטחּו ִבְנִדיִבים ': )ג, תהלים קמו(ֶׁשֶּנֱאַמר  םָאָד י ְלֶעְזַרת ְּבנֵ 

א ָיכֹול' ְּבֶבן ָאָדם ֶׁשֵאין לֹו ְתׁשּוָעה  תַלֲעׂשוֹ  ֵּכיָון ֶׁשָהָאָדם 
, ישעיה ב(ָלֵכן ֶנֱאַמר . ֵראְּבִלי ְרׁשּות ַהּבוֹ  ,טֹוָבה אֹו ָרָעה, ְּכלּום

ִחְדלּו ָלֶכם ִמן ָהָאָדם ֲאֶׁשר ְנָׁשָמה ְּבַאּפֹו ִּכי ַבֶּמה ֶנְחָׁשב  :)כב

  א ֵמַהּבֹורֵ ק ַר  ִהָּנּהה ְוַהִּצִּפּיָ ת ֶׁשַהּתֹוֶעלֶ ה זֶ ל ִמּכָ ר ְמֹבָא, 'הּוא
  .ָּכְלֶׁשהּו ֱאנֹוׁשן ִמּבֶ א ְו, ִיְתָּבַר  

. יא
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ְנִדיבּותֹו . ה הּוא ַהָּנִדיב ּוַבַעל ַהֶחֶסד"ַהָּקּבָ : ְנִדיבּות ַהֵּׁשם

ָלְראּוִיים ְלָכ , ת ְּתִמיִדית ְוַחְסּדֹו ִּבְלִּתי ּפֹוֵסק"ֶׁשל ַהֵׁשיִ 
' טֹוב ה' :)ט, תהלים קמה( ֶׁשֶּנֱאַמר, ְוַגם ְלֵאּלּו ֶׁשֵאיָנם ְראּוִיים

ּפֹוֵתַח ' :)טז, הלים קמהת( ְוֶנֱאַמר', ַלֹּכל ְוַרֲחָמיו ַעל ָּכל ַמֲעָׂשיו

  ֹנֵתן ': )כה, תהלים קלו(ְוֶנֱאַמר ' ֶאת ָיֶד ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל ַחי ָרצֹון
  .'ֶלֶחם ְלָכל ָּבָׂשר ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ   

ט ִּבְפָר  בָוׁשוֹ ב ׁשּו ָּכל ַהְיִדיעֹות ָהֵאּלּות אֶ ם ֶׁשְמַׁשְּנִני

, ת"ַלַהֵׁשיִ ה ּוְתִפּלָ ת ְתּבֹוְדדּוהִ י ְּכֵד  ּתֹו, ֹרַגען ִּבְזמַ 
  ַקל  לוֹ ה ְוִיְהיֶ , ַהּבֹוֵטחַ ל ׁשֶ  ְלִלּבוֹ ט ְלַאט ְלַאר ַיְחּדֹ ן ַהִּבָּטחוֹ 

 .ת ּוְלַקֵּבל ֵאת ַמה ֶּׁשּקֹוֶרה ְּבִׂשְמָחה ַרָּבה"יֹוֵתר ִלְבֹטַח ַּבַהֵׁשיִ   

ְבעָ  ָבִרי הׁשִ ּבֹוְטִחים ּדְ יִ ם ׁשֶ ַהׁשֵ   ת"ּבַ

ֶחְלָקם . ָּטחֹון ֶנֶאְמָרה ַעל ִׁשְבָעה ְּדָבִרים ׁשֹוִניםַהּבִ 

ַׁשָּיִכים ְלַמָּצֵבנּו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְוֶחְלָקם ְלַמָּצֵבנּו ָּבעֹוָלם 

ֶאָּלא ֶׁשֵּיׁש ְלָכל , ת"ַעל ֻּכָלם ָאָדם ָצִרי ִלְבֹטַח ַּבַהֵׁשיִ . ַהָּבא
ם ְּבֻכּלָ ר ַּכֲאׁשֶ , ִּבָּטחֹוןֶאָחד ֵמֶהם ֶּדֶר ְמַעט ׁשֹוָנה ְּבִמַּדת הַ 

  ְנָפֵרט ֵאת . דִּבְלבַ  ִיְתָּבַרא ֵמַהּבֹורֵ ה ְוַהִּצִּפּיָ ה ַהְּפִנּיָ א הּוד ַהְּיסוֹ 

  .)ד"פ(חֹובֹות ַהְּלָבבֹות ל ַהְּדָבִרים ְּבַדְרּכֹו ֶׁשל ַּבעַ   

. יג  

 ַאֲחֵרי 
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. א: ַהּנֹוְגִעים ְלַמָּצבֹו ֶׁשל ָהָאָדם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ֵהם

ִמְׁשַּפְחּתֹו . ג. ִקְנָיָניו ַהּׁשֹוִנים. ב. ּגּופֹו ֶׁשל ָהָאָדם
  . ה. ִקּיּום ַהִּמְצֹות ֶׁשֵּבין ָאָדם ַלָּמקֹום. ד. ּוְׁשָאר ַהּסֹוְבִבים אֹותוֹ 

  .ִקּיּום ַהִּמְצֹות ֶׁשֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברוֹ   

ָדם ָּבעֹוָלם ַהָּבא ַּבְּדָבִרים ַהּנֹוְגִעים ְלַמָּצבֹו ֶׁשל ָהָא
  ַהָּׂשָכר . ב. ַהָּׂשָכר ְוָהֹעֶנׁש ֶׁשַהֵּׁשם נֹוֵתן. א: ֵהם

  .מֹוִסיף ַלֲחִסיִדיםת "ֶׁשַהֵׁשיִ   

ַהִּבָּטחֹון ִּבְדָבִרים : ֶּׁשּנֹוֵגַע ְלגּופֹו ֶׁשל ָהָאָדם הַהִּבָּטחֹון ְּבמָ 
ֹוָתרֹות ְיֻדַּבר ַּבֵחֶלק ַעל מ(ַהִּנְצָרִכים ְלגּופֹו ֶׁשל ָהָאָדם  ַהּנֹוְגִעים

, ַהְּמגּוִרים, ַהְּלבּוׁש, ַהַּפְרָנָסה ְוַהְּמזֹונֹות, ְּכמֹו ַהְּבִריאּות, )ַהָּבא

ְּדָבִרים ֵאּלּו ֵהם ִעַּקר . ֶׁשל ָהָאָדם צּוַרת ַהַחִּיים ְוַגם ְזַמן ַהִּמיָתה
  , לים קמהתה( ְוֵהם ֻמְבָטִחים ָלָאָדם ֶׁשֶּנֱאַמר, ֲעבֹוַדת ַהִּבָּטחֹון

  .'ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶד ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל ַחי ָרצֹון' :)טז  

ֵאּלּו ַעל ַהּבֹוֵטַח ְלַהְׁשִלי ֵאת ַנְפׁשֹו ַרק ִלְרצֹון 
ת הּוא ְלַבּדֹו ַהּגֹוֵזר "ִמּתֹו ַהִּבָּטחֹון ֶׁשַהֵׁשיִ , ת"ַהֵׁשיִ 

ְלַׁשּנֹות ֵאת ְּגֵזַרת ל ֶׁשָּיכוֹ  יִמ ן ַמה ִיְהֶיה ַמָּצבֹו ֶׁשל ָהָאָדם ְוֵאי

ִהָּנּה  אּוִמּתֹו ִּבָּטחֹון ֶׁשָּכל ְּגֵזַרת ַהּבֹורֵ , ַהּבֹוֵרא ְלטֹוב אֹו ְלַרע

ָבִרים   ַהּדְ

חֹון  ּטָ ַהּבִ

. א  

ְדָבִרים   ּבִ



 מג       אמונה ובטחון
 

  ת ִיֵּתן לֹו ֵאת "ָּבטּוַח ֶׁשַהֵׁשיִ ת ִלְהיוֹ ל ָּכ הּוא ָיכוֹ . ְלטֹוָבה

  .ַהִּמְחָיה ֶׁשהּוא ָזקּוק ָלּה  

ל ָהָאָדם ַעל ָּכל ְּפָרָטיו ִנְקְּבעּו ֵמֹראׁש ַאף ֶׁשַּמָּצבֹו ׁשֶ 

ַעל ָהָאָדם ַלֲעסֹוק ְּבִהְׁשַּתְּדלּות ְּכֵדי , אַעל ְיֵדי ַהּבֹורֵ 

, ְּכגֹון ָלֶלֶכת ָלרֹוֵפא, ְלָהִביא ַעל ַעְצמֹו ֵאת ְּגֵזַרת ַהּבֹוֵרא
ים ְוֵכן ָּכל ְלִהְׁשַּתֵּדל ְלַפְרָנָסה ֶלֱאכֹול ְוִלְלֹּבׁש ַמְלּבּוִׁשים ְראּויִ 

ָּכל ֶזה ִמּתֹו ֱאמּוָנה ּוִבָּטחֹון ֶׁשְּבֶאְמָצעּוָתם ַיֲעֶׂשה , ַהְּׁשָאר

ֶׁשֲאִפּלּו ֶׁשְּבִריאּותֹו ֶׁשל  ,ְּדַהְינּו. ַהּבֹוֵרא ֵאת ַמה ֶׁשָּגַזר ֵמֹראׁש
ְוֵכן ְמזֹונֹוָתיו ֶׁשל ָאָדם ְקצּוִבים ֵמֹראׁש  ,ָהָאָדם ִנְקְּבָעה ֵמֹראׁש

ִמָּכל ָמקֹום ָצִרי ַלֲעׂשֹות ִהְׁשַּתְּדלּות , ָנה ְלֹראׁש ַהָּׁשָנהַהּׁשָ 

אּוָלם . ִלְׁשמֹור ַעל ַהְּבִריאֹות ּוְלַהִּׂשיג ֵאת ַהַּפְרָנָסה ֶׁשִּנְקְּבָעה
  ַּדי ַלֲעסֹוק ְּבִהְׁשַּתְּדלּות , ֵמַאַחר ּוְדָבִרים ֵאּלּו ִנְקְּבעּו ֵמֹראׁש

  .ֻמֶעֶטת  

ַאל לֹו , ם ַמִּׂשיג ַעל ְיֵדי ַהִהְׁשַּתְּדלּות ֵאת ְרכּוׁשוֹ ָהָאָד 
א ִלְׂשמֹוַח ּבוֹ , ִלְסמֹו ַעל ַהִהְׁשַּתְּדלּות אֹו , ְו

א ְלַרֵּכז ּבֹו ֵאת ַהַּמְחָׁשבֹות, ְלִהְׁשַּתֵּדל ּבֹו יֹוֵתר ִמַּדי ִּכי ָּכ , ְו

ִעים ְּבַקּלּות ְלַמְחָׁשָבה ַמִּגי ְוָכ, ֶנְחָלׁש ַהִּבָּטחֹון ַּבּבֹוֵרא
ֶאָּלא יֹוֶדה ַלּבֹוֵרא . ֶׁשַהִהְׁשַּתְּדלּות ִהיא ֶׁשֵהִביָאה ֵאת ַהַּפְרָנָסה

  ,ָאְמָנם

ר  ֲאׁשֶ ּכַ



 למעלה למשכיל      מד
 

, ֶׁשָּנַתן ֵאת ַהְּבִריאֹות ְוַהַּפְרָנָסה ַאֲחֵרי ֶׁשָהָאָדם ָיַגע ָּבּה

א ָהְיָתה ַלָּׁשְוא    ְיִגיעַ ' :)ב, תהלים קכח( ֶׁשֶּנֱאַמר, ְוֶׁשִטְרָחתֹו 
  .'ַּכֶּפי ִּכי ֹתאֵכל ַאְׁשֶרי ְוטֹוב ָל  

ֶׁשַהִהְׁשַּתְּדלּות ִהיא ְּכמֹו ֶׁשאֹוְמִרים , ֶזה ָאַמר ַהַּסָּבא ִמֶּקֶלם

ִמַּצד ֶאָחד . 'ְׁשבֹור ֵאת ַהָחִבית ּוְׁשֹמר ֵאת ֵייָנּה'ָלָאָדם 
  , ע ַהֹּכל ֵמֹראׁשּוִמַּצד ֵׁשִני ְלַהֲאִמין ֶׁשַהּבֹוֵרא ָקבַ , ְלִהְׁשַּתֵּדל

א הֹוִעיָלה ְּכלּום     .ְוַהִהְׁשַּתְּדלּות 

ת ִיֵּתן לֹו ֵאת ְצָרָכיו ֵּבין ַעל "ת ַמֲאִמין ֶׁשַהֵׁשיִ "ַּבַהֵׁשיִ 
ְלַגֵּבי  ֶׁשֶּנֱאַמר, ְיֵדי ַהִהְׁשַּתְּדלּות ּוֵבין ִּבְלָעֶדיהָ 

ְוַאף ִיָּתֵכן . )כ, ים קזתהל( 'ִיְׁשַלח ְּדָברֹו ְוִיְרָּפֵאם'ָהְרפּוָאה 

ְּכמֹו ֶׁשֹּמֶׁשה  ,ֶׁשַהּבֹוֵרא ִיְׁשַלח ֵאת ָהְרפּוָאה ַעל ְיֵדי ָּדָבר ָהפּו
, שמות טו( ַרֵּבנּו ִמֵּתק ֵאת ַהַּמִים ַהָּמִרים ַעל ְיֵדי ֵעץ ַמר ֶׁשֶּנֱאַמר

 )תנחומא(ל "ְוָאְמרּו ֲחזַ ' ֵעץ ַוַּיְׁשֵל ֶאל ַהַּמִים' ַוּיֹוֵרהּו ה' :)כה

  ְוֵכן ֱאִליָׁשע ַהָּנִביא ִמֵּתק . ֶׁשָהָיה ֵעץ ַהְרּדּוָפִני ֶׁשהּוא ֵעץ ַמר
  .)כב-ב יט, מלכים ב(ֵאת ַהַּמִים ָהָרִעים ַעל ְיֵדי ֶמַלח   

ה ָּגַזר "ָלָאָדם ְלִהָּמַנע ֵמִהְׁשַּתְּדלּות ְולֹוַמר ֶׁשִאם ַהָּקּבָ 

ּוְבִלי , א ָמזֹון אֹו ְּתרּופֹותהּוא ִיְחֶיה ַּגם ְל, ֶׁשִּיְחֶיה

 ַעל 

 ַהּבֹוֵטַח 

 ָאסּור 



 מה       אמונה ובטחון
 

אֹו ֶׁשִּיְׁשֶּתה ַסֵּמי ָמֶות אֹו ָּגרּוַע ִמֶּזה ֶׁשִּיָּכֵנס , ְלַחֵּפׂש ַּפְרָנָסה

ּוִמי ֶּׁשַּמְכִניס ֵאת . ִלְמקֹום ַסָּכָנה ּוְבָכל ֹזאת ִיְחֶיה ַעל ִּפי ַהְּגֵזָרה
ל "ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ֲחזַ  ,ַעְצמֹו ְלַסָּכָנה ָעלּול ְלַאֵּבד ֵאת ְזֻכּיֹוָתיו

ְלעֹוָלם ַאל ַיֲעמֹוד ָאָדם ְּבָמקֹום ַסָּכָנה ְוֹיאַמר ' .)שבת לב(

ְוִאם עֹוִׂשים לֹו ֵנס , ֶׁשָּמא ֵאין עֹוִׂשים לֹו ֵנס, ֶׁשעֹוִׂשים לֹו ֵנס
א ֵיָעֶׂשה לֹו ֵנס. 'ְמַנִּכין לֹו ִמְּזֻכּיֹוָתיו הּוא ֶזה ֶּׁשָּגַרם , ְוִאם 

ם ַהַּטעַ ם ּגַ ה זֶ . ֵיָעֵנׁש ַעל ָּכ ףְוַא, ֵאת ַהִּמיָתה ְלַעְצמוֹ 

  , טז' א שמואל(ר ְוָאמַ  ַהֶּמֶלל ִמָּׁשאּו ָחַׁשׁשא ַהָּנִביל ֶׁשְּׁשמּואֵ 

  .'ַוֲהָרָגִני ָׁשאּול ְוָׁשַמע ֵאֵל ֵאי': )ב  

ַהֵּׁשִני  ַהּסּוג: ּוְרכּוׁש ַהִּבָּטחֹון ְּבַמה ֶּׁשּנֹוֵגַע ִלְצִביַרת הֹון

ְּכמֹו , הּוא ְּבָכל ַמה ֶׁשֵּמֵעֶבר ַלֹּצֶר ַהִּקּיּוִמי ֶׁשל ָהָאָדם
ַהִּבָּטחֹון הּוא ַלֲעֹסק . אֹו מֹוָתרֹות, ּוְרכּוׁש ַהִּקְנָיִנים ְצִביַרת הֹון

, ּוַמה ֶׁשֵּמֵעֶבר ְלָכ. ָּבֶהם ַרק ְלִפי ֹצֶר ַהֶהְכֵרִחי ְלִקּיּום ָהָאָדם

, ַהָּדָבר ַיִּגיַע ַּגם ְּבִלי ִטְרָחא ְמֻרָּבה, לוֹ  א ָּגַזר ֶׁשִּיְהֶיהִאם ַהּבֹורֵ 
ָלֵכן ֵאין ֹצֶר ְלַחֵּזר יֹוֵתר ִמַּדי ַאַחר ָהֶאְמָצִעים ְּכֵדי ְלַהִּׂשיג 

ִמּתֹו , ְלֹצֶר ַּפְרָנָסה אֹו ִלְנסֹוַע ִּבְדָרִכים ְרחֹוקֹות, אֹוָתם

א ִטְרָחה ְמֻרָּבה, לוֹ  ִּבָּטחֹון ֶׁשַּמה ֶׁשִּיְהֶיה ּוַמה , ַיִּגיַע ַּגם ְל
א ָצִרי ִלְהיֹות   ְוִאם ַיִּׂשיג . א ַיִּגיַע ַּגם ִעם ִטְרָחה ְמֻרָּבה, ֶׁש

  .ֲהֵרי ֶׁשַּיְפִסיד ֵאת ֶזה ִמּתֹו ַצַער ּוְכֵאב, יֹוֵתר ִמַּמה ֶׁשַּמִּגיַע לוֹ   

. ב  



 למעלה למשכיל       מו
 

ֵּכיָון ֶׁשהּוא  ,ַהֶּנֶפׁש ְוַׁשְלָוה ת זֹוֶכה ִלְמנּוַחת"ַּבַהֵׁשיִ 

ְּכֶׁשהּוא עֹוֵסק , ְוֵכן. א טֹוֵרַח יֹוֵתר ִמַּדי ְלַפְרָנָסתוֹ 
א ְּבִאּסּור ֶׁשֲהֵרי הּוא ַמֲאִמין  ,ְּבַפְרָנָסה הּוא עֹוֵסק ַרק ְּבֶהֵּתר ְו

ֶׁשַההֹון הּוא יֹוֵדַע . ֶׁשְּבסֹופֹו ֶׁשל ֶחְׁשּבֹון ֵאין ָּכל ֵרָוח ֵמָהִאּסּור

א ָצָרה , ִנַּתן ְּכֵדי ֶׁשִּיְזֶּכה ַלְעזֹור ַלֲאֵחִרים, ֶׁשִּנַּתן לוֹ  ְוָלֵכן ֵעינֹו 
ַמֲאִמין ֶׁשָּמה ֶׁשָּצִרי ִלְהיֹות . ִמָּלֵתת ִלְבֵני ֵּביתֹו אֹו ַלֲעִנִּיים

ְוהּוא ַהָּׁשִליַח ְלָהִביא ָלֶהם ֵאת ַמה , ָלֶהם ִיְהֶיה ַּגם ִּבְלָעָדיו

ת ַעל "הּוא מֹוֶדה ָלַהֵׁשיִ  ,ָלֵכן. ַהּבֹוֵרא ָּגַזר ֶׁשִּיְהֶיה ָלֶהםׁשֶ 
. ַהְּזכּות ֶּׁשָּנְפָלה ְּבֶחְלקֹו ִלְהיֹות ָׁשִליַח ֶנֱאָמן ָלֵתת ַלֲאֵחִרים

א ִמְתָּגֶאה ַעל ְּבֵני ֵּביתֹו ְוַעל ָהֲעִנִּיים ְוֵאּלּו  ּוִמֵּמיָלא הּוא 

יר ָלֶהם ֵאת ַהּטֹוָבה ֶׁשהּוא עֹוֶׂשה ָלֶהם א ַמְזּכִ , ֶׁשְּצִריִכים לוֹ 
 :)תהלים קיב(ְוָעָליו ֶנֱאַמר . ֶׁשִּפְרֵנס אֹוָתםה ְּכִאּלּו ֶׁשהּוא זֶ 

הֹון ָוֹעֶׁשר ְּבֵביתֹו ְוִצְדָקתֹו ֹעֶמֶדת ...  'ה ַאְׁשֵרי ִאיׁש ָיֵרא ֶאת'

  ִּפַּזר ... ִמְׁשָּפט ְיַכְלֵּכל ְּדָבָריו ּבְ , טֹוב ִאיׁש חֹוֵנן ּוַמְלֶוה... ָלַעד 
  .'ָנַתן ָלֶאְביֹוִנים ִצְדָקתֹו ֹעֶמֶדת ָלַעד ַקְרנֹו ָּתרּום ְּבָכבֹוד  

ַהַּיַחס ֶׁשל ַהּבֹוֵטַח : ַהִּבָּטחֹון ַּבֶּמה ֶּׁשּנֹוֵגַע ַלּסֹוְבִבים אֹותוֹ 

ק ּוְׁשָאר ָהֲאָנִׁשים ָּבעֹוָלם ִמְתַחּלֵ , ְּכַלֵּפי ִאְׁשּתֹו ּוְבֵני ֵּביתוֹ 
ִאם הּוא ּבֹוֵדד ָּבעֹוָלם אֹו ֶּׁשֵאין לֹו ַהְרֵּבה . ִלְׁשֵני ִמְקִרים

ֶׁשֲהֵרי ָּכ , ת ֶׁשַּמָּצב ֶזה ְלטֹוָבתוֹ "ָעָליו ִלְבֹטַח ַּבַהֵׁשיִ , ַמָּכִרים

 ַהּבֹוֵטַח 

. ג



 מז       אמונה ובטחון
 

ֵּכיָון ֶׁשָּכ הּוא , הּוא ָיכֹול ְלִהָּדֵבק יֹוֵתר ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם

ָּכֵבד ָהרֹוֵבץ ָעָליו ִאּלּו ָהְיָתה לֹו ִמְׁשָּפָחה ְמֻׁשְחָרר ֵמַהַּמָּׂשא הַ 
ָּמִצינּו ַהְרֵּבה ֲחִסיִדים ֶׁשִהְרּבּו  ,הזֶ ם ִמַּטעַ . אֹו ַמָּכִרים ְמֻרִּבים

  ִלְפֹרׂש ּוְלִהְתּבֹוֵדד ֵמֲאָנִׁשים ְּכֵדי ֶׁשַּמֲחַׁשְבָּתם ִּתְהֶיה ְּפנּוָיה 

  .יֹוֵתר ַלֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם  

חֹון ֶׁשֵּיׁש לֹו ִמְׁשָּפָחה ָעָליו ְלַמֵּלא ֵאת חֹובֹוָתיו ַהִּבּטָ 

ַרק ִמּתֹו ַּכָּוָנה ְלַקֵּים ֵאת ִמְצַות , ְּכַלֵּפיֶהם ְּכִפי ְיָכְלּתוֹ 

 ַהּבֹוֵרא ְוִלְׁשמֹור ֵאת ּתֹוָרתֹו ְוִצּוּוי ַהּבֹוֵרא ְּכַלֵּפיֶהם ֶׁשֶּנֱאַמר
א ִמּתֹו ַּכָּוָנה ְלַקֵּבל . 'ָּכמֹו ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲע' :)יח, ויקרא יט( ְו

ְלַמֲעָנם  הַהּבֹוֵטַח עֹוׂשֶ  רַּכֲאׁשֶ  .ֵמֶהם ֶׁשַבח אֹו ָּכבֹוד ַעל ַמֲעָׂשיו

ַהֵּׁשם ַיֲעזֹור ֶׁשֵהם ִיְגְמלּו לֹו , ְּבַמָּטָרה ְלַקֵּים ֵאת ִמְצַות ַהֵּׁשם
ְוהּוא ִּיְזֶּכה , ֵעיֵניֶהםְוַיְגִּדיל ֵאת ֶעְרּכֹו ּבְ , טֹוב ָּבעֹוָלם ַהֶּזה

  ְוַגם ֲאֶׁשר ' :)יג, ג' מלכים א( ַלָּׂשָכר ַהָּגדֹול ָּבעֹוָלם ַהָּבא ֶׁשֶּנֱאַמר

  .'א ָׁשַאְלָּת ָנַתִּתי ָל ַּגם ֹעֶׁשר ַּגם ָּכבֹוד  

, ֶׁשל ַהּבֹוֵטַח ְּכַלֵּפי ָהֲאָנִׁשים ֶׁשהּוא ָצִרי ֵאת ֶעְזָרָתם

ִאם . ִדיָעה ֶׁשַהֹּכל ָּתלּוי ִּבְרצֹון ַהּבֹוֵרא ִּבְלַבדִמּתֹו יְ 

ת רֹוֶצה ַלְעזֹור לֹו ֲהֵרי ֶׁשִּיְהֶיה לֹו ֵאת ַמה ֶׁשַהּבֹוֵרא "ַהֵׁשיִ 
ִיָּתֵכן ַוֲאָנִׁשים ֵאּלּו ִיְזּכּו ִלְהיֹות ַהְּׁשִליִחים ֶׁשל ַהּבֹוֵרא . רֹוֶצה

ַעל   ּבַ

 ַהּיַַחס 
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א ִיְזּכּו, ְלַסֵּיַע ְּבָידוֹ  ְּכמֹו , ּבֹוֵרא ִיְׁשַלח לֹו ְּבֶדֶר ַאֶחֶרתהַ , ְוִאם 

, ְמַגְלְּגִלין ְזכּות ַעל ְיֵדי ַזַּכאי' ::)ב קיט"ב( ל"ֶׁשָאְמרּו ֲחזַ 
א ַלְעזֹור לוֹ "ְוִאם ָרצֹון ַהֵׁשיִ . 'ְוחֹוָבה ַעל ְיֵדי ַחָּיב ֲאַזי , ת ֶׁש

א ַיַעְזרּו לוֹ  ָלֵכן . ַלְעזֹור לוֹ  ֲאִפּלּו ִאם ִיְרצּו, אֹוָתם ָהֲאָנִׁשים 

, ְּכֶׁשִּמֶּׁשהּו עֹוֵזר לֹו ָעָליו ְלהֹודֹות ַלּבֹוֵרא ַעל ַהּטֹוָבה ֶׁשִּקֵּבל
א . ָצִרי ְלהֹודֹות ַעל ַהְּבִחיָרה ַהּטֹוָבה רֶׁשָעזַ ם ְוָלָאָד  ְּכֶׁש

ְוַעל אֹותֹו . רֹוִצים ַלְעזֹור לֹו ָעָליו ְלַבֵּקׁש ֵמַהּבֹוֵרא ֶׁשִּיֵּתן לוֹ 

  ת הּוא ֶזה "ִּכי ַהֵׁשיִ , סֵאין ָּכל ִסָּבה ִלְכעוֹ ר ָעזַ א ֶׁש ָאָדם
א ִיְהֶיה לוֹ      .ֶּׁשֶהְחִליט ֶׁש

ת ִמְתַיֵחס ְלאֹוְיָביו ּוְמַבְקֵׁשי ָרָעתֹו "ֶּדֶר זֹו ַהּבֹוֵטַח ַּבַהֵׁשיִ 

ת ָׁשַלח "ֱאמּוָנה ֶׁשַהֵׁשיִ  אֹו ַהּפֹוְגִעים ּבֹו אֹו ְּבָממֹונֹו ִמּתֹו
א נֹוֵקם , ּוִמֵּמיָלא הּוא סֹוֵבל ֵאת ַמה ֶׁשעֹוִׂשים לוֹ , אֹוָתם ְו

א ּגֹוֵמל ָלֶהם ָרָעה ְּכַמֲעֵׂשיֶהם, ְונֹוֵטר ל ַּבעַ א הּום ְואִ . ְו

 ָרָעה ַּתַחת טֹוָבהם ְוגַ ד ֶחסֶ ם ָלהֶ ל ּגֹומֵ ם ּגַ א הּוה ְּגבֹוהָ ה ַמְדֵרגָ 
ַהֻּדְגָמא ַהְּמֻפְרֶסֶמת ָלֶזה ִהיא . הבֹוָר ְּד ר ֹּתמֶ ר ְּבֵספֶ ר ַּכְּמֹבָא

ֶׁשַּכֲאֶׁשר ִׁשְמִעי , ִּדְבֵרי ָּדִוד ַהֶּמֶל ְּבָבְרחֹו ִמְּפֵני ַאְבָׁשלֹום ְּבנוֹ 

 ָאַמר לֹו ֲאִביַׁשי ֶּבן ְצרּוָיה, ֶּבן ֵּגָרא ִקֵּלל אֹותֹו ְקָלָלה ִנְמֶרֶצת
ַהֶּזה ֶאת ֲאֹדִני  תב ַהּמֵ ָלָּמה ְיַקֵּלל ַהֶּכלֶ ': )י-ט, טז' שמואל ב(

 ִּלי ַמה'ָעָנה ָּדִוד ְוָאַמר  .'ַהֶּמֶל ֶאְעְּבָרה ָּנא ְוָאִסיָרה ֶאת ֹראׁשוֹ 

 ַעל 
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 ּוִמי ,ָּדִוד ֶאת ַקֵּלל לוֹ  ָאַמר' ה יְוכִ  ְיַקֵּלל כי ְצֻרָיה ְּבֵני ְוָלֶכם

ְּבָׁשָעה ָקָׁשה  ַהִּבָּטחֹון ֶׁשל ָּדִוד ַהֶּמֶל. 'ֵּכן ָעִׂשיָתה ַמּדּועַ  ֹיאַמר
א ִׁשְמִעי ַהְמַקֵּלל   ֶאָּלא ִנְׁשַלח ַעל ְיֵדי ַהּבֹוֵרא ְלַקֵּלל , זֹו ָהָיה ֶׁש

  .ְוַתְפִקידֹו ֶׁשל ָּדִוד הּוא ַרק ַלֲעמֹוד ַּבִּנָּסיֹון, ֵאת ָּדִוד  

, חֹוָבה ַעל ָהָאָדם ְלִהָּזֵהר ֵמֵאּלּו ֶׁשעֹוִׂשים ַרע
ֲאָבל ְּבִלּבֹו ֵאין לֹו  ,ּו ֶׁשַּמִּזיִקים לוֹ ּוְלִהְתַרֵחק ֵמֵאּל

ָׁשַלח ֲאָנִׁשים ֵאּלּו ה "ִּכי הּוא יֹוֵדַע ֶׁשַהָּקּבָ , ִׂשְנָאה ֲאֵליֶהם

ָעָליו ָלַדַעת ֶׁשֶּזה ָּבא , ְוִאם ְּכָבר ָעׂשּו לֹו ָעֶול. ְלַנּסֹות אֹותוֹ 
ו ְּבַמֲעָׂשי ָלֵכן הּוא ְמַפְׁשֵּפׁש ,ְלטֹוָבתֹו ְלַכֵּפר ַעל ֲעֹונֹוָתיו

ַהּבֹוֵטַח . ּוִמְתַחֵּנן ֶאל ַהּבֹוֵרא ֶׁשִּיְסַלח לֹו ַוְיַכֵּפר ַעל ֲעֹונֹוָתיו

, ת ַיֲהֹפ ֵאת אֹוְיָביו ְלאֹוֲהָביו"ַהֵׁשיִ , ַהּנֹוֵהג ָּכ ְּבֵלב ָׁשֵלם
  אֹוְיָביו ַיְׁשִלם  ַּדְרֵכי ִאיׁש ַּגם' ִּבְרצֹות ה' :)ז, משלי טז(ֶׁשֶּנֱאַמר 

  .'ִאּתוֹ   

ָהָרצֹון ְלַקֵּים : ַהִּבָּטחֹון ְּבִקּיּום ִמְצֹות ֶׁשֵּבין ָאָדם ַלָּמקֹום
. ְוהּוא ֵחֶלק ֵמחֹוַבת ַהְּבִחיָרה ַּבּטֹוב, ִמְצֹות ָּתלּוי ָּבָאָדם

ַעל ָהָאָדם ִלְלמֹוד ֵאת ַהֲהָלכֹות ֵּכיַצד ְלַקֵּים ֵאת , ְּכמֹו ֵכן

ת ִיֵּתן לֹו ֵאת "ֶׁשַהֵׁשיִ  ,ת הּוא"ַהִּבָּטחֹון ַּבַהֵׁשיִ . תַהִּמְצוֹ 
ְּכמֹו ֶׁשִּבֵּקׁש . ַהַהְדָרָכה ַהְּנכֹוָנה ֵּכיַצד ְלַקֵּים ֵאת ַהִמְצֹות ָּכָראּוי

ָאְמָנם 

. ד  
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ַהְדִריֵכִני ַבֲאִמֶּת ְוַלְּמֵדִני ִּכי ַאָּתה ' :)ה, תהלים כה(ָּדִוד ַהֶּמֶל 

ֵהי ִיְׁשִעי אֹוְת ַּגל ֵעיַני ְוַאִּביָטה ִנְפָלאֹות ' .'ִקִּויִתי ָּכל ַהּיֹום ֱא
תהלים ( 'ַהֲעֵבר ֵעיַני ֵמְראֹות ָׁשְוא'. )יח, תהלים קיט( 'ִמּתֹוָרֶת

ִויַחֵּזק ֵאת ֵאָבָריו , ת ִיֵּתן לֹו ֹּכחַ "עֹוד ִּבֵּקׁש ָּדִוד ֶׁשַהֵׁשיִ . )לז, קיט

  ְסָעֵדִני ': )קיז, תהלים קיט(ֱאַמר ֶׁשּנֶ  ,ְלַקֵּים ֵאת ַהִמְצֹות ָּכָראּוי
  .'ְוִאָּוֵׁשָעה  

ִמְצֹות ֶׁשֵּבין : ַהִּבָּטחֹון ְּבִקּיּום ַהִּמְצֹות ֶׁשֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברוֹ 

ָאָדם ַלֲחֵברֹו ּכֹוֵלל ֵאת ַהִּמְצֹות ֶׁשּנֹוְגעֹות ַלֲאָנִׁשים ֲאֵחִרים 
 ,ִלְפרֹוַע חֹוב ַלַּמְלֶוה, ִריםְלַלֵּמד ּתֹוָרה ַלֲאחֵ , ְּכמֹו ִמְצַות ְצָדָקה

 ָצִריְלַהֲחִזיר ֵאת ַהִּפָּקדֹון ִלְבָעָליו ְועֹוד ִמְצֹות ַרּבֹות ֶׁשָאָדם 

. ַּגם ַלֲאָנִׁשים ֲאֵחִרים תְקׁשּורוֹ  ֵאּלּות ּוִמְצוֹ , םאֹותָ ם ְלַקּיֵ 
ם ֵאת ת עֹוֶׂשה ֵאת ַהִּמְצֹות ַרק ִמּתֹו ָרצֹון ְלַקּיֵ "ַהּבֹוֵטַח ַּבַהֵׁשיִ 

ּוִמּתֹו ָרצֹון ְלִהְתָקֵרב ֶאל ַהּבֹוֵרא ַעל ְיֵדי , ת"ְרצֹון ַהֵׁשיִ 

ָלֵכן ִמְּלַבד . םֲאֵחִריי ְּבֵעינֵ ן חֵ א ִלְמצוֹ ה ְּבַמָּטָר א ְו, ַהִּמְצֹות
ַהּבֹוֵטַח ִמְתַּפֵּלל , ָהָרצֹון ְוַהְּבִחיָרה ַּבּטֹוב ְלַקֵּים ִמְצֹות ֵאּלּו

ַלֲעֹזר ַלֲאֵחִרים , ֶיה לֹו ֵאת ַהְּזכּות ְלַקֵּים ִמְצֹות ֵאּלּוּוְמַצֶּפה ֶׁשִּיהְ 

ָלֶהם ְּבִקּיּום  ְלַסֵּיעַ , ְלַלֵּמד ּתֹוָרה ַלֲאֵחִרים, ִּבְנִתיַנת ַהְּצָדָקה
   דַּבָּכבוֹ ּוְלִהְתַיֵחס ֲאֵליֶהם , ְלַׁשֵּלם ָלֶהם ֵאת ַהחֹוב, ַהִּמְצֹות

  .ּוְבֶדֶר ֶאֶרץ יָהָראּו  

. ה  
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, א ְמַצֶּפה ִלְגמּול ִמְּבֵני ָאָדם ַעל ַמֲעָׂשיו ַהּטֹוִבים

, ֶאָּלא ַאְּדַרָּבה הּוא ַמְסִּתיר ֵאת ַמֲעָׂשיו ִמְּבֵני ָאָדם
א ְצִריִכים ָלַדַעת ִמַּמֲעָׂשיו ַהּטֹוִבים . ּוְלָכל ַהָּפחֹות ֵמֵאּלּו ֶׁש

ֵּכיָון , ים ֵיׁש לֹו ַצַערּוְכֶׁשּנֹוַדע ַלֲאֵחִרים ַעל ַמֲעָׂשיו ַהּטֹובִ 

   ְוָחִליָלה, ֶׁשהּוא חֹוֵׁשׁש ֶׁשָּמא ַהִּפְרסּום ָיִביא אֹותֹו ִליֵדי ַּגֲאָוה
  .ְיַאֵּבד ָּבֶזה ֵאת ְזֻכּיֹוָתיו  

ַהּבֹוֵטַח : ַהִּבָּטחֹון ְּבָׂשָכר ְועֹוֵנׁש ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא

ְּקֵרי ֱאמּוָנה ּוָבֶהם ָהֱאמּוָנה ְּבָׂשָכר ג עִ "ת ַמֲאִמין ְּבי"ַּבַהֵׁשיִ 
ת ִיֵּתן ָׂשָכר ַעל "ְּדַהְינּו ֶׁשַעל ַהּבֹוֵטַח ְלַהֲאִמין ֶׁשַהֵׁשיִ , ְועֹוֵנׁש

ְוֵכן , הַהּזֶ ם ָּבעֹולָ ן ּוֵפירֹוֵתיהֶ  ַמֲעִׂשים טֹוִבים ָבעֹוָלם ַהָּבא

   ֶׁשֶּנֱאַמר, ַהָּבא עֹוֵנׁש ַעל ַמֲעִׂשים ָרִעים ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם
  .'ְּבֶאֶרץ ַחִּיים' לּוֵלא ֶהֱאַמְנִּתי ִלְראֹות ְּבטּוב ה' :)יג, תהלים כז(  

ת נֹוֵתן ַעל ַמֲעָׂשיו "ַעל ִּפי ֶׁשַהַּמֲאִמין ָּבטּוַח ַּבָּׂשָכר ֶׁשַהֵׁשיִ 

א ְמַקֵּבל ֵאת ַהּטֹוָבה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ִמּתֹו , ַהּטֹוִבים הּוא 
ֵּכיָון ֶׁשהּוא יֹוֵדַע , ה ֶׁשֶּזהּו ְׂשָכרֹו ַעל ַמֲעָׂשיו ַהּטֹוִביםֱאמּונָ 

ֶׁשִאם ַיֲעׂשּו ִאּתֹו ֶחְׁשּבֹון ַעל ַמֲעָׂשיו ֶׁשֵאיָנם טֹוִבים ָעלּול 

ָלֵכן הּוא ְמַצֶּפה ְמַיֵחל ּוִמְקֵוה . ִלְהיֹות ֶׁשַהֶחְׁשּבֹון ֵיֵצא ְלָרָעתוֹ 
ֶׁשֶּנֱאַמר , ְרּכֹו ְּבֶגֶדר ֶׁשל ֶחֶסד ִּבְלַבדת ִיֵּתן לֹו ָּכל צָ "ֶׁשַהֵׁשיִ 

ַח ַהּבֹוטֵ   

. ו

 ַאף 
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ּוְל ֲאֹדָני ָחֶסד ִּכי ַאָּתה ְתַׁשֵּלם ְלִאיׁש ' )יג, ְּתִהִּלים סב(

ָקֹטְנִּתי 'ּוִמי ֵמִאָּתנּו ָּגדֹול ִמַּיֲעֹקב ָאִבינּו ֶׁשָאַמר . 'ְּכַמֲעֵׂשהּו
בראשית ( 'ת ַעְבֶּדִמֹּכל ַהֲחָסִדים ּוִמָּכל ָהֱאֶמת ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת אֶ 

א ָעְלמָ י ְּבַהאה ִמְצוָ ר ֶׁשְּׂשכַ ם ֲחָכִמי ֶׁשָאְמרּוד עוֹ ה ּומַ  .)יא, לב

ד ִמְּלבַ , הַהּזֶ ם ָּבעֹולָ ת ַהִּמְצוֹ ר ִלְׂשכַ ת ְלַצּפוֹ  ַׁשָּיא ן ָלכֵ , אֵליּכָ 
  ם ָהעֹולָ ם ִּבְמקוֹ ה ַהּזֶ ם ָּבעֹולָ ם ְׂשָכרָ ת אֶ ם ֶׁשְּמַקְּבִלים ָהְרָׁשִעי

  .אַהּבָ   

ַהֲחִסיִדים ֵהם  :ת מֹוִסיף ַלֲחִסיִדים"ַהִּבָּטחֹון ַּבָּׂשָכר ֶׁשַהֵׁשיִ 
ּוִבְמקֹום ֶזה , עֹוָלם ַהֶּזה תְוַאֲהבַ  ַהּפֹוְרִׂשים ִמַּתֲענּוֵגי

ל ּכָ ם ִקּיּות אֶ ם ּוַמְרִחיִבי, ת"ַמְכִניִסים ְּבִלָּבם ַאֲהַבת ַהֵׁשיִ 

ת ַנחַ ה עֹוׂשֶ ר ֶנֱאמַ ם ַוֲעֵליהֶ , םָהֶאְפָׁשִרים ַהְּצָדִדיל ְּבכָ ת ַהִּמְצוֹ 
ֲחִסיִדים ֵאּלּו עֹוְמִדים . )ח"מסילת ישרים פי( ְליֹוְצרוֹ  רּוחַ 

ֶּבֱאמּוָנָתם ְּבָכל ַמה ֶׁשעֹוֵבר ֲעֵליֶהם ּוַמְצִּדיִקים ֲעֵליֶהם ֵאת 

ִדים ֲאֵחִרים ּוְמַלְּמ , עֹוְמִדים ַּבִּנְסיֹונֹות ּוְׂשֵמִחים ַּבִּיּסּוִרים, ַהִּדין
ת ֶׁשִּיֵּתן "ֲחִסיִדים ֵאּלּו ּבֹוְטִחים ַּבַהֵׁשיִ . ֵּכיַצד ַלֲעבֹוד ֵאת ַהֵּׁשם

ְלַהְנִחיל ' :)כא, משלי ח( ֶׁשֶּנֱאַמר, ָלֶהם ָׂשָכר ָּגדֹול ָּבעֹוָלם ַהָּבא

א ' :)ג, ישעיהו סד( ְוֶנֱאַמר. 'ֹאֲהַבי ֵיׁש ְוֹאְצֹרֵתיֶהם ֲאַמֵּלא ַעִין 
ִהים זּוָלְת ַיֲעֶׂשה ִלְמַחֵּכה לוֹ ָרָאתָ    , תהלים לא(ְוֶנֱאַמר , 'ה ֱא

  .'ָמה ַרב טּוְב ֲאֶׁשר ָצַפְנָּת ִּליֵרֶאי' :)כ  

. ז
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ָרֵאל' ַאֲהַבת ה   ְלִיׂשְ

 :)ב, מלאכי א(ַהֵּׁשם ְלַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ְמֹבֶאֶרת ַּבָּפסּוק 
 ְמבֹוָאר ֵאין סֹוף "ַּבַּתנַ . 'ָאַהְבִּתי ֶאְתֶכם ָאַמר ה'

ְלַמַען ַעם ִיְׂשָרֵאל ם ְּגלּויִ ם ת ָעָׂשה ִנִּסי"ְּפָעִמים ֵאי ֶׁשַהֵׁשיִ 

ֵּבין ַהְּדָבִרים ִנְזּכֹור ֵאי ֶׁשהֹוִציָאנּו . ֵמרֹוב ַאֲהָבתֹו אֹוָתנּו
ִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְוִנְלַחם , ָנַתן ָלנּו ֵאת ַהָּמן, ִמִּמְצַרִים

ְּכמֹו , ָּכל ֶזה ֵמרֹוב ָהַאֲהָבה ֶׁשָאַהב אֹוָתנּו, אֹוְיֵבינּו ִּבְׁשִביֵלנּוּבְ 

ֶאְתֶכם ּוִמָּׁשְמרֹו ' ִּכי ֵמַאֲהַבת ה' :)ח, דברים ז(ֶׁשְּמֹבָאר ַּבָּפסּוק 
ֶאְתֶכם ְּבָיד ' ֶאת ַהְּׁשֻבָעה ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאֹבֵתיֶכם הֹוִציא ה

ְּבִבְרכֹות . 'ית ֲעָבִדים ִמַּיד ַּפְרֹעה ֶמֶל ִמְצָרִיםֲחָזָקה ַוִּיְפְּד ִמּבֵ 

ְקִריַאת ְׁשַמע ַׁשֲחִרית ְוַעְרִבית ַמְזִּכיִרים ַאֲהָבה זֹו ְואֹוְמִרים 
ֶחְמָלה ְּגדֹוָלה ִויֵתָרה , ֱאלֹוֶקינּו' ַאֲהַבת עֹוָלם ֲאַהְבָּתנּו ה'

. 'ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאלת ב אֵ אֹוהֵ 'ְוחֹוְתִמים ְּבִבְרַּכת ' ָחָמְלָּת ָעֵלינּו

 ה ִּכְבָיכֹול ִמְצַטֵער ַּכֲאֶׁשר"ִמְּלַבד ֶזה ְמבֹוָאר ַּבְּפסּוִקים ֶׁשַהָּקּבָ 
ְּבָכל ָצָרָתם ' :)ט, ישעיה סג(ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר , ִמִּיְׂשָרֵאל ְּבַצַער םָאָד 

א ְגָאָלם לֹו ָצר ּוַמְלַא ָּפָניו הֹוִׁשיָעם ְּבַאֲהָבתֹו ּוְבֶחְמָלתֹו הּו

, תהלים צא( 'ִעּמֹו ָאֹנִכי ְבָצָרה' ,'ַוְיַנְּטֵלם ַוְיַנְּׂשֵאם ָּכל ְיֵמי עֹוָלם

ִּבְזַמן ֶׁשָאָדם ִמְצַטֵער ְׁשִכיָנה ' :)חגיגה טו( ּוֵבֵאר ַרִּבי ֵמִאיר, )טו

ֶׁשַּכֲאֶׁשר  ,ְּדַהְינּו', ַקַּלִני ֵמָראֵׁשי ַקַּלִני ִמְּזרֹוִעי', ַמה אֹוֶמֶרת

ַאֲהַבת 
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  ַהְּׁשִכיָנה ִּכְבָיכֹול , ָדם ִמִּיְׂשָרֵאל ִמְצַטֵער ְּבֹראׁשֹו אֹו ְּבָידוֹ ָא

  .אֹוֶמֶרת ֶׁשַּגם ָלּה ֵיׁש ַצַער ּדֹוֶמה  

ה ֵמִביא ָלָאָדם ִיּסּוִרים ַהְמַצֲעִרים "ֶׁשַּכֲאֶׁשר ַהָּקּבָ 

. םה ִּכְבָיכֹול ִמְצַטֵער ָיַחד ִעם ָהָאָד "ַּגם ַהָּקּבָ , אֹותוֹ 

  ֲהֵרי , ה ֶׁשאֹוֵהב אֹוָתנּו נֹוֵתן ָלנּו ִיּסּוִרים"ַמּדּוַע ַהָּקּבָ , ְוִאם ֵּכן
א ִיְצַטֵער   א ָיִביא ִיּסּוִרים ְו   .?טֹוב ָהָיה ִאם 

ה יֹוֵדַע ַמה ַהָּדָבר "ְלָהִבין ֹזאת ָצִרי קֹוֵדם ְלָהִבין ֶׁשַהָּקּבָ 

ֶׁשּטֹוב  הַהַּמֲחָׁשבָ  ָּבנּוה בּועַ טָ . ַהּטֹוב ְּביֹוֵתר ִּבְׁשִביֵלנּו
ְּכמֹו , הַהּזֶ ם ָהעֹולָ י ֶׁשִּיְהֶיה ָלנּו ַהְרֵּבה ֵמִעְנְינֵ  ָלנּו ֵּפרּוׁשוֹ 

י מֵ ל עַ ה ִיְהיֶ ם ַהַחִּיי ְוֶׁשַּמֲהַל יֶחְבָרתִ ד ַמֲעמַ , ןְּבִריאּות ָממוֹ 

אּוָלם ִעַּקר , ֶזה ה רֹוֶצה ֶׁשִּיְהֶיה ָלנּו ֵאת ָּכל"ַּגם ַהָּקּבָ . תְמנּוחוֹ 
ֶאָּלא ְלַמָּצֵבנּו , ִּביָאֵתנּו ָלעֹוָלם ֵאינֹו ְלַמָּצֵבנּו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה

א ִנְבָרא ֶאָּלא ': )א"פ(ל "ְּכִדְבֵרי ָהַרְמחַ . ָּבעֹוָלם ַהָּבא ֶׁשָהָאָדם 

י ֲאִמּתִ הָ ג ַהַּתֲענּו ֶׁשֶּזהּו ְׁשִכיָנתוֹ ו ִמִּזית ְוֵלָהנוֹ  ְלִהְתַעֵּנג ַעל ַהֵּׁשם
ם ּוְמקוֹ , אְלִהָּמצֵ ם ֶׁשְּיכֹוִלים ָהִעּדּוִניל ִמּכָ ל ַהָּגדוֹ ן ְוָהִעּדּו

ה ַּבֲהָכנָ א ַהִּנְבָר א הּוי ּכִ , אַהּבָ ם ָהעֹולָ א הּות ֶּבֱאמֶ ה ַהּזֶ ן ָהִעּדּו

  ִּבְׁשִביֵלנּו הּוא  רְּביֹותֵ  ַהּטֹוב, ִאם ֵּכן .'הַהּזֶ ר ַלָּדבָ ת ַהִּמְצָטֶרכֶ 
  .ְוַרק ְלֵׁשם ָּכ ָּבאנּו ְלעֹוָלם ַהֶּזה, ּו ָּבעֹוָלם ַהָּבאַמָּצֵבנ  

 ,ְמבֹוָאר

ֵדי   ּכְ
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, ּוַמֲעִׂשים ֲאסּוִרים ִהָּנם ַמְחסֹום ְלִהָּכֵנס ָלעֹוָלם ַהָּבא

, ַהָּבא םְוֵהם ַמְחסֹום ַהּמֹוֵנַע ְלַהִּגיַע ְלַמֲעלֹות ָהעֹולָ 
ַוֲהֵרי ֶזה ּדֹוֶמה . ֹנָתיוֵיׁש ֹצֶר ְלַיֵּסר ֵאת ָהָאָדם ְלַכֵּפר ַעל ֲעוֹ 

' מּוַסר ה' :)יב-יא, ג(ְלָאב ַהְּמַיֵּסר ֵאת ְּבנֹו ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבִמְׁשֵלי 

  ' ִּכי ֶאת ֲאֶׁשר ֶיֱאַהב ה .ְּבִני ַאל ִּתְמָאס ְוַאל ָּתֹקץ ְּבתֹוַכְחּתוֹ 
  .'יֹוִכיַח ּוְכָאב ֶאת ֵּבן ִיְרֶצה  

ֵאין ַהָּכָוָנה ֶׁשָּכל ַמה , ת אֹוֵהב אֹוָתנּו"יִ ְּכֶׁשָּכתּוב ֶׁשַהׁשֵ , ֵּכן

ֶאָּלא , ֶּׁשּקֹוֶרה ִאָּתנּו ִיְהֶיה ַרק ְּדָבִרים טֹוִבים ָּבעֹוָלם ַהֶּזה
, ת אֹוֵהב אֹוָתנּו"ַּגם ַהִּיּסּוִרים נֹוְבִעים ִמּתֹו ָהַאֲהָבה ֶׁשַהֵׁשיִ 

ְּכֵדי ם ים ִיּסּוִרים נֹוָסִפיְוַהַּצִּדיִקים ְמַקְּבלִ . ְּכֵדי ְלַזֵּכ אֹוָתנּו

  ְוֵהם ִמְתַעִּלים ִמּתֹו ַקָּבַלת ִיּסּוִרים ֵאּלּו , ְלַכֵּפר ַעל ַעם ִיְׂשָרֵאל
  .ְּבִׂשְמָחה  

ת ֶׁשִּיַּקח "ֶׁשֻּמָּתר ְוַאף חֹוָבה ַעל ָהָאָדם ְלִהְתַּפֵּלל ַלַהֵׁשיִ 

ם ְלִהְצַטֵער ְוִלְבּכֹות ּוֻמָּתר ָלָאָדם ּגַ , ִמֶּמּנּו ֵאת ַהִּיּסּוִרים
ת "ְּכמֹו ֶׁשָּמִצינּו ֶׁשֲחָכִמים ִּבְּקׁשּו ֶׁשַהֵׁשיִ  .ַעל ַמָּצבֹו ְוַעל ִיּסּוָריו

  ַעל ִמי ז "ָהַרְדבַ ת "ְּבׁשּו ֶׁשָּכַתב ְּכמוֹ . ִיַּקח ֵמֶהם ֵאת ַהִּיּסּוִרים

  .ּותֶׁשִּנְפַטר ְּבנֹו ְוֵאינֹו ּבֹוֶכה ֲהֵרי זֹו ִמַּדת ַאְכָזִרּי  

 ּוֵמַאַחר 

ִאם 

אי   ַוּדַ
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ת ְּבִמַּד ר ְּביֹותֵ  ַהַּמֲעָלה ַהְּגדֹוָלה, ָּכל עֹוד ֵיׁש לֹו ִיּסּוִרים

 ִמּתֹות "ְלִמי ֶּׁשאֹוֵמר ּתֹוָדה ְלַהֵׁשיִ  ,ִהיא ןַהִּבָּטחוֹ 
ֶׁשָּדִוד ַהֶּמֶל ְּבֵסֶפר ְּתִהִּלים ְמַדֵּבר ַהְרֵּבה ַעל  ְּכמוֹ  .ַהִּיּסּוִרים

אּוָלם , לִיְׂשָראֵ ל ְּכלָ ל ׁשֶ ת ַהָּצרוֹ ל עַ ם ְוגַ , ה לוֹ ַהִּיּסּוִרים ֶׁשָהיָ 

  ֲאִמיַרת  ִמּתֹום ַהָּקִׁשים ַהְּדָבִריל ּכָ ל עַ ל ּוִמְתַּפּלֵ ר הּוא אֹומֵ 
  .ַלּבֹוֵרא ִיְתָּבַרח ְוֶׁשבַ  ִׁשיר  

  ִמְזמֹור ְלתֹוָדה

ֲעבֹוָדה ֶׁשל ְוזֹוִהי הָ  ,הַהְּתִפּלָ  לְּבכָ ה ְׁשזּורָ ת "ַלַהֵׁשיִ 
ִעם ְּפִתיַחת ָהֵעיַנִים . ת"ֲאִמיַרת ּתֹוָדה ַלַהֵׁשיִ 

מֹוֶדה ֲאִני ְלָפֶני ֶמֶל ַחי ְוַקָּים ֶׁשֶהֱחַזְרָּת ִּבי ִנְׁשָמִתי 'אֹוְמִרים 

ַמְמִׁשיִכים ִּבְבָרכֹות ַהַּׁשַחר ֶׁשֵהם . 'ַרָּבה ֱאמּוָנֶת, ְּבֶחְמָלה
, םֲעֵליהֶ ת ְלהֹודוֹ ם ֶׁשׁשֹוְכִחי ים ׁשֹוִניםֲאִמיַרת ּתֹוָדה ַעל ְּדָבִר 

ם ְוַאַחר ָּכ ּפֹוְתִחי. הְוַכּדֹומֶ ם ֲאסּוִריר ַמִּתי, םִעְוִרי ּפֹוֵקחַ  ְּכמוֹ 

ע "ָּכתּוב ָּבׁשּוו ֶׁשָעָלי, ְּפסּוֵקי ְּדִזְמָרא ְּבִמְזמֹור ְלתֹוָדהת אֶ 
ֶׁשָּכל , ִּבְנִגיָנה ִמְזמֹור ְלתֹוָדה ֵיׁש ְלאֹוְמָרּה' :)ט"א ס"ח סנ"או(

 ,ַהַּטַעם. 'ַהִּׁשירֹות ֲעִתידֹות ִלַּבֵטל חּוץ ִמִּמְזמֹור ְלתֹוָדה

  ְוֵנַדע ָּכל ָּדָבר ָלָּמה , ֶׁשֶּלָעִתיד ָלבֹוא ַּכֲאֶׁשר ַהֹּכל ִיְהֶיה ָּברּור
  .'ִמְזמֹור ְלתֹוָדה'לֹוַמר א ֶאּלָ  ָלנּור נֹותַ א , הּוא ָּבא  

 אּוָלם 

ה ַההֹוָדאָ 
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ֶאָּלא ְּבֵסֶפר , ת ַעל ָּכל ָּדָבר"ְלהֹודֹות ַלַהֵׁשיִ ַרק ֶׁשָּצִרי 

. ת"ַחְסֵדי ַהֵׁשיִ  תֲחֵרִדים ָּכַתב ֶׁשִּמְצָוה ֵמַהּתֹוָרה ִלְזּכֹור אֶ 
ּוְכמֹו , ּוְסעּוַדת הֹוָדָיה, ּוִמָּכאן ַמֲעַלת ֲאִמיַרת ִנְׁשַמת ָּכל ַחי

ַּתְחּתֹוִנים ִמְּלַבד ְוֵאין ְלֵאל ֶעְליֹון ֵחֶפץ ּבַ ': ן"ֶׁשָּכַתב ָהַרְמּבָ 

ּוִבְתִפיַלת ַׁשֲחִרית . 'ֶׁשֵּיַדע ָהָאָדם ְויֹוֶדה ֵלאלֹוָקיו ֶׁשְּבָראוֹ 
ְוֵקַרְבָּתנּו ְלִׁשְמ ַהָּגדֹול ֶסָלה ': ְּבִבְרַּכת ַאֲהַבת עֹוָלם אֹוְמִרים

 תְּכֵדי ְלהֹודוֹ ק ְּדַהְינּו ֶׁשֲאַנְחנּו ָּכאן ַר , 'ְּבַאֲהָבה ְלהֹודֹות ְל

ְּכֶׁשּטֹוב ' ִלְכאֹוָרה ָהִיינּו אֹוְמִרים ֶׁשָּצִרי ְלהֹודֹות ָלה .ת"ַלַהֵׁשיִ 
   ןֶׁשֵאיי ּפִ ל עַ ף ַא, אּוָלם ְּכֶׁשַרע ְוַצר, ָלנּו ְוַעל ַהְּדָבִרים ַהּטֹוִבים

  ?ִמַּנִין ֶׁשָּצִרי לֹוַמר ִׁשיָרה ַּגם ַעל ָהָרָעה, ְלִהְתלֹוֵנן  

ֵּבַרְרנּו ֶׁשַהֹּכל ַנֲעָׂשה ַעל ְיֵדי ַהּבֹוֵרא ֶׁשַאֲחֵרי ׁשֶ 
ֶאָּלא ְלֵהֶפ עֹוד , א ַרק ֶּׁשֵאין ְלִהְתלֹוֵנן, ְלטֹוָבֵתנּו

ִּכי ַּגם ַמה ֶׁשֶּנְחָׁשב ְלָרע , לֹוַמר ּתֹוָדה ַעל ָּכל ַמה ֶּׁשּקֹוֶרה ִאָּתנּו

א נֹוַתר ֶאָּלא ְוַעל ֶזה ָאְמרּו ֲחָכִמים . הּוא ְּבֶעֶצם ְלטֹוָבֵתנּו
  ְוֶזה ַמה ֶׁשָאְמרּו . ְוַגם ַעל ָהַרע, ְלהֹודֹות ַלּבֹוֵרא ַעל ַהּטֹוב

  .'ַחָּיב ָאָדם ְלָבֵר ַעל ָהָרָעה ְּכֵׁשם ֶׁשְּמָבֵר ַעל ַהּטֹוָבה'ל "ֲחזַ   

ת ַּגם ְּבֵעת "ַּכָּמה ְּפסּוִקים ַהַּמְרִאים ֶׁשָּצִרי ְלהֹודֹות ַלַהֵׁשיִ 
 ּוִמְׁשָּפט ֶחֶסד': )א, תהלים קא(ֶׁשֶּנֱאַמר  המָ , ןְּכגוֹ  .ָצָרה

 לֹא 

  ,םאּולָ 

ֵיׁש 
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ֲאַזי ָאִׁשיָרה , ב ָלנּו ֶׁשֶּזהּו ַהֶחֶסדְּכֶׁשּטוֹ ְּדַהְינּו ֶׁשֵּבין ' ָאִׁשיָרה

 ְוֵכן. ַּגם ָאז ָאִׁשיָרה, ּוֵבין ַּכֲאֶׁשר ַרע ָלנּו ֶׁשֶּזה ִמְׁשָּפט. 'ָלה
 'ֶאְקָרא' ְיׁשּועֹות ֶאָּׂשא ּוְבֵׁשם הּכֹוס ' :)יג, תהלים קטז(ק ַהָּפסּו

-ג, תהלים קטז( ֶאְקָרא' ּוְבֵׁשם ה ָצָרה ְוָיגֹון ֶאְמָצא, ּוָפסּוק ַאֵחר

ֶאְקָרא , ּוֵבין ִּבְזַמן ָצָרה ְוָיגֹון הְּדַהְינּו ֶׁשֵּבין ִּבְזַמן ַהְיׁשּועָ  .)ד
ִהים ֲאַהֵּלל ָּד ' :)יא, תהלים נו(, ְוֵכן. 'ְּבֵׁשם ה ֲאַהֵּלל ' ָבר ַּבהֵּבא

ִקים, ְּכלֹוַמר ֵּבין ְּבִמַּדת ַהִּדין' ָּדָבר ּוֵבין ְּבִמַּדת , ֶׁשֶּזה ֵׁשם ֱא

ליקוטי ( ת"ַהֵׁשיִ ת אֶ ל ֲאַהּלֵ ם ִּבְׁשֵניהֶ , 'ָהַרֲחִמים ֶׁשֶּזה ֵׁשם ה

  ַוַּיְרא ַּבַּצר ָלֶהם ְּבָׁשְמעֹו ֶאת ' )מד, תהלים קו(, ְוֵכן. )ן"מוהר

  .ִּכי ָׁשַמע ֵאת ִרָּנָתם ?ּוַמּדּועַ  ,ה ָרָאה ַּבַּצר ָלֶהם"ַהָּקּבָ  .'ִרָּנָתם  

ֵאת ֵסֶפר ְּתִהִּלים רֹוֶאה ְּברֹוב ֻרָּבם ֶׁשל ַהִּמְזמֹוִרים 
ֶׁשָּדִוד ַהֶּמֶל ִמְתַּפֵּלל ַעל ַהָּצרֹות ַהְּפָרִטּיֹות ֶׁשּלֹו ְוַעל 

ל ִמְזמֹור ְוִׁשיָרה ְוהֹוָדָאה ְּבֶדֶר ׁשֶ , ָצָרָתם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל

 ִמְזמֹור ְלָדִוד ְּבָבְרחֹו ִמְּפֵני ַאְבָׁשלֹום ְּבנוֹ , ְּכמוֹ , ת"ַלַהֵׁשיִ 
ֲהֵרי ָלנּו ַהְדָרָכה ִמָּדִוד ַהֶּמֶל ֶׁשַּגם ַּבְמצּוָקה . )ג"פתהלים (

 .) סנהדרין צד(ל "ְוָאְמרּו ֲחזַ ! ַהְּגדֹוָלה ְּביֹוֵתר ֵיׁש לֹוַמר ִׁשיָרה

ְוַסְנֵחִריב ּגֹוג , ִּבֵּקׁש ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַלֲעׂשֹות ִחְזִקָּיהּו ָמִׁשיחַ '
ִרּבֹונֹו ֶׁשל  ,ָאְמָרה ִמַּדת ַהִּדין ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא. ּוָמגֹוג

ּוַמה ָּדִוד ֶמֶל ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָאַמר ַּכָּמה ִׁשירֹות ְוִתְׁשָּבחֹות  ,עֹוָלם

 ַהּלֹוֵמד 
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ִחְזִקָּיה ֶׁשָעִׂשיָת לֹו ָּכל ַהִּנִּסים ַהְללּו , א ֲעִׂשיתֹו ָמִׁשיחַ  ,ֶניְלפָ 

א ָאַמר ִׁשיָרה ְלָפֶני   ר ְמֹבָא .ְלָכ ִנְסַּתֵּתם? ַּתֲעֵׂשהּו ָמִׁשיחַ  ,ְו
  .ִיְתָּבַרא ַלּבֹורֵ ה ַההֹוָדָאא ִהי ַהָּמִׁשיחַ  ֶמֶלת ֶׁשַּמֲעלַ   

ֶאָּלא ַעל ְיֵדי ? ִׁשיָרה ִּבְׁשַעת ָצָרה ְוצּוָקה ֶאְפָׁשר לֹוַמר

ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו . ֶׁשִּמְתּבֹוְנִנים ְּבתֹוֶעֶלת ֶׁשֵּתֵצא ֵמַהָּצָרה
ָּכל ַהָּׂשֵמַח ְּבִיּסּוִרין ': ָאַמר ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ֵלִוי .)תענית ח(ל "ֲחזַ 

ִאם ַהָּׂשֵמַח ְּבִיּסּוִרים וְ . ֵמִביא ְיׁשּוָעה ָלעֹוָלם -ָעָליו  ןֶׁשָּבִאי

ַקל ָוחֹוֶמר ֶׁשהּוא ָיכֹול ְלָהִביא  'ָיכֹול ְלָהִביא ְיׁשּוָעה ָלעֹוָלם
ָּכל ' )ג"ר פ"א(ְוֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ָאַמר . ְיׁשּוָעה ְּפָרִטית ְלַעְצמוֹ 

ה ַהּמֹוֶדה ַּבִּיּסּוִרין ְוָׂשֵמַח ָּבֶהן נֹוְתִנין לֹו ַחִּיים ָּבעֹוָלם ַהּזֶ 

  ִּכי ֵנר  :)כג ,משלי ו(ֶׁשֶּנֱאַמר , ְוָלעֹוָלם ַהָּבא ֶׁשֵאין ָלֶהם סֹוף
  .'ִמְצָוה ְותֹוָרה אֹור  

חוֹ  ּטָ ִפלָּ ן ַהּבִ   הְוַהּתְ

ֶׁשִהְתָּבֵרר ֶׁשָּכל ַמה ֶׁשעֹוֵבר ַעל ָהָאָדם ֻמְׁשָּגח ַעל ְיֵדי 
ֵאָלה ַמה ַהֹּצֶר עֹוָלה ַהְּׁש  ,ַהּבֹוֵרא ְּבַהְׁשָּגָחה ְמֻדְקֶּדֶקת

א ֶׁשְּיַבֵּקׁש "ֲהֵרי ַהָּקּבָ , ַּבְּתִפָּלה ה יֹוֵדַע ַמה ָאָדם ָצִרי ַּגם ְל

ַהִאם , ָצִרי ְלָבֵרר ַמה ַהּתֹוֶעֶלת ַּבְּתִפָּלה ְועֹוד? ְמאּוָמה

ֵאיְך 

 ְלַאַחר 



 למעלה למשכיל        ס
 

  ַעל  ?ה ְמַׁשֶּנה ֵאת ַמָּצבֹו ֶׁשל ָהָאָדם ְּבִעְקבֹות ַהְּתִפָּלה"ַהָּקּבָ 

  :זֹו ֵיׁש ַּכָּמה ְּתׁשּובֹות ְׁשֵאָלה  

ַמְּטַרת ַהְּתִפָּלה ְלַחֵּזק ֵאֶצל : ִחּזּוק ַהִּבָּטחֹון ַעל ְיֵדי ַהְּתִפָּלה

ּוַמָּטָרה זֹו ֲחׁשּוָבה , ַהִּמְתַּפֵּלל ֵאת ַהִּבָּטחֹון ַּבּבֹוֵרא ִיְתָּבַר

ִפָּלה ַעל ַּבָּקַׁשת ְּכמֹו ֶּׁשהֹוִסיף ֶהָחִסיד ְּבסֹוף ַהּתְ . ִּבְפֵני ַעְצָמּה
א הֹוַדְעִּתי ִּבְצָרַכי ְלָהִעיר אֹוְת ': ְּבָלׁשֹון זוֹ , ְצָרָכיו ְו

ְוִאם . ֶאָּלא ֶׁשַאְרִּגיׁש ְּבֹגֶדל ֶחְסרֹוִני ֵאֶלי ּוִבְטחֹוִני ְּב, ֲעֵליֶהם

ַמה  ַוֲאַבֵּקׁש ִמְּמ, ֶאְׁשַאל ִמְּמ ְּבִסְכלּוִתי ַמה ֶׁשֵאינֹו טֹוב ִלי
ּוְכָבר , ְּבִחיָרְת ָהֶעְליֹוָנה טֹוָבה ִמְּבִחיָרִתי, ֶּׁשֵאין ּבֹו ַּתָּקָנִתי

  ל "חוה(ִהַּנְחִּתי ָּכל ִעְנָיַני ֶאל ְּגֵזָרְת ַהַּקֶּיֶמת ְוַהְנָהָגְת ָהֶעְליֹוָנה 

  .)ג"שער חשבון הנפש פ  

ד "ח' דרך ה(ל "חַ ָהַרְמ : ַהְּתִפָּלה ְּכֶאְמָצִעי ְלהֹוָרַדת ַהֶּׁשַפע

ִמן ַהְּסָדִרים ֶׁשִּסְדָרה ַהָחְכָמה ָהֶעְליֹוָנה : ּכֹוֵתב ָּכ )ה"פ

ָצִרי , ֶׁשִּלְהיֹות ַהִּנְבָרִאים ְמַקְּבִלים ֶׁשַפע ִמֶּמּנּו ִיְתָּבַר, הּוא
ּוְכִפי , ֶׁשִּיְתעֹוְררּו ֵהם ֵאָליו ְוִיְתָקְרבּו לֹו ִויַבְקׁשּו ָּפָניו

  תהלים (ַהָּמקֹור ָלֶזה ֵמַהָּפסּוק . 'ּוָתם לֹו ֵּכן ִיָּמֵׁש ֶׁשַפעִהְתעֹוְרר

  .)ה"המל(' ּוִמן ֹאְיַבי ִאָּוֵׁשעַ ' ְמֻהָּלל ֶאְקָרא ה' :)ד, יח  

. א  

. ב  



 סא       אמונה ובטחון
 

. ֵּכן ְמבֹוָאר ֶׁשַהְּתִפָּלה ִהיא זֹו ַהּמֹוִריָדה ֵאת ַהֶּׁשַפע ָלָאָדם

: ל"וז 'ְׁשַּתְּדלּותִהיא ֵראִׁשית ַההִ 'ְוָלֵכן הֹוִסיף ְוָכַתב 
, ּוִמֶּמּנּו ִיְׁשַאל ְצָרָכיו, ָהָאָדם ִיְתָקֵרב ְוַיֲעמֹוד ְלָפָניו ִיְתָּבַר

ְוִיְהֶיה ֶזה ֵראִׁשית ְּכָלִלי ְוִעָּקִרי ְלָכל , ְוָעָליו ַיְׁשִלי ְיָהבוֹ 

י ַעד ֶׁשַּכֲאֶׁשר ִיָּמֵׁש ַאַחר ָּכ ִּבְׁשָאר ַּדְרכֵ , ִהְׁשַּתְּדלּותוֹ 
א ִיְקֶרה , ֶׁשֵהם ַּדְרֵכי ַהִהְׁשַּתְּדלּות ָהֱאנֹוִׁשי, ַהִהְׁשַּתְּדלּות

  ֵּכיָון ֶׁשְּכָבר ִהְקִּדים , ֶׁשִּיְסַּתֵּב ְוִיְׁשַקע ְּבגּוָפִנּיּות ְוָחְמִרּיּות

  .ְוָתָלה ַהֹּכל ּבֹו ִיְתָּבַר  

ה ִפּלָ ּתְ ה ּבַ ׁשָ ּקָ   צּוַרת ַהּבַ

ה ְוַהִּבָּטחֹון ְיכֹוִלים ִלְהיֹות ְלִסָּבה ַהְּתִפּלָ : םיִ ָׁשמַ ם ְלׁשֵ 

ַהִסָּבה ַהַּגְׁשִמית ִהיא ְּכמֹו . אֹו ְלִסָּבה רּוָחִנית, ַּגְׁשִמית
ת ֶׁשִּיֵּתן לֹו ֵאת ְצָרָכיו ַהֶהְכֵרִחִּיים "ִמי ֶׁשִּמְתַּפֵּלל ּובֹוֵטַח ְּבַהֵׁשיִ 

ֲאָבל ַמְּטָרתֹו ֶׁשִּיְהֶיה , ֶגד ִלְלבֹוׁשְּכמֹו ֶלֶחם ֶלֱאכֹול ּובֶ , ְלִמְחָיתוֹ 

א ִיְצָטֵר ַלְּבִרּיֹות ַעל ְיֵדי ַקָּבַלת ְצָדָקה אֹו , לֹו ֵאת ְצָרָכיו ְו
א ִהְתָּכֵון ֶׁשַעל ְיֵדי , ֶׁשִּיְצָטֵר ַלֲעבֹוד ַּפחֹות ְוַכּדֹוֶמה ֲאָבל 

  יֹוֵתר ַּבּתֹוָרה ַקָּבַלת ְצָרָכיו ִיְהֶיה לֹו ֵאת ַהְּפַנאי ַלֲעסֹוק 

  .אֹו ֶׁשַהָּדָבר ְיַסֵּיַע לֹו ְּבִקּיּום ַהִמְצֹות, ּוַבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם  

ִאם 

ִפלָּ   הּתְ



 למעלה למשכיל      סב
 

ה ִיֵּתן לֹו הֹון "ָהרּוָחִנית ִהיא ְּבִמי ֶׁשִּמְתַּפֵּלל ֶׁשַהָּקּבָ 

ְוַכָּוָנתֹו ֶׁשּיּוַכל , ִׁשְלטֹון ְוַכּדֹוֶמה, ַרב יֹוֵתר ִמָּצְרּכוֹ 
, ַלֲעֹזר ַלֲאֵחִרים, ְלַחֵּלק ְצָדָקה ַלֲעִנִּיים, ֹות ְּבִהּדּורְלַקֵּים ִמצְ 

  ַהִּׁשְלטֹון ִיֵּתן לֹו ֹּכַח ְלַהְׁשִּפיַע ַעל , ִלְתמֹו ְּבלֹוְמֵדי ּתֹוָרה

  .ֲהֵרי ֶזה ִּבָּטחֹון ְלַמָּטָרה רּוָחִנית, ֲאֵחִרים ְלַקֵּים ִמְצֹות ְוַכּדֹוֶמה  

ְלִסָּבה רּוָחִנית ָּגדֹול יֹוֵתר ֵמַהְמַבֵּקׁש  ְוַהְּמַבֵּקׁש

ֶׁשַהְּתִפָּלה ְוַהִּבָּטחֹון ְלַתְכִלית  ןֵּכיוָ . ְלִסָּבה ַּגְׁשִמית

ם אִ  ֲאִפּלּו רּוָחִנית ֶעְרָּכּה ַרב יֹוֵתר ִמַּתְכִלית ֶׁשֵאיָנה רּוָחִנית
ה ֵעצָ ן ּכֵ ם ְואִ , תיַּגְׁשִמ ה ֵמַהְמַבֵּקׁש ְלִסּבָ ר יֹותֵ ה ְּגדֹולָ  ַּבָּקָׁשתוֹ 

  ם ַהּׁשֵ ת ֲעבֹוַד א ּגּופָ ה ְוזֶ , תרּוָחִניה ִסּבָ ם עִ  ְלַבֵּקׁשא ִהיה טֹובָ 

  .)רלא' ח סי"או( עַ "ָּבׁשּור ַּכְּמֹבָא  

ת אֶ א ֵמִבי ִיְתָּבַרא ַהּבֹורֵ : הַהְּׁשִכינָ ר ַצעַ  ִלְמנֹועַ 

א ֶׁשַהּבֹורֵ ם ַבְקִׁשיְמ  ֲאַנְחנּוד ֵּכיצַ ן ּכֵ ם ְואִ , םַהִּיּסּוִרי

ם ָאְמנָ . העֹוׂשֶ א הּוה מַ  יֹוֵדעַ א הּוי ֲהרֵ , םַהִּיּסּוִרית אֶ ק ַיְפִסי
 ְלַבֵּקׁשן ִנּתַ , םָהָאָד ר ְּבַצעַ ת ִמְצַטֶעֶר ה ַהְּׁשִכינָ ם ְוגַ ר ֵמַאחַ 

. הַהְּׁשִכינָ ר ַצעַ ת אֶ  ִלְמנֹועַ י ְּכֵד ם ַהִּיּסּוִרית אֶ ק ְלַהְפִסיה ַּבְּתִפּלָ 

  ר ַצעַ ל עַ  ְנַבֵּקׁש ֶׁשֲאַנְחנּו, הרֹוצֶ ה "ַהָּקּבָ ק ְּבִדּיּוה זֶ ת ְואֶ 
  .)נפש החיים(ה ַהְּׁשִכינָ   

ה  ַהִסּבָ

לֵּ  ְתּפַ ל ַהּמִ

ִפלָּ  ה ּתְ



 סג       אמונה ובטחון
 

 םָאָד ל עַ  ְּכֵדי ְלעֹוֵרר ַרֲחֵמי ָׁשַמִים: הַסֵּנגֹוְריָ ת ַהְּמעֹוֶרֶר 

ם ֵאת ַמֲעָׂשיו ַהּטֹוִבים ֶׁשל ָאָד ר ָצִרי ְלעֹוֵרר ּוְלַהְזִּכי
ֶׁשִּבּתֹו ִנְצָלה , ַּבַּמֲעֶׂשה ַּבֲחַנְנָיה חֹוֵפר ִׁשיִחיןר ֹבָאַּכְּמ  .הזֶ 

ֵמַהּבֹור ִמֵּכיָון ֶׁשַרִּבי ֲחִניָנה ֶּבן ּדֹוָסא עֹוֵרר ָעֶליָה ְזכּות ָּבֶזה 

  ֶּׁשָּטַען ְּכַלֵּפי ַהּבֹוֵרא ֶׁשֵאי ִיָּתֵכן ֶׁשִהיא ָּתמּות ָדְוָקא ְּבַמִים 
  .)סנגוריה -פלא יועץ( ַמִים ְלעֹוֵלי ְרָגִליםֶׁשֲהֵרי ָאִביָה נֹוֵתן   

ָּכ ַהִּמיִלים ֶנֱאָמרֹות , הַהְּתִפּלָ טֹוב ִלְלמֹוד ֵאת ֵּפרּוׁש 

ְוֵכן ַמה טֹוב ִלְקרֹוא . הּוְבַכָּונָ  ִּבְמַעט ֲהָבָנה ְּבַמְחָׁשָבה
ֹו ֵאינ. ְלָהִבין ֵאת ַהִּמיִלים תַהַּפחוֹ ל ְלכָ , ְּתִהִּלים ִעם ֲהָבָנה

  ְוַעל ֶזה ָּכתּוב  ,ּדֹוֶמה ַהּקֹוֵרא ִעם ֲהָבָנה ַלּקֹוֵרא ְּבִלי ֲהָבָנה

א ְּבָכָוָנה' :)א"ח ס"או(ע "ָּבׁשּו     .'טֹוב ְמַעט ְּבָכָוָנה ֵמַהְרּבֹות ֶׁש

חוֹ  ּטָ ְהיֶ ן ַהּבִ ּיִ   בטוֹ ה ׁשֶ

ָטעּות נֹוָׁשָנה ִנְתַאְזָרָחה ': )ב"אמונה ובטחון פ(א "ַהֲחזוֹ 

ֵׁשם ִּבָּטחֹון ַהְּמַׁשֵּמׁש ְלִמָּדה . ֵלב ַרִּבים ַּבֻּמָּׂשג ִּבָּטחֹוןּבְ 
ִנְסּתֹוֵבָבה ַּבֻּמָּׂשג חֹוָבה , ְמֻהָּלָלה ְוִעָּקִרית ְּבִפי ַהֲחִסיִדים

ְוִאם ִמְסַּתֵּפק ְוחֹוֵׁשׁש ַעל , ִּכי ֶּבַטח ִיְהֶיה ַהּטֹוב... ְלַהֲאִמין 

ְוֵאין הֹוָרָאה זֹו ְּבִבָּטחֹון . ָּסר ִּבָּטחֹוןִהּפּו ַהּטֹוב הּוא ְמחֻ 

ִפלָּ  ה ּתְ

ַמה 

ַתב   ּכָ



 למעלה למשכיל       סד
 

א ִנְתָּבֵרר ִּבְנבּוָאה ּגֹוָרל ֶהָעִתיד ֵאין ַהָעִתיד , ְנכֹוָנה ֶׁשָּכל ֶׁש

ֲאָבל ִעְנַין . ּוְגמּולֹוָּתיו ִיְתָּבַר' הִּכי ִמי יֹוֵדַע ִמְׁשְּפֵטי , ֻמְכָרע
  ְוָכל ַהַּנֲעָׂשה ַּתַחת , ה ָּבעֹוָלםַהִּבָּטחֹון הּוא ָהֵאמּון ֶּׁשֵאין ִמְקֶר 

  .'ַהָּׁשֶמׁש ַהֹּכל ְּבַהְכָרָזה ֵמִאּתֹו ִיְתָּבַר  

ֵיׁש ָּכֵאּלּו ֶׁשִהִּגיעּו ְלִבָּטחֹון ָּגדֹול ַעד ְּכֵדי ָּכ ֶׁשָהיּו 
ְּכמֹו ֶּׁשִהְתָּבֵאר , ְיַקֵּים ֵאת ְרצֹוָנםת "ְּבטּוִחים ֶׁשַהֵשיִ 

ַצִּדיִקים ֵאּלּו ִהִּגיעּו . ֵסק ְּבִבָּטחֹון ֶׁשל ַהְּנִביִאיםְּבֶפֶרק ָהעוֹ 

  ְּכֻדְגַמת ַרִּבי ֲחִניָנא ֶּבן  'ה ְמַקֵּים"ַצִּדיק ּגֹוֵזר ְוַהָּקּבָ 'ְלַדְרָּגה ֶׁשל 
  .ּדֹוָסא  

ִּכי ַעל ַהּבֹוֵטַח ׁשֹוָרה , ֶיׁש עֹוד ִמִּמַּדת ַהִּבָּטחֹון'א "ַהֲחזוֹ 

ׁש ּוִמְתַלֶּוה ִעּמֹו רּוַח עֹוז ַהְּמַבְּׂשרֹו ִּכי ָאְמָנם רּוַח ַהּקֹוֶד 
ִאם ': )ג, תהלים כז( ה"עּוְכמֹו ֶׁשָאַמר ָּדִוד ַהֶּמֶל ', הַיַעְזֵרהּו 

א ִייָרא ִלִּבי ִאם ָּתקּום ָעַלי ִמְלָחָמה ְּבֹזאת  ַּתֲחֶנה ָעַלי ַמֲחֶנה 

. 'ִפי ַמֲעַלת ַהּבֹוֵטַח ְורֹוב ָקְדׁשוֹ ְוֶזה ִעְנַין ִמְתַחֵּלף לְ  ,'ֲאִני בֹוֵטחַ 
ַצִּדיִקים ֵאּלּו ִהִּגיעּו ְלַדְרָּגה ֶׁשָּכל ַמה ֶׁשֵהם ְמַבְקִׁשים ֵמַהּבֹוֵרא 

ַּגם ִנִּסים ְּגלּוִיים ֶׁשֵהם ֶנֶגד , ה ִיֵּתן ָלֶהם"ֵהם ְּבטּוִחים ֶׁשַהָּקּבָ 

ת ְּכִמי "א ָּדְרׁשּו ֵמַהֵׁשיִ ֶאָּלא ֶׁשַּגם ַהַּצִּדיִקים  .ִטְבעֹו ֶׁשל עֹוָלם
ֶאָּלא ְּבַחְסֵדי ַהֵּׁשם , ֶׁשַּמִּגיַע ָלֶהם ִּבְזכּות ַמֲעֵׂשיֶהם ַהּטֹוִבים

ָאְמָנם 

ַתב   ּכָ
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  ָקֹטְנִּתי ִמֹּכל ַהֲחָסִדים ּוִמָּכל 'ְּכמֹו ַיֲעֹקב ָאִבינּו ָאַמר , ִּבְלַבד

  .'ָהֱאֶמת ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ֶאת ַעְבֶּד  

ִמי ֶׁשְּמַצֶּפה , ִויֵתָרה ִמָּכ .ל ְלִנִּסים ְּגלּוִיםֵאין ִצִּפָּיה ְּכלָ 

ִקית א ִהְתַּגּלּות ֱא א ֲהָכָנה ַמְתִאיָמה ּוְל א , ְלִנִּסים ְל ּוְל

ֲהֵריהּו ִמְתַאֶּוה ְלַמה ֶׁשֵאינֹו ַמְתִאים לֹו ְוחֹוֵטא ' ִאּׁשּור ֵמה
ין ָסֵפק ֶׁשָּיבֹוא ַעל ְואֵ , ְּבֻחְצָּפה ַהְּמִביָאה ִליֵדי ִחּלּול ַהֵּׁשם

ַוַּדאי ֶׁשֲאַנְחנּו , ְוִאם ֵּכן .)ד"וראה בשפתי חיים פ, ה"להמ( !ָעְנׁשוֹ 

ְּכמֹו , ֶאָּלא ְּבֶחֶסד ַהֵּׁשם ִּבְלַבד, א ְיכֹוִלים ְלַבֵּקׁש ִּבְזכּות
ְוַגם ְּכֶׁשְּמַקְּבִלים . 'ַחְסֶּד' ַהְרֵאנּו ה': )ח, תהלים פה( ֶׁשֶּנֱאַמר

 'ִּכי ַחְסְּד ָּגדֹול ָעָלי'ּטֹוָבה ֵמַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר ִנְזָּדֵרז לֹוַמר ֵאת הַ 

  ֶׁשֲהֵרי ֲאַנְחנּו יֹוְדִעים ֵאת ִמעּוט ֶעְרֵּכנּו , )יג, תהלים פו(
  .ּוַמֲעֵׂשינּו  

ִיְתַיֵחס ֵאָליו ת "ֶׁשַהֵׁשיִ  תּוְלַצּפוֹ ל ַהּבֹוֵטַח ָיכֹול ְלִהְתַּפּלֵ 

, לֹו ַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית ְלִפי ִמַּדת ַהִּבָּטחֹון ֶׁשּלוֹ  ְוַיְרֶאה
ָעֵלינּו ַּכֲאֶׁשר ִיַחְלנּו ' ְיִהי ַחְסְּד ה': )כב-יח, תהלים לג(ֶׁשֶּנֱאַמר 

ִּכי ַחְסְּד 'ָעָליו ָלׁשּוב ְולֹוַמר , ַּגם ְלַאַחר ֶׁשִּקֵּבל ֵאת ְׂשָכרוֹ  .'ָל

ְּבִסְגנֹון ֶזה אֹוְמִרים ִּבְתִפַּלת . )יג-יב, תהלים פו(' יָּגדֹול ָעלָ 
ְוִׂשים , ְוֵתן ָׂשָכר טֹוב ְלָכל ַהּבֹוְטִחים ְּבִׁשְמ ֶּבֱאֶמת'ֲעִמיָדה 

 ָלנּו 

ָאְמָנם 
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א ֵנבֹוׁש ִּכי ְּב ָּבָטְחנּו, ֶחְלֵקנּו ִעָּמֶהם   ְוַעל ַחְסְּד , ּוְלעֹוָלם 

  .'ַהָּגדֹול ֶּבֱאֶמת ִנְׁשֲענּו  

ל ַהּבֹוֵטחַ  ָכרֹו ׁשֶ   ׂשְ

ת זֹוֶכה ְלָׂשָכר ָּגדֹול ֵּבין ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוֵבין "ַּבַהֵׁשיִ 

ַּבְּתִפָּלה ֲאַנְחנּו ַמְזִּכיִרים ֵאת ַהָּׂשָכר ֶׁשל . ָּבעֹוָלם ַהָּבא
א ִנָּכֵלם ': ְּבִבְרַּכת ַאֲהַבת עֹוָלם אֹוְמִרים -ַהּבֹוֵטַח  א ֵנבֹוׁש ְו

א ִנָּכֵׁשל ְלעֹולָ  ִּכי ְּבֵׁשם ָקְדֶׁש ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא , ם ָוֶעדְו

ְּדַהְינּו ֶׁשַהִּבָּטחֹון הּוא . 'ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה ִּביׁשּוָעֶת, ָּבָטְחנּו
ה הּוא ַהְנָהגֹות "ֵׁשם ֶׁשל ַהָּקּבָ . ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא, ַּבֵּׁשם ַהָּגדֹול

 -ְוַהּנֹוָרא , ִמַּדת ַהִּדין - ַהִּגּבֹור, ת ַהֶחֶסדִמַּד  -ַהָּגדֹול . ת"ַהֵׁשיִ 

ֵּפרּוׁש  ,ְוִאם ֵּכן. ִמַּדת ָהַרֲחִמים ֶׁשהּוא ִׁשּלּוב ֶׁשל ֶחֶסד ְוִדין
ְוַגם ִּבְׁשַעת ַהִּדין ְוַגם ְּבִׁשּלּוב ֶׁשל , ַהְּבָרָכה ֶׁשַּגם ִּבְׁשַעת ֶחֶסד

ַר ֶׁשַהֹּכל ִמְּמ ְוֵאין ּבֹו ָיד ְׁשֵניֶהם ֲאַנְחנּו ּבֹוְטִחים ְּב ִיְתּבָ 

  ָיִגיל ְוִיְׂשַמח , ְוַעל ֶזה ְמַסְּיִמים ְׁשִמי ֶׁשּבֹוֵטַח ָּכ. ַהִּמְקֶרה
  .ת"ִּביׁשּוַעת ַהֵׁשיִ   

ִיְהֶיה ְּכמֹו ַנחּום ִאיׁש , ֶׁשָחְדָרה ִלְפִניִמּיּותֹו ַהָּכָרה זוֹ 

ַּגם זֹו 'ַעת ּבֹו ָהָיה אֹוֵמר ֶׁשַעל ָּכל ָצָרה ַהּפֹוגַ , ַּגְמזּו

 ַהּבֹוֵטַח 

 ָהָאָדם 
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ְוָּתֵקְלָּנה ְּבֵעיָניו ַהָּצרֹות , ְוִיְחֶיה ָּתִמיד ַחִּיים ֲעֵרִבים 'ְלטֹוָבה

א עֹוד. ַהָּבאֹות ָעָליו ֶאָּלא ֶאְפָׁשר ֶׁשִּיְׂשַמח ָּבֶהן ְּכֶׁשַּיְרִּגיׁש  ,ְו
ֲהָקָלה , ָליוֶׁשֵהן ְמִקּלֹות ֵאת ַמָּׂשא ֲעֹונֹוָתיו ַהַּמְכִּביִדים עָ 

ָיִׂשיׂש ִלְקַראת ַהָּׂשָכר ְוַהְּגמּול . ֶׁשַּמְרִּגיׁש ָאָדם ַהּפֹוֵרַע חֹובוֹ 

, ְוַהְּזכּות ֶׁשָּבָאה ְלָידֹו ְלַלֵּמד ְּבֵני ָאָדם ֵּכיַצד ִלְסֹּבל, ַהָּצפּון לוֹ 
ֹו ְוַהֵּׁשם ַהּטֹוב ְלִתְפֶאֶרת ֶׁשּזֹוֶכה ל, ּוְלַהְצִּדיק ֵאת ִּדין ַהּבֹוֵרא

  ת ְלַרְּפאוֹ ל ָיכוֹ ן ַהִּבָּטחוֹ ה ִהּנֵ  .)ג יא"הכוזרי מהדורת גניזי מ(

  .)א"חזו( ַהּבֹוֵטחַ ת אֶ ם ּוְלַהְחִלי  

. ְלַהְרִּגיׁש ָּבטּוחַ ן ָרצוֹ ם ָּבָאָד  ִהְטִּביעַ א ֶׁשַהּבֹורֵ , אהּו

ְוָצִרי ִלְבֹטַח ְּבַמֶּׁשהּו ָחָזק ה רֹוצֶ ם ָאָד ל ּכָ , ןָלכֵ 

ַהּבֹוֵטַח ִּבְבֵני  ֵיׁש, ֵיׁש ְּבכֹוחֹו ְוגּופוֹ , ֵיׁש ַהּבֹוֵטַח ְּבַכְסּפוֹ . ּנּוִמּמֶ 
אּוָלם ֵיׁש ִחָּסרֹון ַּבִבָּטחֹון . ֵיׁש ְּבִׂשְכלֹו ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶזה ,ִמְׁשַּפְחּתוֹ 

ְוִאּלּו ַהּבֹוֵטַח . ִּבְדָבִרים ֵאּלּו ֵּכיָון ֶׁשֵהם ַחָּלִׁשים ּוְזַמִּנִּיים

ֶּמֶל ַחי 'ת סֹוֵמ ַעל ַהּבֹוֵרא ֶׁשהּוא ַהָחָזק ִמָּכל ָּדָבר "ַּבַהֵׁשיִ 
  ת "ִנְמֶנה ָּכאן ַּכָּמה ֵמַהַּמֲעלֹות ֶׁשל ַהּבֹוֵטַח ַּבַהֵׁשיִ . 'ְוַקָּים

  .)ל"חוה(  

ת זֹוֶכה "ַהּבֹוֵטַח ַּבַהֵׁשיִ : ַהּבֹוֵטחַ ל ׁשֶ  ְמנּוַחת ַהֶּנֶפׁש
 )א"ד פ"ש(ַהחֹובֹות ַהְּלָבבֹות י ְּכִדְברֵ  ,ִלְמנּוַחת ַהֶּנֶפׁש

ר ַהֶהְסבֵּ   

. א  
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ְמנּוַחת ַהֶּנֶפׁש ִהיא . 'ַמהּות ַהִּבָּטחֹון ִהיא ְמנּוַחת ֶנֶפׁש ַהּבֹוֵטחַ '

ָּגדֹול ת "ָלֵכן ְּכָכל ֶׁשַהִּבָּטחֹון ַּבַהֵׁשיִ , ֵהֶפ ִּפּזּור ַהֶּנֶפׁש ְוַהְּדָאָגה
ִּכי ִאי ֶאְפָׁשר ִלְהיֹות , ל ַהּבֹוֵטחַ ָּכ ְקֵטָּנה ִמַּדת ַהְּדָאָגה ׁשֶ , יֹוֵתר

ְמנּוַחת  .ת"ְמֻׁשְחָרר ִמְּדָאגֹות ֶאָּלא ִאם ֵּכן ּבֹוְטִחים ַּבַהֵׁשיִ 

ַהֶּנֶפׁש ֶׁשל ַהּבֹוֵטַח נֹוַבַעת ִמָּכ ֶׁשהּוא ַמֲאִמין ֶׁשָּכל ַמה 
א . ֶּׁשּקֹוֶרה ִאּתֹו ֻמְׁשָּגח ְּבַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית ּדֹוֵאג ַּדֲאַגת ַהּבֹוֵטַח 

ֶׁשֲהֵרי הּוא ָסמּו ּוָבטּוַח ֶׁשַהּבֹוֵרא ַיְזִמין לֹו ֵאת ָצְרּכֹו , ָמָחר

ֶאְלָעָזר ַהּמֹוָדִעי אֹוֵמר ָּכל ִמי ' ר': ְּכִדְבֵרי ַהִּמְדָרׁש, ַּגם ָמָחר
ְואֹוֵמר ַמה אֹוַכל ְלָמָחר ֲהֵרי ֶזה , ֶׁשֵּיׁש לֹו ַמה ֹיאַכל ַהּיֹום

ֶׁשֶּנֱאַמר  ְוָכַתב ְוהֹוִסיף .ֶׁשֵּפרּוׁשֹו ִמַּקַטֵּני ִּבָּטחֹון' ֲאָמָנהִמְּקַטֵּני 

ִמי ָּגַרם ָלֶהם ַלַּצִּדיִקים  )י, דזכריה ( 'ִּכי ִמי ַבז ְליֹום ְקַטּנֹות'
  ַקְטנּות ֶׁשָהְיָתה ְּבָיָדם ָּבעֹוָלם ? ֶׁשִּיְתַּבֶּזה ֻׁשְלָחָנם ְלָעִתיד ָלֹבא

א ֶהֱאִמ      .ה"ינּו ְּבַהָּקּבָ ַהֶּזה ֶׁש

א ָצִרי ִלְנדֹוד ִּבְנדּוִדים ָקִׁשים ְּכֵדי , ָּכ ַהּבֹוֵטַח 
ֶׁשֲהֵרי הּוא ַמֲאִמין ֶׁשַהַּפְרָנָסה , ְלַהִּׂשיג ֵאת ַּפְרָנָסתוֹ 

ָעָליו . ִויכֹוָלה ְלַהִּגיַע ֵאָליו ְּבִקְרַבת ָמקֹום, מּוָכָנה לֹו ִמָּׁשַמִים

' ְוָהָיה ה' ָּברּו ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ִיְבַטח ַּבה': )ז, מיהו יזיר(ֶנֱאַמר 
ְּביֹוְדעֹו , ַהּבֹוֵטַח עֹוֵסק ִּבְמָלאָכה ֶׁשַּמְתִאיָמה לוֹ  .'ִמְבַטחוֹ 

א ַהַּפְרָנָסה ֵמַהְמָלאָכה ְוָכל ֶׁשֵּכן  .ֶאָּלא ִמִּבְרַּכת ַהֵּׁשם, ֶׁש

ּום   ִמׁשּ



 סט       אמונה ובטחון
 

א ִמְתַּפְרֵנס ִמְּדָבִרי ת ם ֲאסּוִרים ְּכמֹו ֵּגֶזל ִרִּביֶׁשַהּבֹוֵטַח 

א ְיַקֵּבל , ְּביֹוֶׁשר םּגַ  ֶׁשֲהֵרי ַמה ֶׁשִּנְגַזר ְיַקֵּבל. ְואֹוָנָאה   ּוַמה ֶׁש
 .ְּביֹוֶׁשר ִיָּלַקח ִמֶּמּנּו ְּבֶטֶרם ֵעת  

ֵיׁש ְמנּוָחה ְלַנְפׁשֹו ְוַׁשְלָוה ְּבִלּבֹו ְּבָכל  ת"ַּבַהֵׁשיִ 

ִּכי הּוא יֹוֵדַע ֶׁשַהּבֹוֵרא , ת ּגֹוֵזר ָעָליו"ַהֵׁשיִ ַהַּמָּצִבים ׁשֶ 
ְּכמֹו . ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא לוֹ ב עֹוֶׂשה ִאּתֹו ַרק ַמה ֶׁשּטוֹ 

ִהים ּדֹוִּמי ַנְפִׁשי ִּכי ִמֶּמּנּו ִּתְקָוִתי'ֶׁשָאַמר ָּדִוד  תהלים ( 'ַא ֵלא

א טֹוב ַלּב. )ו, סב , הּוא ְמֻרֶּצה ִמְּגֵזַרת ַהּבֹוֵרא, ֹוֵטחַ ְוַגם ְּכֶׁש
ְּכמֹו ֶׁשָאַמר . ּומֹוֶדה ַעל ָהָרָעה ְּכֵׁשם ֶׁשהּוא מֹוֶדה ַעל ַהּטֹוָבה

ִאּיֹוב  .)כא, איוב א( 'ְמֹבָר' ָלָקח ְיִהי ֵׁשם ה' ָנַתן ַוה' ה'ִאּיֹוב 

  ְוַרק , ָנַתן' מֹוֶדה קֹוֵדם ַעל ַמה ֶׁשה ת"ְמַלֵּמד ֶׁשַהּבֹוֵטַח ַּבַהֵׁשיִ 
  .ָלַקח' ְלהֹודֹות ַּגם ַעל ַמה ֶׁשה לַאַחר ָיכוֹ   

ְלַהִּסיַח  הַהּבֹוֵטַח ַּבַהֵּׁשם זֹוכֶ : ֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם ֶׁשל ַהּבֹוֵטחַ 

ַּדְעּתֹו ֵמִעְנְיֵני ָהעֹוָלם ַהֶּזה ּוְלַרֵּכז ֵאת ַמְחְׁשבֹוָתיו ַּבֲעבֹוַדת 
ׁש ַּגם ְּכֶׁשהּוא עֹוֵסק ַּבּתֹוָרה ֵיׁש לֹו ְמנּוַחת ַהֶּנפֶ . ַהֵּׁשם

ּוֵמַאַחר ְוֵאין לֹו ִּפּזּור ַהֶּנֶפׁש ַמְחְׁשבֹוָתיו ֵאיָנם , ּוַבְּתִפָּלה

ַהּבֹוֵטַח ֶׁשַהֹּכל ְמֻכָּון  .ַמְפִריעֹות לֹו ִלְלמֹוד ּוְלִהְתַּפֵּלל ְּבִרּכּוז
 דְוַהָּיִחי ֶאָחדֵמַהּבֹוֵרא יֹוֵדַע ֶׁשַּבְּתִפָּלה הּוא עֹוֵמד ִּבְפֵני הָ 

ַלּבֹוֵטַח 

. ב  



 למעלה למשכיל        ע
 

  ָלֵכן הּוא עֹוֵמד ּוִמְתַרֵּכז ִּבְתִפָּלה ֶאל , ֶׁשָּיכֹול ְלהֹוִעיל לוֹ 

  .ַהּבֹוֵרא  

ֵּכיָון ֶׁשְּבָכל ִנָּסיֹון , ִמְתָקֵרב ָּכל ֵעת ֶאל ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר

ּוָבֶזה ּגּוָפא הּוא , ֶׁשֵּיׁש לֹו הּוא רֹוֶאה ֵאת ַהּבֹוֵרא

  , ְוֶעֶצם ֶזה ֶׁשהּוא ִמְתַחֵּזק ְּבִבָּטחֹון. ב ֶאל ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַרִמְתָקרֵ 
  .ןַהִּבָּטחוֹ ת ְּבִמַּד ת נֹוֶספֶ ה ְלַדְרּגָ  ֶזה ֵמִביא אֹותוֹ   

ַהּבֹוֵטַח ַמֲאִמין ֶׁשָּכל ַמה ֶׁשֵּיׁש לֹו : ַיַחס ַהּבֹוֵטַח ִלְבֵני ָאָדם

א ָצִרי ְלַהְחִניף ִלְבֵני ָלכֵ , ַמִּגיַע ְּבַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית ן הּוא 
 ןֶׁשֵאי ִּכי ֵיׁש לֹו ְיִדיָעה ְּברּוָרה, ָּכל ָצְרּכוֹ ת ָאָדם ֶׁשִּיְּתנּו לֹו אֶ 

ָאָדם ֶׁשָּיכֹול ְלהֹוִסיף אֹו ִלְגֹרַע ַעל ַמה ֶׁשָּגַזר לֹו ַהּבֹוֵרא ֲאִפּלּו 

א ְמַנֶּסה ִלְמ , ָלֵכן. א ְּכחּוט ַהְּׂשָעָרה   י צֹוא ֵחן ְּבֵעינֵ הּוא 
  .אעֹוִׂשים ְּדָבִרים ֶנֶגד ְרצֹון ַהּבֹורֵ ם שֲאָנִׁשי  

ַמִּכיר טֹוָבה ְלֵאּלּו ֶׁשְּמַסְּיִעים לֹו ִמּתֹו ֲהָבָנה ֶׁשֵּיׁש 

א ַרק ִמּתֹו ָרצֹון ְלַקֵּבל ֵמֶהם , ְלַהִּכיר ָלֶהם טֹוָבה ְו
א ָיכֹול ְלַסֵּיַע יֹוֵתרְּכֶׁשאֹותֹו ָאָדם ׁשֶ , ָלֵכן. ׁשּוב ְּכגֹון  ,ִּסֵּיַע לֹו 

ַהּבֹוֵטַח ַמְמִׁשי ְלַהִּכיר , ֶׁשָּנַפל ְּבַמָּצבֹו ַהַּכְלָּכִלי אֹו ַהְּבִריאּוִתי

ְוַעל ְּבִחיָרתֹו ַהּטֹוָבה ְלַסֵּיַע  לֹו טֹוָבה ְוַהֲעָרָכה ַעל ֶעְזָרתֹו ַּבָעָבר

 ַהּבֹוֵטַח 

. ג

 ַהּבֹוֵטַח 



 עא       אמונה ובטחון
 
א ְּכמֹו ֵאּלּו .לוֹ    יִרים טֹוָבה ְּכַלֵּפי חּוץ ַרק ִמּתֹו ִצִּפָּיה ַהַּמּכִ  ְו

  .ְלַהְמִׁשי ּוְלַקֵּבל טֹובֹות ֲהָנָאה  

ת יֹוֵדַע ֶׁשָּכל ַמה ֶׁשעֹוֵבר ָעָליו ָּבא ְּבַהְׁשָּגָחה "ַּבַהֵׁשיִ 

א ְמֻאְכָזב אֹו , ִמּׁשּום ָּכ. ְּפָרִטית ֵמַהּבֹוֵרא הּוא 

ֵּכיָון ֶׁשהּוא ַמֲאִמין ֶׁשאֹוָתם , ֹוֶׂשה לֹו ָעֶולִנְפַּגע ִמִּמי ֶׁשע
ה ִמְׁשַּתֵּמׁש "ַרק ֶׁשַהָּקּבָ , ִיּסּוִרים ָּבאּו ֵאָליו ְּבַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית

לּוֵלי ם ְוגַ . םַהִּיּסּוִרית אֶ ו ָעָליא ְלָהִביי ְּכֵד ע ְּבָר ר ְּבִמי ֶׁשּבֹוחֵ 

 ְּכמוֹ  .תַאֶחֶר  אוֹ  זוֹ  ְּבֶדֶרו ָעָלים ָּבִאי ָהיּום ַהִּיּסּוִרי, אֹותֹו ָאָדם
 הַאּתָ  ןֵאי םאִ 'י ָהרֹוָמאִ ס ְלטּוְרָינּוס ּוַפּפּוס לּוְלָינּו ֶׁשָאְמרּו

 תַוֲאָריוֹ  םֻּדִּבי הְוַהְרּבֵ , םֵיׁש לֹו ַלָּמקוֹ  םהֹוְרִגי הַהְרּבֵ  ,הֹוְרֵגנּו

 אֶאּלָ . אֹוָתנּו םְרִגיָּבנּו ְוהוֹ  םְּבעֹוָלמֹו ֶׁשּפֹוְגִעי םֵיׁש לֹו ַלָּמקוֹ 
   ִלְפֹרַע ָּדֵמנּו ִמָּיֶד דֶׁשָעִתי אְּבָיְד ֶאּלָ ה "ָמַסְרנּו ַהָּקּבָ  א

  .:)תענית יח(  

ק ּוְלִהְתַרחֵ ע ַר י ֵמעֹוׂשֵ ר ְלִהָּזהֵ  ַהּבֹוֵטחַ ל עַ ם ֶׁשּגַ י ַוַּדא
ד מַ ִילְ א ֶׁש יְּכדֵ ן ְוכֵ , לוֹ  ַיִּזיקּוא ֶׁשכדי  ,םֵמהֶ 

ה זֶ ל ְועַ  ,תַהִּמְצוֹ ם ְּבִקּיּו אוֹ ת ְּבִמּדוֹ  םָהָרִעים ִמַּמֲעֵׂשיהֶ 

  ם ָויוֹ ם יוֹ ל ּוְבכָ ם ַהּיוֹ י ֶׁשַּתִּציֵלנִ ' רַהַּׁשחַ ת ְּבִבְרכוֹ  םְמַבְקִׁשי
 .'עַר ם ֵמָאָד , םָּפִנית ּוֵמַעּזּו, םָּפִניי ֵמַעּזֵ   

 ַהּבֹוֵטַח 

ם ָאְמנָ 



 למעלה למשכיל       עב
 

א ְמַפֵחד ִמִּפְגֵעי ַהּבֹוטֵ : ַיַחס ַהּבֹוֵטַח ְלִפְגֵעי ָהעֹוָלם ַח 

ַּכּמּוָבן ֶׁשהּוא ִנְזָהר ְוִנְׁשַמר ִמִּפְגֵעי ָהעֹוָלם . ָהעֹוָלם
א , ּוִמְּמקֹום ַסָּכָנה אּוָלם ְּבָדָבר ֶּׁשֵאין ְּבָידֹו ְלִהָּׁשֵמר ַהּבֹוֵטַח 

א ַמְרִּגיׁש הּוא ֵּכיָון ׁשֶ , ָּכ ֶׁשָּמא ִיְקֶרה ָּכ אוֹ  תֲחָרדוֹ  ְמַפֵחד ְו

ֶאָּלא ֻמְׁשָּגח ְּבַהְׁשָּגָחה , יֹוֵדַע ֶׁשַּמה ֶׁשִּיְהֶיה ֵאינֹו ָיד ַהִּמְקֶרה
ן ֵּכיוָ  ,ְּבָכל ָהעֹוֵבר ָעָליו ֵיׁש לֹו ְמנּוַחת ַהֶּנֶפׁש ,ְּכמֹו ֵכן. ְּפָרִטית

ְּכֶׁשהּוא  .ֶׁשַהּבֹוֵרא ָיכֹול ְלַהִּציל אֹותֹו ִמָּכל ַמָּצב ּבֹו הּוא ִנְמָצא

הּוא ַמֲאִמין ֶׁשְּבַיד ַהֵּׁשם ְלַרֵּפא אֹותֹו ַּגם ַעל , י ִלְרפּוָאהָצִר 
א ַמְׁשִקיַע ַמֲאָמִצים ְמיָֻחִדים , ְיֵדי ְּתרּופֹות ְרִגילֹות   ָלֵכן הּוא 

 .הָּבזֶ א ַּכּיֹוצֵ ל ְוכָ , ַעל רֹוְפִאים ַּבֲעֵלי ֵׁשם  

ֵמַח ְּבָכל ַמה ֶׁשֵּיׁש לֹו ַהּבֹוֵטַח ׂשָ : ִׂשְמַחת ַהַחִּיים ֶׁשל ַהּבֹוֵטחַ 
הּוא ָׂשֵמַח ְּבַמה . ִּבְמַלאְכּתֹו ְוַכּדֹוֶמה, ֵמִאָּׁשה ּוָבִנים ּוָממֹון

א ָחֵסר לֹו ְמאּוָמה, ֶׁשֵּיׁש לוֹ  , ְוָלֵכן ֵאין לֹו ַעְצבּות ְּכָלל ִּכי 

ֵאיֶזהּו ָעִׁשיר ַהָּׂשֵמַח ' )א"מד "אבות פ(ל "ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ֲחזַ 
א ּדֹוֵאג ַּדֲאַגת ָמָחר ְּכָלל ,ָלֵכן. 'ְלקוֹ ְּבחֶ     ,ְוָׂשֵמַח ָּכל ָיָמיו, הּוא 

  .ַּכְּמֹבָאר ַּבֶהְמֵׁש  

א ַחי ְּבִבָּטחֹון ַמְפִסי ת ְמנּוחַ ת ַמֲעלַ ת אֶ ד ִמי ֶׁש
ה ַהַּפְרָנסָ ר ַאחַ ף רֹוֵד , ּוְבַחָרדֹותת ַּבְּדָאגוֹ י ְוחַ  ַהֶּנֶפׁש

. ה  

. ו

תֹו  ְלֻעּמָ



 עג       אמונה ובטחון
 

 ֶׁשּלוֹ ם ַהּׁשֵ ת ֲעבֹוַד . םְרחֹוִקית ִּבְמקֹומוֹ  אוֹ , תֲאסּורוֹ  םִּבְדָרִכי

   ָּפגּועַ  ִמְתַהֵּל, אהָ ל ְועַ א ָּד ל עַ ס ּכֹועֵ א הּו. רְּבָחסֵ ה לֹוקָ 
  .ֶׁשּלוֹ ם ַהַחִּיית ִׂשְמחַ ת אֶ ד ּוְמַאּבֵ , בּוְמֻאְכזָ   

ל ְבָחן ׁשֶ   ַהּבֹוֵטחַ  ַהּמִ

ֶׁשָּכַתב ְּבֵסֶפר  ְּכמוֹ , ןַהִּנָּסיוֹ ת עַ ְׁש א ִהין ַהִּבָּטחוֹ ת ַמֲעלַ 
ְּבֵאיֶזה ֹאֶפן ִנְצַטִּוינּו ַעל ִמַּדת ' )הקדמון(יֹוֵסף ֹאֶמץ 

ֲהִכי ְּבִׁשְבֵּתנּו ַעל ִסיר , ַהִּבָּטחֹון ֶׁשהּוא ׁשֹוֶרׁש ָּגדֹול ֶלֱאמּוָנֵתנּו

א ָיד ה, ַהָּבָׂשר ְוׁשֹוִתים ִמְזְרֵקי ַיִין ְיִהי ָלנּו , ִּבְכלּוםָנַגע ָּבנּו ' ְו
ַרק ִעַּקר ִמַּדת ַהִּבָּטחֹון הּוא ְּבבֹוא ְכׁשֹוָאה ? ָׂשָכר ְּבַהְבָטָחֵתנּו

ָּפַחְדנּו ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן ָאנּו ּבֹוְטִחין ְּבַרֲחֵמי ָׁשַמִים ֶׁשַּיֲהֹפ ָּכֶרַגע 

  ִמַּצד ְׂשַכר , ּוֶׁשֶחֶסד ְיסֹוְבֶבּנ' ֶזהּו ַהּבֹוֵטַח ַּבה. ִמְסֵּפֶדנּו ְלָמחֹול
  .ִּבְטחֹונוֹ   

, ָנֵקל ְלַׁשֵּגר ְּבִפיו ּוִבְׂשָפָתיו ֵאת ַהִּבָּטחֹון, 'א"ַהֲחזוֹ 

א ְלַמֲעֵׂשה ַרק ְּכִמְתַעֵּנג ַעל ִּדְמיֹונֹות , ֶׁשהּוא ַלֲהָלָכה ְו
ּוֵמֹרב ַהָּיִמים הּוא ַמְטֶעה ֵאת ַעְצמֹו , ַמְזִהיִרים ּוְמַׂשְּמִחים

ִּכי ָאְמָנם ָעָלה ַעל ְּבֵני ִּגילֹו ְּבִמַּדת , ֶעה ֵאת ֲאֵחִריםּוַמְט 

ְוַלֲאִמַּתת ַהָּדָבר ְמַׁשֵּמׁש ְּבִמָּדה זֹו ַלֲהָטַבת ֲחלֹומֹות , ַהִּבָּטחֹון

ר ִעקַּ 

ַתב   ּכָ
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ְוָאְמָנם ְּבֹזאת ִיָּבֵחן ִאם ִּפיו ְוִלּבֹו . ְנִעיִמים ַעל ַהָעִתיד ַהָּכמּוס

ֶּבֱאֶמת אֹו ַא ִלֵּמד ְלׁשֹונֹו ְלַצְפֵצף ַהִאם ּבֹוֵטַח הּוא . ָׁשִוין
א ּקֹוֵנָנה, ִּבָּטחֹון, ִּבָּטחֹון ַּכֲאֶׁשר ִנְפָּגׁש ְּבִמְקֶרה , ּוְבִלּבֹו 

, ַוֲאֶׁשר ְּבָׁשָעה זֹו ַּתְפִקידֹו ֶׁשל ַהִּבָּטחֹון ְלַנֲהלוֹ , ַהּדֹוֵרׁש ִּבָּטחֹון

ה ַהָּקָׁשה ַהָּלזֹו ָּפָנה ֶאל ַהִאם ְּבָׁשעָ , ְלַהְחִלימֹו ּוְלַרְּפאֹותוֹ 
א ָּפָנה ֵאָליו, ְוִיְבַטח ּבוֹ , ַהִּבָּטחֹון   ּוָפָנה , אֹו ַּדְוָקא ְּבָׁשָעה זֹו 

  .'ֶאל ֶאְמָצִעים ְמֻגִּנים ְוַתְחּבּולֹות ָׁשְוא, ֶאל ְרָהִבים ְוָׂשֵטי ָּכָזב  

 הִּבָּטחֹון ִּבְׁשלֹוׁשָ ְׁשֵלמּות הַ ' ,א"ַרִּבי ַאְבָרָהם ֶּבן ַהְּגָר  בָּכתַ 
ַּכֲאֶׁשר  .ַּכֲאֶׁשר הּוא ְּבֵעת ָצָרה ֵאָליו ִיָּׂשא ֵאת ַנְפׁשוֹ . ְזַמִּנים

א ְיַבֵּקׁש ְיׁשּוָעה ִמְּבֵני ָאָדם ַרק ֵמֵאת , ָיבֹוא לֹו ַהְיׁשּוָעה

א ִיְׁשּכַ ' ַּבּיֹום ַההּוא ָיִׁשיר ָלה' ְוַכֲאֶׁשר יֹוִׁשַע לֹו ה. ת"ַהֵׁשיִ    ח ְו
  .ָאז הּוא ִּבָּטחֹון ִּבְׁשֵלמּות ְּבֵלב ָוֵלב ,ְיׁשּוָעתוֹ   

ּסּוִרית ַהּתֹוֶעלֶ  ּיִ ּבַ   םׁשֶ

, ִיּסּוִרים ָלָאָדם ָּבִאים ַמּדּועַ  ְטָעִמים ַּכָּמה ַּבְּסָפִרים
 ְּכמוֹ  ֲעֹונֹות ַּכָּפַרת ִהיא ֶׁשָּבֶהם ַהְּמֻפְרֶסֶמת ַּכֲאֶׁשר

א ִיּסּוִרים יןאֵ ' ֲחָכִמים ֶׁשָאְמרּו  ְטָעִמים ֵיׁש אּוָלם. 'ֲעֹון ְּב

 ָּבִאים ֶׁשַהִּיּסּוִריםם ּגַ  ִיָּתֵכן. ֶׁשְיבֹוַאר ְּכמוֹ  ַלִּיּסּוִרים נֹוָסִפים

ן ְוכֵ   

  מּוָבא
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 ָהֲעֹונֹות ַּכָּפַרת ֵאת ְמַׁשֵּלבה "ֶׁשַהָּקּבָ ן ֵּכיוָ  ֲאֵחִרים ְטָעִמים ִּבְגַלל

 ִׁשּלּוב אֶׁשִהי' ָהַרֲחִמים ִמַּדת' ָראִנְק  ֶזה ָּדָבר. תנֹוֶספֶ ה ַמָּטָר ם עִ 
   ַהְנָהַגת - ַאֶחֶרת ּוְבָלׁשֹון, ַהֶחֶסד ִמַּדת ִעם ַהִּדין ִמַּדת ֶׁשל

  .ַהִּמְׁשָּפט ְוַהְנָהַגת ַהִּיחּוד  

 ֶׁשֻּכָּלם עֹוֶלה םַהִּיּסּוִריל ׁשֶ  ַהְּטָעִמים ְּבָכל
 ָּבאּו ֶׁשַהִּיּסּוִרים ּואְוה, ֶאָחד ְלִעְנָין ְמֻכָּוִנים

   ְוִלְפָעִמים, ַהֶּזה ָּבעֹוָלם ַהּתֹוֶעֶלת ִלְפָעִמים, ָהָאָדם ְלתֹוֶעֶלת

  .ִּבְׁשֵניֶהם ְוִלְפָעִמים, ַהָּבא ָּבעֹוָלם  

 ֵיׁש: ַהּבֹוֵטחַ  ֶׁשל ְׂשָכרוֹ  ֵאת ְלַהְרּבֹות ְּכֵדי ִיּסּוִרים

ִקים ְלִקְרַבת ַהּבֹוֵטחַ  תאֵ  ְלרֹוֵמם ֶׁשּנֹוֲעדּו ֵמַהִּיּסּוִרים  ֱא

ל ִּבּטּום ָּבהֶ ן ֶׁשֵאי ַאֲהָבה ֶׁשל ִיּסּוִרים ֵהם ְוֵאּלּו ,יֹוֵתר ְּגדֹוָלה
  ת ְּבִעְקבוֹ ק ִמְתַחּזֵ  ְוַהּבֹוֵטחַ ן ַהַּמֲאִמי, ְלֵהֶפא ֶאּלָ , הּוְתִפּלָ ה ּתֹוָר 

  .ֵאּלּום ִיּסּוִרי  

 ָּבִאים ֶׁשַהִּיּסּוִריםן ִיָּתכֵ : ַאֶחֶרת ּתֹוֶעֶלת ְלָהִביא ְּכֵדי ִיּסּוִרים
ת אֶ ד ֶׁשִאּבֵ  יִמ , ְּכגֹון. ַאֵחר ְּבָמקֹום ּתֹוֶעֶלת ְלָהִביא ְּכֵדי

, ַאֵחר ַהְכָנָסה ְמקֹור ִחֵּפׂש ָּכ ּוֵמֲחַמת, ַהָּקבּועַ  ַּפְרָנָסתוֹ ר ְמקוֹ 

. אׁשֹוןָהִר  ֵמַהָּמקֹום יֹוֵתר טֹוב ַהְכָנָסה ְמקֹור ָמָצא ּוְלַבּסֹוף

ִהְתּבֹוְננּות   ּבְ

. א  

. ב  
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 ְּבָמָרה ִלְהיֹות ָעלּול הּוא ַהִּפּטּוִרין ְלַאַחר ָהִראׁשֹוָנה ַּבְּתקּוָפה

 הּוא ְזַמן ְלַאַחר אּוָלם, ְּבַפְרָנָסה ַהָחָדׁש ַהּקֹוִׁשי ַעל ְׁשחֹוָרה
   ִמְּמקֹום ְוַהָּצָלה ֵרָוח לוֹ  ָהִביאּו ִּפּטּוִרין אֹוָתם ֶׁשָּדְוָקא ְמַגֶּלה

  .ַאֵחר  

 ַּכְּמֹבָאר ָּגדֹול ְּבַצַער ָהָיה ָאִבינּו ַיֲעֹקב יֹוֵסף ְמִכיַרת
 ְּבִני ְּכֹתֶנת ַוֹּיאֶמר ַוַּיִּכיָרּה: )לה-לג, לז בראשית( ִּבְדָבָריו

ָתיו ַיֲעֹקב ַוִּיְקַרע .יֹוֵסף ֹטַרף ָטֹרף ֲאָכָלְתהּו ָרָעה ַחָּיה  ִׂשְמ

 ָּבָניו ָכל ַוָּיֻקמּו .ַרִּבים ָיִמים ְּבנוֹ  ַעל ַוִּיְתַאֵּבל ְּבָמְתָניו ַׂשק ַוָּיֶׂשם
 ְיהּוָדה ַּגם ְזַמן ּוְבאֹותוֹ . 'ְלִהְתַנֵחם ַוְיָמֵאן ְלַנֲחמוֹ  ְּבֹנָתיו ְוָכל

 ֲחָכִמים ָאְמרּו ֶזה ַעל. ָּבָניו ּוְׁשֵני, ִאְׁשּתוֹ  ִּבְפִטיַרת ָעסּוק ָהָיה

 ָאֹנִכי ִּכי' ָּפַתח ַנְחָמן ַּבר ְׁשמּוֵאל ַרִּבי' :)ה"פ' פ ר"ב( ַּבִּמְדָרׁש
 ,'ה ְנֻאם ֲעֵליֶכם ֹחֵׁשב ָאֹנִכי ֲאֶׁשר ַהַּמֲחָׁשֹבת ֶאת ָיַדְעִּתי

 ֲעסּוִקים ְויֹוֵסף ַיֲעֹקב ,יֹוֵסף ֶׁשל ִּבְמִכיָרתוֹ  ֲעסּוִקים ַהְּׁשָבִטים

 ִריַאתִּבבְ  ָעסּוק ה"ְוַהָּקּבָ  ,ִאְׁשּתוֹ  יְּבִלקּוחֵ  ָעסּוק ְיהּוָדה ,ְּבַצֲעָרם
א ָׁשלֹום ַמְחְׁשבֹות' ֱהֵוי ְמִׁשיחַ  ֶׁשל אֹורוֹ     ָלֶכם ָלֵתת ְלָרָעה ְו

  .)יא, כט ירמיהו( 'ְוִתְקָוה ַאֲחִרית  

ם ִיְנקֹ  ֶּׁשּיֹוֵסף ָחְׁשׁשּו יֹוֵסף ֲאֵחי, ָאִבינּו ַיֲעֹקב ְּפִטיַרת
- יט, נ יתבראש( ָּכ יֹוֵסף םאּולָ , אֹותוֹ  ֶּׁשָּמְכרּו ַעל ָּבֶהם

  ְלַאַחר

  ְלַאַחר
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ִהים ֲהַתַחת ִּכי ִּתיָראּו ַאל' :)כא  ָעַלי ֲחַׁשְבֶּתם ְוַאֶּתם .ָאִני ֱא

ִהים ָרָעה  ַעם ְלַהֲחֹית ַהֶּזה ַּכּיֹום ֲעֹׂשה ְלַמַען ְלֹטָבה ֲחָׁשָבּה ֱא
   ַוְיַנֵחם ,ַטְּפֶכם ְוֶאת ֶאְתֶכם ֲאַכְלֵּכל ָאֹנִכי ִּתיָראּו ַאל ְוַעָּתה .ָרב

  .'ִלָּבם ַעל ֵּברַוְיַד  אֹוָתם  

 ְּכמוֹ , ֲעֹונֹות ְלַכָּפַרת ָּבאּו ַהִּיּסּוִרים: ֲעֹונֹות ְלַכָּפַרת ִיּסּוִרים
א ִיּסּוִרים ֵאין'ל "ֲחזַ  ֶׁשָאְמרּו    ָאִבינּו ַיֲעֹקב ֲאִפּלּו. 'ֲעֹון ְּב

  .ֲאַנְחנּו ֹנאַמר ּוַמה, ַהֵחְטא ִיְגֹרם ֶׁשָּמא ֲחַׁשׁש  

 ֶנֶפׁש ְּבֵסֶפר? ַהִּיּסּוִרים ָּבאּו ֲעֹון ֵאיֶזה ַעל תָלַדעַ  נּוַכל
 ִמָּדה ְּבאֹוָתּה ֵהם ַהִּיּסּוִרים ְּכָלל ֶׁשְּבֶדֶר ְמָבֵאר ַהַחִּיים

 ְלַפְׁשֵּפׁש ָעָליו, ִיּסּוִרים ָלָאָדם ֵיׁש ַּכֲאֶׁשר ָלֵכן. ֶהָעֹון ֶׁשל

 ָאָדם רֹוֶאה ִאם: .)ה ברכות( ֲחָכִמים ֶׁשָאְמרּו ְּכמוֹ . ְּבַמֲעָׂשיו
 ַנְחְּפָׂשה ֶׁשֶּנֱאַמר, ְּבַמֲעָׂשיו ְיַפְׁשֵּפׁש ,ָעָליו ָּבִאין ֶׁשִּיּסּוִרין

א ִּפְׁשֵּפׁש. 'ה ַעד ְוָנׁשּוָבה ְוַנְחקֹוָרה ְּדָרֵכינּו  ִיְתֶלה ,ָמָצא ְו

 ֲאֶׁשר ַהֶּגֶבר ַאְׁשֵרי': )יב, צד תהלים( ֶׁשֶּנֱאַמר, ּתֹוָרה ְּבִבּטּול
א ָּתָלה ְוִאם. 'ְתַלְּמֶדּנּו ּוִמּתֹוָרְת ָּיּה ַיְּסֶרּנּוּתְ   ְּבָידּועַ  ,ָמָצא ְו

   ֲאֶׁשר ֶאת ִּכי' :)יב, ג משלי( ֶׁשֶּנֱאַמר, ֵהם ַאֲהָבה ֶׁשל ֶׁשִּיּסּוִרין

  .'יֹוִכיחַ ' ה ֶיֱאַהב  

. ג

 ֵאיךְ 



 למעלה למשכיל       עח
 

 ֶּבֱאמּוָנה ִריםְוַהִּיּסּו ַהִּנָּסיֹון ִּבְׁשַעת ִמְתַחֵּזקת "ַּבַהֵׁשיִ 

 ַּגם, ַרב ְּבִדְקּדּוק ֵמַהּבֹוֵרא ֻמְׁשָּגח ֶׁשַהֹּכל ּוְבִבָּטחֹון
 ֶׁשַהֵּׁשם ַמה ֶׁשָּכל ַהִחּזּוק. ַהִּיּסּוִרים ָּבאּו ַמּדּועַ  ֵמִבין ְּכֶׁשֵאינוֹ 

. ַלּבֹוֵטחַ  ְּגדֹוָלה ַמֲעָלה ַעְצמוֹ  ֶזה, עֹוֶׂשה הּוא ְלטֹוָבה עֹוֶׂשה

 ַהֵּׁשם ְלעֹוְבֵדי ָהָרָעה ִּכי' )ג"ס רכב' סי ח"או(ע "ַהּׁשּו ַתבֶׁשּכָ  ְּכמוֹ 
 ָעָליו ֶׁשָּגַזר ַמה ֵמַאֲהָבה ֶׁשְּמַקֵּבל ֵּכיָון, ְוטֹוָבָתם ִׂשְמָחָתם ִהיא

   ֶׁשִהיא, ַהֵּׁשם ֵאת עֹוֵבד הּוא זוֹ  ָרָעה ֶׁשְּבַקָּבַלת ִנְמָצא ,ַהֵּׁשם

  .'לוֹ  ִׂשְמָחה  

 ֶׁשָּיְצָאה ַהּטֹוָבה ֵאתר ָקצָ  ְזַמן ְלַאַחר רֹוִאים

 ֶׁשָהַל ֲעִקיָבא ַרִּבי ִעם ַהַּמֲעֶׂשה ּוְכמוֹ . ֵמָהָרָעה

 ֲעִקיָבא ַרִּבי. ָׁשם ִלׁשֹון לוֹ  ָנְתנּו א ָהִעיר ּוְבֵני, ַאַחת ְלִעיר
 ֵאת ַכלְוָא ַאְרֵיה ָּבא ַּבַּלְיָלה, ָלִעיר ַהָּסמּו ַּבַּיַער ִלׁשֹון ֶנֱאָלץ

, ַהֵּנר ֵאת ִּכְּבָתה ְוָהרּוחַ , ַהַּתְרְנגֹול ֵאת ְוָאַכל ָחתּול ָּבא, ַהֲחמֹור

 ְוָכַתב. ָהִעיר ַאְנֵׁשי ָּכל ֵאת ְוָׁשבּו ִלְסִטים ָּבאּו ַהַּלְיָלה ַּבֶהְמֵׁש
 ּגּופוֹ  ַעל ֲעִקיָבא ַרִּבי ַעל ְּגֵזָרה ֶׁשָהְיָתה )הבטחון נתיב(ל "ַהַּמֲהַר 

 ַעל ִּתְהֶיה ֶׁשַהְּגֵזָרה ְלטֹוָבה ִהְתַהְּפָכה ֶׁשַהְּגֵזָרה ֶאָּלא, ׁשוֹ ְוַנפְ 

   הּוא ְלטֹוָבה עֹוֶׂשה' ֶׁשה ַמה ָּכל ֵּכן ִאם, ְוַהֵּנר ַהַּתְרְנגֹול ַהֲחמֹור
  .ְלטֹוָבה ִמְתַהֶּפֶכת ַהּבֹוֵטחַ  ַעל ֶׁשַהְּגֵזָרה ֵּפרּוׁשוֹ  עֹוֶׂשה  

  ַהּבֹוֵטחַ 

 ִלְפָעִמים



 עט       אמונה ובטחון
 

 ֶׁשִּצֵער ָקֶׁשה ַמֶּׁשהּו ֶׁשָעְברּו ֲאָנִׁשים ְרֵּבהֵמהַ  ִלְׁשמֹועַ  ֶאְפָׁשר

 ְלָהִבין ָלֶהם ָקֶׁשה ָהָיה ַהַּצַער ּוִבְׁשַעת, ְמאֹוד ְמאֹוד אֹוָתם
ר ָקצָ , ְמסּוָים ְזַמן ְלַאַחר אּוָלם, ָּכָכה ַהֵּׁשם ָלֶהם ָעָׂשה ַמה ַעל

 ֶׁשָהָיה ֵמַהַּצַער הְוַכּמָ  ַּכָּמה ִּפי ְּגדֹוָלה ְיׁשּוָעה ָראּו, ָארֹו אוֹ 

 ַהָּדָבר ֵמֲחַמת ַרק ָּבָאה ֶׁשַהְיׁשּוָעה ֵהִבינּו ָאז ְוַרק, קֹוֵדם
, ַהְּמַצֵער ַהָּדָבר ֵאת ָלֶהם ָהָיה א ְוִאּלּו, ָלֶהם ֶׁשָהָיה ַהְּמַצֵער

, אַהּבֹורֵ ל ׁשֶ  ַּדְרּכוֹ א ִהי ָּכ. ַהּטֹוב ַהָּדָבר ַמִּגיעַ  ָהָיה א

  ה ְוָהֲעִמיָד , ןַּבִּנָּסיוֹ  אֹוָתנּוד ְלַהֲעִמיי ְּכֵד ד ֶהָעִתית אֶ ם ְלַהֲעִלי
  .ְׂשָכֵרנּוא ִהין ַּבִּנָּסיוֹ   

 ָהעֹוֵמד ָאָדם: ַנְפׁשוֹ ת ֹּכחוֹ  ֵאת ֵמָהָאָדם קְלָהִפי ְּכֵדי ִיּסּוִרים

 ְּדָבִרים ַלֲעׂשֹות ָעׂשּוי, ִמָּיד ִלְפֹעל ֶׁשַחָּיב קֹוִׁשי ִּבְפֵני
 ָהיּו ִאּלּו, ִמָּכ ִויֵתָרה, ַלֲעׂשֹות ָיֹכל א ְרִגיִלים ָּצִביםֶׁשְּבמַ 

 ָהָיה, זוֹ  ְּפֻעָּלה ַלֲעׂשֹות ֹּכחַ  לוֹ  ֵיׁש ְלַדְעּתוֹ  ִאם אֹותוֹ  ׁשֹוֲאִלים

  , הִמְלָחמָ ת ִּבְׁשעַ ר ָהִעיל עַ ר ַהּׁשֹומֵ  ְּכגֹון. ִּבְׁשִליָלה ֵמִׁשיב
  .ֱאנֹוִׁשי ִמֹּכחַ  יֹוֵתר ,ַרּבֹות ָׁשעֹות יוֵמֵעינָ  ֵׁשיָנה ְלַהִּדיר ַמְצִליחַ   

 עֹוֶׂשה ֶׁשַהֵּׁשם ַמה ֶׁשָּכל ַהַּמֲאִמין ַהִּיּסּוִריםל ַּבעַ  הּוא

, ְּבִׂשְמָחה ַהִּיּסּוִרים ֵאת ְמַקֵּבל, עֹוֶׂשה הּוא ְלטֹוָבה
 יִריםְטִמ  ֹּכחֹות לוֹ  ֶׁשֵּיׁש ְלַגּלֹות ָיכֹול, ַהְּכֵאב ֵמַעל ּוִמְתרֹוֵמם

ן  ּכֵ

. ד  

ן  ּכֵ



 למעלה למשכיל        פ
 

א ַמה ְוִלְפֹעל ַלֲעׂשֹות א ַלֲעׂשֹות ָיַכל ֶׁש  ָאז ּוִמִּני. ַהִּיּסּוִרים ְל

. ְּגדֹוִלים ַמֲעִׂשים ְלטֹוַבת לוֹ  ֶׁשֵּיׁש ַהֹּכחֹות ֵאת ְמַנֵּצל הּוא
 ְוֵהִביאּו, ֲעָנִקים ֶחֶסד ִמְפָעֵלי ֶׁשֵהִקימּו ֵאּלּו ְמֻפְרָסִמים, ְלֻדְגָמא

 ַהֹּכחֹות הֹוָצַאת ֶׁשל ַהַהְתָחָלה. ִנְדָּכִאים ְסֹפר ְלֵאין ּתֹוֶעֶלת

 ַעְצָמם ֶׁשֵהם ֵמַהִּיּסּוִרים ִהְתִחיָלה ַהֹּפַעל ֶאל ֵמַהֹּכחַ ם ֶׁשָּבהֶ 
 ֵאת ְמִקיִמים ָהיּו א, ֵאּלּו ִיּסּוִרים עֹוְבִרים ָהיּו א ְוִאּלּו, ָעְברּו

 ִלְׁשֹקעַ  א ַלִּמְתַיֵּסר ָלהְּגדוֹ  ָמֲעָלה ָלֵכן. ֶחֶסד ִמְפָעֵלי אֹוָתם

 ֵאת ְוִלְמצֹוא ְלַחֵּפׂש ,ְלֵהֶפא ֶאּלָ , ַהִּיּסּוִרין ֵמֲחַמת ְּבֶעֶצב
  ובספר (ת ְלתֹוֶעלֶ ם ָּבהֶ  ּוְלִהְׁשַּתֵּמׁש ֵמַהִּיּסּוִרים ֶׁשֵּתֵצא ַהּתֹוֶעֶלת

  .)שומר אמונים האריך עוד בדברים נפלאים  

חֹון ְדֵריגִּ  ּטָ   ַהּבִ

 אּוָלם, ָהָאָדם ְּבָיד ֶׁשֵאינוֹ  ְּבָדָברק ַר  ֶנֶאְמָרה ַהִּבָּטחֹון

. ַהִּבָּטחֹון ִמְצַות ֶנֶאְמָרה א ַלֲעׂשֹות ֶׁשְּבָידוֹ  ַמה ַעל

 ָעָליו, ַהֻׁשְלָחן ַעל ִנְמָצא ְוַהָּמזֹון ֶלֱאכֹול ֶׁשרֹוֶצה ָאָדם, ְלֻדְגָמא
א, ְלִפיו ַהָּמזֹון ֵאת ְלַהְכִניס  ּבֹוֵטחַ  ֶׁשהּוא לֹוַמר ָיּׁשַ  ְו

 ָיכֹול ֶׁשהּוא אוֹ , ִּפיו ְלתֹו ְלַבד ִיָּכֵנס ֶׁשַהָּמזֹוןת "ַּבַהֵׁשיִ 

 ַהֹּצֶר ֵאת ָּגַזר ִיְתָּבַר ֶׁשַהּבֹוֵרא ֵּכיָון, ָמזֹון ְּבִלי ַּגם ְלִהְתַקֵּים
 ְוֵיׁש ְקִנּיֹות ַלֲערֹ  ְּכֶׁשָּצִרי, ֵכן ְּכמוֹ . ַלֶּפה ַהָמזֹון ֵאת ְלַהְכִניס

 ִמְצַות



 פא       אמונה ובטחון
 

א, ֵמַהִּכיס ַהֶּכֶסף ֵאת ְלהֹוִציא ָצִרי, ַּבִּכיס ֶּכֶסף  ִלְבֹטחַ  ְו

 ֻּדְגְמאֹות ְׁשֵּתי ֵאּלּו. ַלּמֹוֵכר ְוַיִּגיעַ  ֵמַהִּכיס ְלַבד ֵיֵצא ֶׁשַהֶּכֶסף
   א ַלֲעׂשֹות ָהָאָדם ֶׁשְּבַיד ֶׁשְּבַמה ִנְלַמד ּוֵמֶהם, ְמאֹוד ְּפׁשּוטֹות

  .ןַהִּבָּטחוֹ ת ִמַּד  ַּׁשָי  

 ָאָדם ְּכגֹון, ָהָאָדם ְּבָיד ֶׁשֵאינוֹ  ְּבָדָבר ֶנֶאְמָרה ַהִּבָּטחֹון
 ִלְבֹטחַ  ָצִרי, ַמֲאָכל ָּכֵעת לוֹ  ְוֵאין ֶלֱאכֹול ֶׁשָּצִרי

 תאֶ  ִלְקנֹות ֶּכֶסף לוֹ  ֵאין ִאם ְוֵכן. ַהַּמֲאָכל ֵאת לוֹ  ֶׁשִּיֵּתןת "ַּבַהֵׁשיִ 

 הְּבִמְקרֶ . ֶזה ָממֹון לוֹ  ֶׁשִּיֵּתןת "ַּבַהֵׁשיִ  ִלְבֹטחַ  ָעָליו, ּגּופוֹ  ָצְרֵכי
א, ןִּפָּקדוֹ  אוֹ ב חוֹ ת ֵמַחּמַ  ֲאֵחִרים ְּבָיד ָממֹון לוֹ  ֶׁשֵּיׁש  ֶׁש

 ִּבְגֵזַרת ַּנֲעָׂשה ֶׁשַהֹּכלת "ַּבַהֵׁשיִ  ִלְבֹטחַ  וָעָלי, ַהחֹוב ֵאתם ּפֹוְרִעי

, ְוֵכן. אַהּבֹורֵ  ןִּבְרצוֹ ק ַר ב ַהחוֹ  ֵאת ְיַׁשֵּלם ַהחֹוב ַבַעלּו ,ַהּבֹוֵרא
ת "ַּבַהֵׁשיִ  ִלְבֹטחַ  אּוָלם, ָלרֹוֵפא ָלֶלֶכת ָעָליו ְרפּוָאה ָצִרי ִאם

ר ִמְּדבַ  ְלִהָּׁשֵמר ָצִרי ְוֵכן. ִּבְלַבדת "ַהֵׁשיִ  ִמַּיד ָּתבֹוא ֶׁשָהְרפּוָאה

ה זֶ א ֶׁשהּו ַהּבֹוֵרא ַעל ִלְסמֹו אּוָלם, ִביםְּבאֹויְ  ּוְלִהָּלֵחםה ַסָּכנָ 
   ֶאָּלא ֵאיָנּה ֶׁשַהַהְצָלָחה ֵּכיָון, ְוַהִּנָּצחֹון ַהְּׁשִמיָרה ֵאת אֶׁשָּיִבי

  .ִּבְלַבדת "ַהֵׁשיִ  ְּבָיד  

 ַאל': )ג, קמו תהלים( ֶׁשֶּנֱאַמר ָאָדם ִּבְבֵני ִלְבֹטחַ  ָלָאָדם
, אּוָלם. 'ְתׁשּוָעה לוֹ  ֶׁשֵאין ָאָדם ֶבןּבְ  ִבְנִדיִבים ִּתְבְטחּו

 ִמְצַות

  ָאסּור
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 ְּתׁשּוָעה ִיָּתֵכן אם ֶׁשִּלְפָעִמין ֵּכיוָ , ןַהִּבָּטחוֹ י ְּבִגְדרֵ  ָּתלּוי ֶזה ַּגם

 ְלָידוֹ  ְוֵיׁש, ַמִים לוֹ  ְוֵאין ַּבִּמְדָּבר ַהִּנְמָצא, ְּכגֹון. ַאֵחר ֵמָאָדם
 לוֹ  ְוִיֵּתן אֹותוֹ  ַיִּציל ֶזה םָאָד  ֶׁשַרק ַלְחֹׁשב ֻמָּתר, ַמִים ִעם ָאָדם

 ִמְתָּבֵרר ְוַאְדַרָּבה, ֲאֵחִרים ַמִים ָׁשם ֶּׁשֵאין ֵּכיָון, ַהַּמִים ֵאת

 הּוא ִאם אּוָלם. ָאָדם אֹותוֹ  ְיֵדי ַעל ַמִים לוֹ  ִזֵּמןה "ֶׁשַהָּקּבָ 
א חֹוֵׁשב  ָאָדם אֹותוֹ  ְיֵדי ַעל ַרק ֶאָּלא, ַמִים לוֹ  ֶׁשִּיְהֶיה ִיָּתֵכן ֶׁש

א  ַהַּמִים ַהֵּׁשם ֶׁשִּבְרצֹות ֵּכיָון ְּבִבָּטחֹון ִחָּסרֹון ֶזהּו, זּוָלתוֹ  ְו

   ֲהִיָּפֵלא': )יד, יח בראשית( ֶנֱאַמר ֶזה ְוַעל. ַאֶחֶרת ְּבֶדֶר ַּגם ַיִּגיעּו
  .'רָּדבָ ' ֵמה  

 ָנְתִּבי ְוֶאל ִלֶּב ְּבָכל' ה ֶאל ְּבַטח': )ה, ג משלי( ֶנֱאַמר ֶזה

 ִיְהֶיה א ִמְׁשֶעֶנת ְּבתֹוַרת ֲאִפּלּו'א "ַהְּגָר  ְוָכַתב' ִּתָּׁשֵען ַאל
 ָּתבֹוא ֵּכיַצד ִׂשְכלוֹ  ַעל סֹוֵמ א ֶׁשַהּבֹוֵטחַ , ֵּפרּוׁשוֹ . 'ִׂשְכְל ְל

 ִסָּבה ׁשּום ְּבִלי ַּגם אֹותוֹ  ֶׁשּיֹוִׁשיעַ  'הּבַ  ּבֹוֵטחַ  ֶאָּלא, ַהְּתׁשּוָעה

  ' ה ַעל ּגֹול': )ה, לז תהלים( ֶׁשֶּנֱאַמר ְּכמוֹ . ָלָעִין ַהִּנְרֵאית יתִטְבעִ 
  .)י"פ האדם מדרגת(' ַיֲעֶׂשה ְוהּוא ָעָליו ּוְבַטח ַּדְרֶּכ  

חֹון ּטָ לּות ַהּבִ ּדְ ּתַ   ְוַהִהׁשְ

 ֶׁשָּכלל "ֲחזַ  ְּבִדְבֵרי ַמֲאִמיִנים ֲאַנְחנּו ָהֱאמּוָנה ִּפי ַעל

  ַעל

  ִהּנֵה
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. ַהָּׁשָנה ֹראׁש ְוַעד ַהָּׁשָנה ֵמֹראׁש לוֹ  ְקצּוִבים ָאָדם לׁשֶ  ְמזֹונֹוָתיו

 ָאְמרּו. ֶׁשִּנְגַזר ַמה ֵאת ְלַהִּׂשיג ְלִהְׁשַּתֵּדלה חֹובָ  ֶזה ָּכל ִעם אּוָלם
 ַלֲעסֹוק ָצִרי ָהָיה א ָהִראׁשֹון ָאָדם ,ַהֵחְטא ֶׁשּקֹוֵדםל "ֲחזַ 

   ַהָּׁשֵרת ֶׁשַּמְלֲאֵכין ֵּכיוָ  :)נט סנהדרין(ל "ֲחזַ  ְוָאְמרּו ,ְּבִהְׁשַּתְּדלּות

  .ַיִין לוֹ  ּוְמַסְּנִנים ָּבָׂשר לוֹ  צֹוִלים ָהיּו  

 ֶׁשֶּנֱאַמר, הַהַּפְרָנסָ ק ְּבִעּסּום ָהָאָד ס ִנְקנַ  ַהֵחְטא ְלַאַחר

 ָּדָבר ָּכל ְוֵכן', ֶלֶחם ֹּתאַכל ַאֶּפי ְּבֵזַעת': )יט, ג בראשית(

 ִּפי ַעל ַאף, ֵּכן ִאם. הּוְׁשִמיָר  ְרפּוָאה ְּכמוֹ  ְּדלּותִהְׁשּתַ  ָצִרי
 ְוָכל, ַהָּׁשָנה ְּבֹראׁש ִנְקְּבָעה ֶׁשַהַּפְרָנָסה ְלַהֲאִמין ֶׁשחֹוָבה

, ַהָּׁשָנה ֹראׁש ְוַעד ַהָּׁשָנה ֵמֹראׁש לוֹ  ְקצּוִבים ָאָדם ֶׁשל ְמזֹונֹוָתיו

 ְיֵדי ַעל, ֵמֹראׁשה ֶׁשִּנְקְּבעָ  ָנָסהַהַּפְר  ֵאת ְלַהִּׂשיג חֹוָבה ֶזה ָּכל ִעם
   ֹתאַכל ַאֶּפי ְּבֵזַעת' ְּגֵזַרת ֶׁשל ַהַּמס ְּפִריַעת ְוזוֹ , ַהִהְׁשַּתְּדלּות

  .)א"פכ ישרים מסלת(', ֶלֶחם  

 ִלֶּב ְּבָכל' ה ֶאל ְּבַטח': )ה, ג( ִמְׁשֵליר ְּבֵספֶ  ְמֹבָאר
 ְּבתֹוַרת ֲאִפּלּו'א "ַהְּגָר  ְוָכַתב ,'ןִּתָּׁשעֵ  ַאל ִּביָנְת ְוֶאל

 ְּבַפְרָנָסה ָהעֹוֵסק ַּגם ְּכלֹוַמר 'ִׂשְכְל ְל ִיְהֶיה א ִמְׁשֶעֶנת

. ַמֲעָׂשיו ְּבָכלת "ַהֵׁשיִ  ַעל ִלְסמֹו ָצִרי ַהִהְׁשַּתְּדלּות ּוִבְׁשָאר
 יֹוֵתר ְמאּוָמה ּתֹוִעיל את ֶׁשַהִהְׁשַּתְּדלּון ֵּכיוָ , ִׂשְכלוֹ ל עַ א ְו

  אּוָלם

, ָאְמָנם  
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: )יח, טז שמות( ַהָּמן ַעל ֶׁשָּכתּוב ְּכמוֹ  ָהָאָדם ַעל ֶׁשִּנְגַזר ִמַּמה

א ָבֹעֶמר ַוָּיֹמּדּו'  ִאיׁש ֶהְחִסיר א ְוַהַּמְמִעיט ַהַּמְרֶּבה ֶהְעִּדיף ְו
מֹ ר ֶׁשָאמַ  ּוְכמוֹ . 'ָלָקטּו ָאְכלוֹ  ְלִפי : )יא, ט קהלת( ַהֶּמֶלה ְׁש

א ַהֵּמרֹוץ ַלַּקִּלים א ִּכי ַהֶּׁשֶמׁש ַתַחת ְוָרֹאה יַׁשְבּתִ '  ְו

   ַלְּנֹבִנים א ְוַגם םֶלחֶ  ַלֲחָכִמים א ְוַגם ַהִּמְלָחָמה ַלִּגּבֹוִרים
  .'ֻּכָּלם ֶאת ִיְקֶרה ָוֶפַגע ֵעת ִּכי ֵחן ַלֹּיְדִעים א ְוַגם ֹעֶׁשר  

, כט משלי( ֶׁשָּכתּוב ְּכמוֹ  ְכֵזבְלִהְתַא ַּגם ָיכֹול ִׂשְכלוֹ  ַעל

 ָּכל. 'ְיֻׂשָּגב' ַּבה ּובֹוֵטחַ  מֹוֵקׁש ִיֵּתן ָאָדם ֶחְרַּדת': )כה
א ַרק א ַהִהְׁשַּתְּדלּות ְּפָעִמים ֶׁשַּכָּמה תִלְראוֹ ל ָיכוֹ  ָאָדם  ֶׁש

 ְלַעְצמוֹ  ֶׁשֵהַרע ְוִנְמָצא, ְלָרָעה ָהְפָכה ַאְּדַרָּבה ֶאָּלא הֹוִעיָלה

 ִּבֵּקעּו ִצְפעֹוִני ֵּביֵצי': )ה, נט ישעיהו( בַהָּכתּור ְּכַמֲאמָ , ִּביִגיָעתוֹ 
 ִּתָּבַקע ְוַהּזּוֶרה ָימּות ִמֵּביֵציֶהם ָהֹאֵכל ֶיֱאֹרגּו ַעָּכִביׁש ְוקּוֵרי

א ָיצָ ף ּוַבּסוֹ , הַלֲאִכילָ ם ְוִּגְּדלָ ם ֵּבִציא ֶׁשָּמצָ י ִמ א ְוהּו 'ֶאְפֶעה

 םִלְפָעִמי רֹוִאים ְרפּוָאה ְּבִעְנְיֵני ,ְוֵכן. אֹותוֹ  ִּכיׁשֶׁשהִ  ָנָחׁשם ֵמהֶ 
א, ַהַּמֲחָלה ְּבִטיב טֹוֶעה ֶּׁשָהרֹוֵפא  ְמַתֵּקן ֶׁשֵאינוֹ  ַּדי ְו

 ֶׁשִהִּזיקּו ֵאּלּו םהֵ  ְוַהְּתרּופֹות, ְמַקְלֵקל ַאְּדַרָּבה ֶאָּלא, ִּבְפֻעּלֹוָתיו

 ַהּבֹוֵטחַ  לֹוֵמד ֶזה ִמָּכל. ָלרֹוֵפא ָּפָנה א ֵמִאּלּו יֹוֵתר, ַלחֹוֶלה
   ִּבְטחֹונוֹ  ֵאת ּתֹוֶלה הּוא, ִהְׁשַּתְּדלּות ַלֲעׂשֹות ֶׁשָעָליו ַאף ֶׁשַעל

את "ַּבַהֵׁשיִ      .)הלוי בית( ֶׁשּלוֹ  ַּבִהְׁשַּתְּדלּות ְו

  ַהּבֹוֵטחַ 
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 ְּבָחִסיד ַמֲעֵׂשה )הבטחון שער סוף( ַהְּלָבבֹות ַהחֹובֹות

 ֶׁשִּמְתַּפְרֵנס ִּבְמַלאְכּתוֹ  ָמִהיר סֹוֵפר ָׁשֵכן לוֹ  ֶׁשָהָיה ֶאָחד
 ֵהיַא' ַהּסֹוֵפר ֵאת ֶהָחִסיד ָׁשַאל ֶאָחד יֹום, ִסְפרּוּתוֹ  ִמְּׂשַכר

א הּוי ֶׁשֲהרֵ ' ְׁשֵלָמה ָיִדי ְּבעֹוד ְּבטֹוב' ַהּסֹוֵפר ָעָנה?', ִעְנָיְנ

א ָידוֹ  ִנְגְּדָעה יֹום אֹותוֹ  ֶׁשל ָּבָעֶרב. הְמַהְּכִתיבָ ס ִמְתַּפְרנֵ   ָּכַתב ְו
   ָידוֹ  ַעל ֶּׁשָּבַטח ַעלת "ֵמַהֵׁשיִ  עֹוֵנׁש ֶזה ְוָהָיה! ַחָּיו ְיֵמי ָּכל ָּבּה

  .ַּפְרָנָסתוֹ  ִסַּבת ֵאת ָּבּה ְוָרָאה  

 אֹותוֹ  ָׁשַאלד ֶאחָ ם ֶׁשְּביוֹ , םֵמַרִּבים ָׁשַמיִ א ָירֵ י ְיהּוִד י לִ 
 ֵהם ִמַּמה, ִליִׁשיבֹות ְיָלֶדי ֵאת ּתָ ָׁשָלְח  ַמּדּועַ ' ָחֵבר

 ׁשּום ְלִיָלַדי ֶיְחַסר א ָחי ֲאִני עֹוד ָּכל' לוֹ  ָעָנה?' ִיְתַּפְרְנסּו

   ְיֹכֶלת דִאּבּוי ְּכֵד ד עַ ה ָקׁשֶ  ְוִנְפַצע ָנַפל הּוא יֹום ְּבאֹותוֹ . 'ָּדָבר
  .ִּבְלַבד ַרִיְתּבָ  ֵמַהּבֹוֵרא ֶׁשַהַּפְרָנָסה ְלַלֶּמְד. ָהֲעבֹוָדה  

 ֶׁשַהּבֹוֵרא ְלַהֲאִמין אּוָלם, ְּבִהְׁשַּתְּדלּות ַלֲעסֹוק ֶׁשָּצִרי

, ָלֵכן. ַהִהְׁשַּתְּדלּות ּתֹוָצַאת ִּתְהֶיה ֵאי ַהּקֹוֵבעַ  הּוא
 ַלֲעסֹוק ָעָליו, יֹוֵתר ֻמֶעֶטת ָהָאָדם ֶׁשל ַהִּבָּטחֹון ֶׁשַּדְרַּגת ְּכָכל

 ַהּבֹוֵטחַ  ֶׁשל ַהִּבָּטחֹון ֶׁשַּדְרַּגת ּוְכָכל, יֹוֵתר ְּגדֹוָלה לּותְּבִהְׁשַּתְּד 

ם ַהַּטעַ . יֹוֵתר ֻמֶעֶטת ְּבִהְׁשַּתְּדלּות ַלֲעסֹוק ָעָליו, יֹוֵתר ְּגדֹוָלה
ה ֶׁשִּיְהיֶ  ְּדַהְינּו, ַהֶּטַבע ְּבֶדֶרס ַהּנֵ ת אֶ ר ַמְסִּתיה "ֶׁשַהָּקּבָ , אהּו

ַתב   ּכָ

ר ֻמכָּ   

 ִנְמָצא
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ל ְלַבּטֵ א ֶׁשי ְּכֵד , ִטְבִעּיֹות ִּבְדָרִכים ַהַהְצָלָחה תאֵ  ְלַהְסִּביר ןִנּתַ 

 ֶׁשַּדְרַּגת ִמי, ָלֵכן. עְלָר ב טוֹ ן ֵּביה ַהְּבִחיָר ת ֶאְפָׁשרּות אֶ 
 ִאם ֶׁשֲהֵרי, ַהְגָרָלה ַּכְרִטיס ִלְקנֹות לוֹ  ַּדי ְּגדֹוָלה ֶׁשּלוֹ  ַהִּבָּטחֹון

   מכתב( ַהֶּטַבע ְּבֶדֶר ַהְּזִכָּיה ֵאת ִלְתלֹות ֶאְפָׁשר, ַּבּגֹוָרל ִּיְזֶּכה

  .)וההשתדלות הבטחון מאמר א"ח מאליהו  

 ָאָדם ֵחְטא ְלַאַחר :ְּבִהְׁשַּתְּדלּות ַלֲעסֹוק ֶׁשָּצִרי

 ֹּתאַכל ַאֶּפי ְּבֵזַעת' ְּגֵזַרת ָהָאָדם ַעל ִנְגַזר ָהִראׁשֹון

 מּוָבא ַּבְּסָפִרים. ְּבִהְׁשַּתְּדלּות ֹוקַלֲעס ְּגֵזָרה ֶׁשֵּיׁש ְּדַהְינּו', ֶלֶחם
י ּפִ ל עַ ף ֶׁשַא ְמבֹוָאר ְּבֻכָּלם ַּכֲאֶׁשר, זוֹ  ִלְגֵזָרה ְטָעִמים ַּכָּמה

  , הְּגֵזרָ א ֶׁשִהיף ַא ָהָאָדם טֹוַבת ָּבּה ֵיׁש, הְּגֵזָר ת ֶׁשַהַהְׁשָּתלוֹ 

  .ָהָאָדם ְלטֹוַבת עֹוֶׂשהה "ֶׁשַהָּקּבָ  ָּדָבר ָּכל ּוְכמוֹ   

 ִאם ִנָּסיֹון ָהָאָדם ַעל ְלָהִביא ִהיא ְּבִהְׁשַּתְּדלּות ַהּתֹוֶעֶלת

 ִאם. ְואֹוָנָאה ֵּגֶזל, ְּכמוֹ , ְלָממֹון ַהְּקׁשּורֹות ַהִּמְצֹות ֵאת ְיַקֵּים

   ָּכ ַעל ִיְגַּדל ְׂשָכרוֹ , ָּכֵׁשר ִיְהֶיה ּוָממֹונוֹ  ַּבִּנָּסיֹון ַיֲעמֹוד הּוא
  .)ג"ד פ"ל ש"חוה( יֹוןַּבִּנּסָ  ֶׁשָעַמד  

 ָהָאָדם ָהָיה, ְלַפְרָנָסתוֹ  ְלִהְׁשַּתֵּדל ָצִרי א ָהָאָדם ִאּלּו

 טֹוב ָלֵכן. ֵחְטא ִליֵדי ָהָאָדם ֵאת ְמִביָאה ְוַהַּבָּטָלה, ָּבֵטל

ַעם  ַהּטַ

. א  

. ב  
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א ְּבִהְׁשַּתְּדלּות ֶׁשַּיֲעֹסק  ַהַּצִּדיִקים, הזֶ ם ִמַּטעַ . ֶיֱחָטא ְו

 ְוָסִרים, ת"ַּבַהֵׁשיִ  ּובֹוְטִחים, ַהֵּׁשם ֲעבֹוַדת תאֵ  ַהַּמֲעִדיִפים
 ְצִריִכים א, ֵחְטא ִליֵדי ַהְּמִביִאים ְוַהְּדָבִרים ַהְמֻגּנֹות ֵמַהִּמּדֹות

 ֹצֶר ֶּׁשֵאין ֵּכיָון, ַּדְרָּגָתם ְלִפי, ְּבִהְׁשַּתְּדלּות ַלֲעסֹוק

   ַהְמֻגּנֹות ֵמַהִּמּדֹותּו ֵמַהֵחְטא אֹוָתם ִּתְמָנע ֶׁשַהִהְׁשַּתְּדלּות
  .)ל"חוה(  

 ָנַתן ָהָאָדם ֶׁשל ְּכבֹודוֹ  ּוְלִיְקָרת ָהָאָדם ֵאת ֶהְחִׁשיבה "ַהָּקּבָ 

 ְיֵדי ְוַעל. ָּכָראּוי ַעְצמוֹ  ֵאת ְמַנֵהל ִלְהיֹות ְוֵדָעה ֵׂשֶכל לוֹ 
   ִּׂשיגּוְלהַ  ַעְצמוֹ  ֵאת ְלַקֵּים ְמֻסֶּיֶמת ַעְצָמאּות םָלָאָד  ֵיׁש ַהֵּׂשֶכל

  .)ה"פ ד"ח' ה דרך( ְצָרָכיו ֵאת  

 ְלֵׁשם. ַהְּתִפָּלה ְיֵדי ַעל וֵאָלי ִיְתָקֵרב ֶׁשָהָאָדם רֹוֶצהה "ַהָּקּבָ 
 ָהעֹוָלם ְלִעְנְיֵני ְמַעט ְמֻחָּבר ִלְהיֹות ָלָאָדםה "ַהָּקּבָ  ָנַתן, ָּכ

   ִיְפֶנה הּוא ֶׁשָּכ ןֵּכיוָ , ֲעִלָּיה לוֹ  ִּתְהֶיה זוֹ  ִויִריָדה, ַהָחְמִרי ַהֶּזה

  .)שם( ָצְרּכוֹ  ָּכל ֵאת לוֹ  ֶׁשִּיֵּתן ִיְתָּבַר ַהּבֹוֵרא ֶאל  

א ִמֵּכיָון , ָּגמּור ִּבָּטחֹון ְלַמְדֵרַגת ְלַהִּגיעַ  ָיכֹול ָאָדם ָּכל ְו

 יֹוֵתר לוֹ  ְוִיְהֶיה ַּפְרָנָסה לוֹ  ִּתְהֶיה ָּכ ,ַהִהְׁשַּתְּדלּות לוֹ  הִנְּתנָ 

א, ְּדַהְינּו. ת"ַּבַהֵׁשיִ  ִלְבֹטחַ  ַקל ' ַּבה ִלְבֹטחַ  ָיכֹול ָאָדם ָּכל ֶׁש

. ג

. ד  

. ה  
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   ַּבֲעבֹוַדת לוֹ  ְלַסֵּיעַ  ְּכֵדי ַהִהְׁשַּתְּדלּות לוֹ  ִנְּתָנה ָלֵכן, ַּפְרָנָסה ְּבִלי

  .)מקץ פרשת הלוי בית( ַהִּבָּטחֹון  

 ְּגלּוִים ִּסיםְלנִ  ָראּוי א ָהָאָדם, ָהִראׁשֹון ָאָדם ֵחְטא ֵמָאז

 ֵאת ְלַהְצִניעַ  ְּכֵדי ִהיא ַהִהְׁשַּתְּדלּות חֹוַבת, ָלֵכן, ָקבּועַ  ָּבֹאֶפן

ת אֶ  ִלְתלֹות ֶׁשֶאְפָׁשר ְּבֹאֶפןת "ֵמַהֵׁשיִ  ַהֶּׁשַפע ֵאת ּוְלַקֵּבל, ַהֵּנס
 ְּכמוֹ י ִטְבעִ ר ָּדבָ ס ַהּנֵ ם ֶׁשֶאְצלָ  ֵאּלּון ָלכֵ . ִטְבִעית ְּבִסָּבה עַהֶּׁשפַ 

  בית (א ּדֹוסָ ן ּבֶ א ֲחִנינָ י ַרּבִ ת ְּכֻדְגמַ ת ֵמִהְׁשַּתְּדלּום ְּפטּוִרי, עַהֶּטבַ 

  .)הלוי  

 ָהָאָדם ַעל חֹוָבה ֶׁשֵּיׁש ,ְמבֹוָאר :ַהִהְׁשַּתְּדלּות חֹוַבת

 ְּבִהְׁשַּתְּדלּות םְּכֶׁשעֹוְסִקי ַּגם אּוָלם. ְּבִהְׁשַּתְּדלּות ַלֲעסֹוק

א, ַהּבֹוֵרא ְרצֹון ְלִפי ָּתבֹוא ֶׁשַהַּפְרָנָסה ְוִלְבֹטחַ  יןְלַהֲאִמ  ָצִרי  ְו
: )כט, יד דברים( ַּבּתֹוָרה ֶׁשָּכתּוב ְּכמוֹ . ַהִהְׁשַּתְּדלּות ּגֹוֶדל ְלִפי

ֶהי' ה ְיָבֶרְכ ְלַמַען  דברים(. ַּתֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ָיְד ַמֲעֵׂשה ְּבָכל ֱא

הֶ ' ה ּוֵבַרְכ: )יח, טו  ָּכַתב ַהֶּמֶל ְוָדִוד. ַּתֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ְּבֹכל יֱא
א ּוִמַּמֲעָרב ִמּמֹוָצא א ִּכי' :)ח-ז, עהתהלים ( , ָהִרים ִמִּמְדַּבר ְו

ִהים ִּכי ֹמה. 'ָיִרים ְוֶזה ַיְׁשִּפיל ֶזה ֹׁשֵפט ֱא  ָאַמר ַהֶּמֶל ּוְׁש

ד עוֹ ב ְוָכתַ . 'ֲחָדל ִמִּביָנתְ  ְלַהֲעִׁשיר ִּתיַגע ַאל' :)ד, כג משלי(
א ַתֲעִׁשיר ִהיא' ה ִּבְרַּכת': )כב, י משלי( . 'ִעָּמּה ֶעֶצב יֹוִסף ְו

. ו

  ּגֹוֶדל
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  ' ַלה ֵאין ִּכי': )ו, יד, א( ְׁשמּוֵאל ְּבֵסֶפר ָּכתּוב ַהִּמְלָחמֹות ְוַעל

  .'ִבְמָעט אוֹ  ְּבַרב ְלהֹוִׁשיעַ  ַמְעצֹור  

 ְּכָבר, ַהּתֹוָרה ִלּמּוד ִלְזַמן ַיַחסּבְ  ַהִהְׁשַּתְּדלּות ּגֹוֶדל

 ֵּכיַצד, :)לה ברכות(י "ְוַרְׁשּבִ  ִיְׁשָמֵעאל ַרִּבי ֶנְחְלקּו

 ַהֶּזה ַהּתֹוָרה ֵסֶפר ָימּוׁש א' :)ח, א יהושע( ַהָּפסּוק ֵאת ְלַקֵּים
: )יד, יא דברים( ַהָּפסּוק ִעם, ָוַלְיָלה יֹוָמם ּבוֹ  ְוָהִגיתָ  ִמִּפי

. ִּבְׁשֵניֶהם ֶלֱאחֹוז ֶׁשֵּיׁש ִיְׁשָמֵעאל ַרִּבי ַּדַעת .'ְדָגֶנ ּתָ ְוָאַספְ '

 ִיּׁשּוב ֶאָּלא, ָעֶליהָ  ְּתֵהא ַמה ּתֹוָרה ֵּכן ֶׁשִאםי "ַרְׁשּבִ  ַּדַעת ְוִאּלּו
 -  ָמקֹום ֶׁשל ְרצֹונוֹ  עֹוִׂשין ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ֶׁשִּבְזַמן ,ָּכ הּוא ַהְּפסּוִקים

: )ה, סא ישעיהו( ֶׁשֶּנֱאַמר, ֲאֵחִרים ְיֵדי ַעל ֵׂשיתַנעֲ  ְמַלאְכָּתן

 ּוִבְזַמן. 'ְוֹכְרֵמיֶכם ִאָּכֵריֶכם ֵנָכר ּוְבֵני ֹצאְנֶכם ְוָרעּו ָזִרים ְוָעְמדּו'
 ְיֵדי ַעל ַנֲעֵׂשית ְמַלאְכָּתן ָמקֹום ֶׁשל ְרצֹונוֹ  עֹוִׂשין ִיְׂשָרֵאל ֶּׁשֵאין

א ,ְּדָגְנ ְוָאַסְפּתָ : ֶׁשֶּנֱאַמר, ַעְצָמן  ֶׁשְּמֶלאֶכת ֶאָּלא, עֹוד ְו

 ֶאת ְוָעַבְדּתָ ': )מח, דברים כח( ֶׁשֶּנֱאַמר, ָיָדן ַעל ַנֲעֵׂשית ֲאֵחִרים
 ְּכַרִּבי ָעׂשּו ַהְרֵּבה: ַאַּבֵּיי ָאַמר ,ַהְּגָמָרא ְוהֹוִסיָפה. 'ֹאְיֶבי

א -  יֹוַחי ֶּבן ִׁשְמעֹון ְּכַרִּבי, ְּבָיָדן ְוָעְלָתה - ִיְׁשָמֵעאל  ָעְלָתה ְו

 ִהיא ָהָעם ובָלִר ה ָהְראּויָ  ֶׁשֶּדֶר ְמבֹוָאר ֵּכן ִאם .ְּבָיָדן
   ַלֲעסֹוק ְיכֹוִלים ַהִּמעּוט ְוַרק, ַהּתֹוָרה ִעם ְּבַפְרָנָסה ַהִהְתַעְּסקּות

  .ִּבְלַבד ַּבּתֹוָרה  

 ּוְבִעְנַין
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א': )ג"הי ג"פי שמיטה' הל(ם "ָהַרְמּבָ  ָּכַתב זוֹ   ֵׁשֶבט ְו

 ֲאֶׁשר ָהעֹוָלם ָּבֵאי ִמָּכל ְוִאיׁש ִאיׁש ָּכל ֶאָּלא ,ִּבְלַבד ֵלִוי
 'ה ִלְפֵני ַלֲעמֹוד ְלִהָּבֵדל ַמַּדעוֹ  ְוֵהִבינּו אֹותוֹ  רּוחוֹ  ָנְדָבה

 ֶׁשָעָׂשהּו ְּכמוֹ  ָיָׁשר ְוָהָל 'ה ֵאת ְלֵדָעה ּוְלעֹוְבדוֹ  ְלָׁשְרתוֹ 

ִהים  ֲאֶׁשר ָהַרִּבים ַהֶחְׁשּבֹונֹות עֹול ארוֹ ַצּוָ  ֵמַעל ּוָפַרק ָהֱא
 'ה ְוִיְהֶיה ָּקָדִׁשים ֹקֶדׁש ִנְתַקֵּדׁש ֶזה ֲהֵרי ,ָהָאָדם ְּבֵני ִּבְּקׁשּו

 הַהּזֶ ם ָּבעֹולָ  לוֹ  ְוִיְזֶּכה ,עֹוָלִמים ּוְלעֹוְלֵמי ְלעֹוָלם ְוַנֲחָלתוֹ  ֶחְלקוֹ 

 ה"ע ָּדִוד ֲהֵרי, ַלְלִוִּים ִניםַלֹּכהֲ  ֶׁשָּזָכה ְּכמוֹ  לוֹ  ַהַּמְסִּפיק ָּדָבר
 .ּגֹוָרִלי ּתֹוִמי ַאָּתה ְוכֹוִסי ֶחְלִקי ְמָנת 'ה  :)ה, טז תהלים( אֹוֵמר

 ָהעֹוְסִקים ַּגם. )שרה חיי' פר התורה על ז"הגרי בחדושיראה (

ב ְּברֹ  ַוֲאִפּלּו, םְיָכְלּתָ ל ְּככָ ה ַּבּתֹוָר ק ַלֲעסֹ ם ְצִריִכי ִּבְמַלאְכָּתם
: )ב"א הי"פ ת"ת הלכות(ם "ָהַרְמּבָ  ֶׁשָּכַתב ְּכמוֹ , םַהּיוֹ ת ְׁשעוֹ 

 ְּביֹום ָׁשעֹות ָׁשלֹוׁש ִּבְמָלאָכה עֹוֵסק ְוָהָיה ֻאָּמנּות ַּבַעל ָהָיה'

   דברי ובאריכות י"ה ג"פ ת"ת 'הל ם"ברמב וראה( ְּתַׁשע ּוַבּתֹוָרה

  .)מפרשיםהו מ"הכס  

ת ַהִּנְראוֹ ת ָאבוֹ ת ְּבַמֶּסכֶ ת ַהִּמְׁשָניוֹ ת אֶ  ְלָפֵרׁשר ֶאְפׁשָ  זוֹ 

 ָּבֵעֶסק ְמַמֵעט ֶהֵוי' )י"ד מ"פ(ת אֹוֶמֶר ת ָהַאחַ , תְּכסֹוְתרוֹ 
ה ְוַהְּׁשִנּיָ , תַהֻּמֶעטֶ ת ַהִהְׁשַּתְּדלּות אֶ ת ּוְמעֹוֶדֶד ' ַּבּתֹוָרה ַוָעסֹוק

 ֹעל ּנּוִמּמֶ  ַמֲעִביִרין ּתֹוָרה ֹעל ָעָליו ַהְּמַקֵּבל ָּכל' )ה"מ ג"פ(

ֶדֶרךְ   ּבְ

ֶדֶרךְ   ּבְ



 צא       אמונה ובטחון
 

  א ְלה ַהּתֹוָר ד ִלּמּות אֶ ת ְמעֹוֶדֶד ' ֶאֶרץ ֶּדֶר ְוֹעל ַמְלכּות

  .דִּבְלבַ  ַהּבֹוֵטחַ ת ְּבַדְרּגַ י ָּתלּור ַהָּדבָ ר ְוַכְּמֹבָא. לְּכלָ ת ִהְׁשַּתְּדלּו  

 ֶׁשָּכתּוב ְּכמוֹ , ִׁשיטֹות ְׁשֵּתי ָּמִצינּו ָהִראׁשֹוִנים ְּגדֹוֵלי ֵּבין

 ְׁשֵני ֶׁשֵּיׁש )'ג דרוש, סלנטר ישראל' לר( ִיְׂשָרֵאל ֶאֶבן רְּבֵספֶ 

 ל"ַהחֹוהַ . ן"ָהַרְמּבָ  ְוֶׁשלת ַהְּלָבבוֹ ת ַהחֹובוֹ  ֶׁשל, ִּבָּטחֹון ִמיֵני
ן ֵּכיוָ , ַהִהְׁשַּתְּדלּותק ֵעסֶ ם עִ ת "ַּבַהֵׁשיִ  ִלְבֹטחַ  ֶׁשָּצִרי סֹוֵבר

 ְלַהְרּבֹות ָצִרי אׁשֶ  ֶאָּלא, ַהֵּנס ַעל ִלְסמֹו ֶׁשָאסּור

 ְוִאּלּו. ֻמֶעֶטת ְּבִהְׁשַּתְּדלּות לוֹ  ַּדי' ַּבה ְוַהּבֹוֵטחַ  ַּבִהְׁשַּתְּדלּות
 ְּבִלי ְלַבד ְיָהבוֹ ' ה ַעל ְלַהְׁשִלי הּוא ֶׁשַהִּבָּטחֹון סֹוֵברן "ָהַרְמּבָ 

 ָּברֹוְפִאים ּדֹוֵרׁש א ַהָּׁשֵלם' ה עֹוֵבד ְוָלֵכן. ִהְׁשַּתְּדלּות ׁשּום

 ׁשּום ַלֲעׂשֹות ָצִרי א' ַּבה ַהּבֹוֵטחַ  ְּבַפְרָנָסה ְוַגם, ְּכָלל
 ְּגבֹוָהה ְּבַדְרָּגה ֶׁשְּמֻדָּבר ַּכּמּוָבן. ִּבְטחֹונוֹ ' ה ַעל ַרק, ִהְׁשַּתְּדלּות

   ֵאּלּו ֶאָּלא ִיְׂשָרֵאל ְּכָלל ָּכל ֶחְלַקת ֶׁשֵאיָנּה ִּבָּטחֹון ֶׁשל

  .ַהִּבָּטחֹון ִמַּדת ַעל ַעְצָמם יםֶּׁשּמֹוְסִר   

 ִהיא ְלִהְׁשַּתֵּדל ֶׁשַהחֹוָבה ְמבֹוָאר ,ְלִהְׁשַּתֵּדל ָצִרי

 ָאָדם ָּכל ָצִרי ַּכָּמה ַעד. ְקָלָלה ִהיא אּוָלם, ֻמְכַרַחת

 ַהִהְׁשַּתְּדלּות ֶׁשחֹוַבת ֶּדְסֶלר ָהַרב ּכֹוֵתב, זוֹ  ִּבְקָלָלה ַלֲעסֹוק
 ַמֲאִמין יֹוֵתר ֶׁשָהָאָדם ְּכָכל. ָהָאָדם ֶׁשל ַהִּבָּטחֹון ְּבִמַּדת הְּתלּויָ 

 ּגַם

ה ּמָ   ּכַ



 למעלה למשכיל       צב
 

 ָיכֹול הּוא, ֶׁשֶקר ְוֶהָחִריצּות ְּגֵזָרה ֶׁשַהִהְׁשַּתְּדלּות ּוָבטּוחַ 

 ֶׁשַהִהְׁשַּתְּדלּות חֹוֵׁשב ֶׁשהּוא ּוְכָכל, ְּבִהְׁשַּתְּדלּות ָּפחֹות ַלֲעסֹוק
 יֹוֵתר ַלֲעסֹוק ָעָליו, ַּפְרָנָסההַ  ֵאת לוֹ  ַהְּמִביָאה ִהיא

. ְלָאָדם ָאָדם ֵּבין ְוִׁשּנּוי ַּדַעת ְלִׁשּקּול ָנתֹון ְוַהָּדָבר. ְּבִהְׁשַּתְּדלּות

 ְלַהְפִסיד ָעלּול ָּבּה ְמַמֵעט ֹזאת ּוְבָכל ְּבִהְׁשַּתְּדלּות ֶׁשַּמֲאִמין ִמי
 ְּבֶגֶדר ִלְהיֹות ָעלּול אהּו ְרצֹונוֹ  ֵאת ְיַקֵּבל א ִאם ִּכי, ְׂשָכרוֹ  ֵאת

   ַהּבֹוֵרא ִּבְגֵזַרת ֶׁשַּמֲאִמין ִמי ְוִאּלּו. ָהִראׁשֹונֹות ַעל ּתֹוֶהה

א ָּבּה עֹוֵסק אֶׁשהּוי ֲהרֵ  ְּבִהְׁשַּתְּדלּות ּוַמְרֶּבה     .ְלֹצֶר ֶׁש

' ה ַעל ּגֹול' )ה, לז תהלים( ַהָּפסּוק ֵאת ְלָבֵאר ִנַּתן זוֹ 

 ָצִרי ֶׁשִאם ּוֵפרּוׁשוֹ . 'ַיֲעֶׂשה ְוהּוא ָעָליו ּוְבַטח ַּדְרּכֶ 

 ְּבֵתָבה ִנְמֵצאת ְוַהְּסחֹוָרה, ְלָמקֹום ִמָּמקֹום ְסחֹוָרה ָלֵׂשאת
. ַהָחִבית ֵאת ְלָהִרים ְּכֵדי ַסָּבִלים ְלָהִביא ֹצֶר ֵיׁש, ְמֻרַּבַעת

 ְוָאז ָּבֶרֶגל אוֹ  ַּבָּיד ּהאֹותָ  ְלַגְלֵּגל ַּדי, ֲעֻגָּלה ַהָחִבית ִאם אּוָלם

 ֶׁשָאָדם ,ַהָּפסּוק אֹוֵמר ָּכ. ֵמֲאֵליֶהן ִמְתַּגְלֶּגלֹות ֶהָחִבּיֹות
 אּוָלם, אֹוָתּה ְלַגְלֵּגל ְלִהְתַאֵּמץ ָעָליו, ְמֻרַּבַעת ַהָחִבית ֶׁשֶאְצלוֹ 

' ה ַעל ּגֹול' ַהָּפסּוק ֵאת ְּבַעְצמוֹ  ּוְמַקֵּיםת "ַּבַהֵׁשיִ  ֶׁשּבֹוֵטחַ  ִמי

 ְמַעט ַהָחִבית ֵאת ְלַגְלֵּגל ַרק ְוָעָליו ֲעֻגָּלה ַהָחִבית ֶאְצלוֹ ', ַּדְרֶּכ
   פ"ע( ַהְּמָלאָכה ֵאת ְוִיְגֹמר ַיֲעֶׂשהה "ְוַהָּקּבָ , ָהֵעֶסק ֵאת ּוְלָהִניעַ 

  .)ב"ק' עמ מוואלזין חיים רבנו ביאורי  

ֶדֶרךְ   ּבְ



 צג       אמונה ובטחון
 

 ֲאַנְחנּו ְוַרּבֹוֵתינּו ינּוֲאבֹותֵ  ֵאֶצל: ְּבִהְׁשַּתְּדלּות ׁשֹונֹות

 ָּכֵאּלּו ֵיׁש. ְּבִהְׁשַּתְּדלּות ׁשֹונֹות ַּדְרגֹות מֹוְצִאים
 ֶׁשַהִהְׁשַּתְּדלּות ֶׁשַּיְחְׁשבּו ֵמֲחָׁשׁש ְּבִהְׁשַּתְּדלּות ַלֲעסֹוק ֶׁשָחְׁשׁשּו

 ַעטִּבְמ  ֶׁשָעְסקּו ָּכֵאּלּו ְוֵיׁש. ַהְּבָרָכה ֵאת ָלֶהם ֶׁשֵהִביָאה זוֹ  ִהיא

 ,הּוא ַהְּכָלל. ַהֶּטַבע ְּבתֹו ַהֵּנס ֵאת ְלַהְסִּתיר ְּכֵדי ִהְׁשַּתְּדלּות
 ָעָׂשה ְלַבּדוֹ ה "ֶׁשַהָּקּבָ  ַהִּבָּטחֹון ְּבֻסָּלם עֹוֶלה ֶׁשָהָאָדם ֶׁשְּכָכל

 ָּפחֹות ַלֲעסֹוק ָיכֹול הּוא ָּכ, ַהַּמֲעִׂשים ְלָכל ְוַיֲעֶׂשה עֹוֶׂשה

 ַעד ַהִּבָּטחֹון ְּבֻסָּלם יֹוֵתר עֹוד עֹוֶלה ֶׁשהּוא ּוְכָכל. תְּבִהְׁשַּתְּדלּו
 ֵאת ִיְתֶלה א הּוא ְוַיְצִליחַ  ְּבִהְׁשַּתְּדלּות ַיֲעֹסק ִאם ֶׁשַּגם ָּכ ְּכֵדי

 ַלֲעסֹוק ָיכֹול הּוא, ת"ַּבַהֵׁשיִ  ֶאָּלא ַּבִהְׁשַּתְּדלּות ַהְצָלָחתוֹ 

   ְלִהְתַּפֵעל אֶׁש ַּדְרָּגה ַעל ַעְצמוֹ  ֵאת ּוְלַהֲעִמיד ְּבִהְׁשַּתְּדלּות
  .ֵמַהִהְׁשַּתְּדלּות  

 ְּבִהְׁשַּתְּדלּות ָעַסק א ּדֹוָסא ֶּבן ֲחִניָנא ַרִּבי, ַלָּדָבר

 ֵאת לוֹ  ֵהִביָאה ֶׁשַהִהְׁשַּתְּדלּות ֶׁשַּיְחֹׁשב ֵמֲחַׁשׁש
תענית ( ְלִבּתוֹ ר ֶׁשָאמַ  זוֹ ּכָ  ְלַדְרָּגה ֶׁשִהִּגיעַ י ְּכֵד ד עַ , ַהַּפְרָנָסה

 ַלֹחֶמץ ֹיאַמר, ְוִיְדַלק ַלֶּׁשֶמן ֶׁשָאַמר ִמי, ְל ִאְכַּפת ּוַמה': .)כה

, םַהְּגלּוִיים ַהִּנִּסי ִנְתַמֲעטּום ַאֲחרֹוִנית ְּבדֹורוֹ ם אּולָ . 'ְוִיְדַלק
ת אֶ ק ְלַחּזֵ ל ָיכוֹ ן ָקטָ ס ְונֵ , ןַהִּבָּטחוֹ ת ַמְדֵרגַ ה ֶׁשְּקַטּנָ ן ֵּכיוָ 

  .)בית הלוי(ה ַהְּבִחיָר ת  אֶ ל ְוִלְׁשלוֹ ן ַהִּבָּטחוֹ 

ְרגֹות  ּדַ

ְגָמא  ּדֻ



 למעלה למשכיל       צד
 

 ֵאת ֶּׁשִּסֵּדר ְּבָכ ֻמֶעֶטת ְּבִהְׁשַּתְּדלּות ָעַסק ָאִבינּו

, ּוְבֻרִּדים ְנֻקִּדים ֲעֻקִּדים ֵיְלדּו ֶׁשַהֹּצאן ְּבֹאֶפן ַהַּמְקלֹות
 ַהֹּצאן ֶׁשָּכל ַּבֲחלֹוםה ָאָר א הּוה זֶ ה ְלַמֲעׂשֵ ם קֹוֵד ד ֶׁשעוֹ  ֲאִפּלּו

 ִּפי ַעל ַאף, ּוְבֻרִּדים ְנֻקִּדים ֲעֻקִּדים לֹו ֵיְלדּו ִיֵּתן ֶׁשָּלָבן ֵמֵאּלּו

 ָרָצה אהּו ָמקֹום ִמָּכל, ִּבָּטחֹון ַּבַעל ָהָיה ָאִבינּוב ַיֲעקֹ  ֶׁשַּוַּדאי
   ְּבֶדֶר ָהְיָתה ַהְצָלָחתוֹ  ּוְכִאּלּו, ַהֶאְפָׁשר לְּככָ  ַהֵּנס ֵאת ְלַהְסִּתיר

  .ַהֶּטַבע  

 תהלים( ֶׁשֶּנֱאַמר ּוְלַנֵּצחַ  ָהאֹוְיִבים ֵאת ִלְרֹּדף ִּבֵּקׁש ַהֶּמֶל

א ְוַאִּׂשיֵגם אֹוְיַבי ֶאְרּדֹוף' )לח, יח . 'ַּכּלֹוָתם ַעד ָאׁשּוב ְו

 הּוא אֶאּלָ  ָהאֹוְיִבים ֵאת ַלֲהרֹוג ֹּכחַ  לוֹ  ֶּׁשֵאין ָאַמר ַהֶּמֶל ָאָסא

 ְּכמוֹ  ַלֲהרֹוג ֹּכחַ  לוֹ  ֶּׁשֵאין ָאַמר ְיהֹוָׁשָפט. אֹוָתם ַיֲהֹרג' ְוה ִיְרֹּדף
 ִׁשיָרה ֹיאַמר הּוא ֶאָּלא, ָאָסא ְּכמוֹ  ִלְרֹּדף ֹּכחַ  לוֹ  ֵאין, ָּדִוד

 ֹּכחַ  לוֹ  ֶּׁשֵאין ָאַמר ִחְזִקָּיהּו ְוִאּלּו. ָהאֹוְיִבים ֵאת ְיַנֵּצחַ ה "ְוַהָּקּבָ 

א ִלְרֹּדף א, ֲהרֹוגלַ  א    ַעל ָיֵׁשן ֲאִני' ֶאָּלא, ִׁשיָרה לֹוַמר ְו
  .)ד"איכה רבה פ(' עֹוֶׂשה ְוַאָּתה ִמָּטִתי  

 ֶּבֱאמּוָנתוֹ  ָׁשֵלם ָהָיה ַהֶּמֶל ָּדִוד: ָּכ הּוא ֵּביֵניֶהם

 םָהאֹוְיִבי ֵאת ְוַיֲהֹרג ִיְרֹּדף ִאם ֶׁשַּגם ָּכ ּוְבִבְטחֹונוֹ 
 ָיד ַהֹּכל ֶאָּלא, ֶׁשִּנַּצח ֶזה ֶׁשהּוא ָּכְלֶׁשהּו ִהְרהּור ְּבִלּבוֹ  ַיֲעֶלה א

  ַיֲעֹקב

ִוד   ּדָ

ל   ַהֶהְבּדֵ



 צה       אמונה ובטחון
 
 ָּדִוד. ָהֱאמּוָנה ְּבִנָּסיֹון ַלֲעמֹוד ְּכֵדי ְוַלֲהֹרג ִלְרֹּדף ִּבֵּקׁש ָלֵכן' ה

 ִיְתָּבַר ַהּבֹוֵרא ֶׁשַרק ֶלֱאמּוָנה ּדֹורוֹ  ְּבֵני ֵאת רֹוֵמם ַאף ַהֶּמֶל
 ָאָסא. ַּבִּמְלָחָמה ַהְּמַנֵּצחַ  הּוא ַהִּסּבֹות ְוִסַּבת ָהִעּלֹות תִעּלַ 

 ְלִלּבוֹ  ִּתְתַּגֵּנב בָהאֹויֵ ת  אֶ  ַיֲהֹרג ֶׁשִאם ְּבַעְצמוֹ  ָחַׁשד ַהֶּמֶל

 א ֲאָבל, ִלְרֹּדף ַרק ִּבֵּקׁש ָלֵכן, ַלִּנָּצחֹון ֻׁשָּתף ֶׁשהּוא ַמֲחָׁשָבה
 ַמֲחָׁשָבה ְּבִלּבוֹ  ַּתֲעֶלה ִיְרֹּדף ֶׁשִאם ׁשֲחׁשַ  ְיהֹוָׁשָפט. ַלֲהרֹוג

, ִׁשיָרה לֹוַמר ַרק ִּבֵּקׁש ָלֵכן, ַהַהְצָלָחה ִסַּבת ִהיא ֶׁשָהְרִדיָפה

 ֵאת ְלַחֵּזק ְּכֵדי ִהִּגיעַ  ֶׁשַהִּנָּצחֹון ִלְפֵני עֹוד ִׁשיָרה לֹוַמר ְוַאף
 ְיַהֶּלל הּוא ֶׁשִאם מוֹ ְּבַעצְ  ֲחָׁשד ִחְזִקָּיהּו. ת"ַּבַהֵׁשיִ  ִּבְטחֹונוֹ 

 ָּתְרָמה ֶׁשַהִּׁשיָרה ַמֲחָׁשָבה ְּבִלּבוֹ  ִיְתנֹוֵצץ אּוַלית "ַלַהֵׁשיִ  ְוָיִׁשיר

 ַהֹּכל ַיֲעֶׂשהת "ְוַהֵׁשיִ  ִמָּטתוֹ  ַעל ִלׁשֹון ִּבֵּקׁש ָלֵכן! ַלִּנָּצחֹון
   חיים שפתי( ַמֶּׁשהּו ָעָׂשה ֶׁשהּוא ַמֲחָׁשָבה ִּתְתַּגֵּנב א ָּכ, ְלַבּדוֹ 

  .)כ ועד בטחון  

 ֶׁשֵּיׁשם ְלָיִמי ַלֲחֹס ָצִרי' הּבַ  ַהּבֹוֵטחַ ם ּגַ : ןְוַהִחָּסכוֹ 
א ֶאּלָ . הְוַכּדֹומֶ ם ְיָלִדיי ִנּׂשּואֵ ן ְזמַ  ְּכמוֹ , לָּגדוֹ  ֹצֶר

ב תַ ֶׁשּכָ  ְּכמוֹ , ןַהִחָּסכוֹ ץ ְּבַמֲאמָ ו ִרְגׁשֹוָתית אֶ ם ׁשָ א  ֶׁשַהּבֹוֵטחַ 

 ַהְּמנֹוַרת ְּבֵׁשם )ח"כ אות ו"פט הקדושה שער( ֲחָכָמה ָהֵראִׁשית
 ָׂשֵמחַ  ִלְהיֹות ֶׁשָּצִרי )ד"י פרקה "ח(ה "ע ִיְׂשָרֵאל' ר ֶׁשל ַהָּמאֹור

א, ַּפְרָנָסתוֹ  לוֹ  ֶׁשַּיְזִמין ְּבקֹונוֹ  ְוִיְבַטח, ְּבֶחְלקוֹ   ְיַצְמֵצם ְו

חוֹ  ּטָ ן ַהּבִ



 למעלה למשכיל       צו
 

 ַהָּפסּוק ַעל )ד"פי( נֹוֲחִלין ֵיׁש ְּבֵסֶפר ָּכַתב ןְוכֵ . ֲעִנּיּות ְּבִדְקדּוֵקי

 ֲעֵצִבים ִּתְהיּו ַאל 'ָהֲעָצִבים ֶלֶחם ֹאְכֵלי' :)ב, קכז תהלים(
 ְׂשֵמִחים ָּתִמיד ִּתְהיּו ַרק, ּוְׁשִתָּיה ֲאִכיָלה הֹוָצאֹות ַעל ַוֲחֵרִדים

 ֶׁשַּיְזִמין ִיְתָּבַר ְּבַהֵּׁשם ְוִּתְבְטחּו, ָלֶכם' ה ָחַלק ֲאֶׁשר ְּבֶחְלְקֶכם

 ַעל ְוהֹוִסיף. ֲעִנּיּות ְּבִדְקדּוֵקי ְתָצְמֵּצמּו ְוַאל, ַּפְרַנָּסְתֶכם ָלֶכם
 ֵלב ְוטֹוב ָרִעים ָעִני ְיֵמי ָּכל' :)טו, טו משלי( הפסוק ִּדְבֵרי

 ְוִאם, ְּבהֹוָצָאה ְוָיקּוץ ֶּבֱאמּוָנתוֹ  ָעִני ֶׁשהּוא ְׁשִמי 'ָתִמיד ִמְׁשֶּתה

  , ַלְּבִרּיֹות ְוִיְצָטֵר ִמְּנָכָסיו ֶׁשָּיַרד לוֹ  ֵיָרֶאה ְלַנְפׁשוֹ  ַּפְרָנָסה ֶנהִיְק 
  .ּוִבְדָאָגה ְּבֶעֶצב ָיָמיו ָּכל ִנְמָצא  

 ְמַזֵּמן ֶׁשהּואה "ַּבָקּבָ  ּוַמֲאִמין ְּבֶחְלקוֹ  ָׂשֵמחַ  ֶׁשהּוא ִמי

 ָׂשֵמחַ  ְלעֹוָלם ֶזה ֵריהֲ , ָלּה ֶׁשִּיְצָטֵר ֵעת ְּבָכל ַּפְרָנָסה
 ֶזה ְוַעל. ְלָפָניו ָּתִמיד ּוִמְׁשֶּתה ָערּו ֻׁשְלַחן ּוְכִאּלּו, ֵלב ְוטֹוב

ֹמה ָאַמר ' ַהִּׂשְמָחה ֶאת ֲאִני ְוִׁשַּבְחִּתי': )טו, קהלת ח( ַהֶּמֶל ְׁש

ב ָּכתַ ן ְוכֵ . ְּבֶחְלקוֹ  ֶׁשִּיְׂשַמח ִמית אֶ  ְמַׁשֵּבחַ א ֶׁשהּור לֹומַ  ְרצֹונוֹ 
י ְּבנֵ ם ּגַ ם ָאָד י ְּבנֵ ' )שער האותיות קדושת האכילה רה(ה "ַהְׁשלָ 

ם אִ , ְּבֶחְלקוֹ ח ִיְׂשמַ ה ַלְּסעּוָד ס ַהִּנְכנָ , ןְוֶאְביוֹ ר ָעִׁשיד ָיחַ  ִאיׁש

 ְיָׁשִרים' ה ִּפּקּוֵדי' ֶּדֶרל עַ . הְּבִׂשְמחָ ל ֹיאכַ , הַהְרּבֵ ם ְואִ ט ְמעַ 
, לֶלֱאכוֹ ט ֻמעָ א ֶאּלָ  לוֹ ן ֵאי ַוֲאִפּלּו, )ט, יט םתהלי( 'בלֵ  ְמַׂשְּמֵחי

ה ְוַכּמָ ם ַמְטַעִּמיה ַּכּמָ ל ֶלֱאכוֹ  לוֹ ה ָהיָ  ְּכִאּלּו ֻׁשְלָחנוֹ ר ְיַסֵּד 

תוֹ   ְלֻעּמָ



 צז       אמונה ובטחון
 

ת ּומֹוָתרוֹ ר ְּפאֵ י ַחּיֵ ת ִלְחיוֹ ה ַהַּכָּונָ ן ֶׁשֵאין ַּכּמּובָ . 'םַמֲעַדִּני

ת ְּבִמַּד ל ִּכְבָיכוֹ ד יֶהָעתִ ת אֶ ת ְוִלְתלוֹ , תַרַאְוָּתִניה ְּבצּוָר 
  ה ְּבצּורָ  ַלְחמוֹ ת אֶ ה ְּבִׂשְמחָ ל ֶׁשֹּיאכַ ה ַהַּכָּונָ א ֶאּלָ , ןַהִּבָּטחוֹ 

  .תְמַהְּדָאגוֹ  ַעְצמוֹ ת אֶ ע ְוִיָּמנַ ה ְסִביָר   

 )ח סימן א"ע או"שו(ו ְּדָבָרית אֶ  ַהּפֹוֵתחַ א "ָהַרמָ י ְּבִדְברֵ 
 ָּגדֹול ְּכָלל הּוא, )ח, טז תהלים( 'דָתִמי ְלֶנְגִּדי' ה ִׁשִּויִתי'

ִהים ִלְפֵני הֹוְלִכים ֲאֶׁשר ַהַּצִּדיִקים ּוְבַמֲעלֹות ַּבּתֹוָרה  ִּכי, ָהֱא

, ְּבֵביתוֹ  ְלַבּדוֹ  ְוהּוא ַוֲעָסָקיו ּוְתנּועֹוָתיו ָהָאָדם ְיִׁשיַבת ֵאין
א, ָּגדֹול ֶמֶל ִלְפֵני ְוהּוא ַוֲעָסָקיו ּוְתנּועֹוָתיו ִּכיִׁשיָבתוֹ   ִּדּבּורוֹ  ְו

 ְּכִדּבּורוֹ , ּוְקרֹוָביו ֵּביתוֹ  ַאְנֵׁשי ִעם ְוהּוא ִּכְרצֹונוֹ  ִּפיו ְוַהְרָחַבת

 ֶׁשַהֶּמֶל ִלּבוֹ  ֶאל ָהָאָדם ְּכֶׁשָּיִׂשים ןֶׁשּכֵ ל ּכָ . ַהֶּמֶל ְּבמֹוָׁשב
א ֲאֶׁשר, ה"ַהָּקּבָ  ַהָּגדֹול  ָעָליו עֹוֵמד, ְּכבֹודוֹ  ָהָאֶרץ ָכל ְמ

 ִאיׁש ִיָּסֵתר ִאם': )כד, כג ירמיה( ֶׁשֶּנֱאַמר ְּכמוֹ , ְּבַמֲעָׂשיו ְורֹוֶאה

 ַהִּיְרָאה ֵאָליו ַיִּגיעַ  ִמַּיד', ה ְנֻאם ֶאְרֶאּנּו א ַוֲאִני ַּבִּמְסָּתִרים
 נבוכים מורה( ָּתִמיד ִמֶּמּנּו ּובּוָׁשתוֹ  ת"ַהֵׁשיִ  ְּבַפַחד ְוַהַהְכָנָעה

  ' ח סי"או( עַ "ַהׁשּוף ְּבסוֹ ו ְּדָבָרית אֶ א "ָהַרמָ ם ּוְמַסּיֵ . )ב"נ' פ ג"ח

  .)טו, טו משלי( 'ָתִמיד ִמְׁשֶּתה ֵלב ְוטֹוב' )תרצז  

יִתיה ַהזֹּוכֶ  ּוִ ִמיי ְלֶנְגּדִ ' ה ְלׁשִ ּתֵ ב לֵ ב ְלטוֹ ה זֹוכֶ , דּתָ ִמיה ִמׁשְ   דּתָ

יֵ  ם ְנּסַ  



ן  ו ז המ  מ"נוסח ע - ברכת 
ֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם, ַאָּתה ְייָ  ָהֵאל ַהָּזן אֹוָתנּו ְוֶאת , ֱא

. ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ְּבטּובֹו ְּבֵחן ְּבֶחֶסד ְּבֶרַוח ּוְבַרֲחִמים ַרִּבים
ּוְבטּובֹו ַהָּגדֹול : ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ . נֵתן ֶלֶחם ְלָכל ָּבָׂשר

ִּכי . א ָחַסר ָלנּו ְוַאל ֶיְחַסר ָלנּו ָמזֹון ָּתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעדָּתִמיד 
הּוא ֵאל ָזן ּוְמַפְרֵנס ַלּכל ְוֻׁשְלָחנֹו ָערּו ַלּכל ְוִהְתִקין ִמְחָיה ּוָמזֹון 

ּפֹוֵתַח . ְּבִרּיֹוָתיו ֲאֶׁשר ָּבָרא ְבַרֲחָמיו ּוְברֹוב ֲחָסָדיו ָּכָאמּור ְלָכל
 :ַהָּזן ֶאת ַהּכל, ָּברּו ַאָּתה ְייָ : ַחי ָרצֹון ְׂשִּביַע ְלָכלּומַ . ָיֶד ֶאת

ֵהינּו ַעל ֶׁשִהְנַחְלָּת ַלֲאבֹוֵתינּו ֶאֶרץ ֶחְמָּדה טֹוָבה  ְּל ְיָי ֱא
ַעל ֶׁשהֹוֵצאָתנּו ֵמֶאֶרץ . ּוְרָחָבה ְּבִרית ְותֹוָרה ַחִּיים ּוָמזֹון

ְוַעל ְּבִריְת ֶׁשָחַתְמָּת . ֲעָבִדיםִמְצַרִים ּוְפִדיָתנּו ִמֵּבית 
. ְוַעל ֻחֵּקי ְרצֹוָנ ֶׁשהֹוַדְעָּתנּו. ְוַעל ּתֹוָרְת ֶׁשִּלַּמְדָּתנּו. ִּבְבָׂשֵרנּו

ֵהינּו : ְוַעל ַחִּיים ּוָמזֹון ֶׁשַאָּתה ָזן ּוְמַפְרֵנס אֹוָתנּו ְוַעל ַהּכל ְיָי ֱא
. ת ְׁשָמ ָּכָאמּור ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעּתָ ֲאַנְחנּו מֹוִדים ָל ּוְמָבְרִכים אֶ 

ֶהי ַעל ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה ֲאֶׁשר ָנַתן ָל ָּברּו : ּוֵבַרְכָּת ֶאת ְיָי ֱא
 :ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהָּמזֹון, ַאָּתה ְייָ 

ֵהינּו ָעֵלינּו ְוַעל ִיְׂשָרֵאל ַעָּמ  .ְוַעל ְירּוָׁשַלִים ִעיָר. ְיָי ֱא
ְוַעל . ְוַעל ְמעֹוָנ. ְוַעל ֵהיָכָל. ְוַעל ַהר ִצּיֹון ִמְׁשַּכן ְּכבֹוָד

. ְוַעל ַהַּבִית ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש ֶׁשִּנְקָרא ִׁשְמ ָעָליו. ְּדִביָר
ַהְרִויֵחנּו ַהְרַוח ָלנּו ְמֵהָרה . ַּכְלְּכֵלנּו. ַּפְרְנֵסנּו. ָאִבינּו ְרֵענּו זּוֵננּו

ֵהינּו ִליֵדי ַמְּתנֹות ָּבָׂשר . ָצרֹוֵתינּו ִמָּכל ְוָנא ַאל ַּתְצִריֵכנּו ְיָי ֱא
א ִליֵדי ַהְלָוָאָתם. ָוָדם ָהֲעִׁשיָרה . ֶאָּלא ְלָיְד ַהְּמֵלָאה ְוָהְרָחָבה. ְו

א ִנָּכֵלם ְלעֹוָלם . ְיִהי ָרצֹון ֶׁשּלא ֵנבֹוׁש ָּבעֹוָלם ַהֶּזה. ְוַהְּפתּוָחה ְו
ּוַמְלכּות ֵּבית ָּדִוד ְמִׁשיָח ַּתֲחִזיֶרָּנה ִלְמקֹוָמּה ִּבְמֵהָרה  .ַהָּבא

רּוךְ   ּבָ

  נֹוֶדה

  ַרֵחם



ט מוסיפים ַיֲעֶלה "ח וביו"בר, בשבת מוסיפים ְרֵצה: (ְבָיֵמינּו
, ָּברּו ַאָּתה ְייָ : ְוִתְבֶנה ְירּוָׁשַלִים ִעיָר ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו) ְוָיבֹוא

 ):ָאֵמן :שואומר בלח. (ּבֹוֵנה ְירּוָׁשָלִים
ֵהינּו ֶמֶל ָהעֹוָלם, ַאָּתה ְייָ  ָהֵאל ָאִבינּו ַמְלֵּכנּו ) ָלַעד(, ֱא
רֹוֵענּו . ְקדֹוׁש ַיֲעקב. ְקדֹוֵׁשנּו. ּגֹוֲאֵלנּו. ּבֹוְרֵאנּו. ַאִּדיֵרנּו

ֶׁשְּבָכל יֹום . ַהֶּמֶל ַהּטֹוב ְוַהֵּמִטיב ַלּכל. רֹוֵעה ִיְׂשָרֵאל
. הּוא ְגָמָלנּו. הּוא ֵייִטיב ָלנּו. הּוא ֵמִטיב ָלנּו. ֵהִטיב ָלנּוָויֹום הּוא 

הּוא ִיְגְמֵלנּו ָלַעד ֵחן ָוֶחֶסד ְוַרֲחִמים ְוֵריַוח ְוַהָּצָלה . הּוא גֹוְמֵלנּו
 :ְוָכל טֹוב

ָהַרֲחָמן הּוא ִיְׁשַּתַּבח : הּוא ִיְׁשַּתַּבח ַעל ִּכֵּסא ְכבֹודוֹ 
ָהַרֲחָמן הּוא ִיְׁשַּתַּבח ָּבנּו ְלדֹור : ּוָבָאֶרץַּבָּׁשַמִים 
ָהַרֲחָמן הּוא : ָהַרֲחָמן הּוא ֶקֶרן ְלַעּמֹו ָיִרים: ּדֹוִרים

א : ִיְתָּפַאר ָּבנּו ָלֶנַצח ְנָצִחים ָהַרֲחָמן הּוא ְיַפְרְנֵסנּו ְּבָכבֹוד ְו
א ְבִאּסּור(ּוי ְבִבּז א ְבָצַער) ְּבֶהֵּתר ְו ָהַרֲחָמן הּוא ִיֵּתן : ְּבַנַחת ְו

ָהַרֲחָמן הּוא ִיְׁשַלח ְּבָרָכה ְרָוָחה ְוַהְצָלָחה ְּבָכל : ָׁשלֹום ֵּביֵנינּו
ָהַרֲחָמן הּוא : ָהַרֲחָמן הּוא ַיְצִליַח ֶאת ְּדָרֵכינּו: ַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו

ָהַרֲחָמן הּוא יֹוִליֵכנּו : ת ְמֵהָרה ֵמַעל ַצָּואֵרנּוִיְׁשּבֹור עֹול ָּגלּו
ָהַרֲחָמן הּוא ִיְרָּפֵאנּו ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה : ְמֵהָרה קֹוְמִמּיּות ְּבַאְרֵצנּו

ָהַרֲחָמן הּוא ִיְפַּתח ָלנּו ֶאת ָידֹו : ְרפּוַאת ַהֶּנֶפׁש ּוְרפּוַאת ַהּגּוף
ֶאָחד ְוֶאָחד ִמֶּמּנּו ִּבְׁשמֹו ַהָּגדֹול ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵר ָּכל : ָהְרָחָבה

ֵּכן . ְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבְרכּו ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקב ַּבֹּכל ִמֹּכל ֹּכל
: ְוֵכן ְיִהי ָרצֹון ְונאַמר ָאֵמן. ְיָבֵר אֹוָתנּו ַיַחד ְּבָרָכה ְׁשֵלָמה

  :מוֹ ָהַרֲחָמן הּוא ִיְפרֹוׂש ָעֵלינּו ֻסַּכת ְׁשלוֹ 

רּוךְ   ּבָ

 ָהַרֲחָמן 



הּוא ִיַּטע ּתֹוָרתֹו ְוַאֲהָבתֹו ְּבִלֵּבנּו ְוִתְהֶיה ִיְרָאתֹו ַעל 
  :ְוִיְהיּו ָכל ַמֲעֵׂשינּו ְלֵׁשם ָׁשָמִים. ָּפֵנינּו ְלִבְלִּתי ֶנֱחָטא

ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵר ֶאת ַהֻּׁשְלָחן ַהֶּזה ֶׁשָאַכְלנּו : האורח
ָּכל ַמֲעַדֵּני עֹוָלם ְוִיְהֶיה ְּכֻׁשְלָחנֹו ֶׁשל ָעָליו ִויַסֵּדר ּבֹו 
ְוָכל ָצֵמא ִמֶּמּנּו , ָּכל ָרֵעב ִמֶּמּנּו ֹיאַכל, ַאְבָרָהם ָאִבינּו

ָהַרֲחָמן : ְוַאל ֶיְחַסר ִמֶּמּנּו ָּכל טּוב ָלַעד ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים. ִיְׁשֶּתה
הּוא ּוָבָניו . ַהְּסֻעָּדה ַהּזאת הּוא ְיָבֵר ֶאת ַּבַעל ַהַּבִית ַהֶּזה ּוַבַעל

ָּבֵר ְיָי . ּוִבְנָכִסים ֶׁשִּיְרּבּו. ְּבָבִנים ֶׁשִּיְחיּו. ְוִאְׁשּתֹו ְוָכל ֲאֶׁשר לוֹ 
ְוִיְהיּו ְנָכָסיו ּוְנָכֵסינּו ֻמְצָלִחים ּוְקרֹוִבים . ֵחילֹו ּוֹפַעל ָיָדיו ִּתְרֶצה

א . ָלִעיר ְלָפֵנינּו ׁשּום ְּדַבר ֵחְטא ְוִהְרהּור ְוַאל ִיְזַּדֵּקק ְלָפָניו ְו
א . ָׂשׂש ְוָׂשֵמַח ָּכל ַהָּיִמים ְּבעֶׁשר ְוָכבֹוד ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם. ָעֹון

א ִיָּכֵלם ָלעֹוָלם ַהָּבא   : ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון. ֵיבֹוׁש ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ְו
ּו ִלימֹות ַהָּמִׁשיַח ּוְלִבְנַין ֵּבית הּוא ְיַחֵּינּו ִויַזֵּכנּו ִויָקְרֵבנ

) בשבת ִמְגּדֹול(ַמְגִּדיל . ַהִּמְקָּדׁש ּוְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא
ְוֹעֶׂשה ֶחֶסד ִלְמִׁשיחֹו ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד . ְיׁשּועֹות ַמְלּכוֹ 

אַיְחְסרּו ָכל טֹוב. ְּכִפיִרים ָרׁשּו ְוָרֵעבּו: עֹוָלם ַנַער : ְודְרֵׁשי ְיָי 
א ָרִאיִתי ַצִּדיק ֶנֱעָזב, ָהִייִתי ָּכל : ְוַזְרעֹו ְמַבֶּקׁש ָלֶחם. ַּגם ָזַקְנִּתי ְו

. ַמה ֶּׁשָאַכְלנּו ִיְהֶיה ְלָׂשְבָעה: ְוַזְרעֹו ִלְבָרָכה. ַהּיֹום חֹוֵנן ּוַמְלֶוה
ָכה ּוַמה ֶּׁשהֹוַתְרנּו ִיְהֶיה ִלְברָ . ּוַמה ֶּׁשָּׁשִתינּו ִיְהֶיה ִלְרפּוָאה

ְּברּוִכים ַאֶּתם : ְּכִדְכִתיב ַוִּיֵּתן ִלְפֵניֶהם ַוּיאְכלּו ַוּיֹוִתירּו ִּכְדַבר ְייָ 
ְוָהָיה ְיָי . ָּברּו ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ִיְבַטח ַּבְייָ : עֹוֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ. ַלְייָ 

  :ְיָי ְיָבֵר ֶאת ַעּמֹו ַבָּׁשלֹום. ְיָי ֹעז ְלַעּמֹו ִיֵּתן: ִמְבָטחוֹ 
ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו הּוא ְבַרֲחָמיו ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל 

  :ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן ָּכל

 ָהַרֲחָמן 

 ברכת 

 ָהַרֲחָמן 

ה   עֹוׂשֶ




